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} موســكو – ينذر اســـتدعاء موسكو للسفير 
اإلســـرائيلي في روســـيا عقب الغـــارات التي 
قامت بها طائرات إســـرائيلية على أهداف في 
ســـوريا، بانتهاء التفاهمات التي تم التوصل 
إليها عند بداية التدخل العسكري الروسي في 

سبتمبر 2015.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية أنها 
طلبـــت توضيحات مـــن الجانب اإلســـرائيلي 
حـــول الغـــارة التـــي شـــنتها مقاتالتها فجر 

الجمعة على تدمر.
وترى أوساط دبلوماسية روسية قريبة من 
الكرمليـــن أن هذا التباين قد يكون ثمرة اللقاء 
األخير بين الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

أثناء زيارة األخير األخيرة إلى روسيا.
وقـــال ميخائيـــل بوغدانوف نائـــب وزير 
الخارجيـــة الروســـي لقنـــاة روســـيا اليـــوم، 
إنـــه طلـــب مـــن الســـفير اإلســـرائيلي غاري 
كورين توضيحات بشـــأن اختـــراق الطائرات 
اإلســـرائيلية لألجـــواء الســـورية، مؤكـــدا أن 
ثمة اتفاقا بين روســـيا وإســـرائيل ينص على 
مراعاة مســـار العمليات الجوية فوق سوريا، 
مشـــيرا إلى أنه تتعيـــن معرفة تقييـــم وزارة 

الدفاع الروسية لهذا الحادث.
وتعتقد هذه األوســـاط أن موســـكو تتفهم 
هواجـــس نتنياهو حيال النفـــوذ اإليراني في 
سوريا لكنها ال تســـتطيع في الوقت الحاضر 
مجاراة الجانب اإلســـرائيلي في اعتبار إزالة 

هذا النفوذ أولية عاجلة.
وتضيف هذه المصادر أن روســـيا ليست 
مســـتعدة للتخلي عـــن تحالفاتها مـــع إيران 
في ســـوريا في الوقت الحاضر طالما أنها لم 
تتوصل إلى تفاهم شـــامل مـــع إدارة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب، ناهيـــك عـــن أن 
الحصرية التي تتمتع بها موســـكو في تناول 
الملـــف الســـوري تعتمد على مـــا تملك إيران 
من قـــوات برية تابعة لها ســـواء تلك التابعة 
للحرس الثوري أو للميليشـــيات الشيعية من 

العراق ولبنان وأفغانستان ومناطق أخرى.
وتؤكد أوســـاط دبلوماسية في موسكو أن 
اســـتدعاء وزارة الخارجية الروســـية للسفير 
اإلسرائيلي كان ضرورة هدفها تبرئة موسكو 
في أعين حلفائها في دمشـــق وطهران من أي 
تورط روسي في الغارات اإلسرائيلية األخيرة، 

كما يشـــكل رســـالة إلى الشـــريك اإلسرائيلي 
بضرورة إعـــادة صياغة التفاهمات الســـابقة 
وأخـــد األجنـــدة الروســـية في ســـوريا بعين 

االعتبار.
الســـوري  النظـــام  اســـتخدام  أن  ورغـــم 
للغـــارات  للتصـــدي  جـــو  أرض  لصواريـــخ 
اإلســـرائيلية اعتبـــر رســـالة إيرانيـــة أيضا 
أثـــارت  التـــي  الدوليـــة  الـــورش  علـــى  ردا 
موضـــوع إزالـــة النفوذ اإليراني من ســـوريا، 
إال أن خبـــراء عســـكريين رأوا أن األجواء في 
المناطق المحيطة بســـوريا، بما فيها األجواء 
اإلســـرائيلية هـــي تحـــت مراقبة الـــرادارات 
الروسية، ولم يســـتبعدوا أن تكون السلطات 
العســـكرية الروســـية هـــي من نبهت دمشـــق 
إلـــى الغارات اإلســـرائيلية موحيـــة بإمكانية 

استخدام صواريخ أرض جو للرد.
وهدد وزيـــر الدفاع اإلســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان األحد بأن يقوم الطيران اإلســـرائيلي 
بتدميـــر أنظمـــة الدفاع الجوية الســـورية في 
حال قام الجيش الســـوري مرة أخرى بإطالق 

صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.
ونفذت إســـرائيل ضربات عدة في سوريا 
خالل الســـنوات األخيرة، ذكـــرت تقارير أنها 

اســـتهدفت مواقع أو معـــدات لحزب الله الذي 
يقاتـــل إلـــى جانب النظـــام الســـوري. وتكرر 
إســـرائيل أنها ترفض حيازة الحزب أســـلحة 
متطورة في ســـوريا تشكل تهديدا لها. ويعبر 
المسؤولون اإلسرائيليون باستمرار عن قلقهم 
من وجود الحرس الثوري اإليراني وحزب الله 

في سوريا.
وقـــال ليبرمان في حديـــث لإلذاعة العامة 
”المرة القادمة التي يســـتخدم فيها السوريون 
أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي الخاصـــة بهـــم ضد 

طائراتنا، سنقوم بتدميرها من دون تردد“.
وأضـــاف ”فـــي كل مـــرة نرصـــد فيها نقل 
أســـلحة مـــن ســـوريا باتجـــاه لبنـــان، فإننا 
ســـنتحرك لوقفها. لن تكون هناك أي تســـوية 

حول هذا الموضوع“.
وتابع ”علـــى الســـوريين أن يفهموا أنهم 
ســـيتحملون مسؤولية نقل األسلحة إلى حزب 
الله وطالما ســـيواصلون السماح بذلك، فإننا 

سنقوم بما يتعين علينا فعله“.
وتدارك بالقـــول ”أكرر أننا ال نريد التدخل 
في الحرب األهلية في ســـوريا وال التسبب في 
مواجهة مع الروس، ولكن أمن إســـرائيل يأتي 

أوال“.

وكان رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
ننتانياهو أعلن الجمعة أن الغارة على سوريا 
استهدفت أسلحة ”متطورة“ كانت ستنقل إلى 
حـــزب الله اللبناني، مؤكـــدا أن هذا النوع من 

الضربات سيتواصل.
وقـــال ”حين نرصد محاوالت نقل أســـلحة 
متطورة إلى حزب اللـــه ونتلقى معلومات من 
أجهزة اســـتخبارات في هـــذا المعنى، نتحرك 

لمنعها“.
ورغـــم ما يمثله الحدث من تشـــويش على 
العالقات الروســـية اإلســـرائيلية، فإن مراجع 
دبلوماســـية غربية استبعدت تصعيد الموقف 
بين موســـكو وتـــل أبيب، وأن األمـــر ال يعدو 
كونه ســـوء تقدير ظرفيا مؤقتا أربك تفاهمات 

البلدين.
وتعتقد مصـــادر صحافية إســـرائيلية أن 
تـــل أبيب أرادت مـــن خالل غاراتهـــا األخيرة 
ضرب أهداف تعتبرها إســـرائيل تشكل خطرا 
على أمنها وأرادت في الوقت عينه تفّحص رد 
الفعل الروســـي حيال ذلـــك والتحرك في وقت 
تبدي اإلدارة األميركية على لسان المسؤولين 
بشـــكل واضح عزمًا لتدخل عسكري أوسع في 

الشمال السوري.

} الموصــل (العــراق) – علـــى بعـــد خطوات 
خلف خطـــوط قوات عراقية تتقدم ببطء غربي 
الموصل، تقود قـــوات مكافحة اإلرهاب حملة 
واسعة في المناطق المحررة من قبضة تنظيم 
داعـــش، تســـتهدف ما أســـمته خاليـــا نائمة 

ومتعاونين مع داعش.
وتستهدف الحملة رجاال ومراهقين عملوا 
على توزيـــع مطبوعات التنظيم المتشـــدد أو 
تمريـــر معلومـــات أو العمل كعناصـــر قوات 
”الحســـبة“ أو تم ادارجهم علـــى قوائم رواتب 
التنظيـــم. وامتدت عمليات االعتقال في بعض 

األحيان إلى أطفال لم يتخطوا 13 عاما.
وتعتقل القوات الحكومية كل أســـبوع من 
30 إلى 35 مشـــتبها، أصغرهم ســـنا عمره 13 
عاما وأكبرهم عمره 70 عاما، ويجري التحقيق 
معهـــم فـــي مركز يقـــع جنوبـــي الموصل، ثم 
ينقلون إلـــى وزارة الداخلية وقســـم مكافحة 

اإلرهاب.
وذكرت جوزي أنســـور، مراســـلة صحيفة 
أن  الموصـــل  فـــي  البريطانيـــة  ”تلغـــراف“ 
الجواسيس المحليين ينتشـــرون في مناطق 
شـــرق الموصـــل بكثافـــة، إذ بـــات الســـكان 
يخشون من هجمات بسيارات مفخخة يقودها 
انتحاريـــون قضت مضاجعهم منذ تحرير هذا 

الجزء من المدينة.
ونفـــذ الفريق ثالثة اقتحامـــات في بيوت 
متفرقـــة بحي ”االنتصار“ في شـــرق المدينة. 
وفـــي كل مـــرة كان يتـــم فيهـــا توثيـــق أيدي 
المشـــتبه بهم وتغطية أعينهم، واقتيادهم في 
عربـــات ”بيك اب“ ســـوداء إلى قســـم مكافحة 
اإلرهـــاب فـــي فـــرع وزارة الداخليـــة من أجل 
إجـــراء التحريـــات للتأكد مـــن انتمائهم إلى 

داعش.
وبعـــض مصـــادر هـــذه المعلومـــات هم 
المحتجـــزون مـــن عناصـــر داعـــش، لكن في 
أغلـــب األحيـــان تحصـــل القـــوات العراقيـــة 
علـــى معلوماتها من ســـكان محليين وجيران 
المشتبه بهم، الذين يرفعون عالمة النصر في 

كل مرة تشن فيها القوات حملة العتقالهم.
وقبـــل نحـــو ثالثة أعـــوام كانـــت تالحق 
القـــوات العراقيـــة كراهيـــة كبيـــرة مـــن قبل 
الســـكان، إذ كانت تتحكم سياســـة طائفية في 
التعامل مع الســـكان الســـنة، خصوصا خالل 

عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لكـــن اعتقـــال األطفـــال وتوســـيع دائـــرة 
االشـــتباه قد يصعـــدان وتيـــرة الغضب مرة 
أخـــرى في العالقة بيـــن الموصليين والقوات 
العراقية التي يشكل الشيعة أغلب عناصرها.

ويقول المالزم بالل هانـــي، أحد الضباط 
المشـــاركين في حملة الرائد كمال، ”المشكلة 
هنـــا لم تبـــدأ بظهـــور داعـــش، وال نتوقع أن 
تنتهـــي باختفائـــه. لكـــن وظيفتنا هـــي إبقاء 

الذئب في وكره“.

} بيــروت – قدرت مصـــادر محايدة في لبنان 
عدد الذين شـــاركوا في االحتفال الذي دعا إليه 
زعيـــم الطائفة الدرزية وليـــد جنبالط من أجل 
نقـــل الزعامة إلى نجله تيمـــور بنحو مئة ألف 
شـــخص. وكان على رأس هؤالء رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري ووزراء تّيار المستقبل، 
كمـــا حضـــرت وفـــود تمّثـــل كل االتجاهـــات 
السياســـية في لبنـــان، بما في ذلـــك حزب الّله 
الذي يشن من وراء الكواليس حملة عنيفة على 
وليد جنبالط بســـبب رفضه القانون االنتخابي 
القائـــم على النســـبية والـــذي يؤمـــن للحزب 
وحلفائه السيطرة على مجلس النواب المقبل.

والحـــظ مراقبـــون أّن الهدف مـــن االحتفال 
الكبيـــر الذي أقيـــم األحد في المختـــارة، بلدة 
وليد جنبالط في جبال الشوف، هو تأكيد على 
تماســـك الطائفـــة الدرزية في وجـــه التحديات 
الداخليـــة واإلقليمية وفي وقـــت تبدو المنطقة 
مقبلة على تطـــورات كبيرة في ضوء ما يجري 

في سوريا. ويعتبر الدروز في لبنان والمناطق 
القريبة منهم األزمة التي يمّرون بها حاليا أزمة 
وجودية تعـــود إلى أّنهم أقّليـــة من جهة وإلى 
طموحات حـــزب الله والذين يقفـــون خلفه من 

جهة أخرى.
واختيـــر األحـــد لالحتفال بتســـليم زعامة 
الطائفـــة إلى تيمـــور جنبالط كونـــه يأتي بعد 
ثالثـــة أيام من الذكرى األربعيـــن الغتيال كمال 
جنبالط والد وليد جنبالط. وكان كمال جنبالط 
اغتيـــل في مـــكان ال يبعد كثيرا عـــن المختارة 
بعد خالف بينه وبين الرئيس السوري وقتذاك 

حافظ األسد.
وإضافة إلـــى إلقائه خطابا معّبرا أعلن فيه 
وليـــد جنبالط التـــزام خطه االســـتقاللي الذي 
وضع أسســـه والده بما تســـبب له بصدام مع 
حافظ األسد، حرص الزعيم الدرزي على إلباس 
كوفيـــة والده لنجله تيمـــور. وجرت العادة في 
الماضـــي إلبـــاس زعيم الطائفة عبـــاءة وليس 

كوفيـــة الجّد كمال جنبالط الذي ارتبط اســـمه 
بالوجود الفلسطيني في لبنان من جهة ورفضه 

الوصاية السورية من جهة أخرى.
وكانت هـــذه هي المّرة األولـــى منذ أجيال 
عّدة التي تنتقل فيها زعامة آل جنبالط من حّي 
إلى حـــّي، فوالد وليد جنبالط تقّلد الزعامة إثر 
اغتيال والده. أّما وليد جنبالط، فقد ورث والده 
بعد اغتياله في السادس عشر من مارس 1977.

والحـــظ سياســـيون لبنانيون أّن الحشـــد 
الكبيـــر الـــذي كان فـــي المختـــارة إنمـــا يعّبر 
عـــن رغبة في مقاومـــة المحـــاوالت التي يقوم 
بهـــا حزب اللـــه حاليا من أجل إلغـــاء الوجود 
السياسي الدرزي التقليدي في لبنان. ومعروف 
أن هذا الوجود السياسي ليس عائدا إلى زعامة 
آل جنبالط فحســـب، بل إلى أّن الطائفة الدرزية 
تعتبر أيضا مع المســـيحيين وسّنة المدن، في 
مرحلة الحقة ظهر فيها شـــخص اســـمه رياض 

الصلح، طائفة مؤسسة للكيان اللبناني.

ورّكـــز هؤالء السياســـيون اللبنانيون على 
التحدي الذي يواجه الـــدروز في هذه المرحلة 
بالـــذات على ضـــوء انتشـــارهم الجغرافي في 
سوريا ولبنان وفلســـطين وتنافسهم مع حزب 
الله على مناطـــق معّينة تحرص إيران على أن 
تكـــون موجـــودة فيها كي تضمـــن دورا في أّي 
صفقات تعقد مع إســـرائيل في المســـتقبل، في 
مرحلـــة إعادة ترتيب الوضع الســـوري بكامله 

وإعادة تشكيل سوريا.
وأشار هؤالء السياســـيون في هذا المجال 
إلـــى أن الـــدروز يقيمون في مناطق حساســـة 
في جنوب لبنان، بينها حاصبيا وراشـــيا، هم 
على تواصل وإن بطريقة غير مباشرة مع دروز 
إســـرائيل الموجودين في منطقـــة الجليل، كما 
أن هناك عالقات وطيدة بين دروز لبنان ودروز 
ســـوريا الموجودين في ســـهل حوران، مدينة 
الســـويداء خصوصا، وفي مرتفعات الجوالن. 
وقال سياســـي لبناني إن أكثـــر ما يزعج حزب 

الله ومن خلفه إيران في هذه المرحلة كون وليد 
جنبالط هو الشـــخصية الوحيدة القادرة على 
تشكيل عنوان مشترك لجميع الدروز، في لبنان 
أو في ســـوريا أو في إســـرائيل أو في الجوالن 

المحتل.
واعتبـــر هذا السياســـي اللبنانـــي أّن هذه 
الزعامـــة الدرزية التـــي انتقلت مـــن وليد إلى 
تيمـــور، موضع حمالت كثيرة اآلن شـــملت في 
المرحلة األخيرة وزراء من نوع جبران باســـيل 
”صهر الرئيس ميشـــال عون“ الـــذي طالب بأن 
يكون رئيس مجلس الشيوخ في لبنان، في حال 
إقرار قيام مثل هذا المجلس، برئاسة مسيحي 
وليس برئاســـة درزي كما اتفق على ذلك ضمنا 
في إطـــار اتفـــاق الطائف الذي أنهـــى الحرب 
الداخليـــة اللبنانيـــة فـــي خريف العـــام 1989. 
ومعروف أن باســـيل الذي يرأس حاليا ”التّيار 
الوطنـــي الحـــر“ حليـــف لحزب اللـــه وتعكس 

مواقفه عادة ما ال يرغب الحزب بقوله.
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} بــريوت – غّصت ســـاحة ريـــاض الصلح 
وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالمئات من 
المتظاهرين، ردا على الزيادات في الضرائب 
فـــي العديد من القطاعات لحل أزمة سلســـلة 

الرتب والرواتب.
ورفـــع أكثر من ألـــف متظاهر شـــعارات 
منـــددة بسياســـة المحاصصـــة القائمة في 
لبنـــان، والتـــي أفـــرزت جملة مـــن الظواهر 
الســـلبية منها انتشـــار الفســـاد وهدر المال 

العام.
وفي مســـعى لتهدئـــة المتظاهريـــن أطّل 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري في الساحة 
موجها كلمـــة للمتظاهرين قال فيها ”صحيح 
أن هنـــاك هـــدرا في البلد وصحيـــح أن هناك 
فسادا، وأنا أحببت أن آتي إليكم من أجل أن 
أقول لكم إننا ســـوف ننهي إن شـــاء الله هذا 
النوع من الفســـاد وسنوقف الهدر، وإن شاء 

الله سنكمل المسيرة معكم“.
وتســـعى الحكومـــة اللبنانية إلـــى زيادة 
الضرائـــب فـــي عدد مـــن القطاعـــات تمهيدا 
إلقـــرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار 
جهود أوســـع يقودها رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري إلقرار أول موازنة رســـمية للدولة 

منذ 12 عاما.
ووافـــق مجلـــس النـــواب على عـــدد من 
الماضـــي  األســـبوع  الضريبيـــة  الزيـــادات 
أبرزها زيادة على القيمة المضافة بنســـبة 1 
بالمئة لتصبح 11 بالمئة، وإقرار بندي زيادة 
تعريفـــات الصكوك والكتابات المالية وزيادة 
رسم الطابع المالي من 3 آالف ليرة (2 دوالر) 

إلى 4 آالف ليرة (2.75 دوالر).
وفي األســـابيع المقبلـــة يتوقع أن يوافق 
البرلمـــان على زيادة عدد مـــن الضرائب قبل 
أن ترفع إلى رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
لتوقيع المرســـوم قبل نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية وبدل العمل به.
وحاولـــت بعض القـــوى اللبنانية البحث 
عن ذرائع لتســـويق هذه الزيـــادات حتى أن 
هناك مـــن اعتبر أن التحـــركات االحتجاجية 
مشـــبوهة، وتقـــف خلفهـــا جهـــات ترفـــض 

تمريـــر قانون انتخابي جديـــد، على غرار ما 
صرح به رئيس حركة أمل نبيه بري في وقت 
سابق، بيد أن متابعين لبنانيين يرون أن لهذه 
التحركات مشروعية نظرا ألن النخبة الحاكمة 
دائما ما تتجه صوب جيـــب المواطن وتثقل 
كاهله بالضرائب لحل اإلشكاالت االقتصادية 

فيما هناك بدائل أخرى يمكن اعتمادها.

وقــــال النائــــب بالبرلمــــان اللبناني خالد 
الظاهر ”عندما نوقف الهدر في كل المؤسسات 
والمرفأ والمطار والشــــركات الكبرى تدفع ما 
عليهــــا وال تتهــــّرب من المســــؤولية ومن دفع 
المستحقات للدولة كما يحصل، أعتقد أن هذه 
األموال ستغطي السلســــلة كما أنها ستؤمن 

األموال للخزينة وللشعب في كل طبقاته“.

} القاهــرة - للمرة األولـــى في تاريخ العالقة 
بين حلف شمال األطلسي ”الناتو“ ومصر، يتم 
توســـيع التمثيل المصري لـــدى تلك المنظمة، 
حيـــث قرر الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي قبل 
أيـــام تعييـــن بعثة دبلوماســـية دائمـــة لبالده 
لـــدى المنظمة، بعد أن كان األمـــر يقتصر على 
أن يكـــون الســـفير المصري في بروكســـل هو 

المندوب الرسمي لمصر في الناتو.
وجاء قرار التمثيل المصري الموســـع بعد 
سلســـلة من اللقاءات بين القاهرة وممثلين عن 
حلف الناتو في األيام األخيرة، سواء من خالل 
لقاءات تشـــاورية بيـــن رئيـــس أركان الجيش 
المصـــري الفريق محمود حجـــازي مع رئيس 
اللجنة العسكرية للحلف بيتر بافل مطلع الشهر 
الجاري، أو من خالل لقاءات بين دبلوماســـيين 
في الخارجية المصرية مع الســـفير أليخاندرو 
ألفا غونزالس مساعد سكرتير عام حلف شمال 

األطلسي للشؤون السياسية.
وبذلك أصبحت مصر هي الدولة رقم 23 في 
منظمة مبادرة الناتو للشراكة من أجل السالم، 
وهي منظمة تابعة للحلف األطلسي تهدف إلى 

خلـــق الثقة بين الناتو ودول أخرى في أوروبا، 
وجمهوريـــات االتحـــاد الســـوفييتي الســـابق 
وتضم إلـــى جانب هـــذه الجمهوريـــات الدول 
المنبثقة عن يوغســـالفيا السابقة والبعض من 

دول االتحاد األوروبي.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العـــرب“، إن 
القاهـــرة أدركت أهمية أن يكـــون لديها تواجد 
أوسع على المســـتوى االستخباراتي واألمني، 
بشـــأن قضايا اإلرهاب أو األزمات المتصاعدة 
في دول الجوار وعلى رأســـها ليبيا وســـوريا، 
فضال عن حاجـــة القاهرة إلـــى أن يكون هناك 
تعزيـــز للتعاون المشـــترك وتنفيـــذ التدريبات 

العسكرية بين الجانبين.
وأضافت أن التواجد الدبلوماســـي الدائم 
داخـــل حلـــف الناتو يتيـــح لهـــا البعض من 
االمتيـــازات، حيـــث ســـتكون ذراع الحلف في 
تأمين الســـواحل األوروبية على المتوســـط، 
ما يســـمح لها بالحصول على أسلحة بحرية 
عالية الكفاءة تســـاعدها على ذلك وُتمّكنها من 
محاربة الهجرة غير الشرعية، فضال عن زيادة 
الـــدور الفاعل لمصـــر في حل األزمـــة الليبية 

باعتبارهـــا أقرب األطراف وعلـــى دراية كاملة 
بما يجري هناك.

وشـــدد عبدالمنعـــم ســـعيد، مديـــر المركز 
اإلقليمي للدراســـات االستراتيجية في القاهرة 
في تصريحـــات لـ“العرب“، علـــى أن األوضاع 
اإلقليمية في المنطقة وتصاعد التوتر في ليبيا 
وســـوريا تحديـــدا، ربما يكونـــان نقطة ارتكاز 

رئيسية لزيادة التعاون بين القاهرة والناتو.
وبحســـب القـــرار المصـــري، فلـــن تكـــون 
للقاهـــرة تحـــركات عســـكرية مـــع دول حلـــف 
الناتـــو، بـــل يقتصر األمـــر علـــى أن يكون لها 
حضـــور مكثف في اجتماعـــات الحلف وتقديم 
المعلومـــات االستشـــارية، وتبـــادل الرؤى في 
الملفـــات المتعلقة بقضايـــا المنطقة وأفريقيا 
والتنســـيق األمني، وبالتالـــي تكون مصر على 

مقربة من مركز صنع القرار في الناتو.
وقـــال ســـامح شـــكري، وزيـــر الخارجيـــة 
المصري، إن بالده تســـعى إلى رسم سياسة ال 
تنتقص بأي شـــكل من األشـــكال من مصالحها 
هي والمنطقة العربية في ضوء ما تواجهه من 
خطر اإلرهاب، وإن مصر ســـوف تســـتفيد من 
توفيـــر اإلمكانيات التي يوفرهـــا الحلف، وإن 
وجود بعثة رسمية يستهدف فتح قناة للحوار 
لطرح الرؤية المصرية إزاء القضايا المختلفة.

وبحســـب ما أعلنه ينس ستولتنبرغ، أمين 
عـــام حلف شـــمال األطلســـي، فإن قـــرار مصر 
بتعيين بعثـــة دائمة لدى الحلف ســـوف يعزز 
التعاون المشترك وتنفيذ التدريبات العسكرية 
بيـــن الجانبين، وأكـــد أن الناتو يرغب في بناء 
هياكل دفاعية ومؤسســـات سياســـية قوية في 

ليبيا، بالتعاون مع القاهرة.
أشـــرف كشـــك، مديـــر برنامج الدراســـات 
االســـتراتيجية بمركـــز البحريـــن للدراســـات 
االســـتراتيجية والدولية، قـــال إن افتتاح بعثة 
دائمة لمصر لدى الناتو يحمل عدة دالالت مهمة 
للجانبين، فالحلف يرى أن حالة عدم االستقرار 
فـــي المناطـــق خـــارج حـــدوده تمثـــل تهديدا 
لمصالـــح أعضائه، ما يســـتوجب التصدي لها 
من خالل التشاور مع أكبر شركاء الحلف، وتعد 

مصر شريكا مهما له.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أنه حتـــى لو كانت 
مصر إحـــدى دول الحـــوار المتوســـطي الذي 
أطلقـــه الناتو عـــام 1994 من ضمن ســـبع دول 

أخرى، فإنه تســـود اآلن قناعة لدى الحلف بأن 
هناك مســـتجدات أمنية جديدة تختلف عن تلك 
التي أطلـــق فيها ذلك الحـــوار، وأهمها ظهور 
الجماعات المسلحة كالعب ضمن معادلة األمن 
اإلقليمـــي، بما يتطلب حوارا جديدا مع أعضاء 

ذلك الحوار ومن بينهم مصر.
ومـــع تراجـــع دور األمـــم المتحـــدة تجاه 
األزمـــات اإلقليميـــة وتفاقم تلـــك األزمات، فإن 
تدخـــل حلف الناتو في تلـــك األزمات على غرار 
تدخلـــه في األزمة الليبية عـــام 2011، يظل أمرا 
محتمـــال، وبغض النظر عن مـــدى إمكانية ذلك 
من عدمه، فإن هناك ضرورة للتشاور بين حلف 
الناتو وشركائه اإلقليميين، بما يتطلب وجودا 

دبلوماسيا دائما لمصر لدى تلك المنظمة.
ويـــرى مراقبون أنه في مقابل أن تســـتفيد 
دول حلـــف الناتو مـــن مصر كقـــوة ناعمة في 
المنطقة بشـــأن التبـــادل المعلوماتي، ووضع 
التصـــور الصحيح لما يجري فـــي الدول التي 
تشهد أزمات سياســـية وأمنية، فإن ذلك يعطي 
القاهـــرة قـــوة أكبر علـــى المســـتوى الدولي، 
ال ســـيما وأن التنســـيق بينهـــا وبيـــن الحلف 
مستقبال سوف يمنحها سلطة ”فرض التنسيق 

معها في أي من الملفات الخاصة بالمنطقة“.
ويقول هـــؤالء إن تعيين بعثة دبلوماســـية 
مصريـــة داخل الناتو يعني أنها ســـوف تكون 
على دراية شـــبه كاملة بما يجري من مشاورات 
وخطـــط داخـــل دوائر صنع القـــرار في الحلف 
نفســـه، حيث ســـتكون على مقربة مـــن دهاليز 
وكواليس مختلـــف القرارات التي تتعلق بدول 
الجوار، ويمكنها التأثيـــر على األمن المصري 

أو العربي واألفريقي.
وبـــدأ التعـــاون بيـــن مصر وحلـــف الناتو 
منذ حوالي 20 ســـنة، إال أن هـــذا التعاون كان 
منحصـــرا في إطـــار تقليـــدي يتعلـــق بتبادل 

المعلومات من أجل السالم.

} دمشــق - يخوض تحالف لفصائل إسالمية 
مكون من حركة أحرار الشـــام وجيش اإلسالم 
وهيئة فتح الشام التي تقودها جبهة فتح الشام 
(النصـــرة ســـابقا) معارك عنيفـــة ضد الجيش 
الســـوري على أطراف حي العباســـيين وسط 
دمشـــق، بعدما تمكنت عناصره من التسلل إلى 

حي جوبر المجاور إثر هجوم مباغت.
ويشـــكل هذا تطـــورا نوعيـــا يعكس تغيير 
الفصائـــل المقاتلة لتكتيكاتهـــا الحربية التي 
توختها على مدار األشـــهر الماضية، باعتماد 

تكتيك ”خير وسيلة للدفاع هو الهجوم“.
ويتفـــرع عـــن الحـــدث األبـــرز المتمثل في 
محاولـــة الوصـــول إلى قلب العاصمة دمشـــق 
حدث ال يقل أهمية وهو تالقي جبهة فتح الشام 
مع أحرار الشـــام وجيش اإلســـالم مجددا، بعد 
أن سعى الثنائي في الفترة الماضية إلى النأي 
بنفســـيهما عن تحركات ”فتح الشام“ خشية أن 

تالحقهما تهمة اإلرهاب.
وتصنف العديـــد من الدول وعلى رأســـها 
الواليات المتحدة، وروسيا فتح الشام تنظيما 
إرهابيا، وكذلك الحال بالنســـبة إلى تركيا وإن 
كان األمر ال يعدو كونه مجرد تصنيف شـــكلي 
إلرضاء الجانب الروســـي الـــذي تبدو العالقة 
بينـــه وبيـــن أنقرة فاتـــرة في اآلونـــة األخيرة 
علـــى ضوء جملة من الخالفات تتعلق أساســـا 

بالشمال السوري الحدودي مع تركيا.
ويعتقـــد كثيـــرون أن الهجـــوم المباغـــت 
للفصائـــل مـــا كان ليحصل لـــوال وجود ضوء 
أخضر من الدول اإلقليميـــة الداعمة لها وعلى 
رأســـها تركيا وقطر والســـعودية. وهي رسالة 
واضحة للنظام ومن خلفه إيران بأن هذه الدول 
لديهـــا أكثـــر من ورقـــة ومنها معركة ”دمشـــق 
الكبرى“، والتي إن ســـقطت بالتأكيد ســـتنهار 
بنايـــة النظام وحلفائه. وأوضـــح رئيس لجنة 
شؤون العالقات الســـعودية األميركية سلمان 
األنصاري لوكالة ”سي أن أن“ األميركية األحد، 
أن الرياض لديها الكثير من األوراق لوضع حد 
إليران والنظام الســـوري، نافيا ما روج على أن 

الملف السوري ”قضية خاسرة“ .
ومعلـــوم أن الميليشـــيات اإليرانية وعلى 
رأســـها حـــزب اللـــه اللبناني، هي مـــن تتولى 
دفة العمليات العســـكرية في ضواحي دمشق، 
وآخرهـــا في أحياء بـــرزة وتشـــرين والقابون 
شـــرق العاصمة، ويندرج هجـــوم الفصائل في 
سياق مساعي تخفيف الضغط عن تلك األحياء.
وأفـــاد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
اإلنســـان رامـــي عبدالرحمن بـــأن مقاتلين من 
”الفصائـــل المقاتلـــة وهيئـــة تحريـــر الشـــام 
تمكنـــوا من التســـلل والوصول إلـــى كراجات 

العباســـيين“، وهي عبارة عن موقف للسيارات 
الواقـــع  الحـــي  أطـــراف  علـــى  والحافـــالت 
وســـط دمشـــق ويحاذيـــه حي جوبـــر من جهة 

الشرق.
وأوضح أن المقاتلين ”تمكنوا من السيطرة 
على أجزاء واسعة من الكراجات، حيث تخوض 
قـــوات النظـــام معـــارك عنيفـــة الســـترداد ما 
خســـرته“، الفتا إلى أنها ”أول مرة منذ عامين 

تصل فيها االشتباكات إلى هذه المنطقة“.
ونفت وكالـــة األنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ األنباء عـــن ”ســـيطرة اإلرهابيين على 
كراجـــات العباســـيين“. وبدأت المعـــارك بين 
الطرفيـــن صباح األحد إثر هجوم مباغت بدأته 
الفصائـــل المقاتلـــة وتخلله تفجيـــر لعربتين 
مفخختيـــن وانتحارييـــن علـــى مواقـــع تابعة 
للجيـــش والميليشـــيات الموالية لـــه في حي 
جوبر، وتمكنـــت على إثره من الســـيطرة على 
ســـبع نقـــاط على األقـــل تقدمت منهـــا باتجاه 

العباسيين، بحسب المرصد.
ويتقاسم الجيش والفصائل السيطرة على 
حي جوبـــر، الذي يعـــد خـــط المواجهة األول 
بين الطرفين، باعتباره أقرب نقطة إلى وســـط 

العاصمة تتواجد فيها الفصائل.
ووصـــف متابعون مـــا يجري بأنـــه ”ليس 
مجرد مناوشات بل محاوالت مستمرة للتقدم“ 
إلى وســـط العاصمة. ويهدف هجوم الفصائل 
فـــي جوبر وفق مديـــر المرصد إلـــى ”تخفيف 
الضغط عن محوري برزة وتشرين بعد ساعات 
مـــن تمكن قـــوات النظام من تحقيـــق تقدم هام 
بسيطرتها على أجزاء واسعة من شارع رئيسي 

يربط الحيين الواقعين في شرق دمشق“.
ومـــن شـــأن اســـتكمال الجيش الســـوري 
ســـيطرته على الشارع أن يســـمح بفصل برزة 

كليا عن بقية األحياء في شرق دمشق.
 وبدأ النظام منذ شـــهر هجوما على أحياء 
برزة وتشـــرين والقابون، بهـــدف الضغط على 
الفصائـــل لدفعها إلى توقيع اتفـــاق مصالحة 

وإلى فصل برزة عن الحيين اآلخرين.
وتعد برزة منطقـــة مصالحة بين الحكومة 
والفصائل منذ العام 2014 في حين تم التوصل 
فـــي حيي تشـــرين والقابون إلـــى اتفاق لوقف 
إطالق النار في العام ذاته، من دون أن تدخلهما 
مؤسســـات الدولة. ومنذ أكثر من ســـنتين بدأ 
النظام ومن خلفه طهران في انتهاج سياسة في 
ضواحي دمشـــق تقوم على فرض حصار على 
مناطق سيطرة المعارضة بغية إجهاد األخيرة، 
ليدفعها في النهاية إلـــى مغادرة تلك المناطق 
مـــع اآلالف مـــن المدنيين في خطـــة تهدف إلى 

تغيير الديموغرافيا السكانية لدمشق.

املعارضة السورية تخلط أوراق 

األسد وإيران في دمشق
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التظاهــــــرات التي اجتاحــــــت لبنان األحد 
ــــــب، تفتح  ــــــى زيادة الضرائ احتجاجــــــا عل
ــــــق أمام موجة غضب شــــــعبي ضد  الطري
حكومة ســــــعد احلريري وتدخل البالد في 
ــــــات االقتصادية  نفق جديد مــــــن الصعوب
والسياسية. وكانت الشعارات التي رفعها 
املتظاهرون تندد بشــــــكل كبير مبمارسات 
ــــــان منها  ــــــد من السياســــــيني في لبن العدي

احملاصصة والفساد وغيرهما.

تقارب مصر مع الناتو: عني على ليبيا وأخرى على اإلرهاب

للمرة األولى فـــي تاريخ العالقة بني 

(الناتو)  حلـــف شـــمال األطلســـي 

والقاهـــرة، يتـــم توســـيع التمثيـــل 

املصري لدى تلك املنظمة

◄

غضب شعبي لبناني على فرض ضرائب جديدة

◄ أعلن وزير البترول المصري طارق 
المال أن بالده استملت شحنتي سوالر 
من شركة أرامكو السعودية بعد توقف 

دام 5 أشهر.

◄ بحث العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني، األحد، مع األمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط القضايا 

التي ستتناولها القمة العربية التي 
تستضيفها المملكة أواخر مارس.

◄ قال وزير اإلعالم الناطق الرسمي 
باسم الحكومة السودانية أحمد بالل 
عثمان، إن السودان لم تعد له عالقة 

وتبادل مع كوريا الشمالية.

◄ وقعت كوريا الجنوبية واألردن 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال 

إدارة المياه باألردن.

◄ أصدرت محكمة عسكرية في قطاع 
غزة األحد حكمين باإلعدام بحق اثنين 

من المدانين بتجارة المخدرات في 
سابقة هي األولى من نوعها.

◄ أعلن الجيش المصري األحد عن 
تدمير نفقين رئيسيين على حدود قطاع 
غزة وضبط 37 مشتبها بهم في محافظة 

شمال سيناء شمال شرقي البالد.

◄ جدد وزير الخارجية األردني أيمن 
الصفدي األحد التأكيد على أن سوريا 

ليست مدعوة للمشاركة في القمة 
العربية المقررة إقامتها في عمان نهاية 

هذا الشهر.

◄ ناقش وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع نظيره اإلريتري 

عثمان صالح، أمن منطقة البحر األحمر 
وتطورات األوضاع باليمن والصومال.

باختصار

أخبار
«القمـــة العربية تعقد في خضم المأســـاة التـــي تتعرض لها الكثير من الدول، وبالتالي ســـوف 

تحتاج للمزيد من الجهد، وهي فرصة للم الشمل وتسوية أي مفاهيم خاطئة».

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

{من المؤســـف أن بعضا ممن كان يوافق في الســـابق على كل شـــيء، يذهب اليوم في مزايدات 

اعتقادا منه أنه يحقق عبر هذا األمر مكسبا سياسيا».

محمد احلجار
عضو كتلة املستقبل اللبنانية

زوايا حرجة اقتصادية وسياسية

حلف شمال األطلسي



} عــدن (اليمن) - يصف مســـؤولون مينيون 
الدور الـــذي قامت به دولة اإلمـــارات العربية 
املّتحدة في تثبيت الشـــرعية ببالدهم وإعادة 
مظاهـــر الدولـــة إليهـــا انطالقا مـــن املناطق 

احملّررة باحلاسم.
ويقول هـــؤالء إّن اإلمـــارات بذلت مقّدرات 
مالية ولوجســـتية كبيرة وســـّخرت خبراتها 
التقنية والسياســـية ألجل إحياء مؤسســـات 
الدولة اليمنيـــة من وزارات وإدارات ودواوين 
مختلفـــة وتدريـــب وتأهيـــل للكادر البشـــري 
الضـــروري لتســـييرها، مهيئـــة بذلـــك البنية 
األساســـية للحكومة املعترف بها دوليا للعمل 

انطالقا من العاصمة املؤقتة عدن.
وكانـــت تلك اخلطوات حاســـمة في توفير 
منّصـــة للســـلطات الشـــرعية للتعبيـــر عـــن 
وجودهـــا علـــى األرض ومخاطبـــة مواطنيها 
وعرض نفســـها على املجتمـــع الدولي كطرف 

فاعل في املعادلة اليمنية.
كمـــا كان لهـــذا البلد اخلليجـــي، بفعل ما 
يســـتند إليه من قوة دبلوماســـية، وما ميتلكه 
مـــن شـــبكة عالقات ثريـــة مع مختلـــف بلدان 
العالم مبا في ذلك قواه الكبرى ودوله املؤثرة، 
ومع املنظمات والهيئات الدولية املختلفة، دور 
كبير في لفت نظر املجتمع الدولي إلى القضية 
اليمنيـــة وإقناعـــه بعدالتها واحلفـــاظ عليها 

ضمن سّلم أولوياته.
وســـاهم اجلهد الدبلوماسي اإلماراتي في 
إيضاح حقيقة القضية اليمنية للعالم باعتبار 
أّن مـــا جرى من متّرد وانقالب على الشـــرعية 
ليس سوى جزء من التحّرش اإليراني األشمل 

باملنطقة ككّل.
وعلى لســـان مندوبتها الدائمة لدى األمم 
املتحدة، الســـفيرة النا نســـيبة، ساهمت دولة 
اإلمارات في كشـــف الـــدور اإليراني في تعقيد 
امللف اليمنـــي وإذكاء الصراع بـــني اليمنيني 
عن طريق ما تقّدمه من دعم لوجســـتي وإمداد 

بالسالح والذخائر للمتمّردين احلوثيني.
كما تصـــّدت اإلمارات حملاولـــة املتمّردين 
تســـويق حكومتهـــم املوازيـــة التـــي قامـــوا 
بتشـــكيلها في صنعـــاء متمّســـكة باحلكومة 

املعتـــرف بهـــا دوليا كطـــرف شـــرعي مؤّهل 
ملخاطبة املجتمع الدولي باسم اليمنيني.

وفي بيـــان أدلت به في وقت ســـابق مبقر 
األمم املتحدة بنيوروك اعتبرت السفيرة نسيبة 
أن تهريب األسلحة اإليرانية إلى اليمن ”يشكل 
انتهاكا صارخا لقـــراري مجلس األمن التابع 
لـــألمم املتحـــدة رقمـــي 2216 و2231“، معتبرة 
أّن شـــحنات األســـلحة اإليرانية ”تســـهم في 
تقويض العمل الهام الذي يقوم به إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمـــد املبعوث اخلـــاص لألمني 
العـــام لألمم املتحدة لشـــؤون اليمن، والرامي 
إلى التوصل التفاق شامل ينهي الصراع وفق 
مبـــادرة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
ونتائج مؤمتر احلـــوار الوطني وآلية تنفيذه 

بجانب قرارات مجلس األمن ذات الصلة“.
كمـــا أشـــارت فـــي ذات البيـــان إلى رفض 
تشـــكيل املتمّردين حلكومة موازية في صنعاء 
معتبـــرة ذلك تهّربا من اســـتحقاقات الســـالم 

باليمن.
ويحظى الدور اإلماراتي في اليمن باهتمام 
شـــعبي وإعالمي نظرا لفاعليـــة ذلك الدور في 
دعم الشرعية وفي جهود إعادة االستقرار إلى 
البلـــد، ليس فقط من خالل التصدي عســـكريا 
ضمن التحالف العربي للمتمّردين وللتنظيمات 
اإلرهابية، ولكن أيضـــا من خالل عمل  إغاثي 
وتنموي لم ينتظر نهاية احلرب للشـــروع في 

إعادة إعمار املناطق اليمنية احملّررة.
وقال مراقبون سياســـيون في تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن اإلمارات أكـــدت من خالل ثقلها 
العســـكري فـــي اليمـــن علـــى عزمهـــا املضي 
قدمـــا في ترســـيخ األمن فـــي املناطق احملررة 
واحليلولـــة دون حتّولهـــا إلى مـــالذات آمنة 

للجماعات اإلرهابية.
ولفـــت هؤالء إلـــى أن اإلمـــارات أّكدت من 
خالل دورها في اليمن أنها قوة إقليمية مهمة 
ال غنى عنها في حفظ أمن واســـتقرار املنطقة، 
وأنهـــا جزء أساســـي فـــي مواجهـــة األطماع 

اخلارجية واجلماعات اإلرهابية.
وفي ســـعيها لتثبيـــت الشـــرعية اليمنية 
وتوفيـــر مقومات االســـتمرار لهـــا، اضطلعت 
اإلمـــارات بالدور الرئيســـي في بنـــاء وهيكلة 
اجليـــش والشـــرطة اليمنية وتوفيـــر املعدات 
الالزمـــة لهـــا للقيـــام بدورها فـــي احملافظات 
احملـــررة التي شـــهدت دمـــارا هائـــال نتيجة 
للحـــرب التـــي خاضتها ميليشـــيات احلوثي 
وقوات علي عبدالله صالـــح منذ مارس 2015. 
وقـــال الصحافـــي اليمنـــي ورئيـــس حتريـــر 

صحيفـــة ”اليوم الثامـــن“ صالح أبو عوذل إن 
اإلمارات العربيـــة املتحدة لعبت منذ االنقالب 
احلوثـــي دورا محوريا فـــي التحالف العربي 
الداعم للمشـــروع العربي في اليمن، واسهمت 
القوات املســـلحة اإلماراتيـــة بفاعلية في طرد 
ميليشـــيات احلوثي وقوات صالـــح من عدن، 
قبل أن تواصل جهودها في محاربة اجلماعات 

املسلحة.
وساهمت اإلمارات بدور رئيس في حترير 
احملافظات اجلنوبيـــة وخصوصا عدن وحلج 
فـــي يوليو 2015، كما شـــاركت قـــوات خاصة 
إماراتيـــة فـــي حترير مدينة املـــكال من تنظيم 
القاعدة فـــي أبريـــل 2016، وحترير محافظتي 
حلج وأبني في وقت الحق. وشـــاركت اإلمارات 
كذلك في حتريـــر أجزاء واســـعة من محافظة 
مـــأرب ورفـــع جنودها علـــم بالدهـــم والعلم 

اليمني فوق ســـد مأرب التاريخي بعد حتريره 
من ميليشـــيات احلوثيني في ســـبتمبر 2015، 
إضافة إلى الدور البارز الذي قامت به القوات 
اإلماراتيـــة فـــي معركـــة الرمح الذهبـــي التي 
أســـفرت املرحلة األولى منهـــا عن حترير باب 
املندب ومدينة ومينـــاء املخا في محافظة تعز 
واالقتـــراب من مدينة اخلوخة الســـاحلية في 

محافظة احلديدة.
العســـكري  دورهـــا  اإلمـــارات  وتســـند 
واإلغاثي والتنموي في اليمن بدور سياســـي 
ودبلوماسي قوي. وتشـــّكل مع كّل من اململكة 
املتحـــدة  والواليـــات  الســـعودية  العربيـــة 
األميركية واململكة املتحـــدة، الرباعية الدولية 

املكّلفة مبعاجلة األزمة اليمنية.
الدولـــة  فـــي  املســـؤولني  كبـــار  ويؤّكـــد 
اإلماراتيـــة التـــزام بالدهم بالقانـــون الدولي 

ومبـــادئ الشـــرعية الدولية إطـــارا للحّل في 
اليمن، كما يؤّكدون التزامهم بدعم الســـلطات 

املعترف بها دوليا.
ويشّددون على أّن الغاية النهائية خلوض 
بالدهـــم احلرب ضـــّد االنقالبيني حتـــت راية 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة اململكـــة العربية 
السعودية، هو إقرار السالم في اليمن وحمايته 
دين من  من طائفية احلوثيني وإرهاب املتشـــدّ
قاعـــدة وداعش وإخوان مســـلمني، وجميعها 
تنظيمات حاولت االستثمار في الوضع القائم 

بالبلد لترسيخ موطئ قدم فيه.
وقال أنور قرقاش وزير الشؤون اخلارجية 
اإلماراتي إّن ”الشراكة الســـعودية اإلماراتية 
صلبة في اليمن وتتجاوز التنسيق والتعاون 
حلـــّل األزمة لتشـــمل رؤية مشـــتركة متكاملة 

أركانها األمن واالستقرار واالزدهار“.

دور إماراتي حاسم في تثبيت الشرعية اليمنية ومواجهة اإلرهاب والطائفية
[ قوة دبلوماسية ساندت القضية اليمنية على المنابر الدولية  [ الهدف النهائي لإلمارات سالم يمني عادل واستقرار على أسس صلبة

ــــــدور الذي قامت به دولة اإلمارات العربية املتحدة في إحياء مؤسســــــات الدولة اليمنية  ال
وتوفير اجلهاز اللوجســــــتي والكادر البشــــــري الالزم لتشــــــغيلها، كان حاسما في تثبيت 
الشرعية بهذا البلد وفي توفير قاعدة للحكومة املعترف بها دوليا للتعبير عن وجودها على 

األرض ومنّصة ملخاطبة املجتمع الدولي وإقناعه بأنها طرف فاعل في املعادلة اليمنية.

خوض الحرب لفرض السالم

} املنامة - رأى خبراء الشـــؤون اخلليجية في 
إدراج واشـــنطن عضوين في تنظيم ”ســـرايا 
األشـــتر“ علـــى القائمـــة األميركيـــة لإلرهاب، 
خطوة أخـــرى من قبل إدارة الرئيس األميركي 
اجلديـــد دونالد ترامـــب في مســـار تصحيح 
العالقـــة مع مملكة البحرين بعـــد أن كانت قد 
شابتها توترات في فترة حكم الرئيس السابق 
باراك أوباما التي أبدت ترّددا كبيرا في حتديد 
موقفهـــا من جماعات تعتبرهـــا املنامة مهّددة 
الســـتقرار اململكة، وبدا أن واشـــنطن تتجّنب 
إدانتها لتبقي عليها ورقة ضغط على حليفتها 

اخلليجية.
ورّحبـــت اخلارجيـــة البحرينيـــة بـــإدراج 
الســـلطات األميركية عضوين تابعني للتنظيم 
الشيعي املتطرف ذي الّصلة الوثيقة باحلرس 
الثـــوري اإليرانـــي، واملســـؤول عـــن تنفيـــذ 
وتخطيـــط عمليـــات إرهابيـــة داخـــل مملكـــة 
البحريـــن، علـــى القائمة األميركيـــة لإلرهاب، 
معتبـــرة أن ”املوقف يعكس إصـــرار الواليات 
املتحدة علـــى التصدي لكل أشـــكال اإلرهاب، 

ومن يدعمه أو يحرض عليه“.
ووضعـــت اخلارجيـــة األميركيـــة أحمـــد 
حســـن يوســـف، ومرتضـــى مجيـــد رمضـــان 
علـــوي، اللذين يحمالن اجلنســـية البحرينية، 
علـــى قائمة املتطّرفـــني العامليني بناء على أمر 
تنفيـــذي يفـــرض عقوبـــات على األشـــخاص 
األجانب الذين يشـــكلون خطرا جديا بارتكاب 
أعمال تهّدد أمن املواطنني األميركيني أو األمن 
القومي أو السياســـة اخلارجيـــة أو اقتصاد 

الواليات املتحدة.
املدعـــوم من  وتنظيـــم ”ســـرايا األشـــتر“ 
إيران، متهم بتنفيذ العشـــرات مـــن العمليات 
التـــي اســـتهدفت رجـــال األمـــن البحرينيني 
الدولة  مؤسســـات  الســـتهداف  وبالتخطيـــط 
بتوجيـــه من قيادته املقيمة فـــي إيران. ويّتبع 
التنظيم أيديولوجيا التيار الشيرازي اإليراني 
املتشدد، الذي يرى وجوب قيام ”ثورة“ شيعية 

مسلحة لظهور اإلمام الغائب.

واشنطن تصحح مسار 

عالقتها باملنامة
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«وطننا رمز راسخ بجذوره اإلسالمية والعربية ومكانته الدولية. ونتطلع مع األشقاء واألصدقاء أخبار

إلى تحالفات أقوى ملواصلة مسيرة االستقرار والنماء}.

امللك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

«أوراق التسوية التي تطرح في العراق ال تتعدى كونها محاوالت من الوجوه املوجودة منذ عدة 

سنني لتسويق نفسها من جديد. الشعب عانى كثيرا ولن يتأثر بتلك األطروحات}.

ريزان دلير
 برملانية عراقية كردية
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} الكويــت - انطلق األحد في الكويت التمرين 
”حســـم العقبـــان 2017“ أحـــد أكبـــر التمارين 
العســـكرية التـــي جتمـــع بني قـــوات خليجية 

وأميركية.
ومع حتـــّول القضّيـــة األمنية إلى مشـــغل 
رئيســـي في منطقة الشرق األوسط مبا تشهده 
مـــن اضطرابـــات ومـــا يترّبـــص بدولهـــا من 
تهديدات، كّثفت دول اخلليج العربي التي متّثل 
باستقرارها االستثناء في محيطها املضطرب، 
من جهودها لتهيئة قواتها املســـّلحة ملواجهة 

أي تهديدات محتملة.
والتماريـــن  املنـــاورات  تواتـــر  وميّثـــل 
العســـكرية التي تقوم بها القـــوات اخلليجية 
ســـواء بالتعاون في مـــا بينها، أو مبشـــاركة 
قوات دول إقليمية وأخـــرى من خارج اإلقليم، 
وجهـــا من أوجه تقوية اجلـــدار الدفاعي الذي 
يشمل أيضا التسّلح بأحدث األسلحة واعتماد 

أحدث النظم والتقنيات في املجال العسكري.
ورغـــم حـــرص دول اخلليـــج علـــى تقوية 
قدراتها العســـكرية الذاتية، وتنويع شركائها 
عبـــر العالـــم. تظـــّل الواليات املّتحدة شـــريكا 
أساســـيا لتلـــك البلدان في احلفـــاظ  على أمن 

املنطقة واستقرارها.
وتبدو عالقـــة الطرفني مقبلـــة على مرحلة 
جديـــدة مـــع إظهـــار إدارة الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامـــب توّجهـــا نحو جتديـــد التزام 
الواليات املتحدة جتاه شركائها التقليديني في 
اخلليج وتصحيح مســـار العالقة التي شهدت 

فتورا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى هذه اخللفية ال يستبعد مراقبون أن 
يشـــهد التعاون األمني والعســـكري اخلليجي 
األميركي مبواجهة املخاطر القائمة من إرهاب 
وتدخالت أجنبية بالوكالة نقلة جديدة في عهد 

إدارة ترامب.
والتمرين الذين انطلـــق األحد في الكويت 
هو النسخة الرابعة عشرة من ”حسم العقبان“، 
وتشـــارك فيه إلى جانـــب القـــوات األميركية، 
قـــوات من خمـــس دول خليجية هـــي الكويت 
والســـعودية والبحريـــن وقطـــر واإلمـــارات. 

ويســـتمر حتى الســـادس مـــن أبريـــل املقبل.
وقال رئيـــس األركان العامة للجيش الكويتى، 
الفريـــق الركـــن محمـــد اخلضر، فـــي كلمة له 
خالل االجتماع التنســـيقي للتمرين، إنه يعتبر 
أحد أكبر التمارين العســـكرية على املستويني 

اإلقليمي والدولي.
وأضـــاف أن التمريـــن ”يهدف إلـــى تعزيز 
التعـــاون الدفاعـــي اإلقليمي بـــني دول مجلس 
التعاون والواليات املتحدة، وتبادل واكتساب 
اخلبرات في مجال إدارة العمليات املشتركة“.

وأوضـــح اخلضـــر أن ”حســـم العقبـــان“ 
ستشـــارك فيـــه قيـــادات وضباط مـــن مختلف 
قطاعـــات اجليـــش ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني ووزارات ومؤسسات كويتية، وأخرى 
فـــي دول مجلـــس التعاون اخلليجـــي، وقيادة 
قـــوات درع اجلزيـــرة، بالتعاون مـــع الواليات 

املتحدة.
وأشار إلى أنه مت اإلعداد للتمرين منذ سنة 
كاملة، وســـيقام على عدة مراحل وهي ”مرحلة 
إجـــراءات التخطيط العملياتي، ومترين مراكز 

القيادات، والتمرين امليداني، في حني ستختتم 
فعالياته بإقامة ندوة لكبار القادة“.

ومن جهته، قـــال مدير التدريـــب في هيئة 
العمليات واخلطط العميد الركن مشعل عبدالله 
مشعل، في تصريح صحافي، إن التمرين يهدف 
إلى تطوير مســـتوى التنســـيق والتعاون بني 
الـــوزارات واملؤسســـات واإلدارات احلكومية 
فـــي إدارة األزمـــات، وتأصيل دورهـــا في دعم 
العمليـــات العســـكرية واألمنيـــة. وأضاف أن 
التمرين سينّفذ على األراضي واملياه اإلقليمية 

واالقتصادية واألجواء التابعة للكويت.
وبّني أن التمرين يهـــدف إلى تعزيز العمل 
املشـــترك ســـعيا إلـــى حتقيـــق التجانس بني 
اجليش الكويتي والقوات املشـــاركة ووزارات 
ومؤسســـات الدولـــة، والتدّرب علـــى عمليات 
اإلمـــداد والنقـــل اللوجســـتي وتقـــدمي الدعم 

العسكري للوزارات واملؤسسات احلكومية.
وقـــال العميد ركن يوســـف الفالســـي، من 
القيـــادة العامة للقـــوات املســـلحة اإلماراتية 
إن التمريـــن يهدف إلى رفع مســـتوى القدرات 

واخلبرات العســـكرية لدول مجلـــس التعاون 
اخلليجي.

ومن جهته، قال قائد الوحدات الســـعودية 
املشاركة في التمرين العميد محمد بن إبراهيم 
الربيع، في تصريح صحافي، إن مشاركة قوات 
بـــالده ”تهـــدف ملواجهة التهديـــدات اإلقليمية 

احمليطة باملنطقة“.
وذكـــر العميـــد ركن ســـعد الهاجـــري، من 
إدارة األزمات في اجليش القطري، أن ”حســـم 
العقبـــان“ متريـــن ”اســـتراتيجي يهـــدف إلى 
التـــدّرب علـــى مواجهـــة األزمـــات والكوارث 
والتنسيق والتعاون بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي والدول الصديقة“.
بفارق زمني  ويأتي مترين ”حسم العقبان“ 
ال يتجاوز عّدة أيام عن انطالق مترين مشـــترك 
إماراتـــي مصري علـــى أرض اإلمـــارات حتت 
عنوان ”زايد2“ متضمنا سلسلة من التطبيقات 
امليدانية الهادفة إلى رفع مســـتوى التنســـيق 
وتبادل اخلبرات العسكرية بني قوات البلدين. 
كمـــا كان للقوات اإلماراتية فـــي يناير املاضي 
مترين عسكري مشترك مع القوات البريطانية 

حمل عنوان ”خنجر البحر2017“.
وبدورهـــا أجنزت قـــوات بحرينية وأخرى 
مصرية منـــذ أيام مترينا مشـــتركا على أرض 

البحرين حتت مسمى ”حمد2“.
ومن التماريـــن العســـكرية الضخمة التي 
شهدتها منطقة اخلليج مناورات ”رعد الشمال“ 
التـــي دارت في منطقـــة حفر الباطن بشـــمال 
اململكة العربية السعودية في فبراير من العام 
املاضي مبشـــاركة قوات من 20 دولة إلى جانب 

القوة اخلليجية املعروفة بدرع اجلزيرة.
ويلمس خبراء الشـــؤون العسكرية في تلك 
التماريـــن املكّثفة حتـــّوال جذريا فـــي العقيدة 
الدفاعيـــة لبلـــدان اخلليج نحـــو التعويل إلى 
أقصى قـــدر ممكن علـــى قدراتهـــا الذاتية في 
الدفـــاع عـــن مجالها، مشـــيرين إلـــى إّن قوات 
بلدان اخلليج العســـكرية واألمنية بلغت قدرا 
مـــن التطّور يؤهلها لتحّمـــل أعباء حفظ األمن 
واالستقرار في هذه املرحلة املثقلة بالتهديدات.

«حسم العقبان» يجمع قوات خليجية وأميركية في الكويت

اختبار واقعي للقدرات

اإلمارات أكدت من خالل دورها في 

اليمـــن أنها قوة إقليميـــة مهمة ال 

غنى عنها فـــي حفظ أمن املنطقة 

وحماية استقرارها

◄

ّ
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} طرابلس - أدان المجلس الرئاســـي الليبي 
تهديـــد القائد العـــام للجيش الوطنـــي خليفة 
حفتر بدخول العاصمة طرابلس لتخليصها من 
ســـطوة الميليشيات. واعتبر المجلس في بيان 
أصدره األحد أن اقتحام العاصمة بقوة السالح  
من شـــأنه ”إدخال البالد في حمام دم، ويقضي 

على مساعي الوفاق واللحمة الوطنية“.
وجـــاء البيـــان عقب ســـاعات مـــن تظاهر 
مجموعة من شـــباب منطقة سوق الجمعة أمام 
قاعدة أبوستة البحرية مقر المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق، وطالبت المجلـــس بتقديم 
اعتذار عن بيانه الذي أصدره بشـــأن تظاهرات 

الجمعة التي شهدها ميدانا الجزائر والشهداء 
بطرابلس.

أصـــدر  قـــد  الرئاســـي  المجلـــس  وكان 
مســـاء الجمعة بيانـــا ندد من خاللـــه بإطالق 
الميليشـــيات المســـلحة النار على متظاهرين 
في طرابلس، طالبوا بإنهاء حكم الميليشـــيات 

ورددوا هتافات مؤيدة للجيش وقائده.
وســـبقت المظاهرة بيانات صدرت عن عدد 
من الميليشـــيات في طرابلس وحـــزب العدالة 
والبناء اإلســـالمي والمجلس البلـــدي لمدينة 
مصراتـــة التي ينحـــدر منها أغلب إســـالميي 
ليبيـــا، نـــددت بالبيـــان واعتبـــرت أن هتافات 

المتظاهريـــن يوم الجمعة تبـــث الفتنة وتدعو 
إلى حكم العسكر.

وعكس بيـــان المجلس الرئاســـي الصادر 
األحد مدى ارتباكه فـــي اتخاذ القرارات  وعزز 
ما يشـــاع من أنبـــاء بأنه واقع تحت ســـيطرة 

الميليشيات اإلسالمية.
وتعيـــش طرابلس حالة مـــن الهدوء الحذر 
عقب أيام من االشتباكات وصفت بأنها األعنف 

من نوعها بين الميليشيات المتصارعة.
أنـــواع  كافـــة  الميليشـــيات  واســـتعملت 
األســـلحة، ونشر مواطنون صورا تظهر الضرر 

البالغ الذي لحق بالمباني  الخاصة والعامة.

وطالـــب حفتر الميليشـــيات عقب اعتدائها 
على المتظاهرين بتسليم أسلحتها إلى القوات 
المســـلحة و“إال فإننا سنواجهكم بالسالح في 

خطوة حاولنا تأجيلها وتأخيرها“.
وكان القائـــد العام للجيـــش الليبي قد لوح 
في أكثر من مناسبة بأن وجهته المقبلة ستكون 

طرابلس.
لكـــن األمـــر ال يبدو هينـــا لعـــدة اعتبارات 
أهمهـــا أن الجيـــش مـــازال لم يتمكـــن بعد من 
تحريـــر مدينـــة بنغـــازي. كمـــا أن الجماعات 
المسلحة مازالت تسيطر على مناطق مهمة في 

الوسط والجنوب.

املجلس الرئاسي الليبي يندد بتهديدات الدخول لطرابلس بقوة السالح

صابر بليدي

} اجلزائــر - يعيــــش حزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكم في الجزائر علــــى وقع أزمة 
بسبب القوائم االنتخابية التي أعدها لدخول 
االنتخابات التشريعية المقررة في الرابع من 
مايــــو المقبل، مما خلــــق غضبا داخليا وصل 
إلــــى درجة المطالبــــة برحيل رئيــــس الحزب 

جمال ولد عباس.
وعقد أعضاء مــــن اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحريــــر ليل الســــبت بالعاصمة لقاء 
لبلورة مطلــــب رحيل ولد عبــــاس والمقربين 
منه من القيادة المركزية، والذهاب إلى مؤتمر 

استثنائي النتخاب قيادة جديدة.
وذكرت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ أن عدة 
وجوه غاضبة على مالبســــات وظروف إعداد 
القوائــــم االنتخابية تريد االنقــــالب على ولد 
عباس، وأن مسؤولين حزبيين في الهيئة وفي 
الهيــــاكل القاعدية، ينوون الذهاب إلى مؤتمر 
اســــتثنائي يضع حدا لما أســــموه بـ“سطوة 
ولــــد عبــــاس ومحيطه علــــى جبهــــة التحرير 

الوطني“.
وأثارت قوائم الحــــزب موجة من الغضب 
لدى قطاع عريض مــــن القيادات والمناضلين 
بســــبب عــــدم توافقها مــــع طموحــــات الكثير 
منهــــم، حيــــث تصدرتها وجوه وشــــخصيات 

تحوم حولهم شــــكوك في رصيدهــــم الحزبي 
وفــــي توظيــــف النفــــوذ المالي والسياســــي 

النتزاع صدارة قوائمهم.
وحــــاول ولد عبــــاس في نــــدوة صحافية 
عقدهــــا لعــــرض تشــــكيلته السياســــية إقناع 
الغاضبين باعتماده معايير شــــفافة ونزيهة، 

وطلب رأي جميع الجهات قبل اإلرســــاء على 
ترتيب أي قائمة، وأن الكثير حاول إعاقة عمل 
اللجنة المختصة باعتماد أسلوب التشويش 

والتسريبات.
وكان ولد عباس قد اعترف أمام مرشــــحيه 
ووســــائل اإلعــــالم بمداهمــــة مصالــــح األمن 

لمســــكن نجله، وعثورهم بحوزتــــه على مبلغ 
مالــــي معتبر مــــن العملة المحليــــة والصعبة 
(أكثــــر مــــن 100 ألــــف دوالر) ومجموعــــة من 
قوائــــم المرشــــحين، وهــــو ما اعتبــــر ضربة 
قوية ســــتعصف به وتهز ثقة المسؤولين في 

شخصه لقيادة الحزب األول في البالد.
واهتــــز الحــــزب خــــالل األيــــام األخيــــرة 
علــــى وقــــع فضيحــــة رشــــوة تورطــــت فيها 
نائبة بمجلــــس النواب وقياديــــة في المكتب 
السياســــي، ضبطت بعد ترتيــــب العملية بين 
الضحية ومصالح األمن، متلبســــة باســــتالم 
مبلغ يعــــادل 100 ألــــف دوالر، مقابــــل ترتيب 
متقدم للمترشــــح نورالدين كيحل عن محافظة 

قسنطينة.
وقال ولد عباس في رده على حراك التمرد 
غير المعلن إنه ”سيبقى وفيا لبوتفليقة حتى 
الممات، وإنه تعرض لضغوط رهيبة من أجل 
فرض أصحابها تموقعا لحسابات االستحقاق 
الرئاســــي في 2019“، موضحــــا أنه ”رفض كل 
المضايقــــات واالبتــــزازات التــــي وصلت حد 

التهديد لحياته الشخصية والعائلية“.
وأكــــد ولد عباس ”بقاءه على رأس الحزب 
إلى غايــــة العــــام 2020“. واعتبــــر أن خالفته 
لعمــــار ســــعداني انتخاب من طــــرف أعضاء 
اللجنة المركزيــــة، وأن األطراف التي تتحرك 

لإلطاحة به تحاول القفز على الشرعية. محاوالت إبعادي قفز على الشرعية

الجمعي قاسمي

} تونــس - يتجـــه ملف المصالحـــة الوطنية 
الشـــاملة في تونس نحو محطة جديدة ستدفع 
به نحو الخروج من دائرة المتاهات السياسية.

وبـــرزت خـــالل األيـــام القليلـــة الماضيـــة 
مؤشرات تعكس رغبة جدية في تجاوز األزمات 
المتعلقـــة بتعقيـــدات الوضع الداخلـــي، التي 
حالت دون إقرار القوانين الخاصة بإدارة ملف 

المصالحة الوطنية.
وتعكس تصريحات الفاعلين السياســـيين 
الداعية إلى ضـــرورة البحث عن صيغة جديدة 
لتفعيل ملـــف المصالحة الوطنيـــة وتحقيقها 
وفقا للدســـتور، وجود نضج سياســـي نسبي 
يدفـــع إلـــى التفـــاؤل بإمكانية تســـوية الملف 
الذي يعزز الوحدة الوطنية والسلم األهلي في 

البالد.
وقـــال الوزيـــر التونســـي الســـابق خالـــد 
شـــوكات إن موضوع المصالحـــة الوطنية في 
تونـــس أضحـــى موضوعـــا مفصليا، لـــم يعد 

يحتمل المزيد من التأجيل.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“، ”ال يمكن 
لتونس أن تتقدم نحو المستقبل إذا لم تنته من 
غلق ملفات الماضـــي بطريقة تعزز قدرة البالد 
على مواجهـــة تحديات الحاضر والمســـتقبل، 
االقتصـــادي  الملـــف  بالخصـــوص  ومنهـــا 

واالجتماعي في عالقة بالتنمية والتشغيل“.
واعتبر أن ”تونس اليوم بحاجة إلى تعبئة 
مواردها المالية والبشـــرية، وإلى تنقية مناخ 
العمل واألعمـــال، وتعزيزه بأكبر قدر ممكن من 

أبنائها“.
وبحسب شوكات، الذي تولى وزارة العالقة 
مـــع البرلمان في الحكومة الســـابقة برئاســـة 
الحبيب الصيد وكان ناطقا رســـميا باســـمها، 
فإن تحقيـــق المصالحة ”ال يمكـــن أن يتم دون 
معالجة ســـريعة للملفات العالقة، واإلسراع في 
اإلجراءات إلغالقها ضمن إطار مصالحة وطنية 

شاملة“.

وحـــذر مـــن أن عـــدم تحقيـــق المصالحـــة 
سيساهم في استمرار معاناة تونس من الشلل 
الذي يضرب حاليا القدرات المادية والبشـــرية 

للبالد.
وأوضـــح أن ”هناك العديد من كبار موظفي 
الدولة مازالوا يعيشـــون تحت هاجس الخوف 
والمتابعة، وال يتجـــرؤون على اتخاذ أي قرار 

مسؤول يخدم المصلحة الوطنية العامة“.
وأعـــرب فـــي المقابـــل عـــن ارتياحـــه إزاء 
األصـــوات التـــي تعالـــت للمطالبـــة بضرورة 
اإلســـراع في تحقيق المصالحة الوطنية، التي 
”ُيفتـــرض علـــى جميـــع القـــوى واألحـــزاب أن 

تضعها في سلم أولوياتها الملحة والهامة“.
وكانـــت عـــدة أحزاب تونســـية قـــد طالبت 
بضرورة إقرار المصالحة الوطنية الشاملة من 
أجل الخروج من األزمة السياسية التي تمر بها 
البالد، بالنظر إلى تعثر مسار العدالة االنتقالية 

نتيجة تباين اآلراء، وتضارب المصالح.
وأكدت في بيانـــات منفصلة أن المصالحة 
الوطنيـــة الشـــاملة ”أضحت أمـــرا ضروريا“، 
باعتبارها الطريق الصحيـــح لتحقيق العدالة 

والحرية، وترسيخ السلم االجتماعي. 
وعاد الجدل في الفترة األخيرة إلى الساحة 
السياســـية، بخصوص تفعيل مشـــروع قانون 
المصالحـــة االقتصاديـــة والماليـــة، بعـــد أن 
أصـــدرت الدائرة الجنائيـــة الرابعة بالمحكمة 
االبتدائيـــة بتونـــس، أحكامـــا قضائيـــة ضـــد 
الرئيس الســـابق زين العابديـــن بن علي وعدد 
مـــن وزرائه وعـــدد من متعهـــدي الحفالت، في 

قضية حفل الفنانة األميركية ماريا كاري.
ونظمت حركة مشروع تونس السبت ندوة 
وطنية تحت شعار ”المصالحة الوطنية منهاج 
أثبت جدارته“ شـــارك فيهـــا أمناء عامون لعدد 
مـــن األحزاب الممثلة فـــي البرلمان، إلى جانب 
البعـــض من الوزراء الذين عملوا في فترة حكم 

الرئيس األسبق زين العابدين بن علي.
وشدد محســـن مرزوق األمين العام لحركة 
مشـــروع تونس على أن المصالحة الوطنية ”ال 
يجب أن تتحول إلى أمور انتقامية وسياسية“، 
موجهـــا انتقادات الذعة للمســـار الحالي الذي 
تعتمـــده هيئة الحقيقـــة والكرامة، الذي وصفه 

بـ”المسار المغلوط والمغشوش“.
الـــذي  الراهـــن  الوضـــع  أن  وأوضـــح 
تعيشـــه تونس ”يستدعي تشـــكيل هيئة عليا 

للمصالحـــة الوطنية تتألف من شـــخصيات 
حزبية ووطنية ومجتمع مدني بهدف تحقيق 

المصالحة الوطنية الشاملة“.
وأثارت هـــذه الدعـــوة ردود فعل متباينة 
بالنظـــر إلـــى اآلليـــات والمبـــادرات الحالية 

لتحقيق المصالحة.
واعتبر شـــوكات في تصريحه لـ”العرب“، 
أن األمـــر ”يســـتحق تشـــكيل لجنـــة وطنية 
بـــد  ال  ألنـــه  وزارة  حتـــى  أو  للمصالحـــة، 
علـــى التونســـيين مـــن مواجهة المســـتقبل 

متحدين“.
الهيئـــة  عضـــو  بالحـــاج  رضـــا  ورأى 
التســـييرية لحركة نداء تونس، والقيادي في 
االئتالف الحزبـــي الجديد ”جبهة اإلنقاذ“ أن 
مسألة المصالحة الوطنية ”أضحت ضرورية 
إلخـــراج تونس مـــن حالـــة الشـــلل اإلداري 

والسياسي الراهنة“.
المصالحـــة  ”إن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
الوطنيـــة ضرورية أيضا لقطـــع الطريق أمام 

اســـتمرار االبتزاز المالي والسياســـي الذي 
تمارســـه بعض األحزاب ضد رجال األعمال، 
والسياســـيين الذين كانت لهم عالقة بالنظام 

السابق“.
واعتبـــر أن المبـــادرة التي تقـــدم بها في 
وقـــت ســـابق أكثـــر مـــن 15 نائبـــا برلمانيا 
”تســـتجيب لجميع شـــروط المصالحة التي 
تحتاجها تونس، ال ســـيما وأنها أخذت بعين 
االعتبار مالحظـــات المنظمات الحقوقية بما 

فيها لجنة البندقية“.
ودعا القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة 
إلى دعم هذه المبادرة التي  أحيلت إلى لجنة 

التشـــريع العام التابعة للبرلمان لمناقشتها 
”ألن الهدف هو تحقيق المصالحة، وإخراجها 
من دائـــرة التجاذبـــات، وتجنيبها محاوالت 
التوظيـــف السياســـي، ونزعـــات االنتقام أو 

المساومة واالبتزاز“.
وتقدمت مؤسســـة الرئاســـة التونســـية 
بمشـــروع قانـــون للمصالحـــة االقتصاديـــة 

والمالية أثار جدال كبيرا.
وكان مصـــدر مـــن المؤسســـة قـــد صرح 
األسبوع الماضي بإمكانية سحب المؤسسة 
لمشـــروع قانـــون المصالحـــة االقتصاديـــة 
والمالية خالل األيـــام القليلة القادمة إلجراء 
تعديـــالت عليه قبل إعادة عرضه على مجلس 

نواب الشعب.
وبحســـب المصدر فإن هذا القـــرار نابع 
من حرص رئاســـة الجمهورية على أن يحظى 
القانـــون بأكبـــر قـــدر مـــن التوافـــق لتفعيل 
المصالحة الوطنية الشـــاملة وإنجاح مسار 

التحول الديمقراطي.

المصالحة الوطنية التونسية تقترب من تجاوز الحسابات السياسية
[ أحزاب تونسية تضغط لإلسراع في غلق ملفات الماضي  [ إجماع على دور المصالحة في ترسيخ السلم االجتماعي

جناح متمرد يقود انقالبا على األمني العام  للحزب الحاكم في الجزائر

تصاعدت في اآلونة األخيرة حدة األصوات املطالبة بضرورة إيجاد صيغة جديدة لتفعيل 
ملف املصاحلة، نظرا إلى أهمية هذه اخلطوة في تعزيز مناخ الســــــلم االجتماعي، وحاجة 

تونس إلى تعزيز مناخ االستثمار بأكبر عدد من رجال األعمال.

تونس في حاجة لجميع أبنائها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نددت الجامعة التونسية للنزل 
األحد بـ“سعي وسائل اإلعالم الغربية 
إلى تشويه صورة تونس ومواطنيها 
عبر التركيز على الجنسية التونسية 
لمرتكبي بعض العمليات اإلرهابية“.

◄ أكد موقع ”بوابة الوسط“ نقال 
عن مصدر دبلوماسي غربي تكليف 
األلماني األميركي كليف ويلكوكس 

رئيسا لبعثة األمم المّتحدة للدعم في 
ليبيا خلفا للمبعوث األممي الحالي 

مارتن كوبلر.

◄ أكد المجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية الحاجة الماسة إلى 

اإلسراع في تشكيل الحكومة استجابة 
لتوجيهات العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.

◄ دّمرت قوات الجيش الجزائري 
السبت بعين الدفلى 15 مخبأ  

لإلرهابيين، فيما أوقف عناصر الدرك 
عنصر دعم للجماعات اإلرهابية 

بوالية خنشلة شرق البالد.

◄ جدد المكتب التنفيذي لنقابة 
التعليم الثانوي في تونس تمسكه 
بقرار تعليق الدروس بداية من 27 

مارس الجاري، واعتبر الكاتب العام 
المساعد للنقابة مرشد إدريس أن 

اعتذار وزير التربية ناجي جلول جاء 
متأخرا.

◄ طالبت المجموعة الرباعية في 
االجتماع الذي عقد بالجامعة العربية 

السبت المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية ببسط سيطرته 

على الوضع األمني في كافة أنحاء 
طرابلس في ظل التصاعد األخير 

للعنف في المدينة.

باختصار

«استقالل تونس والسيادة الوطنية أضحيا اليوم مهددين أكثر من أي وقت مضى جراء الوضع أخبار

الكارثي الذي بلغه االقتصاد الوطني في تونس».

عبير موسي
رئيسة احلزب الدستوري احلر

{من لم يقتنع بأســـباب رفض ملف ترشـــحه لالنتخابات التشـــريعية عليـــه  التوجه نحو العدالة 

باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا}.

نورالدين البدوي
وزير الداخلية اجلزائري

خالد شوكات:

موضوع المصالحة في تونس 

تحول إلى مسألة مفصلية ال 

تحتمل المزيد من التأجيل

رضا بالحاج:

المصالحة ضرورية ويتعين 

إبعادها عن التوظيف 

السياسي ونزعات االنتقام



تصاعــــد التوتــــر فــــي العالقات  } أنقــرة – 
بني أنقرة وبرلني إلى مســــتوى غير مســــبوق 
حيث اســــتدعت اخلارجيــــة التركيــــة األحد، 
ســــفير أملانيا لديها غداة تظاهرة لألكراد في 
فرانكفــــورت تنتقد إجــــراء اســــتفتاء لتعديل 
الدســــتور التركي يعزز مــــن صالحيات رجب 

طيب أردوغان.
ووصــــف إبراهيــــم كالــــني الناطق باســــم 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغان هــــذه احلادثة 
بالـ“فضيحة“. وقال إن ”أملانيا أعطت اســــمها 
لفضيحة جديدة“، معبرا عن اســــتيائه لظهور 
شــــعار ”املجموعة االنفصالية اإلرهابية“، في 
إشــــارة إلى حزب العمال الكردستاني، خالل 

التظاهرة.
وخـــرج نحـــو ثالثـــني ألف شـــخص  من 
الســـبت  مظاهـــرة  فـــي  لألكـــراد  املؤيديـــن 
املاضي، في فرانكفـــورت غرب أملانيا مطالبني 
و“احلريـــة  تركيـــا“  فـــي  بـ“الدميقراطيـــة 

لكردستان“، بحسب ما ذكرت وكاالت األنباء.
ورفــــع املتظاهــــرون شــــعارات ترمــــز إلى 
حزب العمال الكردســــتاني الذي يقاتل الدولة 
التركية منــــذ قرابة 33 عاما وصــــورا لزعيمه 
التاريخي عبدالله أوجالن الذي ميضي عقوبة 
بالسجن، حســــب قول متحدثة باسم الشرطة 

في فرانكفورت.
وأوضحــــت الشــــرطة أنهــــا لــــم تتدخــــل 
ملصادرة هذه األعالم لتجنب استفزاز احلشد، 
لكنهــــا أكدت أنهــــا التقطت صــــورا قد تؤدي 
الحقا إلى القيــــام مبالحقات في حال تطورت 

األمور نحو األسوأ.
وكان الهدف األساســــي هو املشــــاركة في 
مسيرة حاشدة مبناسبة االحتفال بعيد رأس 
الســــنة الكردية ”نوروز“. وتضــــم أملانيا أكبر 
جاليــــة تركية فــــي العالم، حيث تقــــدر بنحو 

أربعة ماليني شــــخص، ويشــــكل األكراد جزءا 
كبيرا منها.

وتشهد العالقات بني البلدين توترا كبيرا 
منذ أن منعــــت احلكومة األملانية وزراء أتراكا 
من املشاركة في جتمعات مؤيدة ألردوغان قبل 
االســــتفتاء املقرر في منتصف الشــــهر املقبل. 
وقد ســــاندت برلني دوال أوروبية مثل هولندا 

وبلجيكا والنمسا في اخلطوة ذاتها.
ولــــم تكتف تركيا بتلــــك اخلطوة، بل ظهر 
أردوغان بنفسه ليوجه هجوما شخصيا الذعا 
على املستشارة األملانية أجنيال ميركل متهما 

إياها باللجوء إلى ”ممارسات نازية“.
وقال الرئيــــس التركي في خطــــاب متلفز 
”أنت (أجنيال ميركل) تقومني اآلن مبمارســــات 
نازية. ضد من؟ ضد إخواني املواطنني األتراك 

في أملانيا وإخواني الوزراء“.
وكان أردوغــــان قد اتهــــم االثنني املاضي، 
ميــــركل بدعــــم اإلرهابيني فــــي تصعيد جديد 
للعالقــــات املتوترة أصال بني أنقــــرة وبرلني، 

بينما اعتبر الناطق باسم املستشارة األملانية 
هذه االتهامات بأنها سخيفة.

ولم ينتــــه األمر عند ذلك احلــــد، بل انتقد 
املتحدث باســــم الرئيس التركــــي تصريحات 
االســــتخبارات  جهــــاز  رئيــــس  كال  برونــــو 
اخلارجيــــة األملاني (بــــي.إن.دي) عن محاولة 

االنقالب في تركيا.
وقال إبراهيــــم قالني في مقابلــــة مع قناة 
”ســــي.أن.أن تورك“ إن هــــذه التصريحات تعد 
إشارة أخرى إلى أن أملانيا تدعم حركة الداعية 

فتح الله غولن املقيم في الواليات املتحدة.
وفيما حّمل الرئيــــس التركي حركة غولن 
املســــؤولية عن محاولة االنقالب في منتصف 
يوليو املاضي، أعرب كال عن رأي آخر مخالف 

للرواية التركية.
وقــــال فــــي تصريحــــات ملجلة ”شــــبيغل“ 
األملانيــــة إن ”تركيا حاولت على املســــتويات 
املختلفــــة، إقناعنا بذلك، لكنهــــا لم تنجح في 

ذلك حتى اآلن“.

واعتبر محاولة االنقــــالب في تركيا كانت 
ذريعــــة مرحبا بها للقيام بعمليات التســــريح 
اجلماعي التــــي حدثت بعد ذلك، والتي يعتقد 

كال أنه كان مخططا لها في كل األحوال.
ويأتــــي التصعيد انســــجاما مــــع التوتر 
التركــــي الهولنــــدي الــــذي بلــــغ أوجــــه حني 
رفضت أمســــتردام دخــــول وزيــــر اخلارجية 
مولود جاويش أوغلــــو إلى أراضيها ومنعت 
وزيرة األســــرة التركية فاطمة بتول من دخول 

قنصلية بالدها في مدينة روتردام.
وأبــــدت أملانيــــا غضبــــا بســــبب ســــجن 
الصحافــــي التركي األملاني دنيــــز يوغل الذي 
يعمل حلســــاب صحيفة ”دي فيلــــت“ األملانية 

بتهمة اإلرهاب.
واعتبر الرئيس التركي يوغل، الذي تسبب 
اعتقالــــه في قلــــق دولي، بأنه عميــــل إرهابي 
وصحافي مفترض، متهما برلني باستضافته 
ملدة شــــهر فــــي قنصليتهــــا بإســــطنبول قبل 

اعتقاله.

} ســول – اختبــــرت كوريا الشــــمالية جدية 
تهديدات الواليات المتحدة لها عندما أشرف 
زعيمها كيــــم جونغ أون على تجربة تشــــغيل 
محــــرك صاروخ جديــــد يعمل بكفــــاءة عالية، 
بالتزامــــن مع زيارة وزير الخارجية األميركية 

ريكس تيلرسون إلى الصين.
واعتبر مراقبون التجربة اســــتفزازا قويا 
لواشــــنطن التــــي أكــــد وزيــــر خارجيتها قبل 
ســــاعات من لقائه الرئيس الصيني شي جين 
بينــــغ أن البلدين ســــيعمالن علــــى دفع بيونغ 

يانغ إلى االبتعاد عن تطوير أسلحة نووية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية األحد، 
عن جونغ أون قوله إن ”العالم ســــيدرك قريبا 
أهمية النصر التاريخي الذي حققناه اليوم“.

وتقول بيونــــغ يانغ إن تطوير محرك بدفع 
قوي مــــن الجيــــل الجديد وصنعه سيســــاعد 
على تعزيز األســــس العلميــــة والتكنولوجية 
التي ستتيح ”لنا بلوغ المستوى العالمي في 
مجال إطالق األقمار الصناعية والدخول إلى 

الفضاء“.
ويــــرى يانغ مو-جيــــن الباحث في جامعة 
الدراســــات الكورية الشمالية أن بالده برهنت 

علــــى تقــــدم كبير في هــــذا القطــــاع من خالل 
تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات يمكن 

أن تبلغ الساحل األميركي.
ويبدو أن بيونغ ياينغ تلمح بشكل واضح 
إلى أنها ستطلق قريبا صاروخا جديدا قادرا 
علــــى نقل أقمــــار اصطناعية مــــن موقعها في 

سوهاي.
وقــــال الباحث الكــــوري الشــــمالي لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية إن ”نظــــام بيونغ يانغ 
يمكن أن يختبر سرا أيضا صاروخا بالستيا 

عابرا للقارات، من قاذفة صواريخ متحركة“.

ويســــتبعد المحللون قيام بكين بالتدخل 
لردع بيونغ يانغ إذ لطالما أبدت استياءها من 
قول واشنطن مرارا إنها يجب أن تكبح جماح 
البرنامــــج النــــووي والصاروخــــي لجارتهــــا 
الشــــيوعية ومعارضتهــــا نشــــر نظــــام دفاع 

صاروخي متطور في كوريا الجنوبية.
وكان تيلرســــون أكد خالل جولته للمنطقة 
التي شــــملت طوكيو وسول أيضا أن بالده لن 
تتبع بعد اآلن سياسة ”الصبر االستراتيجي“ 
التــــي طبقتها من قبل حيال نظام بيونغ يانغ، 

ملوحا بعملية عسكرية محتملة ضدها.
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«يعتقد األوروبيون أن تقييد حظر الحجاب في العمل قد يدفع الشباب إلى التخلي عن إسالمهم، أخبار

أنا على ثقة تامة من أنهم سيقولون ال، لمحاوالت فرض الحظر الكامل على حقوقهم».

رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني

{األشـــخاص غيـــر الراضين عن خطـــة بريطانيا لمغادرة االتحـــاد األوروبي (بريكســـت) عليهم 

القدوم إلى أسكتلندا.. تعالوا لتعيشوا هنا وتعملوا وتستثمروا أو تدرسوا».

نيكوال ستيرجن
رئيسة وزراء اسكتلندا

[ مظاهرة لألكراد في فرانكفورت تغضب أنقرة  [ المخابرات األلمانية تشكك في رواية تركيا عن االنقالب
ــــــدت تركيا مــــــن لهجتها ضــــــد أملانيا  صّع
واتهمتها بالتحريض ضــــــد أردوغان عبر 
الســــــماح لألكراد بالتظاهر ضد استفتاء 
مرتقــــــب إلجراء تعديالت دســــــتورية يعزز 
صالحيات الرئيس التركــــــي، عالوة على 
تشكيك املخابرات األملانية في رواية تركيا 

بشأن انقالب يوليو املاضي.

تركيا تتهم ألمانيا بالتحريض ضد أردوغان

ال للدكتاتورية
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باختصار

◄ أيدت المحكمة العليا في بنغالديش 
األحد، حكم اإلعدام في حق القيادي 

بحركة الجهاد مفتي عبدالحنان، الذي 
أدين بالتورط في هجوم على سفير 

بريطانيا لدى دكا عام 2004.

◄ حذرت االستخبارات الداخلية 
األلمانية، األحد، من اتجاه حركة 

”الهوية“ اليمينية بشكل متزايد إلى 
التطرف والتحريض ضد األجانب 

وخاصة المسلمين.

◄ أفادت الشرطة النيجيرية، األحد، 
بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 8 آخرين 
في هجوم انتحاري نفذه ثالثة متطرفين 
في قرية قرب مدينة مايدوغوري بشمال 

شرق نيجيريا.

◄ يسعى الكونغرس األميركي إلى 
استصدار قرار يدعو إلى محاكمة 

المسؤولين اإليرانيين المشاركين في 
جريمة إعدام 30 ألف معارض سياسي 

في عام 1988.

◄ أدى الزعيم الهندوسي اليميني 
المتشدد يوجي أديتياناث اليمين 

الدستورية األحد رئيسا لحكومة والية 
أوتار براديش، أكبر الواليات الهندية 

سكانا وأكثرها ثقال سياسيا.

◄ قتل 4 أشخاص على األقل خالل 
اشتباك بين مسلحين من الجماعة 

اإلسالمية وحزب الحركة اإلسالمية 
القومية شمال أفغانستان، وفق ما 

ذكرت وكالة خاما برس األفغانية، األحد.

◄ أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، 
األحد، أن عدد الجثث التي ُعثر عليها 
داخل سجن يقع في بلدة سان خوان 
بوالية جواريكو شمال البالد، ارتفع 

إلى 15 جثة.

} باريــس – لم مينـــع تراجع األعمال واألفكار 
فـــي  (اإلســـالموفوبيا)  للمســـلمني  املعاديـــة 
فرنســـا في الفترة األخيرة من استمرار تفشي 
الظاهرة، وال من اســـتغاللها مـــن قبل البعض 
من الساسة ألغراض انتخابية، بينما بدأ العد 

التنازلي لالقتراع في الـ٢٣ من أبريل املقبل.
وكشف املرشح املستقل للرئاسة الفرنسية 
إميانويل ماكرون الذي يتصدر نوايا التصويت 
حاليـــا، األحد، عـــن نيته حّل كافـــة اجلمعيات 

اإلسالمية في البالد حال فوزه باملنصب.
ويأتي إعالن ماكرون في حني مازالت البالد 
تشهد عمليات إرهابية بني الفينة واألخرى كان 
آخرها هجوما في مطار أورلي السبت املاضي، 
أســـفر عن جرح شـــرطي ومقتل منفذ العملية 

الذي يدعى زياد بلقاسم (٣٩ عاما).
ونقلت رويترز تصريحات ماكرون لصحيفة 
”لوجورنـــال دو دومانش“ بأنه ســـيغلق جميع 
اجلمعيات اإلســـالمية غير املطابقـــة للقانون 
الفرنسي والتي كانت قد أعلن عنها في نوفمبر 
٢٠١٥ عقب الهجمـــات اإلرهابية التي تعرضت 

لها البالد.
وباتـــت معادلـــة مكافحـــة التطـــرف فـــي 
احلمالت االنتخابية جزءا مهما للفوز بأصوات 
املقترعـــني على غرار مارين لوبان زعيمة حزب 

اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف.
وتتشدد لوبان في مسألة املهاجرين كثيرا 
على طردهم وخاصة املسلمني منهم، وقد دعت 
إلى ذلك مرارا حتـــى قبل اخلوض في حملتها 

االنتخابية.
وكانت محكمـــة العدل األوروبية قد أجازت 
األسبوع املاضي، منع ارتداء احلجاب والرموز 
الدينيـــة في أماكن العمل، ويبدو أن القرار كان 

دافعا لبعض املرشحني للفوز بالرئاسة.
وفي خضم املعركة الرئاسية، يحمل مرشح 
اليســـار بنوا هامون راية احلزب االشـــتراكي 
الـــذي يكافـــح الســـتعادة شـــعبيته مجـــددا، 
بينما يســـعى احملافظ فرنســـوا فيون، مرشح 
اجلمهوريني من أجل فرصة في املنافسة وسط 
مزاعم فساد متعلقة بتوظيف أفراد من أسرته.
مبتابعة  الفرنســـية  االنتخابـــات  وحتظى 
دقيقة خارج فرنسا حيث ستمثل اختبارا آخر 
للســـخط الشـــعبي إزاء األحزاب واملؤسسات 

التقليدية مثل االحتاد األوروبي.
ويقـــول مراقبون إن من الصعب التنبؤ مبا 
ســـتؤول إليه احلملة االنتخابية التي هيمنت 
عليهـــا التحقيقات فـــي قضية احتيـــال كلفت 

فيون تصدره لسباق املرشحني.
وســـيكون على الناخبـــني االختيار بني ١١ 
مرشـــحا بعد إعالن املجلس الدستوري قائمة 

املتنافسني بشكل رسمي. 

اإلسالموفوبيا في قلب 

السباق نحو اإلليزيه

برونو كال:

تركيا حاولت إقناعنا بروايتها 

حول االنقالب، لكنها لم 

تنجح في ذلك

} الرئيس السابق للبرملان األوروبي مارتن شولتز منتش بفوزه األحد، بزعامة احلزب االشتراكي الدميقراطي باإلجماع، ليخلف زيغمار غابرييل في 
رئاسة احلزب الشريك ضمن االئتالف احلاكم في أملانيا.

الكونغرس يبرئ ترامب 

من االرتباط مع روسيا
} واشنطن – استبعد ديفني نيونز رئيس جلنة 
االستخبارات في الكونغرس األحد، وجود دليل 
علـــى تواطؤ بـــني مقربني من الرئيـــس دونالد 
ترامب وروســـيا للتأثير على سير االنتخابات 

الرئاسية لصالح امللياردير األميركي.
وأدلى املســـؤول بتصريحه لشبكة ”فوكس 
نيوز“ عشـــية جلسة استماع مهمة ملدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف.بـــي.آي) ورئيس 
وكالـــة جمـــع االســـتخبارات اإللكترونية أمام 
جلنته، في محاولة إللقاء الضوء على مســـألة 

التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية.
وكانت أجهزة االســـتخبارات األميركية قد 
أعلنت في يناير املاضـــي، أن هذا التدخل كان 

هدفه ترجيح كفة ترامب في االنتخابات.
واتهـــم نيونز أعضـــاء في االســـتخبارات 
بتســـريب  بالســـماح  الفيدراليـــة  والشـــرطة 
معلومات من أجل اإلســـاءة إلـــى إدارة ترامب. 
وقال إن ”هذا األمر يبدو واضحا بالنسبة إلّي. 

من الواضح جدا أن هذا ما يحصل“.
وكشـــفت تســـريبات أجهزة االستخبارات 
للصحافة أن مستشـــار األمن القومي لترامب، 
مايكل فلني، كذب حتى على نائب الرئيس مايك 
بنس في شـــأن محادثاته مع السفير الروسي 

في واشنطن قبل التنصيب.
واضطر فلني إلى االســـتقالة بعد أسبوعني 
فقـــط مـــن توليـــه منصبه، مـــا شـــكل إحراجا 

لترامب.



} عمــان - تبقى أســـرار احتـــالل العراق في 
أبريـــل 2003 كثيرة رغم ما انكشـــف حتى اآلن 
من معطيات ومعلومـــات تثبت أن احلرب على 
العراق كانت أكبر ّمما روج لها، ومهمتها أعمق 
من إسقاط نظام صدام حسني وتخليص العالم 
مـــن مصدر تهديد نووي. احلـــرب على العراق 
كانـــت بداية النهاية خلارطة نظام عاملي ســـاد 
منـــذ احلـــرب العاملية األولـــى، وبداية الطريق 
نحو شـــرق أوســـط جديد. ورغم ما انكشف ما 
يزال الكثير من أســـرار الغزو األميركي للعراق 

طي الكتمان.
يكشـــف  وفـــي كتابه ”فـــي مرمى النيران“ 
نبيل جنم، الذي شـــغل منصب ســـفير العراق 
فـــي اجلامعـــة العربية، مجموعة من األســـرار 
اجلديـــدة املتعلقة باحلرب مـــن زاوية مختلفة، 
باعتبـــاره كان متواجـــدا فـــي مركـــز القـــرار 

السياسي العراقي إبان الغزو األميركي.
وال تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه تعرض 

خلفايا احتالل العراق وتداعياته على 
املنطقـــة ككل، ولكن لكونه كان متخما 
بوثائـــق اخلارجية العراقية املتعلقة 
باحلـــرب والرســـائل اخلطيـــة التي 
كتبهـــا الرئيـــس العراقـــي الراحل 
صدام حســـني إلى الرئيس املصري 
محمـــد حســـني مبـــارك، والصور 
الكثيـــرة النـــادرة التـــي نشـــرت 
فـــي هـــذا الكتاب الـــذي صدر في 

القاهرة في (676) صفحة.
العراقي  الدبلوماسي  وينفي 
نبيـــل جنـــم بشـــدة أن يكـــون 
العراق قد طـــرد جلان التفتيش 

أو أبعدهـــا، ويقول إن جلـــان التفتيش 
”أونســـكوم“ غادرت في ديسمبر من العام 1998 
بقرار من ريتشـــارد باتلر متهيدا للعدوان على 
العـــراق، الذي وقـــع بعد مغادرتهـــا األراضي 
العراقية بســـاعات، وتاليا فإن العراق لم يبعد 
أو يطرد املفتشـــني، كما يتـــردد خطأ أو عمدا، 
وإمنـــا كان خروجهـــم وفق اتفـــاق أميركي مع 

باتلر لضمان سالمتهم.

محاوالت إلقناع صدام بالتنحي

أيـــام الغـــزو العصيبة وما ســـبقها يروي 
الكتاب تفاصيلهـــا وخفاياها، والتي عاشـــها 
حلظة بلحظة، الدبلوماســـي نبيـــل جنم، الذي 
عمل ســـفيرا للعـــراق في عدد مـــن دول العالم 
آخرها وأهمها القاهـــرة، وعاد بعد العام 1992 
مندوبـــا لبالده فـــي اجلامعة العربيـــة، ليعمل 
بعدها وكيال لوزارة اخلارجية ومستشـــارا في 
رئاســـة اجلمهورية مبكتب نائـــب الرئيس طه 

ياسني رمضان.
يتطـــرق الكتاب إلـــى احملـــاوالت العديدة 
التـــي جرت قبل احلرب إلقناع القيادة العراقية 
بصيغـــة ما للتنحي. ويقول إن أبرز من ســـعى 
إلـــى ذلـــك الـــروس، إذ زار رئيـــس احلكومـــة 
الروســـية األســـبق الراحل يفغيني برمياكوف 
يـــوم 24 فبرايـــر 2003 بغـــداد والتقـــى صدام 
حسني، الذي رفض الفكرة بشدة. وقال له ”إنك 
تكرر ما اقترحته قبل 12 سنة وإني سمعت منك 
ذلك في العام 1991 وأنت تعود اآلن لتكرر ذلك“.

ويتابع أن احملاولـــة الثانية بذلها األتراك، 
إذ حترك رئيـــس الوزراء التركي آنذاك عبدالله 

غول مع الدول املجاورة للعراق. 
وعقد اجتماعا في إسطنبول بشأن العراق 
ومـــا ميكن فعله مـــن مبادرات ومنها الســـعي 
إلقنـــاع صـــدام حســـني بالتخلي عن الســـلطة 

والسفر إلى خارج العراق.
وفـــي فبراير أبلغ هذا املقترح لطه ياســـني 
رمضان في زيارته السرية اخلاطفة والسريعة 
إلى تركيـــا، والتي لم تســـتغرق ســـوى بضع 

ســـاعات، وعاد رمضان فورا عبر ســـوريا ولم 
ميض الليلة في أنقرة. وكان قد ســـبق املقترح 
التركـــي تصريح لوزير الدفاع األميركي دونالد 
رامسفيلد في 19 يناير 2003، إذ قال إن الواليات 
املتحـــدة علـــى اســـتعداد ملنح صدام حســـني 
حصانـــة من أي مســـاءلة إذا قـــرر اخلروج مع 
أسرته ومن يريد من أعوانه وأسرهم إلى خارج 
العـــراق، والواليات املتحدة على اســـتعداد ألن 

توفر لهم ملجأ كرميا وحياة سخية.

هوالكو الجديد

تتسارع الســـاعات ويحبس العالم أنفاسه 
ويرفض العـــراق اإلنذار الـــذي وجهه الرئيس 
األميركـــي بوش إلـــى الرئيس صدام حســـني، 
فـــي بيان صدر بعـــد اجتماع مشـــترك للقيادة 
القطرية ومجلس قيـــادة الثورة يوم 18 مارس 
2003. وهكذا بدا واضحا أن املقبل هو التعرض 
الواســـع علـــى العراق وصـــوال إلـــى احتالله 

وإسقاط النظام القائم.
وينـــّوه الكتـــاب إلى ”أن القيـــادة العراقية 
كانت، حتى ذلك الوقت، ترى أن العدوانيني لن 
يتمكنوا من احتالل بغداد، وأن هوالكو اجلديد 
سيتحطم على أســـوارها، وكان 
هدفها ســـحب القوات األميركية 
إلى حـــرب مدن وهو مـــا جتّنبه 
األميركان، إال في حالة الناصرية 
للضـــرورة. ولـــم يتحقـــق حصار 
بغداد ومت احتاللها نتيجة عوامل 
عدة أبرزها عدم التكافؤ في القدرات 
بني مـــا متلكـــه أميركا مـــن قدرات 
تدميريـــة حديثـــة وما لـــدى املقاتل 
العراقي من ســـالح محدود الكفاءة، 
باإلضافة إلى الشـــعور باإلحباط لدى 
املقاتل العراقي، بعد توالي انكســـار 
القوات العراقية في الطريق إلى بغداد 
وبـــروز الفقاعات وحـــاالت التمـــرد في بعض 
املدن على السلطة العراقية وشعورها بالراحة 

لتخلصها من قبضة احلكومة املركزية“.
في الســـاعة اخلامســـة والنصـــف من فجر 
يـــوم 20 مارس 2003 أغارت طائرتان أميركيتان 
وقصفتا مزرعة مبنطقة الدورة في بغداد. كانت 
معلومـــات قد وصلت إلى األميـــركان تفيد بأن 
الرئيس صدام حســـني مع قياديـــني من أركان 
حكمه موجودون فيها، أعقب ذلك قصف املوقع 

نفسه بأربعني صاروخا من نوع ”توما هوك“.
مثلت هـــذه العملية اخلطوة األولى باجتاه 
احتـــالل العـــراق. وفي اليـــوم التالـــي، وبعد 
أن اكتشـــف األميـــركان أن ما أقدمـــوا عليه في 
اليوم الســـابق لـــم يحقق هدفهم فـــي القضاء 
على الرئيـــس صدام، قصفوا بغـــداد ومناطق 
أخـــرى من العراق بـ1300 صـــاروخ في إطار ما 
ســـّمي ”الصدمـــة والرعب“. واســـتمر القصف 
اليومـــي علـــى العـــراق عمومـــا وبغـــداد على 
وجـــه اخلصـــوص، ليـــل نهـــار، باإلضافة إلى 
الغزو البري األميركـــي البريطاني. وكان أزيز 
الطائرات وأصوات قنابلها والصواريخ بعيدة 
املـــدى تتســـاقط على أكثر من مـــكان من بغداد 
واحملافظـــات األخرى ال تفـــّرق بني موقع مدني 

وآخر عسكري، كما يقول جنم في كتابه.
ويكشـــف الكتـــاب عـــن أســـاليب احلـــرب 
النفسية، التي مارستها القوات األميركية بعد 
يـــوم 20 مارس 2003 ويقول مؤلفه ”بدأ الهجوم 
البـــري ســـريعا إذ دخلـــت القـــوات األميركية 
األراضـــي العراقية من الكويـــت وأوجدت هي 
والقـــوات البريطانية موطئ قـــدم في ميناء أم 
قصـــر مكنها مـــن إدخال املزيد مـــن قواتها عن 
طريق البحر بعد قتال عنيف وشـــرس. وسعت 
القـــوات األميركيـــة فـــي أول دخـــول لهـــا إلى 
الســـيطرة على حقول النفط. وواجهت القوات 
البريطانية أثناء تقدمهـــا إلى البصرة مقاومة 
شـــديدة، خصوصا في مدينـــة الزبير وأطراف 

البصرة.
وتعرضت القـــوات األميركية فـــي طريقها 
إلى بغداد لهجمـــات مقاومني خرجوا من املدن 
ملواجهتها بأســـلحة خفيفة مما أوقف تقدمها، 
الـــذي اســـتأنفته بعـــد حـــني، لتتحـــرك، مارة 
ببحيرة الـــرزازة قرب كربالء ولتعبر ممرا على 
الفرات لم تكـــن فيه دفاعات عراقية. واســـتمر 
تقدمها بعد أن أفشـــلت محاولة عراقية لتدمير 
جسر على نهر الفرات كان بالفعل ملغما إال أن 
اجلهد الهندسي األميركي قطع أسالك التفجير 
مما ســـهل عليهم، وبعد مقاومة شديدة، عبور 

اجلسر إلى شرق الفرات.
وهكـــذا متكنـــت الدبابـــات األميركيـــة من 
العبور والتقدم نحو بغـــداد لتقع معركة مطار 

بغداد بجولتني من القتال البطولي ضد الغزاة، 
الذين اضطروا الســـتخدام األســـلحة احملرمة 
دوليـــا للســـيطرة عليه وإحلاق أبلـــغ األضرار 
باملقاتلني العراقيني في املطار ومحيطه، بعدها 
توغلت القوات األميركية في أجزاء من بغداد“.

الشعور الواهم

كانـــت مجريـــات األمور وتطـــورات احلرب 
تســـير في غيـــر االجتاه الـــذي كان قـــد جرى 
احلديث عنـــه واالســـتعدادات ملواجهة الغزاة، 
صحيح كان هناك انتشـــار واســـع فـــي بغداد 
ملنتســـبي حزب البعث ومتاريس في كل زقاق، 
ولكن شـــعور القلق كان يتنامـــى لدى اجلميع 
مـــع تنامي شـــدة العـــدوان وكثافة األســـلحة 
املستخدمة في ضرب بغداد مما خلق فعال حالة 

صدمة لدى سكانها ومقاتليها في الشوارع.
األميـــركان  بـــدأ  بغـــداد،  مشـــارف  علـــى 
بإنـــزال مجموعات محمولة جـــوا. ونظرا لعدم 
وجـــود غطاء جوي كانت القطعات العســـكرية 
العراقيـــة اخلارجة من مكامنهـــا للقضاء على 

هـــذه االختراقـــات ُتدّمر من اجلـــو. وتكرر ذلك 
فـــي مناطـــق عديدة حـــول بغداد، فـــي منطقة 
اإلســـكندرية والـــدورة، ثـــم فـــي مطـــار بغداد 
الدولي. كانوا يســـحبون القوات العراقية إلى 
مناطق قتل. كانت هذه األخبار تنتقل بســـرعة 
إلى النـــاس وإلى املقاتلني، وبدأ التســـرب من 
الوحدات العسكرية، وذلك في املدة من 4 أبريل 
2003 وحتى احتالل بغـــداد. يوم 9 أبريل 2003 
كانـــت إرادة القتال لـــدى املقاتـــل العراقي قد 
ضعفت إذ وجد نفسه أمام قوة وتقنية عسكرية 
وأسلحة متطورة ال تتوفر لديه واحتلت بغداد.

يعترف الكاتب أن األميركان أفشلوا ما كان 
القـــادة العراقيون قد خططوا له وهو ســـحب 
القوات األميركية إلى بغداد بعد إتعابها بحرب 
مدن فـــي الطريق (وهو ما لم يقـــع) إلى بغداد 
ومن ثم توجيه ضربات قاضية لها على أبواب 
بغـــداد وأســـوارها، كما كان يـــرّدد قبل الغزو. 
وكان الشـــعور أن حصـــار بغداد قد يســـتغرق 
رمبا أكثر من ثالثة أشـــهر ومت اإلعداد لذلك من 
جميـــع اجلوانب. إذ مت حفر آبـــار ماء وتوزيع 

مواد غذائية حتسبا لذلك ولضمان الصمود.

ويقـــّر بأن بغداد احتلت نتيجة عدم اإلدراك 
الكامل لطبيعة املعركـــة والتفوق التكنولوجي 
واحلربـــي األميركـــي ومـــا اّتبع من أســـاليب 

دعائية إلحباط همم املقاتلني العراقيني. 
وكان هنـــاك تصـــور خاطـــئ بـــأن املوقف 
سيحسم لصالح العراق في النهاية ولن يتمكن 
بوش من إســـقاط النظام. هذا التصور، لم يكن 
مبنّيا على أســـس ســـليمة ومعرفة بالواقع، إذ 
كان هناك تبسيط لألمور، صحيح أن العراقيني 
قاتلـــوا، لكـــن هناك فرقـــا كبيرا بـــني القدرات 
العراقية والقـــدرات األميركيـــة. باإلضافة إلى 
ذلك كانت هناك حرب نفســـية وتضليل إعالمي 
مارســـته الواليات املتحدة إلـــى جانب احلرب 
النفســـية التـــي أديـــرت للتأثير على نفســـية 
الشعب واملقاتل العراقي. هذه العوامل أدت إلى 
هذه النتيجة، وبدأت بعض القيادات باالنكفاء 

إلى الداخل وترك األمور إلى أبناء املناطق.
ويصف الكاتـــب احتالل بغـــداد بأنه ”كان 
بداية ملرحلة جديدة في تاريخ العالقات الدولية 
وخطوة على طريق ما أعلنه األميركان بشــــأن 

مشروع إعادة ترتيب املنطقة“. 

} عمــان- تعـــود بدايـــات البرنامـــج النووي 
العراقـــي إلـــى 17 أغســـطس من العـــام 1959، 
بتفاهم بني العراق واالحتاد الســـوفييتي. وفي 
العام 1968 بنى الســـوفييت قرب بغداد مفاعال 
بحثيـــا من نوع ”أي آر تي2000-“ مع منشـــآت 

عدة قادرة على إنتاج النظائر املشعة.
واشـــترط السوفييت أن تكون احملطة حتت 
ســـيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرفض 
العراق ذلك. وفي 15 أبريل من الســـنة نفســـها 
وّقعـــت اتفاقية تعاون بني الطرفـــني تعد تالية 

التفاقية العام 1959.
وبعد ســـتة أشـــهر من ذلك وافقت فرنســـا 
على بيع 72 كيلوغرامـــا من اليورانيوم بدرجة 
93 باملئة للعـــراق، وبناء محطة نووية من دون 
ســـيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتكلفة 
3 مليـــارات دوالر؛ تلـــك هـــي باختصـــار قصة 
املشروع النووي العراقي الذي دمرته الطائرات 
اإلســـرائيلية فـــي 7 يونيـــو 1981، عندمـــا كان 
العراق منشـــغال بحربه مع إيران، فيما ســـّمي 
حرب اخلليج األولـــى (1980-1988)، على الرغم 

من أن البرنامج كان سلمّيا.

حصان طروادة النووي 

ما بعد ذلك من خفايا وأسرار هذا البرنامج 
يرويـــه لـ“العرب“ همام عبداخلالق، الذي تولى 
منصـــب رئيس منظمة الطاقـــة الذرية العراقية 
بدرجـــة وزير من العـــام 1981 إلى 1992. ويفتح 
عبداخلالق ملف الســـالح النـــووي في العراق 
الذي كان حصان طروادة الذي أدخل األميركيني 

للعراق أمام أعني العالم وبدعم غربي.
ويشـــير إلـــى أنه بعد أشـــهر مـــن العدوان 
اإلسرائيلي أمر الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسني بإجناز برنامج نووي سري في العراق، 
ومتكن العلماء العراقيون وحدهم من تخصيب 
اليورانيـــوم كهرومغناطيســـيا دون مســـاعدة 
أجنبيـــة، غير أن هـــذا البرنامج دّمر متاما بعد 
حرب اخلليج الثانيـــة (17 يناير إلى 28 فبراير 
1991) ودخول املفتشـــني الدوليني إلى العراق. 
شـــّنت إســـرائيل حمالت إعالمية مكثفة إليهام 

العالم بـــأن هذا املفاعـــل العراقـــي يهدف إلى 
إنتاج الســـالح النووي، ثم فجرت قلب املفاعل 
عندما كان في مرحلة التصنيع في مدينة تولون 
الفرنســـية، في ما عرف بـ“تفجيـــر تولون“. ثم 
أثارت رعب الفرنســـيني بشـــأن وقـــود املفاعل 
ومارســـت عليهم الضغوط إلـــى أن أبدلوه مبا 
عرف بـ“وقـــود الكارميل“. وأعقبت ذلك بعملية 
تفجير لبيت خبير فرنســـي في باريس أصيب 
خاللها بجروح بالغة. ثم فّجرت إســـرائيل مقر 
الشـــركة اإليطالية التي تنفذ أحد املشاريع في 
مدينـــة ميالنو في إيطاليا تعـــرض فيها املدير 

إلصابات خطرة.
وأعقبت ذلك بحملة اغتياالت طالت العلماء 
يحيى املشـــد وعبدالرحمن رســـول في باريس 
عندما كانا يتابعان املشـــروع. ثم سلمان رشيد 
ســـلمان فـــي جنيف. لـــم يتوقف املشـــروع فلم 
يبق أمام إســـرائيل ســـوى تنفيـــذ عمل يجبر 
الفرنســـيني علـــى وقفه وهـــذا مـــا كان، عندما 

قصفت إسرائيل املفاعل يوم 1981/6/7.
يتهـــم عبداخلالق الـــذي أصـــدر بالتعاون 
مع عبداحلليم إبراهيـــم احلجاج كتابا عنوانه 
”اســـتراتيجية البرنامج النـــووي في العراق“، 
أشـــخاصا فرنســـيني تواطـــأوا مع إســـرائيل 

ومهـــدوا لها الطريق لتدميـــر املفاعل العراقي. 
ويقول إنه بعـــد قصف املفاعل ســـاد الهيجان 
العالـــم. وتباينـــت ردود الفعـــل العربية ولكن 
أقواها كان موقف العاهل السعودي امللك خالد 

بن عبدالعزيز.
ويـــروي عبداخلالـــق، الذي تـــرأس اللجنة 
الصناعية ألكثر من أربع ســـنوات، وهي جلنة 
كانت مهمتها التنسيق بني البرامج الصناعية 
والتكنولوجيـــة، أن العاهـــل الســـعودي امللك 
الراحل خالد بن عبدالعزيز قد عّبر عن استنكار 
بالده للعدوان وإدانته له، كاشـــفا أنه لم يكتف 
بهـــذا املوقف اإلعالمي بل أردفـــه بإعالن تعّهد 
الســـعودية بتحمل تكاليف إعـــادة بناء املفاعل 
العراقي، تعبيرا عن إصـــراره على حق العرب 
فـــي امتالك تكنولوجيات متقدمـــة وعدم قبوله 

بحرمانهم منها.
ولكن ســـرعان ما تطورت األحداث بانتقال 
امللـــك خالد بـــن عبدالعزيز إلى جـــوار ربه في 
الثاني مـــن يونيـــو 1982، وخلفه أخـــوه امللك 
فهـــد بـــن عبدالعزيـــز، فكتب الرئيـــس الراحل 
صدام حسني رســـالة وجهها إلى امللك اجلديد، 
مذكـــرا مبا أعلنه ســـلفه امللك خالـــد وما تعهد 
به، واستفســـر عما إذا كانت السعودية مازالت 

على ذلك العهد. وحمل الرسالة مبعوث رئاسي 
ليسلمها إلى امللك فهد ومعها هدية رمزية كانت 
عبارة عن عبوة زجاجية صغيرة محكمة الغلق 
بداخلها غرامات قليلـــة من خامات اليورانيوم 
العراقـــي (الكعكـــة الصفراء) املســـتخلص من 
خامات الفوســـفات في منجم عكاشات، تعبيرا 
عـــن ثروة األمة وما تختزنـــه أرضها، وعن حق 
أبنائهـــا في اســـتثمار هـــذه الثـــروة، والتقى 
املبعـــوث امللك فهـــد وقدم له الرســـالة والهدية 

التي تقبلها بسرور.
ويضيـــف أن املبعـــوث الرئاســـي العراقي 
شرح للملك فهد باختصار ما حصل للمفاعل من 
تدمير وآراء املختصـــني العراقيني في إمكانية 
إعـــادة بنـــاء املفاعـــل، وتوقعهم بشـــأن التزام 
اجلانـــب الفرنســـي، موضحـــا له مـــا توصلت 
إليه بحوث ودراسات العلماء في العراق لبناء 
البرنامـــج النـــووي للبحوث العلميـــة من دون 
احلاجة إلـــى مفاعل نووي يفي بالغرض، الذي 
هـــو بناء قاعدة علمية عربيـــة متقدمة وامتالك 

للعلوم والتكنولوجيا في حافاتها األمامية.
وأكد امللك فهد مجـــددا التزام بالده بالعهد 
الذي قطعه امللك خالد، مبديا احلماسة واملشاعر 
كما أبداهما ســـلفه، لكن بسبب تنّصل اجلانب 

الفرنســـي مـــن إعالن اســـتعداده إلعـــادة بناء 
املفاعل، بنحو خاص، ومن التعاون النووي مع 

العراق بنحو عام، لم يتم تنفيذ األمر.

حكم إعدام أميركي

أصـــدرت الواليات املتحـــدة حكما باإلعدام 
علـــى إمكانيـــات علماء العـــراق، هذا مـــا قاله 
دوغـــالس فيثا في كتابه ”داخل البنتاغون عند 
فجر احلرب علـــى اإلرهاب“. وأضاف ”إن خطر 

العراق كان في علمائه وإمكاناته الكبيرة“.
ويتطـــرق عبداخلالق إلى البرنامج النووي 
اإليرانـــي، فيقـــول إن بداياتـــه تعـــود إلى أيام 
الشـــاه وتتزامن على وجه التقريب مع بدايات 
البرنامـــج العراقـــي، عندمـــا أرادت الواليـــات 
املتحـــدة أن تنشـــئ مركزين نوويـــني صغيرين 
لألبحـــاث فـــي كل من العـــراق امللكـــي وإيران 

الشاه. 
وكان لشـــاه إيـــران محمـــد رضـــا بهلـــوي 
طموح فـــي بناء برنامج نووي واســـع وتعاقد 
مع شـــركات فرنســـية وأملانية إلنشاء محطات 
كهرونووية وكذلك إنشـــاء مركز بحوث نووي. 
وبقـــي البرنامـــج النـــووي اإليراني مســـتقرا 
واســـتمر ولم يتعرض ملا تعـــرض له البرنامج 
العراقي من تدمير كامل على يد إســـرائيل أوال 
ثم على يد الواليات املتحدة ليتم إيقافه الحقا.

ويختم حواره مشيرا إلى أن إيران تتصرف 
كدولـــة تريـــد أن متتلـــك القوة الكاملـــة لتكون 
كلمتها مســـموعة دوليا، وكذلك مبا يكفي لردع 
اآلخريـــن، لكن في حســـاباتها الكثير من نقاط 
الضعف وفـــي محيطها أكثر من مشـــكلة، ولن 
تســـتطيع أن حتقق هدفها االســـتراتيجي في 
امتـــالك القوة الكافية لتكون كلمتها مســـموعة 

دوليا وكذلك لردع اآلخرين.

} عمــان - يقول اللواء املهندس حســـام محمد 
أمـــني الياســـني، املدير العـــام لدائـــرة الرقابة 
الوطنيـــة، وهي اجلهة الرســـمية التي شـــّكلها 
العـــراق للتعامـــل مع فـــرق التفتيـــش األممية 
حول تطبيق القرارات املتعلقة بأســـلحة الدمار 
الشـــامل، لـ“العرب“ إن ما ظهـــر من حقائق عن 
دور فرق التفتيش التابعة لألمم املتحدة والفرق 
األخرى التابعـــة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
لـــم يكن مفاجئـــا إذ كنا نعاني مـــن تصرفاتهم 

وسلوكهم املعادي للعراق.
ويضيف أن العراق نفذ االلتزامات املطلوبة 
منـــه كافة مبوجب القســـم ”ج“ من قرار مجلس 
األمـــن الدولي 687 فـــي العـــام 1991، منذ بداية 
العام 1992 في مجاالت الصواريخ أرض- أرض، 
التي يزيد مداها علـــى 150 كيلومترا، والنووي 
والكيميائـــي ولم تبق لدى العراق أي أســـلحة 
وصواريـــخ محظـــورة علـــى الرغم مـــن وجود 
أســـلحة كيميائية مجرودة وكاملة كانت تنتظر 
دورهـــا في التدمير الذي يجب أن يجري بعناية 

فائقة. 

ولذلك نفذ اجلانـــب العراقي عملية التدمير 
بإشـــراف الفريـــق الكيميائـــي التابـــع للجنـــة 
اخلاصـــة، بصفة علميـــة دقيقـــة، للحفاظ على 
البيئة وضمـــان عدم التلوث ومن خالل تصميم 
وإنشاء محرقة متطورة إلتالف املواد الكيميائية 

وبأعلى املعايير الهندسية.
األميركيـــة  اإلعالميـــة  العجلـــة  كانـــت 
والبريطانيـــة الهائلة تتحرك ضد العراق بنحو 
كثيـــف ومتعمـــد قبل أيـــام قليلة فقـــط من عقد 
جلســـات مجلس األمن الدولي الدورية املكرسة 

ملناقشـــة مدى التزام العراق بتنفيـــذ القرارات 
حيـــث تلجأ، كمـــا يقول محمد أمني، إلى نشـــر 
أكاذيب ومزاعم تدعي زورا وجود أســـلحة دمار 
شامل في العراق أو بناء منشآت سرية محظورة 
أو توعز اإلدارة األميركية وذراعها السي آي إيه 
إلى فرق التفتيش بافتعال أزمة مع العراق مما 
يؤدي إلى تســـميم األجواء السياسية والتأثير 
والضغـــط علـــى الـــدول دائمـــة العضويـــة في 
مجلس األمن الدولي، فرنسا وروسيا والصني، 
ملنع طرح أو تبني أي مشـــروع من شأنه رفع أو 

تخفيف احلصار االقتصادي عن العراق.

أسئلة شخصية لعلماء العراق

يتابـــع حســـام محمد أمـــني، الذي أســـرته 
القوات األميركية في العام 2003 بســـجن كامب 
كروبـــر بتهمة إخفاء أســـلحة الدمار الشـــامل 
وأطلقـــت ســـراحه بدايـــة العـــام 2006، ”أثبتت 
األحـــداث الحقا أن األزمات التي افتعلتها جلان 
التفتيـــش كانت مجرد ذرائـــع وحجج ملواصلة 
احلصـــار وإظهار العراق وكأنـــه غير ملتزم أو 

ليس مباليا بقرارات مجلس األمن الدولي“.
ويصنـــف املفتشـــون الدوليون، ســـواء من 
اللجنـــة اخلاصـــة أو مـــن التابعـــني للوكالـــة 
الدوليـــة للطاقة الذرية إلـــى ثالثة اجتاهات من 
الناحية السياسية، فـ15 باملئة منهم فقط كانوا 
مهنيـــني ويتصرفـــون بنحو علمي عـــادل، فيما 
كان هنـــاك 5 باملئـــة يتفهمون شـــواغل العراق 
وشـــعبه ويقدرونها ويؤيدون االســـتعجال في 
رفـــع احلصار بدوافع إنســـانية. أمـــا األغلبية 
الســـاحقة، التـــي متثـــل 80 باملئـــة، فكانت من 
األميركيني واإلنكليز واألســـتراليني وقســـم من 

الروس والفرنسيني، كما يقول.
ويصـــف املنظمـــات التـــي كان املفتشـــون 
يعملـــون حتت مظلتهـــا، وهي اليونســـكوم ثم 
إمنوفك والوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، بأنها 
كانـــت أدوات طّيعـــة تتحكـــم فيهـــا الواليـــات 

املتحدة.
يـــروي اللواء املهندس حســـام محمد أمني، 
الذي عمل فـــي هيئتي البحـــث العلمي للقوات 
املسلحة والتصنيع العسكري، أن أغلب األسئلة 
التـــي كان يوّجههـــا املفتشـــون إلـــى العلمـــاء 
واملتخصصـــني العراقيـــني أثنـــاء ”املقابالت“، 

لم تكن الغايـــة منها احلصول علـــى معلومات 
عـــن البرامج الســـابقة والتحقق من عدم وجود 
أســـلحة دمار شـــامل والوصول إلـــى احلقائق 
أو التحقـــق من إعالنات اجلانـــب العراقي، بل 
كانت أســـئلة ذات طابع شـــخصي وهو ما أثار 
اســـتهزاء هـــؤالء العلمـــاء وغضبهـــم. فمثال، 
وصل االســـتخفاف بالعلمـــاء العراقيني إلى أن 
يوجه رئيس فريق تفتيش ســـؤاال إلى أســـتاذة 
في كليـــة العلوم بجامعة بغداد عن ســـبب عدم 

زواجها؟
وكانـــت هناك أســـئلة أخرى عـــن الرواتب 
واملســـتوى املعيشـــي، وهل توجد هنـــاك رغبة 
للســـفر إلى اخلارج والعمل في جامعة أجنبية 
وغيرها من األســـئلة، التـــي ال متّت إلى قرارات 

مجلس األمن بأي صلة.
ويقول حســـام محمـــد أمـــني ”بصراحة لم 
نكن نتصـــور أن يصل هذا التدميـــر إلى إنهاء 
البنـــى التحتية بنحو شـــامل“، مشـــيرا إلى أن 
”االحتالل دمر الدولة العراقية بكل مؤسســـاتها 
وســـلم العراق لقمة ســـائغة على طبق من ذهب 

إلى إيران“.
وينفـــي االدعـــاءات التي ما يـــزال بعضهم 
يرددهـــا بأن العـــراق طرد املفتشـــني وأبعدهم، 
ويؤكـــد أن العـــراق تعـــاون في تنفيـــذ قرارات 
مجلـــس األمـــن ذات الصلـــة ببرامج األســـلحة 
احملظورة بكل شفافية من خالل تقدميه ملا سّمي 
حينهـــا بالتقارير الشـــاملة والكاملة والنهائية 
عن برامجه في املجـــاالت النووية والكيميائية 
والصواريخ كانـــت معززة بالوثائـــق الداعمة، 
كما أنه قدم كل الدعم اللوجستي واألمني لفرق 
التفتيـــش للقيام بزياراتها التفتيشـــية ملختلف 

املواقع التي كانت تتم بصفة مفاجئة.

قصة أسر

يروي حســـام محمد أمـــني لـ“العرب“ قصة 
أســـره وتعذيبه على أيدي القـــوات األميركية، 
فيقـــول ”قضيـــت في ســـجن كروبر مـــا يقارب 
الثـــالث ســـنوات في غرفـــة انفراديـــة صغيرة 
جدا وتعرضت للتعذيب الشـــديد في اخلمســـة 
أيـــام األولى من اعتقالي بهـــدف احلصول على 
اعتراف كاذب مني بوجود أســـلحة دمار شامل، 
وكانـــت املعاملـــة ســـيئة تتنافى مـــع اتفاقيات 

جنيف اخلاصة مبعاملة أســـرى احلرب، كما أن 
إدارة السجن استمرت في تعذيبنا نفسيا خالل 

السنتني األوليني“. 
ويضيـــف “كنـــا ننـــام على األرض خمســـة 
أشـــهر ومن دون تغيير املالبس أو االستحمام 
وكانوا يقدمون لنا الطعام القليل املتكرر يوميا 
وقليال من املاء، ثم جعلوا االســـتحمام مرة في 
األســـبوع وملدة عشـــر دقائق فقط، وال يقدمون 

اخلدمـــات الصحية إال عندما يســـتفحل املرض 
ولذلك توفي عدد من األســـرى. وطيلة ســـنوات 
األســـر الثـــالث كنا معزولني متامـــا عما يجري 
في بلدنا أو العالم ألن كل وســـائل اإلعالم كانت 
ممنوعة علينا، فال تلفزيون وال راديو وال صحفا 
كانت تصل إلينا. وقبل إطالق سراحنا ببضعة 
شـــهور فقط حتســـنت معاملتهم نتيجة تدخل 

الصليب األحمر وشكاوانا املستمرة“.

البرنامج النووي العراقي.. طموح قاتل يدفع ثمنه العراق باهظا14 عاما على احتالل العراق: الملفات لم تعد ملتبسة

حسام محمد أمين: لجان التفتيش األممية فتحت طريق الحرب لألميركيين

في مثل هذا اليوم قبل 14 عاما شــــــرعت القوات األميركية والبريطانية في احتالل العراق 
وإســــــقاط النظام السياســــــي فيه، في حرب اندلعت ولم تتوقف حتت مسوغات أثبتت عدم 
ــــــذ عام 2003 إلى اليوم أكثر مــــــن الغبار والدماء، فإن  صحتهــــــا الحقا، وإذا تصاعد ومن
العراق لم يعد عراقا باملفهوم الوطني، وال أحد يستطيع التنبؤ مبستقبله، ونعيد اليوم فتح 
ملفات ملتبســــــة كانت السبب في شن احلرب على العراق واحتالله، في مسعى ألن تكون 

لرأي الشهود مساحة غابت وسط الهتاف عن "حترير العراق".

[ رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية السابق: المفاعل العراقي دمرته إسرائيل خالل حرب الخليج األولى[ الواليات المتحدة تحقق الهدف من تدخلها في العراق: فوضى عارمة في الشرق األوسط  

صدام حسين نائب الرئيس العراقي عام 1976 خالل زيارته إلى باريس والتباحث مع رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك النشاء مفاعل نووي عراقي

حسام محمد أمين (وسط) يقدم للمسؤولين األمميين وثائق البرنامج النووي العراقي (2002)

الكل يدفع ثمن الكذبة 
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احتالل
           العراق

{عندما نشـــرت شائعات إعادة جيش صدام هدد األكراد وحلفاؤهم باالنفصال عن العراق، وقال 

قادة الشيعة إنهم لن يقبلوا بإعادة فرضنا لـ“الصدامية دون وجود صدام».
بول برمير
احلاكم األميركي السابق في العراق

{أميركا قدمت العراق هدية ســـهلة إليران وبالطبع هـــذا الموقف يخدم طهران. وإذا كانت نية 

واشنطن سليمة فإن عليها تصحيح أخطائها بما ال يتعارض مع مصالحها ومصالح إيران».
حامد املطلك
عضو مجلس النواب العراقي

{قياديـــون أميركيـــون مـــن المحافظيـــن الجـــدد المحيطين بالرئيـــس جورج بـــوش االبن ومن 

المؤيدين إلسرائيل، دفعوا إلى إعطاء الضوء األخضر للهجوم على العراق بدل أفغانستان».
جيرميي غرينستوك
املبعوث البريطاني إلى العراق بعد 2003

بغداد احتلت نتيجة عدم اإلدراك 

الكامل لطبيعة املعركة. وكان 

هناك تصور خاطئ، مبني على أسس 

سليمة، يعتقد أن املوقف سيحسم 

لصالح العراق في النهاية

لم نكن نتصور أن يصل التدمير 

إلى إنهاء البنى التحتية بنحو شامل، 

االحتالل دمر الدولة العراقية بكل 

مؤسساتها وسلم العراق لقمة 

سائغة على طبق من ذهب إلى إيران

الواليات املتحدة أصدرت حكما 

باإلعدام على إمكانيات علماء العراق، 

هذا ما قاله دوغالس فيثا في كتابه 

{داخل البنتاغون عند فجر الحرب

على اإلرهاب»

همام عبدالخالق: 

المشروع النووي العراقي 

وأدته إسرائيل في 7 

يونيو 1981

سالم الشماع
كاتب عراقي

ى

ة
ي
ل
ي
ر
ت
ي

ي
ن
ش

محقق السي آي إيه يروي ما كان خافيا عن صدام

} لم يكن اختيـــار ضابط املخابرات األميركي 
جون نيكســـون للتحقيق مع الرئيس العراقي 
الراحـــل صـــدام حســـن عفويـــا أو اعتباطيا، 
بعد أن جّيشـــت أميركا العالم إلســـقاط نظامه 
وإلقاء القبض عليه في العام 2003. فلنيكسون 
خاصيتـــان كما يؤشـــر عليهما بنفســـه قائال 
”كنت قد أمضيت سنوات عدة أدرس شخصية 
صدام حســـني. البعـــض من تلك الدراســـة مت 
عندما كنت في املدرســـة الثانويـــة فضال عّما 
كنت أقوم به كمحلل للقادة في الســـي آي إيه. 
كانت مســـؤوليتي األولى تتمثل في جمع أكبر 
قدر ممكن من املعلومات عن صدام حســـني ثم 
ُأرسلت الحقا إلى بغداد من أجل املساعدة في 
البحث عنه وصادف وجودي هناك حلظة إلقاء 
القبض عليه“. إذن نيكســـون ُمعد لهذه املهّمة 

قبل أن يكون ضابطا كبيرا. 
يقول نيكســـون ”أعددت قائمة تتضمن 30 
أو 40 ســـؤاال. كنت أشـــعر أن صدام وحده من 
يســـتطيع اإلجابة عليها. كمـــا كنت أبحث عن 
بعض الســـمات الشـــخصية لدى صـــدام مثل 
وجود ندب ووشـــوم قبلية على جسده وكذلك 
شـــفتيه املتدليتـــني نتيجة تدخينه للســـيجار 
طيلـــة حياته، لكني مبجرد أن رأيته أدركت أنه 

هو ولم يراودني أي شك حيال ذلك“.
أما عن كيـــف تصرفت القـــوات األميركية 
وســـي آي إيه مع صدام بعيـــد اعتقاله، فيقول 
احملقق ”مـــا كنا نرمي إليه هـــو جعله ال يفكر 
بأنه رئيس دولة بهـــدف حتطيم آليات الدفاع 
لديه ولم نكن نرغب في أن يســـتمر في التفكير 
بأنـــه ال يزال رئيســـا، ألنه لم يعـــد كذلك، وكنا 
نريـــد الوصول إلـــى احلقيقة ســـريعا ورأينا 
أنـــه لو واصل التفكير بأنه الرئيس ســـيخفي 
رمبا بعـــض احلقائق، لذلك قررنا عدم مناداته 
بالســـيد صدام أو الســـيد الرئيـــس واكتفينا 

باسم صدام ملخاطبته“. 

ويجيب نيكســـون عن ســـؤال هل تعرض 
صـــدام إلـــى التعذيب الســـتنطاقه أو محاولة 
إهانتـــه قائال "أثناء إلقاء القبض عليه تعرض 
ملعاملة قاسية من قبل اجلنود الذين اعتقلوه. 
وعندما رأيته مســـاء اليوم األول ظهرت بعض 
اخلدوش والكدمات على جسمه، وكانت أشياء 
بسيطة توحي بأنها ناجمة عن شجار ما دون 
أن يصل األمر إلى ما ميكن وصفه بالتعذيب“.

أمـــا أين وضعـــوا صـــدام وهو 
وهل  االســـتجواب،  عمليـــه  يواجه 
لذلـــك أثر علـــى انتـــزاع املعلومات 
منـــه، فيؤكد أنه فـــي األيام األولى 
مـــن احلجـــز وضعوه فـــي زنزانة 
قريبة من البـــاب األمامي للمبنى 
وكان يستيقظ مرارا طوال الليل، 
مشـــيرا إلـــى أنه يعتقـــد أن أمر 
حرمانه مـــن أدوات الكتابة كان 

سخيفا إلى حد ما.
ويســـتدرك قائـــال ”غير أن 
اجليش كان مسؤوال عن إقامته 
ورعايته ولم يكن يرغب في أن 

يلحق األذى بنفســـه بعـــدم إعطائه 
حتـــى قلم رصـــاص. أعتقد أن هـــذا االحتمال 
كان بعيدا نوعا ما لكـــن األمر كان يتجاوزني 

واجلنود لم يرغبوا في املجازفة“.
ويؤشر جونســـون على أن هدف التحقيق 
الرئيســـي مع صدام كان ألمر واحد ملح وهو 
تبرير احلرب عليه واســـتقدام اجليوش لغزو 
العـــراق وقتل نظامه. ويقول ”التعليمات التي 
أعطيت لنا لم تتناول ما إذا كان لديه أســـلحة 
دمار شـــامل وإمنا أين يخفي تلك األسلحة؟“. 
وبخيبة أمل يؤشر نيكسون معلقا على نتيجة 

فشلهم في إيجاد تلك األسلحة بقوله ”أسلحة 
الدمار الشـــامل تـــكاد تكون غيـــر ذات صلة، 
فـــإدارة الرئيس بوش جاءت إلى الســـلطة في 
مستهل عام 2001 وهي تعتقد أن صدام حسني 
والعـــراق ميثالن أمـــرا لم يحســـم منذ حرب 
اخلليـــج األولى أي منذ رئاســـة بـــوش األب. 
أحداث الـ11 من سبتمبر 2001 غّيرت كل شيء، 
وميكن القول إن مصير صدام حسني قد حسم 

في أعقاب تلك األحداث“.
ويقـــول احملقـــق، وهو ينظر 
إلى خالصة جتربتـــه مع صدام 
حسني التي حتدث عنها في كتاب 
حمل عنوان ”استجواب الرئيس: 
التحقيق مع صدام حســـني“، ”مع 
صدام  اســـتجواب  عمليـــة  تقـــدم 
الحظت شخصيا والحظ العديد من 
زمالئي أيضا وجود تفاصيل دقيقة 
عن النظام وعـــن صدام لم نكن على 
علم بهـــا بل إنها ناقضت الكثير مما 
رسخ بأذهاننا. كانت جتربة جعلتني 
شـــخصيا أشـــعر بالتواضـــع لكنني 
ســـعيد بأني مـــررت بها واســـتطعت 
تقاســـمها مـــع الناس من خـــالل الكتاب الذي 
ألفتـــه ألن العالـــم يحتاج ملعرفة مـــن كان هذا 
الشـــخص وما فعله وليتعلـــم الدروس من كل 
ذلك. لم يكن شـــخصا محبوبـــا وبالتأكيد كان 
أحيانـــا طاغية متوحشـــا وعـــدمي الرأفة. لكن 
يجـــب أن أقر بأنني خرجـــت من هذه التجربة 
بنـــوع مـــن االحتـــرام -علـــى مضـــض- لهذا 

الرجل“.
سكت جون نيكســـون طويال قبل أن ينشر 
كتابه، ويقول إنه كان يتمنى أن يحصل صدام 
حســـني على محاكمة عادلة حتـــى وإن قادته 
لإلعدام، وكان يتمنى أن ”تكون هناك ســـيادة 
للقانون في العراق وال يســـتطيع أحد اإلفالت 
منهـــا، لكن مـــا حـــدث بتنفيذ حكـــم الغوغاء 
فيـــه داخل قبـــو حكومي ليال جعلني أشـــعر 
باالشـــمئزاز، ألن ذلك التصرف دّمر باعتقادي 

أي مبرر لشن احلرب على العراق“. 

صباح ناهي
كاتب عراقي
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جون نيكسون: 

مصير العراق وصدام 

حسين حسم في أعقاب 

أحداث 11 سبتمبر
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} هناك وجه آخر للحرب الدائرة في اليمن. 
ال عالقة لهذا الوجه اآلخر، بالوجه البشع 

لتلك احلرب، أي باملعارك الدائرة على األرض. 
تستهدف احلرب بوجهها اآلخر إلى التوصل، 
في نهاية املطاف، إلى تسوية سياسية قابلة 
للحياة وليس إلى متابعة املجازر التي كان 

آخرها ما تعّرض له مصلون في مسجد تابع 
ملعسكر في محافظة مأرب.

كان الهدف اخلليجي لدى اإلعالن عن 
بدء ”عاصفة احلزم“ أن ال يكون هذا البلد 
ذو األهّمية اإلستراتيجية شوكة في خصر 

اململكة العربية السعودية والدول العربية في 
اخلليج.

يتمّثل هذا الوجه اآلخر للحرب اليمنية 
في متابعة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

املهّمة اإلنسانية التي بدأتها في اليمن في 
العام ١٩٨٢ عندما تبّرعت مببلغ من املال 

من أجل مساعدة منكوبي الفيضانات التي 
اجتاحت منطقة مأرب. توجت تلك املهّمة 
اإلنسانية وقتذاك بتبّرع الشيخ زايد بن 

سلطان، رحمه الله، من ماله اخلاص من أجل 
إعادة بناء سد مأرب. كان التبّرع في العام 

١٩٨٤. جاء افتتاح السّد في الشهر األخير من 
العام ١٩٨٦ بحضور الشيخ زايد. أّمن السّد 

اجلديد، الذي أقيم في مكان مالئم قريب 
من املوقع القدمي للسّد، رّي ستة عشر ألف 

هكتار من األراضي الزراعية بعد بناء بحيرة 
مساحتها ٣٠ كيلومترا مرّبعا.

لم حتد اإلمارات، إلى اليوم، عن الهدف 
الذي وضعه أصال الشيخ زايد. هناك 

عسكريون إماراتيون دفعوا ضريبة الدم من 
أجل اليمن ومن أجل مأرب. لم تكتف اإلمارات 

في العام ٢٠١٥ بإعادة مأرب إلى الشرعية 
ورفع علمي اليمن وعلمها على السّد، كما 
وعد الشيخ محّمد بن زايد، بل أتبعت ذلك 

بالدفع في اجتاه كّل ما ميكن أن يعيد األمل 
إلى اليمنيني.

لم تكن ”عاصفـة احلزم“ التي انطلقـت 
قبل عامني، بقيادة اململكـة العربيـة 

السعودية، سوى خطوة غير معتادة لقطع 
الطريق على التمدد اإليراني الذي بلغ اليمن. 

ال وجود حلرب على اليمن. هناك حرب من 
أجل اليمن، ومن أجل أن ال يكون أرضا 

معادية ألهل اخلليج ومنطلقا لتحويل جزء 
من شبه اجلزيرة العربية إلى موطئ قدم 

إليران.
استهدف التمّدد اإليراني أصال حتويل 

هذا البلد، الذي اسمه اليمن، إلى مجّرد 
قاعدة تستخدم في إطار مخطط واضح كّل 
الوضوح. كانت ”عاصفة احلزم“ وال تزال 

عملية ذات طابع دفاعي فرضتها وقائع 
معّينة. بدأت هذه الوقائع تتبلور في اليوم 

الذي سيطر فيه احلوثيون (أنصار الله) على 
صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول – 

سبتمبر ٢٠١٤.
من لديه أدنى شّك في النّيات اإليرانية 

في مرحلة ما بعد االجتياح احلوثي لصنعاء 
بسبب أخطاء ارتكبها وقتذاك الرئيس 

االنتقالي عبدرّبه منصور هادي، يستطيع 
العودة إلى ما جرى في تلك املرحلة. لم 

يتوقف ”أنصار الله“ في صنعاء، خصوصا 
بعدما أقاموا حلفا مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح الذي كان حّذر عبدرّبه من 
مغّبة ترك احلوثيني يسيطرون على محافظة 

عمران والقضاء على اللواء ٣١٠ الذي كان 
بقيادة العميد حميد القشيبي. كان هذا 

اللواء، الذي يعتبر من أهّم ألوية اجليش 
اليمني يحمي البوابة الشمالية لصنعاء. كان 
علي عبدالله صالح، على الرغم من حتّسسه 

جتاه كّل ما له عالقة باإلخوان املسلمني 
والعميد القشيبي املرتبط بخصمه اللواء 

علي محسن صالح (نائب رئيس اجلمهورية 
حاليا) يعرف معنى عدم التصدي للحوثيني 

في عمران.
حصل ما حصل في اليمن ووصل ”أنصار 

الله“ إلى صنعاء بعدما قضوا على اللواء 
٣١٠ واستولوا على أسلحته وقتلوا القشيبي. 

تابعوا مسيرتهم، وهي مسيرة إيرانية، في 
اجتاه تعز، حيث لهم وجود بفضل علي 
عبدالله صالح. كان علي عبدالله صالح 
قائد لواء تعز، قبل أن يصبح رئيسا في 

العام ١٩٧٨. التّفوا على تعز وسيطروا على 
عدن. ذهب ”أنصار الله“ إلى أبعد من ذلك. 
كان هناك إصرار على االستيالء على ميناء 

املخا االستراتيجي الذي يتحّكم بباب املندب 
الذي هو في نهاية املطاف املدخل إلى قناة 

السويس.
لم يكن مسمـوحا أن يضع احلوثيون 
يدهم على اليمن. حّررت ”عاصفة احلزم“ 

مأرب وحّررت عدن واملكال (عاصمة 
حضرموت) وواجهت في الوقت ذاته 

”القاعدة“ في أبني وشبوه. لم تكن هناك 
من حرب على اليمن. كان هناك حترير 

للمحافظات اجلنوبية من ”أنصار الله“ 
وإصرار على متابعة الوجه اآلخر للحرب، 

أي احلرب على الفقر والتخّلف واألمراض. 
من يحارب الفقر، إّمنا يحارب اإلرهاب بكل 

أشكاله. إنها احلرب التي باشرها الشيخ 
زايد عندما أعاد بناء سّد مأرب من أجل 

متكني اليمنيني من التمّسك بأرضهم والبقاء 
فيها.

في سياق احلرب وطرد ”أنصار الله“ 
من مناطق ساحلية في غاية األهّمية ومن 

احملافظات اجلنوبية، تابعت دولة اإلمارات 
االستثمار في كّل ما من شأنه مساعدة 

اليمنيني على جتاوز املأساة التي يعيشونها. 
فعلت ذلك بغض النظر عن احلسابات 

السياسية واملصالح الضيقة للحوثيني وعلي 
عبدالله صالح وتطلعات الرئيس االنتقالي 
الذي ال يعتقد أن شيئا ما تغّير في اليمن. 
ال يزال عبدرّبه منصور أسير عقدة سلفه، 
رافضا االعتراف بأّنه ال يستطيع العودة 

إلى صنعـاء وأن عـدن ال ترّحب به. تصّرف 
بطريقة غيـر الئقـة عندما حاول السيطرة 
على مطار عـدن غير مبال بأن هذا املطار 

ليس مجّرد بـاب رزق ألنصـاره، مبقـدار ما 
إّنه جـزء من منظومة أمنية تتجاوز حدود 

اليمن.

بلغة األرقام، بنت اإلمارات مدارس 
وحاولت إصالح التعليم في كّل املناطق 
التي استعيدت من ”أنصار الله“. دعمت 

كّل املنظمات الدولية التي تساعد اليمنيني 
على التقاط أنفاسهم. دعمت األمم املتحدة 

نفسها كي تتمكن من القيام بدورها في 
اليمن. ال توجد منظمة تابعة لألمم املتحدة 

إّال وحصلت على مساعدات إماراتية، مبا في 
ذلك ”يونيسيف“ و“منظمة الصحة العاملية“. 

من يريد أرقاما محّددة وواضحة، هناك ما 
يثبت له اّنه جرى إعادة إعمار وترميم ١٥٤ 

مدرسة في محافظتي عدن وحلج. كانت هناك 
صيانة ألكثر من ٢٣٠ مدرسة في مختلف 

احملافظات.
شملت املساعدات اإلماراتية املجال 

الصّحي واألمني. لم تترك مجاال تستطيع فيه 
مساعدة اليمن إال ووظفت فيه ما تستطيع 

توظيفه. فعلت كّل ذلك من أجل الوصول إلى 
مرحلة يتمكن فيها اليمنيون من أن يكونوا 

أسياد نفسهم، بعيدا عن التدخالت اخلارجية 
في بلد ميوت فيه طفل كّل عشر دقائق!

هل االستثمار في الوجه اآلخر للحرب 
اليمنية استثمار في محّله؟ اجلواب بكّل 

بساطة نعم وألف نعم. اليمن بلد يستحّق 
احلياة، واليمنيون ليسوا سوى شعب يبحث 

عن مستقبل أفضل. االستثمار ذو الطابع 
اإلنساني واإلمنائي في اليمن سيساعد 

اليمنيني في الوصول مستقبال إلى صيغة 
جديدة لبلدهم تسمح لهم باخلروج من 

أسّر أنانية السياسيني الذين ال هدف لهم 
سوى حماية مصاحلهم التي ال عالقة لها 

بطموحات املواطن العادي من قريب أو من 
بعيد.

الوجه اآلخر للحرب اليمنية

{اإلمارات تتبنى مقاربة إنســـانية شـــاملة في دعـــم اليمن على مختلف المســـتويات، اقتصاديا 

وإنسانيا ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية}.

عبيد سالم الزعابي
املندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى األمم املتحدة في جنيف

{مســـاعدات اإلمارات في مجال اإلغاثة وصلت إلى كل بيت في المناطق اليمنية المنكوبة التي 

خرج منها الحوثيون ودمروها ورصدت في مسألة اإلعمار مبالغ مالية ضخمة}.

أحمد عطية
وزير األوقاف واإلرشاد اليمني

} يتهم البعض اإلعالم املغربي في تناوله 
قضية الصحراء املغربية، وما يرتبط بها من 
قضايا على مختلف املستويات، بكونه يركز 
على إقناع املغاربة بعدالة قضيتهم الوطنية 
وهو بذلك ال يقوم إال بنوع من املونولوج أو 

احلديث إلى املغاربة الذي ال يفيد كثيرا، بينما 
املطلوب هو التوجه إلى اخلارج باخلطاب 

والعمل على التأثير في الرأي العام اإلقليمي 
والدولي وال سيما منه ذلك الذي ليس في 

مصلحة املوقف املغربي على اختالف األسباب 
وراء ذلك.

وهو ما يتطلب بلورة خطاب جديد 
ونوعي، يعتمد لغة التخاطب العاملي على 

قاعدة مبادئ حرية الشعوب واحلق في 
ممارسة تقرير املصير، إلى غير ذلك من 

مفردات قاموس القانون الدولي املعتمد في 
مثل هذه النزاعات والقضايا. 

إذ أن ما ليس قابال لإلنكار كون قضية 
الصحراء والنزاع اإلقليمي حولها قضية 

ذات بعد إقليمي ودولي، ال تستقيم معاجلتها 
إال إذا كانت مستوعبة لهذين البعدين 

اجلوهريني، وإن التأثير فيهما هو الذي 
يخدم القضية املغربية أكثر مما يخدمها 

حصر اخلطاب في أبعاده الوطنية غير ذات 
اجلدوى في نهاية املطاف. أي عند استحضار 

أن مصيرها النهائي لم يعد في يد املغرب 
حصرا، وإمنا هو بيد مختلف القوى ذات 

املصلحة املباشرة أو غير املباشرة من النزاع 
ومن إيجاد حل له حتت إشراف مجلس 

األمن الدولي. وهذا يعني أنه مرتبط بطبيعة 
تطور النزاع بني املغرب وجبهة البوليساريو 

والتحوالت التي ميكن أن تطرأ على املوقف 

اجلزائري الداعم األساسي ألطروحة االنفصال 
وإقامة دولة قزمية في جنوب املغرب. عالوة 

على التحوالت التي ميكن أن تطرأ على 
مواقف الدول ذات العضوية الدائمة في 

مجلس األمن الدولي والتي تتحكم في البعد 
الدولي لهذه القضية.

وإذا أمكن االتفاق حول ضرورة توّجه 
اإلعالم املغربي نحو اخلارج لتفنيد أطروحات 

اخلصوم والعمل على توسيع دائرة القوى 
املؤيدة للموقف الوطني من الصحراء 

والنزاع اإلقليمي املفتعل حولها، فإن هذا ال 
يعني أن الدفاع عن القضية وتبيان مختلف 
أبعادها التاريخية والوجدانية والسياسية 
واإلستراتيجية بالنسبة إلى أبناء الشعب 

املغربي عمل ال طائل من ورائه، أو ممارسة 
لنوع من املونولوج السياسي الذي ال يقّدم وال 
يؤخر، بل إنه عمل تنويري وسياسي منهجي 

ضروري في كل وقت وحني العتبارات أساسية 
أهمها:

أوال، طول أمد النزاع الذي عمر في شكله 
احلالي أكثر من ٤٠ عاما األمر الذي يعني 

أن جيال جديدا بكامله لم يواكب هذا النزاع 
وليس لديه إملام كامل بتطوراته وخاصة 

في بعده الوطني، وما يترتب على ذلك من 
مسؤوليات والتزامات مبا في ذلك األشكال 

املختلفة من التضحية املادية واملعنوية التي 
قد يفرضها املوقف كما كان ذلك شأن اآلباء 

واألجداد.
ثانيا، ولعل مواصلة أعداء الوحدة 

الترابية سياساتهم اإلعالمية التضليلية 
في أوساط املواطنني املغاربة الصحراويني 

احملتجزين في مخيمات االعتقال في تيندوف، 

وخاصة في أوساط أبنائهم الذين ولدوا 
وعاشوا خارج الصحراء، تفرض على املغرب 

مضاعفة اجلهود في مجال تنوير األجيال 
اجلديدة داخل الصحراء أو خارجها، وفضح 

خطط األعداء واحلد من تأثير حمالتهم 
التضليلية كشرط إلفشال مساعيهم الرامية 

إلى قلب احلقائق في هذا امللف الذي يحاولون 
جتريده من بعده الوطني بالنسبة إلى 

املغاربة، باعتباره قضية استكمال وحدتهم 
الترابية حتت مزاعم تصفية االستعمار وما 

شابه.
ثالثا، إذا كان مرتزقة اجلزائر يسّوقون 

للوهم وينتصرون للكذب حول تاريخ القضية 
وواقعها وآفاق تطورها، فاألحرى أن يتم 
التصدي لذلك داخل مختلف فئات الشعب 
وخاصة منها تلك التي ال حتظى باملقدار 

الكافي من املناعة في مواجهة حتديات الكذب 
واالفتراء املنظم.

رابعا، إن األخطاء وحتى الهزائم 
السياسية، التي ميكن أن تقع هنا أو هناك، 

في مسار تدبير ملف من امللفات الكبرى 
بالنسبة إلى الشعب، لم تكن في يوم من األيام 
قاعدة لتغيير احلقائق الوطنية. لذلك فعندما 

جتد من يستدل بذلك لنفي تلك احلقائق 
وأحقية النضال الوطني، فاعلم أن اخللل في 
موقفه األصلي الذي قد ال ميت بأّي صلة إلى 

االعتقاد بعدالة القضية، وضرورة النضال 
من أجلها، وأن جّل ما يقوم به هو البحث عن 
تبريره وإن كان ال يصّرح به تقية واضطرارا 

في بعض األحيان.
إن التوتر الراهن في منطقة الكركرات 
هو الدليل على ضرورة عدم إهمال توجيه 

اخلطاب إلى الداخل املغربي وإلى املواطنني 
احملتجزين في تيندوف، وإبراز احلقائق 
املرتبطة بالنزاع اإلقليمي املفتعل حول 

الصحراء املغربية، ألن طول أمده يستدعي 
العودة إليه باستمرار لتحيني معطياته 
والتفكير في مواجهة حتدياته التي هي 

حتديات الشعب املغربي قبل أن تكون ذات 
أبعاد إقليمية ودولية. 

وكل تراخ في مقاربة تطورات هذا النزاع 
من وجهة نظر مغربية ال يساهم في تعزيز 

اإلجماع الوطني في شيء، وإمنا يصب املاء 
في طاحونة خصوم الوحدة الترابية املغربية 

الذين لم يتوانوا حلظة واحدة، على مدى 
أربعة عقود، في محاولة تزييف احلقائق 

بهدف النيل من هذا اإلجماع، أساسا، 
إلدراكهم أنه الصخرة التي تتكسر عليها كل 

مخططاتهم الهيمنية على حساب املغرب.

الصحراء المغربية بين خطاب الداخل والخارج

لم تكن هناك من حرب على اليمن. 

كان هناك تحرير للمحافظات الجنوبية 

من {أنصار الله} وإصرار على متابعة 

الوجه اآلخر للحرب، أي الحرب على 

الفقر والتخلف واألمراض. من يحارب 

الفقر إنما يحارب اإلرهاب بكل أشكاله

كل تراخ في مقاربة تطورات هذا النزاع 

من وجهة نظر مغربية ال يساهم في 

تعزيز اإلجماع الوطني في شيء، وإنما 

يصب الماء في طاحونة خصوم الوحدة 

الترابية المغربية 

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حسن السوسي
كاتب مغربي

االستثمار ذو الطابع اإلنساني 

واإلنمائي في اليمن سيساعد اليمنيين 

في الوصول مستقبال إلى صيغة 

جديدة لبلدهم تسمح لهم بالخروج من 

أسر أنانية السياسيين

مواصلة أعداء الوحدة الترابية 

سياساتهم التضليلية في أوساط 

المواطنين المغاربة الصحراويين 

المحتجزين في مخيمات االعتقال في 

تيندوف، تفرض على المغرب مضاعفة 

الجهود في مجال تنوير األجيال 

الجديدة داخل الصحراء أو خارجها
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آراء
} دول كثيرة في القارة األفريقية مليئة 

باألزمات اإلنسانية، وقدمت جهات متعددة 
مساعدات لها أمال في إنقاذها، بعضها حقق 

أغراضه، ومعظمها فشل، ألسباب تتعلق 
بالبيئة اجلغرافية والتعقيدات االجتماعية، 
واخلالف مع احلكومات احمللية التي يقف 
بعضها حائطا ضد وصول املعونات إلى 

املستحقني، عالوة على تقاعس الدول املانحة 
عن التعامل بطريقة تضمن وقف املعاناة عن 

قطاع كبير من الناس.
ما يجري في دولة جنوب السودان يعكس 
ما يدور في فضاء املساعدات اإلنسانية التي 

تستثمرها بعض القوى كذريعة لغسل أياديها 
من اجلرائم، ويكشف إلى أي درجة يؤدي عدم 

تعامل املجتمع الدولي بنزاهة إلى مشكالت 
كارثية، يذهب ضحيتها مئات اآلالف من 

القتلى واملرضى واملشردين.
التقرير الذي أصدرته األمم املتحدة، 

وحمّلت فيه حكومة جنوب السودان مسؤولية 
املجاعة في البالد، فضح تناقض املنظمة 
الدولية التي اعترفت ضمن ثنايا التقرير 

أن هناك ضحايا كثيرين فشلت جهودها في 
إنقاذهم وأخفقت العقوبات التي فرضتها على 
احلكومة في إثنائها عن االستمرار في احلرب، 

وفّضل الرئيس سيلفا كير إنفاق عائدات 
النفط على شراء األسلحة، بدال من إنقاذ 

نصف املواطنني من نقص الغذاء، وعودة ربع 
عدد السكان إلى ديارهم، عقب حركة نزوح 
جماعي على مدار السنوات األربع املاضية.

ازدواجية األمم املتحدة كانت ظاهرة في 
أداء مبعوثيها وقوات حفظ السالم في جنوب 
السودان، فلم يتمكنوا من توصيل املساعدات 

إلى املتضررين، وصمتوا لفترة طويلة عما 

يدور من انتهاكات، واملشكلة في عجز املنظمة 
عن وقف احلرب التي اندلعت في ديسمبر 
٢٠١٣، بني الرئيس سيلفا كير ونائبه األول 

السابق رياك مشار.
كما أنها لم تتحرك جيدا لتثبيت اتفاق 

السالم الذي وقعه الطرفان بأديس أبابا في 
أغسطس ٢٠١٥، وسمحت بانهياره على وقع 

استئناف القتال بني أنصار الفريقني، ثم وقفت 
تتفرج على املجازر التي ارتكبها كل طرف، 
وهي تدرك أن حتول الدولة الوليدة (جنوب 
السودان أعلن استقالله عام ٢٠١١) إلى دولة 
فاشلة يخيم بظالله القامتة على الكثير من 

دول اجلوار، التي لديها استعداد لتقبل عدوى 
انتقال النزاعات من جنوب السودان ما يعني 
أن دوال أخرى مرشحة ملواجهة مصير جنوب 

السودان.
الغريب أن بعض القوى بذلت جهدا كبيرا 

حلصول جنوب السودان على االنفصال، وكان 
من املتوقع أن تبذل جهدا مضاعفا لتثبيت 

أركان الدولة، وتتحول جوبا إلى بؤرة ضوء 
كبيرة تؤكد صواب اخليار الذي لقي تأييدا 

ودعما كبيرين من جهات عدة، لكن االنهيارات 
املتتالية كشفت عن ثالثة مخاطر، ميكن أن 

تفضي إلى عدم مبارحة جنوب السودان مربع 
احلرب األهلية بسهولة.

األول، طبيعة التركيبة االجتماعية التي 
تقوم على قاعدة قبلية تتقاذفها ثالث قبائل 

رئيسية، الدينكا والنوير والشيلك، وتخوض 
األولى وينتمي إليها الرئيس سيلفا كير غمار 

حرب، ضد قبيلة النوير التي ينحدر منها 
معارضه رياك مشار، وحتاول القبيلة الثالثة 

(الشيلك) وهي أقل عددا ونفوذا، التماسك 
لتخرج رابحة من االقتتال املستمر.

القاعدة القبلية للصراع حالت في أوقات 
كثيرة دون وقف احلرب، ألن كل طرف يريد 

أن يخرج رابحا، وعندما مالت نتائج اتفاقية 
أديس أبابا للسالم ناحية مشار وقبيلته، ظل 

سيلفا كير وقواته متربصني حتى سنحت 
الفرصة لالنقضاض على االتفاقية، واسترداد 

أجزاء كبيرة من األراضي من قبضة مشار، 
ومع ذلك أطبق الصمت على لسان الكثير 

من القوى اإلقليمية والدولية ولم تبادر إلى 
االنتصار ملبدأ السالم وكأنها ارتاحت ملا 

وصل إليه الصراع في جنوب السودان.
اخلطر الثاني، يتعلق مبناوشات دول 
اجلوار، فأوغندا تدخلت بقواتها حلماية 

حليفها سيلفا كير، ثم انسحبت عندما 
تيقنت من اتساع الرقعة التي يسيطر عليها، 

وإثيوبيا حضرت بقوة ضمن قوات حفظ 
السالم الدولية، التي تشكل قوامها األساسي، 

والسودان عادت قواته تقترب من احلدود، 
أمال في تغيير بعض املعادالت لصاحله.
تدخالت دول اجلوار تتم حتت الفتة 

خفية، تخص عمليات حتجيم املعارضني، بعد 
أن حتول جنوب السودان إلى بيئة إليواء 

العناصر املعارضة من أوغندا وإثيوبيا 
والسودان وكينيا، ما ضاعف من صعوبة 

متتني السالم في جنوب السودان، والذي رأت 
فيه بعض األطراف ضررا على مصاحلها، 

فلم تتكبد عناء منع انهياره ورمبا ساهمت 
في استمرار الفوضى التي يعتقد البعض 

أنها تنطوي على فوائد سياسية، لكن هؤالء 
ال يدركون النتائج التي ميكن أن تصل إليها 

األزمة.
اخلطر الثالث، انحصار الضجيج الدولي 
في الشق اإلنساني، وغياب الشق السياسي، 

فمهما كانت االتهامات التي تكيلها األمم 
املتحدة للرئيس كير وحتمله مسؤولية األزمة، 

سوف تالحق القوى الرئيسية فيها اتهامات 
بالتقاعس والتواطؤ، فقد كانت املشاهد حتتدم 

أمامها ولم تتقدم لوقف االقتتال.
رغم التهديدات التي خرجت في أوقات 
مختلفة ملعاقبة املتسبب في انهيار اتفاقية 

السالم، غير أن أحدا لم ينفذ تهديداته، ال األمم 
املتحدة بجاللة قدرها، أو الواليات املتحدة 

وبريطانيا، باعتبارهما أكثر الدول التصاقا 
بالهم في جنوب السودان، وجرى ترك 

البسطاء بني مطرقة كير ومطرقة مشار، وكان 
من الطبيعي أن تتضخم املأساة اإلنسانية 

في جنوب السودان، وإمعانا في التنصل من 
املسؤولية لم تعد القوى الفاعلة تتحدث عن 
اخليارات السياسية املتاحة لوقف الصراع.

الكبوة التي واجهها املجتمع الدولي في 
هذه الدولة، تكررت بصور عدة في أماكن 
متفرقة، لكن سوف يبقى جنوب السودان 

عالمة فارقة، ألن احلماس الذي صاحب الدفع 
نحو االنفصال بعيد عما مت الوصول إليه، 

ووضعه ضمن الدول الفاشلة بامتياز، التي لن 
تقوم لها قائمة قبل أن تصحح بعض القوى 

األخطاء الفادحة التي ارتكبتها هناك.
ولعل االجتماع الذي يعقده مجلس األمن 
اخلميس املقبل ملناقشة األوضاع في جنوب 
السودان، يكون فرصة إلعادة تقومي املوقف 

العام وتصويب السياسات املنحرفة، خاصة 
أن االجتماع سيعقد على املستوى الوزاري 

برئاسة بوريس جونسون وزير خارجية 
بريطانيا، ألن عدم اخلروج مبوقف محدد قابل 
للتطبيق العملي، يعني استمرار الصراع حتى 

إشعار آخر.

كبوة المجتمع الدولي في جنوب السودان

{إدراج الخارجية األميركية أشـــخاصا بحرينيين على قائمة اإلرهاب العالمي دليل على مســـاندة 

اإلدارة األميركية للجهود التي تبذلها البحرين لمكافحة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة}.
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{األزمة في جنوب الســـودان شـــهدت تصاعدا بعد 8 أشـــهر من تجدد أعمال العنف في البالد، 

إضافة إلى المجاعة التي أنتجها مزيج من القتال والجفاف}.
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} على األرجح، فإن ما تفعله معظم اجلمعيات 
الدينية اخليرية في كافة املجتمعات ذات 

الغالبية املسلمة، عندما تقوم بتوزيع املعونات 
على املعوزين والفقراء واحملتاجني، ولو 
موسميا أو بني الفينة واألخرى، قد يبدو 

كما لو أنه عمل أخالقي محمود في الدنيا، 
ومأجور في اآلخرة، فضال عن كونه مطلوبا 
من وجهة نظر التضامن اإلنساني. بل يبقى 

اجلهد مشكورا حتى ولو ّمتت العطايا 
والهبات أمام كاميرا التصوير أو على رؤوس 

األشهاد. ويظل هذا االنطباع واردا في كل 
األحوال، بصرف النظر عن النتائج احلقيقية 

واالنعكاسات الفعلية على مستوى حتسني 
حياة الناس وظروفهم املعيشية؛ ذلك أن 

العبرة وفق املزاج الثقافي السائد تتعلق 
باملقاصد املرجوة أكثر ما تتعلق بالنتائج 

املتحققة. أما عندما يهم األمر النساء األرامل 
على سبيل املصادفة أو من باب املزاج 

العاطفي الغالب، فقد تبدو املبادرة أكثر نبال 
بنحو ال جدال فيه. أو على األقل، هكذا يكون 

االنطباع األول عندما ننظر إلى منظمات 
خيرية تتسابق إلى أعمال اخلير واإلحسان، 

وحولها تتحلق بعض األيادي املمدودة 
واألفواه اجلائعة دوما إلى من يرحمها. غير 

أن االنطباع األول ليس سوى الرأي الذي 
يقوم قبل إعمال التفكير. لذلك، عادة ما تكون 
االنطباعات األولى مجرد آراء خاطئة، أو آراء 

مخادعة ومضللة. هنا تكمن أهمية التمرين 
األول للفلسفة. وهذا موضوع آخر.

املالحظ بعد التفكير الهادئ، وهو أعز 
ما ُيطلب في احلقل السياسي، أن أسلوب 
املساعدات الذي تنتهجه معظم اجلمعيات 

الدينية في جل املجتمعات ذات الغالبية 
املسلمة، ال يهدف إلى متكني الفرد من 

االستقالل وحتقيق االكتفاء، واخلروج من 
دائرة العوز واالتكال، باعتبار أن كل فرد 

هو ”وجود لذاته“ باملعنى العميق للعبارة، 
وإمنا خالف ذلك نراه يكرس قيم الريع وثقافة 

التواكل وسلوك التذلل، بحيث يبقى الفرد 
طول عمره رهينا جلود ”أهل اجلود“، وكرم 
”أهل الكرم“، وأعطيات ”أهل العطاء“، ومن 

ثمة يولد نسق ثقافي مغلق ميجد قيم التواكل 
والطاعة والكسل واخلضوع واالتباع، على 

حساب قيم اإلنتاج واحلرية والعمل واإلبداع. 
ما يعني أننا أمام خلل ثقافي كبير.

لذلك قد ال نحتاج إلى جهد كبير حتى 
ندرك بأن ثقافة الريع، والتي ما إن تطال 
املستويات الدينية حتى تطال املستويات 

السياسية أيضا، كانت وال تزال متثل عائقا، 
بل إعاقة ذهنية ووجدانية كبيرة، بنحو 
سينتهي إلى الفشل الذريع للمئات من 

املشاريع املدرة للدخل التي أجنزتها العشرات 
من اجلمعيات التنموية في العقدين املاضيني، 

داخل معظم املجتمعات اإلسالمية. ولن 
يخفى عن الناظر إلى أحوال العراق اليوم 

كيف أن كثرة الشهداء في بلد خاض حروبا 
متتابعة منذ سنوات الثمانني إلى غاية اليوم، 

قد وفرت ملعظم اجلمعيات الدينية، شيعية 

كانت أم سنية، مجاال خصبا لتجنيد اآلالف 
من املتسولني واملعطوبني واألرامل، وربطهم 

بشبكات الريع الديني، لقاء كسب والئهم 
ووالء عيالهم بنحو نهائي ال رجعة فيه. هكذا 

نفهم كيف أمست ثقافة الريع في احلساب 
األخير مبثابة السمة الغالبة على مجتمع كان 

إلى وقت قريب يقدس قيم العمل واملبادرة 
واإلنتاج، واالعتماد على الذات.

في املقابل، حني ننظر إلى العالم املتقدم 
فإننا نالحظ وجود العشرات من اجلامعات 

احلديثة واملختبرات العلمية في أميركا 
وأوروبا، التي ساهم في بنائها محسنون 

باملعنى الديني، مما يؤكد لنا بامللموس حجم 
التأخر الذي يطال حتى ثقافتنا اإلحسانية 
نفسها، حيث ال ينظر احملسنون عندنا إلى 

اخلير واإلحسان إال باعتبارهما بعيدين كل 
البعد عن مجاالت املعرفة العلمية والفنون 

اجلميلة والتنمية املستدامة.
بهذا املعنى، تكمن إحدى معضالتنا في 
سياسة اخلير بالذات، حيث أن فاعل اخلير 

ال يرى نفسه ملزما باملساعدة حني يتعلق 
األمر باملعرفة واإلنتاج والصحة والفن وما 

إلى ذلك، من قبيل بناء املدارس، وإنشاء 
التعاونيات اإلنتاجية، وتشييد املستوصفات 

الطبية واملسارح، لكنه يعتقد كل االعتقاد 
بأنه ملزم باملساعدة حني يتعلق األمر بعمل 
له نتيجة فورية حتى وإن كانت محدودة أو 

شكلية أو عرضية: إطعام جائع، إفطار صائم، 
التبرع بسجاد ألحد املساجد، توزيع بعض 

الدريهمات املتفرقة على األيادي املمدودة هنا 
وهناك في انتظار أن يرحم الله عباده رحمة 

بال انقطاع، وهكذا دواليك مما ال يساهم 
قيد أمنلة في إخراج املرء من دائرة الفقر 
والفاقة. ما يعني الوقوع في نسق ثقافي 

محكم اإلغالق، يعتبر الفقر والعوز قضاء ال 
راد له وال شفاء منه. ثم ال مناص من مهدئات 

إحسانية تطعم بعض البطون اجلائعة، 
وتكرس لديها في املقابل قيم التواكل واالتكال. 

فهل مبثل هذه القيم ميكننا أن نشق عباب 
التنمية البشرية واملستدامة؟

لكن، أليست سياسة الريع هي البيئة 
الثقافية املساعدة على التدين األيديولوجي؟
في كل األحوال، هناك قاعدة واضحة، إن 

أساس التنمية البشرية هو مبدأ بسيط يقول: 
ال تعطني السمك بل علمني أن أصطاد السمك؟ 

وهذا ما يؤكد مطارحتنا في املوضوع: ال 
تنمية بشرية دون ثورة ثقافية.

ضد سياسة الريع.. أو ال تعطني السمك

الكبوة التي واجهها المجتمع الدولي 

في هذه الدولة، تكررت بصور عدة في 

أماكن متفرقة، لكن سوف يبقى جنوب 

السودان عالمة فارقة، ألن الحماس 

الذي صاحب الدفع نحو االنفصال بعيد 

عما تم الوصول إليه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} السؤال الذي بات يطرح نفسه على ضوء 
الصراعات أو التسويات التي يجري التعامل 
معها، أو اإلعداد لها في املشرق العربي، هو: 
هل بدأ العد العكسي لتحجيم نفوذ إيران؟ أو 

هل إن ما يجري يؤدي إلى ذلك حقا؟
ثمة عدة معطيات ترّجح حتويل هذا 

التوجه إلى واقع، لعل أهمها يكمن في اآلتي:
أوال، التباين الروسي-اإليراني في امللف 

السوري، على الرغم من كل التفاهمات 
اجلارية بني الطرفني، فمن الواضح أن لدى 
روسيا بديال آخر للتنسيق على األرض في 
سوريا، هو تركيا، كما الحظنا مؤخرا، إلى 

درجة أن التفاهمات األساسية في هذا البلد 
أضحت بني الطرفني الروسي والتركي، في 

حني جرى طلب مجرد سكوت إيران التي أبدت 
موافقتها النظرية على ما يجري، وإن على 

مضض؛ إن بشأن اتفاقات وقف إطالق النار، 
أو بشأن مفاوضات أستانة. وبات واضحا أن 

روسيا تريد أن تفهم إيران أنها هي التي متلك 
التقرير بشأن سوريا، وأنها هي التي أوقفت 

سقوط النظام وليست إيران وميليشياتها.
ثانيا، مجيء إدارة أميركية جديدة برئاسة 

دونالد ترامب تضع على رأس أولوياتها 
وضع حد لطموحات إيران اإلقليمية، وتقليم 
أظافرها في املنطقة، وحتى فتح ملف االتفاق 

النووي معها. ولعل هذا ما ميكن فهمه من 
تصريحات الرئيس األميركي وأركان إدارته، 

كما ميكن فهمه من تصريح السفيرة األميركية 

في مجلس األمن الدولي، نيكي هايلي، التي 
ربطت احلرب ضد اإلرهاب في سوريا بإخراج 
امليليشيات التابعة إليران من هذا البلد. وكما 

الحظنا فإن هذا األمر تلقفه املبعوث الدولي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي اعتبر 

أن البند الرابع في مفاوضات جنيف ٥، 
املتعلق مبكافحة اإلرهاب، سيشمل وضعية 
امليليشيات األجنبية في سوريا، واملقصود 
هنا، أيضا، امليليشيات اللبنانية والعراقية 

واألفغانية، املذهبية، التي تشتغل كذراع 
إقليمية إليران.

ثالثا، يلفت االنتباه أن األمني العام 
ملنظمة األمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 

طالب في تقرير صدر مؤخرا، ويتعلق بتنفيذ 
قرار مجلس األمن الدولي ١٧٠١ (لعام ٢٠٠٦)، 
بضرورة نزع سالح حزب الله في لبنان، ما 

يعني أن األمر لم يعد يقتصر على إخراج هذا 
احلزب من سوريا، وإمنا حتى تقليم أظافره 

في لبنان، في سياق اجلهود إلضعاف أو إنهاء 
النفوذ اإليراني في املنطقة.

رابعا، واضح أن إسرائيل تضغط 
لضعضعة النفوذ اإليراني في سوريا ولبنان، 
وهذا ما يفسر إصرارها على إضعاف إيران، 

وشن غارات جوية باستمرار، لضرب شحنات 
السالح التي يتم متريرها عبر سوريا إلى 
لبنان لصالح حزب الله. كما تأتي في هذا 

اإلطار الزيارات التي قام بها بنيامني نتنياهو 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية إلى موسكو 

للقاء فالدميير بوتني، والتباحث بشأن 
الوضع في سوريا، وضمان أمن إسرائيل. 

من كل ذلك يتضح أن ثمة نوعا من التوافق 
الدولي قوامه أنه آن األوان إلعادة إيران إلى 
حدودها الطبيعية وأن فترة السماح الدولي 
معها انتهت، وهذا التوافق يشمل وبتفاوت، 
الواليات املتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل 

واالحتاد األوروبي والعديد من الدول العربية.
السؤال اآلخر الذي ميكن طرحه، ما هي 
ردة فعل إيران على هذا االستهداف ملكانتها 
اإلقليمية، وهي التي اعتاد بعض املسؤولني 
فيها التصريح بأن بلدهم بات دولة عظمى، 

وأنه بات يسيطر على عدة عواصم عربية من 
بغداد إلى بيروت مرروا بدمشق وصنعاء؟
لإلجابة على ذلك فإن إيران ستشتغل 

وفق عدة خيارات تتأسس أوال، على اللعب 
على التباينات بني الدول املعنية، الواليات 
املتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل. وثانيًا 

على االستثمار في وكالئها احملليني، بحيث 
يظهر األمر وكأنها غير معنية مبا يجري، 
وثالثا عبر محاولة اللعب على تناقضات 

أو فوضى األوضاع في البلدان املعنية، من 
العراق إلى سوريا ولبنان واليمن. ورابعا، 

السعي الستثمار أي تراجع من طرفها في أي 
من البلدان املعنية بتحسني مكانتها الدولية، 
في العالقة مع الواليات املتحدة، وبشأن رفع 

العقوبات االقتصادية والتكنولوجية املفروضة 
عليها.

هل بدأ العد العكسي لتحجيم نفوذ إيران

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

يتضح أن ثمة نوعا من التوافق الدولي 

قوامه أنه آن األوان إلعادة إيران إلى 

حدودها الطبيعية، وأن فترة السماح 

الدولي معها انتهت، وأنه لم يعد 

باإلمكان االستمرار في السياسة التي 

كانت تنتهج سابقا إزاءها

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

أساس التنمية البشرية هو مبدأ بسيط 

يقول: ال تعطني السمك، بل علمني 

أن أصطاد السمك؟ وهذا ما يؤكد مرة 

أخرى مطارحتنا في الموضوع: ال تنمية 

بشرية دون ثورة ثقافية
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اقتصاد
{العـــراق ملتـــزم بقرارات منظمة أوبك لخفض اإلنتاج وقد انخفـــض إنتاجه بنحو 64 ألف برميل 

يوميا في فبراير مقارنة بشهر يناير}.

عاصم جهاد
املتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{البنك الدولي أطلق مبادرة تهدف إلى تمكين النســـاء اقتصاديا في المغرب وهي تتماشى مع 

مبادرات المغرب ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية}.

فاطمة مروان
وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني في املغرب

عهد جديد للشاشات المرنة

مؤسسة النفط الليبية تتوقع استعادة

إدارة ميناءي رأس النوف والسدرة 

اختراق علمي في صناعة الشاشات اإللكترونية المرنة

} تونس - أكد رئيس املؤسســـة الليبية للنفط 
مصطفـــى صنع الله إن املؤسســـة تنســـق مع 
قيادة اجليش الوطني الليبي الســـتعادة إدارة 

ميناءي رأس النوف والسدر النفطيني.
وثارت مؤخرا شـــكوك برغبة اجليش الذي 
يقـــوده املشـــير خليفة حفتر في إعادة تســـليم 
إدارة امليناءيـــن إلـــى املؤسســـة الوطنية التي 
تتخذ من طرابلس مقرا، بعد اســـتعادة اجليش 

السيطرة على امليناءين.
ويتهم مســـؤولون في حكومة شـــرق ليبيا 
الغرمـــاء فـــي طرابلـــس ومدينـــة مصراتة في 
الشـــرق بدعم هجوم شـــنه فصيل يعرف باسم 
ســـرايا الدفاع عن بنغازي على امليناءين في 3 

مارس اجلاري.
وتخضع إيـــرادات املواقع لســـيطرة البنك 
املركـــزي وحكومـــة تدعمهـــا األمم املتحدة في 
العاصمـــة لكـــن الفصائـــل الداعمـــة للجيـــش 

الوطني تعارضها.
وبعد استعادة السيطرة على امليناءين قال 
رئيس مكتب املؤسســـة في بنغـــازي املعني من 
قبل احلكومة في شرق ليبيا إنه سينسحب من 
اتفاق توحيد املؤسســـة الذي أبـــرم في يوليو 
املاضي. وقال متحدث باســـم اجليش الوطني 

إن قرار تسليم املوانئ لن يصدر على الفور.
ونســـبت رويترز إلـــى صنع اللـــه قوله إن 
املؤسســـة تنســـق مع اجليش الوطني ”وليس 
هنـــاك مـــا يدعونا إلـــى االعتقاد بـــأن اجليش 
الوطنـــي الليبي لن يعيد إلينا الســـيطرة على 
امليناءيـــن“. وتبلـــغ الطاقة اإلجماليـــة مليناءي 
الســـدرة ورأس النـــوف معـــا 600 ألـــف برميل 
يوميا، وهي تشـــكل محورا أساسيا في جهود 
مؤسسة النفط إلنعاش اإلنتاج الليبي املتضرر 

بفعل سنوات الصراع والفوضى السياسية.
وكان اجليـــش الوطني قد فرض ســـيطرته 
على املوانئ في ســـبتمبر املاضي منهيا توقف 
3 موانـــئ ملـــدة عامني وســـارع حينهـــا بدعوة 

مؤسسة النفط إلى استئناف الصادرات.

وحلقت أضـــرار بالغـــة مبيناءي الســـدرة 
ورأس النـــوف خالل جـــوالت القتال الســـابقة 
وهمـــا يعمـــالن بأقل مـــن املســـتويات العادية 
بكثيـــر. ونالـــت االشـــتباكات األخيـــرة التـــي 
تضمنت معارك برية وغارات جوية من منشآت 
تصدير النفط. لكن شركة الواحة استأنفت ضخ 
النفط إلى السدرة يوم السبت. وقال صنع الله 
إن مؤسسة النفط قررت استئناف العمليات في 
املوانـــئ بناء على التقييمـــات الفنية ومراجعة 

قام بها املهندسون العسكريون.
وقـــال إن ”هناك حاجة في موقع أو موقعني 
إلى بعض األعمال التي ســـينفذها املهندسون 
العســـكريون. عمالنا يعـــودون إلـــى مرافئهم 

تدريجيا… ومعظم املنشآت لم تتضرر“.
وأكـــد مهندس في حقـــل الواحـــة النفطي 
أمس إن احلقل يضخ 25 ألف برميل يوميا إلى 
الســـدرة مع استئناف اإلنتاج الذي بلغ 75 ألف 

برميل يوميا قبل االشتباكات.
وذكر صنع الله أن مؤسسة النفط تأمل في 
زيـــادة اإلنتـــاج اإلجمالي إلـــى 800 ألف برميل 
يوميا بنهاية أبريـــل من 611 ألف برميل يوميا 
فـــي الوقت احلالي. وحصلـــت ليبيا ونيجيريا 
على إعفاء مـــن تخفيضات اإلنتاج التي اتفقت 
عليها مع منظمة أوبك، لكن أي مكاسب في ليبيا 
تظل هشة إذا استمرت االضطرابات السياسية 

التي تعاني منها البالد منذ عام 2011.
وتخضـــع مرافـــق النفـــط حلمايـــة حرس 
املنشـــآت النفطية لكن وحـــدات احلرس تعمل 
عادة بشكل مســـتقل أو لصالح فصيل سياسي 

معني.
وقـــال صنع الله إن حرس املنشـــآت محايد 
وينبغـــي أن يضطلـــع بدور ”لكن حتت ســـلطة 
مؤسســـة النفط وإدارتها احلقيقية“. وأضاف 
”نعتقـــد أن وضع حرس املنشـــآت حتـــت إمرة 
مؤسسة النفط سيقطع شوطا طويال صوب أال 
تظـــل األصول النفطية الليبية هدفا للمنافســـة 

العسكرية“.

} أوتــاوا - ابتكر فريق مـــن الباحثني في كندا 
مادة مرنة تســـتجيب للمس ميكن استخدامها 
فـــي صناعة الشاشـــات اإللكترونيـــة، وهو ما 
يســـمح للمســـتخدم بطي هاتفـــه احملمول أو 
الكمبيوتر اللوحي اخلـــاص به عندما ال يكون 
بحاجة إليه، كما تســـمح املـــادة بصنع أجهزة 
لقيـــاس املؤشـــرات احليويـــة للجســـم ميكـــن 

ارتداؤها مثل اجللد الصناعي.
وقال ميرزا ســـاكيب ســـاروار مـــن جامعة 
بريتـــش كولومبيا في كنـــدا إن املادة اجلديدة 
متثل أول مـــادة من نوعها ميكنها استشـــعار 

اللمس وهي في وضعية االنثناء.
ويعكـــف العلماء منذ ســـنوات على ابتكار 
شاشات إلكترونية مرنة حيث يسعون الختراع 
هواتـــف محمولة قابلـــة لالنثناء أو شاشـــات 

تلفزيونية قابلة للطي مثل صفحات اجلرائد.
وتتكون املادة التي طورها ساروار وفريقه 

من خامة ذات قدرة عالية على توصيل الكهرباء 
بني طبقتـــني من الســـليكون، وهو ما يســـمح 
بتوفير العديد من وظائف اللمس على شاشـــة 

واحدة.
ونقل املوقع اإللكتروني ”ســـاينس أليرت“ 
األميركـــي املتخصص فـــي األبحـــاث العلمية 
عن ســـاروار قوله في بيـــان صحافي إن ”املادة 
اجلديـــدة حتتـــوي علـــى وحـــدات استشـــعار 
ميكنها رصـــد الضغط على غـــرار تقنية 3.دي 
تاتش من آيفون كما ميكنها استشـــعار حركات 
األصابع على ســـطحها مثـــل تقنية أير.فيو من 

سامسونغ“.
وأضاف أن ”تلك الشاشات اجلديدة حتتوي 
أيضـــا على وحدات استشـــعار مرنة وشـــفافة 
وقابلـــة للتمدد. ويتمثل اإلســـهام الذي قدمناه 
في جهاز يحتوي على جميع هذه اخلواص في 

باقة واحدة“.

وفـــي إطـــار جتربـــة الشاشـــة اجلديـــدة، 
اســـتخدم الباحثـــون أقطابا ســـلبية مصنوعة 
مـــن مـــادة ”الهيدروجيـــل“ مثبتة فـــي طبقات 
من الســـيلكون التـــي تصنع مجـــاال كهربائيا 
حـــول وحدة االستشـــعار، واختبـــر الباحثون 
منوذجا أوليا من الشاشـــات املرنة بحجم 5×5 
سنتيمترات. وأتاحت األقطاب السلبية لوحدة 
االستشعار تسجيل ملسة األصابع وهي تتحرك 
فوق الشاشـــة بعدة سنتيمترات، وهو ما ميثل 

نوعا من أنواع اللمسة االفتراضية.

مصطفى صنع الله:

ال يوجد ما يدعونا لالعتقاد 

بأن الجيش الوطني  لن يعيد 

لنا إدارة الميناءين

ألف برميل يوميا مستويات 

اإلنتاج التي تسعى 

المؤسسة الليبية للنفط 

لبلوغها في نهاية أبريل

800

حممد محاد

} أصدرت احلكومة املصرية معايير محاسبية 
جديدة لتقييم الشركات واالستثمارات، بعد أن 
تسبب حترير ســـعر صرف اجلنيه في حدوث 
فجـــوة كبيرة، بني قيم تلك االســـتثمارات قبل 

وبعد عملية التحرير.
وأكـــدت أن تلك املعايير ســـوف تطبق مرة 
واحدة فقط، حلســـاب تأثير قـــرارات التحرير 
على أرباح وخســـائر الشركات، ما يعني أنها 
تطبق ليوم واحد فقط وهو يوم إعداد ميزانية 

الشركة.
وأعلنت وزيرة االســـتثمار الســـابقة داليا 
خورشيد في منتصف فبراير املاضي، عن قرار 
إضافة فصل جديد إلى معيار احملاسبة رقم 13 
حتت عنوان ”آثار التغيرات في أسعار صرف 
العمـــالت األجنبيـــة“، إلى معايير احملاســـبة 

املصرية.
وكان البنك املركـــزي قد قرر مطلع نوفمبر 
املاضـــي، حترير ســـعر صـــرف اجلنيـــه أمام 
العمالت الرئيسية، وأدى القرار إلى تخفيض 
قيمـــة العملة بأكثـــر من مئة باملئة، وتشـــويه 
املراكز املالية للشـــركات، بشـــكل أصبح يهدد 
استمرارها نتيجة الفروق الكبيرة التي طرأت 

على سعر العملة.
ونشـــأت لدى الكثير من املنشآت مجموعة 
من األرباح أو اخلســـائر االســـتثنائية، جراء 
فروق العملة ووجود أرصدة أو التزامات ذات 
طبيعـــة نقدية بالعمـــالت األجنبية، ما أثر في 

نتائج أعمال تلك املنشآت بشكل كبير.
وأكد شريف ســـامي رئيس الهيئة العامة 
للرقابة املاليـــة أن الهيئة قامت بتعديل معيار 
احملاســـبة املصـــري رقـــم 13 اخلـــاص بآثار 
التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 

ملواجهة تلك املشكلة، سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، نتيجة تغيير التكلفة التاريخية 
لبعض األصـــول والتي باتت تختلف جوهريًا 

عن تكلفتها االستبدالية.
وقال ســـامي فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إنه 
”وفقـــا للمعاجلة احملاســـبية اجلديـــدة ميكن 
للمنشـــأة أن تقـــوم بإضافـــة فـــروق العملـــة 
الناجتة عن االلتزامـــات التي تتعلق بعمليات 
اقتنـــاء أصل معـــني إلى تكلفة تلـــك األصول، 
وعلى أن تستهلك على العمر املتبقي لألصل“.
ويســـمح املعيـــار اجلديد للمنشـــآت التي 
حققت خســـائر أو أرباحا من فـــروق العملة، 
من وراء حترير ســـعر الصـــرف، على أن تقوم 
بتحديد صافي الربح واخلســـارة التي نتجت 
عـــن ترجمة مراكز العمـــالت األجنبية القائمة 
يوم حترير ســـعر الصـــرف، واالعتـــراف بها 
بشـــكل منفصل في بنود الدخل الشامل، على 
أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدال من قائمة 

األرباح أو اخلسائر.
وينـــص املعيـــار أيضا علـــى ترحيل مبلغ 
الربح أو اخلســـارة إلى األرباح أو اخلســـائر 

املرحلة بامليزانية في نهاية نفس الفترة.
وقـــال ســـامي إن ”األربـــاح الناجتـــة عن 
عمليـــات فـــروق العملـــة ســـوف تعفـــى مـــن 
الضرائـــب مبا ميكن الشـــركات مـــن مواصلة 

نشاطها“.
وخاطبـــت البورصـــة املصرية الشـــركات 
املدرجة في الســـوق مبد فتـــرة تقدمي قوائمها 
املالية حتـــى 16 أبريل املقبل، بـــدال من نهاية 
الشـــهر احلالـــي لكـــي تتمكن مـــن تعديل تلك 
املعاجلـــات احملاســـبية التـــي طـــرأت علـــى 
امليزانية بســـبب حترير ســـعر العملة. وتلزم 
البورصة الشركات املدرجة في السوق بتقدمي 

القوائـــم املالية بصفة دورية كل ثالثة أشـــهر، 
وفـــق مبادئ اإلفصاح املعلنـــة، بهدف تعريف 

حملة األسهم بواقع تلك الشركات.
جمعيـــة  رئيـــس  حســـن،  حـــازم  وقـــال 
احملاســـبني واملراجعني املصرية، إن ”املعايير 
اجلديـــدة أنقـــذت الشـــركات من مأزق شـــديد 
اخلطورة، خاصة شركات البترول واالستيراد 
والتصديـــر، ألن هـــذه الشـــركات لديها ودائع 

بالعملة األجنبية“.
أن تلك الشـــركات تتعامل  وأكد لـ”العرب“ 
بالنقـــد األجنبـــي في األســـواق اخلارجية وال 
حتتفظ بالعملة بهدف حتقيق أرباح من خالل 

فروق سعر الصرف.
وأشـــار إلـــى أن عمليات تقييم الشـــركات 
تأثرت أيضا بقرار التحرير بدرجة كبيرة جدًا، 

وترتب عليه تراجع أصول هذه الشركات بشكل 
يجعل االســـتحواذ عليها هدفًا اســـتراتيجيًا 
للمســـتثمرين األجانب بعـــد أن تراجعت تلك 

القيم بنحو 50 باملئة.
وأصـــدرت هيئة الرقابة املالية أول معايير 
مصريـــة للتقييم املالي للمنشـــآت، تزامنا مع 
معايير سعر العملة بهدف حتقيق موضوعية 
فـــي التقييمـــات ودراســـات القيمـــة العادلة 
للشـــركات، مبا يعزز من حماية املســـتثمرين 

وثقة املؤسسات املالية.
وتستهدف املعايير اجلديدة تقييم األوراق 
املالية وأســـهم الشـــركات ألغراض الطرح في 
البورصة أو االستحواذ من جانب املستثمرين 
وزيادة رؤوس األموال ومســـاهمات صناديق 

االستثمار.

وتؤكـــد املعاييـــر اجلديـــدة علـــى أن تتم 
االســـتعانة مبستشـــار مالي مســـتقل إلعداد 
تقييم مواٍز للمنشـــأة حتى تضمن الهيئة عدم 
وجـــود مبالغات في عمليـــات التقييم حلماية 
املســـتثمرين وكذلـــك حملـــة األســـهم في هذه 

الشركات.
وتنـــدرج هذه النوعية من اخلطوات ضمن 
احملاوالت العديدة الرامية إلى معاجلة بعض 
الثغرات، وفســـح املجال أمام مترير إجراءات 
اإلصالح االقتصـــادي بأقل قدر مـــن اإلزعاج، 
حتى تتســـنى تهيئة مناخ األعمال مبا يتواءم 

مع املتطلبات االقتصادية اجلديدة.
وتبـــذل احلكومة جهـــودا كبيـــرة لتالفي 
العيوب اجلانبية لهذا القرار، وطمأنة اجلهات 

املعنية مبستوياتها املختلفة.

القاهرة تخفف أعباء تعويم الجنيه عن كاهل الشركات
[ معايير محاسبية جديدة للتأقلم مع تداعيات انحدار قيمة الجنيه  [ إعفاء األرباح الناتجة عن فروق صرف العملة من الضرائب

إعادة ضبط بوصلة األعمال

اضطرت احلكومة املصرية إلى إصدار معايير محاســــــبية جديدة لتقييم أرباح الشركات 
وخسائرها، بهدف مواجهة التشــــــوهات التي حلقت بالهياكل املالية لالستثمارات بسبب 
اخلطوة التي اتخذها البنك املركزي بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر املاضي وما تبعها 

من فقدان العملة لنحو نصف قيمتها.

شريف سامى:

تم تعديل معيار المحاسبة 

رقم 13 لمواجهة مشكلة 

فروق سعر الصرف

حازم حسن:

المعايير الجديدة تساعد 

الشركات الكبيرة التي لديها 

ودائع بالعملة األجنبية

ميرزا ساكيب ساروار:

أول مادة من نوعها يمكنها 

استشعار اللمس وهي في 

وضعية االنثناء
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اقتصاد
{الصياغة الضعيفة لبيان مجموعة العشرين بشأن مقاومة الحماية التجارية ودعم التجارة الحرة 

تمثل هزيمة لرئاسة ألمانيا للمجموعة}.

غابرييل فلبرماير
خبير اقتصادي في معهد آيفو األملاني

{نتوقع زيادة عدد أعضاء االتحاد األوروبي على المدى المتوسط رغم كل األزمات التي يواجهها 

االتحاد حاليا}.

جان كلود يونكر
رئيس املفوضية األوروبية

} لندن – أعلنـــت وزارة النفط اإليرانية أمس 
بـــدء اإلنتاج من آبار جديـــدة للمرة األولى من 
احلقـــل املشـــترك مع قطر، والـــذي تطلق عليه 
اسم حقل بارس اجلنوبي، في حني تطلق عليه 

الدوحة اسم حقل الشمال.
وتوقع غالم رضا مانوشهري نائب رئيس 
شـــركة النفط اإليرانية أن تبدأ اآلبار بإنتاج 5 
آالف برميل نفط يوميا تزيد إلى 35 ألف برميل 
يوميا في غضون أســـبوع. ورّجح تصدير أول 
شـــحنة من احلقل املشـــترك خـــالل 30 إلى 45 

يوما.
وبدأت قطر اإلنتاج من احلقل في عام 1991 
في حني تعثرت محاوالت إيران لعدم امتالكها 
للتكنولوجيا الالزمة بسبب العقوبات الدولية. 
وقـــد مّكـــن ذلك قطـــر مـــن االنفـــراد باإلنتاج 
واحتـــالل صـــدارة منتجـــي الغـــاز الطبيعي 

املسال في العالم.
ويعّد احلقل املشترك، أكبر حقل في العالم 
باحتياطات قابلة لالســـتخراج تصل إلى 900 
تريليون قدم مكعبة ما يعادل نحو 8 باملئة من 

احتياطات الغاز الطبيعي املؤكدة في العالم.
وتبلغ مســـاحته نحو 9700 كيلومتر مربع، 
يقـــع منهـــا 6000 كيلومتـــر مربـــع فـــي املياه 
اإلقليميـــة القطريـــة. كمـــا يضـــم احتياطيات 

نفطية تتجاوز 14 مليار برميل.
وحققـــت قطـــر عوائـــد ماليـــة كبيـــرة من 
اســـتئثارها بتصديـــر الغـــاز مـــن احلقل منذ 
عـــام 1991 ورفعـــت إنتاجها بوتيرة ســـريعة. 
وحرصت طوال تلك الفترة على استفزاز إيران 

ملواصلة اإلنتاج من احلقل املشترك.
وأعطت إيران أولوية قصوى لالســـتثمار 
في حقل بارس اجلنوبـــي قبل أي من احلقول 
األخـــرى مـــن أجل اللحـــاق بانفـــراد قطر في 

استغالل احلقل املشترك.
ومتّكنت في أكتوبر املاضي بعد صراعات 
بني املتشددين واإلصالحيني، من وضع منوذج 

جديد لعقود النفط والغاز ميكن أن يلقى قبول 
الشـــركات العامليـــة، التي تخشـــى العقوبات 

األميركية.
وأصبحت شـــركة توتـــال الفرنســـية أول 
شـــركة غربيـــة كبرى توّقـــع اتفاقا مـــع إيران 
في نوفمبر املاضـــي لتطوير بارس اجلنوبي، 
لكنه ال يزال ينتظر وضـــع البنود التفصيلية، 
في وقت تستكشـــف فيه توتـــال ردود األفعال 
األميركية. وكانت الشـــركات األجنبية ترفض 
العمل في إيران مبوجب العقود القدمية ألنها 
تخشـــى من العقوبات األميركية بسبب الدور 
الكبير للشركات املرتبطة باجلهات السياسية 
املرتبطة باحلرس الثـــوري املدرج على الئحة 

العقوبات.
وال تزال بعض الشـــركات العاملية الكبرى 
التي تتاجر في السلع األولية تواجه صعوبات 
فـــي إبـــرام صفقات نفطيـــة كبيرة مـــع إيران 
بسبب شروطها املتشـــددة والقيود املفروضة 
علـــى املعامالت الدوالرية، رغم مرور 9 أشـــهر 

على رفع العقوبات الدولية.
وال تزال القيود املفروضة بشـــأن األسواق 
التـــي ميكن أن يباع النفط فيها، تشـــّكل نقطة 
شـــائكة حيث تقلص من قدرة الشـــركات على 
تعظيم هوامـــش األرباح وبصفـــة خاصة في 

سوق متخمة باملعروض.
ويقول محللون إن إيران وقطر قد يدخالن 
في ســـباق إلنتاج أكبر كمية ممكنه من احلقل 
املشـــترك وأن ذلك قد يؤدي إلغراق األســـواق 
املتخمـــة بالغـــاز، وقد يـــؤدي إلـــى املزيد من 
تراجع أســـعار الغاز التي فقدت نحو 65 باملئة 

من قيمتها منذ منتصف عام 2014.
وقـــد حتتـــاج إيـــران إلى ســـنوات طويلة 
لبلوغ  والتكنولوجيا  االستثمارات  الستقطاب 
مرحلة اإلنتاج الواســـع من احلقل املشـــترك، 
فـــي حني متلك قطـــر أحدث املنشـــآت العاملية 

الســـتخراج وتسييل الغاز ونقله إلى األسواق 
العاملية.

وحتفـــل الصحـــف اإليرانيـــة منذ أشـــهر 
بتلميحات تشـــير إلى احتمال ظهور خالفات 
حادة بني البلدين بشأن استغالل االحتياطات 
الهائلـــة للحقـــل املشـــترك. وحـــّذرت صحيفة 
طهـــران تاميز في أكتوبر املاضـــي من ”تفاقم 
املنافسة بني البلدين على استغالل احلقل، في 
ظل عدم وجود معاهدة تنســـيق مشترك حتدد 

املصالح طويلة األجل لكال اجلانبني“.
ومتلـــك إيـــران احتياطيـــات ضخمـــة من 
الغاز وتصّدر كميات صغيرة إلى تركيا لكنها 
عجـــزت عن زيـــادة اإلنتاج بالســـرعة الكافية 
لتلبيـــة الطلـــب احمللـــي حيث يعتمد شـــمال 
البـــالد اعتمادا كثيفا على اســـتيراد الغاز من 

تركمانستان وال سيما خالل الشتاء. وحتاول 
قطر ترشـــيد االنفـــاق وخفـــض التكاليف في 
قطاع إنتـــاج الطاقة لزيادة قدرته التنافســـية 
وحتســـني هامـــش األرباح في ظـــل انخفاض 

أسعار النفط والغاز.
وأعلنـــت فـــي ديســـمبر املاضـــي عن دمج 
جوهرتـــي تـــاج الرخـــاء االقتصـــادي خـــالل 
العقديـــن املاضيـــني وهما شـــركتا ”قطر غاز“ 
في كيان واحد ملواجهة تداعيات  و”رأس غاز“ 
تراجـــع عوائـــد صـــادرات الطاقـــة وضرورة 

التأقلم مع األسعار املنخفضة.
ومن الواضح أن القلق يساور الدوحة على 
عوائد استثماراتها الكبيرة التي ضختها في 
حقول الغـــاز خالل فترة طفرة األســـعار التي 

امتدت لسنوات حتى منتصف عام 2014.

ويقول خبراء أسواق الطاقة إن من املتوقع 
أن تظل أســـعار الغاز املســـال حتت ضغط في 
املدى القصير إلى املتوســـط مـــع دخول طاقة 
إنتاج إضافية في الواليات املتحدة وأستراليا 

حيز التشغيل.
وتعمل قطر في الوقت احلالي على إضافة 
طاقـــة إنتـــاج بنحـــو 100 مليون طن ســـنويا 
ليترفـــع اإلنتاج مـــن 300 مليون طن ســـنويا 
في الوقت احلالي إلى 400 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2020.
وترجـــح تقديرات املؤسســـات العاملية أن 
تخســـر قطر صدارتها لقائمة أكبـــر مصّدري 
الغـــاز الطبيعـــي املســـال في العالـــم لصالح 
أســـتراليا في العام املقبل حـــني يدخل إنتاج 

جديد من األخيرة حّيز التشغيل.

بداية نهاية استئثار قطر بأكبر حقل للغاز في العالم

[ طهران والدوحة في سباق إلنتاج النفط والغاز من حقل مشترك  [ سباق اإلنتاج ينذر بإغراق األسواق العالمية المتخمة

أحالم اللحاق بالسباق القطري

دخلت العالقات بني قطر وإيران مرحلة جديدة، من املتوقع أن يهيمن عليها ســــــباق إنتاج 
ــــــة التي غلبت على عالقات  النفــــــط والغاز من حقل مشــــــترك. وميكن أن يعكر ذلك املهادن

البلدين وينهي استئثار الدوحة مبعظم إنتاج احلقل املشترك منذ عام 1991.

بالمئة من احتياطات الغاز 

الطبيعي المؤكدة في العالم 

يضمها الحقل المشترك 

بين قطر وإيران
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غالم رضا مانوشهري:

نتوقع تصدير أول شحنة 

من الحقل المشترك خالل 

30 إلى 45 يوما

} بودابســت – يعرف جيـــزا بورغوليا متعهد 
البنـــاء في املجر، العمال الذين يذهبون صباح 
كل يوم بالسيارة للعمل على اجلانب اآلخر من 
احلدود في النمسا، بينما يواجه هو صعوبات 

كبيرة في التوظيف.
ويقول بورغوليا الذي يرأس شركة صغيرة 
تضـــم 12 موظفا فـــي جنوب بودابســـت ”في 
أوروبا الغربية ميكنهم بسهولة كسب سبعني 
يورو يوميا، هنـــا ال ميكننا تأمني ذلك“. وعلى 

بعد ســـاعتني بالســـيارة عن بوخارست، تقول 
مديـــرة مستشـــفى كورتيـــا دي أرجيـــس في 
رومانيـــا ”ال أعرف ماذا ميكن أن أفعل أكثر من 
ذلك جلذب األطباء الذين يعاني مركزها الطبي 

من نقص كبير في عددهم“.
وتؤكـــد ايونيـــال دانية أن ”الســـؤال األول 
الذي يطرحونه يتعلـــق بالراتب الذي يتراوح 
بـــني 600 يـــورو للمبتـــدئ ونحـــو 950 يـــورو 
لصاحـــب اخلبرة في املستشـــفى، من الصعب 

منع األطباء الرومانيني من الطموح إلى السفر 
الى اخلارج“.

ورئيس شـــركة البناء ومديرة املستشـــفى 
فـــي رومانيـــا مثل كثيريـــن من أربـــاب العمل 
الذين يعانـــون من صعوبة العثـــور على اليد 
العاملة التي يحتاجون إليها، من وارســـو إلى 
بـــراغ وصوال إلى صوفيا، ســـواء كانوا عماال 
أو مهندســـني أو موظفني في ســـوبرماركت أو 

مهندسي معلوماتية.
ومنـــذ بدايـــة تســـعينات القـــرن املاضي 
وسقوط اجلدار احلديدي، خسرت دول أوروبا 
الشـــرقية والوســـطى 20 مليونا من مواطنيها 
انتقلوا للعيش في اخلارج، كما ورد في تقرير 

لصندوق النقـــد الدولي عن تأثير هذه الهجرة 
الكبيرة. ومنذ عـــام 2008 غادر 400 ألف مجري 
على األقـــل بلدهم، الذي انخفض عدد ســـكانه 
إلـــى أقل مـــن العتبة الرمزية احملددة بعشـــرة 
ماليني نســـمة. أما رومانيا فقـــد هاجر نحو 3 
ماليني مـــن مواطنيها، أي نحـــو 15 باملئة من 

السكان.
وأدى االنضمـــام إلـــى االحتـــاد األوروبي 
واألزمـــة املالية فـــي 2008 إلى تســـريع وتيرة 
الهجرة، التي لم تتوقف في السنوات األخيرة، 
رغم النمو املغري في الكتلة الشيوعية السابقة.

ويواجـــه املهاجـــرون إلـــى بلـــدان أوروبا 
الغربيـــة بحثـــا عن ظـــروف معيشـــية أفضل 
اتهامـــات في تلك البلدان بالتســـبب في بعض 
األحيـــان فـــي انخفـــاض األجور، إلـــى جانب 
اخلطـــاب املعـــادي للهجـــرة كما حـــدث خالل 
احلملة التي ســـبقت االســـتفتاء على عضوية 

بريطانيا في االحتاد األوروبي.
كما أنهـــم يعززون نقص اليـــد العاملة في 
الدول التي يغادرونها، والذي يؤدي مع تراجع 
معـــدل الوالدات إلـــى ”جلم إمكانيـــات النمو“ 
لتعم الشـــكوى البلـــدان املصدرة واملســـتقبلة 

للمهاجرين.
وقال صاحـــب مطعم في بودابســـت طلب 
عدم كشـــف هويته ”خسرت نحو 12 موظفا في 
الســـنوات الثالث األخيرة، ذهبوا إلى إنكلترا 
والنمســـا والســـويد… أحد الطباخني قال لي: 
إمـــا أن تدفع لي ما يعـــادل 100 يورو يوميا أو 

أرحل“.
وقد صّرح وزير االقتصاد البلغاري أســـني 
فاســـيليف مؤخرا بعدما زار شركات في قطاع 
الكيمياويات والصناعـــات املعدنية والغذائية 

إن ”أكبر مشكلة هي نقص اليد العاملة“.
ويقّدر املتعهدون التشيكيون عدد الوظائف 
الشـــاغرة مبا يصل إلـــى 160 ألفـــا. أما املجر 
التي متلك قطاعا مزدهرا لصناعة الســـيارات 

فتبـــدو عاجزة عن إيجاد عمـــال لنحو 50 ألف 
وظيفـــة خصوصا لفنيني مؤهلني في امليكانيك 

والصناعات اإللكترونية الدقيقة.
للتوظيف  اإللكترونيـــة  املنصـــة  ووضعت 
الشـــاغرة  الوظائـــف  مـــن  اآلالف  ”تيوبـــس“ 
وجـــاء  للرومانيـــني.  الغربيـــة  أوروبـــا  فـــي 
نصـــف الوظائف التي عرضـــت العام املاضي 
مـــن شـــركات بريطانيـــة، كمـــا قالـــت رالوكا 

ستيفانيسكو املسؤولة في هذا املوقع.
وتتـــراوح األجور املقترحة في قطاع البناء 
في اخلارج بني 1700 إلى 3200 يورو بينما يبلغ 

معدل الرواتب في رومانيا 500 يورو.
أمـــا زيـــادة األجـــور للمحافظة علـــى اليد 
العاملـــة، فهو خيار تقوم به بعض الشـــركات 
مجازفة بزعزعة النموذج االقتصادي، في غياب 
قدرات إنتاجية كافيـــة كما يقول االقتصاديون 
الذين يدعون إلى تأهيل شـــبان أكثر تكيفا مع 

احتياجات الشركات.
ورغـــم تلك األعـــداد الكبيرة مـــن الوظائف 
الشـــاغرة، تبـــدو جميع دول أوروبا الشـــرقية 
عاجزة عـــن التوظيـــف، ألن معظـــم املتقدمني 
للوظائف يفتقدون في أغلب األحيان للمؤهالت 

املطلوبة.
ومنـــذ ســـنوات، تعـــرض سلســـلة مطاعم 
ماكدونالـــدز ســـكنا مجانيـــا للعاملـــني لديها 

املستعدين للسفر من أجل وظيفة.
مـــن جهتها، اختـــارت بولنـــدا اللجوء إلى 
املهاجريـــن للتعويض عن رحيل 2.4 مليون من 
مواطنيها إلى اخلارج، حيث يعمل نحو مليون 
أوكرانـــي في بولنـــدا. لكن هـــذا احلل ترفضه 
حاليـــا حكومة فيكتـــور أوربـــان املجرية التي 

تشدد على سيادة البالد.
وقـــال ماســـي فيتوجكـــي رئيـــس شـــركة 
الوساطة وورك سيرفيس ”دون هؤالء سيواجه 
االقتصاد البولنـــدي صعوبة كبيرة خصوصا 
للوظائف التي ال حتتاج إلى مؤهالت كبيرة“.

تعاني دول أوروبا من دوامة أزمة اقتصادية بســــــبب النزيف املستمر للمهاجرين إلى دول 
أوروبا الغربية. ويســــــتبعد الكثيرون بلوغ األزمة ذروتها رغم أن الهجرة أصبحت تشكل 

أزمة في البلدان املصدرة واملستقبلة للمهاجرين.

نقص اليد العاملة يقوض اقتصاد دول أوروبا الشرقية

[ فارق األجور يحسم المنافسة لصالح دول أوروبا الغربية  [ الهجرة عنوان أزمات الدول المصدرة والمستقبلة للعمال

فارق األجور القاتل

مليون مواطن هاجروا 

من بلدان شرق أوروبا إلى 

غربها منذ سقوط الجدار 

الحديدي بينهما
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أسين فاسيليف:

أكبر مشكلة تواجه االقتصاد 

البلغاري هي النقص الكبير 

في اليد العاملة



العلماء يقتربون بالبشر من ابتكار حياة تكنولوجية بديلة
Tech حياة

اإلثنني 2017/03/20 - السنة 39 العدد 10577 12

[ التعديالت الوراثية ليست استنساخا بل خلق أجيال خالية من األمراض  [ العلم يتحالف مع الذكاء االصطناعي إلنقاذ البشرية

} يشهد العالم العديد من التغيرات املناخية 
التي تهدد حياة البشـــر علـــى األرض، وكان 
عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ حذر 
في وقت ســـابق من أن البشـــرية قد ال تعيش 
أكثر من ألف ســـنة مقبلة على كوكب األرض، 
إذا لم يقم اجلنس البشري بالبحث عن كوكب 

آخر ليعيش عليه.
وال ينفـــك العلمـــاء أمام هـــذه التهديدات 
يحاولون االســـتفادة من التقدم التكنولوجي 
خللق حياة بديلة خالية من األمراض وقادرة 

على حماية كل الفصائل من االنقراض.
وقد خطا فريق علمي دولي مؤخرا خطوة 
كبرى صوب خلق أشكال معقدة من احلياة من 
ال شيء من خالل تركيب خمسة كرموسومات 
صناعيـــة جديـــدة من فطر اخلميـــرة وهو ما 
ميثل ثلث جينات هذا الكائن املجهري الدقيق 

أو مخططه الوراثي.
واستخدم الفريق الدولي أجهزة كمبيوتر 
إليجاد نســـخ معمليـــة من التكوينـــات التي 
تشـــبه اخليوط التـــي حتمل الرمـــز اجليني 

داخل اخلاليا.
وقـــد تقلـــق املســـاعي الراميـــة إلى خلق 
اجلينـــوم (علـــم اجلينوم هو أحـــد فروع علم 
الوراثة املتعلق بدراســـة كامل املادة الوراثية 
داخـــل مختلـــف الكائنـــات احليـــة) البعض 
ممن يـــرون أن علمـــاء التكنولوجيا احليوية 

يحاولون القيام ”مبهمة الرب“.
ويتحـــدى العلمـــاء تلـــك الـــرؤى الضيقة 
للعلـــم، إذ يعتبرون أن تلك التجـــارب امتداد 
منطقي للهندســـة الوراثية املستخدمة بالفعل 
لصنـــع أدويـــة مثـــل األنســـولني واحملاصيل 

املعدلة وراثيا.
وســـبق أن اســـتغرق هـــذا الفريق ســـبع 
ســـنوات خللـــق أول كرموســـوم للخميرة في 
2014، وتوضح إضافة خمســـة كروموسومات 
أخـــرى تســـارعا فـــي حتقيـــق تقدم فـــي علم 
األحيـــاء املخلوقة مبا يؤذن بعهـــد جديد من 

أشكال احلياة غير الطبيعية.
وميكـــن توظيـــف ســـالالت جديـــدة مـــن 
اخلميرة املســـتحدثة في إنتاج أدوية جديدة 
وكيماويات وأنـــواع من الوقود احليوي. كما 
ميكن أن يكون هذا العمل أساسا ملشروع أكثر 
طموحا خللق جينوم بشـــري خالل السنوات 

العشر املقبلة.
وترتبـــط اخلميرة ارتباطا وثيقا بالبشـــر 
علـــى املســـتوى اجلينـــي بدرجة تدعـــو إلى 
الدهشة إذ تتشـــارك مع اإلنسان في 26 باملئة 
من جيناته على الرغم من أن اجلينوم البشري 

أضخم بنحو 250 مرة.
وفيما متكنـــت فرق بحثية أخرى من خلق 
النووي  واحلمض  البكتيريا  كروموســـومات 
للفيروســـات فإن مشروع جينوم اخلميرة هو 
أول مشـــروع يتضمن إدخال كروموســـومات 
تخليقيـــة في كائن حتتـــوي خالياه على نواة 

مثل خاليا اإلنسان.
وفـــي بحثهم الـــذي نشـــروه فـــي دورية 
”ساينس“ قال العلماء، وهم فريق من الواليات 
املتحدة والصني وبريطانيا وفرنســـا شاركوا 
فـــي هذا البحـــث احلديـــث، إن اخلميرة التي 
حتتوي على مادة جينية وقع خلقها في حالة 

جيدة مثل اخلميرة الطبيعية.
من  بويـــك  جيف  وقـــال 

الطبـــي  الجنـــون  مركـــز 
بجامعـــة نيويورك وأحد 
فـــي  الباحثـــني  كبـــار 
املشروع إن إنتاج جينوم 
بإمكانية  يبشر  للخميرة 
مختلفة  مجموعـــة  خلق 

للوفاء  اجلينومـــات  مـــن 
باحتياجات لـــم يتم الوفاء 

مجالي  فـــي  بعـــد  بهـــا 
األدوية والصناعة.

وأضاف ”تشـــير النتيجة إلى أن بإمكاننا 
االســـتمرار في أن نكون حتـــى أكثر جرأة في 
تصميماتنـــا املســـتقبلية وأن ندخل املزيد من 
التعديـــالت اجلذرية وأن نستكشـــف حقا إلى 
أي مـــدى ميكننا اســـتخدام اجلينـــوم لنجعل 
اخلميـــرة تفعل مـــا نريـــد وتنتـــج املزيد من 

املنتجات املفيدة“.
وأفاد توم إليس من ”إمبريال كوليدج“ في 
لندن قائال ”إنها نقطة حتول في أكبر مشروع 

في العالم لعلم األحياء املخلوقة“.
ويتألـــف اجلينـــوم من احلمـــض النووي 
(دي.إن.إيـــه) وهـــو سلســـلة من أربـــع مواد 
كيماوية. وتوصل العلماء إلى طريقة للتالعب 
بثنائيـــات تلك املواد الكيماويـــة إلعادة كتابة 

الشفرة اجلينية.
ويتكون جينـــوم اخلميرة الطبيعية من 12 
مليون ثنائيـــة لكن النســـخة املخلوقة أصغر 
بنســـبة نحو 8 باملئـــة بعد أن حـــذف العلماء 
بعـــض ما اعتبروه حمضا نوويـــا ال عالقة له 

بالشفرة اجلينية وغير مرغوب فيه.
وتقنيات تخليق احلمض النووي تتحسن 
باســـتمرار وتنخفض كلفتهـــا أيضا مما دفع 
الباحثـــني إلـــى القـــول إن ذلك سيســـمح بأن 
يكون خلـــق جينومات بأكملها أمـــرا روتينيا 
في املستقبل، ال سيما وأن علماء من بريطانيا 
متكنوا فـــي الفتـــرة األخيرة مـــن خلق جنني 

صناعي دون بويضة أو حيوان منوي.
ووفقـــا لدراســـة نشـــرت مبجلة ســـاينس 
بجامعـــة  علمـــاء  مجموعـــة  فـــإن  العلميـــة، 
كامبريـــدج البريطانيـــة جنحـــت فـــي ابتكار 
وســـيلة جديدة خللق حياة داخل املعمل دون 
احلاجة إلى احليوانات املنوية أو البويضات.
وأوضـــح الباحثون فـــي دراســـتهم أنهم 
متكنـــوا من خلق جنني فأر صناعي في املعمل 
باســـتخدام اخلاليا اجلذعيـــة فقط، كما متكن 
العلماء ســـابقا من خلق أجنـــة دون حيوانات 
منويـــة، كما هو احلال في استنســـاخ النعجة 
دوللي، حيث كان خلق حياة دون بويضة شيئا 

مستحيال في السابق.
ومتكـــن الباحثـــون مـــن خلق جنـــني فأر 
باســـتخدام نوعني من اخلاليا اجلذعية، هما 
اخلاليا اجلنينية وخاليا مســـؤولة عن إنتاج 
املشـــيمة، حيث زرعت كل منهـــا على حدة، ثم 
جمع بينهما عن طريق ”سقالة“ ثالثية األبعاد، 

وبدأ اخلليط يشبه جنني الفأر بعد 4 أيام.
وقال الدكتور ماجدالينـــا جيرنيكا جوتر، 
قائد فريـــق البحث ”بدأت اخلاليـــا اجلنينية 
وخاليا إنتاج املشـــيمة في االحتاد مع بعضها 
البعض وشـــكلت هيكال يشـــبه ويتصرف مثل 
اجلنـــني“. وعلـــى الرغم من ذلـــك فإنه من غير 
املرجح أن يتطور هـــذا اجلنني الصناعي إلى 
جنـــني ســـليم طبيعـــي، إذ أن الباحثني كانوا 
بحاجة إلى استخدام شـــكل ثالث من اخلاليا 
من شـــأنه توفير الغذاء ومتكني خاليا الدم من 

التطور.
ويأمـــل العلمـــاء بـــأن تســـاعدهم األجنة 
االصطناعية في دراســـة مراحل مبكرة حلياة 

اإلنسان وفهم سبب اإلجهاض التلقائي.
وجدير بالذكر أن اخلبراء مبقدورهم حاليا 
إجـــراء جتارب على أجنة تبقى بعد اإلخصاب 
املختبـــري. وحســـب العلماء فـــإن خلق كمية 
غير محدودة من األجنة االصطناعية سيسّرع 

الدراسات في هذا املجال.

كما توصـــل علماء من معهـــد روزلني في 
أدنبرة، الذي طور أول نعجة مستنســـخة في 
العالـــم، إلى طريقـــة مبتكرة إلنتـــاج الدجاج 

وإنقاذه من االنقراض.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن العلمـــاء بهذا املعهد متكنـــوا من ابتكار 
نـــوع من الدجـــاج املعدل وراثيـــا بإمكانه أن 

يلعب دور األم البديلة لبقية الدجاجات.
وقال اخلبراء إنه بهذه الطريقة يتســـنى 
للمربـــني احلفاظ على الســـالالت النادرة من 
الدجـــاج لألجيال القادمة، مثل االســـكتلندية 
دمبـــي، أي البدينـــة القصيـــرة، وغيرها من 

السالالت األخرى النادرة.
وقام العلمـــاء خللق الدجاجـــة املتحولة 
مبراجعـــة اجلينات للتخلص من قدرتها على 
إنتـــاج بيضهـــا اخلاص بها، ثـــم يتم حقنها 
باخلاليا اجلذعية مـــن نوع آخر من الدجاج، 
وبذلـــك يتـــم االســـتيالء بطريقـــة فعالة على 

جهازها التناسلي.
قـــادرة  ”العقيمـــة“  الدجاجـــة  وتصبـــح 
علـــى إنتاج البيض من ســـاللة مختلفة، دون 
إدخال أي جينات خاصة بها في الفراخ التي 

تنتجها.
وأفاد الباحثون في ورقة علمية نشرت في 
مجلة ديفيلومبنـــت بأن ”التالعب في جينات 
أنـــواع الطيور كان متأخـــرا مبراحله عما مت 
إجنـــازه في الثدييـــات بســـبب تعقيد بيض 

الطيور“.
وقال الدكتور مايك ماكغرو كبير الباحثني 
فـــي معهد روزلـــني بجامعة أدنبـــرة إن ”هذه 
الدجاجـــات املتحولـــة هي اخلطـــوة األولى 

إلنقاذ وحماية سالالت الدواجن النادرة“.
وأضـــاف ”أردنـــا أن نثبـــت أنـــه ميكننا 
استخدام تقنية التحكم في اجلينات لتعطيل 
إحدى اجلينات املتحكمة في تطور احليوانات 
املنوية والبيض في الدجاج، فأنتجنا دجاجة 

ليس لها أي بيض“.
وتابـــع ماكغرو ”إن مـــا قصدناه من جعل 
الدجاجـــة عقيمة هو التوصل إلى اســـتخدام 
تقنيـــة زرع اخلاليـــا اجلذعيـــة التـــي تنتج 
احليوانـــات املنوية أو البيـــض بني الدجاج، 
لذا ميكننا اســـتخدام هـــذه اخلاليا اجلذعية 
من أي ســـاللة مـــن الدجاج، وتـــزرع في هذه 
الدجاجـــة األنثى العقيمة لتكـــون قادرة على 

البيض من ساللة ذلك الدجاج النادر“.
وقال إنه ”ميكن تنمية املاليني من اخلاليا 
اجلذعيـــة من مجـــرد كمية صغيـــرة من الدم 
اجلنيني ثم توضع في الثالجة لسنوات قبل 
أن يتم نقلها إلى املضيف. وميكن اســـتخدام 

هذه التقنية في أنواع أخرى مثل البط“.
وأشار ”نحن مهتمون بالدجاج ألنه هو 
الكائن األكثر اســـتهالكا بني البشر، ونحن 
نريد احلفاظ على جميع الســـالالت املختلفة 

لدينا منه“.
وال تقف املســـألة عند الدجاج، فالعديد 
مـــن العلماء يعملون على االســـتفادة من 
التقـــدم التكنولوجي فـــي ابتكار بدائل 
غذائية تنقذ البشـــر على املدى البعيد 

من املوت جوعا.
وأمام ما يشهده املناخ من حتوالت 
باإلضافـــة إلى تراجع نســـبة األراضي 
الصاحلـــة للزراعة ونقص املوائد املائية 
التـــي تهدد بحصول جفاف، بات من املهم 
اإلســـراع في إيجاد أغذيـــة دائمة ال تنفد وال 
تعول على الوســـائل التقليدية بل على مواد 

تقنية.

كمـــا أعلنـــت مجموعـــة من اخلبـــراء في 
األكادمييـــة األميركيـــة للعلـــوم عـــن تأييدها 
لتغييـــر احلمض النووي للخاليا التناســـلية 
واألجنـــة البشـــرية للقضـــاء علـــى األمراض 

والتشوهات اخللقية اخلطيرة.
وكانـــت الســـلطات البريطانيـــة فتحـــت 
الطريق أمام هذا املســـار من خالل ســـماحها 
فـــي فبرايـــر 2016 بالتالعب باألجنـــة لغايات 
مرتبطة بالبحوث العلمية في شـــأن عالجات 

جلملة من األمراض.
ويثيـــر هذا القـــرار والتوصيات اجلديدة 
الصـــادرة عـــن األكادميية األميركيـــة للعلوم 
قلقـــا لـــدى باحثـــني كثيرين يخشـــون من أن 
تســـتخدم هذه التقنيـــات للتالعـــب الوراثي 
يومـــا ما فـــي زيادة الـــذكاء أو ملنـــح املواليد 

اجلدد مواصفات جســـدية محددة. 
وأشـــارت األكادميية في تقريرها 
إلى أن التالعـــب الوراثي الذي 
التناســـلية  اخلاليـــا  يطـــال 
”يجـــب أال يســـمح به ســـوى 
للمعاجلـــة أو الوقايـــة مـــن 

أمراض خطيرة“. إلى ذلك، 
يجب أن حتصل عمليات 
وفقـــا  هـــذه  التالعـــب 
ألطر محـــددة، و”حتت 
مشـــددة“  مراقبـــة 

تضمن الشفافية الكاملة.
ويؤكـــد اخلبـــراء أن التالعب 

باحلمض النووي للخاليا اجلســـدية (التي 
ال حتمل ســـمات وراثية) بـــات موضع العديد 

من الدراسات السريرية.
وأوضحـــت ألتا شـــارو أســـتاذة احلقوق 
واألخالقيات احليوية في جامعة ويسكونسن-
ماديسن، وأحد رؤساء اللجنة التي قادت هذه 
الدراســـة، أن ”التالعب باجلني البشـــري أمر 
واعـــد جدا لفهم العديد من األمراض الوراثية 
املدمرة ومعاجلتها والوقاية منها، ولتحسني 

عالج عدد كبير من األمراض األخرى“.
ولفت التقرير إلى أن تكنولوجيا التالعب 
اجليني تتقدم ســـريعا، ممـــا يجعل التالعب 
باجلزء الوراثي من اجلني البشـــري والسائل 
املنوي والبويضات واخلاليا اجلذعية ”ممكنا 
فـــي املســـتقبل القريـــب، ومـــا إذا كان األمر 

يستحق التفكير فيه جديا“.
وعلى الرغم من املجهودات احلثيثة يواجه 
العلمـــاء قوانـــني ردعية ال تســـمح بالتالعب 
باحلمض النووي للخاليا التناسلية البشرية.

وفي إطار تشديد اخلناق على العلماء وقع 
أكثر من 40 بلـــدا اتفاقا دوليا ينص على عدم 
التالعب الوراثي الذي من شـــأنه أن يغير من 

خصائص الساللة البشرية.
وفي العـــام 2015 دعـــت اللجنـــة الدولية 
املعنية بأخالقيات علم األحياء التابعة ملنظمة 
اليونيســـكو إلـــى وقـــف العمل فـــي تقنيات 
التالعب باحلمض النووي للخاليا التناسلية 
البشـــرية، لتفـــادي حصـــول تغييـــر منـــاف 
لألخالقيات في اخلصائص الوراثية لألفراد، 
ممـــا قد يؤدي إلى ظهور ممارســـات انتقائية 

لتحسني النسل.
ومع ذلك أعلنت كبرى الشـــركات الصينية 
املتخصصة في االستنســـاخ غروب بوياليف 
أواخـــر 2015، عن اســـتعدادها إلطالق عملية 

استنساخ البشر.
وقـــال العلمـــاء العاملـــون فـــي الشـــركة 
إن التكنولوجيـــات احلديثـــة تســـمح بعمل 
ذلـــك، وهناك فقط عقبة رئيســـية متنعهم من 

استنساخ اإلنسان هي الرأي العام، مؤكدين 
ســـعيهم إلى إطالق عملية استنساخ الكالب 

والبقر واملاعز في املستقبل.
وأفاد رئيس الشـــركة كســـو كساو جونغ 
بأنه تتوفر في الشـــركة تكنولوجيات متكنها 

من استنساخ اإلنسان.
ويســـتمر خبراء الشركة اآلن بالعمل على 
تطوير سبل استنســـاخ القردة كي مينعوها 
من اإلصابة بأمراض خطيرة. ثم تبقى خطوة 
بيولوجية واحدة تخطوها الشـــركة لالنتقال 

من القرد إلى اإلنسان.
واملهندســـني  العلمـــاء  أن  ويذكـــر 
البيولوجيني يعتزمون استنســـاخ حيوانات 
أخـــرى، مبـــا فيهـــا خيـــول الســـباق وكالب 

للشرطة وكذلك البشر.
وجتدر اإلشـــارة إلى أن العالـــم الياباني 
علـــى  احلاصـــل  أوســـومي  يوشـــينوري 
جائزة نوبل في الطب لعام 2016، 
متكـــن من حتديد اجلني 
تنظيم  عـــن  املســـؤول 
الذاتي“  ”االلتهام  عملية 
مصطلح  وهـــو  للخاليـــا 
طبي حديث يعبر عن التهام 
اخلاليـــا الدهـــون واألجزاء 
مواد  إلى  وحتويلهـــا  التالفة 

عضوية وإصالح التلف.
ويعد عمل أوســـومي شـــديد 
األهميـــة للتعـــرف على املشـــاكل 
اجلســـدية التي تســـبب عـــددا من 
األمـــراض الغامضة مثل الســـرطان 

وباركنسون.
هو مصطلح  ومصطلح ”االلتهام الذاتي“ 
معــــروف منــــذ أكثــــر مــــن 50 عامــــا، لكن لم 
حتــــدث طفرة في فهم أســــرار هــــذه العملية 
إال بعــــد أن بــــدأ الدكتور أوســــومي أبحاثه 
وجتاربه بشأنها من خالل خميرة اخلبز في 

الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي.
وقال أوسومي إن اجلسم البشري ”يكرر 
دائمــــا عملية التحلل الذاتــــي، وهناك توازن 
جيــــد بني عمليــــة تكوين اخلاليــــا والتحلل. 

وهذا هو سر احلياة“.
احلديــــث  العلــــم  يحــــاول  وبالنهايــــة 
بالتحالــــف مــــع الــــذكاء االصطناعــــي إنقاذ 
البشــــرية من املوت علــــى الرغم من العراقيل 
التــــي تواجهــــه، باإلضافــــة إلــــى ضــــرورة 
املســــألة  لهــــذه  الصحيــــح  الفهــــم  تقريــــب 
املعقــــدة التي يرى البعــــض أنها مهمة الرب 
وعلمــــاء التكنولوجيــــا احليويــــة يحاولون 

القيام بها.
يعمل العلماء على إيجاد حلول للتخلص 
من العديد مــــن األمراض خصوصا الوراثية 

أمام العجز عن إيجاد أدوية للبعض منها.
وعلى ســــبيل املثال مــــرض جفاف اجللد 
املصطبغ أو كما يعرف مبرض أطفال القمر، 
هو مرض وراثي باألســــاس مت اكتشافه ألول 
مرة ســــنة 1870 مــــن طرف الدكتــــور موريتز 
كابوزيــــس، وهــــو نــــاجت من فقــــدان حمض 
نووي ريبوزي منقوص األكسجني خلاصيته 
في معاجلــــة الطفرات الناجتــــة من اختراق 
األشــــعة فوق البنفســــجية للجلــــد نظرا إلى 
غيــــاب إنزميــــدي ان ايه بوليميــــراز 1 و3 ما 
يتسبب في احتراق اجللد وتقّرحه التام ومن 

ثمة اإلصابة احلتمية بالسرطان.
ومــــن الصعب على البعــــض فهم معاناة 
املصابني بأمراض مماثلــــة يعمل العلم على 

التخلص منها.

تقنيات ابتكار الحمض 
النووي ستسمح بأن 
يكون خلق جينومات 
بأكملها أمرا روتينيا 

في المستقبل

فك شفرة الجينوم املسؤول عن الحياة

يسعى العلماء إلى تكثيف دراساتهم حول الجينات الوراثية بهدف إدخال تعديالت تقنية 
ــــــق خلق حياة تكنولوجية بديلة  قــــــادرة على إنقاذ كل الكائنات من الموت. وتقف في طري
ــــــد مــــــن العراقيل العائدة في أغلبها إلى عدم دراية بتأثير نتائج ذلك على مســــــتقبل  العدي
البشــــــرية. ويعد عمــــــل العلماء على إحــــــداث تعديالت على كل المخلوقــــــات عند البعض 

استنساخا ألجيال مستقبلية يمكن أن تهدد الحياة ال العكس.

«الدولـــة يمكنهـــا أن تفعل شـــيئا لدعم اإلبـــداع وحب البحث عن جديـــد من خالل تطبيـــق أفضل للرقمنة 
ومواجهة التقنيات الجديدة».

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

وفـــي بحثهم الـــذي نشـــروه فـــي دورية
”ساينس“ قال العلماء، وهم فريق من الواليات
املتحدة والصني وبريطانيا وفرنســـا شاركوا
هذا البحـــث احلديـــث، إن اخلميرة التي فـــي
حتتوي على مادة جينية وقع خلقها في حالة

جيدة مثل اخلميرة الطبيعية.
من  بويـــك  جيف  وقـــال 

الطبـــي  الجنـــون  مركـــز 
بجامعـــة نيويورك وأحد 
فـــي الباحثـــني  كبـــار 
املشروع إن إنتاج جينوم
بإمكانية يبشر  للخميرة 
مختلفة مجموعـــة  خلق 

للوفاء  اجلينومـــات  مـــن 
باحتياجات لـــم يتم الوفاء 
مجالي فـــي بعـــد  بهـــا 

األدوية والصناعة.

إجـــراء جتارب على أجنة تبقى بعد اإلخصاب
املختبـــري. وحســـب العلماء فـــإن خلق كمية
غير محدودة من األجنة االصطناعية سيسّرع

هذا املجال. الدراسات في

ليس لها أي بيض
وتابـــع ماك
الدجاجـــة عقيم
اخل تقنيـــة زرع
احليوانـــات امل
لذا ميكننا اســـ
من أي ســـاللة
الدجاجـــة األنث
البيض من سال
وقال إنه ”مي
اجلذعيـــة من م
اجلنيني ثم تو
أن يتم نقلها إلى
هذه التقنية في
”نح وأشار
الكائن األكثر
نريد احلفاظ ع

لدينا منه“.
وال تقف ا
مـــن العلما
ا التقـــدم
غذائية ت
من املوت
وأمام
باإلضافـــ
الصاحلـــة
التـــي تهدد
في إ اإلســـراع
تعول على الوس

تقنية.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب



هشام النجار

} أجمـــع مراقبون على أن اقتحام البعض من 
قيادات وحلفاء جماعة اإلخوان مللفات كان من 
قبل محظور إثارتها، كاجلدل الدائر حول فكرة 
حل التنظيم، يعكس مدى عمق أزمة اجلماعة، 
والرغبـــة في اخلروج منهـــا، ولو بإثارة أفكار 

كانت من قبل ضمن احملرمات واحملظورات.
وأملح البعـــض إلى أن هذه األفـــكار، التي 
كانت قد طرحت سابقا من ِقبل كتاب ومفكرين، 
مـــن الوارد أن تكـــون قد مررها قـــادة نافذون 
باجلماعـــة فـــي محاولـــة للهروب إلـــى األمام 
والقفـــز على األزمـــة الداخلية التـــي يعانيها 
التنظيم من جهة، وكخطوة حلل أزمة التنظيم 

مع الدولة واملجتمع من جهة أخرى.
هيثم أبوخليل، القيادي بجماعة اإلخوان، 
أعاد نشـــر مقاالت قدمية تعـــود إلى عام 2009 
كتبهـــا عصـــام العريـــان، أحد قـــادة اإلخوان 
املســـجونني، طرح فيها فكرة تفكيك التنظيم، 
واعتبر أبوخليل أن هـــذا الطرح ميثل أهم ما 
كتب العريان قبل أن تلتهمه طواحني التنظيم 

وتعقيداته خاصة مع دخوله مكتب اإلرشاد.
وطالب أبوخليل بتنفيـــذ الفكرة، وقال إن 
”وجـــود التنظيم يترتب عليه النزوع إلى الغلو 
والتشدد بدال من الوسطية واملرونة، والتنظيم 
عادة ما يدفع إلى االنغالق والعزلة، فضال عن 
قابليته ملمارســـة العنف في أي مرحلة، دفاعا 

عن وجوده إذا ما تعرض للخطر“.
وهذه الفكرة ســـبق أن طرحها في السابق 
البعض من قادة ومنظري اجلماعة املتشددين، 
واســـتدعى أحدهـــم شـــعار جماعـــة اإلخوان 
”اإلسالم هو احلل“ لينسج على منواله شعارا 
يضع التنظيمات أمام واقع إصالح أوضاعها 
أوال قبـــل التفكير في إصالح املجتمعات، وهو 
شـــعار ”احلل هو احلـــل“، وكان منهم عبدالله 
النفيســـي في الكويت وجاســـر عودة في قطر 

وعبدالستار املليجي في مصر.
مرحلـــة  جتـــاوز  فـــإن  هـــؤالء،  وبـــرأي 
التنظيمـــات والبـــدء في شـــراكة مـــع الدولة 

باملغرب  الوطنية هما سر جناح ”اإلسالميني“ 
وتونس عندما مارسوا السياسة بتكاملية مع 
مختلف التيارات، وشددوا على صعوبة إدماج 
اإلسالميني في املجتمع طاملا ظلت تنظيماتهم 
على شـــكلها وإطارها التقليدي األبوي القبلي 

املنفصل عن الدولة ومصاحلها العامة.
وحل التنظيمـــات لنفســـها تلقائيا، ليس 
أمرا جديدا، وكان قد ُطرح للنقاش منذ سنوات 
واآلن ُيعاد طرحه بقوة مع أزمة تنظيم اإلخوان 
املستعصية مبصر، باملقارنة مع جناح كيانات 
محسوبة على احلالة اإلســـالمية في البعض 
مـــن الـــدول العربيـــة، يقـــل فيهـــا احلضـــور 

التنظيمي لصالح العمل العام املفتوح.
وتعقيبا على مطالبات قيادات من اإلخوان 
في اخلـــارج بضرورة حل التنظيم نهائيا، أكد 
خبراء في شـــؤون احلركات اإلسالمية، أن حل 
التنظيـــم لو حتقق، فســـيكون خطوة تكتيكية 
مرحليـــة علـــى خلفية األزمـــة التـــي يحياها 
التنظيـــم، ولن يكـــون خيارا اســـتراتيجيا أو 
معاجلـــة بنيويـــة دائمة مـــن شـــأنها زعزعة 
العالقـــات البينية في جوهـــر بناء اجلماعات 

الراديكالية بالدول العربية.
بحســـب بعـــض املختصني، فـــإن جماعة 
اإلخـــوان مبصر جنحت قبل عام 2011 في بناء 
تنظيـــم عمالق تتفاوت التقديرات بشـــأن عدد 
أعضائـــه ما بـــني مئة ألف إلـــى نصف مليون 
عضـــو عامـــل، يدفعـــون االشـــتراكات املالية 
الشهرية وينتظمون في األسر التي هي أصغر 
وحدة تنظيمية، ويعقدون لقاءات أســـبوعية، 
إضافـــة إلى اجتذاب مؤيدين ومتعاطفني يزيد 
عددهم عـــدة مرات علـــى عدد األعضـــاء، لكن 
تلك التقديرات تأثرت بشـــكل كبير بعد صعود 

اإلخوان للسلطة ثم عزلهم عنها.
اإلخـــوان اختصـــروا مشـــروعهم في بناء 
تنظيـــم حديـــدي خـــارج القوانـــني املنظمـــة، 
وصاغـــوه على مثال الدولة نفســـها، حتى في 
أدق تقســـيماته اإلدارية التـــي كانت تتفق مع 

التقسيمات اإلدارية للدولة املصرية.
مكتب اإلرشاد في اجلماعة يوازي مجلس 
الوزراء، ومجلس شورى اجلماعة يقوم مبهام 
البرملان، ومكاتبها اإلدارية مبثابة احملافظات، 
واملناطق تنطبق حدودها مع الدوائر اإلدارية 
االنتخابية متاما، وهكذا صـــار التنظيم دولة 
داخل الدولة، بحيث أنه إذا احتاج (التنظيم)، 
وقت احتدام الصراع، إلى جيش وجهاز أمني 
يحميـــه قـــام بإنشـــائه، كما أنشـــأوا ما ُعرف 

بـ“جهـــاز أمن الدعوة“ كوحدة اســـتخباراتية 
جلمع املعلومات على غـــرار جهاز أمن الدولة 

املصري السابق (األمن الوطني حاليا).
وأوضـــح مراقبون أن الوضـــع القائم وما 
آلت إليه الصراعات أخيرا في املشهد املصري 
يدفعـــان جماعة اإلخـــوان إلى التمســـك أكثر 
بتنظيمها وليس العكـــس، ألن التحول للعمل 
العام دون وجود ”التنظيم“، ســـيفقد اجلماعة 
ما كانت تناور به وحتفظ به قاعدتها الشعبية، 
ســـواء على مستوى اخلطاب األيديولوجي أو 
من خالل اجتـــذاب اجلماهير عبـــر اخلدمات 

االجتماعية واخليرية.
لذلـــك اســـتبعد خبـــراء أمنيـــون أن تقوم 
جماعة اإلخوان بحل التنظيم من تلقاء نفسها، 
ألن املواجهـــة التـــي تخوضهـــا اجلماعة مع 
احلكومة املصرية تعطي األولوية للحفاظ على 
نصرة اجلماعة، وجتعل التماســـك التنظيمي 
أولويـــة مطلقة، كثابت اســـتراتيجي يعبر عن 
منهـــج متجذر في عقيـــدة اإلخـــوان كجماعة 
تطرح نفسها بديال كامال للدولة بكل أجهزتها، 
ولذلك فإن املواجهة بينهما حتمية ومزاعم حل 
التنظيم تأتي غير منســـجمة مع هذا السياق، 

إال إذا وردت في إطار املناورات التكتيكية.

اســـتبعدت  بالقاهرة،  سياســـية  مصـــادر 
أن تكـــون مثل هذه اخلطوة محـــل حفاوة من 
أجهـــزة الدولة، أو مـــن األطياف السياســـية 
والفكرية املصرية، وكشـــف سياسيون عن أن 
النظام املصري والبعض من القوى السياسية 
يهمهما بقاء جماعة اإلخوان كما هي من دون 
تطوير، في إشارة إلى أن تلك الوضعية تعمق 

من عزلة اجلماعة السياسية واملجتمعية.
بقـــاء اجلماعة علـــى حالتهـــا التنظيمية 
املغلقـــة، يفقدها املرونة والقـــدرة على التأقلم 
السياســـي واملجتمعـــي، مبا يعزز مـــن قدرة 
احلكومة وأجهزتها على محاصرتها وحتجيم 
دورها وتأثيرها في الشـــارع السياســـي، مبا 
يؤجل إلى أبعد مدى عودتها من جديد للتأثير 

في مجريات املشهد السياسي.
أملـــح ماهـــر فرغلـــي، الباحث في شـــؤون 
احلركات اإلسالمية في تصريحات لـ“العرب“، 
إلـــى تغـــّول احلزبيـــة الدينية داخـــل جماعة 
اإلخوان، وهو ما يجعلها عصية على التجديد، 
الفتا إلى أن جماعة اإلخوان دفعت أتباعها إلى 
صراع طويل بدد كل طاقة لإلصالح حتى ألف 
أعضاء اجلماعة لعبـــة ”احلزبية واحلركية“، 
وقدموا مصلحة التنظيم على أولوية الدعوة، 

فوقعـــوا في مصيدة القفـــص التنظيمي الذي 
ســـاد فيـــه العمل السياســـي علـــى األخالقي 
والسرية على العلنية. وتعتبر اجلماعة زيادة 
حجم التنظيم وأعـــداد أعضائه هدفها األول، 
ورســـخت في عقول أعضائها أن احلفاظ على 

قيادة التنظيم هو خدمة لإلسالم ذاته.
وينظر خبراء إلـــى التنظيمات الراديكالية 
كأحد أهـــم محاضـــن التطرف الدينـــي، فهي 
متنح الفـــرد بيئة بديلـــة عن بيئتـــه العائلية 
واالجتماعية، كخطوة أولى للقطع مع املجتمع 
بقيمـــه احلديثـــة، مثـــل االنفتـــاح واحلريات 
الشـــخصية، وتضـــع تلك التنظيمـــات خطاب 
التطرف واألدبيات اجلهادية في ســـياق امليل 
لتكويـــن هويـــة مضادة ملا هو قائـــم، أكثر من 

كونه حبا في الدين وميال للتدين.

محيد زناز

} قبل وصول اإلســـالميني إلى أوج هياجهم 
ومحاولتهـــم االنقضاض علـــى احلكم بالقوة 
بداية الثمانينات من القرن املاضي في الكثير 
مـــن البلدان العربية، كانت األســـلمة ســـائرة 
بخطى ســـريعة وثابتة حتـــت رعاية اإلخوان 
املسلمني، بل كانت والزالت تدّرس في املدارس 
واجلامعـــات وحتى في دور احلضانة دون أن 

تثير رد فعل أحد.
كادت هذه األصوليـــة اإلخوانية أن تصبح 
ثقافة عامـــة ومشـــروعا سياســـيا أوحد دون 
أن ينتبـــه النـــاس خلطورتها وال للمســـتقبل 
الكالـــح الذي كانت حتّضره لهم. ولكن تســـّرع 
اجلهاديني، تالمذة اإلخوان، وعدم صبرهم على 
االنتظار حـــاال دون اقتطاف اإلخوان لســـلطة 
نضجت شـــيئا فشـــيئا وحان موعد سقوطها 
يانعـــة في ســـلتهم. لوال تعجـــرف األصوليني 
اجلهاديـــني وما ارتكبـــوه من مناكر ملا ســـّلط 
أحد األضواء على ما كانت تصنعه ما يســـّمى 
وزارات الديـــن فـــي بعض البلـــدان والتي هي 
في األصل وزارات أســـلمة تغلغل بني دواليبها 

اإلخوان مبكر وباتوا يسّيرونها خفية.
عمال بحرية العقيدة وحقوق اإلنسان كان 
الغربيـــون أيضا غافلني عـــن القنابل املوقوتة 
التـــي كانـــت ُتنّصب فـــي بلدانهم عـــن طريق 
متويل اجلمعيات اإلســـالمية وبناء املســـاجد 
وغيرها من احليل التي تسّترت حتتها جماعة 

اإلخوان.
ولكن حلسن احلظ لكل أصولية أصوليون 
يفضحونهـــا. لقد قدم هـــؤالء خدمة للعلمانية 
لـــم يكن يحلم بها املدافعون عنها أنفســـهم إذ 
بّينـــوا على األرض، عبر طالبان وماللي إيران 
وجتربة السودان وعن طريق الكتابة والظهور 
على الفضائيـــات، منوذج الدولة الدينية التي 
ينبغي أن يتجنبها البشـــر مبا هم بشـــر، ألن 
كيـــان يتعارض جملة  هذه ”الدولـــة الدينية“ 
وتفصيال مع املواطنة وأبسط حقوق اإلنسان، 
بل مع أبســـط حّس سليم. لقد نّبه دعاة الدولة 

اإلسالمية املتلهفون حلصد ما زرعته السلطة 
ذاتهـــا القوم الغافلني إلى األضرار اجلســـيمة 
التي تلحق بهم جراء تطبيق بعض توجيهات 
ما يســـّمى شـــريعة في الدول العربية ما قبل 
الدولة األصولية، كالطالق وما يلحق املطلقات 

من حيف نتيجته.. إلخ.
لقد ســـمع الناس مـــن أفواه املتأســـلمني 
أنفســـهم ما يأمـــل هـــؤالء بـــكل أطيافهم في 
ارتكابـــه وتأصيلـــه بالعنـــف واخلديعة وبكل 

الطرق من أجل إقامة تلك الدولة املوعودة.
اإلســـالميني  أغلـــب  اليـــوم  اقتنـــع  وإن 
باســـتحالة إقامـــة الدولة الدينيـــة عن طريق 
العنـــف، فإنهم ال يزالون يتوهمـــون بإمكانية 
ولو ال تقاعس  إقامتهـــا بـ“التي هي أحســـن“ 
بعض من أســـموا أنفســـهم بـ“اإلصالحيني“، 
لكانـــوا قد بـــدأوا حدادهم وقبـــروا موضوع 
الدولـــة الالهوتيـــة إلـــى األبـــد. لقـــد انهـــزم 
األصوليون هزمية عسكرية نكراء في اجلزائر 
مثـــال، ولكن الســـلطة حتاول بغبـــاء مبباركة 

بعض مثقفيها أسلمة احلياة في البلد إرضاء 
للظالميـــة، وقـــد تتحّول هزميتها العســـكرية 
تلك إلى نصر سياســـي مســـتقبلي كاسح إذا 
لم يتـــدارك احلداثيون في الســـلطة واملجتمع 

املدني األمر.
ولئن تظاهر ما أطلـــق عليهم ”املعتدلون“ 
(حكومة ومعارضة وما بينهما) بعدم اتفاقهم 
مـــع كل ما يدعو إليه اإلســـالميون احلركيون، 
فليس ألنهم يختلفون مع أيديولوجيتهم وإمنا 
ألن هؤالء يفسدون عليهم عملية األسلمة التي 
مـــا فتئوا يقومـــون بها بهدوء منذ ســـنوات. 
لقـــد عطل األصوليـــون فقط مشـــروعهم الذي 
كان يهـــدف إلـــى إيصال األســـلمة إلـــى نقطة 

الالرجوع.
ليس األمر ســـوى انتقال مشـــروع الدولة 
الدينيـــة من أيدي أصولية ”تقووية“ رســـمية 
إلـــى أصولية فّجة مغالبة. وال يجب أن ينخدع 
أنصـــار الدولـــة املدنية مبا يســـّمى مناهضة 
الغلو واألفكار املتطرفة وغيرها من الشعارات 

التي يرفعها اليوم دعاة قضوا نصف أعمارهم 
في مطاردة العقل والدعوة لســـفك الدماء. وإذ 
نراهـــم اليوم يجتهدون في تســـويق أصولية 
بوجه إنســـاني، فاملســـألة بالنسبة إلى هؤالء 
الدعاة ”التائبني“ ليســـت مجابهة اإلسالميني 
احلركيني، وإمنا الوقوف أمامهم كي ال يظهروا 

عورات األيديولوجية اإلسالمية ذاتها.
وفي هذا السياق وّجه عبدالرحمن شيبان، 
رئيس جمعية العلماء املســـلمني اجلزائريني، 
ووزيـــر الشـــؤون الدينية األســـبق العديد من 
مواطنيه لترســـيخ قيم الإنســـانية ولكن دون 
إثارة انتبـــاه العالم املتحضـــر وكأنه يعّلمهم 
الناعمـــة، إذ وقـــف ضـــد دعـــوة  ”األصللـــة“ 
وجهها نشـــطاء حقوقيون جزائريون من أجل 
ســـن قانون يشـــدد عقوبة ضرب الزوجات في 

اجلزائر.
ولم يكتف بذلـــك بل أضاف أن املرأة تتلذذ 
بضرب الزوج لها، ولكن من الناحية السياسية 
يقول الشـــيخ ال يجـــوز ضرب املـــرأة ألن ذلك 
سيشـــوه اإلســـالم. وكأنه يقـــول ”اضربوهّن 

بعيدا عن عيون الكفار املترّبصة!“.
أمـــا في إيـــران فبفضل تصرفـــات املاللي 
فِهم اإليرانيون املســـألة جيدا وهم في أغلبهم 
اليوم ال يؤمنون بالدولة اإلســـالمية فحســـب، 
بـــل هم من أكثر الناس بعـــدا عن التدّين. ومع 
األيـــام ســـتنتبه األغلبية في العالـــم العربي، 
التـــي مازالـــت جتـــد فرقـــا بـــني األصوليـــة 
العنيفة وأختهـــا املواربة، إلى أنهما أختان ال 
بالرضاعة فقط بل بالنسب. وال فرق بينهما إال 
في الوسيلة. فال فرق بني داعش واإلخوان إال 

في الوسيلة، أما األهداف فواحدة.
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اإلخوان وفكرة حل التنظيم.. جدل الضرورات واملحظورات

األخوة الخفية.. بني األصولية العنيفة واألصولية املواربة

ــــــم اإلخوان؟ هل من  هــــــل ميكن أن تفكر جماعة اإلخوان املســــــلمني في حّل وتفكيك تنظي
الوارد فعال أن تستبدل شعارها التاريخي املوروث ”اإلسالم هو احلل“ بشعار جديد يقول 
”احلل هو احلل“؟ البعض من ناشــــــطي ومنظري اجلماعة طرحوا هذا التصور مؤخرا، لكن 
الشــــــكوك أحاطت به على الفور، وأكد الكثير من خبراء اإلســــــالم السياسي أن اجلماعة، 

كعادتها دائما، تناور، إذ أن التنظيم هو حياتها وال حياة لها من دون التنظيم.

تفكيك البنى العميقة لإلخوان يشي باستحالة حل التنظيم

[ الحفاظ على التنظيم ثابت استراتيجي وأولوية مطلقة للجماعة  [ «الحل هو الحل» بديل تكتيكي لمفهوم «اإلسالم هو الحل»

اختصروا مشـــروعهم في  اإلخوان 

بناء تنظيم حديدي خارج القوانني 

املنظمـــة، وصاغـــوه علـــى مثـــال 

الدولة نفسها

◄

مطالبـــات قيـــادات باإلخـــوان فـــي 

التنظيـــم،  حـــل  بضـــرورة  الخـــارج 

خطوة تكتيكية على خلفية األزمة 

التي يحياها التنظيم

◄

ليس األمر ســـوى انتقال مشـــروع 

الدولـــة الدينية مـــن أيدي أصولية 

«تقوويـــة» رســـمية، إلـــى أصولية 

فجة مغالبة

◄

إسالم سياسي

ال حدود حقيقية بني اإلخوان وتنظيمات الجهاد 

«تغـــول الحزبية الدينية داخل جماعـــة اإلخوان يجعلها عصية على التجديـــد، والجماعة دفعت 

أتباعها منذ نشأتها إلى صراع طويل بدد كل طاقة لإلصالح}.

ماهر فرغلي
باحث مصري في شؤون احلركات اإلسالمية

«عســـكرة العمـــل العقدي لتحقيق األســـتاذية عبر تنظيـــم اإلخوان؛ وكذلـــك الجماعات التي 

تناسلت من رحمه مثل القاعدة وداعش؛ توقع في الغيبوبة الزمانية واملكانية}.

رأفت السويركي
كاتب وباحث مصري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ المحكمة العليا في الهند، قررت 
منع مؤسسة البحوث اإلسالمية التي 

أنشأها الداعية الهندي ذاكر نايك؛ وذلك 
من أجل ”حماية األمن القومي“. 

◄ الداعية السوري عدنان العرعور، 
هاجم تنظيمي القاعدة وداعش، معتبرا 

أن الخالفات بينهما إدارية وليست 
منهجية. وقال العرعور في تغريدتين 

على موقع تويتر، إن ”داعش والنصرة 
تنازعا في اإلدارة والسياسة ولم 

يختلفا في المنهج والعقيدة“.

◄ قالت صحيفة إيزفيستيا الروسية، 
إن العسكريين األميركيين يتوقعون 

قيام وحدة بين داعش والقاعدة، فيما 
أضافت أن الخبراء الروس يستبعدون 

ذلك. ونقلت الصحيفة على لسان 
خبراء أميركيين توقعهم حدوث اتحاد 
التنظيمين ”على خلفية الهوائم التي 

منيت بها القاعدة وداعش“.

◄ بّثت هيئة تحرير الشام فيديو 
يتحدث عن قوات النخبة، التي تعد 

القوة الضاربة للتشكيل الجديد الذي 
أطلق مطلع العام الجديد. ويظهر 

الفيديو، الذي حمل اسم ”وأنتم 
األعلون“، جانبا من التدريبات التي 

يتلقاها أفراد جيش النخبة.

◄ أعلن زعيم تنظيم القاعدة ببالد 
المغرب اإلسالمي الجمعة عن تأييده 
الندماج جماعات متشددة رئيسية في 
مالي في وقت سابق من هذا الشهر، 

ودعا منظمات أخرى ألن تحذو حذوها 
من أجل تحقيق الوحدة. 

باختصار



الســـابع  الموســـم  يواصـــل   - أبوظبــي   {
مـــن مســـابقة "أمير الشـــعراء"، الـــذي تنظمه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، حلقاته المليئة بالتشويق 
والشـــعر الجديد، حيث يتنافس الشعراء على 
تقديم أفضل ما لديهم من قصائد تحاول خلق 
فضـــاءات شـــعرية مختلفة، ومـــن بين هؤالء 
الشـــاعر اإلماراتـــي علي العبدان الشامســـي، 
الـــذي تمكن من تجـــاوز المرحلـــة األولى من 

المسابقة في موسمها الحالي.
العبدان يؤكد أن "أمير الشـــعراء" مسابقة 
تعيـــد للشـــعر العربي مجده وألقـــه، كما أنها 
منصـــة إعالمية مهمة جدا، بغـــض النظر عن 
مسألة الفوز بأي لقب أو درجة فيها، فكثير من 
والمشاركين  المســـابقة  يترقبون  المشاهدين 
فيها، خاصة مع تقدم المراحل، ولهذا ال يخفي 

الشاعر ســـعادته بتأهله إلى المرحلة القادمة، 
مرحلة الخمسة عشر شاعرا.

 ويطمـــح الشـــاعر اإلماراتـــي مـــن خالل 
المرحلة الموالية إلى تقديم قصيدة أفضل من 
حيث معانيها وجزالتها وشـــعريتها لتتوافق 
مع المستوى المطلوب لهذه المرحلة، فالتأهل 
إلى المراحل المتقدمة في المســـابقة يزيد من 
حمل المسؤولية األدبية والفنية على الشاعر، 
كمـــا يقـــول، خاصة وأنـــه يريد تمثيـــل وطنه 
اإلمـــارات خير تمثيل وبأفضل ما لديه في هذا 

السياق.
يقـــول العبدان "أنا اإلماراتـــي الوحيد في 
هـــذه المســـابقة، وأريـــد بهذه المناســـبة أن 
أذكر بأنني مســـؤول أيضا عن تشجيع الجيل 
الجديد مـــن شـــعراء الفصحـــى اإلماراتيين، 
الذيـــن ال يشـــاركون في المســـابقة، خوفا من 

عـــدم الوصول، وهذا أمر ســـلبي ألنه يضعف 
االهتمـــام بالشـــعر واألدب العربـــي، وكذلـــك 
يضعـــف االهتمـــام باللغة العربيـــة الفصحى 
وآدابهـــا، لذلك أتمنى أن أحقـــق إنجازا يكون 

بمثابة تشجيع إلخوتي اإلماراتيين". 
وعـــن زمالئـــه الشـــعراء المنافســـين في 
المســـابقة، يشـــير العبـــدان إلى أنـــه يتعامل 
معهم من باب المنافســـة الشريفة، فهو يتمنى 
النجاح لنفســـه، لكنه يتمنى أيضـــا التوفيق 

للجميع. 
أعضـــاء لجنة التحكيم قالـــوا الكثير فيما 
قدمه العبـــدان. فقد وصفه الناقد صالح فضل 
بأنـــه فنـــان يرتكز في قصيدتـــه على مخاطبة 
النغمـــة. يبدأ بإفهام شـــعري جميل متوســـال 
الرمز الشـــفيف. إذ يمزج الشاعر بين مختلف 
الفنـــون، ويكتب قصيدة ذات طابع تشـــكيلي، 

رغـــم افتقاره أحيانـــا إلى الوحـــدة الجمالية 
العميقة.  

فيما يقارن علي بن تميم بين نص العبدان 
والموســـيقى القديمة والحديثـــة، حيث يميل 
الشـــاعر إلى رصـــد لحظات تألق الموســـيقى 
القديمـــة. بينما يـــرى عبدالملـــك مرتاض أن 
القافيـــة في قصيـــدة الشـــاعر اإلماراتي بدت 
وكأنها سرقت منه الشعر، محبذا لو كان هناك 

إيقاع يرتكز ويطول حتى يعطي نغمة ثانية.
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ثقافة

جمال يعلق بالهواء واألمكنة 

} عندما تغدق الطبيعة الكثير من كرمها 
الصافي على مدينٍة ما، فال أظّن أنها تفعل 

ذلك بشكل آلي. النهار، أو الليل، ال مير 
مثل جامع  النفايات، على البيوت جميعًا 

وبالطريقة ذاتها. هكذا يخيل إلّي. بل يختار 
من هذه البيوت أكثرها قربًا إلى ذاته، أعني 
ما يجعل عتمته أخّف وأنقى وأكثر رشاقة. 

فليس جلميع البيوت، وال لكل األمكنة النكهة 
ذاتها أو الداللة نفسها.

ما الذي يجعل مكانًا ما مكانًا ذا قيمة؟ 
ليس القيمة املادية أو نفاسة املواد التي 

شيد بها، أو الكلفة، ليس هذا ما أعنيه فقط 
،على أهميته، بل أعني القيمة الوجدانية أو 

النفسية أو احلضارية ملكان ما.
قبل ثالثني عامًا، ونحن منّر بإحدى 
ضواحي لندن القريبة من شقته، أشار 

الشاعر صالح فائق بيده إلى طابق علوّي 
من أحد املباني. كانت يده تضج باحلنني 

واحلسرة معًا. قال: انظر. كانت ثمة لوحة 
معدنية، تعلو شباك إحدى الغرف العليا، 

تشير إلى أن الروائّي البريطانّي جورج 
أورويل كان، أيام شبابه، يقيم في تلك 

الغرفة. كانت يدا صالح فائق تفيضان، 
حلظتها، بالعرفان املشوب باملرارة. وفي 

غمرة حماسته احلزينة تلك، قادني إلى جهة 
أخرى من املبنى ذاته؛ إلى جزء آخر من 

سيرة أورويل املبثوثة في تلك األرجاء. ثمة 
محل صغير، كان في األصل مكتبة لسكان 
هذا احلي، وكان صاحب رواية 1984 يعمل 

مناوًال فيها.
بدا املكان وكأنه محتشد بروح أورويل. 

هواء الشارع ال يزال مسكونًا بكوابيسه 
وروحه الناقمة الشكاكة، وبتمرده على 

طغيان اإلنسان على أخيه. ثم سرنا معًا إلى 
بيت شاعر الرومانسية اجلميل جون كيتس. 

في ذلك املكان، كنا نصغي إلى هواء آخر. 
كان مثقًال بتأوهات جون كيتس وطفولته 
البيضاء املعذبة، وهي تتصاعد من بقاياه 

بعد أن انطفأ سريعًا مثل نيزك يتيم.
وقبل ذلك بفترة ليست بعيدة كنت مع 

صديق لي في زيارة إلى جهة أخرى من 
جهات األرض، االحتاد السوفييتي السابق. 
مثال آخر ساطع على تقدمهم وتخلفنا؛ بيت 

بوشكني، في مدينة لينينغراد. حني دخلنا 

البيت، أحسسُت بأننا نقطع على الشاعر 
أحد جتلياته النادرة. سترته ال تزال ملقاة 

على ظهر الكرسي. وفوق الطاولة ورقة 
حتمل أبياتًا من قصيدة كانت في بدايتها 
األولى، وقلم حبٍر دون غطاء. رمبا نهض 

بوشكني من مكانه قبل حلظات ليعد لنفسه 
فنجانًا من القهوة. هكذا قلت لصاحبي. ال 

شيء يوحي بأن  غيابه سيكون طويًال. وكان 
هناك عدد من القصاصات الورقية املؤطرة 

حتمل مالحظات الطبيب املشرف على عالج 
بوشكني.

كان بوشكني قد أصيب في مبارزة مع 
ضابط فرنسي من النبالء، أشيع أن له 

عالقة بزوجة بوشكني، ناتاليا اجلميلة. 
أصّر الشاعر، وفقًا ألعراف املجتمع الروسي 
آنذاك، أن يثأر لشرفه في مبارزة مباشرة مع 
ذلك النبيل الفرنسي. وهكذا كان. ولم تفصل 
بني صوت الرصاصة الوحيدة، التي أطلقها 

جورج دانتس، وموت الشاعر غير ثالثة 
أيام طافحة بالعذاب واملهانة. ولم يكن النبأ 
هينًا على جماهير الشاعر، التي كانت متأل 
الشارع وهي تسأل عن حالته. أخذ الطبيب، 

بعد أن مل من اخلروج إليها مرارًا، يضع 
على مدخل البيت تلك القصاصات الورقية 

ليخبر فيها الناس احملتشدين أمام البيت عن 
وضع شاعرهم  وهو في ساعاته األخيرة.

كنت أتشرب، من خالل ذلك املكان 
وتفاصيله املؤثرة، عظمة بوشكني الشعرية 
وكرامته املجروحة. وكأنني أدفع بكلتا يدّي 

رصاصة رعناء، أوغيمة من األصوات املدوية 
تهّب علّي من اجلدران جميعا. أبيات الشاعر 

ما زالت  تنتظر عودته املستحيلة، والناس 
يندفعون من يأسهم السحيق ببسالة كبرى 
قد تقودهم الى يأٍس أخّف أو أمٍل مشكوك 

فيه.
ال ميلك املرء في مثل تلك اللحظات 

االستثنائية إّال أن ُيْكِبَر في هذه املجتمعات 
احتفاءها بعباقرتها اخلالدين، وسيرهم 

التي ال تزال تنبض باحلياة، من خالل 
بيوٍت سكنوها، أو أمكنٍة مروا بها، فتركوا 
على ترابها ملساٍت روحية ال تخبو. وظلت 

أسماؤهم جماًال َيْعلُق بالهواء واألمكنة.
ونسقط من تلك اللحظات الشاهقة، 

لترتطم قلوبنا املخذولة بأوطاٍن تتشظى، 
وتاريٍخ من احلماقات. نصحو لنغرق في  

حقبٍة طارئٍة على أنظمة الكون جميعًا ، شرقًا 
وغربًا. ال تعرف للجمال أو للنبل معنًى، وال 

ترعى حرمًة لطفولٍة عزالَء أو مخيلٍة حرة.

علي جعفر العالق
شاعر عراقي

علي العبدان الشامسي: 

{أمير الشعراء» مسابقة تعيد 

للشعر العربي مجده وألقه، 

كما أنها منصة إعالمية مهمة 

علي العبدان الشامسي: أسعى لدعم الشباب في مسابقة أمير الشعراء

{وجه لكل مواطن»  افتتح الفنان املصري حســـام صقر مجموعته الفنية الجديدة التي عنونها بـ

األحد بجاليري في حي الزمالك.

بمناسبة يوم الشـــعر العاملي ينظم نادي األدب العربي في الجامعة اللبنانية األميركية أمسية 

شعرية للشاعر شوقي بزيع وذلك يوم 21 مارس الجاري في بيروت.

◄  يحتضن متحف بنك المغرب 
معرضا بعنوان ”الذهب األفريقي.. 

مسالك ومآالت“، وذلك في إطار 
األنشطة الثقافية ذات الصلة 

بالتظاهرة الفنية ”إشعاع أفريقيا 
من العاصمة“ المقرر تنظيمها خالل 
الفترة الممتدة ما بين 28 مارس و28 

أبريل بالرباط.

◄ ينطلق الملتقى الدولي للفنون 
لذوي القدرات الخاصة ”أوالدنا“، يوم 
24 مارس الجاري بالقاهرة، وسينظم 

الملتقى االتحاد المصري الرياضي 
لإلعاقة الذهنية.

◄ أطلقت الشارقة مؤخرا النسخة 
التاسعة من «جائزة اتصاالت لكتاب 

الطفل»، التي ينظمها المجلس 
اإلماراتي لكتب اليافعين وترعاها 

شركة «اتصاالت».

◄ تنظم فرقة المنتدى لمسرح النون 
والفنون، األلفية الثالثة بالفقيه بن 

صالح، من 22 إلى 25 مارس الجاري، 
الملتقى الوطني األول لمسرح الشارع 

تحت شعار ”شارعنا فن“. 

◄ أعلن اتحاد كتاب مصر نتائج 
جوائزه لعام 2016، حيث فاز الكاتب 
صنع الله إبراهيم بالجائزة عن فرع 
الرواية، في حين ذهبت جائزة شعر 

العامية إلى طاهر البرنبالي الذي 
توفي في وقت سابق من شهر مارس 

الجاري. وفاز بفرع النقد توفيق 
منصور، وفي فرع الترجمة شوقي 

جالل أما فرع شعر الفصحى فكانت 
الجائزة لصالح اللقاني.

◄ مهرجان الشعر العالمي في مدينة 
روتردام الهولندية أعلن مؤخرا عن 

أسماء شعراء دورته الـ 48 من 30 مايو 
إلى 4 يونيو، ومرة أخرى يغيب عن 

المهرجان الشعراء العرب. 

باختصار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

كتاب تونس يحتفون بمرور 150 عاما على وفاة شارل بودلير
[ شاعر ال يرى الجمال وعدا بالسعادة  [ في {أزهار الشر» ال حدود للزمان والمكان وال بين األشياء

ونة المصباحي حسّ

} االحتفاء بمرور 150 عاما على وفاة الشاعر 
الفرنسي شارل بودلير(1821-1867) سيكون من 
ضمن الفقرات الهامة في برنامج الدورة الـ33 
من معرض تونس للكتاب. وباستثناء الشاعر 
المنصف الوهايبي، سيكون جميع المدعوين 
لتنشـــيط هذه الفقرة أساتذة جامعّيين. معنى 
على  ذلك أن االحتفاء بصاحب ”أزهار الشـــر“ 
الطريقة التونســـية جـــاء ُمتناقضـــا كليا مع 
روحه، ومع عالمه الشـــعري الذي كان وال يزال 
خارج التصنيفات األكاديمية، وخارج القوالب 
التـــي يرغب المختصون، أو من يســـميهم هو 

”األساتذة الُمحّلفين“، في حبسه فيها.
 وحتـــى هذه الســـاعة، ال أحد مـــن الذين 
تخصصوا في دراســـته تمكن من أن ”يقبض“ 
على أســـراره. فهو دائم التحليق بعيدا، ودائم 
القدرة على االختفاء والتملص من التصنيفات 
الجاهزة مثل كل مبدع كبير. وهو الذي شارك 
بحماس في ثـــورة 1848، وطالـــب المتمردين 
بإطالق الرصاص على الجنـــرال أوبيك الذي 
كان يمثـــل الطبقات الرجعيـــة، تراجع بعد أن 
تجاوز ســـّن الثالثيـــن عن حماســـه الثوري، 
ليهتم بالشـــعر والفن، ولن يحيد عنهما حتى 

اللحظة األخيرة من حياته.

الجرح والسكني

 صحيـــح أن بودلير كتـــب نصوصا بديعة 
عـــن الفنانين الكبار الذين تمّيـــز بهم عصره. 
وصحيـــح أيضا أنه انشـــغل بترجمة قصص 
الشـــاعر األميركي إدغار ألن بو، إّال أن الكتاب 
الـــذي شـــغله أكثر مـــن غيره مـــن الكتب، كان 

”أزهار الشـــر“ تماما مثلما ســـيكون الحال في 
ما بعد مع والت ويتمن في ”أوراق العشـــب“. 
لذلك أمضى الشطر األكبر من حياته في نحت 
قصائـــده، وتعديلها، وفي الشـــطب والمحو، 
وفـــي الحفر في الكلمات، وفي نقشـــها ليكون 
الكتاب“البدايـــة والنهايـــة“. وكان يبرر عمله 
الدؤوب هذا بالقول إنه من العسير استخراج 

الجمال من الشر.
ولكـــن ما الجمال بالنســـبة إلـــى بودلير؟ 
إنـــه ذاك الـــذي ُيحيلنـــا إلى ”طريقـــة جديدة 
فـــي اإلحســـاس وفـــي الشـــعور“. وليس ذاك 
الذي يرســـم له ”المختصـــون“ قواعد محددة 
ومضبوطـــة ليكون ”وحـــدة شاســـعة رتيبة، 
عاديـــة، وهائلة مثل الضجـــر والعدم“. معنى 
هذا أن الجمال يفتـــرض التنّوع، واالختالف، 
والتعـــدد، والدهشـــة الدائمـــة، والخروج عن 
المألـــوف، والغرابـــة التـــي تثيـــر الذهـــول. 

وعكس ســـتاندال الـــذي كان يقول 
إن ”الجمال وعد بالســـعادة“، كان 
بودليـــر يرى أنـــه -أي الجمال- ال 
يمكـــن أن يتوفر من دون الشـــقاء، 
ومن دون الشر، ومن دون العناء. 
لذلـــك كان قلب بودليـــر يتأرجح 
وبين  والحنـــان،  اللطـــف  بيـــن 

القسوة والسخرية المرة.
قصيدتـــه  مطلـــع  وفـــي 
”القديمات الصغيـــرات“، كتب 
يقـــول ”في الثنايـــا المتعرجة 
كّل  حيث  القديمـــة،  للعواصم 
شـــيء، بما فـــي ذلـــك الهول، 

يتحول إلى مصـــدر لالبتهاج، أترّصد، ُمطيعا 
ألمزجـــة مشـــؤومة، كائنات غريبـــة، منهوكة، 
وظريفة. تلـــك الكائنات المرعبـــة المتصّدعة، 
ولو كانت نســـاء من قبـــل، إيونين أو الّييس. 
كائنـــات ُمرعبة ُمحطمة، حدبـــاء، أو مجنونة، 
لنحّبها. فال تزال لهـــا أرواح، تحت التنورات 

وتحت األقمشة الباردة“.
صغيرا أحّس بودلير بـ“عواطف ومشـــاعر 
تتأرجـــح هي أيضـــا بين النفـــور والرعب من 
الحياة، وبين االبتهاج بها“، عواطف ومشاعر 

تصعد به إلـــى الصفاء اإللهـــي حينا، وحينا 
آخر تهبط به إلى حيث الحيوانية الشيطانية. 
لذلك هو يقـــول إنه ”جّالد نفســـه“، و“الجرح 
والســـكين“، وهو“الخّد والصفعة“، و“الجالد 
والضحية“. التناقض ركن أساسي في حياته 
وفي عالمه الشعري، بل هو الحق الذي يطالب 
به دائما وأبدا، ومنه يتغّذى روحيا وشـــعريا، 
وبه يعيش فـــي حياته اليومية متســـكعا في 
باريس التي تبدو له أحيانا شـــبيهة بســـدوم 
اآلثمـــة، ومـــرة تتجلـــى لـــه شـــبيهة بروض 

للسعادة والحب والنشوة.

املثالي والواقعي

واصفـــا حالتـــه وهـــو يكتب قصيـــدة من 
قصائـــد ”أزهـــار الشـــر“، كتب بودليـــر يقول 
”عندمـــا تضـــرب الشـــمس القاســـية بخطوط 
مضاعفـــة علـــى المدينـــة وعلـــى 
الحقـــول، علـــى الســـقوف وعلى 
ألنشـــغل  أنصرف  القمح،  ســـنابل 
العجيبـــة،  بمســـابقتي  وحـــدي 
متشـــّمما في كل األركان مصادفات 
القافية، ُمتعّثرا فـــي الكلمات مثلما 
أتعثر على بالط الشوارع، مصطدما 
أحيانا بأبيات كنت قد حلمت بها منذ 

زمن بعيد“.
ومخاطبـــا قصائده، كتـــب بودلير 
يقول ”أيتها المالئكة المكّللة بالذهب، 
وباألرجـــوان وبالحجـــر الكريـــم، آه يا 
أنتّن، كـــّن شـــاهدات على أننـــي أّديت 
واجبـــي، مثـــل كّل خيميائـــي ومثـــل كل روح 
مقّدسة إذ أنني من كّل شيء استخرت الجوهر 
والخالصـــة. لقـــد منحتّنني الطيـــن وأنا من 

الطين صنعت الذهب“.
وفـــي قصائـــده يولـــي بودليـــر الصورة 
واالستعارة اهتماما كبيرا، ويمجدهما ألنهما 
”عشـــقه الدائـــم والحقيقي“. وجميـــع الصور 
المتقلبـــة،  أمزجتـــه  تعكـــس  واالســـتعارات 
وحياتـــه المضطربة. لذا هو غالبا ما يشـــعر 

بأن كل شـــيء يتحـــول عنده إلى اســـتعارات 
وإلـــى صـــور رمزيـــة. والطبيعـــة مـــن حوله 
تصبح ”غابة من الرمـــوز“، والمثالي يتحاور 
مـــع الواقعـــي، والعكس بالعكـــس، والروائح 
واأللـــوان واألصـــوات تتنـــادى وتتجاوب مع 
بعضها البعض، وبودلير يتحاور مع شعرائه 
المفضليـــن فـــي كل األزمنة، وفـــي كل اللغات 
والثقافات. فال حدود في الزمان وال في المكان 
وال بين األشـــياء، وال بين األجناس والطبائع. 

والكون المرئي والملموس ما هو في الحقيقة 
إّال محـــل كبيـــر من الصـــور ومن اإلشـــارات 
يمنحها خيال الشاعر واقعا وحقيقة. والخيال 
عنـــد بودلير هو ”ملكة الحقيقـــي والواقعي“. 
وهـــو دائما فـــي حوار مـــع الالنهائـــي، ومع 
المطلـــق. والشـــاعر تؤرقه وتعذبـــه من دون 
انقطـــاع رغبة في الكشـــف عـــن المخبوء في 
أغوار النفس والطبيعة والمدينة بكل ما فيها، 

وفي السعي الدؤوب لبلوغ المطلق. 

من يتحدث عن الشعر في مساره العاملي ال ميكنه أن يغفل اسم الشاعر الفرنسي الرائد 
شــــــارل بودلير، الذي غير مفهوم الشعر وفتح آفاقا جديدة فيه، شاعر قطع أولى خطوات 
الشــــــعر في اجتاه قصيدة النثر، واستنبت جماليات جديدة من عناصر مستحدثة. فضل 
بودلير على الشــــــعر العاملي وتأثيره ما زال قائما إلى اليوم حيث ال ميوت الشــــــعر البعيد 

عن سطوة الزمن.

حتى هذه الساعة ال أحد من الذين 

الشـــاعر  دراســـة  فـــي  تخصصـــوا 

الفرنسي شـــارل بودلير تمكن من 

أن {يقبض» على أسراره

 ◄

الكون املرئي وامللموس ما هو في 

الحقيقة إال محـــل كبير من الصور 

خيـــال  يمنحهـــا  اإلشـــارات  ومـــن 

الشاعر واقعا وحقيقة

 ◄

شاعر استخرج الجمال حتى من الشر
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يا عزيزتي» للروائي العراقي علي بدر.

منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشاعر املغربي، محمد بنيس، وسام اإلبداع والثقافة 

والفنون، تقديرا لسيرته الشعرية، ودوره في مساندة القضية الفلسطينية.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ بمناسبة اليوم العالمي للشعر 
ينظم ”بيت الشعر في المغرب“، 

و“بيت الصحافة“ احتفالية بعنوان 
”شعراء إعالميون“ وذلك يوم 21 

مارس الجاري.

◄ تحت شعار ”القصة القصيرة 
جدا من المفارقة إلى السخرية “ 
نظمت جمعية جسور للبحث في 

الثقافة والفنون، من 17 إلى 19 
مارس الجاري، الدورة السادسة 

من مهرجان الناظور الدولي للقصة 
القصيرة جدا.

◄ أعلن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب في الكويت عن 

إقامة الدورة الخامسة من المهرجان 
العربي لمسرح الطفل خالل الفترة 

الممتدة من 13 إلى 22 مايو 2017.

◄ أعلنت وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية مؤخرا تعيين 

مختار الرصاع مديرا لمهرجان 
قرطاج الدولي، أحد أكبر وأعرق 

المهرجانات الفنية العربية.

اإلبداع في خدمة 

اإلعالن

} يتعّرض المرء في العالم الحديث لطوفان 
من اإلعالنات تحاصره في مختلف الوسائل 

التي يستخدمها في حياته، سواء في 
التلفزيون أو اإلنترنيت أو الراديو، وكذلك 

على الطرقات وفي مختلف األمكنة التي 
يرتادها، أي أّن من الصعوبة بمكان التحّرر 

من هذا الحصار الذي يبدو كأّنه أصبح 
نمطًا حياتّيًا معاصرًا، ويحمل احتمال 
التمّرد عليه أو تجاهله تغّربًا عن واقع 

الحال.
معلوم أّن اإلعالنات باتت صناعة ال 

يستهان بها، بحسب ما يؤّكد الخبراء وما 
تشير إليه األرقام، وهنا ما على المرء إال 

إلقاء نظرة على عائدات الشركات التي 
تستعين باإلعالنات ليدرك أن االستثمار في 

اإلعالنات يؤتي ثماره إلى حّد كبير، وقد 
ينقذ أعماًال ومشاريع تكون عرضة لالنهيار 

واإلفالس.
في كتاب ”إغواء العقل الباطن.. 

سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية 
واإلعالن“ حلل األميركي روبرت هيث بنية 

اإلعالن والوسائل التي يلجأ إليها المعلنون 
إلقناع المستهلكين باإلقبال على منتجاتهم، 
استعان بعلم النفس في تحليله، كما أجرى 

بحثًا دقيقًا في مجال الدعاية واإلعالن، 
وتناول تأثير اإلعالن الخفي على الناس، 

ولفت إلى أّن ما يثير القلق هو أن قدرة 
اإلعالن على إغواء العقل الباطن تقوم على 

استخدام عناصر تحت سمعنا وبصرنا 
ويسهل تمييزها، ووجد أن اإلشكالية هي 

أننا نختار تجاهل تلك العناصر رغم قدرتنا 
على تمييزها واالنتباه إليها. كما أّكد على 

أن أكثر الحمالت الدعائية نجاحا في العالم 
ليست تلك التي نحبها أو نكرهها، أو تلك 

التي تحمل رسائل جديدة أو مثيرة، بل تلك 
القادرة على أن تجعل األشياء تمر تحت 

أعين الناس دون أن ينتبهوا لها،  وأن تؤثر 
على سلوكهم دون أن يدركوا أصًال أنها 

فعلت ذلك.
لكن هل يعني ذلك االرتهان لسطوة 

اإلعالنات واإلذعان لحصارها واالنكباب 
على متابعة ما تغرقنا به من سبل ال تخلو 
من تحايل، وما تستدرجنا إليه من صفقات 

مؤّجلة تصّب لصالح المعلنين الذين ال 
يوّفرون أّي وسيلة للتأثير والدفع إلى اقتناء 
منتوجاتهم وبضائعهم؟ وهل يجدي تجاهل 
هذا الطوفان أو األجدى مواجهته من خالل 

تفكيك شيفرات التضليل الكامنة فيه؟
ال يخفى أّن شركات الدعاية واإلعالن 

تستعين بخبراء ومبدعين في مجال اإلقناع، 
ومن خالل إبداع آلّيات وصور ومشاهد 

ساحرة، أو تأليف جمل مكّثفة مؤّثرة بليغة 
وتقديمها في سياقات تتكامل فيها الصورة 

المنشودة مع التعليق المحّرض على 
االقتناء وتأثير ذلك المأمول على تجميل 

حياة صاحبها أو إغنائها بالمزيد من 
الترفيه والسعادة.

وهنا يكون السؤال المتجّدد عن دور 
اإلبداع في خدمة اإلعالن وصناعة مستهلك 

مرغوب، وهل المبدع شريك في تسليع 
اإلبداع وتجييره في خدمة أصحاب المال 

واألعمال أم أّنه وسيلة من وسائل العمل ال 
غير..؟ 

هيثم حسين 

ّ

اإل

كاتب سوري

سمير الشحات

} بعـــد صراع مـــع المرض، وعـــن عمر ناهز 
الرابعـــة والثمانين، غادر الحيـــاة فجر أمس 
األحـــد، المثقف والباحـــث وعالـــم االجتماع 
المصري، السيد يســـين، وتم تشييع جثمانه 
من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، جنوب 
غـــرب القاهرة، وودعه إلى مثواه األخير لفيف 

من كبار المثقفين.

جوانب متعددة

ولد الســـيد يســـين بمحافظة اإلسكندرية 
(شمال مصر)، في 3 سبتمبر عام 1933، وتخّرج 
في كلية الحقوق ســـنة 1957، ليلتحق بالمعهد 
القومي للبحوث الجنائيـــة بالقاهرة، (والذي 
تحول اســـمه في ما بعد إلـــى المركز القومي 

للبحوث االجتماعية والجنائية).
 وفـــي عـــام 1968 انتقل إلـــى العمل بمركز 
واالســـتراتيجية  السياســـية  الدراســـات 
بمؤسســـة األهرام الصحافيـــة، إلى أن أصبح 
مديًرا له في سنة 1975، وظل فيه حتى تقاعده 
ا في العديد من  ســـنة 1994، ليعمل باحًثا حـــّرً

المراكز البحثية.
كمـــا عمـــل الراحل مديـــرا لمنتـــدى الفكر 
العربـــي فـــي عمـــان، وحصـــل علـــى وســـام 
االســـتحقاق األردني من الدرجـــة األولى عام 
1992. ولـــم يقتصـــر اهتمـــام المفكـــر الراحل 
-الذي ترك لنا العشـــرات مـــن المؤلفات- على 
جانـــب واحد مـــن جوانب علـــم االجتماع، بل 
تنـــاول خـــالل مســـيرته الفكريـــة الكثير من 
الظواهـــر الثقافيـــة والقضايـــا المجتمعيـــة 
التي تهم اإلنســـان العربي، كقضية ”الهوية“، 
وطـــرق التفكير العلمي، وصـــراع الحضارات 
وحوارهـــا ، وظاهـــرة التطـــرف واإلرهاب في 
المجتمع العربي، وقضايا اإلسالم السياسي، 
عـــالوة على القضيـــة الفلســـطينية والصراع 

الصهيوني العربي.
وفي ما يتعلق بقضية الهوية –على سبيل 
المثال- كتـــب في أحد كتبه، أن العالم العربي 
مليء بالهويـــات المختلفـــة والمتصارعة، إذ 
هناك الهويـــة القبلية في مقابـــل فكرة الدولة 
الحديثـــة، والصـــراع بيـــن األعـــراق (عرب/ 
وأكراد)، والصراع المذهبي  (ُسّنة/ وشيعة)، 
وذهـــب إلـــى أن الصـــراع بلغ في هـــذه األيام 
ما ســـماه بالحالة المتوحشـــة، وهـــو ما نرى 

نتائجه في العديد من الدول العربية اآلن.

وفي هذا الســـياق، قال عنه جابر عصفور، 
الناقد األدبي المصري ووزير الثقافة السابق، 
لـ“العـــرب“: إن يســـين المؤســـس الحقيقـــي 
لعلم االجتمـــاع األدبي في مصـــر المعاصرة، 
وكان باحًثا من طراز نـــادر، ودّلت كل قراءاته 
الموســـوعية، وكتاباته العميقـــة على أنه من 
الصعب أن يكون له خليفة في وقت قريب، ألنه 
درس المســـتقبل أكثر من الماضي والحاضر، 

وظل يقرأ حتى وهو مريض.
وكان من الطبيعي أن يحوز يسين اهتمام 
األوساط الثقافية والبحثية في العالم العربي، 
ومـــن ثـــم حصل علـــى العديـــد من األوســـمة 
والجوائـــز مـــن معظـــم الحكومـــات العربية، 
ومنهـــا جائـــزة الدولـــة التقديرية فـــي مصر، 

ووسام االســـتحقاق األردني من الطبقة 
األولى.

ومن جانبه أكد ضياء رشوان، مدير 
مركـــز األهرام للدراســـات السياســـية 
واإلستراتيجية، أن الراحل ترك فراًغا 
كبيًرا من الصعب تعويضه بســـهولة، 
وأضاف لــــ ”العرب“، أنـــه كان عالًما 
والتحليل  واالجتمـــاع  القانـــون  في 
السياســـي واألدبي، وقـــد رأينا فيه 
كلنا ”األســـتاذ صاحـــب الرؤية في 

التحليل اإلستراتيجي العميق“.
ومن أهم القضايا التي عالجها 
المفكـــر الراحـــل أيًضـــا، مســـألة 

تجديـــد الخطاب الدينـــي، حيـــث رأى أنه ما 
دامت فـــي مصـــر ازدواجية تعليميـــة، تعليم 
مدني مشـــوه -على حد قولـــه- وتعليم ديني 
متطرف، فلن يكون هناك تجديد حقيقي. وشدد 
على ضـــرورة توحيـــد أســـاليب التعليم، مع 
تنقية المناهج في كال التعليمين من الخرافة، 
واألخذ بمبدأ وحدة العلوم، وإعادة تأســـيس 

العقل النقدي العربي.
ومما سيظل المثقفون المصريون يذكرونه 
للراحل، طرحه في السنوات األخيرة ما سّماه 

”االســـتراتيجية الثقافيـــة الجديـــدة“، التـــي 
أقامهـــا على عدة أســـس، منهـــا أن تتخلص 
مصـــر أوال من األميـــة التعليمية، ثـــم أن تمد 
الدولة أذرعها الثقافية إلـــى المناطق النائية 
والعشـــوائيات، التـــي يعربد فيهـــا التطرف 
معتمـــًدا علـــى انتشـــار الجهل، كمـــا دعا إلى 
ضـــرورة تصحيح طريقة الدعـــوة الدينية في 
المســـاجد، بحيث يتم التركيز على الوسطية 

واالعتدال وسماحة اإلسالم.

طريق خاصة

لكن لعل أهم ما شـــد االنتباه إلى الســـيد 
يســـين، موقفه من جماعة اإلخوان المسلمين، 
بداياتـــه  أن  فـــي  المفارقـــة  تمثلـــت  حيـــث 
كانـــت كواحد مـــن األعضاء 
المهميـــن -وهو شـــاب- في 
تلـــك الجماعة، ثـــم ما لبث أن 
انقلب على فكر هذه الجماعة، 
ووصفـــه بالتطـــرف وبمعاداة 
العصـــر، والرغبـــة الدائمة في 

االرتداد إلى الماضي.
وقبـــل رحيلهـــم عـــن حكـــم 
مصر، تنّبأ يسين بعدم استمرار 
اإلخوان، وقال: ستفشـــل خطتهم 
ألخونة الدولة، أو أســـلمتها، ألنه 
قد تبين اآلن للشعب المصري، كم 
أن هذه الجماعة ”ُمفلســـة“، فكرًيا 
وإدارًيا، وما مشروع النهضة الذي صّدعوا به 

أدمغتنا إال مجرد ”وهم كبير“.
ا،  خالف يسين مع اإلخوان لم يكن سياسّيً
ـــا باألســـاس؛ إذ ســـّمى مشـــروعهم  بـــل فكرّيً
”الهويـــة الُمتخّيلـــة“، وقصـــد بذلـــك أنهـــم ال 
يؤمنـــون بالهوية العربية، بـــل بهوية مطاطة 
ال يمكـــن تصور وجودها في عصـــر العولمة، 
وثورة المعلومات، وال يمكن تخيل أنه سيكون 
هناك خليفة واحد يحكـــم العالم كله، كما كان 

األمر فـــي الماضـــي الناصع لدولة اإلســـالم. 
وتصدى يسين للمكونات الفكرية التي ينهض 
عليهـــا مشـــروع اإلخوان وفّندها، وشـــكك في 
مصطلحات مثـــل ”االقتصاد اإلســـالمي“، أو 
”مشـــروع الخالفـــة“ أو ”أســـلمة المعرفة“، أو 
”الشـــورى كبديل عن الديمقراطية“، أو ”ذهنية 
التحريم“، وكان يردد دائًما أن ”العقل -وليس 
النص الديني- هو محك الحكم على األشـــياء 

في هذا العصر“.
وفي كتابه ”نقد الفكر الديني“، فند المفكر 
الراحـــل القواعـــد الفكريـــة التي يقيـــم عليها 
المتطرفون اإلســـالميون منهجهـــم، ورأى أن 
هـــذا الفكـــر ال هدف له ســـوى تقويض الدولة 

الوطنية، وتفكيك الدول العربية.
 يوسف القعيد، الكاتب والروائي المصري 
وعضو مجلس النواب، قال بدوره لـ“العرب“، 
إن الطريق التي ســـلكها يســـين في دراســـته 
للظواهر االجتماعية وتحليلها أدبًيا من خالل 
كتبـــه، تعد األهم في تاريـــخ المكتبة العربية، 
ولم يســـلكها ســـوى اثنين أو ثالثة غيره على 

المستوى العالمي.
فيمـــا ذهبـــت هالـــة مصطفـــى، الباحثـــة 
السياسية بمركز األهرام للدراسات السياسية، 
إلى أن ”األســـتاذ“ كان شخصية ”ساخرة“ من 
طراز فريد، وقالت لـ ”العرب“ إنه اســـتطاع أن 
يتجـــاوز من خـــالل الطابع الســـاخر مختلف 
األزمـــات، ومع هـــذا ظل صاحـــب هيبة عقلية 
ونظرة ثاقبة، ولم يســـع يوًما إلى التفرقة بين 
من عملوا تحت رئاســـته، بحســـب توجهاتهم 
الفكريـــة، أو فرض رؤيـــة أيديولوجية عليهم، 

وظل يحتوي الجميع إلى آخر لحظة.
وربمـــا تكـــون قـــد طويـــت صفحـــة ألحد 
المفكريـــن، لكـــن ســـوف يظل ما كتـــب عليها 
باقيا، ألن المؤلفات والدراســـات التي نشرها 
تمـــأل المكتبـــات العربية، وتبقـــى دليال على 
غـــزارة علمه، خاصة في مجـــال علم االجتماع 

السياسي.

[ مفكر موسوعي نادى بنقد الفكر الديني والتخلص من ثقافة الخرافة
رحيل السيد يسين مؤسس علم االجتماع األدبي في مصر

ما زال الفكر أنســــــب الطــــــرق للمجتمعات 
ــــــة ألجل تالفــــــي نقائصها وأزماتها  العربي
ومواصلة املسير في ركب األمم إلى حال 
إنســــــاني أفضل، وعلى عكــــــس ما يروج 
ــــــاك مفكرون عرب  ــــــه الكثيرون ما زال هن ل
قادرون على االضطالع بهذه املهمة، حتى 
ــــــس آخرهم املفكر  وإن غّيبهــــــم املوت، ولي
املصري الســــــيد يسني الذي غادرنا أمس 

األحد.

ليست نهاية رحلة

} القاهرة - يحـــاول الباحث عبدالكريم بكار 
فـــي كتابه ”إدارة الثقافـــة وقضايا معاصرة“، 
استكشـــاف ســـبل اإلدارة الصحيحة للثقافة 
من أجل بنـــاء معرفي متكامـــل، ألجل مجتمع 
منفتح متكافئ يقبل االختالف ويواكب التطور 

الفكري والثقافي والعلمي.
وورد في كلمة ناشـــر الكتاب ”دار السالم“ 
بالقاهـــرة: إن الوقـــوف علـــى حقيقـــة الواقع 
الفكـــري لدى اإلنســـان، هو الســـبيل الوحيد 
إلدراك الحقائق ومعرفة تماسك البنـاء الفكري 
إلدارة الخريطـــة الفكريـــة داخـــل المنظومـــة 
واإلطـــار الجماعـــي، وهذا يتوقـــف على مدى 
االتـــزان فـــي التفكيـــر، وعلـــى عـــدم التنميط 

والقولبة.
ويضيـــف أن التفكيـــر ســـالح ذو حديـــن، 
فحيـــن يبدع يصنع المعجـــزة ويحقق الثروة 
والقوة، وحين يتحّجر يوّلـــد العجز والخواء 
والجهـــل والعمـــاء، لـــذا ”يجـــب التعامـل مع 
المستجدات في إطـار من المعاصرة باعتدال، 
حتى ال نضيع في غياهب التضليل والتبسيط 

والتهوين والتلفيق والتزييف“.
من جهته، يشـــير المؤلف إلـــى أن التفكير 
فـــي خريطتنـــا الجغرافيـــة الفكريـــة ودوائر 
التأثير الحقيقية، وقراءة منظوماتنا البنائية 
الفكريـــة همـــا الخطـــوة األولى للخـــروج من 
الهوان. فأســـاس المشكلة حســـب رأيه يكمن 
فـــي مرجعيات المعنى وأنمـــاط الرؤية أو في 

شبكات الفهم وســـّلم القيم، أي في عالم الفكر 
بأنظمته ومســـبقاته أو بقوالبـــه وأحكامه أو 

بإداراته وسياساته.
ويرى بكار أن الثروة والقوة تكونان بقدر 
ما نمارسه في عالقتنا بوجودنا بصورة بناءة 
وفعالـــة، ولكن بعض أنمـــاط التفكير قد يولد 
العجز والخواء أو الجهل والعماء أو التسلط 
واالستبداد، إذ يخلق البعض أفكارا متحجرة 
ومغلقـــة أو أحاديـــة وحتميـــة أو طوباويـــة 
وفردوســـية، أفـــكارا تتعامـــل مـــع األحـــداث 
والحقائق على ســـبيل التبسيط والتهوين أو 
التهويـــل والتضليـــل أو التلفيـــق أو التهويم 

والتشبيح.
”المـــرأة  عنـــوان  يحمـــل  فصـــل  وفـــي 
كنقطـــة مفصلية“ يشـــير بكار إلـــى أن تناول 
قضايا المرأة، يتســـم بحساســـية خاصة في 
المجتمعـــات العربية، فما إن ُيطرح حتى يثير 
العواصف والزوابع اإلعالميـــة في كل اتجاه 
وعلى جميع المســـتويات، ولهذا دائما يتسم 

تناوله بالحيطة والحذر.
ويلفت الباحث النظـــر إلى أن العرب وهم 
يحاولون النهوض بأوضاع المرأة، عليهم أن 
ينتبهـــوا إلى أن هذه القضية ليســـت جديدة، 
وهم ال ينطلقـــون فيها من فراغ تشـــريعي أو 
معرفـــي، كما أن األمـــة العربية ليســـت األمة 
الطارئة علـــى التاريخ، وال األمة التي تشـــكو 
العـــوز علـــى مســـتوى األعـــراف والتقاليـــد 

والدالالت الرمزية. فهناك الكثير من النصوص 
الفلســـفية وحتى على مســـتوى التشـــريعات 
تطرقت إلـــى قضايا المرأة، لـــذا فالتفكير في 
ما تواجهه المرأة العربية اليوم يجب أن يبدأ 
من الجذور، ال إســـقاطات فكرية تأتي كما هي 
من خارج المجتمعات العربية وخصوصياتها 
الفكريـــة والحضارية، فالفكر اإلصالحي يكون 
بداية من الداخل ال باســـتقطاب قواعد جاهزة 
وإلصاقهـــا على واقع يختلـــف كثيرا أو قليال 

عنها.

يفرد الباحث فصال عن نوعية الحياة التي 
يحياها المســـلمون، مشيرا إلى أن في بنائهم 
المعرفي ثغرات واضحـــة، منها إهمال تاريخ 
العلـــوم، وإهمال اكتشـــاف مقاصد التشـــريع 
باإلضافـــة إلـــى التقصيـــر في معرفـــة طبائع 

األشياء وال سيما الطبيعة البشرية.
بصنفيهـــا العلـــوم  ويـــرى أن العلـــوم – 
اإلنســـانية والعلـــوم البحتة- ُتقّدم للناشـــئة 
مبتـــورة من بعدها التاريخـــي، فتبدو وكأنها 

تكونـــت منـــذ البداية على الصـــورة التي هي 
عليهـــا اآلن، حيث ال يعرف الدارســـون تاريخ 
نشـــوئها وال األطـــوار التي مرت بهـــا، كما ال 
يعرفون شيئا ذا قيمة عن العلماء الكبار الذين 
تركوا بصماتهم عليها، ولهذا فإن الكثيرين ال 
م في المدارس والجامعات  يشعرون أن ما ُيقدَّ
يبني عقوال منهجية فقط، ويصنع شخصيات 
ال تتمتع باالستقالل الفكري والمعرفي بسبب 

شعورهم بضآلة ما يتلقونه وغموضه.
ويقـــول بـــكار إن فهـــم أّي علم علـــى نحٍو 
عميق غير ممكن إال إذا فهمنا تاريخه وخريطة 
تكوينـــه وتحّوالته، مضيفا أّن ما يؤَســـف له 
أننا ال نبذل جهدا ُيذكر في شـــرح كيفية تحّدر 

الجديد من القديم.
المعرفـــي  التجديـــد  أن  بـــكار  ويـــرى 
واالجتماعـــي صعـــٌب مـــن غير االطـــالع على 
األطوار السابقة لعلومنا وأوضاعنا، فنحن من 
خالل قراءة تاريخ العلوم نتعرف على بواعث 
االجتهاد وبيئاتـــه والعقبات التـــي تواجهه، 
كمـــا ننّمي حاســـة المقارنة لدينا، ونكتســـب 
المزيد من المرونة الذهنية والقدرة على رؤية 
األشياء من زوايا مختلفة. ويستشهد بالمقولة 
الشائعة: ”إذا أردت أن تعرف المستقبل فانظر 
إلى الماضي“. لذا حســـب رأيـــه إذا تمّكنا من 
معرفـــة الماضـــي برؤية متوازنة سنكتشـــف 
آفاقًا جديدة للتطوير، ونفتح حقوًال مستحدثة 

للممارسة.

النظر إلى املاضي يكشف املستقبل

ــتــجــديــد الــمــعــرفــي  مـــن الــصــعــب ال

منفتح  فكر  و{صناعة»  واالجتماعي 

الذات واآلخر دون االطالع على  على 

األطوار السابقة لعلومنا

 ◄

تناول خالل مسيرته  الراحل  المفكر 

ــظــواهــر  ــة الــكــثــيــر مـــن ال ــفــكــري ال

التي  المجتمعية  والقضايا  الثقافية 

تهم اإلنسان العربي
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أبوبكر العيادي

}  بـــدأ جان لوك مولني حياتـــه، بعد التخرج 
من مدرسة الفنون اجلميلة بفرساي، مستشارا 
فنيا في شركة تومسون، ثم اشتغل بالتدريس 
في املعهد الوطنـــي لالتصال والفن والديزاين 
بنانســـي، ثم باملعهد األعلى للفـــن والديزاين 
بأميـــان، وأخيـــرا مبعهـــد الفنـــون اجلميلـــة 
بغرونوبل، وكان فـــي تلك األثناء يحفر مجراه 
بإقامة معارض شـــخصية للصور الشمســـية 
منذ مطلع الثمانينات، قبل أن يساهم في إثراء 
معارض مشتركة بنوع من الفن جديد، استطاع 
بفضله أن يســـجل حضورا الفتا ال في فرنسا 
وحدهـــا، بل على نطاق واســـع، حيث عرضت 

أعماله في بلدان عديـــدة كبلجيكا وأملانيا 
وبولندا واليونان وإسبانيا.

وفـــي عـــام 1999 هجر مولني 
التعليـــم نهائيا ليتفـــرغ إلبداعه 

الـــذي شـــمل الرســـم والفـــن الزيتـــي 
والتصويـــر والالفتـــات والكتـــب الفنيـــة 
والنحـــت، وينفتح منذ ذلـــك التاريخ على 
جهات أخرى من العالم كالشـــرق األوسط 

والشرق األقصى وأميركا الالتينية.
وفـــي املعـــرض املقام حاليـــا مبتحف 
بومبيـــدو الباريســـي يكتشـــف الزائر من 
خالل أعمال لم يســـبق عرضهـــا عالم هذا 
الفنـــان، الذي يتســـم بالثـــراء والتعقيد، 
من حيـــث جتريديته وجتســـيده، فمولني 
يســـعى إلى خلـــق عالم موضوعـــي، عبر 
تنـــوع ممارســـات وأشـــكال ومواضيـــع، 
والتقاطع  كالَقْطـــع  عمليات  واستكشـــاف 

في  واحملـــاذاة،  والقص  واجلانبيـــة 
عالقة بني جســـد وآلـــة أو جماد، 
فهـــو يســـائل الفضاء املشـــترك، 

والشـــكل الذي يتخذه ذلك الفضاء، باالشتغال 
علـــى التفاعل مـــع الفضـــاء الفـــردي، ويقوم 
ببحوث دقيقة للمواد التي يســـتعملها، ليجدد 
عالقته مـــع الديزاين في صيغتيـــه الصناعية 

والتجارية.
كيـــف ميكن املزج بني جســـد امرأة وهيكل 
ســـيارة؟ كيف ميكن تهجني أشـــياء باستعمال 
الكمبيوتر؟ وكيف ميكن إبراز اختالل اخلطوط 
أو التطورات في الديزاين؟ إنه مثل اخليميائي 

إذ ميأل الفراغات ويربط اخلطوط.
وفـــي هـــذا املعرض يقـــف الزائـــر مذهوال 
أمام منحوتـــات ذات ثالثة أبعاد أعّدها مولني 
بنفســـه، تتبـــدى في فضـــاء بـــال حواجز مثل 
مســـتودع طائـــرات مهمـــل، ذلـــك أن األعمال 
علـــى  موضوعـــة  املعروضـــة 
ليست  الرفعة  ألن  األرضية، 

من قامـــوس مولني، 

إذ يفضل األشياء املقلوبة والعقد واملنحنيات 
على املنبسطات واملســـتقيمات، وهو ما جعل 
املعـــرض أقـــرب إلى صالـــون صنائـــع ومهن 
كما كان الشـــأن في عشـــرينات القرن املاضي 
بباريـــس وســـواها، وإن كان يلبـــي ما حلمت 
الطليعـــة في ذلك الوقت من متازج الفن بالعلم 

واملستحدثات الصناعية.
واملعروضات هنا سلســـلة مـــن املبتكرات 
يوحدهـــا الفـــن والعلـــم والتكنولوجيا: صدر 
امرأة من بالســـتيك بنفسجي وأبيض مشدود 
مبشـــدات اصطناعيـــة، عظم أبيـــض مجّوف 
به مســـحوق فـــي لـــون املرمر، هيكل ســـيارة 
مستقبلية، زي عمل أزرق نيلي صنع مبناسبة 
مبـــرور مئة  احتفـــال ”بـــازار بلديـــة املدينة“ 
وســـتني عاما على تأسيســـه، ذلـــك أن مولني 
نحات غريب، فهو يســـتعمل املوديل كاحلائك، 
واحلبكـــة اإلعالمية واللوغاريتـــم كاملهندس، 
واملـــواد الصناعيـــة كالعامـــل أو الّدّهـــان أو 
البّنـــاء، ولكنه يجمـــع املواد التي بـــني يديه، 
كجمع شكل جبسي غير محدد وأملنيوم جناح 
إيرباص، بحـــس الفنان الباحث عن أســـلوب 
صادم، وأعمال تتمرد على األشـــكال املعهودة، 
ليقدم تصـــورا جديدا للنحـــت بخاصة والفن 

بعامة.
والفن لديـــه، كما يقول برنار بليســـتان 
مدير املتحف ”يتعـــارض مع منطية 
األشـــكال، وجمـــاد املـــواد، مولـــني 
يقطعها، يجّمعها، يرغمها ويثنيها، 
وينفـــخ فيهـــا ويطرقهـــا، ويهجنهـــا 
ويزرعها في أجســـاد أخرى، لكأنه يكلف 
األشـــياء فوق طاقتها، ويفرض عليها إرادته، 
لتنبعـــث بعد مهـــارات محـــددة فرضية، ظلت 

مجهولة حتى تلك اللحظة“.
فـــي أعماله تعبير عـــن تأمل دائم لوضعية 
الفنان في املجتمع، ونقد راديكالي للتالعب 
والوقـــوع حتت طائلة املغريـــات، إضافة 
إلـــى بحـــث شـــكالني غالبا مـــا ميزجه 
بالســـخرية والفكاهـــة، يتجلـــى ذلك في 
شـــتى منحوتاته التي يســـكنها الهاجس 
نفسه، وهو ما عبرت عنه مفوضة املعرض 
صوفـــي دوبليكـــس ”احلـــل األمثـــل لهـــذا 

املعـــرض، وألي معرض فني فـــي تقديري، هو 
أن نأخـــذ القطـــع الفنية واحـــدة واحدة ونقرأ 
األعمـــال األخرى علـــى ضوئهـــا،أي أن نتخذ 
عمـــال فنيا واحدا كنمط قرائي نستكشـــف من 
خاللـــه لوحة أو منحوتة أخـــرى، إلى أن نأتي 
عليها كلها، بذلك ميكن أن نهتدي إلى اخليوط 

اخلفية التي تصل األعمال بعضها ببعض“.
ومع ذلك، قد تســـتبد بالزائـــر حيرة أيضا 
وهـــو يقف أمام أعمال مثل ”جـــان 2016“، تلك 
املســـّلة ذات الرغائـــب االســـتعارية، والتي ال 
جســـد لها وال رأس، أو ”ســـيارة وفتاة“، وهو 
عمـــل نصفه ســـيارة ســـباق والنصـــف اآلخر 
مؤخرة امـــرأة، أو ”دنكي“ وهي جمجمة حمار 

ملئت باإلسمنت.
فهـــل أن ذلك ســـبيل فني جديـــد كما ذهب 
بعـــض النقـــاد، أم هـــو مجرد بحث عن شـــكل 

اجتاهي ومقترح متحّول؟ الثابت أن جان لوك 
مولني واحد من بني فنانني كثيرين منتشـــرين 
فـــي العالم لـــم توحدهم حركة بعـــد، يعتبرون 
النحـــت وثيـــق الصلـــة بالديزايـــن والصـــور 
اللوغاريتميـــة، ويســـتعملون احلاســـوب بدل 
اإلزميـــل والفرشـــاة، وما إلى ذلـــك من أدوات، 
خللق عوالم قد تلبي أفـــق انتظار الباحث عن 

اجلدة بأي ثمن.
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ار المأمون عمّ

للمخـــرج  ”الســـقطة“  مســـرحية  تنطلـــق   {
فينسينت أوفيه، والتي تعرض حاليا بمسرح 
”داريوس ميلود“ الباريســـي، من مشـــهد جان 
بابتيست كالمانس (قام بالدور جان ليسبرت) 
وهو يشـــرب أحد الســـوائل، محّييـــا محدثه 
الخفّي ومعّرفا بنفسه، ليبدأ بعدها مونولوغا 
طويال يحاكم فيه نفســـه ومـــن حوله، منتقدا 
مدينته ومهنته وخياالتـــه وموجات الكراهّية 

التي تصيبه.
العـــرض يختـــزل الرواية األصليـــة التي 
اقتبســـت منها المســـرحية، وهي ”السقطة“ 

أللبير كامو، والتي أعاد العمل على 
نصها لتوائم العرض المســـرحي 
كل من فرانسوا شوميت وكاثرين 
كامـــو، لكنه يحافظ علـــى اإليقاع 

المتنوع لمونولوغ كالمانس.
أمـــا فضـــاء العرض فشـــبه 
خال، حديث كالمانس هو الذي 
يتحكـــم في اإليقـــاع إلى جانب 
الدخـــول والخـــروج المتكـــّرر 
للممثـــل بمـــا يشـــبه االنتقال 
بين مشـــهد وآخـــر، من فضاء 
إلى ضفة  ”مكسيكو ســـيتي“ 
عبور  يرفـــض  حيث  النهـــر، 

الجســـر، ثم شـــقته حيـــث نراه 
منهارا، متمنيا لو كانـــت هناك فرصة أخرى، 
لعله حينها ينقذ الفتاة التي رمت بنفسها من 
الجسر، وهي التي ما زال صوتها حاضرا في 

رأسه، ليكون بذلك خالصه وخالصها.
نجلس فـــي العرض مشـــدودين دوما إلى 
كالم كالمانـــس، نتابع بالغته وحنكة اختياره 
للكلمـــات، هو محام بـــارع، يأســـرنا بحديثه 
وحذلقتـــه اللغوّيـــة، يحاكـــم نفســـه أوال، ثم 
يورطنـــا في هـــذه المحاكمة، لتتبـــدل األدوار 

ويخضـــع ”اآلخر“ النتقـــاده، نحن وكالمانس 
فـــي المرتبة ذاتهـــا، لكنه األشـــجع، تعجرفه 
يتيح له أن يكشـــف لنا كل أعذاره وحيله، هو 

أناني، عدمي، رافض للقيم.
وصوت كالمانس الذي نسمعه هو صوت 
الهزيمة، الدوّي الناتج عن السقوط األخالقي، 
أما الصمـــت فهو تقبل حقيقـــة أننا قد نكون 
أنـــذاال مثله، ربمـــا البرد هو الـــذي منعه من 
إنقاذ الفتاة، لكن ما الذي يمنعنا من إنقاذ من 

حولنا، بل من إنقاذ أنفسنا.
كالمانس البارع في اســـتخدام الحكايات 
الحقيقـــة،  تصويـــر  وإعـــادة  والمراوغـــات 
يســـتخدم مهارته هذه لالعتراف، ال للخالص، 
بـــل للفضح بوصفـــه انتصارا، هـــو القاضي 
والمذنـــب فـــي الوقت ذاتـــه، هو 
نتـــاج برجـــوازي لمجتمـــع قائم 
على المظاهـــر والحضور العلنّي، 
فالصوت/العلن هو حياة كالمانس 
بـــكّل عيوبـــه، ومـــن ال صـــوت لهم 
موتى، هم الفتاة التي انتحرت ولم 
يبـــق منها ســـوى صرختها وصوت 

جسدها المرتطم بالماء.
أما كالمانس فهـــو الحّي الوحيد 
بين الموجودين أمامه، هو من يشـــير 
إلى المذنب دون تردد، حتى لو كان هو 

نفسه، ساخرا من المقدس.
كالمانس ال يّدعـــي أنه مخلص وال 
يريد التطهير، هـــو المذنب الذي رمى الحجر 
وصـــرخ قائال إّنـــه ”خّطاء“، انتقـــادا لمملكة 
السماء ولصيغة االعتراف التي عادة ما يكون 
ســـريا، عبـــر العلنّية، الفضائحّيـــة في بعض 
األحيـــان أمام غرباء في حانة للســـكارى، هي 
بارودي لتاريخ من المقدس، قائم على الصمت 
والتواضـــع والخـــد الـــذي ينتظـــر الصفعة 

الثانية.
بنـــاء العرض بأكملـــه قائم علـــى النص، 
علـــى عبارات كامو الالذعـــة وإحاالته الدينية 
والسياســـية، وخيـــارات المخـــرج أوفيـــه ال 
تتعدى اإلضاءة والتحكم فيها، بل يمكن طرح 
التســـاؤالت حـــول الممثل نفســـه، إذ ال يبدو 
بالصورة التي يرســـمها كامو في الرواية، بل 
نالحظ بعض التفاصيل، التي ال يتضح ما إذا 
كانت خيارات إخراجّية، أم هي نتيجة التعامل 
مع ما هو متوافر من معّدات في المسرح؟

ثياب جان ليسبرت الذي يجسد شخصية 
كالمانـــس ليســـت علـــى مقاســـه، الحـــركات 
البسيطة التي يؤديها كالسالم والمغادرة كأنه 
يحدث شخصا ما، نراها تختفي أحيانا، ليقف 
أمامنا ملقيا مونولوغه، هذا التفاوت في إيقاع 
الحركـــة وطبيعتها يجعلنا نتســـاءل إن كانت 

هذه حركات مجانّية يؤديها الممثل، أم مجرد 
محـــاوالت للحركة كي ال يبقـــى الممثل جامدا 
أمامنـــا؟ معتمدا على براعـــة النص المكتوب 
لشـــّد المشـــاهدين، إذ بإمكانه أن يبقى واقفا 
دون حركة محافظـــا على تقنية إلقائه دون أن 

يتغّير شيء من طبيعة العرض وتأثيره.

محام بارع يحاكم المشاهدين في مسرحية {السقطة»
يشهد مسرح ”داريوس ميلود“ في باريس عرض ”السقطة“، املقتبس عن الرواية الشهيرة 
التي حتمل العنوان ذاته للفرنســــــي ألبير كامو، لنرى أنفسنا خالل ساعة وعشرين دقيقة 
في حانة ”مكسيكو ســــــيتي“ في املنطقة احلمراء بأمستردام، التي يصفها جان بابتيست 
ــــــس بأنها الدائرة األخيرة من جحيم دانتي، اجلحيم البرجوازي، لنجلس صامتني  كالمان

أمام اعترافاته وهلوساته، صعوده االجتماعي ثم سقوطه نحو الهاوية.

 نشيد الفرح

} ماذا يحدث لو أن البشر توقفوا فجأة 
عن تأليف املوسيقى وسماعها؟ لو أنهم 

عزفوا عن الرسم ورؤية اللوحات؟ لو أنهم 
انقطعوا عن صناعة األفالم السينمائية 

ومشاهدتها؟ لو أنهم كفوا عن كتابة 
األشعار والروايات؟ لو أنهم نسوا كيف 
يرقصون ويغنون؟ لو أن املسارح أغلقت 

أبوابها؟ أستكون احلياة يومها ممكنة؟ ثم 
عن أّي حياة نتكلم؟ ستكون حياة متخيلة 

مضادة.
هناك من يعتقد أن احلياة العضوية 

ستستمر، وهو أمر مشكوك فيه، وهناك َمن 
يؤكد أن احلياة ستفقد اجلزء اجلوهري من 

أسباب استمرارها.
سيكون كل شيء من غير معنى، لو لم 

تعرف البشرية الفن لكان كل شيء مختلفا، 
بوجود الفن ال ميكن القفز على ضرورته 

بالنسبة إلى الكائن البشري.
غالبا ما يشعر املرء أن الفن هو الذي 

اخترع البشر وليس العكس كما هو واقع 
احلال، فعن طريق الفن اهتدت البشرية 

إلى الكثير من قيمها وعناصر دميومتها 
واستمرارها في تطوير قدرتها على 

االرتقاء، ومن خالله استطاعت أن تصل 
إلى املعاني اجلوهرية التي ينطوي عليها 

كدحها البطولي من أجل أن تتسامى 
بإرادتها اخلالصة وتصلح أخطاءها.

لو تخلى البشر عن الفن فجأة، فذلك 
يعني أن عليهم أن يكونوا كائنات أخرى، 

كائنات تقيم في كوكب آخر غير كوكب 
األرض الذي صار اجلزء األكبر منه يتألف 

من عناصر مستلهمة من الفن.
هل يبقى شيء من أرضنا إذا ما اختفى 

الفن؟ لقد يّسر الفن لنا فهم الطبيعة من 
حولنا، عن طريقه صار حلفيف األشجار 

وزقزقة العصافير وعطر الوردة وابتسامة 
الطفل وهدير األمواج وعصف الريح 
وبياض الثلج ودقات الساعة وضربة 

مطرقة الباب معنى.
لو لم تكن هناك رسوم وليام تيرنر 

لكان البحر شيئا آخر، لو لم يكتب نزار 
قباني أشعاره لصمت العشاق، لو لم يؤلف 
بيتهوفن سيمفونيته التاسعة ملا كان هناك 

نشيد للفرح.
الفن ضروري ألنه يهب احلياة معنى، 
من غير ذلك املعنى يفقد اإلنسان انتماءه 

إلى الطبيعة.

 التقاء الفن والعلم والتكنولوجيا

فاروق يوسف
كاتب من العراق

احتفلت النجمة التركية توفانا توركاي مؤخرا بإطالق فيلمها الكوميدي الجديد {حدث ما حدث» 

الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي أطا دميرير والفنانة سيدا غوفني.

قامت أنجلينا جولي بإلقاء أول محاضرة لها كمعلمة في جامعة لندن لالقتصاد، وتناولت النجمة 

العاملية في محاضرتها عدة مواضيع أبرزها حقوق املرأة وقضايا السالم.

نحات فرنسي يستعمل الكومبيوتر بدل اإلزميل والفرشاة
[ فنان يتمرد على التصميم في صيغتيه الصناعية والتجارية  [ خيميائي يمأل الفراغات ويربط الخطوط

بعــــــد قرن على الفضيحة التي أحدثها مارســــــيل دوشــــــامب بعرضــــــه محمل زجاجة كان 
ــــــة باريس، كما هو، فاحتا املجال ملا اصطلح  اشــــــتراه من متجر ”بي هاتش في“ قرب بلدي
ــــــني الفن والعلم والتكنولوجيا  ــــــه بالـ“ريدي ميد“، أقام متحف بومبيدو معرضا يجمع ب علي
ــــــذي يعتبر احلدث في حد ذاته عمــــــال فنيا، جديرا بالتوقف  للفرنســــــي جان لوك مولني ال

واملساءلة.

مونولوج السقوط األخالقي

مولين يســـائل الفضاء المشترك، 

ذلـــك  يتخـــذه  الـــذي  والشـــكل 

الفضاء، باالشـــتغال على التفاعل 

مع الفضاء الفردي

 ◄
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للفضح  بل  للخالص،  ال  لالعتراف، 

بــوصــفــه انـــتـــصـــارا، هـــو الــقــاضــي 

والمذنب في الوقت ذاته
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إذ ميأل الفراغات ويربط اخلطوط.
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} واشنطن – من الصداع ومشاكل السمع، إلى 
وخز اجللد وفقدان الذاكـــرة والتركيز، وصوال 
إلى طنني األذن واالضطرابات العصبية وحتى 
ســـرطان املخ.. الئحة ال تنتهي مـــن التأثيرات 
الســـلبية واألمـــراض احملتملـــة الناجمـــة عن 
االســـتخدام املفرط للهاتف احملمـــول، تتنافس 
مواقـــع الصحة في نشـــرها. ومـــع ذلك ال يبدو 
أن هنـــاك وعيـــا كافيا من قبل مســـتخدميه في 
مختلـــف أرجـــاء العالم بضـــرورة ”ترشـــيد“ 
اســـتعماله، تفاديا ملا ميكن أن يلحقه بالصحة 

من أضرار جسيمة.
وعمومـــا، يـــرى املختصـــون أنـــه ينبغـــي 
التمييـــز بني املخاطـــر احلقيقيـــة الناجتة عن 
االســـتخدام املكثـــف للهاتـــف احملمـــول، وبني 
تأثيـــرات  مـــن  توقيـــا  املفترضـــة،  مخاطـــره 
يرجـــح أنها الســـبب فـــي العديد من املشـــاكل 
الصحيـــة واألمـــراض، مثل ســـرطان املخ، ألن 
األضـــرار التـــي ُيحتمل أن تنتج عـــن املوجات 
الكهرومغناطيسية، مبا في ذلك إمكانية تسبب 
هذه املوجات في أورام تصل إلى حد سرطانات 
الدماغ، تعّد في ُصلب اجلدل الذي يهز املجتمع 

العلمي الدولي منذ سنوات.
غير أن الدراسة الصادرة عن برنامج البحث 
أواخر  األميركي ”ناشـــيونال توكسيكولوجي“ 
مايو 2016، حسمت نوعا ما اجلدل الدائر حول 
هذه املسألة، وأظهرت ارتفاعا سريعا في نسبة 
اإلصابة بالســـرطان في صفـــوف الفئران التي 
مت تعريضها إلى املوجات الكهرومغناطيســـية 

بدرجات قوة متفاوتة.
فالتعّرض لإلشعاعات املنبعثة من الهواتف 
احملمولـــة أكبـــر مبـــا يفوق الــــ1000 مـــرة من 
التعرض إلشـــعاعات احملطات األرضية القارة، 

ما يعني أن اســـتخدام الهاتف النقال ميكن أن 
يدّمر، على املدى البعيد، خاليا املخ.

الوكالـــة الدولية لبحوث الســـرطان صنفت 
تلك اإلشـــعاعات ضمن األسباب التي ميكن أن 
تســـبب السرطان لإلنســـان، حيث أن املوجات 
الكهرومغناطيســـية واحلـــرارة املنبعثـــة مـــن 
الهاتف تؤديان تدريجيـــا إلى تلف خاليا املخ، 
وهذا ما ميكن حتى للشـــخص أن يشعر به في 

حال استخدامه الهاتف لفترة طويلة.
وأشـــارت بعض الدراسات إلى أن التعرض 
إلـــى األشـــعة الكهرومغناطيســـية املنبعثة من 
الهواتـــف احملمولـــة، وإن كان مبعدالت أقل من 
املعاييـــر، قـــد تكون له تأثيـــرات على اجلينات 

واحلمض النووي للخاليا الظهارية لإلنسان.
كمـــا قد تتســـبب تلك األشـــعة -إضافة إلى 
احلـــرارة- في قتـــل احليوانـــات املنوية، حتى 
أن بعـــض الفحوصات التي خضـــع لها الكثير 
من مســـتخدمي الهواتف النقالـــة، بّينت أنهم 
يعانون من نقص في احليوانات املنوية. وهذا 
راجـــع إلى أن هذه احليوانات تعيش في درجة 
حـــرارة معينة مختلفة عن حـــرارة باقي أجزاء 
األوروبية،  اجلسم. وذكرت مجلة ”علم األورام“ 
أن اإلشعاعات املنبعثة من الهواتف النقالة تؤّثر 
على كريات الدم احلاملة للهيموغلوبني، ما يزيد 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب. ولتفادي ذلك، 
ينصح املختصون بإبعاد الهاتف قدر املستطاع 
عن اجلهة اليســـرى للجســـم، تفاديا لتأثيراته 

احملتملة على عضلة القلب.
االســـتخدام املفـــرط للهواتـــف احملمولـــة 
والنظر طويال إلى شاشاتها عادة ما ينعكسان 
سلبا على عدســـة العني ويؤديان إلى اإلصابة 
بقصـــر النظر. األســـوأ مـــن ذلك أن ســـيدتني 
بريطانيتـــني تبلغـــان من العمـــر 22 و40 عاما، 
عانتا لبضعة أشـــهر من العمى املؤّقت، بحسب 

صحيفة ”ذي إندبندنت“ البريطانية.
الســـيدتان دأبتـــا ليال وهمـــا نائمتان على 
تفّحـــص هاتفيهمـــا بعـــني واحـــدة، أي أنهما 
تفتحـــان عينـــا فيمـــا تكـــون األخـــرى مغطاة 
بالوســـادة، غيـــر أن تباين الضوء تســـبب في 

فقدانهمـــا الرؤيـــة، ولذلـــك ينصـــح بفتح كال 
العينـــني ليال فـــي حـــال أراد الشـــخص تفّقد 

الهاتف احملمول.
ومن بني النتائج املثبتـــة علميا في العديد 
من املناســـبات مـــا يخلفه الضـــوء األزرق من 
تأثير سلبي على النوم. فاملعروف هو أن ساعة 
اإلنسان البيولوجية ترتكز على الضوء، وتكرار 
النظر إلى شاشـــات الهواتف مســـاء ميكن أن 
يتســـبب في األرق أو فـــي حدوث صعوبات في 
النوم، ولهـــذا ُينصح بإغـــالق الهاتف وجميع 
األجهزة اإللكترونية مدة حوالي ساعة ونصف 

الساعة على األقل قبل اخللود إلى النوم.
مـــن أبرز األخطـــاء الرائجة التـــي يرتكبها 
املراهقون، أن يقضوا عدة ساعات منحنني نحو 
األمام، ما يتســـبب عادة في ظهور آالم بالرقبة 

مرفوقة بتوتر وتشنج في الشرايني.

وعالوة علـــى العنق، يعاني معظم املدمنني 
على كتابـــة الرســـائل النصيـــة القصيرة مما 
يعـــرف بـ“التهـــاب األوتـــار“، خصوصـــا على 
مســـتوى اإلبهام، ولذلك ينصـــح باالبتعاد عن 

تكرار احلركة ذاتها ولوقت طويل.
املوجـــات الكهرومغناطيســـية املنبعثة من 
الهاتـــف احملمول تؤثـــر علـــى األذن الداخلية، 
حتـــى أن معظـــم الذين يســـتخدمون هواتفهم 
ملدة طويلـــة، وخصوصا أولئـــك الذين تتراوح 
أعمارهم ما بني 18 و25 سنة، يعانون من ضعف 
في الســـمع، ولذلـــك ينصح بتجنب اســـتخدام 
الهاتـــف احملمـــول والتحدث فيـــه لوقت طويل 

يوميا، تفاديا لفقدان السمع، وفق املختصني.
وذكـــر تقريـــر علمي أعـــد بناء علـــى طلب 
التســـجيل  أجهـــزة  أن  األوروبـــي  االحتـــاد 
الشخصية التي يستخدمها املراهقون عادة في 

السيارات واحلافالت أو القطارات أو الطائرات 
لالســـتماع إلى املوســـيقى ميكن أن تسبب لهم 

الصمم املبكر والدائم.
وبحســـب التقرير فإن هـــذه األجهزة تهدد 
بفقدان املاليني من األشـــخاص لسمعهم بشكل 
دائـــم في أوروبـــا. ونبه التقرير إلـــى أن الذين 
يســـتمعون إلى املوسيقى الصاخبة مدة خمس 
ساعات أســـبوعيا يعرضون أنفسهم ألصوات 
أعلى من تلك املســـموح بها فـــي أكثر املصانع 
ضجيجا. وأشـــار الباحثون إلـــى أن األصوات 
التي تطلقها بعض أجهزة التسجيل متاثل تلك 
الصادرة عن طائـــرة نفاثة قريبة خالل حلظات 
إقالعهـــا. ولفـــت التقرير الذي أعدتـــه ”اللجنة 
العلميـــة حـــول املخاطـــر الصحية املكتشـــفة 
حديثًا“ إلى أن املراهقني ال يدركون اخلطر الذي 

يتعرضون له بسبب هذه األجهزة.

} برلــني – من املعروف أن اإلنســـان ”يقضي 
نحو ثلـــث حياتـــه نومـــا“، ولكن هـــذا الثلث 
ضـــروري لبقائـــه علـــى قيـــد احليـــاة، فالنوم 
ضروري وجوهري بالنسبة إلى عملية التجدد 
النفسي لإلنسان؛ إذ ميكن أن يتعرض اإلنسان 
ألضـــرار صحية جســـيمة إذا لم حتـــدث هذه 

العملية.
ما هـــو النـــوم الصحي؟ يوصـــي اخلبراء 
في هذا املجال بأن ينام اإلنســـان سبع ساعات 
ونصف الســـاعة يوميا حتى وفاته ويرون أن 

هذا هو معدل النوم الصحي.
ما الفـــرق بني النـــوم الســـيء واألرق؟ أن 
يواجه اإلنســـان ليال بعـــض الصعوبات التي 
حتـــول دون اخللود ألى النوم بشـــكل طبيعي 
فذلك ال يعد مشكلة في حد ذاته، باعتباره حدثا 
طارئا. ولكـــن إذا حدثت هذه الصعوبات ثالث 
مرات في األســـبوع وعلى مـــدى أكثر من ثالثة 
أشـــهر، فإن اخلبراء يعتبرون ذلك اضطرابات 
فـــي النعاس أو اضطرابات تطال االســـتغراق 

في النوم.
فإذا تزامنت هذه االضطرابات مع الشعور 
باإلرهاق نهارا وأدت إلى تقصير اإلنســـان في 

دوره الوظيفـــي واالجتماعي، فـــإن املختصني 
يعـــدون ذلـــك ”أرقـــا شـــديدا“. وفقـــا للتقرير 
الصحي الذي أعدته شـــركة ”دي آ كا“ األملانية 
للتأمـــني الصحـــي عام 2017 فـــإن 80 باملئة من 
العاملـــني الذين شـــملهم اســـتطالع رأي حول 
تأثيـــرات األرق قالوا إنهـــم يعانون بني احلني 
واآلخر من ”مشـــاكل في النـــوم“ أي بزيادة 66 

باملئة عن تقرير مشابه عام 2009.
وجاء في الدراســـة أن واحدا من كل عشرة 
أشـــخاص يعاني من ”أرق شـــديد“، أي بزيادة 
60 باملئة مقارنة بالســـنوات الســـبع املاضية. 
وقال إجنو فيتســـه، خبير النوم في مستشفى 
شـــاريتيه في برلني، إنـــه لم يتوقـــع مثل هذا 
االرتفاع في عدد املصابني باألرق. ما أســـباب 
اضطرابـــات النوم أو األرق؟ ومـــا الذي ميكن 
أن تـــؤدي إليه هذه االضطرابـــات؟ الضوضاء 
الليلية املســـتمرة ميكن أن تقلل النوم بشـــكل 
هائـــل. قـــدرة إجناز اإلنســـان لوظيفتـــه تبدأ 
بالتراجع بعـــد التعرض لألرق على مدى ثالث 
ليال متتالية. كما أن اتباع أســـلوب حياة غير 
منتظـــم يتضمن النوم ســـاعات قليلـــة وندرة 
أوقـــات الراحة ســـواء أكان ذلك خـــالل العمل 

أو فـــي أوقـــات الفـــراغ، ميكن أن يـــؤدي إلى 
اضطرابات النوم أو األرق.

وأوضح رئيس شـــركة ”دي آ كا“ أندرياس 
شـــتروم أن األعمال اجلســـدية أثناء الوظيفة 
شـــهدت تراجعـــا منذ عقـــود خلـــت ”في حني 
أن هنـــاك تزايـــدا فـــي األعباء النفســـية“ وأن 
هنـــاك عالقـــة متبادلة بني املشـــاكل النفســـية 
واضطرابـــات النـــوم، كمـــا أن األرق ميكن أن 
يؤدي إلى حاالت اإلصابة باالكتئاب واخلوف، 

والعكس صحيح أيضا.
كمـــا أنه ليس مســـتبعدا أن حتدث أضرار 
جســـدية مزمنة مثل اإلصابـــة بارتفاع ضغط 

الدم أو السكري جراء األرق املستمر.
َمب يوصـــي األطباُء املصابـــني باألرق؟ على 
اإلنســـان أن يفكر في طريقة نومه قبل أن يلجأ 

غلى األقراص املنومة. 
وتوصـــي اجلمعيـــة األملانية لـــألرق وطب 
النـــوم باتخاذ عدة احتياطـــات ملنع األرق، من 
بينها احلرص كل يوم على النوم واالســـتيقاظ 
فـــي املوعـــد نفســـه، وأال يذهب اإلنســـان إلى 
فراشه إال إذا شعر فعال بأنه بحاجة إلى النوم، 
مـــع ممارســـة الرياضة بشـــكل منتظـــم وعدم 

احتســـاء قهوة أو تناول مشروبات كحولية أو 
التدخني قبل النوم، وكذلك جتنب االســـتغراق 

في نومة القيلولة.
ومـــاذا عن املهدئـــات واألقـــراص املنومة؟ 
يوضح فيتســـه أن واحدا من بني كل شخصني 
مصابـــني باألرق يلجـــأ إلى تعاطـــي مثل هذه 
األقـــراص دون وصفة طبية ودون استشـــارة 
أصحاب الدراية في هذا الشـــأن. وأشـــار إلى 
أن الصيادلة قلما يســـتطيعون توعية املرضى 

بشأن األدوية التي يتعاطونها. 
كما أوضح فيتســـه أنه رمبا أصبح تناول 
األقـــراص املنومة فـــي حالة اإلصابـــة باألرق 
املزمـــن ضروريـــا وذلك لفتـــرات طويلة أيضا. 
يؤكـــد اخلبـــراء أن قلة النوم تكلـــف االقتصاد 
ثمنا باهظا حيث تشـــير بيانات معهد روبرت 
كـــوخ األملاني الرســـمي للصحة إلـــى أن غفوة 
سائقي الســـيارات أثناء القيادة تكلف أوروبا 

مليارات اليورو سنويا.
ومن الصعب تقدير اخلســـائر الناجمة عن 
تراجع الطاقـــة اإلنتاجية للعاملـــني جراء قلة 
النـــوم. ولكْن هناك تزايد فـــي أيام التغيب عن 

العمل جراء اإلصابة باألرق.

أمراض الهاتف الذكي تكشف وجه التكنولوجيا القاتم
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ــــــاس إلى اقتناء أحدث الهواتف الذكية واألجهــــــزة اإللكترونية، وكلما  ــــــل الكثير من الن ميي
ــــــزات زاد إقبالهم واجنذابهم إليها. غزو هذه األجهزة احلديثة  زاد حجم التطبيقات واملمي
واملتطــــــورة حلياة البشــــــر منذ ســــــنوات الطفولة املبكــــــرة، فاقم حاالت اخلمــــــول والعزلة 

واالضطرابات التي تؤدي في نهاية األمر إلى اإلصابة باألمراض املزمنة واملميتة.

[ االستخدام املكثف للهواتف الحديثة يدمر خاليا املخ  [ اإلشعاعات املنبعثة من األجهزة تؤثر على كريات الدم

} ميونخ (أملانيا) – يهاجم الربو األطفال أيضا، 
وليس البالغني فحسب. وتختفي أعراض هذا 
املـــرض العضال في مرحلة البلوغ لدى الكثير 
من األطفال. وحتى ذلك احلني ميكن حتســـني 
احلالـــة املرضية باســـتخدام البخاخ. وبصفة 
خاصة ينبغـــي توخي احلـــذر إذا تعلق األمر 

باألطفال الذين يعانون من البدانة.
وقال البروفيســـور كارســـنت شميت فيبر، 
مديـــر معهـــد أبحاث احلساســـية فـــي مركز 
هيلمولتـــس مبدينـــة ميونيـــخ األملانيـــة، إنه 
مـــن الضـــروري زيارة طبيب أمـــراض الصدر 
واحلساســـية، إذا أصـــدر الطفل صوت صفير 
لعدة أســـابيع خالل عملية الزفير، مع السعال 
املستمر على الرغم من عدم املعاناة من احلمى 
وغيرها مـــن أعراض البرد األخـــرى، وعندما 

يلهث الطفل أثناء اللهو.
ومن جانبها قالت ســـونيا ليمله، املتحدثة 
باســـم الرابطـــة األملانية ألطباء احلساســـية 
والربو، إن الربو التحسسي يندرج ضمن أكثر 
األمراض املزمنة شـــيوعا في مرحلة الطفولة، 
وميكن أن يصيب الرضع الذين ال يزيد عمرهم 

عن بضعة أشهر.
وفي مراحـــل عمرية الحقـــة يصاب بعض 
األشـــخاص بشـــكل من أشـــكال الربو، يعرف 
باسم ”الربو الشعبي“، وهو عبارة عن التهاب 
مزمن في الشـــعب الهوائيـــة، ينتج عنه ضيق 
فـــي الشـــعب الهوائية. وتتمثـــل أعراض هذا 
املرض فـــي اللهث وضيق التنفس والســـعال 
والشـــعور بالضيق في الصدر، باإلضافة إلى 
ســـماع صوت الصفير خالل الزفيـــر. وتظهر 
هـــذه األعراض فـــي صورة نوبات وتتالشـــى 
إلى أن يصادف املريض أحد املســـببات لنوبة 

أخرى.

} قال صيادلة أملان إن املواظبة على ممارسة 
الرياضــــة واإلكثار من اخلضــــروات والتقليل 
من امللح والســــكر والدهون، مــــع اإلقالع عن 
التدخــــني واملشــــروبات الكحوليــــة وجتنــــب 
التوتر النفســــي، تقلل مشاكل االنتصاب لدى 

الرجال.

} أفـــادت دراســـة طبيـــة حديثـــة، أجراهـــا 
باحثون مبدرســـة هارفـــارد تشـــان للصحة 
العامة فـــي جامعة واشـــنطن األميركية، بأن 
تنـــاول جرعـــات كبيرة من مكمـــالت فيتامني 
”ب“ ميكن أن يلعب دوًرا حاســـًما في احلد من 

آثار تلوث الهواء.

} قالت دراســـة سويدية إن تناول املدخنني 
احلاليـــني والســـابقني للمزيد مـــن اخلضر 
والفاكهـــة قد يقلـــل خطـــر اإلصابة مبرض 
االنســـداد الرئـــوي املزمن، والنـــوع األكثر 
شـــيوعا من هـــذا املرض هو انتفـــاخ الرئة 

وااللتهاب الشعبي املزمن.

} أوصــــى الطبيــــب األملاني غيرهــــارد مولر 
شــــفيفه مرضــــى الصــــداع النصفــــي بتناول 
األطعمة الغنية بالكربوهيدرات بصفة منتظمة 
للتخفيــــف من متاعبهم ألن مخ املرضى يعالج 
املعلومات بشكل مكثف وسريع؛ فترتفع درجة 

احتياجه إلى الطاقة.

أفادت مجلة {فرويندين} األملانية بأن األطعمة الغنية باأللياف الغذائية تحد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي، وذلك استنادا إلى 

دراسة أجرتها جامعة هارفارد األميركية على أكثر من 44 ألف امرأة.

 النوم الصحي بوصلة الجسم السليم والمتوازن

اإلدمان على التكنولوجيا يمكن أن يبدأ منذ سنوات الطفولة المبكرة

مـــن  التعـــرض لإلشـــعاع املنبعـــث 

الهواتـــف املحمولة أكبـــر بما يفوق 

الـ1000 مرة من التعرض إلشعاعات 

املحطات األرضية القارة

◄

الربو يختفي لدى الكثير 

من األطفال عند البلوغ 

صورة وخبر



} موســكو - قـــرر مجلس النواب الروســـي 
”دومـــا“ املوافقـــة علـــى فتح حتقيـــق في عمل 
مؤسســـات إعالمية أميركية في روســـيا، في 
خطـــوة يبدو أنها رد على االتهامات األميركية 
املتصاعدة لوســـائل اإلعالم الروسية بالتأثير 
على عـــدد من القضايـــا األميركيـــة، مبا فيها 

االنتخابات األخيرة.
ونشـــر مجلس النواب الروسي بيانا على 
موقعه اإللكتروني في وقت متأخر من اجلمعة 
مفاده أنه وافق على الســـماح بالتحقيق الذي 
ســـتجريه جلنـــة املعلومـــات والتكنولوجيـــا 
واالتصـــاالت فـــي الدومـــا فـــي مـــدى التزام 
و“راديو  و“صـــوت أميـــركا“  الـ“ســـي.إن.إن“ 
ليبرتي“ و“مؤسسات إعالمية أميركية أخرى“ 

بالقانون الروسي. وقال البيان إن الدوما دعم 
اخلطوة بعد أن اقترحها كونستانتني زاتولني 
عضو البرملان عن حزب روسيا املتحدة املوالي 
للكرملني ردا على مـــا وصفه بخطوة أميركية 
”قمعية“ ضد مؤسســـة روســـيا اليوم ”آر.تي“ 

التي متولها احلكومة.
وقـــال إنـــه كان يشـــير إلـــى مبـــادرة من 
السناتور جني شاهني التي قدمت مشروع قرار 
لتمكني وزارة العدل األميركية من التحقيق في 
انتهاكات محتملة من مؤسســـة روسيا اليوم 

اإلعالمية لقانون تسجيل اجلهات األجنبية.
واستشـــهدت شـــاهني، وهـــي دميقراطية، 
بتقييم لوكالـــة مخابرات أميركية أشـــار إلى 
أن مؤسســـة روســـيا اليـــوم كانت جـــزءا من 

حملة تأثير روســـية ملســـاعدة دونالد ترامب 
على الفوز بالرئاســـة العـــام املاضي. ورفض 

الكرملني وروسيا اليوم تلك املزاعم بشدة.
اخلارجيـــة  باســـم  املتحدثـــة  وانتقـــدت 
الروســـية ماريا زاخاروفا، األســـبوع املاضي، 
اخلطـــوة التي اتخذتها جني شـــاهني، وقالت 
ســـاخرة إن الســـناتور كان عليهـــا أن تضيف 

بندا يضم قائمة بكتب يجب أن حترق.
وأثارت اخلطوة األميركيـــة أيضا حفيظة 
مارغريتا ســـيمونيان رئيســـة حترير شـــبكة 
قنوات روســـيا اليوم التي صرحـــت األربعاء 
لصحيفـــة إزفيســـتيا اليوميـــة إن اخلطـــوة 
تعيـــد إلـــى األذهـــان ممارســـات الســـناتور 
األميركـــي جوزيـــف مكارثي الذي قـــاد حملة 

في اخلمســـينات مـــن القرن املاضي لكشـــف 
أشخاص اعتبرهم شيوعيني.

وتخضـــع وســـائل اإلعـــالم األجنبية في 
روســـيا إلشـــراف وزارة اخلارجيـــة، وأصدر 
الرئيس الروســـي فالدميير بوتني قبل عامني 
قانونا يتيح للسلطات منع املنظمات األجنبية 
التـــي تصنـــف ”غير مرغـــوب فيهـــا“ من قبل 

الدولة.
ويتيح القانون جتميد حســـابات مصرفية 
للكيانات املســـتهدفة واحليلولة دون وصولها 
إلى وســـائل اإلعالم، واعتبـــرت منظمة األمن 
والتعـــاون أن ”صياغـــة ملتبســـة وغير دقيقة 
تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من 

احلقوق بينها حرية الصحافة“.

أمرية فكري

} القاهــرة - أفرزت معركـــة انتخابات نقابة 
الصحافيـــني في مصـــر، مجموعة من الدالالت 
واملعاني حتدد عالقة النظام احلاكم بالصحافة 
خـــالل الفتـــرة املقبلـــة، مع فوز عبداحملســـن 
ســـالمة مديـــر حتريـــر األهـــرام، املقـــرب من 
احلكومة مبنصب النقيب في االنتخابات التي 

أجريت اجلمعة.
وأعلنت اللجنـــة القضائية املشـــرفة على 
انتخابات نقابة الصحافيني املصريني حصول 
ســـالمة على 2457 صوتا مقابـــل 1890 صوتا 
للنقيـــب املنتهيـــة واليته يحيى قـــالش، الذي 
رشـــح نفســـه لوالية ثانيـــة في وقـــت يواجه 
فيه احلبس بتهمة نشـــر أخبـــار كاذبة وإيواء 
صحافيني في مبنى النقابة اتهما بالدعوة إلى 

التظاهر دون إذن واإلخالل باألمن العام.
ورغـــم أن النقيـــب اجلديـــد، تربطه عالقة 
مباشـــرة مـــع احلكومـــة، لكـــن ســـوف يظـــل 
مجلـــس النقابة نفســـه أحـــد أدوات الصراع، 
بعد أن جنـــح الصحافيان عمـــرو بدر وجمال 
عبدالرحيـــم اللذان يواجهـــان احلبس، بحجز 
مقعديهما في مجلس النقابة، وهي رسالة من 
الصحافيني تعنـــي أن التضامن مع قضيتهما 
واسع النطاق، وأن فكرة الصدام مع احلكومة 
مازالت واردة، وقد يتم التصعيد في أّي حلظة.
وقال سالمة في تصريحات صحافية عقب 
انتخابـــه نقيبـــا للصحافيـــني، ألن انتخابات 
نقابـــة الصحافيـــني كانت أصعـــب معركة في 
تاريخ النقابـــة، نظرا للظروف االنتخابية غير 
املواتيـــة بجانب ظروف أزمـــة النقابة التي مت 

اقتحامها في الفترة السابقة.
وعّلق علـــى أزمة النقابة ومصير ثالثة من 
أعضاء اجلمعيـــة العمومية من بينهم النقيب 

الســـابق يحيى قالش وعضو مجلس النقابة 
الســـابق خالد البلشي والعضو احلالي جمال 
عبدالرحيم، واملقرر النطق باحلكم فيها يوم 28 
مارس اجلاري، قائًال ”أنا ال أتدخل في ســـلطة 
القضاء، ألنها مؤسسة مهمة وال بد من احلفاظ 
على اســـتقالليتها، لكن هناك أشياء وخطوات 
تتبـــع في مثل هذه احلـــاالت“. ويرتبط معيار 
احلكـــم على عالقة مجلـــس نقابة الصحافيني 
املصريني باحلكومة، بشـــخص النقيب نفسه، 
وفقـــا مليولـــه السياســـية وأفـــكاره وتاريخه 
النقابي، وبالتالي فإن اختيار سالمة، القريب 
من احلكومة، يعنـــي أن املجموعة الصحافية 
آثرت تغييـــر النقيب املعـــارض يحيي قالش، 
عندمـــا استشـــعرت أن اخلطـــر علـــى املهنـــة 
والنقابة داهم، فأرادت إبعادها عن هذا اخلطر 

بامليل ناحية مرشح احلكومة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه حتـــى إذا كان ميل 
اجلماعـــة الصحافيـــة جتـــاه ســـالمة مقدمة 
لتحســـن العالقة بني احلكومـــة والنقابة، فإن 
ذلك ال ينفي وجود كتلة كبيرة من الصحافيني، 
ممن صّوتـــوا للنقيب الســـابق يحيي قالش، 
لديهـــم حتفظـــات علـــى التقارب بـــني النقابة 
واحلكومة، حيـــث كان تصويتهم مكافأة على 
حتدي أجهزة الدولة في معركة اقتحام النقابة 
ومساندة له في موقفه من القضية التي يحاكم 
فيها حالًيا بتهمة إيـــواء متهمني لدى العدالة 

مبقر النقابة.
ويـــرى الفريق املســـاند للنقيب اجلديد أن 
وجود أعضـــاء فـــي املجلس لديهـــم خالفات 
ســـابقة مـــع احلكومـــة وخلفهم مؤيـــدون من 

اجلماعة الصحافية، قد يشل من احلركهة.
لكن هناك فريقا من املعتدلني، ذهب إلى أن 
اختيار أعضاء فـــي مجلس نقابة الصحافيني 
مـــن تيـــارات مختلفـــة، يعكس تنـــوع النقابة 
السياسي، وإن حاول البعض منهم التصعيد 
مستقبًال، ســـتكون هناك أطراف أخرى تسعى 
إلـــى التهدئة ما يجعل األداء النقابي متوازًنا، 
وبالتالـــي يضمـــن املجلـــس أن يكـــون أداؤه 
متســـًقا مـــع التيـــارات الفكرية والسياســـية 

املتباينة داخل اجلماعة الصحافية نفسها.

ولـــم يكـــن تنصيب عبداحملســـن ســـالمة 
نقيًبا، إال بعودة احلشـــد على أساس االنتماء 
للمؤسســـات الكبـــرى، حيـــث كان احلضـــور 
األكبر من نوعه، مـــن جانب صحافيي األهرام 
احلكومية التي ينتمـــي إليها النقيب اجلديد، 
ما أعـــاد لألذهان ما كان يفعلـــه إبراهيم نافع 
رئيـــس مجلـــس إدارة األهـــرام األســـبق في 
هذه االنتخابـــات، بتقدمي أنـــواع مختلفة من 
التســـهيالت، ســـواء بتوفير وجبـــات غذائية 
مجانيـــة لصحافـــي املؤسســـة أو تخصيص 
وســـائل مواصـــالت لنقلهم إلى مقـــر النقابة، 
وجلـــب صحافيـــني مـــن احملافظـــات البعيدة 

للتصويت.
وكان لدعـــم احلكومـــة ملرشـــح األهـــرام، 
بوعده بدراســـة زيادة بدل التكنولوجيا (مبلغ 
مالي يتقاضاه عضو النقابة شـــهرًيا) وتقدمي 

تســـهيالت للصحافيني، الـــدور في جناحه، ال 
ســـيما وأنه ملس من خالل زيادة البدل شريحة 
كبيرة من أبناء املهنة من ذوي الدخل املنخفض، 
ما أعاد لألذهـــان ”لعبة احلكومة القدمية“ في 
دعم املرشـــح املقرب منها على منصب النقيب، 
ما يعزز عـــودة الدولة كمؤسســـات تريد بناء 
عالقة مع الكيانات النقابية الكبرى، بعكس ما 
كان يجـــري بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 من ترك 

مثل هذه األمور تأتي صدفة.
وبعـــد انتخـــاب ســـتة أعضـــاء جـــدد في 
مجلس النقابـــة، أصبحت الصحـــف القومية 
(احلكوميـــة) هي من تقـــود املجلس صراحة، 
بتســـعة مقاعد منها فيما ذهبـــت ثالثة مقاعد 
فقط للصحـــف اخلاص، ولم حتـــرز الصحف 
احلزبية شـــيئا. ويرى متابعـــون لالنتخابات 
ومـــا آل إليه مجلس النقابة اجلديد، أن وجود 

نقيـــب قريب مـــن احلكومة يؤهلـــه للتفاوض 
معهـــا بشـــأن مطالـــب الصحافيـــني املتعلقة 
بتحســـني الوضع املادي وحمايتهم من بطش 
األمن وعدم التضييق عليهم وتوســـيع نطاق 
حريـــة الـــرأي وزيـــادة املزايا املقدمـــة إليهم، 
ســـواء بزيادة البدل أو تقدمي تسهيالت بنكية 
واحلصول على أرٍض وشقق سكنية لالنتفاع 

بها.
وميثل جناح سالمة امتدادا لإلرث النقابي 
الشـــهير بجعل منصب النقيب ملرشح الدولة، 
بينما تكون العضوية للمعارضة واملســـتقلني، 
باعتبـــار أن النقيـــب يحتاج إلى شـــخص له 
قبول من الدولة ومؤسســـاتها وأجهزتها حلل 
املشـــكالت وجلب مـــا يعـــني الصحافيني في 
حياتهم العامـــة واملهنية، ونـــادرا ما خرجت 

االنتخابات عن تلك القاعدة.
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انتخابات الصحافيين المصريين.. الحسم لصالح التهدئة مع الحكومة

تدخــــــل العالقة بني نقابة الصحافيني املصريني ومؤسســــــات الدولة والنظام عهدا جديدا، 
ــــــر حترير األهــــــرام، املقرب من احلكومــــــة مبنصب نقيب  بفوز عبداحملســــــن ســــــالمة مدي
الصحافيني، وترجيح كفــــــة التيار املوالي للحكومة والتهدئة، على الطرف اآلخر املعارض 

بقيادة النقيب السابق يحيى قالش.

«إن وســـائل اإلعـــالم االجتماعـــي تعطي العـــرب وجهة نظر بديلـــة لألحداث. ففـــي جميع أنحاء ميديا

املنطقة، الغالبية العظمى من وسائل اإلعالم تملكها الحكومات}.

أليكس معلوف
نائب رئيس اجلمعية الدولية التصاالت األعمال

«غياب القوانني املنظمة للعمل اإلعالمي، هو الســـبب الرئيســـي ملا يحـــدث من  تعصب، نحن 

بحاجة إلى جهة تكون معنية بإصدار تراخيص مزاولة املهنة وفق شروط معينة}.

محمد الشيخ
األمني العام للجنة اإلعالم الرياضي السعودي

عبدالمحسن سالمة: 

انتخابات نقابة الصحافيين 

كانت أصعب معركة في 

تاريخ النقابة

ازدحام شعارات

مؤسسات إعالمية أميركية قيد التحقيق في روسيا

} لنــدن - واجهـــت شـــركة غوغل ســـيال من 
االنتقـــادات بعـــد عـــرض إعالنـــات لعالمات 
جتاريـــة معروفـــة ومؤسســـات حكومية، إلى 
جانـــب مقاطـــع فيديـــو ملتطرفـــني وأصحاب 

خطابات حتض على الكراهية.
وأوقفـــت احلكومة البريطانيـــة إعالناتها 
على غوغل ويوتيوب مؤقتًا، وقامت باستدعاء 
ممثـــل غوغل لشـــرح ما حـــدث بعـــد حتقيق 
صحافـــي أظهـــر بـــأن اإلعالنـــات املدفوعـــة 
بالضرائـــب املدفوعة من الشـــعب تظهر ضمن 
فيديوهـــات حتض على الكراهية والعنصرية، 
مثـــل مقاطع لديفيد ديوك قائـــد مجموعة ”كو 

كلوكس كالن“ املتطرفة.
وقالت احلكومة البريطانيـــة في بيان لها 
”لقد قمنـــا بإيقاف خدمة اإلعالنـــات التجارية 
مـــع يوتيـــوب النتظـــار تأكيد مـــن غوغل بأن 
الرســـائل احلكومية ميكنهـــا أن تصل بطرق 

آمنة ومالئمة“.
”ذا  صحيفـــة  نشـــرته  حتقيـــق  وأشـــار 
تاميز“ بأن إعالنات من ”بي بي ســـي“ وهيئة 
املواصالت بلندن ودائرة السياحة األسكتلندية 
وسلطة الســـلوك املالي و“هوندا“  و“لوريال“ 
وسلســـلة محالت ســـوبرماركت وصحيفة ”ذا 
غارديـــان“، ظهرت جميعها إلى جانب الفيديو 

ذي احملتوى املتطرف في يوتيوب.
كما ظهرت هذه اإلعالنات أيضًا إلى جانب 
مقاطع أخرى مثل احلزب البريطاني اليميني 

املتشدد باإلضافة إلى مجموعة من املتشددين 
الدينيـــني واملعروفـــني بتقدميهـــم خلطابـــات 

الكراهية.
احلكومـــة  باســـم  املتحدثـــة  وصّرحـــت 
البريطانية أن اإلعالن الرقمي هو وسيلة فعالة 
مـــن حيث التكلفـــة للحكومة إلشـــراك املاليني 
من الناس في حمـــالت احليوية مثل التجنيد 
العســـكري والتبـــرع بالدم. وقالـــت إن غوغل 
مســـؤولة عن ضمان معاييـــر عالية وتطبيقها 

على اإلعالنات احلكومية وااللتزام بها والتي 
ال تظهر جنبا إلى جنب مع محتوى غير الئق.

وردت غوغـــل علـــى هـــذه االنتقـــادات في 
بيان قالت فيه إنها متلك ”إرشـــادات صارمة“ 
للمواقع التي يتوجب أن تظهر فيها اإلعالنات.
وأضـــاف البيان ”نحـــن نعي بأننـــا قد ال 
نصيـــب هدفنا دائمًا، وأن اإلعالنات في بعض 
األحيـــان تظهـــر باملكان غيـــر الصحيح، نحن 
ملتزمون بتقدمي األفضل، وسنعمل على إجراء 

بالعالمات  والتحكـــم  لسياســـاتنا  تغييـــرات 
التجارية للمعلنني.“

لكن بعض الشركات قررت استغالل األمور 
لصاحلهـــا، إذ ذكـــرت شـــركة ”لوريـــال“ أنها 
شـــعرت ”بالذعر“ بعد ربط إعالناتها مبحتوى 
”متشـــّدد“ و“ســـلبي“، مشـــيرة إلى أن املشكلة 
وقعت بعـــد تصنيف خاطئ لغوغـــل لعدد من 

الفيديوهات.
من جانبهـــا أعلنت صحيفـــة ”الغارديان“ 
ســـحب كافة إعالناتهـــا الرقميـــة على غوغل 
ويوتيـــوب، موضحـــة أن إعالناتهـــا ُوضعت 
جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من املواد 

املتطرفة.
وقال ديفيد بيمســـيل الرئيـــس التنفيذي 
للصحيفـــة، إن إســـاءة اســـتعمال إعالنـــات 
الصحيفة التجارية يعد ”غير مقبول إطالقًا“.

كما عقدت وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة 
اجتماع وزاري خاص هذا األسبوع مع ناشري 
األخبار واملنصات التكنولوجية ملناقشـــة هذه 
املسألة من األخبار الوهمية والبيئة البرمجية 

التي تدعم ذلك.
وفيســـبوك،  غوغـــل  شـــركتي  أن  يذكـــر 
تســـيطران علـــى احلصـــة األكبـــر مـــن قطاع 
اإلعالنـــات الرقميـــة، في وقت يـــزداد فيه عدد 
العالمـــات التجاريـــة التي حتـــاول قطع جزء 
من ميزانيتها لإلعالن عبـــر املنصات الرقمية 

لهاتني الشركتني.

معلنون يعلقون تعاملهم مع غوغل بسبب المحتويات المتطرفة

غوغل تخطئ الهدف

[ الوعود الحكومية حسمت الفوز لمرشح األهرام  [ صحافيان يواجهان المحاكمة يفوزان بعضوية المجلس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قرر المكتب التنفيذي لالتحاد 
الدولي للصحافة الرياضية تجميد عمل 

االتحاد األسيوي للصحافة الرياضية، 
برئاسة محمد قاسم، على خلفية 

االستقاالت التسعة التي تقدم بها 
أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي 
ما جعل عمل االتحاد معلقا ومعطال، 

بحسب بيان لالتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية.

◄ انتقد وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، السبت، اإلعالم 
األوروبي، واصفا صحافيي أوروبا بالـ 
”الكاذبين والعنصريين“. وجاء ذلك في 
خطاب وجهه الوزير التركي للجماهير 

في محافظة أنطاليا (غرب)، تعليقًا على 
خبر نشرته صحيفة سويسرية يمينية، 

عن االستفتاء الدستوري في تركيا.

◄ نظم المجلس القومي للمرأة، األحد، 
ورشة عمل في القاهرة، بعنوان“طرق 

جديدة لسرد القصص الصحافية 
الخاصة بالمرأة“، والتي تستمر على 

مدى يومين، في إطار حملة ”التاء 
المربوطة.. سر قوتك“، والتي أطلقها 

المجلس القومي للمرأة وحققت نجاحا 
كبيرا.

◄ نظم منتدى ”الحوار األورومتوسطي 
األول لإلعالم“ في تونس العاصمة، 

األسبوع الماضي، ضمن مشروع يطمح 
لتبادل الخبرات والشهادات حول 

اإلعالم كمهنة ومجال تتعدد األطراف 
المتداخلة فيه وذلك بمشاركة مجموعة 

من الصحافيين العرب والعالميين.

◄ قررت محكمة القضاء اإلداري في 
مصر حجز الدعوى المقامة لوقف بث 

قناة «ltc» الفضائية، وإلغاء التراخيص 
الممنوحة لها للحكم بجلسة 2 أبريل 
المقبل، بدعوى مخالفة القناة لميثاق 

الشرف اإلعالمي والضوابط العامة 
للعمل بالمنطقة الحرة.

باختصار



} الرباط - ”الســـعادة قرار“، متالزمة يكررها 
مجموعة من النشـــطاء في شـــبكات التواصل 
االجتماعي في املغرب، اختاروا أن يطلقوا على 
أنفسهم اســـم ”جنود السعادة“. تعرف عليهم 
املغاربـــة في الســـنوات القليلة املاضية، حيث 
كان نشـــاطهم فـــي البداية محـــدودا ال يتعدى 
موقع فيسبوك قبل أن ينتشر هذا االسم ويعلن 
في كل مرة تبنيه هجمات ”سعيدة وإيجابية“ 
أسعدت أناسا فقدوا األمل في احلياة أو ضلوا 

الطريق إلى السعادة.
ويقول أشرف قريشـــي أحد أعضاء جنود 
السعادة ”جنود السعادة هم جيش إلكتروني 
مهمته األولى، تركز على العالم االفتراضي ألنه 

يضمن التواصل بطريقة مثلى مع الناس“.
وإضافـــة إلـــى التربص بـ”التعســـاء“ في 
العالـــم االفتراضـــي، قامت مجموعـــة ”جنود 
بإضفاء طابع مغربي على مبادرات  السعادة“ 
دولية تروم نشـــر احملبة ونبذ الكراهية، منها 
مثـــال مبـــادرة ”Free Hugs“ أو عناق مجاني، 

العام املاضي.
ويســـعى ”جنـــود الســـعادة إلى إســـعاد 
مليون عربي في إطار االحتفاء باليوم العاملي 
للسعادة الذي يصادف اليوم (20 مارس)، عبر 
نشر عريضة تهدف إلى جمع توقيعات مليون 
قاطـــن باملنطقة العربية، وكـــذا عبر تنظيم 13 

حفلة للسعادة في 13 مدينة مختلفة باملغرب.
ووصلت العريضة صبـــاح األحد إلى 750 
موقعا، وتدعو العريضـــة املوقعني إلى القيام 
بعمل نبيل إلسعاد اآلخرين، أوال عبر التوقيع، 
ثم إسعاد شخص مببادرة بسيطة، مع إمكانية 
توثيـــق العمـــل بفيديو أو صـــورة، ثم حتدي 

خمسة أشخاص للقيام بالعمل ذاته.
ويقول حمزة الترباوي، املنســـق اإلعالمي 
للحملـــة إن عـــدد التوقيعـــات القليـــل مقارنة 
بهدف املليون توقيع، يعود إلى مســـألة تقنية 
باألســـاس، فعـــدد مـــن املتفاعلـــني يرفضون 
كتابة عناوينهـــم البريدية الضرورية للتوقيع 
بســـبب مخاوف أمنية، مشيرا إلى أن قلة عدد 
التوقيعات ال يعني فشل احلملة، فمجرد النقر 
على هاشـــتاغ #جنود_السعادة ُيظهر تفاعال 

كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
بيـــَد أن الســـعادة قـــد ترتبط باملســـتوى 
املعيشي واالقتصادي لألفراد، وعن هذا يجيب 
الترباوي ”ربط الســـعادة باملال جرمية، نعرف 
فقراء تعســـاء وفقراء ســـعداء، ونعرف أغنياء 
ســـعداء وتعســـاء. أغلـــب شـــباب احلملة من 
طبقة فقيرة، وها نحن نحاول إســـعاد الناس. 
صحيح أنـــه ال ميكن أن نحّل مشـــاكل الدنيا، 
لكن نحـــن فخورون بأن ننير شـــمعة في نفق 

الظالم“.
أمـــا احلفـــالت التـــي ســـينظمها ”جنود 
السعادة“ في املدن املغربية، فهي حتمل عنوان 
”أجيو تعيشـــو الصغر“ (أهال بكم كي تعيشوا 
طفولتكم)، وستشهد بث فقرات من أغان قدمية 
لألطفال ومقاطع فيديو قدمية وفقرات فكاهية 

و“الكثير من السعادة بأبسط اإلمكانيات“.

} القاهــرة - حتولـــت واقعـــة تقبيـــل أحـــد 
األطفـــال لزميلته في الصـــف إلى قضية باتت 

تشغل الرأي العام املصري.
وبدأت الواقعة بشكوى في رسالة صوتية 
وقـــع تداولهـــا ما بني والدتـــي الطفلني، حيث 
اشـــتكت أم الطفلة لألخرى سلوك ابنها الذي 
جتـــاه طفلتها وقامت  وصفته بـ“غير الالئق“ 
بإرســـال رســـالة صوتيـــة إلـــى مجموعة من 
األمهـــات ليجد التســـجيل طريقـــه إلى مواقع 

التواصل االجتماعي.
جـــاء رد والـــد عبدالرحمن مســـتفزا حني 
علق بـ“اللي عنده (من لديه) معزة يربطها“ ما 
أشـــعل نقاش مواقع التواصل االجتماعي في 
مصر وأضفى عليه بعدا اجتماعيا ال سيما أن 

رد األب يكرس نظرة دونية للمرأة.
وشـــككت بعـــض ردود األفعـــال في صحة 
التســـجيل الصوتـــي املتداول علـــى صفحات 

الشبكات االجتماعية.
وخلـــق اجلـــدل الدائر حول قصـــة الطفل 
وزميلته بعد خروجها من محيط املدرســـة إلى 
الفضاء العام، طرفني متجاذبني؛ أحدهما يرى 
في تصريح األب ورد فعله مجرد مزاح وطرف 

آخر يرى فيه وجها قبيحا للمجتمع.
تطرقت مـــن جانبها  برامج ”التوك شـــو“ 
للواقعـــة، وانتقدت طريقة تصـــرف األب، كما 
انتقـــد اإلعالمي معتز الدمـــرداش طريقة األب 

في التعامل مع تصرف ابنه.
وعلـــق اإلعالمـــي خيـــري رمضـــان علـــى 
املوضـــوع بأنه ”أصبـــح شـــعار املرحلة وأن 
الهاشـــتاغ بات يحتل املركز األول“. وقال ”كنا 

زمان بلد شهادات دلوقتي بلد إفيهات“.
وإفيهـــات جمـــع إفيه وهي كلمة فرنســـية 
(effet) ومعناهـــا املؤثـــرات، دخلـــت اللهجـــة 
املصريـــة حيث يســـتعملها املصريون مبعنى 

جملة تهريجية.
فيما نشـــرت بعـــض الصحـــف التفاصيل 
الكاملـــة للقصة حتـــت عناوين مثـــل ”خناقة 
(معركـــة) اللي عنده معـــزة يربطها“، ”القصة 
الكاملـــة لبوســـة احلضانة“. وأفـــردت مواقع 
الكترونية مســـاحات الستشـــاريني في الطب 

النفسي لتحليل املوضوع.
وأشار أحدهم إلى أن اللفظ الذي قاله والد 
الطفـــل يوضح ”مـــدى الكبت اجلنســـي الذي 

يعانـــي منه املجتمـــع“. بل قدم أحـــد املواقع 
نصائح ألولياء األمور واملدرســـة حول كيفية 

التعامل مع الطفلة في حالة قبلها زميلها.
ودخل الســـلفيون على اخلط، وطالب 

رجل دين يدعى ســـامح عبداحلميد 
باحلجـــاب،  الطالبـــات  بإلـــزام 

التـــى  بالكلمـــة  مستشـــهدا 
أحدثـــت جـــدال قائـــال ”اللي 

ـبها“. عنده بنت يحجِّ
أخصائيـــون  ويتفـــق 
مصريون علـــى أن املجتمع 
املصري يعاني كبتا جنســـيا 

كبيرا غذتـــه ”متالزمة احلرام 
التي يروج لها رجال  واحلالل“ 

دين.
اإلنترنت  مســـتخدمي  عدد  ويقدر 

فـــي مصر بـ48 مليون مســـتخدم، (52 باملئة 
مـــن إجمالي عـــدد الســـكان). كمـــا يبلغ عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك فـــي مصـــر 27 مليون 

مستخدم.
الصحافـــي  الكاتـــب  علـــق  جانبـــه  مـــن 
إبراهيـــم اجلارحي على الواقعـــة في تدوينة 
على فيســـبوك ”أنـــا ضد حوار أوليـــاء أمور 

الطفلني وضد فكرة نشـــره بهذا الشـــكل، إمنا 
أبو عبدالرحمن أضاف إلى قاموس املصطلح 
السياســـي في مصر عبارة ستحسم خالفات 
جوهريـــة، ابني يبـــوس زي ما هـــو عايز 
(مثلمـــا يريـــد) واللي عنـــده معزة 

يربطها“.
وكتبت اإلعالمية ياســـمني 
فيســـبوك  علـــى  اخلطيـــب 
التـــي  املعانـــاة  ”أتصـــور 
الصغيرة  الفتـــاة  تعيشـــها 
ومثيالتهـــا  القصـــة،  بطلـــة 
-وهـــن كثيـــرات- أعتقـــد أن 
أهلهـــا فرضوا عليهـــا حجابا 
يعوقهـــا عن ممارســـة طفولتها، 
ورمبا روعوها مـــن عقاب أخيها، إذا 
علم بأمر قبلة عبدالرحمن، أو شـــم خبر بأنها 

(بتلعب مع البويز ’األوالد‘)“.
وأضافت ”سوف يقنعونها تدريجيا بأنها 
عـــورة، وأن كبتهـــا تديـــن وأن احلـــب رجس 
وأن الرجـــل.. أي رجـــل.. أفضل منهـــا، وأنها 
ناقصة عقل ودين، سيســـحقونها ويحولونها 
-بإرادتها- إلى مســـخ، مجرد رحم، لن ينجب 

إال املزيد من املسوخ“.

وكتب محام مصري على تويتر ”هذا تفكير 
املجتمـــع املصري، اللي عنـــده معزة يربطها.. 
بنتك لو محترمة مكنتش تركته باسها (لم تكن 
لتتركه يقبلها)، هذا اسمه منتهى االنحطاط“.

وتهكـــم حســـاب ســـاخر لزوجـــة الرئيس 
املصري األسبق يحمل اسم سوزان مبارك عبر 

“اللي عنده ثورة يربطها“.
واســـع  نطـــاق  علـــى  مغـــردون  وانتقـــد 
”االنحطـــاط“ الذي وصل إليـــه تفكير املجتمع 

املصري.
وقال مغرد ”يتحدثـــون عن أطفالهم كأنهم 
أنـــاس عاقلون ينقلـــون دعشـــنتهم ألطفالهم، 
يكبـــرون ويتخرجـــون دواعـــش مـــع مرتبـــة 
الشرف“. وتســـاءل مغرد ”طفل تصرف ببراءة 
الطفولـــة وقّبل صديقته تصير منها مشـــكلة، 

ملاذا تنقلون هوسكم ألطفالكم؟“.
ويعرف املجتمع املصـــرى بتداول األمثال 
الشـــعبية بشـــكل كبير. وتقلل معظـــم األمثال 
الشعبية من شأن املرأة، وتبرز الفرق واضحا 
بينهـــا وبـــني الرجـــل علـــى غـــرار ”البنت يا 
تســـترها (تزوجها) يا تقبرها“ و“عقربتان في 
و“البنت باللدح  احليط وال بنتـــان في بيـــت“ 

والولد باملدح“ واللدح مبعنى الضرب.
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} مقديشــو - تفاعل مغردون عرب مع تقرير 
أممـــي صدر مؤخـــرا يحذر مـــن أن الصومال 
بات على حافة مجاعة ضمن عدة هاشـــتاغات 
علـــى غـــرار #الصومال_يحتاج_املســـلمني 
و#املجاعـــة_ و#مجاعة_الصومـــال_٢٠١٧ 

في_الصومال.
وكان رئيـــس الـــوزراء الصومالي حســـن 
علي خيـــري أعلن مؤخرا عن وفـــاة نحو ١١٠ 
أشـــخاص نتيجـــة املجاعة واجلفـــاف اللذين 

يضربان البالد.
وأعلـــن الصومـــال نهاية فبرايـــر املاضي 
حالة ”الكارثة الوطنية“ بســـبب اجلفاف الذي 

بات يهدد حياة حوالي ٣ ماليني شخص.
وأدى اجلفاف إلى انتشـــار اإلسهال احلاد 
والكوليرا واحلصبة، وتتهدد نحو ٥٫٥ مليون 

شخص أمراض تنقلها املياه.
وســـبق أن مـــرت على الصومـــال موجات 
جفاف تطورت إلى مجاعات وذلك في ســـنوات 
١٩٦٤ و١٩٧٤ و١٩٩٢ و٢٠١١، تسببت األخيرة في 

وفاة ٢٦٠ ألف شخص نصفهم من األطفال.
وقال مغرد:

وتعجب آخر:

فيما اعتبر حساب على تويتر:

وطالب معلق:

وتهكم مغرد:

وتفاعل حساب:

يذكر أنـــه عـــام ٢٠١١ وصلت املســـاعدات 
الدوليـــة متأخـــرة جدا، وعندما أعلن رســـميا 
عن حـــدوث املجاعة كان أكثر من نصف الـ٢٥٠ 
ألفـــا الذين ماتوا، قد أغمضـــوا أعينهم للمرة 

األخيرة.

جنود السعادة في المغرب مواقع التواصل من القضايا المصيرية إلى المشاكل السطحية

يتربصون بالتعساء

منتهى البراءة

ســـيكون لزاما على شـــركات فيســـبوك وألفابت -الشركة األم لغوغل- وتويتر تعديل شروط خدمتها للمســـتخدمين األوروبيين في غضون شهر 

أو تواجه الغرامة، وفقا لما ذكره مســـؤول في المفوضية األوروبية. وتواجه شـــركات التقنية األميركية قوانين إجراءات تدقيق مشـــددة في أوروبا 

بسبب طريقة قيامها بأعمالها، ابتداء من الخصوصية وحتى السرعة التي تستجيب بها إلزالة المحتوى غير القانوني أو المهدد للحياة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#المجاعة_في_الصومال

 أخصائيون يتفقون 

على أن المجتمع 

المصري يعاني كبتا 

جنسيا غذته {متالزمة 

الحرام والحالل}

[ قبلة طفلين في مدرسة تصبح قضية رأي عام في مصر

WikileaksMENA  

Haunted_Ruby 

yalbhijan 

najkassem 

karaaljpory  

ailahabdulah20 

khalifa_alhinai  

Oliik2 

Falqemzi  

LosInTheLife 

althani_faisal 

majidaelroumi

في مثل هذا اليوم ٢٠ مارس
وقبل ١٤ عاما صدر قرار جورج بوش 
بتدمير العراق حضارة وشعبا وبدأ 

من وقتها حمام الدم العراقي.

هنري كسينجر: إذا استمر احلكم 
الديني سيصبح نصف الشرق األوسط 

ملكا إلسرائيل.
هذا هو الهدف احلقيقي من الربيع 

العبري والدفاع الغربي عن املتأسلمني.

جتاوز املاضي سنة كونية:
لو لم يكن هناك مجددون لبقينا 

منتطي ظهور احلمير ونشعل القناديل 
ونتراسل باحلمام الزاجل!

البعض يريد أن يعيدنا إليها!

نعم مشغولون بالعنف بيننا 
وحولنا فال نتناول العنف احلقيقي 

لدينا عنف اجلهل، عنف احلياة خلف 
جدران أربعة، االختباء من الواقع 

وانفصام شخصياتنا.

ال يوجد في بلدي من يفهم احلرية 
ومبدأ حرية الرأي وحرية االختيار 

إماتكون معي أو أنت عدوي حتى لو 
كنت من مذهبي. 
#حقيقة_العراق

 "البيوت أسرار"..
جملة تتردد في مجتمعنا وخلفها تقبع 

الكثير من القصص املؤملة. 
وغالبًا خلفها متسلط "مدمن أو متسلط 

أو مضطرب نفسيًا".

الشيطان هو ذاك الذي يزرع اخلوف 
في األطفال، والُكْرَه في الشباب، 

واحلقد في الكبار. الشيطان هو الذي 
يفعل كل ذلك، ويردد:

أعوذ بالله من الشيطان.

"أن تعشقي علبة شوكوالتة "خيرا" 
من أن  تعشقي رجال ال يتقن إسعادك..

زيادة  الدهون وال زيادة الهموم".

أفضل كثيرا الصمت عندما تختلط 
األمور علي أو عندما أعجز عن نصرة 

احلق. وذلك أفضل من الوقوع 
في ترجيح رأي ضال أو ظلم صاحب 

حق أوالتطبيل ملستبد.

أولى خطوات السعادة
أال تشقى بحمل هم كالم الناس

فتدير حياتك وفق ما يعجبهم فقط
واحذر التوهم بأن الناس ال شغل لهم

سوى التفرغ ملراقبة أدق أفعالك.

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

ابتسِم فإّن دواء الَيأس مبسْمك.

تتتابعوا

@abdalotaibi992

#الصومال_يحتاج_املسلمني، باملختصر 
إذا أردمت إنقاذ الصوماليني أنقذوا اقتصاد 

بالدهم ال تتبرعوا مبال مسروق.

#

2@  i2__

#الصومال_يحتاج_املسلمني، كنا نعجب 
مــــــن التاريخ املاضي كيف مير الذل والهوان 
باملسلمني وإخوانهم حولهم بخير وقوه.. اآلن 

نراهم.

#

@SalehAli_ksa

مجاعة في الصومــــــال راح ضحيتها خالل 
يومني فقط ١١٠ أشخاص وسط صمت العالم 
فاألمر ال يتعلق باتهام مسلم باإلرهاب إمنا 

موضوع تافه ”مسلم ميوت جوعا!“.

م

@aliabotoeima

ملــــــاذا االنتظار ليموتوا جوعــــــا ونحن نعرف 
ــــــة ميرون بأزمــــــة جوع.  أن لهــــــم مــــــدة طويل

#الصومال_يحتاج_املسلمني.

مل

@Scientistmarie

#مجاعة_الصومــــــال_٢٠١٧ ملاذا لم يقم 
املطاوعــــــة بحملة إغاثة للصومــــــال؟ أو ألن 
بناتهم لسن شــــــقروات مثل بنات سراييفو 

وبنات سوريا؟

#

@Frooty_F

#مجاعة_الصومال_٢٠١٧
ــــــون قبل ١٠٠ ســــــنة أو أكثر  كان الصومالي
يرســــــلون لنا معونة ومساعدات إلنقاذنا من 
اجلوع والقحط واآلن نحن عاجزون أمامهم.

#

طفل مصري (7 ســــــنوات) يقبل زميلته في 
املدرسة، لكن احلكاية لم تنته عند شكوى 
ــــــدة الطفلة، وانتقل األمــــــر ليتحول إلى  وال
جدل على وســــــائل التواصــــــل االجتماعي 
ــــــم تهــــــدأ وتيرته  واإلعــــــالم فــــــي مصــــــر ل
ــــــني الذكورية  على امتداد أســــــبوع. وما ب
واالســــــتخفاف باألمــــــر، شــــــبهوا املــــــرأة 

بـ“معزة!“.



املتحـــدة  األمم  منظمـــة  حـــددت   - ديب   {
فـــي يوليـــو 2012 يوم 20 مارس من كل ســـنة 
يوما عامليا للســـعادة اعترافـــا منها بأهمية 
السـعادة والرفاه بوصفهـما قيمتني عامليتني 
يتطلـــع إليهما البشـــر في كل أنحـــاء العالم، 
وملـــا لهما من أهمية فـي مـــا يتصل مبقاصد 

السياسة الـعامة.
ومـــع العـــودة لالحتفال بيوم الســـعادة 
مطلـــع هذا األســـبوع، يعود الســـؤال األزلي 
الـــذي يـــراود اجلميع مـــن الفالســـفة مرورا 
باألطبـــاء النفســـيني وصـــوال إلى االنســـان 
العادي الذي يعيش بهدف أساســـي ال يفارق 
تفكيـــره ويتمثل في البحـــث عن ”كيف يكون 

سعيدا؟“.
وغالبا ما يرتبط شعور األفراد بالسعادة 
مبحيطهم وســـلوك من حولهم، لكن رغم ذلك 
يخيـــل للجميع أنهم يصادفـــون يوميا العدد 
األكبـــر من أصحاب املزاج الســـيء في العمل 

والشارع.
وتعتقـــد جينا شـــولر اخلبيـــرة األملانية 
في علم تصميم الرســـوم البيانيـــة واملواقع 
اإللكترونيـــة بـــأن أصحـــاب املزاج الســـيء 
ليســـوا بهذه احلالة النفســـية السيئة التي 
يبـــدون عليها، موضحة ”إنهـــم ال يحتاجون 

سوى إلى محفزات إيجابية على السعادة“.
وتقوم شولر التي تطلق على نفسها لقب 
وزيرة الســـعادة برحلة عبـــر الكثير من املدن 

األملانية.
العاملـــي  باليـــوم  االحتفـــال  ومبناســـبة 
للســـعادة أطلقت شـــولر حملة ”اكتب نفسك 
سعيدا“ واستطاعت خالل أيام قليلة تشجيع 
3700 من النســـاء والرجال على املشاركة في 

هذه احلملة.
ويحصـــل املشـــاركون فـــي احلملـــة على 
عنـــوان شـــخص آخر مشـــارك فـــي احلملة 
ويكتبون له خطابا شـــخصيا ويســـتخدمون 
في هذه الرســـالة الشخصية أسئلة لتحفيزه 
على الســـعادة مثـــل ”ما هي أجمـــل ذكريات 

طفولتك؟“ و“مب تفتخر؟“.
وقالت شـــولر (30 عاما) إن الصدى الذي 

أحدثته حملتها هائل، وأوضحت أن 
أكثر ما مييز هذه احلملة وســـاعد 

علـــى جناحها هـــو التعرف 
على شـــخص غريب ”دون 

أفـــكار مســـبقة ودون 
حتيز“.

فـــت  ضا أ و
”يتطلع اجلميع 
إلـــى احلصول 
أخـــرى  مـــرة 
عبر صندوق 

البريد على شيء مكتوب باليد بعد أن كان كل 
ما يحصلون عليه في صندوق بريدهم فواتير 

ومطالبات بالدفع“.

أول وزارة للسعادة في بلد عربي

بـــدأت وزارة الســـعادة والرفاهيـــة التي 
أسســـتها شولر كمشـــروع فني عام 2012 في 
كليـــة مانهـــامي للتصميم، وهو نفـــس العام 
الذي قررت فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

اعتماد يوم عاملي للسعادة.
وكانت مملكة بوتان جنوب آسيا صاحبة 
الفكـــرة حيـــث أعلنت فـــي ســـبعينات القرن 
املاضي إسعاد شـــعبها هدفا للدولة وأنشأت 

وزارة للسعادة.
وفـــي البلـــدان العربيـــة كانـــت اإلمارات 
العربية املتحدة الســـباقة في توفير السعادة 
ملواطنيها عندما قررت يوم 8 فبراير من العام 
املاضي إنشاء وزارة للسعادة بهدف مواءمة 
كافـــة خطط الدولـــة وبرامجها وسياســـاتها 

لتحقيق سعادة املجتمع.
واليـــوم وتزامنـــا مـــع االحتفـــال بيـــوم 
الســـعادة، أعلن نائب رئيس اإلمارات وحاكم 
دبي الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم عن 
تأســـيس مجلس الســـعادة العاملي برئاســـة 
جيفري ســـاكس أستاذ التنمية املستدامة في 
جامعة كولومبيـــا وبعضوية 122 عضوا من 

مختلف التخصصات.
ويأتي تشـــكيل مجلس الســـعادة العاملي 
نتيجـــة حلـــوار الســـعادة الذي عقـــد ضمن 
أعمـــال القمـــة العامليـــة للحكومـــات التـــي 
عقـــدت دورتها اخلامســـة بدبي فـــي فبراير 

املاضي.
”إن  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
تعاظم التحديات وتســـارع وتيرة التحوالت 
والتغيرات على الســـاحة العاملية، تتطلب من 
صناع القرار تبني سياسات ومقاربات تفتح 
نوافذ أمل للناس، ولعل احتفال األمم املتحدة 
باليوم العاملي للســـعادة يتحول إلى رســـالة 

للعالم للبحث عن آليات جديدة حتقق اخلير 
للشعوب“.

وكانت اإلمـــارات أول دولـــة عربية تظهر 
في ترتيب ”أســـعد الدول لســـنة 2016“ حسب 
القائمـــة التـــي أعدهـــا معهد إيـــرث بجامعة 
كولومبيا بتكليف من األمم املتحدة وشـــملت 

157 دولة.
وعلـــى ضفاف قنـــاة دبي املائيـــة انطلقت 
الســـبت مســـيرة ”رحلة الســـعادة“ مبشاركة 
وزيـــرة الســـعادة عهود الرومـــي، وعدد كبير 
من املســـؤولني واإلعالميني والفنانني احتفاال 

بيوم السعادة.
وبـــدأت مؤخـــرا مصطلحـــات الســـعادة 
والفـــرح تقترن ببعض املؤسســـات في بلدان 
عربية، حيث أصدر وزير الصحة الســـعودية 
وفيـــق ربيعـــة قـــرارا بتعيـــني مديـــرة عامة 
للتواصـــل الداخلـــي بالـــوزارة، حصلت على 
لقب ”مديرة الســـعادة“، لتتولى مهمة ترتيب 
الرحالت والبرامج الترفيهية ملوظفي الوزارة 
وذويهم، حسبما ذكرت وسائل إعالم سعودية.
وبدأت بالفعل ســـلوى العمران أول مديرة 
ســـعادة بوزارة الصحـــة الســـعودية، عملها 
في محاولـــة إدخال روح البهجـــة إلى نفوس 
العاملـــني وذلك مـــن خالل تنظيـــم أول رحلة 

بحرية السبت.

دورات لتعلم السعادة

يشغل البحث عن السعادة فالسفة وعلماء 
دين وأدباء منذ اآلالف من السنني، ولكن هناك 
أيضا تزايدا في أعداد الشركات والسياسيني 
الذيـــن اكتشـــفوا الرفاهية والراحـــة والرضا 
كقيم ومبـــادئ هامة ”فلم يعـــد هذا املوضوع 
قاصـــرا على فئة بعينها من الناس“ حســـبما 
رأت شـــولر التي ترى نفسها رسوال للسعادة 

وتؤكد دائما أنها ليست باحثة.
أمـــا عالـــم النفـــس األملاني توبيـــاس رام 
من جامعة براونشـــفايج للعلـــوم التطبيقية، 
فإنـــه يبحث عن الســـعادة في إطار مشـــروع 
علمـــي، حيث يطـــور أســـلوبا تدريبيا خاصا 
على السعادة يســـتخدمه املعلمون يسعى من 
خالله ملســـاعدة اإلنسان على جتنب ما يعرف 
باإلرهـــاق الذهني في الوظيفـــة وجعل هؤالء 

املربني أكثر إبداعا.
املدرسون  هؤالء  ويتعلم 
فـــي دورات خاصة زيادة 
نســـبة ”االســـتعداد 
مـــن  وذلـــك  للســـعادة“ 

خـــالل احلـــرص علـــى إدراك مـــا هـــو جميل 
والشعور بالشكر واملنة ملا هو إيجابي وكذلك 

عقد النية أكثر في القيام بأعمال صاحلة.
وأثبـــت الباحثـــون اآلن صحـــة املقولـــة 
القدميـــة ”اإلنســـان هـــو من يصنع ســـعادته 
بنفســـه“ حيـــث أظهـــرت دراســـات دولية أن 
االســـتعداد الفطري لإلنســـان ليكون ســـعيدا 
يتوقف في 50 باملئة منـــه على عوامل بداخله 
فـــي حـــني أن 10 باملئة منه فقـــط تتوقف على 
ظـــروف حياته ”فاحلصول على ســـبيل املثال 
على وظيفة جديدة، أو سيارة جديدة أو جهاز 
تلفـــاز جديد ال يســـاهم في حتقيق الســـعادة 
بعيدة املدى“ حســـبما أوضح رام، في حني أن 
املساحة الشخصية التي يستطيع اإلنسان من 

خاللها إسعاد نفسه تبلغ 40 باملئة.
وُجـــرب هـــذا التدريـــب علـــى الســـعادة 
املخصـــص للمعلمـــني في دورات ملـــدة أربعة 

أسابيع شارك فيها أكثر من 150 طالبا.
ويفضل رام في بداية الدورة توزيع كراسة 
تتضمن تدريبا على الســـعادة بعنوان ”ثالثة 
أشـــياء جيدة“، حيث يطلـــب من كل طالب ”أن 
يســـجل على مدى 14 يوما ثالثة أشياء جيدة 
عاشـــها فـــي يومـــه وأن يرفق هذه األشـــياء 
الثالثة مســـاهمته الشخصية التي قدمها 
إلجناح هذه األشياء مبا في 
ذلـــك األمـــور الصغيرة 
مثل االستمتاع 
بالشـــمس أو 
السناجب  مراقبة 
أثنـــاء تســـلقها 

األشجار“.

واكتشفت مجموعة أخرى من الباحثني أن 
هذا التفكير والتأمل املســـائي يؤثران بشـــكل 

إيجابي على النوم نفسه.
يعرف الباحثون الســـعادة بأنها شـــعور 
ذاتي أو شـــخصي بالراحـــة والرفاهية يتميز 
باملعايشة الكثيرة للمشـــاعر اإليجابية وندرة 
املشـــاعر والعواطف الســـلبية. ولقياس درجة 
هذه السعادة ترجم الباحثون املؤشر املعترف 
بـــه عامليـــا للتجـــارب اإليجابيـــة والســـلبية 

(SPANE) إلى اللغة األملانية.
وحسب رام فإن أولى النتائج التي وجدها 
الباحثون لدى هؤالء الطالب تشير إلى أن هذا 

التدريب ميكن أن يكون مستداما.
ومـــن املنتظر أن تبدأ أواخـــر أبريل املقبل 
جتربـــة رائـــدة مع معلمـــني مبدرســـة ثانوية 

مبدينة براونشفايج األملانية.
وبينمـــا انطلق الباحث رام في جتاربه من 
االعتمـــاد على الفـــرد، فإن يوهانيـــس هيراتا 
يركـــز على املجمـــوع املجمـــل، حيـــث يعتقد 
البروفيسور هيراتا أستاذ العلوم االقتصادية 
بكلية أوسنابروك األملانية، بأنه من املمكن نقل 
من  منوذج ”إجمالي ناجت الســـعادة القومي“ 
مملكـــة بوتان إلى أملانيا أيضـــا، وقال إن ذلك 
يعني وضع االقتصاد في خدمة إسعاد البشر.
وأضـــاف اخلبير االقتصـــادي هيراتا ”أنا 
على قناعة بأنه سيكون من املفيد لنا أن نعمل 
أقل في وظائف تتطلب دواما كامال، ورمبا كان 
من األفضل لنا خفض عدد ســـاعات العمل إلى 
30 ســـاعة أسبوعيا. عندها سيكون لدينا وقت 
أكثر من أجل أبنائنا ومن أجلنا نحن أنفســـنا 
وسنســـتطيع التغلب بشكل أفضل على الكثير 
من متطلبات احلياة مما ســـيخفض الضغوط 

النفسية التي نتعرض لها“.
كما شـــدد هيراتا على أن خفض اإلنســـان 
استهالكه الشخصي جراء تراجع دخله بسبب 
خفـــض عدد ســـاعات عمله ســـتكون له نتائج 

إيجابية على البيئة أيضا.
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تزامنا مع االحتفال بيوم السعادة العاملي أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن

تأسيس مجلس السعادة العاملي بمشاركة 122 عضوا من مختلف التخصصات في العالم.

تزايدت الدراسات واألبحاث املتعلقة بالبحث عن سبل وآليات السعادة مع تزايد عدد الشركات

والسياسيني الذين اكتشفوا أن الرفاهية والراحة والرضا قيم ومبادئ هامة لتحقيق التقدم. تحقيق

ــــــر قدرة على اإلبداع  ــــــاس بصحة أفضل ويكونون في الغالب أكث يتمتع الســــــعداء من الن
والعطاء، بل إنهم ينجحون في إشــــــاعة جو من الســــــعادة في الوسط الذي يعيشون فيه، 
فهل ميكن أن يتدرب اإلنســــــان على إسعاد نفســــــه في عالم غلبت عليه احلروب واملآسي 

في السنوات األخيرة؟

في يومها العالمي، السعادة في طريقها إلى البلدان العربية
[ سعادة الفرد مرتبطة باقتصاد البلد الذي يعيش فيه  [ اإلنسان هو من يصنع سعادته بنفسه

يعرف الباحثون السعادة بأنها شعور 

ذاتي أو شخصي بالراحة والرفاهية 

يتميز بالمعايشة الكثيرة للمشاعر 

اإليجابية وندرة المشاعر والعواطف 

السلبية

ي
و“مب تفتخر؟“. طفولتك؟“

عاما) إن الصدى الذي  وقالت شـــولر (30
أحدثته حملتها هائل، وأوضحت أن 

أكثر ما مييز هذه احلملة وســـاعد 
علـــى جناحها هـــو التعرف 

”دون  على شـــخص غريب
أفـــكار مســـبقة ودون 

حتيز“.
فـــت  ضا أ و
”يتطلع اجلميع 
إلـــى احلصول
أخـــرى مـــرة 
عبر صندوق

املدرسون باليوم العاملي للســـعادة يتحول إلى رســـالة  هؤالء  ويتعلم 
فـــي دورات خاصة زيادة 
نســـبة ”االســـتعداد 
مـــن  وذلـــك  للســـعادة“

ي
تتضمن تدريبا على الســـعادة بعنوان ”ثالثة
”أن ”، حيث يطلـــب من كل طالب أشـــياء جيدة“
مدى 14 يوما ثالثة أشياء جيدة يســـجل على
عاشـــها فـــي يومـــه وأن يرفق هذه األشـــياء
الثالثة مســـاهمته الشخصية التي قدمها
إلجناح هذه األشياء مبا في
ذلـــك األمـــور الصغيرة
مثل االستمتاع
بالشـــمس أو
السناجب مراقبة 
أثنـــاء تســـلقها

األشجار“.

أصحاب المزاج الجيد يعززون الشعور بالسعادة

مهرجانات وفعاليات لتحفيز السعادة



} لنــدن – ميكـــن عن طريق مواقـــع التواصل 
االجتماعي حجز ســـيارات األجـــرة أو مطعم 
لتناول العشـــاء أو حجز مـــكان لقضاء عطلة. 
ولكن علـــى ما يبدو ميكن إجنـــاز كافة األمور 
األخرى ذات األهمية أيضا من خالل اإلنترنت، 
حيـــث انتشـــرت تطبيقات جليســـات األطفال 
انتشـــارا واســـعا وحلـــت محـــل التســـويق 
باســـتخدام اللوحـــات اإلعالنيـــة فـــي مراكز 
األلعـــاب الترفيهية أو حتى عـــن طريق تبادل 

أطراف احلديث بني األشخاص.
مثال ميكن أن يتم الدفع من  فخدمة ”أوبر“ 
خاللها عن طريـــق ”الفيزا“ كما ميكن حجزها 
في نفس الوقت، واخلدمة مســـتمرة على مدار 
أربع وعشـــرين ساعة. باإلضافة إلى ذلك ميكن 
ألوليـــاء األمور تســـجيل طلب علـــى التطبيق 
الذي يقـــوم بـــدوره بإعالم مربيـــات قريبات، 
ثـــم يؤكد احلجز في غضـــون دقائق. وتعرض 
بعـــض التطبيقـــات مربيـــات ذات مؤهـــالت 
والبعض اآلخر ينصح باالســـتعانة مبربيات 

محليات.
ولكن هـــل من املعقـــول أن جنـــازف بترك 
أطفالنا مع شخص غريب ملجرد أن لديه بعضا 
من املؤهالت املسجلة في قائمة على اإلنترنت، 
أو ملجـــرد قراءة عدد من ردود األفعال املختلفة 

من عمالء آخرين؟
وتســـتخدم فرانسيس جونز (32 عاما) من 
لنـــدن التي لديها طفـــل يبلغ مـــن العمر عاما 
ونصـــف العام هذا التطبيق باســـتمرار لطلب 
جليســـة لطفلها قائلة ”لم يسبق لي أن تركته 
خالل ســـاعات النهار. تأتـــي املربية فقط حني 
يكـــون نائمـــا. إذا كنـــت تريدين االســـتمتاع 
بحياتك فعليك اســـتخدام هـــذه اخلدمة ألنه ال 
ميكن االعتماد دائما على األســـرة واألصدقاء. 
كان من األفضل بالنســـبة إلـــي أن أجد مربية 
مـــن احمليط الذي أعيش فيـــه، ولكن ذلك األمر 

كان صعبا“.

يســــتدعي  ال  األمــــر  أن  جونــــز  وتعتقــــد 
لــــوم األمهات، حيــــث قالت ”أعتقــــد أنه مفيد 
بالنســــبة إلي أن أخــــرج وأن أقابل األصدقاء. 
فأنــــا بحاجة إلــــى مقابلة األصدقــــاء القدامى 

والتحدث معهم“.
لكن بعــــض األمهات األخريــــات يعارضن 
هــــذه الفكرة مثل إميلي مارش (32 عاما) وهي 
أم لطفلني من هونسلو غرب لندن. إميلي قالت 
”أعرف بعــــض األمهات الالتــــي ينفقن الكثير 
من األموال على اســــتخدام تلك اخلدمة. ولكن 
بالنســــبة إلي ال ميكنني االستمتاع باخلروج 
ليــــال وأنا أعــــرف أن طفلي سيســــتيقظ ليرى 
شــــخصا غريبا أمامه في املنــــزل بدال من أمه. 
أفضل حينها البقاء في املنزل على أن أخرج“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى جليســــات األطفــــال 
أنفسهن فتخلق تلك التطبيقات لهن بيئة عمل 
أكثر أمانــــا. وتعمل كلير ديفيــــس (41 عاما)، 
وهــــي أم لتوأمني من غلوســــتر بجنوب غرب 
إنكلترا، كجليســــة أطفال في شركة ”بامبينو“ 
منــــذ نوفمبــــر 2016، وتتقاضــــى 8 جنيهــــات 
إسترلينية في الساعة. وقالت ديفيس ”تسري 
األمور معي على أحسن ما يرام. منر بضائقة 
ماليــــة ونحتاج املال، لذلــــك أنتظر زوجي عند 
العــــودة من عمله ليعتني باألطفال وأذهب أنا 
إلــــى عملي. كثيرا ما كنت أروج لنفســــي على 
صفحات املنتديــــات وجاءتني بعض الطلبات 
الســــخيفة التي جعلتني أتــــردد حتى توقفت 
متاما بعدها عن اإلعالن. أما هنا فبيئة العمل 

آمنة متاما“.
ومقابل 8 جنيهات إســــترلينية في الساعة 
متكن جليســــات األطفال اآلبــــاء واألمهات من 
مباشــــرة أعمالهم. وقال آري الســــت املؤسس 
الــــذي مت إطالقه  املشــــارك لتطبيــــق ”بابــــل“ 
العام املاضي ”يســــتخدم الناس تطبيق أوبر 
حلجز ســــيارات األجرة ألنها ســــهلة جدا في 
االستخدام. وسيستطيع اآلباء واألمهات اآلن 

ترك منازلهم بسبب هذا التطبيق“.
ويقول تشــــارلي كــــوان مؤســــس تطبيق 
“بامبينــــو“ مبدينة جلوســــتر شــــاير بجنوب 
غرب إنكلترا الــــذي مت إطالقه في أبريل 2016 
والــــذي يتفق مع هذا الــــرأي ”من منا يريد أن 
يتصــــل مبجموعة كبيرة مــــن املربيات ويترك 
لهن رسائل، وفي النهاية قد ال يذهب إلى ذلك 

احلفل أيضــــا؟ يجب أن يصبح األمر ســــهال! 
بضغطة زر ميكنك أن حتجز جليسة أطفالك“.

ويزداد الطلب على التطبيقات في األوقات 
املتأخـــرة مـــن الليل وفـــي املســـاء وحتى أن 
هنـــاك خدمة ليلية حتى صبـــاح اليوم التالي. 
ويقـــول كـــوان ”ازداد الطلـــب علـــى اخلدمة 
مؤخـــرا. في الصباح الباكـــر وفي أيام العطل 
حيـــث يريد اآلبـــاء االســـتلقاء واالســـترخاء 
واالســـتمتاع بإجازاتهم. تأتي املربية حوالي 
الساعة السادسة أو السابعة صباحا للعناية 
بأطفالهم. ويســـتخدم اآلبـــاء التطبيق في كل 
شيء.. لالســـترخاء أو ملمارسة رياضة اليوغا 

أو حتى للذهاب إلى السوق“.
وبحســـب اإلحصـــاءات التابعـــة لتطبيق 
آخـــر يســـمى ”ســـيترز“، فقد ارتفعت نســـبة 
الطلب علـــى اخلدمة إلى نحـــو 65 باملئة على 
مـــدار الســـنوات الثالث املاضيـــة. وأصبحت 
احلجـــوزات أكثر مرونة مـــن أي وقت مضى، 
وميكـــن أن تقوم باحلجز خالل ســـاعتني فقط 

من وقت بدء اخلدمة.

روث ماورنـــدي صاحبة تطبيق ”روك ماي 
بيبـــي“ أكـــدت أن الكثير من اآلبـــاء واألمهات 
وخاصـــة فـــي املـــدن واملناطـــق احلضرية ال 
يعرفون جيرانهم وليست لديهم شبكة عالقات 
مع مربيـــات محليـــات، لذلك لم يكـــن أمامهم 
خيار آخر ســـوى استخدام هذه اخلدمات عبر 

اإلنترنت.
وقالت ماورندي ”يستخدم اآلباء واألمهات 
هواتفهـــم الذكية وأجهزتهـــم اللوحية إلجناز 
جميـــع األغراض، فلم ال يســـتخدمونها لطلب 

الرعاية ألطفالهم؟“.
ومـــن أهـــم األســـباب التي ســـاعدت على 
انتشـــار مثـــل تلـــك اخلدمـــات هـــو أن بعض 
األمهـــات بدأن يشـــعرن بـــأن لهـــن احلق في 
االستمتاع بأوقات فراغهن مثل الرجال متاما.

وقالـــت كاثريـــن تواملي من قســـم العلوم 
االجتماعيـــة بجامعـــة لنـــدن ”مبـــا أن اآلباء 
واألمهات عادة يتقاســـمون املسؤولية لرعاية 
األطفـــال فاألمهات يرين أنهـــن يتمتعن بنفس 
احلق املشترك في االستمتاع بأوقات فراغهن“.

وتعتقد كارولني جاترل أستاذة الدراسات 
التنظيميـــة بجامعـــة ليفربـــول التـــي تهتـــم 
أبحاثهـــا مبجاالت الصحة والعمل واألســـرة 
أن ازديـــاد الطلـــب علـــى اســـتخدام مثل هذه 
التطبيقات يفســـر انتشـــار فـــرص العمل غير 
اآلمنـــة التي يواجههـــا اآلبـــاء واألمهات مما 
يدفعهم إلى البحث عن خدمات رعاية لألطفال 

تكون أكثر مرونة بالنسبة إليهم.
وأضافـــت جاترل ”يحتاج اآلباء إلى إثبات 
جناحهم في تلك الوظائف ذات العقود قصيرة 
املـــدى. يصعب تدبيـــر األمور علـــى الوالدين 
اللذين يتقاســـمان األدوار املشتركة بني العمل 

واملنزل وخاصة إذا كانا منفصلني“.
كما أضافـــت تواملي ”يعمـــل اآلباء غالبا 
لساعات أطول من مواعيد عمل دور احلضانة، 
والبعـــض يحتـــاج إلى قطع مســـافات طويلة 
يوميـــا للذهاب إلـــى العمل. لذلـــك وجدوا أنه 
من الســـهل عليهم استخدام خدمات جليسات 
األطفال حتسبا ألي تأخير ميكن أن يحدث في 

العمل أو القطارات أو أي شيء آخر“.

خلصت دراســـة جديـــدة إلى  } واشــنطن – 
أن التواصـــل باللمـــس بـــني حديثـــي الوالدة 
والوالديـــن أو القائمـــني علـــى رعايتهـــم قـــد 
يســـاعد في تشكيل اســـتجابة أدمغتهم للمس 
وهو حاســـة ضرورية للتواصـــل االجتماعي 

والعاطفي.
وربطت أبحاث كثيرة ســـابقة بـــني التواصل 
باللمس وفوائد لها عالقة بنمو حديثي الوالدة 
املبتسرين ومكتملي النمو على حد سواء ومن 
بينها حتسن النمو والنوم والتطور احلركي.

كمـــا ربطت أبحاث بني الرضاعة الطبيعية 
وغيرها من أشـــكال الدعم باللمس واحلد من 
الضيـــق أثناء وخز اإلبر واإلجـــراءات الطبية 

املؤملة األخرى.
وفـــي إطـــار الدراســـة اجلديـــدة اختبـــر 
الباحثون استجابة 125 طفال مبتسرا ومكتمل 

النمـــو للمس الرقيق. وتوصلت الدراســـة إلى 
أنه وبشـــكل عام كانت اســـتجابة املبتســـرين 

للمس أقل باملقارنة مع مكتملي النمو.
وأشـــارت النتائج أيضا إلى أن اســـتجابة 
األطفال املبتســـرين الذين تالمســـوا أكثر مع 
أبويهم والقائمني علـــى رعايتهم للمس كانت 
أقـــوى مقارنة باملبتســـرين الذين لـــم يحظوا 

مبثل هذا الدعم.
مستشـــفى  مـــن  ميتـــر  ناتالـــي  وقالـــت 
نيشـــونوايد لألطفال في مدينـــة كولومبوس 
بوالية أوهايو األميركية وهي كبيرة الباحثني 
في الدراســـة ”تضيف نتائجنا إلى إدراكنا أن 
التعـــرض للمزيد من أنواع هذا الدعم باللمس 
ميكن أن يؤثر بالفعل في الطريقة التي يعالج 
بها الدماغ حاســـة اللمـــس الضرورية للتعلم 

والتواصل االجتماعي العاطفي“.

وأضافت ”املدهش هو أن اإلجراءات املؤملة 
التي من املعروف أنها تؤثر في معاجلة الدماغ 

لأللم تؤثر أيضا سلبا في معاجلة اللمس“.
وولد األطفال املبتســـرون املشـــاركون في 
الدراســـة بني األســـبوعني الرابع والعشـــرين 
والســـادس والثالثـــني مـــن احلمـــل فيما ولد 
األطفال مكتملو النمو بني األســـبوعني الثامن 

والثالثني والثاني واألربعني من احلمل.
وأشـــارت ميتر إلى أن منو حديثي الوالدة 
خاصة في الشـــهور القليلة األولى يتأثر كثيرا 
باللمس والصـــوت ألن نظام الرؤية يكون غير 
ناضج إلى حد كبير. ويكون اللمس بالنســـبة 
إلى الرضع وســـيلة ملعرفة األشـــياء احمليطة 

وطريقة مبكرة للتواصل مع الوالدين.
ولقياس اســـتجابة حديثي الوالدة للمس 
قام الباحثون بتعريضهم لنفخة هواء بسيطة، 

وإذا استطاع دماغ حديثي الوالدة االستجابة 
لهذه اللمسة فيمكنهم تعلم أيضا التمييز بني 
املالمس املختلفة مثل الفرق بني ملمس بشرة 
األم وجســـم صلب أو التمييز حتى بني وجنة 

األب اخلشنة ووجنة شقيقتهم الناعمة.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دوريـــة ”كارنـــت 
بايولوجـــي“ على اإلنترنت يـــوم 16 مارس أن 
حديثـــي الوالدة الذين كانوا في وحدة الرعاية 
املركزة وقضـــوا املزيد من الوقت في التالمس 
الرقيـــق مع والديهم والقائمـــني على رعايتهم 
كانت اســـتجابتهم أقوى للمس مقارنة مبن لم 

يحظوا مبثل هذا التالمس الرقيق.
وخلص الباحثـــون إلى أن زيادة التالمس 
الرقيق لكل حديثي الوالدة خاصة املبتســـرين 
ميكن أن تســـاعدهم علـــى تطوير التسلســـل 

املنطقي املطلوب ملهارات اإلدراك واالتصال.
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أكدت دراســـة حديثة أن مادة {فيناســـتريد} التي تدخل في تركيبة أدوية منع تساقط الشعر 
يمكن أن تكون لها آثار جانبية تؤثر على القدرة الجنسية للرجل.

ينصح بعدم وضع مزيل رائحة العرق تحت اإلبطني مباشـــرة بعد الخروج من الحمام، ألن مزيالت 
ومضادات التعرق تعمل بشكل جيد فقط عندما توضع على البشرة الجافة. أسرة

قد يلجأ بعض اآلباء هذه األيام إلى الغرباء الئتمانهم على أبنائهم عن طريق اســــــتخدام 
تطبيقات مجالســــــة األطفال مثل ”بامبينو“ و”بابل“ و”أوربان سيتر“، ومبا أن الكثير منهم 
ــــــه في ظل ارتباط العديد من األجداد  ليس لديه أحد من أفراد األســــــرة يعيش بالقرب من

واجلدات بالعمل، فال يوجد حل أمام اآلباء سوى البقاء باملنزل.

[ كيف يجازف اآلباء بترك أطفالهم مع شخص غريب  [ غياب مساعدة األسرة واألصدقاء ساهم في انتشار التطبيقات 
تطبيقات مجالسة األطفال: محاولة من اآلباء لالستمتاع بأوقات فراغهم

بضغطة زر يمكنك أن تحجز جليسة أطفالك

جليســـات  تطبيقـــات  انتشـــرت 
األطفال انتشارا واسعا وحلت محل 
التســـويق باستخدام اإلعالنات في 

مراكز األلعاب الترفيهية

◄

التواصل باللمس يساعد في نمو أدمغة حديثي الوالدة

  

} رعشة يديها وهي تمسك بكوب الماء 
لتتناول حبة الدواء أيقظتني على خطوط 

الزمن وتعاريجه تسكن الجلد العجوز 
وتعلن أن تجاعيد الزمن والوجه تسيران 

في خطين متوازيين. 
هل أصبحت أمي الشابة الفتية، 

الجميلة، رائعة االبتسامة عجوزا في 
السبعين؟ هل يسير العمر بخطى عجولة 

نحو الالرؤية والالحضن؟ هل أستيقظ 
يوما ما ألتحدث عن أمي بصيغة الماضي؟
رباه تلطف بي، أيا مالئكة السماء رفقا 
بقلبي فال تغلقوا علي باب الجنة، يا مالك 

الموت تشفع لي عند ربك بأن يمهلني 
سنوات أرتشف فيها من حضن أمي، وأنهل 

من عطر قلبها الحاني.
ما أقسى قلبي، كيف يطاوعني أن أبتعد 
باسم العمل تارة، واألوالد تارة أخرى، وها 

أنا ذا أمارس حياتي كما يروقني، عمل 

وكتابات، مشاغل، بيت وأبناء، أزور أمي 
في فائض وقتي، أقتطع القليل من أجل من 

أعطتني عمرها راضية، أمي التي كانت 
تدخرني وأخوتي عكازا لزمن تحتاج فيه 
من يسند عودها الضعيف، ويرحم امرأة 

كانت سندا لجميع أبنائها.
انحناءة ظهرها، فاتورة تسددها وحدها 
لخدمتنا، قانعة أمي، وأمهاتكم جميعا بما 

يدفعنه من أعمارهن، تغير مقاس عدسة 
نظاراتها الطبية يأكل من عمرها الكثير، 

عامودها الفقري ينبئ كم كانت حانية تظلل 
على صغارها من عثرات الزمن، كغصن 

محمل بالثمرات والخيرات، انحناءته قدر 
األغصان الولودة المثمرة.

تشبه أمي وأمهاتكم ابتسامة الجوكاندا 
الطيبة، أمهاتنا موناليزا كل العصور، 
ابتسامتهن تتبعك من جميع الزوايا، 

تضحك بقلبها في اللمسة األولى لصغار 
يتدثرون بلفافة بيضاء. يرجون لنا الحياة 
وينتظرن قدومنا إليها، ونحن بقسوة، أو 

بمعرفة مسبقة وتقدير لمتوالية الموت 
والحياة، ننتظر رحيلهن.

يا لقسوتي، كيف أجلس على رصيف 
الزمن صامتة، معصوبة العينين، أنتظر 

لحظة النهاية أو أتوقعها، ال فرق، كيف ال 
أستطيع تمسيد تراب الزمن تحت قدمي 
أمي؟ من باب رد الجميل، أو الحب الذي 

أتغنى به لها يوم عيدها ثم أتلهى عنها 364 
يوما الهثة خلف مشاغلي.

على الجانب اآلخر من الحياة ال أرى 
شاطئا وال بادرة نجاة من طوفان الحياة إال 

عيني أمي ”سفينة نوح“ نجاتي، تتلقفني 
على متنها ألستشعر الراحة واألمان.
أصابعك المرتعشة تحتضن يدي 
الطريتين الغنيتين بلحم رعاه عرقك 

وسهرك، تشعرني بدنو األجل الذي أرجوه 
ابتعادا يمنحني مزيدا من دعوات تغسلني 

بها أمي من غبار البشر والزمن، أن 
تمنحني أمي حبا يفرش طريقي بصلوات 

تحفظني.
بحة صوتها الموجوع بسنوات التعب 

وعنادي وعناد إخوتي تقتل إحساسها 
باألمان، كيف لقلوبنا الغافلة أن تطاوعنا 

في الخصام والبعد يقضم من أعمارنا، هل 

لي من قرض من األيام أقضيها في بؤبؤ 
العين قبل الرحيل.

عيد األم ليس مجرد ذكرى سنوية نقذف 
فيها هدايا قيمة، وحفنة نقود في أيادي 

أمهاتنا، ولكنها منحة تتجدد كل عام قبل 
أن يسحبنا الغياب تحت عباءته، هدية 

إلهية كموج بحر كريم يفيض علينا بماء 
وفير، علينا االستفادة منها وهدهدتها قدر 

استطاعتنا، فال الفرص تتكرر وال القدر 
يتمهل، قد يأتي علينا يوم ننادي ”يا أمي“ 

فيرتد لنا الصوت صدى.
نحن نرحل واألمهات كذلك يرحلن، 

ليس لنا من ضمانة من يرحل أوال، 
فالضمان الوحيد هو فعل الرحيل ذاته، 

وعلينا أن نفكر مليا.
لماذا ال نجعل عيد األم هذا العام 

بداية جديدة لحب يتنفس بعمق 
وروية، إعادة إنتاج لعالقتنا 

بأمهاتنا عسى أن تمنحنا 
الحياة فرصة عظيمة في 

تصحيح أخطاء العمر 
الماضي.

أمي تشبه املوناليزا

جمال

بصرك ضعيف؟ نظارة 
املكياج هي الحل 

} تواجه املـــرأة التي تعاني من ضعف 
اإلبصار مشكلة كبيرة عند وضع املكياج 
أال وهـــي أنها ال تكاد ترى شـــيئا عندما 
تخلع النظارة الطبية، في حني ال ميكنها 
وضع مكياج العيون عند ارتداء النظارة.

وللتغلـــب على هذه املشـــكلة تنصح 
األملانيـــة  اجليـــدة“  ”الرؤيـــة  جمعيـــة 
باســـتخدام ما يعرف ”بنظارة املكياج“، 
وهي عبارة عن نظارة ذات إضاءة وذات 
عنصـــر تكبير حتى 20 ضعفا. كما تتيح 
هذه النظارة إمكانية رفع جزء من اإلطار 

أو العدسة لكل عني على حدة.
ومن ناحيـــة أخرى، تنصح اجلمعية 
املـــرأة التـــي تعاني مـــن قصـــر النظر 
بتفضيـــل األلـــوان الفاحتـــة عند وضع 
مكياج العيون؛ حيث أنها جتعل العيون 
تبـــدو أكبـــر حجمـــا بصريـــا، علما بأن 
العيون قـــد تبدو أصغر حجما بســـبب 
درجـــات الســـالب اخلاصـــة بعدســـات 
النظارة الطبية. أما املـــرأة التي تعاني 
من طول النظر فينبغي عليها عند وضع 
مكياج العيون اختيار الدرجات الداكنة، 
وذلك من أجـــل معادلة تأثيـــر الدرجات 

املوجبة لعدسات النظارة الطبية.
وذكر مختصون أن هناك قواعد 
النســـاء  لدى  للمكياج  وأسســـا 
الالتـــي لديهـــن قصـــر نظـــر، 
لديهن  الالتـــي  واألخريـــات 
طول نظـــر، عليهن اتباعها 
حتـــى تضمن لهـــن إطاللة 

رائعة بالنظارة.
النظارة  زجاج  ويظهر 
لالتـــي لديهـــن طـــول نظر 
حجـــم  فـــي  األشـــياء 
أكبر، لهذا الســـبب 
إلى  النظـــر  فـــإن 
مـــن  عيونهـــن 
يظهرها  اخلـــارج 
أكبر مـــن حجمها 

الطبيعي أيضا.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

منها وهدهدتها قدر 
ص تتكرر وال القدر

”يا أمي“ ننادي يوم
ى.

ت كذلك يرحلن،
ن يرحل أوال، 

فعل الرحيل ذاته،

هذا العام األم
فس بعمق 

القتنا 
حنا 
في

وذكر مختصون أن هناك
الن لدى  للمكياج  وأسســـا 
لديهـــن قصـــر الالتـــي
الالتـــي واألخريـــات 
طول نظـــر، عليهن ا
حتـــى تضمن لهـــن

رائعة بالنظارة.
ال زجاج  ويظهر 
لالتـــي لديهـــن طـــو
فـــي األشـــياء 

أكبر، لهذا الس
النظــ فـــإن 
عيونهـــن
يظ اخلـــارج 
أكبر مـــن ح
أي الطبيعي
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طيف العقوبات الدولية يخيم على انتخابات االتحاد الجزائري
[  إقصاء منافسي مرشح الوزارة يغيب المنافسة وتكافؤ الفرص

صابر بليدي

} اجلزائــر - جتـــري فـــي املركـــز الرياضـــي 
بضاحية ســـيدي موســـى بالعاصمة االثنني، 
أشـــغال اجلمعية العامة االنتخابية، النتخاب 
رئيـــس جديد خلفـــا للرئيس املنتهيـــة واليته 
محمـــد روراوة، فـــي أجـــواء مشـــحونة بـــني 
األطراف املتصارعة، ووســـط مخاوف حقيقية 
مـــن تدخل االحتـــاد الدولي لتســـليط عقوباته 

على الكرة احمللية. 
ويخوض الســـباق مرشـــح وحيد، يحظى 
بدعم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، 
ويتعلق األمر برئيس نـــادي بارادو خيرالدين 
زطشـــي، بعدمـــا مت إســـقاط جميـــع القوائـــم 
املترشـــحة، بحجـــة عدم اســـتيفاء الشـــروط 
الالزمـــة، وهـــو ما اعتبـــر متهيـــدا مفضوحا 
لطريق مرشـــح الـــوزارة الوصيـــة، مما يفتح 
مســـتقبل الهيئة والكرة اجلزائرية على جميع 

االحتماالت.
لتدخـــل  املعارضـــني  تصريحـــات  ورغـــم 
الوزارة في تســـيير شـــؤون االحتـــاد احمللي، 
بعدم توجههم بالشـــكوى إلـــى االحتاد الدولي 
حول اخلروقات القانونية املرتكبة، حفاظا على 
سمعة ومصلحة البالد، وعلى الكرة اجلزائرية، 
إال أن مراقبني يرون أن املســـألة صارت مسألة 
حتصيـــل حاصل، إذا ســـارت االنتخابات وفق 
الســـيناريو املطروح. وأكدت مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”االحتاد الدولـــي مطلع بكل 
وســـيتدخل  اجلزائـــري،  املشـــهد  تفاصيـــل 
في الوقت املناســـب وفـــق ما متليـــه قوانينه 
الداخليـــة، وأن حالـــة االســـتقطاب الداخلـــي 
تدفـــع بالكـــرة اجلزائريـــة إلى ســـيناريوهات 
غير مســـبوقة، رغم تصريحات وزير الشـــباب 

والرياضة بعدم التدخل في شؤون االحتاد“.
وكان وزيـــر الشـــباب والرياضة األســـبق 
واملرشح املقصي مولدي عيساوي، قد حذر في 

بيان أصدره هذا السبت، من عقوبات محتملة 
تطال اجلزائر وكرتها من االحتاد الدولي لكرة 
القدم، في حـــال مت اإلصرار على عقد اجلمعية 
العامة االنتخابية لالحتاديـــة اجلزائرية لكرة 
القدم فـــي موعـــد االثنني 20 مـــارس اجلاري. 
وأوضح املتحـــدث، أن ”اجلمعيـــة االنتخابية 
لالحتـــاد املقررة اليوم غير شـــرعية، بســـبب 
اخلروقات التي وقعت فيها اللجنة االنتخابية، 
منذ حتييد رئيســـها علي باعمر في 15 مارس، 
وتورط الوزارة الوصية في ذلك، من خالل قيام 
مدير الرياضات عبداملجيـــد جباب باالجتماع 
مع مـــا تبقى من أعضاء اللجنة، وتوقيعه على 
قرار ترســـيم موعد اجلمعيـــة االنتخابية نهار 

اليوم“.
وكان رئيس اللجنة االنتخابية علي باعمر، 
قد صرح في وقت ســـابق، بـــأن بعض أعضاء 
اللجنة وممثل وزارة الشباب والرياضة خرقوا 
القانون، بسحب قرار التأجيل من موقع االحتاد 
في اإلنترنت، ثم تقدمي املوعد من 27 أفريل إلى 
الـ20 من مارس، وأنه الشـــخص الوحيد بحكم 
القانـــون الذي ميلـــك صالحية دعـــوة اللجنة 
لالجتمـــاع. وقـــال ”علـــى كل األطـــراف حتمل 
املســـؤولية جتاه ما يحيط بالكـــرة اجلزائرية 

من عقوبات، وأنا شـــخصيا لن أحضر أشغال 
اجلمعية االنتخابية املقـــررة االثنني، احتراما 
للقانون وملبـــادئ الشـــفافية والنزاهة وتكافؤ 
الفرص بـــني اجلميع، ولن أتقدم بأي شـــكوى 
لالحتاد الدولي (الفيفا)، من أجل سمعة صورة 

بلدي وكرة القدم في اجلزائر“.
وذكر املولدي عيساوي، أن ”اجلزائر باتت 
عرضة لعقوبات من الفيفا في أي حلظة، بسبب 
اخلروقات التي وقعت فيها اللجنة االنتخابية، 
وأنه نبـــه أعضاء اللجنة إلى ضرورة االحترام 
الصـــارم لـــكل لوائـــح الفيفـــا في مـــا يخص 
إجـــراءات العمليـــة االنتخابية“. وشـــدد على 
أن النصـــوص االنتخابية تؤكـــد على ضرورة 
الكشـــف عن أســـماء املرشـــحني 30 يوما قبل 
موعـــد انعقاد اجلمعية االنتخابيـــة، وبالتالي 
فإن هذا الشرط كفيل بأن يجعل أي مرشح غير 
شرعي، في إشارة إلى قبول اللجنة االنتخابية 
لقبـــول ملف املرشـــح خيرالدين زطشـــي فقط، 

ورفض ملفات املترشحني اآلخرين. 
وفـــي املقابل فإن املنظمـــة الدولية ملكافحة 
الفســـاد الرياضي، التي يرأســـها مراد مازار، 
قد توجهت بتقرير لالحتاد الدولي لكرة القدم، 
تلخـــص فيه وضعيـــة كرة القدم فـــي اجلزائر 

بصفـــة عامة، وال ســـيما الصـــراع القائم بني 
وزارة الشـــباب والرياضـــة وأعضـــاء جلنـــة 
االنتخابات، وما قد ينجم عن حالة االستقطاب 
بني الطرفني مـــن نتائج وخيمة على كرة القدم 

اجلزائرية.
وهـــو ما يوفـــر لالحتاد الدولـــي تفاصيل 
الصـــورة، والظـــروف احمليطـــة بانتخابـــات 
الرئيس اجلديد لالحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
والضغوط املمارســـة على بعض األعضاء من 
أجل متريـــر قائمة مرشـــح الـــوزارة الوصية 
خيرالدين زطشـــي، وعدم فســـح املجـــال أمام 
املنافسة وتكافؤ الفرص، بني جميع الطامحني 
العتـــالء قصـــر دالـــي إبراهيم. وكان املرشـــح 

املقصـــّي أيضـــا، الناطق الرســـمي لنادي 
أوملبي الشلف عبدالكرمي مدوار، قد أشار 
في الطعن الذي قدمه للجنة الترشيحات، 

إلى جملة ما أسماه بـ“اخلروقات املرتكبة في 
التمهيد للجمعية العامـــة االنتخابية، وتدخل 
وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية 
لالحتـــاد مـــن خالل حمـــل محضـــر االجتماع 
األخيـــر للجنـــة الترشـــيحات، توقيـــع ممثل 
الـــوزارة الوصيـــة عبداملجيد جبـــاب، وهو ما 

يتنافى مع قوانني االحتاد الدولي“.

تتجه أنظار املختصني والشــــــارع الكروي 
في اجلزائر، إلى ما ستسفر عنه اجلمعية 
العامــــــة االنتخابية لالحتــــــاد احمللي لكرة 
ــــــات احملتدمة بني  القدم، فــــــي ظل التجاذب
أطــــــراف الصراع، واملخاوف من تســــــليط 
عقوبات قاســــــية من االحتاد الدولي، تنهي 
ــــــه غالبية  ــــــذي تلجأ إلي ــــــّكن ال مفعول املَُس
اجلزائريني، هروبا من ضغوط اإلكراهات 

االجتماعية، واملشاكل املعيشية اليومية.

صامد في وجه العاصفة

علي باعمر:

على كل األطراف تحمل 

مسؤولية العقوبات التي 

تحيط بالكرة الجزائرية

} أبوظبــي - يســـابق املنتخـــب اإلماراتـــي 
األول لكـــرة القـــدم الزمـــن مـــن أجـــل جتهيز 
الثالثي إســـماعيل مطر وأحمد خليل وحمدان 
الكمالـــي للحاق بقائمة الفريـــق قبل مواجهة 
اليابان اخلميس املقبل في اجلولة السادســـة 
مـــن مباريـــات املجموعة الثانيـــة املؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. 
أصبحت إصابة هذا الثالثي املهم صداعا 
فـــي رأس مـــدرب املنتخـــب مهدي علـــي الذي 
يحـــاول مع اجلهـــاز الطبـــي للمنتخب تأهيل 
الالعبني بالشـــكل املناســـب قبـــل خوض لقاء 
اخلميس الذي يعتبر فـــي غاية األهمية حيث 
يتســـاوى املنتخب اإلماراتي في رصيد النقاط 
مع أســـتراليا برصيد تســـع نقاط فـــي املركز 
الثالث ويســـبقهما اليابان والســـعودية ولكل 
منهما عشـــر نقاط. ونقل املنتخـــب اإلماراتي 
تدريباته إلى مدينة العني اســـتعدادا ملواجهة 
اليابـــان على ملعب هزاع بن زايد، ثم يســـافر 
الفريـــق بعدهـــا ملواجهـــة منتخب أســـتراليا 

الثالثاء املوافق لـ28 مارس اجلاري.
واختار اجلهاز الفني للمنتخب اإلماراتي 
25 العبا خلوض املباراتني وهم: ماجد ناصر، 
عبدالعزيز هيـــكل، عبدالعزيـــز صنقور، وليد 
عبـــاس، خميس إســـماعيل، حبيـــب الفردان، 
إســـماعيل احلمـــادي، وأحمد خليـــل، حمدان 
أحمـــد،  طـــارق  مطـــر،  إســـماعيل  الكمالـــي، 
ســـالم صالح، علـــي خصيف، فـــارس جمعة، 
محمـــد فوزي، علـــي مبخوت، خلفـــان مبارك، 
خالد عيســـى، مهند العنزي، حســـن إبراهيم، 
إســـماعيل أحمد، عامـــر عبدالرحمـــن، محمد 
عبدالرحمـــن، أحمد برمان، عمـــر عبدالرحمن. 
ويؤدي املنتخب الياباني تدريباته على ملعب 
خليفـــة بن زايد ثم يتدرب على ملعب هزاع بن 

زايد األربعاء قبل خوض مباراة اخلميس.
من جانبه أكـــد عدنان الطلياني املشـــرف 
علـــى املنتخـــب اإلماراتـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية علـــى أهمية حتقيـــق منتخب بالده 
للفوز قائـــال ”تركيز كبير حاليـــا بني صفوف 
املنتخب، وهناك إدراك من جميع الالعبني على 
قـــوة املباراة، وأن الهدف من املباراة ســـيكون 

البحث عن الفوز للمنتخب اإلماراتي“.

اإلصابات صداع 

يؤرق مهدي علي

اإلثنني 2017/03/20 - السنة 39 العدد 10577

«في املنتخب التونسي هناك مجامالت، لذلك  لم تتم دعوتي ورغم ذلك سأواصل العمل، وهنا رياضة

أقول يجب أن نضع مصلحة منتخب تونس فوق أي اعتبار}.

عمار اجلمل
مدافع فريق النجم الساحلي التونسي

«العبو فريقي يســـتحقون كل اإلشادة. سنواصل املشوار األفريقي، وسندافع على حظوظنا، 

إلى جانب هدفنا بالصعود إلى الدوري املغربي للمحترفني}.

طارق السكتيوي
مدرب فريق املغرب الفاسي

} لنــدن - تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 
بهـــدف لـــكل منهما علـــى ملعب االحتـــاد في 
مباراة حامية الوطيس ضمن املرحلة التاسعة 
والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم. ودخل 
الفريـــق املبـــاراة وهو يســـعى إلـــى الثأر من 
منافســـه وتضميد جراحه األوروبية. وال يزال 
األملاني يورغن كلوب يعتقد أنه املدرب املناسب 
لناديه احلالـــي ليفربول والذي ميكنه أن يقود 
الفريق إلـــى الفـــوز بلقب الـــدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم للمرة األولى منذ 1990. ورغم 
أن تعثر الفريق خالل العام احلالي رمبا أبعده 
عن املنافســـة على اللقب فإن كلوب يشـــعر أن 
التأهل لدوري أبطال أوروبا رمبا يكون مبثابة 

”جناح كبير“ بالنسبة إلى فريقه.
وقال كلـــوب ”أشـــعر أن جماهيـــر النادي 
تعتقـــد أنني الشـــخص املناســـب فـــي املكان 
املناســـب وبالتالي فنحن نشـــعر بهـــذه الثقة 
وهذه التزكية“. وأضاف املدرب األملاني ”دائما 
أنا أبحـــث عن بدائل وخيـــارات. هل هناك من 
يســـتطيع القيام بذلك بصورة أفضل؟“. وأشار 
كلـــوب ”لو كنـــت أعرف وجود مـــن يقوم بهذا 
أفضـــل مني ملا بقيت هنا. إلى متى سيســـتمر 
هذا؟ ال أعـــرف. لكن يفترض أن الكل يدرك أننا 

نحاول في كل يوم وبكل جدية“.

اختبار صعب

فـــي املقابل اعترف غوارديـــوال، أن تدريب 
الســـيتيزنز يعـــد اختبارا أصعـــب من تدريب 
برشلونة اإلســـباني، وبايرن ميونيخ األملاني. 
وودع غوارديـــوال، دوري أبطـــال أوروبـــا مع 
ســـيتي منذ الدور ثمن النهائـــي ألول مرة في 
تاريخـــه، حيث لم يســـبق للمدرب اإلســـباني 
أن خـــرج من البطولة فـــي أي دور قبل نصف 

النهائي.
وقـــال غوارديوال ”سيســـتغرق األمر وقتا 
أطول لصناعة الفريق الـــذي أريده، هذه املرة 
األولى في مســـيرتي كمدرب التي أشـــعر فيها 
بالشعور الذي أعيشه اآلن، لقد كنت محظوظا 
كمدرب في التجارب الســـابقة“. وأضاف ”هذه 
هـــي املـــرة األولى التـــي أريد فيها مســـاعدة 
الفريـــق، ليـــس فقـــط لتحقيق األلقـــاب، وهي 
مهمـــة، ولكـــن من أجـــل الطريقة التـــي نلعب 

بها، لذلـــك يقول الناس: بيب ميكنه أن يفعلها 
مجددا مع فريـــق في إنكلترا مثل مانشســـتر 
ســـيتي“. وعـــن مقارنـــة مانشســـتر ســـيتي 
ببرشـــلونة وبايرن ميونيخ، أجاب غوارديوال 
”أنـــا أحب هذا النـــادي، وأريد البقـــاء فيه ملدة 
طويلـــة، وملـــرات عديدة كان ســـيتي قريبا من 
برشلونة وبايرن ميونيخ، لذلك أنا متأثر حقا، 
لكن هناك شـــروطا أخرى، وهذا يعني أننا في 
حاجة إلى املزيد من اخلبرة، كي نصبح فريقا 

مستقرا“.

قفزة نوعية

مـــن ناحيته تقدم مانشســـتر يونايتد إلى 
املركـــز اخلامس في الـــدوري اإلنكليزي بفوزه 
(3-1) على مضيفه ميدلســـبره املتعثر والذي 
أقـــال مدربـــه أيتـــور كارانـــكا. وقـــال جوزيه 
مورينيـــو مـــدرب يونايتـــد إن فريقـــه ”رمبا 
بســـبب توالـــي املباريـــات وإرهاق  يخســـر“ 
الالعبني. ورغم غيـــاب زالتان إبراهيموفيتش 

وبـــول بوغبا ووين رونـــي وأندير هيريرا فقد 
نفـــذ يونايتـــد الهجمات املرتدة بشـــكل رائع. 
ووضـــع الدولـــي البلجيكي مـــروان فياليني 
يونايتد فـــي املقدمة بضربـــة رأس بعد مرور 
نحو نصف ســـاعة ليســـجل هدفـــه األول في 
الدوري هذا املوســـم وأضاف جيسي لينغارد 
هدفـــا بعد ســـاعة من اللعب بتســـديدة من 20 

مترا.
وقلـــص املهاجـــم البديل رودي جيســـتيد 
النتيجـــة قبل 12 دقيقة من النهاية لكن فيكتور 
فالديـــس حارس ميدلســـبره تعثـــر في الوقت 
احملتســـب بـــدل الضائـــع ليســـمح ألنطونيو 
فالنســـيا بإضافة الهـــدف الثالـــث ليونايتد. 
ومازال ميدلسبره، أقل أندية الدوري تسجيال 
لألهـــداف، دون أي انتصـــار في الدوري خالل 
2017. وأشاد مورينيو ”مبوقف ورغبة“ العبيه 
عقب االنتصـــار. وأضاف ”قدم العبونا أقصى 
شـــيء ممكن وظهروا بشـــكل رائـــع“. وأصبح 
يونايتد أول فريق يحقق 600 فوز منذ انطالق 

الدوري املمتاز بشكله احلالي في 1992.

صراع األقوياء

تعادل مانشستر سيتي وليفربول يبعدهما عن المنافسة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يترقب نادي توتنهام هوتسبير 
اإلنكليزي موقف النجم الكرواتي 

الدولي ماتيو كوفاسيتش مع فريقه 
الحالي ريال مدريد. وقد عانى 

كوفاستيش البالغ من العمر 22 عاما 
من الجلوس المتكرر على مقعد بدالء 

الفريق الملكي اإلسباني.

◄ أعلن الهولندي ديك أدفوكات 
المدير الفني لفريق فناربخشة التركي 

أنه سينهي مسيرته بنهاية الموسم 
الحالي. وأوضح أدفوكات أنه اتخذ 

القرار بعد هزيمة فريقه 2-3 أمام قونيا 
سبور ضمن فعاليات الدوري التركي.

◄ كشف أدريانو غالياني، المدير العام 
لنادي إيه سي ميالن، مصير ناديه 

في حالة عدم إتمام مجموعة ”سينو“ 
الصينية إجراءات شراء النادي بشكل 

نهائي، مؤكدا أن سيلفيو بيرلوسكوني 
ال يمانع في االستمرار بالنادي.

◄ يتواجد أحمد الفريدي، العب خط 
وسط فريق النصر السعودي، هذه 
األيام في جمهورية الصين، وذلك 

للتباحث حول إمكانية االنضمام إلى 
نادي غوانغزو إيفرغراند حامل لقب 

دوري أبطال آسيا لعامي 2013 و2015.

◄ تواصلت سيطرة الفرق العربية في 
الجولة الثانية للبطولة األفريقية للكرة 

الطائرة لألندية البطلة في تونس. 
ويلتقي الترجي واألهلي المصري 

االثنين، من أجل صدارة المجموعة.

◄ أعرب الشيخ جاسم بن ثامر آل 
ثاني رئيس نادي الغرافة القطري عن 

سعادته باستضافة ناديه للنسخة الـ37 
من بطولة األندية الخليجية لألندية 
أبطال الكأس لكرة اليد للمرة األولى.

باختصار

◄ نفى السوري عمر السومة مهاجم 
نادي أهلي جدة السعودي ما تردد مؤخرا 

حول اعتزاله اللعب دوليا، معربا عن 
استيائه من تداول مثل هذه األخبار. 
وقال السومة، ”احلديث عن اعتزالي 

غير صحيح جملة وتفصيال وال أساس 
له .. وأحب أن أوضح للجميع بأن 

قرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو 
قرار شخصي أوال وأخيرا“. 

وأضاف ”طموح أي العب 
هو متثيل منتخب بالده إال 

أن الظروف الشخصية 
حالت دون التحاقي 

مبنتخب سوريا الذي 
أمتنى له التوفيق 

والتأهل للمونديال“. 
وتعالت بعض 

األصوات مؤخرا 
في السعودية 

للمطالبة 
بتجنيس السومة.

متفرقات
◄ قرر أرسني فينغر، املدير الفني 

ألرسنال، جتديد عقده مع الغانرز ملدة 
موسم واحد بدال من موسمني. وكان 

املدرب الفرنسي أكد أنه اتخذ قراره بشأن 
مستقبله مع النادي اللندني، مشيرا إلى 

أنه سيعلنه قريبا، وذلك بعد اخلسارة 
أمام وست بروميتش بنتيجة 3-1 

ضمن منافسات اجلولة 29 من 
البرميييرليغ. وعرض أرسنال 

على فينغر في وقت سابق 
التجديد ملدة عامني، لكنه 

توصل مع النادي إلى حل 
وسط، وهو التجديد ملدة 

عام واحد. ويرفض فينغر 
الرحيل عن أرسنال بعد 21 

عاما مع الفريق رغم خسارة 
اجلانرز في 6 مباريات من 

بني التسع األخيرة.

◄ أبدى احلكم الدولي املصري جهاد 
جريشة، سعادته باختياره للتحكيم في 

كأس العالم للشباب بكوريا اجلنوبية في 
مايو املقبل، مشيرا إلى أنه ميثل دفعة 

كبيرة وإعدادا جيدا له قبل املشاركة في 
مونديال روسيا. وقال جريشة 
إنه قاطع وسائل اإلعالم بعد 

مباراة الزمالك ومصر للمقاصة 
في الدوري احمللي، حتى ال 
يتأثر نفسيا مبا ُيكتب أو 

ُيذاع. وأكد أنه كان ال بد أن 
يفعل ذلك، ألنه كان يستعد 
إلدارة مباراة مهمة بعدها 

بأيام قليلة بني ريفرز 
يونايتد النيجيري 

واملريخ السوداني 
في ذهاب دور الـ32 

ألبطال أفريقيا.
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} الريــاض – تحول ملعب الملك فهد الدولي 
فـــي العاصمة الســـعودية الرياض إلى حفرة 
رمـــال عمالقـــة من أجـــل اســـتضافة عروض 
شاحنات ”متوحشـــة“ تعرف باسم ”مونستر 
جـــام“ نظمتها هيئة الترفيه الســـعودية على 

مدى يومين.
وفـــي تلـــك العـــروض يـــؤدي ســـائقون 
محترفون حركات بهلوانية بتلك الشـــاحنات 
التي تزن الواحدة منها خمســـة أطنان وذلك 

على مسارات بنيت خصيصا لهذا الغرض.
وقال ســـائق شـــارك في العرض إنه يأمل 
أن يزيد وعي الشباب السعوديين بشأن هذه 

الرياضة الفريدة.
وأضاف ســـتيفن ســـيمز ســـائق موهوك 
وارير ”إنـــه ألمر مثير جدا لنـــا نحن مقدمي 
عروض مونســـتر جام المعروفـــة أن نحضر 
إلى هنا. نحن نعرف أن الناس هنا لم تســـبق 
لهم رؤية أشياء مشابهة لما نقوم به. بالتالي 
فهذه فرصتنـــا ألن نأتي ونـــؤدي ونريهم ما 
يمكننـــا القيام بـــه في الحلبـــة. تعرفون أننا 
ال نســـعى إلى ما هو أكثر مـــن زيادة جمهور 

مونستر جام بعد هذه العروض“.
وتســـعى الســـعودية إلـــى تعزيـــز قطاع 
الترفيه فـــي المملكة في إطـــار خطة إصالح 
سياســـي واقتصادي تهدف إلى خلق وظائف 
وتقليص اعتماد اقتصاد البالد على إيرادات 

النفط.
وأعلنـــت الهيئـــة العامة للترفيـــه الجهة 
الداعمـــة للحـــدث عـــن إتاحة الفرصـــة أمام 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وبعض 
الفئـــات للدخـــول واالســـتمتاع بالعـــروض 

الشيقة مجانا.

وتستهدف الكثير من العروض الترفيهية 
التـــي قدمـــت فـــي الســـعودية فـــي اآلونـــة 
األخيـــرة العوائل فقط لكـــن أحد منظمي هذه 
العروض قال إنها موجهة للشباب على وجه 

الخصوص.
وقـــال عبدالـــرؤوف البعيجـــان المديـــر 
اإلعالمـــي لمونســـتر جـــام ”هـــذه العروض 
مخصصة للعوائل وخاصة للشـــباب. تأتينا 
انتقادات عديدة بســـبب عـــدم توفر ملتقيات 
وعـــروض ترفيهية للشـــباب. اليـــوم لم يعد 
هناك عذر للشـــباب الســـعودي للتفويت في 
مثل هذه الفرص. هذا برنامج شبابي بامتياز 
تم تجهيزه من قبل أمهر السائقين وأفضلهم 
علـــى مســـتوى العالـــم لترفيه الشـــباب في 

السعودية“.
وأعرب الكثير من الشباب الذين شاهدوا 

تلك العروض عن سعادتهم بها.
وقال رجل يدعى مهند الجميل ”مونســـتر 
جام فعاليـــة جديدة على الريـــاض والمملكة 
الســـعودية بشـــكل عام، وهي تستهوي كافة 

الفئات العمرية“.
وأضاف شـــاب يدعى مشـــاري ”هذه أول 
مـــرة أشـــاهد فيهـــا مثـــل هـــذه الفعالية في 
الريـــاض والحضـــور كان كثيفـــا. نتمنى أن 
تتكرر مثل هذه الفعاليات حتى يكون التفاعل 

أكثر من الجمهور والشباب“.
ويمكن أن تبلغ ســـرعة بعض الشاحنات 
المعدلـــة التي تشـــارك في عرض ”مونســـتر 
جام“ إلى أكثر من 150 كيلومترا في الســـاعة 

قبل أن تنفذ إحدى القفزات.
ويمكن أن تصل مسافة قفز هذه الشاحنات 
الضخمة إلـــى 40 مترا، وهي مســـافة تعادل 

أكثر من 14 ســـيارة متالصقة بجانب بعضها 
البعـــض، باإلضافة إلى االرتفـــاع لعلو يصل 

إلى 10 أمتار.
ويأمـــل محبو اإلثارة أن يكون تنظيم مثل 
هذه العروض في المملكة بداية الســـتضافة 

المزيد من األنشطة األكثر إثارة.
بأشـــهر  المتســـابقين  بعض  واســـتعان 
ســـوبرمان  مثـــل  الخارقيـــن،  األبطـــال 

وسبايدرمان وبعض الرسومات المميزة في 
تصاميم ســـياراتهم، ليظهروا ما يبرعون به 
من قدرة على التحكـــم واالرتفاع ألطول فترة 

ممكنة.
وتستهوي عروض ”مونستر جام“ محبي 
اإلثـــارة والمغامرة والتشـــويق فـــي العديد 
من بلدان العالم وخاصـــة الواليات المتحدة 

األميركية.

وكانت اإلمـــارات العربيـــة المتحدة أول 
من اســـتضاف مثـــل هذه العـــروض المثيرة 
في منطقة الشـــرق األوســـط، حيث يشـــارك 
مغامرون مـــن مختلف دول العالم منذ ســـنة 
2013 فـــي  مســـابقات بأبوظبي تقدم عروضا 
مثيـــرة لشـــاحنات ضخمة ولدراجـــات نارية 
رياضيـــة تســـتهوي الشـــباب الذي يعشـــق 

اإلثارة والمغامرة والتحدي.

دراجات وشاحنات {متوحشة} تطير في الرياض

} برليــن – ابتكــــر فريــــق مــــن الباحثين في 
ألمانيا وشــــما إلكترونيا يثبت على الجســــم 
بشــــكل مؤقــــت ويمكــــن اســــتخدامه للتحكم 
فــــي األجهــــزة اإللكترونية بمجرد لمســــة من 

األصابع.
يقــــول مارتين فيجل من جامعة ســــارالند 
بشــــكل  يعــــرف  شــــخص  أي  إن  األلمانيــــة 
طبيعي أماكن الوشــــم أو عالمات الوالدة على 
جســــمه، وهو ما يتيح بشــــكل مثالي إمكانية 
اســــتخدامها كأزرار للتحكــــم فــــي األجهــــزة 
اإللكترونيــــة، موضحــــا أنه مــــن الممكن اآلن 
أن تضغــــط على وحمة علــــى الجلد للرد على 
مكالمــــة هاتفية أو تحريــــك أصبعك فوق أحد 
مفاصل الجســــم لرفع درجة صوت الموسيقى 

المنبعثة من هاتفك الذكي.
واســــتخدم فيجــــل وفريقــــه مــــن جامعة 
سارالند وشركة غوغل لخدمات اإلنترنت نوعا 
من الحبر الموصل للكهرباء في طباعة أسالك 

وأقطاب سالبة على أوراق وشم مؤقتة.
ويتميــــز هــــذه الوشــــم الذي يطلــــق عليه 
”ســــكين ماركــــس“ بأنــــه أرفــــع من الشــــعرة 
البشــــرية، ويتــــم نقلــــه إلــــى الجلد البشــــري 
باســــتخدام وسيط مائي، ويمكن أن يظل على 

الجلد لعدة أيام قبل أن يتم مسحه.
ونقل الموقع اإللكتروني ”نيو ساينتست“ 
المعني باألبحــــاث العلمية والتكنولوجيا عن 
يورغن ســــتايمله عضو فريق الدراســــة قوله 
”إننــــا نســــتفيد من الخــــواص المرنــــة لجلد 

اإلنســــان بمــــا في ذلــــك قدرته علــــى التمطط 
واالنثناء“، مضيفا أنه من الممكن، عن طريق 
جعل الوشم يســــتجيب للتغييرات التي تطرأ 
على سطح الجلد، اســــتخدامه لتنفيذ العديد 

من األوامر“.
وفي إطــــار تجربة التقنيــــة الجديدة، قام 
الباحثــــون بوضع رســــم على شــــكل قلب في 
نفــــس مكان وحمــــة على جســــم المتطوع في 
التجربــــة، وأمكــــن للباحثيــــن جعل الوشــــم 
اإللكترونــــي يضــــيء كلما جاء اتصــــال على 
الهاتــــف المحمــــول من شــــخص محبب لدى 
المتطــــوع، بل وأمكــــن أيضا إجــــراء اتصال 
بهذا الشخص المحبب الذي يحدده المتطوع 

بنفسه عن طريق النقر على مكان الوشم.
وقام الباحثون باختبار الوشم اإللكتروني 
الجديــــد عن طريق توصيله بأجهزة كمبيوتر، 
ولكنهم يعتزمــــون ربطه بأجهــــزة إلكترونية 
تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد في المستقبل.

ويوضــــح فيجــــل قائــــال ”لقــــد اختبرنــــا 
إمكانية تفعيل التقنية، والخطوة التالية هي 

االستفادة منها بشكل عملي“.
وصمــــم الباحثون أيضا وشــــما آخر على 
شــــكل كرة دائرية اللتقاط األشياء االفتراضية 
في ألعاب الواقع المعــــزز مثل ”البوكيمون“، 
حيــــث يتم إخبــــار المســــتخدم عن األشــــياء 
االفتراضيــــة من خالل صدى صــــوت، ويمكن 
للمستخدم محاولة اإلمساك بهذه األشياء من 

خالل الضغط على الوشم.

} موسكو - في أحد قصور القياصرة الروس 
سابقا في موســـكو تقدم العارضات مجموعة 
أزياء من تصميم عائشـــة قادروف ابنة رئيس 
جمهورية الشيشـــان ذات األغلبية المســـلمة 

رمضان قادروف.
وكان عـــرض األزيـــاء الـــذي أقيم مســـاء 
الجمعة في موســـكو أول عـــروض المصممة 

عائشة (18 عاما) للزي اإلسالمي.
وحضـــرت العرض شـــخصيات مـــن عالم 
الموضة في موسكو ومن النخبة في الشيشان 
إضافة إلى ممثلين عن دول بالشـــرق األوسط 
التـــي تعتبرهـــا دار عائشـــة للموضة ســـوقا 

متنامية ألزيائها.
وقالت أولزانا زادوالييفا المتحدثة باســـم 
دار األزيـــاء إن المالبس شـــحنت بالفعل إلى 
زبائـــن في أماكـــن بعيدة مثل دبـــي باإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة. وتابعـــت أن بعـــض من 
حضـــروا عـــرض األزياء قـــد اقترحـــوا إقامة 
عـــروض فـــي أماكـــن أخـــرى مثـــل ”أبوظبي 
والبحرين وسنفكر في األمر“. وأضافت أن دار 
األزياء تأمل أيضا في فتح متاجر في موسكو 

وسان بطرسبرغ.
وكان رمضـــان قادروف مقاتـــال انفصاليا 
ســـابقا وأصبـــح زعيمـــا للشيشـــان مواليـــا 
للكرملين، وتتهمه جماعات لحقوق اإلنســـان 
بقمـــع المعارضيـــن بوحشـــية وهـــي مزاعم 

ينفيها.

ابنة زعيم الشيشان تطلق 
خط أزياء للمسلمات

في عروض مثيرة ومشــــــوقة تابع شــــــباب سعوديون شــــــاحنات ضخمة ودراجات نارية 
رياضية على شكل وحوش طائرة في ملعب امللك فهد الدولي في الرياض، ضمن عرض 

”مونستر جام“ الذي يقام للمرة األولى في اململكة السعودية.

عروض {مونستر جام} المثيرة تستهوي الشباب السعودي

} ألن تويتـــر هـــو املايكروفـــون األقوى في 
الســـعودية، فيمكـــن بواســـطته قياس مزاج 
الشـــارع هناك، مثل هذا املزاج ال تكشف عن 
حقيقته وسائل اإلعالم الرسمية وال احملطات 
التلفزيونية اخلاصة. تكفي اإلشـــارة إلى ما 
رصدته شـــركة ”سيميوكاســـت“ الفرنســـية 
املعنية بوســـائل التواصـــل االجتماعي، عن 
مشـــاركة نحو 190 ألف مستخدم لتويتر في 
الســـعودية في النقاش الذي دار حول رؤية 

2030 وأطلق ذلك أكثر من 860 ألف رسالة.
ثمة رســـالة أخرى ُأطلقت في السعودية 
األســـبوع املاضي، اكتشف العالم من خاللها 
احلس املغيب باحلياة لهـــذا املجتمع، بغير 
الصـــورة الرثة التي تروجهـــا حلقات ضيقة 
مســـكونة باخلرافة التاريخية. ثمة عينة من 
بضعـــة آالف معبرة بوضـــوح، غنى أفرادها 
معا فـــي الرياض، ولو تســـنى آلالف غيرهم 
حضـــور احلفـــل الغنائـــي األول منـــذ ثالثة 
عقود حلضـــروا، وثمة أمل مضاف للنســـاء 

السعوديات في أن يكّن هناك أيضا.
الطوق الهش الـــذي يفرضه رجال الدين 
انكســـر أحـــد أطرافه في األســـبوع نفســـه 
مبشـــاركة اآلالف مـــن الرجال والنســـاء في 
فعاليـــات مهرجـــان ”يوتيوب فان فيســـت“ 
بجـــدة، ليشـــاهدوا عروضـــا حيـــة لنجـــوم 

اعتادوا مشاهدة عروضهم على يوتيوب.
ثمة أمل من دون أدنى شـــك، ألن القطيعة 
التـــي أرهب بها رجال الديـــن املجتمع بنيت 
على هراء تاريخي وبعض التواطؤ الرسمي، 
لكن واقع الســـعوديني وتاريخهـــم املعاصر 
يكشـــفان أن احللقات الضيقـــة واملغلقة على 

نفسها ليست منوذجا لطبيعة حياتهم.
فـــي  والفنـــون  املوســـيقى  ُتـــدرس  لـــم 
السعودية، لكن املجتمع أنتج ما ميكن وصفه 
بتاريخ من التعبيريـــة، يكفي تأمل نصوص 
قصائـــد األمير بدر بن عبداحملســـن وأحلان 
الدكتور عبدالرب إدريس، لنكتشـــف أن األثر 
ال  احلســـي الذي تركتـــه أغنية ”ليلـــة عمر“ 
ميكن معادلته بحشـــود من هـــراء الفتاوى، 
فكلها نســـيت وبقيت أغنية ســـعودية تتوق 

إلى قضاء ليلة في عيون احلبيب.
النشـــاطان الفنيـــان في الريـــاض وجدة 
كانا موضـــوع احتفاء إخباري من وســـائل 
اإلعـــالم في العالـــم، فمثلما كانـــت الفتاوى 
الغريبة والشاذة مدعاة للتهكم، شكلت حفلتا 
”يوتيوب فان فيســـت“ ومحمد عبده وراشـــد 
املاجد، مساحة لالنتباه لدى اإلعالم الغربي، 
ألنهمـــا تأتيـــان بعد قطيعة شـــاذة وتطويق 
مسرات الناس وإقصاء فرصة املعرفة منهم.

ســـيترقب الســـعوديون أكثـــر مـــن ذلك 
للخـــروج من العزلة اإلجباريـــة التي فرضت 
عليهم، وستخرج النســـاء من سجن الرجال 
الكبيـــر، وعندهـــا ســـيتفرق املاليـــني مـــن 
املتابعني عن داعية الكراهية محمد العريفي، 
ألن األمـــل موجود في قصائـــد األمير بدر بن 
عبداحملســـن، وليس فـــي الرؤيـــة الظالمية 
للمفتـــي عبدالعزيز آل الشـــيخ، الذي اعتبر 

هيئة الترفيه كمن يفتح ”للشر أبوابا“!

صباح العرب

غناء نجدي وبوح حجازي

كرم نعمة

وشم على {وحمة} للرد
على المكالمات الهاتفية

الكندية ماغي 
ماكدونال خالل 

تسلمها جائزة 
أفضل معلمة 

في العالم 
والتي تبلغ 

قيمتها مليون 
دوالر أميركي، 

وتنظمها 
سنويا مؤسسة 

{فاركي} في 
دبي. واختيرت 

المعلمة العاملة 
في أقصى شمال 
كيبيك الكندية 

والتي تدرس 
قبائل إينويت 

األصلية، من بين 
22 ألف مشارك 
من مختلف أنحاء 

العالم.

L

رياضيـــة تســـتهوي الشـــباب الذي يعشـــق صـــة الواليات المتحدة 
اإلثارة والمغامرة والتحدي.
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