
} لنــدن – عـــادت دول ومنظمـــات غربيـــة إلى 
محاولـــة توظيـــف قضايا الدفـــاع عن حقوق 
اإلنسان كأداة ضغط على دول خليجية وعربية 
بعـــد اتضاح الفشـــل الكبير ملشـــروع ”الربيع 
العربي“ والذي دفع باملنطقة إلى حروب أهلية 

وفوضى غير مسبوقة تاريخيا.
وحتـــاول منظمات وأحزاب غربية أن تقدم 
نفســـها في ثوب املطالب باإلفراج عن نشطاء 
يحظى أغلبهم بدعم سياســـي خارجي، لكنهم 
ال ميثلون في الداخل ثقال شـــعبيا أو سياسيا 

يذكر.
وحتول نشـــطاء في اإلمارات والسعودية 
ومصـــر إلى أوراق ضغط من قبل حكومات في 
دول أوروبية وبريطانيـــا والواليات املتحدة، 
خصوصـــا خـــالل إدارة الرئيـــس األميركـــي 

السابق باراك أوباما.
كمـــا وظـــف حـــزب العمـــال البريطانـــي 
املعـــارض متاهي رؤيتـــه املعادية للخليج، مع 
بيانات متتابعة دأبـــت منظمات غير حكومية 
فيها على إدراج مبالغـــات ومعلومات خاطئة 
أحيانا، ضمن حمالت واسعة استهدفت أنظمة 
عربيـــة تقليديـــة فـــي دول حتظى باســـتقرار 

نسبي.
ومثلت قضية الناشـــط أحمد منصور آخر 
حلقة في سلســـلة ”مـــا بعد الربيـــع العربي“ 
التي حتاول فيها بعض املنظمات، مثل منظمة 
العفـــو الدوليـــة، إعادة الزخم الـــذي أدى إلى 

فوضى املنطقة.
وتتهم نيابة جرائم املعلومات في اإلمارات 
منصور بـ“الترويـــج ملعلومات كاذبة ومضللة 
عبـــر اإلنترنت، من خالل أجنـــدات تهدف إلى 

نشر الكراهية والطائفية“.
ودخلت مواقع وأعضاء في تنظيم اإلخوان 
املســـلمني على اخلط للدفاع عن منصور الذي 
أمـــرت النيابـــة بحبســـه احتياطيـــا على ذمة 
التحقيق، وأطلقوا حملة منسقة لإلفراج عنه.

وتشبه احلمالت لإلفراج عن منصور حملة 
عامليـــة لإلفراج عن الناشـــط رائـــف بدوي في 

السعودية.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي التي تقوم بزيارة إلى السعودية الثالثاء، 
إنهـــا ســـتثير ”قضايـــا صعبـــة“ مـــع زعماء 
الســـعودية بعدما دعاها منتقدون في الداخل 
إلـــى الضغـــط علـــى الريـــاض في مـــا يتعلق 

بحربها في اليمن وســـجلها في مجال حقوق 
اإلنسان.

وقالت ماي التي أطلقت حملة دبلوماســـية 
لتأمـــني اتفاقـــات جتارية بعد بـــدء محادثات 
االنفصال عن االحتاد األوروبي، إنها ستدافع 
عـــن حقوق اإلنســـان ومصالـــح بالدها خالل 

محادثاتها في اململكة.
وملف حقوق اإلنســـان هو ورقة ”اجلوكر“ 
التـــي حتمل وجهني متناقضني في السياســـة 
الغربيـــة. فماي التي تتزعـــم حزب احملافظني 
(ميـــني الوســـط)، خاضعـــة لضغوط اليســـار 
الراديكالي املعادي للخليـــج واملناصر إليران 

خصوصا. 
ولم يختلـــف الوضع فـــي دول أخرى مثل 
فرنسا رغم املعادلة السياسية املعاكسة للحكم 
في بريطانيا، إذ يضغط اليمني الشعبوي على 
الرئيس اليســـاري االشتراكي فرنسوا هوالند 

من أجل إثارة قضية حقوق اإلنســـان في دول 
عربية عدة.

وتراجعت كثيرا في املقابل انتقادات الذعة 
كانت تســـتهدف سجال دمويا حلقوق اإلنسان 
فـــي إيران. وعلى العكس مـــن ذلك باتت إيران 
حتظى بدعم كل من اليســـاريني والشـــعبويني 

األوروبيني على حد سواء.
ويعني هذا الدعم بقاء ملف حقوق اإلنسان 
كورقة سياسية ميكن توظيفها في أي وقت من 

أجل حتقيق مكاسب محددة.
وشـــهد حكم أوباما فترة قامتة في تاريخ 
العالقات املصريـــة األميركية، إذ دأبت اإلدارة 
الســـابقة على إثارة ملف النشـــطاء والتمويل 

األجنبي.
ووصلـــت العالقـــات بـــني اجلانبـــني إلى 
منعطف خطير بعدما أطاح اجليش باإلخوان 
املســـلمني مـــن احلكم، ومت اعتقـــال املئات من 

املنتمني إلـــى اجلماعة التـــي تصنف كتنظيم 
إرهابي في مصر والسعودية واإلمارات.

التقليديـــة  االنتقـــادات  بـــني  ومـــن 
التـــي تواجههـــا الســـعودية ”قيـــادة املـــرأة 
للســـيارة“، بجانب حقوق املثليني وامللحدين 

وحقوق إقامة عالقات خاصة خارج الزواج.
إن  وقـــال دبلوماســـي مصري لـ“العـــرب“ 
”الغرب يبدو مصرا على فرض قيم ال تتماشـــى 
مع ثقافتنا فـــي املنطقة، هم يعرفـــون أننا لن 
نقبـــل بالكثير مما يحاولـــون فرضه علينا من 
مبادئ، وأن املجتمعات العربية غير مســـتعدة 

أيضا للتعايش معها“.
وأضـــاف ”لكنهم يســـتثمرون هذه املبادئ 
كأوراق ميكن اعتمادها للضغط علينا من أجل 

حتقيق مصالح سياسية“. 
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إشعال الغرب قضايا حقوق اإلنسان يمهد لمرحلة 
{ما بعد الربيع العربي}

[ حمالت منسقة للضغط على دول عربية من أجل تحقيق مكاسب سياسية

خيرالله خيرالله عبدالله العلمي فاروق يوســـف حامد الكيالني أمني بن مســـعود شـــادي عالءالدين محمد الحمامصي زكي الصدير شـــرف الدين ماجدولني ســـالم الشماع أمير العمري

} بــريوت – تعكـــس احلملة التـــي تقوم بها 
أجهزة األمـــن اللبنانية للقبض على مطلوبني 
للعدالة داخل املناطق التي يسيطر عليها حزب 
اللـــه، حجم اآلفـــة التي ترعرعـــت حتت رعاية 
احلـــزب وغض النظر من قبله. كما تعكس قلق 
احلزب نفســـه من ظاهرة باتت تتضخم داخل 

ما يطلق عليه بـ“جمهور املقاومة“.
وبـــدأت في الضاحيـــة اجلنوبية لبيروت، 
منذ أســـبوعني، عمليات دهم مكثفة قامت بها 
أجهزة أمنية لبنانية أبرزها مخابرات اجليش 
وشرطة االســـتقصاء طالت رؤوسا كبيرة من 
أخطـــر املجرمـــني املطلوبـــني بتهـــم ”صناعة 
املخدرات واالجتار بها فـــي لبنان واخلارج“، 

وذلك وفق مذكرات توقيف متعددة.
غير أن مصادر أخرى ترى أن سماح حزب 
الله للقـــوى األمنية النظامية بالقيام بعمليات 

دهـــم داخل مناطقه، هدفه تبرئة احلزب من أي 
تواطـــؤ مع هؤالء املطلوبـــني لتلميع صورته، 
وعدم الصدام مع هذه الشـــريحة التي تنتمي 
إلى عائالت وعشـــائر توالي الثنائي الشيعي، 

حزب الله وحركة أمل.
وتتحـــدث مصـــادر أمنيـــة عـــن أن هـــذه 
التوقيفات التي ظهرت فجأة وبعد مضي أكثر 
من 25 ســـنة على الفلتان األمني في الضاحية 
اجلنوبية والتستر على مطلوبني وعدم مباالة 
حـــزب الله في تلك الفتـــرة ال بل دعمهم مقابل 
مســـاعدات مالية، قد يكون سببها، كما رشح، 
أن هذه األســـماء املطلوبة لم تعد تقدم للحزب 

الدعم املالي بالشكل املناسب.
غيـــر أن احلملـــة التـــي قادتهـــا األجهزة 
األمنيـــة اللبنانيـــة داخل معقل ”حـــزب الله“ 
ومرّبعه األمنـــي البالغ عدد ســـكانه ما ال يقل 

عـــن 600 ألـــف نســـمة غالبيتهـــم ينتمون إلى 
الطائفة الشيعية، انتهت ليل اجلمعة والسبت 
املاضيـــني، باســـتعراض لعناصـــر مقّنعة من 
”حزب الله“ وهم يداهمون شـــوارع محددة في 
الضاحية اجلنوبية، ال ســـّيما تلك التي تضم 
مخّيم ”برج البراجنة“ لالجئني الفلسطينيني.

وســـعى حزب اللـــه إلى التنصـــل من هذا 
االستعراض وإلصاقه بتشـــكيل محلي حترك 
مببـــادرة ذاتيـــة لتطهير املناطـــق األهلية من 

جتار املخدرات واملهربني.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية أن 
ادعـــاءات احلـــزب واهيـــة، ذلك أنـــه ال ميكن 
الســـتعراض منظم مســـّلح ملجموعات مقنعة 
دون رعاية  أن تتحرك في منطقـــة ”الضاحية“ 
كاملة من قبله، وأن احلزب أراد من استعراض 
القوة هذا أن يذكـــر احلكومة اللبنانية أن أمر 

هذه املناطق هو فـــي النهاية للحزب، حتى لو 
رعى دخول قوات أمنية لبنانية إليها.

وعصابات  أهـــل ”الضاحية“  وأراد تذكير 
اإلجرام داخلها أن احلزب هو املمسك بعصب 
احلياة في هذه املناطق، وأن دخول قوى األمن 

اللبنانية أمر عرضي ال ميس الثوابت.
وكانـــت األنبـــاء حتدثـــت عـــن أن عمليـــة 
اســـتعراض امللثمني التابعني للحزب في عدد 
من أحياء ومناطـــق الضاحية اجلنوبية، أتت 
ضمن إطالق ســـرية عســـكرية جديدة للحزب 
بقيـــادة عّبـــاس حمّيـــة، و“بعض كبـــار جتار 

املخدرات ينتمون إلى عشيرة قائد السرية“.
ويصـــل تعداد هذه الســـرية إلى نحو 120 
عنصرا ويتمثل دورهم في مالحقة أي مشتبه 
أو مطلـــوب أو تاجـــر مخـــدرات، وُأطلق على 

السرية اجلديدة اسم ”العباس“.

وتركـــت مشـــاركة حـــزب اللـــه فـــي هـــذه 
املداهمات عالمة اســـتفهام كبيرة لدى شريحة 
مـــن اللبنانيـــني، عن دوافـــع تدّخلـــه في هذه 
املداهمات، وفي املرحلة األخيرة حتديدا، رغم 
أنه من الشائع بني اللبنانيني أنه يغّطي أسماء 
كبيرة ُتتاجر باملخـــدرات، معظمهم من البقاع 
(شـــرق)، كـــون هـــؤالء يقّدمون الدعـــم املادي 
للحزب منذ 2000، وهم من عشائر معروفة جدا 
مثل زعيتر، جعفر، املقداد، أمهز، بّرو وحمّية.

ويعتبـــر املراقبون أن األمـــر ال يعدو كونه 
فصـــال جديدا من حادثة ”القمصان الســـود“، 
حني قام أفراد احلزب باالنتشـــار داخل بعض 
مناطق الضاحية وبيروت بلباســـهم األســـود 
الذي أطاح بحكومة ســـعد  عشـــية ”االنقالب“ 
احلريري واستبدالها بعد ذلك بحكومة جنيب 

ميقاتي عام 2011.

[ فصل جديد من حادثة {القمصان السود} تذكر باالنقالب الذي أطاح بحكومة الحريري السابقة
حملة حزب الله على تجار املخدرات: تلميع الصورة أم انتقام لعدم دفع اإلتاوات

ص ٧
[ تقارير حقوقية {ناعمة} غايتها استمرار الفوضى 

     في الشرق األوسط
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} بغــداد – يحـــاول رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي أن يقحم نفسه في منافسة على 
زعامة قوات احلشد الشعبي مع قادة الفصائل 
العراقية املسلحة املوالية إليران، معتمدا على 
تشـــريع برملاني مينع العسكريني من ممارسة 

العمل السياسي.
ويخطط العبادي لعزل قيادات امليليشـــيا 
الشـــيعية املرتبطـــة بإيـــران عـــن اآلالف من 
املقاتلـــني، وذلـــك بتخييرهـــم بـــني االحتفاظ 
مبهامهم العســـكرية وعدم ممارســـة أي دور 
سياســـي، أو االســـتقالة من احلشـــد ودخول 

االنتخابات احمللية أو العامة.
وقالـــت مصادر عراقيـــة مّطلعة لـ“العرب“ 
إن العبادي يريد أن يســـقط ورقة احلشـــد من 
أيدي منافسيه، خاصة رئيس الوزراء السابق 
نوري املالكي، مبا يسمح له بتحقيق هدفه في 

االستمرار لوالية ثانية على رأس احلكومة.
ووفقـــا ملصـــادر رافقـــت رئيس الـــوزراء 
العراقـــي في واشـــنطن، فقد تعهـــد العبادي 
خـــالل لقائـــه األخير مـــع الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب بالعمل على استيعاب جزء من 
مقاتلي احلشد الشعبي ضمن القوات املسلحة 
العراقية، وحتويل اجلـــزء اآلخر إلى وظائف 
مدنية، مبجرد انتفاء احلاجة العسكرية إليهم.

وبـــدا العبادي صريحا، علـــى غير عادته، 
في الدفاع عن احلشـــد الشـــعبي، خالل جتمع 
أقامه املجلس األعلى اإلســـالمي بزعامة عمار 
احلكيـــم، مطلـــع الشـــهر، معلنا أنه ســـيقطع 

األيدي التي حتاول النيل من هذه القوة.
وبينما شـــكل إعالن العبـــادي هذا صدمة 
لقيـــادات الفصائـــل املواليـــة لطهـــران ضمن 
احلشـــد الشـــعبي، تلقته األوســـاط الشعبية 

الشيعية بترحاب كبير.
ووفقا ملراقبني، فإن رئيس الوزراء يحاول 
عـــزل القيادات العســـكرية املوالية إليران عن 
قاعـــدة املقاتلني امليدانيني في قوات احلشـــد 

الشعبي، وهو ما سيواجه ممانعة شديدة.
وبعدما شرع البرملان قانونا لقوات احلشد 
الشعبي، ملحقا إياها بالقوات املسلحة حتت 
إمـــرة القائد العام، أي العبادي، بات محظورا 
علـــى أي نائـــب في البرملـــان أن يلعـــب دورا 

عسكريا في هذه القوة.
ويحـــاول نواب في البرملـــان أن يحافظوا 
على مواقعهـــم القيادية في فصائل مســـلحة 
أعلنـــت انضمامهـــا إلى احلشـــد الشـــعبي، 
باالســـتفادة من قرار ســـابق ملجلـــس النواب 
يفتح البـــاب أمام أعضاء البرملان للذهاب إلى 
جبهات القتال وقيـــادة مجموعاتهم القتالية، 

في إطار احلرب على تنظيم داعش.
ويرى مراقبون أن العبادي يعول على هذا 
املدخل القانوني لعزل القيادات العسكرية عن 
املقاتلني في احلشـــد الشعبي، مستثمرا رغبة 
هـــؤالء في التحـــول إلى موظفـــني حكوميني، 
رواتـــب  يتقاضـــون  ومدنيـــني،  عســـكريني 
ومخصصات مالية ثابتـــة وامتيازات تتعلق 

بالسكن والعالج وغيرهما.

العبادي يسقط ورقة 
الحشد من أيدي منافسيه

{املطيرجي} يفوز بسمعته في العراق
ص ٢٠
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العالم يعيد تدويل ملف األسد بعد هجوم إدلب
ص ٢

خفوت االنتقادات الموجهة 
إلى إيران من اليسار واليمين معا

نزعات املسلمني في الغرب.. الطعام الحالل والتعليم الديني
ص ١٣
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} بــريوت - أعلنت هيئة المحكمة العسكرية 
اللبنانية الثالثاء تأجيل جلسة محاكمة أحمد 
األســـير، إلى 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد 
انسحاب محاميي األســـير من الجلسة للمرة 
الخامســـة عشـــر على التوالي منذ توقيفه في 
2015 في مطـــار بيروت الدولي خالل محاولته 

مغادرة البالد.
ويأتي هذا االنسحاب على خلفية اإلصرار 
علـــى رفض مواصلة جلســـات المحاكمة لعدم 
موافقـــة المحكمـــة علـــى إحضار شـــهود من 
عناصر حزب الله التي كانت تقاتل في ســـاحة 

المعركـــة التي وقعـــت في 2013 بيـــن جماعة 
األسير من جهة وبين مقاتلي من حزب الله من 

جهة أخرى في مدينة صيدا.
ويقـــول محامـــو األســـير إنه تـــم حينها 
”اســـتدراج“ عناصر من الجيـــش اللبناني من 
قبل مقاتلي حزب الله وتوريط األسير وجماعته 
في عملية التقاتل مع الجيش اللبناني، بعدما 
ارتـــدى عناصـــر من حـــزب اللـــه زي الجيش 
اللبنانـــي وبـــدأوا في قصـــف مواقعهم. وفي 
هذا السياق، أشـــارت المحامية علياء شلحا، 
وهي من أبرز المحاميات الموكالت في قضايا 

اإلرهاب داخل المحكمة العســـكرية، إلى إّنها 
شـــاهدت شـــخصيًا مـــع مجموعـــة كبيرة من 
المحامين عقب القبض على األســـير مباشرة 
كافة المقاطع التي سحبتها مخابرات الجيش 
اللبنانـــي من كاميـــرات المراقبـــة التي كانت 

متواجدة في أرجاء صيدا وجوارها.
ومن المتوّقــــع أن يكون تاريــــخ 25 أبريل 
يومًا حاســــما فــــي هذه المحاكمــــة حيث قرر 
الرئيس الحالي للمحكمة العســــكرية العميد 
حســــن عبدالله، اســــتنادا إلى المــــادة 59 من 
القانون العســــكري، تعيين محامي عســــكري 

من الضباط في حال لم يوافق محامي األسير 
على الدفاع عنه.

وظهــــرت حركــــة األســــير فــــي 2011 فــــي 
أعقاب اشــــتعال الثــــورة الســــورية وتحديدا 
بعد مشــــاركة حزب الله في القتال مع النظام 
الســــوري هناك، حينها اعتبر الشيخ السلفي 
أن مشاركة طرف شــــيعي مع النظام السوري 
في القتــــال الدائر بيــــن النظــــام والثوار هو 
تكريــــس صريــــح ومســــاندة إيرانيــــة علنية 
لرئيس النظام الســــوري بشــــار األسد، وقتله 

ألبناء الطائفة السنية.

} دمشــق - تسبب قصف جوي بغازات سامة 
على شـــمال غرب ســـوريا في مقتـــل 58 مدنيَا 
حســـب إحصائية أولية صدرت صباح الثالثاء 
اختناقـــًا بينهم 11 طفًال، في هجوم أثار تنديدا 
دوليا واسعًا واعتبرت المعارضة السورية انه 

يضع مفاوضات السالم في ”مهب الريح“.
ويســـتعد مجلـــس األمـــن الدولـــي لعقـــد 
اجتمـــاع طـــارئ  بطلب من فرنســـا وبريطانيا 
اثـــر ”الهجوم الكيميائي الجديد الخطير“، بعد 
ساعات من توجيه االئتالف السوري المعارض 
طلبًا مماثًال. كما حّملت وزيرة خارجية االتحاد 
األوروبي قوات النظام ”المسؤولية الرئيسية“ 

عن هذه الهجمات.
وأحصى المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
نقـــال عن مصادر طبيـــة مقتـــل ”58 مدنيًا على 
األقـــل بينهـــم 11 طفال صبـــاح الثالثـــاء جراء 
إصابتهم بحاالت اختنـــاق، إثر تنفيذ طائرات 
حربية قصفًا بغازات ســـامة علـــى مدينة خان 

شيخون في محافظة إدلب“.
وتســـبب القصف في العشـــرات من حاالت 
االختناق األخـــرى، ترافقت وفـــق المرصد مع 

”أعراض إغماء وتقيؤ“.
ولـــم يتمّكن المرصد مـــن تحديد نوع الغاز 
المســـتخدم في القصف وإذا كانـــت الطائرات 

التي نفذته سورية أم روسية.
أن  أكـــدت  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  لكـــن 
طائراتهـــا ”لم تشـــن أّي غارة فـــي منطقة بلدة 

خان شيخون“.
ويســـيطر ائتالف فصائل إسالمية أبرزها 
جبهة فتح الشام على كامل محافظة إدلب التي 
غالبا ما تتعرض لغـــارات وقصف جوي تنفذه 
طائرات ســـورية وأخرى روسية. كما يستهدف 
التحالـــف الدولـــي بقيـــادة واشـــنطن دوريـــًا 

قياديين جهاديين في المحافظة.
وخالل الســـنوات الثالث الماضية، اتهمت 
األمم المتحدة ومنظمات حقوقية قوات النظام 
باســـتخدام أســـلحة ســـامة لمرات عـــدة، لكن 

لطالما نفت دمشق صحة هذه االتهامات.

واعتبــــر مصدر أمنــــي ســــوري أن اتهام 
دمشــــق بقصف مدينة خان شيخون بالغازات 

السامة هو ”افتراء“.
ووافقــــت الحكومــــة الســــورية فــــي 2013 
على تفكيك ترســــانتها الكيميائية، بعد اتفاق 
روســــي أميركي أعقب تعرض منطقة الغوطة 
الشــــرقية، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق، 
لهجــــوم بغــــاز الســــارين في أغســــطس 2013 
وتســــبب في مقتل المئــــات. وتم التوصل إلى 
االتفاق بعد تهديد واشنطن بشن ضربات على 

دمشق.
ويعــــّد هــــذا الهجــــوم ثاني أكبــــر اعتداء 
بســــالح كيميائي منذ اعتــــداء الغوطة. وأثار 
الهجــــوم ردود أفعــــال منددة مــــن المعارضة 

السورية والداعمين لها.
واعتبر كبيــــر المفاوضين في وفد الهيئة 
العليــــا للمفاوضات إلــــى جنيف محمد صبرا 
أن ”الجريمة تضع كل العملية السياســــية في 
جنيف في مهب الريــــح، وتجعلنا نعيد النظر 
بجــــدوى المفاوضات“ بعد أيــــام على انتهاء 
الجولة الخامسة منها برعاية األمم المتحدة.

وســــأل صبــــرا ”إذا كانت األمــــم المتحدة 
عاجــــزة عن ردع النظام عن مثل هذه الجرائم، 
فكيف ســــتنجز عملية سياســــية تــــؤدي إلى 

انتقال سياسي في سوريا؟“.
وطالب االئتــــالف الوطني لقــــوى الثورة 
الســــورية ”مجلس األمن بعقد جلســــة طارئة 
علــــى خلفية الجريمة، وفتــــح تحقيق فوري“، 

متهمًا قوات النظام بتنفيذ القصف.
واعتبر وزيــــر الخارجية الفرنســــي جان 
مارك ايرولت أن ”اســــتخدام أسلحة كيميائية 
يشــــّكل انتهــــاكا غيــــر مقبــــول التفاقية حظر 
األســــلحة الكيميائيــــة ودليــــال جديــــدا على 
الهمجية التي يتعّرض لها الشعب السوري“.

وفــــي أنقــــرة، أبلغ الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان نظيــــره الروســــي فالديمير 
بوتين خالل أن ”مثل هذا النوع من الهجمات 
غير اإلنسانية غير مقبولة محذرا من إنها قد 

تنسف كل الجهود الجارية إلحالل السالم“.
وترعى روســــيا وتركيا إلــــى جانب إيران 
محادثــــات فــــي أســــتانة تهدف أساســــا إلى 
تثبيت وقف إطالق نار في ســــوريا ســــار منذ 
نهاية ديســــمبر ويتعرض لخروقــــات كثيرة. 
وعلى هامش مشــــاركها في مؤتمر بروكســــل 

حول ســــوريا، قالت وزيــــرة خارجية االتحاد 
موغيرينــــي ”بالطبــــع  فيديريــــكا  األوروبــــي 
المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق النظام“.
ونّدد وزيــــر الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون الثالثاء بالهجوم مطالبا بمحاسبة 

المسؤولين عنه.
وكتب جونســــون في تغريــــدة على تويتر 
”هنــــاك تقاريــــر رهيبة عــــن هجوم بأســــلحة 
كيميائيــــة في إدلب بســــوريا. يجب التحقيق 

بالحادث ومحاسبة منفذيه“.
وفي بيــــان  له قــــال جونســــون ”رغم أنه 
ليــــس بإمكاننا بعد التأكــــد مما حصل، إال أن 
ذلك يحمل كل سمات هجوم نفذه النظام الذي 

استخدم أسلحة كيميائية بشكل متكرر“.

وفـــي واشـــنطن قـــال البيـــت األبيـــض إن 
”الهجـــوم الكيماوي في ســـوريا غير مقبول وال 
يمكن تجاهلـــه“. وقال المتحدث باســـم البيت 
األبيض شون سبايسر إن ”الهجوم الكيمياوي 
الذي وقع في سوريا واســـتهدف أبرياء بينهم 
نســـاء وأطفال (هو) مشين“، منددا بهذا العمل 

”المرّوع“ الذي اتهم نظام األسد بارتكابه.
ويقول مراقبون أن هجوم الثالثاء ســـيدفع 
اإلدارة األميركيـــة إلـــى إعادة النظـــر في تبدل 
موقفها تجاه األســـد، خاصة بعـــد تصريحات 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أكد فيها 

أن مصير األسد سيقرره الشعب السوري.
وبالفعـــل فقـــد بـــدأت بـــوادر التراجع عن 
التوجه األميركي الجديد بشـــأن األسد واألزمة 

الســـورية إذ اعتبـــرت الســـفيرة األميركية في 
األمم المتحدة نيكـــي هالي االثنين أن الرئيس 
الســـوري بشار األسد ”مجرم حرب“ وأن شعبه 
ال يريده في الســـلطة وال يريده حتى أن يترشح 

في أّي انتخابات مقبلة.
وقالت هالي إن األســـد ”يعرقل السالم منذ 
أمد بعيد“ والطريقة التي يعامل بها السوريين 

”مقززة“.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما قاله تيلرسون 
الخميس من أن مصير األســـد ”يقرره الشـــعب 
الســـوري“ وما إذا كان هذا التصريح يعني أن 
واشـــنطن تعتبر أن بإمكان الرئيس الســـوري 
الترشـــح في أّي انتخابات مقبلة، أجابت هالي 

”كال، هذا ال يعني أن وانشطن ستقبل بذلك“.

تنديد دولي واتهامات للنظام السوري بتنفيذ الهجوم الكيمياوي في إدلب
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[ تراجع أميركي عن تصريحات تيلرسون بشأن األسد  [ مجلس األمن يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن الهجوم
تنديد دولي واســــــع واتهامات للنظام السوري بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي في  خان 
شــــــيخون مبحافظة إدلب، ومجلس األمن يعقد جلسة طارئة بطلب فرنسي بريطاني لبحث 
الهجوم. ويعتقد أن يسرع الهجوم بتراجع واشنطن عن تصريحات وزير خارجيتها التي 

أكد فيها أن مصير األسد سيقرره السوريون مستقبال.

بوريس جونسون:
يجب التحقيق بشأن 

الهجوم الكيمياوي في إدلب 
ومحاسبة منفذيه

تحميل الخرطوم مسؤولية 
انعدام األمن في دارفور

} نيويورك – قال األمين العام لألمم المتحدة 
قـــوات  إن  الثالثـــاء،  غوتيريـــس،  أنطونيـــو 
الحكومة الســـودانية هي ”المصدر الرئيسي 

النعدام األمن والجريمة“ في إقليم دارفور.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه استمرار 
تشـــرد مـــا يزيـــد علـــى 2.6 مليون شـــخص، 
وارتـــكاب أعمـــال العنـــف ضـــد المدنيين في 

جميع أنحاء اإلقليم.
جاء ذلك في التقرير ربع الســـنوي لألمين 
العام، بشـــأن الحالة في إقليـــم دارفور، الذي 
ناقشـــه أعضـــاء مجلـــس األمـــن في جلســـة 

مشاورات مغلقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من 
جانب الخرطوم حول تلك االتهامات، غير أنها 
عـــادة ما تحّمل المتمردين المســـؤولية عنها، 

وتتهم المنظمات األممية بـ“التحيز“ ضدها.
وأعـــرب غوتيريـــس عـــن ”القلـــق البالـــغ 
إزاء اســـتمرار انتهـــاكات وتجـــاوزات حقوق 
اإلنسان التي ترتكب ضد المدنيين، وال سيما 

المشردين داخليا والنساء واألطفال“.
ودعـــا الخرطـــوم إلـــى ”إتاحـــة إمكانيـــة 
وصول أفراد العملية المختلطة، التابعة لألمم 
المتحـــدة واالتحـــاد األفريقي وشـــركائها في 
مجالي حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني، دون 
عراقيل، إلى المناطـــق المثيرة للقلق، بما في 
ذلك مخيمات المشـــردين داخليـــا والمحليات 

المتضررة من االشتباكات المسلحة“.
وذكر غوتيريس، في تقريره، أن ”المشردين 
داخليـــًا ال يزالـــون يواجهون هجمـــات عنيفة 
تحول دون عودتهم اآلمنة والطوعية والكريمة، 
وترتكب هذه الهجمـــات القوات الحكومية أو 
الميليشـــيات المسلحة أو العناصر اإلجرامية 

داخل مخيماتهم “.
وأوضح غوتيريس، أن ”انتشـــار األسلحة 
الثقيلة واألســـلحة الصغيـــرة وتعبئة القبائل 
للقتال وتآكل اللحمـــة االجتماعية في اإلقليم، 
خالل ســـنوات النزاع، تؤدي إلى تفاقم العنف 

من أجل الوصول إلى مصادر كسب العيش“.
وشـــدد أمين عـــام األمم المتحـــدة على أن 
”أولويـــات البعثـــة األممية تتمثل فـــي حماية 
أكثـــر من 2.6 مليون من المشـــردين في جميع 

أنحاء دارفور“.

القضاء العسكري اللبناني يؤجل محاكمة أحمد األسير

سعيد قدري

فـــي  سياســـية  دوائـــر  تنظـــر   – القاهــرة   {
المنطقة لما يجري في واشنطن بشأن القضية 
الفلسطينية، على أنه تحول في موقف أميركا، 
حيث أصبحت واشنطن مركزا للحراك العربي، 
مـــا يوحـــي بالتمهيـــد لوضع لمســـات أخيرة 
لترتيبـــات معّينـــة يجري اإلعداد لهـــا لحلحلة 

عملية التسوية السياسية في المنطقة.
وينطوي اللقاء الذي عقده الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والعاهـــل األردني الملك 
عبدالله الثاني في واشنطن الثالثاء، على رغبة 
في البحث عن حل مناسب للقضية الفلسطينية، 
خاصة أنه جاء عقب لقاء عقده السيسي مساء 
االثنين مـــع الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 

تطرق أيضا للقضية الفلسطينية.
ويأتـــي اللقاء المنتظـــر األربعاء بين الملك 
األردنـــي والرئيس األميركي أيضـــا، قبل نحو 
أســـبوع من زيارة مقررة ســـيقوم بها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس إلى وشنطن.
واعتبـــر مراقبـــون أن زمن الجمـــود الذي 
اعترى القضية الفلســـطينية خالل الســـنوات 
الماضيـــة ولى، وحـــان وقت حـــدوث اختراق 
سياسي يمهد الطريق نحو تسوية حقيقية بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
 وقـــال متابعـــون لـ“العـــرب“ فـــي القاهرة 
هناك مؤشـــرات إيجابية تسير في اتجاه تأكيد 

”ترتيبات حاســـمة منتظرة“، منهـــا أن التوافق 
العربي يبدو أكثر وضوحا من ذي قبل.

كما أن لقاءات واشـــنطن تأتي بعد اجتماع 
القمة العربية الـ28 في األردن، وخروج إشارات 
تفيد بحصـــول الزعيمين المصـــري واألردني 
علـــى تفويض من األطـــراف العربية التخاذ ما 

يلزم من مواقف بشأن هذا الملف.
وأوضح مصدر دبلوماســـي في القاهرة أن 
تلييـــن موقف الرئيس الفلســـطيني من اللجنة 

الرباعية العربية، مثـــل نقطة مهمة في توحيد 
الخطاب العربي بشأن القضية الفلسطينية.

وانعكست ليونة الســـلطة الفلسطينية في 
تجاوب أبي مازن للتنسيق مع القاهرة مؤخرا، 
ولقائه السيسي مرتين خالل فترة وجيزة، وهو 
ما يشي بأن هناك تفاهما عربيا بشأن التعامل 

مع القضية الفلسطينية مستقبال.
وكانـــت إســـرائيل طلبـــت أن يتـــم البـــدء 
بالتطبيـــع العربي الكامل معهـــا، على أن تترك 

القضايـــا الحيويـــة األخرى، مثـــل مصير حّل 
الدولتين ووقف االســـتيطان لما بعد ذلك، على 
اعتبار أنها ستكون خطوة بديهية بعد، وهو ما 

رفضه بقوة الجانب العربي.
والتقـــط متابعون إشـــارة مهمة في الداخل 
الفلسطيني، تكّرس لفكرة الجدية في استئناف 
بالتعديـــالت  تتعلـــق  السياســـية،  التســـوية 
األخيـــرة فـــي وثيقة حركة حمـــاس، خصوصا 
ما يتعلق بالعالقة مع إســـرائيل، حيث ألمحت 
البعـــض من التســـريبات إلى القبـــول بوجود 
الدولة اإلسرائيلية في سياق الحديث عن دولة 

فلسطينية على حدود 1967.
وتزامنت اللقاءات التي تشـــهدها واشنطن 
مـــع حديث آخر حـــول نية ترامـــب عقد مؤتمر 
دولي للســـالم بحضور األطراف المعنية، وهي 
خطوة ســـتكون منطقية في ســـياق اســـتكمال 

الشكل النهائي لما يجري اإلعداد له اآلن.
وألمح محمد عبدالمقصود، عضو المجلس 
المصري للشـــؤون الخارجية، إلى أن هناك ما 
سماه بالصفقة يتم التحضير لها حالًيا في هذا 
الملف.  وتوقع أن تعلن واشـــنطن عن برنامج 
لدعـــم الســـلطة الفلســـطينية، ويقـــّدم الجانب 
اإلســـرائيلي تســـهيالت فـــي إطـــار التدريـــب 
والتنســـيق األمنـــي، مقابـــل انتـــزاع موافقـــة 
فلسطينية قد يعلن عنها خالل المؤتمر الدولي 
المتوقـــع انعقاده فـــي األردن أو مصر، إلعالن 

الشكل النهائي للتسوية.

ترتيبات سياسية جديدة للقضية الفلسطينية في واشنطن

نحو توحيد أكثر للمواقف العربية بشأن فلسطين

أخبار
«اإلرهاب وباء ال دين له ولبنان ملتزم بقوة بمكافحة هذه اآلفة بجميع أشـــكالها ولتحقيق ذلك 

يجب االستثمار في األجهزة األمنية اللبنانية ودعمها».
سعد احلريري
رئيس الوزراء اللبناني

{اإلرهاب ظاهرة عالمية، واإلســـالم براء من هذا الفكر الظالمي الذي تحاول تلك الجماعات أن 
تتدثر به إلخفاء وجهها الدموي».

علي عبدالعال
رئيس البرملان املصري

هجوم بالغازات السامة في سورياهجوم بالغازات السامة في سوريا



} بغــداد - يقـــف العراقيـــون وهم يشـــهدون 
الفصـــل األخير من احلـــرب على تنظيم داعش 
في املوصل أمام مفارقة محّيرة تعصف بآمالهم 
في عودة االســـتقرار إلى بلدهم بعد نهاية تلك 
احلرب، تتمّثل في صعود جماعات مسّلحة غير 
نظامية على أنقاض التنظيم املتشّدد اآلخذ في 
االنحســـار بعـــد أن انخرطت تلـــك اجلماعات 
نفسها في محاربته واستمّدت من ذلك شرعية 
لوجودها، فضال عّما امتلكته من أسباب القّوة 
التي جتعل منها منافسا قويا للدولة ومنازعا 

لها على سلطاتها.
واعترف مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي 
الـــذي يتزعم التيـــار الصدري، بخطـــورة تلك 
امليليشيات غير النظامية على مستقبل البالد، 
معتبرا أّنها ميكن أن تكون وقودا حلرب أهلية 
قادمة تتواجه فيهـــا املكّونات العراقية بعد أن 
تكـــون قد فرغت من حرب داعـــش ولم يبق لها 

عدو مشترك سواه.
ورغـــم أن الصـــدر نفســـه مـــن كبـــار قادة 
امليليشـــيات، وأحد املؤسســـني األصليني لتلك 
الفصائـــل، إّال أّنه أصبح يعرض نفســـه كرجل 
دولة ساع إلى تدعيم سلطاتها وحصر السالح 
بيدها، وذلك في إطار صراعه على السلطة ضّد 
خصـــوم أقوياء لـــه يقود بعضهم ميليشـــيات 
مســـّلحة ويسعون الســـتخدامها في مرحلة ما 
بعد داعـــش سياســـيا في حتصـــني مراكزهم 
وتدعيم نفوذهم، بعد أن استخدموها عسكريا 

خالل مرحلة احلرب على التنظيم.
وتعّهـــد الصدر، في تصريحـــات صحافية 
أدلى بهـــا الثالثاء، بحّل اجلماعات الشـــيعية 
املســـلحة مبـــا فيهـــا امليليشـــيا التابعـــة لـــه 

واملعروفة بـ“سرايا السالم“، قائال إّنه ”ال مكان 
للميليشيات الطائفية في العراق“.

وقـــال إّنه يفضـــل إجراء حـــوار عاجل مع 
السياســـيني الســـّنة فـــي العـــراق وذلـــك ملنع 
وقوع اشـــتباكات بني أبناء الطائفتني السنية 
والشـــيعية وبـــني العـــرب واألكـــراد، حيث أن 
البالد لـــن يكون لها بعد داعـــش عدو للتوحد 

ضده.
وأضاف الصدر ”أخشـــى أن هزمية داعش 
ليست ســـوى بداية ملرحلة جديدة، واقتراحي 
مســـتوحى من اخلوف من الصـــراع الطائفي 

والعـرقي بعد حترير املوصل“.
وحـــّث حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبادي على مواجهة امليليشـــيات املســـّلحة، 
مطالبا بحصر الســـالح بيد اجليش والقوات 

احلكومية الرسمية.
ويشهد العراق منذ سنة 2014 حربا ضروسا 
ضّد تنظيم داعش، ساهمت في تكريس ظاهرة 
امليليشـــيات املوجـــودة أصال بالبلـــد قبل تلك 
احلـــرب، لكنهـــا تفاقمت بعـــد أن خلق تهاوي 
القوات النظاميـــة العراقية وظيفة أكثر أهمية 
لتلك التشكيالت املسّلحة متثلت بدءا في وقف 
زحف التنظيم علـــى مناطق البالد، والحقا في 
عكس الهجوم عليه واستعادة املناطق من يده.
وامليليشـــيات األكثر قّوة وعددا في العراق 
هي امليليشيات الشيعية التي ُتعّد بالعشرات، 
وهـــي متّثـــل قادتهـــا علـــى األرض وحتمـــي 
مصاحلهم، وحتى مصالـــح إيران التي يرتبط 
بها هؤالء القادة سياســـيا وعقائديا ومذهبيا، 
وماليـــا. لكن توجـــد أيضا بالبلد ميليشـــيات 
مســـيحية وكردية وإيزيدية وتركمانية وسنّية 

عربية.
ومع التقّدم في احلملة العسكرية باجلانب 
الغربـــي مـــن مدينـــة املوصـــل، تبـــدو احلرب 
علـــى داعش في العراق على وشـــك احلســـم، 
لكّن آثارها ســـتكون أبعد مـــدى بعد أن دعمت 
إضفاء الطابع العسكري على املجتمع العراقي 

فدفعت بالشبان إلى االنضمام للقوات املسلحة 
والفصائـــل الطائفية والعشـــائرية. وأدى ذلك 
إلـــى زيادة املخاوف مـــن تفجر موجات جديدة 

من العنف ما إن يسقط التنظيم.
وكان املرجع الشيعي األعلى في العراق قد 
أصـــدر فتوى عام 2014 دعا فيهـــا كل القادرين 
على حمل الســـالح مـــن الرجال إلـــى محاربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ونقـــل تقريـــر لوكالـــة رويتـــرز مـــن خالل 
شـــهادات ميدانية حماس الكثير من الشـــبان 
العراقيني للعمل املسّلح بدوافع عقائدية وحتى 
مذهبيـــة. وقال حمزة كاظم مـــن قوات مكافحة 
اإلرهـــاب إنـــه كان قبـــل ظهور تنظيـــم داعش 
الوحيـــد من بني أشـــقائه اخلمســـة الذي لبى 
نداء الســـالح. وأضاف ”انضـــم اآلخرون كلهم 
بعد الفتوى“، في إشـــارة إلـــى انضمامهم إلى 

احلشد الشعبي.
وباإلضافـــة إلـــى الشـــيعة القادمـــني مـــن 
اجلنـــوب يبـــدي الشـــبان مـــن مناطـــق حول 
املوصل، حيث ميثل السّنة أغلبية بني السكان، 

حرصا على املشاركة في القتال.
ويقول مسؤولون أمنيون وقادة فصائل إن 
الشباب يقبل اآلن بأعداد كبيرة على االنضمام 
إلى الفصائل العشـــائرية الســـنية حتت مظلة 
احلشـــد الشـــعبي. وقـــال مواطنـــون كثيرون 
لرويترز في األســـابيع األخيـــرة إنهم يريدون 
االنضمـــام أو إنهم يعرفون أقـــارب وأصدقاء 

يحاولون االنضمام إلى هذه الفصائل.
ويرجـــع اخلبراء هـــذا اإلقبـــال على حمل 
السالح باألساس إلى ســـبب نفسي مرّده عدم 
الشـــعور باألمان وعدم الثقة بقدرة الدولة على 
حماية مواطنيها، وفـــي عدالتها أيضا. فضال 
عـــن وجـــود دوافع ماديـــة في ظل استشـــراء 

البطالة وانسداد سبل الرزق.
وقـــال ضابـــط أمن طلب عدم نشـــر اســـمه 
إّن ”رجـــاال كثيريـــن يتطوعـــون فـــي جماعات 
احلشـــد. إما ألنهـــم يريدون مكافحـــة اإلرهاب 
وإما للحصول على املرتبات. فهذا أســـهل من 
االنضمام إلى القوات املســـلحة. وكل ما عليك 
هو تســـجيل اســـمك“. واعتبر أن ذلك ال ميثل 
مشـــاكل أمنية ألن احلشد الشعبي يعمل حتت 
إمرة احلكومة. ومع ذلك يقول املعترضون على 
فوضى الســـالح والداعون حلصره بيد الدولة 

إن العـــدد املتزايـــد للمجنديـــن فـــي الفصائل 
املســـلحة وتشـــكيل فصائل جديـــدة أمر ينذر 
باخلطر ألنه يفتح الباب أمام إمكانية نشـــوب 

اشتباكات بني الفصائل. 
وقـــال عبدالرحمن الـــوكاع عضو املجلس 
احمللي حملافظة نينوى ”جماعات احلشـــد تلك 
محســـوبة على من يقودونهـــا ال على الدولة“. 
وأضاف ”ولذلك إذا أراد أحد قادة احلشـــد أن 
يفرض نفســـه فـــي منطقة معينـــة ولم يعجب 
ذلك شـــيخا آخر أو عشـــيرة أخرى فرمبا يشن 
هجوما. أعتقد أن هـــذه اجلماعات بعد داعش 

لن ُتكبح. فأجندتها حزبية وسياســـية ودينية 
ولن تخدم نينوى وال العراق“.

وقـــال رمزي ماردينـــي الباحث فـــي مركز 
البحثـــي إن اللجـــوء  ”أتالنتيـــك كاونســـيل“ 
لالنتماء إلى القوات والفصائل املســـّلحة أمر 
محتوم في جو تخشـــى فيه املجتمعات احمللية 
علـــى أمنها وســـالمتها. وأضـــاف ”احلرب لم 
تضف الطابع العسكري على املجتمع العراقي 
فحســـب بل يبدو أنه ال يوجد ضغط من القمة 
أو اســـتعداد من القاعدة للتخلي عن الســـالح 

وتسريح املسلحني“.

الحرب في العراق تفرز انحسار داعش وصعود الميليشيات

[ مقتدى الصدر: سنحارب بعضنا البعض بعد أن نفرغ من داعش  [ إقبال على االنتماء للفصائل المسلحة بسبب عدم الثقة بالدولة
االنتصار على تنظيم داعش لن يكون نهاية نفق العنف وعدم االستقرار في العراق الذي 
ســــــيكون مبواجهة جيش جّرار من اجلماعات الطائفية والعرقية املســــــّلحة التي ستحيلها 
نهاية احلرب على التنظيم إلى البطالة، وقد تبحث عن وظيفة لها في توجيه أسلحتها إلى 

صدور بعضها البعض حماية لكيانها ودفاعا عن نفوذ مشغليها وممّوليها.

سالح باأليدي الخطأ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سلمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 

مجموعة أجهزة ومستلزمات طبية 
للمركز الصحي الخاص بقرية اللسك 
شرق مديرية تريم بوادي حضرموت 

في شرق اليمن، تضمنت جهاز فحص 
وجهازا متطورا  شامل ”سي بي سي“ 

لألشعة ”سونار“، وعددا من أسطوانات 
األوكسجين.

◄ ُنقل الثالثاء عن مصادر كويتية 
قولها إن حكومة رئيس الوزراء الشيخ 

جابر المبارك تتجه إلى إغالق ملف 
إسقاط الجنسية عن بعض األفراد، 

وذلك لفض االشتباك مع أعضاء في 
البرلمان بسبب هذه القضية ولمنع 
نشوب أزمة جديدة بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية. 

◄ أقدم تنظيم داعش، الثالثاء، على 
إعدام 33 مدنيا قبض عليهم أثناء 

محاولتهم الفرار من أحياء خاضعة 
لسيطرته بالجانب الغربي من مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى بشمال 
العراق. 

◄ تجاوز عدد النازحين من مدينة 
الموصل العراقية التي تشهد حربا 

ضد تنظيم داعش الـ300 ألف شخص 
منذ أكتوبر الماضي، وذلك بحسب 

إحصائية حديثة صادرة عن منظمة 
الهجرة الدولية.

◄ أعلنت منظمة األمم المتحدة، 
الثالثاء، عن تمكن برنامجها اإلنمائي 
في اليمن منذ سنة 2016 من إزالة أكثر 
من 360 ألفا من بقايا المتفجرات بين 

ألغام أرضية وشظايا صواريخ من 
مخلفات الحرب الدائرة في البالد.

◄ حّذرت منظمة الطفولة التابعة لألمم 

المتحدة يونيسيف، الثالثاء، من تفشي 
وباء الكوليرا بـ“شكل مخيف“ في 

اليمن، مشيرة في بيان إلى وفاة طفل 
يمني في كل 10 دقائق، بسبب سوء 

التغذية واإلسهال والتهابات الجهاز 
التنفسي.

باختصار
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«ال يمكن بأي حال من األحوال االستهانة بالجرائم التي تطال املدنيني ومناطق تجمعهم وهم أخبار

يعيشون حياتهم العادية. األعمال اإلرهابية الجبانة تستوجب تعاونا دوليا وثيقا}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير اخلارجية اإلماراتي

«العنصريـــة والتعصـــب وقمع األقليـــات والطائفية والتدخـــالت الخارجية في منطقة الشـــرق 

األوسط هي األسباب الحقيقية للحروب األهلية}.

الشيخ محمد الصباح
 وزير اخلارجية الكويتي السابق
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رمزي مارديني:

ال ضغط من القمة وال 

استعداد من القاعدة 

للتخلي عن السالح

} طفل سعودي يشرب من نبع طبيعي في منطقة تبوك الثرية مبعاملها الطبيعية واألثرية، وحيث تعمل الدولة السعودية على تنشيط حركة سياحية 
في نطاق البرنامج اإلصالحي الشامل الذي يتضمن تنويع املوارد االقتصادية واحلد من االرتهان لعائدات النفط.

اهتمام بريطاني بالتعاون 

األمني مع السعودية
} الريــاض - حضـــر ملـــف التعـــاون األمني 
بني الســـعودية واململكة املتحدة ضمن أجندة 
زيارة رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
الثالثاء إلى الســـعودية، وذلك في وقت عّبرت 
فيـــه لندن عـــن أهمية الشـــراكة مـــع الرياض 

لتفادي مخاطر محدقة بأوروبا والعالم.
والتقـــت مـــاي فـــي العاصمة الســـعودية 
باألميـــر محمد بـــن نايف بـــن عبدالعزيز ولي 
العهد وزير الداخليـــة. ومت خالل اللقاء بحث 
”التعـــاون املشـــترك فـــي مكافحـــة التطـــّرف 
ومحاربـــة اإلرهـــاب“، وفق ما أوردتـــه وكالة 

األنباء السعودية الرسمية ”واس“.
وســـبق وصـــول رئيســـة وزراء بريطانيا 
إلى الســـعودية بيان ملركز اإلعالم والتواصل 
اإلقليمـــي التابع للحكومة البريطانية ورد فيه 
أن الزيارة ”تهدف لتعزيز الشراكات والتعاون 
الدفاعـــي واألمني بني البلديـــن“. ونقل البيان 
عن ماي قولها ”علينا أال ننسى بأن املعلومات 
التي تلقيناها من الســـعودية قد أنقذت حياة 

املئات من الناس في اململكة املتحدة“.
ورغم أّن بريطانيا تعـــّد من البلدان اآلمنة 
قياســـا بالكثير من بلـــدان العالم، مبا في ذلك 
دول أوروبيـــة تعّرضـــت لهجمـــات دموية، إّال 
أن الهجـــوم األخير في محيـــط مبنى البرملان 
البريطاني الذي خّلف أربعة قتلى والعشـــرات 
من اجلرحى بّني مجّددا حاجة اململكة املتحدة 
للتعـــاون فـــي مكافحة اإلرهاب مـــع قوى ذات 

خبرة في مواجهته مثل السعودية.

صالح البيضاين

} صنعــاء - تتحـــّدث مصـــادر مينيـــة مّطلعة 
عن خالفـــات كبيرة تعصف مبعســـكر التمّرد 
املشـــّكل من جماعة احلوثي وأتبـــاع الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، في ظّل الضغوط 
السياسية والعسكرية املتزايدة عليه، وظهور 
عالمـــات على قـــرب إطالق التحالـــف العربي 
ملعركـــة حترير محافظـــة احلديـــدة ومينائها 
االســـتراتيجي مـــا ســـيمّثل خســـارة كبيـــرة 
للمتمّرديـــن جتعل مصيرهم علـــى احملّك، وقد 
تكون املخاوف مـــن نتائجها دفعت بكل طرف 

في التمّرد إلى البحث عن خالصه الذاتي.
وتستند املصادر إلى معلومات، تقول إنها 
بصدد التأكد من صّحتها، بشـــأن زيارة سرية 

قام بها وفد حوثي إلى مدينة ظهران اجلنوب 
السعودية األسبوع املاضي، في محاولة لفتح 
قنـــاة اتصال مـــع التحالف العربـــي قبل بدء 

حملة احلديدة.
وبدا أن احلوثيني يتشبثون بأي خيط أمل 
لتفادي معركـــة احلديدة ملعرفتهم بأن مقّدرات 
كبيرة ســـُترصد لها وجتعل هزميتهم في حكم 
املؤّكدة ســـلفا. ورّحبـــت جماعـــة أنصارالله، 
الثالثـــاء، بدعـــوة االحتاد األوروبي للســـالم 
فـــي اليمن. وقـــال محمد عبدالســـالم، الناطق 
الرســـمي باســـم اجلماعة، عبر حســـابه على 
موقـــع التواصـــل االجتماعي تويتـــر ”نرحب 
بدعـــوة االحتـــاد األوروبي إلى عودة املســـار 
السياســـي ونعتبر ذلك خطـــوة إيجابية لدعم 

السالم واالستقرار في اليمن“.

وكان االحتاد األوروبـــي قد أعلن في بيان 
له، االثنني، اســـتعداده لزيادة جهوده في دعم 
إجراءات األمم املتحـــدة من أجل التوصل إلى 

وقف إلطالق النار واستئناف املفاوضات.
ورّدد اإلعـــالم احملّلـــي أصـــداء اخلالفات 
بـــني احلوثي وصالـــح، حيث لوحت وســـائل 
إعالم تابعـــة ألنصارالله بحل حكومة صنعاء، 
وتســـليم زمـــام اإلدارة للجـــان الثورية التي 
شكلها احلوثيون عقب اجتياح صنعاء والتي 
كان حلُّها شـــرطا أساســـيا للرئيس الســـابق 

لالنخراط في حكومة مشتركة مع احلوثيني.
وفي مظهر عن أجواء املناكفات الســـائدة 
فـــي صنعـــاء تقدم القيـــادي البـــارز في حزب 
املؤمتر الشـــعبي العام عادل الشـــجاع ببالغ 
للنائـــب العـــام املعني من قبـــل احلوثيني ضد 

زعيـــم اجلماعة احلوثيـــة اعتبر فيـــه خطاب 
عبدامللـــك احلوثـــي مبناســـبة أول جمعة من 
شهر رجب ”فعال من أفعال التمييز العنصري 
وإشـــعال نيران الكراهية واحلقـــد العنصري 

والتمييز املذهبي“.
وانخرط عبدامللك احلوثي نفســـه بشـــكل 
مباشر في التراشق مع املؤمتر حني وصف في 
خطابه التيار املنـــاوئ للحوثيني داخل حزب 
املؤمتر الشـــعبي العام بـ“الطابور اخلامس“، 
وهـــو األمر الـــذي انعكس صداه ســـريعا من 
خالل مطالبة تكتل حزبي موال للحوثي حتت 
اســـم ”أحزاب التكتـــل الوطنـــي والتنظيمات 
السياســـية املناهضة للعدوان“ بإلقاء القبض 
على عـــدد مـــن قيـــادات املؤمتـــر مت وصفهم 

باملطلوبني أمنيا ضمن الطابور اخلامس.

معركة الحديدة الوشيكة تضغط على أعصاب متمردي اليمن
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«القمة املصرية األميركية تطرقت إلى دور مصر في ملف الحوار الليبي وتواصلها مع األطراف أخبار

الوطنية غير املتورطة في األزمات وأعمال الفوضى}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

«حظوظ رجال األعمال التونســـيني في االســـتفادة من السوق األفريقية وافرة في عدة مجاالت 

بالنظر إلى كفاءاتهم وإلى القدرة التنافسية العالية للمنتوج التونسي}.

وداد بوشماوي
رئيسة االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

أحزاب تونس تسابق الزمن استعدادا لالنتخابات املحلية
[ الخالفات السياسية تزيد إمكانية المقاطعة الشعبية

} تونس - بدأت األحزاب السياسية التونسية 
اإلعداد لالنتخابات احمللية األولى بعد سقوط 
نظام الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي. 
وشهدت الساحة السياسية األسابيع املاضية 
حتـــركات غير مســـبوقة حيـــث مت اإلعالن عن 
ميالد أحزاب جديدة، فـــي حني دخلت أحزاب 
أخرى فـــي حتالفات على غرار ”جبهة اإلنقاذ“ 

التي مت اإلعالن عنها األحد.
وُينتظـــر أن تبـــدأ األحزاب اســـتعداداتها 
خلـــوض االنتخابات احمللية وســـط انقســـام 
التيـــار العلماني الـــذي يواجه خطر تشـــتت 
أصواته بني جبهة اإلنقاذ، واجلبهة الشـــعبية 
اليســـارية ونـــداء تونس، في مقابـــل انطالق 
حزب النهضة اإلسالمي بحظوظ كبيرة للفوز.
ورغـــم معارضة عـــدة أحـــزاب ومنظمات 
إلجراء االنتخابات احمللية فـــي 2017 وتقترح 
إرجاءها إلى مارس 2018، إال أن رئيس الهيئة 
العليا املســـتقلة لالنتخابات شفيق صرصار، 
أعلـــن االثنني أن 17 ديســـمبر هو موعد إجراء 

االستحقاقات احمللية.
وكانـــت عدة أحـــزاب قد عارضـــت مقترح 
الهيئة بإجـــراء االنتخابات احمللية قبل موفى 
الســـنة احلالية، مبـــررة رفضها لعـــدم متكن 
مجلـــس النـــواب مـــن املصادقة علـــى قانون 

اجلماعات احمللية ولعدة اعتبارات أخرى.
وبرر محســـن مرزوق رئيس حركة مشروع 
تونس وأحد األحـــزاب املكونة جلبهة اإلنقاذ، 
رفضه إلجراء االنتخابات خالل السنة احلالية 
احملليـــة  لالنتخابـــات  املنظـــم  القانـــون  ألن 
متناقـــض مع حركة املعتمديـــن األخيرة، التي 
متت وفـــق احملاصصة احلزبيـــة، ويعتبر أن 
السلطة احمللية يجب أن تكون محايدة مبا في 

ذلك سلك املعتمدين والوالة (احملافظني).
واتهم مرزوق حركة النهضة بالســـعي إلى 
إجراء االنتخابات قبل إمتام اإلجراءات الالزمة 

للفوز بها مع شـــركائها في احلكم ”ألنها تدرك 
أن بقية األحزاب مازالت غير جاهزة“.

احملليـــة أهميتها  االنتخابـــات  وتســـتمد 
باعتبارها ستكون مبثابة االمتحان األكبر أمام 
مختلف األحزاب السياسية، إذ ستشكل مجاال 
الستعراض القوة االنتخابية، وانعكاسا ملدى 

ثقة الناخبني في القوى السياسية.
ويجمـــع متابعـــون علـــى أن حـــزب حركة 
النهضة اإلســـالمي هو األكثر جاهزية إلجراء 
االســـتحقاقات احمللية، مقارنة ببقية األحزاب 
التي مـــازال بعضها جديدا، فـــي حني يعاني 
بعضهـــا اآلخر تفككا وصراعـــات عاصفة بها 
وفـــي مقدمتهـــا حزب  نداء تونـــس الفائز في 

االنتخابات التشريعية املاضية.
ولم تتوقف أزمة نداء تونس عند انسحاب 
مـــرزوق الـــذي كان من أبرز قادتـــه برفقة عدد 
من زمالئـــه نهايـــة 2015 وقد أسســـوا في ما 
بعـــد حركـــة مشـــروع تونـــس، بـــل تواصلت 
لتمتـــد إلى مـــا تبقى في احلزب الذي انقســـم 

إلى مجوعتني؛ مجموعـــة موالية حلافظ قائد 
السبســـي ومجموعة أخـــرى تعارضه وتطلق 
على نفســـها اسم ”الهيئة التســـييرية حلركة 

نداء تونس“. 
وأدت األزمـــة التـــي يعانيهـــا حـــزب نداء 
تونس إلى تراجع شعبيته، كما أن حتالفه مع 
حركة النهضة اإلســـالمية التي هاجمها بشدة 
أثناء احلملـــة االنتخابية ســـنة 2014، أفقدته 

مصداقيته لدى الرأي العام التونسي.
وال يستعبد متابعون أن يتحالف شق قائد 
السبســـي مع حركة النهضة خالل االنتخابات 
احمللية. ويســـتند هـــؤالء فـــي توقعاتهم إلى 
تصريحـــات رئيس احلركة راشـــد الغنوشـــي 
الـــذي ســـبق وأن أكـــد حرصه علـــى ضرورة 

توحيد القوائم االنتخابية بني احلزبني.
وأوضـــح الغنوشـــي أنه حريـــص على أال 
يحـــدث فـــي االنتخابـــات البلدية اســـتقطاٌب 
ثنائـــي بني تيارين، وإمنـــا أن تتّم االنتخابات 
فـــي ظّل توافقات مضيفا ”نحن منفتحون على 

التوافقـــات مـــع اجلميع مبا في ذلك تشـــكيل 
قائمات مشتركة“.

ومن املتوقع أن تشـــهد االنتخابات احمللية 
إقبـــاال ضعيفا لعـــدة اعتبـــارات، مـــن بينها 
أن املواطـــن التونســـي ال يهتـــم كثيـــرا بهذه 
االســـتحقاقات، التي يرى أنها لن تغير شـــيئا 
فـــي واقعـــه، خاصة في ظـــل غيـــاب التوعية 
اإلعالمية الالزمة. كما أن الصراعات احلزبية 
والفضائـــح السياســـية املتتاليـــة التي كانت 
آخرها تصريحـــات لرئيس جلنة التحقيق في 
تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ليلى الشتاوي 
عن حزب نداء تونس، سيكون لها تأثير سلبي 

على احلزب وعلى نسبة اإلقبال عموما.
واتهمت الشتاوي أعضاء من حزب تونس 
بالضغط عليها كي ال تكشـــف احلقيقة، متهمة 
أطرافـــا داخـــل احلـــزب، مقربني مـــن قيادات 
إســـالمية فـــي ليبيا باملشـــاركة فـــي عمليات 
تسفير الشـــباب للقتال في صفوف اجلماعات 

اإلرهابية بكل من سوريا وليبيا.

ــــــة أهميتهــــــا  ــــــات احمللي تســــــتمد االنتخاب
باعتبارها االمتحــــــان األكبر أمام مختلف 
األحزاب السياســــــية، إذ ستشــــــكل مجاال 
الســــــتعراض القوة االنتخابية، وانعكاسا 

ملدى ثقة الناخبني في القوى السياسية.

االنتخابات ستكشف الحجم الحقيقي لكل حزب

صابر بليدي

} اجلزائر - ال يـــزال الغموض يكتنف طبيعة 
البرامج السياسية ألغلبية األحزاب السياسية 
والقوائم املستقلة، التي تستعد خلوض غمار 
االنتخابات التشـــريعية املقررة في الرابع من 

مايو القادم.
وإذا كان الهاجـــس األول لهـــا هـــو إقناع 
الشـــارع باملشـــاركة في عملية االقتـــراع، فإن 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة، يبقى العباءة 
التي يحتمي بها جميع املوالني للسلطة. وأكد 
األمني العام حلـــزب جبهة التحريـــر الوطني 

احلاكـــم جمـــال ولد عبـــاس، أمام مرشـــحيه 
في منطقة شـــرق البـــالد، أن املعيار األول في 
ترتيب املترشـــحني وقبول امللفات، هو ”الوالء 
جبهـــة  وأن  احلاكـــم،  وللحـــزب  لبوتفليقـــة، 
التحريـــر ســـتخوض االســـتحقاق االنتخابي 

ببرنامج الرئيس بوتفليقة ”.
ويشـــترك خطاب ولـــد عباس، مـــع معظم 
قيادات األحزاب السياســـية املوالية للسلطة، 
إلى درجـــة أن الناخب اجلزائـــري بات يجهل 

برامجها السياسية واالنتخابية.
فمشـــروع املصاحلة الوطنيـــة الذي أطلقه 
بوتفليقـــة بداية من العـــام 1999، بات الضلع 

الرئيســـي فـــي برنامجهـــا، بحجـــة احلفـــاظ 
على أمن واســـتقرار البـــالد، وحتقيق التكافل 
بـــني أبناء الشـــعب اجلزائري، رغـــم الفوارق 
الفكريـــة واأليديولوجية املعروفة بني التجمع 
الوطني الدميقراطي ألحمد أويحيى، واحلركة 
الشـــعبية اجلزائريـــة لعمارة بـــن يونس، من 
جهـــة، وبني جبهـــة التحريـــر الوطني وحزب 

”تاج “ لعمار غول.
فاملعســـكر األول كان في فترة التسعينات 
مـــن احملســـوبني علـــى التيار االســـتئصالي، 
الرافض ألي تصالح أو عفو على اإلســـالميني 
املتشددين، وكان من املتحمسني إلرساء قواعد 

املقاربـــة األمنيـــة في محاربة اإلرهـــاب وتيار 
اإلســـالم السياسي، أما املعســـكر الثاني فقد 
كان يفضل كفة ما كان حينها يعرف بـ“املقاربة 

السياسية واحلوار بني اجلزائريني“.
ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية ســـفيان 
صخري، أن ”انخراط القوى السياسية املوالية 
للســـلطة، وتبنيها لبرنامج الرئيس بوتفليقة، 
ومشـــروع املصاحلة الوطنية حتديدا، كان من 
قبيل التموقع في معســـكر املـــواالة، والذوبان 
مقابل ضمان االســـتمرار فـــي املواقع املتقدمة 
للســـلطة، وليس وليـــد مراجعة سياســـية أو 

أيديولوجية“.

االحتماء بعباءة بوتفليقة يصيب أحزاب السلطة بالكسل السياسي

} طــربق (ليبيــا) - قال مبعـــوث األمم املتحدة 
إلـــى ليبيا مارتن كوبلر، إن اجتماعه مع رئيس 
مجلس النواب عقيلـــة صالح كان ”جيًدا وبناء 
ألن عالقاتنـــا قوية مـــع بعضنا البعض وميكن 
أن نبدأ مـــن حيث انتهى االجتماع الســـابق“، 
موضًحـــا أنه جـــاء إلى طبـــرق ملعرفـــة القرار 
الذي اتخذه مجلس النواب االثنني واخلطوات 

املقبلة التي سيتم اتخاذها.
ووصـــل كوبلر، الثالثاء، إلـــى مدينة طبرق 
للقـــاء صالح بعد 24 ســـاعة مـــن إعالن مجلس 

النواب عن العودة إلى طاولة احلوار.
وكان مجلس النواب قد قرر خالل جلســـته، 
االثنني، العودة إلى طاولة احلوار واســـتئناف 
التفاوض حـــول االتفاق السياســـي املوقع في 
مدينـــة الصخيـــرات املغربية في 17 ديســـمبر 

.2015
وقررمجلـــس النواب ، في حضور 60 نائًبا، 
العـــودة إلى طاولـــة احلوار، محـــدًدا عدًدا من 
الثوابت، وفي مقدمتها تشـــكيل مجلس رئاسي 
مـــن رئيس ونائبـــني ويقوم املجلس الرئاســـي 
بتكليف رئيس للحكومـــة ليس من بني أعضاء 
املجلس الرئاسي، وأن  يتولى رئيس احلكومة 

تشكيل احلقائب الوزارية.
ل مجلـــس الدولة من  إضافـــة إلى أن ُيشـــكَّ
أعضـــاء املؤمتر الوطني العـــام الذين انُتخبوا 
في 2012-7-7، والتأكيد على إلغاء املادة الثامنة 
مـــن االتفـــاق السياســـي، وأن يكـــون احلوار 
السياسي داخل ليبيا وتعقد كل جلساته داخل 

التراب الليبي.
وعبـــر كوبلـــر عن ســـعادته قائًال ”أشـــعر 
بالتشجيع إزاء القرار الذي مت اتخاذه باألمس، 
وأيًضا بوجود طريقة للمضي قدما إلى األمام، 
ألن األمر يعـــود إلى الليبيني أنفســـهم التخاذ 
قرار بشأن العملية وبشـــأن املضي قدًما، نحن 

نقترح أفكارا ونقدمها ونطرحها عليهم“.
ورأى املبعـــوث األممـــي  أنه ال تـــزال هناك 
بعـــض التحديـــات، أولهـــا انقســـام  مجلـــس 
النواب، مشيرا إلى أن هناك أعضاء في املجلس 

متواجدين في طرابلس وفي تونس وطبرق.
وأوضـــح كوبلر أنه ســـيتوجه مـــن طبرق 
إلـــى طرابلـــس للقـــاء أعضاء مجلـــس النواب 
املوجودين في العاصمة ”ملناقشة سبل املشاركة 
في االجتماعات التي جتـــري في طبرق“، الفتا 
إلى أهمية أن يتم التصويت باكتمال النصاب.

وعقـــب اللقـــاء الذي جمـــع كوبلـــر بعقيلة 
صالـــح، التقى القائـــد العام للجيـــش، خليفة 
حفتـــر، برئيس مجلـــس النـــواب، وعبدالرازق 
الناظوري احلاكم العســـكري للمنطقة الشرقية 
ومحافـــظ مصـــرف ليبيا فـــي البيضـــاء علي 

احلبري.

كوبلر يرحب بعودة 

البرملان الليبي للحوار

اســتــعــدادا  األكــثــر  هــي  النهضة 

االنتخابات املحلية مقارنة  لخوض 

يعاني بعضها  التي  األحزاب  ببقية 

صراعات داخلية

◄
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حممد بن احممد العلوي

} الربــاط - أزاح مجلـــس األمـــن النقاب عن 
اخلطوط العريضة ملسودة تقرير األمني العام 
لـــألمم املتحـــدة، أنطونيو غوتيريـــس، حول 

الصحراء املغربية.
وتطرقت املســـودة إلى تطـــورات األحداث 
التـــي وقعت مبنطقـــة الكركـــرات حيث رحب 
األمـــني العام لـــألمم املتحـــدة بقـــرار املغرب 
األحادي ســـحب قواته، كما تطرقت إلى تقدمي 
املبعوث الشخصي لألمني العام إلى الصحراء، 

كريستوفر روس، استقالته.
وتنحصر اخليـــارات املتاحة أمام أعضاء 
مجلس األمـــن الدولي للمســـاهمة في حلحلة 
النـــزاع بني اســـتئناف املفاوضات املباشـــرة 
بني الطرفني بحسن نية، أو ذهاب املنطقة إلى 

خيار حرب بني املغرب والبوليساريو.
وقـــال نوفـــل بوعمـــري اخلبير فـــي ملف 
الصحراء، لـ“العرب“، إن املسودة تبرز االجتاه 
الذي سيســـير عليه تقريـــر األمني العام لألمم 
املتحدة وقرار مجلس األمن الذي سيصدر في 

30 أبريل اجلاري.
وأكد بوعمري، أن خيار احلرب الذي جعله 
التقريـــر نتيجة ألي فشـــل محتمل في مســـار 
التسوية الســـلمي جاء كتذكير باملخاطر التي 
تهدد العملية الســـلمية واملنطقة في حال عدم 
فشـــل املفاوضات بني اجلانبني الطرفني وعدم 

قيـــام املبعوث األممـــي اجلديد بدوره بشـــكل 
حيادي وموضوعي.

وأضاف أن التذكير بخيار احلرب يأتي مع 
اســـتمرار البوليســـاريو في البقاء في النقطة 
املســـماة قندهار، مع ما يصاحب هذا التواجد 
من أعمال استفزازية للشـــاحنات واملسافرين 
مـــا قد يؤدي إلـــى اندالع حـــرب باملنطقة. في 

املقابـــل أكـــد محمــــد الزهـــراوي الباحث في 
العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في 
حديـــث لـ“العرب“ أن إمكانيـــة عودة املواجهة 
املســـلحة بني املغـــرب وجبهة البوليســـاريو، 
تنطـــوي على مغالطة كبيـــرة، حيث أن املغرب 
ملتـــزم باتفاق إطالق النار رغم االســـتفزازات 

املتكررة للبوليساريو في منطقة الكركرات.

وأوضح أن تضمني املسودة بخيار احلرب 
غايتـــه التهويل من الوضع قصـــد دفع مجلس 
األمن إلى وضع نزاع الصحراء ضمن أولوياته. 
ويرى متابعون أن مجلس األمن مطالب بالقيام 
بتنفيذ نقطتني ملنع اندالع احلرب في الصحراء، 
تتمثل األولى في إعـــادة املنطقة إلى مرحلة ما 
قبل العســـكرة ووقف كل األعمال االســـتفزازية 

للبوليساريو جتاه املغرب.
في حني تتمثل النقطـــة الثانية في ضمان 
عودة بعثة املينورســـو األممية للقيام بدورها 
في حفظ السالم وإعادة بعث الثقة بني املغرب 

والبوليساريو.
وأشـــار الزهـــراوي إلـــى أن الدعـــوة إلـــى 
اســـتئناف املفاوضات املباشـــرة بـــني املغرب 
والبوليســـاريو بعـــد مجموعـــة مـــن احملطات 
واللقاءات لم يحقق النتائج املبتغاة، نظرا إلى 
عدم إشـــراك الدول املعنية حقيقة بالنزاع وهي 
اجلزائر. ويعكس عدم تضمني املقترح، بحسب 
الزهراوي، فشل الدبلوماسية املغربية في إقناع 
احللفاء بضرورة حتديد املسؤوليات واألطراف 

املؤثرة بشكل مباشر في ملف النزاع. 
بحســـب  التقريـــر  مســـودة  واعتبـــرت 
الزهراوي أن أطراف النزاع وصلت إلى طريق 
مســـدود، بعدما توقفـــت العملية السياســـية 
وتباينـــت مقترحات األطـــراف للحصول على 
حل سياسي، مؤكدا اســـتعداد املجلس للقيام 

بكسر اجلمود بني الطرفني.

مشروع تقرير مجلس األمن ال يستبعد اندالع حرب بين المغرب والبوليساريو

العنف ورقتهم األخيرة

◄ بحث عضو المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، 

مع رئيس وأعضاء المجلس المحلي 
ببني وليد، آلية تسهيل الخدمات التي 

تحتاجها المدينة، ومناقشة حلول 
للمشاكل التي تعانيها.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد إثر لقائه رئيس النيجر، 

عن توقيع كاتب الدولة لدى وزير 
الخارجية صبري بشطبحي اتفاقية 
أمنية مع نظيره النيجري تتضمن 

التعاون مع سلطات النيجر في مجال 
مكافحة اإلرهاب وتبادل المعلومات 

والتصدي للهجرة غير الشرعية.

◄ شارك ممثلون عن مجموعة دول 

الساحل األفريقي الخمس، االثنين، في 
لقاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط؛ 
للبحث في تبادل الخبرات ضمن مجال 

محاربة التطرف والعنف.

◄ قال سفيان السليطي، الناطق 
الرسمي باسم الدائرة القضائية 

لمكافحة اإلرهاب بتونس، إن قاضي 
التحقيق بالقطب أصدر الثالثاء قرارا 
بختم األبحاث في القضية التحقيقية 

المتعلقة بأحداث بنقردان من محافظة 
مدنين، التي جدت في 7 مارس 2016.

◄ أكد وزراء االتحاد األوروبي في بيان 
لهم االثنين في لكسمبورغ على التزام 

االتحاد بدعم الليبيين في إيجاد أسباب 
الوحدة واالستقرار لبلدهم في إطار 

االتفاق السياسي.

◄ شجبت وزارة الشؤون الدينية 

التونسية واقعة مزج اآلذان بإيقاع 
موسيقي بأحد المالهي، مشددة على 
رفضها القطعي ”لالستهزاء بمشاعر 

التونسيين وقيمهم الدينية“.

باختصار



} سنغافورة – حذر خبراء خالل مؤتمر أمني 
في ســـنغافورة الثالثاء مـــن أن مقاتلي تنظيم 
داعش المتحدرين من دول جنوب شـــرق آسيا 

قد يتخذون من جنوب الفلبين قاعدة لهم.
وشدد المشاركون في مؤتمر ميليبول حول 
األمن الداخلي على أن عدم االستقرار وسهولة 
تدفـــق األســـلحة جعال مـــن منطقـــة مينداناو 
والجـــزر الفلبينية المحيطـــة بها مكانا جاذبا 

للجماعات المتطرفة.
وقـــال المحلل في مجـــال مكافحة اإلرهاب 
روحـــان غوناراتنـــا قوله خـــالل المؤتمر إنه 
”حاليا يتحرك تنظيم الدولة اإلسالمية باتجاه 

إنشاء منطقة تابعة له في جنوب الفلبين“.
اإلصـــدارات  أن  غوناراتنـــا  وأوضـــح 
اإلعالمية األخيرة للتنظيم أعلنت رســـميا عن 
فرع شـــرق آســـيا للتنظيم في جنوب الفلبين. 
وتوقع أن تنمو التهديدات خالل 2017 بســـبب 

إنشاء نواة لداعش في المنطقة.
وقال وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة 
كاي شانموغام إن ”جنوب الفلبين يتحول إلى 
منطقة يصعب الســـيطرة عليها بالرغم من كل 

الجهود التي تبذلها الحكومة الفلبينية“.
وشـــهدت منطقة جنوب شـــرق آســـيا أول 
هجوم لداعش في يناير العام الماضي، عندما 

شن متطرفون هجوما انتحاريا في جاكرتا.
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} لندن- قالت الحكومـــة البريطانية الثالثاء، 
إنها ســـتنفق مليار جنيه إســـترليني لمساعدة 
الالجئيـــن الســـوريين والـــدول المضيفة لهم 
بهدف توفير حافز لالجئين للبقاء في المنطقة 

قرب بلدهم، بحسب وكالة رويترز.
وتســـببت أزمة الالجئين في مشكلة كبيرة 
داخل بلـــدان االتحـــاد األوروبي فـــي العامين 
الماضيين، التي انقســـمت بيـــن مؤيد ورافض 

للتعامل معهم.
وقال البيان الذي وزعه مركز اإلعالم التابع 
للحكومـــة ومقره دبي إن ”مســـاعدات التمويل 
التنمـــوي تشـــمل 840 مليون إســـترليني جرى 
التعهد بها في مؤتمر لندن لمســـاعدة ســـوريا 
الـــذي عقد العام الماضي إلى جانب 160 مليون 

إسترليني مخصصات جديدة“.
وجاء اإلعـــالن قبل يوم مـــن انعقاد مؤتمر 
العاصمـــة البلجيكية  مســـاعدة ســـوريا فـــي 
بروكسل الذي تشارك بريطانيا في استضافته.
وأثرت عمليات النزوح الضخمة للسوريين 
هربا من القتال الدائـــر في بلدهم على االتحاد 
األوروبي الذي اســـتقبل أكثر من 1.6 مليون من 
الالجئيـــن، معظمهم من ســـوريا، والمهاجرين 
القادمين من دول أخرى في الفترة الممتدة بين 

2014 و2016.
وتقول الحكومـــة البريطانيـــة إن التمويل 
يوفـــر مســـاعدات حيويـــة لالجئيـــن والـــدول 
وأن  المنطقـــة،  أنحـــاء  فـــي  لهـــم  المضيفـــة 
رئيســـة الوزراء تيريزا مـــاي التي تقوم بزيارة 
السعودية حاليا لمدة يومين، ستحدد مجاالت 

إنفاق المليار جنيه إسترليني.
وقالت ماي في وقت ســـابق ”ســـوف أحث 
الدول التي تحضر مؤتمر بروكســـل على اتباع 

خطى بريطانيا والوفاء بالوعود التي قطعناها 
على أنفســـنا فـــي لنـــدن بزيادة المســـاعدات 
للماليين من المتضررين من الصراع المستمر 
في سوريا والمســـاعدة في تعزيز الصمود في 

أنحاء المنطقة“.
وترتكـــز حزمـــة المســـاعدات علـــى توفير 
حوافـــز جديـــدة لالجئين ”للبقاء فـــي المنطقة 
قريبا مـــن بلدهم كـــي ال يشـــعروا باالضطرار 

للخروج في رحالت محفوفة بالمخاطر“.
وتشمل المساعدات توفير المزيد من فرص 
التعليم والمهارات والعمـــل لالجئين وغيرهم 

في الدول المضيفة مثل األردن.
وتهدف لندن من وراء التمويل الضخم إلى 
تحقيق االستقرار في الدول المتضررة من قدوم 
اآلالف من الالجئين على غرار األردن وتمكينها 
مـــن الصمـــود فـــي تحمـــل التدفق المســـتمر 
لالجئين بحثا عن المـــأوى وإعطائهم الفرصة 

لبناء مستقبل حقيقي طويل األمد ألنفسهم.

ويقـــول مراقبـــون إن االرتبـــاط المباشـــر 
في جـــدوى تعامل االتحـــاد األوروبي مع أزمة 
الالجئين موجود بدرجة أقل لدى بريطانيا منه 

في بلدان مثل إيطاليا والسويد.
وطالبـــت األمـــم المتحـــدة توفيـــر ثمانية 
مليـــارات دوالر العام الجـــاري لمواجهة إحدى 
أســـوأ األزمات اإلنســـانية مع نـــزوح الماليين 
داخل ســـوريا وفي دول مجاورة، بينما تتوجه 
األنظار إلى دول الخليج والمانحين األوروبيين 

التقليديين.
وفر أكثر مـــن 5 ماليين ســـوري إلى تركيا 
االتحـــاد  ودول  والعـــراق  واألردن  ولبنـــان 
األوروبـــي منذ تحولـــت الثورة الســـورية إلى 
صراع مسلح بين المعارضة وقوات نظام بشار 
األســـد، التي حظيت بدعم عســـكري من روسيا 

وإيران خصوصا.
وســـبق أن تعهد االتحـــاد األوروبي بتقديم 
1.2 مليـــار يـــورو هذه الســـنة، بينما ســـتكون 

حكومات أخـــرى تحت ضغـــوط للوفاء بوعود 
قطعتها في فبراير العام الماضي خالل مؤتمر 
لنـــدن الذي جمع 11 مليار دوالر على مدى أربع 

سنوات.
لكن التعهـــدات ُقطعت قبـــل حملة القصف 
الروســـي في مدينة حلب العام الماضي والتي 
أسفرت عن تدمير البنية التحتية وتسببت في 
تفاقم االحتياجات اإلنســـانية للســـكان البالغ 

عددهم قرابة 13.5 مليون شخص.
الـــدول األعضاء  وعشـــية المؤتمر، دعـــت 
باالتحـــاد األوروبـــي كل األطراف إلـــى احترام 
وقف إطالق النار المبرم في العاصمة الكزاخية 

أستانا.
ووجهت دول االتحاد دعوة لروسيا وتركيا 
وإيـــران لكي تكون ”بمســـتوى التعهدات التي 
قطعتها بصفتها ضامنة لوقف إطالق النار من 
أجل ضمان تطبيقه الكامل“، بحسب بيان صدر 

عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ.

[ لندن تخصص مليار جنيه إسترليني عشية مؤتمر دولي لمساعدة الالجئين السوريين في بروكسل
ــــــا مؤمتر دعم ســــــوريا  اســــــتبقت بريطاني
ــــــار جنيه  ــــــص ملي باإلعــــــالن عــــــن تخصي
إســــــترليني ملســــــاعدة الالجئني السوريني 
الفارين من احلرب في بالدهم، في خطوة 
تعكــــــس، وفــــــق املتابعني، مســــــاعي لندن 
احلثيثة ملعاضدة جهــــــود املجتمع الدولي 

في قضية الهجرة.

بريطانيا تقود جهودا دولية لدعم الجئي سوريا

أزمة جوع
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◄ قال الجئون لرويترز إن أكثر 
من ثالثة آالف شخص من جنوب 

السودان فروا إلى أوغندا المجاورة، 
الثالثاء، بعد أن هاجم جنود 

حكوميون بلدة باجوق الحدودية 
وقتلوا رجاال ونساء وأطفاال بشكل 

عشوائي.

◄ سيطرت حركة الشباب الصومالية 
المتطرفة على مدينة البور في منطقة 
جالمودوج المتمتعة بحكم شبه ذاتي 

في الصومال بعد مغادرة القوات 
اإلثيوبية، وفق وزير الموانئ والنقل 

البحري في جالمودوج.

◄ أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
الثالثاء، طرد 12 مسؤوال بالجيش 
على خلفية الهجوم على مستشفى 
سردار داوود خان العسكري مطلع 

الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل 
وإصابة أكثر من 100 شخص.

◄ اعتقلت قوات األمن التركية نحو 
18 شخصا كانوا يحاولون الدخول 
إلى البالد بطريقة غير قانونية عبر 
الحدود مع سوريا بينهم شيشاني 
يشتبه بأنه يخطط لهجوم، وفق ما 

قاله الجيش، الثالثاء.

◄ زعم موقع ”بوزفيد“ األميركي 
أن االستخبارات الروسية حاولت 

تجنيد كارتر بيغ المستشار السابق 
لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة، 
وذلك قبل ثالث سنوات من بدء عمله 

لصالح دونالد ترامب.

◄ ذكرت السلطات الكولومبية، 
الثالثاء، أن حصيلة ضحايا 

فيضانات وانهيارات أرضية دمرت 
مدينة مواكو في جنوب البالد مطلع 

هذا األسبوع ارتفعت لتصل إلى ما ال 
يقل عن 273 شخصا.

} برلــني - دعا األمين العام للحلف األطلســـي 
ينس ســـتولتنبرغ ألمانيا إلى الوفاء بالتزامها 
بزيادة نفقاتها العســـكرية، بينما تشـــكل هذه 
النقطة موضوع نقـــاش داخل االئتالف الحاكم 

للمستشارة أنجيال ميركل.
االقتصادية  ونقلت صحيفة ”هاندلسبالت“ 
األلمانية عن ستولتنبورغ قوله في مقابلة ”من 
الحاســـم بنظـــري أن تتفق ألمانيـــا والواليات 
المتحـــدة علـــى ضـــرورة أن نزيد مســـاهمتنا 

الدفاعية“.
وكان الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب 
قـــد انتقد ألمانيا بشـــكل خـــاص ومضى حتى 
التأكيـــد بأنها تدين للحلف والواليات المتحدة 

بمبالغ طائلة مقابل نفقات عســـكرية غير كافية 
في الماضي.

واعتبر محللون أن تصريحات األمين العام 
للناتـــو تأتي كنوع من الضغط على برلين التي 
حســـمت أمرها في الموضوع سلفا وقالت إنها 
لـــن تقدم علـــى زيـــادة نفقاتها العســـكرية في 

الناتو.
وشـــدد ســـتولتنبرغ على أن ألمانيا ودول 
الحلف األخرى تحترم التزاما اتخذته في 2014 
برفع نسبة مشاركتها العســـكرية بنحو اثنين 

بالمئة من إجمالي ناتج كل دولة الداخلي.
وأكد األمين العام أن األمر ال يتعلق بإرضاء 
البيت األبيض، بل بأمن أوروبا فهي أقرب إلى 

األزمات والتهديدات من الواليات المتحدة وهي 
أقرب إلى روسيا وأقرب إلى سوريا والعراق.

ومع أن ســـتولتنبرغ أشـــاد بجهود برلين 
ومشـــاركتها في العديد من المهمات العسكرية 
خصوصـــا في الخارج، إال أنـــه لم يخف رغبته 
في أن تزيد من مســـاهمتها العســـكرية حتى 2 

بالمئة.
وهناك خمس دول في حلف األطلســـي فقط 
حققت تلك المســـاهمة، بينمـــا مازالت ألمانيا 
عنـــد حـــدود 1.2 بالمئة من اإلنتـــاج اإلجمالي 

المحلي.
واعتبر ستولتنبرغ أن ”رومانيا ستبلغ هذا 
الهدف هذا العـــام بينما ليتوانيا والتفيا العام 

المقبل. ليـــس بالهدف الســـهل لكننا ال نتوقع 
أيضـــا أن تحققـــه ألمانيا في غضـــون عام أو 

عامين“.
وتثير هذه المسألة انقساما داخل االئتالف 
الحاكم في ألمانيا المؤلف من حزب المستشارة 
ويزيد  الديمقراطيين  واالشـــتراكيين  المحافظ 
مـــن حـــدة الخـــالف دنـــو موعـــد االنتخابات 

التشريعية في سبتمبر المقبل.
وأعلنت ميركل االثنين الماضي، أنه ســـبق 
أن أقـــرت حكومتهـــا زيادة في موازنـــة الدفاع 
بنحو 8 بالمئة في عامي 2016 و2017، مشـــيرة 
إلـــى أن أي زيـــادة إضافية يجـــب أن تتم بعد 

االنتخابات.

ضغوط على أملانيا لزيادة نفقاتها العسكرية في حلف األطلسي

األمم المتحدة:

علينا توفير 8 مليارات دوالر 

هذا العام لمواجهة إحدى 

أسوأ األزمات اإلنسانية

تحذيرات من تمركز 

داعش في الفلبني

«نحـــذر الواليـــات المتحدة مـــن مغبة القيام بـــأي مغامرة ضد إيـــران، فبالدنا ليســـت العراق أو أخبار

أفغانستان وما نقوم به في المنطقة يهدف إلى المحافظة على األمن واالستقرار».

محسن رضائي
أمني مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني

{قوة أوروبا ال يمكن أن تقام على قيادة مفردة، بل على قيادة جماعية، نعرف ما ندين به ألوروبا 

ونرى أن وحدتنا هي الرد الوحيد على تاريخنا وجغرافيتنا}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس األملاني

} موســكو- أعلن احملققون الروس، الثالثاء، 
أن منفذ االعتـــداء على عربة فـــي محطة مترو 
ســـانت بطرســـبرغ هو أكبرجون جليلوف (22 
عاما) الذي وضع أيضا بحســـب قولهم القنبلة 

الثانية التي مت تعطيلها في محطة أخرى.
وتعرضت روســـيا لهجوم االثنني املاضي، 
اعتبرتـــه الســـلطات اعتداء إرهابيـــا خلف 14 
قتيال وأكثر من خمسني جريحا، في حادث هو 
األول من نوعه منذ أربع سنوات، وسط ترجيح 
البعـــض من املراقبـــني تلقي البـــالد املزيد من 

االعتداءات.
وقالت جلنة التحقيق في بيان إن ”التحقيق 
حدد هوية الرجل الذي نفـــذ التفجير في عربة 
أكبرجـــون  وهـــو  بطرســـبورغ،  ســـان  متـــرو 

جليلوف“.
وأوضح مصدر في التحقيق أن ”خالصات 
التحاليل اجلينية وتسجيالت كاميرات املراقبة 
تصب في فرضية أن الرجل الذي ارتكب اعتداء 
مقصورة املترو هو مـــن ترك احلقيبة وداخلها 

عبوة في محطة بلوشتشاد فوستانيا“.
القيرغيزســـتانية  االســـتخبارات  وكانـــت 
أفـــادت أن منفذ الهجوم ولد فـــي منطقة أوش 
القرغيزيـــة والتـــي خـــرج منها عـــدد كبير من 

مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية املتطرف.
والتحق حوالي 600 قرغيزســـتاني أتوا من 
هـــذه املنطقة باملجموعات اجلهادية في العراق 

وسوريا، وال سيما تنظيم داعش.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنســـية، 
قال راخات سوليمانوف املتحدث باسم أجهزة 
االســـتخبارات في قرغيزستان إنه ”حصل على 

اجلنسية الروسية على األرجح“.
ووقـــع االعتـــداء الذي لـــم تعلـــن أي جهة 
مســـؤوليتها عنه، بينما دعـــا داعش مرارا إلى 
ضرب روســـيا ردا على تدخلهـــا لدعم الرئيس 

السوري بشار األسد في اواخر سبتمبر 2015.
وقـــال املتحـــدث باســـم الكرملـــني دميتري 
بيســـكوف ”هذا حتد موجه إلى جميع الروس 

مبن فيهم رئيسنا“.
وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت السلطات 
في إقليم استراخان جنوب روسيا أن متطرفني 
قتلـــوا عنصري أمن لدى وصول الشـــرطة إلى 
مكان حصل فيه حادث ســـير. وكان املهاجمون 

في سيارات تعرضت للحادث.
وقال حاكـــم املنطقة ألكســـندر جيلكني في 
بيـــان إن ”مجموعة من اإلســـالميني املتطرفني 
شنت الليلة قبل املاضية (االثنني) هجوما على 

عناصر من شرطة الطرق“.
وتقع اســـتراخان على بحـــر قزوين، قريبة 
من حدود جمهورية داغستان غير املستقرة في 

القوقاز الروسي حيث ينتشر املتشددون.

انتحاري سانت بطرسبرغ 

من قيرغستان

إشارات تحذيرية للمتطرفين خالل استعراض لجيش الفلبين الثالثاء، بمناسبة لالحتفال بالذكرى الـ120 لتأسيسه



} سلسلة من التساؤالت يثيرها السيل 
املتواصل لعمليات الكشف عن قيام أعضاء 

من إدارة دونالد ترامب باتصاالت مباشرة مع 
روسيا أثناء االنتخابات الرئاسية لسنة 2016 

وبعدها، تتمحور حول: هل يعد هذا مشكلة 
ذات أهمية؟ وهل أن روسيا هي فعال عدوتنا؟ 

وقد يأتي اجلواب مفاجئا.
إن نعت روسيا بأنها عدو في هذا الوقت 

بالذات ليس باألمر الدقيق، وبدل ذلك من 
األنسب نعتها بأنها خصمنا. قد يبدو ذلك 

متييزا صغيرا، لكنه متييز معّبر. اخلصم هو 
منافس استراتيجي، وهو ند يتنافس من أجل 
التفوق ويناضل من أجل بلوغ الهدف نفسه. 

في حني أن العدو هو املقابل العدواني، أي 
أنه عدو يسعى إلى تدمير خصمه.

أساسا ال ريبة في أن مصالح موسكو 
وأهدافها تتعارض بشكل مباشر مع القيم 

الغربية والدميقراطية، واألهم من ذلك أنها 
تتعارض مع النظام العاملي الليبرالي. 

ويتضارب جل ما تفعله روسيا أو تتمنى 
حتقيقه بشكل مباشر مع املنظومة الدولية 

التي ساهمت الواليات املتحدة في تركيزها 
من أجل إدارة الصراعات وتعزيز التعاون.

ملاذا إذن تعتبر روسيا مجرد منافس 
للواليات املتحدة، بدال من أن تكون عدوا ال 

لبس فيه للنظام الذي تسانده تاريخيا؟ هذا 
التمييز ينبع من حدوث تغيير في القيمة التي 

متنحها الواليات املتحدة ملُثلها التقليدية 
اخلاصة بها. لكن قبل الدخول في موضوع 

القيم األميركية املتغيرة، دعنا نتفحص 
كيف تنظر روسيا إلى عالقتها مع الواليات 

املتحدة.
انطالقا من نزاعاتنا املتعلقة بحرب 

كوسوفو، إلى خالفاتنا املتعلقة بالسلوك 
األميركي في احلربني في العراق وأفغانستان، 
وصوال إلى اللوم األخير الذي وجهته موسكو 
إلى الغرب عن انهيار حكومة موالية لروسيا 

في أوكرانيا، من الواضح أن روسيا تنظر إلى 
التصرفات األميركية على أنها تشكل تهديدا 

ملصاحلها. وبناء على ذلك فإن املشروع 
الفكري الذي يعتبر روسيا صديقة للواليات 

املتحدة ال يتوافق مع احلقائق األساسية 
التي نعرفها حول العالقات الدولية والسلوك 

املتبع مؤخرا.
يتضمن السلوك املريع لروسيا في الشرق 
األوسط، دعم نظام سوري يستخدم اإلعدامات 

اجلماعية واألسلحة الكيميائية ضد شعبه، 
وقائمة الصحافيني الروس الذين حاولوا 

كشف احلقيقة وُقتلوا جراء جهودهم قائمة 
مرعبة. وبالطبع ليست الواليات املتحدة 

مبنأى عن اللوم في ما يتعلق باألرواح التي 
أزهقت نتيجة لسياستها اخلارجية، لكن 

انتهاكات الدولة الروسية تتجاوز كثيرا مدى 
اخلروقات األميركية احلديثة.

االرتباك والتفكك في السياسة األميركية 
يوفران فرصة لدفع األجندات الروسية إلى 

العالم الغربي، وهذه احلالة التي تعاني 
منها السياسة األميركية تعد أمرا حاسما 

لبلوغ روسيا أهدافها، إذ أن بذر ضعف 
الثقة في املؤسسات الغربية يسمح ملوسكو 

بتعزيز األيديولوجيات واملسارات التي تدعم 
مصاحلها. ونذكر من بني هذه املسارات 

دعم احلكومات التسلطية ودعم القوميني 
على أساس إثني، ودعم حكم السراق الذين 

يستخرجون املوارد ملكاسب شخصية.
كل هذه األشياء تتعارض بشكل مباشر مع 

القيم األميركية، فهي تتضارب مع مفهومنا 
التقليدي للحريات األربع (التحرر من احلاجة، 

والتحرر من اخلوف، وحرية العبادة، وحرية 
التعبير) مثلما عّبر عنها الرئيس فرانكلني 

ديالنو روزفالت. من الصعب إيجاد مثال آخر 
لبلد تتعارض أخالقه األساسية بشكل مباشر 
مع املشروع األميركي بنفس الدرجة كما هو 

احلال مع روسيا.
ملاذا إذن لم نعد نستطيع تصنيف روسيا 
كعدو واضح لنا بالنظر إلى األمثلة الكثيرة 

للسلوك املعادي للدميقراطية واملعادي 

لليبرالية الذي مارسته الدولة على مواطنيها 
وبقية العالم؟

كيفية نظر الواليات املتحدة إلى روسيا 
لها عالقة مباشرة مبدى القيمة التي نعطيها 
نحن األميركيني إلى أشياء من قبيل احلرية 

والدميقراطية والليبرالية االقتصادية 
وحماية احللفاء التقليديني في حلف الناتو. 
هل األميركيون يهتمون فعال مبا يجري في 

سوريا؟ هل نحن مستعدون للدخول في حرب 
ملجابهة العدوان الروسي في أوكرانيا، أو 

التفيا؟ هل نهتم ملنظومة دولية منفتحة ترتكز 
على التجارة احلرة والسياسة الليبرالية؟ إن 
األجوبة الصادقة والصريحة عن هذه األسئلة 
رمبا جتعلنا أقل اختالفا عن روسيا مما نحن 

مستعدون لالعتراف به.
من الواضح جدا أن الواليات املتحدة 
فشلت في الوقوف أمام العدوان الروسي 

الصارخ في سوريا وأوكرانيا، وكذلك الفشل 
في احلفاظ على املثل األميركية واضح أيضا 
بشكل مؤلم في واقع الواليات املتحدة اليوم 

الذي نشهد فيه اختباء املهاجرين أثناء 
احلمالت األمنية خشية انتزاعهم من عائالتهم 

واجتثاثهم من احلياة التي يعيشونها. 
الفشل احلقيقي لواشنطن هو عجزها عن 

صياغة مشروع ليبرالي يفضي إلى التقدم، 
وهو فشل يجعلنا أشبه كثيرا بروسيا مما 

نحن مستعدون لإلقرار به.

إن فشل الواليات املتحدة في دعم نظام 
العالم الليبرالي الذي أحدثته يكشف عن 
حدوث تغييرات في حالنا وعن انحطاط 
السياسة اخلارجية األميركية التقليدية 

أكثر مما تكشفه أفعال األنظمة واملجتمعات 
املنافسة. إن الشعبوية التي هيمنت على 

احلياة السياسية األميركية مؤخرا ال تتمكن 
من فعل ذلك إال عندما ال جتد ما يعترض 

طريقها، وعندما ال توجد أيديولوجيا بديلة 
تقدم طريقا تقدمية تعتمد على الوقائع.

إن التحول في اجتاه نظرة انعزالية 
وأنانية لدور الواليات املتحدة في هذه 

املنظومة العاملية هو املأساة احلقيقية في 
زماننا هذا، فعوضا عن السعي إلى حتقيق 

التقدم والتغيير املستقر واإليجابي على 
الصعيد الدولي أصبحت الواليات املتحدة 

تخاف من أي تدخل قد يجعلها تبدو مسؤولة 
عن مستقبل دولة أخرى. ستواصل روسيا في 

تشكيل تهديد للنظام الدولي الليبرالي، لكن 
كذلك هو احلال التي ستكون عليها الواليات 
املتحدة عندما تتجرد من مثلها ومصاحلها 

في اخلارج.
سيستمر التنافس االستراتيجي في نحت 

العالقات املستقبلية بني الواليات املتحدة 
وروسيا، لكننا لن نكون أعداء حقيقيني مرة 
أخرى حتى تعيد الواليات املتحدة اكتشاف 

قيمها اخلاصة بها.

} مرة أخرى تفشـــل بريطانيا في فهم هويتها 
األوروبية. هذا بلد ال يرى أي شـــراكة هوياتية 
بينه وبني االحتاد. املوضوع كله بالنســـبة إلى 
البريطانيـــني ال يتخطى حاجز القيم الليبرالية 
املشـــتركة بني اجلانبني. بريطانيا لم تكن ولن 

تكون جزءا حقيقيا من أوروبا.
العقلية البريطانية ترى جزر اإلمبراطورية 
كسفينة. السفينة هي كيان مستقل، غير مرتبط 
مبـــكان أو بأحد، وبإمكانه دوما الشـــعور بهذا 
االســـتقالل فـــي عرض البحـــر. عندما ترســـو 
الســـفينة بجوار اليابســـة، فال يكـــون الرابط 
بينهما سوى مجموعة حبال رفيعة، ميكن فّكها 

في أي وقت.
لم تـــرد بريطانيا يومـــا ألوروبا أن تتحول 
إلى دولة عمالقة ذات سيادة واحدة تذوب فيها 
كل الهويات. كان هذا هو سبب انضمامها إلى 

االحتاد، وهو نفس سبب خروجها منه.
بريطانيـــا ال ترى نفســـها أوروبيـــة، مثلما 
إسرائيل ال ترى نفسها عربية. عقل كال الدولتني 

يشعر أنه محاط ببيئة ال تشبهه وال يشبهها.
احلروب أجبرت األوروبيني على احتضان 
األرض  ووصمـــة  واحلـــروب،  بريطانيـــا 
املغتصبة، هي ما تســـببت في قطيعة العرب، 

الشعبية على األقل، مع إسرائيل.
االنتصـــار دائما في هذه احلروب املتوالية، 
والقنـــاة الفاصلة بني بريطانيا وأوروبا، جعال 
البريطانيني غير مستعدين لفهم أن االحتاد نشأ 
أصال من أجل ترسيخ السالم في القارة، مثلما 
تفكر شعوب الدول األوروبية التي ذاقت ويالت 
الهزائـــم الواحدة تلو األخـــرى. النتيجة كانت 
أن أغلـــب البريطانيني ال ميلكون هذا الشـــعور 

الوجداني بضرورة االلتصاق باالحتاد.

عزلة البريطانيين

القنـــاة اإلنكليزية لعبت دورا هائال في عزل 
البريطانيـــني نفســـيا عن اليابســـة األوروبية. 
في وقـــت االحتياج إلى االحتـــاد، كانت القناة 
اإلنكليزيـــة طوال الوقـــت هي ”قنـــاة اتصال“ 
مع أوروبـــا. في النهايـــة بريطانيا هي جزيرة 

صغيرة يتكوم فوقها شعب كبير.
أكثـــر من وضع يده على هذا اجلرح ببالغة 
هو بيل بريســـون رائـــد أدب الرحلة وأكثر من 
متكن من تبســـيط الكتـــب العلمية فـــي العالم 
املتحدث باإلنكليزية. يقول بريســـون في كتابه 
”أيقونـــات إنكلتـــرا“ إن ”البريطانيـــني، مثلما 
هو احلال مع اليابانيني الذين يعيشـــون أيضا 

فوق جزر صغيـــرة ومزدحمة، يحبون االنعزال 
ويفضلون االهتمام بشؤونهم، وهم غارقون في 

هوسهم بالفوارق الطبقية في املجتمع“.
في فرنسا مثال ال يريد الناس تذكر الهزمية 
املذلـــة في معركة واترلـــو، أو االجتياح النازي 

لبالدهم أثناء احلرب العاملية الثانية.
فـــي اجلنـــوب الشـــرقي مـــن فرنســـا تقع 
اليونـــان. هذا بلـــد صغير عانى طـــوال أربعة 
قرون حتت حكم األتـــراك، ثم دخل حربا أخرى 
مع األتراك حتت حكم ملكي قمعي استمر حتى 
جاء النازيون واحتلـــوا البلد، قبل أن يخوض 
اليونانيون حربا أهلية طاحنة انتهت بانقالب 
عســـكري. اليوم مازالت اليونان تعاني أزمات 
اقتصادية طاحنة منذ حوالي العقد، لكن مازال 

اليونانيون متمسكني باالحتاد.
العقلية األملانية تفكر بنفس الطريقة. البلد 
الذي لطاملـــا حلم طوال تاريخـــه بإمبراطورية 
توازي اإلمبراطوريتني البريطانية والفرنسية، 
اجتاحتـــه اإلمبراطوريتان مرتـــني خالل القرن 
املاضي وحده. أملانيا هي أكثر الدول األوروبية 
الكبيرة التي تغيرت خارطتها تاريخيا بســـبب 

االحتالل أو التقسيم أو كليهما معا.
الفرنســـيون واليونانيـــون واألملـــان يرون 
االحتاد األوروبي قشـــة أخيرة ميكنهم التعلق 
بها خشـــية االنزالق مرة أخرى في هذا املصير 

األسود.
بطريقـــة مختلفة.  يفكـــرون  البريطانيـــون 
األزمـــة االقتصاديـــة املتزامنـــة مـــع التراجـــع 
السياســـي الكبيـــر لصالح الواليـــات املتحدة 
التي تســـلمت قيـــادة العالم للتّو، كانت ســـببا 
رئيسيا إلحلاح بريطانيا من أجل االنضمام إلى 
اجلماعة االقتصادية األوروبية ثالث مرات، إلى 

أن انضمت فعليا عام 1973.
مع الوقت صار االقتصاد البريطاني األسرع 
منوا في أوروبا كلها. مبجرد حتسن االقتصاد، 
فتر حماس البريطانيني، وبدأ احلديث عن ترك 
أوروبا يكتسب زخما سياسيا وشعبيا واسعا.
مع توقيع معاهدة ماســـتريخت التي كانت 
مقدمة الرتقاء أوروبا إلى دولة حقيقية، حتولت 
”قناة االتصال“ مع أوروبا في ذهن البريطانيني 

إلى سور مرتفع لالحتماء منها.
هل البريطانيون محقـــون فعال في ريبتهم 
جتـــاه أوروبا؟ هـــل كان ثمة ما يســـتحق هذه 
القفـــزة التاريخية ببريطانيا وأوروبا كلها إلى 

الظالم؟
هذا السؤال يبدو عبثيا اآلن بعد أن حرقت 
مـــاي كل مراكب العودة. املشـــكلة على اجلانب 
اآلخـــر من القناة أن ثمة عقليـــة أوروبية دائما 
مـــا قامت على التوغـــل. دينيا أو عســـكريا أو 
اقتصاديـــا، املهـــم أن أوروبـــا دائمـــا ما كانت 

حتاول ابتالع كل شيء أمامها.
عـــام 1534 لـــم يكن الســـبب الوحيـــد وراء 
قرار ملـــك إنكلترا هنري الثامـــن بالقطيعة مع 
رومـــا هو فقـــط رغبته في احلصـــول على إذن 
مـــن بابا الكاثوليك، الـــذي كانت إنكلترا وويلز 
تتبعه حينذاك، للطالق من امللكة كاثرين. كانت 
الكنيســـة فرض هيمنتها السياسية  محاوالت 
بشـــكل يعلـــو فـــوق الســـيادة البريطانية أحد 

األســـباب احلقيقيـــة. الرد كان إعـــالن البرملان 
امللـــك هنـــري الثامن رأســـا لكنيســـة إنكلترا، 
ومنحه صالحيات دينية واســـعة ستظل جزءا 
مـــن مهام امللك إلى اليوم. هذه اخلطوة أظهرت 
مدى تأثيـــر احملافظني املتشـــددين، الذين كان 
ميثلهم آنذاك الوزيـــر األول توماس كرومويل، 

في التحكم تاريخيا بهذا البلد.
انسحاب بريطانيا من الكنيسة الكاثوليكية 
كان مقدمة لسلســـلة من احلـــروب في أوروبا 
اســـتمرت حتـــى القرن التاســـع عشـــر. اليوم 
حروب االنفصال عن أوروبا ليســـت عسكرية، 

بل جتارية.

حروب تجارية

عندمـــا كان الدين هو محـــور حياة الناس، 
كان الســـالح هـــو أداة انتقـــام كل طـــرف من 
اآلخـــر. محور احلياة فـــي أوروبـــا اليوم هو 
االقتصاد، وأداة حصار بريطانيا هي التجارة. 
أدوات العقاب اليوم لم تعـــد البنادق واملدافع 
والطائـــرات، بـــل صـــارت الرســـوم اجلمركية 

واالستثمارات ومنع مرور الناس والبضائع.

ليس في اســـتطاعة تيريزا مـــاي املغامرة 
بأرزاق الناس. ثمة حجم هائل للتبادل التجاري 
بني اجلانبني. بريطانيا تســـتورد ما يقرب من 
17 باملئـــة من حجم البضائـــع واخلدمات التي 
يصدرهـــا االحتـــاد األوروبي بأكملـــه، وباقي 
الدول األوروبية تستورد مبا يعادل 230 مليار 
جنيه إسترليني من البضائع البريطانية. هذا 
يشـــكل 12 باملئة من حجم االقتصاد البريطاني 

في املجمل.
البريطانيون ال يريدون خســـارة الســـوق 
األوروبيـــة. األوروبيـــون يعرفون ذلـــك جيدا، 
لذلك كان اشـــتراطهم أن يحقق اجلانبان تقدما 

ملموسا أوال في مفاوضات اخلروج، كي يبدآن 
في احلديث عن العالقات املستقبلية بينهما.

ثمـــة إحســـاس بـــأن أوروبا تريـــد تأديب 
بريطانيا، خشـــية من تكـــرار جتربتها في دول 
أوروبيـــة أخرى، لكن هناك تـــردد في فعل ذلك، 
ألن لوما بـــات ينصب على اليســـار الليبرالي 
الذي مازال يحكم في أملانيا وفرنســـا وهولندا 

وغيرها.
اليوم يتساءل األوروبيون ما إذا كان األمر 
ليصبـــح مختلفا لـــو أن اليمني هـــو من تولى 
املفاوضات األولى مـــع بريطانيا. لو افترضنا 
مثـــال أن نيكـــوال ســـاركوزي هـــو مـــن تولى 
التفاوض مع ديفيـــد كاميرون قبل نحو عامني 

من اآلن، ألم يكن الوضع قد اختلف؟
تكـــن  لـــم  أوروبـــا  إن  يقولـــون  كثيـــرون 
وقتهـــا لتمانـــع التوصل إلى اتفـــاق جديد مع 
البريطانيني بعد االســـتفتاء، مـــا يدفعهم إلى 

إجراء استفتاء آخر يعدل املسار.
هؤالء ليـــس لديهم القدرة على اســـتيعاب 
أن املشـــكلة األساســـية خلـــروج األوروبيـــني 
من االحتـــاد هي الشـــعور املتزايـــد بالقومية 
وبالهويـــة الوطنيـــة، وليســـت املشـــكلة هـــي 

الرسوم وال التجارة.
حـــزب  كبـــار  أحـــد  كالرك،  كـــني  تشـــبيه 
احملافظـــني، لبريكســـت بغزو العـــراق كقضية 
خارجيـــة حتظـــى بتوافـــق وقتي قبـــل ظهور 
تبعاتها الكارثية في املســـتقبل، تشبيه قاصر. 
هذه ليســـت قضية أجمع النـــاس على دعمها، 

هذه قضية صوت الناس على دعمها.
هـــذا الفـــرق الكبيـــر بـــني احلقيقتني هو 
انعـــكاس لواقع أن العقلية البريطانية ليســـت 
وحدهـــا التـــي تغيـــرت، بـــل تغيـــرت أيضـــا 

اجلغرافيا السياسية في أوروبا كلها.
بعدما أصبحت فرنسا هي القوة العسكرية 
والنوويـــة والسياســـية الكبرى فـــي االحتاد، 

ســـيكون على أملانيا مراجعـــة رؤيتها لدورها 
السياســـي املتحفظ. على السياســـيني األملان 
اســـتيعاب أن خروج بريطانيـــا من االحتاد لن 
يضعفها هي فقط، لكن ســـيضعف أملانيا كثيرا 

أيضا.
أملانيا على وجه اخلصوص كانت تكتسب 
قوتهـــا وقت متدد االحتاد. فـــي كل مرة تنضم 
فيهـــا دولة جديدة إلى صفوفـــه، كانت تضيف 
املزيد إلى املركزيـــة األملانية، كعمود اقتصادي 
تقـــوم عليه مظلـــة احلماية لقـــوت األوروبيني 

وأرزاقهم.
لم يعد هناك مفـــر من التخلي تدريجيا عن 
هـــذه املركزية املبالغ فيهـــا لصالح قوى أخرى 
فـــي القارة، كما بات إجباريا التوقف عن املزيد 

من التمدد شرقا.
ســـتكون:  اجلديـــدة  األوروبيـــة  املعادلـــة 
االقتصاد بحوزة أملانيا والدفاع في يد فرنسا. 
إنشـــاء جيـــش أوروبـــي ينافس الناتـــو بات 
ضـــرورة للهروب مـــن رؤية أميركيـــة ال تؤمن 
بالناتـــو وال باالحتـــاد نفســـه، خصوصا بعد 
إحياء معســـكر ”اإلنغلوساكسون“ على ضفتي 

األطلسي بعد خروج بريطانيا من االحتاد.
على أوروبا أن تفهـــم أنها تغيرت، وعليها 
أن تتصـــرف بشـــكل عاقل على هذا األســـاس. 
أي خلل في اســـتيعاب هـــذه املعادلة اجلديدة 
ســـيقود حتما إلى انتهاء املشـــروع األوروبي 

برمته.
أول بـــوادر ”عقلنة أوروبا“ هو فهم أن عدم 
استيعاب البريطانيني أبدا أنهم جزء من أوروبا 
لم يكن خطأهم وحدهم، بل كان خطأ األوروبيني 
أيضـــا. تدارك هذا اخلطأ مـــع دول أخرى تفكر 
في اخلروج مازال ممكنا لتفادي أسوار مرتفعة 
أخرى، هذه املـــرة ال تفصل أوروبا عن اجلانب 
اآلخر مـــن القناة، لكنها ستقســـم االحتاد فوق 

اليابسة األوروبية نفسها.
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بريطانيا لم تكن جزءا من أوروبا، لماذا هذه الدهشة من خروجها؟
[ البريطانيون ال يملكون الشعور الوجداني بضرورة االلتصاق باالتحاد  [ حروب االنفصال عن أوروبا لم تعد عسكرية بل صارت تجارية

كشــــــف االنفصال البريطاني عــــــن االحتاد األوروبي رغبة لندن فــــــي االنكفاء على ذاتها، 
وعن بداية تشــــــكل جغرافيا أوروبية جديدة، كما أحيا البريكســــــت النزعة االنعزالية لدى 
البريطانيني، إذ أن دافعهم الرئيســــــي إلى مغادرة االحتاد هو الشــــــعور املتزايد بالقومية 
وبالهوية الوطنية، وتتجاوز الدوافع التجارية التي ستوظفها الدول األوروبية في محاصرة 

بريطانيا وتأديبها خشية تكرار جتربة االنشقاق في دول أخرى من القارة.

في 
العمق

{تعتبرالواليات المتحدة قوة عظمى ونســـعى إلى إقامة عالقات شـــراكة معها، ونشـــعر باهتمام 

شركائنا األميركيين في تطوير هذا التعاون}.
فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

{أرقـــام مســـاهمة المملكة المتحدة فـــي عمليات وبعثات الدفـــاع واألمن إلى االتحـــاد األوروبي 

ليست كبيرة إلى درجة أن تشكل تحديا لالتحاد في المستقبل}.
فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي

لم تتح الفرصة لمعرفة هذا االتحاد جيدا

أحمد أبودوح

بريطانيا وتأديبها خ

كاتب مصري

براندون فالريانو
رئيس كرسي دونالد بران

هل روسيا عدوة ألميركا

البريطانيـــة  العقليـــة  أن  الواقـــع 

ليســـت وحدهـــا التي تغيـــرت، بل 

السياسية  الجغرافيا  تغيرت أيضا 

في أوروبا كلها

◄



} لنــدن – احتلـــت اإلمـــارات العربية املتحدة 
قمة مؤشر الســـعادة للمواطنني العاملي 2017، 
إذ جاءت في املرتبة األولى عربيا والـ28 عامليا، 
تلتها الســـعودية في املرتبة الـ32 عامليا؛ فيما 
قالت مجموعة من الباحثـــني في كلية وارثون 
لألعمـــال، التابعة جلامعة بنســـلفانيا إن دول 
اخلليـــج العربـــي متتلك الشـــروط الرئيســـية 
الثالثـــة لتكون مـــن أفضل الدول فـــي العالم، 
وهذه الشـــروط هـــي فعل اخليـــر، ويعني ذلك 
املواطنة العاملية وحقوق اإلنســـان واملساواة 
وخلق جودة حياة عالية للمواطنني والقوة في 

االبتكار وروح املبادرة.
لكـــن، ال يبدو أن منظمات حقوق اإلنســـان 
الدولية، املســـتقلة أو التابعة ملؤسسات غربية 
رسمية، تريد أن ترى هذا اجلانب اإليجابي من 
صورة دولة اإلمـــارات العربية املتحدة وعموم 
دول اخلليـــج واملنطقة العربيـــة حيث تتجّذر 

املصالح األوروبية واألميركية.
تفضل منظمـــات حقوق اإلنســـان الدولية 
الترويج للصورة النمطية السائدة عن املنطقة 
بوصفهـــا بـــؤرة إرهاب تنعدم فيهـــا احلريات 
وتغيب عنهـــا الدميقراطية، ببســـاطة ألن ذلك 
يخـــدم أجندات الدول التي ترعاها أو حتتضن 
مقر ما يســـمى مبنظمات مستقلة على أرضها؛ 
فإذا كان هذا واقع املجتمعات العربية فمن أين 
ستقتات هذه املنظمات وأي مبرر لوجودها؟

معايير مزدوجة

يقـــول الفصـــل الثاني مـــن املـــادة 29 من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ”يخضع الفرد 
فـــي ممارســـة حقوقـــه وحرياته لتلـــك القيود 
التـــي يقررها القانون فقـــط، لضمان االعتراف 
بحقوق الغير وحرياتـــه واحترامها ولتحقيق 
املقتضيـــات العادلة للنظام العـــام واملصلحة 

العامة واألخالق في مجتمع دميقراطي“.
إذن، ومبقتضـــى هـــذا الفصـــل يجب على 
الدولـــة أو الســـلطة الرســـمية التـــي متثلهـــا 
أن تســـهر علـــى أن تتابع احتـــرام الفرد لهذه 
القوانـــني مبا يحميه ويحمـــي بقية املواطنني 
واألشـــخاص املتواجدين في إطـــار حدود ذلك 
البلد، السياســـة واجلغرافيا. ولكل دولة احلق 
فـــي العمل علـــى حتقيق مصلحتهـــا الوطنية 
أو القومية، والتي يشـــكل أمـــن الدولة العمود 
الفقـــري لهذه املصلحة، مبـــا تعنيه الدولة من 

شعب وإقليم وحكومة أو نظام سياسي.
لكن، هذه املادة بقدر ما حتمل مبررات قيام 
حكومـــات بتتبع بعض األشـــخاص ومحاكمة 
مـــن ترى وتثبت إدانتهم بالضلوع في عمليات 
تهدد أمن البالد واستقرارها، فإنها تعطي في 
نفس الوقت لبعـــض املنظمات احلقوقية، ذات 
األجنـــدات اخلاصـــة، جلعلها مجـــاال للتالعب 

وابتزاز دول املنطقة عند الضرورة.

منظمة هيومن رايتـــس مثال ال ترى قضية 
الناشـــط اإلماراتي أحمد منصور تندرج ضمن 
تطبيـــق الفصل الثاني من املادة 29 من اإلعالم 
العاملـــي حلقـــوق اإلنســـان، رغـــم أن اجلهات 
املسؤولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة أّكدت 
أن أحمد منصور الشـــحي اعتقل بتهمتي نشر 
النعرات الطائفيـــة والكراهية من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي.
لم يقدر خبراء هيومـــن رايتس، وال خبراء 
منظمـــة األمم املتحدة الذين أصـــدروا مؤخرا 
بيانـــا تنديد طالبوا فيه الســـلطات اإلماراتية 
باإلفراج الفوري عن الشـــحي، الوضع احلرج 
واملشحون الذي متر به املنطقة في هذه املرحلة 
وإلـــى أي مدى ميكن أن تســـاهم أقـــل تغريدة 

وأبسط تدوينة في تأجيج النيران املشتعلة.
وقال خبـــراء األمم املتحدة ”إنهم يعتبرون 
احتجـــازه مبثابة هجوم مباشـــر علـــى العمل 
الذي يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنســـان“؛ 
فيمـــا رّدت وزارة اخلارجـــة اإلماراتيـــة ببيان 
نفـــت فيه الدعاءات بيـــان مجموعة اإلجراءات 
اخلاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم املتحدة.
وأوضحت الوزارة ”أنه في االثنني املوافق 
لــــ20 مارس 2017 أمرت النيابة العامة للجرائم 
اإللكترونيـــة بإلقاء القبض على أحمد منصور 
بتهمـــة الترويـــج ملعلومـــات كاذبـــة ومضللة 
عبـــر اإلنترنت من خالل أجندات تهدف لنشـــر 
الكراهيـــة والطائفية. ومتـــت مواجهته بالتهم 
املنســـوبة إليه وحبســـه احتياطيـــا على ذمة 
القضية في الســـجن املركزي فـــي أبوظبي مع 

إعطائه حرية توكيل محام“.
وأكدت اخلارجية اإلماراتية ”أن باستطاعة 
أسرته زيارته وذلك وفقا لإلجراءات املتبعة في 
املنشأة العقابية. وبالتالي ال صحة لالدعاءات 
الواردة فـــي البيان املذكور حول تعرض أحمد 
منصور لالحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان 
احتجازه وادعاءات عـــدم حتديد طبيعة التهم 

املنسوبة إليه“.
كما دعت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
-التابعـــة  ”مجموعـــة اإلجـــراءات اخلاصـــة“ 
ملجلس حقوق اإلنســـان- وعمال مبدونة قواعد 
الســـلوك التي حتكم عملها إلـــى توخي الدقة 
واملوضوعيـــة وحتري صحـــة املعلومات التي 
وردت فـــي بيانها والتأكد مـــن احلصول على 
املعلومـــات من مصادرها الرســـمية واملوثوقة 
وعدم نشـــر ما تســـوقه بعـــض املنظمات غير 

احلكومية في بياناتها وتقاريرها املسيسة.
ومثـــال تعامل املنظمات احلقوقية مع ملف 
أحمد منصور الشـــحي هو واحـــد من األمثلة 
الكثيرة واملتعددة التي تكشـــف سياسة الكيل 
مبكيالـــني التـــي تتبعها منظمـــات تطلق على 
نفســـها توصيف ”حقوقية“. وال يقتصر األمر 
على املنطقة اخلليجية، وإن كانت العني عليها 

أكبـــر، حيث تتنـــوع التقارير ويســـلط الضوء 
وفق مـــا تفرضه املرحلة واألجندة السياســـية 
اخلارجية، فمرة مصـــر ومرة املغرب، وأحيانا 
تكون تونـــس في قلب العاصفـــة، وغيرها من 
دول املنطقة العربية التي وجدت نفســـها أمام 
معضلـــة خصوصيتهـــا السياســـية واألمنية 
حقوق اإلنســـان  والثقافيـــة وبـــني ”مبـــادئ“ 
والقوانني التي نشأت في كنفها هذه املنظمات.
فـــي مـــا يخـــص الســـعودية يعتبـــر ملف 
حقوق النســـاء أبرز أوراق مواضيع املنظمات 
احلقوقيـــة الدولية، التـــي يبـــدو تعاملها مع 
املثـــال املصري أكثـــر دليل علـــى ازدواجيتها، 
فهي شحنت الناشطني املصريني من أعضائها 
ورواد مواقع التواصـــل االجتماعي ضد نظام 
حســـني مبـــارك، ثـــم عندمـــا وصـــل اإلخوان 
للســـلطة، انقلبت عليهم، بعـــد أن تأكد لها أن 
نظامهـــم على زوال، ووقفـــت في صفوف ثورة 

30 يونيو.
وبعـــد وصـــول عبدالفتاح السيســـي إلى 
الســـلطة عادت لتلعب بورقة حقوق اإلنســـان 
خاصـــة بعـــد أن حســـمت قضيـــة التمويـــل 
األجنبـــي ملنظمـــات املجتمع املدني. وكشـــفت 
تقاريـــر صـــادرة مـــن قطـــاع األمـــن الوطني 
بـــوزارة الداخليـــة املصرية أن العشـــرات من 
املنظمات تعمل فـــي مصر تلّقت منحا أميركية 
وأوروبيـــة، مـــع حتديـــد املبالغ التـــي تلّقتها 
بنـــاء على التحريات ورصد مخالفات شـــروط 
تلّقي التمويالت والتي تشـــترط موافقة وزارة 

التضامن االجتماعي عليها.
جاء هذا الكشـــف بعد أن الحظت السلطات 
املصريـــة تزايد االنتقـــادات املوّجهـــة لها من 

جهات مســـتقلة ومنابر جديـــدة بعضها منابر 
سياسية رسمية حليفة، وهو ما ظهر من خالل 
العديد من االنتقادات في مجال حقوق اإلنسان 
عبـــر منظمات خارجية، وبـــدأ يؤثر حتى على 
الدعـــم االقتصادي واالســـتثمار اخلارجي في 

مصر.
املغـــرب أيضا، لم يســـلم مـــن ورقة حقوق 
اإلنســـان، التـــي تالعبـــت بهـــا إدارة الرئيس 
األميركي الســـابق باراك أوباما كثيرا، فعندما 
تبني له أن حركة 20 فبراير لن تنجح في إدخال 
املغـــرب في دوامـــة الفوضى التـــي كانت على 
أشـــدها في تونس وليبيا ومصر، حتولت إلى 

التلويح بورقة حقوق اإلنسان.
وفي الوقت الذي شـــهد فيـــه العالم بنجاح 
املقاربـــة املغربيـــة، اختـــار تقريـــر اخلارجية 
األميركية لســـنة 2016 حول حقوق اإلنســـان، 
أن يســـير عكس التيار واختار أن يخوض في 
الوضع الداخلي للبالد وما يتعلق بالســـجون 
واالعتقاالت، وهو املوضـــوع املفضل للتقارير 

احلقوقية الدولية.
قضايـــا  أن  لـ“العـــرب“  خبـــراء  ويؤكـــد 
حقوق اإلنســـان أصبحت مدخال لتهديد األمن 
وانتهاك الســـيادة وإثـــارة الفوضى وتخريب 
وتدمير املنجـــزات احلضارية وتفكيك الوحدة 
الوطنية، في عموم املنطقـــة العربية، وإن كان 
لدول اخلليج العربي، وعلى رأســـها اإلمارات 
والبحرين والســـعودية نصيب األسد من هذه 

التقارير.
وقالت املنظمة الدوليـــة اخلليجية حلقوق 
اإلنســـان ”إن املنظمـــة تقف فـــي كل مكان بكل 
قوة أمام املنظمات الدولية التي تستهدف أمن 

دول مجلـــس التعاون اخلليجي واســـتقرارها 
وترد علـــى تقاريرها وتوضـــح زيفها وكذبها 
وافتراءاتهـــا وتتواجـــد فـــي جميـــع احملافل 

الدولية واإلقليمية لتكشف مخططاتها“.
وجراء هـــذه املغالطـــة تراجعـــت األهمية 
التـــي تنطوي عليها الكثير مـــن تقارير حقوق 
مـــع  السياســـي  يختلـــط  فعندمـــا  اإلنســـان، 
اإلنســـاني تتوه احلقيقة وتتراجع املصداقية، 
وهذا ما يصّدق عليـــه باحثون في هذا املجال 
ممن تعاملوا على مقربـــة من بعض املنظمات 

الدولية املعنية مبلف حقوق اإلنسان.
وقال عالء شلبي أمني عام املنظمة العربية 
حلقوق اإلنســـان لـ“العرب“ إن درجة مصداقية 
التقارير الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان 
الدوليـــة تتحكم فيهـــا عدة معاييـــر، أولها أن 
تكـــون قائمة علـــى العمـــل اجلماعـــي البعيد 
عن أي توجهـــات سياســـية أو فكرية، ويكون 
أعضاؤها بعيدين عن امليل نحو تأييد تيارات 

أو جماعات دينية أو سياسية.
ولـــم ينـــِف عالء شـــلبي وجود حســـابات 
سياســـية عند بعض املنظمات العاملة في هذا 
املجال، والبعض منها يخلـــط األوراق ويقحم 
نفسه في قضايا أوسع وأعمق من ملف حقوق 
اإلنســـان وبالتالـــي تتأثـــر بتقاريـــر وهمية، 
موضًحا أن جميـــع املنظمات احلقوقية ما هي 

إال جهة ادعاء.

تاريخ من المغالطات

مثلمـــا ظهرت منظمـــات حقوقيـــة في ظل 
احلرب الباردة ثم بعد ســـقوط الكتلة الشرقية 
وتغييـــر اخلارطة اجليوسياســـية فـــي العالم 
وبداية التوجه األميركي نحو املنطقة العربية، 
تكاثرت في الفترة التي سبقت الربيع العربي، 
ثـــم في أوج هذه األحـــداث منظمات تقول إنها 
حقوقيـــة وتدافـــع عـــن الدميقراطيـــة، من ذلك 

منظمة تسمى ”أميركيون“.
الالفـــت في هـــذه املنظمـــة أنهـــا ال تعنى 
بحقوق األميركيني بل بـ“حقوق البحرينيني“. 
لكـــن، كيف ملنظمة حتمل اســـم ”أميركيون“ أن 
تعي دواخـــل وخبايـــا مجتمع مثـــل املجتمع 
البحرينـــي؟. تقـــول هـــذه املنظمة فـــي بطاقة 
مـــن  أميركيـــون  منظمـــة  ”تقـــوم  تعريفهـــا 
أجـــل الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان فـــي 
البحريـــن بتعزيـــز الوعي ودعـــم الدميقراطية 
وحقوق اإلنســـان في البحرين ومنطقة الشرق 

األوسط“.
وتتعامـــل هذه املنظمة بشـــكل مباشـــر مع 
مكاتب الكونغرس ووكاالت السلطة التنفيذية. 
وتضيف ”بنت أميركيون من أجل الدميقراطية 
وحقـــوق اإلنســـان فـــي البحريـــن عالقات مع 
العديـــد مـــن املؤيديـــن للدميقراطيـــة وحقوق 
اإلنسان واملنظمات غير احلكومية، مبا في ذلك 
منظمة العفو الدولية وفريدوم هاوس وهيومن 
رايتـــس ووتش ومنظمة حقوق اإلنســـان أوال 
ومشـــروع الدميقراطية في الشـــرق األوسط“، 
وقد كشـــفت أحداث الربيـــع العربي عن الوجه 
احلقيقـــي لهذه ”الدميقراطيـــة“، وأي أجندات 

تخدم.
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 [ منظمات خفية التمويل تحركها أجندات سياسية خاصة  [ تقارير ظاهرها عمل إنساني وباطنها ابتزاز سياسي
تقارير حقوقية {ناعمة} غايتها استمرار الفوضى في الشرق األوسط

تشــــــغل املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وسائل اإلعالم الدولية من حني إلى آخر 
بتقاريرها حول ما تسميه تقصي احلقائق حول انتهاكات حقوق اإلنسان في شتى أنحاء 
ــــــم، لكــــــن لهجتها تختلف في احلدة من دولة إلى أخــــــرى، في حني تغض الطرف عن  العال
دول أخرى، وتقابل النقد املوجه إليها بالتأكيد على أنها ال متتلك األدلة القاطعة لإلدانة أو 
أن عيونها كليلة ال ترى غير ما يسمح لها بأن تراه، مما يجعلها بحق عنوانا غير واضح 

املعالم في سجالت حقوق اإلنسان.

في 
العمق

استقرار يقض مضاجع بعض المنظمات الحقوقية

} لنــدن – قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الثالثـــاء إنها ســـتثير ”قضايا 
صعبـــة“ مع زعماء الســـعودية بعدمـــا دعاها 
منتقدون في الداخل إلى الضغط على الرياض 
فـــي ما يتعلق بحربها في اليمن وســـجلها في 

مجال حقوق اإلنسان.
وقالـــت مـــاي، التـــي يحاصرهـــا ضغـــط 
جيرميي كوربني زعيم حزب العمال املعارض، 
للصحافيـــني فـــي األردن قبـــل أن تتوجه إلى 
السعودية ”ال نواجه صعوبة في إثارة قضايا 
صعبة مع من نلتقي بهم ســـواء في السعودية 
أو فـــي أي مـــكان آخـــر فـــي أنحـــاء العالم“. 
وأضافت ”التقليد البريطاني القوي للدفاع عن 
حقوق اإلنســـان موجود والتقليـــد البريطاني 
القوي للدفاع عن املصالح الوطنية البريطانية 
لتؤكد على أهمية العالقات التجارية  موجود“ 

واألمنية بني البلدين.
لكنها، قالت أيضـــا، خالل حضورها للقمة 
اخلليجية، في ديسمبر املاضي ”نريد أن نفتح 
فصال جديدا ملرحلة ما بعد بريكســـت (خروج 
بريطانيا من االحتـــاد األوروبي) عبر عالقتنا 
مع دول اخلليج“. وأضافت ماي ”ال شـــك هناك 
بعـــض الناس فـــي اململكـــة املتحـــدة يقولون 
إننـــا ال ينبغي أن نبحث عـــن عالقات جتارية 
وأمنيـــة مع دول اخلليج بســـبب ســـجلها في 
مجال حقوق اإلنسان، لكننا ال نكون متمسكني 
بقيمنا وبحقوق اإلنســـان عبـــر إدارة ظهورنا 

لهذه املسألة“.
إذن، عندمـــا يتعلق األمـــر باملصالح ميكن 
أن تأتـــي حقوق اإلنســـان في املرتبـــة الثانية 

وميكن أن تنقلب املعادلة أساســـا، واملنظمات 
التي كانـــت في الســـابق تنتقـــد تغمض اآلن 
و“انعدام  عينها التي ال ترى ســـوى ”القمـــع“ 
احلريـــات“، لكنها ال تفتح العـــني الثانية التي 
تـــرى اإليجابيـــات بل تصمـــت أو تتحول إلى 

جهة أخرى تسلط عليها األضواء.
وتؤكـــد على هذه املعادلة الدول األوروبية، 
حيث لم تصمـــد مبادئ حقوق اإلنســـان أمام 
أولويات األمن وغلبة املصلحة القومية. وفيما 
يبدو في الظاهـــر أن النخبة التقليدية غاضبة 
من التيارات الشـــعبوية الصاعدة، إال أنها في 
الباطن تســـتفيد من موقفهـــا من ملف الهجرة 

وأزمة الالجئني.

لكـــن، الدول الغربيـــة التي تبرر لنفســـها 
انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان حتت حجـــة قانون 
اإلرهاب تقـــف باملرصاد للحكومـــات العربية، 
وتوّظف كل خطوة تهـــدف احلفاظ على أمنها 

على أنها انتهاك حلقوق اإلنسان.
عندما حاولت احلكومة التونسية، بعد أن 
مرت البالد، بإحدى أسوأ الفترات في تاريخها، 
حـــني ضربتهـــا موجة مـــن اإلرهـــاب، إحكام 
قبضتهـــا األمنيـــة تعالت أصـــوات املنظمات 
الدولية، ومنها هيومن رايتس والعفو الدولية، 
ملوحة ببعبع العودة إلى املمارســـات القمعية 
للنظـــام الســـابق. لتجد احلكومة نفســـها في 
موقف ال حتســـد عليه، فمن جهة هناك نســـبة 

كبيرة من املواطنني تدعم السيطرة األمنية بعد 
أن ذاقت ويالت اإلرهاب، ومن جهة أخرى تقف 
املنظمـــات احلقوقية باملرصاد لهذا البلد الذي 
يعلـــم أن مثل هذه التقاريـــر تؤثر في صورته 
أمام املؤسســـات املالية الدوليـــة التي يحتاج 
إلـــى دعمها للخروج من األزمـــات التي أعقبت 

الربيع العربي.
وأمـــام إمكانيـــة التالعب فـــي تقارير هذه 
املنظمات احلقوقية، وضعت بعض احلكومات 
املصريـــة  احلكومـــة  ومنهـــا  املنطقـــة،  فـــي 
اســـتراتيجية جديـــدة للتعامل مـــع هذا امللف 
بأن حّولـــت ردة فعلها من الدفاع إلى الهجوم، 
وانتقدت حقوق اإلنســـان في عـــدد من الدول 
األوروبية، وهاجمت القوانني املقيدة للحريات 
باســـم مكافحة اإلرهاب في بريطانيا وفرنسا 

وأملانيا وهولندا والدامنارك والسويد.
ويؤكد املستشـــار جنيـــب جبرائيل رئيس 
املركـــز املصـــري حلقـــوق اإلنســـان أن بعض 
املنظمـــات الدوليـــة ”غير مســـتقلة“. وأضاف 
أن بعض املنظمات جتمع تقاريرها  لـ“العرب“ 
مـــن شـــخصيات وجهات على نفـــس توجهها 
الفكـــري والسياســـي وبالتالـــي يكـــون هناك 

تضخيم في تصوير الواقع.
وقال جبرائيـــل ”أحيانا اجلهـــات املمولة 
للمنظمات احلقوقية تتدخل في اختيار أعضاء 
كل منظمة وإال خسرت التمويل، وميكن للمولني 
أن يوجهوا الدفة متى شاؤوا“، وتساءل ”ملاذا 
لم تتغير لينا باولوس املديرة اإلقليمية ملنظمة 
رايتس ووتش في الشـــرق األوســـط منذ 2012 

وهي فترة حكم اإلخوان ملصر“.

التحدي الصعب: توفير األمن واحترام حقوق اإلنسان

مشهد تغفله العين الحقوقية الدولية

{هيومـــن رايتـــس ووتش كانت محل احترام مـــن كل الحقوقيين بمصر، لكنهـــا أصبحت في الفترة 

األخيرة متحيزة بشكل سافر ضد مصر وهو ما ينسف مصداقيتها}.
جورج اسحاق
عضو املجلس القومي حلقوق اإلنسان

{الواليات المتحدة ال يمكن أن تعطي دروسا في حقوق اإلنسان، في حين أنها اخترقت أكثر من مرة 

تلك الحقوق اإلنسانية في المنطقة خاصة خالل غزوها للعراق}.
يوسف البحيري
أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض مبراكش

أن  يعتبـــرون  املراقبـــني  عديـــد 

هيومن رايتس ووتش تطل فقط 

مـــن فـــوق الجـــدران املنخفضـــة، 

وتترك الجدران العالية

◄



} االنفصال عن العراق متهيدا إلقامة دولة 
كردية مستقلة ذات سيادة هو حلم كردي 
قدمي. حاول الكثيرون أن يجدوا مخرجا 

قانونيا لذلك احللم من خالل احلديث عن حق 
تقرير املصير. وهو أمر شديد االلتباس، ذلك 

ألن األكراد في املنطقة وليس في العراق وحده 
لم يتمكنوا عبر تاريخهم من إقامة دولة لهم 

باستثناء مهاباد، تلك التجربة املغدورة التي 
سقطت ما إن رفع االحتاد السوفييتي السابق 

يده عنها في تواطؤ مبيت مع شاه إيران.
حياة األكراد كانت قاسية دائما، بحلمهم 

املذكور سلفا ومن غيره.
لقد كانوا دائما عرضة للحمالت التي 

تكشف عن حقيقة املوقف منهم. ذلك املوقف 
القائم على الشك بوالئهم الوطني. ولهذا 
فقد أتيحت لهم فرصة تاريخية يوم قام 

األميركيون بغزو العراق واحتالله. لم يكن 
زعماؤهم في حاجة إلى أن يتعاونوا مع 

احملتل لكي يثني على حقهم في االنفصال.
كان احملتل في حقيقته بحاجة إليهم من 

أجل إجناح مشروعه.
وإذا ما كان الزعماء األكراد يومها قد 
ادعوا أنهم اختاروا أن يكونوا جزءا من 
العراق الدميقراطي القائم على التعددية 

والتنوع واحلكم غير املركزي، فإن ذلك االدعاء 
لم يكن إال ستارا إلخفاء عجزهم عن إقامة 

وطن كردي صغير يكون مبثابة نواة للوطن 
الكردي الكبير الذي يشمل أجزاء من إيران 
وتركيا وسوريا. وهو ما يعني إعادة رسم 

اخلرائط في املنطقة.
مهمة تاريخية يعرف أولئك الزعماء أنهم 

ليسوا في حجمها.
لم يكن األكراد مخّيرين في البقاء ضمن 

العراق بقدر ما كانوا مجبرين، ألسباب 
جيوسياسية، ليس البعد االقتصادي إال 

اجلزء األقل أهمية منها.
كردستان العراقية في حدودها املعلومة 
(من غير كركوك طبعا) ميكن أن تكون دولة 

تعيش على املعونات. ميكنها أن تكون مكانا 
سياحيا جاذبا، ميكنها أن تأوي مقرات 
املخابرات الغربية واإلسرائيلية لُتنعش 

سياحة التجسس، غير أن ذلك كله لن يهبها 
حدودا مفتوحة على جيرانها: إيران وتركيا 

وسوريا. ثالث دول ال تعترف بالهوية 
الكردية، فهي ال تنظر إلى األكراد باعتبارهم 

شعبا.
يعرف الزعماء األكراد أن كردستان بَعَلمها 

وبرملانها وحكومتها وسفاراتها هي كذبة ال 
ميكن الترويج لها إال في إطار عراق ضعيف، 
متهالك ينخره الفساد وال أحد في إمكانه أن 

يتنبأ مبستقبله.

بني حني وآخر يطلق مسعود البارزاني 
رئيس إقليم كردستان تصريحات ساخنة 

عن قرب اإلعالن عن دولته املستقلة، وهو ما 
صار زعماء الشيعة في بغداد يتعاملون معه 
باعتباره نوعا من االبتزاز. األمر الذي دفعهم 

إلى إهمال تلك التصريحات التي يعرفون 
أنها ليست جادة، بالرغم من أنهم يعتمدون 

على الصمت الكردي في حربهم املفتوحة على 
العرب السنة.

وكما يبدو فإن اإلهمال الشيعي قد دفع 
الزعماء األكراد إلى اللجوء إلى الورقة 

األخيرة في مسيرة االبتزاز. لم تكن تلك 
الورقة سوى كركوك، أولى مدن العراق 

النفطية. هناك رفع محافظ كركوك الكردي 
املعّني من قبل بغداد أعالم اإلقليم الكردي، 

ليعلن ضمها غير الرسمي إلى الدولة الوهم.
في ظروف العراق احلالية ال يشكل ضم 

كركوك رسميا إلى كردستان من أجل أن تكون 
جزءا من الدولة املنشودة أمرا صعبا. ال أعتقد 
أن حكومة بغداد سيكون في إمكانها أن تفعل 
شيئا. بل قد تكون الواليات املتحدة أول دولة 

تعترف بقيام ذلك الكيان من غير أن تراعي 
تداعيات املوقف بالنسبة للدول املجاورة.

ولكن ما تعرفه الواليات املتحدة يعرفه 
الزعماء األكراد قبلها.

هذه دولة غير قابلة للحياة. ال ألنها 
عاجزة عن تسديد تكاليفها األولية فحسب، بل 
ألن جيرانها لن يكونوا مضطرين إلى القبول 

بها شريكا على األرض. شيء من اللعب 
باجلغرافيا الذي ال يقبله التاريخ.

ليس األكراد كائنات تاريخية إال 
باعتبارهم جزءا من الدول التي ينتمون 

إليها. سيكون قَدر األكراد دائما إما أن يكونوا 
عراقيني أو سوريني أو أتراكا أو إيرانيني.

ال تصدقوا الزعماء 

األكراد دائما

فاروق يوسف

ا

كاتب عراقي
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} هناك وجهان للبنان. وجه مرتبط بثقافة 
احلياة وآخر بثقافة املوت. هناك وجه من 
يعمل من أجل حتصني البلد ومتكينه من 

جتاوز مرحلة في غاية الصعوبة والتعقيد 
ميّر فيها املشرق العربي كّله. وهناك وجه 

من يريد تقويض مؤسسات الدولة اللبنانية، 
إن عبر التورط أكثر فأكثر في احلرب التي 

يشّنها النظام السوري على شعبه، وإْن عبر 
العودة إلى األمن الذاتي متارسه ميليشيا 

مذهبية بحجة مكافحة املخدرات في إحدى 
املناطق اللبنانية. في الضاحية اجلنوبية 

لبيروت حتديدا.
ليست مشاركة لبنان في مؤمتر بروكسيل، 

املخصص ملساعدة الالجئني السوريني إلى 
دول اجلوار، سوى مساهمة في حتصني 
الوضع في البلد. ليست املشاركة مجّرد 

حضور لبناني بوفد برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، بل هي مشاركة من 

نوع جديد بطريقة مختلفة.
أقّل ما ميكن قوله عن هذه الطريقة أّنها 

ذات طابع علمي ترتقي إلى مستوى املطلوب 
من الدول التي حتترم نفسها عندما تذهب 

إلى مثل هذا النوع من املؤمترات. تقوم 
هذه الطريقة على حتديد ما الذي يريده 

لبنان استنادا إلى لغة األرقام وعلى كيفية 
االستفادة من مؤمتر بروكسيل من أجل 

متكني البنية التحتية من استيعاب مليون 
ونصف مليون الجئ سوري. سيطلب لبنان ما 

بني عشرة واثني عشرة مليار دوالر لتطوير 
بنيته التحتية. ستوفر عملية التطوير هذه 
مئة ألف فرصة عمل في ثالث سنوات، كما 

ستساهم في زيادة حجم االقتصاد اللبناني. 
هذا يعني أن املبلغ الذي سيستفيد منه لبنان 
يفوق ما سيحصل عليه بكثير، نظرا إلى أن 
أي مساعدة للبنان هي مبثابة استثمار في 

اقتصاده وفي االستقرار اإلقليمي.
األكيد أن الهدف ليس توطني هؤالء 

السوريني في لبنان، بل مساعدة هؤالء على 
أن يكونوا جاهزين للعودة إلى سوريا. هناك 

فرصة يوّفرها مؤمتر بروكسيل الذي أعّدت 

له احلكومة اللبنانية جّيدا من أجل حتويل 
املصيبة التي تسببت بها عملية تهجير 
السوريني من أرضهم إلى فرصة. ميكن 

للمساعدات الدولية التي سيحصل عليها 
لبنان املساهمة في تطوير البنية التحتية 

اللبنانية، أي حتصني البلد من جهة، وخلق 
فرص عمل للشركات اللبنانية وإيجاد فرص 

عمل للبنانيني وللسوريني من جهة أخرى. 
وهذا يخدم االقتصاد اللبناني. ثّمة من 

سيشكو من توفير فرص عمل للسوريني. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان ممكنا 

بناء شيء في لبنان لوال العمالة السورية؟ 
األهّم من ذلك بكثير أن فرص العمل توّفر 

أمال للشباب السوري واللبناني وتصرفه عن 
الذهاب إلى التطّرف واإلرهاب بكّل أنواعهما… 

مبا في ذلك املوت من أجل بّشار األسد!
ميكن الرهان على مؤمتر بروكسيل ألّن 

لبنان حمل ملفا مدروسا بأدق التفاصيل 
بعيدا عن أي شكل من أشكال العنصرية في 

حّق الالجئني السوريني. عملت على هذا 
امللّف مجموعة من خيرة الشابات والشباب 
العاملني مع سعد احلريري مباشرة أو في 

دوائر تابعة للمؤسسات الرسمية اللبنانية. 
سيقول لبنان صراحة إن ثّمة حدودا لقدرته 

على التحّمل. هناك على سبيل املثال أزمة 
كهرباء في لبنان. ما العمل عندما تزداد 

احلاجة إلى الطاقة الكهربائية مع وجود 
مليون ونصف مليون سوري في البلد؟ ما 
العمل أيضا عندما يتوّجب على املدارس 

الرسمية اللبنانية استيعاب مئتني وثالثني 
ألف طالب سوري، أي ما يفوق عدد الطالب 
اللبنانيني في هذه املدارس؟ هذا غيض من 

فيض الضغوط التي يتعرض لها لبنان الذي 
كان مفترضا أن يبقى في منأى عن احلرب 
على الشعب السوري بدل أن يشارك فيها 
”حزب الله“ خدمة ملآرب ذات طابع مذهبي 

ضّيق، ال عالقة للمصلحة الوطنية اللبنانية 
بها من قريب أو من بعيد.

لن يترك لبنان فرصة مؤمتر بروكسيل 
متّر، خصوصا أّنه ميّر في اقتصادية عميقة. 

من بني أسباب األزمة املشروع التوسعي 
اإليراني الذي يقوم على نشر الفقر والبؤس 

والتعّصب املذهبي في كل أنحاء العالم 
العربي عن طريق امليليشيات املذهبية. 

يترافق ذلك مع السعي إلى قطع العالقات 
بني لبنان ومحيطه العربي، خصوصا أهل 

اخلليج. ليس سّرا أن املشروع التوّسعي 
اإليراني يلعب دوره في إيجاد حاضنة 

وإخوته في كّل  لإلرهاب الذي ميثله ”داعش“ 
أنحاء املنطقة، خصوصا إذا نظرنا ملّيا إلى 
ما يدور في العراق عموما، وما تتعرض له 

املوصل هذه األّيام حتديدا.
من املفيد التذكير بأّن سعد احلريري زار 

السعودية بعد انتهاء القّمة العربية. ذهب إلى 
الرياض برفقة امللك سلمان بن عبدالعزيز وفي 

الطائرة اخلاصة بالعاهل السعودي، وعاد 
إلى بيروت في طائرة أخرى وضعها امللك 

في تصّرفه. عكست الزيارة ”امللكية“ احلرص 
السعودي على لبنان، ودعم الرياض خليارات 

رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي عمل 
على انتخاب رئيس للجمهورية في وقت كان 

هناك من يسعى إلى أن يكون خيار الفراغ في 
الرئاسة هو اخليار الوحيد املتاح أمام لبنان.

ليس سرا أن اململكة تريد مساعدة لبنان… 
لكن على لبنان أن يساعد نفسه أوال. هذا ما 
سعى لبنان إلى إثباته عبر مؤمتر بروكسيل 

الذي ميّثل بالنسبة إليه فرصة ال تعّوض. 
العالم تغّير، كذلك اململكة العربية السعودية 
ودول اخلليج. من يريد أن يساعده اآلخرون، 

عليه أن يثبت أّنه يستحق املساعدة وأن 
يكون أهال لهذه املساعدة بدل أن يرّد عليها، 
كما يفعل ”حزب الله“ بالتنّكر ألهل اخلليج 

الذين دعموا لبنان وأبناء شعبه على الدوام، 
من دون متييز بني مذهب ومذهب وطائفة 

وأخرى، ومن دون أن يطلبوا شيئا في 
املقابل…

ليس مؤمتر بروكسيل التحدي الوحيد 
الذي يواجه لبنان هذه األّيام. ما حصل في 

الضاحية اجلنوبية لبيروت، حيث قام ”حزب 
الله“ بعراضة مسلحة لتأكيد أن األمن في 

دويلته من اختصاصه، وأن دويلته أهّم من 
الدولة اللبنانية، طعنة للعهد ولـ“الرئيس 

القوي“. هناك من ال يريد للبنان أن ينهض. 
على العكس من ذلك مطلوب من لبنان أن 

يبقى في حال من الالتوازن وفي بحث مستمّر 
عن فرص يتبني مع مرور الوقت أنها فرص 

ضائعة. فقبل أن يشكل ”حزب الله“ مجموعة 
مهّمتها مالحقة مروجي املخدرات وجتارها 

في الضاحية، ملاذا ال يسأل من خلق األجواء 
التي جعلت الضاحية مرتعا لكل نوع من 

التصّرفات واملمارسات الشائنة؟
اجلواب بكّل بساطة أّن من يشّد لبنان إلى 

فوضى السالح وإلى االقتصاد الريعي وإلى 
التعّصب املذهبي وإلى املشاركة في احلرب 

على الشعب السوري، إمنا يتحّمل املسؤولية 
األولى عن الوضع الشاذ في الضاحية وفي 

غير الضاحية. من يستهزئ مبؤسسات 
الدولة اللبنانية ويعمل على تدميرها الواحدة 

تلو األخرى ال يحق له الكالم عن لبنان وعن 
الصورة األخرى التي تريدها إيران وأدواتها 

للبنان. إّنها صورة مختلفة ال تشبه لبنان 
الذي ذهب إلى مؤمتر بروكسيل بأي شكل من 

األشكال.
أي لبنان يريد اللبنانيون. مّرة أخرى، 

اخليار واضح بني ثقافة احلياة وثقافة املوت. 
بني مواجهة حتدي اللجوء السوري الكثيف 
إليه، وبني أن يتحّول اللبنانيون الجئني في 
بلدهم حتت رحمة ”املال النظيف“ الذي قد 

يأتي أو قد ال يأتي، لكن هدفه، إن أتى أو لم 
يأت، واحد. هدفه نقل جتربة الضاحية إلى 

بيروت نفسها كي تعّم كل البلد في مرحلة ما…

وجهان للبنان

{حزب الله يضغط في اتجاه ضرب والء قادة األجهزة األمنية المعينين حديثا ويحاول أن يفرض 

عليهم اإلذعان لمنطقه، وهو ما من شأنه أن يصيب الدولة في مقتل}.

أمني وهبي
نائب عن تيار املستقبل اللبناني

{بدال من أن تتولى القوى األمنية اللبنانية اجتثاث مروجي آفة المخدرات والممنوعات، شـــاهدنا 

مشهدا يؤكد استقالة الدولة لمصلحة الدويلة في األمن والسيادة وتطبيق القانون}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

} مرتزقة املاللي الذين حاولوا االعتداء 
على اللواء أحمد عسيري في لندن يؤكدون 

تورط طهران املباشر في عملياتها اإلرهابية 
ضد اململكة العربية السعودية ودول مجلس 

التعاون اخلليجي. سأركز في هذا املقال على 
التطورات األخيرة للتدخل اإليراني السافر 

في الشؤون الداخلية ململكة البحرين.
أشار تقرير في صحيفة واشنطن بوست 

هذا األسبوع إلى وجود خاليا مسلحة 
في البحرين حتصل على الدعم والتمويل 

مباشرة من النظام اإليراني. هذا األمر ليس 
بجديد، فاألسلحة التي ّمت العثور عليها 

منذ ٢٠١٣ تشمل القنابل اليدوية والذخائر 
التي حتمل رموزا إيرانية ممّيزة، فضال عن 
إلكترونيات إيرانية الصنع كانت موجودة 

داخل األجهزة شديدة االنفجار. كذلك كشفت 
السلطات البحرينية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 
عن منشأة لصنع القنابل في مستودع في 

النويدرات في البحرين، حتتوي على سالئف 
كيميائية ومادة سي ٤ شديدة االنفجار 

ومخارط ومكابس هيدروليكية تستعمل في 
صنع القذائف واملتفجرات.

في ١٦ مارس املاضي أمرت السلطات 
األملانية بإلقاء القبض على رجل بحريني، 

وهو طالب يبلغ من العمر ٢٧ عاما يقيم في 

برلني، مبوجب مذكرة دولية تتهمه بأنه 
إرهابي ينشط في كتائب سرايا األشتر، 

وهي جماعة شيعية بحرينية مقاتلة تعلن 
مسؤوليتها عن الهجمات املميتة ضد ضباط 

الشرطة البحرينية. بعدها بيوم واحد، 
أي في ١٧ مارس، قامت وزارة اخلارجية 

األميركية بفرض عقوبات على اثنني من قادة 
جماعة األشتر اإلرهابية وصنفت أفرادها 
كـ”إرهابيني دوليني“. اإلعالن الرسمي من 
اخلارجية األميركية اتهم إيران على وجه 

التحديد بدعم هذه املجموعة اإلرهابية كجزء 
من نشاطاتها املزعزعة لالستقرار في املنطقة.
اكتشفت في البحرين على مدى السنوات 
الثالث املاضية مجموعة واسعة من األسلحة 

املتطورة على نحو متزايد -الكثير منها 
مرتبط بشكل واضح بإيران- مبا في ذلك 
مئات القطع من املتفجرات التي تستخدم 

عسكريا واملُصنعة في إيران. في مارس ٢٠١٦، 
قال قائد احلرس الثوري سعيد القاسمي بكل 
وقاحة إن البحرين ”محافظة إيرانية منفصلة 

عن إيران نتيجة لالستعمار“، مضيفا أن 
إيران أصبحت اآلن قاعدة ”لدعم الثورة في 

البحرين“.
األمر أصبح واضحا للعيان. وسائل 

اإلعالم العاملية تنقل صور أشخاص ملثمني 

يقومون في ظلمة الليل بزرع قنابل وعبوات 
ناسفة على جانب الطرقات في قرى ومدن 

البحرين، إضافة إلى عمليات ضبط كميات 
كبيرة من األسلحة واملتفجرات التي تأتي برا 

وبحرا إلى البحرين.
كل أصابع االتهام تشير إلى إيران. 

أتثبت عدة وثائق ومقابالت صحافية أجريت 
مع مسؤولي االستخبارات األميركيني 

واألوروبيني بوضوح إلى أن هناك برنامجا 
تدريبيا متقدما نّظمه فيلق احلرس الثوري 
في طهران لـبحرينيني في تقنيات التفجير 

املتقدمة وحرب العصابات.
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 

تؤسس لرفع جتميد بيع طائرات مقاتلة من 
طراز إف-١٦ إلى البحرين، مما يناقض القرار 

الذي اتخذته إدارة باراك أوباما في العام 
املاضي احتجاجا على حظر البحرين جلمعية 

الوفاق، جمعية تيار املعارضة الشيعية 
الرئيسي في البالد. اخلارجية األميركية أدلت 

بدلوها وأوضحت أن إيران قدمت أسلحة 
ومتويال وتدريبا إلى املسلحني البحرينيني.

كل هذه األدلة دامغة على جهود إيران 
الرامية إلى إحداث اضطرابات لزعزعة 

االستقرار في املنامة. حان الوقت حملاسبة 
طهران على أعمالها العدائية.

أصابع االتهام تشير إليران

من يشد لبنان إلى فوضى السالح 

وإلى االقتصاد الريعي وإلى التعصب 

المذهبي وإلى المشاركة في الحرب 

على الشعب السوري، إنما يتحمل 

المسؤولية األولى عن الوضع الشاذ في 

الضاحية وفي غير الضاحية

األمر أصبح واضحا للعيان. وسائل 

اإلعالم العالمية تنقل صور أشخاص 

ملثمين يقومون في ظلمة الليل 

بزرع قنابل وعبوات ناسفة على جانب 

الطرقات في قرى ومدن البحرين

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

ليس األكراد كائنات تاريخية إال 

باعتبارهم جزءا من الدول التي ينتمون 

إليها. سيكون قدر األكراد إما أن 

يكونوا عراقيين أو أتراكا أو إيرانيين
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} يقول قائد عسكري عراقي بعد الفضيحة 
العسكرية الستهداف املدنيني وتداعياتها 

على مستوى قوات التحالف أو قيادة عمليات 
”قادمون يا نينوى“ وتخبط رئيس الوزراء 
في تصريحاته وتبريراته وتوجيهاته، إنه 

”مت تقييد قواعد االشتباك باألسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة مبا يتناسب ومعارك الشوارع 
التي تخوضها القوات في أحياء املوصل 

القدمية“، وهو اعتراف ضمني بأن األسلحة 
لم تكن مقيدة بإطالق النار قبل إصدار 

التوجيهات اجلديدة.
أحيانا نساهم في الكتابة، خاصة عندما 

نستبق احملاذير، بتوجيه األمنيات رمبا 
في إدارة معركة بأقل اخلسائر من املدنيني 

والقوات العسكرية أيضا وبأسرع وتيرة 
وبخطط عسكرية ملِهمة كما نتوقع. الزمن 

وإطالة التطويق واحلصار في ظل حالة 
استثنائية من اإلرهاب واحتجاز اآلالف من 

الُعّزل وتركهم دون إنقاذ، كلها أساليب قتال 
عقيمة تصل حد السذاجة لوجود عدد كبير 
من الدول املشاركة في التحالف بإمكانياتها 
التقنية والقتالية وحجم األفراد في القوات 

النظامية العراقية.
توقعنا، وهذا طبيعي، أن القـوات 

املجوقلة أي احملمولة جوا، وهي قوات 
خاصة متتاز بالتدريب االحترافي، سيكون 
لها الدور البارز في املهمات الصعبة التي 
تبدو في العلم العسكري مغلقة وعسيرة، 

وحلول اخلطط التقليدية ال تقدم وال تؤخر 
في عمليات اإلنقاذ وانتشال األبرياء من 
محنة تنظيم أهم أدواته استغالل حياة 

املجاميع البشرية في رهانه على حتقيق 
انتصاراته ودعايته وتسويقه لقوته وتوازن 

رعبه مع القوات املهاجمة املجّهزة بكل 
املعدات والقدرات القتالية.

لكن القوات اخلاصة استمرت في 
واجباتها املكلفة بها بصيد املقاتلني 

من التنظيم، وهـم قناصون على أسطـح 
البنايات، كما حدث من خالل جر املقاتالت 

احلربية لتقصف املنـازل في املـوصـل 
اجلديدة مبا يشبه الفخ، وهي هدية مكشوفة، 

وأولى واجبـات القوات العسكـرية التحقـق 

ثم إصابة الهدف ومعاجلته باألسلحة 
املناسبة.

هل يعقل أن يصاب قناص يحتمي 
باملدنيني ويتخذهم دروعا بصاروخ مثال؟ 
أكيد أن القوات اخلاصة، وهي قوات غير 
عراقية، تؤدي دورها في معركة املوصل 

ضمن معركة التحالف الدولي ضد اإلرهاب، 
ومبعنى أكثر دقة في احلرب العاملية على 

اإلرهاب، دون أن يكون لها االستعداد 
للتضحية ولو بجندي واحد في معركة 

خسرت فيها املوصل اآلالف من الضحايا 
من مواطنيها وأيضا من املقاتلني العراقيني 
الذين يدفعهم القائد العام للقوات املسلحة 

في حرب تقليدية بأساليبها وأدواتها، أي أنه 
ضحى باملدنيني أوال ثم ُأرِغَم على إعادة سير 

قواته خلوض حرب شوارع خطوة بخطوة 
وبخسائر حتمية من أجل أن تكون املعادلة 
السياسية القادمة حتريره للموصل بعد أن 
سلمها منافسه أو سلفه نوري املالكي إلى 

إرهاب داعش.
بهذا نتبّني مالمح الوقائع البديلة املرَتِبكة 

في السياسة، فحيدر العبادي يشدد على أن 
االنتصار على اإلرهاب كان بدماء العراقيني 

وحدهم؛ إلرسال صورة مكّبرة له كزعيم 
عسكري وقائد سياسي، لكن ملن يرسلها 

ونحن جميعا نعلم أنها لم تصل إلى املرسلة 
إليهم؟ إذا افترضنا أنه يوجهها إلى الشعب 

لكن في املضمون يرسلها إلى نظام الولي 
الفقيه اإليراني رغم أن تصميمها الفني يبدو 

إلى احلليف األميركي. رئيس الوزراء لم 
يطلب من أميركا أن تضحي بدم مقاتليها، 

فالدم متوفر في مخازن العراق وجرمية 
املوصل تدلل على هزال بالغ في اإلذعان 

لنشوة الرغبة األميركية واستراتيجيتها رغم 
تكديس الوالء لوصايا املرشد حتت طاقية 
اإلخفاء، لكن إلى متى واالنتخابات مقبلة 

والشركاء من حزبه وكتلته الطائفية سافري 
الوالء للولي الفقيه؟

إصرار التحالف الدولي على عدم تغيير 
أسلوبه في خوض معركة املوصل يعني 

متدده كإجراء للحرب العاملية على اإلرهاب. 
احلقيقة في اإلحصاءات، فخسائرنا باملجمل، 

دون محاصصة دم، مقابل رقم صادم 
بتضحيات التحالف عموما وليس القوات 

العسكرية فقط، املعلومات تؤكد سقوط قتيل 
واحد بحادث عرضي.

القوات األميركية اخلاصة تقوم بإنزال 
في محيط سد الفرات وتسيطر على املطار 

في الطبقة بـ١٠٠ مقاتل، وتبدأ بإصالح 
السد وترميم املطار ليكون قاعدة عسكرية 

لعملياتها ودون أن تضحي بأحد مقاتليها. 
األمر يحدث على أطراف زمان ومكان معركة 
حترير الرقة. هذا يبرر ملاذا لم ُتْقدم القوات 
احملمولة جوا على أداء مهماتها في إجناز 

معركة املوصل القدمية، ألنها تعتبرها 
محسومة بالقياسات القتالية العراقية وال 

تريد أن تخسر جنودها مبا يتسبب مبواقف 
مناهضة في الداخل األميركي، أي أنها حرب 
نظيفة وهو مصطلح ينسجم مع رؤيتها، لكن 

ماذا عن دمنا؟
الصعود في املركب االنتخابي القادم 

في العراق محسوم من جهة، على حق الدم 
املسفوح من احلشد الشعبي، وهي أصوات 

تعرف طريقها لقادة املشروع اإليراني في 
العراق، أما بالنسبة إلى حيدر العبادي، مع 

أنه جزء منهم إال أن األمر مختلف ألنه يحمل 
عصا التوازن، وهي عصا من صناعة مدرسة 

التقية بدرسها الصعب الذي يتلقى فيه 
الطالب الصفعات أسوة باملعلم، فبني حكم 
العـراق واإلرادة األميركية واستـراتيجية 

الرئيس دونالد ترامب بعد استرخاء وكسل 
فترة الرئيس باراك أوباما وإرضاء املرجعية 
الطائفية السياسية في إيران، يبدو العبادي 

في حال ال يحسد عليه بني شد وجذب 
سيستقر أخيرا على التفريط بالدم العراقي 
حتى خارج احلدود إذا ما مت تكليفه بذلك، 
وإبقاء احلشد الشعبي حتت كل املبررات 

والصيغ، بدمجه في اجليش أو تفكيك 
بعض مفرداته باإلقناع بخطورة املرحلة 

أو االسترشاد برأي املـرجعية الدينية وهو 
حائط صد لن يتخلى عنه أو إيجاد معادالت 
قوى واالنحياز في مثل هذه احلاالت يتجه 

دائما حلجم املقلدين، أي التكتل الطائفي 
العددي الذي يشكل عنصرا حاسما في 

االنتخابات.
احلرب على اإلرهاب في العالم تتركز 
في العراق وسوريا، ومن ال يجيد القراءة 

عليه التعلم سريعا. الدرس األول هو احلرب 
على اإلرهاب والثاني أن اإلرهاب ال يعني 
داعش وأخواته إمنا املشروع اإليراني في 

املنطقة، والثالث تأجيل الصراعات الداخلية 
إلى ما بعد إجناز املهمة، والرابع ال مكان 

في املستقبل ملن ال يتفهم الدروس الثالثة 
وال يلتزم بآلية التوجه الدولي. الفرصة بني 

الدروس هي ملراجعة الذات والوقوف على 
واقع اإلرهاب ومتدده في العالم وتأثيره في 

السياسة الدولية، واتخاذ القرار بالتأني 
والصبر والثبات على مقارعة من باعوا 

شعوبهم وأمتهم وذلك لن يكون إال باستيعاب 
إعادة األوطان إلى أهلها وإخراج الدخالء 

وميليشياتهم وحتطيم أخطر حلقة في 
سلسلة جرائم اإلرهاب اإليراني حملاولته 

املستمرة إحداث التغيير الدميوغرافي 
وحتويل املنطقة إلى كيانات مذهبية غير 

مختلطة وغير متعايشة إلجناز مهمته 
وأهدافه املعلنة.

مع احتالل داعش للموصل وبعد أشهر مت 
اختطاف األتراك العاملني في إحدى الشركات 

في العاصمة العراقية بغداد ومطالبة 
اخلاطفني بتطبيق ما يعرف باتفاق البلدات 

األربع في سوريا، أي مبادلة أهالي الزبداني 
ومضايا بسكان أهالي الفوعة والكفريا وهو 

تبادل طائفي؛ حتقق االتفاق الثالثاء في 
حالة أكدنا مرارا أنها منوذج مصغر ملا يراد 

للمنطقة. ذهول مريع يسود السكان وسط 
صمت دولي. 

الزبداني ترحل أو متوت من اجلوع، 
املوصل التي عرفناها ترحل باملوت واجلوع 

والتشرد؛ التهجير واإلبادة، قرارات عميقة 
ترتبط بإطالق نار عشوائي غير مقيد في 

كل االجتـاهات، لكن علينا اآلن في حاضرنا 
تقنني دمنا وقراءة ما ال يكتب وسماع ما ال 

يقال.

طاقية اإلخفاء على رأس الدور اإليراني في اإلرهاب العالمي
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} أسفر إشكال جرى في منطقة الشياح 
اللبنانية مؤخرا عن مقتل بائع الطيور حسن 

عالء الدين الذي صودف وجوده في املكان. 
كان ذلك املشهد عالمة على أن عملية اغتيال 

مقصودة لألمكنة وللذاكرة جتري على قدم 
وساق. تلتقي هذه النزعة مع عمليات األمن 
االجتماعي التي كثرت مشاهدها في بعض 

مناطق الضاحية واملرشحة للتمدد إلى أكثر 
من مكان.

ما حتاول هذه الصورة أن تؤسس له هو 
النفي التام لعالقة شاغلي املنطقة احلديثني 

والتاريخيني مبناطقهم، واحملو التام ألي 
ذاكرة ال ينطلق من الواقع املستجد ويقيم 

فيه.
لقد عشت مراهقتي في الشياح اللبنانية، 

وكان أهلي من أوائل قاطني املنطقة وقد 
هالني حني شاهدت الصورة املنشورة عن 
احلادثة والتي تظهر معالم املكان أنني لم 

أعد قادرا على أن أتلمس مالمح وجهي 
وذاكرتي، بل بت أنظر إلى املكان احلاضن 

لذاكرتي بوصفه مكانا غريبا ومعاديا.
ليس هذا اإلحساس الذي انتابني شعورا 

خاصا، بل يستطيع أن يقدم مدخال لقراءة 
مناخ التحوالت التي شابت األماكن وعالقة 

الناس بها في البلد.
يقول أول درس من دروس الوطنية في أي 

بلد في العالم إن فكرة الوطن إمنا هي فكرة 
مكانية في األساس، فهي تنطلق من البعد 

اخلاص باملكان لتؤسس عليه الحقا كل البنى 
الرمزية والسيكولوجية، واألشكال احلقوقية 
التي تسم معنى وجود الفرد في كيان محدد 

والتي تصنع فكرة املواطنة.
روح اإلرهاب تتمثل في هذا البعد أكثر 
من أي شيء آخر، فكما يسُم هجوم إرهابي 

على أي مكان في العالم املكان بطابعه وينزع 
عنه روحه وذاكرة أصحابه، فإن ما يحدث 

من عنف عام في لبنان يقوم باملهمة نفسها 
لناحية سلخ األماكن عن تاريخها وذاكرتها.

حني سقط بائع العصافير البريء في 
الشياح لم يعد املكان سوى ظل لهذا احلدث. 
كل األحاديث في الفترة القادمة ستدور حول 
هذا الفعل الذي لن يكون فعال عابرا، بل إن 
العابر فقط هو موت البائع البريء. الفعل 

سيكون ثابتا وآيال للتراكم عبر سلسلة 
حوادث مماثلة يعلم اجلميع أنها باتت متثل 

روح املكان اللبناني عمـوما، وتعّبر عن 
املنطق السائد فيه والذي ال يفعل أحد شيئا 

لتداركه.
يتحول السكان في هذه احلالة إلى رهائن 

ذاكرة جديدة وضّيقة تكرر مشهدا واحدا 
عبر ضحايا يتجددون كل يوم. ترتفع آلة 

إهدار ضخمة تسحل اجلميع وحتول املكان 
إلى أطالل وحتول املقيمني فيه إلى شواهد 

خرساء.
ليس هذا املشهد صورة شعرية بل إن 
فظاظته وواقعيته جتعالنه مادة للقراءة 

والتحليل، فهل ميكن تفسير حال الصمت 
الذي يضرب أهل الضاحية وغيرها من 

األماكن املهدورة سوى أن لسان الناس قد 
بات مصادرا إثر مصادرة أمكنتهم وذاكرتهم 

ولغتهم؟
ميكن تسجيل مفارقة حادة والفتة تتكرر 

مع كل إشكال وهي نسب صفة الفردية 
إليه. ال شيء يستدعي السخرية في الواقع 
اللبناني أكثر من ذلك ألنه في اللحظة التي 
بات فيها الفرد ممتنعا وغير قابل للوجود 

عمليا، تنسب إليه القدرة على افتعال مشاكل 
مسلحة في مناطق خاضعة لوصايات حزبية 

وعلى القتل دون مساءلة.
إنه زمن الفرد – اجلماعة الذي يردد 

في سلوكه الفردي خطاب اجلماعة ويعبر 
عن سطوتها. بقدر ما يعكس هذا الواقع 
استحالة وجود األفراد كحاالت مستقلة، 

فإنه يعكس استحالة التغيير الذي ال تنتجه 
عادة اجلماعات بل األفراد، ويشير من ناحية 

أخرى إلى اضطراب حاد في العالقات بني 
األفراد كونها صارت جزءا من منطق تبادل 

اجلماعات خلطاباتها.
نحن أمام استحالة املجتمع إذن. ال 

عالقات شخصية وفردية وعائلية أو صداقات 
تستطيع النجاة بسهولة من أسر خطاب 

الطائفة. كل هذا يعني أن احلياة العامة 
حتولت إلى هذيان الطوائف عن نفسها. 

ليس القتل املجاني سوى تعبير عما تفرزه 
الطوائف عن ذاتها من هذيانات، ما يخرجه 

من دائـرة الوضع االستثنائي والشاذ 
ويجعله امتدادا لفكرة خاصة عن السوي 

والطبيعي.
تدمير العالقة باملكان يؤسس في النهاية 
لنهاية السياسة ويحول البلد كله إلى حالة 

ملتبسة، ويعطي الشرعية ملوت أبنائه دفاعا 
عن أمكنة تكتسب معنى وذاكرة يحرم منهما 

املكان اللبناني.
سقط املئات من الشباب اللبنانيني في 

سوريا والعراق واليمن دفاعا عن أمكنة، تنبع 
قداستها التي تستوجب املوت في سبيلها 

من كونها مناطق يراد لها الدخول في دائرة 
النفوذ اإليراني.

يطرح هذا الواقع املر سؤاال خطيرا ال 
يطال فقط اخللفية التي دفعت بهؤالء الشباب 

إلى املوت في سبيل هذا املشروع الذي 
يناقض وجود لبنان كوطن، ولكن في هشاشة 
االحتجاج واالعتراض عليه من قبل ضحاياه.

تكمن عناصر االستغراب في أن هؤالء 
الضحايا لم يبدلوا وطنا بوطن آخر، بل 
بدلوا وطنا ال بديل لهم عن العودة إليه 
والعيش فيه باملوت املجاني مقابل والء 

ينسف كل شروط العالقة مع الوطن الذي 
يدعى لبنان.

كيف ميكن ملن قبل باملوت في سبيل 
والء لبلد آخر أن يقبل بفكرة أن موته في 
سبيل ذلك البلد لم يجعل بيئته أو أهله 

يتمتعون على األقل بصفة مواطنني في ذلك 
البلد. ميـوت شباب حزب الله وغيـرهم من 
التيـارات الدينية في لبنان في سبيل بلدان 
ال جتعلهم مواطنني وال متنح ملـوتهم معنى 
خارج خطاب مصاحلها الذي ال يعنيهم في 

شيء.
هذا هو الهدف العميق الغتيال املكان، 

وهو حتويل أبناء هذا البلد إلى كائنات آيلة 
لإلهدار املجاني، والتأكيد على استحالة 

حتولهم إلى مواطنني سواء في البالد التي 
ميوتون ألجلها أو في بالدهم.

املسؤولية عن استحالة وجود اإلنسان 
املواطن في لبنان جماعية وال تقع على عاتق 
حزب الله وحده كما يقول البعض. كل القوى 

السياسية حتاول أن تخلق للناس ذاكرة 
جديدة وعالقة جديدة باملكان، تنطلق من 

حلظة وجودها أو ترتبط مبحطات خاصة 
بها. من هنا ال يعود املكان ملك الناس بل 

يصبح مساحة مشحونة بداللة خروجهم من 
امليدان العام وحتويلهم إلى أسرى.

يستوي في املسؤولية عن ذلك أصحاب 
األبراج ومصادري املساحات العامة وأهل 

السالح والقمصان السود.

لبنان.. اغتيال األمكنة وذاكرتها والمواطن المستحيل

العبادي لم يطلب من أميركا أن 

تضحي بدم مقاتليها، فالدم متوفر 

في مخازن العراق وجريمة الموصل 

تدلل على هزال بالغ في اإلذعان لنشوة 

الرغبة األميركية واستراتيجيتها رغم 

تكديس الوالء لوصايا المرشد تحت 

طاقية اإلخفاء

حامد الكيالني
كاتب عراقي

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

} يسميها خبراء االقتصاد بسلة 
الغذاء العاملي، وينعتها علماء السياسة 

واالستراتيجيا برحم حركات التحرر ومعقل 
اجلماعات املسلحة وامليليشيات املتناحرة، 

ويصفها علماء املستقبليات برهان الغد 
ومصير الالعبني اإلقليميني والدوليني على 

الساحة العاملية.
هي أفريقيا، التي تكسر قيود العبودية 

والتخلف والنكوص عبر تسجيل بعض 
بلدانها املتأهبة واملتيقظة أرقام منو تربو 

عن التسعة والعشرة باملئة سنويا، وتضرب 
عميقا عبر العمل املشترك من خالل املفوضية 

األفريقية واالحتاد األفريقي واحملكمة 
األفريقية حلقوق اإلنسان وفضاء السوق 

املشتركة لشرق وجنوب القارة ”كوميسا“، 
مقوالت منطية نصفها عنصرية مبطنة، 

ونصفها الثاني استعالء استعماري أجوف.
وبعد عقود طويلة من توجيه البوصلة 

االقتصادية والثقافية واللغوية والسياسية 
إلى القارة العجوز بدأت أفريقيا، االسم 

القدمي لتونس، تفكر وتشرع في التموقع 
الصحيح واألصلي ضمن عمقها اجلغرافي 

واالستراتيجي صلب القارة الفتاة النضرة أو 
أفريقيا الشابة.

شروع رئيس احلكومة التونسي يوسف 
الشاهد في زيارة أفريقية حتمله إلى النيجر 

وبوركينا فاسو ومالي يشير إلى استراتيجية 
اقتصادية وسياسية جديدة بعيدة عن 

املألوف والرتيب والذي تقوقعت داخله تونس 
بعنوان الشراكات االقتصادية التي استحالت 

مبقتضى القصور االستراتيجي إلى مصير 
مالي ال محيد عنه.

صحيح أّن توجه تونس اليوم إلى العمق 
األفريقي يتنزل صلب الضرورات وليست 

اخليارات واإلكراهات ال البدائل، ال سيما في 
ظل األزمة املالية الطاحنة والعاصفة بالقارة 

العجوز والفترات املالية احلرجة التي يعرفها 
اخلليج العربي واملعضالت الكبرى التي 

تعيشها ليبيا وضبابية األفق في اجلزائر، إال 
أّن هذا اخليار يبقى واحدا من أفضل وأصح 

األوراق االستراتيجية الواجب اعتمادها 
راهنا وتوسيعها على املدى املتوسط والبعيد.

وصحيح أيضا أّن الفضاء األفريقي مّثل 
ساحة ملكاسرة اقتصادية وسياسية مباشرة 

بني الفاعلني األتراك واإليرانيني واإلسرائيليني 
قبل أن تدخل روسيا بطم طميمها في املعمعة 
األفريقية، وهو األمر الذي ردت عليه واشنطن 

بحضور عسكري واقتصادي وسياسي 
ودبلوماسي ملحوظ في أفريقيا الشابة، إال أّن 

مجاالت الشراكة التونسية األفريقية ال تزال 
واعدة وقد متثل رئة جديدة لالقتصاد احمللي 

منها يتنفس هواء نقيا وأصيال أيضا.
وكما تدفع الرباط اليوم فاتورة دبلوماسية 

ثقيلة نسبيا في االحتاد األفريقي بعد أن 
تركت املجال مفتوحا ألصحاب وأنصار 

الكيانات الهجينة في املغرب العربي، فإّن 
ضريبة اقتصادية ومالية ستسددها تونس 

بعد سبات استراتيجي واقتصادي عميق، لعل 
أهمها شّدة التنافس الشرس مع السابقني 
األولني للملعب األفريقي، والتباين النسبي 

بني املتطلبات العاجلة للسوق احمللية 
والعرض األفريقي.

واحلقيقة التي على الفاعلني االقتصاديني 
والسياسيني التونسيني االعتراف بها والعمل 

وفق مقتضياتها أيضا كامنة في وجوب 
البحث عن البدائل االقتصادية احلقيقية 

انطالقا من دول البريكس إلى النمور 
اآلسيوية، وليس انتهاء بدول أميركا الالتينية 

التي تسجل بدورها أرقام منو محترمة.
غير أّن االنفتاح على الدول األفريقية 
ال بد أن يتوازى مع حذر سياسي وقراءة 

استراتيجية عميقة للمحيط األفريقي حّتى ال 
تنفجر األلغام السياسية في وجه االقتصادي 

املندفع، ذلك أّن زيارة اخلرطوم التي أداها 
الشاهد مع فريق كبير من رجال األعمال، 

وعلى أهميتها، إال أنها قد تفضي إلى نتائج 
عكسية مع الشريك املصري الذي يعيش حالة 
من االشتباك والتشابك مع اخلرطوم شبيهة 

تارة بالعناق وطورا باخلناق.
وهي مقدمة تفرض على الفاعل السياسي 

التونسي استجالء األوضاع اإلقليمية قبل 
االندفاع االقتصادي، حّتى ال حتسب خطوات 
االنفتاح ضمن حسابات االنحياز لطرف على 
حساب طرف ثان، ال سيما وأّن اجلغرافيات 

احلدودية املشتعلة منسحبة على أكثر من 
عالقة بينية في القارة األفريقية.

أن حتتضن أفريقيا أفريقية يفترض 
ويحتم عودة أفريقية حنبعل وعليسة وعقبة 
بن نافع إلى جغرافيا وأنثروبولوجيا القارة 

وأدميها األسمر عبر تدشني سفارات تونسية 
جديدة في معظم العواصم األفريقية وإنشاء 

خّط طيران حيوي ونشيط ودوري بني تونس 
واحلضن األفريقي العريق وإقامة مكاتب 
جتارية عديدة. واألهم من كل ما سبق أن 

تكون أفريقيا العمق االستراتيجي احلقيقي 
وليس البديل التكتيكي املؤقت.

عن عودة تونس 

إلى أفريقيا

أمين بن مسعود

إ

كاتب ومحلل سياسي تونسي

تدمير العالقة بالمكان يؤسس في 

النهاية لنهاية السياسة ويحول 

البلد كله إلى حالة ملتبسة ويعطي 

الشرعية لموت أبنائه دفاعا عن أمكنة 

تكتسب معنى وذاكرة يحرم منهما 

المكان اللبناني 
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صفقة طائرات أميركية 

لحماية االتفاق النووي

} لندن – أعلنت احلكومة اإليرانية أن شركة 
آســـمان للطيران اإليرانيـــة وقعت في طهران 
عقـــدا مع شـــركة بوينغ لشـــراء 60 طائرة من 
طراز بوينغ 737 ماكس، وذلك بعد مفاوضات 

استمرت على مدار عام.
وذكـــرت شـــركة بوينغ أن االتفاق يشـــمل 
شـــراء 30 طائرة إضافة إلى حقوق لشراء 30 
طائرة إضافية من الطراز ذاته. وأشـــارت إلى 
أن مذكـــرة االتفاق مع آســـمان تعّبر عن النية 
لشـــراء الطائرات بقيمة تصل إلى 3 مليارات 
دوالر. وقالت إنه ســـيجري ترتيب التســـليم 

ليبدأ في 2022.
وأضافـــت بوينـــغ أنها تفاوضت بشـــأن 
مذكرة االتفاق مبوجب تفويض من احلكومة 
األميركيـــة بعد وفاء إيـــران بالتزاماتها التي 
وردت في االتفاق النووي الذي جرى توقيعه 

في يوليو عام 2015.
وأشـــارت بوينـــغ إلـــى أن االتفـــاق يبقى 
خاضعـــا ملوافقـــة اإلدارة األميركية، في وقت 
شـــهدت العالقـــات بـــني احلكومـــة اإليرانية 
والرئيـــس دونالد ترامب توترا في األشـــهر 

األخيرة.
ويـــرى محللـــون أن االتفـــاق قـــد يواجه 
صعوبـــات في التنفيـــذ في سياســـات إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب الـــذي كشـــف عن 
سياســـات لعزل إيران، في وقت يســـعى فيه 
الكونغـــرس الذي يهيمـــن عليه اجلمهوريون 

لتشديد العقوبات على طهران.
وأكـــدوا أن طهـــران تســـعى مـــن خـالل 
الصفقـــة لتخفيـــف الضغـــوط األميركيـة من 
خالل املصالح التجارية في مســـعى حلماية 
االتفـــاق النووي، الـــذي تهـــّدد إدارة ترامب 

بإلغائه.
وكانت اخلطـــوط اجلوية اإليرانية وّقعت 
في ديســـمبر مـــع بوينـغ أكبــــر عقـد حتصـل 
عليــــه الشـــركـة منـذ حوالــــي أربعـني عـاما، 
ينص على شـــراء 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار 

دوالر.
اخلطــــوط اجلـوية اإليـرانية  كما وّقعـت 
مع شـــركـة إيـرباص في 22 ديسمبـر املاضي 
طلبيــــة مـؤكدة لشــــراء 100 طائــــرة بقيمـة 
كانــــت  أن  بعــــد  دوالر،  مليـــار   20 تقــــارب 
العقـوبات متنع طهران من شـــراء الطائرات 

منذ عام 1979.

إعالن تفاصيل {خطة مارشال} ألمانية لتنمية أفريقيا
} أديــس أبابا - كشـــف وزيـــر التنمية األملاني 
غيرد مولـــر ألول مرة عن خطتـــه لتنمية قارة 
أفريقيـــا، والتـــي أطلـــق عليهـــا اســـم ”خطة 

مارشال مع أفريقيا“.
ودعـــا الوزير خالل لقائه مـــع ممثلني عن 
االحتاد األفريقي أمس في العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، إلى ”تعزيز التدريب املهني ووقف 

االستفادة االستغاللية للموارد األفريقية“.
وتعتمد اخلطة األملانية على مبدأ اإلصالح 
كأســـاس للشـــراكة مـــع أفريقيـــا، حيث ميكن 
للدول األفريقية، التي تكافح الفســـاد وتنشئ 
نظما ضريبية وتســـتثمر فـــي التعليم وتعمل 
على املســـاواة بني اجلنســـني، توّقع املزيد من 

الدعم األملاني.
ورغـــم اآلفـــاق الطموحـــة للخطـــة التـــي 
تستعير اســـمها من خطة مارشال التاريخية 
التي قادتهـــا الواليات املتحـــدة إلعادة إعمار 

غـــرب أوروبا عقـــب احلرب العامليـــة الثانية، 
إال أنها تعرضـــت النتقادات من حزب اخلضر 
األملاني املعـــارض الذي وصفهـــا بأنها ”عمل 

منفرد يخلو من املضمون“.
وأعـــرب مولر عن أمله فـــي أن جتد أفكاره 
ســـبيال للمفاوضات بـــني االحتـــاد األوروبي 
والـــدول األفريقيـــة بشـــأن تطويـــر العالقات 
بينهما. وأكد أنه دون فرص عمل للشباب فإن 
عدد الالجئـــني من أفريقيا إلى أوروبا لن يبلغ 
فقط 150 ألف الجئ ”بل رمبا يصل إلى ماليني 

الالجئني“.
وقـــال نائـــب رئيـــس مفوضيـــة االحتـــاد 
األفريقي كويســـي كوارتي بعـــد محادثاته مع 
مولـــر إنه حان الوقـــت اآلن لتقرير ما إذا كان 
سيتم مساعدة الشـــباب للنهوض بأوضاعهم 
االقتصادية أم جعلهـــم ضحايا لتجار تهريب 
البشر. وأضاف أن مبادرة الوزير األملاني تأتي 

كرد فعل على تزايد الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبـــا. ومـــن املفترض أن تســـتفيد من هذه 
اخلطـــة الدول األفريقيـــة الرائدة في اإلصالح 

االقتصادي ومحاربة الفساد.
وتهـــدف أملانيـــا وأوروبـــا مـــن وراء هذه 
اخلطـــة وجهـــود أخـــرى إلى جتفيـــف منابع 
موجـــات هجرة الشـــباب مـــن قـــارة أفريقيا 
إلى أوروبا مـــن خالل املســـاعدة على تطوير 
االقتصـــاد في أنحـــاء أفريقيا بهـــدف إنعاش 

الفرص ومعاجلة أسباب الهجرة.
وتنّص اخلطـــة التي كان مولر قد كشـــف 
عنهـــا فـــي يناير املاضـــي، على تقـــدمي الدعم 
في مجـــاالت التدريب املهنـــي والتجارة ودعم 
االســـتثمارات، لكنهـــا ال تنـــّص علـــى تقدمي 
مساعدات مالية إضافية. كما ترّكز على اعتماد 
شروط جتارية عادلة وزيادة االستثمارات في 
املشروعات التعليمية وترّكز على التعاون بني 

أطراف متســـاوية وليس على مبادئ املساعدة 
التنموية التقليدية.

ودعا مولر الشـــركات األملانية إلى التركيز 
على أفريقيا، التي وصفها بأنها ”قارة الفرص 
وقـــارة النمـــّو املســـتقبلي“. كما حـــّث الدول 
األفريقية على توفير الظروف املناسبة لزيادة 

التعاون وتسهيل االستثمارات.
وســـبق أن عقدت فـــي العاصمـــة الكينية 
نيروبـــي قمة اقتصاديـــة أملانيـــة أفريقية في 
فبراير املاضي واستقطبت مئات الشخصيات 
االقتصادية والسياســـية مـــن القارتني، بهدف 
إيجـــاد حلول اقتصادية لألســـباب التي تدفع 
شباب أفريقيا ملواجهة مخاطر وأعباء الهجرة 

إلى أوروبا.
وقالت وزيرة االقتصـــاد األملانية بريجيته 
تســـيبريس إن حجم التجارة الثنائية األملانية 
مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم 
يتجـــاوز 26 مليار يـــورو (29 مليار دوالر) في 
عام 2015، وهو يقّل عن حجم التجارة األملانية 

مع سلوفاكيا.
وتعـــّد اخلطة خطـــوة متقّدمـــة في جهود 
االحتـــاد األوروبي لتخفيـــف موجات الهجرة، 
فـــي وقت تبحـــث فيه عـــن ترتيبـــات مع دول 
شـــمال أفريقيا لتأمني احلـــدود ومنع تهريب 

املهاجرين.
وكانـــت بلـــدان أوروبية أخـــرى قد أعلنت 
عـــن خطط لتجفيف منابع الهجرة في أفريقيا. 
وأعلـــن وزيـــر اخلارجيـــة والتعـــاون الدولي 
اإليطالـــي أجنلينو ألفانو فـــي فبراير املاضي 
لدعم مبادرات  عن تأسيس ”صندوق أفريقيا“ 

التصدي للهجرة غير الشرعية.
وقـــال ألفانـــو حينهـــا إن حجـــم متويـــل 
الصنـــدوق األولـــي يبلـــغ 200 مليـــون يورو، 
ويهدف للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية 

والقضاء على االجتار بالبشر.
وأضاف ”مـــن خالل هذه اخلطوة ســـوف 
نشـــرع في التدابير الالزمة واالســـتراتيجية 
على صعيد تعزيز احلدود اخلارجية ومكافحة 

تدفقات املهاجرين غير الشرعيني“. فرص عمل إليقاف الهجرة

اقتصاد
{اســـتثمارات شركات النفط في الواليات المتحدة قفزت بنســـبة 72 بالمئة في الربع الرابع من 

العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أعوام}.

بيانات رسمية
إدارة معلومات الطاقة األميركية

{وفد من شركة سيمنز األلمانية سيزور الخرطوم في مايو المقبل لبحث إمكانية وتطوير حجم 

نشاطها في السودان في مجال الطاقة}.

أولريش كلوكنر
السفير األملاني في اخلرطوم

} الكويــت – كشف وزير املالية الكويتي أنس 
الصالح أمس أن احلكومة الكويتية تستهدف 
إجراء تعديل تشـــريعي يســـمح بزيادة سقف 
الدين العام من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار 

دينار (66 مليار دوالر).
وأضـــاف خالل افتتـــاح ”ملتقـــى الكويت 
املالـــي“ أن احلكومة تبحث أيضـــا زيادة مدة 
الســـندات التـــي تســـتطيع إصدارهـــا من 10 
إلى 30 ســـنة وإدخال الصكـــوك ضمن أدوات 

االقتراض.
وباعت الكويت ســـندات بقيمة 8 مليارات 
دوالر ألجل 5 و10 ســـنوات في مارس املاضي، 
وذلك في أول طرح لسندات دولية في األسواق 
العامليـــة. وباعت دول اخلليـــج املجاورة ومن 
بينها قطر والســـعودية وعمـــان ديون بآجال 

أطول على مدى األشهر القليلة املاضية.
اقتـــراض  مســـتوى  إن  محللـــون  ويـــرى 
الـــدول اخلليجيـــة ال يـــزال منخفضـــا بدرجة 
كبيـــرة مقارنة مبســـتويات الديـــن العام على 
مســـتوى العالم. وأكدوا أن االقتراض وسيلة 
فعالة حلمايـــة األصول واالحتياطـــات املالية 
االستراتيجية وحتريك املشاريع االستثمارية.

وقال الصالح إن الكويت ســـتدخل أسواق 
الســـندات مســـتقبال ولكـــن بشـــكل حصيف 
يكـــون  أن  ”تســـعى  احلكومـــة  وأن  ورشـــيد 

االقتراض بهدف اإلنفاق االستثماري“.
وأشـــار إلـــى اجلهـــود املبذولـــة ملعاجلة 
االختالالت بهدف رفع كفاءة االقتصاد الوطني 
مؤكـــدا ”أنـــه ال تراجع عن مســـيرة اإلصالح 

”حمايًة لألجيال القادمة“.
وشـــّدد الوزيـــر على حـــرص الكويت على 
إبعـــاد األثـــر الســـلبي لتراجع أســـعار النفط 
على اإلنفاق االســـتثماري العام وأن احلكومة 
ســـتواصل تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا 

اإلنفاق في املوازنة العامة.

وتعمـــل دول اخلليج على ســـّد النقص في 
الســـيولة الذي صاحب تراجع أســـعار النفط 
مـــن خـــالل االقتراض مـــن األســـواق الدولية 
لتمويل املشاريع وسّد العجز في املوازنة رغم 
اإلجراءات التقشفية التي اتخذتها في العامني 

املاضيني.
وأصدرت السعودية أولى سنداتها الدولية 
في أكتوبر املاضي، وجمعت رقما قياســـيا بلغ 
17.5 مليـــار دوالر وجذبـــت اهتمـــام كثير من 
املســـتثمرين الدوليني في أكبر إصدار سندات 

لسوق ناشئة.
وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دوالر 
من إصدار ســـندات دولية في أواخر مايو في 
حني أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 
مليارات دوالر على شـــريحتني بعد غياب دام 

سبعة أعوام.
واختارت حكومة البحريـــن مؤخرا بنوكا 
إلطالق سندات دولية بقيمة 600 مليون دوالر، 
في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 
2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 
2016. وكانـــت الســـلطنة قد أصدرت ســـندات 
بقيمـــة 2.5 مليار دوالر فـــي يونيو املاضي في 
أول إصـــدار منـــذ العـــام 1997، تبعـــه إصدار 

سندات بقيمة 1.2 مليار دوالر في سبتمبر.
ونقلت وكالة األنبـــاء الكويتية (كونا) عن 
الصالـــح قولـــه إن السياســـة النقدية للكويت 
حريصة على دعم النمو في االئتمان املصرفي 
احمللي الذي ســـجل في شهر سبتمبر املاضي 

منوا سنويا بلغت نسبته 7.2 في املئة.
وقال إن االعتمـــادات املتزايدة في اإلنفاق 
االســـتثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في 

القطاعات غير النفطية.
وأشــــار إلــــى أن ”األســـــواق العـاملية لـم 
تبلـغ بعـــد مرحلة التعـافي الكلـــي من األزمـة 

املـالية العـامليـة التي جتلـت في بقـاء معـدالت 
البطـالـــة عند مســـتوياتها املرتفعة نســـبيا، 
إلى جـانب اســـتمـرار التضخـم دون املعـدالت 
املســـتهـدفة واســـتمرار التبـاطؤ في معدالت 
منــــو النـاجت احمللـــي مع مخاطـــر االنكماش 

االقتصادي“.
املالـــي  اإلصـــالح  إجـــراءات  أن  وذكـــر 
واالقتصادي تهـــدف إلى تعزيـــز دور القطاع 
اخلاص فـــي التنمية وتنويـــع مصادر الدخل 
وتعزيـــز اإليـــرادات غيـــر النفطية وترشـــيد 
اإلنفاق العام وحتسني كفاءة األداء احلكومي 

بشقيه املالي واإلداري.
وأوضـــح الوزيـــر أن املـركـــزي الكـويتـــي 
أصدر نيابة عن وزارة املالية ســـندات وأدوات 
متويل إســـالمية بلغت قيمتها نحـو 2.2 مليار 

دينـــار (7.3 مليـــار دوالر) حتى نهاية الســـنة 
املالية 2017-2016. 

وأشـــار إلـــى أن هـــذه اإلصـــدارات رفعت 
مســـتوى الدين العـــام احمللي إلـــى نحو 3.8 
مليار دينـــار (12.6 مليار دوالر) ليشـــكل بذلك 
نسبة 9.9 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
للعام احلالـــي والذي من املتوقع أن يبلغ نحو 
125 مليار دوالر، حسب تقديرات صندوق النقد 

الدولي.
وأضاف الصالح أن البنوك احمللية اكتتبت 
في هذه اإلصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها 
من فوائض في الســـيولة، مشيرا إلى النجاح 
الكبيـــر الـــذي حققتـــه الكويـــت في تســـويق 
ســـندات دولية بقيمـــة 8 مليارات دوالر بفضل 

املصداقية املالية املتميزة للدولة.

وقال فيليب جود، مدير إدارة االستثمارات 
لدى فيتش إلدارة األصول ”إن هبوط أســـعار 
النفـــط وما تبعـــه مـــن انخفاض اإليـــرادات 
النفطية، ســـاهم في زيادة العجز في امليزانية 
ودفـــع الـــدول اخلليجيـــة إلى أســـواق الدين 
العاملية“. وأضاف ”إن السندات الدولية توفر 
تنوعا في األدوات التمويلية وتؤدي لتحســـن 
الســـيولة. وأكد أن ســـوق الديـــون اخلليجية 
مـــا تزال جيـــدة مقارنـــة بالعائدات الســـلبية 
في األســـواق الناميـــة، وارتفـــاع املخاطر في 

السندات األوروبية“.
وتتوقع وكالة موديز أن ترتفع نسبة الدين 
العـــام في منطقـــة اخلليج إلـــى 32 باملئة إلى 
الناجت احمللي اإلجمالـــي بحلول 2018 مقارنة 

بنسبة 10 باملئة في عام 2014.

الكويت تسعى لمضاعفة االقتراض لتمويل المشاريع االستثمارية

[ خطط لزيادة سقف الدين العام إلى نحو 66 مليار دوالر  [ الحكومة تؤكد أنها لن تتراجع عن مسيرة اإلصالح االقتصادي

االقتراض يحرك المشاريع االستثمارية بعد ركود طويل

ــــــر االقتراض لتمويل  ــــــت عن خطط طموحة ملضاعفة ســــــقف الدين العام عب ــــــت الكوي أعلن
املشــــــاريع االســــــتثمارية وأكدت إصرارها على مواصلة اإلصالحات االقتصادية. ويرى 
محللون أن مســــــتوى اقتراض الكويت ودول اخلليج ســــــيبقى رغــــــم ذلك منخفضا بدرجة 

كبيرة مقارنة مبستويات الديون السيادية العاملية.

أنس الصالح:

الكويت ستعود لالقتراض 

بشكل حصيف بهدف 

تمويل اإلنفاق االستثماري

مليارات دوالر اقترضتها 

الكويت الشهر الماضي من 

األسواق العالمية في أول 

طرح للسندات الدولية
8

غيرد مولر:

خطة لتعزيز التدريب المهني 

ووقف االستفادة االستغاللية 

للموارد األفريقية
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اقتصاد
{حركـــة الطيـــران بيـــن العاصمـــة الليبية طرابلـــس وجزيرة جربة التونســـية ستســـتأنف يوم 

الخميس المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا بعد توقف دام 6 سنوات}.

بيان رسمي
اخلطوط اجلوية الليبية

{حجم أقســـاط التأمين القائمة في الدول العربية ارتفعت العام الماضي بنسبة 6 بالمئة لتصل 

إلى 35 مليار دوالر لجميع أنواع التأمين التقليدية واإلسالمية}.

عبدالرحمن بن عبدالله احلميدي
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد العربي

} الريــاض – بدأت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي أمس زيارة الى الســـعودية وهي 
تأمل في جذب اســـتثمارات إلـــى بالدها التي 
تبحث عن شراكات اقتصادية جديدة استعدادا 
ملرحلة ما بعد االنفصال عن االحتاد األوروبي.
املتعلقـــة بالقضايا  امللفـــات  ورغم تعـــّدد 
حـــزب  زعيمـــة  أن  إال  املتفجـــرة،  اإلقليميـــة 
احملافظـــني أكدت بعـــد أقل من أســـبوع على 
األولويـــة  البريكســـت،  إجـــراءات  إطالقهـــا 
القصـــوى لزيارتها هي قضايـــا االقتصاد في 

ظل غموض مستقبل االقتصاد البريطاني.
وقالـــت ماي في بيان عشـــية زيـــارة أكبر 
دولـــة مصدرة للنفـــط في العالـــم إنها تتطلع 
إلـــى االســـتفادة مـــن ”اإلمكانـــات الضخمـــة 
لالســـتثمارات الســـعودية خللـــق زخـــم قوي 

لالقتصاد البريطاني“.
وتتطلـــع بريطانيـــا إلى توقيـــع اتفاقيات 
جتاريـــة جديدة بينما تســـتعد للخـــروج من 
االحتـــاد األوروبي ضمن عمليـــة طالق معقدة 

تستمر لعامني.
وينصّب تركيز لندن على شـــركاء وحلفاء 
تاريخيـــني، مثـــل الـــدول اخلليجيـــة الثرية، 
وبينها قطـــر التي أعلنت في مـــارس املاضي 
فـــي  دوالر  مليـــارات   6.23 الســـتثمار  خطـــة 

بريطانيا خالل األعوام اخلمسة املقبلة.
وتعّد السعودية الشـــريك التجاري األكبر 
لبريطانيا في الشـــرق األوســـط، حيث تشـــير 
البيانـــات إلـــى أن صـــادرات بريطانيـــا إلى 
الســـعودية بلغـــت في عام 2015 نحـــو ثمانية 

مليارات دوالر.
وبينما تبحـــث بريطانيا عن عقود جتارية 
واســـتثمارات، تتطلع الســـعودية بدورها إلى 
زيـــادة اســـتثماراتها اخلارجيـــة ضمن خطة 
إصالح اقتصادي طموحة حتت عنوان ”رؤية 
اململكة 2030“ التي تهدف إلى تنويع االقتصاد 

املرتهن بشـــدة إلى النفـــط. وتواجه بريطانيا 
مســـتقبال اقتصاديا غامضا وسط حديث عن 
احتمـــال أّال تســـفر مفاوضـــات االنفصال عن 
االحتـــاد األوروبي عـــن اتفـــاق وتلويح ماي 
بأنها تفّضل مغـــادرة االحتاد دون اتفاق على 

إبرام أّي شيء.
وقامت رئيسة الوزراء البريطانية بجوالت 
عديـــدة بحثـــا عن شـــراكات جتارية شـــملت 
الواليـــات املتحـــدة وتركيـــا وحضـــرت أيضا 
اجتمـــاع القمة اخلليجية بحثا عن شـــراكات 

تخفف آالم البريكست.
وال يـــزال االقتصـــاد البريطانـــي ينتظـــر 
تداعيـــات املفاوضـــات على خطـــط املصارف 
والشـــركات التي لـــّوح الكثير منهـــا مبغادرة 
بريطانيـــا إذا فقـــد حـــق الدخول احلـــر إلى 

السوق األوروبية املوحدة.
وتزايد ميل بريطانيا اخلائفة من تداعيات 
الطالق الشـــاق مع االحتاد األوروبي للتحّول 
إلى مالذ ضريبي عمالق، وســـط حتذيرات من 
أن يؤدي ذلك إلى ســـباق تخفيضات ضريبية 

تهدد استقرار االقتصاد العاملي.
األوروبـــي  االحتـــاد  إغـــالق  أن  ويبـــدو 
يدفـــع  قـــد  مســـاومات،  أّي  أمـــام  األبـــواب 
احلكومـــة البريطانيـــة إلـــى اتخـــاذ خطوات 
مجنونة للهروب مـــن اآلفاق املعتمة لتداعيات 

البريكست القاسية.
وبـــدأت معالـــم الثمن الباهـــظ بعد إطالق 
إجراءات البريكســـت وتصاعـــدت التحذيرات 
من انهيار القطاع املصرفـــي األكبر في العالم 
وشـــلل مشـــاريع البنية التحتية في ظل غياب 
رؤيــــة حكوميـــة واضحـــة املعـالم ملســـتقبل 

البـالد.
وســـبق أن حتدث عدد كبير من الشـــركات 
البريطانية عن تنامـــي الصعوبات والعقبات 

التـــي تواجه إدارة مشـــروعاتها في بريطانيا 
فـــي ظل الغمـــوض احمليط مبســـتقل اقتصاد 

البالد وغياب رؤية حكومية واضحة.
وأظهر مسح نشر أمس أن منو قطاع البناء 
في بريطانيا تباطأ قليال في شـــهر مارس مما 
يعزز دالئل تشـــير إلى فقـــدان االقتصاد لقوة 
الدفع التي اكتســـبها في أواخر العام املاضي 
حني حتدى صدمة التصويت لصالح اخلروج 

من عضوية االحتاد األوروبي.
ونزل مؤشـــر مؤسســـة ”ماركت ســـي.آي.
بي.أس“ ملديري املشتريات في قطاع البناء في 
بريطانيا إلى 52.2 نقطـــة من 52.5 في فبراير، 
وهـــي أبطـــأ وتيرة منـــو منذ أن بـــدأ االجتاه 
الصعـــودي األخير للقطاع في ســـبتمبر. كما 
أنه يقل قليال عن متوسط توقعات محللني في 

استطالع أجرته رويترز.

وأظهـــر مســـح ماركت ملديري املشـــتريات 
في قطاع شـــركات الصناعـــات التحويلية في 
بريطانيا الذي نشـــر يوم االثنني تباطؤ النمو 

في املصانع في الشهر املاضي.
ومنـــا اقتصاد بريطانيـــا بوتيرة أعلى من 
جميـــع الـــدول األعضاء في مجموعة الســـبع 
باســـتثناء أملانيـــا فـــي العـــام املاضـــي، رغم 
تصويـــت البريطانيني لصالح االنســـحاب من 

عضوية االحتاد األوروبي.
لكـــن مـــن املتوقع علـــى نطـاق واســـع أن 
يتباطـــأ النمـو االقتصـادي في العـام احلـالي، 
بعـــد أن يـــؤدي ارتفـــاع معـــدل التضخـم إلى 
إضعـاف طلـب املســـتهلكني في وقـت تتـراجع 
التـــي يـربـــك  الشـــركـات  اســـتثمـارات  فيـــه 
الغمـوض خططها االستثماريـة. وأظهر املسح 
األخير أن منو أنشـــطة بناء املنازل تباطأ ألقل 

مستوى في سبعة أشهر مبددا أثر أفضل أداء 
شهري لقطاع الهندسة املدنية منذ بداية العام 
في مارس املاضي بفضـــل اإلنفاق على البنية 
التحتيـــة وحتســـن أنشـــطة البنـــاء ألغراض 

جتارية.
ويرجـــح احملللـــون أن تتضـــح تدريجيـــا 
عواقب االنفصـــال عن االحتـــاد األوروبي مع 
بدء محـــاوالت انفصال أســـكتلندا عن اململكة 
املتحـــدة واحتمال انفصال إيرلندا الشـــمالية 

أيضا.
ورغـــم محـــاوالت بريطانيا عقد شـــراكات 
جديدة مع الســـعودية ودول اخلليج وشركاء 
آخريـــن فـــي أنحـــاء العالـــم، إال أن االحتـــاد 
األوروبي يصر على أنها ال تزال عضوا فيه وال 
ميكنها إبـــرام اتفاقات نهائية حلني االنفصال 

التام عن التكتل األوروبي.

بريطانيا تبحث عن نوافذ استثمارية سعودية لتخفيف آالم البريكست

[ مستقبل العالقات االقتصادية محور زيارة تيريزا ماي إلى السعودية  [ الرياض تبحث توسيع شراكاتها إلنجاح برنامج التحول االقتصادي

البحث عن نوافذ جديدة لالقتصاد البريطاني

يجمع احملللون على أن مســــــتقبل االقتصاد البريطاني بعد االنفصال الشاق عن االحتاد 
األوروبي هو احملور األساســــــي لزيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى السعودية، في وقت 

تتفجر فيه املخاوف من تداعيات البريكست بعد أسبوع من تقدمي طلب الطالق.

تيريزا ماي:

نسعى لالستفادة من 

إمكانات السعودية لدعم 

االقتصاد البريطاني

} الربــاط – تشـــير بيانـــات وزارة التجـــارة 
والصناعة املغربية إلى أن التجارة اإللكترونية 
عـــن طريق اإلنترنت قفزت بنســـبة 33.3 باملئة 
في العام املاضـــي لتصل إلى نحو 120 مليون 

دوالر.
وأكـــد مســـؤولون فـــي شـــركات للتجارة 
اإللكترونيـــة حـــدوث قفـــزات كبيـــرة في ظل 
تنامي إنفاق املســـتهلكني عبر اإلنترنت لتلبية 

احتياجاتهم مقارنة باألعوام السابقة.
وتؤكـــد بيانـــات الوكالة الوطنيـــة لتقنني 
املواصالت أن عدد اشتراكات خدمة ”اإلنترنت 

في املغرب جتاوز 17 مليونا في العام املاضي 
بزيادة تصل نســـبتها إلـــى 18 باملئة عن العام 

املاضي“.
لكـــن محللـــني يقولـــون إن شـــيوع ثقافة 
الشـــراء عبـــر اإلنترنت ال يخلو مـــن حتديات 
جديدة بسبب مخاوف املســـتهلكني من متانة 
وسائل األمان وقدرة السلطات التنظيمية على 

فرض االلتزامات بني البائعني واملشترين. 
وأكـــدوا أن ذلك يلقي بظالل ســـلبية على 
مســـتقبل هـــذه التجارة التي حتتـــاج لقواعد 
تنظيمية صارمة لكـــي تواصل النمو وتواكب 

معـــدالت النمـــو املرتفعـــة في بعـــض البلدان 
العربية وأنحاء العالم.

ويتوقع كريدي سويس، ثاني أكبر املصارف 
السويســـرية، أن تواصل التجارة اإللكترونية 
منوها في األســـواق الناشـــئة، بعد أن جتاوز 
اإلنفـــاق في أســـواق التجزئة عبـــر اإلنترنت 
حاجز تريليون دوالر في العام املاضي. ورجح 
البنك أن يرتفع اإلنفاق إلى 2.5 تريليون دوالر 
بحلول عام 2025. وأشـــار اخلبراء على وجود 
حتديـــات كبيرة تواجه التجـــارة اإللكترونية، 
خاصة في ما يتعلق بوســـائل األمان وحاالت 
النصب واالحتيال واالنتهاكات التي يتعرض 
لها بعض املســـتهلكني. وأكدوا أن ذلك يتطلب 
ســـرعة تدخل اجلهات التنظيميـــة عبر وضع 

القوانني والقواعد املنظمة.

وتقـــول وزارة التجارة والصناعة املغربية 
إن غيـــاب ”ترجمـــة الشـــروط التعاقدية للبيع 
إلى اللغة العربية“ من أبرز املخالفات املتعلقة 
بقطـــاع التجـــارة اإللكترونيـــة خـــالل العـــام 
املاضي واستأثرت بنسبة 98 باملئة من مجمل 

املخالفات.
وتقـــر الوزارة بوجود نقص في املعلومات 
حول حق الزبون في التراجع عن الشـــراء عبر 
اإلنترنت يصل إلـــى 74 باملئة من مواقع البيع 
علـــى اإلنترنت. كمـــا غابت أيضـــا املعلومات 
حول هوية املورد والبيانات الالزمة للتواصل 

معه بنسبة 35 باملئة.
وقامت مصلحة مراقبة املواقع اإللكترونية 
التجارية احلكومية خالل العام املاضي بنحو 
103 عملية مراقبة أسفرت عن توجيه 93 رسالة 
إنذارية ألصحـــاب املواقـــع التجارية التي مت 

ضبط بعض املخالفات فيها.
وقالـــت لطيفة الشـــهابي، الكاتبـــة العامة 
واالســـتثمار  والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة 
واالقتصـــاد الرقمي، إن الـــوزارة تعمل حاليا 
على اســـتراتيجية جديدة لتطويـــر االقتصاد 
التجـــارة  قطـــاع  تأهيـــل  تتضمـــن  الرقمـــي 
اإللكترونيـــة. وأضافت لوكالـــة األناضول أن 
الوزارة ”تســـتهدف تســـريع التحول الرقمي 
في املغرب وقد اتخـــذت العديد من اإلجراءات 
القانونية والتنظيمية، مـــن أجل تعزيز قطاع 
التجارة الرقميـــة والنهوض بالقطاع وجتاوز 

املعوقات“.
وطالبت الشـــهابي بضـــرورة صدور قرار 
حكومـــي يتعلـــق بحصـــول منظمـــات حماية 
املستهلك على اإلذن اخلاص بالتقاضي دفاعا 

عن مصالح املستهلكني.
وأشـــارت إلـــى أن ”هناك جمعيـــات نعمل 
معهـــا حاليا بهـــدف توعية املســـتهلك ولكي 
تكون صوته بهـــدف تقوية حمايتـــه والدفاع 
التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت  مصاحلـــه“.  عـــن 
والصناعة قبـــل أيام عن بـــدء مراجعة قانون 

حلماية املســـتهلكني لكي يصبـــح أكثر مالءمة 
مع املعايير الدولية.

وينـــص القانـــون علـــى تأهيـــل املراقبني 
احلكوميـــني للقيـــام بعمليـــات البحـــث عـــن 
املخالفـــات وإثباتها، وكذلك اتخـــاذ القرارات 

الالزمة لتطبيق بعض مقتضيات القانون.
وقـــال بوعـــزة اخلراطي رئيـــس اجلمعية 
املغربية حلقوق املســـتهلك وهـــي منظمة غير 
حكومية، إن املستهلكني املغاربة يتخوفون من 
عمليات الشـــراء عبر اإلنترنت رغم تزايد عدد 

مستعملي السوق اإللكترونية.
وأضـــاف أنه يـــرى ”أن التجربة لم تنطلق 
في املغـــرب كما يجب، وأن املشـــكلة تكمن في 
وجود حاالت نصب واحتيال كانت سباقة إلى 

سوق التجارة اإللكترونية“.
”عشـــرات  تتلقـــى  اجلمعيـــة  أن  وأكـــد 
الشـــكاوى عبـــر شـــبابيك حماية املســـتهلك. 
وهنـــاك مواقع جتارية تعرض ســـلعا معينة، 
لكن عندما يشـــتريها املستهلك يجدها مختلفة 
عمـــا مت عرضـــه“. وأشـــار إلى ”عـــدم احترام 
الشـــروط التعاقدية وخاصة بالنسبة للمواقع 

اإللكترونية املتواجدة خارج أرض الوطن“.
وقال شـــمس الدين عبدتي، رئيس املنتدى 
املغربي للمســـتهلك، ”آن األوان إلصالح شامل 
وعميق للمنظومـــة القانونية املتعلقة بحماية 
املســـتهلك.. يجب إعـــادة النظر فـــي القانون 
برمته، ألنه ال يشـــمل املعامـــالت التجارية عن 

بعد، بالشكل املطلوب“. 
وأضـــاف ”نحن نطالب مبدونة شـــاملة ال 
تقتصر فقط على اإلجراءات. أعتقد أن الرهان 
يتجلى أيضا في إنشاء محاكم متخصصة في 
جتارة البيـــع عبر اإلنترنـــت“. وأطلق املغرب 
بالتعاون مع االحتاد األوروبي برنامجا يهدف 
حلماية املســـتهلك من خـــالل إعداد خطة عمل 
استراتيجية لفترة 5 ســـنوات من أجل تعزيز 
حماية املســـتهلك املغربي مـــع ضمان إنعاش 

ثقافة االستهالك في البالد.

ال يخفي النمو الســــــريع للتجارة اإللكترونية في املغرب حجم التحديات املتعلقة مبخاوف 
املستهلكني من مدى متانة قواعد فرض االلتزامات بني البائعني واملشترين في وقت تتزايد 

فيه املخالفات وعمليات االحتيال بسبب ضعف املعايير التنظيمية.

التجارة اإللكترونية المغربية بين النمو الجامح والتحديات المتزايدة

[ انتشار المخالفات وعمليات االحتيال بسبب ضعف القوانين التنظيمية  [ الحكومة تسعى لتعزيز إجراءات الرقابة لحماية المستهلكين

التسوق التقليدي يبقى أكثر أمانا

لطيفة الشهابي:

الحكومة اتخذت إجراءات 

تنظيمية لتعزيز التجارة 

اإللكترونية وتجاوز المعوقات

بوعزة الخراطي:

المشكلة تكمن في وجود 

حاالت نصب واحتيال في 

سوق التجارة اإللكترونية

مليارات دوالر حجم 

الصادرات البريطانية إلى 

السعودية في عام 2015 

وفق بيانات رسمية
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{بطوالت} أردوغان تبيح له الوصول إلى السلطة المطلقة

المحافظون يحاصرون حسن روحاني: إما تتأقلم وإما ترحل

األربعاء 2017/04/05 - السنة 39 العدد 1210593

[ شاعر يصف الرئيس بـ{ظل الله في األرض} ووزير يعتبره {الخليفة المنتظر}  [ ممثلون عن الحزب الحاكم: نعم للتعديل أو الفوضى

[ االتفاق النووي يساعد النخبة ويضر بالرئيس والشعب

} أنقرة – ترتفع الحماسة في صفوف األتراك 
المؤيديـــن للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان مع 
اقتـــراب عمليـــة االقتراع في اســـتفتاء إلجراء 
تعديـــالت دســـتورية تمنح الرئيس ســـلطات 

مطلقة.
وال يـــرى الكثيرون من مؤيدي أردوغان أي 
مشـــكلة في منحه المزيد من السلطة والنفوذ. 
وال عجب في ذلـــك، فهؤالء هم الناخبون الذين 
ساعدوه على الوصول إلى الرئاسة عام 2014. 
وانبرى الوزراء والشعراء ومختلف أنصار 
الرئيـــس يتبارون فـــي إبراز محاســـنه خالل 
حملـــة جنونية بقدر ما هي مثيرة للجدل كانت 
محل متابعة وانتقاد من البعض وسخرية من 

البعض اآلخر. 
انخـــرط الجميـــع في رســـم صـــورة فاقت 
الخيـــال للرئيـــس الـــذي يبحث عن ســـلطات 
مطلقـــة. فكتب عنه الشـــاعر التركي أديب ديدا 
يغمورلو قصيدة بعنـــوان ”أردوغانيات“، قال 
في مقدمتها ”لقد تشرفت بكتابة هذه القصيدة 
مـــن أجل ظـــل اللـــه فـــي األرض رجـــب طيب 

أردوغان المعظم…“.
ونقلـــت صحيفـــة زمـــان عربـــي التركيـــة 

مقتطفات من القصيدة جاء فيها:
نحن قادمون مع أردوغان مرة أخرى،

سنعلي اسم الدولة العثمانية في القارات الثالث.
ستنهض مصر وليبيا وتركستان،

ليكون الطعام حراما على أوروبا في هذه القارات،
حيث كانت روحي تذبح ودمي يسال على يديها،

سيضع لها نهاية رجب طيب أردوغان خان.
*****

أنت الرجب الطيب أردوغان يا سيدي،
إنك بركة ونعمة من الله لنا يا سيدي،

أنت سلطاننا األبدي حتى 2071 يا سيدي.
وكتب مســـؤول محلـــي من حـــزب العدالة 
والتنميـــة، علـــى صفحتـــه الخاصـــة بموقـــع 
تدوينـــة  فايســـبوك،  االجتماعـــي  التواصـــل 
مثيـــرة للجدل قال فيهـــا إن أردوغان ”الخليفة 
المنتظـــر“. وســـبق أن أثـــار المغنـــي التركي 
نهـــاد دوغان بأنـــه ”المهدي المنتظـــر“؛ فيما 
قدم رئيـــس الـــوزراء التركي بينالـــي يلدريم، 
فـــي إحـــدى خطبه خـــالل الحملـــة التعديالت 
الدســـتورية على أنه ”ســـليل حقبـــة عثمانية 
جليلة“. وســـبق أن هدد يلدريم من أنه ”إذا لم 

يتحقق النظام الرئاســـي فستشتعل الميادين، 
وتنقسم الدولة“. وسار على دربه نائب رئيس 
الحزب الحاكم عن مدينة مانسيا، أوزان إردم، 
الذي قال خالل أحد المؤتمرات الشـــعبية لدعم 
النظام الرئاسي ”لنستعد لخوض حرب أهلية 
حال فشـــل التصويت لصالح النظام الرئاسي 

في االستفتاء“.
ومـــا انفكـــت شـــخصية الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان تثيـــر الجدل منذ وصوله 
إلى ســـدة الحكم عام 2002 عبـــر حزب العدالة 
والتنميـــة حديث اإلنشـــاء آنـــذاك. وقد صعد 
نجـــم أردوغان في إحدى أصعـــب الفترات في 
تاريخ تركيا الحديث، وقد استطاع هو وحزبه 
أن يســـيطرا على ركائز الدولة التركية وتغيير 

مساراتها السياسية.
ويقول المعارضون إن التعديالت التي من 
شأنها أن تســـمح ألردوغان بالبقاء في الحكم 
حتى عام 2029 ســـتعزز من نفوذه وســـيفضي 
األمـــر في النهايـــة إلى االنصيـــاع لحكم رجل 
واحـــد، مـــع إعطـــاء البرلمـــان دورا شـــرفيا، 
والجهاز القضائي يقوم بتشـــكيله الرئيس مع 

الحزب الحاكم.
بأردوغـــان  المســـحورين  األتـــراك  لكـــن، 
”البطل“ لم يروا هذا الوجه، حيث نجح اإلعالم 
التركـــي الرســـمي، خصوصـــا بعـــد قصقصة 
أجنحـــة اإلعـــالم المعارض، فـــي أن يدعم تلك 
الصورة التي رســـمها الشـــاعر يغمورلو بأنه 
”الخليفـــة“ الذي ”أعـــاد إلى األمة اإلســـالمية 
المظلومـــة المقهـــورة المضطهـــدة منذ عقود 
صحوتهـــا ونهوضهـــا فـــي القـــرن الحـــادي 

والعشرين، ومجدها وعزتها وشرفها“.
وتداولـــت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
والصحـــف الموالية للحكومـــة صورا وفيديو 
لمجموعة من المعتمريـــن المؤيدين ألردوغان 
والتعديـــل الدســـتوري، يدعون داخـــل الكعبة 
ألردوغـــان ويحثـــون علـــى ”التصويـــت بنعم 
لصالـــح الدولـــة واإلســـالم والقائـــد القـــوي، 
والعمل في ســـبيل الله وضـــد الكفار وجماعة 

غولن والعمال الكردستاني“.
 ويرصد كريم شـــاهين، في تقرير لصحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة، البعض مـــن مظاهر 
اســـتالب عقـــول المؤيدين األتـــراك، من خالل 
حالة إيميـــن ألتينباس التي وصلت إلى أنقرة 

بعـــد أن قطعـــت 165 ميـــال من مدينة أماســـيا 
التي تعيش فيها شـــمالي تركيا لالنضمام إلى 
حشـــد سياســـي ضخم من مؤيدي التعديالت 

الدستورية.
يقول شـــاهين ”لم تكن ألتينباس في حاجة 
إلى اإلقنـــاع، فهي بال شـــك ســـتدعم الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان وخطة إصالحاته 
الدســـتورية التـــي يمكن أن تبقيـــه في الحكم 
حتـــى عـــام 2029، ألنها تثق بأنـــه دائما يفعل 
الصواب“، وهو ما تعكســـه تصريحاتها التي 
تقـــول فيها ”هـــو مخلص للشـــعب. وما يقوله 
دائما صحيح، وال يكذب أبدا. إنه يحقق دائما 

ما يريده الناس“.
وتحدثـــت عن المعارضة بنفس األســـلوب 
الـــذي يتحدث بـــه اإلعـــالم التابـــع للحكومة 
والرئيـــس والـــذي يميـــل إلى ترســـيخ نظرية 
التآمر، حيث تقـــول إن ”المعارضة تريد دائما 
إشاعة الفوضى وعازمة على تقسيم البالد بدال 
مـــن توحيدها تحت قيادة قوية من شـــأنها أن 

تعزز من تقدم البالد“. وتضيف ”ســـأقول نعم 
حتى النهاية“.

وشـــهد اآلالف مـــن مؤيدي حـــزب العدالة 
والتنميـــة إطـــالق حملـــة ”نعم“ فـــي ضاحية 
كهرمانكازان، شـــمال غربي العاصمة التركية 

في أواخر شهر فبراير. 
ولـــم يـــأت اختيار المـــكان أبـــدا بمحض 
الصدفة. فمنذ أن ضحى سبع مدنيين بحياتهم 
بالقـــرب من ضاحيـــة كازان لمقاومـــة محاولة 
االنقالب العســـكري فـــي يوليـــو الماضي، تم 
تغييـــر اســـم الضاحيـــة وأصبحت مســـبوقة 
بـكلمة ”كهرمان“ وتعني البطل باللغة التركية.  
وتم تزويد الباعة المتجولين في شوارع المدن 
التركيـــة بقمصـــان  تحمـــل صـــورة الرئيس، 
وتعليـــق الفتـــات علـــى العربـــات وواجهـــات 
المحالت المؤيدة مكتـــوب عليها ”نعم من كل 

قلبي“ وأيضا ”بلدنا قوي، قرارنا هو نعم“.
وفي مـــكان قريب، وقفت امرأة تشـــير إلى 
حجابهـــا، بعـــد أن قطعت 572 ميـــال قادمة من 

مدينة فان لالنضمام إلى هذا الحشـــد المهيب. 
وقد بدا عليها التعب بعدما ظلت واقفة مغطاة 
الـــرأس في جـــو أنقرة الحار، ولكن ارتســـمت 
على وجهها مالمح اإلصرار أيضا وهي تشـــير 
إلى حجابهـــا قائلة ”ليس هناك أهم من تركيا. 
أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي سيستطيع 
أن يقـــود هذا البلـــد، وهو الوحيـــد الذي نثق 
به. نثق به من أجـــل الحجاب، من أجل القرآن 
والمســـاجد، مـــن أجل الشـــعور باألمـــان. هو 
الوحيد الذي يدعمنـــا، ويقف دائما إلى جانب 

المضطهدين منا“.

} طهران – شهدت األسابيع األخيرة احتداد 
النقد لقيادة الرئيس اإليراني حسن روحاني 
للحكومــــة اإليرانيــــة وبروز تحديــــات جديدة 
تســــعى إلى افتكاك زمام الحكــــم من الرئيس 
الحالــــي إليران المحاصر مــــن قبل خصومه. 
ويحصل االتجاهــــان أيضا علــــى مباركة من 
المرشــــد األعلى في إيران آيــــات الله خامنئي 
الــــذي يتبــــع خطــــا سياســــيا شــــعبويا أكثر 

فأكثر.
الوطنــــي اإليراني  فــــي صميــــم المــــزاج 
المتعكر تكمن خطة العمل الشاملة المشتركة، 
أي االتفــــاق النــــووي الموقــــع بيــــن إيــــران 
والقــــوى المكونة من الــــدول دائمة العضوية 
خمســــة زائد واحد (الصين، فرنسا، ألمانيا، 
روســــيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة 

األميركية) في يوليو من سنة 2015.
في رهانه الناجح على الرئاســــة اإليرانية 
في ســــنة 2013 عّول روحاني كثيرا على فكرة 
أن اتفاقــــا كهذا (عندهــــا كان في طور النقاش 
بصمــــت مــــع إدارة أوباما) بإمكانــــه أن يعيد 
االزدهار لبلــــد تضرر كثيرا جــــراء العقوبات 
الغربيــــة. ووافق الناخبــــون اإليرانيون على 
هذا الرأي فســــاندوا روحانــــي عبر صناديق 
االقتــــراع مانحيــــن إيــــاه تفويضــــا انتخابيا 

لتغيير وجهة االقتصاد.
بيد أن حصة األرباح الموعودة من السلم 
لم تتجسم، على األقل بالنسبة إلى المواطنين 
العاديين. وحصدت إيران مكســــبا اقتصاديا 
ضخما نتيجــــة لالتفاق (حيث جنت ما يناهز 
100 مليــــار دوالر من عائــــدات النفط المجمدة 
ســــابقا، وحصلت علــــى إعــــادة االندماج في 
النظــــام المالــــي العالمي ونمــــو للتجارة في 

الفترة ما بعد العقوبات).
لكن هذا االنتعاش االقتصادي لم يصل إلى 
عامة الناس في إيــــران، فنظرا إلى أن النظام 

اإليراني ترجم موارده المستردة إلى صفقات 
أســــلحة ضخمة بقيمــــة مليارات الــــدوالرات 
وتعميــــق سياســــة المغامــــرات األجنبية في 
أماكــــن مثل ســــوريا واليمن، ظلــــت األوضاع 
بالنسبة إلى المواطنين العاديين على حالها.
وفي أحد األمثلة علــــى ذلك نجد حاليا أن 
ربع القــــوة العاملة اإلجمالية فــــي البالد إما 
عاطلــــة عن العمل وإما عاطلــــة جزئيا. (تمثل 
البطالة في صفوف الشباب اإليراني نسبة 30 
بالمئة). وفي مثال آخر، تقدر نســــبة السكان 
الذين يعيشــــون تحت خط الفقر المعترف به 

عالميا بحوالي 15 بالمئة.
لم يكــــن مفاجئا أن التفــــاؤل األولي الذي 
أحاط باالتفاق النووي تالشــــى إلى حد كبير 
حيث وجدت دراســــة أجراها مركز الدراسات 
األمنيــــة الدولية التابــــع لجامعة ماريالند في 
شهر يناير 2017 تراجع الحماس لالتفاق بين 
اإليرانييــــن وتفاقم حالة عدم الرضا بســــبب 

غياب األرباح الملموسة.
وترجمت هذه المشــــاعر بدورها إلى عداء 
متزايــــد تجاه روحانــــي. يقــــول خامنئي في 
رســــالته الرسمية بمناسبة الســــنة الفارسية 
الجديــــدة في الـــــ20 من مــــارس الماضي ”لقد 
اتخــــذت الحكومة خطــــوات إيجابية لكنها ال 

ترتقي إلى مستوى انتظارات الشعب“.
ونظــــرا لمركــــز خامنئي بوصفــــه الحكم 
الفيصل في السياســــة اإليرانيــــة لم تكن تلك 
المالحظــــات بمنــــأى عن مســــيرة تســــتهدف 
مباشــــرة روحاني وحكومته. وكانت الرسالة 

واضحة: إما أن تتأقلم وإما ترحل.
دعــــوة خامنئــــي تلقفهــــا عــــدد جديد من 
المنافســــين السياســــيين الذين ظهــــروا في 
األسابيع األخيرة للمطالبة بحقهم في رئاسة 
البالد. وتضمنــــت صفوفهم الرئيس اإليراني 
الســــابق محمــــود أحمدي نجاد الــــذي أطلق 

الســــنة الماضية حملة عمومية جدا، وحازت 
على شعبية كبيرة، الستعادة منصبه السابق. 
لكن مطامحه تحطمت فــــي الخريف الماضي 
عندمــــا طلــــب خامنئي بنفســــه مــــن الرئيس 
الســــابق االنسحاب، ومن ثم أزال عائقا كبيرا 

أمام إعادة انتخاب روحاني.
لكن، حتى وإن لم يعد أحمدي نجاد تهديدا 
سياســــيا فإن اآلخرين مازالوا كذلك. وأحدهم 
هو ابراهيم رئيســــي، وهو نائب رئيس قضاء 
وطني سابق تم تعيينه السنة الماضية أمينا 
على مزار اإلمام الرضا في مدينة مشهد (وهو 
تعيين يجعله حســــب تعبيــــر إحدى المصادر 
اإلخباريــــة "أحد أقــــوى الناس فــــي إيران"). 
وهناك مرشــــحون أقل شــــهرة من بينهم وزير 
الثقافة الســــابق مصطفى ميرســــليم وعضو 
البرلمــــان محمد مهدي زاهــــدي. وبالرغم من 
أن هــــؤالء المرشــــحين يتبنون طيفا واســــعا 
من اآلراء (التي يقبلهــــا النظام) هناك حقيقة 
واحدة تجمعهم، أال وهي: كلهم يتحسســــون 

الفرصة.
وال شيء من ذلك كله يبشر بالخير بالنسبة 
إلى الرئيس الحالــــي إليران. لكن ما لم يوجد 
مصدر إزعاج سياسي كبير ال يزال من الممكن 
فوز روحاني بوالية ثانيــــة هذا الربيع، حتى 
وإن كان ذلك راجعا إلى غياب بدائل شــــعبية 
حقيقيــــة. تاريخيا، هناك ســــابقة لفترة ثانية 
في رئاســــة روحاني فمنذ السنوات االنتقالية 
في بداية الثمانينات من القرن العشرين تمكن 
كل رئيــــس إيراني من الفــــوز بإعادة انتخابه 
لوالية ثانية لمدة أربع ســــنوات بغض النظر 

عن سجله السابق.
بيــــد أن المعارضــــة المتزايــــدة لحكومته 
والضغط المتصاعد (والمقبول رسميا) الذي 
يواجهــــه حاليــــا يعنــــي أن الفوز السياســــي 
لروحاني لم يعد أمــــرا مؤكدا. بعبارة أخرى، 
بعد أن وضع رهان مصداقيته السياسية على 
المنافع المحتومــــة لصفقة نووية مع الغرب، 
قد يصبح الرئيــــس اإليراني ضحيتها األعلى 

منصبا.

تتجه تركيا بكل مؤسســــــاتها في 16 أبريل املقبل نحو املشاركة في سابع استفتاء شعبي 
فــــــي تاريخها للتصويت على تعديالت دســــــتورية تتضمن 18 مادة تؤدي إلى حتويل نظام 
احلكــــــم من البرملاني إلى الرئاســــــي اجلمهوري في حال تبّنيهــــــا، وهي احملطة التي يعّول 
ــــــه كثيرا لالنطالق بتركيا نحو ”دولة  عليهــــــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومت

الرجل الواحد“.

مير الرئيس اإليراني حسن روحاني بفترات صعبة، فقبل أقل من شهرين عن االنتخابات 
الوطنية املقبلة في إيران (املبرمجة حاليا لتجرى في الـ19 من مايو املقبل) امتدت السكاكني 

ملهاجمة الرئيس احملسوب على تيار االعتدال الذي يشغل منصب رئيس للبالد.

استفتاء لـ{تخليد} أردوغان

الرؤية غير واضحة

«المهم في االنتخابات الرئاســـية القادمة المشاركة الشـــعبية الواسعة، ونبغي أن يكون هناك 
التزام بنص وروح القانون».

علي خامنئي
المرشد األعلى في إيران

«محاولـــة االنقالب الفاشـــلة تم تنفيذهـــا بمعرفة الحكومة. قالوا إنه تم الكشـــف عن األمر في 
وقت مبكر وهذا يعني أنهم كانوا يعلمون بشأن االنقالب مسبقا».

كمال قليتش دار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري

نائـــب عـــن مدينـــة مانســـيا قـــال 
{لنســـتعد لخوض حرب أهلية حال 
فشـــل التصويـــت لصالـــح النظام 

الرئاسي في االستفتاء}

◄



} إلــــى جانــــب التأثيــــر الذي حتــــاول بلدان 
منشأ املسلمني ممارسته، جند تأثيرا للميول 
والنزعــــات. ثمــــة منظمات تقتــــرب بدرجة أو 
بأخــــرى مــــن التيــــارات الفكرية التي تبشــــر 
بإســــالم سياســــي، مثال ذلك احتاد املنظمات 
اإلســــالمية في فرنســــا، وهو احتاد جمعيات 
شــــديدة احلضــــور فــــي فرنســــا وقريبــــة من 
اإلخوان املسلمني. ثمة جمعيات أخرى سلفية 
حتــــاول بدورها إخضــــاع املؤمنني ملمارســــة 
متشــــددة في الدين، غالبا ما تكون في انقطاع 

عن واقع العصر والسياق احلالي.
تشــــكل املســــاجد موضوع ضغط ملختلف 
األحزاب السياسية، وخاصة أن عدد املسلمني 
يشــــكل خــــزان أصــــوات ال يســــتهان بــــه في 
االنتخابــــات. لذلــــك يريد احلزب السياســــي 

إخضاع املساجد لبعض القواعد.
وقد اســــتطعنا أن نعاين أثناء االنتخابات 
اإلقليمية في 6 و13 ديســــمبر 2015 في فرنسا 
مرشــــحي اليمــــني وهــــم يقيمــــون بانتظــــام 
خطابــــات حول رهاب اإلســــالم، فــــي محاولة 
لتضليل القــــوة االنتخابية اإلســــالمية، التي 
صارت بني عشــــية وضحاها من املدافعني عن 

قضية املسلمني في فرنسا. 
لذلك من الواجب على املسلمني في فرنسا 
وفي أوروبا عــــدم االجنــــرار وراء اخلطابات 
اخلادعــــة في غالــــب األحيــــان، والتحول إلى 

فاعلني في احلياة السياسية.
يشكل منو ســــوق احلالل إحدى الظواهر 
املهمة في بداية هذا القرن، إلى حد جعل أحد 
أكبــــر احملللــــني كايري يعلن أنــــه ال ميكن ألي 

مستثمر أو مصرفي جتاهله.
إن ”جتــــارة“ احلالل ال تتعلــــق باملأكوالت 
فقط، بل باتت تضم أيضا قطاعات أخرى مثل 
أدوات التجميــــل واألدوات املنزليــــة والطبية 
والســــياحة والقطاع املصرفي، برأسمال قدر 
بـ2300 مليار في 2017، وفي أرجاء العالم كافة.
يقوم الســــوق األوروبــــي بعرض منتجات 
حالل في أجنحته وذلك منذ عدة سنوات. لكن 
اجلهــــود التجارية الواضحة قــــد بدت بجالء 

في الســــنوات الثــــالث أو األربع املاضية، مبا 
في ذلك اعتمــــاد اإلعالنــــات. بالنتيجة تطور 
الســــوق وقد شــــهد أيضــــا إطــــالق منتجات 
جديدة. وباتت املتاجر الكبرى ومناطق البيع 
األخرى تخصص مســــاحات أكبر على رفوفها 
لهــــذه املنتجــــات. مــــع أن املنتجــــات احلالل 
فــــي أغلبيتهــــا قد متثلــــت إلــــى اآلن باللحوم 
ومشــــتقاتها، فإن الطلب على منتجات البقالة 

في ازدياد مطرد. 
ومــــع أن الطلب على هذه املــــواد ضعيف 
تاريخيــــا، فــــإن ثمــــة منتجــــات جديــــدة مثل 
األطباق اجلاهــــزة واألطباق اجلاهزة املجلدة 

قد بدأت تدخل سوق احلالل األوروبي.
إعطاء الشهادة ورقابة احلالل في أوروبا 
موزعان بني العديد من التنظيمات. وأهم هذه 
البنى في أوروبا هي املعهد اإلسباني ملراقبة 
املنتجات احلــــالل، واملجلس العاملي لألطعمة 

احلالل، وغيرهما.
فــــي أملانيا فإننــــا جند ما ال يقــــل عن 400 
بنية متنح شــــهادة بــــأن املنتج حــــالل. وفي 
فرنسا أعطت الدولة ثالثة مساجد في باريس 
وليون حق احتكار إصــــدار هذا التصديق أو 

الشهادة. 
يعــــارض قســــم من مســــلمي فرنســــا هذا 
االحتــــكار من حيث مهــــارة مقدمــــي الذبائح 
وتوزيــــع األذونات على املســــالخ. لذلك قامت 
بعــــض املنظمــــات املوازية املســــتقلة بتوزيع 
شــــهادات إثبات أن املنتج حالل، وقد توصلت 
جلنة الرقابة الصحيــــة والغذائية في بلجيكا 
إلــــى نتيجة مفادهــــا أن 60 باملئة مما يعرض 
في أوروبــــا على أنه منتج حــــالل ليس كذلك 
في احلقيقة. بعض املســــؤولني الصحيني في 
دون إجراء  أوروبا يعطون شــــهادات ”حالل“ 

رقابة. 
ثمــــة ضبابية تســــيطر على هذا الســــوق، 
خاصــــة وأن الفاعلــــني فيــــه يفتقــــرون إلــــى 
الشــــفافية. لذلك من الضــــروري أن يصار إلى 
اســــتصدار ســــجل واضــــح ومتجانس وعلى 
مستوى أوروبي بهدف التخلص من ضبابية 

هذا النظام.
يحصــــد ســــوق احلــــالل وكذلــــك عمليات 
التصديق مردودا ال يذهب لتمويل اإلسالم في 

أوروبا. ثمة ثالثة مصادر لهذه املوارد:
بيع بطاقات ملقدمي الذبائح: ففي فرنســــا 
جنــــد أن أهليــــة مقدمــــي الذبائح قــــد منحت 
حصريا لثالثة مســــاجد بباريس، ليون. تعمد 

هذه املساجد إلى بيع بطاقات مقدمي الذبائح 
وقد ازدادت أســــعار هذه البطاقات بقوة. ومع 
ذلك فال تشكل عائدات هذا البيع مردودا فعليا 
يعود للمسلمني. ذلك أن عائدات سوق احلالل 
ومجال إعطاء الشــــهادات بأن الذبح حالل قد 
أوليا لفاعلني مختلفني، ميكن تصنيفهم ضمن 

فئات ثالث:
الذين يعطون الشــــهادات: ومنهم املجلس 
اإلسالمي العاملي، والتجمع اإلسالمي ملعطي 

الشهادات واملراقبني املسلمني.
اجلــــزارون الذين يعطون شــــهادات: يقوم 
هؤالء أنفسهم بالذبح احلالل وتقدمي الشهادة 
على ذلك مثل مدينــــة حالل. مقدمو األضاحي 
الذين يعطون شــــهادات ويؤكدون صحة ذبح 

احليوانات التي يذبحونها.
املســــاجد التــــي أنيط بها ذلــــك من جانب 
الدولة: تشــــكل عمليــــة إعطاء الشــــهادة هذه 
مصــــدر متويــــل للمســــجد، خاصــــة بســــبب 
التصديــــر. فالشــــهادة التــــي تعطيهــــا هــــذه 
املســــاجد الثالثة ال بد منهــــا الجتياز حواجز 

اجلمارك. 
طورت املســــاجد املناط بها إعطاء شهادة 
ذبح حالل عالقات مميزة مع منشآت غالبا ما 

قامت املساجد بخلقها.

هــــل باإلمكان فرض ضريبــــة على اللحوم 
املبيعة؟ بإمكان احتســــاب ضريبة على اللحم 
احلالل أن يعطي اجلماعة اإلسالمية عائدات 
منتظمة. ولكن لألســــف وبعد مراحل اإلنتاج 
والتوزيــــع وعمليــــات إعطاء الشــــهادة تعتبر 

املكاسب ضعيفة.
يثيــــر تطــــور التعليم اإلســــالمي اخلاص 
بعض التســــاؤالت. يشــــكل املركــــز العقاري، 
األبنيــــة واملعنيــــني بالصيانة الكلفــــة األكبر. 
جتد اجلماعة اإلسالمية في فرنسا صعوبات 
فعليــــة في تأمني التمويل الذي يأتي أساســــا 

من هبات أو تبرعات املؤمنني.
والعقــــود مــــع الدولة ال ميكــــن أن جترى 
إال بعد خمس ســــنوات من املمارسة الفعلية، 
هــــذا ما يدفع اجلمعيات التي تدعم مشــــاريع 
فتح املــــدارس إلى التحول إلــــى التمويل من 
اخلارج، وهذه متويالت نــــادرا ما متنح دون 
مقابــــل. وبالفعــــل، فإن كل املــــدارس اخلاصة 
اإلسالمية تقدم لتالميذها دروسا في التربية 
الدينية. فالرهان هو على تشريب هذه العقول 

الصغيرة عقيدة أو ممارسة دينية معينة.
هــــذه  تفتــــح  التــــي  اجلمعيــــات  بعــــض 
احلــــركات  بعــــض  مــــن  قريبــــة  املؤسســــات 
األصولية. صحيح أن هذه املؤسســــات تؤكد 

أنها ال تقبل بــــأي تدخل، لكن كيف ميكن أخذ 
هذه املخاطرة؟

إن خطر التدخل ماثل في هذه املؤسسات، 
ال ســــيما حــــني تنضم التنظيمات اإلســــالمية 
التي تدعم هذه املشاريع وبوضوح إلى إسالم 

أصولي له قراءته املتشددة للدين.
ومــــاذا عــــن اجلهاز الــــذي يشــــكل املالك 
اإلداري فــــي هذه املؤسســــات؟ على املدرســــة 
اخلاصة الطائفيــــة أن تؤمن جهازا كفؤا على 
مســــتوى الرهــــان. وليس مبقدور املســــلمني 
املقيمــــني في أوروبا أن يعهــــدوا بأوالدهم إال 
جلهاز عالــــي الكفاءة، تلقى تربيــــة دينية في 
مؤسسة معترف بها، وال تشوبه شائبة قرابته 
مــــن التيــــارات املتطرفــــة أو الراديكاليــــة في 
اإلسالم. ثمة العديد من املتدخلني في التربية 
الدينية ال يجدون مصدرا يتعلمون منه سوى 
أفــــالم الفيديو على يوتيــــوب واألبحاث على 
غوغل. لذلك من الضــــروري أن نرى كيف يتم 

تعليم الكوادر الدينية في البلدان األوروبية.

* خالصة من بحث محمد بشــــــاري ”اإلســــــالم 
في أوروبا الدولة املســــــاجد احلالل“، ضمن الكتاب 
112 (أبريل 2016) “اإلسالم في أوروبا“ الصادر عن 

مركز املسبار للدراسات والبحوث- دبي.

مصطفى القلعي

} لم يكن تخلي احلركة اإلســـالمية التونسية 
عـــن احلكم بإرادتها بـــل كان بعد احتجاجات 
كاســـحة وانتصاب اعتصام الرحيل أمام قبة 
املجلس التأسيســـي من قبل نـــواب املعارضة 
املنســـحبني من املجلس التأسيسي منذ يوليو 

2013 يوم جنازة الشهيد محمد البراهمي.
وملا تلّقت حركة النهضة انتقادات واســـعة 
مـــن قبل أنصارها بســـبب قبولها التخلي عن 
احلكومة قال رئيس احلركة راشـــد الغنوشي 
قولته الشـــهيرة ”غادرنـــا احلكومة ولم نغادر 
احلكـــم“، مبعنـــى أنهم ســـيظلون مؤثرين في 
دواليب الدولة وســـيحافظون على مصاحلهم. 
راهن الغنوشـــي وهـــو يصّرح مبـــا قاله على 
أمرين؛ األول أن احلكومة املشـــكلة إثر احلوار 
الوطني املضني الذي قادته املنظمات الوطنية 
األربع الكبرى ســـتكون مرتهنـــة إلى املجلس 
التأسيسي الذي تســـيطر عليه حركة النهضة 
وحلفاؤها بأغلبية ســـاحقة، والثاني عالمات 
القطيعة التي بدأت تتكاثر بني رئيس احلكومة 
اجلديد املهدي جمعة وبني رئيس اجلمهورية 
املؤقت وقتها املنصف املرزوقي وحزبه املؤمتر 
من أجل اجلمهورية، مبا ســـيجبر جمعة على 

البحث عن السند عند حركة النهضة.
ولـــم تكـــن صفـــة الفـــارس التـــي أطلقها 
الغنوشـــي على جمعة مجانيـــة حني قال يوم 
اإلعـــالن علـــن االتفـــاق على شـــخصه ليرأس 
احلكومة ”فارس يخلف فارســـا“، وكان يقصد 
مهـــدي جمعة رئيس احلكومـــة اجلديد وعلي 
العريض القيادي فـــي حركة النهضة ورئيس 

احلكومة املستقيل.

لقد مّثلت فترة حكم الترويكا بقيادة حركة 
النهضـــة اإلســـالمية مـــن ديســـمبر 2011 إلى 
يناير 2014 منعرجـــا خطيرا في تاريخ تونس 
املعاصـــر، حيث وقـــع حتويل وجهـــة مطالب 
الثورة وشـــعاراتها مـــن املطالبة بالتشـــغيل 
والتنميـــة والعدالـــة، إلى العمـــل على تطبيق 
الشـــريعة ونشـــر ثقافـــة اجلهاد فـــي الداخل 

واخلارج والتشجيع عليها.
وانحرف املجتمع التونســـي إلى مربعات 
العنف والتكفير التي آلت إلى ســـقوط تونس 
فـــي دوامة االغتياالت السياســـية التي وقعت 
في مشـــاهد فرجوية صادمة أعدت على مرأى 
ومسمع من دولة إسالميي النهضة الذين كانوا 

يرون ويســـمعون فتاوى التكفير وإباحة دماء 
السياســـيني والفنانني واإلعالميني واملثقفني. 
ولكّن اإلســـالميني كانوا يتغاضـــون عن هذه 

اخلطابات حتى حتّولت إلى رصاصات.
كما اســـتغل إســـالميو النهضـــة األدوات 
الدميقراطيـــة كآليـــة االنتخابـــات واملفاهيـــم 
املدنية كمفهوم التداول الســـلمي على السلطة 
إضافة إلى أســـاليب أخرى غير قانونية وغير 
مدنية مثل الدعاية املســـجدية والســـطو على 
اإلمامة في 90 باملئة من اجلوامع واملســـاجد، 
وبعث مؤسســـات إعالمية مقروءة ومسموعة 
ومرئية وأســـاليب أخرى كثيرا ما اســـتعملها 
الرئيس األسبق زين العابدين بن علي ونظامه 
تتمثـــل فـــي املـــّن على الفقـــراء باملســـاعدات 
البســـيطة كالطعـــام واملؤونـــة مقابـــل نيـــل 
أصواتهـــم، اســـتعملوا ذلك وغيـــره من أجل 

الفوز االنتخابي.
لم يكـــن الفـــوز االنتخابي مـــن أجل غاية 
وطنية خلدمـــة أهداف الثـــورة وحتقيق آمال 

تونس وشعبها في االستقرار والتقّدم واألمن 
والتنميـــة والعدالـــة، وإمنا ســـرعان ما أعلن 
األمـــني العـــام حلركـــة النهضـــة وأول رئيس 
حلكومـــة الترويـــكا حمادي اجلبالـــي عن ”أن 
الفوز االنتخابي هو إشـــارات ربانية ســـتقود 
حركته إلـــى حتقيق اخلالفة السادســـة وإلى 

استبدال املجتمع املدني باملجتمع األهلي“.
مـــن هنا خرجـــت مقررات مجلس شـــورى 
النهضـــة ومكتبهـــا التنفيـــذي مـــن الكتمان 
والســـرية إلـــى العلنية. وافتتح التونســـيون 
مســـارا من املعانـــاة لم يغـــادروه بعد رغم ما 
دفعوه من خسائر ومن دماء بسبب انحياز من 

انتخبوهم للجماعة على حساب الوطن.
وكان إســـالميو النهضـــة متعجلـــني فـــي 
تنفيذ مشروع اجلماعة عبر جعل تونس نقطة 
االنطالق للتمكني اإلخواني األصولي لتشكيل 
الهالل اإلســـالمي الذي سيشكل عندهم اللبنة 
األم إلعادة اخلليفة وخالفته في القرن احلادي 
والعشـــرين. وهنـــا تطابـــق مشـــروع إخوان 
النهضة مع مشروع حزب التحرير مع مشروع 

أصوليي أنصار الشريعة ثم داعش بعد ذلك.
تطابق املشـــاريع هذا كانت له انعكاســـات 
على سياسات حكومة النهضة وحليفها رئيس 
اجلمهوريـــة املؤقت املنصـــف املرزوقي، حيث 
اجتهت العالقات مع زعيم أنصار الشريعة أبي 
عيـــاض ومع الدعاة املتشـــددين إلى التحالف 
والتعاون على ســـرعة حتويل طبيعة املجتمع 
التونســـي املتمدن إلى مجتمـــع أهلي حتكمه 
الشـــريعة واحلدود. ولم تكن نـــوازع التغيير 

باحلسنى بل بالعنف واالعتداء والتكفير.

وفي الســـياق ذاته كانت إشارات التغامز 
مـــع إســـالميي الشـــرق تتضافـــر. وتنـــادى 
اإلخوان واألصوليـــون إلى مراجعهم املوحدة 
فـــي التنظيـــم الدولـــي لإلخـــوان املســـلمني 
واالحتاد العاملي لعلماء املســـلمني يستمّدون 
منهـــا خارطة اإلجناز املتعجـــل حللم اخلالفة 

واملشروع األصولي.
عندهـــا قال راشـــد الغنوشـــي إمعانا في 
التحايـــل التاريخـــي وهو يســـتقبل يوســـف 
القرضاوي على مدرج الطائرة في مطار قرطاج 
يـــوم 3 مايـــو 2012 ”الثورة التونســـية طلعت 
من حتـــت جّبة القرضاوي“، فـــي الوقت الذي 
يعرف فيه العالم برّمته أّن الثورة التونســـية 
خرجـــت مـــن اجلهـــات الداخليـــة املقموعـــة 
املنهوبة ثرواتها احملرومة من التنمية والعدل 

واحلقوق االقتصادية واالجتماعية.
لقد تعّرض التونســـيون إلـــى أكبر عملية 
حتّيل فـــي تاريخهم احلديث حيـــث انتخبوا 
بأنفسهم من تنّكر لالنتخابات نفسها، وكشف 
عن كونه لـــم يكن يعتبرها غير آلية ال بد منها 
للوصـــول إلى احلكـــم. مبعنى آخر اســـتعمل 
إســـالميو النهضة أهم آلية دميقراطية حديثة 
للتـــداول علـــى احلكـــم لتأســـيس حكـــم غير 
دميقراطي وغير مدني من دون أن يكشفوا عن 
نواياهم احلقيقية لناخبيهم وللرأي العام قبل 
االنتخابات. وهذا هـــو مفهوم التمكني عندهم 

باالعتماد على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة.
خـــرج النهضويـــون من احلكم فـــي يناير 
2014 ولكنهم حافظوا علـــى مصاحلهم كاملة، 
ولم متـــس أي لبنة من لبنات إســـقاط تونس 
مجتمعـــا واقتصـــادا وثقافة التـــي وضعوها 
في حكمهم. وعادوا بعـــد انتخابات 2014 إلى 
احلكم مستعملني نفس األساليب التي مازالت 
فاعلة فـــي مجتمـــع مترّيف سياســـيا لم يتح 
الفرصة لنخبه التنويرية لتقوده. ومع الهّزات 
اخلطيـــرة التـــي عّرضـــوا تونس لهـــا مازال 
ون الوالء للجماعة على  إســـالميو النهضة يكّنّ

حساب الوطن.
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نزعات املسلمني في الغرب.. الطعام الحالل والتعليم الديني

إسالميو تونس.. التخلي عن الوطن دائما من أجل الجماعة

لفهم عالقة املسلم مبحيط إقامته الغربي واألوروبي ال يكفي أن نقرأ املواقف السياسية من 
اجلهتني، سواء الصادرة في أوقات ”السلم“ أو عقب حدوث عمليات إرهابية، ألنها مواقف 
تتأثر باحلدث وحتوله إلى منطلق يحدد املوقف ويوجهه، لكن األعمق واألكثر غورا وعمقا 
هو بحث طرق عيش املســــــلمني في أوروبا ونزعاتهــــــم االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
ومنهــــــا ميكن بحث مدى اندماجهم مع مجتمعات اإلقامة ومع قوانينها، وأيضا كيفية نظر 

األوروبيني إلى املجتمع املسلم وتفاعلهم مع ميوله ونزعاته.

«الحالل» منفذ تتسرب منه التنظيمات اإلسالمية في الغرب

[ هيمنة المنظمات اإلسالمية على التربية الدينية في أوروبا  [ عدد محدود من المساجد يحتكر حق إصدار شهادات الحالل

إســـالميو النهضة كانوا متعجلني 

فـــي تنفيـــذ مشـــروع الجماعة عبر 

جعـــل تونـــس نقطـــة االنطـــالق 

للتمكني اإلخواني

◄

املـــدارس الخاصـــة اإلســـالمية في 

أوروبـــا تقـــدم دروســـا فـــي التربية 

الدينية ورهانها على تشـــريب هذه 

العقول عقيدة دينية معينة

◄

إسالم سياسي

تيارات دينية تدير ظهرها للوطن

ة إلى أوروبا ترافقها  بعض األفكار املتطرفة، وقد يؤدي هذا إلى أن 
َّ
«هجرة  الجاليات اإلســـالمي

ة}.
ّ
يستغل املهاجرون في أوطانهم الجديدة من قبل واملنظمات والفرق الديني

إجنمار كارلسون
كاتب ومفكر سويدي

«اإلســـالم خطف من قبل جماعات تريد فرض تصوراتها للدين على اآلخرين، واســـتغرب سماح 

الدول األوروبية بحرية الحركة  لجماعات تنتشر بسرعة في أوروبا دون االنتباه إلى خطرها}.

أحمد ثاني الهاملي
رئيس ومؤسس مركز تريندز للبحوث واالستشارات

شــــــهر يناير ٢٠١٤ لم يكن تاريخا عاديا في تونس، فقد شــــــهد حدثني كبيرين؛ األول هو 
االنتهاء من املصادقة على الدستور التونسي اجلديد الذي من أجله انعقدت انتخابات ٢٣ 
أكتوبر ٢٠١١ وتشــــــّكل املجلس التأسيسي بأغلبية ساحقة حلزب حركة النهضة، والثاني 
هو تخلي احلركة عن احلكم لفائدة حكومة أخرى ُسميت مستقلة ورأسها املهدي جمعة.



} بيــروت - يعـــود الكاتب األردنـــي المقيم 
في مســـقط رأفت خليل إلى عالم القصة بعد 
عام على إصداره مجموعته الشعرية ”أكتاف 
المدينة“ التي قدمت نصوصا شعرية  مختلفة 
بأسلوب شعر الهايكو الياباني، وبعد عامين 
على صـــدور مجموعتـــه القصصيـــة األولى 

”رجل يخطئ كثيرا“.
لخليل  الجديـــدة  القصصية  المجموعـــة 
جاءت بعنوان ”على قيد الحياة“ من قسمين، 
أحدهما مخصص للقصص القصيرة والثاني 
للقصص القصيرة جدا. وتتضمن المجموعة 
الصادرة عن ”اآلن ناشـــرون وموزعون“ عددا 

مـــن القصص القصيرة نذكر منها: المناضل، 
وحدنا، فيلم أميركي، على قيد الحياة، سرقة 
مشروعة، نسيان، سهرة عرس، وغيرها. كما 
ضمت المجموعة عددا من القصص القصيرة 
جدا وقد بلغ عددها 20 قصة، نذكر منها: كيد، 
حب حي، سرقة، جنازة، جريمة، وليمة، عودة، 

قطع أثاث، عالم متطفل، حدس، وغيرها.
وتتميـــز قصص رأفت خليل باســـتنادها 
إلى أحداث واقعية عايشـــها الكاتب في غور 
األردن المجـــاورة للبقعة األكثر انخفاضا عن 
مســـتوى ســـطح البحر في العالم، والبعيدة 
عـــن أنظـــار المســـؤولين واهتمـــام الكّتاب 

والمثقفيـــن رغم أنها تعد ســـلة غذاء األردن، 
ورغم موقعها الحّساس، إذ تفصل األردن عن 
فلســـطين المحتلة، فضال عن كونها مسرحا 
ألحداث كبيرة ومعارك حاســـمة في التاريخ.
والمفارقـــة التـــي واجهها الكاتـــب في عمله 
أن الكّتـــاب يكتبـــون عن تلـــك المنطقة بما ال 
يعرفونه ولم يعايشـــوه، وهو ما يكشـــفه في 
قصة ”المناضل“، إذ يصنعون أمجادا كاذبة، 
فـــي الوقـــت الذي يغفلـــون فيه عـــن األمجاد 

الحقيقية التي يبنيها إنسان تلك المنطقة.
ويّتســـق أســـلوب الكاتب في قصصه مع 
طبيعـــة الحياة فـــي تلك البقعـــة من األرض، 

حيث تســـرد الحكايات بكل تفاصيلها ويبرز 
فيهـــا البعـــد اإلنســـاني لبشـــر ظلوا 

مهّمشين زمنا طويال.
جـــدا،  القصيـــرة  قصصـــه  أمـــا 
فيبدو أنها جاءت تطورا وانعكاســـا 
لتطورات الحياة نفســـها التي باتت 
تميل إلى االختـــزال وتكثيف الفكرة 
والصورة، وقد تكون انعكاسا لواقع 
حياة الكاتب الذي انتقل للعيش في 
أماكـــن جديدة تتســـم الحياة فيها 
وتتناول  بالحركة.  وتعج  بالسرعة 
النصـــوص الكثيـــر مـــن المواقف 

اإلنســـانية عبر مشـــاهد مختزلـــة وعبارات 
مكثفة، كما في القصة القصيرة 
جـــدا ”غمغمة“ وفيها ”لو بقينا 
معدمين لكّنا فـــي أفضل حال.. 
قـــة وهي تحاول  غمغمـــت المطلَّ
النـــوم“. وكمـــا فـــي ”معركـــة“ 
بقولها ”حيـــن احتدمت المعركة 
أخرج جندي صورة لفتاة جميلة 
كان َقّصهـــا مـــن صحيفـــة ورأى 
فيهـــا فتـــاة أحالمه وحيـــن فّكر 
في تقبيلهـــا ســـقطت قذيفة على 

خندقهم“.

األربعاء 2017/04/05 - السنة 39 العدد 1410593

ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ اختتمت بلدية دبي مبادراتها 
لشهر القراءة الوطني 2017 بإطالقها 

مبادرة المكتبات الشاطئية والتي 
تعد األولى من نوعها على مستوى 
المنطقة وترمي إلى ترسيخ القراءة 

كعادة مجتمعية وقيمة حضارية 
بين أفراد المجتمع.

◄ تفرد مجلة نزوى في عددها 
التسعين ملفا خاصا عن رائد 
الفنون الكتابية الحديثة فـي 

ُعمان والخليج، الشاعر واألديب 
واإلعالمي عبدالله الطائي.

◄ عن دار المنتدى للثقافة واإلعالم 

بتونس صدر ديوان ”صلوات لمطر 
متعب“، للشاعر مصعب تقي الدين 

بن عمار من الجزائر، ويضم الكتاب 
20 قصيدة تنوعت بين التفعيلة 

والعمود.

جناحنا في باريسباختصار

} ينتابني الشك من األخبار التي تسوقها 
صحفنا الثقافية حول اإلقبال الكبير الذي 

شهده جناح المملكة العربية السعودية في 
معرض باريس للكتاب في نسخته السابعة 

والثالثين، المنعقد ما بين 24 و27 مارس 
الماضي، إذ في العادة ال يرغب أحٌد في 

زيارة أركان المؤسسات الرسمية المشاركة 
في المعارض، فليس ثمة ما يغوي أو يغري 

للتوقف أمام كتب أشبه بنشرات أخبار 
دولية أو محلية مهّذبة. فبنظرة سريعة على 

معارض الكتاب في الوطن العربي سيكتشف 
الزائر مقدار التململ الذي يصيب العارضين 

في األجنحة الحكومية والهيئات الرسمية 
والمالحق الثقافية بسبب قلة الزوار، حتى لو 

قّدموا بضاعتهم بالمجان.
هذا العام شاركت السعودية في معرض 
باريس للكتاب للمرة الخامسة على التوالي 
بجناح قّدم عددا من اإلصدارات في مجاالت 

مختلفة باللغات العربية واإلنكليزية وبالطبع 
الفرنسية. وكنت أتساءل عن طبيعة الكتب 
التي شاركت بها الملحقية الثقافية ووزارة 

الثقافة واإلعالم في أهم محفل ثقافي أوروبي 
عالمي تعيشه فرنسا، وهل ستحضر كتبنا 

التي تتفاخر بها الوزارة أمام العالم، أم 
ستختصر مشاركتنا في الكتب التي تتناول 

عادة التاريخ اإلسالمي والتراث الثقافي 
والفني والمعماري للمملكة معززة من 

ذاكرة الفلكلور الشعبي الذي يكّرس لثقافة 
”هوليوود“ النمطية، إضافة إلى بعض الكتب 

العلمية واألدبية الصادرة عن جامعاتنا 
وأنديتنا األدبية التي تّوزع في الداخل مجانا 

تحت شعار ”فسح في المملكة“؟
في الحقيقة، كنت أسلي نفسي باألوهام 

وأنا أنصت لتصريحات ملحقنا الثقافي 
في فرنسا عبدالله الثنيان حين أّكد لإلعالم 
المحلي والعالمي أن مشاركتنا في معرض 
باريس للكتاب هذا العام تهدف إلى إبراز 

النهضة الثقافية للمملكة وتعريف الجمهور 
الفرنسي بالموروث العريق للجزيرة العربية 
على وجه العموم. وذلك كله بالطبع -حسب 

تصريحه- يأتي من أجل أن يكون الكتاب 
السعودي إحدى الواجهات األساسية في 
المعرض ولتعزيز مسارات التواصل مع 

الثقافات األخرى.
لن يختلف اثنان على أن تصريحات 
الثنيان رائعة. لكنها في ظني إنشائية 
ومتناسبة مع طبيعة وظيفته، فلم يكن 

بمقدوره ضمن خطابه اإلعالمي الذي يأتي 
بالضرورة في إطار رسمي أن يقول غير ما 

قاله، وذلك بهدف ترويج الثقافة السعودية 
بشكل إيجابي للعالم. غير أن الواقع الثقافي 

العربي عموما والسعودي خاصة، يخبرنا 
برواية أخرى محشورة بهموم ثقافية كبيرة 

في التعامل مع الكتاب والكاتب والثقافة.
هذه الحالة الثقافية القائمة تدفعني 

إلى التساؤل حول مدى قدرتنا على مساءلة 
المنظمين في معرض باريس عن كيفية 

اختيار من يمثل كتبنا ورواياتنا وشعرنا 
وثقافتنا هناك، تماما كما حصل في السياق 

نفسه مع اتحاد الناشرين المغاربة حين وّجه 
لوزارة الثقافة المغربية اتهامات باختطاف 
الثقافة المغربية لصالح جهات محددة، بعد 

أن أسندت الوزارة مهام مشاركة المغرب 
-الذي يأتي كضيف شرف في المعرض- ألحد 

الناشرين واعتماده ناطقا باسم االتحاد. 
فهل يحق لنا أن نقف في ذات الطريق ونقّدم 

مساءالتنا معهم لوزارتنا كما فعلوا؟ ربما. 
لكن علينا أن نتساءل ساعتها سؤاال أكثر 
تعقيدا عن: أين هو االتحاد أو النقابة أو 

الجهة التي ستمّثل المثقفين السعوديين لو 
أرادوا أن يتساءلوا؟

اختار مهرجان فاس الدولي السابع لإلبداع الشعري باملغرب الشاعرة العمانية سعيدة الفارسي 

لتكون عنوان دورته السابعة التي ستقام يومي 8 و9 أبريل الجاري.

صدرت عن دار األهلية للنشر والتوزيع بالعاصمة األردنية عمان طبعة ثانية من رواية {رامبير- 

حفلة تنكرية} للشاعر والكاتب الفلسطيني املتوكل طه.

قصص عن مدينة أردنية منسية تحت سطح البحر

،
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في العادة ال يرغب أحد في زيارة أركان 

املؤسسات الرسمية املشاركة 

في املعارض، فليس ثمة ما يغوي 

أو يغري للتوقف أمام كتب أشبه 

بنشرات أخبار دولية أو محلية مهذبة

سفيتالنا ألكسيفيتش كاتبة في دور قس على كرسي االعتراف
[ {صالة تشرنوبل} سرد حي آلثار الكارثة التي ال تموت  [ سرد تسجيلي أشبه بلوحات موزاييك

ثائر العذاري

} يهتم علـــم االجتماع بتصنيـــف األفراد إلى 
فئـــات والبحث فـــي ســـلوكهم وردود أفعالهم. 
فيمـــا تعنـــى الصحافـــة بالظاهـــر المثير وال 

تعنيها نوازع الفرد الداخلية ومشاعره.
أمـــا األدب فيحاول إشـــباع هـــذه الحاجة، 
فالروايـــة تختـــرع شـــخصيات تأمـــل فـــي أن 
تكون شـــبيهة بأناس واقعييـــن وتقرأ وعيهم 
والوعيهم. ويفتح الشـــعر بابا تفيض منه رؤى 
الـــذات الشـــاعرة ونوازعها وميولهـــا. غير أن 
هذه الوســـيلة تظل محض اقتـــراب من الذات 
اإلنســـانية المعنيـــة، فيمكن أن يقـــول القارئ 
”هذه الشخصية تشبهني ولكن..، وذاك الشاعر 
قال ما أريد قوله ولكن…، (ولكن) تعني أن هناك 
خلال ما أو نقصا ما يحول دون التطابق الكلي 

مع ذات القارئ فالن“.

شهادات حقيقية

في نوفمبـــر 2015 أعلنت األكاديمية 
الســـويدية منح نوبل لـــآلداب للكاتبة 
ألكسيفيتش،  ســـفيتالنا  البيالروسية 
وأرجعـــت ســـارة دانيـــوس األمينـــة 
العامة الدائمة لألكاديمية ذلك إلى ”أن 
الكاتبـــة طرقت دروبـــا أدبية جديدة، 
ففي السنوات الثالثين إلى األربعين 
األخيـــرة أجرت ســـفيتالنا مســـحا 
لإلنسان خالل المرحلة السوفييتية 
ومـــا بعدها. لكـــن األمـــر ال يتعلق 

بحوادث بل بمشاعر“.
ثمـــة إشـــارتان فـــي تصريـــح 

دانيـــوس يشـــيران إلى مـــا يجعل ســـفيتالنا 
تحصـــل على جائـــزة نوبل همـــا ”دروب أدبية 
و“ال يتعلق بحوادث بل بمشاعر“. أما  جديدة“ 
الحـــوادث فهي محددة ومقّيـــدة بزمان ومكان، 
ولذلك هي صالحة ألن تكون موضوعا للتاريخ 
وعلـــم االجتماع والصحافة وحتى الرواية، أما 
المشـــاعر فهي قضية شـــخصية تختص بفرد 
بعينـــه، وهذا هو لـــّب منجز ســـفيتالنا، وهو 

الدرب األدبي الجديد الذي أهلها لنوبل.
ويعتمـــد األســـلوب الذي ابتكرتـــه الكاتبة 
على شـــهادات شخصية حقيقية تجمعها بدأب 
لســـنوات وقصاصات صحف ومـــواد إعالنية 
تزامنت مع الحدث المحوري الذي تريد الكتابة 
عنه. وإليضاح تكنيكها في الكتابة سنتخذ من 

مثاال ألن هذا الكتاب  كتابها ”صالة تشرنوبل“ 
ترجم إلى العربيـــة بمصادقة الكاتبة، إذ تولى 
أحمد صالح الدين ترجمته ونشـــرته دار مصر 

العربية.
التاريـــخ  أدوات  ســـفيتالنا  وجمعـــت 
والسوسيولوجيا والصحافة والشعر والرواية 
والقصة في وعاء خالط واســـتخرجت شـــكلها 
الســـردي الجديد. وأخذت مـــن التاريخ عنايته 
بالحدث ومن السوســـيولوجيا رصدها للحركة 
الجمعيـــة ومن الصحافـــة نشـــدانها الحقيقة 
وتســـجيلها ومن الشـــعر ذاتيته ومن الرواية 
بانوراميتهـــا ومن القصة كثافـــة لغتها، ولهذا 
كله ال نســـتطيع وصف ”صالة تشرنوبل“ بأنه 
رواية، بـــل كان كل من يتحدث عنـــه ال يجد ما 

يناسب وصفه سوى كلمة ”كتاب“.
ويعـــرض الكتـــاب بانورامـــا موســـعة لما 
أحدثته كارثة تشرنوبل التي سجلها تاريخ 26 
أبريل 1986 بطريقة أحقية، إذ يرصد أثرها على 
أفراد محددين بأسمائهم وجنسياتهم وعموديا 
في الزمان إذ يقدم مشـــهد الحياة السوفييتية 

قبل االنفجار وأثناءه وبعده.
ويقوم الكتـــاب على مجموعة 
كبيرة من الشـــهادات الشخصية 
التـــي جمعتها ســـفيتالنا عبر ما 
يزيد على خمس سنوات ألشخاص 
تغيرت حياتهم بسبب الكارثة، من 
ورجال  والجنود  والنســـاء  الرجال 
اإلطفـــاء إضافـــة إلـــى نســـاء فقدن 
أبناءهن.  فقـــدن  وأمهات  أزواجهـــن 
بالـــذات  الشـــهادات  تلـــك  وتهتـــم 
بالحـــدث  ال  ومعاناتهـــا  اإلنســـانية 
وجزئياته، فهي تشـــبه اعترافات أمام 

القس في كنيسة.

قطع الموزاييك

تلـــك  مـــن  شـــهادة  كل  الكاتبـــة  صاغـــت 
الشـــهادات كوحدة سردية مســـتقلة تشبه إلى 
حـــد كبير قصة قصيرة قائمـــة على الحوار مع 
الذات (مونولوج)، وســـمتها هـــي في عنونتها 
مونولوجـــات. وكل وحـــدة من تلـــك الوحدات 
مذيلة باســـم الشـــاهد الحقيقي ومهنته أو ما 
يمكن وصفه به، وكل الشهادات مكتوبة بصيغة 
(الراوي المتكلم)، لتختفي الكاتبة وتتنازل عن 

دورها بوصفها وسيطا بين القارئ والشاهد.
وكل واحـــدة من الشـــهادات لهـــا فضاؤها 

المغايـــر الذي يقطعها عن الوحـــدات األخرى، 
والرابـــط الوحيـــد الـــذي يجمعها هـــو حادثة 
انفجار تشـــرنوبل، حيث يســـرد فيها الشـــاهد 
تاريخه النفســـي الشـــعوري لتكـــون مثل قطع 
الموزاييـــك، لـــكل واحـــدة منهـــا لون وشـــكل 
يميزانهـــا لكنهـــا حيـــن توصـــف معـــا تكون 
لوحـــة بانوراميـــة واحدة، والكتـــاب من حيث 
شـــكله الســـردي يشـــبه المتوالية القصصية 
ومـــا يختلف فيـــه عنها فقط هـــو اعتماده على 

شخوص حقيقيين وشهادات حقيقية.
وفـــي أحـــد المونولوجـــات تقول شـــاهدة 
”عشـــنا على مقربة من مفاعل تشـــرنوبل. كنت 
أعمل في المخبـــز.. أصنع الفطائر. كان زوجي 
رجل إطفاء. تزوجنا لتّونا.. نشبك أيدينا حتى 
ونحـــن في طريقنا إلـــى المتجر“. وكان زوجها 
ممن أسهموا في محاولة إطفاء الحريق ثم مات 
مسموما باإلشـــعاع بعد أيام. وفي المونولوج 

تركـــز لودميـــال زوجة رجل اإلطفـــاء على ثيمة 
واحـــدة هي الحب الكبير الذي كان يربط بينها 
وبين زوجها الذي تجســـد في ابنة ولدتها بعد 
موته مشـــّوهة بفعل اإلشـــعاع، ثم توفيت هي 
األخرى، ولذلك كانت تتعذب بشعور غير شعور 
الفقـــد، شـــعورها أنهـــا هي الســـبب في موت 

ابنتها أو أنها قتلتها كما تقول.
وتضع ســـفيتالنا قارئ كتابها في مواجهة 
شـــخصيات إنســـانية عادية لم تكن تتصور أن 
العالم ســـيأبه بها يوما من بيـــن مئات اآلالف 

ممن عاشوا الكارثة وكتبت لهم النجاة منها.
”عندي ســـؤال محّيـــر.. ال تمكننـــي اإلجابة 
عنه.. قررتم الكتابـــة عن هذا.. عن هذا؟ لم تكن 
لـــدي رغبة في أن يعرف عني أحد شـــيئا. فيما 
عانيتـــه.. من ناحية، أملـــك رغبة في االعتراف، 
البوح، ومن ناحية أخرى أشـــعر بأني أتعرى، 
وهذا ما لم أرغب فيه“. هذا مستهل المونولوج 

الذي يمثل شهادة طبيب نفسي يدعى بيوترس 
ويتضـــح من خالله تـــردده في البوح بســـبب 

تعجبه من أن يهتم التاريخ به هو شخصيا.
وهـــذا النوع من الســـرد يمكن أن نســـميه 
التسجيلي الموزاييكي، فهو يقدم حقيقة أفراد 
بعينهم يعيشون معنا، يقدمهم بكيفية منفصلة، 
كل واحد على حدة، لكّن جْمعهم في مكان واحد 
يرسم صورة بانورامية لحركة المجتمع تماما 

مثل لوحة الموزاييك.

ــــــد احلديث عن حركــــــة املجتمعات، مهما كان نوع احلديث، تفقد ذات اإلنســــــان الفرد  عن
ــــــى جانب أخواتها لتكوين املجتمع أو  قيمتهــــــا وتتحول إلى وحدة بنائية جتريدية ُترّص إل
الطبقة أو الشــــــريحة. فالتاريخ مثال يتخذ من احلــــــدث والزمن موضوعا، أما الفرد فيظل 

قيمة مهملة تاريخيا ألنه محض رقم.

اعترافات تتشابك لتكون حكاية (لوحة للفنانة إلفيرا بيركوفا)

الكتاب يعرض بانوراما لما أحدثته 

كارثـــة تشـــرنوبل، ويرصـــد أثرهـــا 

من خالل شـــهادات أفراد محددين 

بأسمائهم وجنسياتهم
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شاعر من السعودية



سالم الشماع

} فجعت األوساط الثقافية واألدبية في العراق 
برحيل الشـــاعر والمؤلف المســـرحي العراقي 
معد الجبـــوري أواخر األســـبوع الماضي، في 
مدينـــة الموصل، التي تشـــهد أوضاعا شـــاذة 
نتيجة الحرب، التي تشـــنها على تنظيم الدولة 
اإلســـالمية (داعـــش)، قـــوى دوليـــة والجيش 

العراقي وميليشيات محلية.
ويعد النقاد الشـــاعر الجبـــوري أحد أبرز 
الشـــعراء العراقييـــن الذيـــن واكبـــوا تطـــور 
القصيـــدة العربيـــة وجربـــوا الخـــروج بهـــا 
إلـــى فضاء أوســـع، من خالل تواصـــل إبداعه 
وحضـــوره في واجهـــة المشـــهد الثقافي، منذ 

أواخر ستينات القرن الماضي حتى اآلن.

الشاعر المسجون

تروي الشـــاعرة بشـــرى البســـتاني، التي 
كتبـــت عنه دراســـات عـــدة، وناقشـــت بحوثا 
بصفتهـــا  شـــعره،  عـــن  مختلفـــة  أكاديميـــة 

كليـــة  فـــي  والنقـــد  األدب  اآلداب أســـتاذة 
أن  لـ“العـــرب“  الموصـــل،  بجامعـــة 
الجبـــوري لم يكن يعاني إال من مرض 
الســـكري الذي يرتفـــع بجنون حزنا 
وقلقـــا علـــى الموصـــل، التـــي كتب 
فيهـــا قصائـــد رائعة، كمـــا كتب عن 
تراثها الحضاري وحّول ذلك التراث 
الحركي إلى مســـرح، لكن ما تسبب 
في موته انهيار الخدمات الصحية 
في الموصل وشـــح األدوية وحرق 
المستشفيات ورحيل األطباء خارج 

الموصل.
 تحمـــل البســـتاني الحكومـــة 

العراقيـــة المســـؤولية عـــن وفـــاة الجبوري، 
لتنصلها من واجباتها تجاه شـــعب الموصل، 
وعناصر تنظيم داعـــش، الذين اضطروا أوالد 
الشاعر إلى سجنه في البيت خوفا عليه منهم.

تقول إن الشـــاعر رفض مغـــادرة الموصل، 
وقـــال لهـــا ”أنا يا بشـــرى هكذا أفهـــم الحب.. 
أال أغادر من أحب“. وأشـــارت إلى أن الشـــاعر 
أرسل إليها ديوانه ”عزلة في الرماد“، وهو آخر 

أعماله الشعرية، متمنيا أن تتمكن من نشره.
تضيـــف البســـتاني ”أن الجبوري شـــاعٌر 
موهـــوب، تشـــكيالته تتوهـــج إيقاعـــا وتراثا 
وحداثة، ويعـــّد رائدا مهما من رواد المســـرح 
الشعري، ولثراء تجربته مازال الشاعر مصدرا 

مهما لدراسات نقدية كثيرة“.
في ديوانه األخيـــر ”عزلة في الرماد“ يقول 

الجبوري:

”طاِلعًا ِمن صَخِب الريِح،
واْر وِمْن ُعمِق الدُّ

فلَى، وبحلقي زهرُة الدِّ
وحلْمي ُجلَّناْر

أدفُع الصخرَة
من واٍد إلى واٍد

بأقدامي التي تكسُر ظهري
ِدَئْه“ وأكفِّي الصَّ
آدابا وشموكين

يقـــول الباحث صبحي صبري إن مما يميز 
قصائد الشاعر أسلوبه القائم، كما يشير النقاد، 
علـــى ”التكنيك المحكم الـــذي ُيعنى باإليصال، 
عبـــر اإليحـــاء والترميـــز األّخـــاذ، والتعبيـــر 
بالصورة والمفردات التي تتناغم فيها األصالة 
واالبتكار، والتجديد في بنيـــة اإليقاع“، مذكرا 
بأن الشـــاعر المجدد، هو في الوقِت نفســـه من 
اد في ميدان المسرح الشعري في  المؤلفين الروَّ
العـــراق، وله في هذا االتجاه أربع مســـرحيات 
شعرية حظيت بالعشـــرات من العروض داخل 
العراق وخارجـــه لمخرجيـــن عراقيين وعرب، 
و“شـــموكين“، وقد  خاصة مســـرحيته ”آدابا“ 
ترجمت نصوصه الشـــعرية والمســـرحية إلى 
العديد من اللغات األجنبية، وكانت محل بحث 

من قبل العديد من النقاد والباحثين.
يصف البروفيسور إبراهيم خليل العالف، 
أســـتاذ التاريخ الحديـــث المتمرس في جامعة 
الجبـــوري  الشـــاعر  الموصـــل 
بأنـــه ”قمـــٌة في الشـــعر، وقمة في 
األخالق، وقمة فـــي الكبرياء، التي 
ال تليـــق إال بمن هو مثلـــه“، ذاكرا 
أنه عمل مدرســـا للغة العربية لمدة 
مـــن الزمن فـــي مـــدارس الموصل 
الثانوية، وبعدها اتجه إلى اإلعالم، 
وعندمـــا وقع الغـــزو األميركي على 
العـــراق في 9 أبريل ســـنة 2003 كان 
يشـــغل موقع مديـــر المجمع اإلذاعي 
والتلفزيوني في محافظة نينوى، ولم 
ينتظر إال أياما محدودة ليحيل نفسه 
على التقاعد، ويلزم بيتـــه بعيدا عن المحتلين 
وأذنابهم منصرفا إلى كتابة الشـــعر، والعناية 
بجمع قصائده، ودواوينه التي ظهرت في مجلد 
كبير صدر عن دار شـــمس للنشر والتوزيع في 
القاهـــرة ســـنة 2009 بعنـــوان ”ديـــوان معـــد 

الجبوري – األعمال الشعرية 2008-1971“ .

جائزة الدولة

ولد الشاعر معد الجبوري بمدينة الموصل 
العراقيـــة في العام 1946، وأصدر أول مجموعة 
شـــعرية في العام 1971، وفي العام نفســـه كتب 
أولى مسرحياته الشـــعرية. فكان من أوائل من 
كتبوا المسرحية الشعرية الجديدة في العراق، 
وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات 
واأليام الثقافية العراقيـــة والعربية والدولية، 
وقـــد أدرجت نصـــوص الجبوري فـــي مناهج 
كشـــاعر  العـــراق   فـــي  الثانويـــة  الدراســـة 
مســـرحي رائد، وثبت اسمه ونماذج من نتاجه 
الشـــعري في معاجم الشـــعر العربي واألجنبي 

والموسوعات األدبية.

نال الشـــاعر العديد من األوسمة والشارات 
التقديريـــة، على مدى  والشـــهادات  والـــدروع 
مســـيرته التـــي نشـــر فيهـــا عـــددا هامـــا من 
المؤلفـــات مختلفـــة المشـــارب، فله عشـــرات 
النصـــوص في المختارات من الشـــعر العربي 
والعراقي، فيما ُترجمـــت نصوصه إلى العديد 
من اللغات كاألسبانية، واإلنكليزية، واأللمانية، 

والفرنسية، والروسية وغيرها.
من أعمـــال الجبوري الشـــعرية نذكر كتابه 
“ للصـــورة لون آخر“ و ُحَرق فـــي فضاء األرق“ 

وغيرها  و“آخر الشظايا“  و“مخطوط موصلي“ 
وخاصة ديوانه األخير الذي لم يطبع ”عزلة في 
الرمـــاد“. كما نذكر من مســـرحياته ”فضاء بين 
جمرتين“ (أربع مسرحيات شعرية) وال نغفل أن 
الشـــاعر ألف كتبا أدبية خرج الشعر والمسرح 
مثل ”من أوراق الضفة الثالثة“، وهو عبارة عن 

لقطات من الذاكرة.
حاز الجبوري على جائـــزة الدولة (اإلبداع 
في الشعر-  للعام 2001) عن مجموعته الشعرية 

”أوراق الماء“ الصادرة في ذلك العام.

} الجزائــر - يتنـــاول الروائـــي الجزائـــري 
إبراهيم ســـعدي في طبعتـــه الجديدة لروايته 
الســـائدة في  ظاهـــرة ”الطاغيـــة“  ”األعظـــم“ 

الواقع السياسي العربي من منظور جمالي.
تقـــع الروايـــة، الصادرة مؤخـــرا عن ”دار 
بالعاصمة األردنيـــة عمان، في 384  فضاءات“ 
صفحـــة من القطع المتوســـط. وتعد أول عمل 
ســـردي عربي متكامل يكـــرس موضوعه حول 
شـــخصية السياســـي المســـتبد، حيث يدور 
عالم الرواية حول حاكم يحتكر الســـلطة مدة 
أربعيـــن ســـنة في بلـــد عربي متخيـــل أيضا، 
اســـمه ”المنارة“، قبل أن يرثـــه ابنه من بعده 

في الحكم.
صـــدرت الرواية فـــي طبعتهـــا األولى في 
أكتوبـــر 2010، عن دار األمـــل بالجزائر، قبيل 
اندالع شرارة الربيع العربي في تونس في 17 

ديسمبر 2010.
يقـــول إبراهيم ســـعدي ”عندمـــا انتهيت 
مـــن كتابة روايـــة ’األعظم’، فـــي أكتوبر 2010، 
كنـــت في الواقع أبعد مـــن أن أتوقع أن تندلع، 
بضعة أشهر بعد ذلك، انتفاضة الجماهير في 
تونـــس، لتمتد إثر ذلك مثل النار في الهشـــيم 
إلى مختلف بلدان العالـــم العربي. وذلك على 

الرغم من أن الرواية تتحدث بشكل صريح عن 
الظاهـــرة الدكتاتورية العربيـــة وعن الزمتها 
المتمثلة في التوريث والفســـاد، وعن طابعها 
العابـــر لحـــدود الدولة الوطنيـــة، وعن بوادر 

ثورة قادمة“.
غيـــر مرتبطة  روايـــة ”األعظم“ 
بتاريـــخ بلـــد عربي معيـــن محدد 
جغرافيـــا، ألنهـــا حرصـــت علـــى 
اإلشـــارة إلـــى الطابـــع العربـــي 
للظاهـــرة التي أصبحـــت تعرف 
ولهـــذا  بـ“االســـتبداد“.  اليـــوم 
جاءت شـــخوص الرواية ُمعرفة 
بأســـماء ُيحيـــل كل واحد منها 
إلى بلد عربي معين، لذا كانت 
مزيجـــا ذكيـــا مـــن الكاتب في 
بناء شـــخصياته وتشـــكيلها 
حتى تتمكن مـــن التعبير عن 

واقـــع عربي عام متشـــابه أحيانـــا إلى درجة 
التطابق، رغم الخصوصيات الجزئية لكل قطر 

عربي على حدة.
تاريخيا  وال تحيـــل شـــخصية ”األعظـــم“ 
عربي محدد، بـــل هي صورة  إلى ”دكتاتـــور“ 
قابلة للتعميم، بالنظر إلى التشـــابه الجوهري 

للتجربة السياســـية العربيـــة المعاصرة، كما 
يدل علـــى ذلك االرتباط العضوي الذي قام في 

ما بينهم من حيث المصير.
وفي هذا الصدد، يقول الروائي الجزائري، 
في أحد حواراته ”إنهـــا دولة عربية متخيلة، 
ولكنهـــا فـــي آن واحد صـــورة لواقـــع الحكم 
فـــي البلـــدان التـــي يحكمها الطغـــاة العرب، 
فاالختـــالف الوحيد إذن هو في االســـم فقط. 
ولهذا تالحظ أنني أعطيت لشخصيات الرواية 
أســـماء متداولة في مختلف البلدان العربية، 
وليـــس في بلد عربـــي بعينه، إشـــارة إلى أن 
الطاغية الـــذي أتحدث عنه ليـــس رئيس هذا 
البلـــد العربي أو ذاك، بل جميعهم، 
وهذا ما حداني إلى تفادي التحديد 

الجغرافي والقطري“.
تحليال  وتعـــد رواية ”األعظـــم“ 
شـــخصية  أغـــوار  فـــي  وغوصـــا 
الغائب  الموضـــوع  وهو  المســـتبد، 
في السرد العربي على نحو يستحق 
البحـــث عـــن أســـبابه، بالنظـــر إلـــى 
اســـتفحال هـــذه الظاهرة السياســـية 
منذ  واســـتمرارها  وتجذرها  العربيـــة 
عقـــود، ما تكاد تختفـــي حتى تظهر من 

جديد وبحلة جديدة أحيانا.
وبخصـــوص قلة الروايـــات العربية 
التي تناولت شخصية الطاغية أو الدكتاتور، 
يقول ســـعدي ”من المؤكد أن الرواية العربية 
لم تتصد لظاهرة االستبداد السياسي بصورة 
مباشـــرة وصريحـــة، ويعود ذلـــك، ربما، إلى 
عامـــل الخوف مـــن قبل المبدعيـــن الروائيين 

أو الحـــذر من العواقب التي ســـوف تنجم عن 
تجاوز الخطوط الحمراء لألنظمة السياســـية 
الســـائدة في العالم العربي. وال ننســـى أيضا 
النشـــر  علـــى دور  المفروضـــة  الرقابـــة  دور 
فـــي بلداننا، وهـــي تمثل عامل حـــد من حرية 

الكاتب“.
وكان من الوارد أن تصبح رواية ”األعظم“ 
من الماضي خاصة بعـــد الربيع العربي الذي 
انطلق في 2011، ولكنها في ظل الواقع الحالي 
تصبح دليال على ظاهرة ال تزال تميز الحاضر 
العربي بكل قســـوة وحدة، وإن بشكل مختلف 

ظاهريا.
ونلفـــت إلـــى أن إبراهيم ســـعدي يعد من 
الجزائرييـــن  والروائييـــن  المثقفيـــن  أبـــرز 
المعاصرين، له ثماني روايات مطبوعة، منها: 
كتاب األســـرار، المرفوضـــون، النخر، فتاوى 
زمـــن الموت، وبوح الرجـــل القادم من الظالم، 
باإلضافـــة إلى إصدارات فـــي الميدان الفكري 
والنقـــد األدبـــي والثقافي على غـــرار: مقاالت 
ودراســـات فـــي المجتمـــع العربي، دراســـات 
فـــي المجتمع الجزائـــري وثقافته، مقاالت في 

الرواية.
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باختصار

◄ يتم اإلعالن عن نتائج جائزة اإلبداع 
العراقي بنسختها الثانية دورة 2016 

في حقولها التسعة، وذلك في الخامس 
عشر من أبريل الجاري في احتفال 

كبير يقام في المسرح الوطني ببغداد.

◄ يشهد متحف الفوتوغرافيا 
الهولندي ”هايوس مارسيليا“ 

بالعاصمة أمستردام حاليا واحدا 
من أكبر معارض الفوتوغرافيا عن 
مصر في القرن التاسع عشر، تحت 
عنوان ”في مصر: بعدسة الزائرين 

والمصورين في القرن التاسع عشر”.

◄ بيعت لوحة للفنان األميركي 
آندي وارهول تصور الزعيم الصيني 

السابق ماو تسي تونغ بمبلغ 12.6 
مليون دوالر في مزاد بهونغ كونغ، 

وهو ما يقل عن المبلغ الذي كان من 
المتوقع أن تباع به وهو 15 مليون 

دوالر.

◄ تستضيف دار األوبرا السلطانية 
بمسقط خالل الفترة من 6 إلى 8 أبريل 

الجاري عرض الباليه الشهير ”جيزيل“ 
الذي تقدمه فرقة مسرح الباليه 

األميركي.

تصـــدر قريبـــا عـــن دار العـــني رواية {على عهـــدة حنظلـــة} للكاتـــب الكويتي إســـماعيل فهد 

إسماعيل. وتتناول الرواية شخصية الرسام الفلسطيني ناجي العلي.

أقيمت في مكتبة البلد بالقاهرة ندوة ملناقشة وتوقيع رواية {حافة الكوثر} للشاعر علي عطا، 

والصادرة حديثا عن الدار املصرية اللبنانية.

غواية األطروحة

} غالبا ما تنجح الروايات التي تتضمن 
أطروحة عن شريحة سياسية أو اجتماعية 

مثل النازيين أو السود أو المثليين أو 
المتطرفين اإلسالميين واألفالم المروجة 

لصورة افتراضية عن معاناة شعوب كالهنود 
الحمر، واليهود واللوحات الناقلة لوجهات 

نظر تجاه ذاكرة بصرية كالوشم أو الحروف 
واألزياء…، تنجح ألن القارئ والمشاهد بقدر 

ما يسعى إلى تلقي الجميل واستهالكه 
واالنحياز له، فإنه مجبول على البحث عن 

التواؤم في النظر إلى القيم والقضايا التي 
يناصرها أو يناهضها؛ لهذا غالبا ما تفلح 
على نحو باهر تمثيالت القضايا في األدب 

والفن حيث تجد سندا موضوعيا تتكئ عليه، 
وجمهورا واسعا من الباحثين عن االقتناع 

بصدق أفكارهم وانحيازاتهم. وأحيانا تهاجم 
تلك التمثيالت باعتبارها تلفيقات تقلب 

الحقائق وتسخر الفن في خدمة أطروحات 
مبتذلة. لكن هل باإلمكان في المحصلة أن 

نحكم على تلك اإلبداعات (األطروحات) 
بالعمق والصدق والجمال لمجرد نجاحها 
في جذب المتلقين وإقناع شرائح واسعة 
منهم؟، وبعبارة أكثر دقة هل باإلمكان أن 

ينطوي األدب والفن العظيمان على رسالة 
عنصرية أو ظالمة؟

في مداخلة للروائي اللبناني رشيد 
الضعيف ضمن ندوة عن ”السينما والحدود“ 
في مهرجان سينما البحر المتوسط، انعقدت 
قبل أيام، تحدث عن تقويض السينما لمفهوم 

الحدود سواء في اإلدراك الثقافي له أو 
الجغرافي، وتكوينها لمجال سائح ومفارق، 
ينسج هويات مختلفة ومتعارضة، ومنزاحة 

باستمرار عن افتراضات الواقعي، بحيث 
يجد المرء نفسه منتميا إلى مجالها الدنيوي 

والقيمي، واستثار ”الضعيف“ من ضمن ما 
استثاره أفالم رعاة البقر التي شكلت رؤية 

جيل بكامله ال ينتمي إلى جغرافيتها (وال إلى 
حدودها) عن الشجاعة والتضحية واالنتصار 
على التوحش وغيرها من القيم التي تنهض 

على أساس أخالقي مختل في النهاية.
 افتراضات الروائي استثارت جدال 

طويال عن جمالية تلك األفالم ورسائلها وعن 
مدى استعداد المشاهد للتواؤم معها. بيد 
أن ما أزعجني في ذلك النقاش هو تورطه 

الكبير في ”الحدود“ الصارمة التي إما تحكم 
على تلك األعمال بمعايير الجميل والقبيح 

أو بمعايير العادل والظالم، دون محاولة 
فهم سياقات التلقي ووظائفها في تحديد 
القيمة الجمالية. ففي النهاية ال يمكن أن 

نعّرف وجهات النظر التخييلية بأنها ظالمة 
أو عادلة متوازنة أو مختلة إال بطرح سؤال 

أساس هو: بالنسبة إلى أي متلق؟ وأي 
ثقافة؟ فال يمكن أن نقنع اليوم قارئا مناهضا 
لفكر الجماعات اإلسالمية أن رواية ”موالنا“ 

إلبراهيم عيسى –مثال- اختزالية وتبسيطية، 
على النقيض من مشاهد متحمس ألطروحات 

اإلسالم السياسي الذي سيعتبرها كذلك. 
كما ال يمكن إقناع يهودي من أي بقعة في 
العالم أن فيلم ”إيكسودوس“، منطو على 

مبالغات وأساطير وتلفيقات تخييلية ظاهرة، 
فاألساسي بالنسبة إليه أنه ينسجم مع 

عقيدته، وصادق في مناصرته لقضية ينتمي 
إليها. 

شرف الدين ماجدولين

ي و

شرف ا
كاتب مغربي

روايـــة {األعظـــم} تحليـــل وغوص 

في أغوار شـــخصية المستبد، وهو 

الموضوع الغائب في السرد العربي 

رغم أهميته

 ◄

[ الشاعر لم يترك مدينته الموصل التي عاش آخر أيامه فيها سجينا
رحيل رائد المسرح الشعري العراقي الشاعر معد الجبوري

رواية جزائرية تنبأت بالثورات العربية

قليلون هم املبدعون الذين يتمســــــكون مبدنهم وأوطانهم حتى وهي في أسوأ حاالتها، وال 
أســــــوأ من حاالت احلــــــرب واالحتالل. واقع مدمر مر ومازال ميــــــر ببلد ثري مببدعيه هو 
العراق. واقع أدى إلى هجرات كثيرة في صفوف املبدعني واملفكرين واملثقفني، إلى منافي 
املجهول حاملني معهم وطنهم الذي ال ميوت، لكن هناك من خّير البقاء، رغم أن هذا البقاء 
ــــــا منذ أيام واحد ممن خيروا أال  قد يفني حيواتهم. والشــــــاعر معد اجلبوري الذي فارقن

يغادروا املوصل بالعراق.

من سمات الرواية اجلنس األدبي األبرز اليوم، أنها متتلك قدرة كبيرة ملا حتوزه من ليونة، 
على التعبير عن الواقع، وسرد أدق تفاصيله ووصفها وتقدميها للقارئ في منطقة ميتزج 
فيها خيال الكاتب بأفكاره بالواقع، ثالثة عناصر جتعل من النص الروائي ذي قوة هائلة 
على االنتشــــــار، لكن ورغم غنى العالم العربي بالظواهر االجتماعية وخاصة السياســــــية 

واحلكايا الواقعية، مازالت الروايات العربية قاصرة على التطرق إليها. 

شاعر قمة األخالق والكبرياء رفض ترك بلده
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قصيدة للشاعر معد الجبوري

هواجس ليلية

شيٌء آخر.. 
َهَدَأ الَعْصُف، 

َة،  جسمي ُيغاِدُر َقلَْعَتُه الَحَجريَّ
ُد،  ال شَبٌح َيَتَجسَّ

ٌة، ال َحِفيْف…  ال غصَّ
َزَهٌر يتناَثُر فوَق الوسادِة، 

هذا النعاُس األليْف… 
 ***

لحظًة، 
وتفيُض على َجَسِدي َرْغَوُة النوم، 

َتْصعُد من ِبْئِر ذاكرتي، 
 ، ُصَوٌر… ُثمَّ َتْنَحلُّ

أْجَنِحٌة… ُثمَّ َتْنَأى، وتنَأى 
أنا اآلن أحلُم، 

لكنَّ شيئًا سيبقى ُيَثْرثُر في الرأِس، 
شيٌء ِبَحْجِم هديِر دمي، 

وَصفيِر الفراِغ الُمخيْف… 

بة آل
ن
ض

ب
ن
ث
ب
ة
ق
ج



محمد الحمامصي

} يتواصل حتى الثالث والعشرين من أبريل 
اجلاري بحديقة أم اإلمارات بأبوظبي معرض 
”الطبيعــــة: خلق وإبــــداع“ الذي يقــــام ضمن 
فعاليــــات مهرجــــان الفنون ٢٠١٧ فــــي دورته 
الـ١٤، مستعرضا أربعني عمال إبداعيا، تغطي 
مختلف أشــــكال أوجــــه التعبيــــر الفنية، من 
أعمال رسم ومنحوتات وتصوير فوتوغرافي 
وأعمال تشــــكيلية ورســــم مصــــّور، وذلك في 
رحلة الستكشــــاف بيئة دولة اإلمارات البرية 
والبحرية وجمالياتها وما متنحه من حقائق 

غنية.
واحتفاء املعرض بغنى الطبيعة في إمارة 
أبوظبي، جــــاء مبناســــبة الذكرى الســــنوية 
العشرين لتأســــيس ”هيئة البيئة -أبوظبي“ 
الذي أكدت األمني العام لها رزان خليفة املبارك 
أن الطبيعة اإلماراتية تتميز بسحر الصحراء 
وجمــــال البحــــر وتنــــوع املوائــــل الطبيعية 
واحلياة الفطرية التي تأويها، وأن هذا يشكل 
مصدر إلهام لكتابة الشــــعر واألغاني التراثية 

وإبداع العديد من الفنون املرئية.
ينقســــم املعرض إلى أربعة أقســــام األول 
املشــــاهد الطبيعــــة لدولة اإلمــــارات التي لها 

املكّلفني،  الفنانــــني  مــــن  العديــــد 
ومــــن بينهــــم املصــــور اإليطالي 
لوبــــاردو  روبيرتــــو  األميركــــي 

الذي أمضى ٢٤ ســــاعة متواصلة 
علــــي جزيــــرة ”بوطينــــة“ التي مت 
ترشــــيحها عــــام٢٠١١ لتكون إحدى 
عجائب الطبيعة الســــبعة اجلديدة، 
وســــجل جميــــع تفاصيلهــــا بصور 

رقميه بلغ عددها ١٤٤٠ صورة.
وأكــــد الفنــــان أن عمله يأتي 

”مخططات“  مشــــروعه  ضمــــن 
يدور  وأن ”مخطــــط بوطينة“ 

الطبيعــــي،  العالــــم  حــــول 
وقال ”اكتشفت من خالله 

هشــــة  بيئية  منظومــــة 
وجميلــــة حتتاج إلى 

واحلماية  الرعايــــة 
والتقدير، وآمل أن 

يشــــجع هذا املشــــروع الناس على البحث عن 
مثل هذه األماكن الطبيعية ليتعلموا احترامها 

وحمايتها من أجل األجيال القادمة“.
أما عمر طارق الغصني الذي أمضى بدوره 
ثالثــــة أيام وهو يصــــّور البعــــض من اجلزر 
احمليطة بجزيرة بوطينــــة، وقد حصل الفنان 
على فرصــــة نادرة الكتشــــاف جــــزر مجهولة 
متامــــا ضمن مشــــروع لتصويــــر ٢١٤ جزيرة 
لم يتم تســــميتها حتــــى اآلن، واتخذ الغصني 
الطبيعــــة مكانــــا له، مجّســــدا كيفيــــة ارتباط 

اإلنسان بالطبيعة باستخدام صورته.
ويتدخل مشــــروع شــــيخة املزروع ”أرض 
الرمال“ في املشهد الطبيعي بصورة مباشرة، 
حيــــث قامت بحفــــر دوائر متحــــدة املركز في 
التربــــة الصخريــــة لــــرأس اخليمــــة، وفــــور 
انتهائهــــا مــــن ذلك تركــــت زمام األمــــر لقوى 
الطبيعة مــــن حرارة ورياح وأمطــــار لتغيره، 
لذا فإن العمل أشــــبه بتدخل خارج من كواكب 
أخرى، حيــــث يظهر كمخلوق غامض وســــط 

الهضاب احمليطة.
سرينيغاســــان في  أجنالــــي  أمــــا الفنانة 
عملهــــا ”أدمي األرض: الطــــني 
اســــتمدت  فقــــد  اجلامــــد“ 
إلهامها األساســــي مــــن امللح، 
الطبقات  الستكشــــاف  وذلــــك 
للرواســــب  اجليولوجيــــة 
الطبيعيــــة، حيث يشــــّكل العمل 
جتويفــــا جيولوجيــــا مكّونــــا من 
الطبقــــات املتشــــكلة عبــــر التاريخ 
تقريبــــا،  الطبيعــــي  بشــــكلها 
ويأخــــذ هذا العمل مســــتوى 
ميتافيزيقيــــا أبعــــد، حيــــث 
يشــــير إلــــى عودة البشــــر 
واحليوانــــات والنباتــــات 
إلى التراب كل في حينه، 
ما يرمــــز إلــــى التطور 
لألشــــياء  الطبيعــــي 
أو   زيــــادة  دون 

نقصان.

القسم الثاني للمعرض هو ”البحر“، حيث 
يشــــكل بعدا آخر للبيئــــة الطبيعية لإلمارات، 
وهنــــا نرى عمل كل من عامــــر الداعور وعامر 
احلسيني ”هذا البحر- أوزان صيد معلقة على 
خيط صيد“، واللذين دأبا من خالل ”أستوديو 
على تشكيل بحر باستخدام أوزان  التصميم“ 
الصيد التي مت احلصــــول على كميات كبيرة 
منها من أسواق الصيد في منطقة ديرة دبي، 
وهذا البســــاط من أوزان الصيد املعلقة يذكر 
املشــــاهد بأن النظام البيئــــي في البحر معلق 

حرفيا بخيط رغم طبيعته الساحرة.
ملايكل  ويتنــــاول العمــــل الفني ”موجــــة“ 
رايــــس التفاعــــالت التــــي يحركهــــا تأثير ما، 
ويتألف من ٢٥ شــــكال فرديا موحدا مستوحى 
من األمنــــاط احللزونيــــة فــــي الطبيعة، وهو 
ما يجعل املشــــاهد يرى سلســــلة تفاعالت من 
االنطباعات البصرية التي تشبه إلى حد كبير 

متّوجات املياه على سطح البحر.
وبدوره يشــــيد عمل ”تألــــق اللؤلؤ“ لرنيم 
عروق بالدور املهم الذي لعبه اللؤلؤ بالنسبة 
إلــــى اإلمــــارات مطلع القرن املاضــــي، أي قبل 
اكتشاف النفط، ويستحضر اجلمال الطبيعي 
للؤلؤ من خالل هيكل احملــــار اخلارجي الذي 
يتســــم بالقوة والصالبة، بينما يبدو قســــمه 
الداخلي براقا ليجســــد اللؤلؤ داخل الصدف، 
والعمل هو عبارة عن ثالث منحوتات مضيئة 
تكشــــف عن روعة وجمال احملار، وحوله قالت 
الفنانة ”يوجــــد احملار في الطبيعة بأشــــكال 
فريــــدة مختلفــــة، وقــــد اختزلــــت جمالها عبر 

ابتكار مناذج انسيابية“.
خصــــص القســــم الثالــــث مــــن املعــــرض 
لـ“احليوانات“، ويتناول جماليات احليوانات 
من حيث حركاتها وهيئتها مع تسليط الضوء 
علــــى خطر االنقــــراض الذي يتهددهــــا، وقدم 
للمشــــاهد  عمــــل رنيم عــــروق ”حياة جديدة“ 
مســــتويات مختلفــــة من الرؤيــــة، حيث صور 
ســــبع مجموعات من قرون ظبــــاء املهى وهي 
تنبثق بشــــكل تدريجي من طبقة رملية، وكأن 
هنــــاك محاولــــة إلحيائها في إشــــارة للرعاية 

املكثفة لهيئــــة البيئة بأبوظبــــي حلماية هذه 
احليوانات وإعادتها إلى موائلها الطبيعية.

ومت تصوير الصقر الرمــــز الوطني لدولة 
اإلمــــارات فــــي عملــــني اثنــــني، أولهمــــا عمل 
ألســــتوديو التصميم بعنــــوان ”حتليق“ الذي 
يصــــور احلــــركات املذهلــــة جلنــــاح الصقر، 
والعمل الثانــــي مقطع الفيديــــو لهندرك فال، 
وهو عبارة عن رسوم متحركة مزدوجة جتسد 
حركات متناغمة لصقر وسلحفاة بحرية وسط 
بيئة غامرة في غرفة مظلمة. وقد لفت فال إلى 
أنه عنــــد بدء عمله على هذا املشــــروع، وضع 
نصب عينيه مفهومني أساسيني هما: املوجة 
واملعادلة األسية، فاملعادالت األسية تعني عنده 
”النمو األبدي“، وهــــذا يبدو برأيه غير صحي 
نوعــــا ما في ســــياق عالقة البشــــر بالطبيعة.  
وتناول القســــم األخير  املعنون بـ“النباتات“، 
حيــــاة النباتات في دولة اإلمارات التي تعتبر 
أشــــجار القرم من أبرزها، واستمد العديد من 
الفنانــــني أعمالهم من زياراتهــــم املتكررة إلى 

”منتزه القرم الوطني“.
ويشــــكل عمل حازم حرب ”ما وراء املدينة: 
جتربــــة حتولّية تبــــرز املزاج  داخــــل املدينة“ 
املتغّير فــــي املكان، ويتألــــف العمل التركيبي 
من ثــــالث قطع خشــــبية كبيرة ثّبتــــت عليها 
ألــــواح مصنوعة من اإلكريليك، تعرض صورا 
فوتوغرافية متداخلة لغابات القرم في أوقات 
مختلفــــة من اليوم، وبحســــب وصــــف الفنان 
جتاوز البيئات الطبيعية واحلضرية للمنتزه 
الوطنــــي، حيث دمــــج الضوء ضمــــن تكوين 
العمل، ليرســــم حوارا ال نهائيا يجمع الضوء 

واملكان والزمان واملشاهد.
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{حاتم العراقي 2017}، متضمنا  طرح املطرب حاتم العراقي أحدث ألبوماته الغنائية املعنون بـ

خمس أغنيات وموالني، تعاون فيها مع أهم الشعراء وامللحنني العرب. منوعات
أكاذيب املمثلني

} كثير من كتب السيرة الذاتية 
التي يكتبها الكثير من الممثلين 

والممثالت في الغرب، أو يكتبها لهم 
غيرهم من ”المحترفين“، ويروون 

فيها بجرأة الكثير من التفاصيل عن 
حياتهم وتجاربهم في السينما، تمتلئ 

بالمبالغات واألكاذيب.
والهدف إدعاء العظمة والبطولة، 

بل والفحولة الجنسية، وضمان الرواج 
التجاري لهذه الكتب، وهو الهدف 

األساسي للناشرين الذين يبحثون دائما 
عن المادة المثيرة والجوانب الخفية في 

حياة المشاهير.
كان الممثل األلماني كالوس 

كينسكي مثال، قد أصدر قبل سنوات من 
وفاته، كتابا يروي فيه سيرته الذاتية، 
وكيف انتقل من حياة الفقر والتشرد 

في برلين قبل الحرب العالمية الثانية، 
ليصبح من أشهر ممثلي السينما في 
الغرب عموما وليس في ألمانيا فقط، 

لكنه أسهب كثيرا في وصف مغامراته 
وغزواته الجنسية مع كل الممثالت 
الالتي عملن معه في األفالم، وذكر 

أسمائهن وتفاصيل ما كان يحدث بينه 
وبينهن في غرف النوم، وأحيانا خارج 

الغرف أيضا!
وقد أعتبر نقاد كينسكي أن الكتاب 
يتضمن الكثير من األكاذيب الذي يصل 

حد الهراء، بل السب والقذف في حق كل 
من امتنعت عن االستجابة لرغباته من 

الممثالت كما في حالة األميركية سوزان 
ساراندون مثال، وعلق البعض بقوله إن 
كينسكي يزعم أنه عاشر كل من عرفهن 

في حياته من النساء بما في ذلك أمه 
وابنته.

أما أكثر من عرف كينسكي عن قرب، 
وهو المخرج األلماني فيرنر هيرتزوغ 

الذي قام كينسكي ببطولة ستة من 
أفالمه الشهيرة وارتبط معه بصداقة 

طويلة، فقد وصف الكتاب بأنه محض 
هراء!

المشكلة أن كتاب كينسكي سرعان 
ما أصبح من أكثر الكتب رواجا في 
العالم، وقد طبع طبعات عدة، ووزع 

عشرات الماليين من النسخ.
أما الممثل األميركي الشهير أنطوني 

كوين فقد زعم في كتاب سيرته الذاتية 
”تانغو رجل واحد“ أنه وافق على القيام 

بدور عودة أبو تايه في فيلم ”لورنس 
العرب“ قبل أن يعلم أي شيء عن الدور 
أو عن الفيلم، بل كان همه األساسي كم 

سيحصل من المال، ورغم ذلك االعتراف 
يمضي ليزعم أنه عندما وصل إلى موقع 
التصوير في الصحراء كان يتعين عليه 
أن يقابل أوال المخرج ديفيد لين، وكان 

لين مشغوال في التصوير.
وقبل أن يذهب إليه عّرج على قسم 

اإلنتاج الختيار المالبس المناسبة 
للدور، ثم دخل إلى قسم الماكياج 

وأخرج صورة لعودة أبو تايه أطلع 
عليها خبراء الماكياج، وبعد ساعة خرج 

بلحية عودة أبو تايه وأنفه الشهير 
المعقوف.

توقفت سيارته على مقربة من موقع 
التصوير، فقد أراد كما يقول أن يكون 
ظهوره ”جليال“ فغادر السيارة ثم بزغ 

من وسط الرمال على قدميه، وعندما 
شاهدوه العرب من الممثلين الثانويين 

العاملين في الفيلم أخذوا يصيحون: 
عودة أبو تايه.. عودة أبو تايه!

ويمضي كوين في استعراض ما 
أسعفه به خياله وهو يقص على من 
كان يكتب له كتابه، فيقول إن ديفيد 

لين كان واقفا يسأل مساعده عن سبب 
تأخر أنطوني كوين عن موعده، فقال له 
المساعد: ليس هناك سوء هؤالء العرب 

يا سيدي.. وهم يهتفون ”عودة أبو 
تايه“، فتساءل لين: ومن هذا الواقف 

أمامهم؟ فأجابه المساعد: البد أن يكون 
هو عودة أبو تايه نفسه، وكان رد لين 

حسب رواية كوين الهزلية: ليذهب 
أنطوني كوين إلى الجحيم.. دعنا 

نستأجر هذا الرجل بدال منه!
صاحبنا إذن يريدنا أن نصدق أن 

ترتيب األمور لفيلم من اإلنتاج الضخم 
مثل ”لورنس العرب“ كان يتم بهذه 

الدرجة من العشوائية واالرتجال، فهل 
كان ممكنا أن يسند ديفيد لين، المعروف 
بدقته الشديدة وتدقيقه في كل تفاصيل 

العمل، دورا رئيسيا في فيلمه الكبير 
إلى عابر سبيل من عرب الصحراء؟

إما أن تكون الرواية نوعا من الخيال 
العابث، أو يكون ديفيد لين واحد من 
أكثر السينمائيين حماقة في التاريخ، 
لكن أكاذيب الممثلين ال تنتهي.. وهي 

مازالت مستمرة حتى اليوم.

أمير العمري
نناقد سينمائي من مصر

حنـــني إلـــى املاضـــي وترقـــب  } دمشــق – 
للحظات حب يتحـــوالن إلى جرمية اغتصاب، 
تدفع ثمنهـــا امرأة وحيدة، يصـــل بها قهرها 
الداخلي إلى محاولة االنتحار بعد أن فشـــلت 
كل محاوالت اســـتحضار احلنني إلى الطفولة 
بفعل شيء ما، ذاك هو تقريبا ملخص العرض 
املســـرحي السوري الراقص ”ضجيج وحنني“ 

املنتج من قبل املسرح القومي في سوريا.
وقالـــت راما األحمـــر، الفنانـــة التي أدت 
متثيـــال ورقصا الـــدور الوحيد فـــي العرض، 
الذي صمم رقصاته محمد شـــباط ”كان فرصة 
لي لكي أجسد دورا متثيليا، بعد ظهوري أكثر 
مـــن مرة كفنانـــة في فن الرقـــص“، ومتنت أن 
يتابـــع اجلمهوُر العرَض بأدق تفاصيله، كونه 
يحكي عـــن مكنونات امرأة قاســـت الكثير في 
حياتها، وأكدت أنها قدمت جهدا مضاعفا في 
عرضها املسرحي األول، مع نخبة من الفنانني 
الذيـــن قدمـــوا لها كامـــل خبرتهم في ســـبيل 

إخراج العرض على الشكل األمثل.
وقال معتـــز مالطيه لي مؤلف املســـرحية 
ومخرجهـــا ”في الزمن الغريب الذي نعيشـــه، 
وغربة وبـــالدة الـــروح اللتني نعانـــي منهما 
نتيجـــة ما يحدث في واقعنا ومجتمعنا، أردت 
في املسرحية إعادة طرح أسئلة قدمية، ووخز 
جبـــل اجلليد الكامـــن فينا واملنســـي.. هنالك 
أشـــياء جميلة في ماضينا، نحن إليها، لكنها 

محاطـــة بالضجيـــج والفوضـــى، وال بـــد من 
امتالك سبيل للوصول إليها“.

املســـرحي علـــى احلركة  واعتمد العرض 
املوقعة على موســـيقى خاصـــة وضعها أثيل 
حمدان عميد املعهد العالي للموسيقى بدمشق 
سابقا، وعازف آلة التشيللو في الفرقة الوطنية 
الســـيمفونية، وفي ظهور منفرد ملمثلة واحدة 

اســـتغرق كل زمن العرض ”مونو دراما“، وهو 
شكل جديد لم يعتد املســـرح السوري تقدميه 
فـــي عروضه  الســـابقة، فما اعتبـــره البعض 
”مونـــو دانـــس“ في هـــذا العرض املســـرحي 
هو برأيهـــم خطوة جريئة فـــي تقدمي اجلديد 
واملختلف في مسيرة الفن املسرحي السوري.

وعـــن هذه الفكـــرة والطرح ومقـــدار تقبل 
اجلمهـــور لها يقـــول مالطيه لي ”مـــا قدمناه 
ليـــس عرضـــا راقصـــا، بـــل مســـرح راقص، 
فهناك شـــخصية وأحـــداث تتصاعد للوصول 
إلـــى مكان ما، واجلمهور هو الذي ســـيتفاعل 
مع هـــذه األحداث وينســـجم معهـــا بطريقته 
وجتاوبـــه، أما مســـألة تقبل اجلمهـــور لهكذا 
عروض فاملوضوع مرتبـــط بالتكرار والتعود، 

فـــكل جديـــد ال بـــد أن يرفـــض أوال، لكنـــه مع 
الوقت يصير واقعا ومطلوبا، وتاريخ املسرح 

السوري يثبت ذلك“.
ويضيـــف ”كثيـــرة هـــي األفـــكار اجلديدة 
التـــي قدمـــت، بعضها بقـــي واآلخر لـــم يبق، 
لكن اجلمهور يجـــب أن يعرض عليه املختلف 
واجلديد، طبعا احلقيقي منهما، لكي يعرف أن 
هنالك مسرحا وأفكارا إبداعية جديدة ستقدم، 
ومن خالل التكرار في برمجة العروض سوف 
يتعود عليهـــا وتصبح مـــن متطلباته الفنية، 

هذا ما عودنا عليه اجلمهور في املسرح“.
والفنـــان معتـــز مالطيه لي هـــو أحد أهم 
املبدعـــني في فن الرقص في ســـوريا، يشـــغل 
اآلن منصـــب رئيس قســـم الرقـــص في املعهد 
العالي للفنون املسرحية، درس فن الرقص في 
تشـــيكيا وعاد إلى سوريا عام ١٩٩٠، وحتصل 
على شهادة مصمم رقص دولي من أميركا عام 

.١٩٩٤
وتســـلم مالطيـــه لـــي العديد مـــن الفرق، 
منهـــا فرقـــة ”زنوبيا“ التي قـــدم معها العديد 
من ورشـــات العمل في ســـوريا، وأسس فرقة 
”جمـــرة للرقـــص احلديـــث“، ثـــم فرقـــة ”باتا 
للمسرح اإلميائي الراقص“ في براغ،  كما كان 
مشـــرفا على دورات الباليـــه في املعهد العالي 
للفنـــون املســـرحية، وشـــارك فـــي العديد من 
املهرجانات العربية والدولية كمصمم للرقص، 
وأقام ورشـــات العمل في الرقص احلديث في 
براغ ودمشـــق ومصر، وله مشاركات في أكثر 
من خمســـني عمال مســـرحيا كمصمم للرقص 
أو مخـــرج أو ممثل يؤدي رقصـــات تعبيرية، 
عالوة على مســـاهماته في  مشـــاركات في فن 
األوبريت اخلاصة باألطفال، وكذلك في العديد 

من األعمال التلفزيونية املختلفة.

{ضجيج وحنين} مونو دراما مسرحية تروي مآسي العصر
يقدم صناع العرض املســــــرحي ”ضجيج وحنني“ مســــــاحة جديدة للمسرح الراقص، وهو 
الذي ولد على يدي املســــــرحي الســــــوري أبوخليل القباني منذ ما يزيد عن املئة عام بني 
ســــــوريا ومصر، وفي العرض حكايات عــــــن احلنني وخيبات األمل التي ميكن أن تتعرض 
لها إنســــــانة، فتواجه عقبات في حياتها جتعلها في منعطفات قاســــــية، لتصل إلى نهايات 

مأساوية خطيرة.

امرأة تحكي ألمها من خالل جسدها

أطلـــق املطرب اإلماراتي حســـني الجســـمي أغنية تحمل عنـــوان {بعد إذن الغيـــاب} على موقع 

الفيديوهات يوتيوب، واألغنية الجديدة قام بتأليفها حنظل و من ألحان فايز السعيد.  

اإلماراتيـــة يمثل  الطبيعـــة  تنـــوع 

الشـــعر  لكتابـــة  إلهـــام  مصـــدر 

واألغاني التراثية وإبداع العديد من 

الفنون المرئية

 ◄

40 عمال فنيا تعيد اكتشاف سحر الطبيعة اإلماراتية

ــــــق أعمال معــــــرض ”الطبيعــــــة: خلق  تنطل
وإبداع“ الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان 
ــــــون 2017 في دورته الرابعة عشــــــرة  الفن
بحديقــــــة أم اإلمارات بأبوظبي، من أصالة 
فنية ملخيلة خصبة، حيث استطاع الفنانون 
املشــــــاركون التقاط حركة وإيقاع وحيوية 
ــــــة، مثل الصحراء  النظــــــم البيئية اإلماراتي
ــــــات البحرية واجلبلية،  والســــــبخات والبيئ
باإلضافة إلى البعــــــض من األنواع البرية 
احمللية الرئيســــــية في دولة اإلمارات مثل 
املها العربي، واألنواع البحرية مثل أبقار 
وســــــالحف منقار  البحر ”محمية األطوم“ 
الصقر والشعاب املرجانية وغابات القرم.

[ فنانون إماراتيون وعالميون ينطلقون من األصالة الفنية البتكار مخيلة خصبة

{ما وراء المدينة: داخل المدينة} عمل تشكيلي لحازم حرب 

املكلفني،  فنانــــني 
صــــور اإليطالي
لوبــــاردو  رتــــو 

ســــاعة متواصلة 
بوطينــــة“ التي مت 
٢٠١١ لتكون إحدى 
الســــبعة اجلديدة، 
تفاصيلهــــا بصور 

١٤٤٠ صورة.
ن أن عمله يأتي 

”مخططات“ ه
يدور  وطينة“
لطبيعــــي،
من خالله
هشــــة 

 إلى 
اية 
ن 

أدمي األ عملهــــا 
فقــــد اجلامــــد“
إلهامها األساســـ
الستكشـــ وذلــــك 

اجليولوجيــــة 
الطبيعيــــة، حيث ي
جتويفــــا جيولوجيـــ
الطبقــــات املتشــــكلة
الطبيع بشــــكلها 
ويأخــــذ هذا الع
ميتافيزيقيــــا أ
يشــــير إلــــى
واحليوانــــات
إلى التراب
ما يرمــــز
الطبيعــــ
دون
ن



} كاليفورنيــا  - شـــهد مطلع هذا األســـبوع 
ســـباقا من نوع خاص تنافست خالله شركات 
تكنولوجيا ناشـــئة بهدف ترسيخ تكنولوجيا 
القيادة الذاتية وهي ثورة قد تغير من منظومة 
قطاع صناعة السيارات وتؤدي إلى حتول في 

وسائل النقل.
وانطلقت تسع سيارات ذاتية القيادة دون 
أن تصدر أصوات التسارع املعتادة على حلبة 
ســـباق طولهـــا 3.2 كيلومتر في شـــمال والية 
كاليفورنيـــا األميركية في ســـباق نظمه طلبة 

وممولون ملشاريع من شركات جديدة.
ويعد هذا الســـباق الثاني من نوعه، ونظم 
مبشاركة كل من شركة واميو التابعة أللفابيت 
املالكـــة حملرك البحث غوغل وأوبر وشـــركات 
ســـيارات كبرى، علما وأن كل السيارات التي 
شـــاركت كان لديها سائق خلف املقود للتدخل 
عند الضرورة ولم تتمكن ســـوى أربع سيارات 
من قطع احللبة بأكملها دون مساعدة بشرية.

وكانت شـــركة بوينت وان لتقدمي خدمات 
حتديد املواقع هي الفائز غير الرسمي للسباق، 
إذ متكنت ســـيارتها من قطع احللبة في ثالث 
دقائق و37.9 ثانية، وقطعت السيارات احللبة 

كل على حدة.
وقال جوشـــوا ساتشـــتر منظم الســـباق 
”يومـــا ما ســـتتمكن من مشـــاهدة اآلالت تقوم 
مبهام ال ميكن للناس القيـــام بها. اليوم نحن 
نحاول فحسب اللحاق بالصورة التي ستكون 
عليها جتربة القيـــادة األولى لطفلك املراهق“، 
واعتبـــر الســـباق فرصة الختبار حـــدود تلك 

التكنولوجيا اجلديدة.
وبالنســـبة للشـــركات الصغيـــرة والطلبة 
منحهـــم الســـباق بيئة اختبار كبيـــرة وآمنة، 
واتخـــاذ قـــرار عن كيفيـــة إبطاء القيـــادة في 
منحنى على سبيل املثال هو موضوع أساسي 
لالختبار بالنســـبة لســـيارة تقود نفسها وال 
ميكـــن للشـــركات املبتدئة بالضـــرورة حتمل 
نفقـــات الوصول إلى منشـــأة اختبـــار كبيرة 

دون مـــارة. واســـتخدمت بعـــض الســـيارات 
نظـــام حتديد املواقـــع ”جي.بـــي.إس“ وغيره 
مـــن أنظمة التتبع التبـــاع خرائط رقمية لقطع 
حلبـــة الســـباق. وتلـــك كانت االســـتراتيجية 
التي تبعتها شـــركة بوينت وان والتي حتاول 
اخلروج بتقنية لتحديـــد املواقع بصورة أكثر 

دقة من جي.بي.إس.
وتظهـــر بيانـــات حديثـــة مـــن الوالية أن 
ســـيارات شركة واميو تقطع نحو ثمانية آالف 

كيلومتر دون تدخل من القائد البشري فيها.
ويطرح هذا الســـباق تســـاؤالت عن موعد 
انطالق السيارات ذاتية القيادة على الطرقات، 
وقالت شـــركة مرســـيدس في هـــذا الصدد إن 
السيارات ذاتية القيادة بشكل كامل لن تبصر 

النور قبل عشر سنوات من اليوم.
وصـــرح رئيس قســـم التحقـــق والتجارب 
لدى مرســـيدس جوشـــن هـــاب علـــى هامش 
سباق جائزة أســـتراليا الكبرى في الفورموال 
واحد، بأّن أجهزة القيادة الذاتية التي تنتجها 
الشركة حاليا هي في املرحلة األولى أو الثانية 
وأّن هنـــاك وقتا طويال ســـيمضي قبل أن يتم 

االنتقال إلى املرحلة اخلامسة.
وبالنسبة للســـيد هاب فإّن مرسيدس غير 
مســـتعجلة لتحقيق تقدم علـــى صعيد تطوير 
هـــذه التقنيـــات على العكس من تيســـال التي 
جتهـــز ســـياراتها حاليا بتجهيزات تناســـب 

املرحلة اخلامسة من القيادة الذاتية.
كما أن معرض جنيف 2017 كشف أن معظم 
الطـــرازات اجلديـــدة التي عرضتها شـــركات 
الســـيارات خالل املعـرض حتمـــل الكثير مـن 
مزايا القيـادة الـذاتية منهـا نيسان ومرسيدس 
وبي.أم.دبليـو وتـويوتـــا وعـدد كبير من أكبر 

شـركات صناعة السيارات.
وأظهر املعرض أيضا احتدام التنافس بني 
شـــركات التكنولوجيا العمالقة لرســـم معالم 

ســـيارات املســـتقبل، حني أعلنت شـــركة إنتل 
املهيمنـــة على صناعة الرقائق اإللكترونية عن 
استحواذها على شركة موبيل.آي املتخصصة 
في األنظمة املضادة للتصادم واملســـاعدة في 

قيادة السيارات بشكل ذاتي.
ومتلك شـــركات تكنولوجيا أخرى مثل أبل 
وغوغـــل برامج متقدمة لدخول عالم ســـيارات 

املستقبل.
وقالت وسائل اإلعالم عن صفقة إنتل إنها 
أكبـــر مبلغ مت دفعه لالســـتحواذ على شـــركة 
إســـرائيلية في مجال التكنولوجيـــا املتقدمة 
من قبل شـــركة أجنبية. وتعد شـــركة موبيل.
آي، التي تأسســـت في 1999 من أبرز الشركات 
املتخصصـــة بأنظمـــة الرؤيـــة االصطناعيـــة 

املستخدمة في السيارات.
وأوضـــح البيـــان أن الصفقة من شـــأنها 
”تســـريع االبتـــكار فـــي صناعـــة الســـيارات 
وستضع إنتل في صدارة الشركات التي توفر 
التكنولوجيا في سوق السيارات ذاتية القيادة 

جزئيا أو كليا“.
وتشـــير تقديرات إنتل إلى أن سوق أنظمة 
جمع البيانات واخلدمات في قطاع السيارات 
ذاتية القيادة ميكن أن يتجاوز 70 مليار دوالر 

بحلول عام 2030.
وســـبق أن أعلنت شـــركة فورد األميركية 
لصناعـــة الســـيارات عن خطط إلنتاج واســـع 
للســـيارات ذاتية القيـــادة، خالية مـــن املقود 

ودواســـات الفرامـــل وال حتتاج إلـــى الوقود 
بحلول عام 2021.

وبـــدأت فـــورد التعـــاون مع غوغـــل العام 
املاضـــي من أجل تشـــكيل حتالف ينظم أعمال 
صناعة الســـيارات ذاتية القيـــادة. كما دخلت 
الســـباق شـــركات أخرى مثل جنرال موتورز 

وأودي وهوندا وتسال.
وذكـــرت أنباء في العام املاضي أن شـــركة 
أبـــل تخلت عـــن خطط إلنتـــاج ســـيارة ذاتية 
القيـــادة خاصة بها لتركز علـــى إنتاج برامج 
جلميع السيارات ذاتية القيادة جلعلها وسيلة 

نقل أكثر أمانا.
ويرى محللـــون أن تلك اخلطوة تتيح ألبل 
مرونـــة فـــي التعامل مع العديـــد من مصنعي 

السيارات.
وذكر تقريـــر كوري جنوبي أنه من املتوقع 
أن تصل مبيعات الســـيارات ذاتية القيادة في 
أنحـــاء العالم إلـــى 20 مليون وحـــدة بحلول 
عـــام 2035، وذلـــك بســـبب التطـــور الســـريع 

لتكنولوجيات هذه السيارات.
ونقلت تقارير إخباريـــة محلية عن املعهد 
الكـــوري لالقتصاديات الصناعيـــة والتجارة 
القول ”ســـوق السيارات الذكية سوف يتوسع 
بدرجة كبيرة، حيث من املتوقع أن يبدأ تسيير 

السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2020“.
ويشار إلى أن شـــركات صناعة السيارات 
وشـــركات تكنولوجيا املعلومـــات مثل غوغل 
وبي إم دبليو ومرسيدس بنز تركز على تطوير 
السيارات ذاتية القيادة. وقد اتخذت احلكومة 
الكورية اجلنوبية إجراءات لتشجيع الشركات 

احمللية على االنضمام إلى هذا التوجه.
وجاء فـــي تقرير املعهد الكـــوري أنه على 
احلكومـــة وضـــع سياســـات شـــاملة بشـــأن 
الســـيارات ذاتية القيادة من أجل إيجاد نظام 

بيئي يشجع على العمل. 
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القيادة الذاتية.. عمالقة التكنولوجيا على خط االنطالق
[ تكنولوجيا القيادة الذاتية ثورة في منظومة قطاع صناعة السيارات

قطاع صناعة السيارات ذاتية القيادة يوسع دائرة التنافس بني الشركات املصنعة للسيارات وعمالقة التكنولوجيا 
والشركات الناشئة والطلبة، بهدف إحداث ثورة في القطاع.

الرؤية املستقبلية للنقل

قامــــــت شــــــركات ناشــــــئة تابعــــــة لعمالقة 
ــــــا بتنظيم ســــــباق الهدف منه  التكنولوجي
اختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية، ال سيما 
وأن كبرى شــــــركات صناعة الســــــيارات 
ــــــة إلدخــــــال املزيد من  تســــــير بخطى ثابت
ــــــزات الذكية على أحدث موديالتها  التجهي
من خالل التعاون مع شركات التكنولوجيا 

التي أظهرت اهتماما بهذا القطاع.

موديالت كابريو ٢٠١٧
} شــتوتغارت (ألمانيــا) - تتمتع موديالت 
كابريو بأناقة تربطها دائما بالرومانسية، 
كمـــا أنها تتميز بطابـــع رياضي. وتحرص 
شركات إنتاج السيارات على تعزيز جدول 
إنتـــاج الموديـــالت بإصـــدارات الســـيارة 
التي تســـمح بمالطفة العليل الدافئ لوجه 

سائقها.
وقال البروفيســـور شـــتيفان براتســـل 
مدير مركـــز إدارة الســـيارات فـــي جامعة 
العلـــوم التطبيقية في بيرغيـــش غالدباغ، 
إن الســـيارة كابريو تنقل لراكبها إحساس 

االنفتاح على الحياة مع التمتع بها.
وأفـــاد خبير تصميم الســـيارات باولو 
تومنيللـــي بـــأن موديـــالت كابريو تخطف 
األنظار إليهـــا بأناقتها، كمـــا أن الكثيرين 
يربطون بينها وبين الرومانسية، باإلضافة 
إلى أن موديـــالت كابريو تعزز من الصورة 
الذهنيـــة للعالمـــة التجارية. وفـــي ما يلي 
إطاللـــة على أهـــم موديالت كابريـــو التي 

تظهر هذا العام:

[ أودي كابريـــو إيـــه 5: يقـــدم الموديـــل 
كابريـــو إيه 5 الجديد أماكـــن ألربعة ركاب، 
ومحركات بنزين وديـــزل تغطي نطاق قوة 
يمتد بيـــن 140 كيلووات/190 حصانا و260 

كيلووات/354 حصانا.
أن  إلـــى  األلمانيـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
ســـيارتها الجديدة تأتي بســـقف يتم فتحه 
فـــي 15 ثانية، كما يســـع صنـــدوق األمتعة 
ما يصـــل إلى 380 لترا من األمتعة. ويعتمد 
الموديـــل كابريو إيه 5 على ســـواعد محرك 
سداســـي األسطوانات سعة 3 لترات وبقوة 

260 كيلووات/354 حصانا.

[ كابريـــو بـــي إم دبليو الفئـــة الرابعة: 
أطلقت بـــي إم دبليو الموديـــل الجديد من 
الفئة الرابعة. ومقارنة بالموديل الســـابق 
تطل الســـيارة بتغييرات تظهر على المئزر 
األمامـــي والكشـــافات والمصـــدم الخلفي. 
وبشـــكل قياسي تزخر الســـيارة بمصابيح 
آل إي دي ثنائيـــة ونظـــام متطور للمالحة 
مـــع واجهة المســـتخدم المعدلـــة. وتعتمد 
الســـيارة الرياضيـــة علـــى نظـــام توجيه 

ومجموعة تعليق مشدودة.

[ كابريـــو مرســـيدس الفئـــة إي: تقـــدم 
الســـيارة أماكـــن ألربعـــة ركاب ومقصورة 
هادئة جدا. ويتكون سقف السيارة من أربع 
طبقات من القماش، كما يتم فتحه وغلقه في 
20 ثانية. ويتولى سبويلر الزجاج األمامي 
خفض ضوضاء الرياح القوية في الداخل.

ويســـع صنـــدوق األمتعة مـــا يصل إلى 
385 لترا، كما تتوفر للســـيارة مجموعة من 
محـــركات البنزيـــن والديـــزل تغطي مجاال 
حصانـــا  كيلـــووات/184  يمتـــد بيـــن 135 
إلـــى 245 كيلـــووات/333 حصانـــا. وتقدم 
مرســـيدس نظـــام الدفع الرباعي للســـيارة 

ضمن باقة التجهيزات االختيارية.

[ مازدا إم إيكس-5 آر إف: تعتمد سيارة 
مازدا ثنائية المقاعد على ســـقف كهربائي 
قابل للطي، يتم فتحـــه وغلقه في 13 ثانية، 
كمـــا يزأر بداخل الســـيارة، التي تزن 1120 
كجـــم، محرك بنزين ســـعة 2 لتر وبقوة 118 

كيلووات/160 حصانا.

} نشـــرت شـــركة رينو مقطع فيديو دعائي 
لســـيارات هاتشـــباك التي ظهرت في ألعاب 
الكمبيوتر املختلفة. ويتوقع الكشـــف عنها 

العام اجلاري رغم عدم حتديد موعد لذلك.
هذا ولم تنشر شركة رينو أي مواصفات 
لسيارتها اجلديدة، لكن التسريبات األخيرة 
أشـــارت إلـــى أن هاتشـــباك ميغـــان آر إس 

ستحصل على محرك تيربو بسعة لترين.
وتفيـــد املعلومـــات بـــأن ميغـــان آر إس 
تراهـــن على حتطيـــم رقـــم ”نوربورغرينغ“ 
القياسي لسيارات هاتشـــباك. هذا ويرجح 
أن يتـــم الكشـــف عـــن رينو ميغـــان آر إس 
مـــن اجليل اجلديد في معـــرض فرانكفورت 

للسيارات الذي سيقام في سبتمبر القادم.

} كشـــفت مجموعة هيونداي موتور ”أكبر 
منتـــج ســـيارات فـــي كوريـــا اجلنوبية عن 
اعتزامها طرح ســـيارة جديدة متاما من فئة 
الســـيارات متعددة األغراض ذات التجهيز 
الرياضـــي ’إس.يو.في‘ خالل الصيف املقبل 
باسم كونا استجابة للطلب العاملي املتزايد 

على هذه الفئة من السيارات.
ونقلت تقارير إخبارية عن مســـؤول في 
هيونـــداي القول إن اســـم كونـــا الذي يأتي 
تيمنا باســـم منتجع في شمال غرب جزيرة 
هاواي، هو جزء من اســـتراتيجية هيونداي 
العامليـــة جلذب املزيـــد من املشـــترين، بعد 
جناحها في إطالق أســـماء مناطق شـــهيرة 

على سياراتها من فئة إس.يو.في.

} أعلنت شـــركة جاغوار عـــن إعادة إحياء 
ســـيارتها أي-تايب األسطورية، وذلك خالل 
مشـــاركتها ضمـــن فعاليات معـــرض تكنو 
كالســـيكا للموديـــالت الكالســـيكية مبدينة 
إيســـن األملانية في الفترة من 5 إلى 9 أبريل 

اجلاري.
أن  البريطانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
سيارتها الرياضية الكالسيكية، التي تصل 
إلـــى ســـرعة قصـــوى 240 كلـــم/س تقريبا، 

تتميز من خالل غطاء حيز احملرك الطويل.
وأفـــادت جاغوار أنها ســـتحتفظ ضمن 
جتهيزات الســـيارة فـــي الغالـــب باألجزاء 
األصلية قـــدر اإلمـــكان، مع االعتمـــاد على 

أجزاء جديدة في حالة الضرورة فقط.

} أزاحـــت شـــركة رولز رويـــس النقاب عن 
طالء مـــن األملـــاس يزين املوديـــل اخلاص 

اليغانس من أيقونتها الفاخرة غوست.
الشهيرة  البريطانية  الشركة  وأوضحت 
أن طالء األملاس، الذي يحمل االســـم دامين 
داســـت، عبارة عن مسحوق دقيق ناجم عن 
الطحن الدقيق ملا يبلغ مجموعه 1000 قطعة 
أملـــاس، ومتت معاجلته فـــي الطالء، ليمنح 
الســـيارة بريقـــا متأللئا ينطـــق بالفخامة 

واألبهة.
ولم تفصح رولز رويس عن ســـعر طالء 
األملاس، ولكنها وصفته بأنه ”أغلى طالء مت 
تزيني سيارة رولز رويس به عبر العصور“، 

ولم تقدم تفاصيل حول طرحها للموديل.

جديد السيارات

سباق الســـيارات ذاتية القيادة 
موعـــد  عـــن  تســـاؤالت  يطـــرح 
انطالق هذه املوديالت الذكية 

على الطرقات

&

قط
وال

رينو تحطم الرقم القياسي 
لسيارات هاتشباك

جاغوار تعيد إحياء 
سيارتها األسطورية

هيونداي تتيمن باسم 
منتجع في جزيرة هاواي

رولز رويس غوست تحظى 
بطالء من األملاس

سوق الســـيارات الذكية سيتوسع 
بدرجـــة كبيـــرة، حيث مـــن املتوقع 
أن يبـــدأ تســـيير الســـيارات ذاتية 

القيادة بحلول عام 2020

◄



} بــريوت – شـــنت حركة حماس الفلسطينية 
هجومـــا حادا علـــى قناة املياديـــن املقربة من 
إيـــران متهمة إياها بســـرقة وثيقة سياســـية 

وإذاعتها بطريقة غير الئقة مهنيا.
ســـامي  وقـــال الناطـــق باســـم ”حماس“ 
أبوزهـــري على صفحته فـــي تويتر إّن حركته 
لم تســـّلم قناة امليادين نســـخة مـــن وثيقتها 
السياسية، وهي حصلت على إحدى مسودات 

الوثيقة بطريقة غير الئقة مهنيا.
وأضـــاف أبوزهـــري أّن حمـــاس ســـتعلن 
عـــن الوثيقة األصلية وستنشـــرها الحقا وفق 

الترتيبات التي حددتها قيادة احلركة.

وانتقـــد العديد من الفلســـطينيني تصرف 
قناة امليادين احملســـوبة على محور ”املقاومة 
واملمانعة“، وكتب أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي جامعة األمـــة بغزة عدنـــان أبوعامر على 
صفحتـــه في فيســـبوك عـــن التســـريب قائال 
”تســـريب املياديـــن لوثيقة حماس قـــد تبرره 
بالسبق الصحافي مع أن القناة الناطقة باسم 
محـــور إيران، وتعتبر حماس جزءا منه، كانت 

مطالبة باستئذان قيادة احلركة قبل نشرها“.
وأضاف أبوعامر ”هل لو حصلت (امليادين) 
على وثيقـــة حلزب الله، أكانت تنشـــرها دون 
استئذانه. صحيح أن حماس مطالبة باحلفاظ 

علـــى وثائقها، لكن لعل القنـــاة حصلت عليها 
بطريقة ’غير الئقة!‘، متعمدة إفســـاد ترتيبات 
حماس لإلعالن عن الوثيقة بصورة تليق بها، 

ومبن سيعلنها!“.
وبـــدأت قناة ”امليادين“ منـــذ انطالقها في 
عـــام 2012 في التســـويق لنفســـها بأنها قناة 
أخبار القضية الفلسطينية وبوصلتها الدائمة 
فلســـطني واملقاوم، وأكدت أن سياستها تقوم 
علـــى الوضـــوح واملهنية، وتنقـــل الواقع كما 
هو، إال أن تقاريرهـــا وخطها التحريري  كانا 
واضحـــني، حيـــث اعتبرها املتابعـــون واحدا 
من املنابـــر اإلعالمية الناطقـــة بالعربية التي 

متولهـــا وتوجهها إيران في املنطقة، وســـبق 
للعديـــد من العاملني في القنـــاة أن عبروا عن 
اســـتيائهم من سياسة القناة وحجم التضليل 
والدعاية التي تروج لها لصالح  إيران وحزب 

الله والنظام السوري واحلوثيني في اليمن.
ودفـــع اجلدل الدائر حـــول أداء القناة إلى 
كشف الكثير من مالبسات سياستها الداخلية، 
حني ألزمـــت القنـــاة العاملني فيهـــا باختيار 

ضيوف يدعمون وجهتها السياسية.
وقـــد قامت إدارة القنـــاة بفصل العديد من 
العاملني لديها الرافضني لهذه السياســـة مثل 

اإلعالمية التونسية مليكة اجلباري.

} نيويــورك – عند اإلعالن عن صفقة صحيفة 
واشنطن بوســـت األميركية عام 2013، تداولت 
وســـائل اإلعالم العالمية النبأ على أنه بمثابة 
النهايـــة للصحـــف المطبوعـــة، وذهـــب أحد 
المتخصصيـــن  إلـــى حد اعتبـــار أن الصفقة 
”عمل خيـــري“ من قبل جيـــف بيزوس صاحب 
التصنيـــف الـ19 فـــي أكبر الثـــروات العالمية 

بحسب ”الئحة فوربس“.
واليـــوم تؤكـــد إحصـــاءات وزارة العمـــل 
األميركية حجـــم تراجع الصحـــف المطبوعة 
التي اســـتغنت عن أكثر من نصـــف العاملين 
لديهـــا منذ خمســـة عشـــر عاما وحتـــى العام 

الماضي 2016.
وقالـــت الـــوزارة  اإلثنيـــن إن تراجـــع عدد 
العامليـــن في الصحـــف األميركيـــة المطبوعة 
بلغ 57.8 بالمئة بين يناير 2001 وسبتمبر 2016 
مع إلغاء 238 ألف وظيفة. وفي الفترة نفســـها 
تراجع عدد الشركات العاملة في قطاع الصحف 

بـ18 بالمئة لينتقل من 9310 إلى 7623 شركة.
وكان هذا التراجع كبيرا أيضا على صعيد 
المجـــالت وبلغ 42.4 بالمئة على مدى 15 عاما، 
لكنـــه كان أقـــل على صعيد اإلذاعـــة وكان أقل 
بـ23.5 بالمئة في ســـبتمبر 2016 عما كان عليه 

في يناير 2001.
وذكرت أرقام الـــوزارة أن التلفزيون وبعد 
تراجـــع بــــ14.5 بالمئة بيـــن 2001 و2009، عاد 
وسجل تحســـنا كبيرا بنسبة 13.5 بالمئة منذ 

نوفمبر 2009.
كما ســـجل قطاع نشر الكتب هبوطا بـ29.1 
بالمئـــة فـــي عـــدد موظفيـــه بين ينايـــر 2001 

وسبتمبر 2016.
فـــي المقابـــل ســـجل قطـــاع النشـــر على 
اإلنترنت زيادة في عـــدد الوظائف من 67.000 

في العام 2007 إلى 206.000 في 2016.

وتعكس هـــذه األرقام التحـــول الكبير في 
صناعـــة اإلعـــالم مـــع االنتقال إلـــى اإلنترنت 
على حســـاب المطبوعات. حيـــث بلغ إجمالي 
خسائر الوظائف في قطاع الصحف المطبوعة 
والمجالت ونشـــر الكتب 333.781 ألف وظيفة 
أي مـــا يوازي النصف (50.2 بالمئة) على مدى 

15 عاما.
المراقبـــون لمســـيرة صناعة  وال يعتبـــر 
اإلعالم هذه األرقام مفاجئة، إذ ال يمر يوم دون 
أن تتحدث وســـائل اإلعالم عن إغالق صحيفة 
أو مجلـــة، إضافـــة إلى أجراس اإلنـــذار التي 
يدقهـــا المختصـــون في كل أنحـــاء العالم عن 
مســـتوى التهديد الذي تمثله مواقع اإلنترنت 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي التي هزت 

عرش الصحافة منذ سنوات.
ويرى الصحافي اإلسباني رامون لوبو أن 
األزمة االقتصادية عام 2008 قد اسُتغلت بشكل 
أو بآخـــر لطـــرد الصحافيين بهـــدف تقليص 
مصاريف األخبار، باإلضافة إلى تجريدها من 

قيمها األخالقية وجودتها.
ويعتبـــر لوبـــو أن أزمـــة الصحافة مهدت 
الطريق لظهور العديد من المواقع اإللكترونية 
التي تفتعـــل أخبارا زائفـــة وتقدمها لجمهور 

متعطش لتغذية تحيزه وأفكاره المسبقة.
وأضاف ”في حقيقة األمر فقد الصحافيون 
جوهر عملهم إلى درجة أن المعلومات الزائفة 
واإلشـــاعات أصبحت أكثر أهمية من الحقيقة 

المثبتة“.
ويتســـاءل صحافيون إذا كانت الصحافة 
قد خســـرت هذا العدد مـــن الوظائف في وقت 
لم تكن تعاني من تدهور الثقة بوسائل اإلعالم 
األميركيـــة، كيف ســـيكون الحال فـــي ما بعد 
مع انعـــدام ثقة الجمهور بما ينشـــره اإلعالم 
اليوم، وعـــدم الســـيطرة على تدفـــق األخبار 
الكاذبة؟ حيث تظهر استطالعات الرأي بشكل 
واضح أن الثقة بوســـائل اإلعالم األميركية قد 
أصبحـــت منخفضة للغاية بل وقابلة لالنهيار 
تمامـــا وخاصة بيـــن الجمهورييـــن أكثر من 

الديمقراطيين.
وصنف خبراء في اإلعالم وســـائل اإلعالم 
األميركيـــة مـــن بيـــن قائمة الخاســـرين العام 

الماضي، بل إنها تحتل رأس القائمة، ويخشى 
األميركيون فقدان الثقة في الصحافة التي في 
نهايـــة المطاف تجلب المزيد من الضرر لألمة 

أكثر من أي عدو خارجي.
ويثـــق 18 بالمئة فقط مـــن األميركيين في 
األخبـــار الوطنية، و22 بالمئة فقط في األخبار 

المحلية، وفقا لمركز بيو لألبحاث.
وعلـــق الصحافـــي فينلي بيتـــر على هذه 
النتائج بالقول إن األميركيين نســـوا الغرض 

األساسي من الصحف.
وأضاف أن عـــدم الثقة في الصحافة ليس 
مسألة مزاح، فنقل المعلومات الخاطئة وسط 
الجهـــل بكيفية اتخـــاذ القـــرارات الصحيحة 

والسليمة سيقود إلى فشل الديمقراطية.
وال يمكـــن الحديـــث عن أزمـــات الصحافة 
الورقيـــة في الواليات المتحـــدة دون الحديث 

عـــن اإلنفاق الذي قل بشـــكل كبير بعد أن قلت 
اإلعالنـــات التي تحصل عليها الصحف من 46 
مليون دوالر عام 2003 إلى 23 مليون دوالر عام 

2011، على سبيل المثال.
فـــي حيـــن أن شـــركتي غوغل وفيســـبوك 
تخططـــان للســـيطرة علـــى أكبـــر نصيب في 
ســـوق اإلعالنات الرقمية خالل العام الجاري 
لتســـتحوذا معا علـــى 60 بالمئة من قيمة هذه 
الســـوق التي ال تتوقف عن النمو على حساب 
وســـائل اإلعـــالم التقليدية األخـــرى، وفق ما 
توقعت شركة ”اي ماركيتير“ البحثية المعنية 

بالتجارة واإلعالم والتسويق الرقمي.
وكان الصحافـــي الفرنســـي برنـــار بوليه 
تناول العوامـــل التي تضر باإلعـــالم الورقي 
لصالح شركات اإلنترنت، ولخصها بانخفاض 
في الميزانيات اإلعالنيـــة للصحف التقليدية 

واتجاهها نحو وســـائل اإلعـــالم اإللكترونية،  
إضافـــة إلى عـــدم اهتمـــام جمهور الشـــباب 
بالمطبـــوع، وتغيـــر أنماط التفكيـــر والقراءة 
لدى مجتمع المعرفة، إلى جانب انتصار ثقافة 
الحصـــول المجاني على كل شـــيء، وهذه هي 
الثورة التي تعصـــف بالصحافة المكتوبة في 

كل مكان.
وأوضح بوليه فـــي كتابه ”نهاية الصحف 
ومســـتقبل اإلعالم“، ”أن ديمقراطية اإلنترنت 
فرضـــت فـــرزا لإلعالم، مـــن جهـــة معلومات 
غنيـــة لألغنيـــاء منتقـــاة ومنظمـــة ومحققة، 
ومـــن الجهة األخرى معلومـــات فقيرة للفقراء 
مجانية وسريعة ومكررة لكنها آلية وخاضعة 
للعمليات الحســـابية ألباطرة اإلنترنت الذين 
يقدمون خدمات مجانية تســـمح لهم بتسجيل 

بيانات كل مستخدم للشبكة“.

األربعاء 2017/04/05 - السنة 39 العدد 1810593

ميديا
[ ما هو حجم الخسائر القادمة مع انتشار األخبار الكاذبة  [ غوغل وفيسبوك تخططان لالستحواذ على 60 بالمئة من اإلعالنات
نصف الصحافيين األميركيين فقدوا وظائفهم في عهد الثقة باإلعالم

الصحف تدفع ثمن التحول في صناعة اإلعالم

 تشــــــير أرقام وزارة العمــــــل األميركية إلى أن الصحف املطبوعة اســــــتغنت عن أكثر من 
نصف العاملني لديها منذ خمســــــة عشــــــر عاما وحتى العام املاضي 2016. وتعكس هذه 
األرقام التحول الكبير في صناعة اإلعالم مع االنتقال إلى اإلنترنت على حساب الصحافة 

املطبوعة في الواليات املتحدة.

وثيقة مسربة تفسد الوئام بين حماس وقناة الميادين

«وسائل اإلعالم تستطيع أن تقوم بدور فعال في املعاونة على تحقيق خطط وأهداف التنمية 
املستدامة باعتبارها جزءا مهما من التطور القومي الذي تعمل في إطاره}.

هويدا مصطفى
عميدة املعهد الدولي لإلعالم بأكادميية الشروق املصرية

«يقع على عاتق املؤسســـات اإلعالمية دور كبير في توعية املجتمع بأهمية التنمية والتطوير 
في مختلف املجاالت، إذ أن اإلعالم يشكل مرتكزًا مهمًا للبناء ورديفًا للنمو}.

علي بن متيم
مدير عام شركة أبوظبي لإلعالم

◄ رصد تقرير لنقابة الصحافيين 
اليمنيين الثالثاء 47 حالة انتهاك 

طالت صحافيين ومؤسسات إعالمية 
في اليمن خالل الربع األول من العام 

الجاري 2017. وقالت النقابة عبر 
تقريرها إن ”العام الجديد بدأ أكثر عنفا 
وعدائية تجاه الصحافة والصحافيين، 

معقدا للوضع والبيئة اإلعالمية التي 
يعمل فيها الصحافيون اليمنيون“.

◄ اعتقلت األجهزة األمنية في الجزائر 
االثنين مشتبها به في قرصنة موقع 

وكالة األنباء الرسمية (واج)، حسب ما 
نشرته هذه الوكالة بعد تحريات قامت 

بها الشرطة الجزائرية المكلفة بمحاربة 
الجرائم الرقمية. ويواجه المشتبه 
به تهما تصل عقوبتها إلى سنتين 

سجنا وغرامة تصل إلى 150 ألف دينار 
جزائري (1300 دوالر).

◄ سجل ”المركز السوري للحريات 
التابع لرابطة الصحافيين  الصحافية“ 

السوريين، وقوع 26 انتهاكا بحق 
الصحافيين ووسائل اإلعالم في 

سوريا خالل شهر مارس الماضي، 
في انخفاض بسيط مقارنة مع عدد 

االنتهاكات نفسه لشهر فبراير.

◄ أعلنت وكالة ”فرانس برس“ أن 
مصورها في مدينة بنغازي عبدالله 

دومة ُألقي القبض عليه مجددا مساء 
السبت على يد جهاز الشرطة وفقا 

لمصادر من أسرته. وأبدت إدارة الوكالة 
قلقها لتوقيف دومة، ودعت سلطات 

بنغازي إلى اإلفراج عنه بال تأخير ومن 
دون توجيه أي تهمة إليه.

◄ نددت منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
االثنين بميثاق العمل الصحافي الذي 
وجهته وزارة االتصال الجزائرية إلى 

وسائل اإلعالم، وطالبت فيه بعدم منح 
الكلمة للمعارضين الداعين إلى مقاطعة 

االنتخابات البرلمانية في مايو.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

الصحافيون فقـــدوا جوهر عملهم 
إلـــى درجـــة أن املعلومـــات الزائفة 
والشـــائعات أصبحـــت أكثر أهمية 

من الحقيقة املثبتة

◄

} الجدل البحثي والسياسي والقانوني 
حول حدود العالقة بين الخصوصيات 

والحريات الفردية من جهة، والقوانين من 
جهة ثانية قديم جديد، ال سيما إذا تعلق 

األمر بحدود الحريات في العالم االفتراضي 
أو شبكة اإلنترنت.

الخصوصيات والحريات الفردية مسألة 
تصونها وتحفظها القوانين والمواثيق 

الدولية، فضال عن الدساتير والقوانين في 
غالبية الدول، ال سيما تلك التي تسعى إلى 

الحفاظ على مراتب تنافسية عالمية متقدمة 
في مؤشرات التنمية البشرية وحقوق 

اإلنسان ومعدالت الرفاه وغيرها.
وقد قفزت العالقة بين الحريات 

والقوانين مؤخرا إلى واجهة النقاش 
العالمي عقب االعتداء اإلرهابي في 

بريطانيا، حيث تسعى السلطات األمنية 
في الدول كافة إلى الحصول على معلومات 

تساعدها في توفير الحماية واألمن 
للمواطنين، ولكنها تشعر بقلق شديد حين 
تبقى مساحات أو مناطق غائبة عنها حتى 

لو كانت في ساحات العالم االفتراضي.
اختباء اإلرهابيين سواء في كهوف 

وجبال وغابات أو في اإلنترنت، مسألة قد 

تكون لها عالقة بالحريات والخصوصيات 
الفردية وحدود ممارساته، ما يستوجب 
التعرف بدقة إلى حدود حق المجتمعات 
والدول في العيش بسالم وأمان وحماية 

نفسها من أي فكر إجرامي قد يختفي وراء 
جدار مادي أو افتراضي.

شخصيا، استغرب المزايدة من البعض، 
وال سيما بعض منظمات حقوق اإلنسان، 
التي تمأل الدنيا صراخا وضجيجا عند 
نشر معلومات حول طلبات بعض الدول 

من شركات تدير أو تمتلك مواقع إلكترونية 
ووسائل تواصل اجتماعي للوصول 

إلى معلومات حول حسابات شخصية 
ألشخاص يشتبه في عالقتهم باإلرهاب، 

علما بأن نسبة االشتباه في حاالت كهذه 
ال تكاد تذكر مقارنة باألعداد المليارية 

لمستخدمي مواقع التواصل مثل فيسبوك 
وتويتر وغيرهما.

في االعتداء اإلرهابي األخير في لندن 
لم تتمكن سلطات التحقيق من الوصول 

إلى رسائل دردشة إلكترونية مشفرة بعثها 
اإلرهابي إلى شخص أو مجموعة يتواصل 
معها عبر برنامج واتساب، ما فتح مجددا 

بقوة ملف النقاشات حول حق السلطات 
المختصة في الوصول إلى المعلومات بما 

يوفر الحماية للناس، وحق مستخدمي 
هذه الوسائل في الخصوصية والحريات 

الفردية.

أدرك أن من الصعوبة بمكان وضع حد 
فاصل ورسم حدود قانونية وإجرائية دقيقة 

بين حق هذا وذاك، ولكن خطورة الظاهرة 
اإلرهابية تقتضي ضرورة العمل الجاد 

على ذلك، ال سيما أن فكرة الحرية ليست 
مستهدفة في حد ذاتها، وعلما أيضا بأن 
منح صالحيات الوصول إلى المعلومات 

قد يساء استخدامه في بعض األحيان 
في بعض الدول، ولكن هذه األمور تبقى 

استثناءات ال يجب أن تعطل حق الجميع 
في الحصول على أقصى درجات الحماية 

األمنية.
الجدل بين الشركة المالكة للموقع 

الشهير والسلطات الرسمية في بريطانيا 
وغيرها من الدول حول هذه الجزئية له 

بعدان اقتصادي وتجاري ال يستهان بهما، 
ويكفي أن نعرف أن شركة فيسبوك المالكة 
لبرنامج  واتساب قد اشترته عام 2014 في 

صفقة كانت هي األكبر وقتذاك في عالم 
التكنولوجيا، حيث دفعت 19 مليار دوالر 

لشراء البرنامج، وكانت هذه القيمة تفوق 
القيمة التقديرية لشركة فيسبوك نفسها 
وقت الشراء، وشكك بعض الخبراء في 

جدواها االقتصادية ألن واتساب كان يحقق 
إيرادات ال تزيد عن 20 مليون دوالر سنويا، 
وهي إيرادات ال تذكر مقارنة ببرامج أخرى، 

حيث ال مقارنة مطلقا بين قيمة الصفقة 
واإليرادات الحالية والمتوقعة، حتى أن 

بعض المتخصصين وصفوها بالصفقة 
”المجنونة“ (شركة غوغل كانت قد عرضت 

نحو ملياري دوالر فقط لشراء واتساب 
عام 2013)، ولكن مؤشرات صعود واتساب 
وانتشاره تشير اآلن إلى أنها كانت صفقة 

ناجحة بكل المقاييس، إذ أسهمت في 
الحفاظ على فيسبوك في مواجهة منافسيها 

مثل غوغل وغيره، بل ضمنت لها استمرار 
السيطرة على شبكات وسائل التواصل 

االجتماعي بامتالك البرنامج األشهر عالميا.
المسألة في أحد أبعادها الحيوية إذا 

تتعلق بصراع عمالقة اإلنترنت في العالم، 
واستثمارات هائلة بعشرات المليارات من 

الدوالرات، وهي استثمارات ترتبط ارتباطا 
وثيقا بأمور حيوية مثل مستويات السرية 

والخصوصية في المكالمات والدردشات 
عبر هذه البرامج وغير ذلك.

ورغم ما سبق، يبقى خطر اإلرهاب 
واختباء عناصره وسط مئات الماليين 
من مستخدمي البرامج مسألة تستحق 
االهتمام، لكن كيف يمكن المواءمة بين 

حقوق هذه الشركات االقتصادية والتجارية 
واإلبقاء على قواعد حرية السوق والمنافسة 
االقتصادية، وبين مقتضيات توفير الحماية 

األمنية من جهة ثانية؟ سؤال محير، ولكن 
الشواهد تؤكد أن ثمة مخرجا ما من هذه 

النقاشات بما يحفظ للجميع حقوقهم 
ولألفراد أمنهم وسالمتهم.

الخصوصية والحريات في العالم االفتراضي
سالم الكتبي
كاتب من اإلمارات



} واشــنطن - سيطرت زيارة الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي للواليات املتحدة األميركية 
على اهتمام املغردين املصريني، وتصدرت كلمة 

”sissi“ البحث على تويتر باللغة اإلنكليزية.
وكانت صورة نشـــرها الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامـــب على تويتر أظهرت السيســـي 
واقفـــا إلى جانـــب موظفـــي إدارة ترامب فيما 

يجلس هو على مكتبه، أثارت ضجة واسعة.
وغـــّرد ترامـــب معلقـــا على الصـــور ”كان 
شرفا لي استقبال الرئيس السيسي في البيت 
األبيـــض، حيث جندد الشـــراكة التاريخية بني 

أميركا ومصر“.
واعتبر نشطاء على تويتر أن هذه الصورة 
تخالـــف البروتوكـــوالت الدبلوماســـية، حيث 
مـــن املفتـــرض أن ”يظهـــر الرؤســـاء في نفس 
املســـتوى بالصور“، فيما رأى آخرون أن األمر 
طبيعي وذّكروا بصور جتمع رئيس وزراء كندا 

بترامب. 
كما تـــداول مســـتخدمو موقـــع التواصل 
االجتماعـــي فـــي الواليات املتحـــدة األميركية 
مقطع فيديو ملصافحة ترامب للسيســـي باليد 
علـــى عكـــس ما فعل مـــع املستشـــارة األملانية 

أجنيال ميركل. 
وقال احملرر بقناة ”إن بي ســـي“ األميركية 
كايـــل جريفني علـــى تويتـــر ”شـــيء مثير أن 
يصافح ترامب السيســـي باليـــد وال يفعل ذلك 

مع ميركل“.
كما برزت مشاركة عدد كبير من الصحافيني 
الصحافـــي  والـــش  ديـــكالن  مثـــل  والكتـــاب 
بنيويـــورك تاميـــز، الـــذي ألقى الضـــوء على 
تصريح ترامب للسيســـى بامتداد صداقتهما 
لوقت طويـــل، والصحافي بريان وايتاكر الذي 
أفـــرد عنـــوان الغارديـــان عن ترحيـــب ترامب 
بالسيســـى وتعبيره ”ترامب فرش الســـجادة 

احلمراء لرجل مصر القوي“. 
وكتب املراسل الدولي ديفيد فوجانوفيتش 
أن ”ترامب أراد أن يخبر اجلميع بأن الواليات 
املتحـــدة األميركية تقف بجـــوار مصر في ظل 
حكم السيســـي الذي أدى عمـــال رائعا في ظل 

ظروف بالغة الصعوبة لدى بالده“.
وكتب اخلبيـــر االقتصادي الدولي لي فانغ 
”بالتأكيد شـــملت املباحثات الرئاسية جماعات 
الضغط التابعة للمرشـــحة اخلاســـرة هيالري 

كلينتون“.
ويذكر أنه قبل أقل من ســـاعة على انطالق 
قمـــة السيســـي مـــع ترامب نشـــر احلســـاب 
الرســـمي للبيت األبيض على تويتـــر تغريدة 
مرفقـــة بصـــورة جتمـــع الزعيمني، قـــال فيها 
”اليوم نرحب برئيـــس جمهورية مصر العربية 

عبدالفتاح السيسي في البيت األبيض“.
وغرد ترامب على تويتر ”أســـتعد للقاء مع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباسم الواليات 

املتحدة أتطلع إلى عالقة طويلة ورائعة“.
يذكـــر أن تفاصيـــل اللقـــاء وإبـــراز مـــدى 
التوافق بني القائدين ظهرا أيضا على احلساب 

الرسمي للرئيس السيسي على فيسبوك .

} الرياض - برز جدل واسع في األيام املاضية 
بســـبب هاشتاغ أطلقته مجموعة ”إم بي سي“ 
الســـعودية على تويتر يحمل عنـــوان ”كوني 

حّرة“.
احلملة التي أرادتها إم بي ســـي انتصارا 
حلقوق املرأة كما قالت واجهت انتقادات الذعة 
من رجال دين ومغردين بسبب ”انسالخها عن 

القيم واألخالق“.
وباملقابـــل، أكـــد معلقـــون أن احلملـــة هي 

”عادة“ كل عام مع اقتراب شهر رمضان.
واعتذرت مجموعة إم بي ســـي االثنني عما 
حدث في حملـــة #كوني_حـــّرة، واعدة بأنها 
ستتخذ إجراءات عقابية ضد جميع املسؤولني 
عـــن مثـــل هـــذه املنشـــورات التـــي وصفتها 

بـ“املسيئة“ والتي نشرت على الهاشتاغ.
وقالت املجموعة في بيان لها نشـــرته على 
حسابها الرســـمي بتويتر، إنها أجرت حتقيقا 
حول القصة التي أثارت ضجة األيام املاضية، 
وتبـــّني من التحقيق أن أحد العاملني لديها في 
قسم اإلعالم اجلديد ”النيو ميديا“ ابتدع أجزاء 
جديدة لم تكن موجودة في صلب احلملة التي 

أطلقتها القناة قبل عدة أشهر.
وبحســـب البيان، فـــإن إم بي ســـي قامت 
بحذف عدد من املنشورات الفرعية التي ُنشرت 
على هاشتاغ #كوني_حرة، كما وعدت باتخاذ 
بعض اإلجـــراءات العقابية حيال األشـــخاص 
املســـؤولني عن هذا األمر سواء بقصد أو دون 

قصد، واعدة بعدم تكرار مثل هذا األمر.
وحّملت إم بي ســـي بعض رواد الشـــبكات 

االجتماعية املســـؤولية حيال هذا الفهم 
اخلاطـــئ للحملة، متهمـــة بعضهم 

غير  العمليـــات  ببعض  بالقيـــام 
إلخـــراج احلملة عن  القانونية 
بيـــان  واختتـــم  مضمونهـــا. 
إم بـــي ســـي بالتشـــديد على 
بالتزامهـــا  املجموعـــة  قيـــام 
بدعـــم قضايا املـــرأة العربية 

نيل  أجـــل  مـــن  واســـتمرارها 
حقوقها املشروعة.

أجـــرت  املجموعـــة  وكانـــت 
حتقيقـــا موســـعا حـــول القصـــة في 

مكاتبها الثالثة (دبي والقاهرة والرياض) 
للوقوف على حقيقة ما حدث.

ويذكر أن بعض رواد الشبكات االجتماعية 
شـــنوا حملة كبيرة ضد مجموعة إم بي ســـي 
بســـبب الصـــور التي رافقت حملـــة #كوني_
حرة. ويبدو من خالل الصور املرفقة بتغريدات 

#كوني_حـــرة، أن احلملة ال تســـتهدف املرأة 
السعودية حتديدا وإمنا املرأة بشكل عام.

وقـــال اإلعالمـــي خالـــد العلكمـــي ”حملة 
#كوني_حرة هي شعارات وصور (بال حدود)، 
(ال تهتمي ألحد)، (سجون الظالم والعبودية).. 
دعـــوة صريحة للتمرد. مـــن يدعو إلى احلرية 
املطلقـــة ينشـــد الفوضـــى“، مضيفـــا 
بشـــأن توضيح إم بي ســـي حول 
حملة #كوني_حـــرة أن ”مبدأ 
ويحســـب  جيـــد  التوضيـــح 
للقناة لكن املضمون ســـاذج 

وال يحترم العقول“.
الناشـــطة  واعتبـــرت 
العمودي  سامية  السعودية 
”كوني حرة حملة غير موفقة 
ومفهوم خاطئ للحرية.. بعض 
قضايانـــا العادلة يحمـــل ملفاتها 
محامون غير عادلني فنخســـر أكثر مما 

نكسب.. احلرية مسؤولية بناتي“.
وهـــدد األميـــر عبدالعزيـــز بن فهـــد (ابن 
شـــقيقة مالك املجموعـــة) في تغريـــدات على 
حســـابه الرسمي على تويتر بـ“تدمير“ الفاعل 
ما لم يسحب الهاشـــتاغ ويعلن الندم. وتشكل 
مجموعة إم بي ســـي بقنواتها الـ١٢ ومحطتني 

إذاعيتـــني محـــور الترفيـــه التلفزيونـــي لدى 
السعوديني.

ويذكر أن املجموعة اإلعالمية تتعرض بني 
احلني واآلخر لهجمات وحمالت على الشبكات 

االجتماعية لكنها غالبا ما تخمد سريعا.
وبدأ سعوديون يتداولون أسماء الشركات 
املعلنـــة ضمـــن املجموعـــة بهـــدف مقاطعتها 
#مقاطعة_الشـــركات_املعلنة_في_  ضمن 
إم بـــي ســـي كما نشـــطت هاشـــتاغات أخرى 
على غرار ”#حرر_بيتك_من_إم بي ســـي“ 
و“حرر وطنك من إم بي سي“، وكالعادة تصدر 
التغريد ضمن هذه الهاشتاغات رجال دين من 

السعودية.
وســـخر مغـــرد ”شـــكرا جزيـــال لإلخـــوة 
الصحويني، سنقوم بدعم جميع هذه الشركات 

املعلنة ضمن إم بي سي“.
”مقاطعة_الشـــركات_ آخـــر  وتّهكـــم 

املعلنة_فـــي_إم بي ســـي تضامنـــت معكم 
يا حزبيني بنشـــر املسلســـالت التركية فكيف 
تهاجمونهـــا وهـــي معكـــم؟“، في إشـــارة إلى 
الهاشـــتاغ عبدالرحمن النصار  تغريدة ملطلق 
جاء فيهـــا ”أدعو كل مواطـــن عربي متضامن 
مع تركيا للمشـــاركة في وســـم عربي متضامن 

معها“.

وقالت الناشـــطة السعودية سعاد الشمري 
”#كوني_حرة احلرية املنشـــودة هذه نتيجتها 
#غادة_املطيـــري لو لم تكن حـــرة ملا أصبحت 

عاملة تخدم البشرية“. 
وتعد الســـعودية غـــادة املطيري، رئيســـة 
مركز دراســـات النانو في جامعـــة كاليفورنيا 
بســـان دييغو، من أبرز الطبيبات السعوديات 
وقد توصلت إلى اكتشـــاف معدن ميكن أشـــعة 
الضـــوء من الدخول إلى جســـم اإلنســـان في 
رقائق تســـمى ”الفوتـــون“، حيـــث متكن هذه 
الرقائـــق من إجراء عمليات طبّية داخل جســـم 
اإلنســـان باســـتخدام الضوء بدال من املبضع 

ودون احلاجة إلى عمليات جراحية.
وقال معلق ”كوني_حرة وال تكوني امرأة 
ســـاذجة تفتخـــر بالنقص الـــذي ألصقوه بها 
كركـــن من العقيدة، تعتز بكونها درة وجوهرة، 

لم تكتشف أنها إنسانة بعد“.
واعتبرت إعالمية ”حملة #كوني_حرة تعد 
الوجه اآلخر حلملة #أنا_ملكة.. وفي احلالتني 
املـــرأة هي أداة في حرب تيـــارات الهدف منها 
اســـتهالك طاقة املجتمع“! وفي نفس الســـياق 
باملـــرأة  املتاجـــرة  ”تســـتمر  مغـــردة  كتبـــت 
السعودية: ناس تقول كوني حرة وناس تقول 

كوني درة يا عزيزتي: كوني كما تريدين“.
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جتد املــــــرأة الســــــعودية نفســــــها مجددا 
ــــــى تويتر بعد إطالق  فــــــي دائرة اجلدل عل
هاشــــــتاغا  مجموعة قنوات ”إم بي ســــــي“ 
تضمن صورا مســــــيئة للمرأة وفق ما يرى 

بعضهم.

الشـــبكات  تصـــدرت   - (ســوريا)  إدلــب   {
االجتماعيـــة الثالثـــاء األخبـــار عـــن املجزرة 
الكيمائية بخان شـــيخون في إدلب الســـورية 
مرفقة بصور وفيديوهات مروعة للعشرات من 

املدنيني الذين قضوا خنقا.
الثاني  #خان_شـــيخون  هاشـــتاغ  وبات 

عامليا على تويتر.
وقصفـــت طائرات حربية صبـــاح الثالثاء 
بغازات ســـامة مدينة خان شـــيخون في ريف 
إدلب اجلنوبي ما أســـفر عن وفاة ٥٠ شخصا 
على األقل، معظمهـــم من املدنيني جراء حاالت 
اختنـــاق، وفـــق حصيلـــة للمرصد الســـوري 

حلقوق اإلنسان.
ولـــم يتمكن املرصد من حتديـــد نوع الغاز 
املستخدم في القصف وما إذا كانت الطائرات 

التي أطلقته سورية أم روسية؟ 
وتساءل مغرد:

وشبه مغرد ثان:

فيما شبه آخرون األمر ”موت بال دم“.
وقال آخر:

وتفاعل مغرد:

وعلق مغرد على أحد مقاطع الفيديو التي 
وّثقت للمجزرة قائال:

في نفس السياق اعتبر مغرد:

واعتبر النشاط األحوازي محمد مجيد:

وقال معلق:

السيسي في أميركا: {كوني حرة}.. المرأة السعودية أداة في حرب تيارات

تغريدات لحظة بلحظة

للحرية اوجه متعددة 

أكـــد القائمون على البيت األبيـــض األميركي رغبتهم في حفظ جميع تغريدات الرئيس األميركي دونالد ترامب في أرشـــيف 

البيـــت األبيـــض. وتقدم عضوان مـــن الكونغرس بطلب لحفظ جميع تغريدات ترامب، كما ســـيتم حفـــظ جميع التغريدات 

المعدلة والمحذوفة. ويعتبر ترامب من األشخاص األكثر استخداما لتويتر بين رؤساء العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مجزرة خان شيخون: موت بال دم

الحملة التي أرادتها 

إم بي سي انتصارا 

للمرأة واجهت انتقادات 

الذعة من رجال دين 

ومغردين

[ هاشتاغ من مجموعة إم بي سي يفجر جدال واسعا على تويتر

Boukacheche_TN  

TheLastBedouin  

AbdullahThabit 

HathloulH  

ahmedwagdy2030  

kwabil  

YabalkheiL  

DrSalehTweijry

6wr__  

EqTBasT 

Hani_Dh 

amrdiab

احلج السياسي، سيدي خويا، ٣ أنواع:
*التمتع: مونبليزير ثم تتحلل ثم 

قرطاج، القران: اجلمع بني الشيخني 
في لقاء واحد، *اإلفراد: أن تقصد 

شيخا واحدا فقط. #تونس.

احلديث عن أي دكتاتورية 
في العالم وفضحها يضايق بشدة 

كل الدكتاتوريات األخرى، 
ألن املنطق واألكاذيب والتلفيقات 

واحدة.

لن يعرف ما تعانيه املرأة إال املرأة 
نفسها، ثم قليل من اآلباء الذين يأكلهم 

الهّم يوميًا أن تكبر بناتهم في هذا 
االمتهان اإلنساني الشنيع.

الوعي هو محصلة تطبيق قانون ما. 
فالوعي املروري على سبيل املثال منتج 
لتطبيق األنظمة املرورية. فالوعي ليس 

مادة تدرس، وإمنا هو سلوك تفرضه 
القوانني.

هذا السرير ُمريح لكنه ال يحميني 
من الكوابيس واخلوف، هؤالء 

األصدقاء لطفاء لكنهم ال يشعرونني 
باالنتماء، هذا الوطن آمن لكنه ال 

مينحني احلياة.

هناك مفردات إنسانية تعرضت 
للتشويه من قبلنا عن قصد وعمد؛

على سبيل املثال احلرية والليبرالية 
والدميقراطية

 #حقوقنا_الليبرالي.

جتربة احلكم الفارسي الساساني 
القائمة على احلكم الفردي املطلق 

مع حضور الدين، هي التي انتقلت 
إلى فلسفة احلكم اإلسالمي، منذ القرن 

الثاني الهجري!

التفاؤل وقت الفشل ذكاء؛
والثقة في النفس وقت اليأس قوة؛
واإلصرار برغم املعوقات جناح في 

حد ذاته.

الشخص في عمر: ٢٠ يفكر في إصالح 
العالم، ٣٠ يفكر في إصالح وطنه،

٤٠ يفكر في إصالح منطقته، ٥٠ يفكر 
في إصالح بيته، ٦٠ يفكر في إصالح 

نفسه فقط.

عقل املتطرف يشبه بؤبؤ العني، 
كلما زاد الضوء املسلط عليه 

زاد انكماشه.

عمرو دياب
فنان مصري.

#كارثة حني  يكون تدمير 
اإلنسان جسرًا للعبث السياسي.

تتتابعوا

@sharif_hijazi
من ســــــمح لبشار باســــــتخدام الكيميائي 

اليوم؟ #مجزرة_خان_شيخون.

@irq_19
تصنيفها  سيتم  #خان_شيخون  مجزرة 
ضمــــــن املجــــــازر األخرى فــــــي العالم مع 
مجــــــزرة املوصــــــل وغيرها. أمــــــة مخذولة 

فاشلة.

@Mamoun_sy 
ال حياء هــــــذا الكوكب.. هكذا ينام أطفالنا 
نومهم األبدي.. عائلة كاملة من بني ضحايا 
كيميائي املجرم األسد بـ #خان_شيخون 

بريف #إدلب.

@mobeid 
ال شــــــيء يوجع أكثر من رؤية أطفال ذوي 
وجوه مالئكية ضحايا ملجازر ترتكب دون 

رادع #مجزرة_خان_شيخون.

@MohamadAhwaze
ــــــرة يرتكبها بشــــــار  مجــــــزرة طائفية حقي
األســــــد وخامنئي في #خان_شــــــيخون 
والقتلى بالعشرات. أين اخلطوط احلمراء؟

@Strateeeegy
النظام استفاد من خلو إدلب من الصحافة 
ــــــة وحضور املنظمات الدولية وهذا  األجنبي
الوضع يجب أن يعالج فهم األداة الوحيدة 

للضغط الدولي #خان_شيخون.

@huseinkilani2
خان شــــــيخون.. مجــــــزرة برعاية أميركية 
ــــــى مكافحة  ــــــة.. يدعون إل روســــــية إيراني

اإلرهاب وهم أكبر الداعمني له.

@ALAMAWI
كأنها القيامة في محافظة #إدلب، شهداء 
ــــــات توزعوا على مناطقها.  ومصابون باملئ
#مجزرة كبيرة ال ميكــــــن وصفها في خان 

شيخون جراء الغازات السامة.

ّ



فيصل عبداحلسن

} يتحـــول احللـــم بالطيران لـــدى الكثير من 
األطفـــال واملراهقـــني وحتـــى كبار الســـن في 
الوطـــن العربي كما في العـــراق بالتدريج من 
حلـــم إلى واقع يبـــدأ باقتناء الطيور بشـــتى 

أنواعها وأصنافها.
وال يرتبـــط عمـــر معـــني مبمارســـة هـــذه 
الهواية، فـــكل األعمار مهيأة لهـــذا النوع من 
احللم الذي يتحـــول بالتدريج لدى الكثير من 
العراقيـــني من هواية محببـــة إلى النفس إلى 
عمل يدر على صاحبه ماال يعيش وعائلته منه.

وا الطيور واعتنوا بها في  ومعظم الذين ربُّ
العراق، ممن لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم 
جعلوا هـــذه الهواية مهنتهم التي يعيشـــون 

منها عندما كبروا.
ولهـــؤالء (املطيرجيـــة) ـــــ كما يســـميهم 
العراقيون ــ  في بغداد أســـواقهم املعروفة في 
(بغداد اجلديدة) و(ســـوق الغزل) وسط بغداد 
و(الكرادة) و(الشعب) و( الشعلة) و(العبيدي) 
وغيرهـــا. وفي هذه األســـواق جتـــد مختلف 
أنـــواع الطيور؛ طيور زينـــة بألوانها الزاهية 
وأصوات هديلهـــا املميز، صقـــور وببغاوات 

ولقالق، وحمام زاجل، وبالبل، وغيرها.
مقداد حسني (35 عاما) أحد مربي الطيور 
يقول ”كنت أحبُّ الطيور منذ الطفولة، وانتقل 
لي هذا احلبُّ من خالل تربية أخي الكبير جاسم 
للطيور فوق ســـطح بيتنا، مبختلف أنواعها، 
املسكي واملدنفش والألورفلي وغيرها. وكنت 
أراه ميضي الســـاعات، وهـــو يراها حتلق في 
الســـماء على شـــكل مجموعـــات، وهي حتطُّ 
. ولكـــن نظرة املجتمع  بعـــد أن تتعب في اُخلمِّ
اُحملتقرة للمطيرجي في تلك الفترة، وعدم قبول 
شهادته في احملاكم، واإلدانة من قبل اجليران 
للذي يربي الطيور جعلتني أبتعد عما أحببته 
في طفولتـــي، ولكن اآلن اختلفـــت األمور، فلم 
تعـــد احملاكـــم ترفـــض شـــهادات املطيرجية 
كمـــا فـــي الســـابق، وصـــار النـــاس يهتمون 
بشـــؤونهم فقط وصاروا أكثـــر تفهما حلاجة 
اإلنسان إلى العمل في الظروف الراهنة، حتى 
لو كانـــت تربية الطيور وبيعها، لســـد حاجة 

احلياة“.
ويضيف حســـني بأســـى وهـــو ينظر إلى 
حمامـــة زاجلـــة في قفصهـــا ”شـــاءت األقدار 
أن أفقـــد قدمـــي في تفجير إرهابـــي في بغداد 
اجلديـــدة قبل ســـتة أعـــوام، وحاملـــا متاثلت 
للشـــفاء لم أستطع االستمرار في عملي كعامل 
بناء وأنا بقدم مقطوعة، لذلك عدت إلى هواية 

الطفولة؛ تربية الطيور“. 
ويقـــول ”اســـتثمرت رأســـمال صغيرا في 

تربية الطيور وبيعها. 
وبالفعل استطعت أن أوفر لعائلتي موردا 
ماليـــا مهما خالل فترة قصيرة جعلنا نواصل 

احلياة“.

طيور الحب

الكثيـــر من الشـــباب يتجولون في ســـوق 
الطيـــور، أحدهـــم كان يبحث عـــن إناث طيور 
، فمحمـــود (22 عاما) يربـــي في قفصه  احلـــبِّ
أربعة طيور منذ سنة، وظنها في البداية إناثا 
وذكورا، لكن اتضح له فـــي ما بعد أنَّ الطيور 

األربعة ذكور.
يقول ضاحكا ”كانت في الصباح بدال من أن 
تطلق زقزقة لطيفة تؤنسني، أراها كئيبة وغير 

نشـــيطة وال تأكل كثيـــرا، ويبقى (حب الدخن) 
الـــذي أضعه لهـــا فترة طويلـــة دون أن تأكله، 
 ، فاستشـــرت صديقا لديه خبـــرة بطيور احلبِّ
فطلـــب مني أن يراها وحـــني رآها في القفص 
ضحـــك من قلة خبرتي وقـــال طيورك جميعها 
مـــن الذكور، وعليك أن تشـــتري لها إناثا لتتم 

سعادتها وتواصل حياتها الطبيعية“.
ويضيف محمود ”املشـــكلة التي واجهتني 
في الســـوق أن ســـعر أنثى طيور احلبِّ ارتفع 
فجأة وصار يفوق ســـعر الذكـــر مبرتني، فأقل 
ســـعر وجدته ألنثى هو عشـــرة آالف دينار ما 
يعـــادل 8 دوالرات، واملبلغ اجلملي ألربع إناث 
يســـاوي أربعـــني ألف دينار، وهـــو مبلغ كبير 
ال أســـتطيع دفعه مرة واحدة، لذلك سأشتري 
اثنتني فقط وهذا لألســـف ما أستطيع شراءه 
اآلن، لكن ســـأعمل جلمع مبلغ إضافي ألشتري 

األنثيني الباقيتني“.
حنون كاظـــم (40 عاما) صاحب محل لبيع 
الطيـــور يقـــول ”منذ أكثـــر من عشـــرين عاما 
متتهن أســـرتي في هذا الـــدكان الصغير بيع 
الطيـــور، وقد ورثت احلرفـــة عن والدي، وكان 
معروفا بسوق بغداد اجلديدة بـ(كاظم كروان) 

لتخصصه ببيع طائر الكروان الصحراوي“.
ويضيف ”كان والدي من موردي الصقور، 
وكان لدينـــا زبائن مـــن اخلليـــج العربي، من 
البحريـــن واإلمـــارات والســـعودية والكويت. 
ولدينـــا اآلن من الطيـــور، العقاب النســـاري، 

واحلدأة، واحلمام والفواخت، وطيور احلب، 
والوقواق وغيرها“.

ويقـــول حنون إن ثمن الطيور ارتفع فجأة 
في الســـنتني األخيرتني، فطائر الشـــاهني بلغ 
ســـعره 3.5 مليـــون دينـــار (2700 دوالر)، أما 
الزاجل واألزرق فتتراوح أســـعارهما بني 700 
و900 ألف دينـــار (بني 540 و690 دوالرا)، لذلك 
أصبـــح اإلقبال علـــى بيع طيـــور احلب التي 

يعتبر سعرها مناسبا.
ويستطرد ضاحكا ”كأن الشباب يفتقدون 
 . احلـــب فيجدونـــه فـــي تربيـــة طيـــور احلبِّ
ومتوسط ســـعر الطائر األخضر الذكر 5 آالف 
دينـــار (4 دوالرات)، واألنثى نبيعها بـ10 آالف 

دينار(8 دوالرات)“.
األيام  هذه  ”زبائننـــا  وأضاف 

معظمهـــم مـــن الشـــباب ومن 
للطيور،  احملترفـــني  املربني 
ونحن ندخل كوســـيط بني 
ممن  والبائـــع  املشـــتري 
ولدينـــا  لديهـــم.  دكان  ال 
عناويـــن وأرقـــام هواتف 
معظم بائعـــي الطيور في 
احملافظات،  وبعض  بغداد 

يرغب  زبـــون  يأتي  وحاملـــا 
بشـــراء طير معـــني من فصيلة 

معينة فإننـــا نتصل بالبعض ممن 
نتعامـــل معهم مـــن ُمَربِّي الطيـــور لتوفير 

الطلب أو ليرشـــدنا ملن لديـــه النوع املطلوب. 
وحني نتمـــم عملية البيع ننـــال 2.5 باملئة من 

ثمن البيع من البائع ومثلها من املشتري“.
ويقول ”إذا كان الطير من األنواع الزهيدة 
الثمـــن، فنتـــرك أمـــر إكرامّيتنـــا إلـــى البائع 
واملشـــتري، كما أننا ننشر بني احلني واآلخر 
معلومـــات عن أثمان بيع وشـــراء الطيور من 

خالل صفحة في الفيســـبوك وبهـــذه الطريقة 
نستطيع أن نضمن عددا ال بأس به من الزبائن 

يوميا“. 
في أســـواق الطيور يغطـــي هديل احلمام 
وزقزقـــة العصافيـــر على أصـــوات املتحدثني 
والبائعني في نقاشـــهم مع املشترين، ليس كل 
زائري الســـوق يأتون لشراء الطيور فبعضهم 
يأتـــي ليتمتع برؤية ألـــوان الطيور وأنواعها 

ومتابعة أصواتها وأحلانها.
يقـــول أبوجميل (55 عامـــا) صاحب محل 
لبيـــع أقفاص الطيور وُحبوبها ”منذ ســـنتني 
وأنـــا وابنـــي مهند نعمـــل بهذا الـــدكان، فقد 
تخّصصنا ببيـــع األقفاص واملـــواد الغذائية 
اخلاصـــة بالطيـــور، وأثمـــان األقفـــاص تبدأ 
بألف وخمسمئة دينار للقفص الصغير 
الذي ينقل فيه الزبون ما يشـــتريه 
من طيور الســـوق ليوصلها إلى 
أنواع  ولدينا  الرئيسي.  قفصه 
مختلفـــة مـــن األقفـــاص منها 
الكبيـــرة التي يصل ســـعرها 
إلى عشرة آالف وعشرين ألف 

دينار“.
غـــذاء  ”نبيـــع  ويضيـــف 
الطيـــور أيضـــا، وبالطبـــع غذاء 
احلمـــام يختلـــف عن غـــذاء طيور 
، وكل نوع له غذاء معني، فاحلمام  احلبِّ
والطيور الكبيرة لها طعام مكون من الشـــعير 
منزوع الغـــالف والـــذرة والفول الســـوداني 
واألرز والسمسم وفول الصويا والقمح، وهذه 

تكون بنسب معينة حسب عمر الطير“.
ويوضـــح قائـــال ”عندمـــا يكـــون الطائـــر 
صغيرا يحتاج حبوبا صغيرة وسهلة الهضم، 
الدهـــون. ولطيور احلـــبِّ غذاؤها  ومعتدلـــة 
املكون من الـــذرة، الشـــوفان، القرطم، القمح، 

األرز، بـــذور الكتان، بذور اللفت، فول الصويا، 
الشـــمر، وبذور عباد الشـــمس. وطيور احلبِّ 
تعشق عباد الشمس وتفضلها على غيرها من 

احلبوب“.

غذاء خاص لكل طير

يقـــول الطبيب البيطري بكـــر صالح حول 
تغذيـــة الطيور ”يوجد في العراق أكثر من 400 
نـــوع من الطيور بعضها مســـتقر فـــي البيئة 
العراقية خصوصا فـــي األهوار، واآلخر يأتي 
في املواســـم ليســـتقر لفترة في مناطق وسط 

العراق ليتكاثر ثم يهاجر من جديد“.
ويضيـــف أن ”الكثيـــر من األمـــراض التي 
تصيـــب الطيـــور التـــي ُتربـــى فـــي البيـــوت 
تكون بســـبب جهل املُرّبي بنوعيـــة غذاء هذه 
الطيـــور. البعض ال يعـــرف أن احلبوب التي 
تقدم للطيـــور إذا كانت رطبة، فإنها تتســـبب 
مبوتها بسبب النســـبة العالية من الفطريات 
التي تنشـــأ عادة فـــي هذه احلبـــوب. وهناك 
أطعمة تتســـبب فـــي قتل طيور احلـــب فورا، 
كاألفـــوكادو، والشـــكوالتة، وبـــذور التفـــاح، 

واآليس كرمي“.
وينبـــه البيطري قائال ”ال أكتم ســـرا حني 
أقـــول إن معظـــم بائعـــي األعـــالف ال يبيعون 
عبوات الغذاء وفق الشروط الصحية املعروفة 
دوليـــا، والتي تنص على نســـب معينة لغذاء 
الطيور، لكل عمر من أعمارها، ولكل نوع منها، 
وهناك نســـب متعارف عليهـــا، التي يجب أن 
حتتـــوي على البروتينات 17 باملئة والدهون 4 
باملئة واأللياف 3 باملئة والكالسيوم 1.2 باملئة 
والفسفور 0.8 باملئة. ولذلك مترض الكثير من 
الطيور ومتوت بعد فترة من شرائها. وبالطبع 

هذا ميثل خسارة غير مقبولة ملشتريها“.
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أســـواق الطيور تنتشر في بغداد حيث تجد طيور زينة بألوانها الزاهية وأصوات هديلها املميز، 

كما تتوفر الصقور والببغاوات واللقالق والحمام الزاجل والبالبل وغيرها.

ثمن الطيور ارتفع في الســـنتني األخيرتني فطائر الشـــاهني بلغ ســـعره 2700 دوالر، أما الزاجل 

واألزرق فتتراوح أسعارهما بني 540 و690 دوالرا. تحقيق

تربية احلمام هواية قدمية في العراق جتتذب الكثير من العشــــــاق وســــــط نظرة سلبية من 
املجتمع جتــــــاه مربي احلمام أو كما يصطلح عليه باللغــــــة الدارجة العراقية ”املطيرجي“، 
وازدادت انتشــــــارا بفعل احلروب التي ســــــاهمت في ارتفاع نسبة البطالة، فاختار العديد 
من العراقيني هذه الهواية مهنة لهم يكســــــبون منها رزقهم، حتى أن النظرة إلى املطيرجي 

بدأت تتغير من قبل جيرانه الذين كانوا ينبذونه.

{المطيرجي} يفوز بسمعته في العراق
[ شباب بغداد يقبلون على طيور الحب  [ أسعار الحمام الزاجل تحلق في السماء

لميسوري الحال

 400
نوع من الطيور بعضها 

مستقر خصوصا في األهوار 

واآلخر يأتي في املواسم 

للتكاثر



هنى الرصاف

} متثـــل فترة ”ســـن اليـــأس“  حتديـــا كبيرا 
للعديد من النساء، ولكنها بالنسبة لألخريات 
أمـــر ميكن أن مير بسالســـة وال يتـــرك تأثيرا 
نفســـيا كبيرا، إال أن نتائج بحث علمي حديث 
أشارت إلى أن حدوث اضطرابات نفسية حادة 
لدى بعض النســـاء مرده معاناتهن في مرحلة 
الطفولة أو في املراحل املقاربة التي تلتها من 
العمـــر؛ إذا أن التجـــارب الصادمة في مرحلة 
الطفولة قد ترفع نســـبة اإلصابـــة باألمراض 
واالضطرابات النفسية والعقلية إلى الضعف 

في مراحل الحقة من العمر.
ووصفت الدراســـة األولى مـــن نوعها في 
هـــذا اإلطـــار، التجـــارب الصادمـــة كأن تكون 
حـــاالت إهمـــال متعمد فـــي مرحلـــة الطفولة، 
إســـاءة لفظية أو جســـدية أو رمبا حالة طالق 

األب واألم.
وأكد خبـــراء أشـــرفوا على الدراســـة في 
جامعـــة بنســـلفانيا األميركيـــة أن الضغـــوط 
النفســـية في مرحلة مبكرة من العمر قد تترك 
أثرا دائمـــا على املنطقة املســـؤولة عن املزاج 
فـــي الدمـــاغ، حيث تتســـبب بعـــض املعاناة 
في مرحلـــة الطفولة فـــي زيـــادة أو مضاعفة 
األعـــراض النفســـية القـامتة في مرحلة ســـن 

اليـأس للمرأة.
ولعـــل أكثر أعراض التحوالت الهورمونية 
شـــيوعا لـــدى املرأة في هذه الســـن الشـــعور 
الســـاخنة فـــي  التنفـــس والهّبـــات  بضيـــق 
اجلســـد، إضافة إلى التعـــرق الليلي، إلى ذلك 
أثبتـــت بعض األبحـــاث أن حـــاالت االكتئاب 
التي تتعـــرض إليها بعض النســـاء قد تكون 
في املرحلـــة الزمنيـــة التي تتخلـــل انتقالهن 
إلى ســـن اليأس، فضال عن أن هـــذه التقلبات 

الدراماتيكية في مســـتويات الهورمونات في 
اجلســـد تصاحب املرأة في ســـن البلوغ وسن 

اليأس على حد سواء.
وأشـــار األســـتاذ نيل إيبرســـون املشرف 
على الدراســـة مـــن جامعة بنســـيلفانيا، إلى 
أن الضغـــوط التي تواجههـــا املرأة في مقتبل 
حياتها ورمبا في مرحلة الطفولة، قد تكون لها 
آثار سلبية وطويلة األمد على تطوير ووظائف 
مناطق معينة في الدماغ، تلك املسؤولة حتديدا 
عن العواطـــف واملزاج والذاكرة، إال أن توقيت 
حدوث هذه التجارب الضاغطة بصورة دقيقة 
يحمل نفس الدرجة من األهمية في تأثيره على 

الدماغ.
وتكونت العينة التي شـــاركت في الدراسة 
من 243 ســـيدة تراوحت أعمارهن بني 35 و47 
عامـــا، وغطـــت الدراســـة فترة زمنيـــة امتدت 
بني عامـــي 1996 و2012. وعلى مـــدى 16 عاما 
من عمر الدراســـة أكملت النســـاء املشـــاركات 
حوالي 16 اســـتبيانا مت من خاللها تســـجيل 
تقييم حلالتهن املزاجيـــة واإلدراكية؛ حيث مت 
حتديد أكثر التجارب الضاغطة التي واجهنها 
في مرحلة مبكرة من العمر، وأكثرها شـــيوعا، 
مثـــل االعتداء واإلســـاءة اجلســـدية، انفصال 
األبويـــن، إضافة إلى العيـــش حتت كنف آباء 
مدمنني للكحـــول، كما اعتمد أخـــذ عينات دم 
من املشـــاركات لقياس مستويات الهورمونات 
على مدى الفترة الزمنية للدراسة، التي نشرت 
نتائجها في مجلة ”الطب النفسي-اإلكلينيكي“ 

األميركية. 
وأشـــارت النتائج إلى أن السيدات الالتي 
شهدن جتربة أو جتربتني من جتارب الطفولة 
القاســـية، تضاعفت فرصهـــن مرتني لإلصابة 
باالكتئـــاب فـــي مرحلة ســـن اليـــأس، مقارنة 
بالســـيدات الالتي لم يواجهن جتارب حياتية 

ضاغطة في مرحلة الطفولة.
ويأمـــل متخصصون فـــي إمكانية حتقيق 
تقـــدم علمـــي ملموس بعـــد إجـــراء املزيد من 
البحوث في هذا املجال ملعرفة التأثير احملتمل 
الســـتخدام العالج الهورمونـــي وأهميته في 
التخفيـــف مـــن حـــاالت االكتئـــاب واألعراض 
األخـــرى املصاحبـــة لهـــذه املرحلـــة العمرية 

القلقة. ويســـتخدم العـــالج الهورموني عادة 
للسيدات الالتي يعانني من الومضات احلاّرة 
”الهّبـــات“، والتعـــرق الليلـــي وأعراض ســـن 
اليـــأس األخرى، ويعتقد أن لـــه فوائد صحية 
أخـــرى على املـــدى البعيد وخاصـــة ألمراض 
الذاكـــرة، إال أن بعـــض األطباء واملتخصصني 
يحذرون من أضـــراره اجلانبيـــة األخرى، بل 
يوصـــي بعضهم الســـيدات باالبتعـــاد نهائيا 
عن هذا النوع من العالج، ومن جملة احملاذير 
يرجـــح بأن العـــالج بالهورمونـــات يجعل من 
اكتشـــاف مرض ســـرطان الثـــدي أمـــرا بالغ 
الصعوبة، خاصة مع السيدات الالتي ميتلكن 
تاريخـــا عائليا يتعلق بهذا املرض وغيره مثل 
ســـرطان املبيض، ســـرطان الرحم، إضافة إلى 

جلطات الدم بأنواعها.
وعلـــى الرغم من ذلك مـــا زال اجلدل دائرا 
بني مؤيدي هذا النوع من العالج ومعارضيه؛ 

وتوافقا مع نتائج إحدى الدراســـات احلديثة 
في هـــذا املجال يـــرى بعض األطبـــاء أن هذه 
النتائـــج تدعـــم التوصيـــة بالبـــدء بالعـــالج 
الهرمونـــي البديـــل علـــى الفور بعـــد انقطاع 
الطمث، بغـــض النظر عن العمر الزمني، األمر 
الذي يستوجب من النساء البدء بالعالج فورا 
بعد انقطاع الطمث للتخفيف من أعراض سن 
اليـــأس وللحد من مخاطـــر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية وهشاشـــة العظام، إذ 
أن البدء بالعالج الهرموني في مرحلة متأخرة 
يـــؤدي بأعضاء اجلســـم إلى املعاناة بســـبب 
نقـــص الهرمونـــات لفتـــرة طويلـــة، ومن ثمة 

تضعف وتصاب بالشيخوخة. 
ومع ذلك ميكـــن البدء بالعـــالج أيضا في 
مرحلة متأخرة أكثر مع ضرورة وجود املتابعة 
الطبيـــة لكل مرحلة من مراحـــل العالج للتأكد 

من عدم حصول مضاعفات صحية جانبية.

من ناحية أخرى ينصح األطباء الســـيدات 
ملواجهـــة أعراض ســـن اليأس باللجـــوء إلى 
اخليارات الطبيعية مثل تغيير أسلوب احلياة 
بصورة كاملة؛ االبتعاد عن تناول املشـــروبات 
واملشـــروبات التي حتتـــوي على  الكحوليـــة 
الكافيني، االبتعـــاد عن التدخني، تناول الغذاء 
الصحـــي الـــذي يحتـــوي على اخلضـــراوات 
والفواكـــه بشـــكل كبير، إضافة إلى ممارســـة 

التمرينات الرياضية بصورة منتظمة.
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تتعرض أغلب النساء إلى اإلصابة بأعراض االكتئاب النفسي أثناء فترة ما يسمى بـ“سن 
ــــــأس“، وهي نهاية اخلصوبة في منتصف العمــــــر التي تعلن في اجلزء الثالث من حياة  الي
املرأة، حيث تعّرف أيضا بـ“العمر الثالث“. وتكون هذه األعراض طبيعية بسبب التحوالت 
ــــــى نهاية مرحلة اخلصوبة  الهورمونية الكبيرة التي حتدث في جســــــد املرأة، ما يشــــــير إل

وحدوث تغيير طبيعي في دورة احلياة، وهي بالتأكيد ليست حالة مرضية.

أسرة
[ الهبات الساخنة والتعرق الليلي أكثر أعراض التحوالت الهورمونية شيوعا  [ العالج الهورموني البديل يعالج اآلثار السلبية لسن اليأس

االضطرابات النفسية في سن اليأس سببها معاناة المرأة في الطفولة

تغيير طبيعي في دورة الحياة

  

} نظرت في عينيه كمن عثر فجأة على حِل 
لغٍز عويص وقالت ”ما رأيك أن نلعُب حبًا.. 
بدَل أن نحب؟“.. نظر إليها باستغراب وهو 
يضحك مستشعرا ذبذبات البراءة والصدق 

وهي تلتمع في عينيها.. وقد حدس جدية 
اقتراحها وصراحتها التي لم يشبها غنج أو 
تذاك من ذلك النوع الذي تتقنه النساء.. كان 

ذلك بعد لقاءات وحوارات طالت بينهما.. 
وبعد أن أحّسـا معا بنمو شيء يشبه الحب 

يدغدغ مشاعرهما ويشّدهما إلى درب ال 
شك كان سيفضي إلى شيء أكبر.. وإذ أحب 
الفكرة سألها بفضول ”ولكن كيف؟ هل يمكن 

أن نتعامل مع أمور من هذا النوع بقرار؟ 
إنها مشاعرنا.. وللحب سطوة ال يمكن 

لإلنسان.. ذلك الكائن األرضي إال أن يستسلم 
لها.. ونحن في النهاية بشر!“..

فقالت بحزم ”بل نستطيع! وألننا بشر 
فال حدود لطاقاتنا.. وال يمكن إال أن نكون 

بشرا على الرغم من كل ما يحبطوننا به من 
عبارات“.. فبادرها قائال ”إذا فلن أقول كيف.. 
ألنني أعلم بمدى قوتك وإصرارك.. وسأغض 
الطرف مؤقتا عن فيض مشاعري وما يمكن 
أن تؤول إليه.. ولكن دعيني أسألك لماذا.. 

أعني لماذا نختار ونقرر أن نلعب حبا بدل 
أن نحب؟“.

فترد ”ذلك ألننا بشر.. ال ألنني قوية 
بما يكفي الحتمال المزيد من الخيبات.. 

سنحب وسنصل ربما إلى أقصى درجات 
الجنون.. ثم مـاذا؟ ستستحيل اللهفة إلى 
ألفة ثم ضجر ثم عدم احتمال.. وستلتقي 

بعد ذلك بمـن تبعث فيك اللهفة من جـديد.. 
لتلجأ معي إلى الكـذب والنفـاق والخديعة.. 

وأخيـرا إلى الهجر.. وكلها كوارث ما عاد في 
روحي متسع الحتمالها.. فنحن في النهاية 

بشر!“.
”ماذا تقولين؟ أال يمكن أن.. ”فقاطعته 

وهي تزفُر حسرة حارقة وتستأنف بهدوء 
”ألن من كنت له الكون بأسره وكان لي كل 

الناس لم يصن كرامتي وولهي.. ألن رهافتي 
تشظت ومشاعري تناثرت أشالء على 

يديه.. ألنه أشهَر جّل قسوته إزاء طفولتي 
وطعنها بالكذب والغياب.. ألن من أودعته 
نفسي ومفاتيح عمري لم يستطع أن يكون 

أكثر من عشيق سّري جبان.. ولذلك كله 
فقدُت التصديق.. وأصبحْت صفة رجل 
قابلة عندي للنقاش.. ولذلك أيضا أقول 
لك بصراحة وصدق كبيرين.. إنني قد ال 

أكون أجمل النساء وال أذكاهن وال أكثرهن 
اهتماما بنفسها أو باآلخر.. قد ال أكون 
حبيبة أو زوجة أو أّما صالحة.. لكنني 

سأزعم ملء غروري بأنك لن تجد في الكون 
صديقة مثلي.. فافعل ما تشاء.. عش حياتك 
كما يحلو لذكورتك وحبك للحياة.. ولتأمن 

أن لك في ركن ما من هذا العالم الكبير 
صديقة مخلصة حقيقية.. تحتويك وتصغي 
لوجعك وتحنو عليك أّمـا فتستوعب جنونك 

وضعفك وكبواتك وأخطاءك.. وشـَرطي 
الواحد الوحيد هو أن تـصدقني القول وأن 

تحكي لي كل ما يجول بخاطرك.. وأال تخفي 
أسرارك عني فلن تجد مثل قلبي ملجأ ألعتى 
األسرار.. فإن كنت تبحث عن عاشقة فذة فقد 

أخطأت في العنوان.. أنا يا سيدي لم أعد 
مؤمنة بالحب المطلق.. ولم أعد مؤمنة بحب 
يدوم.. العمر قصير نحياه مرة واحدة.. وال 
أنوي أن أضيع ما تبقى منه أمال بأسطورة 

ال وجود لها على األرض.. فإن نحن إال 
بشر!“.

صباحكم صداقات حقيقية..

ذلك ألننا بشر

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر شا

الضغوط التي تواجهها املرأة في 

مقتبـــل حياتهـــا وربما فـــي مرحلة 

الطفولـــة، قـــد تكـــون لهـــا آثـــار 

سلبية وطويلة األمد

◄

الســـيدات الالتـــي شـــهدن تجربة 

أو تجربتـــني من تجـــارب الطفولة 

فرصهـــن  تضاعفـــت  القاســـية، 

مرتني لإلصابة باالكتئاب

◄

قـــال مختصـــون إن الزيوت املعصورة على البارد تعد مفيدة جدا للصحة؛ ألنها تمتاز بنســـبة مثالية بني الدهون 

واألحماض، مع إمكانية إضافتها لألطعمة الباردة مثل السلطة.

جمال

ما الفرق بين تلوين 

الشعر وصبغه

} قـــال مصفـــف الشـــعر األملانـــي ينس 
داجنه إن املشـــورة السليمة بشأن تغيير 
لـــون الشـــعر تعد من األمور احلاســـمة؛ 
نظرا ألنه يتم استعمال املواد الكيميائية 
فـــي الكثير من األحيـــان، وهو ما تترتب 
عليه أضرار بالغة بالشعر على الرغم من 
أن تغيير لون الشـــعر قد ال يحتاج إليها 
على اإلطالق. وفيما يلـــي بعض النقاط 
التي جتب مراعاتهـــا عند زيارة صالون 

تصفيف الشعر.
يتم إجراء التلوين الفيزيائي للشعر 
دون اســـتعمال أي مواد كيميائية، وأكد 
داجنه أن اللحظـــة التي يتم فيها اخللط 
مباء األوكسجني تعرف باسم الصبغة أو 
التغيير الكيميائـــي للدرجة اللونية. وال 
تعمل الدرجات اللونيـــة الفيزيائية على 
تفتيح لون الشـــعر ولكنها توفر احلماية 
املثالية لتركيبة الشعر. وتتمتع األصباغ 
بخاصيـــة أنهـــا تتوغـــل فـــي الطبقـــة 
وكذلك  ”كوتيكـــوال“،  للشـــعر  اخلارجية 

طبقة القشرة املوجودة حتتها.
وأوضح داجنه أنه يتم هنا االعتماد 
على املواد الكيميائية دائما؛ حيث يتعني 
على مصفف الشعر مراعاة مقدار التركيز 
الالزم بشكل مثالي. وأثناء الصبغة يتم 
إدخال األلوان إلى داخل الشعر. وينصح 
اخلبيـــر األملاني عنـــد اســـتعمال املواد 
الكيميائيـــة بضـــرورة العناية بالشـــعر 

بشكل متساو وبنفس القدر.

} لنــدن - ال يفضـــل أغلـــب النـــاس ســـماع 
مالحظـــات أو تعليقات من اآلخريـــن، ويعود 
ذلـــك إلى االعتداد بالذات، حيث أكدت دراســـة 
بريطانية حديثة أن أدمغتنا تلجأ إلى أساليب 
عديدة بارعة لتفادي سماع مالحظات اآلخرين، 
لكن هنـــاك طرقا لتفادي االنســـياق وراء هذه 
احليـــل الدفاعية النفســـية التي حتجب مزايا 

تلك املالحظات.
فـــكل إنســـان يريـــد أن يحقـــق األهـــداف 
الشـــخصية التي وضعها لنفســـه، ولذلك فإن 
شـــعوره بأنه موضع تقييم قـــد ميثل تهديدا 
لكبريائـــه، وشـــعوره اإليجابـــي بالتميـــز عن 
اآلخريـــن، لذلك يلجأ إلى حيـــل بارعة للحفاظ 
على رباطة جأشـــه في مواجهة النقد الذي قد 

يوجه إليه.
وأضافت الدراســـة أنه فـــي مجال الصحة 
العامة نالحظ أن الناس يحاولون جاهدين أن 
يتفادوا زيارة طبيب األســـرة، لكي ال يسمعوا 
نصائـــح تتعلـــق بتخفيف الـــوزن، أو اإلقالع 
عـــن التدخـــني، أو غير ذلك مـــن حقائق أخرى 

تشعرهم بعدم الرضا عن أنفسهم.

ونبهت إلى أن هناك ســـلوكا شـــائعا بني 
النـــاس لوحظ في دراســـات أخـــرى في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة وفي غيـــره، يتمثل في أن 
الناس يتحاشـــون ســـماع نتائج االختبارات 
واملالحظـــات التـــي يعتقدون أنها ســـتلزمهم 

بأداء شيء يكرهونه، أو يجدونه شاقا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن أول رد فعـــل 
حيـــال مالحظـــات اآلخرين هـــو التصدي لها 
ال شـــعوريا، ورغـــم أن هذه اآلليـــات الدفاعية 
الالشعورية ســـتزيد من ثقتنا بأنفسنا، فإنها 
في الوقت نفسه ستلقي الضوء على مساوئنا 
الشخصية، وانعدام الشعور باألمان النفسي، 

ومواقفنا املستهجنة جتاه اآلخرين.
ولكـــي يتمكن املرء مـــن جتاهل املالحظات 
املســـببة للقلق عليه أن يتقن أســـلوب اخلداع 
النفســـي وما يعرف باالنتبـــاه االنتقائي، أي 
أن يســـتمع ملا يرضيه ويتجاهل ما ال يرضيه، 
فعلى ســـبيل املثال، يحـــاول الكثير من الناس 
تصيد كلمات الثناء من اآلخرين، وهذا يجعلهم 
يطلبون من األشخاص الداعمني لهم أن يبدوا 
رأيهـــم في آدائهم في النواحـــي التي يدركون 

أنهم بارعون فيها، وال يتطرقون إلى ما عداها. 
ولكن أبسط طريقة لتجاهل املالحظات هي أن 
تتفادى الســـماع إليها كليـــا. وعلى الرغم من 
أن اإلنسان سيشـــعر بسعادة إن جتاهل النقد 
املوجه إليه، إال أنه قد يجد صعوبة في جتنبه 
كليـــا، وفي الكثير من األحيان، يحاول أن يجد 
طرقـــا للحفاظ على كرامته باللجوء إلى بعض 
األساليب التي يخدع بها نفسه، مثل التضليل، 
أو صرف االنتباه عن مســـاوئه، وأحيانا يلجأ 

إلى التشكيك في قدرات من يقيم أداءه.
هذا وتوصلت دراســـة إلى أن  70 باملئة من 
الناس تتألم مشاعرهم بســـبب االنتقاد، فيما 
يواجهه 20 باملئـــة ويرفضونه بغضب، ويفكر 
به 10 باملئة فقط، ويتخلصون منه عندما يكون 
ناجتا عن جهل بســـيط. وقالت إن حاجة الفرد 
إلى الشـــعور بأنـــه مقبول هي أحد األســـباب 

التي جتعل من الصعب عليه أن يتقبل النقد.
وأكـــد علماء نفس أن مالحظـــات اآلخرين 
تظهر بوضوح طبيعة املشاعر التي يحملونها 
جتاهنـــا، مع األخـــذ بعني االعتبـــار بأن النقد 
اإليجابـــي، ال يصـــدر إال عن شـــخص يكن لنا 

احلـــب ويخاف علـــى مصاحلنا الشـــخصية.
وأضافـــوا أن النقـــد يتطلب من الشـــخص أن 
يقابلـــه بالهدوء وعـــدم التوتـــر، و أخذ نفس 
عميق و إعادة ترتيب األوراق من جديد، فهناك 
أشـــخاص يقابلون النقد بالغضب أو التهور 
وهـــو ســـلوك غير ســـليم، ألن ذلك من شـــأنه 
إشعار الشـــخص الذي ينتقدك أنك غير واثق 
مـــن قدراتك أو موهبتـــك أو تثبت له صفة هو 

نعتك بها، قد تكون بعيدة عنك كل البعد.
وأشـــاروا إلـــى وجـــود نوعني مـــن النقد 
أحدهمـــا بناء واآلخـــر هدام، فـــاألول يحتاج 
إعـــادة تفكيـــر والتـــزام ومحاولـــة للتغييـــر،  

والثاني البد أن نقابله بتجاهل.

لماذا يتفادى أغلب الناس سماع مالحظات من اآلخرين

النـــاس يحاولون أن يتفـــادوا زيارة 

طبيـــب األســـرة، لكي ال يســـمعوا 

نصائح تتعلق بتخفيـــف الوزن، أو 

اإلقالع عن التدخني

◄
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{الخضر} االتحاد الجزائري يكشف قريبا عن المدرب الجديد لـ
[ خيرالدين زطشي يؤمن موقعه على رأس االتحاد بمستشارين خاصين

صابر بليدي

} اجلزائــر - ينتظـــر أن يكشـــف فـــي القريب 
العاجل، رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
عـــن هوية املدرب اجلديـــد حملاربي الصحراء، 
ويكون على وشـــك وضع النقاط األخيرة على 
االتفاق، بـــني واحد من املدربني اإلســـبانيني، 
خوان كارلوس غاريدو، أو خوان دي ماروس، 
حيث يتواجد منذ عدة أيام في إســـبانيا لطي 
ملف العارضة الفنيـــة للخضر. وباملوازاة مع 
ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس اجلديد، 
يكـــون بصـــدد تعيني عـــدد من املستشـــارين 
اآلخرين، وعلى رأسهم الالعب الدولي السابق 
رضا ماتام، في الناحية الفنية، وهو ما يعكس 
اســـتراتيجية مبكرة للوافد اجلديد إلى قصر 
دالي إبراهيم، قائمة على اختيار مستشـــارين 
خاصـــني، لتعويـــض عـــدم ارتياحـــه ألعضاء 
املكتب االحتـــادي، الذين يكونـــون قد ُفرضوا 

عليه من طرف جهات ضاغطة.
وأكـــد خلو االجتماع األول للمكتب اجلديد 
من الوهج الذي كان ينتظره الفنيون والشارع 
الكـــروي مـــن الهيئة الكرويـــة اجلديدة، حيث 
جاءت قراراته شـــحيحة، فباســـتثناء جتميد 
الـــدوري احمللي، إلى غاية اســـتكمال روزنامة 
اجلـــوالت، تفاديا لتالعبـــات محتملة وترتيب 
النتائج، وتوزيـــع املهام على األعضاء اجلدد، 
افترق االجتماع دون احلســـم فـــي العديد من 

امللفات املطروحة.
يكـــون  اجلديـــد  الرئيـــس  أن  والظاهـــر 
قد اصطـــدم، بتركـــة الهيئـــة املســـيرة للكرة 
اجلزائرية في الســـابق، وبطموحات األعضاء 
اجلدد في أول اجتماع لالحتاد، وهو ما يكون 
قـــد دفعه إلـــى مباشـــرة التغييـــر التدريجي، 
عكس ما كان ينتظـــر منه، خاصة في ما تعلق 
بالكشـــف عن هوية املدرب الوطنـــي اجلديد، 

واملديرية الفنية للمنتخبات الوطنية، وحتديد 
مهـــام النائبـــني األول والثاني، ربـــوح حداد 
وبشـــير ولـــد زميرلـــي. وينتظـــر مراقبون أن 
يكون مســـار الرجل مفخخا من طرف محيطه 
فـــي مكتـــب االحتـــاد، بالنظر إلـــى طموحات 
البعـــض منهم العتالء مواقع متقدمة والتأثير 
في طبيعة قرارات الهيئة، وإلى توجهه لتأمني 
مواطن شكوكه مبستشارين مقربني منه، وهو 
ما ميثل بوادر انشـــقاق مبكر قياسا بتضارب 
رؤى وتصـــورات الرجلـــني للنهـــوض بالكرة 

اجلزائرية.
واكتفـــى اللقـــاء بتوزيـــع جزئـــي للمهام 
علـــى بعض األعضـــاء، كلجنـــة التحكيم التي 
أسندت للحكم الســـابق محمد كوسة، واملالية 
واللوجيســـتيك جلهيـــد زفـــزاف، واملنتخـــب 
الوطنـــي األول لالعب الدولي الســـابق حكيم 
مـــدان، والكـــرة النســـائية للســـيدة فرتـــول، 
والنائب األول والثاني للرئيســـني الســـابقني 
الحتـــاد العاصمـــة ونصر حســـني داي ربوح 
حداد وبشير ولد زميرلي، دون تكليفهما مبهام 
معينة. وأثـــار عدم تكليف الثنائي ربوح وولد 
زميرلي، استفهامات لدى املتتبعني، خاصة مع 
التســـريبات التي تتحدث عن غياب االنسجام 
بينهما وبني الرئيس اجلديد خيرالدين زطشي، 
رغم ترشحهم في قائمة واحدة، وعن اخللفيات 

املتباينـــة بـــني الطرفـــني، فـــاألول والثانـــي 
محســـوبان على فئة رجـــال املـــال واألعمال، 
بينمـــا يجمع زطشـــي بـــني املال والتســـيير 
واملســـتوى األكادميي. وذكرت مصادر مطلعة 
أن أولـــى الصدامات بـــني الرجلني، متثلت في 
هويـــة املـــدرب الوطني اجلديد، حيث ســـعى 
الرئيس السابق الحتاد العاصمة ربوح حداد، 
إلى فـــرض املدرب الفرنســـي روالن كوربيس، 
بناء على عالقة قدمية تربط بينهما، كما سبق 
للتقني الفرنســـي، أن درب النادي العاصمي، 
وهـــو األمر الـــذي رفضه زطشـــي، الذي مييل 
إلى اإلطار اإلسباني بالنظر إلى تشابه أصول 

اللعبة في البلدين.
واعتبر الرئيس اجلديد، اســـتقدام املدرب 
الســـابق لنادي أوملبيك مارسيليا ومونبيلييه 
الفرنســـيني ومنتخـــب النيجـــر ”عـــودة إلى 
الوراء، وأمرا يتناقض مع فلســـفته على املدى 
الطويل“. إال أن حداد لم يبال برفض زطشـــي، 
وظـــل يلـــح وينـــاور لتمرير رهـــان كوربيس، 
لإلشـــارف على العارضة الفنية للخضر. وكان 
وزير الشـــباب والرياضة الهادي ولد علي، قد 
أكد على اســـتعداد مصاحله ملســـاعدة احتاد 
كرة القـــدم على جلـــب مدرب كبيـــر في أقرب 
اآلجـــال، رغـــم أن الظـــروف املالية ال تســـمح 
بانتداب مدرب عاملي لقيـــادة اخلضر، بالنظر 

إلى األولويات التي ســـطرها االحتاد إلصالح 
الكرة احمللية والنهوض بها. وســـبق لزطشي 
أن صرح بأن ”خطة االحتاد تتجه إلى انتداب 
مدرب مـــن الصنف املغمور، الـــذي يبحث عن 
صناعـــة مجـــده، ويرضى بشـــروط احلضور 
الدائـــم والتفاعـــل اإليجابـــي مـــع السياســـة 
اجلديـــدة لالحتـــاد، وليس إلى مـــدرب عاملي 
يكلف اخلزينة غاليـــا وقد ال يوفق في حتقيق 

األهداف املسطرة“.
وتذكر مصادر إعالمية، بأن ”جناح جتربة 
املدرب اإلســـباني جوزيف ماريا نورغاس، مع 
نادي أتلتيك بارادو الذي أسسه وأداره زطشي 
في منتصف األلفية إلى غاية انتخابه رئيســـا 
لالحتاد، وضمانه الصعود إلى بطولة الرابطة 
احملترفة األولى قبل خمس جوالت عن اختتام 
الدوري، يكـــون قد أقنع الرجل بجدوى تغليب 

املدرسة اإلسبانية“. 
وفـــي خطوة لتهدئة الفاعلـــني في الدوري 
احمللي، قـــرر االحتاد جتميد الـــدوري احمللي 
بقســـميه األول والثاني، إلى غاية اســـتكمال 
روزنامـــة املباريات املؤجلة، مـــن أجل تفادي 
الوقوع في مطـــب ترتيب النتائـــج والتالعب 
بهوية املتوجني أو الســـاقطني، وهي اخلطوة 
التي استحســـنها فنيـــون ومختصـــون رغم 

بعض سلبياتها على النوادي غير املعنية.

ــــــد لالحتــــــاد  ــــــس اجلدي مــــــع توجــــــه الرئي
اجلزائري لكرة القدم خيرالدين زطشــــــي، 
إلى إحاطة نفسه مبستشارين من املقربني 
ــــــه، ســــــّرع اخلطــــــى في طريق حســــــم  من
ــــــة للخضــــــر، إذ يكون قد  العارضــــــة الفني
قطع أشواطا متقدمة في هذه املسألة، بعد 
تنصيب كل من محمد مشــــــرارة، وصالح 
ــــــود كمستشــــــارين في الشــــــؤون  باي عب

القانونية واإلعالم واالتصال اخلارجي.

حماس كبير

أوجوســـتو  البرتغالـــي  عقـــد   - القاهــرة   {
إيناســـيو، جلسة سريعة مع مسؤولي الزمالك، 
عقب وصوله إلى القاهرة؛ متهيدا لتوقيع عقود 
تدريـــب الفريق األول بالنـــادي األبيض. ووقع 
إيناســـيو، على عقود تدريـــب الزمالك، ليخلف 
محمد حلمي، الذي متت إقالته، عقب اخلسارة 
أمام ســـموحة بهدفني نظيفني، في اجلولة الـ23 

من بطولة الدوري.
وأعـــرب املـــدرب البرتغالـــي عن ســـعادته 
بالوصـــول إلى مصـــر لقيـــادة الفريق األبيض 
في الفتـــرة املقبلة. وشـــدد خـــالل تصريحاته 
الصحافيـــة على أنه يـــدرك جيـــدا أن الزمالك 
فريـــق كبير وله جماهيره الغفيرة وهو ما يزيد 
من صعوبة املهمة ولكنه يتمنى النجاح. وأشار 
إلى أنه جاء من أجل النجاح ولن يقبل بالفشل 
مهمـــا واجه مـــن صعوبات ويعلم أن الشـــعب 
املصري ذواق للكرة. واختتم تصريحاته قائال 
”أســـعى إلى أن أكون على قدر املسؤولية خالل 
تواجـــدي داخل جـــدران القلعـــة البيضاء وأن 

أكون قادرا على الفوز بالبطوالت“.
وعلـــم ، أن إيناســـيو، طلـــب التعاقـــد مع 
محلـــل أداء، خـــالل الفترة املقبلة، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيكون له دور فعال في عمله، وسيساعد 
اجلهـــاز الفني كثيرا. كما اشـــترط إيناســـيو، 
عـــدم محاســـبته على لقب بطولـــة الدوري هذا 
العـــام، خاصة وأن الفارق كبيـــر، بني الزمالك، 
واألهلـــي املتصـــدر، لكنه يعـــد بتحقيق دوري 
أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والبطولة العربية. 
ويبتعد الزمالك عن األهلي املتصدر بـ15 نقطة، 

إال أن الفريق األبيض، لعب مباراة أقل.
وكشـــف أحمـــد مرتضـــى منصـــور، عضو 
مجلس إدارة نادي الزمالك املصري، واملشـــرف 
علـــى الفريق الكروي األول، عـــن أن البرتغالي 
أوجوستو إيناسيو املدير الفني اجلديد لفريق 
كـــرة القدم وقع علـــى عقود قيـــادة الفريق ملدة 
موســـم ونصف املوسم. وشـــدد أحمد مرتضى 
على أن اجلهاز املعاون إليناســـيو ســـيقدم يد 
العون إلى املدرب من أجل النجاح ومعه جميع 
الالعبـــني احملبني للقلعـــة البيضـــاء وخاصة 
أبناءهـــا، موضحا أن الزمالـــك يثق في املدرب 
البرتغالـــي ولـــن يســـتعجل حتقيـــق النتائج 

اإليجابية حرصا على مصلحة الفريق.

إيناسيو: جئت إلى الزمالك 

من أجل البطوالت
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«أي عرض رسمي يصل النادي يتم إرساله إلي. لم نفاوض األهلي بشأن بيع حسني الشحات ولم رياضة

نعقد صفقات تبادلية مع الفريق، والالعب لم يتلق عروضا إماراتية}.

محمد مجد 
مدير التعاقدات بنادي مصر املقاصة املصري

«جئنا إلى الدار البيضاء سعيا لتحقيق انتصار يعيد إلينا االعتبار إال أن الحظ عاندنا. سنركز على 

مباراة نهضة بركان، وسيكون هدفنا أن نضمن مشاركة أفريقية}.

عبد الرحيم الشاكير 
العب نادي اجليش امللكي املغربي

} ديب - ينطلـــق اجلزيـــرة فـــي رحلة البحث 
عـــن لقبـــه الثانـــي عندمـــا يحل ضيفـــا على 
دبـــا الفجيـــرة األربعاء فـــي املرحلـــة الثانية 
والعشـــرين من الدوري اإلماراتي لكرة القدم. 
ويتصـــدر اجلزيرة الترتيـــب برصيد 53 نقطة 
بفـــارق 6 نقاط عـــن مطارده األهلـــي، وأصبح 
بحاجـــة إلـــى 9 نقاط مـــن مبارياتـــه اخلمس 
املتبقيـــة ليتوج بطال للمرة الثانية في تاريخه 
بعـــد 2011. وتعد طريق اجلزيرة ســـهلة نوعا 
ما حيث سيواجه فرقا متوسطة وأخرى حتتل 
قاع الترتيب مثل مضيفه دبا الفجيرة احلادي 
عشر برصيد 18 نقطة وأحد املهددين بالهبوط 

إلى الدرجة الثانية.
وأكثر ما يزعـــج الهولندي تني كات مدرب 
اجلزيرة أن معظم العبي فريقه خاضوا مؤخرا 
مباريـــات دولية ودية ورســـمية مع املنتخبني 
األول واألوملبـــي، لذلك يخشـــى أن يكونوا قد 
تأثروا بدنيـــا. وقال تـــني كات ”تزيد صعوبة 
املواجهـــة أمـــام دبا عودة الالعبـــني الدوليني 
وانضمامهـــم إلـــى التدريبـــات اجلماعية قبل 
فتـــرة قصيرة، ولم نســـتفد من فتـــرة التوقف 
الطويلـــة، ألننـــا حرمنـــا من (احلـــارس) علي 

خصيـــف وفارس جمعة ومحمد فوزي ومحمد 
العطاس وخلفان مبارك وأحمد العطاس وعلي 
مبخوت الذين خاضوا مباريات صعبة وهامة 
على املســـتوى الدولي، واضطروا إلى السفر 
ملســـافات طويلة“. وتابع تني كات ”ندخل فترة 
حاســـمة جدا في مشوار الدوري، ونحتاج إلى 
ثالثـــة انتصارات حتى نتوج اجلهود اجلبارة 
التي قدمناهـــا على مدار هذا املوســـم بالفوز 

ببطولة الدوري“.

المشاركة القارية

في مقابل ســـعي اجلزيـــرة إلى نيل اللقب، 
ستكون املباريات األخرى بني فرق تتطلع إلى 
ضمان املشاركة في دوري أبطال آسيا املوسم 

املقبل أو البقاء في الدرجة األولى. 
وســـتكون مباراة األهلي (47 نقطة) حامل 
اللقـــب وضيفـــه الوصـــل الثالـــث (44 نقطة) 
اخلميس هي األكثر جذبا لألضواء في املرحلة 

الثانية والعشرين. 
ويتطلع األهلي املتوج الســـبت بلقب كأس 
الرابطة، إلى الفوز على الوصل لالبتعاد أكثر 

في املركز الثاني الذي يضمن له مقعدا آسيويا 
مباشـــرا. ويلعب اخلميس أيضا العني الرابع 
(43 نقطة) الســـاعي بدوره إلى مقعد آســـيوي 
مع ضيفـــه الظفرة الســـابع (29 نقطـــة) الذي 
ســـيخوض اللقـــاء براحة أكبـــر بعدما ضمن 

البقاء رسميا.
وفـــي املباريـــات األخرى، يلتقـــي األربعاء 
اإلمارات الثالث عشـــر قبـــل األخير (13 نقطة) 
مـــع الوحدة اخلامس (34 نقطة)، واجلمعة في 
ختام املرحلة بنـــي ياس األخير (11 نقطة) مع 
الشارقة العاشـــر (20 نقطة)، والشباب الثامن 
(25 نقطة) مع حتا التاسع (21 نقطة)، والنصر 
الســـادس (32 نقطة) مع احتـــاد كلباء الثاني 

عشر (17 نقطة).

صفوف مكتملة

أكد خافييـــر أغيري، مـــدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الوحدة اإلماراتي، أن الفريق 
مكتمل الصفوف، قبل لقاء اإلمارات األربعاء. 

وقـــال ”صفوف الفريـــق مكتملة وال وجود 
ألي إصابـــات، وجميـــع الالعبـــني الدوليـــني، 
شـــاركوا في التدريبات، وهم إســـماعيل مطر، 
وحمدان الكمالي، والتشيلي خورخي فالديفيا 
واملجـــري بـــاالش جوجـــاك، باإلضافـــة إلـــى 
العبـــي املنتخب األوملبي أحمد راشـــد ومحمد 
راشـــد وأحمـــد العكبـــري ومحمـــد العكبري 
ومحمد الشامسي وخالد الظنحاني وعبدالله 

الكربي“.
وأشـــار إلى أن الفريق في حالـــة معنوية 
جيدة بعـــد فترة الراحة الكافيـــة التي منحت 
لالعبني خالل فترة توقف الدوري، بعد اإلجهاد 
نتيجـــة ضغـــط املباريات منذ ينايـــر املاضي، 
وإلى أن ذلك سينعكس على أداء الفريق خالل 
مبارياته القوية خالل الشـــهر احلالي، والتي 
تعتبر معظمهـــا مبثابة ”مفترق طرق“، وتأتي 
على رأســـها مباراة نصف نهائي كأس رئيس 
الدولـــة أمام الشـــارقة في 19 أبريـــل احلالي، 
وكذلـــك مبـــاراة الهالل الســـعودي ضمن دور 
املجموعات في دوري أبطال آســـيا، التي ميثل 
الفـــوز بها أمـــرا ضروريا للفريـــق للمحافظة 
على حظوظه في املنافسة على إحدى بطاقتي 

التأهل لدور الـ16 في البطولة. هيبة البطل

الجزيرة يواصل رحلة البحث عن لقب الدوري اإلماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن أحمد أحمد رئيس االتحاد 
األفريقي لكرة القدم (كاف) أنه يفكر 

بجدية في زيادة عدد المنتخبات 
المشاركة في بطولة كأس األمم 

األفريقية، والتي تقام بمشاركة 16 
منتخبا منذ 1996 بجنوب أفريقيا.

◄ نفت إدارة نادي الوصل اإلماراتي 
لكرة القدم، ما تم تداوله حول تلقي 

النادي عرضا النتقال البرازيلي فابيو 
ليما، العب الفريق األول، وأكدت أن عقد 
الالعب ممتد مع النادي حتى عام 2020.

◄ توصل مسؤولو حسنية أغادير، إلى 
اتفاق مع عبدالهادي السكتيوي، مدرب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي، على 

االنفصال بين الطرفين بالتراضي. جاء 
ذلك، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها 

الفريق، أمام اتحاد طنجة.

◄ ترددت أنباء داخل نادي النصر 
السعودي عن رغبة اإلدارة في 

التعاقد مع المدرب السابق للفريق 
األوروغوياني دانيال كارينيو، بعد أن 

تعثرت المفاوضات في وقت سابق.

◄ أكد عبدالله السبيعي المدير 
التنفيذي في نادي الرائد، أن عالقة 
اإلدارة بالمدرب التونسي ناصيف 

البياوي جيدة، مبينا أنه تم االتفاق 
معه على التمديد لمدة موسمين. وكذلك 

تسعى اإلدارة إلى التمديد مع عدد من 
الالعبين.

◄ أبدت اللجنة اآلسيوية المتواجدة 
حاليا في محافظة كربالء ارتياحها 

الكامل لما لمسته من اهتمام كبير من 
قبل الحكومة العراقية ووزارة الشباب 

والرياضة بالبنية التحتية للرياضة 
العراقية بشكل عام وكرة القدم خاصة.

باختصار

الرئيـــس الجديـــد اعتبر اســـتقدام 

املـــدرب الســـابق لنـــادي أوملبيك 

الفرنســـيني  مارســـيليا ومونبيلييه 

ومنتخب النيجر عودة إلى الوراء

◄

متفرقات

◄ قال مدرب السيلية القطري، التونسي 
سامي الطرابلسي إنه لم يتلق أي عرض 
رسمي من االحتاد التونسي لكرة القدم 

خلالفة البولندي هنري كاسبرجاك. وتابع 
الطرابلسي ”لقد علمت عبر الصحافة 

التونسية بأن اسمي مطروح على طاولة 
االحتاد التونسي، كل مدرب في أي مكان 

في العالم يطمح إلى أن يدرب منتخب 
بالده، فاألمر ال يقاس مببالغ 
مالية أو أي امتيازات أخرى، 
فهو تشريف وأمر استثنائي 

في مسيرة املدرب“. 
وواصل ”مازلت مرتبطا 

بالسيلية، ورغم ذلك 
ال أنفي رغبتي في 

تدريب منتخب تونس 
والوصول معه إلى 

مونديال روسيا 2018“.

◄ تأهلت التونسية انس جابر للمشاركة 
بصفة أفضل خاسرة في التصفيات، 

إلى الدور الثاني من دورة تشارلستون 
األميركية الدولية لكرة املضرب، إحدى 

الدورات اإللزامية (برميير) للسيدات 
والبالغة جوائزها 776 ألف دوالر، 

إثر فوزها على النيوزيلندية مارينا 
إيراكوفيتش 6-4 و6-1. في املقابل 
أعلنت البريطانية جوانا كونتا 

املصنفة سابعة عامليا انسحابها 
من املسابقة، وصنفت كونتا، 

أول بريطانية تتوج في 
ميامي بفوزها السبت في 
النهائي على الدمناركية 
كارولني فوزنياكي، في 

املركز األول، وكان 
انسحابها في صالح 

األسترالية داريا 
غافريلوفا التي صنفت 

في املركز التاسع.

◄ قطع مينيسوتا تيمبروولفز سلسلة 
من ستة انتصارات متتالية لبورتالند 

تريل بليزرز وتغلب عليه 110-109 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وسجل كارل-أنطوني تاونز 
34 نقطة و12 متابعة 

لتيمبروولفز وأضاف 
أندرو ويجينز 29 نقطة 
وريكي رابيو 11 نقطة 

وسبع متابعات و16 
متريرة حاسمة. 

وعلى اجلانب اآلخر، 
سجل داميان ليارد 25 
نقطة لبليزرز وأضاف 

زميله سي. جيه 
ماكولم 17 نقطة للفريق.
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موقعة «الخطأ الممنوع» بين كونتي وغوارديوال في الدوري اإلنكليزي
[ فينغر: أرسنال قادر على إنهاء الموسم في المربع الذهبي  [ كلوب: نشعر بالثقة ونحن مسؤولون عن كل النتائج

} لنــدن - ســـيكون اخلطـــأ ممنوعا، ســـواء 
بالنســـبة إلى تشيلســـي أو مانشستر سيتي، 
ضمن منافســـات املرحلة احلاديـــة والثالثني 
من الـــدوري اإلنكليزي، وذلـــك ألن تعثر األول 
سيشـــعل الصراع علـــى اللقب ال ســـيما بعد 
سقوطه املفاجئ السبت على أرضه أمام جاره 
املتواضع كريســـتال باالس (1-2)، في حني أن 
خسارة الثاني ستجعله في مرمى جاره اللدود 
مانشستر يونايتد الطامح إلى انتزاع بطاقته 

إلى دوري األبطال املوسم املقبل. 
ويأمل مدرب تشيلســـي اإليطالي أنطونيو 
كونتي في أن يستفيق فريقه سريعا من صدمة 
الهزمية األولـــى له هذا املوســـم أمام فريق ال 
يصارع على األقل للمشاركة في دوري األبطال 
املوســـم املقبل، وإال ســـيصبح الوضع معقدا 
في األمتـــار األخيرة كونه ســـيلعب أيضا مع 
مانشســـتر يونايتد وإيفرتون خـــارج قواعده 

في املراحل الثماني املتبقية.
وأصبـــح الفـــارق بـــني تشيلســـي وجاره 
توتنهـــام الثاني 7 نقاط بعـــد فوز األخير على 
بيرنلي (2-0) الســـبت فيما يتخلف سيتي في 
املركـــز الرابع بفارق 11 نقطة عن فريق كونتي 
الـــذي تطرق إلى الهزميـــة الرابعة لفريقه هذا 
املوســـم قائال بعد املباراة التـــي تقدم خاللها 
البلوز ”ســـجلنا هدفنا بعد 5 دقائق ثم اهتزت 
شباكنا مرتني في دقائق معدودة. عندما تتلقى 
األهداف بهـــذه الطريقة، فيتوجـــب عليك فهم 

الوضع والتعلم من هذه األخطاء“.
وواصـــل ”هذه هي كـــرة القـــدم. يجب أن 
نتقبل هذه النتيجة“، مشـــددا على ضرورة أن 
يستعيد العبوه توازنهم والتركيز على مباراة 
منتصف األســـبوع ضد ســـيتي، مضيفا ”كل 
شـــيء ميكن أن يحصل فـــي كل مباراة ضمن 
الدوري املمتاز.. علينا اآلن التفكير في املباراة 
املقبلة. لـــو فزنا لكانت ســـعادتنا كبيرة، لكن 
اآلن من املهم أن نركز على مانشستر سيتي“. 
ويأمل تشيلســـي في أال يتكرر ســـيناريو 
الزيـــارة األخيـــرة لســـيتي إلى ”ســـتامفورد 
بريدج“، إذ خســـر حينها الفريق اللندني 3-0 
املوســـم املاضي، لكـــّن الفريقني كانـــا بقيادة 
مدربني مختلفني ألن كونتي واإلســـباني بيب 

غوارديوال استلما املهمة هذا املوسم.
ويبدو توتنهام، الذي خســـر معركة اللقب 
املوســـم املاضي في األمتـــار األخيرة ملصلحة 
ليستر ســـيتي، التهديد األكبر لتشيلسي وقد 
وجه مدربه األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 
مضيفـــه  مواجهـــة  عشـــية  جلـــاره  حتذيـــرا 
سوانســـي األربعاء قائال ”الفارق اآلن أصبح 
7 نقـــاط، والوضـــع مختلـــف متاما عـــن الـ10 
نقـــاط“ التي كانت تفصل اجلارين قبل املرحلة 

املاضية. 
وواصل ”لكن مازال هناك الكثير من العمل 
للقيـــام به. األمـــور ال تتعلق بنا بـــل مرتبطة 
بتشيلســـي وإمكانية تلقيه املزيد من الهزائم. 
لكن إذا فشـــل (في حتقيق الفوز) علينا القيام 
بعملنا. إذا قمنا بعملنا فســـنكون هناك حتى 

نهاية املوسم وسنحاول القتال على اللقب“. 

ضمان التتويج 

يحتاج تشيلسي إلى 21 نقطة لضمان الفوز 
باللقـــب في موســـمه األول مـــع كونتي بغض 
النظر عـــن نتائج الفرق األخـــرى، لكن املدرب 
اإليطالي اعتبر أن الوقت مازال مبكرا من أجل 
التحضير لالحتفاالت، مضيفا أن ”أي شيء قد 
يحصل، ال سيما في إنكلترا. كل مباراة صعبة 
للغاية ضد فريق قوي مثل مانشســـتر سيتي“ 
وبالفعل ســـتكون مباراة صعبة على تشيلسي 
أمام ســـيتي الـــذي يتقـــدم في املركـــز الرابع 
األخيـــر املؤهل إلـــى دوري األبطـــال، بفارق 5 
نقاط عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي 

خاض مباراة أقل من رجال غوارديوال.
ويدخل ســـيتي اللقـــاء مبعنويات مهزوزة 
إلى حد ما بعدما فرط في فوز كان في املتناول 
مـــع الفريـــق اللندني اآلخـــر أرســـنال األحد 
واكتفى بالتعـــادل 2-2 بعدما تقدم مرتني. ولم 
يذق ســـيتي طعم الفوز فـــي مبارياته الثالث 
األخيـــرة، وقد اعترف غوارديـــوال بأن خوض 
مباراتـــني صعبتني علـــى التوالـــي بعيدا عن 
”ملعـــب االحتاد“ يشـــكل اختبـــارا كبيرا جدا 
لفريقه، مضيفا ”نواجـــه فريقا يقوم مبا يقوم 
به بشـــكل ثابت. ليس لدينا الوقت الكافي لكي 
نتحضر. ســـنعود اآلن إلى مانشستر من أجل 

التقاط أنفاسنا ثم نعود مجددا إلى لندن“.
ورغـــم إهـــداره نقطتني بإمكان ســـيتي أن 
يكـــون راضيا عن التعـــادل، لكـــن األمر ليس 
كذلـــك بالنســـبة إلى أرســـنال الـــذي يقبع في 
املركز السادس بفارق 7 نقاط عن دوري أبطال 
أوروبا، املســـابقة التي ودعها هذا املوسم من 

الـــدور الثاني بهزمية مذلـــة متاما أمام بايرن 
ميونيـــخ األملانـــي (2-10 كنتيجـــة إجمالية). 
وســـيكون اخلطـــأ ممنوعا على فريـــق املدرب 
الفرنسي أرســـني فينغر املطالب بالرحيل عن 
النادي، عندما يتواجه األربعاء مع جاره وست 
هام يونايتد ألن حظوظه في املشـــاركة بدوري 

األبطال ستتضاءل كثيرا.

المراكز األربعة األولى

قال أرســـني فينغر مدرب أرسنال إن فريقه 
ال يزال في ســـباق إنهاء املوسم ضمن املراكز 
األربعـــة األولى في الـــدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكـــرة القدم رغم تراجع مســـتواه مؤخرا وإنه 

يتطلع إلى نهاية إيجابية هذا املوسم. 
وسيســـعى الفريق اللندنـــي، الذي يحتل 
املركز السادس في الدوري ويتأخر بسبع نقاط 
عن مانشســـتر ســـيتي صاحب املركز الرابع، 
إلى حتقيق انتصـــاره األول في أربع مباريات 
عندما يســـتضيف وســـت هـــام يونايتد الذي 

يحتل املركز 14 األربعـــاء. وحتت قيادة فينغر 
لم يخرج أرســـنال مطلقا مـــن املربع الذهبي.  
ويرى املدرب الفرنســـي أهمية متزايدة إلنهاء 
املوسم ضمن أحد املراكز املؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا. وأبلغ فينغر مؤمتـــرا صحافيا بـ”أنه 
حتد جيـــد لكني أعتقـــد أنه ممكـــن بالتأكيد. 
فعلتهـــا ملدة 20 عاما ولم يبد األمر مهّما. فجأة 
أصبح مهّما اآلن وأدرك الناس أنه ليس سهال 

كما يبدو“.
وأضـــاف ”نقاتـــل لننهي املوســـم بطريقة 
إيجابية. لهذا الســـبب نريد من اجلماهير أن 

تقف وراء الفريق“. 
وقـــال فينغر إن املدافع لوران كوســـيلني، 
الذي اســـتبدل بني الشـــوطني خـــالل التعادل 
2-2 مع مانشســـتر ســـيتي األحد، أصيب في 
وتـــر العرقـــوب وخضـــع لفحص باألشـــعة. 
وتابـــع ”اإلصابة خطيـــرة. إذا أصيب بتمزق 
في األربطة ســـيغيب لعـــدة أســـابيع.. إذا لم 
تكن اإلصابة كذلك ســـيكون جاهـــزا ملواجهة 

كريستال باالس“. 

وعاد املدافع بير مرتســـاكر والعبا الوسط 
أليكس أوكسليد-تشامبرلني وآرون رامزي من 
اإلصابة وبوســـعهم املشـــاركة. ومني أرسنال 
بهزميته األولى على أرضه أمام وست هام في 
8 ســـنوات عندما انتصر فريق املدرب سالفن 
بيليتش 2-0 مبلعب اإلمارات املوسم املاضي.

ومن جهته يأمل ليفربـــول، القادم من فوز 
معنوي هـــام جدا على جاره اللـــدود إيفرتون 
(3-1)، فـــي أن يبقـــى قريبا من صـــراع اللقب 
وتعزيـــز مركـــزه الثالث املؤهل مباشـــرة إلى 
دوري األبطـــال من خـــالل الفـــوز على ضيفه 
بورمنـــوث األربعـــاء. على أن يلعـــب األربعاء 
ســـاوثهامبتون مع كريســـتال بـــاالس، وهال 
سيتي مع ميدلزبره. وقال املدرب يورغن كلوب 
إن ســـاديو ماني مهاجم ليفربول سيغيب عن 
مواجهة بورمنوث بســـبب إصابـــة في الركبة 
قد تبعده لنهاية املوسم. وتابع كلوب ”تعلمنا 
الكثير. موقف واحد يغير املباراة. نشعر بثقة 
زائدة. كانت مســـؤوليتنا. نحن مسؤولون عن 

كل النتائج“.

تتجه األنظار األربعاء إلى القمة املرتقبة بني تشيلســــــي املتصدر وضيفه مانشستر سيتي 
ــــــني من الدوري  ــــــع على ملعب ”ســــــتامفورد بريدج“ ضمــــــن املرحلة احلادية والثالث الراب

اإلنكليزي لكرة القدم. 

رياضة
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تحد صعب 

«يوفنتـــوس فريـــق عظيم وكنت سأشـــعر بالســـعادة إذا ظل بوغبـــا معنا، لكننـــي قلت له إن 

مانشستر يونايتد فرصة عظيمة. بوغبا مثل أخي وأريد له دائما األفضل}.

باتريس إيفرا 
جنم فريق أوملبيك مارسيليا الفرنسي

«بالتأكيـــد مواجهة الريال ال تزال خاصة جدا بالنســـبة إلي. لـــم ألعب هناك لفترة طويلة، فقط 

عامني، ولكن هذا النادي ال يزال جزءا من املاضي الخاص بي}.

آريني روبن 
العب فريق بايرن ميونيخ األملاني

ليفربـــول يأمل في البقـــاء قريبا من 

الصـــراع على اللقـــب وتعزيز مركزه 

املؤهل إلى دوري األبطال من خالل 

الفوز على بورنموث

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم 
إقامة نهائي مسابقة دوري األبطال 

ونهائي يوروباليغ خالل أسبوع واحد 
اعتبارا من موسم 2018-2019، لكن على 
ملعبين مختلفين كما هو الحال راهنا.

◄ يرغب ناديا باريس سان جرمان 
ومانشستر سيتي في الحصول على 
خدمات بيبي مدافع ريال مدريد بعد 

نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال 
حر. وينتهي عقد بيبي مع ريال مدريد 

مع نهاية الموسم الجاري.

◄ يستعد نادي ريال مدريد متصدر 
الدوري اإلسباني لكرة القدم لدفع 

البند الجزائي من أجل ضم الفرنسي 
ثيو هرنانديز المدافع األيسر لصفوف 
أتلتيكو مدريد والمعار إلى ديبورتيفو 

أالفيس.

◄ كشف رالف هازنهاتل المدير الفني 
لفريق اليبزغ األلماني لكرة القدم أن 
المهاجم تيمو فيرنر استعاد لياقته 

وبات جاهزا للمشاركة من جديد ضمن 
صفوف الفريق، وذلك بعد تعافيه من 

اإلصابة في الفخذ.

◄ أكد رئيس اتحاد اإلكوادور لكرة 
القدم لويس فياسيس، أن مجلسه 
سيتخذ قرارا بشأن مسألة بقاء أو 
رحيل المدير الفني لمنتخب البالد 

غوستافو كوينتيروس األربعاء. وكان 
االتحاد اإلكوادوري قد استلم تقريرا 

عن الحالة الفنية للمنتخب.

◄ كشف فريق ساوبر المنافس في 
بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورموال1، أن غياب السائق األلماني 
باسكال فيرالين سيستمر في سباق 

الجائزة الكبرى الصيني المقرر األحد 
المقبل.

باختصار
} مدريد - سيغيب مدافع ريال مدريد الدولي 
الفرنســـي رافاييل فاران الذي تعرض إلصابة 
عـــن مباريـــات فريقه حتـــى نهايـــة أبريل مبا 
في ذلـــك قمة بايرن ميونيخ فـــي دوري أبطال 
أوروبا والكالســـيكو احمللي مع برشلونة. ولم 
يحدد ريال مدريد مدة غيـــاب قلب دفاعه، لكن 
تقارير الصحافة اإلسبانية رجحت غيابه حتى 

نهاية الشهر احلالي.
وعـــاد فـــاران (23 عاما) إلـــى املالعب بعد 
غياب نحو شهر بسبب إصابة مماثلة، وشارك 

األحد فـــي املباراة التي فاز فيهـــا ريال مدريد 
على ضيفه ديبورتيفو أالفيس، لكنه خرج بعد 

مرور 10 دقائق فقط بسبب جتدد اإلصابة. 
وســـيغيب فاران عمـــا يوصف بـ“ســـباق 
احلواجز“ في الفترة املقبلة لريال مدريد الذي 
يخوض السبت على ملعبه سانتياغو برنابيو 
ديربـــي العاصمة مع جـــاره أتلتيكو، ولقاءي 
ربـــع نهائي دوري أبطـــال أوروبا ضد الفريق 
البافاري في 12 و18 أبريل قبل أن يســـتضيف 
غرميه التقليدي برشلونة في كالسيكو اإلياب.

ريال مدريد يخسر جهود فاران
} لنــدن - قال رونالدو كومـــان، املدير الفني 
لفريـــق إيفرتـــون اإلنكليـــزي، إن العـــب خط 
الوسط توم ديفيز يســـتحق متاما توقيع عقد 
جديد يبقيه ضمن صفوف الفريق ملدة خمســـة 

أعوام. 
وأعلـــن إيفرتـــون متديد فتـــرة تعاقده مع 
ديفيـــز (18عاما) ملدة عام إضافـــي، حيث وقع 
الالعب عقدا جديدا يستمر حتى 2022 بعد أن 
أثبت نفســـه ضمن صفـــوف الفريق األول هذا 

املوسم.

وقـــال كومان ”رمبا ألنـــه األكثر تطورا من 
الالعبني الشبان خالل األشهر القليلة املاضية. 
لقد شـــق طريقه مع الفريق بتقدمي مستويات 

جيدة وجنح في تثبيت قدميه على األرض“. 
وأضـــاف كومان ”إننا ســـعداء حقا بأدائه 
وبالطبع فخـــورون به. إنه العب شـــاب وهذا 
يشـــكل أهمية لباقي عناصر األكادميية، حيث 
ميكنهـــم رؤية اخلطـــوة املقبلـــة التي ميكنهم 
حتقيقهـــا كما فعـــل توم، ويبدو األمـــر مثاليا 

بتوقيع عقد جديد مع الالعب“. 

كومان يكيل المديح لديفيز

} رومــا - يتجـــدد املوعـــد بـــني يوفنتـــوس 
ونابولي عندما يحـــل األول ضيفا على ملعب 
”ســـان باولو“ األربعاء في إيـــاب الدور نصف 
النهائـــي ملســـابقة كأس إيطاليا لكـــرة القدم. 
ويتواجه يوفنتوس مـــع غرميه اجلنوبي بعد 
أربعة أيـــام فقط على التعادل معه في ”ســـان 
أيضا لكن ضمـــن املرحلة الثالثني من  باولو“ 

الدوري احمللي. 
وفـــي أول مبـــاراة للمهاجـــم األرجنتيني 
غونزالـــو هيغواين على ملعـــب الفريق الذي 
سجل له 36 هدفا في ”سيري آ“ املوسم املاضي 
قبـــل أن يتركه مقابل صفقة قياســـية بلغت 90 
مليون يورو. ويبدو يوفنتوس مرشـــحا لبلوغ 
املباراة النهائية ملســـابقة الكأس للمرة الثالثة 
على التوالي والســـابعة عشـــرة فـــي تاريخه، 
كونه فـــاز ذهابا على أرضه 3-1 بفضل ثنائية 

لألرجنتيني باولو ديباال وهدف لهيغواين. 
ويحتـــاج نابولي فـــي املقابـــل للفوز 0-2 
لبلـــوغ النهائي للمرة العاشـــرة، وذلك بفضل 
الهـــدف الذي تقدم بـــه في لقـــاء الذهاب عبر 

اإلسباني خوسيه كاليخون.
سيكون يوفنتوس مطالبا بتقدمي مستوى 
أفضـــل من الذي ظهر به األحد ملنع نابولي من 
العودة إلى األجواء ومحاولة جتريد ”السيدة 

العجوز“ من اللقب. 
وقبل أيام معدودة مـــن املواجهة الصعبة 
التـــي جتمـــع يوفنتـــوس بضيفه برشـــلونة 
اإلســـباني الثالثاء املقبل في ذهاب الدور ربع 
النهائي مـــن دوري أبطال أوروبا، رأى املدرب 
ماسيميليانو أليغري بعد التعادل مع نابولي 

أن ”الفريق العظيم يجب أن يعرف أيضا كيف 
يعانـــي وأن يكـــون متواضعا. مـــا يهم هو أن 
نكون أوائل في مايو (بعد املرحلة األخيرة من 
الـــدوري)، وحينها لن يتذكر أحد أننا لم نلعب 

جيدا في نابولي“.
ومن جانبه قـــال جيورجيو كيليني مدافع 
يوفنتوس الدولـــي ”نعرف أننا لم نقدم أفضل 

مســـتوياتنا، ولكننـــا فريق ذكـــي وعملي وقد 
أظهرنا قوتنا (في مباراة األحد)“. 

وأضـــاف ”رمبـــا كان بإمكاننا الســـيطرة 
على الكرة بشـــكل أكبر واســـتغالل الهجمات 
املرتدة بشـــكل أفضـــل، ولكن لنتذكـــر أننا لم 
نســـمح لنابولي بصناعة عـــدة فرص، رغم أن 
لديه أفضل خط هجـــوم في الدوري (69 هدفا) 

ويؤدي بشـــكل قوي للغاية علـــى ملعبه. اآلن 
تركيزنا بـــات منصبا على جتـــاوز الدور قبل 

النهائي في كأس إيطاليا األربعاء“.
ويحتل نابولي املركز الثالث األخير املؤهل 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبا، لكـــن الفارق الذي 

يفصله عن التسيو الرابع هو 4 نقاط فقط. 
وشـــعر مدرب نابولي ماوريتســـيو ساري 
أنـــه كان بإمكان فريقه احلصـــول على النقاط 
الثالث في مباراة األحد، مضيفا ”من املؤسف 
أننا لـــم نفز. حصلنـــا على الفـــرص لتحقيق 
هذا األمر. عندما يلعـــب فريقك بهذه الطريقة، 
فمن املؤكد أن املدرب ســـيعود إلى منزله وكل 

املشاعر املمكنة تخاجله باستثناء اخليبة“. 
وقال ســـاري إن ”التأخر في النتيجة أمام 
يوفنتـــوس والنجاح في العـــودة والتعادل، ال 
ميكن اســـتيعابهما على اإلطـــالق“، مبديا في 
الوقت نفســـه أســـفه لعدم اســـتغالل سيطرة 
فريقـــه في الرد بأكثر من الهدف الذي ســـجله 

هامسيك. 
وأضاف ساري ”بشكل عام، جتب اإلشادة 
بالعبينا ألن هذه الســـيطرة تعد نادرة للغاية 
في مواجهة يوفنتوس. أعتذر للجماهير التي 

شكلت أجواء رائعة في سان باولو“. 
وتابـــع ”نأمل فـــي إســـعاد اجلماهير في 
مبـــاراة األربعاء لنحـــول املرارة بعـــد مباراة 

األحد إلى فرحة“.
كانـــت مبـــاراة األحد للنســـيان بالنســـبة 
إلـــى هيغواين الـــذي يتهمه جمهـــور نابولي 
باخليانـــة، وقـــد واجه صافرات االســـتهجان 

طيلة املباراة ما أثر على أدائه. 

موعد متجدد بين يوفنتوس ونابولي في كأس إيطاليا

تصادم كبير 
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أفاد تقرير إخباري أن حالة  } ســتوكهولم – 
مـــن النوم أصابت عددا من الذين رفض طلب 
لجوئهـــم، حيث ســـقطوا فـــي غيبوبـــة نوم 

شبيهة بالشخصية الكارتونية سنو وايت.
ويعد الطفل جورجي وهو الجئ روســـي 
جاء إلى الســـويد مع عائلتـــه عندما كان في 
الخامســـة من عمره من بين المصابين بهذه 

الحالة الغريبة.
وأصيـــب الطفل بهذه الحالـــة بعد أن قرأ 
على أفراد عائلته رسالة من ”مجلس الهجرة“ 
فـــي الســـويد يبلغهـــم برفـــض االســـتئناف 
النهائي الخاص بطلـــب لجوئهم المقدم منذ 
2007، والتـــي جـــاء فيها ”يجـــب أن تغادروا 
الســـويد“، ســـقط الطفل أرضا، إذ شـــعر بأن 
جسده أصبح كالســـائل، بينما باتت أطرافه 

رخوة وغير قادرة على حمله.
وأغلق عينيه ودخل في نوم عميق، رفض 
على إثره الخروج في اليوم التالي من السرير 
أو تناول الطعام، الذي تساقط من فمه عندما 

حاولت األسرة إطعامه رغما عنه.
وتعتبـــر هـــذه الحالة جـــزءا مـــن تقرير 
نشرته مجلة ذا نيو يوركر األميركية، مؤخرا، 
لتســـليط الضـــوء علـــى ”صدمـــة مواجهـــة 
الترحيـــل“ وهي نوع من الصدمات ُأصيب به 
عدد من المهاجرين إلى الســـويد، والذين تم 

رفض طلبات لجوئهم.
وبعد أسبوع من الدخول في حالة النوم، 
فقد جورج قرابة 6 كيلوغرامات من وزنه، كما 
لم يتفـــوه بكلمة واحدة. وتلــــك الحالة التي 
لــــم تتغير حتــــى بعد توفيــــر الرعاية الطبية 

لجورجــــي وإدخال أنبــــوب تغذية عبر فتحة 
أنفــــه، دفعت األطبــــاء إلى تشــــخيص حالته 
بأنها ”متالزمة الترحيــــل“، وهو مرض بناء 
علــــى تقريــــر ذا نيو يوركر موجــــود فقط في 

السويد، وفقط بين الالجئين.
وال يشــــكو مرضى متالزمــــة الترحيل من 
أي مرض جســــدي، لكــــن يبدو أنهــــم فقدوا 
الرغبة في الحياة، أو كما أوضحت إليزابيث 
هولتكرانتز، طبيبة األنف واألذن والحنجرة، 

أن هذه الغيبوبة شكل من أشكال الحماية.
ووصفــــت هولتكرانتــــز المتطوعــــة فــــي 
منظمة أطباء العالــــم الخيرية تلك الغيبوبة 
”الذيــــن يســــقطون في هــــذه الغيبوبــــة مثل 
الشــــخصية الكارتونية سنو وايت يسقطون 

ليبقوا بعيدا عن العالم“.
فتح جورجي عينيه ألول مرة منذ أشهر، 
وتحديدا بعد أســــبوعين من موافقة مجلس 
الهجــــرة الســــويدي على منح أســــرته إقامة 
دائمــــة فــــي الســــويد، الحتياج هــــذا الطفل 
الروســــي إلى بيئة آمنة ومســــتقرة وظروف 

معيشية تساعده على التعافي.
األمـــان الـــذي استشـــعره جورجي بعد 
حصـــول أســـرته علـــى اإلقامـــة الدائمة في 
الســـويد جعلـــه يعيـــد اكتســـاب خبراتـــه 
واســـتجماع قدراتـــه البدنيـــة كغيـــره مـــن 

األطفال.
ووفقا لراشــــيل أفيف كاتبة تقرير ذا نيو 
يوركر، فإن الطفل أخبرها أنه في البداية كان 
يريد البقاء في الســــرير طول اليوم كنوع من 

التنفيس عن غضبه.

وبحســــب التقرير، فــــإن جورجي لم يكن 
الطفــــل الوحيــــد في الســــويد الــــذي أصيب 
بـ”صدمة الترحيل“، فمنذ العام 2015 ُأصيب 
باألعراض ذاتها أكثر من 400 طفل، معظمهم 
ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة.

وتصـــف المجلـــة حالـــة المريـــض بتلك 
الصدمة بأنه ”سلبي تماما، وصامت، وساكن، 
وغير قادر على تناول الطعام أو الشراب، كما 
يعاني من سالسة في البول وعدم القدرة على 

االستجابة إلى المؤثرات الجسدية“. 

وأرجعت أســــباب تواجد حاالت ”صدمة 
في الســــويد لكونهــــا واحدة من  الترحيــــل“ 
أفضل البلــــدان التي تتعامل مــــع الالجئين. 
ولوال إصابة الطفل بها لكان الشــــهر الحالي 

أبريل هو المحدد لمغادرته السويد.

غيبوبة {سنو وايت} تصيب أطفال الالجئين وتحير األطباء

وجـــدت طالبة ســـعودية تدعى  } الريــاض – 
مشـــاعل الزيد طريقة مبتكـــرة للتقدم بمطلب 
عمـــل إلى شـــركة أحالمها، لتصبـــح بعد ذلك 
محور جـــدل بين المغردين فـــي موقع تويتر، 
وذلك ألنها قدمت طلبها من خالل فيديو قصير 
وطريـــف عّبرت مـــن خالله الفتاة الســـعودية 
للشـــركة عن اهتمامها البالغ باالنضمام إليها 
وعن شغفها باالبتكار واستعدادها ألن ”تجلب 
كرسيها معها إن لم تكن هنالك أمكنة شاغرة“. 
وجذبت اهتمام شـــركة علم، التي أجرت معها 
مقابلة برغم تعليقها المؤقت لبرامج التدريب.
كما سارعت شركات أخرى في المملكة إلى 
جانـــب شـــركة علم إلى عرض فـــرص توظيف 

وتدريـــب للفتاة مشـــاعل، أبرزها شـــركة زين 
السعودية التي ردت بتغريدة ”من يستطيع أن 

يقول ال! لدينا كرسي لك“.
للمناهـــج  التعليـــم  وزارة  وغـــّرد        وكيـــل 
والبرامـــج التربويـــة فـــي المملكـــة د. محمد 
الحارثـــي داعيـــا مشـــاعل إلـــى التدريب في 
مشـــروع المدرســـة االفتراضيـــة فـــي وكالـــة 

المناهج والبرامج التربوية بوزارة التعليم.
وأشارت مشـــاعل في حديث لها مع موقع 
ســـي إن إن إلى أن سبب اهتمامها بشركة علم 
هـــو ”البيئة االبتكارية التي تقدمها الشـــركة“ 
والتي تؤمن بأنها ستبرز أفضل ما لديها، على 
حد قولها. أما القســـم الذي تحلم بالعمل فيه 

فهو قســـم إدارة االبتكار، رغم عدم وجود قسم 
مخصص لإلناث فيه.

ولدى ســـؤالها عن عروض العمل األخرى 
التـــي تلقتهـــا من خـــالل الطلب الـــذي قدمته 
للتدرب في علم، قالت مشـــاعل ”أنا ممتنة جدا 
للشـــركات ألن هذا بالنســـبة إلي يعتبر دعما 
لفتاة عربية وتشـــجيعا لإلبـــداع واالبتكار“، 
داعيـــة الشـــباب العربـــي إلى االســـتفادة من 

الفرص التي تقدمها هذه الشركات.
وقال مدير التســـويق في شركة علم ماجد 
العريفي إن الشـــركة وجدت مؤشرات إيجابية 
في مقابلتها مع مشـــاعل، وهـــي بصدد إيجاد 
مكان شـــاغر للتدريب يتناسب مع مؤهالتها. 

وأضاف أن هذه المرة األولى التي تتلقى فيها 
الشـــركة عرضا بهـــذا التمييز، مـــا دعاها إلى 
إجراء مقابلة مع مشـــاعل رغم تعليق برنامج 

التدريب.
ورغم تفوق مشـــاعل الجامعـــي وزيارتها 
ألهـــم الجامعات من حول العالم، إال أن حلمها 
بالتدريب لم يذهب باتجاه شـــركات معينة في 
وادي الســـيليكون مثل آبـــل أو غوغل، بل إلى 

شركة سعودية. 
ولدى سؤالها عن السبب، أكدت أنها كفتاة 
عربيـــة تؤمن بأهميـــة أن تقدر شـــركة عربية 
مهاراتها، ما قادها إلى اختيار علم التي تلّقب 

عادة بغوغل السعودية.

} تونــس – أثار مشـــغل موسيقى مسجلة دي 
جي إنكليزي يقيم في العاصمة األلمانية برلين 
حالة مـــن الجدل في تونس لمزجه موســـيقى 
الهاوس بصوت األذان بأحد المالهي الليلية، 
ما استدعى السلطات إلى إصدار أمر بإغالقه 

وفتح تحقيق.
وتجتـــاح مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو من 
حفل صاخب في ملهى ليلي بمدينة الحمامات 
الســـياحية التابعـــة لمحافظـــة نابـــل جنوب 

شرقي العاصمة.
ويظهـــر في الفيديـــو الدي جـــي من على 
منصـــة التحكم وأمامه شـــباب يرقصون على 
أنغام موســـيقى إلكترونيـــة ممزوجة بصوت 
األذان. والفيديو مقتطف من حفل أقيم يوم 31 
مارس الماضي، لكنه انتشـــر االثنين الماضي 

على موقـــع فيســـبوك للتواصـــل االجتماعي 
وأثار موجة من السخط والنقاش العام.

وأصدر محافـــظ نابل قرارا يقضي بالغلق 
الفـــوري للملهى لحيـــن اســـتكمال التحقيق، 
كما أوقف األمـــن مدير الملهى. وقال المحافظ 
منور الورتاني ”ما حصل هو مس للمقدسات 

واستفزاز للمشاعر الدينية“. 
وأضاف ”المســـاس بمشـــاعر التونسيين 
وقيمهم الدينية خط أحمر ال يسمح بتجاوزه“.
ولفـــت إلى أنه ”تـــم إيقاف وكيـــل (مدير) 
الملهـــى الـــذي شـــهد هـــذه الحادثـــة، بتهمة 
االعتـــداء على األخالق الحميـــدة، والمجاهرة 
بمـــا ينافي الحيـــاء، وعدم احترام المشـــاعر 
الدينيـــة“. وتابـــع ”أجنبيان همـــا اللذان قاما 
بمـــزج األذان بالموســـيقى في هـــذا الملهى، 

أحدهما من السويد واآلخر من بريطانيا“.

وختم أنـــه ”تم اســـتدعاء جميع أصحاب 
المالهي والمقاهي، عن طريق أعوان (موظفي) 

األمن، وإلزامهم بضرورة التقّيد بالقانون“.
وفـــي أعقـــاب الجدل الـــذي ســـيطر على 
وســـائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
في تونس، كتب الموســـيقي اإلنكليزي ويلقب 
علـــى صفحته في فيســـبوك  بـ”داكـــس جي“ 

تدوينة اعتذر فيها عن تلك المسألة.
وجـــاء فـــي تدوينتـــه ”أقـــدم اعتذاراتـــي 
الصادقـــة لكل شـــخص شـــعر باإلســـاءة من 
الموســـيقى التي قدمتها فـــي مهرجان أوربت 

في تونس الجمعة“.
وأضـــاف داكس ”قدمت قطعة من عشـــرين 
ثانية تضم دعوة إلى الصالة. بالنســـبة إلي، 
فإن صـــوت األذان جميل. لم أكن أقصد مطلقا 

اإلساءة ألي شخص، لهذا أنا آسف“.

ســــــببت صدمة مواجهة الترحيل لعدد من أطفال الالجئني الدخول في غيبوبة نوم تشبه 
ما حصل مع الشخصية الكارتونية سنو وايت (بياض الثلج)، ومتثل هذه احلالة رفضا 

للواقع واستبداال له بصناديق زجاجية.

الهروب من الواقع

} يحتفـــل الصينيون اليـــوم، وككل يوم 5 
أبريـــل من كل عـــام، بعيد تشـــينغ مينغ أي 
عيد الوفاء والنقاء، ويسمى بعيد األشباح 
في بعض األقاليم الساحلية الصينية حيث 
يقومون بزيارة األضرحة وإزالة األعشـــاب 
اليابســـة عن األضرحة وزراعـــة الورد بدال 
عنها، وإحـــراق أعواد الند لتعطير الفضاء 
العـــام، وأوراق النـــذور املزدانـــة بألـــوان 
احليـــاة ونثـــر رمادها في اآلفـــاق الرحبة، 
وتقـــدمي الطعام للبشـــر والطيـــور في قمم 
اجلبـــال، كمـــا ترتـــدي البنـــات والنســـاء 
املالبـــس امللونة الزاهية احتفـــاال بالربيع، 
ويقمـــن بقطـــف األزهار واألعشـــاب البرية 
ثم يعـــدن بها إلى بيوتهـــن إلعداد األطباق 
التقليدية، ويتولى الرجال غراســـة أشجار 
الصفصاف والصنوبر، بينما يلهو األطفال 
بتطيير الطيارات الورقية وإرســـال الطرود 
وبرقيات احملبة والوفاء مـــن عالم األحياء 

إلى عالم األموات.
ويعـــود تاريخ تشـــينغ مينـــغ إلى عهد 
 220 أســـرة هان امللكية (206 قبـــل امليالد – 
ميالديا) فقبل 2600 عام تعرض اإلمبراطور 
جني ون غونـــغ إلى الكثير مـــن االضطهاد 
فـــي منفاه  قبل اعتالئه العـــرش، حتى أنه 
قـــد أغمي عليه في أحد األيـــام من كثرة ما 
عاناه من اجلوع والعطش، فلم يجد أتباعه 
وأنصاره وحواريوه ما يقدمونه له إلنقاذه، 
ولكن أحدهم واســـمه جيه تسي توي بادر 
بقطع جزء من حلم فخذه وتقدميه لســـيده 

لينقذه من اجلوع.
وبعـــد 19 عامـــا، عاد األميـــر غونغ إلى 
عاصمـــة امللـــك، واعتلـــى العـــرش، وبادر 
بتكرمي كل من ساندوه وساعدوه وصمدوا 
معـــه في املنفى، ومنحهم مناصب مهمة في 
الدولة، ما عدا جيه تســـي توي الذي نسيه، 
رغـــم أنه كان وراء إنقـــاذه من موت محقق، 
وبعـــد أســـابيع، تذكـــر اإلمبراطـــور تابعه 
املخلص فأرســـل في طلبـــه لتكرميه، ولكن 
تســـي توي رفض الذهـــاب إليـــه، واختار 
الفرار إلى الغابـــات اجلبلية املجاورة. وملا 
علم اإلمبراطور بذلك، أمر بإضرام النار في 
تلـــك الغابات حتى يضطر تابعه الوفي إلى 
اخلروج منها، غير أن تســـي توي اختار أن 
ميوت حرقا مع والدته على أن يتم جره إلى 
سيده الذي نســـيه ذات يوم، وحدادا عليه، 
أصبح الصينيون ميتنعـــون في ذكراه عن 
إيقاد النيران في منازلهم فيأكلون أطعمتهم 
بـــاردة، إلـــى أن أصبح هذا اليـــوم في عهد 
أسرتي مينغ وتشينغ امللكيتني (1368–1911) 
مناســـبة تقليدية لتقدمي الوالء لألســـالف 

وزيارة األضرحة والقبور.
وكان شـــعر مكتـــوب فـــي عهد أســـرة 
ســـونغ امللكيـــة (960-1279) قـــد صور هذه 
العادة املألوفة مبناســـبة عيد تشينغ مينغ 
”تكثـــر الضرائح على قمم اجلبال اجلنوبية 
والشمالية، ويزورها الناس لتقدمي القرابني 
بالتتابع مبناسبة عيد تشينغ مينغ. ويطير 
رماد أوراق النذور في السماء كأسراب من 
الفراش البيضاء، ويـــذرف الناس دموعهم 

ودماءهم مثل الوقواق األحمر“.

صباح العرب

تشينغ مينغ

االحبيب األسود

طلب عمل يجعل الشركات تتنافس على توظيف فتاة سعودية

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رقص على صوت األذان في ملهى ليلي يثير جدال في تونس
انتابتها حالة غضب أثناء 
تصويرها ألحد المشاهد 

الخارجية لمسلسلها الجديد 
{الحرباية} في أحد الشوارع 

بمنطقة بوالق في مصر بسبب 
طفلة سألتها إن كانت هي من 
شاهدتها ترقص مع حكيم في 
إشارة إلى فيديو كليب أغنية 

{حالوة روح} لحكيم.
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