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} الدوحــة – قالـــت مصادر قطريـــة مطلعة إن 
القيـــادة القطريـــة وجدت نفســـها لوحدها في 
مواجهة غضب سعودي إماراتي كبير على إثر 
تسريبات نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي تقف على موقـــف الضد من كل 
الترتيبات اإلقليمية الجديدة والتي تســـتهدف 
اإلرهـــاب وتركز على تحجيم التمـــدد اإليراني 

والذي صار يهدد كل الخليج.
وزاد من الغضـــب الخليجي من قطر إجراء 
الشـــيخ تميـــم مكالمـــة هاتفيـــة مـــع الرئيس 
اإليراني حســـن روحاني في نفس الوقت الذي 
كال فيه الزعيم الروحي اإليراني علي خامنئي 
االتهامـــات للســـعودية واصفـــا حكامها بأنهم 

على موعد مع ”السقوط الحتمي“.
ودفع صمـــت الحلفـــاء التقليديين للدوحة 
بأمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل 
ثانـــي إلى الظهور بجانب ابنـــه األمير الحالي 
في حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان، في 
مظهـــر تضامني يحاول أن يبـــدد ما يتردد عن 

وجود خالف داخل بيت الحكم.
وحافـــظ الموقف الرســـمي التركي، حليف 
قطر الرئيســـي، على هـــدوء يثيـــر الريبة إزاء 
المعركـــة اإلعالميـــة المتصاعـــدة التي جعلت 

القيادة القطرية تحت ضغط غير مسبوق.
وانقادت حركة حمـــاس المدعومة من قطر 
وتتخـــذ مـــن الدوحة مقرا سياســـيا لهـــا، إلى 
صمت مماثل حيال التسريبات التي نسبت إلى 
أمير قطر بشـــأن عالقة بـــالده بإيران ومحيطه 

العربي.
ولم تســـفر وســـاطة كويتية الحتواء األزمة 
عـــن نتائج ملموســـة بعد يومين من اســـتقبال 
أمير قطر لوزير خارجية الكويت الشيخ صباح 

الخالد الصباح في الدوحة.
الصمـــت  سياســـيون  مراقبـــون  ويعـــزو 
السياســـي التركي حيال معضلة الدوحة التي 
تعاني عزلة غير مســـبوقة منذ وصول الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إلى الحكم، بأن أنقرة ال 
ترغب في إثارة السعودية، التي تنتهج سياسة 
”الصمت اإليجابـــي“ إزاء التجاذبـــات التي قد 
تقضـــي على مـــا تبقى من مصداقيـــة لقطر في 

الشارع العربي.
وســـبق أن حث أمير قطر الشـــيخ تميم في 
اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أنقرة بالوقوف مع بالده في ســـبل التعامل مع 

تغير المزاج األميركي واإلقليمي من الدوحة.
وال يبـــدو مـــن مصلحـــة الرئيـــس التركي 
الدخول في مواجهة مع الســـعودية واإلمارات، 
إذ أصبح الخليـــج بمثابة مخرج وحيد لتركيا، 
بعدما عـــززت الواليات المتحـــدة خيار األكراد 
علـــى الحدود الســـورية والعراقية مـــع تركيا، 
ووصلت العالقات التركية مع أوروبا إلى أدنى 

مستوياتها.

كمـــا التزمت حركة حماس فـــي قطاع غزة 
الصمـــت حيال موقفها من أزمة قطر. وتحاول 
الحركة، التـــي لطالما حظيت بســـخاء الدعم 
القطري، جني ثمـــار وثيقة إصالحية أطلقتها 
الشـــهر الماضي فـــي الدوحة قالـــت فيها إن 
الحركة ”تقبـــل بدولة فلســـطينية على حدود 
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وتهـــدف الحركـــة إلـــى إعـــادة التموضع 
والحصول على شـــهادة حسن سلوك سياسي 
دولي واالعتراف بها كـ“حركة مقاومة معتدلة“.
وبدت حماس في مأزق اتخاذ موقف مدافع 
عن كالم أمير قطر الذي أكد على تحقيق السالم 
العـــادل بيـــن حماس التـــي اعتبرهـــا الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني وإسرائيل، بحكم 

تواصل قطر المستمر مع الطرفين.
وال تريـــد حماس اســـتعادة عـــداء مصر، 
الطـــرف األساســـي فـــي المعركـــة مـــع قطر، 
بعـــد لقاءات متكـــررة وصفها مســـؤولون من 

الجانبين بـ“المثمرة“.

وقالت مصادر مطلعة في القاهرة إن تنظيم 
اإلخوان المســـلمين أصـــدر تعميمـــا داخليا 
لحشد القنوات الفضائية والصحف والمواقع 

اإللكترونية التابعة له للدفاع عن قطر.
وأكدت المصادر أن قيادات التنظيم أمرت 
بأن تقتصر المواجهة على الســـاحة اإلعالمية 
فقـــط خشـــية مـــن رد فعـــل الســـعودية تجاه 

التنظيم، خصوصا في اليمن.
وتشعر الكويت بحرج دورها في الوساطة 
بيـــن قطـــر ودول مجلس التعـــاون الخليجي، 
فبعد أربع وعشرين ساعة من استقبال الشيخ 
تميـــم لوزير خارجيـــة الكويت، تـــم االتصال 
الهاتفـــي بين أميـــر قطر والرئيـــس اإليراني 
متزامنـــا مع الهجوم اللفظي على الســـعودية 

من قبل خامنئي.
واعتبرت مصادر سياســـية ســـعودية أن 
مكالمة أمير قطر مـــع روحاني في اليوم الذي 
توجه فيه إيران أشد االنتقادات للسعودية هي  

خروج واضح عن الصف.

إن ”من يقبل  وقالت في تصريح لـ“العرب“ 
بالوســـاطة الكويتية، يضع ملف إيران جانبا 
اآلن وال يواصـــل التصعيـــد، خصوصـــا وأن 
قطر تدرك حساســـية الموضوع اإليراني لدى 

السعودية“.
وحركت السعودية الملف الديني في األزمة 
المتصاعدة مع قطر مع إعالن أسرة آل الشيخ 
السعودية عدم صحة انتساب أجداد أمير قطر 
إلى جدهم الشـــيخ محمد بن عبدالوهاب، لكي 
تقطع الطريق على ”الســـروريين“ اإلخوان من 

مدعي االنتماء إلى التيار السلفي.
وعرض أمير الكويت أثناء محادثة هاتفية 
مع الشـــيخ تميم الخميس الماضي التوســـط 
باســـتضافة محادثـــات لضمان عـــدم تصعيد 

الخالف.
ويرى مراقبون أن مثل هذا العرض لم يعد 
مجديا مع اســـتمرار قطر بالهروب إلى األمام. 
وعدم ظهور أي إشـــارات تراجـــع من الدوحة 

عما بدر منها.

} الموصــل – تصاعـــدت تداعيـــات انكشـــاف 
فضائـــح انتهاكات ترتكبهـــا القوات الحكومية 
العراقية وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي بحق 
مدنييـــن في مدينة الموصل، بعـــد الدمار الذي 
لحـــق بالبنية التحتيـــة للمدينة منـــذ الهجوم 

الستعادتها من تنظيم داعش.
وكشـــفت تقارير منظمات دولية ومراسلون 
أجانـــب االنتهاكات التي لحقـــت بالمدنيين من 
أهالـــي الموصل أكثر مما لحق بعناصر داعش 

أنفسهم.
عمليـــات  مصـــورة  تقاريـــر  وتداولـــت 
االغتصـــاب والتعذيـــب التي يقـــوم بها جنود 
عراقيون وعناصر من الحشد الشعبي للمدنيين 
فـــي مدينة الموصل، في أعمال وصفت بأنها ال 
تختلف عما كان يرتكبه تنظيم داعش اإلرهابي.

وقالت ليز غراندي، منســـقة األمم المتحدة 
للشـــؤون اإلنســـانية في العراق، إن المدنيين 
هم األكثر تضـــررا جراء العمليات العســـكرية 
الدائرة في الموصل والتي تقودها قوات األمن 

العراقية.
وفر مئـــات اآلالف من المدنيين من شـــمال 
المدينـــة منذ أن بدأت القوات العراقية الهجوم 
الستعادة السيطرة عليها في أكتوبر الماضي.

وقالـــت غرانـــدي إن المرحلـــة المقبلة من 
الهجـــوم ســـتكون األكثـــر ضـــراوة. مؤكدة أن 
”المدنييـــن ســـيواجهون أشـــد المخاطـــر على 

اإلطالق في هذه المرحلة“.
وتسعى قوات األمن العراقية الستعادة آخر 
معاقل التنظيم، وهـــي المدينة القديمة وثالثة 

أحياء ملتصقة بها في الجانب الغربي.
وأكد مســـؤولون في قوات التحالف الدولي 
في وقت سابق من هذا الشهر أن عدد المسلحين 
في الموصل ُيقدر بأقل من ألف مســـلح مقارنة 
بـ3500 كانوا موجودين داخل المدينة وحولها 

قبل بدء الهجوم في أكتوبر الماضي.
وقالـــت األمـــم المتحـــدة إن المعـــارك في 
الموصل أسفرت عن مقتل وإصابة ثمانية آالف 
مدني، لكن هذا العدد يشـــمل فقط األشـــخاص 

الذين أحيلوا إلى المنشآت الطبية.
وأعلنت السلطات العراقية أن أكثر من 580 
ألف مدني نزحوا من مناطقهم جراء القتال، من 

بينهم 419 ألفا من مناطق غربي الموصل.
وكان مراسل صحيفة دير شبيغل األلمانية 
الكردي علي أركادي قد فضح القوات المسلحة 
العراقيـــة وممارســـاتها الطائفية ضـــد أهالي 

الموصل.
وكشف أركادي في شهادة حية بثتها هيئة 
اإلذاعـــة البريطانية وتناقلتها وســـائل اإلعالم 
فـــي مختلـــف دول العالم، كيف يعـــذب الجنود 
العراقيـــون المدنييـــن بعـــد اقتحـــام منازلهم 

واغتصاب زوجاتهم.

غالبيـــة  علـــى  عصيـــا  يعـــد  لـــم   – لنــدن   {
البريطانيين فهم لماذا يســـتهدف المتشددون 
التفجيـــرات  عبـــر  حياتهـــم  اإلســـالميون 
االنتحاريـــة والعمليات اإلرهابية، ومع إصرار 
البريطانييـــن على طبيعة حياتهم الحرة وعدم 
التخلي عن التســـامح داخل المجتمع المتعدد 
األعـــراق، إال أن الغالبية منهم تـــرى اليوم أن 
التســـامح السياســـي مع التيارات اإلسالمية 

وصل إلى نهاية الطريق.
وبعـــد التفجيـــر االنتحـــاري الـــذي نفذه 
سليمان عبيدي البريطاني من أصول ليبية في 
حفل فني بمدينة مانشســـتر وأودى بحياة 22 
شـــخصا، تفاقم الجدل االجتماعي في التعامل 
مـــع التأثيـــرات التـــي تمارســـها التنظيمات 
اإلســـالمية علـــى المهاجرين، وصـــار يفرض 

نفسه على السياسي.

وتطالب المجتمعات الغربية السياســـيين 
بشـــدة بأن يحموهـــا، ال أن يجـــدوا المبررات 
الحيـــاة  نمـــط  ألن  التشـــدد.  مـــن  للمزيـــد 
هـــو مـــا يســـتهدفه المتطرفون، ال السياســـة 

الخارجية.
وفي كلمة في لندن قال جيرمي كوربن زعيم 
حزب العمال إن مشـــاركة بريطانيا في حروب 

خارجية تسببت في زيادة التهديد اإلرهابي.
وأضـــاف ”العديـــد مـــن الخبـــراء ومنهم 
محترفـــون فـــي مخابراتنا وهيئاتنـــا األمنية 
أشـــاروا إلـــى االرتبـــاط بيـــن الحـــروب التي 
نخوضها أو ندعمهـــا… في دول أخرى، ومنها 

ليبيا، وبين اإلرهاب هنا في الداخل“.
وأكد ”ينبغي علينا أن نتحلى بالشـــجاعة 
ونعتـــرف أن الحـــرب على اإلرهـــاب ال جدوى 

منها“.

لكن خصـــوم حزب العمـــال اتهموا كوربن 
بتسييس حادث مانشستر.

ويجد كوربن نفسه أمام سؤال ال يستطيع 
الرد عليه: كيف تكون يســـاريا وتتســـامح مع 
أشد التيارات اليمينية غلوا وتشددا وانغالقا.

ووصفت وزيـــرة الداخلية البريطانية أمبر 
رود ”القـــول إنه ال يوجـــد أي تبرير أو ارتباط 
بيـــن األحداث التـــي وقعت مســـاء االثنين في 
مانشســـتر والسياســـة الخارجية البريطانية، 

اإلعـــالم  وســـائل  وأجمعـــت  شـــائن“.  أمـــر 
البريطانيـــة على عبارات كهـــذه تهدد بتعرض 
كوربن التهامات ”انعدام المسؤولية ومحاولة 
لتحقيق مصالح  اســـتغالل حوادث إرهابيـــة“ 

سياسية خاصة في فترة االنتخابات.
وذكرت صحيفة صنـــداي تايمز هناك ما ال 
يقل عن 23 ألف جهـــادي محتمل في بريطانيا 
وفقا ألجهزة االستخبارات البريطانية، 3 آالف 
من هـــؤالء يمثلون خطـــرا مباشـــرا، وهم إما 

يخضعون للرقابة وإما للتحقيق.
وتتساءل الصحيفة عن السبب الذي يجعل 
هؤالء يرغبون بقتل البريطانيين. فيما يجدون 
تساهال بطريقة أو بأخرى، أو تبريرا ألعمالهم 
كما في تصريح كوربن الذي ألقى بالالئمة على 
متجاهال  البريطانيـــة،  الخارجية  السياســـية 
التســـاهل البريطاني الحكومي مـــع الحلقات 

المتشددة والتنظيمات والجمعيات اإلسالمية. 
ووصف الكاتب جوناثان فريدالند االعتقاد بأن 
السياسة الخارجية وراء اإلرهاب الذي يضرب 

بريطانيا هو وهم.
وأثارت أوساط سياسية بريطانية العودة 
إلـــى تفعيل نتائـــج التقرير الذي أعده الســـير 
جـــون جينكينز الســـفير البريطاني األســـبق 
في الرياض، بشـــأن التنظيمـــات المتطرفة في 
بريطانيـــا. وكان التقريـــر قـــد أشـــار إلى دور 
جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين الملتبـــس في 

الترويج للعنف واإلرهاب في العالم.
وتأخـــذ هـــذه األوســـاط علـــى الحكومـــة 
البريطانيـــة عـــدم أخذها بخالصـــات التقرير 
وعـــدم البناء عليها للذهاب إلى القطع مع أحد 
المنابـــع األساســـية العقيدية لإلرهـــاب الذي 

تعتمده الجماعات اإلرهابية.

◄ 23 ألف جهادي محتمل في بريطانيا

◄ 3 آالف منهم يمثلون خطرا مباشرا

 االستخبارات البريطانية

• تركيا وحماس حليفان يتركان الدوحة لعزلتها  • مكالمة من الشيخ تميم لروحاني تجهض الوساطة الكويتية

• كيف يكون كوربن يساريا ويتفهم دوافع أشد التيارات اليمينية انغالقا  • المجتمعات الغربية: على السياسيين حمايتنا ال تبرير أفعال المتشددين

المدنيون أكثر تضررااألمير األب إلى جانب ابنه أمير قطر بعد أن {خذلهما} الحلفاء

من داعش في الموصل

التسامح البريطاني مع التيارات اإلسالمية يبلغ نهاية الطريق
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} القاهرة - عزز الجيش المصري من حضور 
وحـــدات ســـالح البحرية بالقرب مـــن الحدود 
الليبية، تحســـبا الحتمال اســـتخدامها قريبا، 
لمواكبة الضربات الجوية التي توجهها مصر 

إلى معاقل اإلرهابيين في شرق ليبيا.
وقالـــت مصادر أمنية لـ”العرب“ إن اللجوء 
إلى ذلك ”وارد بقـــوة في حال هروب العناصر 
تحت  اإلرهابية إلى شواطئ البحر المتوسط“ 

وقع استمرار الضربات.
المصريـــة  الجويـــة  القـــوات  وتواصـــل 
عملياتهـــا العســـكرية المعلنـــة علـــى فترات 
متقطعة، لضرب مواقـــع الجهاديين في مدينة 

درنة الليبية.
وبدأت الضربات الجمعة، بعد ســـاعات من 
هجوم نفذه مسلحون باستخدام ثالث سيارات 
رباعية الدفع، على أقباط كانوا في طريقهم إلى 
دير بمحافظة المنيا وســـط مصر، ما أدى إلى 
مقتـــل 29 مواطنا وإصابـــة 24 آخرين، وتبنى 

داعش الهجوم.
وتتزامن هذه الخطوات مع تحركات أمنية 
مصريـــة في المثلث الحدودي الجنوبي مع كل 
من ليبيا والســـودان، لمنع تســـلل أي عناصر 

إرهابية إلى الداخل المصري.
اســـتمرار  مصريـــة  أوســـاط  ورجحـــت 
الضربات الجوية على معاقـــل اإلرهابيين في 
شرق ليبيا دون تحديد ســـقف زمني لتوقفها. 
وقـــال اللواء رضا يعقـــوب، الخبير األمني في 
مكافحة اإلرهـــاب الدولي، إن مصـــر في حالة 
دفاع شـــرعي عن النفس، وتحاول أن تستثمر 
اللحظـــة الراهنـــة إلى أقصى درجـــة، ألنها قد 
ال تســـتطيع فعـــل ذلـــك مســـتقبًال، إذا تغيرت 
الظـــروف والتقديرات السياســـية لدى بعض 

القوى الخارجية.
أن القاهرة تســـعى  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
لتوظيـــف حالـــة التفاهم الصريـــح والضمني 
مع قـــوى إقليميـــة ودولية، وهـــي حالة تبدو 

اســـتثنائية، قـــد يصعـــب تكرارهـــا، كمـــا أن 
الرســـائل اإليجابية القادمة من الجيش الليبي 
تدعم اســـتمرار الـــدور الذي تقوم بـــه القوات 

المصرية.
وترى القاهـــرة أن تزايـــد الضربات يضع 
بعض الدول الداعمة لإلرهاب تحت المسؤولية 
الدوليـــة، ويمنح مصر نفـــوًذا إقليمًيا ودولًيا 
يمكن أن تستثمره الحًقا لرفع الغطاء عن رعاة 

اإلرهاب في المنطقة.
وكان شـــريف إســـماعيل رئيـــس الحكومة 
المصريـــة صـــرح بـــأن ”الضربـــات الجويـــة 
الموجهة إلى اإلرهابيين فـــي ليبيا بداية، ألن 
الحفاظ على األمن القومي سوف يبدأ مستقبًال 

من خارج األراضي المصرية“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“ إن 
مواصلة ضرب معسكرات اإلرهابيين في ليبيا 
رســـالة قوية أرادت مصـــر أن تقول فيها ”إنها 
تتحرك فعليا على األرض، وكما اســـتطاعت أن 

تخرج قواتها في اتجاه الغرب، فإنها تستطيع 
أن تصل شرًقا وجنوًبا“.

وســـلمت بعثة مصـــر الدائمة لـــدى األمم 
المتحـــدة خطاًبـــا إلـــى رئيس مجلـــس األمن 
الســـبت، بشـــأن شـــرعية الضربات العسكرية 
التي وجهتها إلى معاقل اإلرهابيين في شـــرق 

ليبيا، وقالت إن ذلك ”حق مشروع لمصر“.
وتعتبر القاهرة أن الضربات الجوية تأتي 
اتســـاًقا مع المادة 51 من ميثاق األمم المتحدة 
المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، 
ومع قـــرارات مجلس األمـــن المعنية بمكافحة 

اإلرهاب.
وأبلـــغ ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجيـــة 
المصـــري، نظيره األميركي ريكس تيلرســـون، 
أن منفذي االعتداء اإلرهابي في المنيا تدربوا 
في معسكرات للمسلحين في ليبيا، والضربات 
جـــاءت بعـــد توافر كافـــة المعلومـــات واألدلة 
على تدريب العناصـــر اإلرهابية المتورطة في 

الحادث بتلك المعسكرات. وتمثل درنة الليبية 
إحدى المناطق التي تســـعى قوات شرق ليبيا 
بقيـــادة خليفة حفتـــر انتزاع الســـيطرة عليها 
من يد إسالميين متشـــددين، وتعد أول منطقة 
تواجد عليها تنظيم داعش في ليبيا والسيطرة 
عليها يعني توجيه ضربة قوية إلى المتطرفين 

هناك.
وتوقـــع هاني خالف، وهو ســـفير ســـابق 
في ليبيـــا، أن يقوم الجيـــش المصري بتنويع 
عملياته فـــي ليبيا خالل الفتـــرة المقبلة، ومن 
الـــوارد بقـــوة أن يتقـــدم ناحيـــة الحـــدود مع 
مصراتة، بالتعاون مع قوات شرق ليبيا بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وأعلـــن البرلمـــان الليبـــي الـــذي يتخذ من 
مدينة طبرق شرقي ليبيا، مقرا له، تأييده األحد 
للضربـــات الجويـــة المصرية داخـــل األراضي 
الليبية مشـــددا على أنها تأتي بالتنســـيق مع 

القوات المسلحة لبالده.

استهداف مصر للجهاديني شرق ليبيا رسالة لرعاتهم اإلقليميني
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[ الجيش المصري يعزز انتشاره في المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان  [ البرلمان الليبي يعلن تأييده للضربات المصرية
ــــــرة حربهــــــا على  وســــــعت مصــــــر من دائ
اجلماعــــــات اجلهادية لتشــــــمل في خطوة 
الفتة شرق ليبيا وحتديدا مدينة درنة التي 
ــــــات إلى أن بها معســــــكرات  تشــــــير معطي
ــــــب املتشــــــددين قبل إرســــــالهم إلى  لتدري
األراضي املصرية لتنفيذ عملياتهم، ويرى 
محللون أن اخلطوة املصرية هدفها القول 
إن القاهــــــرة لن تتوانى عن شــــــن هجمات 

خارجية للدفاع عن أمنها القومي.

القاهرة تدرج العشرات 
على قوائم اإلرهاب

} القاهــرة - كشـــفت الســـلطات المصرية 
األحـــد، عـــن إدراج 98 شـــخصا مدانين في 

ثالث قضايا على قوائم اإلرهابيين.
وتواجـــه مصـــر تحديات أمنيـــة كبرى، 
نتيجة تمدد اإلرهـــاب إلى أكثر من محافظة 
ومنطقـــة وآخرهـــا العمليـــة اإلرهابية التي 
تبناها تنظيم الدولة اإلســـالمية واستهدفت 
حافلتين لألقباط في محافظة المنيا (جنوب 
مصر) موقعة 28 قتيـــال بينهم عدد كبير من 

األطفال.
وحســـبما نشـــرته الجريـــدة الرســـمية 
للبالد، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في 
أكتوبر الماضي، 24 شـــخصا فـــي القضية 
المعروفـــة بـ”قتـــل حارس عضـــو محاكمة 
على قوائم اإلرهابيين لمدة  محمد مرســـي“ 
3 ســـنوات. كمـــا أدرجت أيضا في الشـــهر 
ذاته، 48 شخصا في القضية المعروفة باسم 
”أحـــداث عيـــن شـــمس“، و26 شـــخصا في 
القضية المعروفة إعالميا بـ”خلية الجيزة“ 

على قوائم اإلرهابيين لمدة 3 سنوات.
ووفـــق القانـــون المصري، يعـــد القرار 
قابـــال للطعن أمـــام محكمة النقـــض (أعلى 
محكمة طعـــون بالبالد) خـــالل 60 يوما من 

تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وكانت الســـلطات المصرية قـــد أعلنت 
الســـبت، إدراج 118 شخصا، بينهم المرشد 
العـــام لإلخوان المســـلمين محمد بديع، في 

القائمة السوداء.
وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين عملية 
النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في 
القضايـــا ”نتيجة كثـــرة القضايا المنظورة 
مـــن محاكـــم الجنايـــات التي أخـــرت إعالم 
المحكمة للســـلطات من أجل دخـــول القرار 

حيز التنفيذ“.
ووفقا لقانـــون الكيانات اإلرهابية، الذي 
صدر فـــي فبرايـــر 2015، فإنه علـــى النيابة 
العامة إعـــداد قائمة بالكيانـــات اإلرهابية، 
ممن تصدر بشـــأنها أحـــكام جنائية تقضي 
بثبوت هذا الوصـــف الجنائي في حقها، أو 
تلـــك التي تقرر الدائـــرة المختصة بمحكمة 
اســـتئناف القاهـــرة بنـــاء علـــى طلبات من 
النائب العام، على أن يخضع اإلدراج للطعن 
أمـــام محكمة النقض، ويطبـــق اإلدراج حال 

تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.

} دمشــق - احتـــدام التنافـــس على شـــرقي 
ســـوريا الذي يعتبـــره الكثيـــرون مفتاح الحل 
لألزمة الســـورية، بات يؤثر بشكل واضح على 
العالقـــات بين القوى الموجـــودة على األرض، 

وخاصة العالقة بين روسيا واألكراد.
وتبـــدي موســـكو تبرما واضحا من ســـير 
األمور في محيط الرقة، في ظل تلمسها لتوجه 
يقضي بفتح طريق لعناصـــر داعش للفرار من 

المدينة باتجاه ريف حمص وتحديدا تدمر.
وكان مصـــدر فـــي وزارة الدفاع الروســـية 
قد أعلن الســـبت عن توصل قيـــادات كردية في 
تحالـــف قوات ســـوريا الديمقراطية إلى اتفاق 

ُيمنـــح بموجبـــه مقاتلـــو التنظيم ممـــرًا آمنا 
للخروج من الرقة باتجاه ريف حمص.

ونقلـــت وكالـــة ســـبوتنيك الروســـية عـــن 
المصدر قوله إن موســـكو لن تســـمح بتطبيق 
هـــذا االتفـــاق وأن ســـالح الطيران الروســـي 
والقوات الخاصة الروسية على األرض ستمنع 
خروج مقاتلي داعش من الرقة باتجاه الجنوب.

وســـارع تحالف ســـوريا الديمقراطية إلى 
نفي وجود مثل هذا االتفاق.

وال يســـتبعد متابعون إقدام الوحدات على 
هذه الخطوة، فالقرار فـــي النهاية ليس بيدها 
وإنما بيـــد الجيـــش األميركي المشـــرف على 

عملية الرقـــة. وقبل أيام جددت قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة تعهدهـــا بـــأال يلحـــق أي ضرر 
بمقاتلي تنظيم الدولة بالرقة إذا ما استسلموا 
في نهاية الشـــهر الجاري، ودعتهـــم إلى إلقاء 

أسلحتهم قبل الهجوم المتوقع على المدينة.
ولطالما كانـــت العالقة بين أكراد ســـوريا 
وموســـكو متميزة رغم أن روســـيا لم تعمد إلى 
مّدهم بالسالح كما قامت به الواليات المتحدة.

ومنذ تدخل موســـكو مباشـــرة فـــي األزمة 
السورية في سبتمبر 2015، سجل تعاون روسي 
كردي في أكثـــر من جبهة، وبـــات هناك وجود 
روســـي معلـــن في عدد مـــن مناطـــق الوحدات 

الكرديـــة على غرار مدينـــة عفرين على الحدود 
التركية السورية. ومعلوم أن هذه العالقة كانت 
أحد أســـباب الخالف بين روسيا وتركيا التي 
تعتبـــر الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي يحارب من أجـــل انفصال 

شرقي تركيا.
الموجـــودة  الكيميـــاء  أن  يبـــدو  واليـــوم 
بين روســـيا والوحـــدات التي يملـــك جناحها 
السياســـي حزب االتحـــاد الديمقراطي فرعا له 
في موســـكو، بدأت تتالشـــى، على ضوء تزايد 
حدة التنافس بين واشنطن وموسكو في شرق 

سوريا.

التنافس في شرق سوريا يعكر العالقة بني األكراد وروسيا

دماء ال تجف

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استقبل العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني األحد، وفدا من لجنة 

الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
األميركي، للتباحث حول سبل تعزيز 

العالقات بين البلدين.

◄ حذرت سلطة الطاقة في قطاع 
غزة األحد، من خطورة استمرار أزمة 

نقص التيار الكهربائي، على القطاعات 
المختلفة.

◄ تنطلق بالقاهرة االثنين 29 مايو 
الجاري المشاورات المصرية الروسية 

في إطار صيغة (2+2) بين وزيري 
خارجية ودفاع البلدين.

◄ نقل الصليب األحمر اللبناني 
4 سوريين جرحى من ”جبهة 

النصرة“، سقطوا في اشتباكات مع 
تنظيم داعش في محيط بلدة عرسال 

اللبنانية الحدودية مع سوريا إلى أحد 
مستشفيات البقاع اللبناني.

◄ قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تعيين السياسي 
الدرزي أيوب قرا وزيرا لالتصاالت.

◄ قال مني أركو مناوي رئيس حركة 
تحرير السودان المتمردة، إن القتال 
الذي اندلع قبل أيام في شرق إقليم 

دارفور (غرب السودان) كان محاولة 
من قبل الحكومة لفرض تسوية ”تتم 

صياغة بنودها وفق شروط الغالب 
والمغلوب“.

◄ صدر األحد قرار يتم بموجبه 
منع سماع حكم الطالق في المحاكم 

الشرعية الفلسطينية خالل شهر 
رمضان بسبب حساسية الحالة 

العصبية للصائمين.

باختصار

أخبار
«هناك تقدم في البحث الجاري حول قانون االنتخاب غير أن األمور لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، 

واالتجاه هو فتح دورة استثنائية لمجلس النواب».
نبيل دو فريج
نائب لبناني

{بالرغـــم من أن منطقة البادية الســـورية تتواجد بها فصائل مســـلحة قريبة من األردن، إال أنها 
تشكل أيضا خطرا استراتيجيا على المملكة».

اللواء املتقاعد فايز الدويري
خبير عسكري أردني

األسرى الفلسطينيون 
حققوا معظم مطالبهم

} رام اللــه - أعلن مسؤول فلسطيني األحد أن 
اتفاق تعليق األســـرى الفلسطينيين إضرابهم 
المفتوح عن الطعام في الســـجون اإلسرائيلية 

تضمن االستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم.
األســـرى  شـــؤون  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
والمحررين في منظمة التحرير عيســـى قراقع، 
فـــي بيان صحافـــي، إن إضراب األســـرى الذي 
اســـتمر 41 يوما ”أدى إلى تحـــول جذري على 
صعيد الحياة اإلنســـانية والمعيشية لألسرى 
يمكـــن أن تبنى عليه مســـتقبال قاعـــدة حماية 
حقوقهم“. وبحســـب قراقع، فإن من أبرز ما تم 
االتفاق عليه توسيع أرضية ومعايير االتصال 
الهاتفي لألســـرى داخل الســـجون مع ذويهم، 
وتحســـين عدد الزيارات بجعلها مرتين شهريا 

ورفع الحظر األمني على األبناء.
وأضاف أنه تم كذلـــك االتفاق على عدد من 
القضايا المتعلقة بالوضع المعيشـــي لألسرى 
داخل السجون إلى جانب حل مشكلة االكتظاظ 
في أقســـام األسرى وحل مشـــكلة ارتفاع درجة 

الحرارة عبر وضع نظام للتهوية متفق عليه.
وأعلـــن الســـبت عـــن تعليـــق قرابـــة 1500 
أســـير مضرب عن الطعـــام إضرابهم المفتوح 
عـــن الطعام الذي اســـتمر 41 يومـــا، ووصفت 
الحكومة والفصائل الفلســـطينية أن ما تحقق 

لألسرى يمثل ”انتصارا“.
اآلالف من اإلسرائيليين يتظاهرون دعما لحل الدولتين



} الموصــل (العــراق) – أوقــــع تنظيم داعش 
المتمتــــرس بآخر جيب له في المدينة القديمة 
من مدينــــة الموصــــل مركز محافظــــة نينوى 
بشــــمال العراق، األحد، خســــائر جسيمة في 
صفوف القوات العراقية بعد أن اســــتدرجها 
إلى كمين محكم وشــــّن عليها هجوما مباغتا 
أرغمهــــا على التقهقر مــــن موقع مهم كانت قد 

استعادته وسيطرت عليه لساعات قليلة.
ويلوح قتال التنظيم المتشــــّدد في القسم 
الغربــــي من الموصل، حيــــث يضيق الحصار 
عليــــه يوما بعد يوم، بال أفــــق، لكّن إطالة أمد 
المعركة يرفــــع فاتورة الخســــائر، خصوصا 
فــــي صفوف المدنييــــن الذين ما تــــزال أعداد 
كبيرة منهم محاصرة مع التنظيم في الجيوب 
المتبقية لــــه، وهو يتعّمد منعهم من المغادرة 

ويبقي عليهم دروعا بشرية لمقاتليه.
كما أن قتال الشــــوارع يحــــدث المزيد من 
الدمار في البنــــى التحتية للمدينة التي لحق 
بها ضــــرر بالغ جّراء لجوء القــــوات العراقية 
والتحالــــف الدولي الداعم لها إلى اســــتخدام 
مفــــرط للقــــّوة الناريــــة بما في ذلــــك القصف 

الجوي والمدفعي.
وأعلــــن مصدر أمنــــي عراقــــي، األحد، أن 
داعش قتل 13 فردا من القوات العراقية ودمر 
خمــــس عربات عســــكرية بعــــد أن أوقعها في 
كميــــن بمجمع طبي شــــمالي الجانب الغربي 
لمدينة الموصل، مما أجبرها على االنسحاب 

بعد ساعات من سيطرتها على المجّمع.
وكانت قوات الرد الســــريع التابعة لوزارة 
الداخلية والفرقة المدرعة التاســــعة، واللواء 
الثاني في الجيش العراقي، قد تمّكنت مســــاء 
الســــبت من اســــتعادة مدينة طــــب الموصل 
بحي الشــــفاء غربــــي الموصــــل والتي تضم 
مستشفيات الجمهوري، وابن سينا، والبتول، 
والطــــوارئ العامــــة، ومختبر التبــــرع بالدم، 

وكلية الطب، وخمســــة مراكز صحية مختلفة 
االختصاصات، بعد معارك شرسة ضد داعش.
وقــــال المصدر وهــــو ضابط برتبــــة رائد 
فــــي قوات الــــرد الســــريع لوكالــــة األناضول 
إن ”القــــوات العراقيــــة ســــيطرت بالفعل على 
كامــــل مدينة طب الموصل، بعد أن قتلت عددا 
مــــن مســــلحي التنظيــــم ودفعــــت آخرين إلى 

الفرار“.
واســــتدرك بالقول ”إال أنه في الواقع كان 
فخــــا فمع حلــــول الظالم خرج العشــــرات من 
المسلحين المجّهزين بوســــائل قتالية عالية 
المســــتوى مع مجموعة من االنتحارين الذين 
يرتدون األحزمة الناســــفة من أنفاق ُمَعدة في 

وقت ســــابق للتنقل بين مواقــــع مدينة الطب 
والمناطق المحيطة بها“.

وأوضــــح أن التنظيم دفع خــــالل الهجوم 
بـــــ6 انتحارييــــن؛ 4 يرتــــدون أحزمة ناســــفة، 
وإثنين يقودان دراجتيــــن ناريتين، وأكثر من 
30 مسلحا يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة 

وقاذفات صواريخ.
وأشار إلى أن ”القوات العراقية استطاعت 
فــــي بدايــــة األمــــر صــــد الهجــــوم إال أن عدم 
معرفتهــــا بجغرافية المكان، وعدم توفر غطاء 
جوي، أجبرها على التراجع لمنع استنزافها 
وتكبدها خسائر أكثر في األرواح والمعدات“.
وتابــــع أن االشــــتباكات المســــلحة بيــــن 
مهاجمــــي التنظيم والقــــوات الحكومية التي 
اســــتمّرت حتى فجر األحد، اضطرت األخيرة 
إلى االنســــحاب نحو فنــــدق الموصل الدولي 

القريب من مدينة الطب.
وأشــــار المصدر إلى أن القوات الحكومية 
تكبدت في هذا الهجوم 13 قتيال بينهم ضباط 

برتب مختلفة، وتدمير 5 ســــيارات عســــكرية، 
وخسارة عشــــرات القطع من األسلحة النارية 

المختلفة.
وفجر الســــبت بدأت القوات العراقية من 
الجيش والشــــرطة االتحادية هجوما متزامنا 
الستعادة آخر ثالثة أحياء في الجانب الغربي 
من الموصل من ســــيطرة داعش وهي الشفاء، 

والزنجيلي، والصحة األولى.
وإضافة إلــــى األحياء المذكورة يســــيطر 
التنظيــــم على المدينــــة القديمــــة ذات األزقة 
الضيقة المتشــــعبة والتي ســــتكون مســــرحا 

آلخر فصول معركة الموصل.
وأفاد مصدر عســــكري عراقــــي األحد بأن 
المئات مــــن المدنيين واصلــــوا لليوم الثاني 
علــــى التوالــــي الفــــرار مــــن مناطــــق المدينة 
القديمة وأحياء الزنجيلي، والشفاء، والصحة 
األولى وسط معارك تخوضها القوات العراقية 

الستعادة آخر مناطق سيطرة التنظيم.
وقــــال النقيــــب نصيــــر الالمي فــــي قوات 
مكافحة اإلرهــــاب التابعة للجيــــش إن ”أكثر 
من 400 مدني تم إجالؤهم من مناطق المدينة 
القديمة، وحــــي الزنجيلي في الجانب الغربي 
للموصــــل، لكن البعض مــــن المدنيين فضلوا 
البقاء في منازلهم ضمن حي الشفاء والصحة 
األولــــى بعد أن تــــم تطهير األزقــــة من تواجد 

عناصر داعش“.
ومــــن جهته، قال قائد الشــــرطة االتحادية 
الفريــــق رائــــد جــــودت فــــي بيــــان إن ”قواته 
سيطرت على أهداف حيوية في حي الزنجيلي 
شــــمال المدينة القديمة ونشــــرت أســــلحتها 
المضــــادة للمركبات المدرعــــة والمفخخة في 

عمق 300 متر داخل الحي“.
واســــتعادت القــــوات العراقيــــة النصــــف 
الشــــرقي مــــن الموصل فــــي ينايــــر الماضي، 
وتقاتل منذ فبرايــــر الماضي النتزاع النصف 

الغربي.
ووفق مصادر عسكرية عراقية فإن مساحة 
ســــيطرة تنظيم داعــــش في الجانــــب الغربي 
للمدينــــة تقلصت إلى 5 بالمئــــة فقط، متوقعة 
حســــم القوات المعركة بحلول النصف األول 

من الشهر المقبل.

}  صنعــاء -  تعيش العاصمة اليمنية صنعاء 
أجـــواء رمضانية بعيدة عّما ألفته هذه المدينة 
والعمرانيـــة  الدينيـــة  الخصوصيـــات  ذات 
واالجتماعية من احتفاء بشـــهر الصيام غابت 
مظاهره هذا العام، ال بفعل شـــّح األموال وندرة 
الســـلع والمواد األساسية ومداهمة شبح وباء 
الكوليرا للمدينة فحسب، لكن أيضا بفعل موجة 
قمـــع متصاعـــدة وتضييق علـــى الحريات من 
قبل جماعة الحوثي المســـيطرة على المدينة، 
والمتخّوفـــة مـــن ثـــورة شـــعبية بفعـــل ترّدي 
األوضاع على كّل المســـتويات، والمتوّجســـة 
حتى من شـــركائها في التمّرد من حزب وقوات 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال ناشـــط بالحراك الشـــعبي المعارض 
للحوثيين، طلب عدم الكشف عن هويته مخافة 
المالحقـــة، إّن أجواء من الخوف تســـيطر على 
أهالـــي صنعاء بعد موجة واســـعة النطاق من 
صحافيين  طالـــت  واالختطافـــات  االعتقـــاالت 
ونشـــطاء بالمجتمع المدني، وحتى رجال دين 
ممتعضين في تعاليم الجماعة التي تنّص على 
منع إقامة الشعائر الدينية بما يخالف مذهبها.
وأّكدت مصادر محلية تلّقي أئمة المســـاجد 
بصنعاء أوامر بالتوقف عـــن صالة التراويح، 
أعقبتهـــا تهديدات لمن ال يســـتجيب من األئمة 
لتعليمـــات وزارة األوقـــاف واإلرشـــاد التابعة 

للحوثيين.
وشـــرحت ذات المصـــادر أّنـــه تـــّم، بعـــد 
التفـــاوض بين أعيان ورجـــال دين في المدينة 
مع قيادة الحوثي، التوّصل إلى حّل وســـط بأن 
تجـــري الصـــالة دون مكبرات صـــوت، على أن 

تتضّمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها.
وغير بعيد عن القمع الديني الذي تمارســـه 
جماعة الحوثي في صنعاء، دعت وزارة حقوق 
اإلنســـان اليمنية، األحد، المفوضية الســـامية 
لحقوق اإلنســـان واألمم المتحدة للضغط على 
جماعة أنصارالله الحوثية، إلى وقف اعتقاالت 
وترهيب أتباع الطائفـــة البهائية في العاصمة 

صنعاء ومصادرة حرياتهم.

وجـــاء ذلك في بيـــان للـــوزارة تعقيبا على 
بيان أصدره مقرر األمم المتحدة أحمد شـــهيد، 
المعنـــي بحريـــة الديـــن والمعتقد، أشـــار من 
خاللـــه إلى أن ”المضايقـــات التي يتعرض لها 
البهائيـــون فـــي صنعاء تتحول إلـــى اضطهاد 

ديني“.
ودعا بيان الـــوزارة ”المفوضية الســـامية 
لحقوق اإلنسان واألمم المتحدة إلى االستجابة 
الفوريـــة لما ورد فـــي البيان، وإدراج أســـماء 
المتورطيـــن مـــن القيادات األمنيـــة في اعتقال 
وترهيـــب البهائييـــن، ضمن الئحـــة العقوبات 

األممية“.
وقالت الوزارة إنهـــا ”رّحبت بالدعوة التي 
وجهها مقرر األمم المتحدة للسلطات االنقالبية 
للتوّقف عن اســـتدعاء البهائّييـــن أو توقيفهم، 
وإطـــالق ســـراح كافـــة المحتجزيـــن بصورة 
تعسفّية، وفتح تحقيق فوري بشأن اختفاء عدد 
مـــن رموز الديانة في اليمن واإلفصاح عن كافة 

تفاصيل التحقيق“.

وشن مســـلحو الحوثي مؤخرا في صنعاء، 
حمالت اعتقـــال طالت رموز البهائية وأكثر من 
25 آخرين من أتباعها بتهم تتصل بمعتقداتهم 
بحسب المقرر الخاص لألمم المتحدة والمعني 

بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد.
وتشـــهد العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة 
تحـــت ســـيطرة المتمّردين الحوثييـــن وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح موجة من 
االحتقان والتململ، قالـــت مصادر محّلية إنها 
تنتشر بسرعة وتتحّول إلى ظاهرة عاّمة منذرة 
بالتحّول إلى ثورة شـــعبية بوجـــه المتمّردين 
على أرضية غضب األهالي من ســـوء الظروف 
المعيشية وشّح األموال النقطاع رواتب العمال 
والموّظفيـــن وتـــرّدي الخدمات وشـــّح المواد 

األساسية من أدوية وأغذية وغيرها.
وضاعف انتشـــار وباء الكوليرا في صنعاء 
وعجز المستشـــفيات عن استيعاب المصابين 
وتصاعـــد عـــدد المتوّفين بالمـــرض من حالة 

االحتقان بالمدينة.

ودفـــع الخوف من ثورة شـــعبية الحوثيين 
إلى وضع مقاتليهم في حالة استنفار بصنعاء 
بعد أن راجت في المدينة دعوات إلى للتظاهر. 
وأقدم مســـلحون حوثيون األســـبوع الماضي 

على اختطاف عدد من النشطاء السياسيين.
وُتحِكم الجماعة المســـلحة سيطرتها على 
العاصمة صنعـــاء منذ ســـبتمبر 2014. وكانت 
أغـــرت األهالي لدى غزوهـــا المدينة بالحّد من 
ارتفاع األسعار وبتحسين الظروف المعيشية، 
لكـــن الســـكان اليـــوم يقارنـــون بحســـرة بين 

أوضاعهم السابقة وأضاعهم الحالية.
ويتهـــم يمنيون جماعـــة الحوثـــي بإفراغ 
الخزينـــة العامـــة وتجييـــر مواردهـــا لخدمة 

مجهودهم الحربي.
ومما فاقـــم حالة الغضب في صنعاء توّقف 
دفـــع الرواتـــب منـــذ أشـــهر ما اضطـــر اآلالف 
مـــن الموظفين وحتـــى مدرســـي الجامعة إلى 
االشـــتغال بمهن وأعمال بســـيطة ســـعيا وراء 

الرزق.

الفقر والقمع والكوليرا تخيم على رمضان صنعاء االستثنائي 
[ مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: مضايقات في العاصمة اليمنية ترقى إلى اضطهاد ديني

3 اإلثنني 2017/05/29 - السنة 39 العدد 10647

أخبار

أجــــــواء رمضان فــــــي العاصمــــــة اليمنية 
صنعاء هذا العام ال متــــــّت بصلة ملا ألفته 
ــــــة محّل  ــــــث حّلت الكآب ــــــة، حي هــــــذه املدين
األجواء االحتفالية وخيم شــــــبح املوت مع 
االنتشــــــار الســــــريع لوباء الكوليرا، وساد 
اخلوف بفعل موجة القمع والتضييق على 
احلّريات من قبل جماعة احلوثي املتحّفزة 

ملواجهة انفجار ثورة شعبية ضّدها.

قتال تنظيم داعش في املساحة الضيقة التي بقيت حتت سيطرته مبدينة املوصل يلوح بال 
أفق نظرا للحصار املضروب عليه، لكن إطالة أمد املعركة تطيل معاناة املدنيني وتضاعف 
أعــــــداد الضحايا في صفوفهم، وحتدث املزيد مــــــن الدمار في املدينة التي تضّررت بناها 

التحتية بشكل كبير جّراء االستخدام املفرط للقّوة النارية في احلرب. 

«نحن في زمن املواجهة التي ال تقبل كافة تدرجات اللون الرمادي.. ال أقول إما أن تكون معي أو 
ضدي، بل أقول إما أن تكون صديقي أو عدوي}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«البيئة العراقية الحالية  تمهد لظهور جماعات أكثر تشددا من داعش. نحن جربنا القضاء على 
القاعدة وقلنا هذه نهاية اإلرهاب، لكن بسبب السياسات االنتقامية ظهر تنظيم داعش}.
ظافر العاني
 نائب عراقي

توفر الرغيف امتياز غير متاح للجميع 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
ترحيل رجل الدين الشيعي اإليراني 

المتشّدد محمد الفالي بعد التفّطن إلى 
دخوله البالد بجواز سفر يحمل بيانات 
مختلفة واسما مغايرا السمه الصحيح، 

في محاولة لاللتفاف على قرار سابق 
بطرده من األراضي الكويتية ومنعه 

من دخولها نظرا إلدالئه بخطب 
وتصريحات طائفية مسيئة.

◄ وصلت إلى ميناء بربرة بشمال غرب 
الصومال باخرة إغاثية إماراتية تحمل 

1700 طن من المواد األساسية مرسلة 
من قبل ”مؤسسة خليفة بن زايد آل 

نهيان لألعمال اإلنسانية“ كمساعادت 
للمتضررين من موجة الجفاف في 

الصومال.

◄ يعقد مجلس األمن الدولي الثالثاء 
جلسة بشأن الوضع في اليمن، يستمع 

خاللها إلى إحاطة المبعوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن 

األوضاع السياسية في البلد وجهود 
السالم األممية.

◄ ُقتل األحد 9 مدنيين عراقيين في 
تفجير نّفذه انتحاري ُيعتقد انتماؤه 

لتنظيم داعش بحزام ناسف في شارع 
مزدحم بوسط مدينة بعقوبة مركز 

محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة 
بغداد. كما ُقتل أربعة جنود في الجيش 
العراقي بينهم ضابط في انفجار عبوة 

ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق 
بقرية الغانمية شمالي المحافظة ذاتها.

◄ تمّكنت قوات البيشمركة، جيش 
إقليم كردستان العراق، األحد، من 

صّد هجوم كبير لتنظيم داعش على 
مناطق خاضعة لسيطرة تلك القوات 

وتقع غربي قضاء طوزخرماتو بجنوب 
محافظة كركوك.

باختصار داعش يتشبث بآخر جيوب له في املوصل
[ التنظيم يوقع القوات العراقية في كمني محكم ويجبرها على التراجع

تراجعوا.. وقعنا في كمني

التصريحات القطرية تكشف االختراق 
ص7اإلخواني ملؤسسات الشرعية في اليمن

} أبوظبي – قالــــت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، األحــــد، إّن جهودا حثيثة تبذلها 
هيئة الهــــالل األحمر اإلماراتــــي بالتعاون 
مع منظمــــة الصحة العالمية التابعة لألمم 
المتحدة، ووزارة الصحة اليمنية، الحتواء 
الموجــــة الثانية من وبــــاء الكوليرا والذي 
عاود االنتشــــار فــــي 18 محافظة يمنية من 

أصل 23 محافظة.
الرســــمية  األنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
أن الهــــالل األحمر يقوم  اإلماراتيــــة ”وام“ 
في نطــــاق هذه الجهــــود بتوفير متطلبات 
احتــــواء الوباء وإيصالها جوا في شــــكل 
أدوية ومواد ومعدات مخبرية تستخدم في 
التشخيص والعالج، إضافة إلى كميات من 
الكلور مخّصصة لالســــتخدام في عمليات 

تعقيم المياه.
وجاء ذلك بينما أصدرت األمم المتحدة 
تحذيرا جديدا من تفشــــي وبــــاء الكوليرا 
بشــــكل غير مســــبوق في اليمــــن، ما يهدد 
حياة مليون و100 ألف من النساء الحوامل 

المصابات بسوء التغذية.
وجــــاء ذلــــك في بيــــان منســــوب للؤي 
شــــبانة، مديــــر صنــــدوق األمــــم المتحدة 
للسكان للمنطقة العربية، حول تفشي وباء 
الكوليرا في اليمن، نشــــره موقع الصندوق 

على اإلنترنت األحد.
وقال شبانة ”هؤالء النساء يحتجن إلى 
رعاية فورية وخدمات الصحة اإلنجابية“.

وعبر عــــن ”قلقــــه البالــــغ إزاء األخبار 
المؤكدة بشــــأن انتشــــار وباء الكوليرا في 
اليمن، ووجود حوالي ألفي حالة اشــــتباه 

يوميا“.
وأضاف البيان، أن ”النســــاء الحوامل 
والمرضعــــات الالتــــي يعانيــــن من ســــوء 
التغذيــــة هــــن األكثــــر عرضــــة لإلصابــــة 
والتعــــرض  النزيــــف  وخطــــر  بالكوليــــرا 

للمضاعفات والموت أثناء الوالدة“.
ولفــــت إلــــى أن ”النزاع الــــذي يعصف 
باليمــــن أدى إلى تدهور النظــــام الصحي 
بشكل كبير وإعاقة وصول األشخاص إلى 
الخدمات الطبّيــــة مع تعطل وإغالق معظم 

المرافق الصحية“.
وقال البيان إن ”خمسة وثالثين بالمئة 
فقط من مرافــــق الصحــــة اإلنجابية تعمل 

حاليا في البلد.

تعاون إماراتي أممي ضد 
الكوليرا في اليمن



المغربيــــة  الحكومــــة  بــــدأت   - الربــاط   {
إجراءات التصدي ألطراف يســــتغلون مطالب 
اجتماعيــــة يرفعها ســــكان منطقة الحســــيمة 
لزعزعة استقرار المغرب. وأعلن النائب العام 
في مدينة الحسيمة أن عشرين شخصا بينهم 
عدد من الناشطين الذين يقودون احتجاجات 

منذ ستة أشهر، أوقفوا.
وأضــــاف أنهم متهمــــون ”بتهديــــد األمن 
فــــي المغــــرب و“الحصــــول على  الداخلــــي“ 
تحويالت مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة 

دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب“.
وكانت أحــــزاب االئتــــالف الحاكم اتهمت 
األســــبوع الماضــــي جهــــات أجنبيــــة بدعــــم 

التحركات االحتجاجية في الحسيمة.
ويشــــهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف 
التي جــــرت فيها في الماضي حــــركات تمرد، 
تظاهــــرات منــــذ أن قتــــل فــــي نهايــــة أكتوبر 
الماضي بائع ســــمك ســــحقا داخل شــــاحنة 

نفايات.
واتخذت الحركــــة االحتجاجية التي يقوم 
بها ناشطون محليون طيلة األشهر الماضية، 
بعــــدا اجتماعيــــا وسياســــيا مــــع المطالبــــة 
بتنمية منطقــــة الريف. وتجاوبــــت الحكومة 
مع المطالب التي يرفعها المحتجون متعهدة 

بتنفيذ مشاريع تنموية لصالح المنطقة.
ويرفــــع المحتجــــون علــــم األمازيــــغ فــــي 
إشــــارة إلــــى أوصلهــــم األمازيغيــــة وهو ما 
يثير المخاوف من اســــتغالل النعرات اإلثنية 

لتفكيك وحدة المغرب.

وكان ناصر زفزافي زعيم حركة ”الحراك“ 
قاطع اإلمــــام أثناء إلقائه خطبــــة الجمعة في 
مسجد محلي. وتسعى السلطات للقبض عليه 
بتهمة إياه تعطيله شعيرة دينية وهي جريمة 

تصل عقوبتها إلى السجن.
وقــــال وزيــــر الشــــؤون اإلســــالمية أحمد 
توفيــــق إن زفزافي ”أثار البلبلة أثناء الصالة 
وأهان خطيب“ مسجد محمد الخامس، مشددا 

على أن ”ما قام به هو عمل غير مسبوق، إنها 
جريمة خطيرة“.

ولم تســــتطع الســــلطات اعتقــــال زفزافي 
الذي فر من المدينة في الوقت الذي تدفق فيه 
أنصاره السبت على الشوارع احتجاجا على 

محاولة اعتقاله.
بعــــد  ســــلميتها  االحتجاجــــات  وفقــــدت 
صدامات وقعت ليل الجمعة السبت وأسفرت 

عن إصابــــة ثالثة من أفراد الشــــرطة بجروح 
خطيرة، بينما انتشــــرت قــــوات حفظ النظام 
بالــــزي العســــكري واللباس المدنــــي بأعداد 
كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد ســــكانها 56 

ألف نسمة.
وتســــعى الحكومة المغربية منذ سنوات 
إلــــى احتــــواء حالــــة االســــتياء المتصاعدة. 
وبــــادرت إلــــى عدد مــــن اإلعالنــــات المتعلقة 
بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية 
في األشهر الســــتة األخيرة، لكنها عجزت عن 

تهدئة االحتجاجات.
وأحيت في األســــابيع األخيرة سلسلة من 
المشــــاريع التنمويــــة للمنطقة معتبــــرة أنها 
”أولوية اســــتراتيجية“، وأكدت أنها ”تشــــجع 

ثقافة الحوار“.
وكان الناطــــق الرســــمي باســــم الحكومة 
مصطفى الخلفي، أكد الخميس أنه ليس هناك 
أحــــد فوق القانون، وأنــــه ال يمكن ألي أحد أن 
يضع نفسه مكان الحكومة، مستنكرا السعي 
إلــــى خلق حالــــة مــــن االحتقــــان االجتماعي 

والسياسي.
وأوضح أن الحكومة معبأة للقيام بدورها 
في اإلقليم وباقي أقاليم المملكة، وأنها قامت 

بعملها وستقوم وستواصل القيام به.
وشــــدد علــــى ضــــرورة اعتمــــاد الحــــوار 
واإلنصات إليجــــاد الحلول لمعالجة المطالب 
المطروحــــة فــــي إطــــار اإلمكانــــات المعبأة، 
باعتبار أن هذه المطالب مشــــروعة وتعبر عن 

مشاكل ومتطلبات معقولة.

القطريـــة  المراهنـــة  خســـرت   - طرابلــس   {
علـــى تنظيم اإلخـــوان المســـلمين فـــي ليبيا 
وميليشـــيات إســـالمية تابعة للتنظيـــم، بعد 
خســـارة هذه التنظيمات المواجهة المســـلحة 

في طرابلس وانسحابها من مواقعها.
كما خســـرت ميليشيات اإلخوان المدعومة 
من قطر قاعدة تمنهنت في جنوب ليبيا، إضافة 
إلى إقرار أنصار الشريعة في بنغازي الهزيمة 

وحل التنظيم.
ومثلمـــا خســـرت المراهنـــة القطرية على 
هذه التنظيمات اإلسالمية خسرت أيضا دورا 
كانـــت تتوخـــاه بعـــد أن أنفقت أمـــواال طائلة 
ســـواء بالدعم اللوجســـتي أو التســـليح لهذه 
الميليشـــيات التي فقدت سيطرتها على أماكن 

كثيرة في العاصمة طرابلس.
وتشـــير األحـــداث المتســـارعة فـــي ليبيا 
إلـــى قرب اندثار تيار اإلســـالم السياســـي من 
المشـــهد، خاصـــة بعد مـــا تلقـــت الجماعات 
المتطرفة ضربـــات موجعة في مختلف مناطق 

ليبيا الغربية والشرقية والجنوبية.
لحكومـــة  مواليـــة  ميليشـــيات  وخســـرت 
اإلنقاذ المدعومة من مدينة مصراتة وجماعات 
إســـالمية، علـــى رأســـها ”الجماعـــة الليبيـــة 
المقاتلة“، التي تتهمها جهات عديدة باإلرهاب، 
والتعامـــل مـــع جماعـــة ”أنصـــار الشـــريعة“ 

المحظورة دوليا، مواقع في طرابلس.
وتعيش العاصمة الليبية طرابلس حالة من 
الترقب رغم انسحاب أغلب ميليشيات مصراتة 
المؤيـــدة لحكومـــة اإلنقاذ غيـــر المعترف بها 
دوليا مـــن مواقعها. ويتخوف ســـكان المدينة 
من إمكانية اندالع معارك جديدة للسيطرة على 

مطار طرابلس الدولي.
ودخلـــت الســـبت مجموعـــة جديـــدة على 
الصـــراع، أطلقـــت على نفســـها اســـم اللواء 

الســـابع، فيما كانت ُتسمى ســـابقا بميليشيا 
”الكانيات“، والتي جـــاءت من مدينة ”ترهونة“ 
جنوب شـــرق العاصمة لتفرض سيطرتها على 
مطـــار طرابلـــس الدولي، وتعلن فـــي بيان لها 

انتماءها إلى حكومة الوفاق الوطني.
ونســـب كثيـــرون هـــذه المجموعـــة إلـــى 
إســـالميين من مدينـــة ترهونة، ولعـــل هذا ما 
دفع آمر الفرقة األولـــى ”كتيبة ثوار طرابلس“ 
هيثم التاجوري إلى المطالبة بتســـليم المطار 
لألجهزة واإلدارات المختصة التابعة لوزارتي 
الداخلية والدفـــاع بحكومة الوفـــاق، متوعدا 
بـــأن يكون لطرابلس شـــأن آخر فـــي حال عدم 

التسليم.
وطالـــب التاجوري، فـــي صفحته الخاصة 
بموقع التواصل االجتماعي فيســـبوك صباح 
األحد عقـــالء وحكماء مدينة ترهونة بســـحب 
قوة ”الكانيات“ إلـــى مدينة ترهونة ومحيطها 

قبل أن يحصل ما ال تحمد عقباه.
والتاجـــوري متحالـــف مـــع قـــوة الـــردع 
الخاصـــة بقيادة عبدالـــرؤوف كارة. وخاضت 
الكتيبتان وعدد مـــن الكتائب األخرى الموالية 
لحكومـــة الوفاق والرافضة للتيار اإلســـالمي، 
عدة اشـــتباكات مع ميليشـــيات محسوبة على 

الجماعة الليبية المقاتلة.
وتسيطر مجموعات مسّلحة تابعة لحكومة 
اإلنقاذ منذ نهاية عام 2014 على مطار طرابلس 
الدولي، الذي تـــم تدميره خالل الحرب األهلية 

التي دارت صيف ذات العام.
وقامت حكومة اإلنقاذ بصيانة أجزاء منه، 
وافتتاح صالة لكبار الـــزوار فبراير الماضي، 
دون أن يســـتقبل المطـــار أي رحـــالت جويـــة 
ُمعلنـــة، أو يتم تســـليمه لمصلحـــة المطارات 

التابعة حاليا لحكومة الوفاق.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة، أعلـــن تنظيم 
”أنصـــار الشـــريعة“ بليبيـــا ، في بيـــان مطول 
نشـــره عبر شبكة اإلنترنت مســـاء األحد ”حّل 
التنظيم بشـــكل رســـمي“، داعيا مـــن وصفهم 
إلى توحيد  و“ثوار ليبيـــا“  بـ“ثوار بنغـــازي“ 
صفوفهـــم واالجتمـــاع لتحكيـــم شـــرع اللـــه، 
والثبات على رفض هيمنـــة من نعتهم بوكالء 

الغرب.

وتوعدت الجماعة مـــن وصفتهم بـ ”أعداء 
بـــأن الجهاد ماض  األمـــة والمتربصين بها “ 
إلـــى قيام الســـاعة، وأن الحرب قد تســـتنزف 
جيـــل التضحية كي تحيي ما أســـمته بـ ”جيل 

التمكين“.
وقـــال البيان نصا ”أبشـــروا بجيـــل قادم 
يغزوكـــم وال تغـــزوه ”، واصفـــا هـــذا الجيـــل 
بـ”الـــذي تربـــى بيـــن صليل الســـيوف وقراع 
األسّنة سيستأصل شأفة أعداء األمة، وسيشعل 

األرض من تحت أقدامهم“.
وتنظيـــم أنصار الشـــريعة مصنـــف دوليا 
كتنظيم إرهابي، وتتهمه أميركا بالوقوف وراء 
اغتيال سفيرها األسبق لدى ليبيا، كريستوفر 

ستيفنز بمدينة بنغازي في سبتمبر 2012.
واعتبر مراقبون أن إعـــالن جماعة أنصار 
الشـــريعة حـــل نفســـها يهـــدف ”دبلوماســـيا 
وسياســـيا إلى نفي المبرر لقصـــف أي موقع 

في ليبيا باســـم محاربة اإلرهاب، ال سيما بعد 
الضربات التـــي تعرضت لها فـــي مدينة درنة 

أحد أبرز معاقلها في ليبيا.
وليســـت هذه المرة األولى التي تعمد فيها 
الجماعات اإلســـالمية إلى مثل هذه األساليب، 
حيث سبق لتنظيم أنصار الشريعة في بنغازي 
أن غير اســـمه إلى مجلس شورى ثوار بنغازي 

بعد تصنيفه منظمة إرهابية.
وبعد القرار الدولي الـــذي اعتبر الجماعة 
منظمـــة إرهابيـــة، أعلـــن بعـــض أعضائهـــا 
مبايعتهـــم ألبـــي بكـــر البغـــدادي، والتحاقهم 
بتنظيم الدولة اإلســـالمية ”داعش“، فيما يقول 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر إن جـــزءا كبيرا مـــن الجماعـــة التحق 
بمجلس شـــورى ثوار بنغازي، وسرايا الدفاع 
عن بنغـــازي، التي يقيم أغلب التابعين لها في 

مدينة ”الجفرة“، جنوب ليبيا.

وقصف طيران مجهول السبت عدة مواقع 
بمدينـــة ”الجفـــرة“، وتحديدا منطقـــة ”هون“، 
فيمـــا ُشـــوِهدت انفجـــارات متتاليـــة لذخائر 
وصواريخ مع ألســـنة لهب وحرائق متصاعدة 

من المواقع التي تم قصفها.
ويأتـــي هـــذا القصـــف ضمن سلســـلة من 
الغارات الجوية منذ أيام، ردا على قيام سرايا 
الدفاع عـــن بنغازي المتحصنـــة بالجفرة، مع 
القـــوة الثالثـــة التابعـــة لمصراتـــة، قبل ذلك، 
بالهجـــوم علـــى معســـكر ”بـــراك الشـــاطئ“، 
جنوب ليبيـــا، وارتكاب مجازر ضـــد مدنيين، 

وعسكريين، قبل أن تقوم باالنسحاب.
وال يســـتبعد مراقبون إمكانية انســـحاب 
الجماعات المتطرفة من قاعدة الجفرة الجوية 
على وقـــع الضربـــات الجوية التـــي تتلقاها، 
إضافة إلى الضغط الشـــعبي من قبل الســـكان 

الذين طالبوها بالخروج من المدينة. 
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◄ عبرت األمينة العامة لحزب العمال 
لويزة حنون السبت بالجزائر العاصمة 
عن ارتياحها لتعيين عبدالمجيد تبون 

وزيرا أول خلفا لعبد المالك سالل 
واصفة إياه بـ“رجل الدولة“ الذي 

تنتظره مواجهة عدة تحديات ال سيما 
منها االقتصادية واألمنية.

◄ أّكدت ماجدولين الشارني وزيرة 
شؤون الشباب والرياضة أن لجنة 
تحقيق تابعة للوزارة تعكف حاليا 

على معالجة ملف شبهة فساد يخص 
جامعة رياضية، مبينة أنه سيتم 

الكشف عن هويتها في صورة ثبوت 
إخالالت إدارية ومالية بعد االنتهاء من 

التحقيقات.

◄ أشرف العاهل المغربي الملك محمد 
السادس السبت على إعطاء انطالقة 

عملية الدعم الغذائي ”رمضان 1438“، 
التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن بمناسبة شهر رمضان.

◄ تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش 
البحر التونسي من إنقاذ 126 مهاجرا 

غير شرعي من جنسيات أفريقية 
مختلفة وذلك بعد معلومات تفيد 

بتعرض زورقهم إلى صعوبات في 
عرض البحر على بعد حوالي 80 كلم 

من شواطئ جرجيس.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
السبت بمدينة تمنراست من توقيف 

ثالثة إرهابيين مفتش عنهم واسترجاع 
أسلحة وكمية معتبرة من الذخيرة، 

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع 
الجزائرية األحد.

◄ قال الناطق الرسمي باسم المجلس 
البلدي بسرت محمد األميل األحد، إن 

منظومة االتصاالت الهاتفية عادت إلى 
مدينة سرت الليبية بعد غياب وانقطاع 

تام استمرا لقرابة 18 شهرا.

باختصار

بداية تالشي سطوة الميليشيات اإلسالمية في ليبيا
[ الجماعات المتطرفة تتلقى ضربات موجعة في عدة مدن  [ قطر تخسر المراهنة على اإلخوان بعد إنفاقها عليهم أمواال طائلة

تلقت اجلماعات املتطرفة في ليبيا ضربات موجعة خالل األيام املاضية أفقدتها السيطرة 
ــــــى عدة مناطق وفي مقدمتها العاصمــــــة طرابلس، إضافة إلى مواقع أخرى في املنطقة  عل

اجلنوبية والوسطى األمر الذي بات ينذر باقتراب نهايتها في ليبيا.

أينما حلوا حل الخراب

«هيئة الدفاع ســـتلتحق اإلثنين بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري لإلطالع على ملف رجل أخبار
األعمال شفيق جراية وتحديد موعد لالستماع له».

فيصل اجلدالوي
عضو هيئة الدفاع عن شفيق جراية

{العملية البرية التي أشـــار إليها الجيش الليبي هي التي ســـتضع حدا لســـيطرة وتوغل تنظيم 
أنصار الشريعة داخل درنة}.

عبداحلفيظ غوقة
نائب رئيس املجلس االنتقالي الليبي

إعـــالن جماعة أنصار الشـــريعة حل 
نفســـها يهـــدف سياســـيا إلى نفي 
املبـــرر لقصـــف أي موقع فـــي ليبيا 

باسم محاربة اإلرهاب

◄

} اجلزائر - أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة األحد وزير الســـياحة مســـعود بن 
عقـــون بعـــد ثالثـــة أيام علـــى تعيينـــه ضمن 
الحكومـــة الجديـــدة التـــي أعلنـــت الرئاســـة 
الجزائرية تشـــكيلتها الخميس، بحســـب بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وجـــاء فـــي بيان الرئاســـة ”وفقـــا ألحكام 
األول  الوزيـــر  مـــن  وباقتـــراح  الدســـتور 
عبدالمجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقة اليوم (األحد) بإنهاء مهام 
وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود 

بن عقون“.

ولم تقدم الرئاسة أي توضيح حول الوزير 
الجديد الذي سيخلف بن عقون وال سبب إقالة 

الوزير الشاب الذي يبلغ من العمر 38 سنة.
وأثـــار تعييـــن بـــن عقـــون العشـــرات من 
التعليقات على مواقـــع التواصل االجتماعي، 
إذ تســـاءل الكثير من الجزائريين عن مؤهالته 
العلميـــة لتولي منصـــب وزير. كمـــا وصفته 
بعض الصحف بـ“الوزيـــر البطال“ بما أنه لم 

يشغل أي منصب من قبل.
ولم يقـــدم البيـــان تفاصيل حول أســـباب 
اإلقالـــة المفاجئة لكن بحســـب صحيفة النهار 
الخاصـــة المقربـــة مـــن الرئاســـة، فـــإن ”قرار 

الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير 
حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط ســـوداء 
حول ســـيرته ومسيرته سياســـيا وحتى على 

المستوى الشخصي“.
وكان مسعود بن عقون استلم مهامه رسميا 
الجمعة من وزير السياحة السابق عبدالوهاب 
نوري، بحســـب وكالة األنباء الرسمية التي لم 
تذكر أي شـــيء عن سيرته الذاتية، كما لم تنشر 
صورته وال أي معلومات عنه على موقع رئاسة 

الوزراء.
وال يعـــرف عـــن الوزيـــر المقال ســـوى أنه 
ينتمـــي إلى حزب الحركة الشـــعبية الجزائرية 

(13 مقعـــدا في مجلـــس النواب) الذي يســـاند 
الحكومة، وأنه أســـس تنظيما طالبيا قبل أربع 
ســـنوات. وكان بوتفليقة عين الخميس أعضاء 
الحكومـــة الجديدة التي يترأســـها تبون خلفا 

لعبدالمالك سالل.
ويحظى تبون بثقة بوتفليقة الذي كلفه في 
السنوات األخيرة بتفعيل قطاع السكن والبناء 
بالنظر إلـــى مردوده االجتماعـــي والخدماتي، 
بعـــد التعثرات التي اعترضت مشـــروع إنجاز 
مليوني وحدة ســـكنية في مختلف المخططات 
الخماســـية، حيث عينه علـــى رأس القطاع منذ 

العام 2013.

بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد ثالثة أيام من تعيينه

السلطات املغربية تتصدى ملن يركب موجة أحداث الحسيمة

العنف يفقد االحتجاجات مشروعيتها
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{إن األوقات التي نســـتطيع فيها االعتماد بشـــكل كامل على اآلخرين قد مضت، لهذا السبب، أخبار

يمكن أن أقول إننا نحن األوروبيين يجب أن نأخذ مصائرنا بأيدينا}.

أجنيال ميركل 
املستشارة األملانية

{ال يمكن أن نســـمح بأربع ســـنوات أخرى مع جاســـتن ترودو، ونعد بالدفاع عـــن قيمنا، ومعركة 

المحافظين الستعادة كرسي رئاسة الوزراء بدأت للتو}.

أندرو شير
الزعيم اجلديد حلزب احملافظني في كندا

} لنــدن – تتزايد صعوبة الســـباق االنتخابي 
الذي تواجهه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي إذ تظهر اســـتطالعات الـــرأي انخفاض 
الفارق بين حزب المحافظين البريطاني الحاكم 
وحزب العمال المعارض إلى نسبة ضعيفة في 

اآلونة األخيرة.
وقبل أقل من أســـبوعين علـــى االنتخابات 
البريطانية قلص حزب العمال تقدم المحافظين 
إلى خمس نقاط مئوية وذلك في أول استطالع 
تنشـــر نتائجه منـــذ التفجيـــر االنتحاري الذي 

أودى بحياة 22 شخصا في مدينة مانشستر.
وكانت االســـتطالعات قد توقعـــت تحقيق 
المحافظيـــن فوزا كبيرا بعدمـــا دعت ماي إلى 
انتخابـــات مبكرة في أبريـــل، لكن تقدم الحزب 
تراجع فـــي األيام التي ســـبقت الهجوم عندما 
اضطـــرت إلـــى التراجع عـــن مقترح رئيســـي 

إلصالح نظام الرعاية االجتماعية.
وعندما دعت ماي إلى انتخابات مبكرة في 
الثامن من يونيو أشارت استطالعات للرأي إلى 
أنها ستحقق فوزا ساحقا يشبه فوز مارجريت 
ثاتشر عام 1983 بأغلبية 144 مقعدا في البرلمان 

الذي يضم 650 مقعدا.
لكـــن هذه الصـــورة تغيـــرت بعد أســـبوع 
من عـــرض حـــزب المحافظين وحـــزب العمال 

برنامجيهما على الناخبين.
وســـعت ماي لجذب المؤيديـــن التقليديين 
لحـــزب العمـــال بخليط مـــن التعهـــدات األكثر 

راديكالية من سلفها ديفيد كاميرون.
وكان من ضمنها نقل حصة كبيرة من عبء 
تكلفة رعاية كبار السن من دافعي الضرائب إلى 
متلقي الخدمة الذين يمكنهم تحمل دفع ثمنها.

وأثار ذلك مخاوف مـــن االضطرار إلى بيع 
منازل البعض بعد وفاتهم لسداد كلفة الرعاية 

التي تلقوها بدال من أن يرثها أبناؤهم.
ووصف بعض معارضي ماي االقتراح بأنه 
”ضريبـــة الخرف“، مشـــيرين إلى أنه ســـيؤثر 
بشكل خاص على الذين يحتاجون رعاية طبية 

طويلة األمد في منازلهم.
تشـــهد  أن  احتمـــال  علـــى  عالمـــة  وفـــي 
االنتخابـــات تنافســـا أكبر ممـــا كان يعتقد من 
قبل قالت مؤسسة يوغوف الستطالعات الرأي 
الخميس إن حزب ماي حصل على 43 في المئة 

منخفضا بنســـبة واحد في المئـــة عن المعدل 
الذي سجله في استطالع األسبوع الماضي في 
حيـــن تقدم العمال ثالث نقاط مئوية إلى 38 في 

المئة.
وتقـــدم حزب مـــاي في اســـتطالع يوغوف 

السابق بفارق تسع نقاط.
ويتشـــكك كثيرون في نتائج اســـتطالعات 
الـــرأي بعـــد أن فشـــلت فـــي التنبـــؤ بنتائـــج 
االنتخابـــات البريطانية عام 2015 واالســـتفتاء 
على الخروج من االتحاد األوروبي في عام 2016 

وفوز دونالد ترامب في االنتخابات األميركية.
وعلقـــت بريطانيـــا الحمـــالت السياســـية 
النتخابات الثامن من يونيو بعد الهجوم الذي 

وقع ليل اإلثنين الماضي في مانشستر.
وقال أنتوتي ويلز من مؤسســـة يوغوف إن 
مـــن الصعب تحديد تأثير التفجير على الحملة 

االنتخابية.
ويشـــير أســـتاذ العلوم السياســـية سيفن 
فيلدينغ من جامعة نوتنغهام ”إذا أصبح األمن 
واإلرهاب الموضوعين الرئيســـيين في الحملة 

االنتخابيـــة فماي ســـتكون الرابحة الوحيدة“. 
وفـــي كلمة فـــي لندن قـــال كوربـــن زعيم حزب 
العمال إن مشاركة بريطانيا في حروب خارجية 

تسببت في زيادة التهديد اإلرهابي.
وقال ”العديد من الخبراء ومنهم محترفون 
في مخابراتنـــا وهيئاتنا األمنية أشـــاروا إلى 
االرتبـــاط بيـــن الحـــروب التـــي نخوضها أو 
ندعمهـــا في دول أخـــرى، ومنها ليبيـــا، وبين 

اإلرهاب هنا في الداخل“.
وتابـــع يقـــول ”ينبغـــي علينـــا أن نتحلى 
بالشـــجاعة ونعترف بأن ’الحرب على اإلرهاب‘ 

ال جدوى منها“.
لكن خصوم حـــزب العمال اتهمـــوا كوربن 

بتسييس حادث مانشستر.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد ”القول إنه 
يوجـــد تبرير ما أو ارتباط بيـــن األحداث التي 
وقعت مســـاء اإلثنين في مانشستر والسياسة 

الخارجية البريطانية أمر شائن“.
وأظهر االســـتطالع زيـــادة معـــدل التأييد 
الشـــخصي لماي بواقـــع نقطة مئويـــة واحدة 

فـــي األيام األخيرة، في حين تراجع تأييد زعيم 
حزب العمال كوربن ثماني نقاط.

ودعـــت ماي إلـــى انتخابات مبكـــرة لزيادة 
علـــى  والحصـــول  البرلمـــان  فـــي  أغلبيتهـــا 
التفويـــض الشـــعبي الـــالزم الســـتراتيجيتها 
التفاوضيـــة بينمـــا تســـتعد بريطانيا لخوض 
محادثات االنسحاب من االتحاد األوروبي، لكن 
إذا حصلت على أقل من أغلبية مؤثرة ســـيكون 

رهانها على االنتخابات قد فشل.
وأشـــارت صحف بريطانية إلى انقسامات 
حادة فـــي حزب المحافظين قبل االنتخابات ما 
من شـــأنه أن يلقي بظالله على حظوظ الحزب 
فـــي االســـتحقاق المقبل، غيـــر أن وزير الدفاع 

مايكل فالون فند تلك الروايات.
وكانـــت صحيفة صنـــداي تايمـــز قالت إن 
فريق ماي تمزقه االنقسامات حيث نشب خالف 
بين مســـاعديها فيونا هيل ونيك تموثي بشأن 
تعهد ال يلقى قبوال يتعلق بالرعاية االجتماعية 
اضطرت مـــاي إلى التراجع عنـــه بعد تضاؤل 

نسبة شعبيتها في نتائج استطالعات الرأي.

[ تراجع تأييد المحافظين قبل أسبوعين من االنتخابات البريطانية  [ وزير الدفاع يقلل من أهمية االنقسامات داخل حزبه
تتضاءل آمال رئيســــــة الوزراء البريطانية 
ــــــة مريحة في االنتخابات  في حتقيق أغلبي
التشــــــريعية املقبلة، مع تأكيد استطالعات 
ــــــص الفارق بني احملافظني  الرأي على تقل
ــــــادة جيرمي  احلاكــــــم وحــــــزب العمال بقي

كوربن.

تضاؤل آمال تيريزا ماي في حصد أغلبية مريحة قبل بدء بريكست

رهان غير مضمون النتائج
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باختصار

◄ أعلن الجيش الفلبيني األحد أن 
ناشطين إسالميين يخوضون معارك 

شوارع مع قوات األمن في مدينة 
مراوي بجنوب البالد، حيث ُقتل 19 

مدنيا ما يرفع حصيلة نحو أسبوع من 
المواجهات إلى 85 قتيال على األقل.

◄ قالت وكالة األنباء الكورية الشمالية 
الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون 

أشرف على اختبار نظام أسلحة جديد 
مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل 

ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا 
الشمالية.

◄ قالت وزارة الداخلية الفرنسية األحد 
إن رجال ميليشيا أطلقوا سراح فرنسي 
وثالثة من الكونغو كانوا خطفوهم في 
مارس أثناء هجوم على منجم نامويا 
للذهب التابع لشركة بانرو كورب في 
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

◄ ذكر مسؤول بوزارة الخارجية 
األلمانية األحد أن بالده التي توترت 

عالقتها بتركيا بسبب سلسلة من 
الخالفات، ستقرر في غضون أسبوعين 

ما إذا كانت ستسحب قواتها المتمركزة 
في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية.

◄ انطلقت األحد الحمالت الرسمية 
لالنتخابات الرئاسية والعامة في كينيا، 

وأطلق زعيم المعارضة رايال أودينجا 
حملته بمسيرة في العاصمة نيروبي 
بعد تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة 

المستقلة لالنتخابات.

◄ قال مسؤول بمحكمة صومالية 
إنها قضت بإعدام خمسة رجال بعد 

اعتقالهم وهم يستقلون مركبة محملة 
بالمتفجرات في بلد يشهد هجمات 
متزايدة من المتشددين اإلسالميين.

} واشــنطن - ندد الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب مجددا األحد بـ“أكاذيب“ وسائل اإلعالم، 
وذلـــك في خضـــم أزمة ناجمة عن الكشـــف عن 

معلومات جديدة تتعلق باتصاالت مع روسيا.
ووصف ترامب األحد الكثير من التسريبات 
التـــي قيل إنها صادرة من البيت األبيض بأنها 
”أخبـــار كاذبة“، وذلك فـــي أعقـــاب تقارير بأن 
زوج ابنته حاول إقامة قناة اتصال ســـرية مع 

موسكو قبل تولي ترامب الرئاسة.
وعاد ترامـــب إلى البيت األبيض بعد جولة 
اســـتغرقت 9 أيام شـــملت محطات في الشـــرق 
األوســـط وأوروبـــا وانتهت الســـبت، ليواجه 

المزيد من األســـئلة عن اتصـــاالت بين صهره 
جاريد كوشنر والسفير الروسي لدى واشنطن.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على 
تويتر األحد ”في رأيي الكثير من التســـريبات 
الصادرة من البيت األبيض أكاذيب مفبركة من 
صنع وسائل اإلعالم التي تروج ألخبار كاذبة“.

وذكـــرت تقاريـــر إخبارية نشـــرت فيما كان 
ترامب في جولته الخارجية أن كوشنر كانت له 
اتصاالت مع موسكو في ديسمبر عن فتح قناة 

اتصال خلفية سرية مع روسيا.
وأوضحت ”واشـــنطن بوســـت“ أن كوشنر 
قدم اقتراحه المتعلق باالتصاالت الســـرية في 

األول أو الثانـــي من ديســـمبر فـــي برج ترامب 
في نيويورك، بحســـب مقتطفـــات من اتصاالت 

روسية اطلع عليها مسؤولون أميركيون.
وأفاد تقريـــر الصحيفـــة أن االقتراح طرح 
بحضور مايكل فلين، الذي كان مستشار ترامب 
لألمـــن القومي لمدة 24 يوما فقـــط قبل أن تتم 
إقالته على خلفية الشكوك التي أثارتها لقاءاته 

مع سفير موسكو.
وأضاف أن السفير الروسي لدى واشنطن، 
ســـيرجي كيســـلياك، تفاجأ بفكرة المستشـــار 
المقبل فـــي البيت األبيض إقامـــة قناة اتصال 

سرية ومررها إلى الكرملين.

حالييـــن  أميركييـــن  مســـؤولين   7 وقـــال 
وســـابقين إن كوشـــنر كانت له ثالثة اتصاالت 
ســـابقة على األقل لم يكشـــف عنها مع السفير 
الروسي خالل وبعد الحملة الرئاسية في 2016.

وقـــال ترامـــب ”عندما تجـــدون كلمات مثل 
”تقـــول مصادر‘ في وســـائل اإلعـــالم المروجة 
ألخبار كاذبة وال تذكر أســـماء… فمن المحتمل 

بقوة أن تلك المصادر ال وجود لها“.
وتفيـــد تقاريـــر أن البيـــت األبيـــض الذي 
يرزح تحت وطأة التطورات المتالحقة بشـــأن 
الملف الروسي، سيؤسس وحدة اتصاالت للرد 

السريع على القضية المثيرة للجدل.

ترامب يسارع إلطفاء {حريق} اتصاالت صهره مع الروس

الداخليـــة  وزيـــرة  رجحـــت   – لنــدن   {
البريطانية أمبر راد األحد وجود أعضاء في 
شبكة سلمان عبيدي منفذ هجوم مانشستر 
طلقـــاء وذلـــك بعد خفض مســـتوى التهديد 
األمنـــي بالبالد في ضوء إحـــراز تقدم كبير 

في التحقيق.
وذكـــرت الشـــرطة أنهـــا ألقـــت القبض 
على جزء كبير من الشـــبكة التي تقف وراء 
التفجير الذي أودى بحياة ٢٢ شـــخصا في 
قاعة احتفاالت وأنها اعتقلت رجلني آخرين 

السبت فيما تواصل مالحقتها للمجموعة.
وردا على سؤال لتلفزيون هيئة اإلذاعة 
كان  إذا  عمـــا  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 
بعـــض أفراد املجموعة ما زالوا طلقاء قالت 
راد ”رمبـــا. إنها عملية مســـتمرة. هناك ١٤ 
محتجزا. العملية ال تزال مســـتمرة بأقصى 

سرعة في الوقت احلالي“.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي إن تطـــورات التحقيـــق فـــي التفجير 
جعلـــت خبـــراء املخابرات يقـــررون خفض 
مســـتوى التهديد من أعلى مستوياته وهي 
”حرج“ وتعني أن هجوما قد يكون وشـــيكا، 

إلى ”حاد“.
وكشـــفت الشـــرطة عن صـــورة لعبيدي 
املولود في بريطانيا التقطت له ليل اإلثنني 
قبل أن يفجر نفســـه وقالـــت إنها تعتقد أنه 

صنع القنبلة في شقة باملدينة.
وأكد مســـؤولون بريطانيون أن عبيدي 
(٢٢ عاما) عاد مؤخرا من ليبيا وقال ضباط 
إن الشـــرطة تســـعى جلمـــع معلومات عن 
حتركاتـــه اعتبارا من يوم ١٨ مايو وهو يوم 

عودته إلى بريطانيا.
وأوضحـــت احلكومـــة البريطانيـــة أن 
عبيدي كان معروفا ألجهزة األمن في البالد 
قبـــل التفجير، لكن راد أحجمت عن التعليق 
على املعلومات التي كانت معروفة عنه على 

وجه التحديد.
وقالت وســـائل إعالم إن أناسا يعرفون 
عبيدي عبروا عن مخاوف بشـــأنه وبشـــأن 
آرائه قبل خمس سنوات من تنفيذه للهجوم.
وقالت راد ”ما زالـــت أجهزة املخابرات 
جتمـــع املعلومات عنـــه لكنني لن أســـتبق 
النتائج، مثلما تفعلون على ما يبدو، وأقول 

إنها رمبا أغفلت شيئا“.

أعضاء في خلية 

عبيدي مازالوا طلقاء

تمسك رئيس البرازيل 

بمنصبه رغم الضغوط
} ســاو باولــو - أكد الرئيس البرازيلي ميشال 
تامـــر األحد إصراره على املضي قدما في إقرار 
اإلصالحات التي يقول إنها ستخرج البالد من 

الركود، رافضا دعوات املعارضة الستقالته.
وقـــال الرئيـــس البرازيلـــي فـــي مقالـــة له 
نشرتها صحيفة ”فولها دي ساو باولو“ األحد، 
إن البرازيل ”لم تتوقف ولن تتوقف رغم األزمة 

السياسية التي نعيشها“.
وكان تامر املتهم بالفساد، أكد مشاركته في 

منتدى للمستثمرين في ساو باولو.
وتســـلم تامر الســـلطة قبل نحـــو عام بعد 
إقالة الرئيســـة ديلما روسيف (يسار) التي كان 
نائبها، واتخذ سلسلة من اإلجراءات التقشفية 
مثل إصالح نظام التقاعد وحترير سوق العمل، 

على أمل حتسني الوضع االقتصادي.
ويواجه تامر ضغوطـــا وخصوصا بعد أن 
نشـــرت صحيفة ”أو غلوبو“ األســـبوع املاضي 
معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته 

على دفع رشاوى.
والهدف من الرشـــاوى كان إسكات الرئيس 
الســـابق للبرملان، واملسجون حاليا لتورطه في 
فضيحة بتروبـــراس. ودفعت هـــذه املعلومات 
احملكمة العليا إلى إعطاء الضوء األخضر لفتح 

حتقيق حول شبهات فساد وعرقلة القضاء.
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} تونــس – الصراع السياســـي منطق يفرض 
نفســـه حتـــى فـــي أعـــرق الدميقراطيـــات في 
العالـــم، ولكنـــه يصبـــح عائقـــا أمـــام التطور 
الطبيعي للتعايش الســـلمي داخل املجتمعات 
إذا ما مورس بعنف خارج األطر واملؤسســـات 

الدستورية التي تكفل موضوعيته على األقل.
أشـــّد األزمات السياســـية تعقيدا تشهدها 
ليبيا. السبب واضح ومنطقي؛ أكثر من أربعة 
عقود مـــن الدكتاتورية عال فيها صوت احلاكم 
املفرد. معمر القذافي لم يسع إلى تعليم شعبه 
ممـــا انعكـــس بعد ثـــورة فبراير علـــى طريقة 
املمارســـة السياســـية التي افتقرت إلى أبسط 
األبجديات، واندلع الصراع واستفحل التشرذم 
إلى درجة أصبح معها التعايش مستحيال، في 

موقف شديد القتامة.
اجلانب الثاني فـــي املعادلة يكمن في كون 
ليبيـــا بلد ثـــروات بتروليـــة هائلة، مـــا جعله 
مطمعـــا إقليميـــا ودوليـــا وبالتالي مســـرحا 
لصراعات ظاهرة وباطنة. الكل في ليبيا شـــق 
عصـــا الطاعة وانحاز لطـــرف إقليمي لغايتني 

هما حماية التموقع والتمويل.

منطق الصراع واإلخضاع

الصـــراع علـــى أشـــده بـــني امليليشـــيات 
العســـكرية على اختـــالف مرجعياتها. صراع 
آخر في مســـتوى أعلى بني ميليشيات اإلسالم 
السياســـي واجليـــش الوطني بقيادة املشـــير 
خليفة حفتر. وصراع ثالث بني حكومة الوفاق 
واجليش الوطني. أما احلرب التي اســـتنزفت 

الكل فهي احلرب على اجلماعات اإلرهابية.
يبدو حجـــم األزمة ضخمـــا وتبدو احللول 
صعبـــة التحقيـــق إن لـــم نقل منعدمـــة. جميع 
املســـارات متقاطعة بني التوجهـــات الليبرالية 
ودوافـــع  السياســـي  اإلســـالم  وتوجهـــات 
اجلماعات املتشددة وغيرة الوطنيني وانتهازية 
االنتهازيني واملنطق القبلي والعشائري. أليس 
هناك وطن يجمـــع هؤالء، ويقرب مســـاراتهم، 

ويوّحد أهدافهم؟
على املســـتوى اإلقليمي شـــهدت الســـاحة 
الليبيـــة صراعـــا محتدمـــا بني أطـــراف عدة. 
وليســـت دوافعـــه حبا فـــي الليبيـــني أو توقا 
أنقـــاض  علـــى  وليـــدة  دميقراطيـــة  إلرســـاء 
دكتاتوريـــة القذافي، بل هـــي أطماع اقتصادية 
مغلفة سياســـيا. قطر وتركيـــا تدعمان تيارات 
اإلسالم السياسي. مصر تدعم حفتر. الغرب ثم 

الروس يبحثون عن عقودهم النفطية.
األزمة الليبية األشد حدة طرحت ظاللها على 
دول اجلوار. تونس األقرب إلى ليبيا احتضنت 
الليبيـــني في محنتهـــم ولكن ليبيـــا احتضنت 
متطرفـــي تونس، متكنـــوا في التـــراب الليبي 
وصدروا األسئلة واجلهاديني إلى تونس التي 
شـــهدت هجمات إرهابية مهولة، وأمثلة ذلك ما 

وقع في سوسة وباردو وبنقردان.
تونس اســـتطاعت سياســـيا ورغم الهزات 
أن تخطـــو خطوات عمالقة إلرســـاء دميقراطية 
ناشـــئة. اســـتطاع الشعب التونســـي والطبقة 
السياسية على اختالف مشاربها األيديولوجية 
ومرجعياتها الفكرية أن تلتقي لبناء املؤسسات 
الدســـتورية. حتـــدد النظام السياســـي للحكم 
وأطلق عليـــه توصيف ”نظام برملاني رئاســـي 
معدل“. تعايشت النخب السياسية وتصارعت 

حتت قبة مجلس نواب الشعب.
مؤخـــرا وإثـــر اخلطـــوات اجلريئـــة التي 
أقدمت عليها احلكومة برئاسة يوسف الشاهد، 
وقعـــت صدامات، احتـــج احملتجون بأشـــكال 
مختلفـــة؛ تظاهـــرات، مســـيرات، اعتصامات. 
انقسم الشارع التونسي بني مناصر ومعارض 
ولكنه لم يتفكك، بل اجتمع حول شعار مكافحة 
الفســـاد. جنحت تونـــس بنســـب محترمة في 
إدارة أزمتهـــا السياســـية. اجلزائـــر بدورهـــا 
تعاني أزمة سياســـية حادة في جوهرها، رغم 

أنها لم تشـــهد ثورة. الساسة في اجلزائر أشد 
مراسا إلدارة الصراعات. العشرية السوداء في 
التسعينات من القرن املاضي ثّبتت نظام احلكم 
مـــن ناحية وجذرت مشـــاعر اخلـــوف والرهبة 
لـــدى اجلزائريني مـــن ناحية أخـــرى. فأصبح 
التفكير في تغيير النظام يعّد مجازفة. فاستغل 
املتربعـــون علـــى عرش الســـلطة هـــذا الوضع 
املوضوعـــي، فتفننـــوا في املراوغـــة واملهادنة 

واالنتظار.
الرئيـــس بوتفليقة ورغم عجـــزه كان املثال 
احلـــي لهـــذا التمتـــرس. لم يســـتطع الشـــعب 
اجلزائري وعبر املؤسســـات الدستورية وعبر 
االنتخابـــات (تشـــريعيات 2017 حتصـــل فيها 
حزب جبهة التحرير على 164 مقعدا متقدما عن 
حزب التجمع الدميقراطي بفارق 67 مقعدا)، أن 
يغير الوضـــع ألن األغلبية استســـلمت لدوائر 

اجلاه واملال.
واســـتطاع حـــزب جبهـــة التحريـــر -رغم 
الصعوبات والتحديات وخاصة الدبلوماســـية 
التي لم تنجح احلكومة الســـابقة في إدارتها- 
تشـــكيل حكومته اجلديدة برئاســـة عبداملجيد 
تبـــون وضمت 27 وزيـــرا منهم 11 من احلكومة 
الســـابقة. بوتفليقة يواصل سياســـة الترقيع، 
حيـــث طعم حكومته ببعض الوجوه املســـتقلة 
في محاولة منه لتجاوز آثار األزمة االجتماعية 

التي تهدد االستقرار النسبي.
الصـــراع احملتـــدم بـــني اجلاريـــن املغرب 
واجلزائر كان له أثر مباشر في طبيعة العالقات 

الدبلوماسية لكل منهما.

نجاح السياسة المغربية

كان العام 2017 دبلوماسيا بامتياز بالنسبة 
للسياســـة املغربيـــة. حيـــث اســـتطاع العاهل 
املغربـــي امللك محمد الســـادس أن يعيد املغرب 
إلـــى مكانـــه الطبيعي فـــي االحتـــاد األفريقي. 
الدبلوماســـية امللكيـــة فـــي حتركاتهـــا لم تكن 
مبعزل عن اســـتقرار سياســـي حقيقـــي، مرّده 

بلورة شعار ”ال لإلقصاء“.
اإلسالميون وقع تهميشهم في بلدان أخرى 
مما ســـبب صراعا مـــرا بينهم وبني الســـلطة، 
ولكـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة فاز وشـــكل 
حكوماتـــه املتعاقبـــة، في انســـجام واضح مع 
املؤسســـة امللكية. االســـتقرار الداخلي انعكس 
على سمعة املغرب فأصبح صوتا مسموعا في 
احملافل الدولية. السياسة املغربية تقوم أيضا 
على تنويع التحالفات والشـــراكات في أفريقيا 

واخلليج العربي وأوروبا وأميركا.
أيقـــن امللك محمد الســـادس أن التقاطعات 
ال بـــد أن متـــر عبر توافق اجتماعـــي وعقائدي 
واضـــح. ســـّوق املغرب إلســـالم معتـــدل قادر 
على املشـــاركة فـــي احلكم بإيجابية. وأرســـى 
مناخا مناســـبا لشراكات سياســـية استثمرها 
فـــي الدفاع عـــن قضيته احملوريـــة ”الصحراء 
املغربية“، وســـجل نقاطا لصاحله على حساب 

الدبلوماسية اجلزائرية والبوليساريو.
مقارنـــة بالـــدول املجـــاورة، املغـــرب أكثر 
استقرارا سياسيا وما يحدث من حني إلى آخر 
ليس ســـوى ارتدادات ملناكفات داخلية ال معنى 
لها، ومثالنا في هـــذا رئيس احلكومة عبداإلله 
بـــن كيران عجز عن تشـــكيل حكومته مما جعل 
امللـــك محمد الســـادس يتدخـــل، ووقع جتاوز 

اإلشكال بسالسة ودون أن تكون لذلك تداعيات.
السياســـات املغاربيـــة تختلـــف باختالف 
السياســـية؛  والتفاعـــالت  الداخلـــي  الوضـــع 
احلزبيـــة منهـــا والشـــعبية، وإذا كانـــت دول 
الشـــمال األفريقي تعاني من أزمات سياســـية، 
النخراطهـــا طوعا أو كرها فـــي النظام العاملي 
املعولم، فإن أزماتها تتقاطع بأشـــكال مختلفة. 
األهـــم بالنســـبة لألنظمة احلاكمـــة أن حتافظ 
على االستقرار السياسي مبا يسمح مبواجهة 
التوتـــرات االجتماعية والتقلبـــات االقتصادية 

والتحديات األمنية.
املشـــكلة السياســـية العويصة في شـــمال 
أفريقيـــا هي عدم قـــدرة الليبيـــني على جتاوز 
احلديثـــة  دولتهـــم  وتأســـيس  خالفاتهـــم 
مبؤسســـاتها. دول الشـــمال األفريقـــي حتاول 
كل منها التعاطي مـــع األزمة الليبية مبا يخدم 
مصاحلهـــا األمنية ثم االقتصاديـــة. وهنا يقع 
التقاطـــع الفعلي، وحســـب اعتقادي فإن األزمة 
املغربيـــة اجلزائريـــة تلقي بظـــالل كثيفة على 
مســـار التنسيق الفاعل واملثمر بني هذه الدول، 
رغم اإلشارة إلى أن العاهل املغربي امللك محمد 
الســـادس لم يدخر أي جهد لرأب الصدع الذي 
طال أمده وعلى اجلزائر أن تتخذ خطوة مماثلة 
إيجابية، وذلك ســـيكون في صالح السياسات 

املغاربية عموما.
ال ميكـــن الفصل بـــني األزمات السياســـية 
واالقتصادية إال لضرورة منهجية يســـتدعيها 
النســـق التحليلي لهـــذه املعطيات. ما أشـــرنا 
إليه آنفا على أنه بحث مســـتمر عن اســـتقرار 
سياسي، إمنا هو أيضا بحث حثيث عن إرساء 
اقتصـــادات قادرة على تأمـــني احلد األدنى من 
املتطلبـــات الشـــعبية مبـــا يضمن علـــى األقل 
جتـــاوز التوترات االجتماعيـــة التي تندلع هنا 

وهناك دون سابق إنذار.
أكثر البلـــدان املغاربية جناحـــا اقتصاديا 
هي نفســـها األكثر استقرارا سياسيا. في ليبيا 
أصبـــح احلديـــث عن اقتصـــاد وطنـــي أمرا ال 
يخلو من املغاالة والتضخيم. أما إذا وســـمناه 
يصبح األمر منطقيا.  بـ“اقتصاد مراكز النفوذ“ 
كل األطـــراف املتصارعـــة سياســـيا تقود نفس 
الصـــراع مـــن أجل منافـــع اقتصاديـــة ومالية 
ال غنـــى عنها لالســـتمرار في خـــوض الصراع 
نفســـه. آبـــار النفـــط ومنتجاته همـــا هدف كل 

حترك سياسي أو عسكري.
مـــا زاد الطني بلـــة أن امليليشـــيات النافذة 
هي التي تتحكم في مســـارات اإلنتاج ومسالك 
املـــواد  حتـــى  وتوريـــدا،  تصديـــرا  التجـــارة 
البترولية تخضـــع لهذا املنطق. واألمر طبيعي 
ألننـــا ال ميكـــن أن نتحدث عـــن اقتصاد وطني 
فـــي غياب الدولة ومؤسســـاتها. وفق اخلارطة 

اجلغرافية التي تخضع للمنطق امليليشياوي.
الوضـــع الليبي ســـاهم في خلـــق منط من 
االقتصادات املوازية في دول اجلوار، تقوم في 
أغلبها على التهريب، أي خلق وضع ال يســـمح 
بإرساء دعائم اقتصاد قوي قادر على املنافسة.

تونـــس وبحكم موقعهـــا اجلغرافي تعاني 
أزمـــة اقتصاديـــة، فاقمتهـــا مظاهر التســـيب 
والفوضى وتعطيل مصادر اإلنتاج كالفوسفات 
والبتـــرول وغيرهمـــا مـــن املنشـــآت املنتجة. 
فتضرر قطـــاع الســـياحة الذي يعتبـــر قطاعا 
حيويا. وتقلصت العائـــدات املالية املتأتية من 

الصادرات الفالحية.

أمـــران فـــي غايـــة األهميـــة أرهقـــا فعـــال 
االقتصاد التونسي، هما تفشي ظاهرة الفساد 
من رشى ومحسوبية واستغالل مراكز السلطة 
في اإلدارة، ثم االقتصاد املوازي الذي ساهم في 

مفاقمته الوضع الليبي.

التحديات االقتصادية واألمنية

هذا الوضع االقتصادي الصعب، والذي لم 
تنجح أي حكومـــة من احلكومات التي تعاقبت 
بعد الثورة في التنقيص من حدته، دفع بالبالد 
إلـــى االقتراض مـــن الدوائـــر املاليـــة العاملية 
وعلى رأســـها صندوق النقد الدولي، بإمالءات 
وشـــروط تتعـــارض فـــي بعـــض األحيـــان مع 
التطلعات واالنتظارات االجتماعية التي ارتفع 
نسقها ومنسوبها، ما يؤجج في كل مرة وتيرة 

االحتجاجات.
احلكومـــة التونســـية وجدت نفســـها أمام 
معادلة صعبة، شقها األول يتمثل في النهوض 
باالقتصاد وتنشـــيط مراكز اإلنتاج وتشـــجيع 
االستثمار وحتقيق املناخ األفضل للمستثمرين 
األجانب خاصة، ومكافحـــة االقتصاد املوازي، 
واملضي في تطبيق إجراءات قاســـية كالتحكم 
فـــي ســـقف األجـــور والتقليص من منتســـبي 

الوظيفة العمومية.
اجلانـــب الثانـــي مـــن املعادلة هـــو كيفية 
حتقيق مطالب الثـــورة في اجلانب املادي منه، 
وهو الرفع من املســـتوى املعيشي للمواطن مع 
االلتـــزام مبتطلبـــات النظـــم الدميقراطية وفي 

مقدمها احلرية والعيش الكرمي.
األزمة في اجلزائر اتخذت شكال آخر، وهي 
فـــي هذا اجلانـــب تتماهى مع الـــدول النفطية 
في العالم، االقتصـــاد والنفقات العمومية كانا 
يســـتندان لعائـــدات النفـــط، وبتدني الســـعر 
العاملـــي لبرميل النفط لفتـــرة طويلة، أصبحت 
اجلزائر غيـــر قادرة على مجابهـــة متطلباتها، 
فتأثرت مستويات اإلنتاج في مجاالته املختلفة 
وبـــات مـــن الضـــروري التفكيـــر فـــي منـــوال 
اقتصـــادي يقلص من التعويل علـــى العائدات 

النفطية كمصدر وحيد إلنتاج الثروة.
تأثرت اجلزائر اقتصاديا أيضا بالتهريب، 
منها وإليها، شـــأنها شـــأن تونـــس ولكن بأقل 
حدة نظرا لالســـتقرار السياسي النسبي الذي 

شهدته بعد اندالع الربيع العربي.
وال جدال في أن املغرب استطاع أن يتجاوز 
أزماته االقتصادية بنسب تصاعدية متواترة، 
وذلك بجلب االستثمارات اخلارجية، وتنشيط 
قطاع الســـياحة. الدبلوماســـية املغربية التي 
يقودها العاهل املغربي امللك محمد الســـادس 
ســـاهمت بقسط وافر في البحث عن امتدادات 
اقتصاديـــة فـــي االجتـــاه األفريقـــي خاصـــة، 
وفـــي مناطـــق أخرى مـــن العالم فـــي أوروبا 
ودول شـــرق آســـيا، وأميركا الالتينية. املناخ 
السياسي السليم واملصداقية ساهما في جعل 

املغرب قبلة اســـتثنائية للمستثمرين األجانب 
وقبلة محببة للســـياح، فضال عـــن أن املغرب 
لم ينخرط  في الصراعات اإلقليمية باســـتثناء 
دفاعه املســـتمر عن ســـيادته علـــى الصحراء 
املغربية في مواجهة البوليســـاريو واجلزائر 

الداعمة لها.
العالقـــات االقتصاديـــة بني دول الشـــمال 
األفريقـــي تقـــوم علـــى التكامل خاصـــة على 
مســـتوى املبـــادالت التجاريـــة رغـــم أن حجم 
التبـــادل املالي لم يرق إلى ما تأمله الشـــعوب 
املغاربية، لتأســـيس اســـتراتيجية على املدى 
القصير واملتوســـط والبعيد، تســـمح بإنشاء 
تكتل اقتصادي قادر على املنافسة الفعلية في 
إطار االقتصاد املعولم. بقي أن نشـــير إلى أن 
حـــدوث أي أزمة في أي بلد تلقي بظاللها على 
دول اجلوار، بنســـب تختلف طبعا وفق حجم 

العالقات الثنائية أو الكلية.
وإذا كان اإلرهـــاب والتحديـــات األمنيـــة 
ميثـــالن هاجســـا إقليميا وعامليا فـــإن منطقة 
الشـــمال األفريقـــي لـــم تنـــج مـــن ويالتهما. 
كل البلـــدان املغاربيـــة دون اســـتثناء اكتوت 
بنار اإلرهـــاب. فاجلزائر كانت ســـباقة ومرت 
بالعشـــرية الســـوداء فـــي تســـعينات القـــرن 
العشـــرين، والتـــي أودت بـــأرواح اآلالف من 
الضحايا العســـكريني واملدنيني. أما اإلرهاب 
الداعشـــي منا وتطـــور بعد انـــدالع الثورات 
العربية فـــي تونس ومصر وليبيا وســـوريا. 
وســـاهمت بعـــض الـــدول اإلقليميـــة كإيران 
وتركيـــا وبعـــض الـــدول العربيـــة كقطر، في 
تفشيه بتدعيمها للتيارات اجلهادية واإلسالم 

السياسي السني والشيعي على حد السواء.
احلسابات اإلقليمية والعاملية ساهمت في 
انتشـــار اإلرهاب بالدعم املباشر أو بالسكوت 
عما يجـــري في املنطقة، ولـــم تتوحد اجلهود 
الدولية حملاربـــة التيارات اجلهادية املتطرفة، 
اإلرهاب الـــذي ضرب العمق  إال بعـــد ”عوملة“ 
األوروبـــي واألميركي وال يزال (آخر العمليات 

وقعت في بريطانيا، واملنفذ من أصل ليبي).
دول شـــمال أفريقيـــا صـــدرت اجلهاديني 
عبـــر التراب الليبي والتركـــي، ثم اكتوت بنار 

صديقة، جهاديني من أصول مغاربية.
أمـــام هذا الوضع أصبـــح لزاما أن تتوحد 
اجلهـــود لـــدرء اخلطـــر اإلرهابـــي الداهـــم. 
واملؤسســـات  احلـــدود  حمايـــة  وأصبحـــت 
احليوية واألرواح هاجس الساسة في البلدان 
املغاربيـــة، واجتهـــدوا بطـــرق مختلفـــة فـــي 
املساهمة في اجلهد األمني والعسكري املباشر 
على احلـــدود وداخـــل كل بلد، وكذلـــك تبادل 
املعلومات االستخباراتية التي تتعلق بتمركز 
اجلماعـــات اإلرهابية املقاتلـــة وحتركاتها في 

املساحات الصحراوية والغابية.
الهاجـــس األمني هـــو أكثر امللفـــات التي 
اجتمع حولهـــا قادة الـــدول املغاربية رغم ما 
يبدو أحيانا من سلوكيات فردية ذاتية تعكس 

الوضع اخلصوصي لكل دولة.
ال ميكـــن الفصـــل إذن بـــني األزمـــات على 
اختالفها، فالسياســـي يتقاطع مع االقتصادي 
واألمنـــي، وال حل للتجـــاوز إال مبزيد توحيد 
اجلهود، وجتاوز اخلالفـــات الضيقة، وعقلنة 
العالقات، مع احلفـــاظ طبعا على خصوصية 
كل بلد. بهذه الطريقة ســـتجد األزمات طريقها 

للحل.

دول الشمال األفريقي.. تعقيدات المشهد السياسي وآفاق التجاوز

لألزمة مهما كانت أشــــــكالها ومظاهرها، 
مفهوم زئبقي يســــــتعصي على احلّد، ألن 
املرجعيات الفكرية والسياسية تختلف كما 
األهداف والغايات. توصيف األزمات التي 
تعانيها دول شــــــمال أفريقيا يتطلب فهما 
عميقا لزوايا الرؤى، فمنها ما يستند إلى 
معطيات سياســــــية أو جيوسياسية ومنها 
ــــــة، أما  مــــــا يعتمد التطــــــورات االقتصادي

الثالثة فالهاجس األمني دافعها.

في 
العمق

اإلرهاب التحدي األكبر لدول شمال أفريقيا

«يجـــب على دول الجوار االســـتمرار في التعاون وبذل جهود متضافـــرة إلعادة األطراف المعنية 
السياسية والعسكرية إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا».

مارتن كوبلر
املبعوث الدولي لألمم املتحدة إلى ليبيا

«مثل التحدي األمني الدافع الرئيســـي لتونس إلطالق مبادرة للتسوية الشاملة لألزمة الليبية، 
والتي انضمت إليها كل من الجزائر ومصر المجاورتين لليبيا».

 الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

[ األزمة الليبية تلقي بظاللها على دول الجوار  [ حماية الحدود والمؤسسات الحيوية هاجس الساسة في البلدان المغاربية

المشـــكلة السياســـية في شـــمال 
أفريقيا هي عدم قدرة الليبيين على 
تجاوز خالفاتهم وتأسيس دولتهم 

الحديثة بمؤسساتها

◄

المغـــرب أكثر اســـتقرارا سياســـيا 
مقارنة بالـــدول المجاورة وما يحدث 
من حين إلى آخـــر مناكفات داخلية 

ال معنى لها

◄

عبدالستار الخديمي

ج

كاتب تونسي
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التصريحات القطرية تكشف االختراق اإلخواني لمؤسسات الشرعية في اليمن

في 
العمق

«خروج القطار القطري عن سكة اإلجماع الدولي في التصدي لإلرهاب خروج غير محمود النتائج 
والتعاون القطري اإليراني العسكري طعنة موجعة للتعاون الخليجي».

ضاحي خلفان
نائب القائد العام السابق لشرطة دبي

«نســـتنكر وندين بشـــدة تصرفات قطـــر وتدخالتها الضـــارة باليمن، والتي وصلـــت حد العون 
للمخربين في حين لم تقدم شيئا للجنوب».

هاني بن بريك
وزير الدولة اليمني السابق 

[ بيان يمني «غير مفبرك» يدين الرياض ينشر على الوكالة الرسمية ثم يسحب على عجل  

كشـــفت أزمـــة التصريحات  } عدن (اليمن) – 
القطريـــة املثيرة للجـــدل عن حجـــم االختراق 
ملؤسســـات الشـــرعية اليمنية مـــن قبل جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني عبـــر جناحها فـــي اليمن 
التجمـــع اليمنـــي لإلصـــالح. وقبـــل أن تصدر 
أّي رّدة فعـــل رســـمية مـــن احلكومـــة القطرية 
قطـــر  ألميـــر  املنســـوبة  التصريحـــات  حـــول 
الشـــيخ متيم بن حمد والتي نشرت عبر وكالة 
األنباء القطرية، ســـارع نشـــطاء وقياديون من 
إخـــوان اليمن ووســـائل إعالم محســـوبة على 
حـــزب اإلصـــالح للدفاع عـــن املوقـــف القطري 
واالصطفاف في اخلندق املقابل لوسائل اإلعالم 
اخلليجية األخرى وعلى رأسها السعودية التي 
عّبرت عن صدمتها من املوقف القطري احلقيقي 
الذي خـــرج للعلن في حلظة انفعـــال قطرية لم 

يفلح املسؤولون في تدارك آثارها الحقا.
وفي الوقت الذي ســـعى فيه القطريون إلى 
نفي تصريحات الشـــيخ متيـــم من خالل تقدمي 
العديد من التبريرات وفي مقدمتها احلديث عن 
اختراق موقع وكالة األنباء القطرية الرســـمية 
– وهـــي املزاعـــم التـــي تصـــدى لها ناشـــطون 
خليجيون على وســـائل التواصـــل االجتماعي 
تبدت مؤشرات مهمة  وكشـــفوا زيفها باألدلة – 
وذات داللـــة مـــن بـــني ركام احلـــرب اإلعالمية 
التـــي تلـــت فضيحـــة التصريحـــات. وجتلت 
تلك املؤشـــرات مـــن خالل بيـــان مفاجئ ومثير 
لالستغراب نشـــره موقع وكالة األنباء اليمنية 
الرســـمية (ســـبأ) الذي تشـــرف عليه الشرعية 
وتديـــره مـــن العاصمـــة الســـعودية الرياض، 
وحمـــل فـــي طياتـــه انحيـــازا كامـــال للموقف 
القطري واتهاما لإلعالم الســـعودي بالتضليل 

واالفتراء في تطابق تام مع املوقف اإلخواني.
وأتهم البيان املنشـــور في الوكالة الرسمية 
علـــى لســـان مســـؤول فـــي احلكومـــة اليمنية 
ضمنا وســـائل اإلعـــالم الســـعودية بالوقوف 
خلف ”حمالت االفتراء والتضليل املشـــبوهة“ 
ضد قطـــر، كما جتاوز البيـــان التنديد مبوقف 
اإلعـــالم اخلليجـــي والســـعودي خاصـــة، إلى 
إعـــالن التمتـــرس مـــع قطر فـــي خالفهـــا مع 
املنظومة اخلليجية، و“اســـتنكار واســـتهجان 
احلكومة الشديدين حلمالت االفتراء والتضليل 

املشـــبوهة ضـــد قطر والصـــادرة مـــن أفراد ال 
ميثلون إال أنفسهم“، بحسب ما ورد في البيان، 
على لســـان املصدر املســـؤول ذاته الذي يعتقد 
أنه الناطق باســـم احلكومـــة اليمنية، القيادي 

اإلخواني املقّرب من قطر راجح بادي.

خطابان إعالميان

على الرغم من ســـحب البيان احلكومي من 
موقع الوكالة بعد ســـاعات من نشـــره وتداوله 
في وسائل اإلعالم، إثر تدخل مباشر من رئيس 
الـــوزراء اليمنـــي أحمـــد عبيد بن دغـــر ووزير 
اإلعـــالم معمـــر األريانـــي، إال أن هـــذا املوقف 
وفقـــا ملراقبـــني أعاد تســـليط الضـــوء على ما 
كان يدور همســـا، حول تغّول النفوذ اإلخواني 
في مؤسســـات الشـــرعية اليمنيـــة وفق خطة 
ممنهجة، تهدف مللء الفراغ السياســـي ما بعد 
إنهاء االنقالب بنفوذ إخواني، يتشابه إلى حد 
بعيد في التعصب لأليديولوجيا واالســـتحواذ 

وإقصاء اآلخر.
وأعـــاد موقـــف حـــزب اإلصالح ســـواء من 
خـــالل مؤسســـاته ونشـــطائه أو عبـــر أدواته 
فلســـفة  لألذهـــان  الشـــرعية  احلكومـــة  فـــي 

”البراغماتية“ السياســـية و“التقيـــة“ الدينية، 
التـــي دأب اإلخوان على ممارســـتهما في كافة 
مراحل صراعهم السياســـي، دون مراعاة اآلثار 
الكارثية التي قد تخّلفها مثل هذه السياســـات 

االنتهازية في بلد مزقته احلرب.
وربـــط مراقبـــون سياســـيون بـــني مواقف 
إخوان اليمن في العام 2011 والتي اســـتهدفت 
دول اخلليـــج إثر نشـــوة مـــا يســـمى ”الربيع 
العربـــي“ ومتثلت في الكثيـــر من التصريحات 
املعاديـــة للســـعودية التي أطلقها قـــادة حزب 
اإلصالح وإعالميه حينهـــا، قبل أن يغّيروا من 
مواقفهـــم نتيجة حلالـــة االنكســـار التي منوا 
بها في أعقـــاب االنقالب احلوثي وجلوء معظم 
قادتهم وكوادرهم إلى الرياض، والبدء بإطالق 
نسخة جديدة من خطابهم اإلعالمي والسياسي 
املوّجـــه بصـــورة مرحليـــة تتالءم مـــع الواقع 
اجلديـــد وهو األمر الذي وصل إلى درجة إنكار 
رئيس الهيئة العليـــا لإلصالح محمد اليدومي 
في بيان شـــبه رسمي وجود أي عالقة تنظيمية 
أو فكرية تربط حزبه بجماعة اإلخوان املسلمني 
احملظـــورة فـــي معظـــم دول املنطقة مبـــا فيها 
السعودية، وهو التصريح الذي أثار موجة من 

السخرية خارج اجلماعة والسخط داخلها.

وتشـــير الكثيـــر من املصـــادر إلـــى اتخاذ 
حـــزب اإلصالح قرارا غير معلن بتوزيع األدوار 
والعمـــل وفقا ملســـارين سياســـيني وخطابني 
إعالميني متوازيني. األول يقوده فريق اإلصالح 
املتواجد في الســـعودية والـــذي يتبنى خطابا 
أكثر اتســـاقا مع التوجهـــات اخلليجية بهدف 
اختراق الشرعية واختطافها من الداخل، بينما 
يحتفـــظ الفريق اآلخر املتواجد في إســـطنبول 
بقيادة الشـــيخ حميد األحمر باخلط الرســـمي 
املعلـــن للتنظيـــم الدولـــي لإلخوان املســـلمني 
وتبنى مواقفه املعلنة والســـرية، وهو ما كشف 
عنه بشـــكل جلي التناقض فـــي مواقف قيادات 
اإلصـــالح في العديد من التحوالت السياســـية 
وآخرها أزمة تصريحات أمير قطر، التي انضم 
إليهـــا بشـــكل مباشـــر اجلنـــاح التركي حلزب 
اإلصـــالح من خـــالل حملة منظمة اســـتهدفت 
دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية 

واإلمارات.

وجوه متعددة لجماعة واحدة

لـــم تكشـــف أزمـــة التصريحـــات القطرية 
املسيئة عن حجم االختراق اإلخواني للشرعية 
اليمنيـــة والتقيـــة السياســـية والدينية حلزب 
اإلصالح فقـــط، بل جتاوزت ذلـــك وفقا خلبراء 
سياســـيني إلماطة اللثـــام عن حجـــم التواجد 
اإلخوانـــي فـــي تنظيمات وأحـــزاب وجماعات 
أخـــرى، كانت تلبس حتى وقـــت قريب وجوها 
ومبادئ وأفـــكار جماعات أخرى مغايرة ملا هي 
عليه في احلقيقة، ومن ذلك البعض من التيارات 
التي كانت تختبئ خلف  السلفية ”الســـرورية“ 
شـــعارات ومواقف مصطنعـــة وتدعي اخلالف 
مع اإلخوان املسلمني في سبيل حتقيق اختراق 
إضافي فـــي منظومة التحالـــف العربي وحتى 

املؤسسات الدينية الرسمية في دول اخلليج.
وجاء حزب الرشـــاد الســـلفي الذي أدرجت 
وزارة اخلزانـــة األميركية البعـــض من قياداته 
في قائمة ممّولي اإلرهـــاب في طليعة املكّونات 
اليمنية التي ســـارعت لتبنـــي املوقف القطري 
والدفـــاع عنه والتبرير لـــه ومهاجمة خصومه. 
وقد عّبر رئيس احلزب محمد موســـى العامري 
الذي يشـــغل في نفس الوقت منصب مستشار 
الرئيـــس عبدربه هادي منصـــور ووزير الدولة 
في حكومة الشـــرعية عن هذا املوقف من خالل 
منشور طويل على صفحته في موقع التواصل 
ســـعى فيـــه إلى املزج  االجتماعي ”فيســـبوك“ 
بني السياســـي والديني حتت عنوان ”األخبار 
املكذوبـــة“ حيـــث عرج عليها مـــن ناحية دينية 
فـــي الطريق إلطالق فتوى سياســـية في نهاية 
املطـــاف قـــال فيها ”مـــا تناقل عن قطـــر ليلتنا 
املاضيـــة أمنوذجـــا لألخبار امللفقـــة.. وغيرها 
كثير.. البعض من دعـــاة الفنت وهواة التفريق 
بني األشقاء من أذناب إيران خاصة طاروا بهذه 

األخبار فرحًا فخيب الله آمالهم“.
وعلـــى نفـــس املنـــوال ســـار األمـــني العام 
للحزب عبدالوهـــاب احلميقاني املدرج أميركيا 
على قائمة ممّولي اإلرهاب، وقام بنشـــر مقطع 

فيديو على صفحته قائال إنه ”رابط احلفل الذي 
حضره أمير قطر كامال وال يوجد أي تصريح له 
فيه“، حد قوله! ورّد عليه وزير املياه والبيئة في 
احلكومة العزي شـــرمي في تعليق قال فيه ”هل 
يعني أن السعودية وقناة احلدث تتجنيان على 

قطر الشقيقة وأميرها؟“.
وفي ذات االجتاه سار العديد من الناشطني 
واألحـــزاب واملكّونات التي اســـتطاع اإلخوان 
تفريخها في التيار الســـلفي مثل حزب الســـلم 
والتنمية والذين كشـــفت األزمـــة عن ارتباطهم 

العضوي باملشروع اإلخواني في املنطقة.

منظمات تحت الطلب

وكمـــا اســـتنفر إخوان اليمن مؤسســـاتهم 
اإلعالمية وناشـــطيهم وأحزابهم لالنخراط في 
معركة الذود عن قطر واستهداف دول التحالف 
العربـــي األخـــرى، أكـــد مراقبون سياســـيون 
أن املنظمات احلقوقية التي أسسها  لـ“العرب“ 
ومّولها حـــزب اإلصالح في عدد من دول العالم 
تلقت تعليمات باملشـــاركة في حملة التشـــويه 
التي اســـتهدفت دولة االمارات في املقام األول 

والسعودية بدرجة أقل.
وأعتبر املراقبون أن تلك املنظمات الوهمية 
التـــي لـــم تظهر في أي نشـــاط، إال عقـــب أزمة 
التصريحـــات القطريـــة املســـيئة، دليـــل على 
ســـوء نوايا التنظيم الدولـــي لإلخوان وفروعه 
املختلفـــة وخصوصا الفـــرع اليمني الذي بات 
األقوى عقـــب اإلطاحة بفرع اإلخـــوان الرئيس 

في مصر.
وقد ساهم اإلعالم القطري وخصوصا قناة 
”اجلزيرة“ في تضخيـــم التقارير املختلقة لتلك 
املنظمات التي عمدت إلى اإلســـاءة لدور قوات 
التحالف فـــي اليمن واالدعاء بوجود ســـجون 
ســـرية وحملـــة اعتقـــاالت، فـــي إظهـــار حلالة 
اإلحباط التي أصيبت بها اجلماعات اإلرهابية 
في عدن وحضرموت في الوقت الذي تشير فيه 
بعـــض التقارير إلـــى تبني احلكومـــة القطرية 
ســـرا لعملية منظمة لنقل املئـــات من العناصر 
املســـلحة من ســـوريا وليبيا لســـواحل اليمن 
اجلنوبيـــة، لتنفيـــذ أجنـــدة الســـتهداف قوات 
التحالـــف العربـــي والعمل على إحـــداث فراغ 
سياســـي وأمني يعمل اإلخوان الحقا على ملئه 

واالستفادة منه.
ويصـــف ناشـــطون حقوقيون الـــدور الذي 
تلعبه املنظمـــات الوهمية لإلخـــوان في مجال 
احلريات باملباشـــرة والفجاجة، نظرا العتراف 
بـــل وتباهي من يقفـــون خلف هـــذه املنظمات 
عالنية بانتمائهم إلى حزب اإلصالح وهجومهم 
املتكرر على الســـعودية واإلمارات، عوضا عن 
عمـــل بعضهم مع قناة ”اجلزيرة“ القطرية التي 
عمدت لصنـــع هالة إعالمية ذات طابع حقوقي، 
في محاولة للهروب مـــن دائرة الضغط الدولي 
واإلقليمي املســـلطة على قطـــر والتي تطالبها 
بتحديـــد موقف واضح من اإلرهـــاب والتوقف 
الفوري عن دعم اجلماعات املسلحة حول العالم 

ماليا وإعالميا ولوجستيا.

تبّني للرأي العام العربي واخلليجي خاصة 
عقب أزمة التصريحات القطرية، مدى تغّول 
النفوذ اإلخواني في مؤسســــــات الشرعية 
اليمنية. وعلى الرغم من محاوالت نشطاء 
وقياديني من إخوان اليمن ووسائل إعالم 
محســــــوبة على حزب اإلصالح الدفاع عن 
املوقف القطري. إال أن اختراق املؤسسات 
الشــــــرعية اليمنية أكــــــد محافظة اإلخوان 
على ممارســــــة البراغماتية السياسية، في 

كافة مراحل صراعهم السياسي.

اإلخوان في اليمن يتعمدون التشويش: رفع صور أردوغان والشيخ تميم إلى جانب صورة الملك سلمان

تغول النفوذ اإلخواني في مؤسسات 
إلـــى  يهـــدف  اليمنيـــة،  الشـــرعية 
ملء الفراغ السياســـي مـــا بعد إنهاء 

االنقالب بنفوذ إخواني

◄

قطر في مواجهة غير مسبوقة



} الطبخة القطرية فسدت. َمن أفسدها؟ ُيقال 
أن أطرافا خارجية مدت يدها لكي تلعب 

مبقادير املواد بحيث كانت النتائج غير ما 
توقعه الطباخ ففسدت الطبخة. ولكن هل كان 
ذلك الطباخ يعمل في إطار الفلكلور الغذائي 

احمللي؟
منذ أن غادرت قطر مكانها عضوا في 

مجلس التعاون اخلليجي، متوهمة أن حجمها 
اجلغرافي لن يقف عائقا بينها وبني احتالل 

مكانة تهبها موقعا يؤهلها للوقوف إلى جانب 
الدول الكبرى، فإن انفصاال عظيما حدث بينها 

وبني الواقع. وهو ما لم يكن اخلليجيون 
يتمنون وقوعه.

واقعيا فإن قطر دولة مهمة حني تنسجم 
مع مقومات وشروط ومتطلبات موقعها عضوا 

في مجلس التعاون اخلليجي. تلك املنظومة 
السياسية التي تواجه حتديات حقيقية بسبب 
موقعها اجلغرافي اخلطير وبسبب ما متتلكه 

من ثروات طبيعية.
لو أن قطر استجابت لقدرها لكانت 

شعوب عربية كثيرة قد متتعت بثمار الربيع 
العربي احلقيقية. ما فعلته قطر في غير بلد 

عربي أنها انحرفت مبسار ذلك الربيع من 
خالل دعمها جلماعات ال ميكن إخفاء عالقتها 

باإلرهاب. في مصر وتونس وليبيا كانت 
فضائح قطر مدوية.

وإذا ما كانت تلك الدول قد جنت من 
التدخل القطري في شؤونها الداخلية بعد أن 
ُلدغت فإن ما شهدته سوريا وما تشهده حتى 
اليوم يؤكد أن الدولة اخلليجية الصغيرة ال 
متلك أن تهب أحدا شيئا من احلظ السعيد. 

سيظل السوريون إلى زمن غير منظور غارقني 
في مستنقع بؤس أسطوري.

حني شهدت سنة ٢٠١٤ اندالع أزمة بني قطر 
ودول خليجية أخرى لم يكن ما وقع لسوريا 
من كوارث هو السبب. كان السبب يكمن في 
موقف قطر الداعم جلماعة اإلخوان املسلمني 

التي صنفت من قبل تلك الدول باعتبارها 
جماعة إرهابية.

لم تكن قطر تشارك أخواتها املوقف 
ذاته وهو من حقها، غير أن ما كانت الدول 

اخلليجية املعترضة على املوقف القطري 
على يقني منه أن قطر كانت تعمل على توفير 

الكثير من أسباب احلياة واالستمرار للجماعة 
املتشددة التي خسرت الكثير من مواقعها.
كان من املمكن النظر إلى مسألة إيواء 

الزعامات اإلخوانية من القرضاوي إلى 
خالد مشعل مرورا بحسن الترابي من جانب 

إنساني لوال ما حدث في مصر بعد سقوط 
محمد مرسي وفي تونس إبان حكم حركة 

النهضة وفي ليبيا وسط صراع امليليشيات 
املتطرفة. لقد دخلت قطر طرفا في أحداث 
ما كان لها أن تتورط فيها لوال ذلك النوع 

الهالمي من االلتزام العقائدي.
ولكن أليس مبالغا فيه أن تفاجئ الدوحة 

العالم بحماسات عقائدية ال تنسجم مع ما 
ُعرف عن اخلليجيني من توجهات عملية 

أقيمت على أساس صلح فريد من نوعه بني 
مفهومي السوق املعاصر والتقاليد احمللية؟

في القمم الثالث التي شهدتها الرياض لم 
يكن حضور قطر الفتا، ولم يكن مطلوبا منها 

أن تقوم بذلك. فاللغة العاصفة جمعت إرهابْني 
في سلة واحدة. إرهاب ترعاه إيران وجد 

في العراق واليمن ملعبا له، وإرهاب مقابل 
كانت جماعات متطرفة متارسه في سوريا 

وليبيا. وما كان مقبوال من أحد أن يفاضل بني 
اإلرهابْني، أيهما أقل ضررا.

قطر لم تفكر إال في ما متليه عليها 
أجندتها. وهي أجندة حتتوي على الكثير من 
التناقضات. كأن متد يدا إلى حزب الله، فيما 

متد األخرى إلى جبهة النصرة في سوريا. 
ناهيك أن قناتها الفضائية ”اجلزيرة“ كانت 
في وقت سابق قد وقفت إلى جانب ضحايا 

الغزو األميركي للعراق، فيما كانت الطائرات 
األميركية تنطلق من قاعدة العديد القطرية.
حاولت قطر (وال تزال حتاول) أن تضع 

منتقديها بني قوسني. هناك من يقول إنها ما 
كان في إمكانها أن تدعم اجلماعات اإلرهابية 
لوال حصولها على الضوء األميركي األخضر، 

وهناك من يرى فيها إمارة إخوانية خالصة.
ما فعلته اإلمارة اخلليجية يثبت أن 

مطبخها الذي جرى إعداده عقائديا لم يكن 
مالئما للخروج باملنطقة من مشكالتها. 
مطبخها اإلسالمي لم يكن مقنعا ألحد.

مطبخ قطر

اإلسالمي

فاروق يوسف

ُ

كاتب عراقي
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} في غالبية التصريحات التي أدلى بها 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي عن 

اإلرهاب، لم تكن مراكز اإلرهاب خارج بالده 
غائبة عن ذهنه، وفي كل مرة تعرضت فيها 

مصر لعمليـة إرهابية كـان هـذا البعـد 
حاضرا بصورة مباشرة، لكن بدت القيادة 

املصرية مكبلة في مطاردة اإلرهابيني خارج 
احلدود، خشية اتهامها بالتعدي على دولة 

أخرى.
الظاهر أن هذا الكابح أعاق القوات 
املصرية كثيرا في الوصول إلى مراكز 

اإلرهاب احلقيقية، وجعل جهودها تنصب 
على سد املنافذ الداخلية، ورغم احملاوالت 
احلثيثة التي بذلت في هذا املسار تسربت 
عناصر ومعدات عديدة، منحت اإلرهابيني 
قوة دفع وتغذية مكنتها من االستمرار في 

مقاومة السلطات األمنية والوصول إلى 
أهداف نوعية.

املرة األولى التي أعلنت فيها القاهرة 
صراحة مطاردة إرهابيني خارج األراضي 

املصرية كانت مطلع عام ٢٠١٥، عندما قامت 
عناصر تنظيم داعش بذبح ٢١ قبطيا مصريا 

في سـرت الليبية، وقتها شن الطيران 
ضربات مكثفة على مراكز تابعة للتنظيم 
في ليبيا، وتعرضت القـاهرة النتقـادات 

من بعـض اجلهـات، بذريعة عـدم احترام 
القــانون الدولي واالعتداء على أراض دولة 

مجاورة.
لكن االنتقادات تالشت أو اختفت تقريبا، 

عندما أعلنت القاهرة مساء السبت شن 
ضربات جوية على مراكز تدريب تابعة ملا 

يسمى بـ“مجلس شورى درنة“ في شرق 
ليبيا، وبدت القيادة املصرية منتشية 

بالهجمات التي جاءت ردا على مقتل ٢٩ 
قبطيا وإصابة آخرين في محافظة املنيا 

(وسط مصر)، بل ولوحت بأنها تنوي مطاردة 
اإلرهابيني خارج احلدود.

هذه اخلطوة كانت ضرورية منذ زمن، 
وتعطلـت كثيرا ألن األجواء اإلقليمية 

والدولية لم تكن مواتية متاما، فبعض 
الدول املؤثرة تستثمر في حماية اجلماعات 

املتشددة وترى أنها قادرة على حتقيق 
مصاحلها، اآلن انقلب السحر على الساحر، 

وأيقنت بعض اجلهات أن هناك خطورة 

من تضخم املتطرفني واإلرهاب في الشرق 
األوسط إلى الدرجة التي أدت إلى تعرض 

دول غربية مثل بريطانيا التي لديها تعاطف 
نسبي مع جمـاعة اإلخـوان املسلمني، 

لهجمات مؤثرة في مانشيستر األسبوع 
املاضي.

هجمات مانشيستر وغيرها، في فرنسا 
وبلجيكا وأملانيا، كانت كفيلة لتغيير الدفة 

وإحداث حتـول في املعـادلة التقليدية 
للتعامل مع احلركات املتشددة، ناهيك عن 

جناح الرئيس األميركي دونالد ترامب أمام 
غرميه باراك أوباما، والذي وضع (ترامب) 

ضمن أولـوياته مكافحة اإلرهـاب وفقـا 
لقواعد جديـدة، ال تتجـاهل الـدول التي 

متـوله وتدعمـه وتوفر لعناصره مـالذات 
آمنة.

قمة الرياض األميركية العربية اإلسالمية 
وما تالها من تداعيات، نقطة أخرى مفصلية 
في التوازنات اجلديدة، والكلمة التي ألقاها 

الرئيس السيسي أمامها تركت في صراحتها 
ووضوحها بصمة الفتة عند كثيرين، ألنها 

أشارت إلى أقصر الطرق ملكافحة اإلرهاب بال 
مواربة أو دبلوماسية، وهو جتفيف املنابع 

أوال.
املوقف اخلليجي (السعودي واإلماراتي 
حتديدا) من قطر ركيزة للشروع في مكافحة 

اإلرهاب بجدية، وكلمات وزيري خارجية 
اإلمارات عبدالله بن زايد والسعودية عادل 
اجلبير أمام منتدى ”مغردون“، على هامش 
قمة الرياض، وضعت النقاط على احلروف 

عندما حتدثا مباشرة عن دول تدعم اإلرهاب، 
ونبها إلى أن وقف الدعم خطوة أساسية 

للقضاء عليه.
كل هذه التطورات لم تكن غائبة عن ذهن 

القيادة املصرية لتوجيه ضربات جوية في 
درنة الليبية، وبدت كأنها تنتهز فرصة للقيام 

بهذه املهمـة، واستغلت اخليط الذي يربط 
بني حادث املنيا وداعش في ليبيا لتنفيذها، 

وبدء مرحلة جديدة من عمليات مكافحة 
اإلرهاب.

العملية األولى التي قامت بها مصر في 
سرت كانت انتقامية وتصفية حلسابات 

عاجلة وتهدئة خلواطر األقباط في مصر، لكن 
العملية الثانية في درنة ميكن التعامل معها 

على أنها تؤرخ ملنح الضوء األخضر للمزيد 
من العمليات مستقبال، والدور الذي كانت 

تقوم به القاهرة في دعم اجليش الليبي سرا، 
لم تعد بحاجة إليه في الوقت الراهن، ألن 

تنسيقها مع املشير خليفة حفتر قائد اجليش 
ليس بخاف على كثيرين.

كما أن التقديرات التي حذرت من مغبة 
االنخراط املباشر في األزمة الليبية تراجعت 
في ظل االنكماش الذي أصبحت عليه الدول 

الداعمة للمتشددين في ليبيا، وخشيتها 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع قوى تخلت 
عن مواقفها املتعاطفة معها سابقا، ورأت أن 

هناك ضرورة قوية في مقاربة تنظر بشمولية 
إلى اإلرهاب بحسبانه خطرا داهما على 

األمن والسلم الدوليني.
التوجه املصري، جاء أيضا بعد أن 

قطعت قوات األمن شوطا مهما في جتفيف 
املنابع الداخلية لإلرهاب، وخوفا من مدها 

بعناصر تغذية من مناطق مجاورة في 
مقدمتها األراضي الليبية والسودانية، وعقب 

استكمال بناء القوات املسلحة وامتالكها 
معدات حديثة متكنها من مالحقة اإلرهاب 

وفلوله في أماكن كثيرة، وهو ما يفسر أحد 
أسرار السعي املصري لعقد صفقات عسكرية 

عديدة مع دول في الشرق والغرب خالل 
العامني املاضيني.

الواضح أن التعامل املصري مع 
اخلصوم، سواء كانوا دوال أو جماعات 

إرهابية، بدأ يتحلل من الطريقة التقليدية 
احلذرة جدا واملتوجسة دوما والتي تخشى 

ردات الفعل اخلارجية، ويتجه نحو املزيد 
من اجلرأة ومحاولة اإلمساك بزمام املبادرة، 

لتقليل اخلسائر األمنية والسياسية، ألن 
املنهج السابق الذي كان مكّبال بجملة من 

الهموم الداخلية، منح اخلصوم فرصة 
للتمادي في غيهم ضد املصالح املصرية، 

وُفهم وقتها على أنه ميثل عجزا في القيادة 
ذاتها.

لذلك عندما تغير القاهرة من التوجهات 
والسياسـات ال بـد أن تربك حسابات 

اخلصوم الذين درجـوا على التصـرف 
بعنف وخشونة وهم يدركـون أن رد مصر 
لن يتجاوز حدود التصريحات والشجب 

واإلدانة.
األخطر أن مصر شرعت في التحريض 

على هؤالء ضمن تفاهمها الواسع مع القوى 
الكبرى في ملف مكافحة اإلرهاب، ورمبا 

نشهد اتساع مسرح العمليات املصري مبا 
يتجاوز حدود ليبيا.

النجاح في هذه املهمة يتوقف أوال على 
مدى قدرة احلكومة املصرية على تخفيف 

حدة األزمات االقتصادية واالجتماعية، 
مبا يضمن لها تأييدا شعبيا ألي خطوات 

خارجية، وثانيا حسم معركة محاصرة 
العنف واإلرهاب في سيناء، باعتبارها 

البؤرة األشد سخونة للمتطرفني، وثالثا 
حجم التفاهم مع القوى اإلقليمية والدولية 
الفاعلة في عمليات املطاردة خارج احلدود، 

وعدم الصدام مع أي من مصاحلها في ليبيا 
أو غيرها.

مصر ومطاردة اإلرهاب خارج الحدود

{فكرة {مســـافة الســـكة} حقيقة واقعية ليـــس ألن الرئيس عبدالفتاح السيســـي يحافظ على 

وعوده فقط، ولكن ألنه يحافظ على رؤية مصر ألمنها القومي}.

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب املصري

{إن مصـــر لـــن تتردد أبدا في توجيه ضربات ألي معســـكرات خارجية وداخلية تســـتهدف مصر 

باإلرهاب في أي مكان حفاظا على األمن القومي المصري}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

} األسبوع املـاضي تعرضت مـدينة 
مانشستر ببريطانيا لعمل إرهابي دنيء، أدى 

إلى أكثر ٢٢ قتيال وعدد كبير من اجلرحى، 
وشعرنا جميعا بفداحة احلدث، وحقيقة 

كانت األحاسيس واملواقف تشجب العمل 
اإلرهابي الذي أدى إلى سقوط أبرياء ال ذنب 

لهم.
وفي نفس األسبوع تعرضت منطقة براك 

جنوب ليبيا لهجوم عسكري بني فئتني؛ 
كلتاهما من البغاة الذين ال يريدون التوقف 
عن استعمال أرض اجلنوب ميدانا لتصفية 
حسابات اجلنوب ليس طرفا فيها. وكانت 
النتيجة سقوط أبرياء من املدنيني جتاوز 

عددهم العشرات وخالل نفس األسبوع وحتى 
اآلن تتعرض منطقة اجلفرة وسط ليبيا 

وبوابة اجلنوب لوابل من قاذفات (حوالي ٢٠ 
غارة) جتاوزت أهدافها املعسكرات واملطار 

لتصل إلى املناطق اآلهلة بالسكان، وتوقفت 
احلياة في املنطقة فلم يعد باإلمكان إيصال 

الوقود أو املواد الغذائية واألدوية، وتعرضت 

املباني واملزارع والبشر واحليوانات لهذه 
الهجمات غير املبررة على األقل من جانب 

أبناء اجلفرة.
السادة املتربعون على كراسي السلطة 
في ليبيا سارعوا لشجب االعتداءات على 

مانشستر وأبدوا عميق أسفهم ومشاركتهم 
حلكام بريطانيا بدءا من اململكة إلى احلكومة 

والشعب البريطاني ”الشقيق“.
أما بالنسبة لالعتداءات على براك 

اجلنوب الليبي ”احملتل“ فقد صدرت بيانات 
خجولة حذرة من املجلس الرئاسي وال شيء 

آخر. وبالنسبة للجفرة والتي لم تكـن في 
مدى نظر السادة املتجملني على كراسي 

البرملان واجليش واملجلس الرئاسي ومجلس 
الدولة واملؤمتر، فلـم تصدر منهم أي إشارة 
ملا يحدث ولعلهم يبحثون في اخلارطة أين 

تقع اجلفرة هل هي في اإلسكيمو أو في 
جنوب شرق آسيا؟

هذا ما نسميه الكيل مبكيالني، بل لعله 
النظر من األمام إلى اخلارج وإعطاء الظهر 

وبخلف إلى الداخل. وأنا هنا سأخرج من 
حالة االعتدال واالتزان التي تلصق بنا 

نحن أبناء اجلفـرة، ألقـول ألبنـاء منطقتي 
املوضوع يا سـادة يدفعنا إلى تشكيل 

”قوة“ للجنـوب. فالـذي أسمعـه خـالل هـذا 
األسبـوع، حتى مـن بعـض األجانب، أنـه 

مـا لم يكن لك تواجد على األرض (تـواجد 
عسكري) فلن جتد أحدا يستمع إليك أو 

يضعك في أي معادلة سـياسية أو غيرها. إذا 
كـان األمر كذلـك سنضطر إلى حتـويل الفكـرة 

إلى مـوقـف وحتـرك، وال يعتقـد أحد أن 
املـوضوع ال ميكن حتقيقه، فالتجارب تدلنا 
على أن ما مت تشكيله على الساحة الليبية 

يوضح الطرق واألساليب. كنـا ومـازلنا 
ال نسعـى لتحقيق تواجد عسكري، ولكن 

املضطر قد يلجأ إلى أي شيء إلنقاذ نفسه 
وأهله.

للجالسني على الكـراسي ادرسـوا 
التـاريخ واجلغرافيا.. وتدبروا… قبل فوات 

األوان.

مانشستر وبراك والجفرة.. الكيل بمكيالين

ما فعلته اإلمارة الخليجية يثبت أن 

مطبخها الذي جرى إعداده عقائديا 

لم يكن مالئما للخروج بالمنطقة من 

مشكالتها

الجفرة لم تكن في مدى نظر السادة 

المتجملين على كراسي البرلمان 

والجيش والمجلس الرئاسي ومجلس 

الدولة والمؤتمر، فلم تصدر منهم أي 

إشارة لما يحدث

عندما تغير القاهرة من التوجهات 

والسياسـات ال بـد أن تربك حسابات 

الخصوم الذين درجـوا على التصـرف 

بعنف وخشونة وهم يدركـون أن رد 

مصر لن يتجاوز حدود التصريحات 

والشجب واإلدانة

التعامل المصري مع الخصوم، سواء 

كانوا دوال أو جماعات إرهابية، بدأ 

يتخلص من الطريقة التقليدية الحذرة 

التي تخشى ردات الفعل الخارجية، 

ويتجه نحو المزيد من الجرأة ومحاولة 

اإلمساك بزمام المبادرة، لتقليل 

الخسائر األمنية والسياسية

ممد. مصطفى الصالحين الهوني د.
نائب رئيس المجلس 
االنتقالي في ليبيا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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آراء
} في منطقة تغلي من أقصاها إلى أقصاها، 

تبدو بيروت في هذه األيام، وهي األيام األولى 
من شهر رمضان، مكانا شبه آمن. شوارعها 

مزدحمة ليال نهارا ومطاعمها مليئة في 
املساء، إلى حّد ما طبعا، على الرغم من الظلم 

الذي تعّرض له وال يزال يتعّرض له وسط 
بيروت الذي ال يزال قسم منه مهجورا بحجة 
حماية مقر مجلس النّواب. هناك تعّلق بثقافة 

احلياة في بيروت. هذا التعّلق يجعل املرء 
يحتفظ ببعض األمل بأن املدينة لم متت ولن 
متوت وأنها ستبقى رمزا للمقاومة احلقيقية 

في لبنان.
جرت انتخابات نيابية أم لم جتر مثل هذه 
االنتخابات. هناك قناعة لدى املواطن العادي 
أن شيئا ما بات مفقودا ومفتقدا في البلد. لم 

تعد هناك مؤسسات تعمل بشكل جّدي، ولم 
تعد هناك مواعيد حتترم. لم يعد هناك بكّل 

بساطة احترام للقانون والدستور واملهل كما 
في البلدان املتحّضرة، وذلك منذ إغالق مجلس 

النواب ملنعه من انتخاب رئيس للجمهورية.
هناك محاولة جّدية لوضع اليد على 

البلد بعد سبعة عشر عاما من االنسحاب 
اإلسرائيلي من جنوب لبنان في اخلامس 
والعشرين من آيار- مايو من العام ٢٠٠٠. 

انسحب اإلسرائيلي تنفيذا للقرار الرقم ٤٢٥ 
الصادر عن مجلس األمن في العام ١٩٧٨. على 

الرغم من ذلك، لم يجد لبنان طريقه للعودة إلى 
حياة دميقراطية سليمة وإلى إجراء عملية نقد 

للذات في العمق.
ال يزال النفاق سّيد املوقف، بدل أن يكون 

هناك من يقول للناس العاديني إن بلدهم 
أضاع كّل الفرص التي كانت متاحة له 

واستعاض عن ذلك، منذ توقيع اتفاق القاهرة 
املشؤوم في العام ١٩٦٩، بشعارات من نوع 

”املقاومة“ وما شابه ذلك.
في ذكرى االحتفال باالنسحاب اإلسرائيلي 
التي متّيزت باإلشادة بـ”املقاومة“، أي بـ“حزب 

الله“ الذي ليس سوى لواء في ”احلرس 
الثوري“ اإليراني عناصره لبنانية، وبالكالم 
عن ”حترير“ مزارع شبعا بدل إيجاد طريقة 

الستعادتها سلميا، ال بّد من وقفة مع الذات. 
تفرض مثل هذه الوقفة االعتراف بأن اتفاق 
القاهرة كان أكبر جرمية في حق لبنان، وأن 

القبول باتفاق القاهرة الذي شرع السالح 
الفلسطيني سمح في وقت الحق بوجود دولة 

أخرى على أرض لبنان بسالح غير شرعي 
هو سالح ”حزب الله“. مثل هذا السالح، 

الذي هو امتداد طبيعي للسالح الفلسطيني 
وامليليشيوي، في أساس كّل عّلة في لبنان.
ليست مشكلة قانون االنتخابات الذي 

سيولد قريبا مشكلة لبنانية كبيرة. املشكلة 
الكبيرة في من جعل قانون االنتخابات مشكلة، 

وفي من أوصل البلد إلى ما وصل إليه من 
جتاوز للمواعيد االنتخابية. صار رفض 

النزول إلى مجلس النواب قبل أن يقّرر سالح 
”حزب الله“ من هو رئيس اجلمهورية خيارا 

دميقراطيا. هل من مهزلة أكبر من هذه املهزلة. 
نعم، هناك مهزلة أكبر. هذه املهزلة األكبر 

هي في إلغاء احلدود اللبنانية والتصرف من 
منطلق أن الدفاع عن النظام القائم في سوريا 
من منطلق مذهبي، ليس إّال، هو خيار الدولة 

اللبنانية. هذا خيار إيراني مفروض على 
الدولة اللبنانية يعني بني ما يعنيه أن لبنان 
تابع إليران وأن الشرق األوسط اجلديد كما 
تتخيله إيران هو ”البدر الشيعي“. في هذا 
الشرق األوسط اجلديد، ال شيء يعلو على 

الرابط املذهبي بأي شكل من األشكال، أقله من 
وجهة النظر اإليرانية.

في مثل هذه األّيام التي اغتيل فيها 
الصديق سمير قصير، الذي كان يرمز إلى 

كّل ما هو حّي في بيروت ولبنان وإلى ثقافة 
احلياة فيه، ال بد من وقفة مع الذات للبنانيني 

جميعا. اغتيل سمير قصير في الثاني من 
حزيران- يونيو من العام ٢٠٠٥، جاء اغتياله 

ألن النظام السوري الذي غّطى جرمية تفجير 
رفيق احلريري ورفاقه كان يريد القضاء على 

لبنان وعلى بيروت بالذات.
في مثل هذه األيام، تعني الوقفة مع الذات 
التساؤل هل كان الشيخ بيار اجلميل مؤسس 

حزب الكتائب عظيما أم ال؟ نعم كان عظيما 
عندما كان يقول إن ”قّوة لبنان في ضعفه“. 

ضعف لبنان حماه من االنخراط في حرب 
١٩٦٧، فلم يخسر شبرا من أرضه. كل كالم آخر 
عن أّنه كان مستهدفا من إسرائيل خزعبالت. 
إسرائيل تعرف ماذا تريد. عدوانيتها موّجهة 
إلى الشعب الفلسطيني. تريد القدس وأجزاء 
من الضّفة الغربية. هذا واضح كّل الوضوح. 

لو كانت تريد شيئا آخر، ملا انسحبت من 
جنوب لبنان في السنة ٢٠٠٠ ومن سيناء كّلها، 
مبا في ذلك آبار النفط والغاز فيها، وملا كانت 

تخّلت عن قطاع غّزة في صيف العام ٢٠٠٥ 
متمّنية أن يبتلعه البحر يوما.

هناك أخطاء ارتكبها زعماء لبنان، مبن 
في ذلك الزعماء املسيحيون مثل بيار اجلمّيل 
وكميل شمعون، الذين كان عليهم السير على 
خطى رميون أّده، الزعيم الوحيد الذي رفض 
اتفاق القاهرة وصّوت ضده ورفض الدخول 

في لعبة امليليشيات.
في السنة ٢٠١٧، يفترض للبنان البحث 
عن كيفية حماية نفسه مستفيدا من أخطاء 

املاضي بدل التبجح بكالم ال معنى له عن 
”املقاومة“. ثّمة حاجة إلى شجاعة كبيرة 

للقول إن السالح الفلسطيني الذي كان كمال 
جنبالط يعتقد أنه سيخلصه من املارونية 

السياسية عاد بالويالت على الدروز وعلى كل 
لبناني بغض النظر عن طائفته ومنطقته. ثمة 

حاجة إلى شجاعة كبيرة لدى السّنة للقول 
إن اعتبارهم الفلسطينيني جيشهم كان خطأ 

كبيرا، بل جرمية في حق لبنان الذي صار 
اآلن بالنسبة إليهم ”لبنان أّوال“. ثّمة حاجة 
لدى املسيحيني لالعتراف بأن دخولهم لعبة 

إقامة ميليشيات، بدل حصر دعمهم باجليش 
اللبناني، خدمت النظام السوري الذي أسس 
له حافظ األسد. استخدم األسد األب احلرب 

املسيحية- الفلسطينية لتدمير لبنان وبيروت 
بالذات، وإرسال جيشه إليه بهدف وضع اليد 

على منظمة التحرير الفلسطينية.
احلاجة األكبر اآلن هي إلى ارتفاع صوت 

شيعي يقول إن ”حزب الله“ لم يكن يوما سوى 
ورقة إيرانية- سورية، ثم ورقة إيرانية كي 

يبقى جنوب لبنان رهينة في مساومات طهران 
مع ”الشيطان األكبر“ أو ”الشيطان األصغر“، 
وكي يتحّول لبنان ”ساحة“، ال أكثر، بدل أن 

يكون منفتحا على محيطه العربي ومكانا آمنا 
لالستثمارات املثمرة بدل االستثمار في ثقافة 

املوت واحلزن والبؤس وفي إثارة الغرائز 
املذهبية.

يكون الدفاع عن لبنان بقول األشياء كما 
هي وبتسمية األمور بأسمائها. ليست مشكلة 
لبنان في قانون االنتخابات. فاالنتخابات في 

لبنان لم تعد ميزة للبلد الذي سقط في امتحان 
الدميقراطية منذ صار يبحث عّمن يستطيع 
استعادة حقوق هذه الطائفة أو تلك. مشكلة 

لبنان حاليا في سالح ”حزب الله“ الذي 
يسعى إلى استخدام االنتخابات كي يستولي 

على مجلس النّواب والوصول إلى مؤمتر 
تأسيسي يعاد على أساسه تشكيل البلد.

ليس اتفاق الطائف مقّدسا. ما هو مقّدس 
اعتراف اللبنانيني بكّل طوائفهم ومذاهبهم 
بأّنهم أقليات وأن حاجتهم األولى إلى بلد 
يحميهم من العاصفة اإلقليمية، بدل املرور 

في مواسم تعتقد فيها إحدى الطوائف أن في 
استطاعتها االستقواء على اآلخرين بالسالح 

غير الشرعي وليس بقوة املنطق واحلجة 
والتمّسك باألصول الدميقراطية ومؤسسات 
الدولة بدل العمل على تدميرها أو تسخيفها 

عن طريق حشوها باألزالم والعاطلني عن 
العمل.

المفقود والمفتقد في لبنان

{الرئيس التونسي يشدد على وجوب المضي قدما في الحرب على الفساد، وعلى كل ما من شأنه 
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} وضع رئيس احلكومة التونسية يوسف 
الشاهد األصبع على موضع الداء الذي ارتأت 

كافة احلكومات السابقة واملتعاقبة اإلشارة 
إليه دون مجرد االقتراب من تخومه.

ألّول مرة منذ تأسيس الدولة التونسية 
تقريبا، يقدم الفاعل الرسمي على خطوات 

إجرائية وتنفيذية وترتيبية جريئة ضد 
مجموعة من الشخصيات املعروفة التي يتعلق 

بها شبه فساد وإفساد ضّد البالد والعباد.
وألّول مرة أيضا، يسبق الفاعل الرسمي 

املجتمع املدني في مسار محاربة الفساد، 
ويرفع السقف نحو مصادرة املمتلكات 

وجتميد األموال ووضعها حتت املتصرفني 
العموميني وحرمان قائمة من املشتبه بهم من 

السفر خارج حدود الوطن ومتكني القضاء 
املدني والعسكرّي من ملفات التتبع والتحري.
صحيح أن قراءات كثيرة راقبت خطوات 
احلكومة بشيء من التحفظ والتوجس على 

خلفية تأخر احلكومة في اعتماد خطوات 
سبق وأن أعلن عنها رئيس احلكومة يوسف 

الشاهد قبل عام بالكمال والتمام.
كما أن مقاربات أخرى ذهبت إلى ربط 
حتّرك احلكومة ضد الفساد بسعي الفاعل 

الرسمي إلى إخماد نيران التحركات 
االحتجاجية في املدن واألرياف، ال سيما 
وأّن بعض شعاراتها الداعية إلى إسقاط 

النظام وصلت شظاياها إلى الشارع الرئيسي 
بالعاصمة، وهي حتركات زاد زخمها عقب 

وفاة الشاب أنور السكرافي من محافظة 
تطاوين وإبانة احلكومة عن عجز اتصالّي 
كامل في مسايرة األحداث وتطويق األزمة.
غير أّن هذه املقوالت وعلى رجاحتها 
أيضا، تبقى عاجزة تفسيريا عن حتليل 
األسباب العميقة والهيكلية التي دفعت 

بالفاعل الرسمي إلى أن يصرح بأن اإلرهاب 
والتهريب وجهان لعملة واحدة، ويؤّكد بأّن 

حوالي نصف امليزانية العاّمة يذهب هدرا 
ويسترد خسارة عامة جراء التهريب في 

املناطق احلدودية وال سيما منها تلك التي 
تعاني من عضال ”الدولة الفاشلة“.

كان تقرير مجموعة األزمات الدولية 
الصادر في ١١ مايو الفارط، وتقرير صندوق 

النقد الدولي حول املوازنة العامة في تونس، 
ناقوسي اخلطر احلقيقي اللذين دقا بقوة في 

قاعة القصبة وقصر قرطاج.
لسان حال التقريرين يؤكد بأن البالد 
التي تعيش حالة من اإلفالس االقتصادي 

غير املعلن الذي سيفضي إلى التضخم 
املالي قبل إعالن حالة اإلفالس الرسمي، 

كونت فيها مجموعة من بارونات التهريب 
والسوق املوازية ميزانيات طائلة من شأنها 
في حال مصادرتها تسوية قضايا اجتماعية 
واقتصادية استراتيجية للمواطن التونسي.

وعلى اعتبار أّن مؤمتر ٢٠٢٠ للتنمية 
واالستثمار أبان بشكل واضح عن استعصاء 

دولي لتقدمي املساعدات املالية املوعودة، 
وكشف أيضا عن خشية موجودة لدى الفاعلني 

الدوليني حيال فرضية االستثمار في ظّل 
وضعية اقتصادية وأمنية واجتماعية هشة.
بهذه املسلكية، اختارت حكومة الشاهد 

استيعاب املوارد املالية احمللية واجتبت 
استدرار األموال والفوائد التي تدخل إلى 

الوطن أو تخرج منه بعنوان الدولة املوازية أو 
حتت شعار إمبراطوريات التهريب في البالد.

غير اّن حقيقة محاربة الفساد، وربطه 
ببارونات التهريب واإلرهاب له عالقة 

بالوضع اإلقليمي والدولي، حيث احلرب 
على اجلماعات اإلسالمية وعلى رأسها حركة 

اإلخوان، أو روافدها في األقطار العربية 
واإلسالمية. جزء من احلرب التونسية على 

الفساد يعود إلى املشهدية األمنية والسياسية 
في ليبيا، حيث التقارب بني الشرعية الدولية 

ممثلة في فايز السراج، والشرعية امليدانية 
مشكلة في خليفة حفتر والذي أثمر مقارعة 
لألطراف اإلسالمية الرافضة لهذا التقارب.

وباعتبار أن احلرب على اإلرهاب تكتسي 
طابع ضرب اخلزان االستراتيجي للجماعات 

اإلسالمية انطالقا من استهداف املوارد 
املالية وضرب شبكات العالقات القائمة بينها 

وبني رجال األعمال، فإنه ينبغي للرأي العام 
التونسي أن ينظر إلى املشهدية بأكثر عمق.
الناظر إلى مجموعة االتهامات املوجهة 

لرجل األعمال التونسي شفيق جراية، والتي 
تضمنت اتهامات باخليانة وبالسعي إلى 
ضرب أمن الوطن من اخلارج، يتبّني هذا 

التعاقد بني البعد الداخلي (محاربة الفساد) 
واخلارجي (الرهانات اإلقليمية والدولية 

لضرب اجلماعات اإلسالمية).
اختارت احلكومة التونسية إعالن احلرب 

على الفساد، مباشرة عقب عودة الرئيس 
التونسي من الرياض من القمة اإلسالمية 

األميركية التي كان تطويق احلسابات املالية 
للجماعات اإلرهابية أحد أهم مخرجاتها.

كما فضلت البداية في حملتها، أياما قليلة 
عقب التوصل إلى اتفاقات جدية في اإلمارات 

ومصر بني السراج وحفتر لقتال اجلماعات 
اإلرهابية واستهداف اإلخوان، الذين ميثلون 
في املدونة اإلعالمية حلفتر جماعات إرهابية 

وفي اخلطاب السياسي للسراج ”أنصاف 
إرهابيني“. واألهم أنها تأتي في ظل انخراط 

القاهرة في استهداف القواعد العسكرية 
لإلرهابيني في درنة وغيرها من املناطق 

الليبية.
كما أّن التصعيد اخلليجي ضد الدوحة، 

وضد قناة اجلزيرة باعتبارها الرافعة 
اإلعالمية للجماعات اإلسالمية، يتنزل في 

ذات السياق؛ ضرب اجلماعات اإلسالمية عبر 
استهداف خزاناتها االستراتيجية.

إذن هو تقاطع بني الضغوط احمللية 
واملناخ اإلقليمي والدولي في عالقته 

باجلماعات اإلسالمية، الذي ساعد احلكومة 
التونسية على إعالن احلرب على الفساد، 

والذي يبدو أنه سيتواصل في ظل بيئة دولية 
بات عنوان احلرب على اإلرهاب والتضييق 

على اجلماعات اإلسالمية عنوانها األبرز.
عائقان يقفان أمام حكومة الشاهد في 

احلرب على الفساد واإلرهاب، األّول ضعف 
جهاز القضاء في جتميع األدلة والقرائن ومن 
ثمة اإلدانة الصارمة، والثاني انقالب النهضة 
على املسار برمته، إنقاذا حللفائها في املنطقة 

واإلقليم من جماعات ودول، وتلك فرضية 
واردة وقائمة وقد تكون قادمة.

الحرب على الفساد.. أحد مخرجات قمة ترامب

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

مشكلة لبنان حاليا في سالح {حزب 

الله} الذي يسعى إلى استخدام 

االنتخابات كي يستولي على مجلس 

اب والوصول إلى مؤتمر تأسيسي 
ّ

النو

يعاد على أساسه تشكيل البلد

التقاطع بين الضغوط المحلية من 

جهة والمناخ اإلقليمي والدولي في 

عالقته بالجماعات اإلسالمية، هو الذي 

ساعد الحكومة التونسية على إعالن 

الحرب على الفساد

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} أغلب أحالمي الليلية هي كأحالم باقي 
البشر معظمها أضغاث أحالم وقليل من 

الكوابيس وبعض من ماض قدمي جميل من 
أيام جميلة قضيتها في أميركا.

كاحللم املتكرر عن تزاحمي مع أصدقاء 
الدراسة في سيارة سعود العصفور (الله يفك 

عوقه) الترانزام الرياضية. كنا خمسة وهي 
ال تتحمل أكثر من ٣ وأغلب رحالتنا فيها من 

نيويورك إلى منطقة اسمها باترسون في 
نيوجرسي حيث املطاعم العربية. الغريب 

على كثرة السنوات التي قضيتها في أميركا 
وعلى احلوادث واألمور التي جرت لي هناك 

تظل تلك الرحالت على سيارة سعود هي 
الباقية في الذاكرة وتزورني في األحالم كثيرا 

نظرا لطرافة تلك الرحالت لتكدسنا في تلك 
السيارة الرياضية الصغيرة من أجل وجبة 

لذيذة نغسل بها معدتنا من الوجبات السريعة 

وجتارب الطبخ املنزلي غير املوفقة. لكن قبل 
يومني أتاني في النوم حلم غريب خارج عن 

نطاق كل تلك األحالم املعتادة حتى أن بعض 
تفاصيله غريبة. حلمت أنه تقام في سوريا 
دورة األلعاب اآلسيوية الرياضية التي تقام 
كل أربع سنوات، وأنني أنا وولدي فهد كنا 
نستعد بحماس وسعادة للذهاب إلى دمشق 

ملتابعتها وفعال وصلنا هناك وكان اجلو 
احتفاليا وحماسيا واجلماهير تهتف وتشجع 

العبي ألعاب القوى.
استغربت من هذا احللم القصير املخالف 

لكل باقي األحالم التي اعتدت عليها. إلى 
درجة أنني وضعت تفاصيله على حسابي 

في تويتر وطلبت من متابعّي التكرم مبحاولة 
تفسير هذا احللم. لم أتلق إجابة جدية 

فالبعض سخر وأعطى تفسيرات مضحكة، 
لكن ما شّد انتباهي تفسيران الثنني من 

املتابعني وكانا متطابقني إلى درجة مخيفة 
وهما ال يعرفان بعضهما ولم يقرأ أحدهما 
تفسير اآلخر. فاألول أجابني على صفحتي 

في العام، والثاني بعث تفسيره في اخلاص 
وأرفقه بصورة محادثة مع مفسر أحالم 
مشهور في بلده وهو بلد عربي مجاور 

لسوريا.
التفسير الذي اتفق عليه االثنان هو أنه 

ستقوم قوات أجنبية بتحرير سوريا وستكون 
هناك فرحة كبيرة واحتفاالت كثيرة. انتهى 

التفسير. ال أخفيكم شعرت بالرهبة وبالفرح 
أيضا، فأي أخبار أو معلومات تفيد بانتهاء 

محنة الشعب السوري الكرمي هي أخبار سارة 
ومفرحة.. حتى لو كانت حلما.

نسأل الله أن تنتهي أزمة سوريا ذلك البلد 
العربي الكرمي، وأن يرجع السالم واألمان إلى 

ربوعه اجلميلة.

حلمت بسوريا.. اللهم اجعله خيرا

غنيم الزعبي
كاتب كويتي
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اقتصاد
{ســـأتخذ قراري النهائي خالل األســـبوع الحالي بشـــأن التزام أو انســـحاب الواليات المتحدة من 

اتفاق باريس للمناخ}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{موازنـــة العام المالـــي المقبل الذي يبدأ مطلع أكتوبر تبلـــغ 4.1 تريليون دوالر في إطار خطة 

لخفض العجز بنحو 3.6 تريليون دوالر خالل 10 سنوات}.

ميك مولفاني
مدير املوازنة في اإلدارة األميركية

الكويت تكافح لتقليص انتظار 

الحصول على املساكن املدعومة
} الكويــت – أعلنت احلكومـــة الكويتية أنها 
تســـعى لتقليـــص فتـــرات انتظـــار املواطنني 
الطويلـــة للحصـــول على الوحدات الســـكنية 
املدعومة بعد انطالق حمالت شـــعبية للضغط 

على احلكومة والبرملان.
وتســـعى احلكومة حاليـــا لتوزيع 12 ألف 
وحدة سكنية ســـنويا خالل السنوات املقبلة. 
وتفيـــد تقارير إعالمية محلية أن مشـــروعات 
إســـكان املؤسســـة العامة للرعاية الســـكنية 

سوف تكتمل بحلول عام 2019.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكويـــت واحدة من 
أغنـــى دول العالم من حيـــث نصيب الفرد في 
الثـــروة فإنها تكافـــح في الســـنوات األخيرة 

لتوفير ”رعاية سكنية“ حكومية ملواطنيها.
علـــى  املعتـــادون  الكويتيـــون  ويشـــكو 
الرفاهية، من أنهم ينتظرون لســـنوات أحيانا 
مـــن أجـــل احلصـــول على بيـــت مدعـــوم من 
احلكومة، التي تنفذ حاليا عددا من مشروعات 
البنـــاء للتعامل مع الطلـــب املتزايد ملن هم في 

حاجة إلى اإلسكان املدعوم.
وقال املتحدث الرســـمي باســـم املؤسســـة 
العامـــة للرعايـــة الســـكنية إبراهيـــم ناصـــر 
الناشـــي إن امتالك الكويتـــي لبيت ليس أكثر 
من مســـألة وقت. وأكد أن ”املشكلة ليست في 
أعداد الطلبات بل فـــي فترات االنتظار. كل ما 
تقلصت فترة االنتظار فإن ذلك سيكون مؤشرا 

للحصول على السكن“.
وأضـــاف أن ”أعـــداد الطلبات فـــي تزايد 
بحكـــم التكويـــن الســـكاني ولكـــن الهدف هو 
تقليص فترة االنتظار. أي أن املؤشر احلقيقي 
على أداء املؤسســـة هو تقليص فترة االنتظار 

للحصول على الوحدة السكنية“.
وأكـــد وجود مؤشـــرات إيجابية في تنفيذ 
املشـــاريع احلالية وأن مشروع جنوب املطالع 
ســـيتم تخصيصـــه للذيـــن تقدمـــوا بطلبات 
قبـــل نهاية عـــام 2013 أي أن فتـــرة انتظارهم 
للحصول على الرعاية الســـكنية لم تتجاوز 4 

سنوات.

وفي إطـــار برنامج وطني واســـع النطاق 
للرعايـــة االجتماعية ميكـــن للكويتيني التقدم 
للحصول على بيت بعد الزواج وتلقي قروض 

ُتسدد على فترة زمنية طويلة.
لكـــن قائمة منتظري احلصول على ســـكن 
حكومـــي مدعـــوم تتنامى ويتوقع أن تســـتمر 
األعداد في التزايد ال ســـيما في بلد تقل أعمار 
نصف ســـكانه البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، 
عن 25 عامـــا. وباإلضافة إلى أعمال البناء في 
مدينـــة الكويت ُتبنى مزيد مـــن البيوت أيضا 
خـــارج العاصمة بهدف بناء مدن فيها مدارس 
ومتاجـــر وبنوك ووســـائل راحـــة تعزز أيضا 

فرص العمل املتاحة للعمالة احمللية.
وتفضل بعض اُألســـر الكويتيـــة االنتظار 
لفتـــرة أطول من أجل احلصـــول على بيت في 
العاصمـــة ليكـــون أفرادهـــا أقـــرب لعائالتهم 
وأماكـــن أعمالهم. وقـــد بدأ بعض النشـــطاء 
بتنظيم حملـــة للضغط على احلكومة من أجل 

توفير مزيد من املساكن للمواطنني.
وبـــدأت حملـــة ”ناطر بيت“ التـــي أطلقها 
مشـــعل املطيـــري الضغط على مجلـــس األمة 
(البرملان) قبل ســـنوات. ومتكنت بفضل الدعم 
الواســـع الذي القتـــه على وســـائل التواصل 
االجتماعي، من املشـــاركة في بعض جلســـات 

البرملان بخصوص هذه القضية.
وقـــال املطيـــري إن ”حملة ناطـــر بيت هي 
جماعة ضغط من أجل حل القضية اإلســـكانية 
فـــي الكويـــت. بدأنا منـــذ 6 ســـنوات تقريبا. 

وحتديدا في أواخر 2011“.
وأضـــاف أن تشـــكيل احلملـــة مت في وقت 
”كان فيه الشـــارع الكويتي مشغوال في قضايا 
أخرى غيـــر القضية اإلســـكانية. وقـــد متكنا 

بالفعل من تسليط الضوء على املشكلة“.
جنحت احلكومة الكويتية من خالل العمل 
الســـريع في مشروعات البناء في تقليص عدد 
املتقدمني بطلبات للحصول على رعاية سكنية 
(بيوت) إلى نحـــو 90 ألفا فقط حاليا من نحو 

110 آالف في عام 2013. رحلة روسية مفاجئة إلى صناعة الطائرات المدنية

أول طائرة ركاب روسية جديدة منذ الحقبة السوفييتية
} موســكو – أكملت طائرة الركاب الروســـية 
اجلديـــدة ”أم.أس21-“ أولـــى رحالتها اجلوية 
لتصبح أول طائرة جتارية تنتجها روسيا منذ 

انهيار االحتاد السوفييتي.
وقالت شـــركة أيركـــوت التابعـــة اململوكة 
للدولة في إعـــالن مفاجـــئ إن الطائرة أكملت 
بنجـــاح رحلة جوية مدتهـــا 30 دقيقة وحلقت 
على ارتفـــاع ألف متر وبســـرعة 300 كيلومتر 

في الساعة.
وســـبق للكومـــة الروســـية أن أكـــدت أن 
الطائـــرة اجلديـــدة تتفـــوق علـــى نظيراتهـــا 
الغربيـــة في كثير من النواحي وســـوف تباع 
لشركات طيران الروســـية واألجنبية على حد 

سواء.
ونقل بيان للشـــركة عـــن أوليغ كونونينكو 
طيـــار االختبـــار التجريبي قولـــه إن ”الرحلة 
كانـــت جيـــدة، ولم تكـــن هنـــاك أي مالحظات 

حتول دون مزيد من التجارب“.
وستصنع الطائرة ذات احملركني بطرازين 
همـــا: أم.أس21--300 التـــي ســـيتراوح عـــدد 

مقاعدها مـــن 160 إلـــى 211، وإم.إس21--200 
التي سيتراوح عدد مقاعدها من 130 إلى 165.

واســـتدعى الرئيس فالدميير بوتني املدير 
العـــام لشـــركة إيركـــوت أوليغ دميتشـــينكو 
لتهنئتـــه وموظفيـــه على ما وصفـــه الكرملني 

”باحلدث الهام“.
ومن املتوقع أن يبدأ اإلنتاج خالل العامني 
القادمني. وذكرت وســـائل إعالم رسمية أنه مت 
االتفـــاق علـــى العديد من العقود مع شـــركات 

الطيران احمللية واألجنبية.
وقالت شـــركة أيركوت إن لديها حتى اآلن 
”طلبـــات شـــراء مؤكـــدة“ لنحـــو 175 طائـــرة، 
وجميعها مدفوعة مســـبقا. وقالـــت مجموعة 
روســـتيك الروســـية للدفـــاع، التي يترأســـها 
حليف بوتني املقرب سيرجي تشيميزوف، إنها 
اتفقت على شـــراء 85 طائرة وسيتم تأجير 50 

منها إلى أيروفلوت.
وتوّقـــع يوري سليوســـار رئيس الشـــركة 
الروسية املتحدة لصناعة الطائرات التي متلك 
أيركـــوت إن يصل الطلب العاملي على الطائرة 

أم.أس21- إلى نحـــو 15 ألف طائرة على مدى 
السنوات العشـــرين املقبلة. وقال ”إنني واثق 
مـــن أن شـــركات الطيـــران ســـتقدر طائراتنا 

اجلديدة“.
وحتاول روســـيا، التي تعاني من ضغوط 
العقوبـــات الغربية بســـبب دورهـــا في األزمة 
األوكرانية، حتديث إنتاجها الصناعي احمللي 
فـــي محاولة لتقليـــل االعتماد على الشـــركات 

األجنبية.
كمـــا تســـعى جاهدة لتحســـني ســـمعتها 
الســـيئة في مجال الطيران التجاري بســـبب 
احلقبـــة  مـــن  متهالكـــة  طائـــرات  امتالكهـــا 

السوفييتية ويقودها طيارون بال خبرة.

مشعل المطيري:

حملة {ناطر بيت} هي جماعة 

ضغط تسعى لحل أزمة 

اإلسكان في الكويت

يوري سليوسار:

نتوقع بيع 15 ألف طائرة من 

طراز أم.أس21- على مدى 

20 عاما

إبراهيم الناشي:

المشكلة ليست في أعداد 

طلبات اإلسكان بل في 

طول فترات االنتظار

} فيينــا – دخلت منظمـــة أوبك مرحلة جديدة 
في التعامـــل مع النفط الصخـــري، الذي ظهر 
كمنافـــس مفاجـــئ قبل 5 ســـنوات، وأصبحت 
تركز على سبل التعايش معه بعد أن جتاهلته 
في البداية ثم دخلت في حرب شاملة لم تتمكن 

من كسبها في نهاية املطاف.
حضـــر القائمـــون علـــى صناعـــة النفـــط 
الصخـــري إلـــى فيينـــا األســـبوع املاضي في 
وقـــت ترتب فيه أوبـــك لرحلة يقـــوم بها كبار 
مســـؤوليها إلى تكســـاس ملعرفة ما إذا كانت 
هنـــاك إمكانيـــة للتعايش بـــني الصناعتني أم 
أنهما تتجهان لصراع حاد آخر في املســـتقبل 

القريب.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة الســـعودي 
الـــذي ضغط من أجل خفـــض إنتاج اخلام في 
ديســـمبر ومتديد االتفاق في األسبوع املاضي 
إنـــه ”ينبغي أن نتعايـــش“ في حتول كبير في 
استراتيجية الرياض التي سعت سابقا لضخ 
أكبـــر كميات ممكنه فـــي محاولة للتخلص من 

النفط الصخري من خالل حرب األسعار.
واتفق منتجـــون من داخل أوبك وخارجها 
يوم اخلميس املاضـــي علي متديد تخفيضات 
اإلنتـــاج ملدة 9 أشـــهر حتى مـــارس 2018 مما 
يعني بقـــاء نحو 2 باملئة مـــن اإلنتاج العاملي 

خارج السوق في مسعى لتعزيز األسعار.
لكـــن أوبـــك أدركـــت اآلن أن تخفيضـــات 
اإلمدادات ودعمها لألســـعار إمنا تســـهل على 
قطاع النفط الصخري حتقيق أرباح أعلى بعد 
أن وجـــد ســـبيال خلفض التكلفـــة حني رفعت 
الســـعودية اإلنتاج على مدى السنوات الثالث 

املاضية.
وفي حـــوض برميـــان، أكبر حقـــل نفطي 
أميركـــي، تضـــخ شـــركات من بينها برســـلي 
ودياموندبـــاك بأســـرع معدالت منذ ســـنوات 
مســـتغلة التكنولوجيـــا اجلديـــدة وانخفاض 

التكلفة واستقرار أسعار النفط لتجني أرباحا 
على حساب أوبك.

وتعترف أحدث حســـابات ألوبـــك مبكانة 
النفط الصخري لكنها تسعى لعرقلة منوه عبر 
إتاحة إمـــدادات كافية في الســـوق لالحتفاظ 

بسعر مستقر دون 60 دوالرا للبرميل.
وقال نور الدين بوطرفة الذي مّثل اجلزائر 
في اجتماع أوبك ”كل شركات النفط الصخري 
شـــركات صغيرة. عند سعر بني 50 و60 دوالرا 
للبرميل ال تســـتطيع صناعة النفط األميركية 
جتاوز حاجز إنتاج 10 ماليني برميل يوميا“. 
وهذا هو املســـتوى الذي قـــدر العديد من 
احملللني أن إنتاج النفط األميركي سيبلغه، أي 
بزيـــادة مليون برميل يوميا، وهي قفزة كبيرة 
لصناعة شهدت عشرات اإلفالسات واالستغناء 
عن آالف العمال بسبب حرب األسعار مع أوبك 

خالل العامني املاضيني.
لكـــن وزيـــر الطاقـــة اإلماراتي ســـهيل بن 
محمـــد املزروعي قـــال إنه ال يعتقـــد أن إنتاج 
النفط األميركي ســـيرتفع بواقع مليون برميل 

يوميا بحلول العام املقبل.
ومـــع ذلك قـــد تكـــون الكميـــات اإلضافية 
غير كافيـــة لتلبية الطلب العاملـــي املتزايد أو 
تعويض التناقـــص الطبيعي في حقول النفط 

التقليدية وهو ما تعّول عليه أوبك.
ويرى وزير النفـــط اإليراني بيجان زنغنة 
أن ”هـــدف أوبــــك في هــــذه املرحلـــة هـو 55 
دوالرا للبـرميـــل واحلـــد األقصـــى 60 دوالرا. 
وهـو مســـتوى جيـــد ألوبك ومنتجـــي النفـط 

الصخري“.
وحرص بعـــض أعضاء أوبك على ما يبدو 
علـــى إظهـــار تخليهم عـــن أّي أفكار ســـاذجة 
ســـابقة بشـــأن النفط الصخري فـــي اجتماع 
األســـبوع املاضي. وتناولت املناقشـــات نقاط 

ضعـــف النفـــط الصخري مبا في ذلـــك ارتفاع 
تكلفة اخلدمة.

وقال وزير نفط اإلكـــوادور كارلوس بيريز 
”أجرينـــا مناقشـــات بشـــأن النفـــط الصخري 
ومدى تأثيره… لكننا ال نســـيطر على ما تفعله 
الواليات املتحدة“. وحني طلبت وفود أوبك من 
مارك بابا الرئيس التنفيذي لشـــركة سنتنيال 
مستقبل  اســـتعراض  ديفلومبنت  ريسورسيز 
النفط الصخري األســـبوع املاضـــي بدا أنه ال 

يريد كشف جميع أوراقه.
وقال نيلسون مارتينيز وزير نفط فنزويال 
بعـــد احملادثات ”من حيث التهديـــد ما زلنا ال 
نعلـــم كمية النفـــط الصخـــري األميركي التي 

ستنتج في املستقبل“.

من نفس املنظور قد يرغب بعض القائمني 
علـــى صناعة النفط الصخري فـــي فهم تفكير 
أوبك ومســـاعدة املنظمة على إدراك أن النفط 

الصخري ليس باألمر العارض.
وأشـــار ديف برســـل من تـــودور بيكرينغ 
هولت وهو بنك استثمار متخصص في النفط 
الصخري األميركي حضر اجتماع أوبك للمرة 
األولى إلـــى أن ”أوبك تنظـــر للنفط الصخري 
باستخفاف. ثمة تشكيك ألسباب منطقية لكنه 

يتجاهل جوهر املسألة“.
ويســـعد توافر البديل بعـــض عمالء أوبك 
مثـــل الهند ثالـــث أكبـــر مســـتهلك للخام في 
العالم، والتي تقـــول إنها تتطلع إلى الواليات 
املتحدة للحصـــول على إمـــدادات أكبر. وأكد 

وزيـــر الطاقـــة الهنـــدي دارمنـــدرا برادهـــان 
األســـبوع املاضي قبيل اجتمـــاع أوبك ”يجب 

قبول الواقع اجلديد“.
وقـــررت أوبـــك أن تعقد اجتماعهـــا املقبل 
في نوفمبر لدراســـة سياســـة اإلنتاج في وقت 
يبدو فيـــه أن معظـــم األعضاء يعتقـــدون أنه 
يجب وضع النفط الصخري في احلسبان، لكن 
بعضهم ال يســـتبعد حـــدوث صراعات جديدة 

بني الطرفني في املستقبل.
وقـــال وزير النفـــط النيجيـــري إميانويل 
كاتشـــيكو ”إذا وصلنـــا لنقطـــة نشـــعر فيها 
باإلحبـــاط جراء عمل متعمد من جانب منتجي 
النفط الصخري لإلضرار بالســـوق فإن أوبك 

ستجتمع مرة أخرى لبحث ما ينبغي فعله“.

أوبك ترفع راية التعايش مع النفط الصخري األميركي

[ المنظمة سترسل وفدا إلى تكساس الستكشاف إمكانية التعاون  [ التطور التكنولوجي وخفض إنتاج أوبك عززا مكانة النفط الصخري

سياسة أوبك أصبحت تخدم النفط الصخري بعد أن حاربته لمدة عامين

أخيرا رفعت منظمة أوبك الراية البيضاء لتعترف باستحالة القضاء على النفط الصخري، 
بعد أن تراجعت تكاليف إنتاجه بفضل التطور التكنولوجي ليصبح منافسا ال يستهان به 

جلميع أنواع النفط والغاز التقليدي.

خالد الفالح:

ينبغي على منظمة أوبك أن 

تتعايش مع حقيقة وجود 

النفط الصخري األميركي

سهيل المزروعي:

ال أعتقد أن إنتاج النفط 

األميركي سيرتفع بواقع 

مليون برميل يوميا
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اقتصاد
{وقعنا اتفاقا مع بنوك عالمية القتراض 6.2 مليار دوالر لتمويل مشروع الوقود البيئي وندرس 

بناء مستودع كبير للمشتقات بتكلفة 1.32 مليار دوالر}.

محمد املطيري
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

{االقتصـــاد المغربي يحتاج اســـتحداث 1.5 مليون فرصة عمل جديدة خالل الســـنوات العشـــر 

المقبلة لمعالجة مشكلة البطالة}.

حفيظ العلمي
وزير التجارة والصناعة املغربي

} تونس - اســـتأنفت شركة النفط البريطانية 
بتروفـــاك عمليات اإلنتاج في حقـــل للغاز في 
جزيرة قرقنة التونســـية، بعد توقف اســـتمر 
عدة أشـــهر بســـبب االحتجاجات التي عطلت 

نشاطها وكبدتها خسائر كبيرة.
ويرى خبراء أن اســـتئناف نشاط شركات 
النفـــط العامليـــة فـــي تونـــس يؤكـــد جنـــاح 
إســـتراتيجية احلكومة التي حتولت إلى كبح 
االحتجاجـــات نهائيـــا من أجل حتـــرك عجلة 

النشاط االقتصادي.
عـــن  الفرنســـية  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عبدالهـــادي بن جمعة الكاتـــب العام لالحتاد 
اجلهوي للشـــغل في والية صفاقس قوله ”لقد 
بدأ ضخ الغاز الطبيعي عبر األنابيب من حقل 
الشرقي الذي تديره بتروفاك إلى صفاقس منذ 

اجلمعة املاضي“.
وأكـــدت متحدثة باســـم الشـــركة من لندن 
معاودة العمل في حقل غاز الشرقي في جزيرة 
قرقنة. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية ”نعم 

لقد عاودنا العمل مؤخرا“.
وبـــدأت تونس األســـبوع املاضـــي، رحلة 
طويلة للقضاء على لوبيات الفساد والتهريب 
ومتويـــل االحتجاجات، التي دمـــرت اقتصاد 
البـــالد، في مؤشـــر يعكس إرادة جـــادة على 
مكافحـــة الظاهـــرة التـــي تغلغلت فـــي معظم 

مفاصل الدولة.
وفـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة، اعتقلـــت 
السلطات مجموعة من رجال األعمال وموظفي 
جمارك ومهربـــني لتورطهم في جرائم فســـاد 
وتهريب واملســـاس بأمن الدولة، وفق مصادر 
رسمية أكدت أن العملية ستتواصل في الفترة 

القادمة.
وتواجـــه عمليـــة االســـتثمار فـــي قطاعي 
النفـــط والغـــاز في تونـــس عقبـــات وعوائق 
كثيرة، في ظل انخفاض إنتاج الطاقة، أبرزها 
االضطرابات السياسية واالجتماعية املتكررة 

التي أدت إلى عرقلة نشـــاط الشـــركات وتأمني 
حاجات البالد من الطاقة.

وتعاني تونـــس من صعوبات مالية كبيرة 
رغم عودة العديد مـــن القطاعات للتعافي مثل 
قطاعي الســـياحة والفوســـفات، وقـــد فاقمت 
األوضاع التي عاشـــتها في السنوات املاضية 
من جلوئها إلى االقتـــراض اخلارجي لتغطية 

العجز.
وكانت بتروفاك قد هددت مرارا باالنسحاب 
وتعليق نشـــاطها فـــي تونس بســـبب خالف 
احتجاجـــات تتعلق بالوظائف أدت إلى شـــل 

عملياتها منذ بداية عام 2016.
وتوقف إنتاج الشـــركة منـــذ يناير املاضي 
بســـبب تواصل احتجاجات عاطلني يطالبون 
بفرص عمل. واندلعت آنذاك مواجهات عنيفة 
بينهم وبني رجال األمن، ما تســـبب في توقف 

معظم نشاط الشركات في املنطقة.
وانضمت شـــركتا وينســـتار الكندية وأو.
أم.فـــي النمســـاوية إلى بتروفـــاك، التي توفر 
نحو 13 باملئة من احتياجات تونس من الغاز، 
وأعلنت هي األخرى تعليق أنشـــطتهما بسبب 

تفاقم االحتجاجات.
وكانت شركة وينستار قد علقت قبل عامني 
نشاطها بشكل نهائي بحقل صنغر في صحراء 
تطاويـــن على خلفيـــة مطالبة العمـــال بزيادة 
األجور خالل احتجاجات نظموها آنذاك، وهو 

ما رفضته إدارة الشركة.
وتعّمقت متاعب االقتصاد التونســـي بعد 
أن أعلنت شـــركة النفط النمســـاوية أو.أم.في 
تعليق نشاطها في جنوب البالد مطلع الشهر 
احلالي بســـبب االحتجاجات، وهو ما اعتبره 

اخلبراء كارثة حقيقية.
ويرجح بعض احملللني اآلن أن تســـير تلك 
الشـــركات على خطى بتروفاك في اســـتئناف 
العمل بســـبب اجلدية التـــي أبدتها احلكومة 

فـــي كبح االحتجاجات والقضاء على الفســـاد 
والبيروقراطية وتوفير أفضل الظروف جلذب 

املزيد من االستثمارات اخلارجية.
ومتلـــك بتروفـــاك 45 باملئـــة مـــن رخصة 
اإلنتاج في حقل الشرقي، فيما متلك املؤسسة 

التونسية لألنشطة البترولية 55 باملئة.
وتأتـــي عـــودة بتروفاك للنشـــاط بعد أيام 
مـــن إعالن الرئيس الباجي قائد السبســـي أن 
املؤشـــرات االقتصاديـــة للربـــع األول من عام 

2017 ”إيجابية نسبيا“.
وتظهر بيانات معهد اإلحصاء التونســـي 
أن نســـبة النمـــو االقتصادي فـــي الربع األول 
بلغـــت 2.1 باملئة على أســـاس ســـنوي، وهي 
أعلى نسبة منو تسجلها تونس منذ عام 2011. 
ويرجع محللون ذلك إلى ارتفاع نشاط قطاعات 

والصناعات  والزراعة  والفوســـفات  السياحة 
التحويلية، لكن اســـتمرار حتسن معدل النمو 
يبقـــى رهني احلفـــاظ على الســـلم االجتماعي 

واالستقرار السياسي واألمني.
وفي مؤشـــر علـــى بداية عـــودة االقتصاد 
التونســـي إلى مســـتوياته املعهودة، وضعت 
وكالة فيتـــش للتصنيف االئتماني تونس عند 

مستوى بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
لكن الوكالة أشـــارت في أحـــدث تقاريرها 
إلى أن تفاقم االختالالت في املوازين اخلارجية 
واتســـاع عجز ميزان املعامـــالت اجلارية في 
الربـــع األول من 2017 يفرضـــان ضغوطا على 

سعر الصرف.
وترى فيتـــش أن الضغوط علـــى املوازين 
اخلارجية ستستمر في ظل عدم ضبط املوازنة 

احلكوميـــة مـــن أجل تقليـــص احلاجـــة إلى 
التمويل اخلارجي.

وتوقعت الوكالة منو الصادرات التونسية 
بدعم من حتســـن مؤشـــرات النمو في أوروبا 
واالنتعاش املتوقـــع لقطاع الســـياحة، لكنها 
رجحـــت في املقابـــل أن يظل العجـــز الهيكلي 
في ميـــزان املعامالت اجلاريـــة موضع ضعف 
فـــي التصنيـــف االئتماني الســـيادي لتونس 

مستقبال.
وأعلنـــت احلكومة فـــي وقت ســـابق هذا 
الشهر عن إستراتيجية لكبح انفالت الواردات 
في محاولـــة لتقليص العجز التجاري املتفاقم 
خاصة مـــع تركيا والصـــني، وتخفيف معاناة 
املواطنني من ارتفاع أسعار املواد االستهالكية 

جراء تدهور قيمة الدينار.

تونس تجني ثمار كبح االحتجاجات بعودة نشاط شركات النفط

[ بتروفاك تعلن عن استئناف عمليات اإلنتاج في جزيرة قرقنة  [ وكالة فيتش تصنف تونس عند بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثقة أكبر بمناخ االستثمار في تونس

ــــــي أطلقتها احلكومة التونســــــية في مجال كبح  أكــــــد محللون أن اإلجــــــراءات األخيرة الت
االحتجاجات ومكافحة الفســــــاد متكنت من حتسني ثقة الشــــــركات احمللية واألجنبية في 

مناخ األعمال، األمر الذي يعد بتخفيف األزمات االقتصادية املزمنة.

عبدالهادي بن جمعة:

لقد بدأت بتروفاك في 

ضخ الغاز عبر األنابيب إلى 

صفاقس منذ يوم الجمعة

[ وزارة االقتصاد تلوح بمعاقبة التجار الذين يتالعبون باألسعار  [ الطبقات الفقيرة تعاني من غليان أسعار السلع األساسية
إجراءات لبنانية صارمة لمنع انفالت األسعار في شهر رمضان

شادي عالء الدين

} دعـــت وزارة االقتصاد والتجـــارة اللبنانية 
املؤسســـات والتجـــار إلـــى ضـــرورة االلتزام 
بأســـعار املواد الغذائية واالستهالكية و“عدم 
اســـتغالل الشـــهر الذي يحمـــل معاني اخلير 
والرحمـــة لتحقيـــق املكاســـب علـــى حســـاب 

املواطنني“.
بتطبيـــق  املخالفـــني  الـــوزارة  وتوعـــدت 
القانون بشـــأنهم في حال عمدوا إلى التالعب 

باألسعار وعدم االلتزام بنسب الربح احملددة. 
وشـــددت علـــى ضـــرورة إصـــدار الفواتيـــر 

وتسليمها للمستهلكني.
وطلبـــت الـــوزارة مـــن جمعيـــات التجار 
والنقابـــات مســـاعدتها فـــي منـــع اســـتغالل 
حلـــول رمضان لتغيير حركة الســـوق، مؤكدة 
على توفر الســـلع الغذائية بكثرة واســـتقرار 
أســـعارها. ونصحت املواطنني بعـــدم اإلقبال 
الكثيف على شراء املواد الغذائية بشكل كبير 

في األيام األولى من شهر الصوم.

ويعتبـــر أبومحمـــود، أحـــد أقـــدم جتـــار 
اخلضار في بيروت أن أسعار اخلضار ارتفعت 
بنحو 30 باملئة قبل حلول شهر رمضان بفترة 
وجيزة، ويعود الســـبب فـــي ذلك إلى أن جتار 
اجلملة الكبار يعمدون كل عام إلى االســـتفادة 

من قدوم شهر رمضان لزيادة أرباحهم.
زيـــادة  مســـؤولية  أبومحمـــود  ويحّمـــل 
األســـعار للذيـــن يتحكمون بالســـوق من كبار 
جتار اجلملـــة وليس جتار البيـــع بالتفصيل 
وصغـــار التجـــار، مشـــيرا إلـــى أن املبيعات 
ارتفعت مع حلول شـــهر رمضان ولكن هامش 

الربح تقلص.
وقـــال إن ”بعض الناس باتوا يعمدون إلى 
االســـتغناء عن بعـــض أنواع اخلضـــار التي 

ميكـــن إضافتهـــا إلى صحـــن الفتـــوش الذي 
يشكل الطبق الرئيســـي في رمضان واالكتفاء 

باملكونات األساسية فقط“.
ويؤكـــد أبومحمـــود أن مصـــادر اخلضار 
فـــي البلد هي محلية بشـــكل تـــام، ويلفت إلى 
أن املـــزارع يقـــع ضحية جتار اجلملـــة الذين 
يشترون منه اإلنتاج بســـعر بخس ويبيعونه 

بعد ذلك بسعر مرتفع.
ويصل الفارق بني الســـعر الذي يشتري به 
التجار محاصيل املزارعني والسعر الذي تباع 

فيه في السوق إلى حوالي أربعة أضعاف.
ويتهم أبومحمـــود املراقبني الذين تكلفهم 
األســـعار  مـــن  بالتحقـــق  االقتصـــاد  وزارة 
بالتواطـــؤ مع كبـــار التجار، وتلقي رشـــاوى 
مقابل كتابة جداول أســـعار ال تطابق األسعار 

الفعلية التي تباع املواد على أساسها.
ويقـــول إن عدد املراقبني قليل جدا قياســـا 
علـــى حجم األســـواق وعدد املؤسســـات التي 

متارس هذا النوع من النشاط التجاري.
ويدرج املشـــكلة فـــي إطار ملفات الفســـاد 
الكبرى التي تطال كل شـــيء في البلد، مشددا 
على أن األثر الســـلبي األكبـــر يطال املزارعني 

واملستهلكني وصغار التجار.
ومينـــع القانـــون 83/73 بيع املـــواد بأكثر 
من ضعف كلفتها ويحـــدد الكيفية التي يجب 
اعتمادها لتســـعير الســـلع ومراقبـــة االلتزام 
بهـــا. وتخضـــع أســـعار الفاكهـــة واخلضار 
لتقلبـــات دائمة وفق العرض والطلب واإلنتاج 

واملواسم.
ويفرض القانون تســـجيل محاضر ضبط 
في حق املؤسسات املخالفة على أن حتول بعد 
ذلك إلى القضاء املختـــص لتحديد اإلجراءات 

القانونية الالزمة.
ورغـــم وجود إطـــار قانوني يحدد ســـقف 
األســـعار، فإن جولة سريعة على مجموعة من 
محالت اخلضار تكشـــف عن زيـــادة ملحوظة 

في األســـعار مقارنة مبا كان عليه الوضع قبل 
حلول شهر رمضان.

ويبدو الفرق في ســـعر الســـلعة الواحدة 
في مناطق مختلفة شاســـعا، ويصل في بعض 
األحيان إلى النصف على الرغم من أن مصادر 

البضاعة هي نفسها.
وتشكل زيادة أسعار اخلضار بشكل خاص 
عبئـــا كبيرا على املواطنني في شـــهر رمضان، 
حيث تبلغ كلفة إعداد طبـــق ”الفتوش“لعائلة 
متوسطة وفق التقديرات بني 15 و20 ألف ليرة 

(ما بني نحو 9.2 و13.2 دوالر).
وال تتناســـب زيادة األســـعار مـــع القدرة 
الذيـــن  خصوصـــا  للمواطنـــني  الشـــرائية 
يتقاضون احلد األدنى لألجور الذي ال تتجاوز 
قيمتـــه نحو 675 ألف ليـــرة، أي ما يعادل 450 

دوالرا.
وترتفع أعداد من يقتصر دخلهم على احلد 
األدنـــى لألجـــور في ظل ضمور ســـوق العمل 
في لبنان، وقلـــة الفرص، والتراجع الكبير في 

النمو.
ويشـــير رئيـــس جمعية حماية املســـتهلك 
إلى أن  زهير برو فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
اجلمعيـــة ”تقوم مبجموعة إجراءات قبل قدوم 

رمضان للتأكد من عدم زيادة األسعار“.
وكشـــف أن حصيلة آخر جوالت اجلمعية 
التي تزامنت مع انطالق هذا الشهر ”لم تلحظ 
وجود تغييرات في أســـعار اخلضار والفاكهة 

والسلع الرئيسية“.
وال ينكر برو أن هذا االســـتقرار غير ثابت 
وغيـــر نهائي، وأن األســـعار ميكن أن تشـــهد 
تغيـــرات مع األيـــام األولى من الشـــهر، نافيا 
وجود أي مبـــرر لزيادة األســـعار وخصوصا 

أسعار اخلضار.
ويشدد على أن اجلمعية ستتابع جوالتها، 
وترصد أي تغيير في األســـعار وتقوم بكشف 

األمور أمام الرأي العام. وفرة ال تبرر ارتفاع األسعار

حذرت احلكومة اللبنانية التجار والشــــــركات من مغبة زيادة أســــــعار الســــــلع األساسية 
لتحقيق مكاســــــب على حســــــاب املواطنني خالل شــــــهر رمضان الذي تتزايد فيه معدالت 

االستهالك، ولوحت بفرض عقوبات صارمة على املتالعبني باألسعار.
زهير برو:

ال توجد أي مبررات لزيادة 

أسعار السلع في رمضان 

وخصوصا أسعار الخضار

بالمئة، من احتياجات تونس 

لمادة الغاز الطبيعي توفرها 

شركة بتروفاك البريطانية، 

وفق البيانات الرسمية
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على التجار والنقابات 

العمل على منع استغالل 

حلول رمضان لتغيير 

حركة السوق
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[ روزنامة رمضانية متنوعة بإمضاء تطبيقات ذكية

} لندن - يعمل العديد من عمالقة التكنولوجيا 
على دمج تقنية الذكاء االصطناعي في احلياة 
اليوميـــة، فيمـــا يعكف بعـــض املطورين على 
تطوير برمجيات قادرة على تغيير البعض من 

عادات البشر اليومية.
وظهرت مشاهد من هذا التدخل في احلياة 
اليومية للبشر من خالل إنترنت األشياء، حيث 
مت إطـــالق، قبل شـــهر رمضان مبـــدة قصيرة، 
مجموعـــة مـــن التطبيقات املبرمجة ملســـاعدة 
مســـتخدميها على اإلملـــام مبواعيـــد اإلفطار 
واإلمســـاك ومعرفـــة البرامـــج واملسلســـالت 
الرمضانيـــة وأوقـــات بثهـــا، باإلضافـــة إلى 

املساعدة على الطهي.
كمـــا أطلقـــت شـــركة نوماديـــك كابيتـــال 
ليمتـــد ومقرهـــا بدبـــي أول تطبيـــق إماراتي 
متميز ومتكامل لتنظيم املناســـبات واألحداث 
مبناســـبة شـــهر رمضـــان. وتصف الشـــركة 
التطبيـــق بأنه أداة فّعالة ومثالية ألي نوع من 
املناسبات واحلفالت، مثل اللقاءات اجلماعية 
والنزهـــات اخلارجية واحلفـــالت املنزلية أو 
حتـــى جـــوالت الســـفر واســـتئجار القوارب 
واليخـــوت وغير ذلـــك، إلى جانـــب أنه يعتبر 

مثاليا ملنظمي اإلفطار والسحور.
علـــى  املســـتخدمني  التطبيـــق  ويســـاعد 
استحداث وتنظيم املناسبات وإرسال الدعوات 
إلـــى قائمة محـــددة من املدعويـــن، واألهم هو 
جمـــع التكاليف اخلاصة باملناســـبة من خالل 
بوابة دفع عبر التطبيق. وميكن أن يســـتخدم 
هـــذا التطبيق في أي أنواع املناســـبات، بدءا 
من احلفالت املنزلية وصوال إلى شـــراء هدية 

لصديق.
وفـــي هـــذا اإلطـــار يذكـــر أن خدمـــة بث 
احملتوى التلفزيوني ســـتارزبالي تعاونت مع 
شركة أوبر إيست، الرائدة في توصيل وجبات 
الطعام لتمنح أمســـية منزلية رائعة متزج بني 
مشاهدة أجمل املسلسالت التي تعرض خالل 
شـــهر رمضان وبـــني تناول أشـــهى الوجبات 

واألطباق.

تغيير العادات اليومية

حاول العديد من املطورين االســـتفادة من 
تعلق البشـــر باملجتمعات الرقميـــة والتعديل 
مـــن بعـــض عاداتهـــم، حيـــث طـــور شـــابان 
تونســـيان مؤخـــرا تطبيقا قـــادرا على تغيير 
عادات مســـتخدميه اليومية علما وأن عمالق 
التكنولوجيـــا غوغـــل ضّم هـــذا التطبيق إلى 

منصته غوغل بالي ستور.
ووفقـــا لتقييم عـــدد من مســـتخدمي هذا 
التطبيـــق الـــذي جتـــاوز 142 ألف مســـتخدم، 
يعد فابيلوس وهو اســـم التطبيق أحد أشهر 
تطبيقات التحفيز الذاتـــي لبدء حياة جديدة، 
إذ حّل هـــذا التطبيق في قائمـــة 2017 ألفضل 
خمســـة تطبيقـــات بغوغل بالي ســـتور، كما 

وضعته هـــذه املنصة ضمن قائمة اختياراتها 
التي تنصح بتحميلها.

كما أثـــار فابيلـــوس ردود فعـــل إيجابية 
بـــني املســـتخدمني، ال ســـيما وأنـــه يحـــاول 
املســـاعدة على جتاوز خمسة حتديات يومية 
أساسية، أولها صعوبة االستيقاظ الصباحي، 
واإلحساس بالتعب، وغياب تخطيط صباحي 
محكـــم، وعـــدم وجود طاقة كافيـــة للعمل ولو 
خلمس ساعات، وصعوبة النوم من حني آلخر، 
ومشـــاكل التركيز. ويقـــدم التطبيق ألجل ذلك 
عدة نصائح ومقاربة علمية وبرنامجا صحيا 

يتطور حسب االستخدام.
وال تأتـــي املعلومـــات التـــي يوفرها هذا 
التطبيـــق فـــي التغييـــر اإليجابـــي، بشـــكل 
اعتباطـــي أو تكـــون مجرد نقل ملـــا يوجد في 
اإلنترنـــت، بـــل تأتـــي مـــن عمل داخـــل مركز 
للســـلوك تابع جلامعة ديـــوك األميركية، وهو 

املركـــز الذي يترأســـه البروفيســـور 
دان أريلي، صاحب الكتاب املشهور 
”توقع ال عقالني“، ويعمل صاحبا 

التطبيق بالتنسيق مع الباحثني 
فـــي هـــذا املركز للتأكـــد من أن 
محتوى التطبيـــق علمي وأن 
متلك  يّوفرها  التي  التقنيات 
على  إيجابيا  مفعـــوال  حقا 

املستخدمني.
شركة  وكشـــفت 

مايكروســـوفت خـــالل 
للمطوريـــن  مؤمترهـــا 

ابتـــكارات  عـــن  ســـياتل  فـــي 
تكنولوجية جديدة تسمح باعتماد تقنية 

الـــذكاء االصطناعي في احليـــاة اليومية من 
خالل اســـتخدام نظام احلوســـبة املعلوماتية 

واإلكسسوارات املوصولة به.
وبحسب الشـــركة األميركية، فإن جهودها 
تتركـــز على حتســـني قـــدرات اآلالت وتقنيات 
للروبوتـــات  والســـماح  الصوتـــي  التعـــرف 

بالتعرف على ما تراه.
وال تعد مايكروسوفت املجموعة الوحيدة 
التـــي تكثف اجلهود فـــي هذا القطـــاع، فهي 
تواجه منافســـة محتدمة من عمالقة أميركيني 
آخرين، مثل أمازون وأبل وغوغل وآيي بي أم.
ويقضـــي الهـــدف بجعـــل تقنيـــة الـــذكاء 
االصطناعـــي ســـائدة فـــي احليـــاة اليومية 
للمستخدمني، ال سيما من خالل أمتتة املنازل 
وحتســـني التبادالت بني املستخدم وتطبيقات 
املســـاعدة الصوتيـــة العاملة علـــى الهواتف 

الذكية وغيرها من األجهزة اللوحية.
وقدمت مايكروسوفت في إطار هذا احلدث 
أدوات مخصصـــة لتجنب احلوادث في ورش 
العمل مع كاميرات تراقب األعمال التي جتري 

فيها إلنذار العمال من خطر محتمل.
وُتعـــرف منظومـــة هـــذه التكنولوجيـــات 
املرتبطة بخـــوادمي وإكسســـوارات موصولة 

بعيـــدة جدا عنها في أغلبية األحيان بالكوكبة 
املعلوماتية ”إيدج كومبيوتينغ“.

ملايكروســـوفت  التنفيذي  املديـــر  وأشـــار 
ســـاتيا ناديال إلى أن قرابـــة 500 مليون قطعة 
من هذه اإلكسســـوارات املوصولة تعمل اليوم 
بواســـطة نظـــام التشـــغيل وينـــدوز 10 الذي 

تطوره املجموعة.
وتضـــم برمجيـــة أوفيـــس 365 نحـــو 100 
مليون شـــخص يستخدمونها في بيئة عملهم 
كل شـــهر، في حني يلجأ 1400 مليون شـــخص 

إلى خدمة كورتانا للمساعدة الصوتية.

حياة مثالية

انطالقـــا مـــن فكـــرة حصول البشـــر على 
يـــوم مثالـــي وحيـــاة بعيـــدة عـــن الضجيج 
ابتكرت شـــركة أميركية ناشئة، تتخذ من سان 
فرانسيسكو مقرا لها، جهازا فريدا يعد األول 
من نوعه في العالم املزود بتكنولوجيا مضادة 
لالهتزازات واألصوات الناجتة عن األجســـام 
احمليطة، إذ أنه قـــادر على خلق منطقة هادئة 
منعزلـــة عـــن ضوضـــاء اجليـــران وضجيج 
الشـــارع وأبواق الســـيارات، ويتميز بسهولة 

تثبيته على أي أسطح نافذة أو جدار.
ويعمل اجلهاز على توفير ثالث وضعيات 
للمســـتخدم وله أن يختار بينها، حيث 
يجهـــز منطقة خاصة صامتة 
لالهتـــزازات  مضـــادة 
الـــواردة  واألصـــوات 
مـــن احمليـــط اخلارجي. 
مريـــح  لنـــوم  ومنطقـــة 
بهدف حتسني جودة النوم 
واحلصول على قســـط وافر 
من الراحة والسكون. ومنطقة 
ســـرية من أجل إجراء حوارات 
وأحاديث هاتفية ال يسمعها أحد 

باخلارج.
ويســـتطيع املســـتخدمون مـــن 
خالل تطبيق خاص يتم حتميله على 
الهاتف الذكـــي، الوصول إلى 12 صوتا هادئا 
من ضمنها أصوات الطبيعة مثل رياح الشتاء 
أو صوت تدفق تيـــارات األنهار أو البحار أو 
صـــوت نيران املخيـــم، بهدف ضبـــط اجلهاز 
على أي صوت خللق مساحة شخصية هادئة 
ومريحـــة تتخللها أصـــوات الطبيعة احملببة 

إلى النفس.
وقالت الشركة إن التطبيق سيتم حتسينه 
وتعزيـــزه بإضافـــة العديـــد مـــن الوضعيات 
الشـــخصية واألضواء ســـواء إل إي دي أو آر 
جـــي بي لتزيـــني الغرفة وخلق أجـــواء حاملة 
بعيـــدة عـــن أي مصدر إزعـــاج، باإلضافة إلى 
إمكانية اجلهاز لتشـــغيل املوسيقى في جميع 

أرجاء الغرفة من الهاتف الذكي.
وتنســـيق مهـــام األســـرة بشـــكل جماعي 
بـــني كافة أفرادها ليس باملســـألة البســـيطة، 
خصوصا لألســـر التـــي يعانـــي أفرادها من 
ضغـــط العمـــل بصـــورة متواصلـــة، لذلك مت 
ابتكار تطبيق كالرو، الذي يتيح لهذه األســـر 
تنســـيق وجدولة املهام بطريقـــة فعالة، وذلك 
عبـــر مشـــاركة اجلميع فـــي إنشـــاء األحداث 

وتعيني املهام وإدارة قوائم التسوق، ومتابعة 
املناسبات اخلاصة بالعائلة وغيرها.

ويهـــدف التطبيـــق إلـــى تكويـــن مجتمع 
مصغر ألفراد العائلة بحيث ُميكنهم من خالله 
مكافحـــة الفوضى وزيـــادة اإلنتاجية وحتفيز 

اجلميع على املساعدة في أداء املهام.
ويعتبـــر التطبيـــق مبثابة مـــكان مركزي 
ُميكن مـــن خالله أن يرى مســـتخدمه ويخطط 
ويدير جميع أنشطة العائلة دون االعتماد على 

العديد من التطبيقات.
ومـــن خـــالل التطبيق، ســـتكون بوســـع 
املستخدم مثال معرفة املهام التي يجب القيام 
بهـــا ومن هو الفـــرد املكلف بذلـــك، كما ُميكنه 
احلصـــول علـــى تنبيهـــات تذكيـــر باألحداث 

واملهام املرتبطة به.
وفي حال عدم قدرة املســـتخدم على القيام 
مبهمة معينة، نظرا الزدحام مروري أو حدوث 
ظرف طارئ، ميكن أن حتول املهمة ألحد أفراد 

األسرة مباشرة.
وُميكـــن مـــن خـــالل التطبيـــق مشـــاركة 
قوائم التســـوق واحلاجيـــات الالزمة للمنزل 
ومزامنتها مـــع هواتف أفـــراد العائلة بحيث 
ُميكـــن للجميع رؤيـــة هذه القوائـــم والتعديل 
عليهـــا، كمـــا يتيـــح التطبيق إمكانيـــة تبادل 

الرسائل والصور مع أفراد العائلة.
ومعنـــى أن يســـلم البشـــر بهـــذا التدخل 
املبرمج في تســـيير حياتهـــم اليومية ال ينفي 
وجـــود العديد من الهنات التـــي تدفع إما إلى 
اختـــراق خصوصياتهم أمـــام تزايد اجلرائم 
اإللكترونيـــة والثغرات األمنيـــة وإما تدفعهم 

إلى اخلمول واالنزواء.
وأثبتـــت العديد مـــن الدراســـات إلى حد 
اآلن أن البشـــر يعانـــون إدمانـــا تقنيا أصاب 
عددا كبيرا من مختلف الشـــرائح االجتماعية، 
حتـــى أن آخر هذه الدراســـات ذهبـــت إلى أن 
الهـــوس باحليـــاة التكنولوجيـــا وراءه جني 
بشـــري وراثي، حيث وجد علمـــاء من جامعة 
كينت األميركية أن تعلق األشخاص بالشبكات 
عبرهـــا  بالتواصـــل  وهوســـهم  االجتماعيـــة 

يعودان إلى عوامل وراثية بالدرجة األولى.
ووفقا للمشـــرفني، فإن هذه الدراســـة تعد 
بداية لدراســـات أعمق وأشمل في فهم التأثير 
الوراثـــي على االتصـــاالت وطـــرق التواصل 

احلديثة.
وأوضح الباحث الذي أشرف على الدراسة 
تشـــانس يورك أّن ثلثي استخدام األشخاص 
لشـــبكة اإلنترنت أو مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي يعزى إلى الصفـــات الوراثية، في 
حني تكون العوامل البيئية الفريدة واملشتركة 

مسؤولة عن باقي التفاوتات في االستخدام.
وكانت دراســـات ســـابقة أشـــارت إلى أن 
الصفـــات الوراثيـــة تؤثر علـــى الطريقة التي 
نتواصل بها مع اآلخرين، ولكن هذه الدراســـة 
تظهـــر ما هو أبعـــد من ذلك، حيـــث تؤكد  أن 
هذه العوامل تؤثر أيضا على سلوكياتنا على 
اإلنترنـــت وليس في التواصل املباشـــر وجها 

لوجه فحسب.
وأضـــاف يورك أنه ال يوجـــد ”جني خاص 
بالشـــبكات االجتماعية“ في البشر ميكن عزله 

أو التخلص منه.

فابيلوس يساعد 
مستخدميه على تجاوز 
خمسة تحديات يومية 
أساسية منها صعوبة 

االستيقاظ

برمجة العادات اليومية رقميا

خلق إدمان البشــــــر على كل أدوات التكنولوجيا الحديثة مجتمعات رقمية تحاول مسايرة 
التطــــــور التقني الكبير، ولكنها في المقابل تنصهر شــــــيئا فشــــــيئا داخل هذه الموجة من 
التطور، حيث استغل المطّورون شــــــغف البشر بالتكنولوجيا وجعلوا الذكاء االصطناعي 

يسّطر بعض الفصول من حياتهم اليومية وفق أهوائه.

برمجة الحياة

استعادة اللياقة البدنية

منصة لألزياء والموضة

تحسين جودة النوم

ضبط المواعيد

} في حـــال عجـــز البعض خالل شـــهر 
رمضـــان علـــى االلتـــزام بـــأداء التمارين 
الرياضيـــة نظرا لضيق الوقت، تم تطوير 
عدد من التطبيقات المبرمجة لمساعدتهم 
علـــى التخلص مـــن الدهون واســـتعادة 

اللياقة البدنية.
ومن بيـــن هـــذه التطبيقـــات تطبيق 
”بودي فتنس“ الـــذي يتضمن المئات من 
التمرينـــات الرياضيـــة المفيدة، وتطبيق 
”إيفيـــت“ الذي يســـاعد المســـتخدم على 
فقـــدان وزنـــه والتخلـــص مـــن الدهون، 
باإلضافة إلى تطبيـــق ”ورك أوت ترينر“ 
الذي يدعم مســـتخدميه مـــن الفيديوهات 

الخاصة بممارسة الرياضة في المنزل.

} أطلقت شـــركة أمازون جهازها الجديد 
الذي يعمل بواســـطة مساعدها الصوتي 
الذكي أليكســـا والمزود بكاميرا والقادر 
على التقاط الصور ومشـــاركة فيديوهات 

مباشرة من الكاميرا إلى الهاتف.
ويعتبـــر الجهاز الجديـــد فئة جديدة 
تمامـــا مـــن األجهـــزة العاملة بواســـطة 
المســـاعد الصوتي الذكي أليكسا، حيث 
يهدف الجهاز إلى مساعدة المستخدمين 
فيمـــا يخص اختيار المالبس المناســـبة 
لهم بشـــكل أفضل وإعطاء نصائح تتعلق 
بالموضة وشـــراء المالبـــس من أمازون، 
بحيث يمكن للجهاز أن يحكم على الشكل 

الخارجي والمالبس.

} قـــام باحثـــون بتطوير وســـادة ذكية 
ُيمكنهـــا تغيير طريقة نوم مســـتخدميها 
واســـتيقاظهم بصورة جذرية، فكل شيء 
ســـيكون من خـــالل التكنولوجيـــا ودون 
الحاجـــة إلـــى االعتماد على أي وســـائل 
تقليدية. وتتيح الوســـادة االســـتماع إلى 
الموســـيقى وتتبع النوم وتعيين المنّبه 
لالستيقاظ صباحا، إلى جانب اعتمادها 
على العديد من التقنيات لتحسين النوم.

ويمكـــن للوســـادة محـــاكاة شـــروق 
الشـــمس بالكامل باســـتخدام أضواء آل 
أي دي، وذلـــك من خالل تســـليط الضوء 
تدريجيـــا على العين بهـــدف وقف إنتاج 

هرمون الميالتونين (هرمون النوم).

} يمّكن تطبيق تنظيـــم المواعيد دودلو 
المســـتخدم من تحديد موعد مشترك مع 
األصدقـــاء والزمالء عبر ثـــالث خطوات، 
بعد أن كانت أربع خطوات في الســـابق، 
عالوة على أن واجهة المستخدم أصبحت 
أكثـــر وضوحا وتماشـــيا مـــع التصميم 

الحالي لصفحات الويب.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن تطبيق دودلو 
يتيح للمســـتخدم إمكانيـــة تحديد نطاق 
زمنـــي للفعاليـــات واألحـــداث مـــن أجل 
مشـــاركتها مع األصدقاء أو زمالء العمل، 
ليحدد كل شـــخص الوقت المناســـب له، 
باإلضافة إلى أنـــه يمكن مزامنة التطبيق 
مـــع برامج التقويـــم المختلفة في العديد 
من خدمـــات الويـــب مثل تقويـــم غوغل، 

لضمان عدم تضارب المواعيد القادمة.

أظهرت دراســـة ألمانية أن ٦٠ بالمئة من مســـتخدمي البريد اإللكتروني يعتقدون أن رسائلهم تتعرض للتجسس 
من قبل أجهزة مخابراتية وقراصنة إنترنت أو من قبل الشـــركات المشـــغلة للخدمة ويرى ٧٢ بالمئة ممن شملتهم 

الدراسة أن هذه الممارسة تعد أمرا سيئا أو {سيئا للغاية}.



} فـــي أعقاب ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي، 
اســـتغل مزيج معّقد من اجلماعات التي ترتبط 
بتنظيـــم القاعـــدة أو تســـتلهم أفـــكاره، حالة 
الفوضى السائدة لتوسيع انتشارها في أنحاء 

كثيرة من ليبيا.
وقامـــت جماعـــات مثـــل جماعـــة أنصـــار 
الشـــريعة والعناصر املسلحة املرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــالد املغرب اإلســـالمي بشـــّن 
هجمـــات، واســـتغلت غياب الســـلطة احلاكمة 
في الكثير من أنحاء البلد لتجتمع بالشـــبكات 
اإلرهابية األخـــرى العاملة في شـــمال أفريقيا 
والشـــرق األوســـط، من أجل تخطيط أنشطتها 

وتنسيقها.
بدايًة من صيف 2015، أصبح لتنظيم داعش 
وجود رسمي في ليبيا، بعد أن بايعت جماعات 
جهاديـــة، زعيـــم التنظيـــم أبا بكـــر البغدادي. 
وتنقســـم اجلماعـــات اإلرهابية فـــي ليبيا إلى 
قســـمني: جماعات ذات توجه إخواني، بعضها 
مرتبط تنظيميـــا بجماعة اإلخوان املســـلمني، 
وبعضهـــا اآلخر مرتبط بها فكريا. وقســـم ثان 
يضم اجلماعات ذات التوجه السلفي اجلهادي 

املتراوح بني القاعدة وداعش.
ومن أهم اجلماعات اإلســـالمية املســـلحة؛ 
ميليشـــيا درع ليبيـــا: قـــوة عســـكرية منظمة 
وتنقســـم إلى ثالثة ألوية رئيســـة: لـــواء درع 
املنطقة الوسطى، الذي يتخذ من مدينة مصراتة 
مقرًا له. لواء درع املنطقة الشرقية في بنغازي. 
ولواء املنطقـــة الغربية في اخلمس وطرابلس. 
وبالرغم مـــن االدعاء بأنها قوات نظامية تابعة 
لـــوزارة الدفاع الليبية، فـــإن قادتها ال ينتمون 
إلى املؤسسة العســـكرية الرسمية، وهي القوة 
الرئيســـة في ائتالف فجر ليبيا الذي يســـيطر 

على العاصمة طرابلس.
غرفة عمليات ثوار ليبيا: مجموعة مسلحة 
إخوانية – ســـلفية، لديها قوة عســـكرية كبيرة 
وامتداد ميداني واســـع. تأسســـت عـــام 2013، 
وشـــاركت في العديد مـــن املعارك ضـــد قوات 
اجليش الليبي، وتتهم بعملية اختطاف رئيس 
احلكومـــة األســـبق علـــي زيـــدان، واختطـــاف 
دبلوماسيني مصريني في ليبيا. أسسها وقادها 
أبوعبيدة الزاوي (شـــعبان مســـعود هدية) ثم 
خلفه صالح معتوق. وتلقت املجموعة متويالت 

ودعمًا من املؤمتر الوطني العام في طرابلس.
كتيبـــة ثـــوار طرابلس: مجموعة مســـلحة 
أسســـها مهـــدي احلاراتـــي، مقربة مـــن أمير 

اجلماعة الليبيـــة املقاتلة املنحلـــة عبداحلكيم 
بلحاج. تشـــير التقارير اإلعالمية إلى امتالكها 
اعتمادات مالية ضخمة. مؤسســـها احلاراتي، 
توجـــه عـــام 2013 إلـــى ســـوريا وشـــكل هناك 
جماعة مســـلحة باســـم ”جيش األمـــة“ ثم عاد 
إلى طرابلس وتقلد منصـــب ”عميد العاصمة“ 

(رئيس بلدية طرابلس).
مجلس شورى ثوار بنغازي: جبهة مسلحة 
تضـــم حتالفا مـــن التنظيمات اإلســـالمية ذات 
التوجهات اجلهادية واإلخوانية. تشـــكلت بعد 
إطالق اللواء خليفة حفتـــر عملية الكرامة عام 
2014 وتضم: جماعة أنصار الشـــريعة، وكتيبة 
أبوعبيدة بن اجلراح املتهمة باغتيال الســـفير 
األميركـــي فـــي ســـبتمبر 2012، وكتيبـــة رأف 
اللـــه ســـحاتي اجلهادية، وكتيبة الشـــيخ عمر 
عبدالرحمن، وجيش حتكيم الشـــريعة، وكتيبة 

17 فبراير، ومجموعة درع ليبيا في بنغازي.
ويتركز نشـــاط املجلس فـــي مدينة بنغازي 
وضواحيهـــا، لكـــن قوتـــه تقهقـــرت فـــي املدة 
األخيـــرة بعـــد تقـــّدم قـــوات اجليـــش الليبي، 
وأصبـــح محاصرًا فـــي ضاحيـــة الليثي على 
ســـاحل بنغـــازي. وكان املجلس يتلقـــى دعمًا 
واضحـــًا مـــن املجموعات اإلخوانية املســـلحة 
في مصراتة وطرابلـــس، خاصة جماعة أنصار 
الشريعة، واُكتشف أن ألنصار الشريعة صالت 
على الصعيدين الوطني والدولي، في تسلســـل 
مثير لألحداث التي أحاطت باختطاف الســـفير 

األردني في ليبيا في 15 أبريل 2014.
مجلس شورى ثوار درنة: حتالف ملجموعات 
مســـلحة ذات توجهات جهاديـــة. ينتمي أغلب 
عناصره إلـــى قدماء مقاتلـــي اجلماعة الليبية 
املقاتلـــة وكتيبـــة شـــهداء أبوســـليم. ال ُيخفي 
املجلس والءه لتنظيم القاعدة. تشكل بعد إعالن 
عملية الكرامة ملواجهـــة قوات اجليش الليبي، 
لكنه دخل في صراع مســـلح مـــع تنظيم داعش 
خريـــف عام 2015، واســـتطاع إخـــراج عناصر 

داعش من مدينة درنة والسيطرة عليها.
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية (داعـــش): على 
الرغم من حضوره املتأخر على الساحة الليبية، 
فـــإن تنظيم داعش اســـتطاع التمـــدد جغرافيًا 
بســـرعة كبيرة. وكســـب مناطق حتت سيطرته 
إلـــى جانب الصيت اإلعالمي الكبير الذي رافق 
كل ذلـــك. في يونيـــو 2014، بايـــع تنظيم ليبي 
يسمى ”مجلس شـــورى شباب اإلسالم“ تنظيم 
داعش واعتبر األراضي التي يسيطر عليها في 
مدينة درنـــة أراضي تابعة خلالفـــة البغدادي. 
الحقـــًا بدأت خاليـــا التنظيم فـــي بقية مناطق 
ليبيا بالتحرك نحو بســـط سيطرتها على مدن 
جديدة، حتى وصل في فبراير 2015 إلى ســـرت، 
التـــي اتخذ منها عاصمًة لـــه في ليبيا. كما قام 
بالســـيطرة على البعض من البلدات احملاذية، 
أهمها النوفليـــة، وبالهجوم على حقول نفطية 

فـــي املنطقة. أما وجود التنظيـــم في العاصمة 
طرابلـــس فمحـــدود، لكـــن قدرته علـــى القيام 
بهجمات داخلها كبيرة. وميتد نطاق العمليات 
التـــي يقوم بها التنظيم إلـــى نواحي مصراتة، 
فقد أسفر تفجير استهدف مركزًا لتدريب قوات 
خفر الســـواحل مبدينة زليـــنت، تبناه التنظيم، 
في ديسمبر 2015، عن مقتل أكثر من 80 متدربًا. 
اســـتقطب التنظيم املئات من املقاتلني األجانب 
وخاصـــة مـــن دول اجلـــوار. إذ تشـــير أغلـــب 
التقديرات إلى أن التونســـيني، األكثر حضورًا 

في صفوفه. 
املســـلحة،  اإلســـالمية  اجلماعـــات  ُمتثـــل 
مبختلف توجهاتهـــا البديل املوضوعي للدولة 
في ليبيا اليوم. إذ متتلك هذه اجلماعات عتادا 
حربيا ضخما وســـيطرة ميدانيـــة واعتمادات 
مالية وســـجونا ومعتقالت وعالقات خارجية. 
فوجـــود هذه اجلماعات ميثـــل عائقا أمام بناء 
مؤسســـات الدولـــة، والصـــراع بـــني اجليش 
الليبي، آخر مؤسســـات الدولـــة الباقية، وهذه 
املجموعـــات، صـــراع وجـــودي. وكل محاوالت 
التوفيـــق بني الطرفني، ال تلبـــث أن تنهار، فأي 
حضور مسلح مواز للجيش النظامي، سيعتبر 
حالة غير طبيعية تدفع للصراع. كذلك، ستمنع 
هذه اجلماعات أّي مبادرة للتســـوية، بوصفها 
املتضرر من أي مسار لبناء الدولة واالستقرار، 
فنشـــاطها ال ميكـــن أن يســـتمر إال فـــي مناخ 

الفوضى وغياب الدولة.
فأغلب احملادثات السياســـية التي يشـــارك 
فيهـــا سياســـيون ونـــواب وقيـــادات ألحزاب 

وحركات سياسية، ال ميكن أن تؤدي إلى نتائج 
ما لم تكن هذه األحزاب ذات ســـيطرة على هذه 
اجلماعات التـــي متلك امليدان وســـلطة ”األمر 
الواقـــع�. بل إن وجودها أصبح يشـــكل ذريعة 
للعديد مـــن القوى الغربية للتدخل العســـكري 
مـــرة أخرى فـــي ليبيا، في إطـــار ”احلرب على 
اإلرهاب“. فما هي فرضيات هذا التدخل وشكله 

وحدوده؟
2016) كافية  كانت اخلمس سنوات (2011 – 
لتحول ليبيا إلى ســـاحة للفوضى والســـالح، 
مبختلـــف  اإلرهابيـــة  للجماعـــات  وقاعـــدًة 
توجهاتهـــا. وكانت كافية أيضًا لشـــق املجتمع 
الليبي املنســـجم قبليًا وطائفيًا وعرقيًا، وزرع 
النزعات اإلقصائية داخله. لكن وعلى الرغم من 
قتامة املشـــهد، فإن أمًال ما زال يحدو الليبيني 
لتجـــاوز األزمة. فالعديد مـــن القوى الفاعلة ما 
زلت تؤمن بضرورة إعادة بناء الدولة، وتسعى 
إلى إنقاذ البالد من أن تتحول إلى دولة فاشلة. 
ويبقـــى مســـتقبل ليبيا، فـــي األمـــد والقريب 

واملتوسط، مرتهنًا لثالثة محاور:
حتصـــني النســـيج االجتماعي مـــن التفكك 
وخاصـــة القبيلـــة مبا هـــي املكون األساســـي 
للمجتمع راهنًا، والعمل على شـــمول التحديث 
مجتمعيا من خالل تأســـيس دولة مدنية تقوم 
على مبدأ املواطنة، ال علـــى االنتماءات التحت 
وطنية. ولكن ميكن أن تلعب القبيلة دورا مهما 
في إحالل الســـلم في البالد بالترغيب من خالل 
املصاحلات احمللية، وبالترهيب من خالل زجر 

القوى الراغبة في إدامة الفوضى واإلرهاب.

عـــزل القوى السياســـية واالجتماعية التي 
ترعـــى اجلماعـــات اإلرهابيـــة، بدال مـــن إعادة 
دمـــج هذه القـــوى فـــي اللعبة السياســـية من 
خـــالل مؤمتـــرات الســـالم التـــي ترعاها األمم 
املتحـــدة واملجموعـــة الدولية. هـــذه القوى ال 
تؤمـــن بالدولة املدنية والتداول الســـلمي على 
السلطة، وبالتالي ال ميكن أن تقوم معها شراكة 
سياســـية، ودروس التجربة التاريخية في دول 

املنطقة تبرهن على ذلك.
ضـــرورة دعـــم اجليـــش الليبي مـــن خالل 
رفع احلظر عن تســـليحه، بـــدًال من الدعوة إلى 
التدخل العســـكري األجنبي، الذي ســـيزيد من 
التمـــزق االجتماعـــي والسياســـي وســـيعطل 
مســـار البنـــاء. وخاصة أن اجليـــش الليبي قد 
أثبـــت قدرته على هزمية اجلماعـــات اإلرهابية 
في معـــارك بنغازي منذ فبرايـــر 2016، والتقّدم 
الذي ســـجلته قواته في مواجهة تنظيم مجلس 
ثـــوار بنغازي وتنظيم داعـــش، رغم من ضعف 
التسليح بسبب احلظر الذي تفرضه املجموعة 
الدولية على توريد األسلحة إلى ليبيا. إذًا فدعم 
اجليش الليبي باألسلحة والتدريب واملعلومات 
االســـتخباراتية ســـيغّير مســـار املعركـــة ضد 

اإلرهاب.

* خالصة من بحــــــث: أحمد نظيف ”آفاق التدخل 
األجنبي والتسوية السياسية في ليبيا“، ضمن الكتاب 
2016  داعــــــش-  ــــــا 2011 –  ــــــو 2016) ”ليبي 114 (يوني
اجلــــــوار- املصاحلــــــة“ الصــــــادر عن مركز املســــــبار 

للدراسات والبحوث- دبي.

 

ماجد كيالي

} احلديـــث يـــدور هنا عـــن تيارات اإلســـالم 
السياســـي، ال عـــن اإلســـالم كديـــن، وهـــذا ما 
يجب متييـــزه رغم محاولة معظم تلك التيارات 
التماهـــي بينها وبـــني الدين، وإظهـــار أن أي 
نقاش في مواقفها كأنه نقاش في اإلسالم ذاته.

وفـــي الواقع فإن هذه نظرة قاصرة وضيقة 
ومتطرفـــة، وتؤدي إلى اإلضرار باإلســـالم كما 
بالتيـــارات اإلســـالمية ذاتها، أي بشـــرعيتها 
وبقدرتهـــا على التحّول إلى كيانات سياســـية؛ 
وهذه مالحظة أولى في التعريف بأسباب أفول 
هـــذه التيارات علـــى نحو ما بتنا نشـــهده في 
العالم العربي. املالحظـــة الثانية، التي ينبغي 
إدراكها، مفادها أن أفول التيارات السياســـية 
اإلســـالمية لـــم يحصـــل بســـبب مـــن صعود 
التيـــارات العلمانية أو القومية أو اليســـارية 
أو الليبراليـــة في العالم العربـــي، أو خارجه، 
وإمنا هو حصل بســـبب تخلف تيارات اإلسالم 
السياســـي عـــن إدراك الواقع، وعـــن معاندتها 

التكّيف مع العصر والعالم.
املالحظـــة الثالثـــة، تنبثـــق من كـــون تلك 
اختلفـــت  اإلســـالمية  السياســـية  التيـــارات 

وتنافســـت وتنازعـــت، بل وفي بعـــض األماكن 
تقاتلـــت، فيما بينها، أي إنها أضعفت نفســـها 
بنفســـها، مـــع علمنـــا أن احلديث عن إســـالم 
سياســـي يلحظ وجـــود تيـــارات مختلفة فيه، 
فثمة تيارات معدلة ومتطرفة، جهادية ودعوية، 

سلفية وصوفية.
املالحظة الرابعة، تفيد التجربة بأن اإلسالم 
السياســـي احملســـوب على جماعة ”الســـّنة“، 
ولألســـباب التي ذكرناها سابقا، لم يستطع أن 
يثبت ذاته ألن اجلماعة التي ادعى متثيلها، أو 
حصر متثيلها به، تستعصي على التحول إلى 
طائفـــة، أوال، إلدراكها أنها أكثريـــة. ثانيًا، ألن 
تلك اجلماعة غير معنية بإثبات أو إدراك، ذاتها 
كطائفة ففي وعيها أنها متثل اإلســـالم ومتثل 
ليس  األمـــة أو الشـــعب. وثالثا، ألن ”الســـنة“ 
لديهم تراتبية دينية كتلك التي لـ“الشيعة“، لذا 
فهـــم ليس لديهم زعيم وال حزب وال دولة مركز، 
وهذا ما يفسر أن اإلسالم السني ليس له مرجع 
مركز كاملرشـــد األعلى آية اللـــه خامنئي مثًال، 
وال دولـــة مركز كإيران، وال حـــزب مركز كحزب 
الله. ورابعًا، ألن احملســـوبني على ”السنة“ هم 
ذاتهم الذين شـــكلوا القاعدة الشعبية للتيارات 

القومية والعلمانية واليسارية والليبرالية.

خامسًا، واضح أن تخلف العمل السياسي، 
والكيانـــات السياســـية، فـــي العالـــم العربي 
يشـــمل أيضـــًا تيارات اإلســـالم السياســـي، ال 
ســـيما وأننا نتحدث عن بيئـــة تفتقد للحريات 
الفردية والعامة وللمشاركة السياسية وحقوق 

املواطنة والدميقراطية وتداول السلطة.
سادســـًا، احلديث عن أفول تيارات اإلسالم 
السياسي يشمل اإلســـالم السياسي الشيعي، 
فـــي إيـــران ولبنان، حيث يســـيطر فـــي هذين 
البلدين بواســـطة القوة وحيـــازة املوارد على 
الضد من إرادة أغلبية اإليرانيني أو اللبنانيني.

وميكـــن القـــول إن جتربة تيارات اإلســـالم 
السياســـي، فـــي احلكـــم واملعارضـــة، أخفقت 
وآلت إلى أفول، على ما نشـــهد، مثال في مصر 
وســـوريا وإيران ولبنان، فيمـــا هي حتاول أن 
تثبت ذاتهـــا في تونس واملغـــرب وتركيا، عبر 
محاوالتها الصائبة أحيانـــا واملتعثرة أحيانا 
مع التغيـــرات احلاصلة فـــي مجتمعاتها ومع 

التطورات احلاصلة في العالم.
بيد أن التجربة في سوريا بّينت أن جماعة 
اإلخوان املسلمني السوريني أضحت في وضع 
صعب وحرج، إذ أكدت التطورات هامشية هذه 

اجلماعة في املجتمع، وعـــدم قدرتها على لعب 
دور فاعل يتناســـب واملكانة املفترضة بها، هذا 
من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن صعود اإلسالم 
السياســـي املتطرف أضعف مـــن وجودها، بل 
أدى إلى زعزعة شـــرعيتها ووضع عالمات شك 
حول صدقيتها، ســـيما أن جماعـــة اإلخوان لم 
تقم بالتمايز عن اجلماعات املتطرفة واجلهادية 
مكتفية بنقد بعض مواقفها وممارســـاتها، من 
دون أن تصل إلى احلـــد املطلوب املتعلق بنزع 
شـــرعية هذه اجلماعـــات وتفنيـــد أطروحاتها 
املتطرفـــة املتعلقة باحلاكمية واجلهاد وتطبيق 
احلـــدود واخلالفة. وفوق هذيـــن العاملني فإن 
هذه اجلماعة لم تســـتطع الثبـــات على املبادئ 
التـــي حاولت تبنيهـــا، ويأتي فـــي مقدمة ذلك 
جتاهلهـــا وثيقـــة ”العهـــد وامليثـــاق“، التـــي 
أصدرتها في مارس 2012، ووعدت فيها بالعمل 
علـــى ”إقامة دولـــة مدنية حديثة ذات دســـتور 
مدني، دولة دميقراطيـــة تعددية تداولية، دولة 
مواطنـــة ومســـاواة، تلتزم بحقوق اإلنســـان، 
وتقـــوم على احلوار واملشـــاركة، ال االســـتئثار 

واإلقصاء واملغالبة“.
هذه هي دورة الزمن، ففي أواخر ســـتينات 
القرن املاضي، أفلت التيـــارات القومية خاصة 
مع هزمية يونيو 1967، وفي التسعينات، وبعد 
انهيار االحتاد السوفييتي السابق، والتطورات 
العلمية والتكنولوجية واالقتصادية، انحسرت 
التيارات اليســـارية بعد أن باتت تســـتند إلى 
مجرد أيديولوجيا مفوتة، وفي ذلك فإن ”الربيع 
هو على ما يبـــدو حلظة أفول تيارات  العربي“ 
اإلســـالم السياســـي بعد أن اعتقد البعض، عن 
تســـرع، أنه ربيع إســـالمي، ولعل هذا االعتقاد 

هو الذي ولد نقيضه.

الجماعات اإلسالمية.. جوهر األزمة الليبية ومنتهاها

أفول تيارات اإلسالم السياسي.. الخلل الداخلي والدوافع الخارجية

لئن تتعدد أســــــباب وعوامل اســــــتمرار األزمة في ليبيا وتفاقمها، بل وتطاير شظاياها إلى 
ــــــدان اجلوار (مصر وتونس)، إال أن املتمعن في تفاصيل املشــــــهد الليبي املركب يخرج  بل
بقناعة مفادها أن جوهر األزمة الليبية كامن في اجلماعات اإلســــــالمية املســــــلحة، والتي 
متثل بتناحرها وبسعيها إلى السيطرة على الفضاء الليبي، عائقا أمام االنتقال السياسي 

وخصم لدود للدولة بوصفها تعبيرا سياسيا حديثا.

فوضى السالح 

[ قوى ال تؤمن بالدولة املدنية والتداول على السلطة  [ وجود هذه التيارات ذريعة للتدخل الخارجي في إطار الحرب على اإلرهاب

الجماعـــات اإلســـالمية املســـلحة، 
تمثـــل البديل املوضوعـــي للدولة 
فـــي ليبيا، ووجـــود ها يمثـــل عائقا 

أمام بناء مؤسسات الدولة

◄

«إذا ثبت ارتباط اعتداء مانشستر بالخاليا التابعة لداعش في ليبيا، فإن ذلك يعني أن التنظيم إسالم سياسي
مازال قادرا على لعب دور قاتل وإن لم يكن يسيطر على أي أراض في ليبيا».

هارون ي. زيلني
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

«الضربـــة الجويـــة التي وجهتها القوات الجوية المصرية لقواعـــد اإلرهاب بليبيا حققت أهدافها 
بالثأر لضحايا اإلرهاب بالمنيا، وتدمير قدرة اإلرهاب على ارتكاب عمليات إرهابية أخرى».

خالد خلف الله
عضو جلنة الدفاع واألمن القومي مبجلس النواب املصري
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الراهن السياسي في املنطقة والعالم يقضي بنهاية التيارات املتطرفة 

هل ميكن احلديث راهنا عن بداية أفول وتراجع تيارات اإلســــــالم السياســــــي في العالم 
العربي اإلســــــالمي؟ وهل أن املستجدات السياسية العربية واإلقليمية والدولية مبا أنتجته 
من تسريع في نسق محاربة اإلرهاب ومبا نحتته من مفردات جديدة في سياق محاصرة 
وتطويق التيارات اإلســــــالمية، كافية لإلقرار- بيقني- بأننا نشــــــهد حلظات تراجع تيارات 
طاملا مّثلت صداعا مزمنا ملختلف دول املنطقة؟ وهل أن األفول سيكون شامال لكل تيارات 
اإلســــــالم السياســــــي أم ســــــيكون متفاوتا حســــــب درجة الضلوع في اإلرهاب أو حسب 

االنتماء املذهبي؟



} أبوظبي - أعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة عـــن إطـــالق الـــدورة األولـــى من 
”أمسيات منارة السعديات الرمضانية“ خالل 
شـــهر رمضان، وهي عبارة عن برنامج يومي 
يســـلط الضوء علـــى معاني األلفـــة والمحبة 
والترابـــط االجتماعي في شـــهر رمضان في 
أجواء تمتزج فيها الثقافة اإلماراتية بالترفيه 
والمـــرح، وذلك في الفترة مـــن 4 إلى غاية 17 
يونيـــو 2017 في منارة الســـعديات بالمنطقة 

الثقافية في السعديات بأبوظبي.
بالقيـــم  الثقافيـــة  األمســـيات  وتحتفـــي 
النبيلة التي يحملها شـــهر رمضـــان كالبذل 
وتعزيـــز  والوحـــدة  والتعـــاون  والعطـــاء 
األواصـــر االجتماعيـــة التـــي طالمـــا عـــرف 
بها المجتمـــع اإلماراتي. ويشـــمل البرنامج 
اليومـــي باقة متنوعة من التجـــارب الثقافية 

الفريدة كالجلسات التراثية واألنشطة الفنية 
اإلبداعية والسوق الرمضانية وعروض األداء 
والورش التعليمية المخصصة لجميع أفراد 
العائلـــة من المقيمين والـــزوار على اختالف 

أعمارهم وخلفياتهم الثقافية.
وبهذه المناسبة قال سيف سعيد غباش، 
مدير عام هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة: 
يســـرنا تنظيم ”أمســـيات منارة الســـعديات 
والمقيمين  المواطنين  لتشجيع  الرمضانية“ 
والـــزوار علـــى عيـــش األجـــواء الرمضانية 
النابعة مـــن قيمنا األصيلـــة وتراثنا العريق 

بمنظور معاصر. 
إذ يحفـــل البرنامـــج اليومي لألمســـيات 
الرمضانيـــة بأنشـــطة متنوعة تتـــراوح بين 
المأكـــوالت  وتـــذوق  التراثيـــة،  الجلســـات 
الرمضانية التراثية، وورش العمل التعليمية، 

والتســـوق فضال عـــن العديد مـــن الفعاليات 
األخرى.

التـــي  التراثيـــة  الجلســـات  وتضفـــي 
ســـيحييها موســـيقيو بيـــت العـــود العربي 
فـــي يـــوم الجمعـــة مـــن كل أســـبوع، نكهـــة 
موســـيقية إماراتية متميزة على األمســـيات، 
بينما ستسهم األنشـــطة والورش التعليمية 
الخاصة بالحـــرف التقليدية، مثـــل التطريز 
”التّلـــي“ وغـــزل ســـعف النخيـــل ”الخوص“ 
وغزل الصوف ”الســـدو“، في إتاحة الفرصة 
أمام الجمهور للتفاعل مـــع التاريخ والتراث 

اإلماراتي.
وتشمل األنشـــطة اليومية جلسات لقراءة 
قصص مـــن القـــرآن الكريم في أيـــام األحد، 
وحوارات حول فنون العمارة اإلســـالمية في 
أيـــام الثالثاء، وجلســـات إلقاء الشـــعر أيام 

الســـبت من كل أسبوع. وسيتضمن البرنامج 
أيضـــا تخصيص ركن للكتـــاب بالتعاون مع 
دار الكتب، ويشـــمل قراءات تقدمها نخبة من 
األدبـــاء للعائـــالت من الزوار مـــن يوم األحد 
إلى الجمعة طوال فترة المهرجان، باإلضافة 
إلى ألعاب الطاولـــة وألعاب الفيديو، ولوحة 
موزاييـــك تفاعلية، فضًال عـــن عروض الدمى 
ومجموعة  الرمضانية،  والســـوق  التفاعلية، 

واسعة من خيارات تناول الطعام.
كما ســـيقوم عدد من الفنانين اإلماراتيين 
بتصميـــم قطع فنية من الخشـــب واألكريليك 
مستوحاة من األشـــكال الهندسية اإلسالمية 
لبيعها بمزاد وتخصيـــص ريعها للجمعيات 
الخيريـــة، باإلضافـــة إلـــى عـــرض مجموعة 
مختـــارة مـــن األعمـــال الفنية مـــن المعرض 

المتنقل ”تعابير فخر“. 
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ثقافة

أمنيات شعرية غريبة  

}  ملاذا يذهب الشعراء العشاق، من القدامى 
خاصة، في متنياتهم أو أحالمهم إلى تخوم 

بعيدة، قد تبدو مفرطة في سذاجتها حينًا 
أو موغلة في ال عقالنيتها حينًا آخر؟ كان 
مجنون ليلى، مثًال، يتمنى سعادًة لم تكن 
متاحة له، كان محرومًا منها إلى أقصى 

حد، ميكنني أن أسميها: سعادة اإلهمال، 
سعادة أن يكون في منأى عن رقابة الناس 

وفضولهم املؤذي، سعادة أن يظل طفًال، في 
رفقة البهائم، ال تقع أفعاله وأفعال لياله 
حتت طائلة الزمن. وبذلك فهما ميرحان 

بني ُمْطلقني، من البساطة وبراءة الطفولة 
والرعوية، يضمنان لهما تلك اجلنة النائية 

عن اللؤم وشراك املكيدة:
تعّلْقـُت ليلـى وهي ذاُت ضـفيرٍة/ ولم يبُد 

لألتراِب من َثْديها َحْجُم/ صغيريِن نرعى الُبْهـَم، يا 
ليَت أننا/ إلى اليوم لم نكبْر ولم تكبِر الُبْهـُم

إنه يذهب في أمنيته بعيدًا، إلى طفولة 
جتاوزها منذ زمن، وإلى مهنة ليست له، إلى 

الرعي، حيث خيط الغناء املجروح يتسرب 
من جراح الناي مثقًال بالوحشة واحلنني 

القاسي إلى كّل ما مضى. أن يخلط هو 
وحبيبته عمريهما بذلك الزمن البهيمي، 

املتصل مبعنى السماء الغامضة البعيدة 
حتى يتاح لهما اإلفالت من سطوة الزمن 
وضريبة العمر املسؤول عما يفعل وعما 

ينوي فعله رمبا. ولنا أن نسأل هنا: هل كان 
مجنون ليلى يحاول الفرار من زمنه اآلدمي 

القاحل املليء بالقسوة والفضول؟
وإذا كان املجنون يتمنى سعادته في 
اللواذ بعالم البراري وبهائمها السعيدة، 
وبالطفولة وما تتضمنه من بعد عن لؤم 

الدوافع وفساد الرقيب، فإن نظيره في 
العشق ”كثّير عزة“ يذهب بأحالمه أبعد من 

صاحبه. فهو ال يقنع برفقة القطيع متّوجًا، 
هو وحبيبته، بقناع الطفولة، بل يتمنى 
لو أّن كليهما بعيران أجربان، مطرودان، 
محكومان بالعطش، والرمي باحلجارة، 

وجفاف املراعى. أية مبالغة في التمني، وأّي 
ذهاٍب في ما ال يعقل من رًؤى وتخيالت؟
ولكن أية سعادة كان يتمتع بها ذلك 

القطيع القدمي ليكون موضع حسد مجنون 
ليلى وصاحبه إلى هذا احلد؟ هل كانت له 
حرية القطيع في هذه األيام، هذا القطيع 
املبثوث حتت الغيم، واملتناثر على عشب 
نظيف، وسماء صافية الزرقة؟ أّية طبيعة 

لينة هذه، تصغي فيها البحيرات املسترخية 
إلى النسيم العالي ونداءات املياه البعيدة؟

ينساب بك القطار بني قارات العالم 
املتراصة، مقتحمًا هذه اجلغرافيا املتشابكة، 
املفعمة مبعاني الرهبة واجلمال، احمليطات 

املتالطمة، واجلبال املمعنة في وعورتها، 
والوديان التي ال تكّف عن االتساع. تقطع 

هذه املسافات وأنت تتأمل في قلب هذه 
الطبيعة احملتشدة بكل مظاهر الغضب 

واحلنان واجلمال والتهلكة.
 وهكذا فإن كل ما تراه، أو تلمسه، أو 
تصغي إليه هو موضوٌع الرتواء حواسك، 

لتأملها ومتعتها وألخذ العبرة منها أيضًا. 
وحني متر بتلك السهول املتمّوجة على مدى 
البصر، فال شيء رمبا أدعى إلى التأمل من 

تلك الكائنات الراضية حد النشوة، وهي 
تتناول كل ما تشتهي. أعني كلما ُحِرَم منه 

بعض البشر في بقاعنا املغلوبة على أمرها: 
األمُن والشبع واالرتواء واإلحساس الغامر 

بالسعادة الصافية.
 ولكن، إلى أين تهرب من تأّوهات 

ذاكرتك، وأنت تقف بني حلظتني من املقارنة 
املميتة، بني سعادة تعم الكائنات جميعًا، 

وبني شعوب بتمامها، تكاد تذبل من اخلوف 
واجلوع واإلحساس املهلك بفقدان آدميتها 

كل يوم؟

علي جعفر العالق
شاعر عراقي

حصلـــت الكاتبـــة الفلســـطينية ليالس طه علـــى املركـــز األول بجائزة الكتـــاب الدولي 2017 

األميركية عن روايتها {اللوز املر} عن فئة {األعمال األدبية: متعددة الثقافات}.

تنظم املديرية الجهوية للثقافة بجهة الداخلة وادي الذهب باملغرب، األيام الثقافية للداخلة 

2017 {دورة الدكتور محمد عابد الجابري}، من 30 مايو إلى 1 يونيو القادم.

◄ نفى رئيس نادي أبها األدبي 
الدكتور أحمد آل مريع عدم قانونية 

انعقاد الجمعية العمومية للنادي 
التي أقرت موازنته الجديدة، مؤكدا 

نظامية االجتماع باستيفاء جميع 
شروط الالئحة التنظيمية لألندية 

األدبية بحضور مندوب وزارة الثقافة 
واإلعالم.

◄ احتفلت المكتبة الوطنية في 
األردن بتدشين الركن اإلماراتي في 

المكتبة، ويضم هذا الركن 840 كتابا 
من اإلصدارات اإلماراتية المتنوعة 

من سائر حقول المعرفة.

◄ يقام حالّيا في المركز الثقافي 
الملكي في العاصمة األردنية عمان 

معرض الفن التشكيلي المشترك 
بين فنانين من دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ومن المملكة 

األردنية، وذلك بالتنسيق مع األمانة 
العامة لمجلس التعاون.

◄ صدر حديثا العدد الـ21 من مجلة 

”الوثائق“، وهي مجموعة دورية 
تصدرها مديرية الوثائق الملكية 

بالمغرب.

◄ ينظم منتدى الجنوب للسينما 
والثقافة والكلية متعددة 

التخصصات بمدينة ورزازات 
المغربية بدعم من رئاسة جامعة ابن 

زهر من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل 
الدورة الثالثة للمهرجان الجامعي 
الدولي لسينما الشباب بورزازات 

تحت شعار ”السينما ملتقى 
الثقافات“.

باختصار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رواية نسوية لبنانية عن امرأة ضحية ورجل هو شر مطلق
[ حكاية فتاة صغيرة تشهد انهيار أسرتها والفاجعة التي حلت [ رجل قاس يترك زوجته تتحطم وأطفالها ينظرون

عمار المأمون

} تقـــف ماريا حائرة فيما تراه من حولها، إذ 
ال تفهم طبيعة العالقة بين أمها وأبيها، تراقب 
كيف يتشـــاجر االثنـــان ثم ما لبثـــا أن اتفقا، 
لتشهد بعدها انهيار العالقة بينهما تدريجيًا 
حتى حصول الفجيعة التي تكشف لها حقيقة 
والدهـــا ومشـــاعره الزائفة تجـــاه أمها. هذه 
التســـاؤالت التي تدور في عقـــل ماريا نقرأها 
الرواية األولى للبنانية آمال  في ”بروتوكول“ 

البابا الصادرة هذا العام عن دار الساقي.

عينان بريئتان

نقـــرأ الرواية بلســـان ماريـــا التي تحكي 
لنـــا لحظـــة وفـــاة أمهـــا، وابتســـامة والدها 
الغريبـــة التـــي اعتلـــت وجهه حيـــن أخبرها 
بذلك، لنكتشف عبر الصفحات محاولة تفسير 
ســـبب هذه االبتســـامة، فماريا تراقب ببراءة 
العالقـــة المضطربـــة بين والدهـــا ووالدتها، 
فالشـــجارات حاضرة دومًا بينهما إلى جانب 
الســـخرية التـــي تتعرض لها أمها من أســـرة 
زوجهـــا، وخصوصًا الضغط النفســـي لديها 
إثـــر رغبتها الدائمـــة في إنجـــاب ذكر يحمي 
نقودها ويرثهـــا حين تموت ويعتني ببناتها، 
هـــذه الشـــجارات الدائمة تنعكـــس على مايا 
وأخواتهـــا رعبا دائما وخوفا مـــن ”الطالق“ 
بوصفه ما سيدمر األسرة وخصوصًا أن والدة 
ماريا أنجبت فتاة رابعة. ومع تشخيص والدة 
ماريا بســـرطان الثدي يبـــدأ االنهيار، فأمنية 

والـــد ماريا تبـــدأ بالتحقق، ســـيبدأ 
والشجارات  المناوشـــات  جديد،  من 
الدائمة ستتالشـــى، فمـــوت زوجته 

هو الخالص.
 أمـــا ماريـــا الخجولة حســـب 
تعبيـــر والدتهـــا ترفـــض تصديق 
ما يحـــدث، فوالدتهـــا التي تموت 
بالســـرطان تحت أعيـــن والدها ال 
بد أن تعود يومـــا ما، إذ ال يمكن 
لوالدها أن يكون قد تســـبب في 

موتها.
ترسم لنا مارّيا أمامنا صورة والدتها 

بوصفهـــا الفاعل الوحيد في حياتها، حاضرة 
دومًا إلى جانب بناتها سواء سلبًا أو إيجابًا، 

لكنهـــا حاضـــرة ألجـــل الحفاظ على تماســـك 
منزلها، فماريا ترى والدتها تخوض معركتين، 
األولى ضد زوجها الملتزم دينيًا واألخرى ضد 

نفسها، هي غير قانعة بحياتها.
أمـــا األطفال فهم الضحايـــا، وهذا ما نراه 
في تقســـيم الرواية حســـب ما تلتقطـــه مارّيا 
من تفاصيل، كاكتشـــافها لمعنـــى الطالق، ثم 

البكارة أو أدوات التنظيف.
 كل هذه ”األغراض“ تنير جانبا من المنزل 
وعالقاتـــه، فالقارئ يعي مـــع ماريا ما يحدث 
شاهدًا على تهّدم المتخيل المثالي عن األسرة 
الذي يصـــل أوج انهياره حيـــن تصاب والدة 
ماريّا بالســـرطان، وكأن التشوهات والقسوة 
المحيطـــة بماريا والتي لم تكـــن مبررة حّلت 
في جســـد والدتها، بوصفهـــا الخلّية األخيرة 

الصحّية ضمن فضاء موبوء بالكراهّية.

فضاء ذكوري

يحضر نظام الهيمنة الذكورية في البداية 
بوصفـــه خفيـــًا، فـــاألب يتحكـــم فـــي األموال 
والمنزل، كما منع زوجته من إكمال دراســـتها، 
بل ونمى شـــعور العار في داخله 
حين رزق بفتاة رابعة، الوحشّية 
تتكشـــف بعدها حين يّدعي والد 
ماريـــا أنـــه يمتلـــك معرفـــة طبّية 
تفوق تلك التي تمتلكها المؤسسة 
ســـرّية  بحقيقة  ِأشـــبه  الرســـمّية، 
الحفاظ  بتقنيات  مرتبطـــة  يمتلكها 
علـــى الوجـــود، ممثًال نظـــام معرفة 
ذكـــورّي قـــادر علـــى شـــفاء المرض 
األنثـــوّي عبر سلســـة مـــن ”األدوية“ 

التي يظن أنها نافعة. 
هذا الجانب الوحشي يتضح أمام 
أعين ماريا حينما يتوقف عن أخذ زوجته إلى 
المستشـــفى، تـــاركًا إّياها للجـــوع والعطش، 

وكأنهـــا فقدت جوهرهـــا كإنســـان وال بّد لها 
مـــن الموت بوصفه القضـــاء والقدر وال تجوز 
مخالفتـــه، إذ بعـــد فشـــل تقنياتـــه العالجّية 
الالطبّيـــة من بول البعير وغيره من الوصفات 
الخرافّيـــة، بـــدأ يمهد الطريق لمـــوت زوجته، 
يتركها لترحل بعيدًا، لتموت ببطء تحت أنظار 
بناتها، فماريا ترى والدها واعيًا بأنه يشـــارك 

بالقتـــل، أمـــا ابتســـامته األخيرة حيـــن وفاة 
والدتها فما هي إال ابتسامة فرح بأنه سيتمكن 
من البـــدء مرة أخرى، ســـيتزوج ويبني منزًال 
جديدًا بعدما اســـتنزف زوجته حرفيًا وتركها 
لمصيرها، مدلـــًال الموت ليأتي ويأخذ زوجته 
بعيـــدًا، في حيـــن أن ماريا تقـــف غير مصدقة 
تحّول المنزل الذي أفنت والدتها جســـدها في 

تنظيفه وإنكار ابتذاله إلى قبر كبير لها.

الضحية الحتمية

يحضـــر الذكر فـــي الرواية بوصفه شـــرًا 
مطلقًا، ذكر واحـــد فقط هو الفاعل في الرواية 
وهو والد ماريا، فنحن ال نعرف حتى اســـمه، 
هـــو قوة وحشـــية تتكشـــف تدريجيـــًا، فكلما 

ازداد وحشـــية والمباالة.  ضعفـــت ”األنثـــى“ 
هو يتابع األفالم اإلباحية ســـرًا ويبرر قسوته 
بخبـــث وصمت، هو كالســـرطان أيضًا ينهش 
ببطء ما حوله، وحتى حســـن نيته الذي آمنت 
به الفتيات اكتشـــفن أنه مجـــرد وهم، فقد قرر 
اســـتخدام نقـــود والدتهن لبناء منـــزل جديد 
والزواج مـــرة أخرى، وكأن ماريـــا وأخواتها 
ينتمين إلى الجســـد المريض، هـــن بالنهاية 
إناث وضحايا دومًا، سواء كّن واعيات بذلك أم 
ال، فوالدتهن أصبحت ضحية من لحظة رفض 
أسرتها تزويجها لمن أحبت ألن أختها الكبرى 
لم تتزوج، هي ضحية بنية ســـابقة حتى على 
وجودها الذاتي، بنيـــة مبرمجة لجعل األنثى 
أدنـــى ورغباتها الذاتّية هامشـــّية أمام ما هو 

ذكوري ومهيمن من عادات وتقاليد.

متتلك الرواية جانبًا عالجّيا ســــــواء للكاتب أو القارئ، ففعل ”الســــــرد“ في حد ذاته ُيفقد 
األحــــــداث موضوعيتها، لتتدخل فيها ”أنا“ الكاتب، لتخلق حكايات تنتقل من فضاء الذات 
ــــــى كلمات يجعل األحداث التراجيدّية أو  ووعيها الالمنظم إلى نظام الســــــرد، فالتحويل إل
القاســــــية أكثر اتساقًا، ما يساهم في فهمها وجتاوزها أحيانًا، وخلق معنى قد ال يحضر 
قبل فعل الكتابة، كون األخيرة تنظم وتضبط إلى جانب كونها محاولة للعقلنة بحيث يصبح 
العاطفّي أكثر اتزانًا، ليكون العالج املرتبط بالسرد محاولة لإلجابة عن سؤال ملاذا حدث 

ما حدث؟

الفتـــاة بطلة الروايـــة ضحية بنية 

ســـابقة حتى على وجودها الذاتي، 

بنيـــة مبرمجـــة لجعل األنثـــى أدنى 

ورغباتها الذاتية هامشية

 ◄

ذكـــر واحد فقـــط هـــو الفاعل في 

رواية {بروتوكول} وهو والد ماريا، 

الذي يمثل قوة وحشـــية وال نعرف 

حتى اسمه

 ◄

ال حرية للمرأة في ظالم الذكورية (لوحة للفنان صفوان دحلول)

ثقافة وترفيه في أمسيات رمضانية بأبوظبي 
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زكي الصدير

} في فضاء زمني ال يتعّدى ثالث لياٍل تمضي 
أحداث رواية ”وادي الشمس- مذكرة العنقاء“ 
للكاتب بسام المسلم، على لسان ساردين، بين 
الكويت حيث السارد األول ”عبدالقادر النسر“ 
يتحرك في الزمن الواقعـــي الحاضر للرواية، 
وبين صوت السارد الثاني ”فواز النسر“ الذي 
يأتي صوته في صورة مذكرات يقرأها أخوه، 
كان قد كتبها ما بيـــن 2013 و2014 أثناء قتاله 

في سوريا.
الحقًا، اســـتطاعت هـــذه المذكرات أن ترى 
النـــور، وتخـــرج مـــن مخيمـــات الزعتري في 
األردن لتصـــل إلى يد ”عبدالقادر النســـر“ في 
الكويت. وذلك بعد أن ظّلت حبيسة في دفترها 
لفترة طويلة يتناقلها الالجئون السوريون في 
المخّيـــم كأمانة ثقيلة مجهولة بين دفتي دفتر 
مربوط بخيطين متعامدين مكتوب على غالفه 

الخارجي ”بيت النسر- بيان الكويت“.

 تفاصيل الصراع

تكشـــف رواية ”وادي الشـــمس“ الصادرة 
مؤخرًا عن دار الفراشـــة بالكويت عن يوميات 
فـــي جبهـــة النصـــرة، وعـــن  ”المجاهديـــن“ 
تحالفاتهم الســـرية والمعلنة، وعن االنقالبات 
المريبة في صفـــوف المقاتلين، وعن تفاصيل 
األحداث الدامية في حلب بعد االنســـحاب من 
معركة القصيـــر لترصد عبر أبطالها األمميين 
المنتمين إلى النصرة وإلى غيرها من الفصائل 
المسلحة الصعوبات الكارثية التي واجهوها 
أثناء قتالهم ضد النظام السوري وحلفائه من 
حزب الله وإيران، حيث تصف الرواية مشاهد 

الموت اليومـــي المجاني في حرب 
كونيـــة كبيـــرة ذهـــب ضحيتهـــا 

األبرياء السوريون.
هذا الكشـــف قد يوقع المسّلم 
في االتهام بالتعاطف كـ“روائي“ 
مع النصرة رغم كشفه لحقائقها 
الدموية وعمالتها لالستخبارات 
األميركية وغيرها. لكن السياق 
ربما يشي بالقول إن ”النصرة“ 
شـــريف  ســـوري  ثوري  تيـــار 
لـــه أخطـــاؤه، مثلـــه فـــي ذلك 

مثل بقيـــة الفصائل الثورية اليســـارية 
واليمينية.

عن ذلك يعّلق المســـّلم بالقـــول ”ربما في 
الكتابـــة في أتون الحرب حرارة قد تفتقد فيما 
بعد. هذا ما يقوله فواز حداد. من هذا المنطلق 
ال يمكـــن إغفال أن ’وادي الشـــمس’ ُكتبت عن 
اللحظة الراهنة رغم ســـخونتها وضبابيتها. 
من هنـــا جاء تعليق إســـماعيل الفهـــد عليها 
بأنها ’تراجيديا العصر/اآلن’. تبدو لي أحيانًا 
وكأنها تحاول التقاط تفاصيل يخشـــى عليها 
أن تنسى وتندثر. لم أرد لها أن تكون منحازة 
إلى طرٍف أيّاً كان، وإن كنُت شـــخصيًا منحازًا 

للمدنييـــن األبرياء ضّد عبثية الحرب. لذا كان 
الذي لفظته  إهداء العمـــل إلى ’آالن الكـــردي’ 
أمـــواج المتوســـط بعـــد غرق قـــارب الجئين 
متوجـــه إلـــى اليونـــان. كان الطفـــل الغريق 
لوحـــة ســـوريالية مبكيـــة تعكـــس جانبًا من 
حجم المأســـاة الســـورية. صورته ملقيًا على 
الشـــاطئ التركي هّزت العالم مؤقتًا وأقل مما 
ينبغي. مـــن يحمل جريرة هـــذا الطفل وآالف 
مثلـــه؟ الحرب جريمة ’مهما كانت ضرورية أو 

مبررة’، هكذا يصفها إرنست همنغواي“.
ال يعتني المسّلم بتتبع المسلسل التاريخي 
للحـــدث، لكنه يقف في تفاصيـــل الكارثة على 
المســـكوت عنه في زمـــن صراعـــات الميديا 
الضخمة بين معسكرين ليوقظ اإلنسان الحر 
الواقع بين المطرقة والسندان. هذه المشاهد 
تنطـــوي على ذاكرة حاضـــرة في وعي القارئ 
الذي قـــد تدفعه األحداث الســـتحضار العديد 
من القصص المرتبطة بالحروب وبالســـجون 
لجون  وبكتائب اإلعدام، مثـــل قصة ”الجدار“ 
بول ســـارتر، تحديدًا في مشـــهد اإلعدام الذي 
يتوقـــف فجـــأًة بنـــاًء علـــى مـــزاج الضباط، 
وتفاصيـــل االعتقـــال التي وصفهـــا كارلوس 
ليســـكانو في ”عربة المجانين“، األمر نفســـه 
في يوميات الحرب العالمية الثانية والمجازر 

النازية ضد اليهود.
في هذا الســـياق يرى ضيفنا أن في رواية 
”وادي الشـــمس“ الكثير مـــن الواقع. والخيال 
فيها يســـتند إلى حقائق. يقول ”حاولُت فيها 
أن ألقـــي بشـــخصيتي الرئيســـية إلـــى أتون 
الحرب السورية لتشكيل نظرة من الداخل. لم 
يكن ســـهًال تتبع هذه الشـــخصية في رحلتها 
من الحدود التركية أقصى الشـــمال السوري 
إلى الجنوب حيث الحـــدود األردنية. حاولُت 
االلتـــزام الزمني في األحداث، لكني 
وجدُت نفســـي منحـــازًا إلى الواقع 
على حساب المتخيل. ربما مرّد ذلك 
اعتقادي أن الواقع أقوى من الخيال 
مهمـــا كان األخير جامحًا. أستشـــهُد 
فـــي ذلك بالمشـــهد الـــذي يصف فيه 
الـــراوي توّقـــف عملية اإلعـــدام فجأة 
بناء على مزاج الضابـــط، حيث أّولها 
البعُض اســـتحضارًا لقصة جون بول 
ســـارتر ’الجدار’، بينما كان المشهد في 
الحقيقة توثيقـــًا تفصيليـــًا لجانٍب من 
مجزرة نهر قويق في حّي بستان القصر 
بحلب، والتي وصفتها الغارديان بواحدة من 
أكثر صـــور الحرب الدائـــرة ترويعًا وفظاعة، 
ومـــع ذلك كانـــت مغيبة نســـبيًا فـــي اإلعالم 

العالمي وحتى العربي“.

من هو المثقف

نتطرق مع ضيفنا إلى الحديث عن أوضاع 
فـــي الكويت  المثقفيـــن المبدعيـــن ”البدون“ 
وكيـــف أنهم وصلوا شـــأنًا كبيـــرًا، وتقدموا 
علـــى المســـتوى اإلنســـاني واإلبداعـــي إلى 
منطقـــة ال يمكن تجاهلهـــا أو القفز عليها من 
قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات داخل 
الكويت وخارجها. لكنهم ما زالوا يعانون من 

التهميش الواضح.
يرى المسّلم أن ملف غير محددي الجنسية 
أو الــــ ”بدون“ جنســـية من الملفـــات الكبيرة 

الشـــائكة. ويوضـــح أنـــه مـــن الملفـــات التي 
كانـــت مركز اهتمام العديد من األعمال األدبية 
منـــذ أكثر من عشـــرة أعوام، ويشـــير في هذا 
الصدد إلـــى رواية ”في حضرة العنقاء والخل 
إلســـماعيل فهد إسماعيل الذي ألقى  والوفي“ 
الضوء على المشـــكلة بشكل واسع خصوصًا 
مع ترشـــح الرواية للجائـــزة العالمية للرواية 

العربية ”بوكر“ قبل أعوام قليلة.
يقـــول ”علـــى الرغم من ذلك، أظـــن البدون 
هم أصـــدق من يعّبر عن قضيتهـــم، وأعمالهم 
حاضرة بالفعل شـــعرًا ونثرًا، ومن المنجزات 
الخصبـــة فـــي هـــذا المجـــال أعمـــال ناصر 
الظفيري الذي ال يمكن تجـــاوز قضية البدون 
وما يتشـــابك معها من قضايا الوطن والهوية 

عندما ننظر في منجزه الروائي“.
وفي معـــرض حديثنا عـــن الربيع العربي 
وتداعياتـــه االنقســـامية علـــى المثقفيـــن في 
ظـــل تجدد المواقـــف على المســـتوى العربي 
نســـأل المســـلم إن كان يرى أن باإلمكان خلق 
هويـــة جامعة للمثقف العربـــي بتعدد أطيافه 
وانتماءاته؟ ليجيب متسائًال ”من هو المثقف 
العربـــي؟ من ألف قصـــة أو رواية؟ الشـــاعر؟ 
من نال جائـــزة أدبية؟ هـــل عضويتك برابطة 
األدبـــاء تجعـــل منك مثقفـــًا؟ هناك إشـــكالية 
في تعريف المصطلح. من يســـمون أنفســـهم 
مثقفين يظنون أنهم النخبة، هم ليسوا كذلك؛ 
انجرفوا مع ســـيل وسائل التواصل/ التناحر 

االجتماعي ومنهم من نصب نفسه وصيًا على 
اآلراء فتجـــده يقـــّرر المواقف التـــي يجب أن 
يتخذهـــا حامل لقب المثقـــف كي يكون جديًرا 
بـــه. هـــؤالء ال يحســـنون أدب االختـــالف مع 
اآلخريـــن وهم أكثر من يشـــخصن المســـائل 
الصغيـــرة، فكيف بالقضايا الكبـــرى كالثورة 
أو ما يســـمى الربيع العربي؟ ال أريد أن أكون 
في قالب المثقف. من يسمون أنفسهم مثقفين 
جوقة لهـــا آراؤها المعلبة، التـــي قد اتفق أو 

أختلف معها“.
للمســـّلم إصـــدارات ســـابقة، وهي ”تحت 
عـــام 2010، ومجموعة ”البيرق-  برج الحمام“ 
قصص فـــي مهّب الريح“، الحائزة على جائزة 
األديبـــة ليلـــى العثمـــان عـــام 2013، وال يزال 
مشـــغوًال برصـــد ردود األفعـــال إزاء إصداره 
األخير. وعلى طاولته كتب مكدســـة يطمح في 
االنتهاء مـــن قراءتها. وفي غضون ذلك يترجم 
مقاًال هنا وينشـــر قصة هناك. ويفضل التأني 

في القراءة والتريث في الكتابة.

حسونة المصباحي

} عن منشـــورات الجامعة التونســـية، صدر 
حديثـــا، كتاب ”زمن الفـــن وكينونته“ للباحث 
هشـــام المســـعودي، أستاذ الفلســـفة، ومدير 
المعهد العالي للفنون بمدينة نابل التونسية، 
على شكل دراســـات باللغة الفرنسية. وجميع 
هذه الدراســـات تهدف إلى إثبات أن تفســـير 
الفـــن، وقـــراءة النصـــوص المقّدســـة، وفهم 
ماهية العلوم االجتماعيـــة، ال تتّم بفصل هذه 
المجاالت عن بعضها البعض، بل بإيجاد نقاط 
تبايـــن والتقاء بينها. كما أنه ال يمكن أن نفهم 
ماهية العمـــل الفنـــي إّال إذا اعتبرناه بمثابة 
مولود جديد يأتي إلـــى العالم ُمحّمال بتاريخ 

وبلغة، وأيضا بحقيقة ّما.
 استند المســـعودي في دراساته هذه إلى 
كل مـــن هيدغـــر، وغاداميـــر اللذيـــن خّصصا 
للفـــن فـــي مفهومه الفلســـفي دراســـات هامة 
وعميقـــة. فقـــد بلور هيدغـــر نظرياتـــه حول 
الفن انطالقـــا من أعمال شـــعراء وفنانين من 
أمثـــال هولدرلين، ورينار ماريـــا ريلكه، و فان 
كوخ، وغيورغ تراكل، وســـتيفان غيورغ. وكان 
هدفه رصد معنى الكائن، وحقيقته الجوهرية 
من خـــالل هـــؤالء. فالفن عند هيدغر وســـيلة 

أساســـية لفهم ألغاز الكينونة. وهذا ما طرحه 
في محاضرته الشهيرة ”مصدر العمل الفني“ 
التي ألقاها عام 1935. ففي تلك الفترة القاتمة 
من تاريـــخ ألمانيـــا، وبعد أن قّدم اســـتقالته 
كعميد لجامعة فرايبورغ، خّير هيدغر االنزواء 
ساعيا  في بيته الريفي في“الغابة الســـوداء“ 
إلـــى أن يجد في األعمال الفنية، وفي الشـــعر 
ما يفتح أمام فلســـفته الوجودية آفاقا جديدة، 
وأبعادا أخرى غير تلـــك التي تطرق إليها في 

كتابه الشهير ”الكينونة والزمن“.
انطالقا من أعمـــال المبدعين المذكورين، 
غاص هيدغر في“غابة الفن الكثيفة“ باحثا في 
متاهاتها عـــن حقيقة الكائن وهو في مواجهة 
دائمة وأبدية مع مصاعب الحياة، وألم الموت. 
وبالنســـبة إليه لم يكن الحذاء الملطخ بالطين 
الذي رسمه فان كوخ مجرد حذاء تنتعله فالحة 
فقيـــرة، وإنما هو عمل فني يبـــرز لنا أن الفن 
ُمتصل بجوهـــر الحياة. لذا نحن نحتاجه كما 
نحتـــاج إلى الخبز، أو إلى الماء والهواء. كما 
أن قصيدة لهولدرليـــن، أو لريلكه، أو لغيورغ 
تـــراكل، ال يمكن أن يتوقف الهـــدف منها عند 
إمتاعنا، أو تســـليتنا، بل يتعـــدى ذلك لتكون 
أداة لفهم وجودنا على األرض، والكشـــف عن 

خفايا تاريخنا المنسي من خالل اللغة.

يرى هيدغــــر أن العالم الذي يفتحه العمل 
الفني ليس مجمل األشــــياء الحاضرة، أو تلك 
التــــي تمأل فضاء العمل الفنــــي، بل هو تمّثل 
ما هو غيــــر مألوف وغير اعتيادي. و يشــــير 
المســــعودي هنــــا إلــــى أن محاضــــرة هيدغر 
”مصــــدر العمل الفني“، كانــــت رائدة، وممهدة 
لتحاليل جديدة حــــول ماهية الفن، وحقيقته. 
وبحســــب رأيه، ليس من المهم أن نتفق مع ما 
ورد فيها مــــن نظريات وآراء، وإنما يجدر بنا 
أن نتمّســــك بما هو أساســــي وجوهري فيها، 
أي بالرؤية الجديدة التي طرحتها، والمتمثلة 
في أن العمل الفني له أنطولوجيته هو أيضا 
تمامــــا مثلما هو الحال بالنســــبة إلى الكائن 
البشري. وأما األمر اآلخر الذي جاء به هيدغر 
فهو أن الفن يتقاســــم مع الفلســــفة أســــئلتها 
الوجوديــــة، وبحثها الدائم عن الحقيقة، وعن 

ماهية الوجود.
 اعتمــــادا على ذلك، يرى الباحث أن العمل 
الفنــــي ال يقتصــــر علــــى المتعــــة الجماليــــة، 
بــــل هو يســــعى إلى إضــــاءة ما هو ُمســــْربل 
بالغموض فــــي حياتنا، وَمْغُمور في تاريخنا. 
كمــــا أن العمل الفني، يحمل في أعماقه الزمن 
التاريخــــي لشــــعب من الشــــعوب، أو ألمة من 
األمم. وهو الحدث الــــذي ينبثق من زمن آخر 

يختلــــف عن الزمــــن االجتماعــــي، وعن الزمن 
السياســــي. لذلــــك يعتقد هيدغــــر أن ”الفن له 

قيمة أكثر من قيمة الحقيقة“.
ويرى هشام المسعودي أن غادامير واصل 
مــــا كان هيدغر قد طرحه مــــن نظريات وأفكار 
حول العمــــل الفني. وهو يربــــط كينونة الفن 
بتجربة اإلنســــان، وبالمحيط الذي يظهر فيه. 
وال يتمثل زمن الفن في سرده لحياة الفنانين، 
وال في تقسيم األعمال الفنية بحسب المراحل 
التاريخية، وال بحشــــرها ضمن مدارس فنية، 
وإنمــــا هو يتمثــــل في زمن يختلــــف عن زمن 

المؤرخين. 
وهذا الزمــــن ينبثق من العمل الفني ذاته. 
كمــــا أن العمل الفنــــي لعبة. لكنــــه ليس لعبة 
تقتصــــر على ما يقوم به الالعبون من حركات 
وســــط ملعــــب لكرة القــــدم، وإنما هو شــــبيه 
بحركة الكــــرة بين أقدام الالعبيــــن. وبما أنه 
لعبة، فإن الفن ال يمكن أن يمارس من قبل فرد 
واحد، بل ال بد أن يكون هناك رفيق ومنافس. 
لذا فإن الذين يمارسون فن الرسم، أو النحت، 
أو يكتبون الشــــعر، يحتاجون إلى من يشاهد 
أعمالهــــم، أو يقــــرأ قصائدهــــم، أو يســــتمع 
إليها. والفن لعبــــة أيضا ألنه يحتمل النجاح 

والخسارة.
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فاز الباحث مبارك أباعزي بجائزة اتحاد كتاب املغرب لألدباء الشـــباب في دورتها الحادية عشرة ثقافة

عن روايته {أوتار العشق}.

توفي الكاتب واملترجم البريطاني دينيس جونسون عن 95 عامًا، حسب ما قالت متحدثة باسم 

دار النشر فارار، ستراوس وجيرو بمدينة نيويورك.

الرواية في وحول 

السياسة

} هل تكون السياسة روح األدب، أو 
أحد محّركاته الرئيسة؟ وهل ندخل بهذا 

التساؤل األدب في ما يوصف بـ“مستنقع 
السياسة“ ونقوم بتلويث ما يوصف بأّنه 

طاهر ونقّي فيه؟ لماذا يكون الطهر والنقاء 
والصفات الحميدة المسبغة على أدب 

يبتعد عن مقاربة السياسة بطريقة مباشرة 
وكأّنه يدخل وكرًا ملّوثًا لن يستطيع 

الخالص منه؟ وهل، كما يزعم البعض، أّن 
افتقار النّص األدبّي للمقصد السياسّي 

يبديه كلعبة بالستيكية تقّلد هيكل حسناء 
ال روح فيها؟

هناك رأي يسود عند بعض المشتغلين 
في مجال األدب والفّن يتمّثل في ضرورة 

النأي بالنفس عن الخوض في قضايا 
سياسّية آنّية، وتفضيل ما يوصف بإيثار 

السالمة على االنخراط في مستجّدات 
العصر، يعتقدون أّنهم لو أدلوا بآراء 

تصّب في عالم السياسة فإّنهم قد يفقدون 
جمهورًا في الضّفة األخرى، أو ينزلقون 
إلى منحدر ال يريدون الضياع في طّياته.

وكأّن تقسيم الجماهير إلى ضفاف 
وتوزيعهم على زوايا وفق انتماءات أو 

والءات سياسّية يجبران المرء على طمس 
رأيه اإلنسانّي، الرأي الذي يكون سياسّيًا 

بالضرورة، فكيف يمكن زعم النأي عن 
السياسة وهي تتدّخل في كّل تفصيل من 

تفاصيل حياة اإلنسان، ونتيجة لتداعياتها 
وتأثيراتها، إما يسود سالم واستقرار، 

أو تعّم فوضى وتنشب حروب، كما أّنها 
تساهم في تقسيم الشعوب وتكريس 
الخالفات، وبخاّصة حين تكون هناك 

صراعات دموّية عنيفة.
وهناك َمن يعتقد أّن السياسة تقتل روح 
الرواية التي تقاربها وتغوص في خفاياها، 

وتخنق شخصّياتها وأبطالها بسموم 
الواقع والمباشرة، ألّنها متحّركة سائلة 

بطريقة مرعبة، متغّيرة في التوّجهات 
والمواقف، ويمكن أن يضّيع الروائّي 

بوصلته وهو يتخّبط في عوالمها المعتمة 
وأنفاقها الخانقة، ويوجبون على الرواية 
التي تصبو إلى عمر مديد وانتشار كبير 
عابر لألزمنة واألمكنة أّال تقتحم مضمار 
السياسة المفعمة بالنقائض والمنزلقات.

لماذا قد يراد من األدب في هذا السياق 
التاريخّي أن يتجّنب الخوض في قضايا 

سياسّية، وأن يسعى ليكون نقطة تصالح 
وتقاطع بين الفرق المتناحرة، أي أن يزعم 
الحياد في قضّية إنسانّية ال تقبل الحياد، 

وال يمكن التخّلي عن المشاعر والمنطق 
حيالها، ومن ثّم وضع الظالم والمظلوم 

في خانة واحدة، ورّبما تسليط المزيد من 
الضوء على منطق الجّالد ومحاولة البحث 

عن تبريرات نفسّية لما أقدم عليه من 
موبقات بحّق الناس.

وجد البريطانّي جورج أورويل (1903 
– 1950) الذي انطلق في كتابته من نقطة 
وعي بالظلم، أّنه حين استشعر االفتقار 

إلى القصد السياسّي فإّن ما كتبه ظهر بال 
روح. وقد شّكلت روايته ”1984“ الشهيرة، 
التي تعود إلى صدارة االهتمام بين وقت 

وآخر، نّصًا مربكًا للدكتاتوريات منذ 
صدورها سنة 1949 وحّتى اآلن. مثًال في 

الواليات المّتحدة ازداد اإلقبال عليها 
بطريقة ملحوظة بعد انتخاب دونالد ترامب 

رئيسًا، ألّنها تذّكر وتفضح الممارسات 
الرقابّية التي يسعى لفرضها على الناس. 
وفي أماكن أخرى ظّلت هذه الرواية بعيدة 

عن دائرة االهتمام والضوء السلطوّية 
فلم تمنعها كي ال تلفت إليها المزيد من 

األنظار، ولم تسمح بها كي ال يتّم ترويجها 
وتأخذ حّيزًا كبيرًا من االنتشار، فكانت في 

إطار المعّتم عليه والمتجاهل.
بعيدًا عن اعتبار السياسة مستنقع 
تلّوث للرواية، أو حقل ألغام قد يودي 
بالروائّي الذي يغامر بخوض تجربة 
تفكيك هذا الحقل، وتظهير شيفراته 

وتعرية أسراره، فإّن هذا العالم المليء 
باألكاذيب واألسرار والخبايا يظّل ميدانًا 

أثيرًا من ميادين اشتغال الرواية الحديثة، 
يمكن العبور من خالله إلى بلورة تصّور 
أشمل عن واقع الحال، ورسم صورة أكثر 

دّقة للماضي، والتجّرؤ على استشراف 
تصّورات للمستقبل بناء على ما يتّم 

اكتشافه وإظهاره.

هيثم حسين 

الس

كاتب سوري

[ بسام المسلم: هل كتابة قصة أو قصيدة أو نيل جائزة أدبية يجعل منك مثقفا؟
مذكرات كويتية عن الصراع في سوريا

الفن لعبة ال يمكن أن يمارسها شخص بمفرده

ال ميكن للكتابة الروائية االبتعاد عن اجلرأة والبحث واالستقصاء، ال سيما حني تكون تلك 
املناطق التي تبحث فيها مشــــــتعلة باحلرب وباملوت وباالنتماءات املتنوعة وباأليديولوجيات 
املتناحرة. ”العرب“ توقفت مع الروائي الكويتي بّســــــام املســــــّلم للحديث معه حول روايته 
األخيرة ”وادي الشــــــمس- مذكرة العنقاء“ التي تناولت الثورة السورية من خالل مذكرات 

كويتية.

الصراع يخلق واقعا ضبابيا

بسام المسلم: 

روايتي عن اللحظة 

الراهنة تلتقط تفاصيل 

يخشى عليها أن تنسى

الكاتـــب ال يعتني بتتبع المسلســـل 

التاريخـــي للحـــدث، لكنـــه يقـــف في 

تفاصيـــل الكارثـــة على المســـكوت 

عنه في زمن الصراعات الضخمة

 ◄

هناك من يعتقد أن السياسة تقتل 

روح الرواية التي تقاربها وتغوص 

في خفاياها، وتخنق شخصياتها 

وأبطالها بسموم الواقع واملباشرة

واي
ب

م

ا
ت
ق

ف
ك



أبوبكر العيادي

} ليـــك وســـوات فنانان يشـــهد لهمـــا النقاد 
منـــه  التقليـــدي  الغرافيتـــي،  فـــن  بتطويـــر 
والتجريبـــي، ســـواء باســـتعمال الفيديو، أو 
باعتماد أســـلوب التجريد املعمـــاري، إضافة 
إلـــى عمليات التثبيـــت واآلثـــار، فخلقا بذلك 
الذي يســـتعمل  شـــكال عصريا ”لّالنـــد آرت“ 

عناصر الطبيعة.
ويتكـــون هـــذا الثنائـــي من ليك، واســـمه 
احلقيقي فريديريك ماليك، وســـوات، واســـمه 
ماتيـــو كندريـــك، فأمـــا ليـــك فهو مـــن اجليل 
األول لفناني الغرافيتـــي، ولد في باريس عام 
1971، ونشـــأ قريبا من ســـاحة ســـتالينغراد، 
قبلـــة الغرافيتي األوروبي في ثمانينات القرن 

املاضي.

خالط ليك عـــدة مجموعات أمثال دا منتال 
فابـــورز، وفرنش كيس، وإل ســـي إي (أضواء 
الكاميرا فـــي طور العمـــل) والعربات املدورة 
والتجريديـــة، ثـــم بدأ منذ مطلع التســـعينات 
يتحـــرر مـــن القواعـــد التقليديـــة للغرافيتي 
النيويوركـــي، مكثفا عمله بتأثيرات مدرســـة 
التيـــار  وجتريديـــة  األملانيـــة،  بوهـــاوس 

املستقبلي.
وملا بدأ يهجر الشارع تدريجيا ليعمل داخل 
املؤسسات الصناعية املهجورة، صار من رواد 
ما يعرف اليوم بـ“االستكشـــاف احلضري“، ال 

ينفـــك يجوب الضواحي الباريســـية بحثا عن 
معامل ومســـتودعات مهملـــة، وال يزال ينجز 
أعماله وحيدا أو بالتعاون مع صديقه سوات.

وسوات فرنسي من أصل أميركي، ولد عام 
1978 مبرسيليا، زاول الرسم منذ سن املراهقة 
في الشارع، واحلواري اخلالية، وعلى جانبي 
سكك احلديد في عاصمة اجلنوب، تأثر بكتابة 
شـــولو (وهو نوع مـــن الغرافيتـــي الالتيني 
مبدينة لوس أجنلس) وال ســـيما أعمال تشاز 
بوخرغيـــث، وألف مع ”غري1“ كتاب ”فرنســـا 
القـــاع“ يتتبع فيه ظهور الغرافيتي في جنوب 

فرنسا.
وبدأ ســـوات أيضا عضـــوا مبجموعة ”دا 
منتال فابورز“، رفقة دران وبوم وآخرين، ونشر 
خطوطه التجريدية في شكل جداريات ضخمة، 
مثلما شـــارك مـــع فريقه في معارض بشـــتى 
أنحـــاء العالم، من أســـتراليا إلـــى الدامنارك، 
ومـــن إنكلترا إلـــى أملانيا. ثـــم انتقل إلى عمل 
جتريبي باســـتعمال الفيديو اســـتخلص منه، 
بالتعاون مع صديقه ليك، شريطني هما ”مقام“ 

و“تخطيط مباشر“.
فيتنـــاول جتربـــة فريدة في  فأمـــا ”مقام“ 
مهجـــور بضاحية  فضـــاء ”ســـوبر ماركـــت“ 
أوبرفيلييـــه، ميســـح أربعني ألـــف متر مربع، 
حّولـــه الصديقان إلى إقامة فنيـــة دَعَوا إليها 
أكثر من أربعني فنانا فرنسيا من شتى األعمار 
ظلوا ميارســـون هواياتهم فيها على مدار عام 

كامل.
وبقي املشروع سّرا لم يتخط ذلك الفضاء، 
إال بعد أن حتّول املشـــروع إلى فيلم، حيث مت 
التقاط صور عن كل األعمال خالل إجنازها، ثم 
انتخبت من بينها حوالي تســـعة آالف صورة 
شكلت مادة الشـــريط، مع موسيقى تصويرية 
تكّرم بها املوســـيقار األميركي الشهير فيليب 
غـــالس، صاحب ”أينشـــتاين على الشـــاطئ“، 

و“أخناتون“.

وأما ”تخطيط مباشـــر“، فقد ّمت بالتعاون 
مع عشـــرين فنانا من فناني ”الســـتريت آرت“ 
فـــي ذلـــك الفضـــاء الســـري، مـــا مكنهما من 
تسجيل حضورهما ألول مرة في تشكيلة مركز 
بومبيـــدو للفن املعاصر، ولفت انتباه املفوض 
جـــان دو لـــوازي، فدعاهما مع خمســـني فنانا 
آخريـــن إلى دهاليـــز قصر طوكيـــو بباريس، 
حيث أجنزوا جميعا طوال سنة كاملة معرضا 
فنيا بعنوان ”مشـــروع الســـكو“، إشـــارة إلى 
كهف الســـكو التاريخي، بعيدا عن أنظار زوار 

املتحف الياباني.
وعـــن تلـــك التجربة يقول ليـــك ”إن الغاية 
لـــم تكن إبراز جمالية الغرافيتي، بل مســـاءلة 
موقعه داخل املؤسســـة، واقتـــراح عدة أمناط 
لتثبيته، ولذلك تصرفنـــا بطرق مختلفة، وهو 
مـــا نفّصـــل القـــول فيه ضمـــن الكتـــاب الذي 

أجنزناه عن هذه التجربة“.

ويضيف ”في مرحلة أولى، أجنزنا جدارية 
مشـــتركة في املدرج لنبـــني جمالية الغرافيتي 
وخصوصيتـــه بوصفـــه حركـــة جماعيـــة، ثم 
دعونا خطاطني نعتقد أن لهم أهمية في تاريخ 
ثقافتنـــا الفنية، كي نؤكد علـــى تعدد فروعها 

وتباينها“.
ومنـــذ ذلك الوقت والصديقـــان ال يتوقفان 
عن التعاون مع فنانني من آفاق مختلفة أمثال 
جـــون جورنـــو، وأنياس ب، وجان شـــارل دو 
كســـتلباجاك، وهم من رواد حركـــة ”غرافيتي 
فوتورا“، إلى جانب موضة 2، وجونون، وجاك 
فيّليغلـــي الذيـــن ُيعـــّدون هم أيضـــا من رواد 
”الســـتريت آرت“، مثلما حصل في ”جدار“13، 
حيث شـــاركا في إعداد جداريـــات إلى جانب 
عـــدة فنانـــني تلبية لطلـــب بلديـــة باريس 13 
بتزيـــني عمارة معّدة للتدميـــر زينة مؤقتة، أو 
على غرار ”املتحف اخليالي“ الذي أجنزاه ذات 

ليلة، رفقة أحد عشر رساما من مجموعة 1984، 
في محطة مهجـــورة لتوليد الكهرباء بالدائرة 
بعامة  19. وتلك ســـمة فـــن ”الســـتريت آرت“ 
وفـــن الغرافيتـــي بخاصة، فهو عـــارض عابر 
سريع الزوال، ال يثبت إال بالوسائط التقليدية 

كالكتب والتصوير الشمسي والكاميرا.
ولعل أجمـــل اعتراف بتجربـــة الصديقني 
ليك وســـوات، دعوة جاءتهما مـــن األكادميية 
الفرنسية في روما، الشهيرة بفيّال ميدسيس، 
كـــي يقاربا املدينـــة اخلالـــدة بآثارها القدمية 
وقيعانهـــا وأنفاقهـــا، وقصورهـــا ومقاطعها 
املهجورة، ومســـالك تهويتهـــا لتحويلها إلى 
فضاءات فنية، واستكشاف الصالت التشكيلية 
املوجـــودة بـــني الغرافيتي العتيـــق، كمصدر 
ثمني لعلمـــاء اآلثار، والغرافيتي املعاصر، كما 
انبعث مـــن جديد في املترو النيويوركي خالل 

سبعينات القرن املاضي.
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طاهر علوان

} يعتبـــر فيلـــم ”الصـــدع“ للمخـــرج الصربي 
الشـــاب ديجان زيجفيتش إضافـــة حقيقية في 
مجال الدراما الســـينمائية التي تمزج الخيال 
العلمـــي بالرعـــب، وقد أجـــاد زيجفيتش صنع 
بنـــاء درامي محكم تتابعت فيـــه األحداث على 
نحو مشـــّوق، وحقق من خاللها الهدفين في آن 
معا، وهو المضي بعيدا في األحداث المتخيلة 
المرتبطـــة بالفضاء والعوالم األخرى من جهة، 
واإلغـــراق في الرعب والمفاجآت غير المتوّقعة 

من جهة أخرى.
وفـــي أحـــداث الفيلم، هنالك قمـــر صناعي 
ذو أغراض عســـكرية كان قد سقط في مكان ما 
فـــي األراضي الصربية، ويجـــري تكليف فريق 
مشـــترك صربي/أميركي من أجل إيجاد حطام 
القمـــر واســـترجاع المعلومات الســـرية التي 

يحتويها.
مـــن الجانـــب األميركـــي هنالـــك الممثـــل 
المعـــروف كيف فوريه الذي جســـد شـــخصية 
العميـــل جون ســـميث، والممثلة الســـلوفينية 
كاتارينـــا كاس التي قامت بـــدور العميلة ليز، 
والممثـــل األميركـــي مونتي موركهـــام في دور 
البروفيسور ديسارت، والممثل الصربي درغان 
ميكانوفيتش الذي قام بدور داركو، ومن خالل 
هذه الشـــخصيات األربع يجري تتبع مجريات 

األحداث وتصاعدها.
منـــذ المشـــاهد األولـــى تتضح شـــخصية 
تعاملـــه  فـــي  االســـتعالئية  ســـميث  العميـــل 
مـــع اآلخريـــن وخاصة مع ليـــز وداركـــو، أما 
البروفيسور ديسارت فكان في آخر مهمة له في 
حياته وهو ال يتوقف عن الســـعال المصحوب 
بالـــدم، لكن فـــي المقابل تتضح شـــخصية ليز 
المحّملة بالعطف والتعاطف مع الجميع، وهي 
فتـــاة من أصـــل صربي مما ســـهل مهّمتها في 

الحوار مع اآلخرين.

وتنحـــرف ثيمة الفيلم فجأة عن مســـارها، 
حيـــث يعجز فريـــق العمل عـــن إيجـــاد القمر 
الصناعي المزعـــوم ويدخل أعضاء الفريق في 
دّوامـــة ال نهاية لهـــا، أّولها العثـــور على فتى 
صغيـــر يرتـــدي بدلة بيضـــاء يتماهـــى وجهه 
ومالمحـــه مع ابن ليز الـــذي تركته وهو يعاني 
مـــن مرض الســـرطان، لكـــن الفتى ســـرعان ما 

يختفي في الظالم.
تجري أحداث الفيلم في مشاهد ليلية وسط 
مبـــان مهجـــورة ويتضـــح أن المكان تســـيطر 
عليـــه قوى خفيـــة، فعندما يظهر أحد الســـكان 
وهـــو يطلق النـــار على الجميـــع ويقتل داركو 
برصاصـــة في القلب يســـارع ســـميث في الرد 
وقتل ذلك القروي الكهل، وتقابل ليز ذلك برفض 
شديد وحزن على القروي، ثم ما تلبث أن تظهر 
امرأة تحمل فأسا وتكاد تقتل ليز، التي تسارع 
بدورهـــا إلـــى قتلها، لكـــن المفارقـــة أن جميع 
الشـــخصيات التي يفترض أنها ماتت ســـوف 

تعود إلى الحياة في جو كابوسي ال نهاية له.
ولعـــّل التحول الدرامي الملفـــت للنظر هو 
عثور فريق العمل على رائد فضاء مسّجى، وهي 
مفاجأة غير متوّقعة، إذ يكتشـــف البروفيسور 
ديســـارت أن ذلك الفضائي ليـــس إّال زميله في 
رحلة إلى القمر في عام 1976، لتتكشـــف حقائق 
وأســـرار عن تلك الرحلة، حيث أن الضحية هو 
باألســـاس رائد فضاء ابتلعته هالة بنفســـجية 

في شكل ثقب فضائي.
يجد سميث نفسه في وسط دوامة غريبة من 
القـــوى الماورائية التي تجعل جميع من حوله 
مجّرد أشـــرار وكائنات تتلبســـها قـــوى خفية، 
ولهـــذا ُيعمل فيهـــا قتال بالفـــأس، ألنه توصل 
إلـــى يقين أن قتـــل هؤالء بالرصـــاص يعيدهم 
إلى الحياة، وهكذا نمضي في أجواء قاتمة من 
المفاجآت والقتل يتّوجها نهوض رائد الفضاء 
من رقدتـــه، ليجري تطوير الفكـــرة إلى أن هذا 
الكائن الفضائي ذا الهالة البنفســـجية بقدرته 
الخارقة ربما يكون هو المسيح المخّلص، كما 
ســـيظهر في تنبؤات انتشـــرت فـــي العديد من 
الدول، وهو الذي أسبغ على باقي الشخصيات 
تلك القـــدرة الخرافية بأن يموتـــوا ثم يعودوا 
إلى الحياة. وبسبب كثرة المسارات السردية، 
أوغـــل المخرج في إيجاد المزيـــد من األحداث 
الغرائبيـــة التـــي تفتقر إلى اإلقنـــاع في بعض 
األحيـــان، ومن ذلك عالقة ليـــز بابنها المريض 

بالســـرطان فـــي لقطـــات بداية الفيلـــم، ثم في 
نهايته ثم التماســـها الشـــفاء من الفضائي ذي 
الهالة البنفســـجية، لكن في المقابـــل أّدت ليز 
دورها ببراعة ملفتة للنظـــر، فهي ممثلة قادرة 
بتفـــوق علـــى اســـتبطان المواقـــف المختلفة 
والتعبير عنها، ال ســـيما وأنها أدت دورها في 
أجـــواء من الرعب بينما هـــي مطالبة بأن تعبر 

عن إنسانية عميقة ومؤثرة.
ورغـــم الهنـــة التي رافقت بعض مســـارات 
األحـــداث فـــي الفيلم، نجـــح المخـــرج وكاتب 
السيناريو في زج العديد من الحبكات الثانوية 
التي ســـاعدت في تصعيـــد الدرامـــا، وجعلت 
المشاهد يتنّقل سريعا بين األحداث المتنوعة، 
من ذلك مثال خروج ليز إلى خارج المكان الذي 

يقيـــم فيه الفريـــق، يتكفل وحـــده بالدخول في 
دّوامـــة من األحـــداث والمفاجـــآت التي توحي 
بأنها جزء من حلم كابوســـي طويل مّرت به ليز 
هي وابنها صاحب الدراجـــة الهوائية والبدلة 
البيضاء الذي يمتلك هو اآلخر قوة استثنائية.
ويتمتـــع مخرج فيلـــم ”الصـــدع“ الصربي 
ديجـــان زيجفيتش بســـمعة عالمية، وهو الذي 
أنجز حتـــى اآلن ســـتة أفالم طويلـــة والعديد 
مـــن األفـــالم القصيـــرة، وحصد خـــالل رحلته 
الســـينمائية العديد من الجوائز العالمية التي 
فاقـــت المئـــة جائـــزة، وفيلمه األخيـــر تتويج 
لمســـيرته السينمائية، بعد فيلمه ذائع الصيت 
”الرجل الرابع“ الذي أنتجه قبل ســـبع ســـنوات 

وحصل على العديد من الجوائز أيضا.

{الصدع} دراما متقنة يختلط فيها الرعب بالخيال العلمي
لم يعد أمرا جديدا وال مســــــتغربا ذلك األســــــلوب الذي يّتبعه عدد من املخرجني في مزج 
ــــــر النوع الفيلمي أو  ــــــال العلمي بالرعب، واحد من أســــــباب هذا االندفاع نحو تغيي اخلي
ــــــه بنوعي الرعب واخليال العلمي، هو اجتذاب جمهور كال النوعني، فضال عن منح  تهجين
األحداث ومسارات السرد والبناء الدرامي املزيد من االتساع على مساحة الزمن الفيلمي 

مبا يغري اجلمهور على املتابعة.

سوق ورسامون 

} في املاضي كان الرسام العربي يشعر 
باخلجل حني يصل احلديث إلى أسعار 

لوحاته، أتذكر األصدقاء الكبار وهم 
يشعرون باحليرة في مواجهة ذلك السؤال 
الذي يرميهم في السوق، وهو املكان الذي 

لن تصل إليه أقدامهم، فكيف بهم وهم 
يرون لوحاتهم، وهي أعز ثرواتهم قد 

وصلت إليه؟
ثقافة الرسام العربي لم تكن تعينه على 
النظر إلى لوحته باعتبارها بضاعة، وهي 

حقيقة استفاد منها الكثيرون في الوقت 
الذي كان فيه ذلك الرسام، وهو األصل 
في العملية، غير قادر على استيعابها 

والتعامل معها إيجابيا.
لقد بيعت روائع األعمال الفنية بأبخس 

األثمان، غير أن منتجيها كانوا سعداء، 
ألنها ذهبت إلى األماكن التي ميكن أن 

حتافظ عليها، لقد حرص الرسامون على 
متابعة مصائر لوحاتهم، فهي حتمل شيئا 

من أرواحهم معها.
اليوم ال أحد من الرسامني العرب يفكر 

في مصير أعماله، فاجلميع، وإن كانت 
هناك استثناءات قليلة يرسم من أجل 
العيش، لقد ألقت املشكلة االقتصادية 

بظاللها على عالقة الرسام بلوحته، هناك 
حتول خطير شهدته تلك العالقة.

لقد صارت اللوحة مصدرا للعيش، من 
غيره لن يجد الرسام معنى لالستمرار في 
الرسم، بطريقة أو بأخرى ميكن النظر إلى 

الرسامني العرب باعتبارهم كائنات متارس 
التجارة، وهو ما يعني خضوعهم إلمالءات 

معادلة العرض والطلب.
وألن صاالت العرض تنحاز إلى 

ذائقة املقتني فقد صار على الرسامني أن 
يخضعوا لتلك الذائقة، لذلك ميكن القول إن 
معظم ما ينتج من رسوم في العالم العربي 
إمنا هو وليد ذلك املختبر التجاري، أما من 

يقف خارج ذلك املختبر فمصيره معروف 
سلفا، الفقر والطرد من القبيلة التي صارت 

متد أذرعها إلى كل مكان. لن يلقى الفنان 
احلر املستقل ترحيبا، ذلك ألن أعماله لن 

تلقى رواجا جتاريا.
لقد فشل الكثيرون في اختراق تلك 
السوق التجارية ال بسبب ترددهم، بل 

بسبب انغالق الفن على نوع فني ال يسمح 
لسواه بالتنافس معه، لقد انهار الرسم 

العربي من أجل السوق.

فاروق يوسف

و

كاتب عراقي

تواصل النجمة األميركية ليدي غاغا حاليا تصوير مشـــاهدها في فيلم الدراما املوسيقي الجديد 

الذي يحمل عنوان {ولد نجما} في شوارع مدينة لوس أنجلوس األميركية.

يواصـــل املخـــرج علي عباس ظفر تصوير فيلمـــه البوليوودي الجديد {تيغـــر زيندا هاي} للنجم 

سلمان خان في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، على جدول زمني يمتد إلى 65 يوما.

ليك وسوات ثنائي االستكشاف الحضري والجداريات الصامدة 
[ فنانان طورا الغرافيتي ومنحاه بعدا جماعيا  [ صديقان يحوالن خرائب فرنسا إلى فضاءات فنية

ليك وسوات فنانان فرنسيان من نفس اجليل يعمالن جنبا إلى جنب منذ 2010، ويشتركان 
ــــــى بالتنقل في أرجاء املدينة  في ”األوربيكس“ أو فن ”االستكشــــــاف احلضري“، الذي ُيعن

طوال وعرضا بحثا عن خرائب عصرية، ليجعال منها جداريات فنية مبهرة.

شخصيات تموت لتعود إلى الحياة من جديد

من فن زائل إلى فن دائم  

أحداث الفيلـــم {الصدع} تجري في 

مشاهد ليلية وسط مبان مهجورة، 

حيـــث تســـيطر على المـــكان قوى 

خفية

 ◄

 إنجازه 
ّ

مشروع {تخطيط مباشر} تم

من قبـــل الصديقيـــن بالتعاون مع 

عشـــرين فنانا من فناني {الستريت 

آرت} في فضاء سري

 ◄



} القاهرة – ليس شــــرطا أن تكون قد انتهت 
صالحية الدواء لالمتناع عــــن تناوله، فهناك 
الكثيــــر من األدوية ميكن التراجع عن تناولها 
العتبارات أخرى. بــــّني عدد من العلماء الذين 
تولوا البحث عن مدى خطورة األدوية منتهية 
الصالحيــــة علــــى صحــــة متناوليهــــا مبركز 
”دارمتــــوث هيتشــــكوك“، أن تلــــك األدويــــة لم 
تعد باخلطــــورة املتوقعة على اإلنســــان، ذلك 
أن هناك عوامل أخرى حتدد خطورتها وليس 
تاريــــخ انتهــــاء صالحيتها فقــــط، لذلك ميكن 
لإلنســــان تناولهــــا دون اخلوف مــــن تأثيرها 

على الصحة.
وأظهرت الدراسة أن عملية تخزين األدوية 
منتهيــــة الصالحية من احملددات الرئيســــية 
خلطورة األدوية على صحة متناوليها، حيث 
أن مــــرور أكثر من عام عليهــــا يبطل مفعولها 
النافــــع، وبالتالــــي يصبــــح لها تأثيــــر ضار. 
ويخــــرج هذا عن نطاق الشــــركات التي تولت 
عمليــــة التصنيــــع، لكونهــــا ال تضمــــن فترة 
التخزين في أماكن التســــويق أو البيع، لذلك 
تكتفــــي بالتحذير عــــن بعد عنــــد انتهاء فترة 
صالحية الدواء، األمر الذي يعتمد عليه جميع 

املرضى.
ويقول د. محمد رؤوف حامد، أســــتاذ علم 
األدويــــة، بالهيئة القوميــــة للرقابة والبحوث 
الدوائيــــة في القاهرة ”ال ترتبــــط فترة انتهاء 
صالحية األدوية بكونها تضر بصحة اإلنسان 
ولكــــن ينصح دائمــــا باالمتناع عــــن تناولها، 
حيث أن شركات التصنيع أو اجلهات املراقبة 
لهــــا ال تضمن كيفية التخزين والفترة الزمنية 

التي استغرقتها تلك األدوية داخل املخازن. 
ولكن فــــي الكثير من احلــــاالت تكون ذات 
فاعلية وتأثيــــر إيجابي، إذا توّفرت فيها وفي 

عملية التخزين عدة شروط، أبرزها أال تتجاوز 
مدة التخزين عاما كامال، حتى يضمن املريض 
أن املواد الفعالة في تلــــك األدوية ال تزال كما 

هي، وال تعود بالسلب على صحة اإلنسان. 
كما يشــــترط أن يكون مكان التخزين جيد 
التهوئــــة، فمن املعلــــوم أن تخزين األدوية في 
أماكــــن تفتقد إلــــى عامل التهوئــــة، يجعل من 
تفاعل املواد املكونة أمرا واردا جدا، وبالتالي 
تصبح ُمضّرة بصحة متناوليها، ألن التفاعل 
بني تلك املواد ميكن أن يحدث بصورة خاطئة، 
تبعــــا الختالف درجة احلــــرارة التي غالبا ما 
حتدث تغييرا في التفاعل الكيميائي ورائحة 
املكونات. لذلك يشــــترط أن يكون مكان تخزين 
األدوية جيد التهوئة حتى ال يحدث تغيير في 

مستوى وحجم التفاعالت“.
ويضيف رؤوف ”تعــــرض األدوية للضوء 
من األشــــياء التي تفقدها توازنها الكيميائي، 
لذلك يفضل قبل اســــتخدام األدوية التأكد من 
كونهــــا لم تتعــــرض للضوء مباشــــرة لفترات 
طويلــــة، خاصة بعد انتهاء مــــدة صالحيتها، 
فإن لم تتعرض للضوء الشديد املباشر قبل أو 
بعد انتهاء مدتها، ميكن لإلنسان استخدامها. 
فمن بــــني األدويــــة مــــا يتأثــــر باألضواء 
وأشعة الشــــمس أكثر من تأثره بعامل الوقت 
الذي مير عليه بعد عملية التصنيع والتعبئة. 
كما يشترط أن يكون املكان املخصص لتخزين 
األدويــــة جافا متامــــا وليس رطبــــا، حيث أن 
األدوية مــــن أكثر املنتجات تأثــــرا بالرطوبة، 
لذلك يفضل عدم تناولها إذا تعرضت للرطوبة 
حتى وإن لم تكن منتهية الصالحية، وبالتالي 
ال يعد عامل انتهاء الصالحية محددا رئيسيا 

لالمتناع عن تناول األدوية“.
كمــــا يشــــير د. محمد إســــماعيل، أســــتاذ 
الصيدلــــة اإلكلينيكية بجامعــــة القاهرة، إلى 
أن تاريــــخ انتهــــاء صالحية األدويــــة ال يعني 
االمتنــــاع عــــن تناولهــــا، فقد تبــــني من خالل 
دراسة أجراها عدد من الباحثني بإدارة الغذاء 
والــــدواء األميركية، أن مفعــــول األدوية طاملا 
توّفرت فيه شــــروط التخزين الصحيحة، ميتد 
إلــــى ما بعد مــــدة انتهــــاء الصالحية، خاصة 

وأن الكثير من الشــــركات متيل إلى البعد عن 
احلديث فيما يتعلق بتاريخ الصالحية. وهو 
ما دفعها إلى إجراء تعديل على تكوين األدوية 
مبــــا ال يضر بتأثيرها اإليجابي على املرضى، 
لزيــــادة عمرهــــا االفتراضي مع زيــــادة عملية 
التخزيــــن، والعمــــل علــــى تالشــــي تأثيراتها 
الســــلبية إذا ما تناولها املريــــض بعد انتهاء 
مــــدة صالحيتهــــا. كمــــا أنها حــــددت نوعية 
األدوية التي ال تتأثــــر بعامل الوقت والضوء 
والتخزيــــن، والتــــي ميكن للمريــــض تناولها 
دون النظر إلى مــــدة انتهاء صالحيتها. وفي 
املقابــــل، حــــذرت من تنــــاول األدويــــة املعبأة 
داخل عبوات بالســــتيكية، لكونها تتفاعل مع 

مكونات الدواء إذا تعرضت للضوء املباشر.
ولفت إسماعيل إلى أنه بالرغم من فاعلية 
األدوية بشــــكل عــــام حتى بعد انتهــــاء تاريخ 

صالحيتهــــا، إال أنه يشــــترط فــــي تناولها أن 
تكــــون قــــد تعرضت لدرجــــة حرارة تناســــب 
مكوناتهــــا الكيميائيــــة. مــــن بني تلــــك املواد 
مــــا يتأثر ســــلبا بارتفــــاع أو انخفاض درجة 
احلــــرارة، مثل املضــــادات احليويــــة، وأدوية 
عالج أمراض القلب، التي سريعا ما تتلف إذا 

حفظت في درجة حرارة ال تناسبها. 
وبالتالــــي فإن فاعلية تلــــك األدوية تنعدم 
متاما، هذا إن لم تضــــر باملريض أيضا. لذلك 
من األفضل التخلص من كافة األدوية التي مت 
تخزينها أكثر من عام كامل، خاصة إذا كان قد 
مت هذا التخزين داخل املنزل وتعدى األمر مدة 
انتهــــاء صالحيتها، ففي هــــذه احلالة يحتمل 
أن يكون الــــدواء قد تعرض للضوء املباشــــر 
ولدرجة حرارة مرتفعة جتعل منه منتجا غير 

فعال.

أكــــدت وزارة الصحة االحتاديــــة األملانية 
أنــــه من الضــــروري منع تخزيــــن األدوية في 
احلمام وذلك نظرا للتقلب الشديد في مستوى 
الرطوبــــة داخلــــه، والرتفاع درجــــات احلرارة 
فيــــه، ولذلــــك ال يعــــد مكانا مناســــبا لتخزين 
األدوية. أما الســــيارة فيجب عدم ترك األدوية 
فيهــــا، نظرا إلمكانية تعرضها لدرجات حرارة 

مرتفعة، ال سيما في فصل الصيف.
أمــــا األدويــــة التــــي ميكــــن أن تفســــد أو 
تصبح ملوثة بعد فتــــح عبوتها للمرة األولى 
كقطرات العيون مثال والدواء السائل، فيجب 
اســــتخدامها في الفترة الزمنيــــة احملددة في 
النشــــرة الدوائيــــة امللحقــــة، كأســــبوع مثال. 
وحتى ال ينســــى املريض ذلك املوعد فبإمكانه 
تدويــــن تاريــــخ فتح العلبــــة وتاريــــخ انتهاء 

استعمالها بعد الفتح على العلبة نفسها.

} ســاو باولــو ( الربازيــل) – كشـــفت دراســـة 
ميكن  برازيلية حديثة أن مكمالت فيتامني ”د“ 
أن تســـاعد فى احلّد مـــن اآلالم املزمنة، وعلى 
رأســـها آالم التهاب املفاصـــل واحليض وآالم 
الظهر املزمنة، جنبا إلى جنب مع النوم اجليد.
أجـــرى الدراســـة باحثون بجامعة ســـاو 
باولو االحتادية، ونشروا نتائجها  في دورية 

”جورنال أوف إندوكراينولوجي“ العلمية.
وأجرى فريق البحث دراسته لكشف العالقة 
بني مستويات فيتامني ”د“ واضطرابات النوم 
وتأثيـــر ذلك على احلد من األلم، واكتشـــف أن 
تلعب جنًبا إلى جنب مع  مكمالت فيتامني ”د“ 
عادات النوم اجليدة، دوًرا في إدارة األمراض 
املرتبطـــة باأللم، مبا في ذلـــك التهاب املفاصل 

وتشنجات احليض وآالم الظهر املزمنة.
وقالـــت الدكتـــورة مونيكا ليفي أندرســـن 
املشرفة على فريق البحث، إن مكمالت فيتامني 
”د“ مـــع النوم اجليد ميكـــن أن تزيد من فعالية 
عالجـــات إدارة األلم، وتعتبر طريقة بســـيطة 
وفعالة لتخفيف العبء عن اخلدمات الصحية 

وحتسني حياة املرضى.

وأضافـــت أن فيتامـــني ”د“ قـــد يكـــون له 
دور هام فـــي العالقة بني األلـــم والنوم، للحد 
من مجموعـــة متنوعة من األلـــم، مثل التهاب 
املفاصـــل وآالم الظهـــر املزمنـــة وتشـــنجات 

احليض.
واآلمـــن  األول  املصـــدر  هـــي  والشـــمس 
لفيتامـــني ”د“، فهـــي تعطي اجلســـم حاجته 
من األشـــعة فوق البنفســـجية الالزمة إلنتاج 

الفيتامني.
”د“  فيتامـــني  نقـــص  تعويـــض  وميكـــن 
بتناول بعض األطعمة مثل األســـماك الدهنية 
كالسلمون والســـردين والتونة، وزيت السمك 
وكبـــد البقر والبيض، أو تنـــاول مكمالت هذا 

الفيتامني املتوافرة بالصيدليات.
للحفاظ  ويســـتخدم اجلســـم فيتامني ”د“ 
علـــى صحة العظـــام وامتصاص الكالســـيوم 
بشـــكل فعال، وعـــدم وجود ما يكفـــي من هذا 
الفيتامني قـــد يرفع خطر إصابة األشـــخاص 
بهشاشـــة وتشـــوهات العظـــام، والســـرطان 
املناعـــي  اجلهـــاز  وتعطيـــل  وااللتهابـــات، 

للجسم.

وكانت دراســـات سابقة كشـــفت أن األفراد 
أكثر  الذيـــن يعانون مـــن نقص فيتامـــني ”د“ 
عرضة لإلصابة بأمـــراض الزهامير والتوحد 
وانفصام الشـــخصية، باإلضافـــة إلى التهاب 
األمعـــاء وارتفاع ضغط الـــدم وأمراض القلب 

والكلى والقولون العصبي.
”د“  فيتامـــني  نقـــص  أعـــراض  تختلـــف 
باختـــالف املرحلة العمريـــة؛ إذ أن نقصه في 
كل مرحلة عمرية يسبب مرضًا معينًا، وبشكل 
عام يســـبب نقصـــه انخفاضًا فـــي امتصاص 
الكالســـيوم حتى لو كانت الكميـــات املتناولة 
من الكالســـيوم كافية، إذ يعمل هذا الفيتامني 
على امتصاص الكالســـيوم فـــي األمعاء، كما 

يوضح الدكتـــور أندرياس بفايفـــر، املختص 
بالغـــدد الصماء، في حـــوار مع املوقع األملاني 

دوتشه فيله.
ويضيف بفايفر قائال ”عندما نحصل على 
فإن جسمنا ال  الكالســـيوم بغياب فيتامني ’د‘ 
يقوم بامتصاصـــه. وبالتالي يؤدي نقص هذا 
الفيتامـــني إلى نقص فـــي الكالســـيوم. وألن 
الكالســـيوم ضـــروري لعمل األعصـــاب، يقوم 
اجلســـم بضبط مســـتواه من خالل ’الهرمون 
الدريقـــي باراثورمـــون‘. يرتفـــع إنتـــاج هذا 
الهرمـــون عنـــد نقـــص الكالســـيوم لتعويض 
النقص من خالل العظام، وهو ما يتسبب على 

املدى البعيد في هشاشة العظام“.
وينصح املوقع األملاني بإجراء فحص للدم. 
وهذا الفحص يصبح ضرورّيا إذا كان الشخص 
يعاني من تكـــرار أمراض اجلهاز التنفســـي، 
وأمـــراض  والصدفيـــة  العضـــالت  وضعـــف 
الكلى املزمنة والســـكري والربـــو وااللتهابات 
التي تؤثر على دواعم الســـن، وأمراض القلب 
واألوعية الدموية، والشـــيزوفرينيا (الفصام) 

واالكتئاب والسرطان.

األدوية منتهية الصالحية صالحة لكن بشروط
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صحة
لفت صيادلة أميركيون إلى أن هناك الكثير من األدوية التي ميكن تناولها حتى بعد نهاية 
فترة صالحيتها. وأثبتت سلسلة من التجارب املخبرية أن اخلطر احلقيقي الذي قد تشكله 
األدوية يتركز في شروط التخزين نفسه الذي من املمكن أن يؤثر تأثيرا عميقا في تركيبة 

الدواء ومواده الفعالة.

[ عملية التخزين أكثر خطورة من انتهاء الصالحية  [ تهوئة مكان التخزين تحافظ على املواد الفعالة في الدواء

} بورهنايم (أملانيا) - كشـــف باحثون أن نســـبة 
الكوليســـترول املثاليـــة ليســـت هـــي نفســـها 
للجميـــع وإمنا على املـــرء تكييفها وفق حالته 

الصحية ونسبة الدهون املخزنة في جسمه.
قـــال الطبيب األملانـــي راينهولد لونوف إن 
ارتفـــاع مســـتوى الكوليســـترول ينـــذر بخطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأضاف رئيس عيادة التشـــخيص والطب 
الوقائي مبدينة بورنهـــامي األملانية، أن القيمة 
التي ينبغي أن يســـتهدفها كل فرد تعتمد على 
عوامـــل مختلفـــة، أال وهـــي: الســـن واجلنس 
واملعاناة من مرض ســـابق والتدخني والعامل 
الوراثـــي بوجود ســـجل تاريخـــي للمرض في 
العائلـــة. وأردف لونوف قائـــال ”ال توجد قيمة 
إرشـــادية، ولكـــن يجـــب علـــى املـــرء أن يحدد 
املجموعة التي ينتمي إليها من بني مجموعات 

اخلطر“.
وأوضـــح الطبيـــب األملاني أن األشـــخاص 
الذين أصيبـــوا بالفعل بأزمة قلبية أو ســـكتة 
دماغيـــة ينتمـــون إلـــى املجموعـــة املعرضـــة 
ملخاطـــر عالية جـــدا. وينطبق هـــذا أيضا على 
املرضـــى الذين يعانـــون من داء الســـكري مع 
تلفيات عضوية. وهنا ينبغي أال يزيد مســـتوى 

الكوليسترول على 70.
وميكن أن يرتفع هذا املستوى لدى شخص 
ال يعانـــي من أي مخاطر إلى 135. وقد يقع هذا 
لشـــباب أصحاء ال يدخنون، ولم يعان أحد من 
أقاربهم من حاالت أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
وإذا كانـــت القيمـــة عالية ميكـــن خفضها 
من خـــالل النظام الغذائي املتـــوازن واملواظبة 
على ممارســـة الرياضة. وهنـــا ينصح لونوف 
باالعتمـــاد علـــى الدهـــون النباتيـــة أكثـــر من 
احليوانيـــة، أي تنـــاول اخلضـــروات الطازجة 

وزيت الزيتون وأيضا األسماك.
وأشـــار الطبيب األملاني إلـــى أن الرياضة 
تســـهم في حتفيز عملية األيض، لذلك يتوجب 
على املرء أن ميارس األنشطة احلركية مبعدل ال 

يقل عن 150 دقيقة في األسبوع. 

} خلصت دراســـة كندية إلى أن نظام املشـــي 
بوتيـــرة معتدلة قد يقلل مـــن أعراض الضعف 
اإلدراكي احملدود املرتبط بســـوء حالة األوعية 
الدموية فـــي املخ، وأوضحت أن مـــن اعتادوا 

املشي بانتظام كانت ردود أفعالهم أسرع.

} حـــذرت الرابطـــة األملانية ألطبـــاء أمراض 
النســـاء مـــن إمكانيـــة انتقال عدوى املســـالك 
البولية للسيدات أثناء االستحمام في حمامات 
السباحة، وأوضحت أن البكتيريا املعوية هي 

املسؤولة عن هذا االلتهاب املؤلم.

} حــــّذرت دراســــة إيطاليــــة حديثــــة مــــن أن 
الدماغ البشــــري يتعرض للتآكل حني ال يأخذ 
اإلنســــان قســــًطا كافًيا من النوم ليــــًال، لكنها 
أوضحــــت أن األمــــر ال يتســــبب فــــي أضرار 

صحية مقلقة.

أفاد باحثون بأن األطعمة ذات اللون البنفسجي، مثل الكرنب البنفسجي والتوت األزرق، تتمتع أيضا بفوائد صحية جمة ويرجع لونها 

إلى مادة {أنثوسيان} التي تحمي من أمراض القلب واألوعية الدموية والخرف.

مكمالت فيتامين {د} مسكن لألالم المزمنة

 تاريخ انتهاء صالحية األدوية ال يعني االمتناع عن تناولها

الكوليسترول يتكيف 

مع الحالة الصحية

} أظهرت دراســـتان أميركيتان أن اتباع نظام 
غذائـــي غنـــي باأللياف يـــؤدي إلـــى انخفاض 
خطر اإلصابة بالتهاب مفصل الركبة وهشاشة 
العظام، ويســـاعد على انخفاض الوزن، ويعّزز 

التحكم في مستويات السكر في الدم.

صورة وخبر

مباشـــرة  للضـــوء  األدويـــة  تعـــرض 

لفتـــرات طويلـــة مـــن األشـــياء التـــي 

الكيميائـــي، لذلك  تفقدهـــا توازنها 

يفضل وضعها بعيدا عنه

◄

أعراض نقص فيتامني {د} تختلف 

باختـــالف املرحلة العمريـــة؛ إذ أن 

نقصه في كل مرحلة عمرية يسبب 

مرضًا معينًا

◄



تـــدرس احلكومـــة البريطانية عدة  } لنــدن – 
خيـــارات إلجبار شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
علـــى محاربـــة احملتـــوى التحريضـــي علـــى 
شـــبكاتها، وبـــذل املزيـــد من أجل وقـــف مواد 
خاصة باملتطرفني، بحســـب ما أكد وزير األمن  

البريطاني بن واالس.
وقال واالس لهيئة اإلذاعة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“، ”ســـندرس نطاق اخليـــارات. نرى 
األملـــان قد طرحوا غرامة على األرجح، ال نعرف 
بعُد ما إذا كان ذلك ســـينجح، لكن هناك العديد 
من الضغوط التي ميكننا ممارستها على بعض 

هذه الشركات“.
وأضـــاف ”نعتقـــد أن لديهـــا (الشـــركات) 
التكنولوجيـــا والقدرة التـــي متكنها من تغيير 
احللول احلسابية التي تستخدمها“. وتابع أن 

إحدى القضايا هي الطريقة التي تربط بها هذه 
الشـــركات التدوينات املختلفـــة مبثيالتها من 

املواد على اإلنترنت.
بدورها صرحت وزيرة الداخلية البريطانية 
آمبـــر راد إن بريطانيـــا حترز تقدمـــا جيدا مع 
شـــركات التكنولوجيا للحصول على الرسائل 

املشفرة اخلاصة مبن يشتبه بأنهم متشددون.
واشـــتكت بريطانيـــا مرارا من أن شـــركات 
التكنولوجيا لم تكشـــف ما يكفي من معلومات 
عن الرسائل املشفرة اخلاصة مبن يشتبه بأنهم 
متشـــددون غيـــر أن شـــركات تكنولوجيا مثل 
واتساب قالت إنها ال تستطيع اختراق التشفير 

التام بني طرفي الرسالة.
وقالت راد ”نحرز تقدما جيدا مع الشركات 
التـــي تطبق التشـــفير التام. بعضهـــا متعاون 

أكثـــر من غيرهـــا لكننا ســـنواصل البناء على 
ذلـــك“. وأضافت ”اجلانب الذي أهتم به بشـــدة 
هـــو شـــركات اإلنترنـــت التـــي تواصل نشـــر 
منشـــورات حتض على الكراهية. حيث تساهم 
مـــواد الكراهية في حتول النـــاس إلى التطرف 

في البالد“.
ويبـــدو أن الســـلطات البريطانية تفكر في 
اتخاذ خطـــوات مشـــابهة، ملا أقرتـــه نظيرتها 
األملانيـــة حيث أقرت مشـــروع قانـــون لتغرمي 
شبكات التواصل االجتماعي بـ50 مليون يورو 
إذا لم ترفع فورا تدوينات حتض على الكراهية.

مخـــاوف  يثيـــر  اجلديـــد  القانـــون  لكـــن 
املؤسسات التي متثل الشـــركات واملستهلكني 
والصحافيـــني على اإلنترنت، مـــن أن يحد من 

حرية التعبير.

ويعطي مشـــروع القانون شبكات التواصل 
االجتماعـــي مهلة 24 ســـاعة حلـــذف أو تغيير 
محتوى إجرامي واضـــح، و7 أيام للتعامل مع 
احلاالت األقل وضوحا مع االلتزام بإبالغ مقدم 
الشـــكوى بطريقة إدارة املسألة. وفي حال متت 
مخالفة القانون فإن ذلك يعرض الشركة لغرامة 

تصل إلى 50 مليون يورو.

} واشــنطن – يـــزداد اعتمـــاد وكاالت األنباء 
العامليـــة ومؤسســـات اإلعـــالم الكبـــرى على 
الطائرات  دون طيار إلجناز التقارير الصحافية، 
باعتبارها وســـيلة غير مكلفة اللتقاط الصور 
والفيديوهـــات من اجلو باملقارنـــة مع الطرق 

التقليدية كطائرات الهليكوبتر.
وعرضت إيريـــن وانغي في تقرير لها على 
شـــبكة الصحافيـــني الدوليـــني، جتربـــة لعدد 
مـــن الصحافيني لتعّلم اســـتخدام تكنولوجيا 

الطائرة  دون طيار إلخبار قصص مقنعة.
وتناولـــت ورشـــة عمـــل كيفية اســـتخدام 
الطائرة  دون طيار في قصص األخبار العاجلة، 
وجمع البيانات وتغطية األماكن التي يصعب 
الوصول إليها، وضمت ســـبعة صحافيني من 
تنزانيـــا، كينيا وأوغندا حضـــروا للعمل على 
تطوير مشـــاريع صحافة الطائـــرة  دون طيار 

اخلاصة بهم خالل الشهرين القادمني.
وركزت الورشـــة التي أطلق عليها ”شيفرة 
في زنزيبـــار بتنزانيا على  من أجـــل أفريقيا“ 
التقـــاط الصور التـــي كانت مســـتحيلة نظرا 
للتضاريس الصعبة أو للخطـــر الكامن بأنها 

لن تكون بعيدة املنال.
ومت توقيت الورشـــة لتتزامـــن مع مؤمتر 
زانســـيا في تنزانيا، الذي ركز على استخدام 
الطائـــرة  دون طيار في األبحـــاث، واحلد من 

خطر الكوارث وتطبيقات رسم اخلرائط.
ويســـتخدم نوزوالك دوســـن من مجموعة 
مونانتشي التنزانية طائرة  دون طيار إلعداد 
تقرير حول الزراعة فـــي املناطق النهرية غير 
املشروعة واستخراج الرمل في دار السالم في 
حني ســـيركز صحافيون آخـــرون على قضايا 

التمدن والزراعة وتغير املناخ.
ويحظـــى الصحافيون خـــالل عملهم على 
قصصهم بدعم وتوجيه من صحافي الطائرات  

دون طيـــار جونـــي ميلـــر وقائـــد الطائرة من 
دون طائرة كريس أونيونـــدو من ميكرودرون 
أفريقيا. وكان االثنان قد عمال سابقا معا على 
تغطية عدم املســـاواة في أحيـــاء نيروبي في 

مشروع مشاهد غير متساوية.
وقـــال ميلـــر للمشـــاركني إن تكنولوجيـــا 
الطائرة  دون طيار ليســـت رصاصة ســـحرية 
ولكنهـــا ســـمحت لوســـائل اإلعـــالم بإعطاء 
جمهورهـــا منظـــورا مختلفا حـــول ما هو في 

بعض األحيان قصة قدمية.
أن  الصحافيـــني  مـــن  العديـــد  ويعتبـــر 
الطائـــرات  دون طيـــار قامت بـــدور كبير في 
إيصال القصص للجمهور، وأطلق ماكســـويل 
أغوانـــدا املصـــور الصحافي لـــدى مجموعة 
”ســـتاندرد ميديا“ فـــي كينيا، علـــى الطائرات  
دون طيـــار لقـــب ”مغيـــرة اللعبـــة“ للصحافة 

األفريقية.
وتتطلـــب صحافـــة الطائـــرات  دون طيار 
مهـــارات متنوعة نظرا إلـــى أنها نظام يحوي 
الكثيـــر من األجزاء املتحركـــة. وغالبا ال ميلك 
مشـــّغل الطائـــرة  دون طيار املهـــارة الكافية 
اللتقـــاط الصـــور املطلوبـــة خللـــق محتـــوى 
صحافي جيد. لذلك من املهم التخطيط املسبق 
اللتقـــاط الصور وإطالع مشـــّغل الطائرة على 

املشاهد احملددة التي تريدها.
ويحتاج الصحافيون إلى وســـيط جيد من 
املنطقة التـــي يعملون فيها، للمســـاعدة على 
حتليل املوقع، وتأمني خارطة الطريق وحتديد 
نقـــاط القوة اجليدة. ما يســـاعد علـــى توفير 
الوقـــت لكون الطائـــرات  دون طيـــار ميكنها 

البقاء في اجلو لوقت محدد.
وميكن اســــتثمار الطائــــرة  دون طيار في 
مجاالت أبعد من التصوير، فبإمكانها التأقلم 
مــــع حّساســــات مختلفــــة مثــــل الكيميائيــــة، 
الصوتيــــة والضوئيــــة التي متكــــن من جمع 
بيانــــات إضافية للقصــــة الصحافية، ويفضل 
التقــــاط صور على األرض لدعم صور الطائرة  
دون طيار، حيــــث ال ميكن للطائرة  دون طيار 
توفير هذا املشهد اخلاص الذي ميكن التقاطه 
عبــــر التصويــــر عــــن قــــرب. ويبــــدو واضحا 
حــــول العالم، تزايــــد اســــتخدام الصحافيني 

لتكنولوجيــــا الطائــــرة  دون طيــــار مــــن أجل 
زيادة نســــبة التقارير التــــي يعّدونها بتكلفة 
زهيدة نسبًيا. ومن أجل مساعدة الصحافيني 
ليصبحــــوا أكثــــر مهــــارة في اســــتخدام هذه 
صحافــــة  مختبــــر  قــــّدم  اجلديــــدة،  التقنيــــة 
الطائرات من بدون طّيار في جامعة نيبراسكا 
لينكولن دليًال يتضّمــــن عمليات مجانية عبر 

اإلنترنت.
وأنتج الدليل مات وايت، مؤسس املختبر، 
الــــذي يعــــّد مصــــدًرا مفتوًحــــا وحاصال على 

رخصة املشاع اإلبداعي.
ويقول وايــــت إنه من املفتــــرض أن يكون 
الدليل مســــاعًدا في غرفة األخبار ككّل، مشيًرا 
إلــــى أّنه يحــــّدد أفضــــل املمارســــات للطائرة 
وذلــــك عبــــر ثالثــــة أدوار مهّمة هــــي: الطيار 

الــــذي يتحّكــــم بالطائــــرة عن بعــــد، واملراقب 
والصحافي. ويشــــمل الدليل موضوعات عّما 
قبل رحلة الطائــــرة  دون طيار إلى أخالقيات 
هذا النوع من الصحافة وإجراءات الطوارئ.

وأضــــاف وايت ”مــــع األنظمــــة اجلديدة، 
دخلــــت غرف األخبار في مرحلة مهنّية مبجال 
الطيــــران، وهــــي تبــــدأ مــــع كتابــــة كل غرفة 
لإلجــــراءات التي يجب اتباعهــــا في كل رحلة 

من أجل احلفاظ على السالمة“.
يذكــــر أنه اعتباًرا من 29 أغســــطس 2016، 
أصبــــح بإمــــكان أي صحافــــي فــــي الواليات 
املتحــــدة األميركية أن يســــتخدم طائرة  دون 
طيــــار وذلك بعــــد اجتياز اختبار لــــدى إدارة 
الطيــــران االحتادّيــــة واحلصــــول علــــى إذن 
عمل. ويتطلب االختبــــار أن ينجح الصحافي 

بقراءة خرائــــط اجلو وتقرير األحوال اجلوّية 
للطيــــران، وكذلــــك اإلجابة عــــن مجموعة من 

األسئلة حول بروتوكول السالمة.
وقّدم املختبر نصائح ملساعدة الصحافيني 
علــــى اتباع قوانني إدارة الطيــــران االحتادّية 
قدر اإلمكان، وجتّنــــب املخالفات والعقوبات، 
بحســــب وايت الذي لفت إلى أّنــــه في الوقت 
الذي أجيزت فيه هذه التقنية للصحافي، بات 
بإمــــكان أي أميركي اســــتخدام هــــذه الطائرة 

شرط اتباع املعايير والشروط اجلديدة.
وشــــّدد وايت على أّن الطائرات  دون طيار 
ســــتصبح أداًة شائعة في غرف األخبار، وذلك 
ألّنها تتيح للصحافي استخدام التكنولوجيا 
بالطريقــــة الصحيحــــة وفــــي ظــــّل احتــــرام 

القوانني.
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الطائرات دون طيار تغير {قواعد اللعبة} للصحافة التقليدية

أصبحت الطائرات  دون طيار أداة صحافية في غرف األخبار، ســــــمحت لوسائل اإلعالم 
ــــــة، وبكلفة منخفضة، لكنها  بإعطــــــاء جمهورها منظــــــورا مختلفا حول القصص الصحافي

تطلب من الصحافيني إتقان مهارات متعددة.

«هناك معايير يجب أن تتبعها وســـائل اإلعالم املختلفة في تغطيتها لألحداث اإلرهابية، منها ميديا

عدم االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لألخبار واحترام الخصوصية}.

إيناس أبويوسف
أستاذة اإلعالم بجامعة القاهرة

«بما أن الصحافة تتعرض للحصار في جميع أنحاء العالم، يجب أن نطالب بحماية املهنة نفسها، 

بما في ذلك في البلد الذي ظلت صحافته الحرة تقود الطريق منذ أمد بعيد}.

كريستيان أمانبور
صحافية بريطانية

مع األنظمة الجديدة دخلت غرف األخبار في مرحلة مهنية بمجال الطيران

بريطانيا تخطط إلجبار شركات اإلنترنت على محاربة المحتوى المتطرف

[ تقنية منخفضة التكاليف تؤمن تغطية واسعة في المناطق الصعبة  [ الطائرات  دون طيار ستصبح أداة شائعة في غرف األخبار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال نبيل األسيدي عضو نقابة 
الصحافيين اليمنيين، إن المصورين 
تقي الدين الحذيفي ووائل العبسي 
قتال جراء قصف حوثي استهدفهما 
أثناء تغطيتهما المعارك في مدينة 

تعز. وأضاف األسيدي أن القصف أدى 
أيضًا إلى إصابة المصور وليد القدسي 
وزميله صالح الدين الوهباني، مشيرًا 

إلى أن القذيفة تسببت في بتر رجل 
القدسي.

◄ توفيت األحد، اإلعالمية المصرية 
صفاء حجازي، أول سيدة تولت رئاسة 

اتحاد اإلذاعة والتلفزيون الحكومي 
بمصر، وآخر مسؤول لهذا المنصب 

الذي تم إلغاؤه مؤخرا. وعرفت حجازي 
عبر شاشة التلفزيون المصري لسنوات 

طويلة بتقديم برنامج بعنوان ”بيت 
العرب“، قامت خالله بإجراء حوارات مع 

ملوك ورؤساء الدول العربية.

◄ ذكرت وكالة ”دوجان“ التركية 
لألنباء أن صحافيين اثنين من صحيفة 

”سوزجو“ العلمانية القومية، واسعة 
االنتشار والتي غالبا ما تنتقد الحكومة، 
تم القبض عليهما بشكل رسمي بموجب 

أمر أصدره قاض تركي السبت، بعد 
أسبوع من احتجازهما.

◄ أنهى المصور الصحافي الفرنسي 
ماتياس دوباردون المحتجز في تركيا 

منذ الثامن من مايو إضرابه عن الطعام، 
وفق ما أعلن السبت األمين العام 

لمنظمة ”مراسلون بال حدود“ كريستوف 
دولوار. وكتب دولوار على حسابه في 
تويتر ”يتلقى ماتياس دولوار معاملة 
جيدة، إنه يعلم بأن ملفه يبحث على 

أعلى مستوى“.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة في جنوب 
السودان الجمعة عن إفراج السلطات 

عن الصحافي الجنوب سوداني جورج 
ليفيو العامل معها والمسجون منذ أكثر 

من ثالث سنوات بال تهمة. 

باختصار

} كان السؤال فلسفًيا، ثم أصبح واقعا 
تفرضه مخاوف المهنة ”هل ينتهي عصر 

الصحف الورقية في العالم.. ومتى؟“.
من السابق ألوانه نشر تأبين لوفاة 

الصحافة الورقية، فها هي تزدهر في 
العالم الثالث حتى وإن كانت تتراجع في 

الغرب. ويبدو أن الصحف تواجه االنقراض 
الوشيك، مع تسبب الهجرة الجماعية إلى 

اإلنترنت في ركودها، ولكن هذه ليست الحال 
في كل الدول. ففي الغرب، استغنى الشباب 

إلى حد كبير عن الصحيفة الصباحية 
المسلمة إلى المنازل، وبدًال من ذلك الحقوا 

األخبار، باستخدام أجهزة الكمبيوتر 
أو المحمولة أو الهواتف. ومع تراجع 

إيرادات اإلعالن بِفعل عمالقة اإلنترنت مثل 
فيسبوك وغوغل واستحواذهما على سوق 

اإلعالنات، انخفضت أرباح الصحف إلى 
مستويات متدنية للغاية. مثلما ارتفع أيضا 

عدد من يتعاملون مع اإلنترنت وصحافته 
اإللكترونية إلى 2.5 مليار، مقابل 1.7 مليار 

عدد قراء الصحف الورقية وهذا ما جعل 
روبرت ميردوخ يتنبأ بأن الصحافة الورقية 

سوف تختفي بحلول عام 2020 ، بينما 
يرى مؤلف كتاب ”النهاية الحتمية لإلعالم 

الورقي“ فيليب ماييرز أن آخر مطبوع ورقي 
سيصدر في 2043 .

 وهناك من يرى العكس، فخوان سنيور 
الخبير العالمي وأحد أبرز القيادات 

في مجال تطوير اإلعالم وأحد مؤسسي 
مجموعة أنوفيشان لالستشارات اإلعالمية 
في لندن واألستاذ الزائر بجامعة أكسفورد 

يرى أن الصحافة الورقية لن تموت، وأن 
الشكل الحالي قد يختفي أو يتأثر، لكن في 
النهاية سيكون هناك نموذج ورقي ناجح 

بشكل أو بآخر. فالمطلوب هو إعادة اختراع 
المحتوى واالهتمام به سواء كان عبر 

صحف ورقية أم إلكترونية، وأن تتم إعادة 
االعتبار للحقائق والمعلومات الجديدة 

وليس البيانات الرقمية واآلراء الرخيصة 
التي تشبع الناس بها.

إن الكثيرين قالوا إن الصحافة الورقية 
ماتت عام 1922 حينما انطلقت إذاعة بي بي 

سي من لندن، ثم تكرر األمر عام 1928 بظهور 
التلفزيون، وحينما ظهرت اإلنترنت عام 

1998 قالوا إنه سيقضى على الثالثة معا، 
لكن الوسائل كلها ال تزال تعيش بجانب 

بعضها البعض. وهناك من يرى أن الصحف 
الورقية كانت في طريقها للزوال لوال أن 

منحتها الصحافة اإللكترونية رئة للتنفس 
مرة أخرى.

ومع ذلك، تظل الصحف المطبوعة في 
الهند تمثل صناعة موفورة الصحة إلى 

حد مذهل، فالهند اآلن موطن ألكبر عدد من 
الصحف المدفوعة في العالم، والعدد مستمر 

في النمو، من 5767 في 2013 إلى 7871 في 
.2015

وفي نفس الفترة توقفت خمسون 
صحيفة في الواليات المتحدة، التي لديها 
أقل من ربع الصحف المطبوعة في الهند، 

وُتظِهر األرقام أن توزيع الصحف في العقد 
الماضي سجل نموا كبيرا في الهند، من 

39.1 مليون نسخة في 2006 إلى 62.8 مليون 
نسخة في 2016 – بزيادة قدرها 60 بالمئة، 

وهي زيادة ال نظير لها في العاَلم.
وتشير البيانات المقارنة للعام 2016، 

إلى انخفاض أرقام التوزيع في كل األسواق 
اإلعالمية الكبرى تقريبًا: بنحو 12 بالمئة 

في المملكة المتحدة، و7 بالمئة في الواليات 
المتحدة، و3 بالمئة في ألمانيا وفرنسا، في 
حين ارتفعت أرقام توزيع الصحف بنحو 12 

بالمئة في الهند.
وال يمكننا أن نعزو قوة صناعة الصحف 
المطبوعة في الهند إلى ضعف نمو الوصول 

إلى اإلنترنت: ففي العقد الماضي، ارتفعت 

نسبة سكان الهند الذين لديهم إمكانية 
الوصول إلى اإلنترنت من أقل من 10 بالمئة 

إلى نحو30 بالمئة.
لذلك على وسائل اإلعالم، وبالذات 

الصحافة، أن تسعى بكل قوة في اتجاهين، 
األول: مزاحمة غوغل وفيسبوك في 

عائداتهما، وبناء تحالفات محلية وإقليمية 
للضغط عليهما لوضع معايير جديدة وعادلة 

للمنافسة، فوسائل اإلعالم هي من تثري 
اإلنترنت بمحتوى حقيقي محترف، يكلف 
أمواال طائلة، وخسارتها وتوقفها سيعني 

خسارة فيسبوك وغوغل أيضا.
والثاني: البحث عن طرق ربح غير 

تقليدية، ونماذج أعمال مبتكرة مثل 
محاوالت الغارديان للدخول في مشروعات 

استثمارية متنوعة، أو ما تقوم به نيويورك 
تايمز من محاوالت لضم كيانات صغيرة 

بنماذج ربحية جديدة من عائدات اإلنترنت، 
وآخر صفقاتها كانت لالستحواذ على موقع 

صغير ولكن مربح وهو بقيمة 30 مليون 
دوالر.

باختصار، فإن الورق جزء من صناعة 
الثقافة وإذا حاربت الدولة النشر المطبوع 

فإنها بذلك تقود معركة من أجل تحقيق 
نسبة أكثر في التخلف، فحينما تموت 

الصحافة في بلد، سيموت فيه كل شيء!

الصحافة الورقية تولد من جديد.. ولكن!

د.ياس خضير البياتي
كاتب وأكاديمي من العراق
ااتت االل خضخض اا
ر ي ي و ب

لتكنولوجيا  الصحافيني  استخدام 

الطائـــرة دون طيـــار يســـاهم في 

زيادة نسبة التقارير التي يعّدونها 

بتكلفة زهيدة نسبيا

◄

بريطانيا اشـــتكت من أن شـــركات 

التكنولوجيـــا لم تكشـــف ما يكفي 

من معلومات عن الرسائل املشفرة 

الخاصة باملتشددين

◄



} كان (فرنسا) - لم يعد سّلم قصر املهرجانات 
الشـــهير فـــي كان حكرا على جنـــوم من أمثال 
نيكول كيدمان (فيلمان في املسابقة الرسمية) 
وويـــل ســـميث (عضو جلنـــة التحكيـــم)، فقد 
صعدت درجاته أيضا الناشـــطة على يوتيوب 
أمانـــدا ســـتيل (17 عامـــا) التـــي يتابعها 2.8 
مليون مشترك أو رائدة إنستغرام السويسرية 

كريستينا بازان (2.4 مليون مشترك).
دون  مـــن  الفئـــة  هـــذه  علـــى  وتتربـــع 
منـــازع عارضتا األزيـــاء بيال حديـــد وإميلي 
راتاجكوفســـكي، وهما جنمتـــان فعليتان عبر 
تطبيق إنســـتغرام تتشـــاركان الصور مع 133 

مليون مشترك لكل منهما.
وعلـــى حســـابهما صـــور متألقـــة علـــى 
الســـجادة احلمراء أو على منت يخت فاخر أو 
فـــي كواليس مجريـــات املهرجان. وهذا يصب 
في مصلحة شركاء هؤالء النجمات من ماركات 
مســـتحضرات جتميـــل كبيـــرة ودور أزيـــاء 
ومجوهرات التي تنشر أسماؤهما هنا وهناك.
وقبل ازدهار وسائل التواصل االجتماعي 
حتى أدركت املاركات أنهـــا قادرة على ضمان 
دعاية واســـعة من خالل توفير املالبس مجانا 
إلى املشاهير املشاركني في كان، الذين غالبا ما 

يكونون بعيدين عن أوساط السينما.
وهي باتـــت اآلن تلجأ أكثـــر فأكثر إلى ما 
يعرف بـ“املؤثرين“ الذين قد يتقاضون األموال 
منـــذ أول تدوينة ”بوســـت“ يبثونها  وأجرهم 

”رهن اجلمهور املتابع“ لهم.
وفي أســـفل الهرم ثمـــة ”مؤثرون“ مع عدد 
من املشـــتركني يقل عن املليون مع سهرات أقل 

تألقا وفساتني أقل جماال. 
وتعتبر الســـلوفينية مايـــا ملنار التي لها 
264 ألف مشـــترك عبر إنستغرام أن يكون املرء 
من ”املؤثرين“ هو مهنة بحد ذاتها. وهي تبث 
صورا ملالبســـها عبر إنســـتغرام منذ سنوات 

وتكتب مدونة حول رحالتها.
وُتؤّمن مايا مالنـــار التي ترفض اإلفصاح 
عن عمرها معيشتها من تسويق صورتها لدى 

املاركات التي مترر منتجاتها عبر ما تنشره.
ومنذ وصولها إلى كان تنشر مايا صورها 
عبر إنســـتغرام وقد نالت 47 ألـــف رأي مؤيد 
على صورة لها بفستان أسود على منصة في 
إحدى الدارات وثمانية آالف تأييد على صورة 

وهي تتناول الفطور على الرمل.
وتؤكـــد صديقتهـــا لورنـــا إنـــدروز، وهي 
مضيفـــة طيـــران بريطانيـــة ســـابقة، ”نحـــن 
مقاوالت. رأينا أن ثمة مجاال متاحا في السوق 
وأردنا االســـتفادة منه“. وهي تصنف نفسها 
علـــى أنها ”مؤثرة“ متوســـطة احلجم مع 464 

ألف مشترك عبر إنستغرام.
وأســـس الفرنســـي إدوار هوسيغي وكالة 
”إمبليـــم“ ليكـــون وكيـــال لـ“املؤثريـــن“ لـــدى 
املاركات شـــرط أن يزيد عدد مشتركيهم عن 30 
ألفا. ويقول ”إنهم أناس مثلنا إال أنهم يؤثرون 
في املاليني من األشـــخاص بواســـطة صورة 

واحدة“ يبثونها عبر الشبكات االجتماعية.

} لنــدن - أصبحت شـــركة غوغـــل في موقف 
محرج بعد رفضها تقدمي بعض السجالت التي 
ميكن أن تساعد في معرفة إلى أي مدى متارس 

الشركة العنصرية ضد النساء؟
وقـــال العمـــالق األميركي إنـــه من الصعب 
جدا من الناحية املالية واللوجيســـتية جتميع 
وتسليم سجالت الرواتب التي طلبتها احلكومة 
وخاصة ما تقدمه غوغل للنســـاء العامالت بها 

كأجور مقابل أجور الرجال.
ووّبخـــت وزارة العمـــل األميركيـــة شـــركة 
غوغل العمالقة، مؤكدة أنها تتعّمد التقليل من 

أجر املرأة.
وشـــهد مســـؤولون في غوغل في احملكمة 
الفيدرالية أن املوظفني في الشركة سيضطرون 
إلى قضـــاء ما يصل إلى ٥٠٠ ســـاعة من العمل  
لالمتثال ملطالب احملققني املســـتمرة للحصول 
علـــى بيانات األجور التـــي تعتقد وزارة العمل 
أنها سوف تساعد في معرفة إلى أي مدى تقوم 
الشـــركة التكنولوجية بالتمييـــز املنهجي ضد 

املرأة؟ 
وقال إيان إلياســـوف، محامي وزارة الدفاع 
األميركية، إن ”اســـتيعاب غوغل لتكلفة ســـهلة 
جـــدا، حيـــث ميكـــن إلســـفنج املطبـــخ اجلاف 

استيعاب قطرة ماء“.
وكانـــت شـــركة غوغل حققت مـــا يقرب من 
٢٨ مليار دوالر كدخل ســـنوي كواحدة من أكثر 
الشـــركات ربحية في الواليـــات املتحدة، وهذا 

يعني أنه من الســـهل عليهـــا توفير رواتب 
مناســـبة للنســـاء بنفس القدر الذي 

تتبعه مع الرجال.
الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
علنا  غوغل  اتهمت  األميركية 
بالتمييـــز ضـــد النســـاء في 
التعويضـــات واألجور خالل 
في  عقدت  اســـتماع  جلســـة 
أبريل املاضي، قائلة إن هناك 

حتقيقا أّوليا كشـــف أن شركة 
تعوق  الشـــهيرة  التكنولوجيـــا 

النساء في الوصول إلى املناصب 
العليا بالشركة.

واملعركة احلالية تأتي بســـبب الدعوى 
القضائية التي رفعتها وزارة العمل ضد غوغل 
فـــي يناير املاضـــي والتي تتهم فيها الشـــركة 
بانتهـــاك القوانـــني االحتاديـــة برفضها تقدمي 
ســـجل الراتب ومعلومات االتصـــال للموظفني 

ملراجعتها والتحقق منها.

وبصفتهـــا متعاقدا فيدراليـــا، يتعّني على 
غوغل االلتزام بقوانني تكافؤ الفرص والسماح 
للمحققـــني مبراجعـــة تلـــك الســـجالت، ولكن 
الشـــركة تقاعست عن هذا األمر مما أثار املزيد 
من الشـــكوك حول ما تتعرض له النساء داخل 

الشركة.
وقال مسؤولو وزارة العمل إنهم 
كشـــفوا بالفعـــل عن تفـــاوت في 
األجور بشـــكل كبير خالل عام 
٢٠١٥، ولكنهـــم كانـــوا بحاجة 
إلى حملة ســـابقة عـــن رواتب 
املوظفـــني لفهـــم الفجوة في 
كما  أفضـــل،  بشـــكل  األجور 
أنهـــم بحاجة إلـــى معلومات 
االتصال باملوظفني حتى تتمكن 
من إجراء مقابالت ســـرّية ملعرفة 

حقيقة ما تفعله غوغل.
وعّلقت احملاميـــة لدى غوغل ليزا بارنيت 
ســـوين بالقول ”من الواضح أن هذا املشـــروع 
مرهق للغاية ويســـتغرق وقتا طويال“، مدعية 
أن الشـــركة عملت بالفعل ٢٣٠٠ ساعة وحتّملت 
تكاليـــف تقـــارب الــــ٥٠٠ ألـــف دوالر لالمتثال 
جزئيا ملطالب احلكومة، التـــي وصفتها بأنها 
واســـعة وغير دســـتورية. وأضافـــت أنه يجب 

علـــى احملاكم العمـــل على التحقق من إســـاءة 
اســـتخدام السلطة، وهذا يشير إلى عدم اقتناع 

غوغل بهذه الطلبات.
ووفقا لتقرير نشـــر فـــي صحيفة الغارديان 
البريطانية، نفت غوغل بشدة االدعاءات القائلة 
بأنها تعامل النساء بشـــكل غير الئق وال تدفع 
لهـــن رواتب جيـــدة، مدعية أنهـــا أغلقت فجوة 
األجـــور بني اجلنســـني على الصعيـــد العاملي، 
وأنهـــا توفـــر فـــي الواليـــات املتحـــدة أجورا 
متســـاوية عبـــر األجناس، وقـــد جادلت غوغل 
أيضا بأن طلب بيانات وزارة العمل من شـــأنه 
أن ينتهـــك خصوصية املوظفني وحقوقهم التي 
حتميهـــم من عمليات البحث واالســـتيالء على 

البيانات.
ولكـــن أحد مديـــري الشـــركة ويدعى فرانك 
فاغنـــر قـــال فـــي احملكمـــة ”إذا كانت النســـاء 
يتقاضـــني رواتـــب أقل مـــن الرجـــال في نفس 
املناصب، فإن تلك الفـــوارق في الرواتب ميكن 
أن تستمر حتى لو كان أداء املوظفني على نفس 
املستوى“، وأوضح أنه إذا بدأت املوظفة براتب 
أقل من زميل رجل في نفس الوظيفة في غوغل، 
فإنها قد تســـتمر في احلصـــول على راتب أقل 
حتى لو كان كالهما تفوقا في ســـنتهما األولى 

وحصال على نفس التقييمات.

وقـــال إلياســـوف إنه من الغريـــب أن تقول 
غوغل إن بيانات الرواتـــب التاريخية ال عالقة 
لها مبراجعة احلكومة، مشـــيرا إلى أن الشركة 
اســـتثمرت ١٥٠ مليـــون دوالر فـــي مبـــادرات 
التنـــوع، لذلك ال ميكن لها أن تقوال إنها ال متلك 
أمواال لاللتزام بأمر يسعى إلى ضمان االمتثال 
لقوانني تكافؤ الفرص كمـــا أنها لديها ٢١ ألف 

موظف ميكنهم جمع تلك البيانات.
وردت علـــى هـــذا األمر كريســـتني زمرهال، 
مديـــرة العمليـــات القانونيـــة في غوغـــل، بأن 
البيانات التي تطلبها الوزارة أصبحت مرهقة 
للغايـــة، مشـــيرة إلى أن الشـــركة اضطرت إلى 

استئجار أشخاص من اخلارج للمساعدة.
وجدير بالذكر أن هناك دراسات استقصائية 
كشـــفت مرارا أن النساء كثيرا ما يحصلن على 
أجور أقـــل من الرجال في نفـــس الوظائف في 
شـــركات وادي الســـيليكون، كما أثارت قضايا 
متعلقـــة باملضايقات اجلنســـية داخل شـــركة 
أوبـــر في وقت ســـابق من هـــذا العام نقاشـــا 
واســـعا حول اخلداع وسوء السلوك في مجال 

التكنولوجيا ضد النساء.
وتعد غوغل واحدة من أكبر ثالث شـــركات 
في وادي السيليكون تواجه الدعاوى القضائية 

املتعلقة بالتمييز على مدار العام املاضي.
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اشــــــتعلت معركــــــة قضائية مجــــــددا بني 
شــــــركة غوغل من جهة واملنظمات النسوية 
واحلكومــــــة األميركية من جهة أخرى، بعد 
اتهام العمالق التكنولوجــــــي بالتقليل من 

شأن املرأة.

} الريــاض - مع مرور أول أيام رمضان دشن 
املغردون هاشـــتاغ #شـــكرا_ملن_طبخت_

إفطاري، الذي تصدر قائمة الهاشتاغات األكثر 
تداوال على  تويتر.

ونشـــر مغردون تغريدات عبـــروا فيها عن 
امتنانهـــم لزوجاتهم أو أمهاتهم أو كل من قام 

بإعداد إفطار في رمضان.
أما اآلخرون فنشـــروا صورا للطعام الذي 
أفطروا عليه، ولم تخـــل بعض التغريدات من 

السخرية. 
وكتب مغرد:

وقال مغرد:

ووجه مغردون بعض النصائح. وجاء في 
إحداها:

وقال معلق:

وتهكم حساب ساخر على تويتر:

في سياق آخر اعتبر مغرد:

وأكد آخر:

التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  كان 
االجتماعي خاصة تويتر احتفلوا بحلول شهر 
رمضان عبر عدة هاشـــتاغات أبرزها هاشتاغ 
#رمضان_كـــرمي الذي ظهر فيه أكثر من مليون 
تغريدة.  واســـتخدم املغردون حول العالم هذا 
الهاشـــتاغ لتهنئـــة بعضهم ونشـــر خططهم 

للشهر الكرمي.

غوغل في المحاكم بسبب عنصريته ضد النساء
نجمات إنستغرام 

يتألقن على سجادة كان

عنصرية ممنهجة

أطلق محرك البحث غوغل أداة جديدة لصنع رسوم متحركة تدعى Data Gif Maker، تتيح للمستخدمين تحويل المخططات البيانية 

واألرقام المملة إلى رســـوم توضيحية بصيغة {GIF} أكثر تســـلية، إذ تسمح للمســـتخدمين بتحديد المؤشرات المطلوبة وتحويلها دون 

عناء إلى بيانات مرئية. وتهدف األداة إلى مساعدة الصحافيين ورواد القصص على نقل المعلومات بصريا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#شكرا_لمن_طبخت_إفطاري أحضر لها هدية

 النساء يحصلن
على أجور أقل من الرجال 

في نفس الوظائف 

في شركات وادي 

السيليكون

[ الفجوة في األجور وقضايا التحرش الوجه السيء لوادي السيليكون
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موروثاتنا الدينية واملذهبية والقبلية 
والعرقية أصبحت اليوم الطوق الذي 
أساء إلينا قبل اآلخرين، فنحن شبهة 

وتاريخنا جناية وواقعنا يحضن 
اإلرهاب.

 السياسي، رجل األعمال.. التونسي، 
بصفة عامة ثرثار.. ما إن تعطه 
فرصة للحديث حتى يورط نفسه
حتى في قضايا إرهاب وفساد.

#تونس.

 يغضبهم السؤال في الدين 
وال يرعبهم القتل في الدين.

كل احملاوالت لتصليح هل البلد 
باءت بالفشل، 

وباقة الفشل أرخص من باقة 
البقدونس... #لبنان.

ملاذا البعض في رمضان عابس الوجه!
لنجعل رمضان شهرًا لالبتسامة.. 

فاالبتسامة أجر.
(تبسمك في وجه أخيك صدقة).

اإلصرار على حتطيم البنات نفسيا 
مبحو ثقتهن بشكلهن هو جزء 

من أساليب البعض لطمس 
شخصية وثقة املرأة في نفسها 

وقدراتها.

رامز "رمز" لصناعة ثقافة التسطيح.. 
وهو جزء (وغيره على شاكلته) 

من الصورة البائسة لشبه اإلفالس 
فى مجاالت اإلبداع الفكري والفني 

االنفتاحي.

ابتلي مجتمع بكثرة تداول الفضائح 
ونشر أسرار الناس والتبلي على أي 

أحد بالتهم ونشرها مبواقع التواصل 
االجتماعي حتى ابتلي املجتمع كله 

مبن يقذفه من اخلارج.

 أحترم كثيرًا الفنان املثقف.. 
إذا كنت ُملكا جلمهور 
يجب أن تقرأ وتتابع 

وتتثقف خارج دائرة فنك.

عندما ينجح مسلسل مثل حرمي 
السلطان او باب احلارة ويصبح 

مواسم وأجزاء،
أعرف مع من تعيش والعقليات التي 

حتيطك والسذاجة التي تغرقنا.

شمس
فنانة كويتية.

 قبل ٤٠ عاما عندما جاءتنا 
امليكروفونات قال بعض إخواننا حرام 
ان توضع باملآذن واملساجد واليوم إذا 
قلت إلمام املسجد قصر امليكرفون قال 

أنت زنديق.

تتتابعوا

@3919_
شكرا ليس فقط إلعداد اإلفطار بل شكرا 
ــــــاة، فالبيت الذي يخلو  لوجودكم في احلي
من األنثى ليســــــت فيه روح. ”شكرا أيتها 
_طبخت_ _ملن ا شــــــكر # “ لعظيمة ا

فطوري.

@greentime4
إن  #شــــــكرا_ملن_طبخت_فطوري 
ــــــا فقبل قدميهــــــا، أو زوجة فقّبل  كانت أّم
يديها، أو أختا فقبل رأسها وإن لم تستطع 
فالكلمة الطّيبة ألنهن يســــــتحقني أكبر من 

ذلك بكثير.

@ra7eeq_ma5toum
ي  ر _فطو _طبخت _ملن ا شــــــكر #
هاشتاغ ليبرالي يهدف إلى إيهام املسلمني 
بأن الطبخ هبة من النســــــاء وليس واجبا، 
كان السلف الصالح يعلقون السوط على 

باب املطبخ!

@mahzhh66
#شــــــكرا_ملن_طبخت_فطوري شكرا 

ال تؤكل خبزا أين تصرفها املسكينة.

@mnosh_7
ي  ر _فطو _طبخت _ملن ا شــــــكر #
ــــــر تويتر.. وفي  ــــــون.. أنتم متثلون عب ”تكذب
الواقــــــع الواحــــــد منكم ال ينهــــــض إال قبل 

املغرب ليملي شروطه وشهواته“.

@hade1396
أجمل هاشتاغ شــــــاركت فيه. نعم شكرا 
لألمهــــــات والزوجات واألخــــــوات اللواتي 
يقضني الساعات أمام األفران #شكرا_

ملن_طبخت_فطوري.

@MalhamDC
انتقادك لوجبة اإلفطــــــار قد يجرح أّما أو 
زوجة أو أختا قضت ساعات تعمل ألجلك 
وهي صائمة. ”ما عاب رسول الله (ص.ع) 
#شــــــكرا_ملن_طبخت_ قط“.  طعاما 

فطوري.



} تونــس – فـــي مدخـــل الفضـــاء الترفيهـــي 
مبدينة أريانة التونسية تخطف روائح الزهور 
املنعشـــة ألبـــاب الزائرين للمعرض الســـنوي 
للزهور، لكن الوضع التجاري للعارضني ليس 

على نفس القدر من االنتعاش.
يكافح جتار الزهور في تونس مثل الكثير 
من عمال باقي القطاعات لإلبقاء على جتارتهم 
صامـــدة فـــي ذروة األزمـــة االقتصاديـــة التي 

تعصف بتونس.
ففي بلد طاملا اســـتقبل زائريه من السياح 
في املطارات واملوانئ بالياسمني والفل، ألقت 
األزمة التي أعقبت الثـــورة عام 2011 بظاللها 
أيضا على قطاع الزهور واهتمامات الناس به 

في حياتهم.
لكن مـــع ذلك ال تزال الزهـــور متثل قطاعا 
مهما في تونس من حيـــث عدد العاملني فيها 
وحجم عائداتها سنويا. وتفيد بيانات نشرت 
في 2015 أن تونس تصدر إلى السوق العاملية 

نحو ألف طن سنويا من الورود.
وتقـــدر عائدات القطاع ســـنويا مبا يناهز 
700 مليـــون دينار وحوالي 60 باملئة من إنتاج 
املزارعني للورود يوجه إلى السوق األوروبية.
غيـــر أن الوضـــع بالنســـبة إلـــى بعـــض 
املزارعني ليس علـــى حاله دائما، ففي معرض 
الزهـــور الســـنوي الـــذي ينظم فـــي الفضاء 
الترفيهي مبدينـــة أريانة املعروفـــة بـ“مدينة 
ال يبدو العارض علي الفقيه ســـعيدا  الورود“ 
بحجم اإلقبال هذا العـــام وال بعائداته املالية 

على عكس السنوات املاضية.
يوضح علـــي قائال ”يأتي النـــاس للزيارة 
لكنهم ال يشـــترون. الوضع االقتصادي صعب 
والزهـــور لم تعد أولويـــة للكثير من العائالت 

التونسية“.
وأضـــاف ”في الســـابق لم يكـــن املعرض 
يحتاج إلى التسويق أو اإلشهار. يأتي الناس 
احملافظات  أغلب  من 
بكثافة  القريبـــة 
ويقبلـــون علـــى 
الزهور  اقتناء 

والنباتات“.
ومثـــل 
ينتشـــر  علي 
اإلحباط بني أغلب 
في  العارضني 
املعـــرض 
ا  هـــذ

العام بسبب حالة الكساد، ما دفع الكثير منهم 
إلى التخفيض في األسعار.

يقـــام مهرجان الورد فـــي تونس في نهاية 
فصـــل الربيع ويســـتقطب في العـــادة صناع 
الورود من كامل أنحاء البالد، كما يســـتقطب 
في نفـــس الوقت حرفيني في قطاع الصناعات 

التقليدية.
حدائـــق  يضـــم  الـــذي  املعـــرض  وفـــي 
ومســـاحات خضراء تنتشـــر أجنحة متنوعة 
للورود التونســـية، من بينها زهور ”النسري“ 
و“الفـــل“  و“الياســـمني“  و“العطرشـــية“ 
التي تخضع  و“الفليـــو“، و“زهرة البرتقـــال“ 
إلـــى التقطير الســـتخراج مادة الزهـــر منها. 
وتعرض أيضا مشـــاتل لنباتـــات أجنبية مثل 

”األوركيدي“ و“املارجيناتا“ و“كليفيا“.
كما تخصص فـــي املعرض أجنحة لعرض 
األواني واأللبسة التقليدية واألقمشة والتحف 
واحللـــي ومســـتلزمات الزينـــة. ويأتـــي إلى 
املعرض متخصصـــون في البســـتنة وتهيئة 
لعـــرض  اخلضـــراء  واملســـاحات  احلدائـــق 

خدماتهم على الزائرين.
ويفســـر العارض عماد العريبي أســـباب 
الركود في ســـوق الزهور قائال ”القطاع يشهد 
عددا متزايـــدا من الدخالء. وهـــؤالء عالقتهم 

بالزهور جتارية صرفة“.
ويضيـــف العريبـــي القـــادم مـــن مدينـــة 
ســـليانة التي تبعـــد 100 كيلومتر عـــن أريانة 
”فتح املســـؤولون فـــي املعرض األبـــواب على 
مصراعيها لكل الدخالء. هم ال يقدمون شـــيئا 
للزائريـــن وال يوضحـــون القواعد األساســـية 

لالعتناء بالنباتات“.
عـــارض زهور، قدم مـــن مدينة بنزرت على 
بعـــد 60 كلم مـــن مدينـــة أريانة، يشـــارك في 
املعرض ويعترف بـــأن النجاح في هذه املهنة 

يحتاج إلى الصبر والولع بالزهور.
وتابع العـــارض ”الناس يفقـــدون ولعهم 
بالزهـــور والنباتات إذا لم يحســـنوا التعامل 
عبر قواعد ســـليمة“. ويعكـــس بالفعل تقلص 
املســـاحات املخصصة للورود التراجع الكبير 
في زراعة الزهور التونسية في البيوت، وهي 

عادات دأبت عليها 
في  العائـــالت 

منذ  تونـــس 
القدم.

ويقـــول 
الباحث منير 
القصري إن 
التونسيني 

يهتمـــون أيضـــا بزراعـــة الـــورود لفوائدها 
الصحيـــة الكثيـــرة واســـتخدامها في العالج 

التقليدي وصنع احللويات.
ويضيـــف الباحث ”تســـتخدم مثال زهرة 
النســـري في إيقاف اإلســـهال، واهتراء اللثة، 
ومداواة العذر، وأمراض الشيخوخة، ونزيف 
الـــدورة الشـــهرية، والتخفيض من مســـتوى 

السكري في الدم“.
وفي كل احلاالت ال ميكن للمدن التونسية 
أن تتخلى بســـهولة عـــن عاداتها فـــي زراعة 
الياســـمني بشـــكل خاص، ليس فقط بســـبب 
طيبـــة روائحه ولكن الرتباطـــه أيضا بتجارة 

موسمية رابحة في الصيف.
وتخصص مدينة صفاقس ثاني أكبر املدن 
التونسية مثال مهرجانا سنويا يحتفي بزهرة 
الياسمني. وكانت البلدية في املدينة قد أطلقت 
مبـــادرة لزرع عشـــرة آالف نبتة ياســـمني في 
الشوارع في خطوة ملكافحة التلوث والروائح 
الكريهـــة املنبعثـــة من املصانع املنتشـــرة في 

املدينة االقتصادية.
ويعقد اآلن العارضون، علي وعماد وأغلب 
العمال املوسميني، اآلمال على فصل الصيف، 
ألن جتارة الزهور ترتبط بشكل وثيق باألفراح 
وأماكن االستجمام والتزويق في هذا الفصل.

وعلـــى مدى ثالثة أشـــهر تنشـــط محالت 
الـــورود فـــي أريانة وفي الشـــارع الرئيســـي 
”احلبيـــب بورقيبة“ وســـط العاصمة بشـــكل 
كبير خالل فصل الصيف، إذ تركز عملها على 
صناعـــة الباقـــات وتزويق الســـيارات املعدة 

لألفراح بالورود.
يقـــول أحد الباعة املنتصبني في الشـــارع 
”هناك عمل بشـــكل دائم خـــالل فصل الصيف. 
نعمل أنا وأخي كامل الوقت ونضطر الستقدام 

صناع آخرين ملساعدتنا“.
وورث أبنـــاء هـــذه املنطقة تقليد غراســـة 
الـــورود ورعايتهـــا عـــن األندلســـيني الذيـــن 
توافدوا على شـــمال أفريقيا منـــذ القرن الـ15 

ميالدي.

منتزه بلحسن
ويقام املهرجان مبنتزه بئر بلحسن الذي 
أنشئ به منبت منذ 1994، لرعاية ورود أريانة 
واحملافظــــة عليهــــا، وهــــو يعود إلــــى احلكم 

احلفصي للبالد التونسية.
يقول األســــتاذ والباحث علي حمريت إن 
تاريخ منتزه بئر بلحســــن يعــــود إلى الفترة 
احلفصية، عندما جعل منه املســــتنصر بالله 
احلفصي متنفســــا للحنايا التي أقامها سنة 
1258 جللب املاء إلى جنانــــه املعروفة بجنان 

أبي فهر أو مدينة العلوم حاليا.
ويشــــير أيضا إلى أن بئر بلحســــن شكل 
منذ بداية القرن العشــــرين مكانا لالستشفاء 
لســــكان مدينــــة تونــــس وأريانــــة على حد 
السواء، حيث عرف مبياهه 
العذبــــة التي تشــــفي عليل 
داء الكلــــى مثلمــــا شــــكلت 
البساتني احمليطة به فضاء 

للراحة واالستجمام.
بلحســــن  بئــــر  وشــــكل 
والبســــاتني احمليطــــة به منذ 
عقــــود مكانا لالستشــــفاء ليس 
فقط لســــكان هذه املدينة الهادئة 
وأيضا  بــــل  للعاصمــــة،  املتاخمــــة 
لباقــــي املــــدن التونســــية، حيــــث كان 
األطبــــاء ينصحــــون الكثيــــر مــــن املرضى 
بالتوجه إليها كفضاء للراحة واالستجمام 

فضــــال عما تتميز بــــه مياه البئــــر من عذوبة 
يعتبرهــــا الكثيــــرون شــــفاء ملرضــــى الكلى.  
ولتنمية ورد أريانة، قامت بلدية املكان بتهيئة 
مســــاحة حتتضــــن أكثر مــــن 3 آالف مشــــتلة 
لورود أريانة، وتبقى ســــوق النباتات والزينة 
التي تقام مبناســــبة املهرجــــان الفضاء الذي 

يستقطب اآلالف من املولعني بالورود.
كمــــا دأب املهرجان علــــى اختتام فعالياته 
باختيــــار ملكة جمــــال الــــورد، وتنظيم ندوة 
متخصصة، ستبحث هذه املرة فوائد العسل. 
وقامــــت إدارة املهرجان في دورة هذه الســــنة 
بتنظيــــم قافلة الورد لتوزيع شــــتالت الورود 

مجانا على املواطنني باملعتمديات.
املعرض ال يقدم للزائرين زهورا ومشــــاتل 
فقــــط ولكن ميكن للزوار أن يطلعوا أيضا على 
التقنيات التي يقدمها املختصون في البستنة 
من أدوات للــــري وتهيئة للحدائــــق واألماكن 

اخلضراء ومداواة لألعشاب.

املشموم التونسي
يستحوذ ”املشـــموم“ التونسي، وهو باقة 
صغيرة من أزهار الياســـمني، على أغلب عمل 
الباعـــة املتجولني خالل هـــذه الفترة من العام 
وهو يحتاج أيضا إلى جهد لتســـويق الســـلع 

في الشوارع واملقاهي وفي الساحات العامة.
الفـــل  أو  الياســـمني  مشـــموم  ويســـّجل 
(املشـــموم من الشم) حضوره في ليالي تونس 
الصيفيـــة، فالتونســـي يحتفي بهـــذه الزهرة 
العبقة خالل سهراته، إذ أن بياضها وعبيرها 

يستهويان الرجال والنساء على حّد السواء.
ويتمّيز باعة املشموم عن غيرهم من الباعة 
بارتدائهـــم مالبس تقليدية تتماشـــى وطبيعة 

هذا املشموم املتجذر في التقاليد التونسية.
وعـــادة ما يختص التالميـــذ أثناء عطلهم 
الصيفية بتســـويق هذه الســـلع في الشوارع، 

ويطلق عليهم ”الدوارون“. 
وميكـــن أن تتراوح حصـــة الفرد في اليوم 
الواحد من بيع باقة املشموم من 20 دينارا إلى 
أكثر من 40 دينارا. ويعتمد الدخل على األسعار 
وعلى أماكن التســـويق بني األحياء الراقية أو 
األحياء الشـــعبية وفي األعراس واالحتفاالت. 
ويحظـــى هـــذا املنتـــوج احلرفـــي البســـيط 
(املشموم) بشـــهرة عاملية واسعة، ذلك أنه يعد 
من الصادرات املميزة للســـلع التونســـية إلى 
اخلـــارج بجانب كونه أيضـــا إحدى العالمات 

املميزة للهوية والثقافة التونسية.
وقـــد دخل التونســـي فرجانـــي اليعقوبي 
في موســـوعة غينيـــس لألرقام القياســـية في 
عام 2007، عندما جنح فـــي إعداد أضخم باقة 
ياســـمني تألفت من أكثر من 23 ألف زهرة فاق 

وزنها 6 كيلوغرامات.
واســـتطاع املشموم التونســـي أن يسّجل 
حضوره في صـــادرات البالد التونســـية إلى 
فرنســـا، رغم أن حياة املشـــموم محدودة جدا 

فهي ال تتجاوز الـ24 ساعة.
فبعـــد عملية صنع املشـــموم يتم إرســـال 
املنتوج بطريقة سريعة إلى أقرب مطار، حيث 
يتـــم نقله في الرحـــالت العادية إلـــى باريس 
والتي تســـتغرق 130 دقيقة لتعّطر هذه الزهرة 

العبقة أمسيات باريس.
وفي تونـــس يفضل الساســـة حتى اليوم 
علـــى  أن يطلقـــوا لقـــب ”ثـــورة الياســـمني“ 
االحتجاجـــات التـــي أطاحت بحكـــم الرئيس 
األسبق زين العابدين بن علي في 2011، قياسا 

إلى االنتقال السلمي للسلطة في البالد.
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تجـــار الزهور ومزارعوها فـــي تونس يكافحون مثل الكثير من عمال باقـــي القطاعات لإلبقاء على 
تجارتهم صامدة في ذروة األزمة االقتصادية التي تعصف بتونس.

محـــالت الورود تنشـــط في أريانة ووســـط العاصمة بشـــكل كبير خالل فصـــل الصيف، إذ تركز 
عملها على صناعة الباقات وتزويق السيارات المعدة لألفراح بالورود. تحقيق

ورد تونس يذبل في عاصمته أريانة
[ منتزه بلحسن فضاء الزهور وعشاقها [ المشموم التونسي في غينيس وباريس

مهرجــــــان الورد الذي يقام في أواخــــــر الربيع مبدينة أريانة يســــــتقطب الكبار والصغار 
أيضا من أجل التمتع بروائح الزهور واملشــــــاركة في مهرجان األطفال البيئي، الذي يقام 
على هامش املهرجان ويتضمن مســــــابقات وأنشطة تربوية. ويستغل احلرفيون املهرجان 
الســــــنوي لعرض منتجاتهــــــم من عطورات الزهور وأدوية األعشــــــاب للباحثني عن العالج 

التقليدي.

يتميز باعة املشموم عن غيرهم من 
الباعة بارتدائهـــم مالبس تقليدية 
تتماشـــى وطبيعة هذا املشـــموم 

املتجذر في التقاليد التونسية

◄

بير جع ر ورو
سية في البيوت، وهي 

ي ي

منتزه بلحسن
ويقام املهرجان
به منبت منذ أنشئ
واحملافظــــة عليهــــ
احلفصي للبالد الت
يقول األســــتاذ
تاريخ منتزه بئر بل
احلفصية، عندما ج
احلفصي متنفســــا
1258 جللب املاء إلى

أبي فهر أو مدينة 
ويشــــير أيضا
منذ بداية القرن الع
لســــكان مدينــــة
ال
ال
د
ال
للر

والب
عقــــو
فقط لس
املتاخمــــ
لباقــــي املــــد
األطبــــاء ينصحــ
بالتوجه إليها كف

الورد والياسمين رمز الفرح والثورة وأضـــاف ”في الســـابق لم يكـــن املعرض 
يحتاج إلى التسويق أو اإلشهار. يأتي الناس 
احملافظات  أغلب  من 
بكثافة  القريبـــة 
ويقبلـــون علـــى
الزهور  اقتناء 

والنباتات“.
ومثـــل 
ينتشـــر  علي 
اإلحباط بني أغلب 
في  العارضني 
املعـــرض 
ا  هـــذ

املعرض ويعترف بـــأن ا
يحتاج إلى الصبر والول
”ال وتابع العـــارض
بالزهـــور والنباتات إذا
قواعد ســـليمة“. وي عبر
املســـاحات املخصصة لل

في ز
عادات
العائ
تونـــ
القدم
و
الباح
القص
التون

زراعة الزهور التونس
ت دأبت عليها 
في ئـــالت 
منذ ــس 

م.
ويقـــول 
حث منير 
صري إن 
نسيني 



} القاهرة ــ البعـــض يتخذ من نقص الطعام 
والتدخني ســـببا إلثارة املشـــاكل، ال سيما أن 
طبيعـــة الصائم فـــي رمضان تكـــون في حالة 
من عدم االســـتقرار، وبناء عليه تكون قراراته 
ســـريعة وغيـــر متزنة، هـــذا ما أكـــده قاضي 

القضاة في الضفة الغربية محمود الهّباش.
وأصـــدر الهّبـــاش تعميمـــا علـــى احملاكم 
الشرعية في الضفة الغربية، يتم مبوجبه منع 
تســـجيل حاالت الطالق، إلى مـــا بعد انقضاء 

شهر رمضان.
وقال الهباش في بيـــان صحافي األحد إن 
هذا اإلجـــراء جاء بناء على جتـــارب واجهت 
احملاكـــم خـــالل شـــهر رمضـــان فـــي األعوام 
املاضية، حيث ”يتخذ بعـــض األزواج قرارات 

سريعة وغير متزنة بسبب الصيام“.
وأضاف أنه سيتم تســـجيل بعض حاالت 
الطـــالق خـــالل شـــهر رمضـــان إذا ”اقتضت 
الضـــرورة ذلك فقط“، باالعتمـــاد على ”تقارير 
دائرة اإلرشـــاد واإلصالح األسري لتبيان مدى 

ضرورة سماع وتسجيل حجة الطالق“.
وفي دراسة أجراها خليفة احملرزي رئيس 
املجلس االستشـــاري األســـري في دبي، وجد 
أن هنـــاك عالقة وطيـــدة بني الســـاعات التي 
يقضيها الزوجان أمام شاشـــة التلفزيون في 
رمضان وبني حجم اخلالفات واملشـــاكل التي 
تقع بينهما، حيث تزيد اخلالفات كلما زاد عدد 

ساعات مشاهدة التلفزيون.
وأثبت املستشـــار األســـري أن حوالي 84 
باملئـــة مـــن األزواج يعتقـــدون أن إدمان أحد 
الطرفـــني على مشـــاهدة األعمـــال الفنية التي 
تعرض على شاشـــات التلفزيـــون في رمضان 
هـــو الســـبب األول وراء حدوث املشـــاكل، في 
حني وجد أن 45 باملئة من األزواج يتشاجرون 
يوميا بســـبب اجللوس ملشـــاهدة التلفزيون، 

والتي تصل فيه ساعات البث إلى أكثر من 760 
ساعة عرض.

وأجرى احملـــرزي البحث على عينة مكونة 
مـــن 100 زوج وزوجـــة، وطلب منهـــم اإلجابة 
علـــى مجموعة من األســـئلة، والتـــي تتمحور 
حول األســـباب التي تـــؤدي إلى اخلالفات في 
شـــهر رمضان وآثارها على ســـلوكيات الفرد 
اليومية، حيث وجد أن 24 باملئة من املشاركني 
في البحث الذين كانوا يشـــاهدون التلفزيون 
بشكل متقطع خالل شهر رمضان حدثت بينهم 

مشادات كالمية خالل احلديث.
وأرجع الســـبب إلـــى أن األزواج يتأثرون 
بشـــكل ســـلبي مبا يشـــاهدونه في التلفزيون 
مما يؤدي إلى غيـــاب التوافق العائلي، وعدم 
تقبل كل طرف لآلخـــر خاصة في ظل االمتناع 
عن املـــأكل واملشـــرب، لذلك يســـعى كل طرف 
لفرض رأيه واحتياجاته على الطرف اآلخر من 
اإلفطار والسحور وحتضير جتهيزات املنزل، 
والتي عادة ما تزعج املرأة وتســـعى ملشـــاركة 
زوجهـــا معهـــا، وتبدأ في ممارســـة الســـلطة 

الزوجية عليه. 
كما بني احملـــرزي في تصريحات ســـابقة 
أن الســـعادة الزوجية عادة مـــا ترتبط بنجاح 
العالقـــة الزوجيـــة فـــي وظائفهـــا ومهماتها، 
والتـــي لهـــا 8 ركائز أساســـية يطلـــق عليها 
مؤشـــرات السعادة املنزلية وتتمثل في: تأمني 
العيش املشـــترك، السكن واالستقرار النفسي، 
تلبية الرغبات النفسية والعاطفية واجلنسية، 
إجنـــاب األطفـــال وتربيتهم، تلبيـــة متطلبات 
املنزل واملعيشـــة، تبـــادل األدوار االجتماعية 
بـــني عائلة الزوجني، القـــدرة على التعامل مع 

املشكالت واألزمات.
ومن جانبه، قال الدكتور رفعت بكر أستاذ 
علم النفس بجامعة أســـيوط في مصر ”تزداد 
حدة العصبية بني األزواج خالل شهر رمضان 
بســـبب تعرض الصائم إلى اجلوع والعطش، 
وهو ما يجعل الفرد أشـــبه بالطفل الذي ميكن 
إثـــارة غضبه ألتفه األســـباب، لذلك يجب على 
الطرفني معرفة ذلـــك ومحاولة التأقلم مع هذه 
احلالة التي تنتاب أغلب املتزوجني“. وأشـــار 
إلـــى أنه علـــى الطرفني أن يتفهمـــا كل منهما 

اآلخـــر، فالزوجة عليها أن تفهـــم طبيعة عمل 
زوجهـــا والضغـــوط التي يتعـــرض لها خالل 
نهار رمضان، والتي من شـــأنها أن تؤثر على 
تركيـــزه وتثيـــر غضبـــه، وكذلك الـــزوج عليه 
مراعاة املعانـــاة والتعب اللذين تتعرض لهما 
الزوجة كاملكوث في املطبخ لســـاعات طويلة، 
باإلضافـــة إلـــى اهتمامهـــا باملنـــزل واألوالد، 
وُيعـــرف هذا في علم النفس باســـم ”وضع كل 

منهما صورة ذهنية ملعاناة الطرف اآلخر“.
ويشـــير بكر إلى أن املرأة عادة ما تســـعى 
إلى شـــراء املزيد من احتياجـــات املنزل خالل 
شـــهر رمضان وهو مـــا يزيد مـــن املصاريف 
ويـــؤدي إلى التداين والســـلف، ومن هنا تبدأ 
اخلالفـــات الزوجية، لذلك على الزوجة مراعاة 

ظروف زوجها جتنبا للمشاكل.
وأكـــد أنه علـــى األزواج التغلـــب على كل 
الضغوط التـــي تواجههم خالل هذا الشـــهر، 

وعلـــى األســـباب التي تـــؤدي إلى شـــعورهم 
بالضيـــق حتى ال تتراكم وتســـبب اخلالفات، 
باإلضافة إلى أن قلة ممارسة العالقة الزوجية 
خالل الشـــهر تســـبب حالـــة مـــن التوتر بني 
األزواج، لذلـــك ال بد مـــن التوفيق بني الصيام 
واالحتياجات اإلنســـانية ومحاولة استيعاب 
كل طرف لآلخر، حتى مير الشهر بصفاء ذهني 

وعقلي بعيدا عن اخلالفات.
خـــالل  الزوجيـــة  اخلالفـــات  ولتجنـــب 
شـــهر رمضان، تقدم الدكتورة عبلـــة إبراهيم 
مستشـــارة العالقـــات األســـرية والزوجيـــة، 
مجموعـــة مـــن النصائـــح تتمثل فـــي ابتعاد 
الزوجني عن املناقشـــة في أي خالفات أو أمور 
خاصـــة بـــاألوالد واملنزل خالل نهـــار رمضان 
جتنبا لنشـــوب املشـــكالت، وتأجيـــل احلديث 
ملا بعد اإلفطـــار لتكون احلالة النفســـية أكثر 

هدوءا.

وأشـــارت إلى أنه على كل طرف امتصاص 
غضـــب الطرف اآلخـــر خاصـــة إذا كان الزوج 
من مدمني السجائر واملشـــروبات املنبهة ألن 
امتناعـــه عن تناولهـــا يكون ســـببا في زيادة 
غضبـــه، كما علـــى الزوجـــة جتنب مناقشـــة 
اخلالفـــات مـــع األبناء خـــالل نهـــار رمضان 
ومحاولة تهدئـــة أعصاب الزوج واالبتعاد عن 

كل ما يثير غضبه.
وأكدت الدكتورة عبلة أن اخلالفات الزوجية 
ال تؤثر على الزوجني وتهدد عالقتهما فقط بل 
إنها تؤثر بشـــكل ســـلبي على نفســـية األبناء 
حتى ولو كانوا في مرحلـــة الرضاعة، ألن أي 
خلل أو اضطراب نفســـي تتعـــرض له األم في 
حياتها ينتقل إلى الرضيع من خالل الرضاعة 
الطبيعيـــة، وتظل هذه املشـــاعر واألحداث في 
ذاكرته وتؤثر في املســـتقبل على شـــخصيته 

وتكوينه.

21اإلثنني 2017/05/29 - السنة 39 العدد 10647

ــــــي تؤدي إلى  تتفاقــــــم املشــــــكالت بني الزوجني في شــــــهر رمضان وتتعدد األســــــباب الت
نشــــــوب اخلالفات، وأكد علماء نفس أن عصبية األزواج في نهار رمضان سببها اجلوع 
واحلرمــــــان من املنبهات والتدخني، مما يصيب البعض باإلحباط ويولد شــــــحنات الغضب 
ألتفه األســــــباب، وقد تؤدي هذه املشــــــاحنات إلى تدمير احلياة األسرية وتصل في بعض 

األحيان إلى الطالق.

أسرة
[ أزواج يتخذون قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام  [ طبيعة الصائم في نهار رمضان ليست مستقرة

التلفزيون والعادات اليومية من أسباب الخالفات الزوجية في رمضان

اإلفطار الجماعي يعني الصحبة

  

} كل عام وفي نفس هذا الموعد تحديدا 
تتجدد إعالنات المستشفيات، والجمعيات 
الخيرية، والكثير من الفنانين المحبوبين، 
ونجوم كرة قدم وسلة وبعض المشاهير، 
يغازلون جيوب وقلوب مصريين تحركهم 

العاطفة قبل العقل، مستغلين مشاعر تتحرك 
لصور ومشاهد صادمة يعرضونها دون 

مراعاة ما تخلفه من رعب في القلوب وربما 
تحرم صغارا من نومهم الهادئ، صور 

ألطفال مشوهي الوجه والجسد من آثار 
حروق وجروح كثيرة.

أطفال نهشت الحروق جلودهم 
ولحومهم، أضاف الحزن ألعمارهم عمرا 
مجانيا، أطفال معهد السرطان وأجساد 

نحيلة هزيلة، كحل السهر أعينهم، وضحايا 
حوادث، صور تدمي القلوب وتدمع لها 

األعين، لمجرد إجتذاب أموال المتبرعين 
هربا من نظرة أطفال في عمر الزهور 

يالحقوننا بنظراتهم البريئة، وطمعا في 

جنة عرضها السماوات واألرض، وأجسادهم 
التي أنهكها التعب والمرض، أصبح رمضان 

يرتبط لدى البعض بموسم ”التسول 
الشيك“، عرض مستمر ألوجاع مفروشة على 

خشبة الحياة.
عكازان خشبيان تحت إبط طفل متعثر 

في الحركة يلوذ بحائط يمنحه توازنا 
ضعيفا، ونفس بريئة استيقظت من الحياة 

على نصف قدم مبتورة ونصف روح 
مهزومة، ال ينقصها تأنق فنان يستعطف 
دموعا تخون صاحبها لمجرد رؤية طفل، 

هكذا يخطو خطواته في الهواء، بال أرض 
تسند خطوته، ورأس لفظ شعره، حقن 

كيماوي بغيض سرق الفرحة وشعر الرأس، 
سرق الراحة والنوم، أطفال يتغزلون 

في مستشفى لمجرد مغناطسية أموال 
المتصدقين، فهل يعقل يا سادة أن يتغزل 
طفل بمكان يفقد فيه البعض من طمأنينة 
روحه، يصحو كل يوم على ابتالع المرار 

المخبأ في حبوب الدواء خلف غاللة السكر 
الرقيقة، ووخز الحقن ينغرز في جسده 

ليذكره بمعاناته مع المرض. نسي فنانو 
اإلعالنات والعبو الكرة أن ما يقدمونه رسالة 

قبل أي شيء، ولكن المتاجرة بهموم بشر ال 
حول لهم وال قوة، وأطفال هزمهم المرض 

ونال من طفولتهم وبراءتهم ما نال، بدال من 
متعتهم بهذه األيام الجميلة واستمتاعهم 

باللعب مع أقرانهم الصغار، يفترشون أسّرة 
بيضاء عوضا عن لعبهم ولهوهم في هذه 

األجواء التي تجمع األهل واألحبة، مغروزة 
في لحم أياديهم اللينة حقن ومحاليل، صورة 

خادشة لطفولة هؤالء األبرياء، دون دراية 
ووعي أصبحت طفولتهم مستباحة ومادة 
للتجارة في أوجاع قلوب أنهكها المرض.

أتساءل: ماذا لو أنفق أحد هؤالء 
الفنانين والكرويين أجر عمل واحد من 
أعمالهم، أو مباراة على بناء مستشفى 

أو المشاركة في عمل إنساني خيري دون 
بروبغاندا، ودون تعرية آلالم هؤالء الصغار؟، 

عمل واحد فقط قد يمسح دموع طفل ويبدل 
أحزان أسرة بأكملها ألفراح، ولكن في صمت 

دون صراخ وال تعالي أصوات تتاجر وال 
فساتين راقية بألوان زاهية، وبدالت آخر 

صيحة لإلعالن عن أوجاع أصحاب المالبس 
البالية والمشاعر المهلهلة، موسم النفاق 

اإلعالمي بال منازع.

مظاهر عديدة ترتبط بالشهر الكريم 
وتعتبر موسمية بحتة منها ما هو 

مستحسن ومنها ما هو سيء، فما أجمل 
مشهد شباب في مقتبل العمر يشاركون في 
دهانات وتجديد مسجد استعدادا الستقبال 

المصلين، تسبقهم فتيات في إعداد إفطار 
جماعي لنساء فقيرات وأطفال الشوارع، 
وبيوت امتألت عن آخرها بنسوة يحكن 

مالبس جديدة لكسوة فقراء وأيتام، وشنط 
الخير التي ترفع العبء عن الفقير وتمد 

يد العون للمحتاج، تهدهد فقره وتقرضه 
ابتسامة عريضة ألن هناك من يشعر به 

ويشاركه الحزن بدال من استخدامه كديكور 
في مشاهد الفرح.

تجمع لصبية قبل اإلفطار في كرنفالية 
جميلة مبتهجين بقدوم رمضان، مباريات 

الكرة الشعبية برائحة الزمن الجميل مقلدين 
أهاليهم، وألعاب ومفرقعات صديقة تمأل 
المكان لتأطير الصورة باستكمال مشهد 

الفرح والسرور.
مازلت أحلم بأن يأتي شهر الصوم بال 

مشاهد تسول تدمي القلوب، وبال سباق 
إعالني على أموال الزكاة والصدقات.

رمضان.. موسم التسول الشيك

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ر

األزواج يتأثرون بشـــكل ســـلبي بما 

يشاهدونه في التلفزيون مما يؤدي 

إلى غيـــاب التوافـــق العائلي، وعدم 

تقبل كل طرف لألخر

◄

يحتوي جوز الهند املجفف على العديد من العناصر الغذائية مثل النحاس واملنغنيز والسيلينيوم، ولذلك يعد 

من أفضل األطعمة املجففة التي يجب إدخالها ضمن النظام الغذائي للتمتع بحياة أفضل.

جمال

رفقا بشعرك وبشرتك 

بعد االستحمام

} قالـــت بوابـــة اجلمـــال ”هـــاوت.دي“ 
األملانية إن الشـــعر يكون أكثر حساسية 
وتأثـــرا وهو فـــي حالة مبللـــة أكثر منه 
وهـــو في حالـــة جافة، لـــذا فهي توصي 
املـــرأة بتجفيف الشـــعر برفـــق في حال 
االســـتحمام أو الســـباحة في املســـبح 
بشـــكل متكـــرر خـــالل فصـــل الصيف. 
ويعني هذا جتفيف الشعر مبسحه برفق 

باملنشفة، وليس فركه بقوة.
وينطبـــق هـــذا على البشـــرة أيضا؛ 
حيث ينبغـــي جتفيفها برفق بواســـطة 
منشـــفة وليس فركها بقـــوة، مع تطبيق 
كرميات ومنتجـــات عناية خفيفة وغنية 
إلمدادهـــا  والفيتامينـــات  بالدهـــون 
بالرطوبـــة. ومن جهة أخرى ذكرت مجلة 
”فيتـــال“ األملانيـــة أن اخلل يعـــد مفتاح 
صحة وجمال الشـــعر؛ حيـــث أنه مينح 
الشـــعر مظهرا مفعما بالصحـــة وُيعيد 

إليه ملعانه وبريقه.
وأوضحـــت املجلة فـــي موقعها على 
اإلنترنـــت أن اخلل يعمـــل على تخليص 
الشعر من بقايا منتجات العناية ومينع 
تكـــّون الترســـبات اجليريـــة، كمـــا أنه 

يحارب القشرة واحلكة بفروة الرأس.

} برلني ــ يختلف تاريخ عيد األم من دولة إلى 
أخرى، إذ يصادف هذا االحتفال في بعض دول 
الشرق األوسط يوم 21 مارس من كل عام، وفي 
الدول املغاربية يوافق هذا االحتفال آخر أحد 

من شهر مايو.
واحتفلـــت أملانيا بعيـــد األم في مطلع هذا 
الشـــهر وهناك دول كثيرة حتتفـــل به في هذا 
الشـــهر، لكن دوال أخرى كثيـــرة حتتفل به في 
شـــهور أخرى. ومهما كان شهر االحتفال فإن 
الظاهـــرة العامة هي تدليـــل األمهات في يوم 

االحتفال في أي شهر من الشهور.
وفـــي بريطانيا يتـــم االحتفـــال بعيد األم 
في شـــهر مارس من كل عـــام، وذلك قبل ثالثة 
أســـابيع من عيـــد الفصح، في األحـــد الرابع 
خالل فترة الصوم الكبير. ويحتفل الفرنسيون 
والســـويديون بعيد األم فـــي األحد األخير من 

شـــهر مايـــو، بصرف النظـــر عن حلـــول يوم 
األحد الســـابع (وايت صنداي)، الذي يتم فيه 
االحتفال بنزول الروح القدس على احلواريني 
بعد مرور خمســـني يوما على عيد الفصح، في 
نفس اليـــوم، وفي هذه احلالة يتم تأجيله إلى 

األحد األول من يونيو.
ومن جهة أخرى، يتـــم االحتفال بعيد األم 
في األحد األول من مايو في إسبانيا والبرتغال 

واملجر وجنوب أفريقيا.
وقـــد نشـــر جنـــم كـــرة القـــدم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو صورة له مـــع والدته، 
مرفقة بصورة قلب وبعبارة ”أحبك“. والعديد 
من الدول األخرى، مبا في ذلك، أملانيا والنمسا 
وسويســـرا وهولندا وفنلندا وتركيا واليابان 
وكندا وأســـتراليا والبرازيل وإيطاليا، حتذو 
حذو الواليات املتحـــدة وحتتفل بعيد األم في 

األحد الثاني من شـــهر مايو. وفي هذا العام، 
أوصـــت صحيفـــة ”ال ريبوبليـــكا“ اإليطاليـــة 
قراءها بأن ميتنعوا عن تقدمي الزهور املعتادة 
والشـــوكوالتة والعطور لألمهات، وأن يقدموا 
لهـــن بدال مـــن ذلـــك، مســـتحضرات التجميل 
املستدامة. ويرجع الفضل لالحتفال بعيد األم 
فـــي الواليات املتحدة إلى الناشـــطة امليثودية 
والناشـــطة في مجال حقوق املـــرأة آنا ماري 

جارفيس.
فبعد وفاة والدتهـــا، دفعت باجتاه حتديد 
يـــوم خـــاص يتـــم فيـــه االهتمـــام باألمهات 
وتكرميهـــن، وفي عـــام 1914 أصـــدر الرئيس 
وودرو ويلســــون إعالنا بهــــذا الصدد. ومـع 
ذلـــك، ففـــي الســـنـوات التـالية، ســـرعـان مـا 
اصطبغ بالصبغة التجاريـــة. وفي نيوزيلندا، 
التي عادة ما تتبع تقاليد القوة االســـتعمارية 

الســـابقة بريطانيـــا، يتم االحتفـــال بعيد األم 
فـــي نفس اليوم الذي ُيحتفـــل به في الواليات 

املتحدة.
ويقضـــي األطفـــال األيـــام التـــي تســـبق 
االحتفال بعيد األم في صنع بطاقات بأيديهم، 

ويقدم اآلباء الزهور لزوجاتهم.
وتقدم العديد من املقاهي أيضا ”وجبة عيد 
األم“، التي تستمتع بها مجموعات من األمهات 
غالبـــا دون أطفالهن، وعـــادة ما يحصلن على 

بعض املشروبات.
وفـــي تايالنـــد، ُيحتفـــل بعيـــد األم في 12 
أغســـطس، وهو عيد ميالد امللكة ســـيريكيت، 
البالغـــة مـــن العمـــر 84 عاما، والتـــي مازالت 
حتتفـــظ باللقب، على الرغم مـــن وفاة زوجها 
امللـــك بوميبـــول العام املاضـــي. وأصبح هذا 

اليوم يوم عطلة عامة منذ عام 1976.

عيد األم اختلفت التواريخ والغاية واحدة
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} جيونجو - تأهل املنتخب الســـعودي لدور 
الســـتة عشر ملونديال الشـــباب حتت 20 عاما 
فـــي كوريـــا اجلنوبية بعد تعادلـــه مع نظيره 
األميركي 1-1 فـــي اجلولة الثالثة األخيرة من 
مباريـــات املجموعـــة السادســـة. وقبل خمس 
دقائق من نهاية الشـــوط األول تقدم املنتخب 
األميركـــي بهدف عن طريـــق برووكس لينون 
بعـــد دربكـــة في دفاعـــات الفريق الســـعودي 
استغلها لينون وسدد في الشباك دون عناء. 

ولعـــب املنتخب األميركي بعشـــرة العبني 
منـــذ الدقيقـــة األخيرة من الشـــوط األول بعد 
طرد كارتر فيكرز حلصوله على اإلنذار الثاني 
لتوجيهـــه ضربـــة بالكـــوع في وجه ســـامي 
النجعي. ومتكن عبداإللـــه العامري من إدراك 
التعادل للمنتخب السعودي إثر ضربة ركنية 
نفذها ســـامي النجعي وارتقى لهـــا عبداإلله 

برأسه بشكل رائع في الشباك.
حلســـاب املجموعة السادسة كذلك، تعادل 
منتخبـــا الســـنغال واإلكـــوادور دون أهداف، 
مـــن  البطولـــة  اإلكـــوادور  منتخـــب  ليـــودع 
الدور األول بعد احتالل املركز األخير بنقطتني 
فقـــط. وتصـــدر املنتخب األميركـــي املجموعة 
برصيد 5 نقاط، يليه املنتخب السنغالي بأربع 
نقـــاط، ونفـــس الرصيد للمنتخب الســـعودي 
الثالـــث. وجاء تأهـــل األخضر للـــدور الثاني 
بعدمـــا جنـــح فـــي التفـــوق علـــى األرجنتني 

وهنـــدوراس في ثوالـــث املجموعـــات، حيث 
حصـــد املنتخبـــان نقطـــة أقـــل مـــن املنتخب 

السعودي.
وحلـــق املنتخب الســـنغالي بركـــب الفرق 
املتأهلـــة لدور الســـتة عشـــر. وبـــدأ منتخب 
اإلكوادور املباراة بضغـــط هجومي بحثا عن 
تســـجيل هدف مبكر يقربه مـــن حتقيق الفوز 
وحجز بطاقة التأهل لدور الســـتة عشر. وكان 
مبقدور جواو روخاس أن يتقدم بهدف مباغت 
لإلكوادور بعدمـــا انفرد باملرمـــى متاما لكنه 
تســـرع في التســـديد ليتدخل احلارس محمد 
مباي فـــي الوقت املناســـب ويبعد اخلطر عن 

مرماه. 
وســـجل املنتخـــب الســـنغالي هدفـــا عن 
طريق أليو بادجي من متابعة لتسديدة زميله 
إبراهيما نياني التي أبعدها احلارس خوسيه 
كيفالـــوس، ولكـــن مت إلغـــاء الهـــدف بداعي 
ارتكاب مخالفة ضد حـــارس الفريق املنافس. 
وجنح أليو بادجي في تهديد مرمى اإلكوادور 
مجددا لـــوال تألق احلارس الذي الذ عن مرماه 

ببسالة.
وتأهلـــت منتخبات كوســـتاريكا واليابان 
وأملانيـــا إلى جانـــب األخضـــر، ليكملوا عقد 
املنتخبـــات املتأهلـــة لدور الســـتة عشـــر في 
البطولة. وحقق املنتخب الفرنســـي انتصاره 
الثالـــث على التوالي في املجموعة اخلامســـة 

وتغلب على نيوزيلندا 2-0 في اجلولة األخيرة 
من دور املجموعات. 

وواصـــل املنتخـــب الفرنســـي تفّوقـــه في 
البطولـــة بتحقيقه العالمـــة الكاملة حيث رفع 
رصيده إلى تســـع نقاط بينمـــا أنهى منتخب 
نيوزلنـــدا مباريات املجموعة في املركز الثاني 
بأربع نقاط ليرافق املنتخب الفرنسي إلى دور 

الستة عشر.
وتقدم الن سانت ماكسيمني بهدف للديوك 
الفرنســـية في الدقيقة 22 بعدما راوغ عددا من 
املدافعني قبل أن يسدد كرة قوية من مسافة 25 

ياردة في الشباك. 
وأضـــاف ماكســـيمني الهـــدف الثانـــي له 
وملنتخب فرنســـا في الدقيقـــة 37 بعدما راوغ 
أحـــد املدافعني ثم ســـدد كرة رائعـــة من فوق 
احلارس النيوزيلنـــدي املتقّدم مايكل وود إلى 

داخل الشباك.
من ناحيته أحبط منتخب الهندوراس آمال 
نظيره الفيتنامي في التأهل لدور الستة عشر 
لكأس العالم للشباب وتغلب عليه بنتيجة 0-2 
فـــي اجلولة األخيـــرة من مباريـــات املجموعة 

اخلامسة للبطولة. 
وحقق منتخب هنـــدوراس فوزه األول في 
البطولـــة ليحصد أول ثـــالث نقاط في رصيده 
ويحتل املركز الثالـــث لكنه ودع البطولة رفقة 
املنتخب الفيتنامي الـــذي احتل املركز األخير 

بُنقطة واحدة. 
وتقدم البديل سينديل كروز بهدف ملنتخب 
هندوراس فـــي الدقيقة 59 بعدما تلقى متريرة 
ذكية داخل منطقة اجلزاء. وقبل خمس دقائق 
مـــن النهاية ســـجل خورخي ألفاريـــز الهدف 
الثانـــي لهنـــدوراس بعدما توغـــل بالكرة في 
منطقة جزاء اخلصم قبل أن يســـدد كرة قوية 

عرفت طريقها إلى الشباك. 
وتعـــد األرجنتني أكثـــر املنتخبـــات فوزا 
مبونديال الشـــباب بإجمالي 6 ألقاب، وحتمل 
صربيا لقب النســـخة األخيرة، وتقام البطولة 

مرة كل عامني.

منتخب السعودية يدرك دور الـ16 لمونديال الشباب
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{أنتظر إدارة النادي حيال تجديد عقدي أو البحث عن ناد آخر، األمر ســـابق ألوانه. نحن في زمن 

االحتراف وكل شيء جائز، لكن األولوية ستكون للفتح}.

حمدان احلمدان
مهاجم فريق الفتح السعودي

{الفترة قصيرة جدا ولم تســـمح لنا بإضافة أســـماء جديدة، باستثناء أيمن حسني وفهد طالب 

وأحمد عبدالرضا، وأكيد أن القائمة ستشهد إضافات أخرى قبل مباراة اإلمارات}.

باسم قاسم
مدرب املنتخب العراقي األول لكرة القدم

المقاصة بوابة األهلي 

لحسم الدوري المصري 
} القاهــرة - يتطلـــع األهلي إلى حســـم لقب 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، رقم 39 في 
تاريخه والثاني على التوالي، لصاحله عندما 
يســـتضيف االثنني أقرب منافسيه فريق مصر 
املقاصة فـــي ختام مباريـــات املرحلة الثالثني 
للمســـابقة احملليـــة. ويعتلي األهلـــي صدارة 
الدوري برصيد 75 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة 
عـــن املقاصـــة، الثاني برصيـــد 63 نقطة، وفي 
حالة فوز أبناء القلعـــة احلمراء في املواجهة 
يتوج الشـــياطني بالدرع رســـميا خاصة وأن 
أربع مباريات فقط ســـتبقى لكل فريق لن تكفي 

الفريق الفيومي ملواصلة مطاردة األحمر.
ويدخل األهلي املباراة بحثا عن الفوز رغم 
أن التعـــادل يكفيه للتتويج أيضا لكن حســـام 
البدري املدير الفني للفريق شـــدد على العبيه 
خـــالل احملاضرة الفنية األخيرة بأهمية الفوز 
على املقاصة لتأكيد حســـم اللقـــب عن جدارة 
واســـتحقاق، خاصة وأن فريق الفيوم بقيادة 
إيهاب جالل كان ندا قويا لألحمر طوال موسم 
شـــاق ابتعد فيه الغرمي التقليدي لألهلي وهو 

الزمالك عن املنافسة على اللقب.
وظهـــر اجتـــاه البـــدري لتعويـــض غياب 
كوليبالـــي ومروان محســـن بالدفـــع باملهاجم 
الشاب عمرو جمال حيث خصص املدرب فقرة 
تدريبية منفردة لالعب عقب املران األخير الذي 
ظهـــر فيها التركيـــز على التدريبـــات البدنية 
والتصويبات مـــع احلركة. كما خصص املدير 
الفني للفريق األحمر، فقرة كاملة للتدريب على 
تســـديد ركالت اجلـــزاء شـــارك خاللها جميع 

الالعبني.
وأكد سيد عبداحلفيظ، مدير الكرة بالنادي 
األهلـــي املصـــري، أن املبـــاراة مهمـــة للغاية، 
مشـــيرا إلـــى أنها ســـتكون أمـــام خصم قوي 
وفريق مميز. وأشـــار مدير الكرة باألهلي إلى 
أن هنـــاك حالة تركيز شـــديدة بـــني الالعبني 
واجلهاز الفني؛ لتقـــدمي عرض قوي والظهور 
بصورة طيبة خالل املباراة موضحا أن الفريق 
يســـعى إلى حســـم لقب بطولة الدوري املمتاز 

رسميا. 
وأكـــد أن الفريـــق األحمر لديـــه طموحات 
كبيـــرة في االســـتمرار بتقدمي عـــروض قوية 
بعدمـــا حقق الفـــوز على القطـــن الكاميروني 
بثنائيـــة نظيفة فـــي اجلولة الثانيـــة في دور 

املجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، يبحـــث املقاصة 
بقيادة إيهاب جالل عـــن تعزيز ظهوره الرائع 
هذا املوســـم من خالل حتقيق املفاجأة والفوز 
على حامل اللقب وإرجاء تتويجه باللقب حتى 
نهايـــة املســـابقة. وطالب جـــالل العبيه خالل 
احملاضرة األخيرة بالتعامـــل مع املباراة مثل 
باقي املباريات التـــي يلعبها الفريق الفيومي 
بحثا عن الفـــوز دون النظر للمنافس وحجمه 

ومكانته.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعقدت األمور كثيرا داخل نادي 
الرجاء البيضاوي، بعد اإلعالن عن 
إقالة المدرب محمد فاخر، ورفض 
فئة من أعضاء النادي اإلعالن عن 
بديله قبل إتمام الجلسة العمومية 
االستثنائية النتخاب رئيس جديد.

◄  مدد نادي الفتح الرباطي، لحارسه 
الناشئ أيمن مجيد لـ3 مواسم مقبلة، 

ليصبح عقده الجديد ساريا حتى 
2021. جاء التمديد للحارس، بعدما 

نال ثقة مدرب الفريق وليد الركراكي، 
وأعطاه الفرصة على حساب الحارس 

عبدالرحمن الحواصلي.

◄ أكد محمد أبوالوفاء، عضو مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه 
لم يتم االستقرار على موعد مباراة 
السوبر المحلي بشكل نهائي حتى 

اآلن. وأشار إلى أن هناك اجتماع 
للمجلس خالل األيام القليلة المقبلة، 
سيتم خالله االستقرار على الموعد 

النهائي.

◄ تجدد الخالف بين األرجنتيني، 
هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب 

المصري، وبين هاني رمزي المدير 
الفني لمنتخب المحليين، بسبب 

اختيارات الالعبين لمعسكر شهر 
يونيو المقبل.

◄ استعاد مولودية الجزائر وصافة 
دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، 

إثر تغلبه على ضيفه وجاره شباب 
بلوزداد بهدف وحيد في المباراة التي 

جمعتهما ضمن المرحلة السابعة 
والعشرين من المسابقة.

◄ دخل التعاون والقادسية، في تنافس 
كبير لكسب خدمات العب فريق االتحاد 
معتز تمبكتي، حيث قدم كالهما عرضه 
لالعب، مع تفوق التعاون ماليا. ويأمل 

الطرفان في كسب خدمات تمبكتي، 
لتدعيم مركز المحور.

باختصار

األهلي اإلماراتي يتحدى األهلي السعودي في أبطال آسيا
[ حظوظ متساوية للزوراء والجوية العراقيين في سباق كأس االتحاد

} دبي - يأمل األهلي اإلماراتي في أن يستفيد 
من نتيجـــة مباراة الذهاب عندما يســـتضيف 
األهلـــي الســـعودي االثنني في دبـــي في إياب 
ثمـــن نهائي دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم، 
في حـــني يتطلع مواطنه العـــني إلى تعويض 
خســـارته ذهابا أمام استقالل طهران اإليراني 
0-1. وعـــاد الفريق اإلماراتي بالتعادل 1-1 من 
جـــدة ذهابا، وهو يحتاج االثنني إلى الفوز أو 
التعادل الســـلبي ليضمن تأهله لربع النهائي 
للمرة الثانية في تاريخه بعد 2015. في املقابل، 
تتلخص حظوظ الفريق السعودي للتأهل لربع 
النهائي للمرة األولـــى منذ 2013، في الفوز أو 
التعادل بنتيجة أكثر من 1-1 لتحقيق طموحه 

ومواصلة مشواره في البطولة.
وتبـــدو كفتا الفريقني متســـاويتني مقارنة 
بتاريـــخ لقاءاتهمـــا في البطولـــة حيث تبادال 
الفوز (3-2 لإلماراتي في الدور التمهيدي عام 
2003، و2-1 للســـعودي في 2015)، وتعادال في 
ثـــالث مباريات كان آخرها في مباراة الذهاب. 
ويتوقـــع أن يلعب الرومانـــي كوزمني أوالريو 
مدرب أصحـــاب األرض بطريقة أكثر هجومية 
عبر الدفع مبهاجم ثان إلى جانب الســـنغالي 
ماكيتـــي ديوب بعدما لعـــب األخير وحيدا في 
الذهاب، لعدم اجلاهزيـــة البدنية ألحمد خليل 

والغاني أسامواه جيان.
وتكمـــن قـــوة األهلي إضافة إلـــى هجومه 
الفعـــال الذي ســـجل 11 هدفا فـــي 7 مباريات، 
في الوســـط بوجود خميس إسماعيل وحبيب 
الفـــردان وإســـماعيل احلمـــادي والبرازيلـــي 
إيفرتون ريبيرو الذي قد تكون املباراة األخيرة 
له مـــع الفريق اإلماراتي بعـــد أن تلقى عرضا 

من فالمنغو البرازيلـــي لالنتقال إلى صفوفه. 
ويتطلع العني اإلماراتي إلى تعويض خسارته 
ذهابا أمام استقالل طهران اإليراني 0-1 عندما 
يســـتضيفه االثنـــني أيضا على ملعـــب هزاع 
بـــن زايد. وعلـــى العني أن يتخلى عن ســـجله 
السلبي أمام االســـتقالل في حال أراد التأهل 
لربع النهائي حيث التقى الفريقان في البطولة 
خمس مرات، فـــاز خاللها الفريق اإليراني في 

أربع مباريات مقابل واحدة لإلماراتي.
وكانـــت املبـــاراة األولى بـــني الفريقني في 
عام 1999، وفـــاز االســـتقالل 1-0 في أبوظبي 
قبـــل أن يثأر العـــني في 2003 بفـــوزه 3-1 في 
طريقه إلحراز اللقب الوحيد في ســـجله. وفاز 
الفريـــق اإليراني في آخر ثالث مباريات بينها 
مواجهتان في نسخة 2013. ويفتقد االستقالل 
العبـــه فارشـــيد إســـماعيلي بعـــد طـــرده في 
الذهـــاب، لكنه في املقابل سيســـتعيد خدمات 

إبراهيمي بعد شـــفائه من اإلصابة ومشاركته 
فـــي تدريبات فريقـــه األخيرة، وعلـــي قرياني 

الذي غاب في لقاء طهران لإليقاف.
مـــن جهـــة ثانية تبـــدو حظـــوظ الفريقني 
العراقيني الزوراء والقوة اجلوية حامل اللقب 
متساوية حلســـم مواجهة إياب نصف نهائي 
كأس االحتـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم ملنطقة 
غرب آســـيا فـــي الدوحة على ملعـــب حمد في 
النـــادي العربي. وكانـــت مبـــاراة الذهاب قد 
انتهـــت بالتعادل 1-1 فـــي 22 مايو على ملعب 
فرنســـوا حريـــري فـــي مدينة أربيـــل عاصمة 
إقليم كردســـتان التـــي اختارها اجلوية ملعبا 
مفترضا، بينما اختار الـــزوراء الدوحة مكانا 

الستحقاقه. 
ويدرك مدرب القوة اجلوية باســـم قاســـم 
حجم املســـؤولية امللقاة علـــى عاتقه في حملة 
الدفاع عن اللقب وســـط ضغـــوط أخرى باتت 

حتيط بـــه إثر تعيينـــه مدربا مؤقتـــا ملنتخب 
بالده وبات مطالبا بإثبات جدارة اختياره من 

قبل االحتاد العراقي للقيام بهذه املهمة.
ويســـتعيد القوة اجلوية في هذه املواجهة 
خدمـــات أبرز العبيه بشـــار رســـن الذي غاب 
عـــن الذهاب بســـبب اإلصابة بينما ســـيفتقد 
الزوراء خدمات الدولـــي عالء مهاوي صاحب 
هـــدف الذهاب، كما يأمل أيضـــا في أن تكتمل 
جاهزية الســـوري ندمي صباغ الذي يعاني من 
إصابة ســـابقة. وقال مدرب الـــزوراء ومدافعه 
الســـابق عصام حمـــد الذي أبـــدى رضاه عن 
نتيجة الذهاب، ”فريقنا ميتلك أسباب النجاح 
والتفوق وســـنحاول أن نستثمر هذه العوامل 
فضـــال عـــن رغبة العبـــي الفريق فـــي حتقيق 
االنتصـــار واالقتراب من إجناز قاري. في لقاء 
الذهاب، خرجنا بتعادل مع أداء جيد، أما اآلن 

فنبحث عن فوز منتظر“.

ستكون الفرصة سانحة أمام 5 فرق عربية 
ــــــدوري أبطال  للظهور فــــــي دور الثمانية ب
آســــــيا لكرة القدم مع إقامة مباريات إياب 
ـــــــ16 في اليومــــــني املقبلني. وإضافة  دور ال
إلى إقامة قمة عربية بني األهلي اإلماراتي 
واألهلي الســــــعودي فــــــإن باقــــــي األندية 
العربية العني اإلماراتي والهالل السعودي 
وخلويا القطــــــري حققت في الذهاب نتائج 

مقبولة.

سباق عربي على المضمار القاري

◄ حسم العداء البريطاني محمد فرح 
سباق 5 آالف متر بأفضل توقيت للموسم 

(13.00.70 دقيقة)، واكتفى البحريني 
ألبرت روب باملركز اخلامس بفارق كبير 
عنه (13.04.82 د). وأكد فرح أنه سيكرس 
نفسه لسباق املاراتون بعد انتهاء موسم 

2017، وأنه لن يشارك في أوملبياد 2020 
في طوكيو. وأوضح فرح، أول عداء يحقق 

الثنائية (5 آالف و10 آالف متر) مرتني 
متتاليتني في أوملبيادي 

لندن 2012 وريو 
2016، ”لدّي شعور 

بأني لم أحقق 
بعد ما أردته على 

الطريق، وسأستمر 
في احملاولة“.

◄ يقول جورج جوفن املدرب السابق 
لكريستينا مالدينوفيتش إن التحسن 

الذي طرأ على حتركات الالعبة في امللعب 
مينحها فرصة ألن تصبح أول فرنسية 
حتصد لقب فردي السيدات في بطولة 

فرنسا املفتوحة للتنس خالل 17 
عاما. وتأهلت مالدينوفيتش 

لنهائيي بطولتني كبيرتني 
على املالعب الرملية خالل 

املوسم احلالي في 
مدريد وشتوتغارت 

ويعتقد مدربها 
السابق جوفن 
أنها من أبرز 

املرشحات 
للتتويج بلقب 
البطولة التي 
انطلقت األحد 

في مالعب 
روالن غاروس 

الرملية في 
باريس.

متفرقات

العني اإلماراتي يتطلع إلى تعويض 

اســـتقالل  أمـــام  ذهابـــا  خســـارته 

طهـــران عندمـــا يســـتضيفه علـــى 

ملعب هزاع بن زايد

◄

واليابـــان  منتخبـــات كوســـتاريكا 

وأملانيا تأهلت إلى جانب األخضر، 

لـــدور  املتأهلـــني  عقـــد  لتكمـــل 

الستة عشر في البطولة

◄

إنجاز تاريخي
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} لندن - أبدى الفرنسي أرسني فينغر املدير 
الفني لفريق أرسنال فخره باإلجناز التاريخي 
الذي حققه فريقة أرسنال، بعد تتويجه بلقب 
كأس االحتـــاد اإلنكليـــزي لكرة القـــدم للمرة 
الــــ13 فـــي تاريخه، إثـــر تغلبه علـــى نظيره 
تشيلســـي بهدفني لهدف فـــي نهائي البطولة 
الـــذي أقيم على ملعب ”وميبلـــي“ بالعاصمة 
البريطانية لندن. وبذلك، جنح أرســـنال حتت 
قيادة مدربه أرســـني فينغر في إنهاء املوسم 
احلالـــي بالتتويج ببطولة بعدما ضاعت منه 
كل البطـــوالت واأللقاب. ومتّكن أرســـنال من 
التتويج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه ومتّكن 
من حتطيم رقم مانشســـتر يونايتد واالنفراد 

على قمة أكثر األندية احمللية فوزا بالكأس.
وقـــال فينغـــر ”املوســـم في مجملـــه كان 
صعبا بالنســـبة إلينا، فالبدايـــة كانت جيدة 
لنـــا واألداء رائع فـــي نهائـــي كأس االحتاد 
اإلنكليزي“. وأضاف ”حققنا التوازن املطلوب 
أمام تشيلســـي فقد كنـــا أقوياء جدا رغم أننا 
مررنا بفترة عصيبة في بعض فترات اللقاء“.  
وأوضـــح فينغـــر ”أن حتقيـــق الفـــوز علـــى 
تشيلســـي الفائز بلقب الدوري اإلنكليزي هذا 
املوسم هو إجناز بالنسبة إلينا، فقد أردنا أن 
نضع الضغط على تشيلسي منذ البداية وهو 
ما حتقق بالفعل“. واختتم املدرب الفرنســـي 
تصريحاتـــه بالقـــول ”ســـنكون أقويـــاء في 
املوسم القادم، وســـوف نرى العجب والكثير 

من أرسنال في املوسم القادم“.

رغبته البقاء
من ناحية أخرى أكد الفرنسي فرانسيس 
كوكلـــني، العـــب أرســـنال، رغبتـــه فـــي بقاء 
مواطنه، أرســـني فينغر، مديـــرا فنيا للفريق، 
مطالبـــا اإلدارة بتجديد عقده الذي ينتهي في 
يونيو املقبل. وقاد فينغر أرسنال ملدة 21 عاما 
لم يغب فيها عـــن بطولة دوري أبطال أوروبا 
وال مـــرة، إال أّنـــه فشـــل املوســـم احلالي في 

التأهل للتشامبيونزليغ، وسيلعب في بطولة 
اليوربا ليغ.

وقـــال كوكلني ”نحـــب إهداء هـــذا اللقب 
لفينغـــر، ألنـــه قد يكون ســـببا فـــي بقائه مع 
الفريـــق، ولذلـــك شـــعرنا بالســـعادة حلصد 
البطولـــة ونحـــن فخـــورون بالعمـــل حتـــت 
قيادته“. وتابع ”أمتنى لو استمر مع الفريق، 
أعلـــم أن القـــرار ليس بأيدينـــا ولكننا نرغب 
حقا لو رضخت اإلدارة وجددت عقده ليستمر 
معنا أعواما أخرى“. وأضاف ”قلتها من قبل، 
حينما أســـمع كلمة ”أرسنال“ أول شيء أفكر 
فيه هو ”أرسني فينغر“، لقد قام بالكثير ألجل 
الفريق وحتى لو واجهنا صعوبات في الفترة 
األخيـــرة، فإن املدير الفني ميتلك عقلية الفوز 

ويساعدنا على حتقيق البطوالت“.
في ســـياق متصل دخل العب وسط نادي 
أرســـنال محمد النني تاريـــخ اإلنكليزي، بعد 
فـــوز فريقه بلقـــب كأس االحتـــاد اإلنكليزي، 
حيـــث بـــات أول العب مصري، يتـــوج  بلقب 
هذه البطولة. وشارك النني كبديل في الوقت 
بـــدل الضائع مـــن املباراة بدال من التشـــيلي 
أليكســـيس سانشـــيز ليكتب اســـمه بحروف 
مـــن ذهب. يذكر أن الننـــي انتقل إلى صفوف 
أرســـنال مطلع عـــام 2016 قادمـــا من صفوف 

بازل السويسري.
عجـــز نـــادي تشيلســـي اإلنكليـــزي على 
اجلمع بـــني الثنائيـــة احمللية. ورغـــم تفوق 
البلـــوز في الدوري احمللي وحصد اللقب قبل 
مباراتني من نهايـــة البطولة، إال أّن اإليطالي 
أنطونيـــو كونتـــي، املدير الفني لتشيلســـي، 
فشـــل للمرة الرابعة على التوالـــي في الفوز 
بلقب كأس، 3 مـــرات مع يوفنتوس اإليطالي، 

ومرة رفقة البلوز.
ولم ينجح كونتي خالل مسيرته التدريبية 
ســـوى في الوصول إلـــى نهائيني فقط، األول 
موســـم 2012-2011 مـــع يوفنتـــوس ملواجهة 
نابولـــي بعد إقصائه بولونيا وروما وميالن، 
إال أّنه خسر اللقاء بهدفني نظيفني من توقيع 
كافانـــي وهامســـيك. وخـــرج البيانكونيري 
هذا املوســـم بالدوري فقـــط في ظل غيابه عن 
البطـــوالت األوروبية بســـبب حصول الفريق 
على املركز الســـابع في املوســـم الســـابق له 
وحصـــول باليرمو على وصافـــة الكأس مما 
أهله على حساب الســـيدة العجوز للمشاركة 

أوروبيا.

يشبه موســـمه األول في تشيلسي بدايته 
مع يوفنتوس، إذ حصد لقب الدوري وخســـر 
النهائي أيضـــا، كما أن الفائـــز بلقب الكأس 
كان صاحب املركز اخلامس في املناســـبتني، 
فجاء نابولي موســـم 2012-2011 خامســـا في 
الكالتشيو برصيد 61 نقطة، فيما خسر اللقب 
لصالح الغانرز، الـــذي احتل املركز اخلامس 

برصيد 75 نقطة، املوسم احلالي أيضا. 

نقاط التشابه
مـــن أبـــرز نقـــاط التشـــابه أيضـــا، غياب 
تشيلســـي هذا املوسم عن البطوالت األوروبية 
بعد احتالله للمركز العاشـــر املوسم املاضي. 
أما في املوســـم التالي للمـــدرب اإليطالي في 
قلعـــة ”يوفنتـــوس آرينا“، جنح فـــي احلفاظ 
على لقـــب الدوري والفوز بالســـوبر اإليطالي 

منتصـــرا علـــى نابولي بنتيجـــة 2-4، كما قاد 
فريقه لربـــع نهائي دوري أبطـــال أوروبا قبل 
أن يودع أمـــام بايرن ميونيخ األملاني، وتتكرر 
معاناتـــه مع لقب الـــكأس باخلروج من نصف 
النهائي على يد التســـيو مبجمـــوع املباراتني 

.3-2
وقبل توديـــع البيانكونيري، فـــاز اليوفي 
بالدوري للمرة الثالثة على التوالي واكتســـح 
التســـيو برباعية نظيفة في السوبر اإليطالي، 
لكنـــه وّدع الكأس في ربـــع النهائي هذه املرة 
على يـــد روما، وأوروبيا احتـــل املركز الثالث 
فـــي املجموعة الثانية بـــدوري األبطال ليهبط 
لليوربـــا ليغ ويغادر من نصـــف النهائي على 
حســـاب بنفيـــكا. فهل تســـتمر عقـــدة الكأس 
والبطوالت األوروبية في مطاردة كونتي بقلعة 
”ســـتامفورد بريدج“ خاصًة مـــع تأهل الفريق 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل أم أّن خبرته 

خالل السنوات املاضية ستنعكس على موسم 
إيجابي للبلـــوز؟ وانتقد كونتـــي، املدير حكم 
املباراة بعد احتســـابه الهدف األول ألرســـنال 
الذي ســـجله التشـــيلي أليكســـيس سانشيز، 
مؤكدا أن الهدف ”كان يجب أن يلغى“ بســـبب 
ملسة يد. وأضاف بنبرة استياء ”هناك ملسة يد 
واضحة في هدف أليكســـيس، وال أفهم ملاذا لم 
يحتسبها احلكم، ولكنها أشياء حتدث في كرة 
القـــدم، العب ميكن أن يرتكب خطأ، على الرغم 
مـــن أنني رأيت العديد من احلاالت التحكيمية 

ضد تشيلسي في األسابيع األخيرة“.
وعلـــى الرغم من أداء ”البلـــوز“ الرائع في 
البرمييير ليغ، الذي كلله بالفوز به، وفي بطولة 
الكأس، إال أن املدرب اإليطالي أكد على ضرورة 
تدعيم صفوف الفريق فـــي الصيف، حيث أنه 
ســـيكون من ”الصعب للغاية“ تكرار ما حتقق 

في املوسم احلالي.

فينغر ينقذ موسم أرسنال بإنجاز تاريخي في كأس إنكلترا
[ عقدة الكأس والغياب األوروبي يطاردان مدرب تشيلسي كونتي  [ أرسنال يصعد إلى قمة أكثر األندية المحلية فوزا بالكأس

أنقذ نادي أرســــــنال، موســــــمه احلالي، وحســــــم لقب كأس االحتاد اإلنكليزي، بالفوز في 
املباراة النهائية على تشيلســــــي. وفشل أرســــــنال، في احتالل مركز مؤهل لدوري أبطال 

أوروبا هذا املوسم، واحتل املركز اخلامس بالبرميييرليغ.

رياضة
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«رغم الفوز بالكأس، الموسم كان سيئا ألننا لم نحقق واحدة من البطوالت الكبرى وهما الدوري 
أو دوري أبطال أوروبا، وسنحاول جاهدين إصالح األمر في الموسم المقبل».

أندريس إنييستا 
قائد فريق برشلونة اإلسباني

«من الجيد دائما أن تلعب لفريق تحبه، وأنا أحب باريس ســـان جرمان وأمتلك ذكريات عظيمة 
معه، لذلك حتى لو رحلت عن الفريق في الصيف المقبل، سأظل دائما محبا وعاشقا له».

بليز ماتويدي 
العب باريس سان جرمان

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتوقع الدولي اإليطالي ماركو 
فيراتي متوسط ميدان باريس 

سان جرمان استمراره مع الفريق 
الباريسي الموسم المقبل، نافيا 

كل األخبار التي تحدثت عن انتقاله 
إلى برشلونة.

◄ يخوض هادرسفيلد وريدينغ 
االثنين على ملعب ويمبلي أهم 

مباراة في العالم أقلها على 
الصعيد المادي في نهائي الملحق 

المؤهل إلى الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم ليكون الفائز 

منهما الفريق الثالث بعد نيوكاسل 
وبرايتون.

◄ كشف رئيس نادي أتلتيكو 
مدريد، إنريكي سيريزو أن 

مهاجم الروخيبالنكوس، أنطوان 
غريزمان، سيستمر مع الفريق 

الموسم المقبل، مؤكدا أن الالعب 
الفرنسي سيكون في الملعب 

الجديد ”واندا متروبوليتانو“.

◄ هنأ ماتس هوميلز، مدافع 
بايرن ميونيخ، فريقه السابق 
بوروسيا دورتموند على فوزه 

بكأس ألمانيا على حساب منافسه 
آينتراخت فرانكفورت. وقضى 

هوميلز 7 سنوات ونصف السنة 
في صفوف دورتموند، قبل أن 

يعود إلى بايرن ميونيخ.

◄ أصبح خافيير هرنانديز الهداف 
التاريخي لمنتخب المكسيك بعدما 
سجل هدفا في الخسارة 1-2 أمام 
كرواتيا ليصبح رصيده 47 هدفا 
ويجتاز مواطنه خاريد بورجيتي.

◄ أهدر فريق بوكا جونيورز 
نقطتين ثمينتين في صدارة 

الدوري األرجنتيني الممتاز لكرة 
القدم وتعادل مع مضيفه هوراكان 

في المرحلة الـ26 من المسابقة.

باختصار

} لنــدن - أعلـــن نـــادي مانشســـتر يونايتد 
اإلنكليـــزي أن العـــب وســـطه مايـــكل كاريـــك 
سيبقى مع الفريق حتى يونيو 2018 على األقل 
بعـــد متديد عقده لعام واحـــد. ويحظى كاريك 
(35عامـــا) بشـــعبية كبيرة في مانشســـتر منذ 

انضمامه للفريق في 2006 قادما من توتنهام.
وســـجل كاريك 38 مشـــاركة مع مانشستر 
هذا املوســـم من بينها 18 مشاركة في الدوري 
اإلنكليزي املمتاز. وكان العقد األصلي لكاريك 
ينتهي هذا الشـــهر، لكن قرر التمديد لعام أخر 
مع مانشســـتر. ويســـتعد مانشستر لالحتفال 
وســـط جماهيـــره بلقـــب الـــدوري األوروبي، 
وقـــال كاريك في هذا الصـــدد ”يالها من نهاية 
رائعة للموســـم، من خالل وضع لقب جديد في 
خزينتنا“. وأضاف ”سعيد ألن رحلتي مع هذا 

النادي الرائع ستتواصل“.

} روما – أوضح جوسيب ماروتا، املدير العام 
لنادي يوفنتوس اإليطالي، أن فريقه ال يخشى 
مواجهـــة ريال مدريد فـــي نهائي دوري أبطال 
أوروبا، مؤكدا ثقته فـــي فوز فريقه بالبطولة. 
في مدينة كارديف  ويحتضن ملعب ”األلفيـــة“ 
الويلزيـــة نهائي دوري أبطال أوروبا بني ريال 

مدريد ويوفنتوس السبت 3 يونيو املقبل.
ويســـعى امللكي إلى دخول التاريخ بالفوز 
بدوري أبطـــال أوروبا لعامني علـــى التوالي، 
فيمـــا يبحث البيانكونيري عـــن اللقب الغائب 

منذ 1996. 
وقـــال ماروتـــا فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
صحيفة ”آس� اإلسبانية ”الدوري بطولة تعّبر 
عـــن األفضل وكل مبـــاراة تؤثر علـــى غيرها، 
أمـــا دوري األبطـــال فكل مرحلـــة ال عالقة لها 

بسابقيها“.
وأضاف ”لذلك نعرف أن النهائي لن يتأثر 
مبسيرة الفريقني، ولكني متفائل بقدرتنا على 
حتقيـــق اللقب ألننا األحق بـــه وفقا ملا قّدمناه 

طوال املوسم“. 
وتابـــع ”لســـنا خائفني من املبـــاراة. نحن 
مســـتعدون لها بصورة أفضل ممـــا كنا عليه 
عام 2015 حينما واجهنا برشلونة في النهائي، 

ومنتلك حاليا فريقا من األبطال“.

مانشستر يونايتد يجدد 
الثقة في كاريك

ماروتا: يوفنتوس قادر 
على اإلطاحة بريال مدريد

صامد في وجه العاصفة

} مدريــد – طمأن لويس إنريكي املدير الفني 
لنادي برشـــلونة اإلســـباني، جماهير الفريق 
بـــأن الســـاحر األرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
سيبقى في النادي الكاتالوني لسنوات طويلة 
مقبلة. وبعد التتويج بلقب كأس إســـبانيا إثر 
الفوز على ديبورتيفو أالفيس 1-3 في املباراة 
النهائيـــة، ســـئل إنريكـــي عن تتويج ميســـي 
بثالثني لقبـــا في الوقت الذي يبلـــغ فيه عامه 
الثالثني الشهر املقبل. وقال إنريكي الذي أعلن 
رحيلـــه عن تدريب برشـــلونة ”ثالثون لقبا في 
ثالثني عاما، هذا ليس باألمر الســـيء“. وتابع 
”ميسي ســـيبقى معكم لسنوات طويلة، ميكننا 

االستمتاع مبهاراته لسنوت كثيرة قادمة“.
وأشـــار ”البقـــاء في القمـــة ال يتطلب فقط 
أن يـــن يكون لديك قدرات، ولكن قوة جســـدية 
أيضا، وميســـي لديه ذلك“. ووصـــف إنريكي 
العبـــه ميســـي بأنـــه ”ظاهرة“ بعد أن ســـجل 

هدفـــا وصنع أخـــر خالل فوز برشـــلونة على 
ديبورتيفو االفيس بنتيجة 3-1.

ولدى ســـؤاله حول مـــا إذا كان فوزه بلقب 
جديـــد يجعله ينـــدم علـــى قـــرار الرحيل عن 
برشـــلونة، رد بالقـــول ”ال، أحتـــاج إلـــى ذلك 
والفريـــق أيضا، هـــذه الدوائـــر القوية لثالثة 
أو أربعة أعوام أمر مثالي“. وأشـــار ”الرحيل 
بهـــذه الطريقـــة يجعلني ســـعيدا، بالتأكيد ال 
أشـــعر باحلزن عندما أفكر في األلقاب التسعة 
التي فزت بها من أصل 13 لقبا على مدار ثالثة 

أعوام“.

شعور بالجميل
عّبـــر لويس إنريكي عن شـــعوره باجلميل 
نحـــو العبه ليونيل ميســـي ”القادم من كوكب 
آخر“ بعدما قّدم مجموعة من أفضل مستوياته 
على مدار ثالث ســـنوات في تدريب برشلونة. 
وأصبح ميســـي الهـــداف التاريخـــي للدوري 
اإلســـباني في أول موســـم حتت قيادة لويس 
إنريكـــي والـــذي انتهـــى بالفـــوز بثالثية من 
األلقـــاب للمرة الثانية فـــي تاريخ النادي. كما 
تصـــّدر الالعب األرجنتيني قائمة الهدافني في 
أكبر خمس مســـابقات للدوري في أوروبا هذا 

املوسم بعدما سجل 37 هدفا.

وبـــدا أن العالقة متوترة بـــني الثنائي في 
منتصـــف املوســـم األول للويـــس إنريكي بعد 
خالف خـــالل حصة تدريبية وأســـفر ذلك عن 
اســـتبعاد ميســـي من التشـــكيلة األساســـية 
في املبـــاراة التاليـــة والتي انتهت بخســـارة 

برشلونة 0-1 أمام ريال سوسيداد.
لكن إنريكي لم يعد يتذكر أي شيء من ذلك 
وكال املديح لالعبه في ظهوره األخير مبؤمتر 
صحافي كمدرب برشـــلونة. وقـــال إنريكي عن 
ميســـي الذي حصد 30 لقبا مع برشـــلونة قبل 
شهر واحد من بلوغ عامه 30، ”ميسي قادم من 
كوكب آخر في كل شيء وأنا محظوظ جدا ألني 
استمتعت بأفضل مستوياته، أو مجموعة من 
أفضل مستوياته“، وأضاف ”دون شك هو رقم 
واحد وحتـــى يصبح كذلك يحتاج إلى التحكم 
فـــي كل اجلوانـــب وامتالك قـــوة بدنية كبيرة 
جدا. إنه يهتم بنفســـه بشـــكل مثالي وال نزال 

في انتظار املزيد من ميسي“.

التمسك بالصدارة
يحتفظ نادي برشلونة اإلسباني، بالكأس 
لألبد بعدما جنح في الفوز باللقب 3 مواســـم 
متتالية، ليحافظ علـــى صدارته للفرق الفائزة 
باللقـــب برصيـــد 29 مـــرة. وذكـــرت صحيفة 
”ماركا“ اإلســـبانية، أنه وفقـــا لالئحة االحتاد، 
يحـــق لبرشـــلونة االحتفـــاظ بالـــكأس لألبد، 
إذ تنـــص علـــى أن الفريق يســـتطيع احلفاظ 
بالبطولة في حال الفوز بالبطولة 3 مرات على 
التوالـــي أو 5 أعوام متفرقة، وهو ما جنح فيه 

النادي الكاتالوني رفقة لويس إنريكي.
وحصل البارسا على لقب الكأس في 2015 
علـــى ملعب ”كامب نو“ بالتغلـــب على أتليتك 
بيلباو بنتيجة 1-3 بأقدام ميســـي ونيمار، ثم 
انتصر على إشـــبيلية العـــام املاضي بهدفني 
مـــن توقيع جـــوردي ألبا ونيمـــار، على ملعب 
”فيســـنتي كالديـــرون“ ، قبـــل أن يحققها هذا 
العام للمرة الثالثة على التوالي أمام أالفيس.

ويتفـــوق برشـــلونة على أتليتكـــو مدريد 
وريـــال مدريد في عدد مـــرات الفوز باللقب، إذ 
حققه البلوغرانا 29 مـــرة، بينما حصل عليها 
أتلتيـــك بيلباو 23 مرة، ولـــم يتمكن امللكي من 
الفوز باللقب ســـوى 19 مـــرة فقط. ولم يحدث 
أن حقق النادي الكاتالوني هذا اللقب 3 أعوام 
متتالية ســـوى في خمســـينات القرن املاضي، 

ليسجل إنريكي رقما قياسيا جديدا.

إنريكي: ميسي سيبقى مع برشلونة لسنوات طويلة

لـــم يحـــدث أن حقق برشـــلونة هذا 
اللقـــب 3 أعوام متتالية ســـوى في 
خمسينات القرن املاضي، ليسجل 

إنريكي رقما قياسيا جديدا

◄

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

أنطونيو كونتي فشل للمرة الرابعة 
على التوالي فـــي الفوز بلقب كأس، 
3 مـــرات مـــع يوفنتـــوس اإليطالي، 

ومرة رفقة البلوز

◄
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} بيروت – تبدل المشـــهد الرمضاني بعدما 
كان يتمّيـــز ســـابقا بعـــادات وتقاليـــد دينية 
واجتماعية وثقافية تـــكاد تكون موحدة بين 

مختلف المناطق اللبنانية.
ووســـط هذه الوحـــدة كانـــت كل منطقة 
ســـواء في الجنوب أو الشـــمال أو البقاع أو 

بيروت أو الجبل تحتفظ بخصوصيتها.
ومن أبـــرز مظاهر الشـــهر الكريـــم التي 
باتت محدودة جدا اليوم وشبه منقرضة هي 
”المســـحراتي“، فقد كان أبرز مـــا يميز ليالي 
رمضـــان، بحســـب المـــؤرخ البيروتـــي ديب 

أبوشالة.
عادة ما يكون  ويضيف أن ”المسحراتي“ 
من أبنـــاء الحي، فيبـــدأ قبل الفجـــر بإيقاظ 

الصائمين ليتناولوا الطعام قبل اإلمساك.
وكان ”المســـحراتي“ يتميز بعصا وطبلة 
خاصة، ويرتدي الجلباب المعتاد أو القنباز، 

والطربوش.
وفي أول أيام عيد الفطر يقوم أهالي الحي 
بتكريمـــه فيقدمـــون له العيدية، هـــذه العادة 
انقرضت اليوم وتم اســـتبدال ”المسحراتي“ 
بمنّبات الهواتف. أما ”مدفع رمضان“ فصمت 
منذ 10 ســـنوات، ولم يعد يطلق قذائفه إيذانا 

بموعد اإلفطار، كما جرت العادة.
واعتـــاد اللبنانيـــون مشـــاهدة عناصـــر 
الجيـــش يتّولون هذه المهمة من خالل وضع 

مدفع عسكري في الحديقة العامة لبيروت.
ومن أبرز العـــادات البيروتية المنقرضة،  
نوعيـــة األســـماء للمواليد، والتـــي تراجعت 

بشدة اليوم.

ويوضـــح أبـــو شـــالة أن الســـكان كانوا 
يطلقون على أوالدهم الذكور أســـماء الشهور 
الكريمة؛ رجب، شعبان، رمضان، محرم، ربيع، 
ال ســـيما إذا ولدوا في هذه األشهر، باإلضافة 

إلى تسمية أوالدهم باسم هالل.
ومـــن أبـــرز المأكـــوالت الرمضانية التي 
كانـــت ســـائدة منذ العهـــد العثمانـــي حتى 
(البقالوة)،  ”الزغلولية“  الثمانينات  منتصف 
التـــي كان ينهمك اللبنانيون فـــي صفها من 

اليوم األول لشهر الصيام.
أما اليوم فأصبحت متوافرة بشكل دائم، 
ولم يعـــد النـــاس يبذلون جهـــدا لصفها في 
المنـــازل، كما بدأت الحلويات األجنبية تأخذ 

حّيزا مهما لدى جيل اليوم.
األمـــر نفســـه ينســـحب علـــى المعمـــول 
المخصص لعيد الفطـــر، إذ كانت اللبنانيات 
يقضيـــن ليالي طويلة لصنعـــه وصفه، وقبل 
العيـــد بيومين تلتقي نســـاء الحي في منزل 

إحداهن ويتحّضرن لصناعته.
لكن اليـــوم هذه العادة انقرضت حتى في 
القـــرى والجبال، واســـتعيض عنها بشـــراء 

الحلويات جاهزة من األسواق.
غيـــر أن أبوشـــالة يـــرى أن أبـــرز عـــادة 
رمضانيـــة لم تعـــّد موجودة فـــي لبنان وهي 
”الترابط األســـري“، فمنذ األمـــس القريب لم 
يعد لقاء العائلة والجيران على مائدة اإلفطار 
أمرا مهما للكثير من اللبنانيين في رمضان.

وبحسب المؤرخ اللبناني، أصبح كل فرد 
يهتم بنفســـه فقط، وهناك مـــن أصبح يقصد 
المطاعـــم مع عائلتـــه لتناول الطعام بشـــكل 

ســـريع والتفّرغ لمشـــاهدة األعمال الدرامية، 
حتى حلقات الذكر والموالد التي كانت ُتعقد 
في بيـــروت القديمة تم اســـتبدالها بتدخين 
النراجيل ومشـــاهدة التلفـــاز. وبقيت العادة 
الرمضانيـــة التي تحافظ عليهـــا بيروت هي 

”سيبانة رمضان“، وهي عادة قديمة تتمثل في 
القيام بنزهة على شاطئ العاصمة تخصص 
لتناول المأكوالت والمشـــروبات والحلويات 
في اليوم األخير من شهر شعبان قبل انقطاع 

الصائمين عن الطعام في رمضان.

ويضيـــف ”ســـيبانة“ كانـــت فـــي األصل 
عملية اســـتطالع لهالل شهر رمضان، وكانت 
تسّمى استبانة، إال أن األهالي حّرفوا الكلمة 
إلى ”ســـيبانة“ تســـهيال للنطـــق، وأصبحت 

عادة للتنزه في آخر يوم من شعبان.

يشعر اللبنانيون من كبار السن باحلنني إلى عادات وتقاليد رمضانية اندثرت على وقع 
ــــــذي كان يهّيمن على العاصمة  ــــــا احلديثة، فباتت مجرد ذكريات. فالطابع ال التكنولوجي
ــــــروت ومناطق أخرى بالبالد خالل حقبة الثمانينات ومــــــا قبلها لم يعد موجودا اليوم  بي

إال قليال منه.

حنين إلى عادات منقرضة

} هـــل األمـــر عصي علـــى الفهم إلـــى هذه 
الدرجـــة؟ وهل حقيقـــة أن العراقيني وجدوا 
مختلفـــني؟ إذا كان هـــذا صحيحـــا، ماذا عن 
التاريـــخ القريـــب! عـــن أي عراقـــي نتحدث 
اليـــوم، إذا كان مفهـــوم العراقـــي الوطنـــي 
متراجعـــا مبســـافات شاســـعة عـــن الديني 
والعشـــائري والطائفـــي…؟ هـــل ثمة تعريف 

وطني واجتماعي للعراقي اليوم؟
ســـنختلف حقـــا فـــي إيجـــاد مثـــل هذا 
التعريف، وسيكون تشبثنا بالتاريخ وسيلة 
مكررة لتبرير عجزنا املعاصر، ألن اســـتعادة 
التاريـــخ في حالة العراقي اليوم ليســـت من 

أجل صناعة املستقبل.
لـــم تعد ثمـــة حواجز في كشـــف الرثاثة 
االجتماعية التي هي نتاج للرثاثة السياسية 
والدينيـــة، فـــكل ما ينشـــر اآلن مـــن مقاطع 
مصورة ونصـــوص مكتوبة يكشـــف العمق 
اآلســـن واملخيـــف للواقع العراقـــي املتردي، 
العشـــيرة بوصفها نظامـــا لصناعة التخلف 
كســـرت  الزائف  واالســـتعراض  االجتماعي 
قيود الكياسة واالحترام وطغت على النظام 

اإلنساني املتحضر.
متصاعـــد  نتـــاج  العشـــائري  التخلـــف 
للتخلف الدينـــي بعد أن ســـاد الترّيف على 
املدنّية، ودمر ثور العشيرة والطائفة الهائج 
متحف اخلزف املدنـــي، حتى بغداد أضحت 
مترّيفة في سلوكها االجتماعي القائم، ولهذا 
تصبح قيادة فتاة لدراجة هوائية قضية رأي 
عـــام. هـــل دورة الزمن في العراق تشـــذ عن 

ساعة الكون؟
من البساطة مبكان أرشفة آالف الساعات 
للواقـــع  واملدونـــات  املصـــورة  الفيديويـــة 
العراقـــي الرث، فكلها تعبير عـــن واقع قائم 
ال يقبل اللبس، نكتشـــف من خاللها االنعدام 
املريـــع للوطنيـــة بوصفهـــا شـــعرا مخلصا 
يتعالى على غيره من التقسيمات في طريقة 
تفكيـــر أجيـــال مـــن العراقيني. األمـــر يفوق 
التعبيـــر عن اخليبة، بل، ويا لألســـف، يقتل 

األمل في استعادة العراق وطنا جامعا.
الطائفي معادل للعشـــائري وحتى عندما 
يختلفان يســـوغان خالفهمـــا بطريقة متفقة 
على طبيعة التخلف نفسه بأي وجه كان! من 
بني ذلك الفيديو الذي شـــاع لرجل دين يكيل 
أقذع األوصاف للعشائر على تقاتلها من أجل 
ال شيء، زاعما أن تلك العشائر مصدر للواقع 
الرث الذي تعيشـــه البـــالد! ولنا أن ندرك أن 
الداعية الطائفي نفســـه ينطلـــق من تكوينه 

الرث في انتقاد رثاثة معادله في التخلف.
مثال آخر ممن يتباهون باإلشـــراف على 
تدمير التماثيل في ســـاحات بغداد وجتميع 
القطيع فـــي زيارة املراقـــد الدينية بوصفها 
تعبيرا عن روح العقيدة التي يجب أن تسود 
في العراق اليوم اســـتعدادا لظهور املخلص 
املنقـــذ! وعندما يتحدث عن ابنه في املجالس 
اخلاصـــة فإنه يفتخر بكونه فنانا تشـــكيليا 

بارعا وشيوعيا محبا للحرية!
أي وجـــه ميكـــن قراءتـــه فـــي مثـــل هذا 
العراقـــي؟ أليس األمر محيرا فعال في إيجاد 

تعريف نتفق عليه للعراقيني اليوم؟

صباح العرب

ثور هائج في متحف خزف

رمضان في لبنان يفتقد المسحراتي ومدفع اإلفطار

} نواكشــوط – يســـتقبل الموريتانيون شهر 
رمضـــان المبارك بعادات وطقوس تختلف من 
منطقة إلى أخرى، وال تزال العائالت تتمســـك 

بها إحياء وتباركا بالشهر الفضيل.
من بين تلك العادات والطقوس حلق شعر 
رؤوس األطفال خالل األيام األولى من رمضان 
ليتزامـــن نمو شـــعر رأس الطفل من جديد مع 

نهاية الشهر، ويسمونه ”شعر رمضان“.
ويعتبـــر حلـــق شـــعر رؤوس األطفال في 
رمضـــان من أقدم وأعرق العادات التي ال يزال 
الكثيـــر مـــن الموريتانيين يحافظـــون عليها، 

خاصة في األرياف والمناطق غير الحضرية.
وتعتقد شرائح واســـعة من الموريتانيين 
أن حلـــق شـــعر رؤوس األطفال هدفـــه التبرك 
بالشـــعر الذي ينبت في الشـــهر المبارك، فهو 

يطيل العمر، على حد اعتقادها.
وقالت آمنة بنت أحمد (65 ســـنة) ”أحرص 
منذ زمن بعيد على حلق شـــعر رؤوس أطفالي 

كل سنة مع بداية رمضان“.

وأضافت ”ورثنا عادة حلق شـــعر رؤوس 
األطفال في رمضان عن أجدادنا، نقوم بذلك من 
أجل التبرك بهذا الشـــهر، حيث تنمو لألطفال 

شعر جديدة في الشهر المبارك“.
وأوضحـــت أنـــه ”كلمـــا اقتـــرب رمضان 
تتوقـــف العائـــالت عـــن حالقة شـــعر رؤوس 
األطفـــال في انتظار قدوم الشـــهر، حيث تبادر 

جميع العائالت بحلق شعر رؤوسهم“.
وحسب ”بنت أحمد“ فإن ”عادة حلق شعر 
رؤوس األطفال تســـتمر مع األطفال كل ســـنة، 
حتـــى بلوغ ســـن الحاديـــة عشـــرة أو الثانية 
عشرة“. ورغم أن العائالت تحرص على حالقة 
شعر األطفال، فإن بعض الكبار يحلقون شعر 

رؤوسهم أيضا تبركا بالشهر الكريم. 
و“إذا كانـــت عـــادة حلق شـــعر الرأس في 
رمضان بدأت في التراجع شـــيئا فشـــيئا في 
المدن الكبيرة، إال أن اآلالف من األسر في هذه 
المـــدن، وبينها العاصمة نواكشـــوط، ال تزال 
تتمســـك بها“، وفق الخبير االجتماعي سيدي 

ولـــد بيـــاده. ويقول ولـــد بياده إن ”الشـــعب 
الموريتانـــي بطبعه شـــعب محافـــظ، فهو من 
أكثر الشعوب محافظة على العادات والتقاليد، 
ولذلك ال تزال اآلالف من األسر تتمسك بالكثير 

من العادات بقوة“.
ومـــع بدايـــة رمضـــان، تكتـــظ محالت 

الحالقـــة في المدن الرئيســـية بالراغبين 
في ”شـــعر رمضـــان“، أما فـــي األرياف 
والمناطق غيـــر الحضرية، فـــإن المرأة 
تتولـــى بنفســـها حالقـــة شـــعر رؤوس 

أطفالها.
ويؤكد محمد يحيى، وهو مالك محل 
للحالقة في نواكشوط، ”اعتدنا أن يتوافد 
الكثيرون علـــى المحل مع بداية رمضان، 

ثم يتوقف اإلقبال حتى ليلة العيد“.
ويضيـــف ”مع بدايـــة الشـــهر تأتي 
العائالت باألطفال إلى هنا لحالقة شعر 
رؤوسهم، تبركا بالشهر المبارك، فالكل 

يريد شعر رمضان“.

{شعر رمضان} عادة أصيلة تطيل العمر في موريتانيا

تـــزوج مؤســـس تطبيق  } لــوس أنجلــس – 
ســـناب شـــات اإللكتروني إيفان شـــبيغل من 
عارضة األزياء األســـترالية الشـــهيرة ميرندا 

كير.
وأفاد موقع إي نيـــوز اإللكتروني المعني 
بأخبار المشـــاهير بأن الحبيبين تزوجا أمام 
مجموعة من أفراد أسرتهما وأصدقائهما في 

منزلهما. وقال مصدر ”لقد كانت مراسم زفاف 
صغيرة“. وأضـــاف أن قائمة المدعوين كانت 
تضم عـــددا من المشـــاهير وبعض عارضات 

األزياء.
وكانـــت ميرنـــدا قـــد أعلنـــت فـــي يونيو 
الماضـــي خطوبتها من إيفان بعد عام من بدء 

عالقتهما.

هـــذا يعـــد ثانـــي زواج لميرندا، 
حيـــث أنها تزوجت في الســـابق من 
الممثـــل أورالندو بلـــوم لمدة ثالثة 

أعوام.
فقد تزوجا عام 2010 وانفصال 
فـــي أكتوبـــر 2013، ولديهمـــا ابن 

يدعى فالين.

ميرندا كير تتزوج مؤسس سناب شات

كرم نعمة

} كاليفورنيــا – قـــّررت ســـيدة أميركية تدعى 
كارول الزواج من محطة قطار ”سانتا في“ في 
واليـــة كاليفورنيا إذ وقعت في غرامها منذ 36 
عاما. وتستقل كاورل (45 عاما) الباص يوميا 
لمـــدة 45 دقيقـــة وذلك لتتســـنى لهـــا الفرصة 

لقضاء الوقت في المحطة األحب إلى قلبها.
ومضـــى عامان علـــى زواج كارول من هذه 
المحطة وتصف يـــوم زواجها بأجمل يوم في 
حياتها بالرغم من أن هذا االرتباط ليس ملزما 

قانونيا.
وأعلنت كارول في مقابلة لها أنها تنجذب 
إلى األشـــياء وليس إلى األشخاص بالرغم من 
أنها ال يمكن أن تترجم هذا االنجذاب إلى رابط 

جسدي.
مســـبقا  ارتبطـــت  أنهـــا  كارول  وذكـــرت 
برجـــل لمدة 18 عامـــا إال أنهـــا حاليا تنجذب 
إلـــى المحطة وتحـــب الوقـــوف ملتصقة على 
جدرانهـــا، وأضافت أنها تتكلم مـــع الجدران 
مثل أي إنسان فتخبرها عن تفاصيل يومياتها 

وتبوح لها بأفكارها.
ولم تتأكد كارول مـــن حالتها إال حتى عام 
2011 بعدمـــا أجـــرت بحثا عـــن االنجذاب إلى 
األبنيـــة ووجدت أن حالتها موجودة وقد تّمت 

مناقشتها بين عدد كبير من الخبراء.
وكان قد انتشـــر في وقت ســـابق خبر عن 
شـــابة مغرمة ببرج إيفل الواقع في العاصمة 
الفرنســـية باريس إال أن السلطات قد منعتها 

من االقتراب منه.

سيدة أميركية 
ترتبط بمحطة قطار
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