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} جــدة - عبر الصمت الرســـمي التركي الذي 
أعقب لقـــاء العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز وولي العهد األميـــر محمد بن 
سلمان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عن تراجع احتمـــاالت أن تحقق تركيا اختراقا 
كانت تراهن على حدوثـــه في األزمة الخليجية 

مع قطر.
وكان الرئيـــس التركي قد أطلق تصريحات 
في المطار استباقا لزيارته للسعودية عبر فيها 
عن تفاؤل غير مبرر بنجاح وساطته على الرغم 
من تحيز تركيا لصالح قطر في األزمة وإصرار 
أردوغان على إرســـال قوات تركية إلى الدوحة 
في إشـــارة فهمتها الدول المقاطعة لقطر بأنها 
إشـــارة عدوانية غير مبـــررة للتدخل في خالف 
خليجي عربي وهي القناعـــة التي تعززت بعد 
إشـــارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى شـــكر خاص لتركيا وموقفهـــا من بلده في 

األزمة.
وتضع األزمة الخليجية المستعصية تركيا 
في وضع داعـــم للموقف القطـــري كونها تقيم 
عالقـــات وثيقة جدا مع الدوحـــة، لكن أردوغان 
سعى أيضا في الســـنوات األخيرة إلى تطوير 
العالقات مع السعودية، لكنها تأثرت كثيرا بعد 
الموقف التركـــي الداعم للدوحـــة وبناء قاعدة 

عسكرية تركية في قطر.
وتأتي زيارة أردوغان إلى الســـعودية التي 
استمرت ساعات وغادرها إلى الكويت وبعدها 
إلى قطر، بعد يومين من عرض الشيخ تميم آل 

ثاني حوارا لكن من دون ”إمالءات“.
ويشير تسلســـل رحلة أردوغان والبدء من 
السعودية وهي طرف في األزمة وليس من البلد 
الوســـيط وهي الكويت واالستماع إلى آخر ما 
وصلـــت إليـــه المحادثـــات، إلى أن الوســـاطة 

التركية كانت استعراضية وليست جدية.
وتتزامـــن جولة الرئيـــس التركي مع زيارة 
لوزيرة خارجيـــة االتحاد األوروبـــي فيديريكا 
موغيرينـــي إلـــى الكويت، حيـــث التقت األحد 
بأمير الكويت الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابر 

الصباح في مسعى إلنهاء األزمة القطرية.
وال يعـــول على الـــدور الغربي فـــي األزمة 
المتفاقمـــة مع قطـــر بعد فشـــل وزراء خارجية 
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
فـــي التأثير علـــى موقف الـــدول المقاطعة في 
زيارات جرت خالل األسابيع الماضية. وقطعت 
الســـعودية واإلمـــارات والبحريـــن ومصر في 

الخامـــس مـــن يونيـــو 2017 عالقاتهـــا بقطـــر 
وفرضت عليهـــا مقاطعة اقتصادية على خلفية 
اتهامهـــا بدعـــم اإلرهـــاب وتمويـــل تنظيمات 
متطرفـــة وزعزعـــة اســـتقرار بلـــدان خليجية 

وعربية.
ومنذ بداية األزمـــة، تحاول أنقرة لعب دور 
الوســـيط بين األطـــراف المختلفة، لكن موقفها 
يميـــل بشـــكل واضح لصالح قطر مـــا يقلل من 
هامش المناورة المتاح لديها، بحسب عدد من 

المحللين.
وتركيا حليـــف مقرب من قطر التي تطورت 
عالقاتها معها بقوة في الســـنوات األخيرة في 

المجاالت االقتصادية والدبلوماسية واألمنية.
وتقوم أنقرة بتشـــييد قاعدة عســـكرية في 
الدوحة ســـتمنح تركيا موطئ قـــدم جديدا في 
الخليج، مع إرســـال أول دفعة مـــن قواتها إلى 

هناك.
وروجـــت وســـائل اإلعالم التركيـــة ألهمية 
زيـــارة أردوغان بوصفها ”فتحـــا“ في اختراق 
جدار األزمـــة ونقلت عن أردوغـــان قوله ”ليس 
فـــي صالح أحد أن تطـــول هذه األزمـــة أكثر“، 
مضيفـــا أن ”العالم اإلســـالمي فـــي حاجة إلى 

تعاون وتضامن وليس إلى انقسامات جديدة“. 
واعتـــرف محي الديـــن أطمان الخبيـــر التركي 
واألكاديمي بقسم العلوم السياسية في جامعة 
يلدريـــم بيازيد في أنقـــرة، بـــأن ”تركيا وقفت 
بشـــكل صريـــح إلى جانـــب قطر منـــذ البداية، 
لكنها ســـعت إلى عدم تهميش الطرف اآلخر من 

األزمة“.
ولفـــت أطمان إلى أن ”أردوغان حاول خالل 
الزيارة إبراز الموقف التركي بشكل أوضح مما 
هو عليه اآلن، وذلك بهـــدف تبديد العداء الذي 
يتزايد ضد تركيا لدى الحكومتين الســـعودية 
واإلماراتيـــة“، مؤكدا ”أهمية هـــذه النقطة من 

الناحية االقتصادية“.
غير أن مراســـل هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
”بي بي ســـي“ رجح أن يكـــون المجال محدودا 
أمـــام الرئيس التركي للتحرك في إطار مســـاع 
لحلحلـــة األزمة، إذ تتخذ أنقـــرة موقفا منحازا 
للدوحـــة منـــذ البداية، لكنهـــا حريصة على أال 

تظهر في موقف مضاد للسعودية.
إن  ســـعودي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
أردوغان أفشـــل زيارته إلى الســـعودية قبل أن 
يصلها، ألنه أمعن في موقف بالده الداعم لقطر 

من دون أن يثنيها عن دورها الذي صار معروفا 
بالتمســـك بدعم التنظيمات التي تهدد استقرار 

بلدان المنطقة.
وعـــزا المصدر نفســـه الصمت السياســـي 
واإلعالمي السعودي بشأن نتائج الزيارة التي 
اســـتمرت لســـاعات والتقى خاللهـــا أردوغان 
بالعاهل الســـعودي الملك سلمان وولي العهد 
األمير محمد بن ســـلمان في لقاء مغلق، إلى أن 
الرئيس التركي فشـــل في التأثير على الموقف 

السعودي الحازم من قطر.
إن كل الدالئل  وقال في تصريـــح لـ“العرب“ 
تشـــير إلـــى أن القيـــادة الســـعودية بعثت مع 
الرئيس التركي رســـالة في غاية الوضوح إلى 
أمير قطر الذي سيلتقيه أردوغان اليوم االثنين، 
بأن اإلصرار على الهـــروب إلى األمام لن ينهي 

أزمة قطر.
وفضـــل أحمـــد أويصـــال الخبيـــر التركي 
فـــي الشـــؤون السياســـية واألســـتاذ بجامعة 
إسطنبول، الوساطة التي انتهجتها تركيا منذ 
انـــدالع األزمة بين الدول الخليجية، عن انتظار 
تدخل الرئيس األميركي دونالد ترامب أو غيره 

لحلها.

} لندن - اعترف مســـؤول عســـكري أميركي 
كبيـــر، بســـطوة الدور الروســـي فـــي تحديد 
مســـتقبل ســـوريا، من دون أن يكـــون لبالده 
نفس النفوذ على األراضي السورية، مؤكدا أن 
وكالة المخابرات المركزيـــة األميركية قطعت 
عالقاتها مع الجماعات المســـلحة الســـورية 
األخرى التي تحاول إســـقاط الرئيس السوري 

بشار األسد منذ عام 2011.
وقـــال ريمونـــد تومـــاس رئيـــس قيـــادة 
العمليـــات الخاصة في الجيـــش األميركي إن 
شرعية الوجود العسكري الروسي في سوريا 
بطلب من األسد، تمنح موسكو نفوذا يخولها 
حتى القـــدرة على طرد القـــوات األميركية من 

سوريا.
ونقلـــت مجلـــة نيوزويـــك األميركيـــة عن 
تومـــاس أثنـــاء تواجده في مؤتمر ”أســـبين“ 
األمنـــي بوالية كولورادو األميركية، ”روســـيا 
حصلـــت على موطئ قدم لها في ســـوريا أكثر 
مصداقية من الواليات المتحدة، وقد تستخدم 
هذا النفوذ لطرد وإخراج القوات األميركية من 

هناك“.
وأوضـــح أنه فـــي الوقت الذي تشـــكل فيه 
مكافحة اإلرهاب أولوية بالنســـبة لبالده، فإن 
القانون الدولي والمواثيـــق الدولية يمكن أن 
يمنعا الواليات المتحدة من البقاء في سوريا، 
حيث كان تدخلها وتواجدها غير شرعي، ولم 
يجـــر بموافقة مـــن الحكومة الســـورية التي 
تتمتع بالســـيادة، في الوقت الذي تشارك فيه 
روســـيا أيضا في الحرب ضـــد داعش وغيره 
من التنظيمـــات الجهادية في ســـوريا، لكنها 
تدخلـــت بناء على طلب من الرئيس الســـوري 
بشـــار األســـد، وهو أمر مـــن شـــأنه أن يوفر 
لموسكو غطاء قانونيا دوليا وقدرة على تقديم 
قضية قوية ضد الواليات المتحدة ومطالبتها 
بالمغادرة، ”إذا لعـــب الروس هذه الورقة فلن 

تكون لدينا القدرة على البقاء هناك“.
ولفـــت توماس إلى أن الواليـــات المتحدة 
وروسيا تشتركان في محاربة داعش إال أن كال 
منهما يدعم فصائل مختلفة لديها وجهات نظر 

متعارضة حول مستقبل سوريا السياسي.
وتدعـــم الواليـــات المتحدة قوات ســـوريا 
الديمقراطية، وقال توماس إن القوات الخاصة 
األميركية ساعدت على تغيير اسم قوات تابعة 
لألكـــراد لتغدو حاليا باســـم ”قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة“ لتنـــأى بنفســـها عـــن وحدات 

حماية الشعب القومية الكردية.
وأضاف أن األحداث األخيرة في ســـوريا، 
ومنهـــا اســـتهداف التحالف لعناصـــر تابعة 
لقـــوات الحكومـــة الســـورية جنـــوب البالد، 
وإسقاط طائرة عسكرية ســـورية في الشمال، 
قد واجهـــت غضبا وانتقـــادا كبيرين من قبل 

روسيا.

} بغــداد - لـــم تظهـــر العاصمـــة العراقيـــة 
اهتماما بزيارة نائب رئيس الجمهورية نوري 
المالكي إلى روســـيا التي وصلهـــا األحد، إذ 
اكتفت وســـائل اإلعـــالم المحلية بنشـــر خبر 
مغـــادرة زعيم ائتـــالف دولة القانـــون بغداد، 
والبيان الذي صدر عن مكتبه بهذا الشأن، على 
عكس وســـائل اإلعالم الروســـية التي اهتمت 

بالحدث.
وغـــادر المالكـــي بغداد، ظهـــر األحد، إلى 
موسكو في زيارة رسمية، على ما أفاد مكتبه، 
مصطحبـــا معـــه مجموعـــة مـــن النـــواب في 

البرلمان العراقي وعددا من المستشارين.
ووفقـــا للدســـتور العراقـــي فـــإن منصب 
المالكـــي شـــرفي إلـــى حـــد بعيد، فيمـــا تقع 
الصالحيـــات  ضمـــن  الخارجيـــة  العالقـــات 

الحصرية للحكومة االتحادية.

ولم يصدر أي تعليق من المراكز الحكومية 
في بغداد على زيارة المالكي.

في بغـــداد، أن  وتؤكـــد مصادر ”العـــرب“ 
المالكي لم يستشـــر أي طرف حكومي عراقي 
بشـــأن زيارته إلى روســـيا، ولم يكلف من قبل 

أي جهة رسمية ببحث أي ملف مع موسكو.
ويعزو مراقبون زيارة المالكي إلى روسيا 
ضمن إطار تنســـيق التحركات السياسية لما 
يعرف بـ“محـــور الممانعة“ في المنطقة، الذي 
يضم إيـــران وحزب الله في لبنـــان وعددا من 
األطراف السياســـية العراقيـــة، يتقدمها زعيم 

ائتالف دولة القانون.
وال تتوقـــع بغـــداد تأثيـــرا روســـيا علـــى 
المجال السياسي العراقي، لكن المالكي يقول، 
بزيارته هذه، لـــكل خصومه ”هؤالء حلفائي“. 
ويقـــول هـــؤالء إن ”المالكـــي يســـتعرض في 

عالقاته السياســـية، لكنه يتجاهل حقيقة أنه 
يمتلـــك القليل من األصدقـــاء في داخل العراق 

وخارجه“.
واســـتبعد مراقـــب سياســـي عراقـــي أن 
يضطلع المالكي بالقيام بدور حامل الرســـائل 

من أي جهة إلى الروس.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”ربما ســـعت 
إيـــران إلـــى الـــزج به فـــي حوار مـــع الروس 
باعتبـــاره رجلهـــا القـــوي في العـــراق. وفي 
ظل توقـــع تراجع الدور اإليراني في ســـوريا 
المصحوب بتهديـــدات أميركية في ما يتعلق 
بالهيمنـــة اإليرانيـــة فـــي العراق، فـــإن إيران 
تســـعى إلى إقنـــاع الروس بـــأن وجودها في 
العراق هو الضمانة الوحيدة الستقراره وعدم 
العـــودة إلى مسلســـل التنظيمـــات اإلرهابية 

الذي اختتم حتى هذه اللحظة بداعش“.

ووفقا لمراقبيـــن، فقد حاول المالكي قبيل 
توجهه نحو روســـيا أن ”يتقمص صفة رئيس 
الـــوزراء“، وأن ”يبدو فـــي أنظار الروس ليس 
مجرد زعيم سياســـي، بل صانـــع قرار عراقي 
مستشـــهدين  التنفيذية“،  بالســـلطة  يتحكـــم 
بقولـــه، ”قضينا على أكثر مـــن نصف مقاتلي 
داعـــش في الموصـــل والبالـــغ عددهم حوالي 
5000 والباقـــي متخـــف“، و“أولوياتنـــا بعـــد 
التحريـــر وضع خطـــط إلعادة بنيـــة الجيش 
واالســـتمرار في عملية التطهيـــر والمهم هو 

إعادة النازحين وبناء المنازل التي دمرت“.
وقال هـــؤالء إن ”الجميع فـــي بغداد يعلم 
أن المالكي كان في غايـــة البعد عن أي إنجاز 
عســـكري تحقق فـــي الموصـــل أو غيرها، بل 
هو يعلـــم أن تحقيق هذه اإلنجـــازات من قبل 
حكومـــة حيدر العبـــادي، ســـيذكر العراقيين 

بالفشـــل األمني الذي شـــهدته الوالية الثانية 
له“. ويســـتمع الروس من خالل زيارة المالكي 
إلى وجهة نظر الجهة األكثر تطرفا في والئها 
إليـــران فـــي التحالـــف الشـــيعي الحاكم في 
العـــراق. وألن الروس يدركون جيدا أن التمدد 
اإليراني في العراق ســـيعيق مساعيهم لبسط 
نفوذهم في ســـوريا فإنهم سيضعون المالكي 
أمـــام خرائط جديدة لمناطـــق النفوذ لن يكون 
إليـــران نصيـــب يذكر فيهـــا. وتوقعت مصادر 
دبلوماسية روسية أن تكون الرسالة التي يود 
الروس إيصالها إلى أطراف التحالف الشيعي 
الحاكم في العراق مفادها أنه ليس في اإلمكان 
االستمرار في االعتماد على الحماية اإليرانية 
فـــي مرحلة مـــا بعد القضاء علـــى التنظيمات 
اإلرهابيـــة، وأن المنطقـــة برمتهـــا ال تتحمل 

اندالع صراعات على أساس طائفي.
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واشنطن: روسيا انحياز تركيا يفشل دور الوسيط في أزمة قطر

قادرة على طرد 

قواتنا من سوريا

نوري المالكي يعرض على روسيا دوره في {محور الممانعة}
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} دمشــق – تبدو إيران فـــي عجلة من أمرها 
لتكريس نفوذها في ســـوريا، وهو ما يترجمه 
إصرارهـــا على إبقاء جبهة الغوطة الشـــرقية 
مفتوحة رغـــم اتفاق وقف إطـــالق النار الذي 
أرســـته روســـيا، وأيضا التقدم صوب الشرق 
العمليـــة  آخـــرا  وليـــس  وأخيـــرا  الســـوري 
العسكرية التي أطلقها ذراعها العسكري حزب 
الله في القلمون الغربي وجرود عرسال والتي 

على ما يبدو تصب في صاحله.
ويقول خبراء استراتيجيون إن الهستيريا 
اإليرانية املســـجلة في أكثر مـــن جبهة ناجمة 
عـــن املخـــاوف الطارئة من التقارب الروســـي 
األميركي بشأن ســـوريا، واخلشية من أن يتم 

سحب البساط منها.
ويشـــكل حتجيـــم النفوذ اإليرانـــي أولوية 
بالنسبة إلى الواليات املتحدة في سوريا وهي 
ترى أن التعاون مع روســـيا قـــد يكون اخليار 

األفضل لتحقيق ذلك.
باملقابل تســـعى موسكو إلى تسريع املسار 
التســـووي في ســـوريا وهي تعلـــم أن ذلك لن 
يكون دون إيجاد أرضية مشـــتركة مع الواليات 

املتحدة.
وظهرت معالم التقارب الروســـي األميركي 
في قفز موسكو على اتفاق أستانة الذي طرحته 
بنفســـها ووّقعتـــه معها كل من تركيـــا وإيران، 
وإعالنها مع الواليات املتحدة عن اتفاق لوقف 
إطـــالق النار في جنوب غربي ســـوريا، ليتمدد 
إلى الغوطة الشرقية بعد مفاوضات ماراطونية 

احتضنتها مصر وأعلن عنه السبت.
اتفاق الغوطة الشرقية على خالف اجلنوب 
ال يبدو أنه سيصمد، حيث سجلت األحد العديد 
من اخلروقـــات مصدرها النظـــام الذي يحاول 

االلتفاف على ما يبدو على االتفاق.
وقـــال املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان، 
األحـــد إن طائـــرات حربيـــة تابعـــة للحكومـــة 
الســـورية نفـــذت ضربـــات جوية فـــي منطقة 

الغوطة الشرقية شرقي دمشق.
وأوضح أن ســـت ضربات جوية استهدفت 
مدينـــة دومـــا وبلـــدة عني ترمـــا فـــي الغوطة 
الشرقية اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة. 

ولم يصدر أّي تعليق من احلكومة أو اجليش.
وكانت روســـيا من تولـــت اإلعالن عن وقف 
كامـــل إلطالق النـــار في الغوطة وعـــدم دخول 
أي قـــوات تابعة للنظام الســـوري إلى املنطقة 
والسماح بدخول املساعدات اإلنسانية، بيد أن 
اجليش الســـوري أعلن السبت عند بدء سريان 
التنفيـــذ االتفاق أن هـــذا الوقف يتعلق ببعض 

املناطق، دون أن يحددها.
ويرى مراقبـــون أن موقف دمشـــق على ما 
يبدو متاثرا مبوقف طهران الرافض لالتفاقات 
الثنائيـــة األميركيـــة الروســـية الراميـــة إلـــى 

حتجيمها.
ويقـــول متابعـــون إن فصائـــل املعارضـــة 
املوجودة في الغوطة- وأبرزها جيش اإلســـالم 
وفيلق الرحمن- ســـتحرص على عدم االنسياق 
خلـــف االســـتفزازات باعتبـــار أن هـــذا الوقف 
إلطـــالق النار يصب فـــي صاحلها في ظل حالة 
الضعـــف التي متر بها. ورحـــب فيلق الرحمن 
باتفاق الغوطة. واعتبره ”امتدادًا التفاق وقف 

إطالق النار في جنوب غرب سوريا“، في إشارة 
إلـــى الهدنة التي بدأ تطبيقها في التاســـع من 
الشـــهر احلالي في محافظات درعا والسويداء 

والقنيطرة.
ومعلوم أن إيــــران، وعلى خالف اجلنوب 
لها ثقل كبير في ريف دمشق والوسط السوري 
وهي تســــعى إلى احلفاظ على إجنازاتها في 
هذين اجلزئني مع التمدد شرقا لتشكيل حزام 
أمني يربط بني العراق وسوريا ولبنان، حيث 
يفرض ذراعها األقوى حزب الله نفوذه هناك.

وحقق احلــــزب اللبناني بدعم من اجليش 
الســــوري تقّدمــــا مهمــــا فــــي املعركــــة التــــي 
يخوضهــــا ضد فصائــــل مقاتلة فــــي القلمون 
الغربــــي وجــــرود عرســــال، وهــــذا يعنــــي أن 

األهداف اإليرانية في هذا اجلزء تتحقق.
ووفــــق معلومــــات أوردتها وكالــــة األنباء 
اللبنانيــــة فإن أكثــــر من 70 باملئــــة من جرود 
عرســــال التــــي كانت حتــــت ســــيطرة ”جبهة 
ســــقطت بيد حزب الله، وسط أنباء  النصرة“ 

عن التوصل لتفاهمات بشأن انسحاب سرايا 
أهل الشــــام التابع للجيــــش احلر من املنطقة، 
فيما تســــتمر املفاوضات مع النصرة وســــط 
توقعات بإمكانيــــة أن تضطر األخيرة للقبول 
باالنســــحاب في ظل تآكل الرقعــــة اجلغرافية 

التي تسيطر عليها.
ويــــرى مراقبون أن واقعا جديدا يتشــــكل 
علــــى حدود لبنان وســــوريا، يصب في صالح 
إيــــران، وهــــذا يعتبر حتديا كبيــــرا ليس فقط 
على الدولة اللبنانية التــــي تكاد تكون غائبة 

عن الصورة بل على املنطقة ككل.
تســــارع وتيرة العمليات العســــكرية التي 
ترعاها إيران، يسجل أيضا في شرقي سوريا 
حيث بــــات اجليش الســــوري وامليليشــــيات 

اإليرانية اليوم على أعتاب نهر الفرات.
وذكرت وحــــدة اإلعالم احلربــــي، التابعة 
حلزب اللــــه، أن القوات احلكومية الســــورية 
وحلفاءها انتزعوا الســــيطرة على أراض من 
تنظيم الدولة اإلسالمية في ريف جنوب شرق 
مدينــــة الرقة معقل التنظيم وذلك بعد ضربات 

جوية باملنطقة.
وأضافــــت الوحــــدة أن القوات الســــورية 
تقّدمــــت باجتاه احلدود بــــني محافظتي الرقة 
ودير الــــزور في وقت متأخر من ليل الســــبت 

األحد.
وســــيطر اجليش أثناء التقــــّدم على حقل 

نفطي مبنطقة السبخة.
ومن النادر أن تتقّدم القوات الســــورية في 
هذه املنطقة التي تقع بالقرب من أراض يسيطر 
عليها حتالف قوات سوريا الدميقراطية الذي 
يهيمن عليه األكراد ويحارب الدولة اإلسالمية 

بدعم من الواليات املتحدة.
وبهذه اخلطوة يقترب اجليش الســــوري 
وامليليشــــيات اإليرانية أيضا مــــن دير الزور 
التي تعتبر إيران هذه احملافظة حجر األساس 

في خطتها لوصل العراق وسوريا ولبنان.
ويرى مراقبون أن روســــيا ورغم حتالفها 
مــــع إيــــران بيــــد أن أهدافهما تتباعد شــــيئا 
فشيئا، ســــيتعزز هذا الواقع مستقبال، وهذا 

بالتأكيد سينعكس على النظام السوري.

} القاهــرة – يعقــــد وزراء خارجيــــة الــــدول 
العربيــــة اجتماعــــا طارئــــا مبقــــر اجلامعــــة 
بالقاهــــرة األربعــــاء، للنظــــر فــــي االعتداءات 
واإلجراءات اإلســــرائيلية األخيــــرة في مدينة 

القدس وحرم املسجد األقصى.
وفي تطور الفــــت نقلت وكالة ”األناضول“ 
التركيــــة عن مصــــادر دبلوماســــية أن وزيري 
اخلارجيــــة التركــــي مولود جاويــــش أوغلو 
واملصري سامح شــــكري بحثا هاتفيا األحد، 
التوترات التي تســــببت فيها اإلجراءات التي 

فرضتها إسرائيل.
وهذا االتصال األول بني البلدين منذ فترة، 
حيث متر العالقات بني القاهرة وأنقرة بأزمة 
سياسية عنيفة بسبب اتهامات وجهت لتركيا 
بالتدخل في الشــــأن املصــــري، وتزايدت عقب 
قيام مصر والســــعودية واإلمارات والبحرين 
بقطــــع العالقــــات مــــع قطــــر وانحيــــاز تركيا 

لألخيرة.
وفســــرت مصــــادر دبلوماســــية االتصال 
علــــى أنه ”نوع من إبــــراء الذمة من اجلانبني، 
وإمياءة قد توجد نافذة مشــــتركة للحوار بعد 
فتــــرة طويلة من اجلمود، وميكن أن تكون لها 

تداعيات على أزمات إقليمية عديدة“.
ويأتــــي االجتماع الوزاري العربي الطارئ 
بناء علــــى طلب مــــن األردن واتصاالت مكثفة 
أجراها وزير خارجيتــــه أمين الصفدي خالل 
اليومني املاضيني لقيت دعما من قبل عدد من 

الدول األعضاء في اجلامعة.
وقال بيان للجامعة العربية صدر األحد، إن 
”القدس خط أحمر ال يقبل العرب واملســــلمون 
املساس بها“، واعتبر أن احلكومة اإلسرائيلية 
”تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى 
مع العاملني العربي واإلسالمي من خالل فرض 
إجراءات أمنية للدخول إلى احلرم القدسي“.

وأكد مســــؤولون إســــرائيليون، األحد، أن 
إســــرائيل لن ترفع بوابات الكشف عن املعادن 
التــــي أطلق تركيبهــــا خارج احلرم القدســــي 

شرارة أســــوأ صدامات مع الفلسطينيني منذ 
ســــنوات لكنها قــــد تقلل من اســــتخدامها في 

نهاية األمر.
واعتبــــر تســــاحي هنجبي وزيــــر التنمية 
اإلقليمية اإلســــرائيلي وهو من كبار األعضاء 
فــــي حزب الليكود احلاكــــم لراديو اجليش أن 
البوابات اإللكترونيــــة ”باقية. لن ميلي علينا 
القتلة كيف نبحث عــــن القتلة“. وأضاف ”إذا 
كانــــوا ال يريــــدون دخــــول املســــجد فدعهم ال 

يدخلونه“.
ويســــتمر االنتشــــار الكثيــــف للجنود في 
القدس الشرقية احملتلة، خصوصا في محيط 
املســــجد األقصى منذ هجــــوم أدى إلى مقتل 
شــــرطيني فــــي 14 يوليــــو املاضي، اســــتغلته 
إســــرائيل وأغلقــــت بســــببه باحــــة املســــجد 
األقصــــى، ووقعــــت صدامــــات أدت إلى مقتل 

وجرح عدد من الفلسطينيني.
وأشــــار بيان اجلامعــــة العربية إلى أن ما 
يجري اآلن ”استكمال ملشــــروع تهويد املدينة 
املقدسة، واالستيالء على البلدة القدمية التي 
ال تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل 

عليها“.
ويــــرى البعض أن حترك اجلامعة العربية 
جــــاء متأخــــرا، ألن اإلجــــراءات اإلســــرائيلية 
لتهويد القدس مســــتمرة منذ زمن وبأشــــكال 
مختلفة، وتتجاوز احلادث األخير بســــنوات، 
مــــع ذلك جــــرى جتاهلهــــا، كما أن مؤسســــة 
اجلامعة ال متلك اإلرادة أو العزمية أو القدرة 
للضغط على إسرائيل عبر القنوات التقليدية.

ويخشــــى هؤالء أن يكــــون اجتماع وزراء 
اخلارجية العرب لإليحــــاء أن هناك ضجيجا 
عربيا مقابال، في محاولة ترمي إلى استيعاب 

غضب شعبي متوقع.
وتدخلــــت جهــــات عربيــــة فــــي القضيــــة 
الفلســــطينية مــــن بــــاب توظيفهــــا ألغراض 
سياســــية تتعلق بحســــابات إقليمية معينة، 
دون توجهات أو تصورات جادة تضغط على 

إسرائيل لوقف انتهاكاتها املتكررة.
وقــــال الســــفير طلعــــت حامد، املستشــــار 
الســــابق لألمني العام للجامعــــة العربية، إن 
اجتماع وزراء اخلارجية ”ال يســــمن وال يغني 
مــــن جوع، ولن تخرج عنه قرارات من شــــأنها 
وقف حصار املسجد األقصى وإرغام إسرائيل 
علــــى التراجــــع، ألن االجتمــــاع جــــاء متأخًرا 

للغايــــة، وكان من املفتــــرض أن يتحدد له في 
اليــــوم التالي مباشــــرة من تصعيــــد اجلانب 

اإلسرائيلي في القدس.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن مسألة املفاوضات 
واالجتماعــــات العربيــــة، حتصيــــل حاصل ال 
قيمــــة كبيرة مــــن ورائهــــا، كما أن إســــرائيل 
تتعامــــل مع جامعة الــــدول العربية على أنها 

”قصاصة من ورق“.
وفهمت تل أبيب عدم انعقاد االجتماع فور 
وقوع األحداث، على أنه دليل على عدم اكتراث 
عربي وإسالمي أيضا، وهو ما اعتبرته مبثابة 
”ضوء أخضر ملزيد من اإلجراءات التعسفية“.

وأوضــــح حامــــد أن االجتمــــاع الــــوزاري 
ســــيطلب من مجلس األمــــن الدولي أن يتدخل 
إلنقاذ القــــدس من إســــرائيل دون أن متارس 
الدول العربية ضغوطا حقيقية على تل أبيب.
ويرى البعض أن التأخر في اتخاذ موقف 
بشأن إسرائيل واجراءاتها االستفزازية سمة 

أيضا لدى الســــلطة الفلسطينية، التي حتاول 
اليــــوم االلتحــــاق بركب احلــــراك اجلاري في 
القدس، بإعالنها أخيرا وفق التنسيق األمني 

مع إسرائيل.
وقــــال الرئيس محمود عبــــاس إن ”القرار 
الــــذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنســــيق 
ســــواء األمنــــي أو غيره، ليس ســــهال إطالقا، 
ولكن عليهم (اإلسرائيليني) أن يتصرفوا، وأن 
يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتمًا، ألننا 
نقوم بواجب كبير جدًا في حماية األمن عندنا 

وعندهم“.
وذكــــرت دوائــــر دبلوماســــية لـ“العــــرب“ 
في القاهــــرة، أن الطريق الوحيــــد الذي يردع 
إســــرائيل هو التحرك على املســــتوى الدولي 
ووضــــع القــــوى الكبــــرى أمام مســــؤولياتها 

السياسية واإلنسانية.
ويعقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة، 
االثنني، بطلب من مصر وفرنســــا والســــويد، 

ضمن حتــــركات إقليميــــة ودوليــــة تريد منع 
املزيد من التدهور.

وناشــــدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق 
األوســــط (األمم املتحدة واالحتــــاد األوروبي 
والواليات املتحدة وروســــيا) جميع األطراف 
بضبط النفس إلى أقصى حد وجتنب األعمال 
االســــتفزازية والعمــــل علــــى ســــبيل خفض 

مستوى التوتر.
ودعــــت إســــرائيل واألردن للعمل من أجل 
اإلبقاء على الوضــــع القائم في باحة األقصى 
فــــي القــــدس الشــــرقية احملتلة والــــذي يتيح 
للمســــلمني دخول املوقع في أي وقت ولليهود 
دخوله في أوقات محددة من دون السماح لهم 

بالصالة.
علــــى  اخلارجيــــة  الضغــــوط  وتزايــــدت 
إســــرائيل لوقف تصرفاتها، خوفا من انفجار 
املوقف في وقت تعاني فيه املنطقة سلسلة من 

األزمات اإلقليمية.

الجامعة العربية تنتفض متأخرة لألقصى وتعتبر املساس به {خطا أحمر}
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[ عباس يوقف التنسيق مع إسرائيل واصفا القرار بالصعب  [ تواصل مصري تركي بشأن األقصى قد يفتح كوة في جدار خالفاتهما

[ هدنة الغوطة الشرقية تترنح على إيقاع خروقات النظام

يســــــتمر التصعيد في القدس الشــــــرقية في ظل رفض إســــــرائيل التراجع عن إجراءاتها 
املشددة بشأن دخول املصلني إلى املسجد األقصى، ويرى مراقبون أن التحركات العربية 

لن تؤتي أكلها ما لم تكن مرفوقة بضغط دولي يفرمل احلكومة اإلسرائيلية.

تقارب الواليات املتحدة وروسيا خلف تصعيد إيران في سوريا

الغوطة: سكون مسكون بالخوف

إجراءات استفزازية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تحدثت مصادر أمنية أردنية عن 
مشاجرة جدت بين أردني وإسرائيلي 

داخل السفارة اإلسرائيلية بعمان، 
مساء األحد ما أسفر عن إصابة 

األردني (17 سنة) برصاصتين في 
منطقة الكتف، واإلسرائيلي بطعنة في 

الصدر. 

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن 
مقتل 8 عناصر من حركة ”حسم“ خالل 
تبادل إلطالق النار مع قوات األمن في 

محافظة الفيوم.

◄ قالت مصادر في المعارضة 
السورية إن هيئة تحرير الشام (جبهة 

النصرة) سيطرت على مدينة إدلب 
شمال غرب سوريا بالكامل بعد طرد 

مسلحي حركة أحرار الشام من المواقع 
التي كانت تحت سيطرتهم األحد.

◄ أفرجت السلطات اإلسرائيلية، 
األحد، عن ستة مقدسيين، من بينهم 
مسؤولين في حركة ”فتح“، بشروط، 

منها اإلبعاد عن المسجد األقصى.

◄ اقترحت وزارة التموين المصرية، 
األحد، إجراء البعض من التعديالت 

على برنامج الخبز المدعم، الذي يباع 
لشريحة واسعة من المواطنين.

◄ رفضت الحكومة األردنية السماح 
لحزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع 

السياسية لجماعة اإلخوان غير 
الشرعية بإقامة احتفالية بمناسبة 
مرور خمسين سنة على تأسيسه.

◄ عبر البابا فرنسيس، األحد، عن 
قلقه إزاء التطورات في القدس ودعا 

إلى الحوار والهدوء من أجل استعادة 
السالم.

باختصار

أخبار
{األسد تلقى إشـــارة واضحة بعد ضربة الشعيرات، بأن استخدام السالح الكيميائي ضد شعبه 

سيجلب عواقب خطيرة. لقد مضى الوقت، ولم يستخدم هذا السالح منذ ذلك الحين».
اجلنرال جوزيف دانفورد
رئيس هيئة األركان املشتركة للقوات املسلحة األميركية

{دون الدعم المستمر للمجتمع الدولي فإن ذلك سيؤثر في قدرة األردن التي وصلي إلى أقصاها 
في االستمرار في توفير الخدمات الضرورية للنازحين في المملكة».

عماد فاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني

يـــردع  الـــذي  الوحيـــد  الطريـــق 
إسرائيل هو التحرك على املستوى 
الكبـــرى  القـــوى  ووضـــع  الدولـــي 

أمام مسؤولياتها

◄



} بغداد - ســـّلط إعالميون ونشـــطاء عراقيون 
بـ“اســـتحقاقات  يعـــرف  مـــا  علـــى  الضـــوء 
وأثرها في تبديد أموال طائلة من  المناضلين“ 
خزينة البالد التـــي تواجه عجزا كبيرا في ظل 

استمرار تدني أسعار النفط.
مـــع  األشـــخاص  مـــن  اآلالف  ويتقاضـــى 
عوائلهـــم رواتب وامتيازات مالية ومنحا نظير 
”النضال خالل حقبة النظام العراقي الســـابق“، 
ومعظم هؤالء عادوا إلى العراق بعد سنة 2003.

وقـــاد إعالميون ونشـــطاء عراقيـــون حملة 
للضغط على البرلمان العراقي، بهدف مراجعة 
القوانين التي تمنح معارضي النظام الســـابق 
وعوائلهم امتيازات تشـــتمل على مبالغ طائلة 
وأراض سكنية وتفضيالت في مجال التوظيف 
والقبول في الدراسة الجامعية، واالبتعاث إلى 

خارج البالد للدراسة أو العمل في السفارات.
وسرعان ما التحق نواب في البرلمان بهذه 
الحملة ليقوموا بالكشـــف عن حقائق صادمة. 
ويقـــول النائـــب فـــي البرلمـــان، عبدالرحيـــم 
الدراجـــي، إن ”أحد معتقلـــي رفحاء متزوج من 
امرأتيـــن، له من األولى 4 أطفـــال، ومن الثانية 
5 أطفـــال“، موضحـــا أن راتـــب هـــذه العائلـــة 
الشـــهري يقارب اإلثنين وعشرين مليون دينار 
عراقي (معدل راتب الموظف العادي في العراق 
يتراوح بين 850 ألفـــا و2 مليون دينار). وتابع 
”تم صرف الرواتـــب لهذه العائلـــة بأثر رجعي 
فبلغ مجموع ما تقاضته قرابة الملياري دينار“.
وخالل حـــرب الخليج الثانية التي شـــنها 
التحالف الدولي إلخـــراج الجيش العراقي من 
الكويت، تم تشـــييد معســـكر في منطقة رفحاء 
الحدودية بين العراق والســـعودية الســـتقبال 
عناصر الجيش العراقي الذين يتوقع أســـرهم، 
لكن المعسكر تحّول إلى قبلة للمدنيين الفارين 

من العراق.
وينـــص قانـــون معتقلـــي رفحاء علـــى أّنه 
”تستحق زوجات المشـــمولين بأحكام القانون 
المتوفين وأوالدهن منهم، نفس حقوق الزوجة 
األولـــى“، بمعنـــى أنـــه إذا تـــزوج المشـــمول 
بالقانـــون مـــن امرأتيـــن أو 3 أو حتـــى 4 فلكل 
واحدة منهن، إضافة إلى أوالدها، راتب شهري.
الســـجناء  قانـــون  خضـــع  والعـــام 2013، 
السياســـيين فـــي العـــراق للتعديـــل مـــن قبل 

البرلمـــان، مـــا أدى إلى مضاعفـــة امتيازاتهم، 
وضم معتقلي رفحاء إليهم. ونص التعديل على 
أن ”يعامـــل محتجزو رفحاء معاملة الســـجين 
السياســـي بمنحهـــم قطعة أرض ســـكنية، كما 
سمح للســـجناء السياســـيين ومعتقلي رفحاء 
بحـــق الجمع بيـــن راتبين حكومييـــن لمدة 25 
ســـنة“، بعد أن كانت المدة 10 سنوات، بمعنى 
أن الســـجين السياســـي ومحتجـــزي رفحـــاء 
يتســـلمون راتبا من مؤسسة السجناء، وراتبا 

آخر من أي دائرة حكومية يعملون فيها.
ووفقا للقانون، فإن ”كل شخص من معتقلي 
رفحاء، إذا أمضى شـــهرا واحـــدا في المعتقل، 
يكـــون له أدنى راتب تقاعـــدي في العراق طيلة 
عمره، وإذا كان قد أمضى 6 أشهر في المعتقل، 
ُيصرف له شـــهريا ضْعَفا أدنـــى راتب تقاعدي، 
وإذا كان قد أمضى ســـنة واحدة سيتسلم نفس 
امتيـــازات الســـجين السياســـي“، بمعنى أنه 
سيتســـلم ثالثـــة أضعاف أدنى راتـــب تقاعدي 

فـــي العـــراق، فضال عـــن أّن تعويضـــه عن كل 
يوم قضـــاه في المعتقل، بـ40 ألف دينار عراقي 
للســـنة األولى و35 ألف دينار عراقي لليوم في 
الســـنة الثانية و30 ألفا للســـنة الثالثة. وقادت 
هذه القوانيـــن إلى تحميل موازنة البالد أعباء 

مالية كبيرة.
وتؤّكد مصادر عراقية أّن نوابا شاركوا في 
تمرير قوانين االمتيازات التي تمنح معارضي 
الرئيس السابق صدام حسين امتيازات كبيرة 
جـــدا، هـــم أول المســـتفيدين منهـــا. وتنطبق 
قوانيـــن تعويضات ”المناضليـــن“، على معظم 
أعضاء البرلمان العراقي خالل دوراته السابقة 
والحاليـــة. وأجبـــرت الضجة التـــي انخرطت 
فيها وســـائل التواصل االجتماعـــي، البرلمان 
علـــى اإلعالن عـــن عزمه إعادة النظـــر في هذه 

االمتيازات.
ويقـــول عراقيـــون إن تعويـــض ضحايـــا 
اإلرهـــاب واألعمال العســـكرية أولـــى من دفع 

األموال لساســـة أثريـــاء حصلوا علـــى أموال 
طائلة بشكل غير شرعي عن طريق عقود فاسدة 
لمشاريع كبيرة، أو شغلوا مواقع تنفيذية مهمة 

وأثروا منها.
غيـــر أّن آخريـــن يـــرون فـــي فتـــح البـــاب 
للتعويضـــات تحـــت أي عنـــوان ُيدخـــل البلد 
المرهـــق ماليـــا واقتصاديا فـــي دوامة ال آخر 
لهـــا، نظرا لكثـــرة الضحايـــا والمتضّررين في 
البلد، حيـــث ال تكاد تخلو عائلـــة من قتيل في 
الحرب أو معوق أو يتيم أو أرملة. وقد أضافت 
الحرب الدائرة ضّد تنظيم داعش، الماليين من 

األسماء إلى قائمة الضحايا الطويلة جّدا.
كمـــا أّن تحديد من يســـتحّق التعويض من 
عدمه والجهة المخّولة بذلك يطرحان إشـــكالية 
كبيرة، فشخص ما يمكن اعتباره ”مناضال“ في 
نظر فئة من العراقيين، قد ال يكون في نظر فئة 
على البلد مع من احتّلوه  أخرى سوى ”متآمر“ 

ودّمروه.

{النضال} ضد نظام صدام باب إلدامة ابتزاز الدولة العراقية
[ حملة لوقف التعويضات واالمتيازات المالية الممنوحة بال موجب  
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أخبار

أبواب الفساد في العراق وطرق استنزاف 
مالية الدولة املنهكة أصال، أصبحت كثيرة 
جّدا بوجود طبقة من الساســــــة وأصحاب 
القرار الذين حّولوا الفســــــاد إلى مؤسسة 
في ابتكار أســــــاليب لالستيالء  و“أبدعوا“ 

على املال العام.

«ردود الفعل الدولية واإلقليمية على اســـتفتاء اســـتقالل كردستان العراق طبيعية، وبعضها 
متعلق فقط بتوقيت إجراء االستفتاء}.

نيجيرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق

«ثبـــوت دعم إيـــران ألفراد خلية العبدلي في تنفيـــذ أعمال إرهابية في الكويـــت، أكد للعالم أن 
النظام اإليراني أصبح الداعم الرئيس للجماعات والتنظيمات اإلرهابية}.

مشعل السلمي
 رئيس البرملان العربي

كان ال بد من {معجزة} لجعل العراق فقيرا.. وقد تحققت تحت حكم األحزاب الدينية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أحيت سلطنة عمان األحد الذكرى 
السابعة واألربعين لـ“نهضة عمان“ 
وهي التسمية المحلية لذكرى تولي 

السلطان قابوس بن سعيد مقاليد 
الحكم في الثالث والعشرين من يوليو 

سنة 1970، حيث دخلت السلطنة في 
عهده طور بناء الدولة الحديثة.

◄ كشف مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية األحد في بيان 

نشرته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية ”واس“ عن تقديمه مساعدات 

إنسانية وإغاثية لليمن بقيمة 615 
مليون دوالر، وذلك منذ تأسيسه في 

مايو 2015.

◄ قالت مجلة دير شبيغل األلمانية 
إّن السلطات العراقية تحتجز بأحد 

السجون أربع ألمانيات منتميات 
لتنظيم داعش، ومن بينهن فتاة 

عمرها 16 عاما. وذكرت المجلة أن 
دبلوماسيين ألمانا زاروا السجينات 

األربع المحتجزات في سجن قرب 
مطار بغداد.

◄ تمّكن 350 مدنيا عراقيا من الهروب 
من مناطق سيطرة تنظيم داعش 

في محافظة األنبار غربي العراق، 
ووصلوا إلى مكان استقبال النازحين 
بمدينة الرطبة، وذلك بعد دفعهم مبالغ 
مالية لمهربين بلغت 300 دوالر عن كّل 

شخص.

◄ قتل األحد قائد في قوة الحزام 
األمني في اليمن وأصيب إثنان 

من مرافقيه في كمين مسلح نصبه 
مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة 
بمديرية الوضيع بمحافظة أبين 

جنوبي اليمن.

باختصار

} عــدن (اليمــن) – أعلـــن رئيس الـــوزراء في 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا أحمد 
عبيـــد بن دغر األحد اســـتعداد حكومته لتبادل 
جميع األسرى بشكل كامل وكلي مع المتمّردين 

الحوثيين.
ومن شـــأن هذه الخطوة فـــي حال تطبيقها 
أن تغلق ملّفا شائكا ذا بعد إنساني، وأن توجد 
مســـاحة ولو ضئيلة من تفاهم نادر بين طرفي 
الصراع اليمني المتنافرين بشكل كامل ما جعل 

قنوات الحّل الســـلمي لألزمة اليمنية مسدودة 
إلى حّد اآلن.

وكان بـــن دغر يتحّدث خالل اســـتقباله في 
العاصمـــة المؤقتة عدن رئيس منظمة الصليب 
األحمر الدولية بيتـــر ماورير الذي يزور اليمن 

حاليا لالطالع على األوضاع اإلنسانية فيه.
وأكد بن دغـــر ”اســـتعداد الحكومة لتبادل 
جميع األسرى بشكل كامل، وعبر األمم المتحدة 
والصليب األحمر“. ولفت إلى أن ”الميليشيات 

االنقالبية تواصل رفضهـــا لقرار مجلس األمن 
المتعلق بإطالق سراح المعتقلين وعلى رأسهم 

وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي“.
وأشار إلى أن ”عدد المحتجزين والمخفيين 
في سجون الحوثيين بلغ أكثر من 3000 سجين 
ومعتقـــل ومخفي، بينهـــم أطفـــال ُزّج بهم في 

ساحات القتال واستخدموا كدروع بشرية“.
وسلم رئيس الوزراء اليمني لرئيس منظمة 
الصليـــب األحمر الدولي قائمة بأســـماء هؤالء 

المعتقليـــن والمخفيين. ويأتي ملف المعتقلين 
والمختطفين على رأس أولويات رئيس اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في زيارته لليمن.
وقـــال ماورير إّنه ســـيحث جميع األطراف 
المتحاربة على إتاحـــة الوصول الفوري وغير 
المشـــروط إلـــى األشـــخاص المحتجزين على 
خلفية النزاع، وذلك بعد أن بلغ عدد األسر التي 
تلجأ أســـبوعيا إلى اللجنة الدولية لإلبالغ عن 

فقد أحد أفرادها 10 أسر على األقل.

الحكومة اليمنية ترسل إشارة حسن نية بشأن ملف األسرى

الرياض تحدد 
مسار حج القطريني

أعلنت الهيئـــة العامة للطيران  } الريــاض – 
المدني بالســـعودية عن الســـماح بنقل حجاج 
قطر مباشـــرة مـــن الدوحة إلـــى المملكة بأي 

طيران عدا الخطوط القطرية الحكومية.
وســـتكون الرحالت المرتقبة هي الرحالت 
المباشـــرة األولى بين الســـعودية وقطر، منذ 
قطع الرياض عالقاتها مع الدوحة في الخامس 
من يونيو الماضي على خلفية اتهامات موّجهة 

للدوحة من عّدة دولة عربية بدعم اإلرهاب.
وقالـــت الهيئة فـــي بيان أصدرتـــه، األحد، 
إنه ”يمكن للحجاج مـــن المواطنين القطريين 
والمقيميـــن في قطر ممـــن لديهم تصاريح حج 
القـــدوم جوا مباشـــرة من الدوحـــة أو عبر أي 

محطة أخرى“.
وبينت أنـــه يمكن القدوم للحـــج ”على أي 
ناقـــل جوي غير الخطـــوط القطريـــة، تختاره 
حكومـــة الدوحة وتوافق عليـــه الهيئة العامة 

للطيران المدني السعودية“.
كما حـــدد البيان مطارين لقـــدوم ومغادرة 
الحجاج الوافدين من قطـــر، هما ”مطار الملك 
عبدالعزيـــز الدولي بجدة، ومطار األمير محمد 
بـــن عبدالعزيـــز الدولـــي بالمدينـــة المنورة“. 
وأشـــارت الهيئـــة إلى أنه يمكـــن للراغبين في 
أداء مناســـك العمرة مـــن القطريين القدوم في 
أي وقت وعبر أي خطوط باســـتثناء الخطوط 
القطرية ”على أن تنطلـــق رحلتهم من الدوحة 

مرورا بمحطات ترانزيت فقط“.

} عنصران من الدفاع املدني الكويتي أثناء عملية إطفاء حريق كبير شـــّب األحد باملنطقة الصناعية وهو واحد من سلســـلة احلرائق التي تشـــهدها 
الكويت بشكل متزايد كل صيف كنتيجة ملوجة احلر الشديد التي تعرفها منطقة اخلليج والشرق األوسط.

} طهــران - وّقـــع وزيـــر الدفـــاع اإليراني 
العميد حســـين دهقـــان ونظيـــره العراقي 
اللـــواء عرفان الحيالي، األحد، مذكرة تفاهم 
للتعـــاون بين البلدين فـــي المجال الدفاعي 

والعسكري.
وأّكـــدت مصادر عراقية مّطلعة أن توقيع 
االتفاقية جاء بإلحاح شديد من قبل طهران، 
مبّينة أّن التوقيع فـــي هذا التوقيت بالذات 
أخـــذ طابع االســـتعجال رّدا علـــى تحرّكات 
عربية، وتحديدا ســـعودية، صـــوب العراق 
فـــي محاولة لســـحبه خارج دائـــرة التأثير 
اإليراني واستعادته إلى الصّف العربي في 
مرحلـــة ما بعد تنظيم داعـــش الذي اقتربت 
الحرب ضّده من نهايتها بإعالن هزيمته في 

مدينة الموصل.
كمــــا أّن توقيــــع االتفاقيــــة ال يخلــــو من 
رســــالة إيرانية للواليــــات المّتحدة المهتّمة 
بدورها بتقليص النفوذ اإليراني الكبير في 

العراق.
واتضحت خالل الفتــــرة األخيرة مالمح 
سياسة سعودية تقوم على تجاوز الخالفات 
مــــع حكومة بغــــداد التــــي تقودهــــا أحزاب 
شــــيعية موالية إليران، وتوســــيع مســــاحة 
التفاهم مع تيــــار داخل تلك الحكومة يقوده 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ويبدو 
مؤمنا بوجوب إحداث قــــدر من التوازن في 

عالقات العراق بمحيطه اإلقليمي.
وزيــــر  مؤّخــــرا  الريــــاض  واســــتقبلت 
الداخليــــة العراقــــي قاســــم األعرجــــي الذي 
ناقــــش مع قيــــادة المملكــــة مســــائل أمنية 
عراقية سعودية مشــــتركة، بينما زار رئيس 
األركان العامة للقوات المســــلحة السعودية 
الفريــــق أول ركــــن عبدالرحمن بــــن صالح، 
بغــــداد حيث التقــــى وزير الدفــــاع  العراقي 
عرفان الحيالي وناقشــــا معا إرســــاء تعاون 
وتنسيق بين البلدين في المجال العسكري.

وعكســــت تلــــك التحــــّركات تغّيــــرا فــــي 
المنظور الســــعودي للعراق باتجاه وجوب 
ملء الفــــراغ الذي تركه االنســــحاب العربي 
مــــن الســــاحة العراقيــــة طيلــــة الســــنوات 
الماضيــــة، ما جعــــل تلك الســــاحة مفتوحة 
على مصراعيها للتدخالت اإليرانية، ولكّنها 
عكســــت في المقابل قناعة متنامية لدى عدد 
مــــن القيادات العراقية بــــأن تقارب البلد مع 
محيطه العربي سيوّفر له فوائد على مختلف 

األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية.
وكان منتظــــرا أّن تتحّرك إيران بســــرعة 

لكبح تيار التقارب العراقي السعودي.
وتنــــّص مذكــــرة التفاهــــم التــــي وّقعها 
الحيالي في طهران، على إرساء نطاق واسع 
من التعاون العسكري يشمل الجانب التقني 

والتدريب والدعم اللوجستي.

إيران تكبل عراق ما بعد 
داعش باتفاقية أمنية

ّّ



} الربــاط - دعا عمر إســـماعيل عبدالرحمن، 
المديـــر باإلنابة لمكتب شـــمال أفريقيا للجنة 
األمم المتحدة االقتصادية للقارة، دول شـــمال 
أفريقيا إلى تحقيق االســـتقرار ال ســـيما على 
الصعيد األمني وتسهيل منح تأشيرات دخول 

لألفارقة.
واعتبر أن بإمكان دول الشـــمال استقطاب 
الســـائحين األفارقة من أبناء بقية دول القارة، 
خاصة في ظل ارتفاع المستوى االقتصادي في 

الكثير من تلك الدول.
وأضـــاف عبدالرحمـــن، فـــي تصريحـــات 
إعالميـــة، أن ”االســـتقرار األمني والسياســـي 
واالجتماعي، يساعد في تطوير قطاع السياحة 
بدول شـــمال أفريقيا حيث يساعد على ارتفاع 
عـــدد الســـائحين الوافديـــن على دول شـــمال 
أفريقيا، بينما غياب االســـتقرار والسلم يؤدي 

إلى تراجع السائحين“.
ولفـــت إلـــى أن ”البعـــض مـــن األحـــداث 
اإلرهابية التي ضربت تونس خالل الســـنوات 
الماضية ساهمت في إلغاء عدد من الحجوزات 

السياحية، وتأثر القطاع السياحي“.
وشـــدد على أن ”القطاع الســـياحي يلعب 
دورا كبيـــرا في اقتصاديات الـــدول األفريقية، 
خصوصا في شمال القارة.. وقد اعتمدت مصر 
وتونس والمغرب اســـتراتيجيات لتقوية هذا 
القطاع“. وأشار عبدالرحمن إلى أن ”السياحة 
فـــي المغـــرب تعتبـــر القطـــاع الثانـــي األكثر 
مســـاهمة في الناتج القومي، وثاني قطاع من 

حيـــث خلق فرص العمل حيـــث يوفر 500 ألف 
فرصة عمل بشكل مباشر“.

وال تقتصـــر فوائد الرواج الســـياحي على 
القطاع نفســـه فحسب، إذ ”تســـاهم السياحة 
إيجابـــا فـــي تحريـــك قطاعـــات أخـــرى مثـــل 

العقارات والتجارة“.
هـــذا  إن  قائـــال  عبدالرحمـــن  واســـتدرك 
القطاع فـــي المقابل ”يتأثر باألحداث الداخلية 
والخارجيـــة في الـــدول، وال ســـيما األوضاع 
األمنيـــة واألزمات. وذكر بمـــا حدث مثال خالل 

األزمـــة المالية العالمية عام 2008، حيث تضرر 
قطاع السياحة في عدد من الدول“.

وأوضـــح أن ”الســـياحة في مصـــر تأثرت 
بالمشاكل االجتماعية التي تعرفها هذه الدولة 
منذ 2011 حيث تراجع عدد السائحين الوافدين 
عليها“، في إشـــارة إلى العام الذي أطاحت فيه 
ثورة شـــعبية بالرئيس األسبق محمد حسني 
مبـــارك (2011-1981). وبّين أنـــه ”من الصعب 
اســـتعادة األعـــداد نفســـها مـــن الســـائحين 
الوافديـــن على الدول فـــي حالة تراجعهم.. وال 

بد من اســـتعادة األمن في عدد من دول شـــمال 
أفريقيا الستقطاب عدد متزايد من السائحين“.
ولفت إلـــى أن ”أحداثا إرهابية في البعض 
مـــن دول شـــمال أفريقيـــا أّثـــرت ســـلبا على 
الســـياحة، حيث تم تسجيل تراجع في القطاع 
بـــكل من مصر وتونـــس بينما عـــرف المغرب 

ارتفاعا في عدد السائحين“.
وتشـــكل عائدات الســـياحة المصدر األول 
للنقد األجنبي في المغرب، وزار المملكة العام 
الماضي 10.3 ماليين سائح بارتفاع نسبته 1.5 
بالمئة مقارنة مع العام السابق بحسب مرصد 

السياحة في المغرب (حكومي).
واعتبر عبدالرحمن أنه ”بإمكان دول شمال 
أفريقيا أن تســـتقطب السياح األفارقة من بقية 
دول القـــارة، خصوصا وأن هنـــاك ارتفاعا في 
عـــدد المنتميـــن إلـــى الطبقة المتوســـطة في 
تلـــك الدول فضال عن نســـب النمـــو المرتفعة 

المسجلة بها“.
ودعا الـــدول األفريقية إلى ”تســـهيل منح 
تأشـــيرات الدخـــول لألفارقة وتطويـــر البنى 
التحتيـــة بين الـــدول األفريقيـــة وإطالق عدد 
مـــن الخطوط الجوية بين تلـــك الدول“، بهدف 

تحسين القطاع السياحي.
وشـــدد عبدالرحمن على ضـــرورة ”تعاون 
الدول األفريقية على المســـتوى األمني لبلوغ 
مســـتويات مقبولة مـــن االســـتقرار وبالتالي 
المســـاهمة فـــي اســـتقطاب عـــدد مهـــم مـــن 

السائحين“.

} طرابلــس - تفـــرض تطـــورات الصـــراع 
السياســـي الليبي ضـــرورة لقـــاء الخصوم 
مجـــددا حـــول طاولة حـــوار بهـــدف إيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة لحل األزمة التي تعيشـــها 
البالد. وتلعب الوســـاطة اإلقليمية والدولية 
دورا محوريـــا فـــي تقريـــب وجهـــات النظر 
بيـــن الفرقاء الليبيين، إذ تشـــير مصادر إلى 
أن اللقـــاء القـــادم بين قادة الشـــرق والغرب 
الليبـــي ســـيكون الثالثـــاء فـــي العاصمـــة 

الفرنسية.
وتباينـــت مواقـــف الفرقـــاء الليبيين في 
الفترة األخيرة بشـــأن حلـــول مقترحة لألزمة 
السياســـية، مثلتها من جهة مبـــادرة رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني 
فايز الســـراج لحل األزمة، ومـــن جهة أخرى 
مبادرة مصالحة بين قبائل الجنوب اقترحها 
قائد الجيـــش الليبي المشـــير خليفة حفتر. 
وأفرز تباين المواقف تنافسا جديدا محتدما 
بين القوات التي تبسط نفوذها على المنطقة 
الشـــرقية وخصمها السياســـي في المنطقة 

الغربية.

وقالـــت تقاريـــر إعالمية نقـــال عن مصدر 
دبلوماســـي، األحـــد، إن قائد قـــوات الجيش 
الليبي المتمركزة في شـــرق البالد المشـــير 
خليفـــة حفتـــر ورئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التـــي تعمل من 
العاصمـــة طرابلـــس (غـــرب)  فايز الســـراج 
يعتزمـــان اللقـــاء الثالثـــاء فـــي العاصمـــة 

الفرنسية باريس.
وأكـــد المصدر الدبلوماســـي أن الطرفين 
ســـيجريان محادثات برعاية فرنســـية بهدف 
التوصل إلى حل ينهي أزمة سياسية تعيشها 
ليبيا منذ ســـنوات وانعكســـت على مجاالت 

عديدة.

وأشـــارت المصادر اإلعالمية إلى أن حفتر 
وافـــق علـــى تلبية دعـــوة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون، لعقد قمة ليبية في باريس. 
وقالـــت نفـــس المصادر بأن ماكـــرون دعا  كال 
من حفتر والســـراج لعقد قمة ليبية بمشـــاركة 
المبعـــوث األممـــي الجديـــد إلى ليبيا غســـان 

سالمة.
وأجـــرى حفتـــر والســـراج محادثـــات في 
العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبـــي، فـــي مايـــو 
الماضـــي، للمـــرة األولـــى منـــذ أكثر مـــن عام 
ونصـــف العام. وتناولـــت المحادثـــات اتفاقا 
تدعمه األمم المتحدة ويأمل شـــركاء ليبيا في 
الغـــرب أن ينهي االقتتال بيـــن الفصائل التي 
تهيمـــن على البالد منذ ســـقوط نظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي في العام 2011.
وبعـــد لقـــاء أبوظبـــي، قـــال مراقبـــون إن 
الوضع في ليبيـــا يتجه نحو حل قريب لألزمة 
السياسية التي تعيشـــها البالد نتيجة صراع 
النفوذ الذي تخوضه قوات متمركزة في الشرق 
وأخرى متمركزة فـــي العاصمة طرابلس غرب 
البالد. لكن تطورات المشهد في الفترة األخيرة 
أعـــادت الصراع إلى نقطـــة التنافس بين قوى 

الشرق والغرب الليبيين.
وبعد أيـــام من إعالن الســـراج عن مبادرة 
كان مـــن بين بنودهـــا تأســـيس مجلس أعلى 
للمصالحة الوطنية، أطلق حفتر األربعاء لجنة 
تعنـــى ببحث المصالحة بيـــن المدن والقبائل 
في المنطقتين الجنوبية والشـــرقية. وتحّولت 
المصالحة إلـــى ورقة تتنافـــس عليها أطراف 

الصراع الليبي.
ومّثل الدور الذي ستضطلع به اللجنة التي 
أعلـــن عنها حفتر وما إذا كانت ســـتكون بديال 
عن ملـــف العدالة االنتقاليـــة أم أنها مصالحة 
عرفية بيـــن القبائل فقط محّل اســـتفهام كبير 
يهيمن على األوســـاط السياسية والشعبية في 

ليبيا.
وقّدم السراج، في 15 يوليو، خارطة طريق 
للخروج من األزمة الليبية الراهنة وفقا لرؤيته 
للمرحلـــة. وقـــال مراقبون إن مبادرة الســـراج 
ليســـت ســـوى رّد على تصريحات حفتر التي 
منح فيها المجلس الرئاســـي مهلة ستة أشهر 
لتحســـين األوضاع االجتماعيـــة واألمنية في 

ليبيـــا. كما هدد حفتر باقتحـــام طرابلس في 
صورة عدم إنهاء ســـطوة الميليشيات عليها، 
وقـــال أواخـــر يونيـــو الماضـــي، إن ”صبر 
الجيش نفد، هناك اآلن مدة ســـتة أشهر وإذا 
شـــعرنا بأي تـــراخ وتـــرد أكثر فـــي أوضاع 
الناس فالجيش ســـيتخذ خطوة في أّي وقت 

ولن نستمع بعدها ألي أحد“.
وتضمنت المبادرة التي اقترحها السراج 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية مشتركة 
في شهر مارس 2018 واإلعالن عن وقف جميع 
أعمال القتال، باســـتثناء مـــا يخص مكافحة 

اإلرهاب.
كما شـــملت تشـــكيل لجان مشـــتركة من 
مجلس النواب ومجلس الدولة للشـــروع في 
دمـــج مؤسســـات الدولة المنقســـمة وضمان 
توفير الخدمـــات للمواطنين وفصل الصراع 

السياسي عن توفير الخدمات. ودعا السراج 
مـــن خالل خارطـــة الطريق التـــي قدمها إلى 
إنشـــاء المجلس األعلـــى للمصالحة الوطنية 
ودراســـة آليات تطبيـــق العدالـــة االنتقالية 
وجبر الضـــرر والعفو العـــام، باإلضافة إلى 

إنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
ورفـــض مجلـــس النـــواب الليبـــي الذي 
يعمل من طبرق (شـــرق)، ويدعم قوات حفتر، 

المبادرة التي تقّدم بها السراج. 
وأعلن رئيـــس المجلس عقيلة صالح، في 
وقت ســـابق، ”لن نســـمح بإجراء انتخابات 
أو مقترحات قبل صدور دســـتور ينظم شكل 

الدولة“.
وتعيـــش ليبيا منذ ســـقوط نظام القذافي 
أوضاعا أمنية وسياســـية متدهورة انعكست 
على الجانب االجتماعي. كما شـــهدت البالد 

أزمـــة سياســـية أنتجها صراع علـــى النفوذ 
وزادت من حدتها كثرة التشـــكيالت المسلحة 
التـــي أعلـــن بعضهـــا مواالتـــه ألحـــد طرفي 
الصراع السياســـي فيما يخدم البعض اآلخر 
أجنـــدة التنظيمـــات المصنفـــة إرهابية من 

بينها داعش.
وتم طرح العديد من المبادرات منذ اندالع 
األزمة السياســـية في ليبيا فـــي العام 2014، 
لكن كل المبـــادرات لم تتوصل إلى أي نتيجة 

بما في ذلك المبادرة األممية.
ولـــم تتمكـــن الوســـاطة اإلماراتيـــة مـــن 
تحقيق نتائج ملموســـة علـــى األرض. كما لم 
تحـــرز مبـــادرة كانت تقدمت بهـــا تونس في 
يناير الماضي تقدما رغم دعمها من قبل دول 
الجوار، باإلضافة إلى المساندة الدولية التي 

لقيتها.
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◄ تنظم وزارة الشؤون الخارجية 
التونسية الدورة الـ35 للندوة السنوية 

لرؤساء البعثات الدبلوماسية من 24 
إلى 28 يوليو بتونس، تحت شعار 
”الدبلوماسية االقتصادية: التعاون 

التونسي األفريقي نموذجا“.

◄حّيا المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان في الجزائر المبادرة التي  

قامت بها المديرية العامة لألمن 
الوطني بإحداث مكتب مخصص 

لحقوق اإلنسان، األحد.

◄نظمت بعدد من المدن الموريتانية 
تظاهرات داعمة لالستفتاء على 

التعديالت الدستورية الذي تستعد 
الحكومة إلجرائه في السادس من 

أغسطس القادم. ويسعى أنصار رئيس 
الجمهورية إلى حث الناخبين على 

التصويت بنعم في االستفتاء.

◄قال مسؤولون محليون إنه بعد 
مرور سبعة أشهر على دحر قوات ليبية 

لتنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة 
سرت الساحلية ال تزال جثث المئات 

من مقاتلي التنظيم المتشدد محفوظة 
في مبردات بانتظار نتيجة تفاوض 

السلطات الليبية مع عدة حكومات دول 
أخرى لتقرير مصيرها.

◄أكد كاتب الدولة ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية في تونس مبروك 

كرشيد في حوار لجريدة محلية، األحد، 
أن الحكومة لديها ملفات وتقارير 

مصالح الجمارك تدين رجال أعمال 
شملتهم الحملة ضد الفساد.

◄اختار حركة مجتمع السلم 
الجزائرية، السبت، الوزير السابق 

عبدالمجيد مناصرة، رئيسا له خلفا 
لعبدالرزاق مقري. وجرى مؤتمر الحزب 
للتصويت على الرئيس الجديد في إطار 

اتفاق وحدة بين األحزاب اإلسالمية.

باختصار

ماكرون يرتب لقمة ليبية بمشاركة المبعوث األممي الجديد
[ لقاء منتظر بين حفتر والسراج في باريس  [ هل تهدئ الوساطة الفرنسية من حدة األزمة السياسية في ليبيا

في كل مرة تشــــــتد فيها حدة األزمة في ليبيا بســــــبب تباين مواقف اخلصوم السياسيني، 
يلوح احلوار كحل وحيد قادر على تهدئة أجواء التنافس والصراع على النفوذ بني أطراف 

تبسط سيطرتها على املنطقة الشرقية وأخرى تتمتع بنفوذ في املنطقة الغربية.

على سبيل تحقيق حل منشود

كلمة السر االستقرار

«إن إقـــرار مجلس النـــواب لقانون العفو العام يعد من أهم إنجازاتـــه. مجلس النواب اتخذ القرار أخبار
خالل فترة صعبة من مراحل الصراع السياسي».

صالح فحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

{مـــن الضـــروري أن يتعاطى الـــوالة (المحافظـــون) مع الواقـــع بموضوعية وعـــزم والتحلي بروح 
المبادرة والشفافية في تسيير الشأن المحلي}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية اجلزائري

مبادرات لحل األزمة السياســـية في 
ليبيا تطرح باســـتمرار من قبل قوى 
إقليميـــة ودولية لكنهـــا تعجز عن 

تحقيق نتائج ملموسة

◄

مسؤول أممي يدعو دول شمال أفريقيا إلى استقطاب السياح األفارقة

} تونــس - تمّكنت فرق تابعة لخفر السواحل 
التونســـي مـــن إحبـــاط محاولتيـــن للهجرة 
بطريقة غير شـــرعية قام بها مجموعة شـــباب 
تونســـيين في منطقـــة كاب زبيب من محافظة 

بنزرت شمال تونس، فجر األحد.
وقالت إذاعـــة محلية خاصة إن المجموعة 
األولى تتكون من 5 شـــبان، فيما تضم الثانية 
6 شبان. وأشـــارت إلى أن الشباب الذين ألقت 
قوات خفر الســـواحل القبـــض عليهم حاولوا 

اإلبحار نحو بلد أوروبي.
وتمّكنـــت الســـلطات األمنيـــة مـــن حجز 
قاربين تم استعمالهما في محاولتي الهجرة، 

باإلضافة إلى محرك.

وقـــال كاتـــب الدولة لـــدى وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة المكّلف بالهجـــرة، رضوان عيارة، 
الســـبت، إن عـــدد التونســـيين المفقودين في 
ســـواحل إيطاليا خـــالل رحالت هجـــرة غير 

شرعية بلغ 504 أشخاص منذ 2011.
وكشـــف عيارة، خالل جلســـة عامة عقدها 
البرلمـــان التونســـي لتوجيـــه مجموعـــة من 
األســـئلة له، أنه ”تم خالل العام 2011 تسجيل 
22 ألف شاب تونســـي هاجروا بطريقة سرية 
إلى الســـواحل اإليطالية“. ولم يقّدم المسؤول 

التونسي إحصائيات بشأن األعوام التالية.
ولفت إلى أنه ”تم بعث لجنة على مستوى 
وزارة الخارجية، منذ عـــام 2014، قامت بعمل 

جبار فـــي تحديد هويـــات المفقودين وتوفير 
البعـــض مـــن المعطيـــات األخـــرى المتعلقة 

بهويات عائالتهم“.
وأوضـــح عيـــارة أن ”256 عائلة تونســـية 
اســـتجابت للطلب الرسمي لوزارة الخارجية، 
لمدنا بعدد من العينات الجينية التي قدمناها 
إلى الجانب اإليطالي قصد التعرف على هوية 
البعض من المفقوديـــن الذين تم العثور على 

جثثهم“.
وأشـــار عيارة إلى أن مسؤولين إيطاليين 
أخبروه خـــالل زيارة ســـابقة لرومـــا أن عدد 
الجثث الموجودة فـــي إيطاليا ”ليس كبيرا“، 

دون تقديم رقم.

وتعهـــد الجانـــب اإليطالي، وفقـــا لعيارة، 
بـ“رفـــع الجثث من مكانها وإجـــراء التحاليل 
الفنية عليهـــا والتأكد من مدى إمكانية وجود 

جنسيات تونسية بها“.
وشدد على أن ”ملف المفقودين في الخارج 
نـــال حيـــزا كبيرا مـــن االهتمـــام، خاصة عند 
حـــدوث موجة من الهجرة غير الشـــرعية لدى 

البعض من الشباب التونسي عام 2011“.
وأعرب عيارة عن أسفه ”ألن ملف المفقودين 
لـــم يجد طريقه إلى الحل النهائي، باســـتثناء 
تحقيق البعض مـــن النتائج اإليجابية ألن كل 
المعطيات مرتبطة بالطرف اآلخر وهو االتحاد 

األوروبي باألساس وبالخصوص إيطاليا“.

خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة غير شرعية
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«ردة فعل ألمانيا تجاه تركيا بسبب اعتقال ناشطين ألمان مفهومة. أعتقد أننا أثبتنا أن صبرنا أخبار
طويل مع تركيا وال يبدو أنها تقدر ذلك}.

يوهانس هان
املفوض األوروبي لشؤون التوسيع

{نحن ننظر بشـــكل ســـلبي للغاية إلى مشـــروع القانون األميركي الجديد حـــول فرض عقوبات 
جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية}.

دميتري بيسكوف
املتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي

} إسطنبول (تركيا) - زاد الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان من تأزيــــم عالقات تركيــــا بألمانيا 
عندما جــــدد تحذيراتــــه لها مــــن التدخل في 
شــــؤون بالده، ما اعتبــــره المتابعون منحى 
تصاعديا لمراكمة األزمات لبالده التي تعاني 
أصال من مشــــكالت مزمنة تفاقمت منذ توليه 

السلطة.
وقال أردوغان قبل التوجه للســــعودية في 
جولة خليجية لحل األزمة القطرية األحد، إنه 
”ال يحــــق ألحد التدخل في شــــؤون تركيا“، في 
رد حول انتقاد برلين لوضع حقوق اإلنســــان 

ببالده.
وأضــــاف في مؤتمــــر صحافــــي عقده في 
إســــطنبول ”لقــــد أبلغنا المســــؤولين األلمان 
بأهميــــة شــــراكتنا االســــتراتيجية القديمــــة 
وضــــرورة عدم اتخاذ أي خطوات تؤثر عليها 
بما فيها استضافة ألمانيا إلرهابيين فروا من 

تركيا“.
ويقول مراقبون إن األزمة المتفاقمة، التي 
تتســــبب بهــــا تصريحات أردوغــــان العدائية 
بين الفينــــة واألخرى، دفعــــت ألمانيا وقبلها 
روســــيا إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية حادة 

ضد أنقرة.
وكانت برلين أعلنــــت الخميس الماضي، 
في أعقــــاب اعتقــــال ناشــــطين حقوقيين في 
إســــطنبول بينهــــم ألماني، ”إعــــادة توجيه“ 
سياستها إزاء تركيا واتخاذ إجراءات لفرض 
عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.

فالتــــر  فرانــــك  ألمانيــــا  رئيــــس  وأبــــدى 
شــــتاينماير موقــــف بــــالده الثابــــت حيــــال 
سياســــات تركيا العدوانية حيــــث أكد أنه ”ال 
يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا“، وفق 
مقتطفات من مقابلة مع شــــبكة ”زي.دي.اف“ 

التلفزيونية الحكومية.
كما دافــــع بيتــــر ألتمايــــر رئيس 

عن  بألمانيا  المستشــــارية  ديوان 
اتخذتهــــا  التــــي  اإلجــــراءات 

في  االتحاديــــة  الحكومــــة 
بالده تجاه تركيا.

صحيفــــة  ونقلــــت 
األلمانية  ”بيلد أم زونتاغ“ 

األســــبوعية عــــن ألتماير قوله 
في تصريحات خاصة إن ”تصرف 

تركيــــا غيــــر مقبــــول، واإلجــــراءات التــــي تم 
اتخاذها ضرورية للغاية“.

وأضاف ”إننا نرغب في عالقات جيدة مع 
هذا البلد الكبير والمهم ولكن ذلك يسري فقط 

عندما تكون تركيا وتظل دولة قانون“.
ومن الواضح أن قرار الســــلطات التركية 
بتمديد حبس الناشط الحقوقي األلماني بيتر 
ســــتودنر مع خمســــة ناشــــطين بينهم مديرة 
منظمــــة العفو الدولية في تركيا إيديل إيســــر 
عجل باتخاذ برلين لعــــدد من اإلجراءات ضد 
أنقــــرة يتوقع مراقبون أن تتم توســــعتها في 

األيام المقبلة.
ولم تقــــف برلين عنــــد تهديداتها تلك، بل 
أعلنت أيضا أنها ســــتعيد النظر في تســــليم 
أســــلحة ألمانية إلى تركيا، فــــي حين توقفت 
محطــــات تلفزيونية ألمانيــــة عن بّث إعالنات 
تركية، في ترجمة ملموســــة للتدهور الحالي 

في العالقات بين الدولتين.
وتدهــــورت العالقــــات الدبلوماســــية بين 
البلدين العضوين في حلف شــــمال األطلسي 
(الناتــــو) خالل األشــــهر األخيــــرة، لكن حدة 
الخالفات تزايدت بشــــكل مقلــــق عندما قررت 
ألمانيــــا اللجــــوء الــــى عقوبــــات اقتصاديــــة 

لممارسة الضغوط على تركيا.
وتشــــمل اإلجــــراءات التي تعتــــزم برلين 
اتخاذها خصوصا إعادة النظر في الضمانات 
تقدمهــــا  التــــي  المســــاعدات  أو  والقــــروض 
الحكومــــة األلمانيــــة أو االتحــــاد األوروبــــي 

للصادرات أو االستثمارات في تركيا.
ويبــــدو أن هــــذا االحتمال أثــــار مخاوف 
المسؤولين األتراك الذين يحاولون في األيام 
األخيرة طمأنة المستثمرين األلمان من خالل 
نفــــي معلومات صحافية بوجود الئحة من 68 

مجموعة ألمانية أو مسؤولين في مؤسسات 
تتهمهم أنقرة بدعم ”اإلرهاب“.

وشدد أردوغان في تصريحاته على أنه لن 
يجري تحقيقا أو مراجعة للشركات األلمانية 
فــــي تركيا وأكد أنها معلومات كاذبة وخاطئة 
وملفقــــة. وقال ”ليس هناك أي شــــيء من هذا 

القبيل“.
ويتهــــم سياســــيون ألمانيون منــــذ فترة 
والصحافيين  الناشــــطين  باســــتخدام  أنقرة 
لمبادلتهم  كـ“رهائن“  المسجونين  األلمان 
مــــع أتراك لجأوا إلــــى ألمانيا بعد 
محاولة االنقالب الفاشــــلة في 

منتصف يوليو الماضي.
صحيفــــة  ونقلــــت 
تــــر  ر نكفو فر ”
الغيماينه تسايتونغ“ 
عن مصــــدر لــــم تحدده 
قوله  الماضــــي،  األســــبوع 
إن أنقرة ”تريد تجميع عدد من 

السجناء األلمان لكي تتمكن من مبادلة هؤالء 
الرهائن مقابل مواطنين أتراك طلبوا اللجوء 

إلى ألمانيا“.
ويرجح متابعون للشــــأن التركي أن يكون 
مصير االتفاقات المشــــتركة ومن بينها اتفاق 
الهجرة بيــــن أنقرة ودول االتحــــاد األوروبي 

مهددا أيضا في ظل التوترات القائمة.
وحظرت تركيا الشهر الماضي على النواب 
األلمان زيــــارة نحو 250 جنديا متواجدين في 
قاعدة إنجرليك ضمن تحالف تقوده الواليات 
المتحــــدة ضــــد تنظيم داعش قائلــــة إن ”على 

ألمانيا أن تحسن موقفها أوال“.
وجــــاء الرد التركي بعــــد أن منعت ألمانيا 
بعض الساســــة األتــــراك من عقــــد مؤتمرات 
انتخابيــــة للمغتربين األتــــراك على أراضيها 
قبل االســــتفتاء، مشــــيرة إلى أســــباب أمنية. 
وردت أنقــــرة حينهــــا باتهــــام برليــــن باتباع 
أســــاليب ”نازيــــة“ ممــــا دفع برليــــن إلى الرد 

بانتقادات حادة.

وتعتبــــر القــــوات األلمانية فــــي إنجرليك 
جزءا من مهمة ألمانية تقدم طائرات استطالع 
لدعم عمليــــات التحالف ضــــد المتطرفين في 

العراق وسوريا.
وقــــال وزيــــر الخارجية األلمانــــي زيغمار 
غابرييــــل حينهــــا إن ”ألمانيا ســــتضطر إلى 
ســــحب قواتها مــــن قاعدة إنجرليــــك الجوية 
في جنوب تركيا بســــبب القيود التي تفرضها 

الحكومة التركية“.
وأدلــــى غابرييــــل بذلــــك التصريــــح بعد 
اجتمــــاع في أنقرة مع نظيــــره التركي مولود 
تشاووش أوغلو بهدف مناقشة الخالف بشأن 
إنجرليــــك وتوتــــرات دبلوماســــية أخرى بين 

البلدين.
وهناك رفض واســــع تقــــوده ألمانيا منذ 
ســــنوات فــــي االتحــــاد األوروبــــي النضواء 
تركيــــا تحت راية االتحاد قبــــل مراجعة أنقرة 
لسياســــاتها التي يبدو أنها ال تتماشــــى مع 

قوانين التكتل.

[ أردوغان يحذر األلمان من التدخل في شؤون بالده  [ اتجاه ألماني لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة جراء سياساتها
ــــــذر اتســــــاع الصدع في العالقــــــات الدبلوماســــــية التركية األملانية فــــــي اآلونة األخيرة  ين
بانهيارها، وفق مراقبني، بسبب تباعد الرؤى في القضايا اجلوهرية وال سيما تلك املتعلقة 
بأســــــاليب أنقرة في التعامل مع حقوق اإلنسان التي تعتبرها برلني خطا أحمر، ما دفعها 

لفرض عقوبات اقتصادية على األتراك.

اتساع الصدع في العالقات التركية األلمانية ينذر بانهيارها

مواصلة حصد الخصوم

} ليون (فرنســا) - كشـــفت الشـــرطة الدولية 
(إنتربـــول) عن الئحة جديدة مـــن 173 إرهابيا 
ينتمـــون لداعش، يعتقد أنهـــم تلقوا تدريبات 
لتنفيـــذ هجمات فـــي أوروبا انتقامـــا للهزائم 

التي تعرض لها التنظيم في الشرق األوسط.
جمعتهـــا  معلومـــات  اإلنتربـــول  وتلقـــى 
االســـتخبارات األميركية في العراق وســـوريا 
ســـاعدته فـــي تحديد أســـماء العشـــرات من 
دول  فـــي  لهجمـــات  بتخطيطهـــم  المشـــتبه 
”ذي  صحيفـــة  أفـــادت  حســـبما  أوروبيـــة، 

غارديان“ البريطانية.
وتعتقـــد دول أوروبية عـــدة أنه مع تراجع 
داعش في العراق وســـوريا، فإن مخاطر شـــن 

متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، ال 
سيما مع عودة بعض المتشددين األوروبيين 

من مناطق الصراع إلى بالدهم.
ورغـــم عـــدم وجود أدلـــة على دخـــول أي 
من الشـــخصيات المشـــمولة في القائمة إلى 
أوروبـــا، فـــإن المخـــاوف من عـــودة محتملة 
لمتشـــددين أوروبييـــن دفعـــت اإلنتربول إلى 

تحذير دول القارة.
وبحسب الشرطة الدولية، فإن ”المتطرفين 
المدرجيـــن على القائمة ربمـــا تلقوا تدريبات 
لصنـــع أجهزة متفجـــرة في هجمات تســـبب 
قتلى ومصابين، ويعتقد أن بإمكانهم الســـفر 

عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية“.

وتســـنى تحديـــد هويـــات المشـــتبه بهم 
مـــن خالل الوثائق التي تـــم العثور عليها في 
مخابـــئ داعش فـــي العراق وســـوريا، والتي 
تظهر أن هؤالء األشـــخاص قـــد يكونون على 

استعداد لتنفيذ هجمات انتحارية.
وتضـــم القائمة أســـماء كل المشـــتبه بهم 
وتاريـــخ تجنيدهم إلى صفـــوف داعش وآخر 
عناويـــن إقامتهـــم المحتملـــة، بمـــا فـــي ذلك 
المســـجد الذي كان يصلي فيـــه كل فرد منهم، 

إضافة إلى اسم األم وأي صور تتوفر.
وخالل السنوات القليلة الماضية، شهدت 
مدن أوروبية عدة هجمـــات دامية قتل خاللها 

المئات، أعلن داعش مسؤوليته عنها.

وبحســـب تقديرات األمم المتحدة، كان في 
العراق وسوريا نحو 20 ألف مسلح أجنبي في 

عام 2015، بينهم 4 آالف من أوروبا.
ومع ذلك، لم تكن هناك قائمة خاصة تشمل 
هؤالء المســـلحين، بمن فيهم من مواليد دول 
الشرق األوســـط، تحددهم كمنفذين محتملين 

لهجمات انتحارية.
وتلقى تنظيم داعـــش ضربات قوية خالل 
األشـــهر الماضيـــة في أهـــم معاقله بالشـــرق 
األوسط ال ســـيما بمدينتي الموصل العراقية 
التي تم تحريرها بالكامل من التنظيم، والرقة 
الســـورية حيث تدور معارك منذ أسابيع لطرد 

المتشددين منها.

اإلنتربول يطارد ١٧٣ داعشيا خطيرا في أوروبا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذرت ألمانيا روسيا من أن خرق 
العقوبات بما في ذلك نقل أربعة 

توربينات غازية للقرم كانت شركة 
سيمنس قد سلمتها لموسكو مؤخرا 

قد يؤدي إلى توتر جدي في العالقات 
السياسية بين البلدين.

◄ تنظم المعارضة الفنزويلية إضرابا 
لمدة يومين هذا األسبوع ضمن 

احتجاجات أخرى تهدف إلى الضغط 
على الرئيس نيكوالس مادورو إللغاء 
انتخابات مثيرة للجدال في 30 يوليو 

الختيار كونغرس جديد.

◄ انتقد رئيس وزراء المجر فيكتور 
أوربان المناهض للهجرة مساعي قادة 
االتحاد األوروبي والملياردير األميركي 

جورج سوروس من أصول مجرية 
إلنشاء ”أوروبا إسالمية مختلطة 

وجديدة“.

◄ قال مسؤول أمني أفغاني إن 
مسلحي طالبان أعدموا 7 مدنيين بعد 
خطفهم 70 شخصا على األقل في إقليم 

قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما 
ذكرته وكالة ”خاما برس“ األفغانية 

لألنباء األحد.

◄ عثرت السلطات األميركية األحد على 
8 قتلى و28 جريحا إصابات عشرين 

منهم حرجة في شاحنة موجودة 
بموقف للسيارات في سان أنطونيو 
بوالية تكساس، في جريمة قد تكون 

متعلقة بتهريب البشر.

◄ ارتفعت حصيلة ضحايا االشتباكات 
في مناطق جنوب الفلبين منذ أن هاجم 

مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش 
مدينة مراوي في مايو الماضى إلى 

565 قتيال، بينهم مئة جندي، وفق ”بي.
بي.سي“.

باختصار

ضوء خافت في نهاية نفق األزمة

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

بيتر ألتماير
رئيس ديوان املستشارية بأملانيا

ال يحق ألملانيا التدخل 
في شؤون تركيا في 

ما يتعلق بوضع 
حقوق اإلنسان

تصرف تركيا غير 
مقبول واإلجراءات 

التي مت اتخاذها 
ضرورية للغاية

ال تعاون أميركيا روسيا 
في األمن اإللكتروني

} كولورادو(الواليــات المتحدة) - رفض مايك 
روجـــرز، مدير وكالة األمـــن القومي األميركية، 
إنشـــاء وحـــدة أمـــن إلكتروني بيـــن الواليات 
المتحدة وروســـيا، وهو اقتراح القى انتقادات 

حادة من أعضاء كبار في الكونغرس.
وقـــال روجـــرز في منتـــدى أســـبن األمني 
السنوي األحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان 
إنشاء وحدة لألمن اإللكتروني مع الروس فكرة 
جيدة ”لســـت رجل سياسة… أقول إن اآلن ليس 

على األرجح الوقت المناسب للقيام بذلك“.
ويأتي ذلك بعـــد أن أبـــدى الرئيس دونالد 
ترامـــب اهتماما باألمر فـــي البداية، ثم تراجع 
عنه فجأة، ما يفسر الضغوط الكبيرة المسلطة 
على إدارة البيت األبيض لعدم اإلقدام على مثل 
هذه الخطوة التي ســـتجعل األمن األميركي في 

خطر، وفق محللين.
وكانت وكاالت مخابـــرات أميركية توصلت 
إلى أن روســـيا تدخلت في انتخابات الرئاســـة 
العام الماضي بالتســـلل إلى البريد اإللكتروني 
للديمقراطييـــن وتوزيـــع مـــواد دعائيـــة عبـــر 
اإلنترنـــت لمســـاعدة ترامب فـــي التغلب على 

منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.
وبينما نفت موسكو التدخل في االنتخابات، 
رفض ترامب تواطؤ حملته مع الكرملين إلقصاء 

المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.
روسية اختارت تكميم فمها خالل تظاهرة األحد، في العاصمة موسكو احتجاجا على تشديد السلطات الرقابة والقيود على اإلنترنت
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} أثـــار املوقف الصارم للمستشـــارة األملانية 
أجنيال ميركل جتاه تصويت بريطانيا للخروج 
من االحتاد األوروبـــي إعجاب الكثيرين داخل 
أوروبـــا وخارجهـــا، إذ كان واضحا منذ بداية 
املباحثـــات بني االحتاد األوروبـــي وبريطانيا 
أن ميـــركل ترفض متاما أن تختـــار بريطانيا 
مـــا تريـــد وتتخلى عمـــا ال تريـــد لإلبقاء على 

عضويتها في السوق األوروبية املوحدة.
وخالـــف موقـــف ميـــركل توقعـــات بعض 
قيادات حزب احملافظني الذين راهنوا على أن 
أملانيا ســـتقبل أي صفقة حتفـــظ لها وجودها 
القوي فـــي الســـوق البريطانية، وهـــو ما لم 
يحـــدث. بل على النقيض، فقـــد اتضح إصرار 
ميـــركل علـــى احلفـــاظ على مشـــروع الوحدة 
األوروبية، الذي تقوده أملانيا وفرنســـا، مهما 

كانت تكلفة انسحاب بريطانيا منه.
وفـــي الواقـــع فإن قيـــادة ميـــركل الواثقة 
ألوروبا لم تأت من فراغ، بل تستند إلى جناح 
سياســـي حققته ميركل منذ تولت مقعدها في 
عـــام 2005، ومتكنـــت من الفوز بثـــالث فترات 
متتاليـــة، ويتوقـــع أن تفوز بالفتـــرة الرابعة 
في االنتخابات التي ســـتتم في العام احلالي. 
عالوة على جناح اقتصادي واســـع تشـــهد به 
عدة مؤشرات اقتصادية، ومن أبرزها الفائض 
الهائل في احلســـاب اجلاري مليزان املدفوعات 
األملاني، والذي بلـــغ 300 مليار دوالر في العام 
املاضـــي، وهو مـــا يعادل نحـــو 3.8 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي األملاني.
ويعد فائض احلساب اجلاري، الذي يعني 
ببســـاطة الفارق بني ما تصـــدره أي دولة من 
ســـلع وخدمات وما تســـتورده منها، حيث ما 
حتققـــه أملانيا هـــو األكبر في العالـــم متفوقة 

حتى على الصني.
وهو فائض يثير انزعاج دولة عظمى، مثل 
الواليات املتحدة، حيث وصف رئيسها دونالد 
ترامب النجـــاح الكبير للصادرات األملانية في 
الســـوق األميركيـــة بأنه ”أمر ســـيء للغاية“، 

ووعد بالعمل على مواجهته وتقليصه.
هذا عـــالوة على انخفاض نســـبة البطالة 
فـــي أملانيـــا إلـــى 3.9 باملئة مـــن أجمالي قوة 
العمـــل، وهو أقل معـــدل للبطالـــة تقريبا بني 
كافـــة الـــدول الصناعيـــة الغنيـــة. ونظرا إلى 
وجود قطاع صناعي أملاني قوي وناجح وقادر 
على املنافســـة في األسواق اخلارجية، متكنت 
أملانيـــا من توفير عدد كبير مـــن الوظائف في 

هذا القطاع، وتبلغ نســـبة العاملني فيه حاليا 
نحو 20 باملئة من أجمالي قوة العمل األملانية، 
وهذا على عكس ما حدث في الواليات املتحدة 
وبريطانيـــا، إذ تراجعـــت نســـبة العاملني في 
القطـــاع الصناعـــي إلى أقل مـــن 10 باملئة في 
البلدين بسبب االعتماد على السلع املستوردة 
رخيصة السعر نتيجة اتفاقات التجارة احلرة.
وكانت لهذه اخلسارة الكبيرة في الوظائف 
بقطاع الصناعة نتائج سياســـية واضحة، إذ 
صوتت أغلبيـــة العمال البيض لصالح ترامب 
بعد أن وعدهم بأنه سيساعدهم على استرداد 

وظائفهم، وحماية ما هو قائم منها.
ولم تختلف الصـــورة كثيرا في بريطانيا، 
إذ صوت قطاع كبير من العمال لصالح خروج 
بالدهم من االحتاد األوروبي لكي ال يخســـروا 
وظائفهـــم لصالح العمالة األوروبية املهاجرة. 
أمـــا أملانيـــا فتجنبت مثل هـــذه االحتجاجات 
السياســـية بســـبب جناحهـــا الواســـع فـــي 
التصنيـــع، والـــذي يعتمـــد بشـــكل كبير على 

التصدير إلى األسواق اخلارجية.

مواجهة الصعوبات باإلصالحات

لم تصـــل أملانيا إلى النجـــاح االقتصادي 
املرمـــوق بني عشـــية وضحاها، ولـــم يأت بال 
معانـــاة أو خالفـــات، بل ســـبقه وضع صعب 
عاشـــته أملانيـــا في التســـعينات بعـــد أن مت 
توحيد األملانيتني، الشرقية والغربية، في عام 
1990 في عهد املستشار الراحل هيلموت كول.

وعلى الرغم من أن أملانيا الشـــرقية وقتها 
كانـــت في وضـــع متميز نســـبيا باملقارنة مع 
باقي دول أوروبا الشـــرقية، إال أن مؤشـــرات 
األداء االقتصادي بها كانت أقل كثيرا عما كان 

احلال عليه في أملانيا الغربية.
ومن أبرز تلك املؤشرات االنخفاض الكبير 
في مستوى املداخيل بأملانيا الشرقية، ووجود 
قـــوة عمل كبيـــرة تعاني من البطالـــة املقنعة، 
حيث كانـــت تعمل في قطاعات متتلكها الدولة 
في ظل النظام االشـــتراكي، إذ توظف ما يفوق 
أكثر من طاقة العمل احلقيقية بالبالد، إضافة 
إلى احلاجة إلى اســـتثمارات هائلة في البنية 

األساسية بأملانيا الشرقية. 
وأثقلـــت كل هـــذه األعباء كاهـــل احلكومة 
األملانيـــة فـــي فترة التســـعينات، إلـــى جانب 
األزمـــات التي شـــهدتها روســـيا وعـــدة دول 
آسيوية في تلك الفترة، وهي أسواق أساسية 
لالقتصـــاد األملاني. كما شـــهدت هـــذه الفترة 
ارتفاع ســـعر صرف املارك األملاني بشكل جعل 

الصادرات األملانية أعلى سعرا.
وكانـــت محصلـــة كل هـــذه العوامـــل أن 
تراجعت الصـــادرات األملانية بشـــكل واضح، 
وتراجـــع منو االقتصاد األملاني، وبدا جليا أن 
أملانيـــا تعاني من تبعات ضم اجلزء الشـــرقي 
إليهـــا، وأصبح من الشـــائع وقتها أن توصف 
أملانيا بأنها ”رجـــل أوروبا املريض“، وكان ال 

بد لقادة أملانيا من مواجهة األزمة القائمة.

جاءت هـــذه املواجهة في عهد املستشـــار 
األملاني الســـابق جيرهارد شيروده، الذي كان 
يتزعـــم احلـــزب االشـــتراكي الدميقراطي، إذ 
كلف جلنة برئاســـة بيتر هارتز، أحد املديرين 
األملانيـــة  الســـابقني لشـــركة ”فولكســـفاغن“ 
العمالقة، في عام 2002 بدراسة أسباب ارتفاع 
نسبة البطالة، واإلجراءات الواجب القيام بها 

لزيادة التوظيف.
وانتهـــت اللجنـــة إلـــى برنامـــج إلصالح 
األوضاع في ســـوق العمـــل، أطلق عليه وقتها 
”أجندة 2010“، وبـــدأ تنفيذه على أربع مراحل، 

كان آخرها في يناير 2005.
ومـــن أبـــرز مـــا تضمنـــه هـــذا البرنامج 
تخفيض معونات البطالة، خاصة ملن بقوا من 
دون وظائف لفتـــرة طويلة، وضرورة أن يقوم 
هؤالء بإثبـــات أنهم يبحثون عن عمل بشـــكل 
جـــدي لكي يســـتحقوا املعونـــات، عالوة على 
إعطاء مرونة أكبر للشـــركات في التوظيف أو 

تسريح العمال.
وبالفعـــل أدت اإلصالحـــات التـــي تبناها 
شـــيروده إلى زيادة التوظيـــف وزيادة معدل 
منـــو االقتصاد األملانـــي، وزيـــادة الصادرات 
األملانيـــة مجـــددا، ولكنهـــا لـــم تأت بـــال ثمن 
سياســـي، إذ قابلت النقابات العمالية القوية، 
خاصة في اجلانب الشـــرقي مـــن أملانيا، هذه 
اإلصالحـــات مبعارضـــة شرســـة، ودعت إلى 

التظاهر احتجاجا عليها.
وتظاهـــر عشـــرات اآلالف مـــن األملان ضد 
سياسات شيروده، وخســـر حزبه االنتخابات 
احمللية في مقاطعة ”شـــمال الراين“، واضطر 
شـــيروده إلى الدعوة النتخابات عامة في عام 
2005 لـــم يحقق فيها أي حزب أغلبية واضحة، 
وانتهـــى األمـــر بحكومة ائتالفيـــة مع احلزب 

املسيحي الدميقراطي بقيادة أجنيال ميركل. 

سياسة مالية ناجحة

بدا واضحا منذ عام 2006 أن أرقام البطالة 
تتراجع وأن أملانيا، بعد إصالحات شـــيروده، 
علـــى الطريق الصحيـــح. وباإلضافة إلى هذه 
اإلصالحـــات ميكن رصد ثالثـــة عوامل أخرى 

ميزت جتربة أملانيا االقتصادية.
يتجســـد أولها في قبول النقابات األملانية 
تقييـــد الزيادة في أجور العمال على الرغم من 
جناح الشـــركات األملانية في زيادة صادراتها، 
وزيـــادة إيراداتها بالتبعية، وذلك خشـــية أن 
يـــؤدي ارتفـــاع تكاليـــف اإلنتاج إلـــى ارتفاع 
أســـعار الصـــادرات األملانية بشـــكل يجعلها 

عاجزة عن املنافسة.
مبعنى آخــــر، تصرفت النقابــــات األملانية 
بشــــكل ناضج وواع وراعت مصالح املنتجات 
األملانيــــة دون النظــــر بصــــورة ضيقــــة إلــــى 
مجــــرد زيــــادة أجــــور العاملــــني. ويرجع هذا 
إلــــى أن ممثلي النقابات حاضــــرون بقوة في 
عمليــــة صناعة القرار في الشــــركات األملانية، 
وتكريســــهم لثقافة عمل تقوم على النظر إلى 
مصالــــح طويلة األجل، وليــــس مجرد البحث 
عن مكاســــب قصيرة األجــــل، وهذا بخالف ما 
هــــو عليه احلال فــــي دول أوروبية أخرى مثل 

فرنسا.
ويعد العامل الثاني في اهتمام الشــــركات 
األملانية بالتدريب الصناعي التحويلي، مبعنى 
توفيــــر التدريب اجلاد ملــــن يرغب في التحول 
للعمل بصناعة تلقى رواجا، واالستثمار بقوة 

في هذا التدريب وفي أبحاث التطوير بشــــكل 
عام لكي تضمن الشــــركات األملانية اســــتمرار 
قدرتهــــا علــــى املنافســــة بنجاح في أســــواق 
التصدير التي تتغير فيها األوضاع، وتتســــع 
فيها رقعة املنافسة بشكل مستمر، خاصة من 

جانب الدول اآلسيوية مثل الصني والهند.
ويتمثل العامل الثالث في االنضباط املالي 
امللحــــوظ الذي اشــــتهر به األملــــان، وانعكس 
بوضوح على املوازنة األملانية، إذ حتولت هذه 
املوازنــــة من عجز بنســــب 3 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي عام 2010 إلى فائض محدود 

حاليا.
وتنتهج أملانيا بشــــكل عام سياســــة مالية 
تقــــوم على تــــوازن املوازنة العامــــة، وال تقبل 
وجود عجز كبير بها، كما هو احلال في فرنسا 
وبريطانيا وغيرهمــــا، إذ أن العجز املالي في 
هذه البلــــدان يرجع، في بعض أســــبابه، إلى 
احلاجة لتمويل االســــتثمارات العامة لضمان 
النمو االقتصــــادي، وهو ما ال حتتاجه أملانيا 

نظرا إلى ضخامة صادرتها. 
ويبقــــى أن النمــــوذج األملاني يزعج بعض 
القوى الكبرى، مثل الواليات املتحدة، أو يثير 
انتقــــادات مــــن جانب صندوق النقــــد الدولي 
الــــذي يطالــــب أملانيا بالتوســــع فــــي اإلنفاق 
لزيادة الطلــــب على منتجات الــــدول األخرى 

بهدف زيادة التوظيف واإلنتاج بها.

لكن يبقى األملان متحفظني في رفع األجور 
لكي ال ترتفع أســــعار صادراتهم، ومتحفظني 
أيضــــا فــــي زيــــادة اإلنفــــاق لكــــي ال تواجــــه 
موازنتهم عجزا. حتى على مســــتوى اإلنفاق 

الفردي.
ويبلغ إنفاق املســــتهلكني في أملانيا نسبة 
54 باملئــــة من الناجت احمللــــي اإلجمالي، وهو 
أقل كثيرا من الواليات املتحدة مثال التي يبلغ 
بها نحــــو 69 باملئة من أجمالي الناجت احمللي 

األميركي.
ويرجــــع حتفــــظ األملــــان ألســــباب كثيرة 
أبرزها خســــارتهم فــــي احلربــــني العامليتني 
األولى والثانيــــة، لكنهم يربحون اآلن املعارك 
االقتصاديــــة، ويقــــودون املشــــروع األوروبي 
بثبات، وال يرغبون في لعب دور أكبر يرهقهم. 
وســــبق أن وصــــف هنــــري كيســــنجر وزيــــر 
اخلارجيــــة األميركي الســــابق أملانيــــا بأنها 
”كبيرة جدا بالنســــبة إلى أوروبــــا، وصغيرة 

جدا بالنسبة إلى العالم“. 
ورمبا ما قاله كيســــنجر، الذي ولد وعاش 
جانبــــا من حياته في أملانيا، يتفق معه الكثير 
من األملان. الذيــــن يفضلون أن تتحرك بالدهم 
بهــــدوء، وفــــي حــــدود إمكانياتهــــا، حتــــى ال 
تتعــــرض للدمار التي تعرضــــت له مرتني في 
حربني خســــرتهما أملانيا في قــــرن واحد. وال 

شك أن أملانيا تتقدم، بهدوء، لكن بثبات.

} كاليــه (فرنســا) - ينتظر عبدول الذي التف 
بكيس قمامة لالحتماء من الصقيع واملطر، في 
آخـــر املخابئ التي جلأ إليها في كاليه شـــمال 
فرنســـا، وســـط ظـــروف مزرية على غـــرار 70 
مهاجرا في مجموعته، على أمل املغادرة قريبا 

إلى إنكلترا.
عاد الشـــاب اإلريتري البالـــغ من العمر 21 
عاما إلى هذه املدينة شمال فرنسا قبل خمسة 
أشـــهر، بعد مكوثـــه فترة في مركز اســـتقبال 
إثـــر تفكيك مخيم الالجئني املعروف بتســـمية 
”األدغـــال“ باملدينة في أكتوبـــر املاضي، الذي 

استوعب ما بني 6000 و8000 مهاجر.
وقال ”لم أعد أملك شـــيئا لتســـديد مقابل 
خدمات مهرب، لقد استنفدت مدخراتي“ مؤكدا 

أن أولويته تبقى ”إنكلترا مهما كان الثمن“.
ومازال اآلالف من الالجئني يحلمون ببلوغ 
اململكة املتحدة أمال في االنضمام إلى أقاربهم 
والعثـــور على عمل بســـهولة أكبر، خصوصا 

وأن أغلبهم يتحدث اإلنكليزية.
ولتحقيق هـــذا الهدف، يترتب على عبدول 
واآلخريـــن الوافديـــن بأكثريتهـــم من شـــرق 
أفريقيـــا، التنقـــل باســـتمرار. وقـــال الشـــاب 
اإلريتـــري إن ”الشـــرطة ال تريدنـــا أن نقيـــم 

مخيما، فهي تطاردنا على الدوام“.
وفـــي ذاك املســـاء من شـــهر يوليـــو عثر 
ورفاقـــه علـــى ملجـــأ حتت جســـر في وســـط 
املدينـــة املرفئية التي عصفت بهـــا ريح باردة 

مرفقة بأمطار مســـتمرة. جلس عبدول واضعا 
رأسه على ركبتيه لالحتماء من الصقيع، دون 
إيـــالء انتباه لنقـــاش رفاقه حول كـــرة القدم. 
وقال بهدوء إن ”األهـــم هو التمكن من العبور 
أوال“. لكن مواطنه صافي قاطعه باسما، وقال 

إنـــه رغم محاوالت إحبـــاط عزميتهم ”يوما ما 
ســـتتحدث وسائل اإلعالم عني بصفتي أفضل 

العب في موسم  رياضي ما بإنكلترا“.
وانقطـــع احلديـــث عنـــد زيـــارة جلمعية 
”أوتوبيـــا 56“ الناشـــطة جـــدا فـــي مســـاعدة 

املهاجريـــن، التي ركنت إحدى شـــاحناتها في 
مكان قريب فبدأ املهاجـــرون يتوافدون إليها. 
وقال أحد املتطوعني ”إنهم يعرفون شاحنتنا“، 

متبادال معهم حتية ودية.
وأوضـــح غاييل مانـــزي املنســـق احمللي 
للمنظمـــة ”جنـــري جوالت التوزيـــع ليال على 
مجموعـــات مختلفـــة مـــن املهاجريـــن لتوفير 
الغذاء واملالبس واللوازم الصحية“. فبالنسبة 
إلى هؤالء املهاجريـــن باتت اجلمعيات ”األمل 
الوحيد لالستمرار“ في انتظار العبور املرجو.
في ذاك املســـاء طلب املهاجرون املزيد من 
الشـــاي. وقال إينـــا الذي بلغ عامه العشـــرين 
قبل يومني ”إنه ســـاخن جدا ويساعدني على 
نســـيان الصقيع بعض الشيء، خصوصا مع 

تعذر إشعال نار للتدفئة“.
اســـتند الشـــاب األثيوبـــي إلـــى عكازين 
للوقـــوف فيما ُلّفـــت قدمه اليمنـــى باجلبس، 
الشـــرطة  الفرنســـية غالبا ما  الفتا إلـــى أن“ 
تداهم مالذاتهم ومتنع أحيانا أنشـــطة توزيع 

الطعام“ .
وقـــال املتطوع مانزي إن ”رجال الشـــرطة 
يحرمونهـــم مـــن األغطيـــة والغـــذاء واملـــواد 
واصفا وضع املهاجرين ”بالســـيء  الصحية“ 

جدا“.
ووصل إينا إلى السواحل اإليطالية برفقة 
شـــقيقته الكبرى صفية وعمه أحمد. وتابع أن 
عمه متكن من بلـــوغ إنكلترا بفضل ”صديق“، 

واعـــدا بجلبه كذلـــك. ومازال الشـــاب ينتظر، 
مضيفـــا أن ”دافعه الكبير“ هو شـــقيقته التي 
متكنت أيضا من العبور وحصلت مؤخرا على 
اللجوء القانوني في مانشســـتر. وأبرز بفخر 
صورة للشـــابة التي تعشـــق أيضا كرة القدم، 
أمـــام ملعب ”أولد ترافورد“ األســـطوري لكرة 
القدم في املدينة، ووضعها خلفية شاشة على 

هاتفه اجلوال.
وتتجـــه كل مســـاء املجموعة إلـــى مواقف 
ســـيارات في املنطقة الصناعية باملدينة سعيا 
إلى فرصـــة الصعود في شـــاحنة متجهة إلى 
إنكلترا. وقال إينا ”إنها مســـألة حظ“ مضيفا 
”إن فشـــلت مرة، فعليك مبعاودة احملاولة حتى 

تنجح“.
وبعد مرور أســـبوع لم يعد الشاب وأربعة 
آخـــرون غيـــره إلـــى املجموعـــة. قـــال عبدول 
”غـــادروا باألمـــس“ مشـــيرا  إلى أنـــه ال ميلك 
معلومات بشـــأنهم لكنه يرجو ”أن يكونوا قد 

بلغوا خامتة كفاحهم“.

[ إصرار ميركل على الحفاظ على الوحدة األوروبية مهما بلغت تكلفة بريكست  [ نجاح النموذج األلماني يثير انزعاج الدول الكبرى
ألمانيا تكسب المعركة االقتصادية وتقود المشروع األوروبي بثبات

المهاجرون في فرنسا يعيشون البؤس ترقبا لوهم جنة بريطانيا الموعودة

في 
العمق

«إن الدفاع عن الســـوق الموحدة يجب أن يكون في مطلع أولويات االتحاد األوروبي، وســـيكون 

من الصعب تجنب اآلثار السلبية على قطاع األعمال البريطاني  تحديدا».

ديتر كمف
رئيس احتاد الصناعات األملانية

«الوضع في مخيم كاليه ال يبعث على االرتياح ويستدعي البحث عن حل، ويتطلب فاعلية أكبر 

في عمليات إعادة المهاجرين إلى البلد األوروبي الذي دخلوه أوال». 

ميشال كادو 
محافظ شرطة باريس

استطاعت برلني أن تتحول من رجل أوروبا املريض إلى صاحبة اقتصاد ناجح يثير انزعاج 
الدول الكبرى. ولم يخف الرئيس األميركي دونالد ترامب رغبته في تقليصه. ورغم مراهنة 
ــــــار احملافظ على قبول أملانيا أي صفقة لتجاوز صدمة االنشــــــقاق البريطاني والتكلفة  التي
االقتصادية الناجمة عنها. إال أن أجنيال ميركل تصر على قيادة املشروع األوروبي بثبات 

وإدارة معركتها االقتصادية بنجاح.

واثقة من النجاح

في انتظار تحقيق الحلم البريطاني

ــت الـــــوقـــــوع فــي  ــب ــن ــج أملـــانـــيـــا ت

بسبب  الــســيــاســيــة  االحــتــجــاجــات 

نجاحها الواسع في التصنيع، والذي 

يعتمد على التصدير 

◄

اآلالف من الالجئـــني يحلمون ببلوغ 

اململكة املتحدة أمال في االنضمام 

إلـــى أقاربهـــم والعثـــور علـــى عمـــل 

بسهولة أكبر

◄

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن



7 اإلثنني 2017/07/24 - السنة 40 العدد 10701

في ندوة أصيلة.. على النخبة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم 

في 
العمق

«المغرب حقق  مكســـب سياســـي، من خـــالل تجاوز وضع الكرســـي الفارغ باالتحـــاد اإلفريقي، 
ومكسب اقتصادي من خالل الدفاع عن استثماراته الكبيرة بالقارة».

عبدالفتاح الفاحتي 
باحث مغربي

«اإلســـالم هو فن صناعة الحياة ال صناعة الموت  وحماية الوطن أمانة في أعناقنا وال تســـامح مع 
دعاة الفتنة والقتل».

محمد مختار جمعة
وزير األوقاف املصري

[ رفض رجال الدين تحديث الخطاب الديني وتقديم اإلسالميين التراث كنموذج للغرب  [ النصوص الدينية ليست مسؤولة عن اإلرهاب

} أصيلــة (املغــرب) – اســـتدعى ظهـــور الفكر 
املتطـــرف واســـتفحاله في الســـنوات األخيرة 
في العالم العربي اإلســـالمي لينتشر في العالم 
بأســـره، رصد أسباب استشـــرائه وسبل احلد 
منه خاصـــة بعد جناح التنظيمـــات التكفيرية 
املتشددة في استقطاب الشباب العربي بأعداد 

هائلة إلى بؤر التوتر.
واهتمت جامعـــة املعتمد بن عباد الصيفية 
فـــي دورتها الـ32 باملســـألة الدينية وإشـــكالية 
اخلطـــاب الدينـــي بالبحث والدراســـة من قبل 
مفكرين وأكادمييـــني، وذلك على هامش منتدى 
أصيلـــة الثقافـــي التاســـع والثالثـــني، ضمن 

ندوتها الرابعة التي اختتمت األحد. 
وناقشـــت الندوة ظهور جماعـــات التطرف 
واإلرهـــاب فـــي الوطـــن العربي مثـــل القاعدة 
وداعش وجبهة النصرة وغيرها، وأشارت إلى 
أنها ”تســـتند إلى تفســـير خاطئ وفهم مغلوط 
لإلســـالم، وأن النخبة العربية عليها تصحيح 
تلـــك املفاهيـــم ووضـــع اإلســـالم في ســـياقه 
الصحيـــح كدين قـــادر على التجـــدد وميكن أن 

يدفع للتقدم“.
ويعتقد محمد بن عيسى األمني العام ملنتدى 
أصيلة ووزير اخلارجية املغربي األسبق أن ”ما 
يفتقـــده الفكر العربـــي املعاصر فـــي مواجهة 
املســـألة الدينية أو سواها من القضايا الكبرى 
هو غيـــاب العمق وبعـــد النظر والقـــدرة على 

االستشراف“.
ويضيف بن عيســـى أن ”الفكر العربي بات 
ذا رؤية ضعيفة لفقدانه اخلصوصية حيث وقع 
فـــي فخ تقليد اآلخر وأصبـــح  يقتاد على أفكار 

الغير بتقليبها والتحايل عليها“.
ويشـــير إلى أن ”الكثير من شـــروط احلراك 
الفكـــري الهـــادئ والنافـــع باتت متوفـــرة، فال 
يعقل أن يســـتمر املفكرون خـــارج دائرة الزمن 
وعلى مســـافة من عصر صاخـــب باالجتهادات 
العلميـــة  واالبتـــكارات  الفكريـــة  والتيـــارات 

املذهلة“.
ويـــرى الكاتـــب عبداحلســـني شـــعبان أن 
”احلديـــث عن جدلية اإلصـــالح أو جتديد الفكر 
الدينـــي يعني حتديثه وجعله متســـقا مع روح 
العصر الراهن“. وتتطلب احلداثة الفكرية نقض 
القـــدمي والتقليدي وإطالق العنان حلرية العقل 
في حركة نهوض وتطوير وإبداع هدفها تغيير 

أمناط التفكير والعمل والسلوك السائدة، وهو 
ما يحتاج بالضرورة إلى حتديث الفكر الديني.

لكـــن هنـــاك كوابح وعقبـــات تعيـــق إرادة 
عبداحلســـني  ووفـــق  والتجديـــد،  اإلصـــالح 
تتمثل ”فـــي عدم قناعة رجـــال الدين بالتجديد 
واالســـتكانة ملـــا هـــو قائـــم مـــن فكـــر تقليدي 
متوارث ومستنســـخ، وانخفاض درجة الوعي 
بأهمية هذا املســـعى خشـــية من االنفتاح على 
اآلخـــر بحجة احلفاظ على العقيـــدة ونقاوتها، 
وأيضـــا لتعارض عمليـــة التجديد مع املصالح 
واالمتيـــازات التي يحصـــل عليها بعض رجال 

الدين حتت مسمى املقدس“.

توظيف الخطاب الديني

قال املشاركون في الندوة إن ”النص املقدس 
مت تأويله على يدي املتطرفني، ليتحول اخلطاب 
الـــذي يتبنونـــه إلى القتل والعنـــف واإلرهاب، 
واحملـــاوالت الفكرية لتجديد وحتديث اخلطاب 
الدينـــي ومكافحة األفـــكار املتطرفـــة تعرضت 
لالغتيـــال“. والحـــظ الباحـــث املغربـــي محمد 
رفيقي أن ”موجات اإلحلاد والالدينية اكتسحت 
مواقع التواصل االجتماعي لتشـــمل الكثير من 
الشـــباب وان كانوا ال يعلنون عـــن ذلك بحيث 

جتردوا عن عقائدهم اإلميانية“.
وال يـــرى هؤالء محـــاوالت اإلصالح الديني 
وحـــركات التنويـــر ســـوى عمليـــات جتميلية 
بسبب  توظيف اجلماعات اإلسالمية املتشددة 
للدين وتقدميه صورة مخالفة عن روح اإلسالم 
الســـمحاء املعتدلـــة لتنشـــر بذلـــك اإلرهـــاب 

وتستقطب الشباب نحو التطرف. 
وأشارت الندوة إلى أن احلركات اإلسالمية 
املتطرفـــة مثـــل داعـــش والقاعـــدة والنصـــرة 
وغيرها، تبنت أفكارا متشددة ومتحيزة، وكانت 
النتيجة ممارسة الذبح والتنكيل باملسلم وغير 
املسلم، حتت دعوى إنشـــاء دولة اخلالفة التي 

جتاوزها العقل والتاريخ.
ويلفـــت رفيقـــي إلى أن ”الـــذي روج للكثير 
من التـــراث الســـائد اليوم والبنيـــة املتطرفة، 
هو بعـــض األنظمة السياســـية التي احتاجت 

لتوظيـــف هذا الفكر املتطـــرف ملواجهة تيارات 
أخرى ألجـــل إقامـــة توازنات سياســـية داخل 
الدولة“. مضيفا أن ”األفكار التي درســـناها في 
اجلامعات اإلسالمية حتتاج إلى نقد ومراجعة 

وليس غريبا أن تنتج التطرف“.
وســـاهمت إشـــكالية الهويـــة فـــي إنتـــاج 
التطـــرف، فاالنتقـــال مـــن الدولـــة الدينية إلى 
الدولـــة املواطنـــة خلق إشـــكاال وارتبـــاكا في 

الهوية لدى الفئات الشابة.
وقـــال رفيقـــي ”إننـــا نعيش بـــني تطرفني؛ 
التطـــرف العنيـــف نتيجـــة األفـــكار املغلوطة 
واملتشددة عن الدين، والتطرف املقابل بتصاعد 
موجات اإلحلاد، وهو ما انتشر في املجتمعات 
العربية مؤخرا دون االعتـــراف بذلك“، وأعتبر 
أن ”محاربـــة التطـــرف حتتاج لقرار سياســـي 
نافذ، إلى جانب إزالة الشحنة الفكرية املشوهة 

للدين من خالل وسائل التعليم واإلعالم“.
وفـــي تنـــاول إشـــكالية اخلطـــاب الديني 
املعاصر أوضح هيثـــم الزبيدي رئيس مجلس 
اإلدارة رئيـــس التحريـــر املســـؤول لصحيفـــة 
”العـــرب“ اللندنية، أن أصحابـــه يجتهدون في 
ربط أنفســـهم بقـــوة احلجة بالعلـــم أو بتقدمي 
أفكار تبدو في ســـياقاتها املعاصرة كاالقتصاد 
اإلســـالمية  الدميقراطية  ونظريـــة  اإلســـالمي 

واحلديث عن التسامح.

ويـــرى الزبيدي أنه ”من خـــالل هذه األفكار 
يســـعون إلى التقرب إلى الغـــرب وهو خطاب 
محســـوس لدى الكثير من التيارات اإلسالمية 
والحظناه في أكثر من بلد غربي“. ولفت إلى أن 
”اإلسالميني يحاولون أن يسوقوا للغرب بأنهم 
النموذج الفكري والسياسي املقابل ملا حدث في 

أوروبا فترة الدميقراطية املسيحية“.
وأشـــار الزبيـــدي إلـــى أن ”أوروبـــا عانت 
كثيرا من احلركات الفاشـــية فانتهت أغلب هذه 
احلركات باحلـــرب العاملية الثانية، وكان هناك 
فراغ فكري كبير في أوروبا تقدمت الشـــيوعية 
مللئه لكن الغـــرب املنتصر في النصف اخلاص 
به بعد احلرب الثانية تقدم بفكرة الدميقراطية 
املســـيحية وأصبحت هذه األحزاب هي املرحلة 
االنتقالية ما بني عالم احلرب وما بني األحزاب 
التـــي تقود اآلن أوروبـــا“. ويضيف ”لهذا جتد 
اإلســـالميني يتحدثون كثيرا عن دميقراطيتهم 
ويحاولـــون تقـــدمي أنفســـهم بأنهـــم املقابـــل 
الدميقراطي داخل الدول اإلســـالمية، مع العلم 
أن الدميقراطيـــة ميكن أن جتادل بأنها ليســـت 
َسة داخل الفكر اإلسالمي التقليدي“. فكرة مؤسِّ
ولفت الزبيدي إلى أن ”اإلسالميني يحاولون 
أن يبتعـــدوا عن كاريزما األحياء ويســـتعينون 
بشـــخصيات تاريخيـــة قريبـــة مـــن قياداتهم 
كحســـن البنا وسيد قطب واخلميني وتقدميها 

بأشـــكال مثالية ألنهم يدركون بوعيهم خطورة 
انهيار الشـــخصية الكارزمية الراهنة، لذا فهم 
يســـتعينون بشـــخصيات مازالـــت طريـــة في 
الذاكرة ويقدمونها مبثاليتها وينســـبون إليها 
الكثير مـــن التنبؤات كانتصارات أو اختراقات 

أو غيرها من اإلجنازات على األرض“.

 جدل النص الديني

هناك جدل كبير داخل العالم اإلسالمي حول 
وجوب إصالح النصـــوص الدينية وتطويرها 
لتتمكن من مجاراة تطور العالم، وهذا املسعى 
يقودنا حســـب محمد قواص احمللل السياسي 
إلى القول إن النصوص الدينية ليست مسؤولة 
عـــن اإلرهاب والتخلف، فهي جـــزء من التاريخ 

وليست مسؤولة عن جرائم التطرف.
ويقـــول عبدالله ولد باه عميـــد كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، إن القارئ يساهم في إنتاج 
النص وتنزيله وليس مرتبطا باملعنى األصلي، 
وبالتالـــي معركـــة النصوص يجدهـــا عقيمة، 
مؤكدا أن ”الراديكاليـــات احلديثة ال عالقة لها 
بالتجربة التقليدية للتديـــن وأنها مظهر لنمط 

اجتماعي له عالقة بالتأويل“.
واعتبر قواص أنه إذا ما كان هناك إصالح 
معني مت داخل الكنيســـة املســـيحية فليس ألن 
الديـــن أصلح نفســـه بل ألن الدولـــة واملجتمع 
وتطـــور الفكر أجبرت هذا الديـــن على إصالح 
نفســـه، لذلك يجب أال منس النصوص الدينية 
ألنها غيـــر مســـؤولة عما يحـــدث فالنصوص 
املوجودة أكثر من 1400 سنة ليست مسؤولة ال 

عن تقدمنا وال تأخرنا.
ويضيف ”القول إن اإلرهاب ميثل اإلســـالم 
كالم مجـــاف للحقيقـــة ألن كل مـــن اســـتخدم 
اإلرهاب غرف من هذا التراث ومن الدين وحتى 
اآلن ال يـــزال يجـــد في هـــذا التراث مبـــررا ملا 
يفعـــل، وبالتالي ليس مطلوبـــا أن نغير النص 
لكي مننع اإلرهاب، املطلـــوب تغيير دور الدين 
فـــي هذا العالم“. واعتبرت النـــدوة أن ”التدين 
الشـــكلي املبني على املظهر دون اجلوهر سبب 
رئيســـي فـــي الفهم املغلـــوط جلوهـــر الدين“. 
وطالبت بأن تلعب أجهزة اإلعالم ومؤسســـات 
التعليـــم دورا رئيســـيا في تصحيـــح الصورة 

واملفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم.
وحســـب علي محمد فخرو عضو مؤســـس 
في املؤمتر القومي العربي، هناك أمناط كثيرة 
للتدين تتحرك من خاللها املجتمعات اإلسالمية 
منها النمـــط املظهري، واملرتبـــط بلباس املرأة 
والرجل املســـلمني والذي يحدد هويته الدينية 
تلـــك املظهريـــة التـــي قـــد تكون على حســـاب 
جوهريـــة الدين وهو منط مازال مســـتمرا إلى 
اآلن. وأكـــد فخرو أن هذا النمط شـــوه ســـمعة 
وصـــورة اإلســـالم إلى حـــدود تهـــدد الوجود 
اإلسالمي في الغرب، وبسبب هذا النمط أصبح 

العالم يتهيب من وجود املسلمني وإسالمهم.
في حني أشار قواص إلى أن إشكالية الدين 
أن ليســـت له عالقة باإلســـالم السياسي بل له 
عالقة بـــكل النظم السياســـية التي اســـتدعت 
الدين ملواجهة اليسار والعلمانية مبا هو ديني، 
وأضاف ”كل األنظمة السياسية املوجودة التي 
تدين وتستنكر اإلرهاب وتستنكر فكرة اإلسالم 
السياســـي مازالت تستدعي هذا الدين لتكسب 

الشرعية“.

ــــــم مدى غموض هذه الظاهــــــرة التي تفتك بأمن  عكــــــس تصاعــــــد اإلرهاب في أرجاء العال
ــــــة والدولية من جناحات  الشــــــعوب واســــــتقرارها. ورغم ما حتققه قوات التحالف العربي
ــــــة ضد التنظيمات املتطرفة في مناطق نفوذهــــــا، إال أن املغرب دعا في ندوة أصيلة  ميداني
ــــــة املثقفة العربية إلى تقدمي معاجلة فكرية إلشــــــكالية التطرف تصحح فيها املفاهيم  النخب
ــــــف األيديولوجيا واخلطاب الديني في  اخلاطئة عن اإلســــــالم، وذلك لتعمد املتطرفني توظي

تنفيذ خططهم وعملياتهم ونشر فكرهم  املتطرف.  

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

لل الال اا ن م

و هم ي

البحث عن حلول فكرية تعالج مأزق التطرف

} أصيلــة (املغــرب)  - علـــى هامـــش ندوات 
موســـم أصيلة الثقافـــي في دورته التاســـعة 
والثالثـــني، نوقـــش مـــن قبـــل العديـــد مـــن 
أفريقيا  موضوع  والسياسيني  اإلستراتيجيني 
والعالم ومستقبل القارة السمراء. ونظرا لكون 
املغرب من الـــدول الصاعـــدة أفريقيا كتجربة 
سياســـية واقتصاديـــة وأمنيـــة، كان ال بد من 
محاورة خالد الشكراوي مدير مركز الدراسات 
حول  واستفساره  األوســـط،  أفريقيا-الشـــرق 
ما يجمـــع املغرب بأفريقيا وقـــراءة اختياراته 
الداخلية ومواقفه وحركاته اجليوإستراتيجية 

داخل القارة وخارجها.
ويـــرى الشـــكراوي من موقعـــه أن حضور 
املغرب اآلن في املؤسســـات الوحدوية لالحتاد 
األفريقي مـــازال ضعيفا خاصة وأنه ال يتحكم 
فـــي اللجـــان وال املقتضيات اإلداريـــة. كما أن 
هناك صراعـــا على مفوضيـــات اللجان وعلى 

املغرب أن يدخل في توافقات.  
فالسياســـة امللكية واضحة على مســـتوى 
اخلطاب واملمارســـة والتصـــورات بخصوص 
العمق األفريقي، حســـب اخلبير املغربي. وقد 
طالب العاهـــل املغربي امللك محمد الســـادس 
بحكومـــة أفريقية وحكومة خبـــرة ومعرفة في 
جميع املياديـــن، ويعتقد أن األحـــزاب مازالت 
متخلفة عن الرؤيـــة امللكية واحلكومة أيضا ال 
تشتغل مبنطق اخلبرة عكس املؤسسة امللكية.
ويؤكـــد الشـــكراوي «أن ما قـــام به املغرب 
بالعودة إلـــى االحتاد األفريقـــي ليس تكتيكا، 
وعند حديثنا عن التكتيـــك نتحدث بالضرورة 
عن اإلســـتراتيجية التي مداها ال يتعدى زمنيا 
خمس ســـنوات، لكن اآلن نحن نشتغل مبنطق 
استشرافي أقصاه خمسني سنة قادمة في إطار 

أجندات مستقبلية». 
وأكد الشـــكراوي مـــن الصعب اســـتبعاد 
املغرب كقوة اقتراحيه باألساس داخل أفريقيا، 

وقد مت تكليفه مبلف الهجرة لتقدمي مقترحاته 
نظرا خلبرته في هذا املجال. 

وتعد قضية الصحراء املغربية جزءا من كل 
هذا نتيجة سوء تفاهم كبير جدا كان باإلمكان 
حله بني الدول املغاربية، وهي مشكلة ورثناها 
عن احلـــرب الباردة ومختلف التناقضات التي 
كانت ســـائدة في ســـبعينات وثمانينات القرن 
املاضي، وأيضا هي مشكلة مغربية مغربية ألن 

أهل الصحراء والبوليساريو مغاربة.
 ويقول الشـــكرواي إن مشـــكلة الصحراء 
التـــي على اخلصوم واألصدقـــاء معرفتها هي 
أن كل قـــادة البوليســـاريو ال ينتمـــون إلى ما 
يســـمى بالصحـــراء املغربية التـــي تبتدئ من 
جنوب ”الطح“ والعيون والداخلة والســـمارة، 
فكل زعماء البوليســـاريو من مدينتي طانطان 

وكلميـــم وهمـــا ال يدخـــالن فـــي ذلـــك النطاق 
اجلغرافي للصحـــراء املغربية باملنطق األممي 

والبوليساريو كذلك.
وهـــذا املعطى املهـــم ال يعرفه مـــن يناصر 
البوليســـاريو والذيـــن ال يعرفـــون أيضـــا أن 
جامعـــة  مـــن  انطلقـــت  البوليســـاريو  نـــواة 
احلقـــوق بالرباط داخل إطار التيار اليســـاري 
والتناقضات الداخلية منـــذ العام 1972، وبأن 
القضية مرتبطـــة أيضا بتحرير جنوب املغرب 

منذ العام 1958.
واخلـــط امللكـــي مهـــم للغاية ألنـــه جتاوز 
منطـــق احلدود الضيقـــة والدولـــة اليعقوبية 
ألن مـــا ينتظرنا أخطر بكثير مما نراه اآلن من 
صراعات بينية بسيطة والتي ميكن جتاوزها، 
فما يقدمه املغرب على مستوى احلكامة اجليدة 

جتربة مهمة منها مقترح اجلهوية املوسعة.
والـــذي يجب فهمه حســـب اخلبيـــر خالد 
الشـــكراوي هو أن اجلزائر ال تريد حكما ذاتيا 
بالصحراء ألنه سيطرح لها مشكال داخليا منه 
تدبيـــر احلق في االختالف فـــي إطار الوحدة، 
عبارة عن مجاالت أمازيغية متنافرة متناقضة 
فـــي مـــا بينهـــا ومـــع الدولـــة، عكـــس املجال 
األمازيغـــي املغربـــي فهو متحـــد ومتناغم مع 
الدولة التـــي احتضنته وتســـايره وتفكر فيه 

ويفكر فيها كذلك.
وعلى مستوى القوة االقتراحية حلل امللف 
أن البوليساريو لم  يؤكد الشكراوي لـ“العرب“ 
تطور مقترحاتها السياســـية ومازالت مرتبطة 
بنفس التوجه الذي فرضته ظروف التأســـيس 
فـــي العـــام 1977، وحتى الزعامات لـــم تتغير، 
فاملغـــرب غير الزعامات واملؤسســـات واملنطق 
السياســـي منذ ذلـــك التاريخ ولهـــذا فالطرح 
املغربي متمثـــال في مقترح احلكم الذاتي قابل 

للتطوير ألنه ليس جامدا.
وعـــدم وجـــود اختراقـــات على مســـتوى 
املفاوضـــات يتم تفســـيره من خـــالل عجز عن 
التفكيـــر باجلزائـــر فـــي احللـــول ومؤسســـة 
الرئاســـة هناك جامدة وال أحـــد يعرف مع من 

سيتحدث ومن يحكم اجلزائر غير معروف.
وعلـــى هذا األســـاس حل ملـــف الصحراء 
النظـــام  دام  مـــا  ســـنوات  لبضـــع  ســـيطول 
اجلزائـــري لـــم يتغيـــر، وال بـــد أن ينتقل من 
عســـكرته واالنتقال إلى نـــوع من الدميقراطية 
حتـــى وإن كانت هجينة. ويعتقد أن نســـبة 50 
في املئـــة في التقدم للحل فـــي ملف الصحراء 
كانـــت بعودة املغـــرب إلى االحتـــاد األفريقي، 
وعناصـــر قوته جادة في الطـــرح واملغرب هو 
الـــذي قدم طرحا جديدا وجديا وهو فاعل قوي 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأكثر 

من ذلك هو فاعل أمني بالقارة واملتوسط.

خبير مغربي: من الصعب استبعاد املغرب كقوة اقتراح بأفريقيا

حضور ناجع في أفريقيا

محمد بن عيسى: 
الفكر العربي أصبح يقتاد 
على أفكار الغير والتحايل 

عليها

أصيلة 2017: 
ص ٩كالم ال يقال إال في المغرب
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} كان الفتا أن انتفاضة األقصى 
اجلماهيرية، والشبابية في معظمها، قد 

اكتسبت هذه املرة، عمقا استثنائيا واتسع 
نطاقها ليشمل أرض فلسطني التاريخية من 

البحر إلى النهر.
بدا األمر، في هذه الساعات، يؤسس 

لسياق تاريخي، معاكس للسياق الذي قطعته 
الصهيونية، منذ أن صادق ”الكنيست“ على 

ما ُيسمى ”قانون القدس“ في نهاية يوليو 
من العام ١٩٨٠ زاعما أن هذه املدينة هي 

”العاصمة األبدية املوحدة لدولة إسرائيل“.
فبعد صعود ”الليكود“ إلى احلكم، 

بزعامة مناحيم بيغن، في مايو ١٩٧٧ حثت 
القوة احلزبية الصاعدة، وهي األكثر تطرفا 
وعنصرية واستهتارا بالرأي العام العاملي، 

خطاها في السياق االستيطاني املستند إلى 
األسطورة، ووضعت كل عوامل التفجير التي 

ظلت تالزم حياة أبناء املدينة، فعاش منهم 
من عاش، وولد من ولد، على مر سنوات 
طويلة، في وضعية استالب كل احلقوق 
وغياب العدالة والقهر والسالح املُشرع 

والبنادق املصوبة على الناس، ومزاحمة 
العنصر اليهودي املتطرف املشحون 

بالبغضاء للعنصر الفلسطيني املقدسي 
صاحب املكان، في بلدته القدمية، التي ال 
تزيد مساحتها عن كيلومتر مربع واحد.

املسألة حلظة االنفجار، كانت محض 
بوابات إلكترونية لتقييد تواصل الناس 

مع املسجد األقصى، متهيدا للسيطرة عليه، 
ووضع نهاية للمنظومة الوقفية التي تديره، 

وكانت تسلمتها أجيال وقفية بعد أجيال، 
على األقل خالل القرون التي أعقبت خمود 

احلروب الصليبية، وحافظت حتى اليوم على 
سجالت ووثائق داخل األقصى!

لكن االنفجار أخرج من أعماق الناس 
غضبا كظيما، بسبب العشرات من القضايا 

املتفرعة عن محنة املسجد الذي بارك الله 
حوله، وانفتح مخزون املظلومية املديدة 
للفلسطينيني بسبب االحتالل، املسلمني 

واملسيحيني قاطبة.
تعاقبت ممارسات التهويد والتمييز 

والتضييق وهدم املنازل والزّج بأمناط من 
البشر املهووسني في األزقة الفلسطينية 

الضيقة، لكي يعيش الناس في بيوتهم حياة 
معّلقة ومعّرضة لكل ما هو فاجع. وقد َخَطْت 

حكومة بنيامني نتنياهو خطوات واسعة 
لتأجيج الصراع، من بينها اإلعالن عن بناء 
وحدات سكنية تلو األخرى، للمستوطنني، 

في احلدود البلدية للقدس، والسماح 
لليهود بالدخول إلى باحة املسجد األقصى، 

وممارسة الشعائر اليهودية فيها، على 
الرغم من التوترات املؤكدة التي ستنشأ عن 
ذلك في كل يوم، ثم تكليف اجليش وشرطة 

االحتالل بحماية املصلني اليهود، وفي حال 
استشعار اخلطر أو ادعائه، على هؤالء 

املصلني واملتفرجني اليهود، ميكن إخالء 
باحة األقصى من املصلني املسلمني. وفي 

خالل تعاقب التخرصات ومقاربات السيطرة 
على األقصى، حاول العنصريون الظالميون 
مترير تشريع في ”الكنيست“ ملنع رفع األذان 
في القدس. ولم يحاول السفهاء التجّمل حني 

زعموا أن السبب يتعلق بالضجيج واملناخات 
السمعية، فلم يقولوا إن املنع يطال النفخ 

الطقوسي اليهودي في قرن ”الشوفار“ عند 
احلائط الغربي.

ليس التحدي الفلسطيني الراهن، إال 
جوابًا ال بديل له، على نوايا استالب األقصى 

وصوًال إلى هدمه، والتدرج في ذلك وصوال 
إلى ذروة العربدة واإلهانة للمسلمني وللقيم 

الناظمة للعالقات بني البشر، واستمرارًا 
باحملصلة للصراع حتى قيام الساعة.

يبدو من خالل كلمة محمود عباس رئيس 
السلطة الفلسطينية، بعد أن أمت زيارته إلى 

الصني ولم يقطعها مثلما أرجفوا، ووصل 
إلى رام الله، أن الرجل أرادها، نزوال على 
موقف الرأي العام الفلسطيني، أن تكون 

مشكلة بوابات إلكترونية، وأن تنتهي بإزالة 
هذه البوابات املستحدثة، التي لم تكن 

ستزعجه، لو كان االعتراض عليها بأقل من 
هذا احلجم وهذه احلدة. فالرجل أصًال، 

ليس من زائري األقصى، وال إعالمه ينقل 
الصالة منه. وجاءت كلمته لكي تتحدث 
عن ”إجراءات“ جوابية ملواجهة القمع 

اإلسرائيلي، ال ميكن رؤيتها، كوقف كل أشكال 
االتصاالت مع إسرائيل، وهي على أّي حال 

اتصاالت ال ُترى وال ُتسمع إال بقدر إعالن 
الطرف اإلسرائيلي عنها. ولم يغامر رئيس 

السلطة، بذكر التنسيق األمني، الذي سيكون 
االدعاء بوقفه، سببا ملساءلته من الطرفني 

األميركي واإلسرائيلي، وسيكون تكذيبه من 
قبل اجلانبني سريعا كرجع الصدى. وفي 
هذه احلال ميكن أن يتولى االدعاء بوقف 

التنسيق، آخرون ال ُيعتّد بأصواتهم، ال 
فلسطينيًا وال على اجلانب املضاد.

أما اخلمسة وعشرون مليونًا الهالمية، 
التي أعلن عباس عن منحها للقدس، فال 

ُتعرف لها وجهة مبنطق السياسة ال مبنطق 
الشك املبرر باملقاصد والسياقات. فعباس- 

لألسف- ال يستطيع إصدار بيان تفصيلي 
يضع النقاط على احلروف حول حقيقة صرف 

املبلغ وجهة صرفه، ولن يستطيع أن يقول 
إن جزءًا منه ألسر الشهداء الذين سقطوا، 

وجزءًا لتسهيل االحتشاد أمام باب األسباط 
في الطرقات، بتوفير وجبات طعام ومفارش 

للصالة، ولن يستطيع أن يقول إن جزءًا منها 
ملداواة املصابني، بل نتمنى أن نعثر على 

وجهة أو عنوان، يصلح بالنسبة إلى عباس، 
ألن يتلقى شيئًا من املبلغ الذي ذكره، دون 

أن ُيالم، ولم تخطر في باله طوال السنوات، 
مساعدة األسر املقدسية املعوزة، على دفع 
أكالف لبعض جوانب احلياة، عجزوا عن 

دفعها في حياتهم حتت االحتالل.
مسألة البوابات اإللكترونية مستحدثة 

ومرسومة بالطباشير يسهل محوها. إن 
التحدي يتعلق بالسياق الصهيوني كله، 

حيال القدس واألقصى. هنا تكمن املصيبة، 
األمر الذي يضطر الفلسطينيني إلى إعادة 

بناء حركتهم الوطنية، لكي تستوعب 
دفق اجلماهير احلية ومتضي بها وفق 

استراتيجية عمل منظم، قادر على الوصل 
بني مكّونات الشعب الفلسطيني، وعلى 
مد اجلسور مع األمة، ووضع األولويات 

الصحيحة على كل صعيد. فالبوابات سُترفع 
لكن التحدي باٍق!

بوابات األقصى المستحدثة تزال والخطر يبقى

{العالم مطالب بوقف انتهاكات إســـرائيل، وإلزامها بالكف عن محاوالتها تغيير الوضع القائم 

في القدس ووقف االعتداء على المصلين وجر المنطقة إلى نزاع ديني}.

رامي احلمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{الســـلطات اإلســـرائيلية تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة من خالل تبنيها لسياسات 

وإجراءات ال تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم}.

محمود عفيفي
املتحدث باسم األمني العام جلامعة الدول العربية

} ال أحد يستطيع التكّهن بتطورات الوضع 
في مدينة القدس، واألراضي الفلسطينية 

احملتلة، نتيجة املواجهات الدائرة هذه األيام، 
ردًا على قيام إسرائيل مبحاولة تكريس 
سلطتها على املدينة املقدسة وانتهاكها 

حلرمة املجلس األقصى.
ومثًال، ففي العام ٢٠٠٦ اندلعت انتفاضة 

النفق، نتيجة قيام إسرائيل، في أول عهد 
لبنيامني نتنياهو في رئاسة احلكومة، بحفر 

نفق حتت املسجد األقصى، وقد جنم عن 
تلك املواجهات مصرع ٦٥ فلسطينيا مقابل 
١٧ إسرائيليًا، وهي هبة شاركت فيها قوات 

األمن الفلسطينية، وكانت أول مواجهة 
فلسطينية – إسرائيلية بعد اتفاق أوسلو 

وإقامة السلطة (في العام ١٩٩٣).
وفي العام ٢٠٠٠ تسبب انتهاك أرئيل 
شارون حلرمة املسجد األقصى بحماية 

قوات االحتالل في اندالع االنتفاضة الثانية 
(٢٠٠٠ – ٢٠٠٤)، التي جنم عنها مصرع 

حوالي ٥٠٠٠ من الفلسطينيني مقابل ١٠٤٠ من 
اإلسرائيليني.

وفي التاريخ الفلسطيني كان حصل 
مثل ذلك في العام ١٩٢٩، في ما عرف 

بثورة ”البراق“، إذ شهدت القدس وباقي 
املدن الفلسطينية مواجهات دامية بني 
الفلسطينيني واملستوطنني الصهاينة 

املتطرفني، الذين اعتبروا أن ”حائط البراق“ 
(اجلزء اجلنوبي من اجلدار الغربي للقدس)، 

الذي يسمونه ”حائط املبكى“، ملكهم وأنه 
جزء من ”هيكل سليمان“، وقد جنم عن تلك 

املواجهات مصرع ١١٦ من الفلسطينيني 
مقابل ١٣٣ يهوديًا. 

وقد تدخلت سلطات االنتداب البريطاني 
لصالح املستوطنني وقتها. وكانت حصلت 

مجزرة في باحات املسجد األقصى لدى 
محاولة مجموعة من املستوطنني اقتحام 
املسجد األقصى (أكتوبر من العام ١٩٩٠)، 

لوضع حجر األساس لبناء الهيكل الثالث، 
بحماية قوات اجليش اإلسرائيلي، حيث 

تصدى لهم الفلسطينيون، ما أدى إلى مصرع 
٢١ منهم.

هكذا فمنذ احتالل إسرائيل بقية األراضي 
الفلسطينية (١٩٦٧) ظّلت مدينة القدس تتمّتع 

مبكانة متمّيزة في إدراكات واهتمامات 
الفلسطينيني، وحركتهم الوطنية، باعتبارها 

رمزًا تاريخيًا ودينيًا ووطنيا في آن واحد، 
وقد مت التعبير عن ذلك في مجمل الوثائق 

الرسمية الصادرة عن منظمة التحرير 
والفصائل والهيئات الفلسطينية اجلمعية، 

وضمنها ”إعالن االستقالل“، الذي أعلن 
فيه املجلس الوطني الفلسطيني ”قيام دولة 

فلسطني… وعاصمتها القدس الشريف“. 
(الدورة ١٩ في اجلزائر، نوفمبر ١٩٨٨)

بديهي أن التعامل مع هذه القضية 
ظل يتطور، من مختلف النواحي، بحسب 

تطورات القضية الفلسطينية، كما ظّل 
يتعقد مع تعّقدها، سواء تعلق األمر بقضايا 

الصراع، أي مقاومة سياسات االحتالل 
واالستيطان ومصادرة األراضي ومحاوالت 

التهويد والتهجير، أو تعلق بعملية التسوية 
واخليارات املتاحة.

وقد يفيد التذكير هنا بأن احلركة الوطنية 
الفلسطينية عندما كانت تطرح برنامج 

التحرير لم تكن ثمة قضية خاصة للقدس، 
أو ألي قضية أخرى، إذ كان مفهوم التحرير 
يتضمن استعادة القدس (شرقية وغربية)، 
وعودة الالجئني. واملعنى أن قضية القدس 

متّيزت بعد التحول من برنامج التحرير إلى 
برنامج التسوية، أو حل الدولتني، وعلى 

أساس إنهاء احتالل إسرائيل للضفة الغربية 
وغزة، واعتبار القدس الشرقية عاصمة 

للدولة الفلسطينية القادمة.
في هذا اإلطار فقد شمل التعاطي 

الفلسطيني مع قضية القدس ثالث مسائل:
األولى تتعلق باعتبار القدس مدينة 
مقدسة يقع فيها املسجد األقصى، أولى 

القبلتني وثالث احلرمني، وكمدينة مقدسة 
لكل األديان السماوية.

والثانية، تتعلق بالبعد الوطني – 
السياسي، إذ يتكثف الصراع في هذه املدينة، 

التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها، سيما 
مع محاوالتها تغيير طابعها الدميغرافي، 
وتغيير معاملها، وتعزيز استيطان اليهود 

فيها.
والثالثة، في اجلانب احلقوقي املتعلق 

بكشف سياسات إسرائيل ومقاومتها، 
بخصوص مساعيها الدؤوبة للتضييق 

على فلسطينيي القدس، لتهجيرهم منها، 
والسيطرة على بيوتهم وأراضيهم، وتبنيها 

سياسة هدم املنازل.
وكانت أعلى جتليات الكفاح الفلسطيني 

من أجل القدس جتّلت في االنتفاضة 
األولى (١٩٨٧- ١٩٩٣)، إذ أضحت مبثابة 

عاصمة فعلية للفلسطينيني ومركزا قياديا 
النتفاضتهم، سيما مع وجود القيادة 

الرسمية في اخلارج (وقتها)، ومع بروز 
شخصيات مقدسية ذات مصداقية كان على 

رأسها املرحوم فيصل احلسيني.
وقد برز في تلك الفترة مركزان لعبا دورا 

كبيرًا في االنتفاضة، األول، هو املسجد 
األقصى، إذ باتت صالة اجلمعة، التي كان 

يحتشد فيها مئات ألوف الفلسطينيني، 
مبثابة واحدة من أهم مظاهر االنتفاضة 

ورفض الفلسطينيني لالحتالل، والتحريض 
على املقاومة. والثاني ”بيت الشرق“، الذي 

كان مبثابة مركز توجيه لالنتفاضة، وكمعبر 
عن الفلسطينيني في األرض احملتلة، إذ بات 
مقرا يزوره وزراء أجانب وسفراء وقناصل 

ومراسلو وسائل إعالمية.
بيد أن ما يؤخذ على القيادة الفلسطينية 

التي ظلت تولي القدس مكانة خاصة 
ومركزية، في أطروحاتها املتعلقة بالتحرير 
أو بالتسوية، خاصة مع اعتبارها عاصمة 

لدولة فلسطني القادمة، رضوخها في اتفاق 
أوسلو (١٩٩٣)، تأجيل البّت مبصير هذه 

املدينة (مثل قضية الالجئني واحلدود 
واملستوطنات). وفي الواقع فإن هذا التأجيل، 

مقابل اعتراف إسرائيل مبجرد سلطة 
فلسطينية، هي في حدود احلكم الذاتي، 

كان في صالح إسرائيل، بحسب ما بّينت 
التجربة، إذ استغلته لتكريس وجودها 

وهيمنتها على حياة الفلسطينيني وأراضيهم 
وفي تعزيز االستيطان وتهويد القدس.

في ما يتعلق بالهبة الشعبية الراهنة 
لنصرة القدس، ثمة مشكلتان أساسيتان، 

أوالهما، أن القيادة الفلسطينية في محاولتها 
التجاوب مع الهبة الشعبية، بوقفها كل 

االتصاالت مع إسرائيل، لم تهيء نفسها وال 
شعبها لهكذا حتدي طوال الفترة املاضية، 

وهي مطالبة مبراجعة جتربتها وخياراتها، 
وإعادة تأهيل أوضاعها وأوضاع الكيانات 

الوطنية ملواجهة التحديات اإلسرائيلية.
وثانيهما أن هذه الهبة بحاجة إلى عمق 

عربي وآخر دولي، واملشكلة أن األوضاع 
في املشرق العربي ليست على ما يرام، 

ما يعني أن إسرائيل تشعر بأنها أضحت 
مطلقة اليد في البطش بالفلسطينيني، األمر 

الذي يفترض التحكم بوتائر هذه الهبة 
وعدم تركها للعفوية واملزاجية واالستغالل 

اإلسرائيلي. مع ذلك فإن هذه الهبة هي جزء 
من مسار طويل ومعقد من الصراع بني 

إسرائيل، كمشروع استعماري استيطاني 
وعنصري وديني، وبني الفلسطينيني الذين 

يدافعون عن حقوقهم كشعب.

انتفاضة في القدس مجددا

هذه الهبة هي جزء من مسار طويل 

من الصراع بين إسرائيل، كمشروع 

استعماري استيطاني وعنصري 

وديني، وبين الفلسطينيين الذين 

يدافعون عن حقوقهم كشعب

مسألة البوابات اإللكترونية مستحدثة 

ومرسومة بالطباشير يسهل محوها. 

إن التحدي يتعلق بالسياق الصهيوني 

كله، حيال القدس واألقصى

الحركة الوطنية الفلسطينية عندما 

كانت تطرح برنامج التحرير لم تكن 

ثمة قضية خاصة للقدس، إذ كان 

مفهوم التحرير يتضمن استعادة 

القدس وعودة الالجئين

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

التحدي يتعلق بالسياق الصهيوني 

كله، حيال القدس واألقصى. هنا 

تكمن المصيبة، األمر الذي يضطر 

الفلسطينيين إلى إعادة بناء 

حركتهم الوطنية، لكي تستوعب 

دفق الجماهير الحية وتمضي بها 

وفق استراتيجية عمل منظم

ُ
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آراء

} مّرة أخرى، استطاع موسم أصيلة، املدينة 
املغربية الصغيرة احلاملة على شاطئ احمليط 

األطلسي جتديد نفسه. صار عمر موسم 
أصيلة الثقافي ٣٩ عاما. 

بدت ندوات هذا العام، وهو العام الذي 
يسبق بلوغ املوسم األربعني من العمر، وكأن 

املوسم في سنته األولى. احلماسة ذاتها 
لدى املشاركني. األفكار اجلريئة نفسها التي 

ال تقال إال في املغرب، مبا في ذلك النقاش 
في العمق الذي يتناول اإلسالم وما يتعّرض 

له على يد الذين يشوهون صورته، أو على 
يد املسلمني الذين ال يعرفون حقيقة دينهم. 

يحدث ذلك بعيدا عن أي نوع من الكليشيهات 
واألفكار املسبقة التي استطاع موسم أصيلة 

جتاوزها.
ما سّر أصيلة؟ ما الذي يجعل موسمها 

يحتفظ بشبابه؟ هل هو املغرب الذي يقال فيه 
في عهد امللك محّمد السادس ما ال ميكن قوله 

في معظم بلدان العرب؟
األكيد أن األساس هـو املغرب الذي ال 
مكان للممنوعات فيه، والذي يوّفر فضاء 
للحرية ليس موجودا سوى في البلدان 
املتقّدمة التي تنتمي بالفعل إلى العالم 

احلضاري؟
في افتتاح ندوة ”الفكر العربي املعاصر 

واملسألة الدينية“، كان محّمد بن عيسى 
األمني العام ملؤسسة منتدى أصيلة حريصا 

على الذهاب في طرح املسألة كما يجب أن 
تطرح، وذلك حلّض املشاركني على الذهاب 

بعيدا في عرضهم ألفكارهم. 
قال بن عيسى، وهو وزير سابق 

للخارجية في اململكة ”إّنها ملفارقة تاريخية 
حّقا أن يستمّر إعجابنا مبفكري النهضة، 

في مصر والشام واملغرب العربي، كون 
هؤالء توقفـوا في مـواجهة مشاكل عصرهم 

باألدوات املعرفية املتاحة. صاغوها استجابة 

ملتطلبات مجتمعاتهم في فترات محّددة، 
بل تصّدوا بجرأة فكرية نادرة للطابوهات 

(األفكار املسبقة الثابتة التي ال متس) 
واملواضيع احملّرمة دون شطط فكري أو 

شعبوية منفرة“.
لم يكن النقاش الذي شهدته الندوة 

صاخبا. كان هناك احترام لآلخر، ذلك أن 
على احملّك مستقبل أجيال ومنطقة وصورة 
اإلسالم. لذلك كان ال بد من التذكير بأّن ما 

ميّر به العرب في هذه األيام، استمرار لألزمة 
العميقة املستعصية التي تعاني منها املنطقة 

كّلها. 
كان محمد بن عيسى على حّق عندما 
اختتم كلمته االفتتاحية في ندوة ”الفكر 
العربي املعاصر واملسألة الدينية“ بقوله 

”أود التذكير بندوة اتسمت بنقاش ساخن، 
احتضنتها جامعة املعتمد ابن عّباد الصيفية 

(في أصيلة) قبل ثالث سنوات. اخترنا لها 
بالقصد عنوانا إنذاريا وصادما: العرب أن 

نكون أو ال نكون“.
ال يزال املطروح، عربيا، أن نكون أو ال 

نكون، لكن جديد أصيلة أن األفكار التي 
طرحت هذه السنة ذهبت إلى مدى أبعد في 

اجلرأة. إّنها من نوع ”هل قدرنا أن نكون 
محاصرين باملسألة الدينية؟ هل الدين مرتبط 

بالتخّلف؟“.
بدا واضحا أن األفكار التي طرحت في 
أصيلة تناولت عمق األزمة، ولكن من دون 

إيجاد مخارج ذات طابع عملي منها. هناك 
مقدمات ال مفّر من طرحها من أجل الذهاب 

إلى فهم لّب األزمة. 
قال أحد املشاركني في الندوة مثال إن 

”موضوع الدين اإلسالمي موضوع الساعة“ 
مضيفا أن الدين ”انقلب إلى دين مذهبي 

متزمت“، وأن ”الطائفية مرتبطة بالصراع 
الدائر على السلطة والنفوذ“. 

قال أيضا إن ”النمط اجلديد هو النمط 
العنفي اإلرهابي الذي دخلنا فيه اآلن، 

وقد قلـب املوضوع اإلسـالمي في العـالم 
كّله. شّوه صورة اإلسالم مبا يهدد وجود 

اإلسالم“. حتّدث أيضا عن ”إسالم الغنيمية 
(نسبة إلى غنيمة) في ديار اإلسـالم“ وعن 
”أن املرعب أن هذا النمط أدخلنا في صدام 

مع العالم“.
نادرا ما يقال هذا الكالم في ندوات 

تستضيفها أرض عربية. لكن املغرب يبقى 
مختلفا. لذلك ُوجد مشارك آخر يقول إن 

”الدين اإلسالمي العظيم صار وسيلة 
سياسية“ مشيرا إلى أن نشوء اإلخوان 

املسلمني في العام ١٩٢٨ رافقه قيام جناح 
متخصص في االغتياالت تابع للتنظيم. 

أضاف هذا املشارك ”يستكمل اآلن ما بدأ في 
تلك املرحلة“. 

لم يتردد املشارك نفسه في القول إّنه 
”يجب فصل الدين عن الدولة. دولة املدينة 
املنّورة لم تكن دولة دينية“. الحظ أن ”ما 
يجري اآلن في القدس صراع بني حماس 
والسلطة الوطنية“ وأن هناك ”في الغرب 

من صار يعتبر داعش الدين اإلسالمي 
الصحيح“.

لم تكن حدود للجرأة في أصيلة. كانت 
هناك تعرية لإلخوان املسلمني. قال مشارك 

من تونس التي عانت وتعاني من خبث 
اإلخوان املسلمني إّن أحزابا ال متتلك أي 

برنامج سياسي أو اقتصادي أو حضاري 
معقول ومقبول تغطي نفسها بعبارة ”أنا 

حزب إسالمي“. 
قال أيضا إن تلك ”ماركة“ يطلقها حزب 

على نفسه كي يسّوق نفسه. أضاف ”لم يبق 
من الدين سوى اجلوانب الشكلية وهذا 

ما حصل مع اإلخوان املسلمني. وقد أخذ 
آية الله اخلميني والية الفقيه عن (فكرة) 
احلاكمية لدى اإلخوان املسلمني“. أنهى 

املشارك التونسي مداخلته بأن اجلديد هذه 
األيام وجود ”دعوة“ في صفوف املسلمني، أي 

أن هناك مسلمني يعتبرون مسلمني آخرين 
غير مسلمني!

ال شّك أن معظم األفكار التي طرحت في 
أصيلة قابلة للنقاش وألخذ ورّد طويلني. 

هناك توصيف فعلي للداء وللحال العربية 

واإلسالمية في عالم يتبّني فيه أن الدين 
لم مينع مجتمعات معّينة، مبا في ذلك 

مجتمعات إسالمية، من التطّور، خصوصا 
عندما تكون هناك مؤسسات تعليمية توّفر 

العلم واملعرفة وتعّرف التلميذ على كّل ما هو 
حضاري في هذا العالم.

هل ميكن ملوسم أصيلة االنتقال مستقبال 
من مرحلة وصف احلال العربية بدّقة 

متناهية إلى مرحلة البحث عن حلول؟ 
هل ميكن مثال أن يصـدر ما ميكـن 

تسميته ”إعالن أصيلة“ وفيه أفكار عامة 
قابلة للتطبيق من نوع أن األمور لن تصطلح، 

ال عربيا وال إسـالميا، من دون جتديد 
املدرسة. 

وهذا يعني في طبيعة احلال إعادة النظر 
في البرامج التعليمية التي استخدمها 

اإلخوان املسلمون في غير بلد عربي من 
أجل النزول في مستوى التعليم كي يتقبل 

التلميذ السموم التي يبثونها والتخلف الذي 
يحرصون على تعميمه.

هناك وعي في املغرب، على أعلى 
املستويات، بأهّمية تطوير البرامج التعليمية 

والتخّلص من عقـدة اللغات األجنبية. 
املدرسة في أساس كّل شيء. بلغت كّل الدول 
الراقية ما بلغته بفضل املدرسة أّوال وأخيرا. 
األمثلة على ذلك كثيرة، من سنغافورة… إلى 

فنلندا.
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ال يزال المطروح، عربيا، أن نكون أو ال 

نكون، لكن جديد أصيلة أن األفكار 

التي طرحت هذه السنة ذهبت إلى 

مدى أبعد في الجرأة. إنها من نوع هل 

قدرنا أن نكون محاصرين بالمسألة 

الدينية؟ هل الدين مرتبط بالتخلف؟

} األزمة التي تعيشها دولة قطر بسبب 
التدخالت السافرة في شؤون بعض الدول 

العربية، لها الكثير من العبر واملضامني 
واجلوانب والدروس التي تستحق الوقوف 

عندها. 
فقد استفادت وسوف تستفيد منها دول 
عديدة، ألن النتيجة النهائية تؤكد صعوبة 

اإلفالت من العقاب وإن طال الزمن، رمبا 
تتأخر ساعة احلساب، أو يتمكن البعض من 

تقليل مخاطرها لكنها آتية.
النظام السوداني من أكثر األنظمة التي 

تستوعب املخاطر وينحني للعواصف عندما 
تقترب منه أو تالمس خطوط حمراء في 

هياكله، وهو أيضا في مقدمة من يتجاهلون 
إذا مرت بسالم ولم تترك أثرا سلبيا ومباشرا 
عليه، ألنه يضع تقديراته السياسية بناء على 
ما يحققه من مكاسب أو ما يؤدي إلى تقليل 

مستوى اخلسائر.
األزمة التي متر بها قطر حاليا، يتصرف 

فيها السودان كطرف محايد في الظاهر، 
ال مييل إلى الدوحة أو إلى الـدول العربية 
األربع (مصر واململكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة والبحرين) 
التي تقاطعها، لكنه في احلقيقة يقف إلى 
جانب هذه الدول، حتى لو لم يتخذ قرارا 

واضحا باملقاطعة أو توجيه انتقادات لقطر 
أو اإلعالن عن دعمه للقرارات التي اتخذت 
لردعها، ألسباب داخلية تتعلق بتربيطات 
النظام احلاكم مع قوى إسالمية ترى في 

الدوحة حليفا لها.
الدليل على أن السودان مييل إلى 

موقف الدول األربع، هو الزيارة التي قام 
بها الرئيس عمر البشير للمملكة العربية 

سعودية األسبوع املـاضي، واعترافه خاللها 
بالدور الذي تلعبه الرياض لرفع العقوبات 

األميركية على بالده، وموقفه الظاهر من 
إيران، احلليف القوي لقطر اآلن، واستمرار 

مقاطعة طهران وغلق كل مكاتبها الثقافية في 
العاصمة اخلرطوم، وهو القرار الذي اتخذ 
منذ ثالثة أعوام لكسب ود السعودية، وال 

يزال ساريا.
كما أن أحمد بالل، وزير اإلعالم 

السوداني، وّجه انتقادات حادة لقناة 
اجلزيرة القطرية، رمبا اضطر إلى تغييرها 

أمام البرملان السوداني الذي يحظى 
فيه التيار اإلسالمي بنصيب األسد، لكن 

تصريحاته األولى عكست قدرا من الرغبة 
في االبتعاد عن الدوحة في الوقت الراهن، 

والتوافق مع املوقف العربي املناهض 
لتوجهاتها السياسية وممارساتها الداعمة 

لإلرهاب والتنظيمات املتطرفة، إلبعاد 
اخلرطوم عن شبح الدوحة الذي ميكن أن 

يخّيم عليها، إذا بدت قريبة من قطر أو فسر 
عدم االنحياز املعلن على أنه انحياز خفي 

للدوحة.
بالتزامن أيضا، تغّيرت لهجة السودان 
العدائية مع مصر بدرجة عالية، وصدرت 
تصريحات إيجابية لم تكن معهودة خالل 

األشهر املاضية التي سبقت األزمة القطرية 
والتي استخدم خاللها الرئيس عمر البشير 

وبعض معاونيه قناة اجلزيرة كمنبر لبث 
السموم في وجه القيادة املصرية، وجرى 

تفجير أزمات قدمية وكامنة، واختالق أخرى 
حديثة ومقلقة، بصورة عكرت الكثير من 

املياه بني القاهرة واخلرطوم، وبدت الدوحة 
مرتاحة لهذه النتيجة.

بعد األزمة القطرية تبدل احلال كثيرا، 
وصدرت تصريحات مفاجئة بعيدا عن منبر 

قناة اجلزيرة، ومنها التركيز على متانة 
العالقة بني البلدين، ودعم مصر في مواجهة 

اإلرهاب. 
واألشد أهمية اإلعالن صراحة عن تأييد 

موقف القاهرة في أزمة سد النهضة مع 
إثيوبيا واحلديث عـن أضرار مشتركة، وهو 

ما لم يكـن متـوافرا في أوقـات سابقة، ألن 
اخلـرطوم بدت منحازة إلى موقف أديس 
أبابا، وتسبب ذلك في التأثير سلبا على 

تصورات القاهرة التي تسعى إلى الضغط 
دبلوماسيا على إثيوبيا، وإجبارها على 

االستجابة ملطلب عدم اإلضرار مبصالح مصر 
املائية.

عالوة على تعهد اخلرطوم بعدم احتضان 
عناصر إسالمية متشددة، في إشارة 

حملت اعتـرافا ضمنيا أن القـاهرة كانت 
على صـواب عندما طالبت السودان في 

الكثير من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية 
بضرورة عدم إيواء املتطرفني في األراضي 
السودانية، ووقف التدريبات التي تتـم في 

أماكن مختلفة، ومنع تسريب هـذه العناصر 

واألسلحة إلى األراضي املصرية عبر احلدود 
املشتركة.

التغير احلاصل في اللهجة السودانية 
من ملفي سد النهضة واملتطرفني، يصب في 

صالح الدول األربع املقاطعة لقطر، فمصر 
واحدة منها ومصلحتها تهم الدول الثالث 
األخرى، ناهيك عن أن دعم املتشددين، بأي 

وسيلة، يقع في لب األزمة احملتدمة مع 
الدوحة، التي قدمت وقائع تؤكد أنها توفر 
غطاء سياسيا وماديا لهم في دول كثيرة، 

وتدعمهم لإلضرار مبصالح هذه الدول.
عندما حتاول اخلرطوم التنّصل من 

املتشددين، فهي بذلك تريد االبتعاد عن قطر 
دون أن تعلن عن ذلك بوضوح، وجتنب 
الدخول في نفق دعم اإلرهاب، الذي من 

السهل إثبات أنها كانت تدعم القائمني عليه 
وتقف خلف ارتكاب كثير من اجلرائم ضد 

اإلنسانية، خاصة أن الرئيس عمر البشير ما 
زال مطلوبا أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، 
والسيف املسلـط على رقبته لم يسقط 

بالتقادم والدول التي وقفت وراءه ثم التزمت 
الصمت أو التجاهل ميكن أن تفتحه في أي 

حلظة.
احلرص السـوداني على االحتفاظ 

مبسافة بعيدا عن قطر، يعّبر عن انتهازية 
كبيرة ليست جديدة على اخلرطوم، لكنه 
يرمي إلى توطيد العالقات مع الواليات 

املتحدة التي أجلت رفع العقوبات عن 
السودان لثالثة أشهر أخرى، حتى شهر 

أكتوبر املقبل، وتعظيـم االستفادة من تقرير 
وزارة اخلارجية األميركية الذي أشاد بأداء 

السودان في مكافحة اإلرهاب في العام 
املاضي.

هنـاك دروس أخرى لم تتغـافلها 
اخلـرطوم في احملنة القطرية، فقد تيقن 

نظامها أن عمليات اإلرهاب ومن يساندونه 
بأي وسيلة لن تسقط مبضي الوقت، وهو 

ما يتطلب إمـا مواجهة املصير احملتـوم 
وتبعاته، وإما التجاوب مع متطلبات املرحلة 

لعدم كشف جميع األوراق.
فاليوم قطر وإيران، ومـن غير املستبعد 
أن يأتي الغد وجتد كل من تركيا والسودان 

أمام استحقاقات مماثلة، واخلرطوم 
تعلمت أن االنحنـاء للعـواصف أفضل 

مـن مواجهتها، إذا المست قضايا يصعب 
التعاطف معها.

كما أنه من الصعوبة أن تعيش في بيئة 
إقليمية تقف باملرصاد ملن يغذي اإلرهاب 
أو يؤيد مرتكبيه، لذلك تسعى اخلرطوم 

إلى تصفية كل ما علق من انطباعات أنها 
تدعم املتشددين في املنطقة على أسس 

أيديولوجية، وتبدي استعدادا في خطابها 
اجلديد للتجاوب مع متطلبات التخلي عنهم، 

ولنا في موقفها من طرد أسامة بن الدن 
مؤسس تنظيم القاعدة من أراضيها منتصف 

تسعينات القرن املاضي أسوة.
احلاصل أن نظام الرئيس عمر البشير 

يدرك جيدا خطورة الصدام في ملف 
املتطرفني والعنف واإلرهاب، بالتالي من 

الطبيعي أن يكون مضمون خطابه قريبا من 
الدول العربية األربع وبعيدا عن قطر، حتى 

لو عمد البعض من سياسييه إلى إعالن 
التمسك باحلياد.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نظام البشير يدرك جيدا خطورة 

الصدام في ملف المتطرفين والعنف 

واإلرهاب، بالتالي من الطبيعي أن 

يكون مضمون خطابه قريبا من الدول 

األربع وبعيدا عن قطر، حتى لو عمد 

بعض سياسييه إعالن التمسك 

بالحياد

} تعيد االنتهاكات اإلسرائيلية احلاصلة في 
القدس احملتلة وفي األقصى الشريف املسألة 
برمتها إلى متّثل إسرائيل للقرارات الدولية 
ذات الشأن والتفاقيات التسوية مع منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ذلك أن تل أبيب لم تعرف في يوم من 

األيام أي اتفاقية تسوية مع أي شريك عربي 
على أّنها اتفاقية ملزمة إجرائيا وترتيبيا 
ومعنويا، بل إنها كانت وال تزال تعتبر أّن 

أمنها االستراتيجي يشكل حدودها احلقيقية 
لذا فهي ال تتوّرع في إرسال مرتزقتها الغتيال 

املناضلني في تصّرف يكشف عن كينونة 
إسرائيل مبا هي كيان إرهاب وإرهاب كائن.
جزء من املشهدية احلاصلة في القدس 

احملتلة يعود إلى طبيعة اتفاقيات التسوية 
املوقعة مع تل أبيب، وهي اتفاقيات تشترط 

إسرائيل على أن تكون بال مرجعية قانونية إال 
مرجعية التفاوض بحد ذاتها، وتفرض على 

الطرف املقابل أن يتنازل عن كافة احلقوق 
الوطنية املدرجة ضمن القرارات الدولّية.

مبقتضى هذا األمر يستحيل التفاوض 
مرجعا أّوال وأساسيا، وتتغّير معه الكثير من 

املفاهيم واملرجعيات وحّتى املسّلمات.
الغريب هنا أن مدونة التفاوض حتتوي 

على مصطلحات ومفاهيم متناقضة مع 
نصوص القرارات الدولية، فمناطق االحتالل 

اإلسرائيلي تصبح مناطق نزاع بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، واالنسحاب 

يتحّول إلى إعادة انتشار، ناهيك عن املقاومة 
املسلحة التي تصير إرهابا وتخريبا وإلى 

غيرها من الدالالت التي تعمل على كي الوعي 
الفلسطيني والعربي واغتيال العقل وضرب 

احملددات امليثاقية في صورتها األدنى.
جزء من مشهدية العربدة اإلسرائيلية 

في القدس احملتلة يعود أيضا إلى انحسار 
األطراف الدولية الضامنة حلسن تطبيق 

اتفاقات أوسلو ١٩٩٣ وغيرها من االتفاقات 
األخرى في الطرف األميركي الذي ميّثل العمق 

االستراتيجي للكيان الصهيوني وامتداده 
االقتصادي واإلعالمي وحاميته الدولّية.

صحيح أّن اتفاقيات أوسلو وّقعت في 
١٩٩٣ زمن سقوط االحتاد السوفييتي وعصر 
الهيمنة األميركية على األفكار والسياسات 
والثروات الطبيعية، ولكّن الصحيح أيضا 
أّن منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام، 
وحركة فتح بصورة خاصة، لم تبحث عن 
ضامنني دوليني حقيقيني ملسار التفاوض.

احلقيقة التي ال بد من اإلشارة إليها هي 
أن مهمة الرباعية الدولية للسالم في الشرق 
األوسط (روسيا واالحتاد األوروبي وأميركا 

واألمم املتحدة) كانت كامنة في تسهيل 
اإلجراءات املالية ملنتسبي السلطة الوطنية 

الفلسطينية ودفع الرواتب لألمنيني وللحرس 
الرئاسي، ولم تعمل على استدرار دور 

سياسي في القضية الفلسطينية واألدهى أن 
الرباعية لم تتورع في إحكام حصار اقتصادي 

وسياسي على الفلسطينيني بعد انتخابات 
.٢٠٠٥

لذا من املنطقي أن يعّبر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الذي ميثل فلسفة 

أوسلو عن إفالس سياسي وعن قلة حيلة 
استراتيجية حيال اإلجرام الصهيوني في 

احلرم املقدسي عبر دعوته إلى األطراف 
الدولية ممثلة في الواليات املتحدة للتدخل 

لدى إسرائيل لكّف أذاها عن احلجر والشجر 
والبشر في األقصى املبارك والقدس احملتلة.

ومن املفهوم أيضا أن يجّسد رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس إسماعيل 

هنية نفس املنطق، حيث استنجد باجلامعة 
العربية وبالرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان باعتباره رئيس منظمة املؤمتر 
اإلسالمي إلنقاذ األقصى من براثن االحتالل 

الصهيوني.
وفي استنجادها بفاعلني غير مؤثرين دليل 

على أن سلطة حماس في غزة تعاني من ذات 
مرض سلطة فتح في الضفة الغربية، وقوامه 
التفكير من داخل اتفاقات أوسلو ومن صلب 
منطق التسويات مع الكيان الصهيوني. ذلك 

أن الذي يقبل مبخرجات أوسلو سيفرض عليه 
إلزاما استبطان مدخالتها من اعتراف مباشر 

أو غير مباشر بإسرائيل.
راهن األقصى اليوم يؤّكد فشل كافة 
اتفاقيات السالم مع إسرائيل، فتل أبيب 

التي وقعت وثيقة اقتسام القدس بني شرقية 
وغربية حتتل اليوم الغرب والشرق، وتل 

أبيب التي صادقت على اتفاقيات تفاهم ثالثي 
(أردني فلسطيني إسرائيلي) على املسجد 

األقصى تضرب اليوم عرض احلائط املقّدس 
الوطني باملسدس االحتاللي.

ولدت االنتفاضة الفلسطينية ١٩٨٧ من 
رحم احللم الفلسطيني في تكوين دولة حرة 

ومستقلة، ونشأت االنتفاضة الثانية ٢٠٠١ من 
خضم اليأس الفلسطيني في مسار التفاوض 
والتسوية، اليوم في حال اندلعت االنتفاضة 

الثالثة فستكون أكثر تأثيرا ألنها ستجمع بني 
حلم الدولة والقنوط من مسار التفاوض.

تذبح القدس بسكني 

أوسلو

أمين بن مسعود

أ

كاتب ومحلل سياسي تونسي
خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني
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اقتصاد
{البنك الدولي وافق على تمويل أضخم مشـــروع إلنتاج الطاقة الشمسية في مصر بقيمة 660 

مليون دوالر}.

سحر نصر
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي املصرية

{نحن متأكدون من أن عملية اســـتعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لكنها 

تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني}.

محمد باركيندو
األمني العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)

} الريــاض – أعلنت وزارة املالية الســـعودية 
أمـــس عـــن اكتمال إنشـــاء برنامـــج الصكوك 
بالريال الســـعودي لكنها لم حتـــدد قيمته أو 

األطر الزمنية لإلصدارات املتوقعة.
وأكـــدت فـــي بيـــان نشـــر علـــى موقعهـــا 
اإللكتروني أنها ســـتقوم مـــن خالل البرنامج، 
بإصـــدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من 
وقت إلى آخر للمستثمرين، وفقًا لتقدير وزارة 
املالية املفوضة بذلك مبوجب مرسوم املوازنة 

العامة للبالد.
وكانـــت احلكومة الســـعودية قد ذكرت مع 
إعالنها موازنة العام احلالي في شهر ديسمبر 
املاضي أنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير 
التمويـــالت الالزمة لســـد العجز فـــي موازنة 

.2017
وتوقع محللـــون أن يكون البرنامج مقدمة 
لتوســـيع االقتراض من السوق احمللية بسبب 
ارتفـــاع اإلنفـــاق على إعادة هيكلـــة االقتصاد 
مبوجـــب برنامج التحول االقتصادي في إطار 

”رؤية السعودية �2030.
واعتمـــدت الريـــاض فـــي العـــام املاضي 
إلغـــاء  بينهـــا  واســـعة  تقشـــف  إجـــراءات 
مخصصات وبـــدالت موظفي القطاع العام في 
أكتوبـــر املاضـــي. وقد مكنها ذلـــك من خفض 
العجز في املوازنة بنســـبة 71 باملئة في الربع 

األول من العام احلالي.
لكـــن احلكومة قـــررت في أبريـــل املاضي 
إعادة جميـــع البدالت وبأثر رجعي األمر الذي 

يرجح عودة عجز املوازنة إلى االرتفاع.
وكانت احلكومة طرحت في أبريل املاضي 
أول إصدار دولي للصكوك اإلسالمية ومتكنت 
من جمع 9 مليارات دوالر، في محاولة لتخفيف 

الضغط على االحتياطات األجنبية للبالد.
ورأى محللـــون أن جنـــاح اإلصـــدار أكـــد 
ثقة أســـواق املـــال العاملية باألوضـــاع املالية 
للســـعودية، حني بلغت طلبات االكتتاب نحو 

أربعـــة أضعاف قيمـــة االكتتاب مـــا أّدى إلى 
تراجع فوائد التسعير األولي لإلصدار.

ويأتي توسيع إصدارات الصكوك احمللية 
والدوليـــة بعد أن توجهت الرياض في أكتوبر 
املاضي إلى سوق الدين العاملي التقليدي ألول 
مـــرة، وجمعـــت 17.5 مليار دوالر فـــي إصدار 

للسندات السيادية.
ويقـــول محللـــون إن حجـــم الديـــن العام 
الســـعودي ال يـــزال منخفضـــا إلى حـــد كبير 
مقارنة مبتوســـط املستويات العاملية، وهو ما 
يؤهلها للمزيد مـــن االقتراض، خاصة في ظل 

احتياطاتها املالية الكبيرة.
وأشـــارت وزارة املالية في بيان أمس إلى 
أن إنشـــاء برنامج الصكوك، يأتي اســـتكماًال 
لـــدور مكتـــب إدارة الديـــن العـــام فـــي تأمني 
االحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة، 
بأفضل التكاليف املمكنة، ومتاشيًا مع أهداف 

برنامج التوازن املالي.
وذكرت الوزارة أنها ستحدد الحقا شروط 
وأحـــكام كل إصـــدار من إصـــدارات البرنامج 
والفئـــات التي يحق لها االكتتاب في الصكوك 
وحجم الطرح والعائد املتوقع حلملة الصكوك.

وقـــال باحثـــون إن أي إصدار للســـندات 
السيادية الدولية مبا فيها الصكوك اإلسالمية 
ســـوف يخفـــف الضغـــط علـــى الســـحب من 

احتياطي العملة األجنبية في البالد.
ويرى باترك دينيس االقتصادي البارز في 
شؤون الشـــرق األوسط في مؤسسة أكسفورد 
إيكونوميكس في لنـــدن قوله إن بيع الصكوك 
يساعد على جعل الســـعودية ”في وضع قوي 

من حيث التمويل“.
وذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية لألخبار 
االقتصاديـــة أن اإلقبال الكبيـــر على الصكوك 
الدوليـــة الســـعودية أدى إلـــى خفـــض تكلفة 

االقتراض.

وأعلنـــت الرياض العـــام املاضي عن رؤية 
مســـتقبلية طموحـــة متتـــد حتـــى عـــام 2030 
وتهدف خلفض اعتمادها على إيرادات النفط، 

الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للبالد.
واشـــتملت تلـــك الرؤية علـــى إصالحات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة واســـعة، وتدعو إلى 
تطويـــر القطاعات غيـــر النفطية واملشـــاريع 
االستثمارية  والقاعدة  واملتوســـطة  الصغيرة 

األوسع على أن توظف سعوديني.
وأعلنت الرياض نهايـــة العام املاضي عن 
موازنـــة العـــام احلالي بإجمالـــي نفقات تبلغ 
نحو 237.3 مليار دوالر. وتوقعت فيها تسجيل 

عجز يقدر بنحو 52.8 مليار دوالر. 
وارتفـــع دين الســـعودية العـــام في نهاية 
العام املاضـــي إلى نحو 84.4 مليـــار دوالر ما 

يعـــادل نحـــو 12.3 باملئـــة من النـــاجت احمللي 
اإلجمالـــي، مقارنـــة بنحو 38 مليـــار دوالر في 
نهايـــة عـــام 2015 أي ما يعـــادل 5.9 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي في ذلك احلني.
وكان تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
قد أظهر في األسبوع املاضي تراجع إصدارات 
دول اخلليـــج العربي مـــن أدوات الدين خالل 
الربـــع الثاني مـــن العام احلالي بنســـبة 43.7 

باملئة مبقارنة سنوية.
وأكد أن إصـــدارات الدين اخلليجية بلغت 
نحـــو 20.4 مليـــار دوالر في الربـــع الثاني من 
2017، مقابـــل نحو 36.2 مليار دوالر في الفترة 

ذاتها من 2016. 
وجاءت الســـعودية في صدارة املقترضني 
فـــي الربع الثانـــي من العام بنحـــو 9.5 مليار 

دوالر، تتبعهـــا قطـــر بنحـــو 3.5 مليـــار دوالر 
والكويـــت 3.2 مليـــار دوالر وعمـــان 2.9 مليار 

دوالر.
وأظهر التقرير أن اإلمارات لم تصدر سوى 
1.3 مليـــار دوالر، فيما لم تصـــدر البحرين أّي 

أدوات دين خالل تلك الفترة.
وتوقع التقريـــر، أن يبقى إصـــدار أدوات 
الدين اخلليجية قويًا على مدار العام اجلاري، 
نظرًا الســـتمرار الدول في البحث عن وســـائل 

منخفضة التكلفة، لتمويل عجز املوازنة.
وأشـــار التقرير إلـــى أن األزمـــة مع قطر، 
أثرت بالفعل على ثقـة املستثمـرين وقـد تعرقل 
نشـــاط اإلصدارات اإلقليمية في املستقبل وال 
ســـيما إذا تصاعـــدت حدة اخلالفـــات أو طال 

أمدها.

كشــــــفت احلكومة السعودية عن استعدادات لتوســــــيع االقتراض من السوق احمللية بعد 
إعالنها عن وضع برنامج إلصدار الصكوك اإلسالمية بالريال. ويرجح محللون أن توسع 

الرياض وتيرة االقتراض بعد تخفيف إجراءات التقشف في األشهر املاضية.

السعودية تستعد لتوسيع االقتراض من السوق المحلية

[ الرياض تعلن اكتمال برنامج طرح صكوك بالعملة السعودية  [ ترجيح ارتفاع عجز الموازنة بعد تخفيف إجراءات التقشف

إقراض الدولة

أوكسفورد إيكونومكس:

بيع الصكوك يساعد في 

جعل السعودية في وضع 

قوي من حيث التمويل

سيات تطلق سباق شركات السيارات للتخلي عن الديزل

التعامالت اإلكترونية تقصي 

العمالت النقدية في الصني
} بكــني – تشـــير البيانات إلـــى ارتفاع كبير 
في اســـتخدام الصينيـــني لهواتفهم احملمولة 
في دفع معظم التزاماتهم املالية من دفع أجرة 
تاكسي إلى تسديد الفواتير وصوال إلى شراء 
املـــواد الغذائية، إلى حد أن البلد الذي اخترع 
العملـــة الورقيـــة ميكـــن أن يصبـــح االول في 

التخلي عنها.
وفي أحد األسواق املقامة في الهواء الطلق 
في بكني، كانت يانغ كيانكيان تقوم مبسح رمز 
شـــريطي (باركود) عبر هاتفهـــا النقال للدفع 
فتنهي عملية الشـــراء في ثوان وتغادر بعدها 
وهي حتمل أكياسا مليئة باإلجاص والبطاطا 

وبطيخة.
وتقـــول كيانكيان ”لـــدّي نقـــود لكن ليس 
مـــن الســـهل إخراجهـــا عندما أكـــون محملة 
باألكياس“، في حني أن هاتفها الذكي ال يفارق 

يدها طوال الوقت.
وتؤكد البيانات انتشار الدفع عبر الهاتف 
بشـــكل كبير فـــي املدن الكبـــرى. ففـــي العام 
املاضي وحده، تضاعفت قيمة املشتريات عبر 
الهواتـــف ثـــالث مرات لتصل إلـــى 5 مليارات 
يورو، بحسب مكتب ”آي ريسرتش“ لألبحاث.

ويستند هذا االزدهار في الصني، إلى متانة 
التجارة اإللكترونية فيما يبتعد املســـتهلكون 
تدريجيا عن نقاط البيع التقليدية، ويفضلون 
الطلبيات التي ال حتتاج أكثر من بضع نقرات 
علـــى الهاتف مـــن املنزل أو مـــن املكتب لطلب 

طعام غداء أو شراء بطاقة سفر.
ويقـــول بني كافيندر، مدير قســـم دراســـة 
ماركـــت  ”تشـــاينا  مؤسســـة  فـــي  األســـواق 
ريســـرتش غـــروب“ إنـــه ”من املمكـــن جدا أن 
تصبـــح الصني في الســـنوات العشـــر املقبلة 
أولى الدول أو بني أوائل الدول التي تستغنى 

عن العمالت النقدية“. 
وأضاف أن ســـوق الدفـــع اإللكتروني في 
الصني أكبر مبا يصل إلـــى 50 مرة من نظيره 

فـــي الواليات املتحدة. في الصني مؤسســـتان 
عمالقتان للدفع اإللكتروني تتقاســـمان مئات 
إحدى  ماليني املســـتخدمني هما ”علي بـــاي“ 
التابعة ملجموعة  فروع شركة ”آنت فايننشال“ 
”علي بابا“ وشـــركة ”وي.تشـــات باي“ التابعة 
تشـــات“  ”وي  القصيـــرة  الرســـائل  خلدمـــة 
احلاضرة بشـــكل قوي في الصني وهي تابعة 

بدورها لشركة تينسنت.
وبات الدفع اإللكتروني راسخا إلى حد أن 
بعض املطاعم لم تعـد تقبـــل األوراق النقدية. 
وجتـــد عنــــد العـديد مـــن ســـيـارات األجـرة 
تصفيـــف  وصالونـــات  املتجّولـــني  والباعـــة 
الشعر رمز االســـتجــابة الســــريعة (كيـو.آر) 
جاهـزا ليتم مســـحـه من قبـل الزبـائن إلمتـام 

الصفقـات.
ويتوقـــع حتالـــف ”بتـــر ذان كاش“ الـــذي 
تدعمه األمم املتحدة للمســـاعدة على االنتقال 
إلـــى الدفـــع اإللكتروني خصوصا فـــي الدول 
الفقيرة أن تتراجع حصة العمالت الورقية من 
61 باملئـــة من قيمة املدفوعـــات في الصني في 

عام 2010 إلى 30 باملئة بحلول 2020.
واعتمـــد الصينيون الدفع عبـــر الهواتف 
بشـــكل أســـرع من البطاقات املصرفية مع أنه 
بـــدأ تعميمهـا في البالد فـــي العقـد األول من 

األلفـية.
بعد  و“تينســـنت“  وبـــدأت ”علـــي بابـــا“ 
جناحهما بالتركيز على اخلارج مع استهداف 
سوق السياح الصينيني في العالم. فقد عقدت 
”تينسنت“ اتفاق حتالف مع شركة ”وايركارد“ 
األملانية فـــي مطلع يوليو احلالي إلطالق ”وي 
تشـــات بـــاي“ في أوروبـــا حيث ”علـــي باي“ 

موجودة قبلها.
لكـــن أمـــن الصفقات عبـــر الهاتـــف يثير 
القلق فقد بدأ البعض بتزوير رموز شـــريطية 
لسرقة بيانات املستخدمني وسرقة إيداعاتهم 

املصرفية.

هواجس البيئة ترشح الغاز الطبيعي بديال للديزل
أكد لـــوكا دي ميو  } فرانكفــورت (أملانيــا) – 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـيات اإلســـبانية 
لصناعة السيـارات، اململـوكة من قبـل مجموعة 
فولكس فاغـــن األملانية إن الشـــركة ترى الغاز 
الطبيعي املضغوط وقودا بديال لوقود الديزل.

ونقل تقرير من املقرر نشره في عدد صحيفة 
أتوموبيـــل فوتـــش األملانية األســـبوعية الذي 
يصدر اليوم االثنني، عن دي ميو قوله إن شركة 
سيات تراهن على الغاز الطبيعي املضغوط من 
أجل تعويض تراجع مبيعات الســـيارات التي 
تعمـــل بالديزل. وأضـــاف أن ”علينـــا أن نقّدم 
للزبائـــن حال معقوال. في ظل اســـتمرار اجلدل 
بشـــأن األضرار البيئية للديـــزل.. ولذلك فإننا 

نحتاج لتقدمي بدائل أخرى“.

وقال دي ميو إنه على الرغم من أن ســـيات 
التـــي اشـــترتها فولكـــس فاغن في عـــام 1986 
أقـــل اعتمادا على الديزل من شـــركات صناعة 
الســـيارات الفخمة فإن عليها مع ذلك االلتزام 

بآليات السوق بعناية فائقة.
وهبطت أســـعار أسهم شـــركات السيارات 
في تعامالت نهاية األسبوع املاضي بعد تقرير 
نشرته مجلة دير شبيغل األملانية أشار إلى أن 
شـــركات فولكس فاغـــن وبي.أم.دبليو وأودي 
وبورشـــه رمبا تواطأت لتثبت أســـعار أنظمة 

معاجلة انبعاثات الديزل.
ونقل تقرير دير شـــبيغل عن رسالة صادرة 
عن ســـلطات مكافحة االحتـــكار تأكيده أن هذا 
السلوك الشبيه بســـلوك التكتالت االحتكارية 

رمبا اســـتخدم أيضـــا في ما يتعلـــق بتطوير 
السيارات واملكابح ومحركات البنزين والديزل.

ولـــم تعلق الشـــركات علـــى التفاصيل ولم 
تشـــر إلى التقرير إال بوصفه تكهنات، في حني 
قال وزير النقل األملاني ألكســـندر دوبرينت إن 
األمـــر متروك اآلن لســـلطات مكافحة االحتكار 

لدراسة هذه املزاعم.

لوكا دي ميو:

استمرار الجدل بشأن األضرار 

البيئية للديزل يفرض علينا 

تقديم بدائل أخرى

ضعفا قيمة عمليات الدفع 

اإللكتروني في الصين 

مقارنة بحجمها في الواليات 

المتحدة
50

مليارات دوالر جمعتها 

السعودية في أبريل الماضي 

من خالل أول إصدار دولي 

للصكوك اإلسالمية

9

بين كافيندر:

الصين قد تصبح من أوائل 

دول العالم التي تتخلى عن 

العمالت النقدية
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اقتصاد
{تطويـــر آليات التمويـــل يجب أن تتجاوز تلبيـــة احتياجات العمالء وتقليـــل مخاطر البنك وأن 

تشمل تصورا يأخذ فيه التمويل عن بعد حيزا أكبر}.

إياد العسلي
املدير العام للبنك العربي اإلسالمي

{تأســـيس جهاز أمن الدولة في الســـعودية سيعزز من فرص االستثمار وسيعمل على تسهيل 

اإلجراءات وسيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين}.

ماجد بن القصبي
وزير التجارة واالستثمار السعودي

} أبوظبــي - أطلقـــت حكومـــة أبوظبي خطة 
زراعيـــة متكاملة للموســـم احلالي، في خطوة 
تهدف منها إلى حتقيق االستدامة في القطاع 
الزراعـــي ودعـــم األمـــن الغذائي فـــي اإلمارة 

مستقبال.
وقـــال ناصـــر محمـــد اجلنيبـــي، الرئيس 
التنفيذي ملركز خدمـــات املزارعني باإلنابة إن 
”اخلطة الزراعية اجلديدة من أكثر املمارســـات 
فعالية وجناحا وتقـــود إلى وضع إطار زمني 

ونوعي منظم ألصحاب املزارع“.
وأشار إلى أن اخلطة تعزز من دور ”املركز 
الفعال في حتقيق االستدامة في قطاع الزراعة 
ودعـــم األمن الغذائي في إمـــارة أبو ظبي كما 
أنها تســـاعد املـــزارع في إعطاء أطـــول فترة 

زمنية ممكنة خالل العام إلنتاج احملصول“.
وتبدأ اخلطة باإلعالن عـــن اإلطار الزمني 
وصـــوال إلـــى تزويـــد األســـواق بأطنـــان من 
املنتجات احمللية عالية اجلودة التي المســـت 
بشـــكل مباشـــر احتياجـــات املســـتهلكني في 

السنوات األخيرة.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع إن الزراعـــة في 
أبوظبـــي قادرة علـــى مواجهة تزايـــد الطلب 
احمللـــي بفضل االســـتراتيجية التي وضعتها 
احلكومـــة للتأقلم أكثر مع التطورات التنموية 
املتســـارعة واملتمثلة فـــي الزيادة الســـكانية 
املطردة وتغير اســـتخدامات األراضي وأمناط 

املعيشة.
وجتسد خطة اإلنتاج الزراعي التي ينفذها 
املركز ســـنويا جهـــود حتقيق االســـتدامة في 
قطـــاع الزراعة ودعم مظلـــة األمن الغذائي في 
إمـــارة أبوظبي وحتقيق دخـــل جيد ألصحاب 
املزارع من خالل عقـــد توريد متميز يبرمه مع 

املركز.
ويحـــرص املركز من خالل اخلطة الزراعية 
السنوية على تلبية احتياجات املستهلكني من 

احملاصيـــل واملنتجات احملليـــة التي أضحت 
تشـــكل أولوية شـــرائية لهم نظرا ألســـعارها 

املتميزة وجودتها العالية.
ويستهدف املركز من خالل اخلطة الزراعية 
للعام 2017 - 2018 زراعة 21 محصوال تشـــمل 
نحـــو 38 صنفا من اخلضروات في أكثر من 24 

ألف مزرعة تضمها اإلمارة.
وأوضـــح اجلنيبـــي فـــي وقت ســـابق أن 
استخدام تقنيات زراعة الهيدروبونيك أسهمت 
في زراعة 4 أصناف رئيســـية من اخلضروات 
على مـــدار العـــام وهـــي اخليـــار والطماطم 

والفلفل بأنواعه إضافة إلى الورقيات.
وتراعي اخلطة الزراعية الســـنوية توقيت 
الزراعة واحلصاد باإلضافة إلى دراســـة واقع 
السوق وعملية العرض والطلب على املنتجات 
التي ميكن زراعتها في التربة احمللية وتتوافق 

مع الظروف املناخية للدولة.
ويبـــدأ تنفيذ اخلطة الزراعية في منتصف 
أغســـطس في حني يبدأ موسم جني احملصول 
فـــي بداية شـــهر أكتوبـــر بإجمالـــي نحو 47 
أســـبوعا، منها 15 أســـبوعا تعد فتـــرة ذروة 

اإلنتاج.
واســـتبق املركز اإلعالن عن اخلطة بإجراء 
دراســـات مســـحية لألســـواق من أجل معرفة 
احتياجـــات املســـتهلكني، مـــا يحقـــق منفعة 
مزدوجة من خالل اكتســـاب رضا املستهلكني 

وحتقيق أعلى عائد ممكن ألصحاب املزارع.
وتعد اخلطة الزراعية خطوة عملية لتنظيم 
عمل املزارع واســـتمرارية اإلنتاج ألطول فترة 

ممكنة من العام.
وتعتمد اخلطة على دراســـة كل منطقة في 
اإلمـــارة على حـــدة وحتدد أنـــواع احملاصيل 
املناســـبة لها مع محاولـــة التوفيق بني إنتاج 
املزارع املكشـــوفة والبيوت البالستيكية ومن 

ثم يتم إخطـــار كل مزرعة باألصناف املتوافقة 
مع ظروفها ومتطلبات السوق في ذات الوقت.

ويحـــرص مركـــز خدمـــات املزارعـــني في 
أبوظبـــي على التعاقـــد مع أصحـــاب املزارع 
لتسويق منتجاتهم وفق نظام يضمن حصول 

صاحب املزرعة على أكبر عائد ممكن.
ومتنح عقـــود التوريـــد للمزارعني العديد 
من املزايـــا التي تتضمن تســـويق منتجاتهم 
الطازجة بســـهولة وجودة حيـــث يوفر املركز 
نقاطا ومراكز اســـتالم للمحاصيل واملنتجات 
بالقرب مـــن املزارع ومن ثم نقلهـــا إلى مراكز 
فرزهـــا  عمليـــة  لتتـــم  والتغليـــف  التعبئـــة 

وتصنيفها وأخيرا توريدها إلى األسواق.
ويحرص خبـــراء الزراعة العاملني باملركز 
على تقدمي اإلرشـــاد ألصحاب املزارع وتقدمي 

املشـــورة حســـب ظروف كل مزرعة على حدة. 
وإلـــى جـانـــب ذلــــك، ينظــــم املـركــــز دورات 
تـدريبيـــة على مـــدار العـام لفـائـــدة أصحاب 
املـــزارع وعمال املزرعة بهـــدف زيادة معارفهم 
وصقـــل مهاراتهـــم حـــول أفضل املمارســـات 

الزراعية.
وتخول عضوية املزارع في املركز االستفادة 
من الدعـــم احلكومي وبرنامج حتســـني دخل 
املزارعني كما تتيـــح العضوية احلصول على 
البذور واألســـمدة ومعظم مستلزمات الزراعة 

األخرى بأسعار تنافسية.
وفتح املركز باب تسجيل املزارعني املهتمني 
بزراعة اخلضروات وفق خطة املوسم الزراعي 
للمرة األولى من خالل إرســـال رســـالة نصية 

ألصحاب املزارع مرفق بها رابط إلكتروني.

ويتيح لهــــم املوقع الوصول إلى النمـوذج 
تعبئـــة  ثـــم  ومـــن  اختصاصاتهـــم  بحســـب 
االستمارة بكـل ســـهـولة، كمـا ميكـن للمـزارع 
احلصـــول على النمـــوذج من خـــالل التوجه 
إلى املراكـز اإلرشــــادية املنتشــــرة في إمـارة 

أبوظبي.
وبلغ حجم إنتاج املوسم الزراعي الشتوي 
للخضروات، 47 ألف طن، مسجال زيادة بنحو 
28 باملئة، مبقارنة ســـنوية، حيث بلغ إجمالي 
اإلنتاج فـــي العام املاضي نحـــو 33 ألف طن، 

بحسب بيانات مركز خدمات املزارعني.
ويجـــري املركـــز جتـــارب الختيـــار أفضل 
الطـــرق لتقليـــل كميـــة املياه املســـتخدمة في 
الزراعة، حيث يعمل مع شركات عاملية إلدخال 

تقنيات جديدة تقلل هدر املياه.

عززت حكومة أبوظبي خططها الرامية لتحديث االســــــتراتيجيات املتعلقة بالتنمية الزراعية 
ووضع احللول املســــــتدامة ملواجهة حتديات األمن الغذائي في اإلمارة بالكشف عن خطة 

إنتاج احملاصيل للموسم احلالي.

خطة المحاصيل المحلية تعزز األمن الغذائي في أبوظبي

[ تنويع اإلنتاج الزراعي خطوة نحو تحقيق االكتفاء الذاتي  [ مركز خدمات المزارعين يدخل تقنيات جديدة تقلل هدر المياه

ثورة زراعية مستدامة

محمد حماد

} فّضلـــت مصر حتقيـــق معـــادالت متوازنة 
القتصادهـــا الـــذي يعانـــي من خلـــل هيكلي، 
عبـــر تبّني سياســـات نقدية انكماشـــية منها 
رفع معدالت الفائـــدة بهدف مواجهة التضخم 

الناجت عن حترير سعر صرف عملتها.
وتتمادى السياسات االقتصادية في تبني 
تكتيـــكات دون رؤية اقتصاديـــة عميقة، فعلى 
صعيد مشـــكلة نقص ســـلعة األرز باألســـواق 
التـــي تتكـــرر كل عـــام، أعلنـــت احلكومة منع 

تصديره للخارج مؤقتا، رغم وجود فائض في 
معدالت االنتاج يفوق االستهالك.

ويصـــل إنتاج محصـــول األرز خالل العام 
احلالي لنحـــو 7.5 مليون طـــن، وتنتج البالد 
نحـــو 4.5 مليـــون طـــن أبيـــض، فـــي حني أن 
استهالك مصر من األرز ُيقدر بنحو 3.3 مليون 
طـــن أرز أبيض، مبا يعني أن هناك حوالي 1.2 

مليون طن فائضا عن االستهالك احمللي.
ولم تتحـــرك احلكومـــة لضبط األســـواق 
ومطـــاردة محتكـــري الســـلعة، واجتهت إلى 
سياســـات تفقدهـــا البعـــض مـــن أســـواقها 

اخلارجية بدال من وضع إطار عام يقضي على 
املشـــكلة لألبد. كمـــا جلأت إلى زيادة أســـعار 

تذاكر مترو األنفاق، بدل زيادة كفاءته.
وأدت هذه السياســـات إلـــى تفاقم األزمة 
ودخل االقتصاد في مرحلة الركود التضخمي، 
الـــذي أدى إلـــى ارتفاع مســـتويات األســـعار 
مبعدالت تفوق قدرة املســـتهلكني على الشراء 
واملنتجـــني على تســـويق املنتجـــات، لترتفع 

األسعار تزامنا مع ركود األسواق.
وأجمع اقتصاديون على أنه ال سبيل أمام 
احلالـــة املصريـــة للخروج مـــن عثرتها إال من 
خالل سياســـات توسعية تعزز قدرة االقتصاد 

على النمو.
وانتقـــدوا توجـــه اإلنفـــاق االســـتثماري 
للحكومـــة إلى املشـــروعات الكبـــرى فقط رغم 

أهميتها مســـتقبال، وقالوا إن تلك السياسات 
ال بـــد أن يتواكـــب معهـــا إنفاق علـــى صعيد 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة حتى تتكامل 

منظمة النمو االقتصادي بالبالد.
وقال هاني توفيق، رئيس االحتاد العربي 
لالســـتثمار املباشـــر، لـ”العـــرب“ إن ”اإلنفاق 
احلكومـــي مطلوب مـــن الناحيـــة االقتصادية 
في حاالت الكســـاد والركود وبوار الســـلع في 

األسواق، في ظل إنتاج ال يجد من يشتريه“.
وأكد أن احلكومات تلجأ عادة إلى مواجهة 
هذا النوع من الركـــود إلى زيادة اإلنفاق على 
مشـــروعات الطرق واملرافـــق واملدن اجلديدة، 
بغرض تشـــغيل شـــركات املقـــاوالت والعمال 
وزيـــادة دخولهـــم، وبالتالي تنشـــيط الطلب 

احمللي الفّعال على هذه السلع الراكدة.
أما في حالة الركود فيرى أن البطالة ناشئة 
عن إغـــالق املصانع ألســـباب منهـــا االرتفاع 
املبالغ في قيمة اجلنيـــه قبل التعومي وانعدام 
املنافســـة لصالح االســـتيراد مـــن اخلارج، ما 
أدى إلى تهالك املعـــّدات واملباني وعدم توافر 
العمالـــة املدربة واملؤهلة، ومـــن ثم عدم توافر 

سلع منتجة محليا.
وقّدرت جلنـــة التعثر باحتـــاد الصناعات 
املصرية عدد املصانـــع املغلقة منذ يناير 2011 

وحتى اآلن بنحو 4200 مصنع.
وتقـــول غرفـــة التشـــييد والبنـــاء باحتاد 
الصناعات املصريـــة إن هناك نحو 90 صناعة 

مرتبطة بقطاع اإلنشاءات واملقاوالت.
ويعتقـــد توفيق أن اإلنفـــاق احلكومي في 
هـــذه احلالـــة يجـــب توجيهه إلعادة تشـــغيل 
املصانـــع املتوقفـــة وجتديد معداتهـــا وإعادة 
تأهيـــل عمالها بغـــرض زيادة اإلنتـــاج وفتح 
األســـواق التصديرية التـــي فقدتها املنتجات 
املصرية، تزامنًا مع ظروف تنافسية تخفيض 

عملتها.
ويلفت البعض مـــن املراقبني إلى أن اللوم 
فـــي هـــذا التوّجه يقـــع على عاتـــق املجموعة 

االقتصاديـــة الســـابقة التـــي لم توّجـــه نظر 
احلكومـــة لهذا الفـــرق اجلوهـــري بني نوعي 
اإلنفاق احلكومي، والتـــي كلفت البالد طباعة 
مليارات اجلنيهات، نتج عنها زيادة مؤقتة في 

التشغيل والطلب، مع كثير من التضخم.
وســـجلت معـــدالت التضخـــم فـــي مصر 
مســـتويات قياســـية وصلت إلـــى 30.9 باملئة 

خالل شهر يونيو املاضي.
وشـــرح مدحـــت نافـــع خبير االســـتثمار 
والتمويل ذلك األمر بالقـــول إن ”كافة احللول 
احلالية هـــي رد فعل ملشـــكلة حقيقيـــة، وهو 
أسلوب ال يتالءم مع استراتيجيات بناء تنمية 

مستدامة القتصاد البالد“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن هنـــاك منوذجـــا 
للحلـــول الصعبـــة التـــي أتت ثمارها بشـــكل 
ملموس، وبدأت وزارة قطاع األعمال العام في 
إصالح هياكل عدد من الشركات اخلاسرة، من 
خالل ضخ سيولة نقدية في رأس املال العامل 
بها، ما أدى إلى حتويلها من شـــركات خاسرة 

إلى شركات رابحة.
وقال أشرف الشرقاوي وزير قطاع األعمال 
العـــام إن ”صافـــي أربـــاح الشـــركات التابعة 
للـــوزارة خالل النصف األول مـــن العام املالي 
املاضي بلغت 150 مليون دوالر بعد أن مت رصد 

89 مليون دوالر لتطوير هذه الشركات“.
وهـــذا النموذج دليـــل علـــى أن املواجهة 
احلقيقيـــة للمشـــكالت االقتصاديـــة تؤســـس 
القتصاد قوي قائم على دعائم حقيقية، بدال من 
إرضاء املؤسسات املالية، دون وضع إجراءات 
تســـاعد على زيادة قيمتـــه املضافة التي تعزز 

من توليد الوظائف وزيادة اإلنتاجية.
وتتبع القاهرة سياسات انكماشية نتيجة 
ضغوط صنـــدوق النقد الدولـــي الذي منحها 
قرضا ملســـاندة برنامجها إلصـــالح االقتصاد 
بقيمـــة 12 مليـــار دوالر على مدار 3 ســـنوات، 
وحصلت على دفعتـــني منه حتى اآلن بنحو 4 

مليارات دوالر.

حّذر اقتصاديون مصريون من إمعان احلكومة في اتباع حلول سهلة في مواجهة األزمات 
ــــــة ملعاجلة طبيعة تلك املشــــــكالت التي تطارد  ــــــة، بدال من وضع أســــــس حقيقي االقتصادي

االقتصاد املتعثر، وباتت تلجأ إلى املسكنات الفورية التي تزيد من معاناة املواطنني.

الهروب إلى الحلول السهلة يعمق جراح االقتصاد المصري

[ األسواق تدخل مرحلة ركود تضخمي وتفاقم معاناة الفقراء  [ انتقادات للسياسات الترقيعية التي ال تؤسس لتنمية مستدامة
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[ التقاط الصور ينشط الجراحات التجميلية تنافسا على إظهار الجمال  [ باحثون يؤكدون أن السيلفي سبب لظهور بعض األمراض

}  لنــدن - خلصت دراســــة بريطانية حديثة 
إلى أن النســــاء أكثر هوسا بالسيلفي بعدما 
توصلــــت مــــن خــــالل إحصائيــــات وجتارب 
واقعية إلى أن النســــاء مهوسات بالتصوير 
بشــــكل عام والسيلفي بشــــكل خاص، إذا ما 
قــــورن بالرجــــال، حيث يقضــــني نحو خمس 
ســــاعات أســــبوعيا في أخذ صور السيلفي، 
وذلك مــــن أجل إبــــراز جمالهن الســــتعاضة 
بعض مشــــاعر النقص والذاتيــــة التي تكمن 
داخلهن، أو للشــــعور بجمالهن وأنوثتهن في 

مواجهة أصدقائهن.
وتعرف الصــــورة الذاتية أو ســــيلفي أو 
الصورة امللتقطة ذاتيا، أنها عبارة عن صورة 
شــــخصية يقوم صاحبها بالتقاطها لنفســــه 
باســــتخدام آلة تصوير أو باستخدام هاتف 
ذكــــي ُمجهز بكاميــــرا رقمية، ومــــن ثم يقوم 
بنشرها على الشبكات االجتماعية (فيسبوك/
تويتر/إنســـتغرام وغيرها)، وذلك العتمادها 
كصــــورة رئيســــية فــــي ملفه الشــــخصي أو 
لتســــجيل حضوره فــــي مكان ُمعــــني أو إلى 
جانب أشخاص ُمعينني، أو حتى للتعبير عن 

حالة نفسية ُمعينة.
وعادة مــــا تكون هذه الصــــور عبارة عن 
صــــور عفوية ال تتســــم بأي رســــمية، ويقوم 
صاحبهــــا بالتقاطهــــا عبــــر اإلمســــاك بآلــــة 
التصوير بيده وتوجيه الكاميرا إليه، وميكن 
االســــتعانة بعصا الســــلفي للحصــــول على 
زاوية رؤية أوسع، اللتقاط الصور اجلماعية 

مثال.

١٩٢٦: أقدم صورة سيلفي

بالرغم من مساهمة الشبكات االجتماعية 
في انتشــــارها، إال أن نشــــأة هــــذا النمط من 
الصــــور يعــــود إلى نهايــــات القرن التاســــع 
عشــــر وبدايات القرن العشــــرين وذلك بفضل 
كاميرات براوني، حيث كان املصورون الذين 
يلتقطون تلك الصور الشــــخصية يستعينون 
مبرايــــا اللتقاط تلك الصور. أما عن تســــمية 
ســــيلفي فتعــــود إلى ســــنة 2002 على هامش 
املنتدى اإللكتروني األســــترالي إيه بي ســــي 
أونالين، قبــــل أن يتم اعتمادهــــا على نطاق 

أوسع سنة 2012.
ومت التوصــــل تقديريــــا إلــــى تاريخ أقدم 
صورة ســــيلفي فــــي التاريخ، حيــــث وجدت 
صدفــــة فــــي ألبــــوم صــــور عائلــــة إنكليزية 
يعود تاريخها إلى ســــنة 1926 ومت التقاطها 

بواسطة عصا سيلفي.
وأظهــــرت نتائج اســــتطالع للرأي أجرته 
الوجــــه  لتجميــــل  األميركيــــة  األكادمييــــة 
وجراحات إعادة بناء األنسجة شمل 2700 من 
أعضاء األكادميية أن واحدا من بني كل ثالثة 
شــــهد زيادة في طلبــــات العمليات اجلراحية 
بســــبب زيــــادة وعي املرضــــى بأهمية عرض 
صورهم على وســــائل التواصل االجتماعي. 
وأشارت نتائج االستطالع إلى زيادة نسبتها 
عشــــرة باملئة في عمليــــات جتميل األنف بني 
عامي 2012 و2013 وزيادة بلغت ســــبعة باملئة 
فــــي عمليــــات زرع الشــــعر وســــتة باملئة في 

عمليات إزالة جتاعيد اجلفون.

هوس بالجمال

لذلــــك ظهرت العديد من الدراســــات التي 
اهتمــــت بالســــيلفي وتأثيرهــــا خاصة على 
النســــاء، حيث أفادت دراســــة حديثة أجراها 
عدد مــــن الباحثني البريطانيني بأن النســــاء 
يهدرن الكثير من أوقاتهــــن في التقاط صور 
الســــيلفي، ما يجعلهــــن مهووســــات بإبراز 
جمالهــــن أمــــام اآلخريــــن، لكونها مــــن أكثر 
الوسائل إظهارا جلمال وأنوثة املرأة، خاصة 
إذا كانت بغرض النشر على مواقع التواصل 
االجتماعي. وأوضحت الدراسة أن هذا النوع 
مــــن التصوير يصبح خطرا إذا ما وصل إلى 
معــــدل قضــــاء 16 دقيقة في التقــــاط الصورة 
الواحدة خــــالل املرحلة العمرية بداية من 16 

إلى 25 عاما.
وبحســــب وكالة الصحافــــة العربية، قال 
أحمد سعد أســــتاذ الطب النفســــي بجامعة 
عــــني شــــمس املصريــــة إن هنــــاك الكثير من 
األســــباب النفســــية التي تقــــف وراء هوس 
الفتيات بالســــيلفي والتصوير بشــــكل عام، 
ومنها أن تكون الفتاة مفتقدة للثقة بالنفس، 
وخاصــــة في ما يخص النواحي األنثوية من 
جمال ومظهر، وهو ما ينعكس في عرض تلك 
الصور علــــى مواقع التواصــــل االجتماعي، 
حيث تســــعى الفتــــاة إلظهار جمالها بشــــكل 
تعتقد فيه أنــــه مينحها القوة والثقة، خاصة 
الصديقــــات  إعجــــاب  صورتهــــا  نالــــت  إذا 
واملتابعــــني، فهي بذلك تكــــون قد لفتت أنظار 
اآلخرين، وحصلت على بعض القوة النفسية 

لتعويض ما بها من ضعف في ثقتها بنفسها، 
وشعورها بعدم القيمة والتهميش.

وأضاف أن النرجسية أيضا من األسباب 
املباشرة التي جتعل النساء مهوسات بصور 
السيلفي، فهن يســــعني دائما إلى أن يظهرن 
أنفســــهن ويتباهــــني بصفاتهــــن اجلماليــــة 
واألنثوية، حيث حتركهن مشــــاعر األنا، التي 
يشــــبعها الشــــعور بأن ال مثيل لهــــن، وأنهن 

حاالت وأشخاص فريدة في اجلمال.
ولفت ســــعد إلى أن املهوسات بالسيلفي 
غالبــــا مــــا يحرصن على توثيــــق كل حلظات 
حياتهن حتــــى دون وجود مناســــبة بعينها 
تســــتدعي منهــــن ذلــــك، وهــــو مــــا يقتحــــم 
خصوصياتهن ويكشــــف حياتهــــن اخلاصة 
والتــــي ال يجب أن يعرفهــــا اآلخرون، كل ذلك 
من أجل احلصول علــــى إعجابات وتعليقات 
تغذيهن بالشعور بأن لهن أدوارا فعالة داخل 
محيطهــــن، ويرين أن ذلك شــــيء مييزهن عن 
غيرهن، وهو ما يعرف بالنرجسية الساذجة، 
حيــــث يقســــن قيمتهــــن بعــــدد اإلعجابــــات 
أو التعليقــــات التــــي تصــــدر مــــن األصدقاء 
أو املتابعــــني، وهــــذا مــــا يؤكــــد معاناتهــــن 
مــــن اضطرابات نفســــية وســــلوكية بحاجة 
إلــــى تقــــومي، كذلك قد ميثــــل الفــــراغ وامللل 
والتهميش الذي تعانيه بعض الفتيات سببا 
يدفعهــــن إلى الهــــوس بصور الســــلفي مللء 
أوقات الفراغ والتخلص من امللل والتهميش 

الذي يشعرن به.
وأشار ســــعد إلى مرض سيلفيتيز، وهو 
اضطراب نفســــي تعاني منه خاصة النســــاء 
املهوســــات بالســــيلفي أو التصوير الذاتي، 
وغالبا ما يصيبهن في الفترة من عمر 16 إلى 
25 عاما، تلك املرحلة العمرية التي تكثر فيها 
الفتاة من التقاط الســــيلفي، ما يشير إلى أن 
ارتباط النســــاء الزائد بالتقاط عدد ال حصر 
له من صور الســــيلفي مرض نفسي، وعندما 
تصل الفتاة إلى هذه املرحلة يصبح السلفي 
خطرا يهدد اســــتقرارها النفسي، وعليها أن 
حتاول تقــــومي ما تعاني منه مــــن اضطراب 

سلوكي ونفسي في الهوس بالسلفي.
وأكــــدت دعاء علــــي استشــــارية مصرية 
فــــي الصحــــة النفســــية أن طبيعــــة املــــرأة 
جتعلها تنجرف بهوس وراء كل ما يشــــعرها 
بوجودهــــا وذاتهــــا ويحقــــق لها الســــعادة، 
وهو ما يتبلور في شــــغفها بالســــيلفي كونه 
يحقق لها مشــــاعرها الذاتية، بعكس الرجل 
متاما الــــذي يــــرى أن مثل هذه املمارســــات 
مــــن التفاهــــات التــــي ال يجب االهتمــــام بها 
مطلقا إن لم يوجد ســــبب أو مناســــبة لذلك، 

فقد يقوم بالتقاط ســــيلفي ولكن إذا 
كان هناك ما يدفعــــه إلى ذلك، مثل 
توثيق مناســــبة سعيدة لن تتكرر 
مرة أخرى، أو لالحتفاظ بشــــيء 

مــــا يعرف جيدا أنه ســــيصبح 
ذكرى قد تســــعده، األمر الذي 
ال تعتقد فيه املرأة، فقد تهتم 
بطبيعتهــــا باالحتفاظ بكل 

حلظاتهــــا، حيث تســــعى 
لتوثيــــق كل مــــا متر به 
حتــــى وإن كان تافهــــا 

التوثيــــق،  يســــتحق  ال 
فيمكنها إهدار أكثر من 40 دقيقة 

يوميا في التقاط العديد من الصور الذاتية، 
فيما يعادل خمس ساعات أسبوعيا، بل إنها 
قد تقــــوم بالتقــــاط أكثر من صورة ســــيلفي 
خالل الدقيقة الواحدة للوصول إلى مستوى 
اجلمــــال املثالــــي للصــــورة، وهــــو مــــا ينذر 
باخلطر، ألن وصول هوس الفتاة بالتصوير 
إلى هذا احلد ال يعبر سوى عن مرض نفسي 
تعانــــي منه تكون له مضاعفاته على توازنها 

النفسي والعصبي واالجتماعي.
وأوضحت علي حــــول تأثير هوس املرأة 
بالســــيلفي علــــى عالقاتهــــا االجتماعية، أنه 
ذات تأثير سلبي على عالقة الفتاة مبحيطها 
االجتماعي، فقد تخسر العديد من صديقاتها 
ملجرد أنهــــن لم يبدين إعجابهــــن بصورتها، 
فمــــن املعلــــوم أن الدافع وراء التقــــاط الفتاة 
للســــيلفي هو نشــــرها على مواقع التواصل 
للتباهــــي بها، فإذا لم تنل تلك الصور تفاعال 
على مســــتوى عال، أو حصلت على تعليقات 
غيــــر مرضية مــــن إحــــدى الصديقــــات، فإن 
النتيجة ستكون ســــلبية على عالقتهما وقد 

تصل إلى القطيعة.
تزيــــد  الســــيلفي  صــــور  أن  وأضافــــت 
مــــن مشــــاعر الغيــــرة واحلقد واحلســــد بني 
األصدقــــاء في إطار املنافســــة غير احلميدة، 
األمــــر الذي يحدث اضطرابا فــــي العالقة قد 
يصــــل إلــــى تدميرهــــا، وكذلك فــــإن عالمات 
النرجســــية والغرور التي تظهر على مالمح 
الفتــــاة أثنــــاء التقاط بعض الصــــور تعمدا، 
حتد مــــن تعامالت اآلخرين معهــــا، وتضّيق 

من دائرتها االجتماعيــــة، فقد يعتقد البعض 
من خاللها أنها شخصية سيئة وغير سوية، 
لذلك ال يحاولون االقتــــراب منها أو التعرف 
إليها،  وهو ما يؤثر عليها سلبا من الناحية 
النفســــية، ألنها فقــــدت عالقاتهــــا باختالف 
مستوياتها، لذلك عليها احلد من التقاط هذا 
النوع من الصور، كما أنه غير محبذ عرضها 
جميعهــــا على مواقــــع التواصل االجتماعي، 
وإن كان ال بد من ذلك فيمكنها النشــــر بشكل 
مقــــنن، ويفضل ابتعــــاد الفتاة فتــــرة ما عن 
العالم االفتراضي حتى تدرك عاملها احلقيقي 
والواقعي الذي ُيفترض عليها التعايش معه 

أكثر والتفاعل معه بشكل إيجابي.
كمــــا كشــــفت البحــــوث اجلديــــدة أن كال 
اجلنســــني يتالعب بصوره خللــــق االنطباع 

املرغوب فيه أثناء التقاط السيلفي.
وبحســــب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
يقــــوم الرجــــال فــــي العــــادة بالتقــــاط صور 
الســــيلفي من ارتفــــاع اخلصر حتــــى يبدوا 
أطــــول وأكثر قــــوة، مــــا يظهر لشــــريكاتهم 

احملتملة أنهم قادرون على حمايتهن.
أمــــا النســــاء فهــــن أكثــــر ميــــال اللتقاط 
الصــــور مــــن ارتفاع الــــرأس، وذلــــك بهدف 
إبــــراز مالمــــح الوجه وإخفاء وزن اجلســــم، 
باإلضافــــة إلــــى أن بعض النســــاء 
يلجأن إلــــى التقاط الصور 
من األعلى الستعراض 
شــــكل أثدائهــــن إلثارة 

شركائهن احملتملني.
وفــــي الدراســــة قــــام 
جامعــــة  فــــي  الباحثــــون 
ساسكاتشــــوان فــــي كنــــدا، 
بدراســــة أكثر من 900 صورة 
ســــيلفي للرجال والنساء على 
تطبيق تينــــدر للمواعدة، والذي 
يستخدمه ما يقدر بنحو 50 مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم.
واختــــار الباحثــــون هــــذا التطبيق ألنه 
يعتمد على االجنذاب اجلســــدي للتوفيق بني 
الشــــركاء احملتملني، حيث يقوم املســــتخدم 
بســــحب صــــورة اآلخــــر لليمني ليســــمح له 
بالتواصــــل معــــه، أو اليســــار إذا لم يحدث 

االجنذاب املرغوب.
الرجــــال  معظــــم  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
والنساء يلتقطون صور السيلفي من األمام، 
ولكن كان هناك اختالف ملحوظ في استخدام 
ارتفاع الكاميــــرا بني الرجال والنســــاء عند 

التقاط الصور.
وقــــال اخلبراء إن هناك أســــبابا تطورية 
ســــليمة وراء هذا التباين في التقاط الصور، 
فالنســــاء عمومــــا ينظرن إلــــى الرجال طوال 
القامة علــــى أنهم أقوى وأكثــــر خصوبة من 
الرجــــال قصيــــري القامــــة، كمــــا أن التقاط 
الصورة من األســــفل يجعل فــــك الرجل يبدو 
أكثــــر وضوحا، وهــــذه تعتبر ســــمة ذكورية 

جذابة جدا.
أما النساء فال يردن أن يظهرن كمهيمنات 
على الشــــركاء الذكور احملتملني أو أن ُينظر 

إليهن كتهديد على الرجال.
كما قــــاد هــــوس املــــرأة بالتقــــاط صور 
الســــيلفي بصفــــة يوميــــة إلى جهلهــــا التام 
مبضاره على بشــــرتها، فهي على الرغم مما 
تعــــرف به من حرص شــــديد علــــى االهتمام 
ببشرتها ومحافظتها عليها الدائمة بإضافة 

الكرميــــات واملرطبــــات والزيــــوت التي تقوم 
صحيــــة  وجتعلهــــا  وترطيبهــــا  بتنعيمهــــا 
ونضرة ومشــــرقة، أغفلــــت البحث والتقصي 
حول إيجابيات الســــيلفي وسلبياته معتقدة 
أنــــه ال يشــــكل مصدر خطــــر علــــى صحتها 

اجلسمية والنفسية.
وأثبتت دراسة أميركية أن التقاط الصور 
بطريقة السيلفي يسبب ظهور جتاعيد الوجه 
ويســـاعد فـــي ظهور عالمـــات الشـــيخوخة 

املبكرة.
وقال اخلبـــراء والباحثـــون الذين قاموا 
بإجراء هذه الدراســـة إن ”الضوء الصادر من 
شاشات الهواتف الذكية ميكن أن يعزز ظهور 

التجاعيد“.
وأعلن األطباء املتخصصون في األمراض 
اجللديـــة أن التعـــرض باســـتمرار للضـــوء 
واإلشـــعاع الكهرومغناطيســـي الصـــادر من 
الهواتـــف الذكية يســـبب العديد من األضرار 
لبشـــرة الوجـــه ويســـرع في ظهـــور عالمات 

شيخوخة الوجه.
وأضاف اخلبراء أن هذه املوجات تســـبب 
تكسر احلمض النووي، مما مينع البشرة من 
جتديد نفســـها، ويزيد من الضغط على خاليا 

البشرة.
وذكـــر األطباء أيضـــا أن أضـــرار التقاط 
الصور بطريقة الســـيلفي التـــي زادت خالل 
اآلونـــة األخيرة، مماثلة متاما ألضرار تعرض 
الوجه ألشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة.
وقال سيمون زوكاي املدير الطبي لعيادة 
لينيـــا ســـكني إن الذين يلتقطـــون الكثير من 
صور الســـيلفي واملدمنني يجب أن يشـــعروا 

بالقلق.
وتابـــع ”أعتقد أن هناك فجوة في ســـوق 
املنتجات التي توفـــر احلماية، ألنني أعلم أن 
هنـــاك أشـــخاصا يلتقطون الكثيـــر من صور 
الســـيلفي ومدمنني يأتون إلـــي، لقد رأيت أن 

هناك ضررا وتسريعا لشيخوخة البشرة“.
أضاف زوكاي أنها ”موجة طويلة مختلفة 
من اإلشـــعاع، لذلك فـــإن الكـــرمي الواقي من 

الشمس ال يوفر احلماية منه“.
املتخصصون  واألطباء  اخلبراء  وكشـــف 
فـــي األمـــراض اجللديـــة أن احلـــل الوحيـــد 
ملثل هذه املشـــكلة هو التخلـــي عن التصوير 
بالسيلفي حفاظا على بشرة الوجه واحلرص 
علـــى اســـتخدام مقشـــر جيـــد للبشـــرة لكي 
يجعلهـــا نضرة وصحيـــة، وذلـــك ألن معظم 
الكرميات املرطبة والزيوت غير مفيدة للبشرة 
باملرة وإمنا من املمكن أن تضرها بشكل أكبر.

من أسباب تجاعيد الوجه

كشـــفت دراســـة كندية حديثـــة أن التقاط 
صور الســـيلفي ميكن أن يســـبب اســـتجابة 

اجلسم لنوبات الصرع.
وأفـــاد األطباء الكنديون بأن الضوء الذي 
ينبعـــث عند التقـــاط الصور ميكـــن أن يكون 
عامال مســـاهما فـــي حدوث نوبـــات الصرع، 
موضحني أنه يتســـبب في توليـــد طفرة غير 
عادية في املوجات الدماغية، ويسبب الصرع، 
حيث أنه يصيـــب 3 باملئة من حاالت الصرع، 
مما يجعلـــه نادرا، ولكنه أصبح شـــائعا بني 
األطفال واملراهقني، وصار أكثر خطرا مع منو 
األطفال، وزيـــادة اســـتخدامهم تقنية التقاط 

الصور باستمرار.

وادعـــى متخصصـــون في طب األســـنان 
فـــي املاضـــي أن التقـــاط صور الســـيلفي قد 
يكون مســـؤوال عن ارتفاع اخللل في األسنان، 
وعندما يلتقط االشخاص الصور يعتقدون أن 
هناك ضررا ما في أســـنانهم، وال يدركون أن 
هواتفهم هي من خلقت صورة مشـــوهة، وأن 
أسنانهم في الكثير من األحيان تكون على ما 

يرام متاما.

بين النرجسية والال نرجسية

أشـــارت دراسة أجرتها الرابطة األميركية 
للطب النفســـي إيه بـــي إيه إلى أن انتشـــار 
ظاهرة الســـيلفي بشـــكل واســـع وحـــاد في 
صفوف بعض الشباب، قد يشير إلى اإلصابة 
باضطراب عقلي لدى مدمنيها، ال سيما عندما 

يستحيل األمر حالة مزمنة.
وشخصت الدراسة حالة ناشط فيسبوكي 
فقد السيطرة على نفسه أمام رغبته اجلامحة 
فـــي تصوير نفســـه ”على مـــدار الســـاعة“، 
ومشـــاركة الصور في املواقع االجتماعية لـ6 
مرات في اليوم على األقل بشكل مستمر، وهو 

ما قد يرتبط بنوع من النرجسية املرضية.
في حني يوصف االلتقـــاط املفرط للصور 
أن  إال  الزائـــدة،  بالنرجســـية  الشـــخصية 
هنـــاك من يعتبره نوعا جديـــدا من التواصل 
االجتماعي، خاصة بعـــد أن ظهرت تطبيقات 
خاصـــة بذلك علـــى الهواتف الذكيـــة، مثلما 
هو عليه احلال مع تطبيق ســـناب شات. كما 
ظهرت مؤخرا موضـــة جديدة تتعلق بالتقاط 

شخصية جماعية بدل الفردية.
وبحســـب موقع اليف هكر تشـــير دراسة 
حديثـــة إلـــى أن معظم الذين يحبـــون التقاط 
محبـــني  أو  نرجســـيني  ليســـوا  الســـيلفي 
للظهور، حيث وجدت دراســـة أجراها باحثو 
جامعة بريجهام يوجن، ونشـــرت في فيجوال 
النـــاس  أن  كوارتيرلـــي،  كومونيكاتيـــون 
يلتقطون الســـيلفي لثالثة أســـباب رئيسية، 
هي إما يلتقطونها ألنهم اجتماعيون يريدون 
التواصل مع اآلخرين، وإما لتسجيل سيرهم 
الذاتيـــة، وإما لدعاية ذاتيـــة، وواحد فقط من 
تلك الدوافع يرتبط في الواقع مع النرجسية.

ووجـــدت أن التقـــاط الســـيلفي وســـيلة 
إلشـــراك األســـرة واألصدقاء واملتابعني، فهي 
أساســـا بدايـــة احملادثة، وهو مـــا يعادل في 
الواقع مثال املشي مع شخص تعرفه وتبتسم 
له وتقول مرحبا، التقاط الســـيلفي للتواصل 

ليس غرورا، إنه طريقة جديدة للتواصل.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن اســـتخدام 
الســـيلفي يعـــد وســـيلة لتســـجيل األحداث 
الرئيســـية فـــي حيـــاة األشـــخاص واحلفاظ 
علـــى ذكريات كبيرة وحميميـــة وكأنها كتابة 
ســـيرة ذاتية عن طريق الصور. إنهم يحبون 
أن يتمكن األشـــخاص من مشـــاهدة صورهم، 
لكنهـــم ال يهتمـــون بالضـــرورة بالتعليقـــات 
واالتصال، إنها أشـــبه بحفـــظ ألبوم الصور، 
فبدال من عرض الصور عندما تطلبها، تصبح 

متاحة على اإلنترنت.
في املقابل، ال تنقطع شركات التكنولوجيا 
عن إدخـــال املزيد من احملســـنات على تقنية 
الســـيلفي، حيث أطلقت شـــركة بريزما البز، 
تطبيقا جديـــدا يوفر للمســـتخدمني إمكانية 
حتويل صور الســـيلفي إلـــى ملصقات ميكن 

مشاركتها عبر تطبيقات التراسل.

أحدث الدراسات 
توصلت إلى أن 

النساء يهدرن الكثير 
من أوقاتهن 

في التقاط الصور

رافق اجتياح الهواتف المحمولة للحياة اليومية انتشــــــار ظاهرة التقاط صور الســــــيلفي 
انتشــــــارا واســــــعا في جميع أنحاء العالم بين النســــــاء والرجال بشكل الفت بلغ إلى حد 

أصبح مصدر تهديد للكثير من البشر وسببا في ظهور العديد من األمراض.

سيلفي استحواذ على أوقات البشر 

«الذين يلتقطون الكثير من صور السيلفي واملدمنون يجب أن يشعروا بالقلق، ألن اإلشعاعات الصادرة عن الهواتف الذكية حتى 
الكريم الواقي من الشمس ال يوفر الحماية منها}.

سيمون زوكاي
املدير الطبي لعيادة لينيا سكني في لندن



} إن أزمـــة القيـــم، وأزمـــة األيديولوجيـــات، 
وأزمـــة املجتمعـــات والثقافـــات، هـــي أزمات 
ســـتخلق خيبة أمـــل عامة لدى الشـــباب وما 
يتطلعون إليه، ســـواء على مستوى اإلميان أو 
اإلعجاب أو االلتزام، لذلك يجد الشباب أحيانا 
مجـــاالت إلشـــباع ذلك من خـــالل تصاعد قوة 
األيديولوجيات املتطرفة ذات النمط اإلرهابي، 
وهـــذا ما يحصل منذ عدة عقـــود من خالل ما 

نالحظه عبر مجريات التاريخ. 
من هنا جند فائدة في التساؤل عما يغري 
الشباب فعال في هذه احلركات، على الرغم من 
مخاطر احلرب واألخطار التي ميكن جتشمها 
على ســـبيل املثال في تنظيم مثل داعش، الذي 
يســـتند إلـــى قاعـــدة أيديولوجيـــة قوية ذات 

تطلعات تفوقية.

وجهة نظر غربية

قـــام العديـــد مـــن الباحثـــني بتوصيـــف 
الســـيرورة التـــي ميكن أن توصـــل في حلظة 
مـــن تاريخهـــا كل أيديولوجيا إلـــى التطرف 
في فكرها؛ حيث تبدأ املســـيرة بشـــكل يوحي 
باألرثوذكســـية، وهي تســـتند في اآلن نفســـه 
إلى انطواء اجلماعـــة العقائدي، وإلى انتظام 
داخلي معزز بشكل مينع على أعضاء اجلماعة 

أي انحراف. 
وإذا ما اســـتمر هـــذا األمر، فـــإن احلركة 
ســـتوصل إلى التعصب املتمحـــور حول منت 
عقائـــدي جامد، لتصبح حركـــة متصلبة حول 
أفكار واعتقادات تشكل قاعدة دغمائية بسيطة 
تتمتع بقوة احلقيقة املطلقة والنهائية. وهذه 
احلركة تقوم بتقســـيم العالم إلى خير وشـــر، 
وبالتبشـــير بصـــراع ال هوادة فيـــه ضد عدو 
حـــددت هويته بـــكل وضوح. ويتحـــول فيها 
عالـــم التعصب إلى عالم يأخـــذ بفكرة وحيدة 
ال تســـامح معها، فكرة إقصائية لكل نص آخر 
غيـــر ما تعتمده هي بشـــكل خـــاص، إنه عالم 
قاس ومغلق على كل مقاربة خارجية املنشـــأ؛ 

إنه نسق مغلق أقفل منطقه الذاتي على نفسه.
مـــن وجهـــة نظر غربيـــة، يعتبـــر اإلرهاب 
اإلســـالمي احلالي مبثابة تعصـــب، كما ينظر 
إليـــه بوصفـــه تهديـــدا متطرفا. مـــع تفضيل 
عبـــارة  باســـتخدام  اإلرهـــاب  هـــذا  وصـــف 
التطـــرف، فـــإن هـــذا التعصب يعنـــي األفكار 
”التـــي مبوجبها يتبنـــى الفـــرد، أو املجموعة 
شكل عمل عنيف يرتبط مباشرة بأيديولوجية 
متطرفـــة ذات مضمون سياســـي اجتماعي أو 
دينـــي، ترفض النظـــام القائم علـــى الصعيد 
السياســـي أو االجتماعـــي أو الثقافي“. تنزل 
التقاريـــر احلكومية التطـــرف عند ”حد التقاء 
سيرورة نفسية (شعور مضٍح بعدم االعتراف 
وباإلجحاف) مع منطق أيديولوجي يقوم على 
أســـاس مناد بالهوية وبالنزعـــة اجلماعوية، 
وبإحـــداث قطيعـــة مـــع امليثـــاق اجلمهوري 

والدميقراطية“.
ال يجد مثـــال احلياة الذي تقترحه احلركة 
اجلهادية أي حرج بالتخلي عن القيم العادية، 
بحجـــة اللجوء إلى مثل أخالقية ”عالية“ تبرر 
االنتقـــال إلـــى الفعـــل. وبذلك يصبـــح العنف 
مقاومة ملا حصل من اضطهادات، إنه وســـيلة 

دفاع وصراع من أجل استعادة الكرامة. 
تدور هـــذه الفكرة حـــول قضية خالصية، 
حيث تأخذ البطولة والعدالـــة مكانة مركزية، 
متثـــل نظرة صافية عـــن العالم، نظـــرة ثابتة 
وبنيوية قادرة على أن تشـــكل، بنظر الشبيبة 
الباحثة عن الهوية، مشروع مستقبل مغر، بل 
يبعث على الطمأنينـــة. واملكون املقدس الذي 

يتدخل فـــي كل نوع من التعصـــب، العلماني 
أو الدينـــي، يأتي هنا ليعـــزز عناصر االعتقاد 
وليبرر االلتزام بالعنف. ومن خالل االختالطات 
والتقديـــرات والقصـــورات املصرفيـــة تطرح 
الدعاية اجلهادية نفســـها بسهولة باعتبارها 
املدافعـــة عـــن احلقيقة واحلامية لهـــا، مقدمة 
توصيفاتهـــا باعتبارهـــا بديال عـــن ميوعات 

املجتمعات املعاصرة. 
البالغـــة ســـهلة لكنهـــا شـــديدة الفعالية، 
وهـــي حترك بدقـــة جـــداول احليـــاة العاملية 
الراهنـــة الغنية بالتناقضات، والال مســـاواة 

واالضطهادات من كل األنواع.
ومن ثمة يعتبر فرهاد كوســـروكافار، مدير 
األبحاث في مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
االجتماعيـــة، أن حوافز الشـــباب األوروبيني 
وهـــم على أهبـــة الذهاب إلى ســـوريا، حوافز 
ترتبط فـــي نظره مبكونات ثالثـــة كلها تؤدي 
إلـــى الهـــالك ”اهتمامات ذات طابع إنســـاني 
(إنقـــاذ اإلخوان املســـلمني الذيـــن يقوم نظام 
األسد الدموي بالقضاء عليهم)، نزعة أصولية 
فائقة اإلثارة (النضال ضد نظام شيعي ينبثق 
عن إســـالم مغشوش يقوم بســـحق املسلمني 
األصليني أهل الســـنة)، هـــذا إلى جانب البعد 
اللعبي، املرتبط باخلطر واإلحساس بالغربة“.
باختصار يصبح هذا املطلق، مبا يتميز به 
من ســـمة عليا وعاملية، هو ما يغري الشـــبيبة 

أكثر مما يغريهم املنت القائم على مفاهيم.
وعلـــى هـــذا الصعيـــد يصبـــح التنظيـــم 
اإلرهابـــي، مثـــل داعـــش هـــو التنظيـــم الذي 

يســـتجيب كليا ومباشـــرة لتطلعاتهم. حينها 
ال يعـــود بوســـع األيديولوجيـــات الغربية أن 
تتنافـــس مع الوعد الذي كفله الله باســـتعادة 
فردوس مفقود، وبعالم كامل يأخذ شكل خالفة 
عاملية وعودة إلى عصر اإلنسانية الذهبي. هنا 
يصبـــح الدين مبثابة ”قوة تضفي الشـــرعية“ 

دون أي تناقض ودون أي بديل ممكن.

هل يمكن العودة إلى الوراء

فـــي فتـــرة املراهقـــة، يدفع إغـــراء العنف 
والشـــعور بالســـيطرة الذي يؤمنـــه االنتقال 
إلى مرحلة الفعل، الشـــبيبة إلـــى الوقوع في 
التطرف الـــذي تقوده أيديولوجيا تســـاعدها 
على إشباع بحثها عن هوية، وإشباع حاجتها 

إلى االنتماء وااللتزام. 
إن املخالطـــة احلـــادة لهذا النســـيج الذي 
تتميـــز بـــه هذه األجيـــال، ال ســـيما من خالل 
للشـــبكات  والـــدؤوب  الدائـــم  االســـتخدام 
االجتماعيـــة، إلـــى جانـــب ســـياق األزمة في 
املجتمعـــات احلديثـــة، ستشـــكل روافع قوية 

لصالح الدعاية اجلهادية.  يضاف إلى ذلك أن 
رغبـــة البعض في الظهـــور (أن يصبح أحدهم 
شـــيئا ما) كأن يصير بطال أو شهيدا في عالم 
فردوسي، ستشـــكل اليوتوبيا املناهضة للنقد 
بامتياز. وبالفعل فإن ال شـــيء أكثر قوة وأكثر 
توحيدا وأكثر إغراء وفتنة للشـــباب الفاعلني 

من التطرف. 
االجتماعيـــة  املمنوعـــات  انتهـــاك  إن 
واألخالقيـــة واإلنســـانية ســـيهيئ فـــي نظر 
العقليات الغربية وفي نظر الهيئات الرســـمية 
ما ميكن أن نطلق عليه اسم ”الرعب اإلرهابي“. 
إال أن ذلك بالضبط هو ما ميكن أن يؤمن حاليا 
حاجات الشـــباب في صيرورتهم، ذلك أن هذا 
”الرعـــب“ إمنا يتحرك ويتطـــور عبر مترد ُيقاد 

إلى حده األخير. 
وإذا صح ذلك، وحتى يصار لالنقالب على 
العمـــل العنفـــي وإلعطاء املجموعة الشـــهادة 
النهائية عـــن االلتزام في النضـــال اجلهادي، 
ال بد مـــن رفع الكوابح الطبيعية بوجه النزعة 
العدائيـــة. ثمة العديد من األواليات النفســـية 
التـــي تهدف جميعها إلـــى التوجه إلى الواقع 
اجلمعي، والتي باستطاعتها أن تقدم الدوافع 

أو الضوابط الضرورية.

* خالصــــــة مــــــن بحــــــث: كريســــــتني نوناردي 
”العوامل النفسية واالجتماعية املعززة للتطرف لدى 
الشباب“، ضمن الكتاب 125 (مايو 2017) ”علم نفس 
اإلرهاب األفراد واجلماعات اإلرهابية“ الصادر عن 

مركز املسبار للدراسات والبحوث- دبي.

 
 

هوازن خداج

} فـــي 2 مايو مـــن العـــام 2011 مت اإلعالن عن 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن الدن على 
أيـــدي البحرية واملخابرات األميركية في منزله 
فـــي أبوت آبـــاد شـــرق باكســـتان، وتضاربت 
القصص حول تفاصيل عملية تصفيته ما ترك 
املجال مفتوحا ليشـــكك البعض بعدم مقتل بن 

الدن من األساس.
وفي يونيو 2017 تضاربت املعلومات حول 
مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في 
الرقة، وبقي هناك من يرجح أنه مازال متواريا 
عـــن األنظار ويتنقل في املناطق التي يســـيطر 
عليها تنظيمه، رغم نشـــر تنظيـــم داعش بيانا 

مقتضبا جدا يؤكد فيه مقتل زعيمه البغدادي.
بعيـــدا عـــن تبايـــن القصـــص وتضـــارب 
املعلومات، ففـــي كال امليتتني تتوارد األســـئلة 
الهامـــة والتـــي ال تقتصر على موت اجلســـد، 
إمنـــا على نهاية ما بناه بن الدن والبغدادي من 
ركائز فكرية في الفكر اجلهادي َحّولت قيادتهما 
من قيـــادة تنظيمية حلركات جهادية إلى قيادة 
روحيـــة فكريـــة لها أثـــر بالغ يتعـــدى عناصر 

هذيـــن التنظيمني الذين يؤمنون بأن هذا القتل 
استشـــهاد، ويثبت أنهم على حق في جهادهم، 
ليصل إلى شرائح كبيرة في املجتمعات العربية 

املسلمة.

ما أعلنه بن الدن في عدائه السافر للواليات 
املتحـــدة األميركيـــة وحلفائها حّولـــه في نظر 
كثيرين من ”جهادي بارز“ إلى ”الشيخ املجاهد“، 
كما أطلقت عليه بعض القنوات اإلعالمية كقناة 
اجلزيرة، ليكتسب فخامة اللقب ويصير ”ثائرا“ 
ضـــد الظلم والطغيـــان األميركيني، خاصة بعد 
هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أعطته قدرة على 
حشد طاقات املســـلمني في الدول العربية وفي 
الغرب ومن أشـــخاص أســـلموا حديثا وأبدوا 
اســـتعدادهم للقيام بعمليات انتحارية في بالد 
احتضنتهـــم، وجعلـــت من بـــن الدن أبا روحيا 
وملهمـــا للعديد مـــن التيـــارات اجلهادية التي 
توافقـــه في األصـــول واملبـــادئ، ومنها تنظيم 

داعش الذي اختلف باملســـار عـــن نهج تنظيم 
القاعـــدة األم، لكنه اتبع نفـــس الفكر في إقامة 
احلكم اإلسالمي املتمثل في اخلالفة اإلسالمية 

والذي لن يتحقق إال باجلهاد.
وما حققه البغدادي في فترة قصيرة أكسبه 
أهميـــة رمزيـــة أكثر مـــن كونها اســـتراتيجية 

عسكرية.
لقد اســـتطاع البغدادي االرتقاء من مرحلة 
التنظيـــم والعمل املســـلح، إلى مرحلـــة الدولة 
والتي سمحت له بالتوسع واالنتشار والدعوة 
كدولـــة وليـــس كتنظيـــم وكان لهـــا أثرها لدى 
املجاهدين، وبتكوينه لكوادر إدارية وإنشـــائه 
احملاكـــم الشـــرعية والشـــرطة وإدارة الهيئات 
واملعامـــل التابعـــة للدولـــة بجانـــب الكـــوادر 
العسكرية لضبط األمور، أثبت أن الدولة تطبق 
الشـــريعة عمليا وليس مجرد شـــعارات. وهذا 
أكسبه تأييد العامة وبيعات القبائل والكتائب، 
وساهم في تدفق املقاتلني األجانب على مناطق 
”اخلالفة“ فـــي العراق وســـوريا، بحيث لم يعد 
خريج مدرســـة  ممكنا اعتبـــاره كأي ”جهادي“ 
التطرف، فقدرته على إلهام املتشـــددين وتنفيذ 
هجمات باســـم الدولة اإلســـالمية تظهر حجم 
تغلغل مـــا بناه من فكر في العالـــم، وإن غيابه 
كمؤســـس وإن كان لـــه تأثيـــر معنوي ســـلبي 
علـــى أفـــراد التنظيـــم، نتيجة ربط مســـتقبل 
جهادييـــه مبصيـــر دولة اخلالفة، فـــإن تكوين 
هـــذه اجلماعات ليس قائما علـــى الفرد، وإمنا 
على قدســـية الفكرة، فهي التي أكسبت بن الدن 
ومن بعده البغـــدادي أهميتهما رغم ما أحلقاه 
من ضرر بالعالم العربي واإلسالمي في حتميله 

مسؤولية اإلرهاب في العالم.

سواء قتل أســــامة بن الدن أو لم يقتل فإنه 
ال يزال حيا بأفكاره وتنظيماته التي مألت بالد 
الشــــرق، ومصرعه لم يقتل تنظيم القاعدة. كما 
أن موت أبي بكر البغدادي لن ينهي ما غرســــه 
مــــن فكر ولن يقتل داعــــش، فكالهما حتوال إلى 
ظاهــــرة ”القائــــد/ الرمز“ عند انصــــاره، حيث 
عبادة الرموز راســــخة ومصانة في مجتمعاتنا 
بقوة األعراف والتقاليد االجتماعية، وما قدماه 
من مفهوم للزعامة التي ارتدت ثوبا إسالميا- 
حولهمــــا إلــــى أبويــــن روحيــــني  ال عربيــــا – 
وملهمــــني ملن يصنفــــون العالم ضمــــن ثنائية 
”املؤمــــن والكافــــر“، وللذين جعلوا مــــن العداء 
ألميركا والغــــرب الكافر هدفــــا ال يجب احلياد 
عنــــه، والذين وجــــدوا في حلم إقامــــة ”الدولة 
حال ملشكالتهم، وكل الذين يبررون  اإلسالمية“ 
فعل اإلرهاب والعنف الدموي مبفهوم ”اجلهاد 

اإلسالمي“.
وهــــذا مــــا يجعل مــــن توقع نهايــــة العنف 
اجلهــــادي مبوتهما أمرا صعــــب املنال، فرحيل 
أسلوب بن الدن والبغدادي ومدرستهما الفكرية 
التكفيرية أهم من رحيل األجساد، والعمل على 
إعادة االعتبار لقدرة اإلســــالم واملســــلمني على 

التعايش مع اآلخر أفضل من ألف حرب.

اإلرهاب.. أيديولوجيات متطرفة وإشباع للحاجات

هل مات بن الدن ليموت البغدادي

فــــــي العقود األخيرة اســــــتفاق العالم على 
ما ميكن أن تقــــــوم به التنظيمات اإلرهابية 
مــــــن عنف منطلق من أســــــس دينية، وتبني 
أن هــــــذه التنظيمــــــات ميكن لهــــــا أن تصل 
فــــــي عنفها وإرهابها جتــــــاه اآلخر مدى ال 
ميكن تخيله أو اســــــتيعابه. هذا املدى من 
العنف والوحشية والتعصب دفع الباحثني 
إلى التســــــاؤل عن املســــــارات التي تؤدي 
ــــــى أن توغــــــل في  ــــــة إل ــــــا معين بأيديولوجي
تطرفهــــــا، وبالتالي في عنفها، وهي بحوث 
اهتمت أيضا مبا ميكن أن يغري الشباب 
باالنضمام والفعل والنشاط في صلب هذه 

التنظيمات اإلرهابية.

حركة متصلبة من األفكار والمعتقدات تؤدي إلى العنف ضد اآلخر

[ املقدس يعزز عناصر االعتقاد ويبرر االلتزام بالعنف  [ التعصب يتحول إلى عالم يأخذ بفكرة وحيدة ال تسامح معها

التعصـــب يتحـــول إلى عالـــم يأخذ 
بفكـــرة وحيـــدة ال تســـامح معهـــا 
تقصـــي كل نص آخـــر. عالم مغلق 

على كل مقاربة خارجية

◄

ال يجد مثـــال الحياة الـــذي تقترحه 
الحركة الجهاديـــة أي حرج بالتخلي 
عن القيم العادية، بحجة اللجوء إلى 

مثل تبرر االنتقال إلى الفعل

◄

تكوين هـــذه الجماعات ليس قائما 
علـــى الفـــرد، وإنمـــا علـــى قدســـية 
الفكرة، فهي التي أكسبت بن الدن 

والبغدادي أهميتهما 

◄

«منابـــع الفكر اإلرهابي متعددة، وســـائل التواصل االجتماعي، مشـــايخ الفتنـــة، قنوات الفتنة، إسالم سياسي
بعض دور العلم والعبادة. كلها عوامل تساهم في نشر الفكر اإلرهابي المتطرف».

عبدالله بوفتني
إعالمي كويتي 

«مكافحـــة اإلرهـــاب ال يجـــب أن تتم فقط عبـــر اإلجراءات األمنيـــة، بل أيضا عبر اتخـــاذ إجراءات 
سياسية واجتماعية لحماية الشباب من التطرف».

لينا اخلطيب
مديرة مركز كارنيغي للشرق األوسط في لندن
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انهزم التنظيم وبقيت الفكرة 

الســــــؤال الذي يطرح مؤخرا باســــــتمرار وبإحلاح ومفاده هل أن اقتالع تنظيم داعش من 
املوصل يعني نهايته الفعلية؟ هو ســــــؤال يضع فرقا بني البعد العســــــكري والبعد الفكري 
للتنظيم اإلرهابي، فــــــأن تقضي على تنظيم إرهابي في األرض واملعركة، ال يعني ضرورة 
القضاء على أفكاره وأدبيته وســــــردياته التي يتغذى منها ويجند أنصاره. السؤال نفسه 
يترجم بصيغة أخرى؛ هل من معنى إلعالن وفاة أبي بكر البغدادي أو أســــــامة بن الدن؟ 
وهل انقرض تنظيم بن الدن وأفكاره بوفاته حتى يصبح لوفاة البغدادي املعنى السياسي 

الذي تروجه له أخبار وفاته؟
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ثقافة

في الحنني إلى شارع الرشيد  

} كم يوجعني اليوم حنيني إلى شارع 
الرشيد، هذا الشارع الذي كان معبأ بإقبال 

العراقيني على احلياة، ومزاجهم الفّوار، 
القابل لالشتعال في أية حلظة. إلى نكهته 

البغداية اخلاصة، إلى تلك النكهة العراقية 
التي تتفصد من أعمدته وواجهات احملالت 
فيه، كانت أقدامنا ترجتل ذكرياتها دون أن 

تدري. وكان ثمة خليط عجيب من التوتر 
والبساطة واالكتظاظ احلّي، ميتّد بني باب 
املعّظم والباب الشرقي، ومينح تلك البقعة 

مسحة من الشجن املشوب بالفرح والترقب 
احلذر.

كان ثمة مقاٍه أدبية لعبت دورا كبيرا 
في احتضان تلك األجواء وتنميتها في 
خمسينات القرن املاضي بشكل خاص. 

شهدت حركات للتجديد، وغّذت مناخات 
للجدل الثقافي، وأنعشت تقاليد راقية، مقهى 

البرازيلية، مقهى البرملان، مقهى حسن 

عجمي، مقهى الزهاوي، مقهى عارف. كانت 
هذه املقاهي كلها تنتشر على طول شارع 

الرشيد، ذلك الشارع البغدادي املعّتق. وفي 
الستينات تدفقت إليها أسماء جديدة من 

الشعراء والكتاب الشباب. وكان هناك مقهى 
املعّقدين في الباب الشرقي، ومقهى ياسني 

في شارع أبي نواس، وهما مقهيان ستينيان 
بامتياز.

ورمبا كانت أكثر مقاطع هذا الشارع 
خصبًا وحيوّية تلك املنطقة التي تصل 
بني ساحة امليدان وساحة الوثبة. هناك 

محلة جديد حسن باشا، إدارات الصحف 
اليومية، شارع املتنبي، سوق السراي، 
املقاهي األدبية، ساعة القشلة، في هذه 

املنطقة، وبني شارع الرشيد ونهر دجلة، 
يعبق املكان برائحة الورق واحلبر واألصماغ 

حيث تنتشر املطابع، واملكتبات األهلّية، 
وباعة الكتب املعروضة على األرصفة، 

ومحالت التجليد واخلط، والغرف الرخيصة 
احملشّوة بالطلبة القادمني من احملافظات 
البعيدة، واألدباء الشباب الذين يعملون 

غالبًا في الصحافة أو اإلذاعة والتلفزيون. 

ولم تكن املكتبات، في شارع املتنبي، مجرد 
محالت لبيع الكتب فقط، بل كان الكثير 

منها منتديات يلتقي فيها األدباء والكّتاب: 
فضاءات مترعة باملعرفة واحلوارات، 

والفضول اجلميل، حيث تتوّلد األفكار 
واملشاريع، وتتشّكل أجّنة الكتب والبدايات 

البهيجة للقصائد واملقاالت والتأمل 
واملشاكسات والصعلكة.

 وحني ينتهي شارع املتنبي، ذلك الشارع 
القصير مثل قصيدة شديدة االيجاز، يبدأ 
سوق السراي املكتظ بباعة الكتب القدمية 

ومحالت تصليح األقالم، وجتليد الكتب، 
وبيع املعّدات املكتبية. شارع يسلمنا إلى 

شارع آخر. ومكتبة تسلمنا إلى أخرى. كنا 
نترك التعب بعيدًا عنا، ينتظرنا في شارع 
فرغنا من التجوال فيه، أو نتركه في مقهى 

تناولنا فيه قدح الشاي الذي ال تزال رائحته 
عالقة بأصابعنا.

شيء ما، مترٌع بالفرح أو التأّمل أو 
الضياع كان ينبثق من هذا الشارع. ينضح 
من خالل رائحة الكتب املجروحة وهي في 

طور التجليد، والورق املطحون حتت مكائن 

القّص الثقيلة، وأدوات اخلّط، واحملابر، 
واألصماغ واجللود الطرّية، والتعب الذي 

يتصاعد من حبرها الدافئ القدمي.
 واألجمل من ذلك كله أن شارع الرشيد 

ليس له من مكان ثابت على األرض. إنه هنا، 
أعني هناك. في كل واحد منا كسرة منه، 

تدخله الشمس أو تخرج منه وهي ليست هي 
متامًا، بعد أن أخذت منه بعضًا من روائح، 

وشيئًا من بهجة كالم الناس ومرحهم احلي 
الذي لم نعد نشهد شيئًا منه إّال نادرًا.

أين أنت اآلن، في هذه اللحظة حتديدًا؟ 
أبدو وكأنني ال أناديك أنت. ال أخاطب ما 

بقي منك أيها الشارع املثقل باحلنني واملطر 
املؤجل. بل أخاطب، أو كأنني أخاطب ما 

مضى، من كل شيء جميل وجدير باألسى 
وامللذات. كنت مشدودًا إلى قلوبنا وهي 

تدشن أول عالقتها بالوعود والسهر والكالم. 
أما اليوم فلست أكثر من جرح أمعنت في 

تعذيبه سكاكني القتلة، حتى حولته إلى 
فضاء للموت، والصدف العمياء، والكالم 

الذي يفقد قدرته على التأثير قبل انطالقه من 
شفتني تقصدان دائمًا خالف ما تقوالن..

علي جعفر العالق
شاعر عراقي

صدرت عن دار الروســـم للطباعة والنشر مجموعة شعرية جديدة بعنوان {الببغاء مهرج الغابة} 

للشاعر السوري باسم سليمان.

عن منشـــورات أحمد املالكـــي ببغداد صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر العراقي 

املقيم بعمان عبود الجابري جاءت بعنوان {تلوين األعداء}.

◄ تم مؤخرا بأصيلة المغربية، في 
إطار جامعة المعتمد بن عباد الصيفية 

(الدورة الـ32)، االحتفاء بالذكرى 
العشرين لصدور مجلة األدب العربي 
الحديث ”بانيبال“ التي يصدرها من 

لندن كل من الكاتب العراقي صموئيل 
شمعون والمستعربة البريطانية 

مارغريت أوبانك.

◄ عبر االتحاد العام لألدباء والكتاب 

العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر 
حبيب الصايغ، عن القلق البالغ من 

تصعيد سلطات االحتالل الصهيوني 
وقراراتها فيما يتعلق بالمسجد 

األقصى.

◄ تستمر فعاليات الدورة الـ30 
للمهرجان الصيفي بمحافظة زغوان 
التونسية والتي تضم مجموعة من 

السهرات واللقاءات التي تجمع بين 
العروض الموسيقية والمسرحية 

واألمسيات الشعرية.

◄ ضمن فعاليات مهرجان صيف 

البحرين يشارك أطفال بحرينيون 
في عرض مسرحية ”األميرة النائمة“ 

األميركية والتي ستقدم باللغة 
اإلنكليزية يوم الجمعة 28 يوليو 

بالمنامة.

◄  تعقد دار "بتانة" للنشر في مقرها 
بوسط القاهرة ندوة لمناقشة مجموعة 

عمار علي حسن "عطر الليل" في 
السابعة مساء من يوم الخميس 27 

يوليو الجاري.

◄ صدرت حديثا عن دار دلتا للنشر 

والتوزيع رواية حكاية قبل الموت 
للقاص والروائي محسن الغمري. 

والرواية هي العمل الرابع لـ الغمري 
بعد مجموعتيه القصصيتين "القفز 

فوق السحاب" و"فاطمة وبالنش" 
ورواية "ربما ذات يوم".

باختصار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رحلة بحث عن فتاة اختفت فجأة في صنعاء تنتهي بشكل غرائبي

شخصيات {الباندا} ترد على عبثية الحياة بعبثية مشابهة

[ رواية رمزية يمنية استلهمت من واقعة حقيقية  [ وجدي األهدل يحرر في سرده الروائي الذات من شرنقتها الضيقة

سفيان رجب

} فــــي روايتــــه الجديــــدة ”بالد بال ســــماء“ 
يســــير بنا الروائي اليمنّي وجدي األهدل في 
المناطق الوعرة من الّسرد، في الخّط الفاصل 
بيــــن الرواية واألقصوصة، حيــــث اللغة أكثر 
تكثيفــــا من لغــــة الرواية، والحــــدث أبعد من 

حدث األقصوصة المحدود زمانّيا ومكانّيا.

اختفاء محير

حول حدث  تدور رواية ”بالد بال ســــماء“ 
اختفاء فتــــاة تبلغ من العمر عشــــرين ربيعا، 

وهــــي طالبــــة جامعّيــــة مــــن مدينة 
صنعاء، واســــمها الكامل هو ”سماء 
أحداثها  وُتلتقــــط  النعــــم“،  ناشــــر 
من تقاريــــر ضّبــــاط التفتيش ومن 
أثنــــاء  المســــتجوبين  شــــهادات 
الفتــــاة  يوميــــات  ومــــن  البحــــث 
إليهــــا  تعــــود  التــــي  المفقــــودة 

أمها.
قد يذهب في ذهن القارئ عند 
منتصف األحداث أنه أمام رواية 
بوليســــية تتقّفى خيــــط جريمة 
اختطــــاف فتاة، لكــــن نهايتها 

المتمّثلة في اســــتنتاج عجائبّي 
وصــــل إليه البحث عن الفتــــاة المفقودة وهو 
الســــيناريو الــــذي خّفف من غضــــب العائلة 
المطعونة في شــــرفها، االستنتاج الذي اقتنع 
بــــه الجميع هو أّن الفتاة اختطفها جّني دخل 
بهــــا جذع شــــجرة رّمان فــــي ســــاحة الكلّية، 

هذه النهاية العجائبّيــــة المدّوخة تخّيب أمل 
القارئ الذي تحّمس فــــي اقتفاء خيط البحث 
عــــن الفتاة المفقــــودة، وتضعه أمام تســــاؤل 
حارق، وهو: ما هي مقاصد الكاتب في روايته 

هذه؟
لمحاولــــة فهم ذلك، ال بّد مــــن العودة إلى 
شــــخصيات الرواية والتمّعن فــــي تفاصيلها 
بقراءة أخرى، فرواية ”بالد بال سماء“ ال يمكن 
أن تمنح أســــرارها من القــــراءة األولى، فهي 
روايــــة مفّخخة بالرمــــوز، وكاتبها اجتهد في 
بنائها وتكثيفها وهذا ما عّوضها عن حجمها 
الصغير الذي لم يتجاوز السبعين صفحة في 

طبعتها األولى عن دار التنوير.
أغلب شــــخصيات الروايــــة كانت تحّركها 
الشيخ  شــــخصية  مثل  األحداث، 
”ناشــــر الّنعــــم“ والــــد المفقودة 
وأّمها ”وهيبة“ والّدكتور ”عقالن“ 
وهو مدّرس ”ســــماء“ في الجامعة 
والبّقال ”الحاج سلطان“ وهو جار 
عائلة ”ناشــــر النعــــم“، و“عبد ربه 
وهــــو ضابط برتبة  عبيد العديني“ 
نقيب في البحــــث الجنائي و“مطيع 
وهو شــــرطّي برتبة مساعد.  ردمان“ 
كّل هــــذه الشــــخصيات كانت محامل 
لألحداث ال غيــــر، أّما الشــــخصّيتان 
اللتان حّركتا األحداث ودارت حولهما 
الرواية فهما شــــخصية ”ســــماء ناشر 
النعــــم“، والتي افتتحت الروايــــة متكّلمة عن 
وعالقاتهــــا  اليوميــــة  وتفاصيلهــــا  حياتهــــا 
بعائلتهــــا ومحيطهــــا الصغير مــــن الجيران 
واألهل واألصدقاء، وشخصية ”علي نشوان“ 
وهو صبّي لم يدرك الشــــباب بعد، كان يجاور 
ســــماء في سكنها وعاشــــقها الذي ال يكّف عن 

مالحقتها.
إّن المفّكــــر فــــي البعد الّرمزي لشــــخصية 
”سماء“، باســــمها الذي يحمل دالالت القداسة 
والعلّو، ســــيرى أّنها تجّســــد الحقيقة، وهي 
التــــي افتتحــــت الروايــــة متكّلمة، ثــــّم دارت 

األحــــداث واألحاديث حول حادثــــة اختفائها، 
وتبــــدأ رحلة البحث عنها بيــــن تقارير مراكز 
الشــــرطة التــــي تمّثل الســــلطة السياســــية، 
وبين شهادات المســــتجوبين والذين يمّثلون 
العيــــون التي كانت تحاصر ســــماء، وأغلبهم 
من الكهول والشــــيوخ المتحّرشين بها أثناء 
سيرها من بيتها إلى جامعتها، وبين ذكريات 
سماء التي تدار بين أفراد عائلتها التي تمّثل 
الســــلطة الّدينيــــة، وبين فضــــاءات الجامعة 
التــــي تمّثل مــــكان البحث عنها. أّمــــا النهاية 
العجائبية والمتمثلة في اختفاء ســــماء بفعل 
خارق بتدبير جنّي، فهي تمّثل سقوط الحقيقة 

وليمة للخرافة.

سقوط الحقيقة

ذهبــــت قربانا  شــــخصية ”علي نشــــوان“ 
لعشــــقها لســــماء كما يصفهــــا الروائّي، فهي 
تحمــــل أبعــــادا رمزّية كثيــــرة أيضــــا، بداية 
باالســــم الــــذي تحملــــه والــــذي يعيدنــــا إلى 
فواصل حارقة في التاريخ العربّي اإلسالمي، 
والشــــخصية تجّســــد عاشــــق الحقيقة، وما 
النهايــــة المأســــاوية التــــي طالته مــــن إخوة 
معشــــوقته بقتلــــه والّتنكيــــل بجّثته ســــوى 
تجســــيد لمصائر عّشــــاق الحقيقة عبر تاريخ 
السياســــة العربّيــــة التــــي نّصبــــت نفســــها 
حارســــا لتلــــك الحقيقــــة، ولم تكتــــف بمنعها 
من متع الحياة كما فعلت عائلة ناشــــر النعم 
مع ابنتها ســــماء وفرض النقاب عليها أثناء 
خروجها إلــــى الجامعة، بل يتجاوز األمر إلى 
مراقبــــة كّل من يحاول التقــــّرب منها وإلحاق 

األذى به.
صّدر األهــــدل روايتــــه بهــــذا المقطع من 
”الباجافــــاد جيتــــا“: إليــــك يا من لــــْم تخطئ، 
سأشــــرح لــــك هــــذا أيضــــا، إنهــــا المعرفــــة 
األكثر ســــرية وخبرة، كْي تتمّكــــن من التحّرر 

من الشّر.
الباحث في الديانات، يعرف أّن ”الباجافاد 
جيتــــا“ هــــو أبعد من كتــــاب الهوتــــّي يمتلئ 

باإلمــــالءات والمواعــــظ، بل هو يمّثــــل كتابًا 
في فلســــفة الدين والحياة، يقوم أساسا على 
تحرير الذات من شــــرنقتها الّضيقة ”الفردية“ 
لتتحــــّول ذاتــــًا كونّية، وهذه غايــــة األدب في 
كّل العصور، رغم تجّدد األســــاليب واختالف 

المــــدارس األدبية والرؤى الفنية. هذا ما أراد 
أن يقوله لنا ”وجدي األهدل“ في روايته ”بالد 
بال سماء“، لنقل هو نوع من الشحن الروحي 
في  مع ”أرجونا“  الذي كان يقوم به ”كريشنا“ 

”الباجافاد جيتا“. 

} بيــروت - روايـــة ”البانـــدا“ هـــي الروايـــة 
الثانية للكاتب الســـوري، المقيم فـــي ألمانيا، 
راهيم حســـاوي بعد ”الشـــاهدات رأســـا على 

عقب“ (2013).
تجري أحداث الرواية بين ستينات ونهاية 
تســـعينات القرن الماضي، في دمشق وباريس 
وبيـــروت، وتحكي عـــن حـــوادث مختلفة تمر 
بها الشـــخصيات كجنون سارة الزين، وجدلية 
فريدة األســـعد التي ال يقف شـــيء في طريقها، 
وعن عاصم التل الذي ينتحر بمســـدس كان قد 
اشتراه ذات يوم ليدافع به عن نفسه، وعن ولده 
عمران الذي يصاب بوجع أبيه بعد عثوره على 
مســـودات مكتوبة. اخترقـــت الرصاصة صدغ 
التل، ففارق الحياة التي أدهشـــته، وأدهشـــها 

على نحو مباغت.
كان العالم ُمدهشـــا بالنســـبة إليه حّتى في 
كســـر بيضة بمقالة، وكان يضحـــك كثيرا كّلما 

قام بتلك العملية البســـيطة، أو رأى أخته تقوم 
بها، وكانت تشـــاركه في ضحكه دون أن تعرف 

ما الذي يضحكه في ذلك الموقف.
انتحـــر عاصـــم التـــل، الـــذي كان يعيـــش 
مـــع زوجته وولـــده وابنته وأختـــه، في مكتبه 
ممـــّددا على األريكة إلى جانـــب النافذة الُمطّلة 
على شـــارع طويـــل. أّمـــا النافـــذة الثانية فقد 
كان يســـتطيع مـــن خاللها رؤيـــة البناية التي 
تقع فيها شـــقته. قتل نفســـه ”في ليلة شتائّية 
عاصفـــة، زاد انقطـــاع التيـــار الكهربائـــّي من 

كآبتها واضطرابها“.
يقوم عمران بصناعة فريدة األســـعد، التي 
يأتـــي بها من القـــاع، وُيطلقها فـــي المجتمع، 
محوال إياهـــا من امرأة ظالمة إلـــى بطلة تدير 
جمعية ”الغـــد الفريد“ الخيرية. كذبة يجترعها 
الجميـــع ليثبـــت الولـــد صوابية أفـــكار والده 
المتروكة على الورق، والتي أّرقته طوال حياته.

بشـــكل  واألحداث  الشـــخصيات  تتداخـــل 
معقـــد داخل الروايـــة راصدة أعمـــاق األنفس 

البشـــرية والعالقات المتشابكة، فمثال 
العمة سعاد تغوص في كراهية زوجة 
أخيها رحاب لها وبوزنها الزائد وبتر 
ساقها. ونجد أيضا عالقة حب عنيفة 
بين كلودين وعّزام من جهة، وكلودين 
وعمران من جهة ثانية، وحكاية ست 
رسائل من فاتن حمامة لشادن التي 
أنجبت كلودين وهربت إلى باريس 

وتزوجت موريس.
وتبقـــى شـــخصية أماني هي 
الوحيـــدة التـــي يمر اســـمها في 
الروايـــة دون معرفـــة أي شـــيء 
عنها، إشارة إلى أن ثمة مليارات 

مـــن البشـــر ال نعرف عنهـــم أي شـــيء مقابل 
معرفتنا مثال بالذين نالوا نوبل للسالم.

شـــخصياتها  تطـــرح  روايـــة  ”البانـــدا“ 
المأزومة بالحب والكراهية أمام سطوة الحياة، 

التي لوثها البشر أنفسهم. 
وتقـــوم الروايـــة، الصـــادرة 
هاشـــيت  دار  بيـــن  باالشـــتراك 
أنطـــون بعمـــان ودار نوفـــل في 
بيـــروت، علـــى طرح شـــخصيات 
ومضطربة  بينهـــا،  فيما  متناحرة 
مـــع نفســـها، ال يرّوضهـــا مســـار، 
وال تأســـرها نهايـــات، تصّرفاتهـــا 
كل  مـــن  ومتحـــّررة  مرتقبـــة  غيـــر 
القوالـــب. إنها شـــخصيات ترد على 
عبثية الحياة بعبثية مشـــابهة تارة، 
وبالعـــزوف عنهـــا تارة أخـــرى. وفي 
نهاية المطاف يظهر أن جميع البشـــر 
هـــم أبطال فـــي نظر الحيـــاة، مع أنها 

تدفع بهم إلى الهالك.

للرواية القصيرة الفضل في حتريك مياه الّســــــرد الّراكدة واملســــــاهمة في تبديل خالياه 
املّيتة، فهي تســــــكن في منطقة الّتداخل األجناســــــي بني األقصوصة والرواية، ومتيل إلى 
طرح األسئلة عكس الرواية التي تتحّمل مهّمة اإلجابات، وفي تاريخ األدب العاملي أنتجت 
املخّيلة البشــــــرّية روايات قصيرة خالدة، مثل رواية ”الشيخ والبحر“ لهامنغواي و“ميتتان 
ــــــرت كثيرا على أجيال من  لرجــــــل واحد“ ألمــــــادو وغيرهما من الروايات القصيرة التي أّث
الروائيني وخّففت الرواية الكالســــــيكّية من بدانتهــــــا وغّيرت رؤيتها التي كانت تنفتح على 

األحداث على حساب األسلوب.

روايـــة {بـــالد بـــال ســـماء} ال تمنـــح 

أســـرارها مـــن القـــراءة األولى، فهي 

روايـــة مفخخـــة بالرمـــوز، وكاتبهـــا 

اجتهد في بنائها وتكثيفها 

 ◄

املفكر في البعد الرمزي لشخصية 

يحمـــل  الـــذي  باســـمها  {ســـماء}، 

دالالت القداســـة والعلـــو، ســـيرى 

أنها تجسد الحقيقة

 ◄

جني اختطف الفتاة (لوحة للفنان هاني مظهر)
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زكي الصدير

} أصدرت الروائية البحرينية جليلة الســـيد 
مؤخـــرًا عن دار الفراشـــة الكويتيـــة روايتها 
األولى ”أنا لســـت لي“، والتي تأتي بعد عدة 
مشاريع ثقافية اشـــتغلت عليها السيد ضمن 

رؤيتها اإلبداعية لمفهوم الكتابة.
الســـيد تجعلنـــا نقـــر بأننا أمـــام كاتبة 
متحفزة على الدوام للتأمـــل والعمل، فدائًما 
هنـــاك جديد علـــى طاولتها، تأمـــل أن يكون 
شـــيئا تترقبه ويترقبهـــا. فطالمـــا هناك غد 
ثّمـــة جديٌد ما، قـــد ال تكون تعرفـــه حّتى، أو 
تراه ُمغّيًبـــا لكنه أمامها. فالكتابة بالنســـبة 
إلـــى جليلـــة ليســـت مســـألة وقٍت علـــى أّي 
حـــال. فالعمل الروائي -حســـب تعبيرها- ال 
يخضع لرقابة الزمن، فإن أراَد عصَف بعالمها 
حـــّد أن لن تتمكن من كبـــت ِجماحه بعيًدا عن 

الورق.

األمس واليوم

عـــن مناخـــات روايتهـــا ”أنا لســـت لي“ 
تحدثنـــا ضيفتنا قائلـــة ”كانـــت لرواية ’أنا 
لســـُت لي’ مناخاٌت عاِصفة، ُمربكة، تستدعي 
التوتـــر والقلـــق، واالحتضار أحياًنـــا. لكن، 
وللحق، لو لم تكن ُمشمسًة في بعض األحيان 
ا أمام طقوســـها المتقّلبة، فإما أن  لوقفُت ملّيً
أسّلم نفسي لها أو أستسلم منها. هنا، كانت 
فصول التحّدي الُمقلقة، ال ســـيما أن هاجس 
الموت الذي الزمني كظّلي طوال فترة الكتابة 
أضاف مناًخـــا كامًال من الخوف، الخوف من 
أن يأتينـــي فأتركها ُمعّلقًة في مـــكاٍن ما، من 
ديِنها علـــّي إن فارقتها قبـــل أن تفارقني، أو 

لـــم انتهيـــُت قبلهـــا. وكل هـــذه الطقوس 
تكـــن لتأتي، لـــو لم أوّفر لهـــا جرًحا 
ُملِهًمـــا كالذي مددتـــُه إياها، وفهمت 
كانت وســـيلتي  أّن ’أنـــا لســـُت لي’ 
الوحيدة للتصالح معه. فكان مناًخا 

مغّذى من عمق الوجع تماًما“.
للحالـــة  تنتصـــر  الروايـــة 
أن  بجديـــة  وتحـــاول  العروبيـــة 
تعالج بعـــض القضايا المصيرية 
من خالل صراع األزمات النفسية 

ألبطالها. 
أن  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
هنالـــك أيديولوجيـــات أعلنـــت 

هزيمتهـــا مـــن وقـــت مبكـــر بينمـــا ال يـــزال 
بعـــض المؤدلجيـــن العرب (مـــن العروبيين 
والشـــيوعيين مثًال) يحاولـــون بعث روحها 
الميتـــة في زمـــن يديره جيـــل ثقافي جديد ال 

يؤمن بهذه األيديولوجيا.
وتعتقـــد جليلـــة الســـيد أّن ما ِمن ســـمٍة 
بارزة إلدارة كافة المؤسســـات الثقافية -في 
كّل جيـــل- على حٍد ســـواء، وبالتالي ال يمكن 
تعميم االعتقاد بمـــوت روح القومية العربية 
أو حتى فكـــرة جهل جيلنـــا الثقافي الحالي 

بإرث مـــا مضى. وهذا ال يعنـــي إنكار وجود 
نهضة ســـردّية حداثية ابتعـــدت نوًعا ما عن 
مدارس األجداد والموروث الســـردي القديم، 
إال إّنـــه وفي كل األحوال ال تجد الكاتبة واليًا 

ومديرًا ومسيطرًا على الرواية إال مؤلفها.
رواية ”أنا لســـت لي“ احتاجت من جليلة 
الســـيد بحثـــا ميدانيـــًا طويـــًال وحفـــرًا في 
الســـجالت والتاريخ، حيـــث االنتقال الزمني 

من الحاضر إلى الماضي والعكس. 
وعن اختيارهـــا لهذه المنطقـــة الروائية 
بالتحديـــد تقـــول روائيتنـــا ”أثنـــاء كتابتي 
للروايـــة، فهمـــُت أن ليـــس للكاتب ســـلطته 
المطلقـــة التي يّدعي. تحديًدا، أنا لم أختر أن 
تتداخل األزمنة وتتشكل مًعا كتكويٍن ُمتكامل 

لن يفلح أحدها دوَن اآلخر“. 
وتتابع السيد ”احتجُت األمس حّتى أكتَب 
بطلـــي اليـــوم، ورّبما احتجـــُت أن أعرف إلى 
أيـــن يتوّجه ألفهَم أيـــن كان. وبحثي المطّول 
في الســـجّالت والتاريخ مـــا كان إّال ُمجاراًة 
لصراٍع لســـُت أقوده. بل كنُت أذهب معه أين 
يضعني، ســـواء كنُت أثقب قلبـــي وأنا أحفر 
عميًقـــا في مناطـــَق ُملغمًة وشـــائكة، أو كنُت 
عّرافًة لحبيبين جاءاني مـــن رحِم اليأس. ما 
أريد قولـــه هو، أنا لم أختـــر، حقيقًة… أنا لم 

أكن لي“.

المشهد البحريني

شـــغلت جليلـــة الســـيد مناصـــب عديدة 
فـــي وزارة التربية والتعليـــم ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، ولها دراسات وبحوث 
في مجال عملهـــا التخصصي، وقادت الكثير 
من الـــدورات والـــورش والعديد مـــن أوراق 
العمـــل علـــى الصعيـــد المحلـــي والخليجي 
والعربـــي، كما أنهـــا عضو في 
العديـــد مـــن اللجـــان الوطنية 
والخليجيـــة كناشـــطة ثقافيـــة 
وكاتبـــة أدبيـــة، وربما هـــذا ما 
ينبئنا بغنى عملها الروائي األول 

الذي يرى النور.
كما شاركت كاتبتنا في أعمال 
ومبـــادرات كثيرة في مجال العلوم 
والثقافـــة واآلداب، منهـــا مبـــادرة 
المتكأ الثقافـــي لإلصدارات األدبية 
التي دّشنت عام 2008. وترى السيد 
أن ”المتـــكأ وصـــل إلى الحـــد الذي 
نفتخر بـــه ويفتخر بنـــا كّل منصٍف 
عاصرها، أو لمســـها عن قرب، منُذ عام 2008 
حين دّشـــن المتـــكأ الثقافي مشـــروعه األكبر 
على مســـتوى المؤسســـات الثقافية األهلّية 
المحلّيـــة بـــل الخليجية، إصداره الشـــعري 
’بـــأّي ذنٍب ُقِتَلت‘ للشـــاعرة زهـــراء المتغوي 
حتى تبعها بشـــكل متسلســـل كـــمٌّ جميل من 
إصـــدارات ُمتمّيزة أخرى فـــي مجاالت األدب 
المتنوعة من مجموعـــاٍت قصصية ودواوين 
شـــعرية، كـ‘أبيض أحياًنا‘، و‘ولد‘، و‘طقوس 
أثينيـــة‘، و‘وجع أبيـــض‘، و‘يـــوم واحد من 
العزلة‘، و‘ظل‘.. وحتـــى اليوم، ما زال الكادر 
الُمجد يواصل عطاءاته التـــي عِهدها الُمتكأ 
وإن كانت تحت مســـميات أخـــرى. وما زالت 
الطاقات الشـــبابية واإلبداعيـــة التي تبّناها 
المتكأ الثقافي في حيٍن ما، ُتكمل الدرب الذي 

تنّبأه لها“.

وفـــي إطار رأيها حول اتهام بعض النقاد 
بالجانب  باالهتمـــام  العربيـــات  للروائيـــات 
العاطفـــي وإغفال القضايا الكونية والوطنية 
المصيريـــة تقول جليلة الســـيد ”من الُمهين 
أن نحصـــر دور الروائيات العربيات في إطاٍر 
واحد وكأّنهن لم يبرعَن في غيره، وإن لم يكن 
هذا الجنـــوح منقصًة إلنتاجهن. رغم قناعتي 
التامـــة بأّن كثافـــة اإلصـــدارات ذات الطابع 
السردي الرومانسي ليست تهمة لُتلصق على 
جبين جنٍس دوَن آخر، ال ســـيما أّن الروايات 
في إطارها العاطفي أو ِســـواه، تتحدث باسم 

كاتبها، العكُس لن يحدث“.
حديثهـــا  ختـــام  فـــي  ضيفتنـــا  وتؤكـــد 
لـ“العـــرب“ أنها ال تشـــك أبدًا فـــي أن النتاج 
الروائـــي البحرينـــي في الســـنوات األخيرة 
شـــهد حضـــوًرا -وإن بـــدا خجـــوًال- مقارنة 

بأشقائه في الخليج والعالم العربي.
وتقـــول ”على الرغم من وجود إرٍث روائٍي 
ممتٍد منذ ســـتينات القـــرن الماضي، إال أنني 
أعتقد وبحســـب مفاهيم الحداثة في مكونات 
الســـرد الروائـــي أّن التجربـــة البحرينية ما 
زالت غّضـــة الغصن، بطيئـــة النمّو وتحتاج 
إلى الكثير من النضج، ببيئٍة أمثل ومحمّيات 
رعايـــٍة أجدى، مـــا زالت بحاجة إلـــى جهوٍد 
ذاتيـــٍة فرديـــٍة من الكتـــاب أنفســـهم وجهوٍد 
معززٍة لها من المجتمع المؤسســـاتي األدبي 

والثقافـــي المحلـــي ممـــن يؤمن برســـالتها 
ويثـــق بجهودها، لمواكبـــة نهضة إصدارات 
الوطـــن العربـــي، وبمـــا يتفق مـــع تطلعات 
المجتمـــع الثقافـــي العربي، وهـــذا ال يعني 
خلّو الســـاحة مـــن نضج التجربـــة واكتمال 
نشأتها عند بعض الكتاب أمثال أمين صالح، 
محمـــد عبدالملك، حســـين المحـــروس، فريد 
رمضان، أحمد المؤذن، عبدالعزيز الموسوي، 

وغيرهم من الكتاب المبدعين“. 
إال أّن الكاتبة البحرينية ترى أن المراقب 
للســـاحة األدبية البحرينية يقّر بأن المشهد 
الثقافي في البحرين ينحاز بقوة إلى الشعر، 
ومن ثم القصة القصيرة لتأتي الرواية جنًسا 
أدبّيـــا فـــي مرتبة متأخـــرة، وهـــذا ال يعني، 
فـــي رأي الســـيد، أن البحرين التـــي أنتجت 
قامة شـــعرية بحجم قاســـم حـــداد تعجز عن 
أن تأتـــي بروائي بحريني جدير بالمنافســـة 

عربّيا.

} وهران (الجزائر) - يتناول كتاب ”ســـينما 
الُرؤى، دراسات وقراءات في السينما العربية“ 
لعبدالكريـــم قـــادري واقـــع الســـينما العربية 
الحاليـــة، مـــع تســـليط الضـــوء علـــى بعض 
التجـــارب والشـــخصيات المهمـــة التي أّثرت 
فيها، واالســـتئناس ببعض تجـــارب الماضي 
التي ألقت بظاللها على واقع السينما العربية 

الحالية.
وقد قّســـم قادري مواد كتابه إلى خمســـة 
أقســـام، حيث يتنـــاول بالبحث عـــدة قضايا، 
فيدرس في قســـم ”تجارب ومســـارات“ بعض 
”التيمات“ التـــي عالجتها الســـينما العربية، 
مثل ”العنف في الســـينما العربية“، و“صورة 
العربي في سينما اآلخر“، و“السينما العربية 
المســـتقلة“، ناهيـــك عن التركيـــز على بعض 
ماهيات السينما مثل ”الفيلم القصير وآلياته 
الفنيـــة“، ومن بين التجـــارب العربية التي تم 
تتبع مسارها ”السينما التونسية“، و“حضور 
المرأة في السينما الفلسطينية“، و“الطفل في 

السينما الجزائرية“.
أما القســـم الثاني مـــن الكتاب فقد قدم من 
خالله الناقد قراءات نقدية ألهم ما أنتج عربيا 

مـــن أفالم روائيـــة طويلة في الثالث ســـنوات 
األخيرة، فيما خصص القســـم الثالث لألفالم 
الروائيـــة القصيرة، ليتطرق في رابع أقســـام 
الكتاب إلـــى األفالم الوثائقيـــة، وقد جاء هذا 
لتبيان القيمة الفنية وما وصلت إليه السينما 
العربيـــة الحالية. أمـــا القســـم الخامس فقد 
تناول فيه قادري بعـــض اإلنتاجات المكتوبة 
في مجال النقد السينمائي، حيث استعرضها 
وسلط الضوء على ما جاء فيها، ليختم بالقسم 
الســـادس الذي جاء تحت عنـــوان ”فيوضات 
وهي عبارة عن مقابلتين أجراهما  الســـينما“ 
صاحـــب الكتـــاب، مـــع مخرجين ســـوريين، 
واحد له تجربة ثرية وباع طويل في الســـينما 
العربيـــة، يعيـــش حاليـــا داخل ســـوريا وهو 
محمـــد ملص، والثاني مخرج ســـوري شـــاب 
يعيش خارجها وهو غطفان غنوم، ومن خالل 
المقابلتيـــن نعرف أحالم وتجـــارب كل واحد 
منهما، كيف يفكر، كيف ينظر إلى السينما وما 
الذي تعنيه له، رغم الفرق في السن والتجربة 

والمسار وطرق النضال لكل منهما.
إجمـــاال يتلخص الكتاب فـــي الكلمة التي 
كتبها عبدالكريم قادري في مقدمته حيث يقول 

”ال تـــزال الســـينما العربية تبحـــث عن موطئ 
قـــدم لها ضمن مدونة الســـينما العالمية، لكن 
هذا البحث يبدو شاقا وبعيدا عن التحقق في 
الوقت الحالـــي، خصوصا وأن ما ُينتج حاليا 

من أفالم في الـــدول العربية مجتمعة، 
ال يشكل سوى جزء يسير، مقارنة بما 
تنتجـــه دولة غربية واحدة لها تقاليد 
ســـينمائية، ألن آلية اإلنتاج العربي 
علـــى عمومهـــا، بطيئـــة، متـــرددة، 
متوجســـة، ارتدادية، وغير منوعة، 
حصرت نفســـها بين ما هو تجاري 
وفج علـــى كثرته، وما هو فني إلى 
حد ما، على قلتـــه، ومن المعروف 
أن القلـــة مهما كانت ال تســـتطيع 
أن تخلـــق توجهـــا، أو هوية في 
ظـــرف وجيز، لذا وجب على هذه 
القلة أن تتوســـع فـــي إنتاجها، 

لتصل إلى خانة ’سينما الُرؤى‘، لتهزم األفالم 
التجارية أو الُمتعبة فنيا“.

 ويـــرى قـــادري أن االبتعاد عن الســـينما 
التجاريـــة وخلـــق هويـــة وَجودة ســـينمائية 
خاصـــة لـــن يكونا أمـــرا ســـهال، لكنهما غير 

مســـتحيلين، خصوصا وأن هناك العديد من 
األفـــالم والتجـــارب العربيـــة الحديثة وحتى 
القديمة -وقد تناول هذا الكتاب العديد منها- 
تشي بأن هناك حركة سينمائية عربية تتشكل 
في األفق، اســـتطاعت أن تتحـــرر من القوالب 
الكالسيكية القديمة، وتبحث عن 
تجارب تعكـــس الهوية، والذات، 
واأللـــم والحلـــم العربيين، ليس 
الحلم بمعناه الضيق، بل بمعنى 
خلق حركة سينمائية عربية بأتم 
أدوات  وابتـــكار  الكلمـــة،  معنـــى 
تقليدية،  غيـــر  معالجـــة  وطريقـــة 
نتميـــز مـــن خاللهـــا عـــن ســـينما 
”اآلخـــر“، و ربمـــا يمكننـــا أيضـــا 
تصديرها، لتخرج من الحيز الّضيق 

وترى العالم، كما يقول.
ويربط قادري النجاح في إرســـاء 
هذا المســـار بضرورة إدراك المخرج 
أو صانـــع الســـينما العربـــي  أن البصمـــة 
الســـينمائية ال يمكن أن تكون في ظل التبعّية 
الفنّيـــة والّنهـــل مـــن اجتهادات ”اآلخـــر“، إّال 
أّن هـــذا ال يعنـــي، كما يقـــول، أن ننغلق على 

أنفسنا وال ننفتح، ولكن بشرط أن تكون هناك 
حـــدود لكّل شـــيء، وأال نذوب فـــي هذا اآلخر، 
وننســـى أنفســـنا، وإال بقينا دائما في ”تبعية 

سينمائية“.
يقّدم هذا الكتاب ”ســـينما الرؤى/ قراءات 
ودراســـات في الســـينما العربيـــة الحديثة“، 
الصـــادر عـــن منشـــورات الـــدورة العاشـــرة 
لـ“مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي“ 2017، 
ودار الحكمة، مقاربات ألفالم عربية، عكســـت 
توّجهات وتّيـــارات مختلفة، حيث يحوي عّدة 
فئات، طويلة وقصيرة/ روائية ووثائقية، وفي 
نفس الوقت يقّدم دراســـات واستقراء لتجارب 
عربيـــة محددة، وجد المؤلـــف أّنها تحمل في 
طياتهـــا بـــذرة يمكن أن تنمـــو ولبنة يمكن أن 
تتكـــئ عليها الســـينما العربية مســـتقبال، إذ 

وصفها بـ“سينما الرؤى“.
ونذكـــر أن عبدالكريم قـــادري (1982)، ناقد 
وباحـــث وسيناريســـت، أصـــدر العديـــد من 
المؤلفـــات، ونشـــر العشـــرات من الدراســـات 
المتخصصة في الســـينما بمختلف المجالت 
والجرائـــد والمواقـــع اإللكترونيـــة الدوليـــة 

والعربية.
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أهدت املؤرخة التونسية صوفي بسيس مكتبة والدتها املؤرخة جوليات ووالدها ألدو بسيس ثقافة

إلى دار الكتب الوطنية بتونس.

عن دار اإلسراء للنشر والتوزيع بالعاصمة األردنية عمان صدرت حديثا  للكاتب األردني حكمت 

النوايسة رواية بعنوان {الرجيف}.

ارتباط الحب باملوت

} هل من ارتباط بين الحّب والموت؟ أال 
يعني الحّب بالنسبة للمحّب حياة متأّلقة 
متجّددة كاملة فكيف يمكن أن تتحّول إلى 
طريق للخيبة والكآبة والموت؟ أال تتكّرر 

كثيرًا حكايات عن عّشاق أودى بهم الحّب 
إلى الموت، أو أقعدهم عن االستمرار 

في الحياة بصيغتها المفترضة فباتوا 
أحياء كاألموات؟ هل الحّب عصّي على 

التوصيف كالموت إلى درجة أّنه لم يبق 
كاتب أو فّنان إّال وحاول مقاربته وتقديم 
تصّوره عنه؟ هل هناك تعالق بين الحّب 
والغباء؟ أو الحّب والعنف واإلجرام؟ أال 
يمكن أن يكون الحّب طرفًا في أّية ثنائّية 

مفترضة..؟
يظّل الحّب كالموت من األسرار 

التي يجّد األدباء والمفكّرون للبحث 
عن مقاربات وتوصيفات له، من دون أن 
يكون هناك قطع بتقييد معّين، لذا يظّل 
منفتحًا على االجتهادات، يستدرج إلى 
رحابه السائرين في عوالم البحث عن 

اكتشافاتهم المتفّردة المنشودة.
يحكي األلماني باتريك زوسكيند في 
دراسته الالفتة ”عن الحب والموت“ عن 

مفارقة متمّثلة في أسطورة أورفيوس عن 
عالقة الحب بالموت، ومسعى أورفيوس 

الستعادة حبيبته من عالم الموت، وخيبته 
ونكبته بعد ذلك، وعدم قدرته على التغلب 

على الموت، ووقوعه في فخ اليأس 
والكآبة وتخليه عن متع الحياة، وال سيما 
عشق النساء. ويجد أن حكاية أورفيوس 

ما زالت تالمسنا حتى اليوم، ألنها حكاية 
عن اإلخفاق. وأن المحاولة الرائعة 

للتوفيق بين القوتين األوليين الغامضتين 
في حياة البشرية؛ الحب والموت، وتحريك 

األعنف منهما على األقل لتسوية بسيطة 
أخفقت في النهاية.

انطلق زوسكيند في كتابه من توصيف 
القديس أوغسطين للزمن: ”إن لم يسألني 

أحد عن الزمن فإني عند ذلك أعرفه، أما 
إن سألني عنه أحدهم، وأنا أود شرحه، 

فإني عندها ال أعرفه“. ويجد أن ما يقوله 
أوغسطين عن الزمن يسري بالدرجة 

نفسها على الحب. وأنه كلما قللنا من 
تفكيرنا به، تبّدى أكثر بداهة، ولكن حالما 

نمعن التفكير فيه نغوص في مطبخ 
للشيطان.

كما تناول مفارقة أن هناك كمية 
معتبرة من الغباء تالزم الحب والعشق 

عادة، ويوصي من باب التأكيد واالستدالل 
بقراءة رسائل الحب الشخصية، بمسافة 

زمنية من عشرين إلى ثالثين سنة، 
وكيف أن حمرة الخجل ستغمر وجه 

المرء نظرًا للركام الموثق من الحماقة 
والكبرياء والعنجهية والغرور، وكيف أن 
المضمون مبتذل واألسلوب ركيك. يقول: 

يكاد المرء ال يستوعب، كيف إلنسان، 
ولو كان متوسط الذكاء، أن ينتابه هراء 

من المشاعر واألفكار من هذا القبيل وأن 
يدّونه.

يحضر الربط بين الحب والموت 
كخيط حياة فاصل بين عالمين يبدوان 

متنافرين ظاهرًا، أو مفهومين متباعدين، 
في الوقت الذي يكون أحدهما بالنسبة 
للمسكونين به دربًا مفضيًا إلى اآلخر، 

ومجّمًال له، ما قد يعني للمحّب أّنه يتحّدى 
الموت طالما أّنه يتشّبث بحّبه، وأّنه 

على النقيض حين يفقد حّبه، فإّنه يعشق 
الموت، ألّن البعد عن الحبيب أقسى من 

الموت بالنسبة له.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الروائية البحرينية جليلة السيد: العمل الروائي ال يخضع لسلطة الزمن
هاجس الموت يتحول إلى دافع للكتابة

السينما العربية يمكنها أن تهزم السلوك التجاري وتحقق الحلم الجمالي

مازالت الرواية تشــــــتغل ضمن منتخباتها العامة على ســــــبر مناطق من الصراع النفسي 
ــــــب والبعيد وإعادة قراءته  القــــــادر على فهم الواقع من خــــــالل االرتداد إلى التاريخ القري
وفهمه مبعزل عن األطر النفسية التي قد تفسد وعي الفرد بلحظته الراهنة املرتبطة بالهوية 
واألنا واآلخر املشــــــاكل أو املشــــــابه. ”العرب“ توقفت مع الروائية البحرينية جليلة السيد 

للحديث حول روايتها األولى وحول بعض القضايا الثقافية األخرى.

احتجت إلى األمس حتى أكتب اليوم

العروبيـــة  للحالـــة  تنتصـــر  الروايـــة 

بعـــض  تعالـــج  أن  بجديـــة  وتحـــاول 

القضايـــا المصيرية مـــن خالل صراع 

األزمات النفسية ألبطالها

 ◄

المشـــهد الثقافي في البحرين ينحاز 

بقـــوة إلـــى الشـــعر، ومن ثـــم القصة 

القصيرة، لتأتي الرواية جنســـا أدبيا 

في مرتبة متأخرة
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أبوبكر العيادي

} ياســــمينة رضا هي كاتبة وممثلة فرنسية 
من أم مجرية وأب روســــي مــــن أصل إيراني، 
درســــت املســــرح وعلم االجتماع فــــي جامعة 
باريس العاشــــرة، بــــدأت بالتمثيل ثم انتقلت 
إلــــى التأليف املســــرحي والكتابــــة الروائية، 
ورغــــم فوزها بجائــــزة رينودو عــــن روايتها 
”بابــــل“، فإنها نالت شــــهرتها عــــن نصوصها 
املســــرحية بدءا بـ“أحاديث بعد دفن“ و“عبور 
الشــــتاء“، ثــــم ”فــــن“ التي فتحت لهــــا أبواب 
املســــارح الكبــــرى أمثال ”مســــرح شكســــبير 
امللكي“ و“املسرح امللكي الوطني“ في إنكلترا، 
في أملانيا،  و“شــــوبونه“  و“مجموعة برلينر“ 
و“بورغتياتر“ في النمســــا و“املسرح الدرامي 

امللكي“ بالسويد.
وعنــــد عرضهــــا أول مــــرة عــــام 1994 في 
إخراج لباتريس كيربرا وأداء لنجوم السينما 
واملســــرح بييــــر أرديتــــي وفابريــــس لوكيني 
وبييــــر فانيك، القــــت هذه املســــرحية جناحا 
واســــعا ولكنها قوبلت أيضا بنقد شديد، ألن 
الكاتبة، بإصرارها علــــى وضع معقفني حول 
كلمة ”فــــن“، وتناولها الفــــن املعاصر بطريقة 
قيل عنها وقتئذ إنها مجانية وســــهلة وحتى 
رجعية، بدت كأنها تســــخر من هذا اللون من 
الفن وعشــــاقه. راجت املسرحية إذن رغم أنها 
وثيقــــة الصلة بشــــكل املســــرح البورجوازي 
من جهــــة احلكاية الســــيكولوجية، ومســــرح 
النــــص القائم على خطاب اســــتداللي منطقي 

غير حدســــي، ومــــن جهة الوســــط احلضري 
واألفعــــال الواقعية، ما يدفع إلــــى تبني أداء 
طبيعي مييل إلى الكوميديا في ســــينوغرافيا 
من نوع شــــقة فاخرة ألسرة ثرية، ال سيما أن 
األحداث بســــيطة، فهي تدور في شــــقة طبيب 
أمراض جلدية يدعى ســــيرج، اقتنى لوحة من 
الفن املعاصر يكسوها لون واحد هو األبيض، 
وشريط حاشية أبيض هو اآلخر، مبئتي ألف 
فرنك (ما يعادل 60 ألف يورو)، فتكون ســــببا 
في خالفه مع صديقه مارك الذي ال يفهم كيف 
يبذر ســــيرج مبلغا كهذا في قماشــــة خالية ال 

يبدو فيها أثر لفن.
يحتد اخلالف فيحّكمــــان صديقهما إيفان 
الــــذي ينحاز إلــــى موقف مــــارك فيثير غضب 
ســــيرج، ويثيــــر أيضا غضب مــــارك ضد هذا 
اَحلكــــم الذي تســــبب فــــي خصــــام صديقني، 
وعندما تتأزم األمور يفضل ســــيرج أن يخسر 
اللوحة وال يخســــر صديقه، فيعطيه قلما كي 

يرسم على اللوحة ما يشاء.
ميتثل مارك فيرســــم رجــــال يتزحلق على 
زالجــــة، وعندما يعتــــرف بأن أثــــر القلم قابل 
للمحــــو، يرى مــــارك في ذلك داللــــة على عمق 
الصداقــــة، ويكتشــــف معنى اللوحــــة ومعنى 
عالقتــــه مع ســــيرج وإيفــــان، فيقــــول ”حتت 
الغيــــوم البيــــض يتســــاقط الثلــــج، ال نــــرى 
الغيوم البيض وال الثلج، ال البرد وال ســــطوع 
األرض األبيــــض، رجــــل وحيــــد، علــــى زالجة 
يتزحلــــق والثلج يتســــاقط، يتســــاقط إلى أن 
يتــــوارى الرجل ويســــتعيد كثافتــــه العامتة، 
صديقي ســــيرج، وهو صديق مــــن زمن بعيد، 
اشــــترى لوحة، لوحة قياســــها متر وســــتون 
على متر وعشرين، متثل رجال يعبر فضاء ثم 

يختفي“.
بعد الفرنســــي باتريس كيربرا والبولندي 
كريســــتيان لوبا واألملاني توماس أوسترماير 
وآخرين، كان لعشــــاق الفن الرابــــع لقاء على 

مســــرح الباســــتيل الباريســــي مــــع مقاربــــة 
مزدوجــــة مــــن أداء فرقتــــي ”تي جي ســــتان“ 
البلجيكيــــة و“دوْد باْرد“ الهولندية، وكلتاهما 
تطمح إلى جتديد القواعد التقليدية للخشبة، 
وحتــــى حتطيمهــــا، بتخليــــص املســــرح من 
زخارفــــه انطالقــــا مــــن نصــــوص هامــــة، في 
محاولــــة لكســــر الوهم املســــرحي، عن طريق 
الهزل واالبتكار الركحي املندفع الذي ال يولي 

أهمية ألي قيد.
ومــــن ثم، لم يعد للمســــرحية نفس الوقع، 
حيث نــــأى بها أولئك الفلمندريون عن أصلها 
التأملي القريــــب من التجريــــد، لينّزلوها في 
الواقع املعيش، فطغت عليها املواقف الهزلية، 
ونــــأت بها بعيدا عــــن املرامي التــــي أرادتها 

املؤلفــــة، فاملســــرحية ليســــت نقــــدا ســــاخرا 
للفــــن املعاصر، بل لثمنــــه وقيمته، وما يضع 
األصدقــــاء الثالثــــة وجها لوجــــه بخصوص 
لوحــــة بيضــــاء ال شــــيء عليها، ليس ســــببه 

االختيار الفني، بل كلفته.
واخلالف الذي سينشأ بينهم سوف يكشف 
طبيعة كل واحد، وقيمة املشــــاعر التي يكنها 
بعضهم لبعض، أي أن الثيمة األساس ليست 
جمالية، بل اجتماعية وثقافية وسيكولوجية 
بالدرجــــة األولى، وتركيــــز األداء اجلديد على 

اإلضحاك أفقدها كثيرا ذلك املنحى.
املســــألة  تقلصــــت  العــــرض  هــــذا  فــــي 
االجتماعية بســــبب إخراج يبســــط كل شيء، 
فتنطلق املسرحية واملمثلون يظهرون في زي 

تقنيي مسرح، حيث أكواب شمبانيا موضوعة 
دون أن تلمس، وصالون أشــــبه ببالتوه قناة 
تلفزيونية، وشــــخوص يتحركون فيما يشبه 
حلقة ُتعقــــد فيها التحالفــــات وتنفك، وُيطَلق 
العنان للمســــكوت عنه، ملا ظــــل زمنا حبيس 
صدور أصدقاء ثالثة، ليكشــــف كل واحد عما 
خفي من شــــخصيته مــــن أنانية وســــوء نية 
ومشــــاعر أخرى مــــا كان أحد يخــــال صاحبه 

مسكونا بها.
يقــــول الناقــــد املســــرحي فيليب تيســــون 
”هــــذه املعاجلة الركحية حولت تأمال جادا إلى 
كاريكاتير، ورغم موهبة املمثلني االستثنائية، 
وروحهم املرحة، وطرافة ابتكارهم، فإننا هنا 

أقرب إلى السيرك من املسرح“.
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طاهر علوان 

} ما بين ما هو بشري بكل ما يحمله من عاطفة 
وحنين أرضي وشـــجن اجتماعي وإنســـاني 
وبين القوة الجبارة والكاســـحة التي تمثلها 
أذرع المستقبليات من اختراعات واكتشافات 
وقيم ســـلوكية ومفاهيم غير مألوفة، سنتابع 
لكاتب السيناريو  في فيلم ”الحروب األصلية“ 
والمخرج شـــان آبيس نوعا فيلميا في سينما 
الخيـــال العلمي على الرغم مـــن انحيازه إلى 
المســـتقبليات، إّال أنه يبقى يســـتند، وأحيانا 
يتعّكز، مضطرا على ما هو عاطفي وإنســـاني 
لكـــي تمضـــي الدراما إلى نهاياتهـــا، ويتكّون 
نوع من الســـرد يمتزج فيمـــا هو ماضوي بما 

هو مستقبلي.
تجريبـــا  يحمـــل  األصليـــة“  و“الحـــروب 
متنّوعـــا في هذا الباب، فـــي البدء يتم اإلعالن 
عن أحداث الفيلم تحت عنوان: اإلصدار األول 

للخيـــال العلمي، ومجّرد إطالق هذا النوع من 
اإلعالن فيه اعتداد كبير بما ســـوف نشـــاهده 
من أحداث على أســـاس أننـــا إزاء نوع فيلمي 
مختلـــف، ما يلبث المخرج أن يؤكد غايته تلك 
من خالل تقسيم الفيلم إلى فصول متعاقبة كل 

منها يحمل قسما من األحداث.
وعـــودا إلى ما أشـــرنا إليه في ما ســـبق 
بصـــدد ما هـــو عاطفي وحســـي وإنســـاني، 
ســـيفتتح الفيلـــم بشـــخصيتي طفلـــة وأبيها 
وكّل منهمـــا يبحث عن اآلخـــر ويحاول تجاوز 
حواجـــز العلـــم المســـتقبلي لكي يعـــود إلى 
تلـــك الفطرة اإلنســـانية البســـيطة ممّثلة في 
العالقـــة األبويـــة، ومن هذه الثيمة ســـتنطلق 
أحـــداث الفيلـــم ويتم مزج األحـــداث واألزمنة 
والســـرد في خليـــط يتيح تقســـيم الفيلم إلى 

فصول متعددة.
الطفلة واألب يعيشـــان في زمن مستقبلي 
وفي حواضر مختلفة بعد اســـتيطان ما تبقى 

من البشـــر في مســـتعمرتين، إحداهما تشبه 
مســـتعمرة العقاب لفرانس كافكا ويدير فيها 
الجنرال واردين (الممثل تيمورا موريســـون) 
ثّلة مـــن الســـجناء يجـــري عليهـــم التجارب 
ويمـــارس فـــي حّقهم صنـــوف التعذيـــب، أما 
نتائـــج التجـــارب فتذهـــب إلى المســـتعمرة 
اليوتوبية النائيـــة التي تقودها الجنرالة لين 

(الممثلة راشيل جريفيثس).
وفـــي مقابل هذا الثنائي الوحشـــي هنالك 
كين (الممثل دانييل مكفيرســـون) المجّند في 
القوة الفضائية الذي يسترق السمع، فيعلم أن 
فناء ما تبقى مـــن األرض بقنبلة ذرية واقع ال 
محالة، ولهذا يجازف بنفسه إلنقاذ ابنته، لكنه 
وهـــو في تلك الرحلة القائمـــة على المخاطرة 
يجد نفســـه طرفـــا في صـــراع األرضيين ضد 
حّكامهم المستبّدين، وخاصة الجنرال الشرس 
واردين، وهناك سيلتقي كين مع ساي (الممثل 
كيـــالن لوتـــز)، وهـــو المتمّرد على الســـجن، 
واالثنـــان مع الطفلة يخوضان مغامرة اللحاق 
بالكوكـــب اليوتوبـــي أو مســـتعمرة الجنرالة 
لين، إلـــى أن تنتهي المهمة بمقتل كين وجرح 

ساي وبقاء الطفلة على قيد الحياة.
هذه الدائرة السردية تبقى هي التي تتوّزع 
عليهـــا فصول الفيلـــم، وهي محاولـــة لم تكن 
موّفقـــة بما فيه الكفاية فـــي التالعب باألزمنة 
والتنّقـــل في مـــا بينها، كما شـــهدنا في أفالم 

سابقة مهمة تم فيها مثل هذا التنّقل المدهش 
بيـــن األزمنـــة، كما فـــي فيلم ”الحلقـــي“ الذي 

يشكل عالمة فارقة.
في فيلم ”الحروب األصلية“ يمكن التوّصل 
و“ســـتار  إلى تأثيـــرات أفالم ”حرب النجوم“ 
تريـــك“ و“إيليســـيوم“ في ما يتعّلق بالّســـرد 
الفيلمـــي والغوص في المســـتقبل، لكن نقطة 
االفتراق عن تلك السلســـلة تكمن في استثمار 
الفصـــول الفيلميـــة المتتابعـــة إلتاحة فرصة 
أوسع للمخرج في عرض األحداث وفي التنّقل 
ما بيـــن خطوط الّســـرد المختلفـــة، ومن هنا 
يمكننا القول إنه على الرغم من تعدد الخطوط 
السردّية إّال أن هناك متعة في متابعة األحداث 
وأيضا مهارة في صناعة المشـــاهد المرتبطة 
بالســـجناء في مقابـــل اســـتخدام وجهة نظر 
الـــراوي -صـــوت الشـــخص الثالـــث- لتتّبع 
األحداث، وهو استخدام مألوف في الكثير من 
األفالم، وقد استخدم صوت الطفلة هذه المرة 

في الكثير من المشاهد.
حفل الفيلم بتنّوع مكاني على الرغم من أن 
ثالثة أماكن كانت هي الرئيسية، وهي ما تبقى 
من األرض والســـجن والكوكب أو المستعمرة 
اليوتوبية، وما بين ذلك شمل التنّوع المكاني 
الكثيـــر مـــن األماكـــن الثانوية، ومـــن ذلك زج 
شخصيات مهّربي السالح واألشخاص -وهم 
يعيشـــون في قاع المجتمع- في كابينة بأرض 
قفر، ما لبثـــوا أن تعرضوا لهجـــوم الكائنات 
الوحشية التي تجمع بين الذئاب والدببة على 
أســـاس أنها آكلة لحوم البشر، ورغم وحشية 
تلـــك الكائنات فإنه لم يكـــن واضحا وال مقنعا 
ترويـــض أحدها على يد الطفلـــة التي تتبادل 

معها لغة اإلشارات.
نجح فيلـــم ”الحروب األصليـــة“ في صنع 
خليـــط مـــن األحـــداث االفتراضيـــة المرتبطة 
بالمســـتقبل فـــي مواجهة الوجـــود األرضي 
القابل للفنـــاء والمهدد أصال بنوع متطور من 
عصابات اســـتغالل البشر، لكن في المقابل لم 
يخرج عن النمطّية الســـائدة فـــي أفالم خيال 
علمي سابقة شّكلت أرضية للتجارب الفيلمية 

الالحقة كما هي في هذا الفيلم.

{الحروب األصلية} مغامرات المستقبل ال تقهر المشاعر اإلنسانية
ُتنســــــج دراما اخليال العلمي وفق معطيات تتعلق مبا هو مســــــتقبلي، مبا فيها من أحداث 
ــــــى الصراعات، وهنا ســــــيبرز العامل البشــــــري بوصفه محورا  وبناء ســــــردي وصوال إل
أساســــــيا في ذلك املسار، إذ كيف للبشر أن ينسجموا مع تلك العوالم الغريبة التي متثل 
اإليغال عميقا في املســــــتقبل؟ حيث تتغير العالقات واملشــــــاعر ومواقف الشخصّيات إلى 
درجة املسخ الكامل للكائن البشري وحتّوله إلى حال أخرى يدافع فيها عن قيم ومفاهيم 

جديدة تنسخ تلك التي اعتاد عليها فيما سبق.

قبائل وأفراد

} واقع الرسم في العالم العربي سيء، غير 
أنه ال يزال هناك رسامون عرب من طراز 
رفيع، أهناك تناقض في ذلك احلكم؟

يوم كان صديقي رافع الناصري حيا 
وأنا من أشد املعجبني بتجربته العميقة لم 

يكن الرسم في حال أفضل، صحيح أن وجود 
الناصري كان يهبني نوعا من العزاء، ولكنه 
كان عزاء مؤقتا سرعان ما كان يتبخر وسط 

عواصف القبح.
كان شيخ احلروفيني العرب شاكر حسن 
آل سعيد ميشي أمامي ذات مرة في بيروت 

وُخيل إلّي أنه ميشي كَمن يقفز ليتحاشى 
السقوط في حفر وهمية، بعد سنوات سألته 
عن تلك احلادثة، فقال لي بطريقته ”استغفر 
الله من هفوة وقعت فيها من غير أن أشعر 

أنني ارتكبتها“، وحني أحرجته وكنا في 
قاعة تقيم معرضا لفنان رديء ”لم تنظر إلى 
اللوحات“، قال لي بحزن ”ال أرغب في زيادة 

ذنوبي“.
كان آل سعيد ميشي مغمض العينني في 

املناسبات التي يذهب إليها مجبرا، وكان 
مؤملا بالنسبة له وهو احلريص على لياقته 
أن ينكر حق اآلخرين في البحث عن اعترافه 

بهم.
وكما يبدو فإن سوء أحوال الرسم ليس 
وليد الظروف السيئة التي مير بها العالم 

العربي اليوم، كان الرسم في العالم العربي 
في مجمله رديئا، غير أن جتارب فنية مشرقة 

كانت تغطي على تلك الرداءة.
كان لدينا عزاء في جتارب بن بله 

اجلزائري والقاسمي وبلكاهية املغربيني 
والعزاوي وعالء بشير العراقيني وبلخوجة 
والساحلي التونسيني ونذير نبعة ومحمود 

حماد السوريني وأمني الباشا وبول 
غراغوسيان اللبنانيني.

غير أن ذلك العزاء لم يكن إّال غطاء 
زخرفيا ال ميكن أن يخفي حقيقة الواقع الرث 

الذي يعيشه الرسم في العالم العربي، كان 
املشهد بسبب هزاله يسمح بظهور رسامني ال 
قيمة لنتاجهم الفني، سيكون لهم في ما بعد 
أن يكونوا سادة املشهد بسبب تسّيدهم على 

اجلمعيات والنوادي والروابط الفنية.
لقد انتصرت الرداءة أخيرا، الفنانون 

اجليدون تطاردهم قبائل من أشباه الفنانني.

فاروق يوسف

ب

كاتب عراقي

أكدت الفنانة شيلبا شيتي عودتها لألعمال السينمائية في 2018 القادم، وذلك بعد قرار اعتزال 

الفن الذي اتخذته منذ بضع سنوات، ولم تفصح نجمة بوليوود عن عنوان الفيلم أو مخرجه.

باتت أغنية {ديسباســـيتو} للبورتوريكي لويس فونسي التي لقيت رواجا في أنحاء العالم أجمع، 

األغنية األكثر استماعا على اإلطالق بتحقيقها ما يقارب الخمسة مليارات مشاهدة.

{فن} جدل فني حول لوحة يتحول إلى سخرية من الفن وأهله
[ عمل مسرحي فرنسي معاصر ترجم إلى سبع وثالثين لغة  [ خربشات قلم عابرة على لوحة بإمكانها أن تمحو صداقة عمر

على مســــــرح الباســــــتيل بالعاصمة الفرنســــــية باريس، يتواصل عرض ”فن“، املســــــرحية 
التي كانت ســــــببا في شهرة مؤلفتها ياســــــمينة رضا، في وقت تراجع فيه موقع املؤلفني، 
إذ صار أغلب املخرجني يؤلفون نصوصهم بأنفســــــهم أو يقتبســــــونها من أفالم وروايات 
معروفة، فكانت املســــــرحية الفرنســــــية املعاصرة األكثر رواجا في العالم، إذ ترجمت إلى 
سبع وثالثني لغة، وأخرجت في عواصم العالم الكبرى من لندن إلى طوكيو، ومن بومباي 

إلى جوهانسبورغ.

سرد يمزج الماضوي بالمستقبلي

ثوب جديد لمسرحية {فن} يثير الجدل

من ثيمـــة العالقة األبويـــة تنطلق 

أحـــداث {الحـــروب األصليـــة} ويتم 

مزج األحـــداث واألزمنة لتتحول إلى 

فصول متعاقبة

 ◄

المســـرحية القـــت نجاحـــا ولكنهـــا 

قوبلـــت أيضـــا بنقـــد شـــديد، ألن 

الكاتبـــة وضعـــت معقفيـــن حـــول 

كلمة {فن} كأنها تسخر منه

 ◄



} واشنطن – أفاد باحثون بأن املسافرين جوا 
ينقلـــون األمراض مثل فيـــروس زيكا واحلمى 
الصفراء واملالريا وحمى الدجن أكثر بكثير من 

البعوض.
وبحســـاب عدد البعوض الذي يجد طريقه 
إلى الرحالت اجلوية التجارية وعدد البعوض 
احلامـــل للعـــدوى وعدد ما يصمـــد منها حتى 
يلدغ أحدا، توصلت الدراسة إلى أن املسافرين 
جـــوا ينقلون فيروس حمى الـــدجن بواقع 200 
مرة أكثر من البعوض وينقلون طفيل املتصورة 
املنجلية املسبب ملرض املالريا بواقع ألف مرة 

أكثر مما تنقله هذه احلشرات.
وقال مايكل جوهانسون كبير الباحثني في 
الدراسة -وهو عالم أحياء في املراكز األميركية 
ملكافحة األمراض والوقاية منها وإدارة الوقاية 
من األمراض املعديـــة في بورتوريكو- ”جذبت 
مسببات األمراض، مثل فيروس زيكا وفيروس 
تشـــيكوجنونيا، االهتمام فـــي اآلونة األخيرة 

وتظهر أعراضها بني املسافرين“.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دوريـــة ”بلـــوس 
إن احلشـــرات  لألمراض االســـتوائية املهملة“ 
التـــي تنقل األمـــراض مثل البعـــوض انتقلت 
عن طريـــق الطائرات إلى مناطـــق جغرافية لم 
تكـــن تعيش فيها. وتطبق املطارات سياســـات 

للقضاء على احلشـــرات أو سياسات ”تطهير“ 
وفقـــا لّلوائـــح الصحية الدوليـــة الصادرة عن 
األمم املتحـــدة. وعـــادة ما تســـتخدم املبيدات 
احلشرية لقتل احلشـــرات في احلقائب وغرف 
الشـــحن واحلاويات وأجهـــزة نقل األمتعة، إال 

أن ذلك ال يحول دون حدوث العدوى.
وقال جوهانســـون في مقابلة عبر الهاتف 
مع رويتـــرز هيلث ”نطبق سياســـات التطهير 
منـــذ فتـــرة طويلة وهـــي تســـتهدف البعوض 
واآلفات الزراعية… ولكننا بحاجة إلى التركيز 

على وسائل متنع العدوى عن طريق البشر“.
وقيم فريق البحث ســـيناريوهات انتشـــار 
األمراض التـــي ينقلها البعوض مـــع التركيز 
علـــى املناطق التـــي ”تســـتوطنها“ املالريا أو 
حمـــى الدجن وتنتشـــر فيها واألماكـــن التي ال 
تســـتوطنها األمراض لكن ظروف استشرائها 

متوفرة. 
قـــام  ســـابقة  دراســـات  علـــى  واعتمـــادا 
الباحثون بحســـاب عدد البعـــوض املرجح أن 
يكون على مـــنت أي طائرة وعدد ما يكون منها 

ناقال لألمراض. 
وعلى ســـبيل املثال قال الباحثون إن أكبر 
عـــدد من البعوض جرى رصده على منت طائرة 
فـــي بحث ســـابق بلـــغ 17 بعوضة مـــن النوع 

الناقل أساســـا للمالريا. وقالوا في الدراســـة 
احلالية إن العدد املرجح للبعوض على منت أي 
طائرة هو بعوضة واحدة في املتوسط بني كل 

أربع طائرات.
وحتى فـــي غيـــاب سياســـات التطهير أو 
مكافحـــة البعـــوض علـــى منت الطائـــرات فإن 
فرص انتقـــال املرض أثناء الســـفر عن طريق 
البشـــر تزيد على األرجح مبعـــدل مئات املرات 

مقارنة بالبعوض.

وقال جوهانســـون ”كنا نتوقع ذلك ولكننا 
فوجئنـــا بالفارق… لم نكن نعتقد أنه ســـيكون 
واضحا بهذا الشـــكل وكانت (الدراســـة) تركز 

على أسوأ السيناريوهات“. 
وأضاف أن الدراســـات في املستقبل يجب 
أن تركـــز علـــى احليلولة دون انتقـــال العدوى 
عن طريق البشـــر. وتوصـــل الباحثون إلى أن 

سياسات منع انتقال البعوض احلامل للعدوى 
من املرجح أال جتدي نفعا.

بينت منظمة الصحة العاملية أن منو السفر 
اجلـــوي يعـــود على البشـــر بفوائـــد جمة من 
ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد فرص انتشـــار 
األمـــراض املعدية احمللية بســـرعة وحتويلها 
إلى أوبئة عاملية ميكن أن تهدد الصحة العاملية 

واألمن والتقدم العامليني.
وافقت الدول املوقعة على اللوائح الصحية 
الدوليـــة عام 2005 وعددها 194 بلدًا على تقليل 
انتشـــار األمـــراض املعدية بأســـلوب يتجنب 
التدخـــل ”غيـــر الضـــروري في حركـــة املرور 
والتجـــارة الدوليـــني“. ولتحقيق هـــذا الهدف 
تشـــير املنظمـــة العامليـــة إلى ضـــرورة متييز 
الســـلطات الوطنية في العالم للتدخالت التي 
حتقق كســـبًا صحيًا عموميًا ”معقوًال“ من تلك 
التدخالت التي ُتعّد غير ضرورية ألن فعاليتها 
بســـيطة مقابل زيادة تأخيرهـــا حلركة املرور 

والتجارة.
وتشـــير نتائج حتاليل الباحثـــني لنماذج 
حركة املرور اجلوية العاملية خالل وباء حقيقي 
إلى أن حتـــري املدخل غير املقيد للمســـافرين 
على مـــنت الرحـــالت اجلوية ســـيكون مؤخرًا 

. وغير كفء وغير عملي كثيرًاً

} لندن – ”أذن السباح“ عدوى جلدية بكتيرية 
تصيب اجللد املغطي لألذن اخلارجية والقناة 
الســـمعية اخلارجيـــة، نتيجة كثـــرة التعرض 
للميـــاه والرطوبة. يســـتمر االلتهاب ملدة تزيد 
عن أربعـــة أســـابيع أو يتكرر أكثـــر من أربع 
مرات ســـنويا. وميكن أن يكون مرضا خطيرا 
بالنســـبة إلى األشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مـــرض الســـكري واملصابـــني بحـــاالت نقص 
املناعة، وميكن أن ينتشر املرض ويصيب قاع 

اجلمجمة.
يبـــني األطباء أنـــه عند تعـــرض األذن إلى 
نسبة عالية من الرطوبة من املمكن أن حتتجز 
املياه في القناة اخلارجية لألذن وبذلك يصبح 
اجللـــد لينًا رطبًا من الداخـــل كما لو مت نقعه 
باملاء. وهذا يؤدي إلى تخفيف احلموضة التي 
عادة ما متنع اإلصابة بالعدوى. وأي جرح في 
بطانة قناة األذن سيسمح للبكتيريا باختراق 
اجللـــد. وعندمـــا يحدث هـــذا فـــإن البكتيريا 
والفطريـــات التي قد لوثت املياه أو أي شـــيء 
قد يوضع في األذن ســـتتمكن من النمو وبذلك 
تســـبب حالـــة مرضية تســـمى التهـــاب أذن 

السّباح (التهاب األذن اخلارجية احلاد).

وميكن أيضـــًا أن يصاحـــب التهاب األذن 
اخلارجية التهاب (عدوى) األذن الوســـطى إن 

متزقت طبلة األذن.
عادة مـــا تخف أعراض االلتهـــاب باّتخاذ 
عـــدة إجراءات من الرعايـــة الذاتية، ورغم ذلك 

فإن احلاالت الشديدة تقتضي زيارة الطبيب.
ووفقـــا لتقاريـــر مراكز مراقبـــة األمراض 
والوقايـــة األميركية، يبلغ إجمالي عدد زيارات 
مرضى أذن الســـباح لألطباء 2.4 مليون زيارة 
كل عام فـــي الواليـــات املتحـــدة. وتتكلف كل 
زيـــارة نحـــو 200 دوالر، أي ما يقـــرب من 500 
مليـــون دوالر من تكاليف الرعاية الصحية في 

الواليات املتحدة كل عام، وفق تقرير حكومي. 
وفي عام 2007، على ســـبيل املثال، سعى واحد 
مـــن كل 123 أميركيـــا إلى العـــالج الطبي من 

مرض أذن السباح.
وصـــرح مايكل بيتـــش، مدير قســـم املياه 
الصحيـــة في املراكـــز األميركية، بـــأن ”معظم 
النـــاس يعتقـــدون أن مرض أذن الســـباح هو 
حالة بسيطة تنتهي بسرعة، لكن هذه العدوى 
الشائعة تتسبب في املاليني من األمراض وفي 
تكاليـــف عالجية باهظة كل عـــام. ومن املمكن 
جتنـــب الكثير من هذه احلـــاالت“، وفقا ملوقع 

”ميديكال نيوز توداي“ اإللكتروني.
ويعـــد التهاب أذن الســـّباح شـــائعا لدى 
األطفال والشـــباب البالغني وميكـــن أن يزداد 
خطـــر اإلصابة بالعـــدوى إن كانت هناك حالة 
مرضية جلدية مثل اإلكزميا مما يدفع املصاب 
إلى اإلفراط فـــي حك أذنه. فقد وجد الباحثون 
أن األطفال بني ســـن 5 و14 سنة سجلوا أعلى 
معدل زيـــارات لألطباء بني عامي 2003 و2007، 
بينمـــا بلغ معدل زيارات البالغني من ســـن 21 
فما فوق أكثـــر من نصف الزيـــارات. وحدثت 
نحـــو 44 باملئة مـــن احلاالت املبلـــغ عنها في 
يونيو أو يوليو أو أغســـطس وبلغت املعدالت 

ذروتها في منطقة اجلنوب.
تظهـــر عالمـــات وأعـــراض التهـــاب أذن 
الســـّباح عـــادة فـــي غضـــون أيـــام قليلة من 

التعرض للمياه امللوثة. وميكن أن تشمل:
[ أملا شـــديدا عند حتريك األذن اخلارجية 
(صـــوان أو حلمـــة األذن) أو إثر دفـــع الوتدة 

املوجودة أمام األذن.
[ أملـــا أو شـــعورا مزعجا داخـــل أو حول 

األذن، وغالبًا ما تصاب أذن واحدة فقط.
[ حكة في األذن اخلارجية.

[ تورمـــا فـــي األذن املصابـــة أو العقـــد 
اللمفاوية في العنق.

األذن  انســـداد  أو  بامتـــالء  الشـــعور   ]
املصابة.

[ خروج قيح من األذن املصابة.
[ انخفاض مستوى السمع.

أيضا قد يجعل التهاُب أذن الســـّباِح األذَن 
اخلارجيـــة تبدو حمراء، مع ظهور قشـــور أو 

تقشر في اجللد.

وحدد الباحثون مسببات هذه األعراض بـ:
] الرطوبة املستمرة في األذن من السباحة 

واالستحمام أو العيش في مناخ رطب.
] التعرض للكائنات الدقيقة املعدية بسبب 

السباحة في املياه امللوثة.
] الشـــقوق واخلـــدوش فـــي جلـــدة األذن 
الناجتة عن حك أو فرك األذن بواسطة أجسام 
غريبة (كعود القطن أو املفتاح أو مســـاحة قلم 
الرصاص) أو محاولة تنظيف الشمع من قناة 

األذن.
] منو البكتيريا التي ترعاها مرشـــات أو 

صبغات الشعر.
كما أن انسداد شـــمع األذن أيضا قد يزيد 
مـــن املخاطر عن طريق حصـــر املياه في األذن 
ويزيد من احتماالت قطع اجللد أثناء تنظيفها.

مشـــاكل األذن األخرى ميكن كذلك أن تزيد 
من املخاطر املتعلقة بالتهاب أذن الســـّباح مبا 

فـــي ذلك صغـــر قنـــوات األذن، والتهاب األذن 
الوســـطى املزمن يتســـبب في بلـــل وبالتالي 
سهولة ثقب طبلة األذن. كما تتفاقم احلالة عند 
كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

يشير األطباء إلى أن العالج يكون باحلفاظ 
على األذن جافة، فكون األذن مبللة باملاء دائمًا 
لن يســـاعد على حـــل املشـــكلة. ويفضل أثناء 
االســـتحمام أو الســـباحة، اســـتخدام سدادة 
لـــألذن للحماية من املـــاء وجتنب خدش األذن 
أو حكهـــا من الداخل باســـتخدام األصابع أو 
ماســـحات األذن القطنية. وفي حال استخدام 
جهاز مساعد سمعي، يفضل تركه قدر اإلمكان 
إلى حني حتســـن حالة االلتهاب مع استخدام 
قطرات مضادات حيوية مباشـــرة داخل األذن 

للتخلص من البكتيريا.
يوضح األطبـــاء أن اإلصابـــة مبرض أذن 
السباح ال تعتبر مشـــكلة خطيرة، إال أن هناك 

بعض األعراض التي قـــد تظهر على املريض، 
ومنهـــا فقد الســـمع املؤقت. ويعتبـــر التهاب 
األذن اخلارجية مزمنًا إذا اســـتمرت األعراض 

والعالمات أكثر من ثالثة أشهر.
تصبح اإلصابـــة بالتعفنـــات املزمنة أكثر 
شـــيوعًا في حال ترافقـــت اإلصابة مع حاالت 
جتعـــل العـــالج صعبـــًا كاإلصابة بســـالالت 
جرثوميـــة نـــادرة أو وجـــود حساســـية فـــي 
اجللد، أو تأثر اجلســـم باملضـــادات احليوية 
املســـتخدمة أو اشـــتراك اإلصابة اجلرثومية 

والفطرية في حدوث التعفن.
وقد يؤدي التعفن املزمن إلى انتشـــاره في 
طبقـــات اجللـــد العميقة ليصل إلى األنســـجة 
الضامـــة، مـــا يترتـــب عليـــه تـــأذي العظـــم 
ر). والغضاريف (التهاب األذن اخلارجية املنخِّ

ميكن أن يؤدي تعفن األذن اخلارجية -في 
حال انتشاره- إلى التهاب وتلف في جلد.

{أذن السباح} يحول متعة السباحة إلى مرض مزمن
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صحة
يكثر خالل فصل الصيف االســــــتحمام والســــــباحة في البحر واملسابح واألنهار، ولألذن 
خاصية فيسيولوجية ومناعية تساعدها على التخلص دائما من املياه العالقة وحتميها من 
ــــــا. لكن أحيانا ال تتحمل األذن الرطوبة الزائدة ويصبح تعرضها للمياه كابوســــــا  البكتيري

مزعجا ومؤملا.

[ كثرة تعرض األذن للمياه والرطوبة تصيبها بااللتهاب  [ تجمع املاء في القناة السمعية يجعلها مرتعا للبكتيريا

كشفت الغرفة الزراعية بمدينة مونستر األملانية أن نبات الهليون يساعد على طرد السموم من الجسم؛ إذ يعمل على تحفيز الكلى 
من ناحية وتنشيط حركية األمعاء من ناحية أخرى.

المسافرون جوا ينقلون األمراض أكثر من البعوض

التهاب األذن الخارجية قد يتكرر أربع مرات سنويا

} كولــن (أملانيــا) - قليلون جـــدا َمن يتمتعون 
بطاقم أسنان مثالي دون أي تدخالت. وعندما 
تسقط األســـنان اللبنية تنمو األسنان الدائمة 
فـــي الغالب بشـــكل غيـــر منتظـــم، ولكن متى 

يتطلب األمر العالج؟
ولإلجابـــة عن هذا الســـؤال، قـــال طبيب 
األســـنان األملانـــي ديـــرك كـــروب إن اعوجاج 
األســـنان قد ال تنتج عنه أي مشـــاكل صحية، 
ولكنـــه في الوقـــت ذاته قد ميثـــل خطرا على 
الصحـــة؛ فبعض األطفـــال ال ميكنهـــم املضغ 
أو التحـــدث بشـــكل صحيح، كما أن األســـنان 

املتزاحمة يصعب تنظيفها.
وإذا قـــرر اآلباء عالج الطفـــل يتعني البدء 
قبل اكتمال منو الفك. وأوضح كروب أن العمر 
املناســـب لهذا يتراوح بني 10  و13 ســـنة، كما 

يستغرق العالج أربعة أعوام في الغالب.
ومن جانبه، أشار طبيب األسنان هوب فان 
ريخت إلى أن الفحص يحدد ما إذا كان الطفل 
في حاجة إلى التقومي الثابت أو القابل للخلع، 

وفي العادة يتم الدمج بينهما.
وتتكـــون املشـــابك املتحركة مـــن قالب من 
البالستيك، يتم تثبيته عن طريق سلك. ويقوم 
الطفل بتركيب جهاز التقومي في الليل وألطول 
فترة ممكنة من النهار، في حني يتم خلعه عند 

ممارسة الرياضة أو تناول الطعام.
وفي حالة أجهـــزة التقـــومي الثابتة يقوم 
الطبيـــب بلصق شـــرائح صغيرة مـــن املعدن 
أو الســـيراميك أو البالســـتيك على األسنان، 
ثم يقوم ســـلك القـــوس، الذي يربـــط بني هذه 
الشرائح بتنظيم األسنان في املكان الصحيح.

وعند حتقيق هدف التقومي ميكن نزع جهاز 
تقومي األســـنان. ولتحقيق ثبـــات في النتيجة 
يتم تثبيت ســـلك خلف األســـنان األمامية ملدة 
عام أو عامني. وإذا لم حتدث مشـــاكل بســـبب 
هذا الســـلك ميكن تركه في الفم مدًة متتد من 5 

إلى 10 سنوات.

تقويم األسنان 
ليس دائما تجميليا

صورة وخبر

} حـــذرت الرابطة األملانيـــة ألطباء األطفال 
واملراهقـــني من أن اإلفراط فـــي تناول امللح 
يهدد األوعية الدموية للمراهقني، وذلك وفق 
دراســـة أميركيـــة أوضحـــت أن اإلفراط في 

تناول امللح يؤدي إلى تصلب الشرايني.

} العالمـــات التحذيريـــة ملتالزمـــة املـــوت 
املفاجئ للرضع تتمثل في شحوب الوجه أو 
حتول لون جلده إلـــى اللون األزرق ووجود 
تغيير ملحوظ في شد العضالت، على سبيل 

املثال من خالل النوم املفاجئ للطفل.

} شـــدد الطبيـــب األملاني هانز ميشـــائيل 
مولنفيلـــد على ضرورة استشـــارة الطبيب 
عند التعرض للدغة حشرة القراد، إذا حتول 
لون موضعها إلى األحمر ألنه قد يشـــير إلى 

اإلصابة مبا يعرف بـ“داء المي“.

املســـافرون ينقلون فيـــروس حمى 
الدنـــج بواقـــع 200 مـــرة أكثـــر مـــن 
البعوض وينقلون الطفيل املسبب 

للمالريا بمعدل ألف مرة

◄

معظم النـــاس يعتقـــدون أن مرض 
أذن الســـباح حالـــة بســـيطة لكنـــه 
يتســـبب في املاليني مـــن األمراض 

وفي تكاليف عالجية باهظة

◄

} أفادت دراســـة أميركيـــة حديثة، متت من 
خالل حتليـــل األورام األولية لفئران مصابة 
بسرطان القولون واملستقيم، بأن اتباع نظام 
غذائي عالـــي الدهون قد يزيـــد من احتمال 

اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم.



} لنــدن - طالبت مقدمات برامج وصحافيات 
فـــي هيئة اإلذاعـــة البريطانية (بي.بي.ســـي) 
األحد، باتخاذ إجراء عاجل لســـد الفجوة بني 
رواتـــب اجلنســـني، والتي اكتشـــفت قبل أيام 
قليلة عندما نشـــرت هيئـــة اإلذاعة البريطانية 

رواتب الشخصيات األعلى أجرا بها.
ووقعـــت أكثـــر مـــن 40 صحافيـــة ومقدمة 
برامج خطابـــا مفتوحا، جاء فيه أن ”تفاصيل 
الرواتب … قد أظهرت ما كان الكثير منا يشتبه 
به منذ عدة أعوام … أن النساء في بي.بي.سي 
يتقاضني رواتب أقل من الرجال الذين يقومون 

بالعمل نفسه“.
ويتقاضى 96 من مقدمي برامج الهواء في 
بي.بي.ســـي رواتب ال تقل عـــن 150 ألف جنيه 

إســـترليني (195555 دوالرا) سنويا. وثلثا هذا 
العـــدد من الرجال معظمهم يتقاضون أكثر من 

النساء الالئي يقمن بنفس األعمال.
ومن بني املوقعـــات على اخلطاب املفتوح، 
املوجـــه إلـــى توني هيـــل املدير العـــام لهيئة 
اإلذاعـــة البريطانيـــة، ألكســـندرا جونز التي 
وفيونا  تشـــارك في تقدمي برنامج ”ون شـــو“ 
بـــروس مذيعـــة األخبار وســـو باركـــر مقدمة 
بطولة وميبلدون. وكان هال قد تعهد مبعاجلة 
عدم املســـاواة في الرواتـــب بحلول عام 2020، 
ولكـــن املوظفات قلن إن ”بي.بي.ســـي معروفة 

بتفاوت الرواتب منذ أعوام“. 
وناشـــدت املوظفات هيل ”التصرف اآلن“، 
في اخلطاب الذي نشرته صحيفة ”تليغراف“ .

ونشرت هيئة اإلذاعة البريطانية الرواتب 
السنوية لكبار جنومها للمرة األولى األربعاء 
املاضـــي، ولكنهـــا تعرضـــت النتقـــادات ألن 
النســـاء يشكلن ثلث أصحاب الرواتب األعلى 

فقط.
 ويزيد راتب مقـــدم البرامج األعلى دخال 
في بي بي ســـي، خمس مـــرات عما تتقاضاه 

زميلته األعلى دخال في نفس الهيئة.
وتصدر قائمة النجوم األعلى أجرا، مقدم 
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية كريس إيفانز 
براتب سنوي يبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليـني 
(2.9 مليـــون دوالر)، بينما كانت املرأة األعلى 
راتبا في بي.بي.ســـي هي كلوديا وينكلمان، 
التـــي حتصـــل على ما بـــني 450 ألـــف جنيه 

إســـترليني و500 ألف جنيه إســـترلـيني عن 
تقدمي برنـامج ”ستريكتـلي كـوم دانسـينج“.

وتعد هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة، التي 
يشـــاهدها نحـــو 95 فـــي املئة مـــن البالغني 
فـــي بريطانيا ونحو 372 مليون مشـــاهد في 
أنحـــاء العالم، أحد األصـــول الوطنية املهمة 
لكنها تخضع لرقابة مكثفة بشـــأن اإلنفاق إذ 
أن متويلها يأتي من رســـوم املشـــاهدة التي 

تتلقاها.
ولم تكـــن لـــدى بي.بي.ســـي، الرغبة في 
الكشـــف عن معلومـــات قالت إنها ستيســـر 
اســـتقطاب احملطات املنافسة للمواهب لكنها 
رضخـــت األســـبوع املاضي لطلـــب حكومي 

بنشر رواتب كبار العاملني لديها.

الصحافييـــن  نقابـــة  تخشـــى   - تونــس   {
التونســـيين من مخاطر تهـــدد حرية الصحافة 
والتعبير الذي تعتبره أبرز مكسب لثورة 2011، 
وتتمثل بتدخالت الحكومة وبعض السياسيين 
ومحاولتهـــم فـــرض إمالءاتهـــم على وســـائل 
اإلعالم، في حين ال يزال الجدل متواصال حول 
مشـــروع قانون لزجر االعتـــداءات على عناصر 
األمـــن، وتداعياتـــه على الحريـــات الصحافية 

واإلعالمية في البالد.
وأثـــارت أنباء عـــن تهديد برهان بســـيس 
القيـــادي في حـــزب نداء تونـــس لمديرة إذاعة 
”كاب أف أم“ الخاصة، من أجل تغيير سياستها 
اإلعالمية، اســـتنكارا في تونس وطالب العديد 

من الصحافيين بإحالة القضية إلى القضاء.
وقالت ألفة التونســـي مديرة إذاعة كاب أف 
أم الخاصـــة، علـــى صفحتها بموقع فيســـبوك 
”تلقيـــت مكالمـــة هاتفيـــة مـــن برهان بســـّيس 
يعلمني فيهـــا أن اجتماًعا انعقد في مقر حزب 
نـــداء تونس حول إذاعـــة كاب أف أم، تم خالله 
التعبيـــر عن عدم رضا قيـــادة حزب النداء على 
أداء الخط التحريري لإلذاعة، بسبب استدعاء 
القيـــادي الســـابق فـــي الحـــزب ذاتـــه، األزهر 

العكرمي، في البرنامج الصباحي“.
واعتبـــرت التونســـي أن المكالمة الهاتفية 
تهديـــد في حقها وحـــق اإلذاعة وهـــي بمثابة 
العـــودة إلـــى األســـاليب القديمـــة، بالرغم من 
أن إذاعـــة كاب أف أم في منـــأى عن أي صراع 

سياسي، وفق قولها.
وأشـــارت التونســـي، أنهـــا ليســـت المرة 
األولـــى التي يحاول فيها بســـّيس الّتدخل في 
الخـــط التحريري لإلذاعة واســـتهدافها، حيث 
ســـبق لـــه أن اتصل بهـــا منذ ســـنتين للّتدخل 
لصالـــح أحد أطراف الصراع فـــي ليبيا وقالت 
إن لديها كّل اإلثباتات على كالمها وســـتقدمها 

االثنين إلى النيابة العمومية.

وتدخلت نقابة الصحافيين التونسيين في 
القضية، واعتبرت في بيان لها السبت، أن قيام 
المستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان 
بســـيس باالتصـــال بمديرة إذاعـــة كاب أف أم 
وتهديدها على خلفية محتوى إعالمي باإلذاعة، 
يعد مؤشـــرا خطيـــرا علـــى عودة ممارســـات 
االســـتبداد، وطالبـــت النيابـــة العمومية بفتح 

تحقيق حول األمر.
ودعـــا نقيب الصحافيين ناجـــي البغوري، 
فـــي تدوينة له على صفحته في فيســـبوك، إلى 
إيقاف بســـّيس بتهمة اإليهام بنفوذ، باعتباره 
في حالة تلبس بارتكابها، بشهادة مديرة إذاعة 

كاب أف أم.
مـــن جهته نفـــى برهان بســـيس مـــا ُوّجه 
إليـــه من اتهام، مؤكدا أن اتصاله بالمســـؤولة 
فـــي اإلذاعة، يتعلق فقط بإبـــراز عدم توزان في 
اإلذاعة، وعبر بســـيس عن تفاجئه باالتهامات 
الموجهة إليـــه، وقال في تدوينة نشـــرها على 
صفحته في فيســـبوك إنـــه فوجئ بمـــا كتبته 
ألفة التونســـي مديرة إذاعـــة كاب أف أم، وإنه 
اقتصر على مالحظة حـــول عدم مهنية معلقها 
اإلذاعي الصباحي (العكرمي) وجنوحه للســـب 
والشـــتيمة بشـــكل متكرر في حـــق نداء تونس 
وهتـــك أعـــراض أشـــخاص تهمتهـــم أنهم في 
قيادة نداء تونس بشتائم ال تقبلها األخالق وال 
القوانين دون أن يعطى للنداء أي حق في الرد.

وأضاف بســـيس أنـــه لفت نظرهـــا إلى أن 
مـــا يجـــري علـــى لســـان المعلـــق اإلذاعي هو 
تصفية حســـابات سياسية ال عالقة لها بالعمل 
اإلعالمي، وأن ألفة التونسي توهمت تهديدا لم 

يحصل.
وعلقـــت أحـــزاب وجهـــات سياســـية على 
الحادثة التي اعتبـــرت بمثابة قضية رأي عام، 
تتعلق بحريـــة الصحافة واإلعـــالم في البالد، 
حيث اعتبر األمين العام لحركة مشروع تونس، 
محســـن مرزوق، ما أعلنته ألفة التونســـي، عن 
وجود ضغوط وتهديـــدات تعرضت لها لتغيير 
الخـــط التحريري إلذاعـــة كاب أف أم، ”خطيًرا 

وخطيًرا جًدا، إذا تأكد“.
بـــدوره ندد حـــزب التيـــار الديمقراطي في 
بيان، بكل شـــبهة تدخل مـــن األحزاب الحاكمة 

في عمل اإلعالميين والخط التحريري لوسائل 
اإلعالم، وأشـــار إلى ”اســـتفحال مظاهر تأثير 
السياســـيين فـــي اإلعـــالم إمـــا بالتهديـــد أو 
بالترغيب، وهذا من شأنه أن يفرغ الديمقراطية 
من محتواها ويجعل االستحقاقات االنتخابية 

مجرد مسرحية لتزييف إرادة الشعب“.
ورغـــم تضامنهـــا مـــع اإلذاعـــة، أشـــارت 
نقابـــة الصحافيين إلى أن ”رفضهـــا المبدئي 
للضغوطـــات علـــى إذاعـــة كاب أف أم ال يعفي 
إدارة المؤسســـة مـــن التنصـــل مـــن الحقوق 
المادية والمهنيـــة للعاملين في اإلذاعة والذين 
يخوضـــون تحـــركات مشـــروعة منذ أســـابيع 
لضمان أبسط حقوقهم والتي كانت محور لقاء 
بين الهيئة العليا لالتصال الســـمعي البصري 
والنقابـــة، وطالبت بضـــرورة مراجعة رخصة 

بث هذه المؤسســـة أسوة بمؤسسات أخرى لم 
تحترم قوانين الشغل“.

وتأتي هـــذه الحادثـــة مع تصاعـــد الجدل 
حول مشـــروع قانون زجر االعتداء على القوات 
الحاملة للســـالح، حيث اتخـــذت النقابة موقفا 
رافضـــا لـــه، ودعـــت مع عـــدد مـــن المنظمات 
الحقوقيـــة الوطنية والدولية، إلى ســـحبه من 
مجلس نواب الشـــعب، وإلغاء مناقشته نهائيا، 

باعتباره ”يهدد حرية التعبير في تونس“.
واعتبـــر النقيب البغوري أن الهدف من هذا 
القانون ليس حماية األمنيين بقدر ما هو الحد 

من الحريات. 
وبيـــن أن نقابـــة الصحافييـــن وغيرها من 
المنظمـــات ال تعـــارض مبـــدأ توقيـــر الحماية 
القانونيـــة لألمنييـــن، لكـــن من خـــالل مدونة 

ســـلوك تضمن الحقوق االجتماعيـــة والمادية 
والجسدية لهم.

ولـــم يتم التوصـــل إلى تفاهم بيـــن النقابة 
والحكومـــة في ما يخص مشـــروع القانون، إذ 
أكد وزيـــر الداخلية الهادي مجـــدوب، األربعاء 
بمقـــر الوزارة بالعاصمة، على تمســـك الوزارة 
بمشـــروع قانون زجر االعتـــداءات على القوات 
الحاملـــة للســـالح. وقال مجـــدوب في تصريح 
إعالمـــي، ”إن المصادقـــة على هذا المشـــروع 
أضحى ضرورة ملحة لحماية األمنيين إزاء ما 
يتعرضون له من اعتداءات متواصلة“، مشـــيرا 
إلى اســـتعداد الـــوزارة للتحاور مـــع مكونات 
الحقوقيـــة  والمنظمـــات  المدنـــي  المجتمـــع 
الرافضة لمشـــروع القانون، والتـــي تعتبر أنه 

يتضمن عدة نقائص ويمس بحقوق اإلنسان.
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ميديا
[ قيادي بنداء تونس متهم بممارسة النفوذ لتغيير محتوى إعالمي  [ نقابة الصحافيين تؤكد رفضها لقانون زجر االعتداءات األمنية

اإلعالم التونسي يدخل في دوامة تصفية الحسابات السياسية

اتهمت مديرة إذاعة تونســــــية قياديا في حزب نداء تونس بتلقيها تهديدا منه، لتغيير اخلط 
التحريري لإلذاعة واســــــتهدافها، ما أثار استنكارا في تونس، واعتبرته نقابة الصحافيني 

وتيارات سياسية عديدة أنه مبثابة عودة إلى أساليب الترهيب القدمية.

مذيعات بي بي سي يطالبن بأجور عادلة تسد الفجوة مع الرجال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعا والدا الصحافي األميركي 
أوسنت تايس الذي خطف في سوريا 

عام ٢٠١٢، اخلميس، خاطفيه إلى 
االتصال بهما وبدء مفاوضات 

لإلفراج عنه. وخالل مؤمتر صحافي 
في بيروت أكد مارك وديبرا تايس 

أنهما يشعران باالرتياح جلهود 
اإلدارة األميركية في اإلفراج عن 

ابنهما، لكن ذلك غير كاف.

◄ اتهم الرئيس األميركي دونالد 
ترامب صحيفة نيويورك تاميز بأنها 

أفشلت محاولة لقتل زعيم تنظيم 
داعش أبوبكر البغدادي، وكتب 
ترامب على تويتر أن ”نيويورك 
تاميز الفاشلة أحبطت محاولة 
الواليات املتحدة لقتل اإلرهابي 

املطلوب البغدادي“.

◄ أدان الصحافيون اليمنيون 
اإلجراءات التعسفية التي تقوم 

بها ميليشيا احلوثيني العنصرية 
ضد الصحافيني وطالبوا في بيان 
األحد باإلفراج الفوري عن جميع 

الصحافيني املختطفني واملعتقلني 
وإلغاء كافة اإلجراءات الظاملة في 
حقهم، باإلضافة إلى سرعة توفير 

العناية الصحية لكافة املعتقلني 
ونقلهم إلى املستشفيات.

◄ تعقد جلنة الشكاوى باملجلس 
األعلى لتنظيم الصحافة واإلعالم في 
مصر، مؤمترا صحافيا الثالثاء، ومن 

املقرر أن تستعرض اللجنة التقرير 
ربع السنوي لعمل اللجنة.

◄ حذف املدير اجلديد لإلعالم 
في البيت األبيض، أنتوني 

سكاراموتشي، تغريدات على تويتر، 
أبدى فيها آراء مخالفة لتلك التي 
يحملها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، معتبرا أنها ”تصرف 
االنتباه“ عن أمور أهم.

«قناة الجزيرة ال تمارس عملها كوسيلة إعالمية لنقل األخبار والوقائع، وإنما هي مسودة مشروع 
سياسي ذي أجندة وسياسات تستهدف سيادة وأمن المنطقة العربية».

منى املطوع
إعالمية بحرينية

«نجاح أي تجربة إعالمية يقوم باألســـاس على حســـن تأطيرها وإخضاع ممارستها إلى القوانين 
وتحديد واضح لألدوار والمهام والحقوق والواجبات والمرجعيات».

مدني عامر
إعالمي جزائري

باختصار

إجراءات السالمة المهنية خط الدفاع األول للصحافي في مناطق النزاع
عبداهللا مكسور

} يفرض العمــــل الصحافي اليوم في مناطق 
تشهد اضطرابات أو تخضع لحكم دكتاتوريات 
مخاطــــر عديــــدة، ممــــا يثير تســــاؤالت حول 
استعدادات الصحافيين العرب وتدريبهم في 
ملف السالمة المهنية الصحافية وإجراءاتها.
وتنّبهت النقابات الصحافية الغربية لملف 
الســــالمة المهنيــــة وقامت بتنظيم مســــاقات 
عديدة لتدريــــب الصحافيين، وبدأت منظمات 
عالمية كاالتحاد الدولي للصحافيين، بإدراج 
مجموعــــة من الــــدورات بين القاهــــرة والدار 
البيضاء وفلسطين وصنعاء وغيرها، لتدريب 
ين عرب في السالمة المهنية الصحافية. مدربِّ
وتعتمد الســــالمة المهنيــــة على جملة من 
المعــــارف النظرية والعملية التي يمارســــها 
الصحافي قبل وخالل وبعد المهمة، وتضمن 
إجراءات السالمة المهنية أمانًا للصحافي من 
خــــالل جملة من المحاور التي تتم دراســــتها 
وممارســــتها عمليًا قبــــل االنطالق للمهمة في 
أرض الميدان، وتبدأ هذه المحاور بالتخطيط 
للمهمــــة وقواعد اختيار المقــــر خارج وداخل 
المنطقــــة التي تقــــع بها التغطيــــة، باإلضافة 
إلــــى التنقــــل والتحرك فــــي مناطــــق النزاع، 
وأساســــيات التعامــــل مع مخاطر األســــلحة، 
الخفيفــــة والثقيلة والقصف الجوي واأللغام، 
وآليــــات التعامل مع نقــــاط التفتيش وظروف 

االختطــــاف والمراحل التي تمــــر بها العالقة 
بين الخاطف والُمخَتَطف.

وتسير الســــالمة المهنية الصحافية على 
خطين أساســــيين: األول شــــخصي ينقســــم 
بدوره إلــــى نقطتين أيضًا: األولى تعتمد على 
المعرفــــة التراكمية التــــي يجمعها الصحافي 

عن األخطار مــــن خالل خبراته فــــي التغطية 
الميدانيــــة، والثانية تتصــــل بالمعدات التي 

يستخدمها.
والخــــط اآلخــــر جمعــــي، يقوم علــــى آلية 
نــــة منضِبطة في ما  تعتمد علــــى معايير معيَّ
يتصل باالشــــتغال الجماعي والتنســــيق في 

الميدان أو المكتب قبــــل وخالل وبعد انتهاء 
المهمة.

وتمنح هذه التدريبـــات الصحافي القدرة 
على بناء خط دفاع أول تضمن بقاءه على قيد 
الحياة حتى إنجاز مهمة التغطية، فالصحافي 
غيـــر الُمدرَّب علـــى إجراءات الســـالمة يكون 
صيدًا ســـهًال للمخاطر في الميـــدان، لنفرض 
مثـــًال أن هناك صحافيـــًا تم تكليفـــه بتغطية 
مظاهرة أو حشـــد شـــعبي، وهي تجمع ال يقل 
عن خمسة وعشـــرين شخصًا يقفون في مكان 
واحد، بشـــكل متماســـك للتعبير عن غضب أو 
ه أمـــام جملة مـــن المخاطر التي  موقـــف، فإنَّ
عليه أخذها بعين االعتبار، تبدأ باإلصابة وال 
تنتهـــي باالعتقال، فال بد بداية من معرفة نوع 
الحدث الذي يقوم بتغطيته، هل هو مظاهرة أو 
اعتصام، مسيرة أو وقفة احتجاجية، إضراب 
أو إعالن للمقاطعة، أيضًا ال بد أن يحصل على 
معلومات عن الموقف القانوني لهذا التحرك، 
فـــإذا كان الحدث قانونـــي فالمخاطر أقل، أما 
إذا كان غيـــر قانونـــي فهنـــاك احتمال حدوث 
مصادمـــات بين قـــوات األمـــن والمتظاهرين، 
وهذه المصادمات ســـتزيد من مخاطر تعرضه 
لألذى، ماذا عليه أن يحمل معه؟ وكيف عليه أن 
يتصرف إذا تعرض المجال الجغرافي لقنابل 
غازية أو رصاص مطاطي؟ هذه األسئلة تجيب 
عليها محاضرات السالمة المهنية الصحافية 

مع تدريبات عملية.

ناجي البغوري:
نقابة الصحافيين ال تعارض 

مبدأ توفير الحماية القانونية 
لعناصر األمن

أعداء اليوم أصدقاء األمس

مهنة المخاطر



} واشــنطن – قالـــت شـــركة يوتيـــوب إنهـــا 
ســـتحيل الباحثني عن دعايـــة متطرفة عنيفة 

لداعش إلى فيديوهات تدين اإلرهاب.
وأضاف يوتيـــوب أن الباحثني عن بعض 
املواد التي أنتجها تنظيم داعش ســـيقدم لهم 
في املقابل فيديوهات ”تكشـــف زيف أساطير“ 

هذا التنظيم.
ومضى يوتيـــوب قائال إنـــه يرغب في أن 
يســـاعد في منـــع الناس مـــن اعتنـــاق أفكار 

متطرفة.
وقالت شـــركة يوتيـــوب إن حتميل مقاطع 
الفيديو الدعائية لتنظيم داعش يناقض أحكام 

وشروط استخدام يوتيوب.
وأضافـــت الشـــركة املتخصصـــة فـــي بث 
مقاطـــع الفيديـــو في تغريدة لهـــا، أنها تطبق 
أفكارا تتيـــح لها إعادة توجيـــه الباحثني عن 
مواد لتنظيم الدولة نحو مواد تدين اإلرهاب.

وحتاول هـــذه التقنيـــة أن تنقـــل جمهور 
تنطيم الدولة باجتاه مشاهدة مقاطع مصورة 
تفضـــح زيـــف التكتيـــكات التي يســـتخدمها 

لتجنيد أنصار جدد.
وتطعن شـــركة يوتيوب، مـــن خالل توفير 
قائمة فيديوهـــات ذات موضوعـــات دالة، في 
دعاية ما يسمى بتظيم الدولة القائمة على أن 
مواده الدعائية توفر احلكم الرشـــيد، وتعكس 
أنه قوة عســـكرية مهمة وبـــأن القوى العاملية 

تتآمر إلحلاق األذى باملسلمني.
وتقـــول يوتيـــوب إن ما تعرضـــه يتضمن 
مـــواد ســـبق تنزيلهـــا بـــدال من تقـــدمي مواد 
جديـــدة، إال أنها تقدم وجهة نظر مغايرة مثل: 
فيديوهـــات لشـــهادات من أشـــخاص غادروا 
تنظيـــم داعش، يصفون فيها احلياة احلقيقية 
فـــي ظـــل القوانـــني الصارمـــة التـــي يطبقها 
التنظيم على أتباعه. كما تتضمن املواد مقطع 
فيديو يظهر امرأة مسنة وهي تواجه مسلحني 
اثنـــني من التنظيم وتطلـــب منهما أن ”يرجعا 
إلى طريق الله“. إضافة إلـــى خطابات ألقاها 
أئمـــة تدين العنف والتطـــرف. ومقاطع فيديو 
من داخل املناطق التي يســـيطر عليها تنظيم 

الدولة تظهر حقيقة احلياة هناك.
وترى الشـــركة أن إعـــادة توجيه الباحثني 
عـــن مـــواد موجـــودة ســـلفا، بدال مـــن توفير 
محتويات جديدة تكلف بإنتاجها جهات أخرى 
بشكل خاص، تظل أكثر فعالية ألنه ينظر إليها 

على أنها حتظى بثقة أكبر.
وقالت شركة يوتيوب بشأن املنهجية التي 
تتبعها ”الدعاية التي أنتجتها حكومات غربية 
أو مؤسســـات إعالمية غربيـــة ميكن أن يكون 
مصيرها الرفض من حيث الظاهر على أساس 
أنهـــا ُتصور علـــى أنها تـــروج لدعاية معادية 

للمسلمني“. 
وقالـــت يوتيـــوب إنها ســـتبدأ فـــي إعادة 
توجيه املستخدمني الباحثني عن مصطلحات 
خاصـــة باللغـــة اإلنكليزيـــة، مضيفـــة أنهـــا 
ســـتضيف الحقـــا لغـــات أخرى مـــن ضمنها 

العربية.    

} املوصل (العراق) – تداول مســـتخدمو مواقع 
التواصل االجتماعي في العراق والعالم صورة 

ملا قيل إنه ”داعشي“ متنكر بزي امرأة.
شـــخصية نسائية،  وانتحل هذا ”الرجل“ 
فلبس فســـتانا ووضع مـــن الزينة على وجهه 
ألوانا، إال أنه نســـي حلق شـــاربه والتخلص 
مـــن شـــعر ذقنـــه بالكامـــل، في صـــورة بدت 

كاريكاتيرية إلى أبعد حد.
ورغم أن الصـــورة املتداولـــة من الصعب 
تصديقهـــا ولم يعرف مصدرها، فقد انتشـــرت 
في اإلعالم العربي والعاملي وأثارت ســـخرية 

واسعة على الشبكات االجتماعية.
يذكـــر أن تنكـــر الدواعـــش بزي النســـاء 

محاولني الفرار أمر رائج.
وتتســـرب هـــذه املشـــاهد عبـــر كاميرات 
علـــى  ينشـــرونها  الذيـــن  اجلنـــود  هواتـــف 
صفحاتهم الشـــخصية أو يقومون بإرســـالها 
إلـــى صفحـــات عامة لها انتشـــار واســـع بني 

العراقيني على فيسبوك.
ويشـــير املشـــرف على صفحـــة ”اجليش 
مثال فـــي تصريحات  العراقـــي اإللكترونـــي“ 
صحافيـــة إلـــى أن الصفحـــة ”تتواصـــل مع 

اجلنود لنقل ما يدور على األرض هناك“.
ويعتبر موقع فيسبوك املنصة اإللكترونية 
األكثـــر شـــعبية ومتابعة من قبـــل العراقيني، 
باملقارنة مع غيرها مـــن املنصات اإللكترونية 

إذ يقدر عدد مستخدميه بـ13 مليونا.
ويقول معلقون إن احلكمة الشـــهيرة ”بعد 
احلـــرب يتكاثر األبطـــال“، تغيـــرت في عصر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لتصبح ”بعد 

احلرب تتكاثر األخبار الكاذبة“.
وانتشرت بعد معركة املوصل أخبار كاذبة 
كثيرة. واستقطب خبر اعتقال قناصة روسية 
تعمل لصالح ”داعـــش“، املئات من التدوينات 
على فيسبوك مرفوقة بصورة لفتاة شقراء في 

العشرين من عمرها.
بعد أيام قليلة انتشـــر خبـــر آخر ادعى أن 
القناصة الروسية ليســـت سوى فتاة إيزيدية 

اختطفها التنظيم.
وقبل أسبوع حســـمت النائبة في البرملان 
العراقي فيان دخيل اجلدل الشـــعبي، وأعلنت 
عبر حســـابها على تويتر أن الفتاة التي ألقي 
القبـــض عليهـــا ليســـت روســـية أو إيزيدية، 
وإمنا هي فتاة أملانية من برلني تتكلم األملانية 

ومتزوجة من مقاتل شيشاني في ”داعش“.
كمـــا أن لألخبـــار مجهولـــة املصدر صدى 
واســـعا بني العراقيـــني ومنها خبـــر ”تفجير 

امرأة داعشية حتمل طفال نفسها ضمن كتيبة 
جنـــود عراقيني فـــي املوصـــل“، وأرفق اخلبر 
بصورة المرأة حتمل طفال، ولم تعلن أي جهة 

رسمية صحة اخلبر.
العراقي عن العقيد  وينقل موقع ”نقـــاش“ 
فـــي اجليش إحســـان اجلابري املســـؤول عن 
كتابـــة املوقـــف العســـكري اليومـــي لوحدته 
العســـكرية، قوله إن ”جميع األخبار املنشورة 
فـــي وســـائل اإلعـــالم أو مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي من دون مصادر رسمية صريحة ال 

نتحمل مسؤوليتها“.
من جانبه يقول حســـن كامل أســـتاذ كلية 
اإلعالم في جامعة بغداد إن ”املشـــكلة مركبة، 
عندما يرفض املســـؤولون الرســـميون كشف 
جميع احلقائق لإلعـــالم واجلمهور وفق مبدأ 
حق احلصول على املعلومة ذلك يعطي فرصة 
ثمينة ملواقع التواصل االجتماعي لنشر أخبار 

كاذبة“.

ويضيـــف ”هناك حاجة إلـــى زيادة الوعي 
املهني لوســـائل اإلعالم، ولكن بســـبب تبعية 
وســـائل اإلعالم إلى األحـــزاب فإنها ال تكترث 
باملهنيـــة وإمنا تولي االهتمـــام لألخبار التي 

تتوافق وتوجهات األحزاب التي متولها“.
وأكـــدت مســـاعدة عميد كليـــة اإلعالم في 
جامعـــة بغـــداد إرادة اجلبوري أن ”انتشـــار 
األخبـــار الكاذبة فـــي األزمات ظاهـــرة عاملية، 
ولكـــن هنا في العراق هي أكثر انتشـــارا، أحد 
أســـبابها أنه ال يوجـــد حارس علـــى بوابات 
مواقـــع التواصل االجتماعي، ويســـتطيع أي 
شخص إنشـــاء صفحات ونشـــر ما يريد دون 
خوف من القانون، اجلمهـــور يصدق األخبار 

بسبب قلة الوعي“.
وتضيف اجلبوري سببا آخر ”نحن شعوب 
عاطفيـــة بعيدة عن العقل واملنطق ونبحث عن 
األخبار التي تتوافـــق مع رغباتنا وتوجهاتنا 
االجتماعيـــة أو السياســـية“، ولهذا يســـتغل 

البعـــض ذلك ويقوم بنشـــر أخبـــار تؤثر على 
مشـــاعر اجلمهور، ومثال فإن ترقب العراقيني 
ملعركة املوصـــل يجعلهم يبحثـــون عن أخبار 
ترضـــي رغباتهم، مثل اعتقـــال عناصر داعش 

وقصص عن اجلنود هناك.
وتتهم اجلبوري جهات سياسية بالوقوف 
وراء األخبار الكاذبة، وتقول ”غالبا ما نشاهد 
صفحات ممّولة املصدر تنشـــر العشـــرات من 
األخبار ومقاطع الفيديـــو والصور في أوقات 
معينة في املعـــارك أو اخلالفات السياســـية، 
وتطـــور األمر حتى أصبح الصراع يجري عبر 

جيوش إلكترونية“.
ويقـــول احمللل السياســـي مروان ياســـني 
الدليمي إن ”أي شـــخص متفاعـــل مع املواقع 
االجتماعيـــة بات على يقني بأن ثّمة جيوشـــا 
إلكترونّية عقائدّية في حالة حرب شرســـة في 
مـــا بينها“. ويشـــّدد على أن ”هـــذه احلرب قد 

تكون األشد خطورة على املجتمع“.
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سيل من األخبار والصور ومقاطع الفيديو 
الكاذبة املنتشــــــرة على فيسبوك العراقي 
دون مصادر رســــــمية، صدقها العراقيون 
وأصبحت مادة دســــــمة حلــــــوارات طويلة 

على مواقع التواصل االجتماعي.

يوتيوب يكشف األخبار الكاذبة القادمة من العراق بتواطؤ حكومي رسمي 
زيف أساطير داعش

غباء غير مؤكد

[ داعشي ملتح متنكر في زي امرأة.. أكثر من كاريكاتير وأقل من حقيقة

 Stay} أعلنت شـــبكة إن بي ســـي نيوز عن {أول برنامج يومي لألخبار} عبر ســـناب شات. وســـيركز البرنامج الذي يحمل اسم
Tuned} علـــى المواضيـــع السياســـية واألحداث العالمية. ورغم أن الشاشـــة قـــد تكون صغيـــرة، إال أن الجهود الموضوعة 

إلنتاجه ليست هينة على اإلطالق، إذ يتكون فريق البرنامج من ٣٠ شخصا، من بينهم منتج تنفيذي ومقدمون. 

} القاهــرة – تواصلـــت احتفـــاالت مصريني 
وعرب األحد بقاعدة ”محمد جنيب“ العسكرية، 
التي افتتحت السبت ضمن هاشتاغ #قاعدة_

محمد_جنيب_العسكرية.
وتتضمـــن القاعـــدة التـــي قالت وســـائل 
اإلعـــالم املصريـــة إنها ”األضخم في الشـــرق 
األوســـط،“ تضـــم ١١٥٥ منشـــأة حيويـــة و٧٢ 
ميدانا تدريبيا، وقاعة مؤمترات كبرى، وعددا 
كبيـــرا من مياديـــن الرماية، وســـكنا للضباط 

وضباط الصف.
وحتـــول الهاشـــتاغ إلى ميدان للتراشـــق 
الكالمي بـــني املصريني ومعارضني للنظام في 

مصر.
وكتبت مغردة ساخرة:

واعتبرت أخرى:

وقال معلق:

وقال آخر:

فيما أثنى مغرد:

ومحمد جنيب (١٩٠١-١٩٨٤)، هو أول رئيس 
ملصر بعد إنهـــاء امللكية عقب ”ثورة ٢٣ يوليو 
١٩٥٢“ (قادهـــا ضباط مـــن اجليش ضد احلكم 
امللكي بينهم جنيب) والتي حلت ذكراها الـ٦٥ 

األحد.
وبعد أشـــهر مـــن إعـــالن اجلمهورية، في 
يونيو ١٩٥٣ وتوليه مســـؤولية رئاسة البالد، 
أعفـــي جنيب مـــن منصبـــه ومت وضعه حتت 
اإلقامـــة اجلبرية في أواخـــر ١٩٥٤، إثر خالف 
مع ضباط مجلـــس قيادة الثورة، قبل أن ُترفع 
عنه اإلقامة اجلبرية في أوائل سبعينات القرن 

املاضي.
وقال السيسي في خطاب افتتاح القاعدة، 
إنهـــا حتمل اســـم ”الرئيـــس الراحـــل محمد 
جنيب، تكرميا إلسهامه الوطني، وبرهانا على 

وفاء مصر“.
وأعـــّدت هيئة الشـــؤون املعنوية باجليش 
املصـــري، فيلما تســـجيليا مدته نحو ٤ دقائق 
عن حياة ”محمد جنيب“، عرضته خالل افتتاح 
القاعدة العسكرية، وبثه التلفزيون احلكومي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

جدل بين المصريين بشأن قاعدة محمد نجيب m1_shmri LamyTaleb asraralsiasa  
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"الوعي في بالد اجلهل 
نوع من اجلنون"

كل يوم أجد هذه العبارة تترسخ 
لدّي أكثر!.

من أي طائفة أنت؟
أنا من تلك الطائفة التي

تتجاوز الدين والعرق واللون
أنا من طائفة اإلنسانية.

نحن في حاجة إلى تغير في مفهوم 
اخلطابة من احلديث عن احلالل 
واحلرام إلى احلديث عن أسلوب 

احلياة والتعامل مع الناس وأبجديات 
الذوق.

احتفظ بأناقتك األخالقية، 
وال جتعلها أشبه بورق اجلدران 

األنيق، الذي يتساقط سريعا؛ 
ألنه لم يلصق على مكان نظيف!

ال أعرفك وال تعرفني، فدعنا نغرد 
مبا يتوافق مع مبادئنا لعلنا نخرج 

من دوامات احلياة مبا يسمئ باملعرفة 
الثمينة، لعل التغريدة تصبح الصوت 

املسموع.

أنت جميل ما دمت تصنع جميًال.

الناس من خوف الفقر في فقر.. 
ومن خوف الذل في ذل.. 

ومن خوف املرض في مرض.

أصالة نصري
فنانة سورية.

عشتار كانت آلهة املوت واحلياة
متوت بالشتاء ثم تعود بالربيع
في أبهى حيويتها وقوتها

لكل منا شتاء وربيع وبينهما درس
"االنكسار هو مرحلة إلى القوة".

#النقاب_ال ميثلني
تعريف الِنقاب عاملًيا:

هو قناع إلخفاء الهوية وارتكاب 
اجلرائم والتملص منها، لذلك الدول 

الغربية بدأت بحظره رسمًيا.

حينما تولد أنثى يبتسم العالم،
فهناك إلهام جديد، قصيدة آخذة 

في التخُلّق، أرٌق آخر ألحدهم، 
أغنيٌة يدفعها موسيقي نحو السماء!

من أسباب الفرح: أن تتعلم كل يوم 
شيئا، أنت طالب في مدرسة احلياة 

مجتهد مثابر، ال تتوقف أبدا عن البحث 
عن اجلديد الذي يطور ذاتك، وينمي 

قدراتك.

تتابعوا

@sarafahmmy 
تركية  وأخـــرى  أميركية  قــاعــدة  فيها  قطر 
وتركيا  وإيــران  أميركا  من  اجلنود  وعــدد 
أكثر من سكانها، ونشرت خبرا تقول فيه 
متثل  جنيب  محمد  العسكرية  القاعدة  إن 

هوسا بالعسكرة.

ق

@Prof_Hussien 
أثناء احتفال قادة اخلليج في #مصر في 
#قاعدة_محمد_جنيب_العسكرية، 
بــاحلــرس  يشيد  #قطر  دفـــاع  وزيـــر  كـــان 

الثوري اإليراني.

أ

@mHaMeDic 
#قاعدة_ فـــي  تــعــجــبــنــي  حـــاجـــة  أكـــثـــر 
فعال  أنــهــا  محمد_جنيب_العسكرية 
ــلــواء  تــخــلــد اســـم زعــيــم وطــنــي مــحــتــرم ال

#محمد_جنيب أول رئيس للجمهورية.

أ

@Haya_4g 
#قاعدة_محمد_جنيب_العسكرية، 
كنت أمتنى أن يحتفل العرب جميعا معنا 

لكن احلزبية مرض مزمن.

#

@S_classs 
قاعدة  أكبر  افتتاح  حفل  بَشغف  يتابعون 
#قاعدة_ األوســط  الشرق  في  عسكرية 
بني  َشــتــان  محمد_جنيب_العسكرية. 

من يحمون أنفسهم وبني من يحميهم.

ي

ّ



} أبوظبي - يشـــهد الســـوق الشعبي المقام 
ضمـــن مهرجان ليوا للرطب والذي ُيعّد جزءا 
ال يتجّزأ مـــن فعاليات المهرجان إقباال كبيرا 
من الزوار منذ انطالقه، حيث يســـلط السوق 
الضوء على التراث اإلماراتي ويرسخ ثقافته 

المتوارثة عن اآلباء واألجداد.
وقـــال عبيـــد خلفـــان المزروعـــي مديـــر 
المهرجـــان إن مهرجان ليـــوا للرطب منصة 
تعنى بإحياء التراث وإعطاء الصورة المثلى 
للعادات والتقاليد التـــي تتميز بها المنطقة 

واإلمارات بشكل عام.
وأشـــار إلى أن تنظيم هذا الســـوق يأتي 
في ســـياق الحرص على مساعدة المزارعين 
والحرفيين على تسويق منتجاتهم بأنواعها 

المختلفة.
ويشهد السوق الشعبي الذي يعكس عمق 
أصالة التـــراث اإلماراتي مـــن خالل الحرف 
اليدوية، مشاركة متميزة لحوالي 250 مواطنة 
من الحرفيات المنتجـــات الالتي يعملن عبر 
عـــرض منتجاتهن إلحياء التـــراث اإلماراتي 
ومهن يدوية تقليدية كانت تمارســـها المرأة 
اإلماراتية قديما داخل بيتها وشكلت مصدرا 

مهما من دخل األسرة آنذاك.
ويشـــارك السوق الشـــعبي في المهرجان 
خـــالل دورتـــه الحاليـــة الــــ13 بــــ130 محال 
حيث األجواء التراثيـــة ذات الصلة بالنخيل 
والرطب، ويعرض العديد من المنتجات التي 

يتم تقديمها إلى زوار المهرجان.
وعبـــرت بعض المشـــاركات في الســـوق 
عـــن اعتزازهـــن وفرحتهـــن بالمشـــاركة في 
المهرجـــان، ومـــن أبرزهـــن خديجـــة صالح 
الطنيجي التي تعرض منتجاتها التراثية من 
األواني والمباخر وأدوات مصنوعة من شجر 
الخـــوص منها المهّفة والحصير والســـفرة، 
وكذلك المالبس التراثيـــة اإلماراتية، إضافة 
إلى مشـــاركتها المميزة في مسابقة الدخون 

ومسابقة أكبر رنكينة.
وأكدت الطنيجي أن الهدف من مشاركتها 
في المهرجان الحالي والمهرجانات السابقة 
هو عـــرض منتجاتها التراثيـــة اليدوية أمام 
مئـــات اآلالف من الزوار بما يســـهم في رواج 

تلك المنتجات.
وكانت منتجات الدخون والعطور العربية 
األصيلة من المنتجات المميزة ضمن السوق 
الشعبي، وقالت المشاركة زمزم إبراهيم إنها 
تعرض أنـــواع الدخـــون والعطـــور وعطور 
الفراش واللبـــان المعطر والعود بالمســـك، 
إضافة إلى أنواع من العطور الفرنسية التي 
تمزجها أحيانـــا بالعطور العربية التي تقوم 
بصناعتها فـــي البيت، إضافـــة إلى عرضها 

للمباخر والمالبس النسائية التراثية.
وأكدت أم ســـفيان إحـــدى العارضات في 
الســـوق الشـــعبي أنها تحـــرص دائما على 
المشـــاركة فـــي مهرجان ليـــوا للرطب، حيث 
أنها تشـــارك للمرة الخامســـة علـــى التوالي 
وتقدم مشـــغوالت يدوية ومجســـمات تراثية 
مصنوعة مـــن ســـعف النخيـــل، إضافة إلى 
مالبس تراثية، مشـــيرة إلـــى إقبال عدد كبير 

من زوار المهرجان خاصة 
األجانـــب على شـــراء 

هـــذه المنتجات 
كتذكار لهم 

عند عودتهم 
إلى ديارهم.

وقالـــت عتيجة المنصوري إنها تشـــارك 
للمرة الســـابعة على التوالـــي في المهرجان 
بهـــدف تعريـــف الجيـــل الجديـــد على حرف 
اآلباء واألجداد، وتعريف الســـياح كذلك على 
تراث اإلمارات الجميل الذي تعكســـه الحرف 

والمهن التقليدية.
وأشـــارت إلى أنهـــا تعـــرض تصميمات 
المالبـــس  لتزييـــن  التلـــي  مـــن  جديـــدة 
والمفروشـــات وغيرهـــا، والتلـــي عبارة عن 
شـــريط مـــن الخيـــوط الحريريـــة الملونـــة 
المتداخلة تتوســـطها الخوصة وهي شريط 
فضـــي أو ملـــون، وتثبـــت الخيـــوط علـــى 
الكاجوجة وهـــي قطعة معدنية توضع عليها 
مخدة صغيرة بيضاوية الشكل، ليسهل على 

السيدة اللف بكرات الخيوط أثناء العمل.
ومن المهن اليدوية األخرى التي تشـــتهر 
بها اإلماراتيات، الســـدو، حرفة أهل البادية، 
وهي حرفـــة تراثية ضاربة فـــي القدم، حيث 
يســـتغل البـــدو بيئتهـــم لســـد حاجتهم من 
األغطيـــة والســـجاد ومســـتلزمات الخيـــام 
وأدوات تزيين الجمال والخيول معتمدين في 
ذلك على صوف األغنام ووبر الجمال وشـــعر 

الماعز والقطن.
وتمـــر عملية الســـدو بعـــدة مراحل وهي 
جّز الصوف وجمع الوبر، وغزل ما تّم جمعه 
من صوف ووبر وتلويـــن الصوف والمرحلة 
األخيـــرة تتمثل فـــي عملية الســـدو بخيوط 
ممتدة ُتربط بأربعة أوتاد على شكل مستطيل.

أم سعيد

أم ســـعيد التي يتجاوز عمرهـــا 70 عاما 
تواصـــل مهنـــة صناعـــة األدوات التراثيـــة 
اليدوية من سعف النخيل، رغم ما يصاحبها 
من مشـــاق ترهق كبار الســـن، لكن المحافظة 
علـــى تراث األجداد تســـتحق العناء والصبر 

والتحمل لنقله إلى األجيال الجديدة.
أم ســـعيد التي برعت فـــي صناعة أكثر 
من 13 منتجـــا تراثيا، تقول ”تعلمت مهنة 
المنزلية  األدوات  صناعـــة 
من ســـعف النخيل بكل 
جزئياتها، من القياس 
والتركيب،  والقـــص 
وكنـــت أتغلـــب على 
التـــي  العوائـــق  كل 
كانـــت تواجهنـــي 
خالل عملي باإلصرار، 
حتى أصبحت مدربة 
ومعلمـــة فـــي مجال 
الصناعات المرتبطة 
وهذه  النخيل،  بســـعف 
عـــن  تختلـــف  المهنـــة 
غيرها لمشاقها الكثيرة، 
خاصة أنهـــا تحتاج إلى 
لتقطيـــع  جســـدية  قـــوة 
أغصـــان النخيل وحملها 
وتنظيفها  المنـــزل  إلـــى 
وتحويلها إلـــى مادة جاهزة 

للتصنيـــع�. وأضافت ”الظـــروف االجتماعية 
التي مررت بها جعلتنـــي مضطرة للعمل في 
عـــدة مهن، منهـــا الزراعة، كمـــا فتحت محال 
صغيـــرا“، مشـــيرة إلى أنهـــا وبعـــد علمها 
بإمكانية المشاركة في مهرجان ليوا للرطب، 
حرصت على الحضور لعرض منتجاتها التي 

القت إقباال من قبل الجمهور.
وتؤكـــد اعتزازها وفخرهـــا لوقوفها إلى 
جانـــب أســـرتها فـــي العمل لتحصيـــل لقمة 
العيـــش، منوهة بأن العمـــل جعلها تخوض 
تجربة جديدة مع أســـرتها بعيدا عن الحياة 

المعتادة.

إقبال على الرطب

يشـــهد ســـوق الرطب في مهرجـــان ليوا 
للرطـــب إقبـــاال متزايـــدا من عشـــاق الرطب 
وخصوصـــا فـــي أولـــى تباشـــيره، إذ يتيح 
الفرصـــة للكثير الحصول علـــى أجود أنواع 
الرطب بأســـعار مناســـبة حيث تتزين حبات 
الرطـــب بلمعانهـــا البهـــي ومذاقهـــا الطيب 

والمنتجة من مزارع ليوا.
وشـــجرة النخيل التي لعبـــت دورا كبيرا 
فـــي تلبيـــة الحاجـــات الغذائيـــة والحياتّية 
للجماعات البشـــرية في الصحراء هي مصدر 
الثمـــرة المحببـــة التـــي يحتفي بهـــا أبناء 

اإلمارات في مهرجان ليوا للرطب.
وأشـــار المزروعي إلى أن ســـوق الرطب 
يعرض جميـــع أنواع التمـــور والرطب التي 
تتميـــز بإنتاجهـــا دولة اإلمـــارات، مؤكدا أن 
اللجنـــة المنظمـــة حريصة علـــى إقامة هذا 
الســـوق بشكل سنوي لتقديم كل أنواع الدعم 
والرعايـــة للمزارعيـــن والعارضين حيث يعد 
تجســـيدا لوصية المغفور له الشيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيـــان بالحفاظ علـــى الموروث 
البيئـــي والوطنـــي الـــذي تتمتـــع بـــه دولة 

اإلمارات.
ويتنافس أصحـــاب أركان الرطب بعرض 
منتجاتهم من الرطـــب والتمور ودبس التمر 
ومخلـــل الرطـــب وبســـكويت وكيـــك التمـــر 
وشـــوكوالتة التمـــر وغيرها مـــن المنتجات 
المرتبطة بالرطب والتمر، ليشـــكل المهرجان 
واحـــة متكاملة تجمع بين التراث والحضارة 
وروح المنافســـة لنيـــل الجوائـــز األولى إلى 

جانب تسويق منتجات المزارعين.
أما عائشة الحوسني فتعرض في محلها 
تصاميـــم من المالبـــس التراثيـــة اإلماراتية 
مثل الشـــيل والبراقع والعبـــاءة، إضافة إلى 
مجموعـــة من الحلي التقليدية مثل الطاســـة 
والمرتعشـــة، فضال عن مجموعة من العطور 

العربية والدخون.

أهمية سياحية

ال يقتصـــر مهرجـــان ليـــوا للرطـــب على 
كونه تظاهـــرة تراثية وثقافية ســـنوية تلقي 
الضوء علـــى خيـــرات أرض أبوظبي الطيبة 
ورطبها، بل إنه تحـــول كذلك إلى نقطة جذب 

ســـياحي مهمة، تركز األنظار علـــى الطبيعة 
الخالبة لمدينة ليـــوا المعروفة ببوابة الربع 

الخالي.
ويتخّيـــل الســـائح الـــذي يقصـــد ليـــوا 
ومهرجانها صـــورة الواحة الغّناء حتى قبل 
وصولـــه إليها وتتعّزز هذه الصورة بما يراه 
مـــن حياكة لســـعف النخيـــل ومنتجات ذات 
صلـــة وحلويـــات التمر والجمـــار، باإلضافة 
إلى كل مـــا يتعّلق بالحياة اليومية لألســـرة 

البدوية من سدو وحياكة. 
الســـوق  زّوار  يتعـــرف  كمـــا 
الشعبي عن كثب على دور المرأة 
الفاعـــل فـــي الحيـــاة البدوية 
ركنا  تشـــّكل  حيث  التقليدية، 
أساسّيا في حصاد ما تنتجه 
الواحة من خيرات وطريقة 
والدتهـــا  مـــن  توارثهـــا 
المثلى  للطـــرق  وجّدتها 
في اســـتغالل الخيرات 

وأســـاليب حفظهـــا 
أطـــول فتـــرة ممكنة 

موســـم  بعد  منها  لالســـتفادة 
جني الرطب.

ويختبـــر الـــزوار أيضا تضامن األســـرة 
ضمن إطار البيئة المحلية، إذ يشّكل السوق 
الشعبي ملتقى  للخبرات حيث يتّم في رحابه 
ترســـيخ التـــراث والمحافظة عليـــه لألجيال 

القادمة.
ولم يعد الســـوق الشـــعبي بما يقدمه من 
أعمـــال تراثية ومشـــغوالت يدويـــة ونماذج 
قديمة تعكس مرحلـــة هامة من تاريخ منطقة 
الظفـــرة وروائـــح الماضي مجرد ســـوق، بل 
تحـــول إلـــى متحف بفضـــل مـــا يضمه من 
نمـــاذج تراثيـــة متنوعة ومشـــغوالت يدوية 
عديدة حرصت علـــى تنفيذها بإتقان وبراعة 
كبيرة ســـيدات متمرسات يتمســـكن بعادات 

وتقاليـــد المنطقـــة، فأبدعن فـــي تقديم تحف 
فنية القـــت إعجاب الجميع ســـواء من داخل 

الدولة أو خارجها.
فما أن تطأ قدماك أرض الســـوق الشعبي 
حتـــى تســـتقبلك روائـــح العطـــور والبخور 
الزكيـــة وتبهـــرك األعمال اليدويـــة التي يتم 
تصنيعهـــا بإتقان داخل الســـوق، فيكون من 
الطبيعي أن تجد جاليات متنوعة وجنسيات 

مختلفة داخل السوق.
وقد حرصت اللجنـــة المنظمة للمهرجان 
علـــى توفير كافـــة اإلمكانيات والتســـهيالت 
إلمتاع الجمهور الكبير الذي يحرص على 
حضـــور الفعاليات مـــن مختلف 
الجنســـيات، حيـــث توجد 
فعاليـــات وأنشـــطة أخرى 
منها إطالق ُمســـابقة أجمل 
مخرافة ومســـابقة الشيشـــي 
الـــذي يعد أحد أنـــواع التمور 
الذي يحظـــى بإقبـــال واهتمام 

كبيرين من الجمهور.
وجديـــر بالذكـــر أن عـــدد زوار 
المهرجـــان فـــي الـــدورة الماضيـــة 
بلـــغ 70 ألف زائر منهـــم ما يزيد على 
10 آالف طفل شـــاركوا فـــي الفعاليات 
التثقيفيـــة والترفيهيـــة التـــي ُخّصصت لهم 
وتعرفـــوا إلـــى تـــراث الرطـــب والصناعات 
التقليديـــة، مما ســـاهم في اســـتغالل وقتهم 

خالل إجازة الصيف بأفضل طريقة ممكنة.
مـــن  الــــ13  الحاليـــة  الـــدورة  وتشـــهد 
المهرجان هذا العام أول عرض لمنتج صحي 
”تمرال“ والمصنوع من التمر الخالص كمربى 
لينافـــس منتـــج ”نوتيال“ المشـــهور عالميا، 
وذلك لمـــا يحتويه مـــن قيمة غذائيـــة عالية 
ومكونات صحية ذات جودة كبيرة ومن دون 
أي مواد حافظة أو صناعية وطريقة تحضير 

مستساغة لجميع الفئات العمرية.
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أصحـــاب أركان الرطب يتنافســـون بعـــرض منتجاتهم كمخلل الرطب ودبس التمر وبســـكويت 

التمر وشوكوالتة التمر، ليشكل المهرجان واحة متكاملة تجمع بين التراث والحضارة.

مهرجان ليوا للرطب يشـــهد مشـــاركة حوالي 250 حرفية للتعريف بمهن يدوية تقليدية كانت 

تمارسها اإلماراتية قديما داخل بيتها وشكلت مصدرا مهما من دخل األسرة.

التراث الشــــــعبي قادر على رســــــم صورة 
حلضارة وثقافة أي شــــــعب بني الشعوب 
ــــــه يســــــتطيع اآلخر  األخــــــرى، فمن خالل
ــــــد والتعرف إلى  ــــــاس مدى عراقــــــة البل قي
ــــــه التي رافقته على  عاداته وتقاليده وفنون
مر الســــــنني، لهذا نرى الدول تولي التراث 
الشعبي عناية ورعاية وتسعى إلى احلفاظ 
ــــــى موروثها وحمايته من االندثار، وهذا  عل
ما تقوم به دولة اإلمارات، من خالل تنظيم 

الفعاليات واملهرجانات التراثية.

السوق الشعبي في مهرجان ليوا للرطب متحف الماضي في حاضر اإلمارات
[ أنامل إماراتية تعيد للتراث ألقه  [ منتجات الرطب دبس وشيكوالتة وبسكويت

إحياء التراث.. إحياء الهوية

النخلة لتأثيث البيت

أماكن

تشهد الدورة الحالية 

أول عرض لمنتج 

صحي {تمرال} من 

التمر لينافس منتج 

نوتيال العالمية

ى إ إ ل، ي ا ف ن و
مالبس تراثية، مشـــيرة إلـــى إقبال عدد كبير

من زوار المهرجان خاصة
األجانـــب على شـــراء

هـــذه المنتجات 
كتذكار لهم 
عند عودتهم
إلى ديارهم.

أم سعيد

عاما 70 أم ســـعيد التي يتجاوز عمرهـــا
تواصـــل مهنـــة صناعـــة األدوات التراثيـــة 
اليدوية من سعف النخيل، رغم ما يصاحبها 
من مشـــاق ترهق كبار الســـن، لكن المحافظة 
علـــى تراث األجداد تســـتحق العناء والصبر 

والتحمل لنقله إلى األجيال الجديدة.
أم ســـعيد التي برعت فـــي صناعة أكثر 
من 13 منتجـــا تراثيا، تقول ”تعلمت مهنة 
المنزلية  األدوات  صناعـــة 
من ســـعف النخيل بكل 
جزئياتها، من القياس 
والتركيب،  والقـــص 
وكنـــت أتغلـــب على 
التـــي  العوائـــق  كل 
كانـــت تواجهنـــي 
خالل عملي باإلصرار، 
حتى أصبحت مدربة 
ومعلمـــة فـــي مجال 
الصناعات المرتبطة 
وهذه  النخيل،  بســـعف 
عـــن  تختلـــف  المهنـــة 
غيرها لمشاقها الكثيرة، 
خاصة أنهـــا تحتاج إلى 
لتقطيـــع  جســـدية  قـــوة 
أغصـــان النخيل وحملها 
وتنظيفها  المنـــزل  إلـــى 
وتحويلها إلـــى مادة جاهزة 
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أمرية فكري

} لــــم تكن تعلم حنان كمــــال، وهي أم مصرية 
تعيــــش في حــــي املطرية شــــمال القاهرة، أن 
ابنهــــا الوحيد ســــوف يترك املنــــزل إلى غير 
رجعة ودون سابق إنذار، إثر تهديد مسبق من 
والده له بأنه في حــــال حصوله على مجموع 
منخفض في الثانوية العامة، ســــوف تكون له 

تداعيات غير متوقعة.
اختفى عمر يوم النتيجة وندم األب بشدة، 
وتعيــــش األم حالة يرثى لهــــا، مثلها في ذلك 
مثــــل أمهات مصريــــات دفعن فاتــــورة باهظة 
لهــــوس األســــرة بتحصيــــل األبنــــاء مجاميع 
مرتفعــــة، بعدما فقدن أبناءهــــن إلى األبد، إثر 
انتحار 6 طــــالب بطرق مختلفــــة، إما بتناول 
السم، أو بالقفز في مياه نهر النيل، أو الشنق 
داخــــل غرفة النوم، كنوع مــــن االنتقام الذاتي 
للخوف من ردة فعل األســــرة على فشــــلهم في 

حتصيل درجات مرتفعة.

قالت حنــــان كمال لـ“العرب“ إن ابنها عمر 
لــــم يعد لــــه أثــــر، ومت إبالغ الشــــرطة لتوزيع 
منشــــور على مختلف املراكــــز يحمل صورته 
إلمكانيــــة العثــــور عليــــه، لكــــن دون جدوى، 

وتخشى أن يكون قد أقدم على االنتحار.
وأضافــــت أن هروبــــه كان نتيجــــة خوفه 
مــــن والده الذي هدده في حــــال حصوله على 
مجموع منخفض ســــوف يعيش بعدها حياة 
بائسة، ال مصروفات وال معاملة حسنة، واآلن 
يعيش األب حالة ندم غير مسبوقة.. ”ليت عمر 
رســــب نهائيا وترك التعليم ولم يهرب، فنحن 

ندفع فاتورة عدم احتوائه حتى لو فشل“.

ولــــم يشــــفع خروج طــــارق شــــوقي وزير 
التربيــــة والتعليم في مصــــر ملخاطبة أولياء 
األمــــور في تغيير ثقافة التعامل األســــري في 
هــــذه احلاالت، حتى أنه قــــال ”أرجوكم كأب.. 
إن املجموع ليس نهايــــة املطاف حتى لو كان 
منخفضــــا، احتووا أبناءكم وشــــجعوهم، ألن 
زرع اخلوف بداخلهم أثبت أن عواقبه وخيمة، 

وفكرة النجاح باملجموع فاشلة“.
إن انتحار طالب  وقال شــــوقي لـ“العرب“ 
واختفاء آخرين بســــبب املجاميع املنخفضة، 
أمــــر كارثي بكل املقاييــــس، وثقافة مجتمعية 
يجــــب تغييرهــــا فــــورا، لذلك نحن فــــي طور 
اإلعداد لنظام تعليــــم ال يقر باملجموع نهائيا، 
وال بديل عن ذلك ملواجهة هذا الرعب احلاصل 

داخل األسرة املصرية.
الالفــــت أن الكثيــــر من األمهــــات واآلباء، 
أمام شــــعورهم بإمكانيــــة خيبة األمل في عدم 
حتصيــــل أبنائهم لدرجــــات مرتفعة، وضياع 
حلــــم االلتحــــاق بكليــــة متميزة، جلــــأوا إلى 
مواقع التواصل االجتماعي لكتابة منشورات 
موجهة ألبنائهــــم قبيل إعالن نتيجة الثانوية 
ونتيجة تنسيق القبول باجلامعات لطمأنتهم 
علــــى الرضا بــــأي مجموع، خشــــية أن يكون 
هنــــاك رد فعــــل انتقامــــي مــــن أبنائهم جتاه 

أنفسهم.
مــــن بــــني املنشــــورات التي لقيت إشــــادة 
وتفاعــــال مثاليــــا، ما كتبته رضــــوى محمود، 
وهــــي أم للطالبة مرمي، قالت فيه وهي تنشــــر 
صــــورة لها برفقة ابنتها ”فتاتي الوحيدة، أنا 
رضيت مبجموعك قبل معرفته، فأنت بالنسبة 
إلي املســــتقبل الوحيد، وأهــــم من أي درجات 
أو كليات، وحتى إذا فشــــلت، فالفشــــل بداية 
النجــــاح.. إياك أن تغضبي أو تفكري بجنون، 
فإذا ما فشــــلت فأنا سأكون سندا لك.. لننجح 

معا“.
وقالت رضوى بعد آالف املشــــاركات التي 
حدثت ملنشــــورها علــــى صفحــــات التواصل 
االجتماعــــي واعتبارهــــا قدوة لباقي األســــر، 
إن ابنتهــــا كانــــت تفكــــر في االنتحــــار فعلّيا، 

خشــــية أن تفشل في إرضائي مبجموع مرتفع 
وااللتحــــاق بكليــــة الطــــب، وأردت طمأنتهــــا 
بقبولــــي أي نتيجة مهمــــا كانت، وهو ما جاء 
بنتائج إيجابية للغاية.. ال بديل عن تشــــجيع 
االبــــن حتى وهو فــــي مرحلة الفشــــل لتجنب 

العواقب الوخيمة.
ويرى خبراء في علــــم النفس االجتماعي، 
أن تشجيع األسر لألبناء على جتاوز التراجع 
في التحصيل الدراســــي يجنبهم االنتقام من 
أنفســــهم، ألنــــه ال وجود لنتائــــج إيجابية مع 
التهديــــد والوعيــــد، بقدر ما تكون املســــاندة 
األســــرية في هذه احلالة، هي الدافع الرئيسي 
إلعــــادة بنــــاء الثقة داخــــل األبناء، بــــل إنهم 
يحاربون لرد اجلميل ألسرتهم التي ساندتهم 
وقت الفشل. كما أن التحفيز الزائد والتعنيف 

املتكرر في حال التقصير وإحساس االبن بأن 
مستقبل األسرة مرهون بنجاحه يجعله يفكر 
في االنتقام من نفســــه، لشعوره أنه مكروه أو 
ســــوف يواجه حالة من الغضب لن يســــتطيع 

معها تبرير فشله.
وقالت سعاد منصور خبيرة علم االجتماع 
بجامعــــة عني شــــمس، إن غيــــاب احلكمة في 
تعامل األســــرة مــــع االبن صاحب املســــتوى 
املنخفض في التحصيل الدراسي، يدفعه إلى 
توجيــــه الغضب والعنف جتاه نفســــه عندما 
يشعر بأنه سوف يتعرض إلى اللوم والعقاب 
واملقاطعــــة أو يواَجه بخطاب أســــري محّمل 

بالكراهية والتوبيخ.
أن إصــــرار بعض  وأوضحــــت لـ“العرب“ 
اآلبــــاء علــــى تعويــــض فشــــلهم فــــي املاضي 

بتحقيق طموحاتهم فــــي أبنائهم، هو اخلطر 
األكبر، ما ميثل ضغوطا شــــديدة على الشاب 
أو الفتاة ال حتتمــــل، خاصة عندما يكون ذلك 
خارج القدرات، وحتى إن جنحوا تزيد مطامع 
اآلباء فــــي احلصول علــــى املزيد، مــــا يجعل 
األبناء يشــــعرون بالعجز عن ذلك حتى تصل 
احلالة النفســــية إلــــى ذروة التوتر واالكتئاب 

واإلحباط واليأس.
جلــــوء  ضــــرورة  إلــــى  ســــعاد  وذهبــــت 
األســــر إلى التحفيــــز والدعم واملســــاندة، مع 
تكويــــن صداقات بني اآلبــــاء واألبناء وجتنب 
انتقامهم من أنفســــهم في حالة الفشل، بحيث 
ينشــــأ االبن على الشجاعة واملواجهة وحتمل 
املســــؤولية ويحارب ألجل حتقيق ما حتلم به 

األسرة.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن اآلبـــاء مييلون إلى الســـماح ألبنائهم 
بتنـــاول الوجبات الســـريعة غير الصحية في 

غياب األمهات.
وكشـــفت الدراســـة التي أجنزتها جامعة 
ســـتانفورد إلـــى أن األمهـــات واآلباء ليســـوا 
متســـاوين عندمـــا يتعلـــق األمـــر بالتأكد من 
تناول األبنـــاء لطعام صحي، فبينما تســـعى 
األم جاهدة إلـــى إعداد وجبات صحية مغذية، 
مييل األب أكثر لصنع وجبة ســـريعة التجهيز 
أو شراء وجبات من املطاعم لألبناء عند غياب 

األم عن املنزل.
وأفاد الباحثون املشـــرفون على الدراســـة 
أن اآلباء يستجيبون أكثر من األمهات إلحلاح 
األطفال على طلب الشوكوالتة أو اآليس كرمي، 
ويتفنن األطفال في استغالل قلة اهتمام اآلباء 

بالطعام الصحي لصاحلهم.
وحتـــدث الباحثون إلى 44 أســـرة أجابت 
على استبيانات حول عاداتهم الغذائية وكيف 

تتغيـــر اعتمـــادا على وجـــود األب أو األم في 
املنزل.

وجاءت النتيجة لتظهر أنه في 41 أسرة من 
الـ44، قال األبنـــاء والوالدان إن معايير تغذية 
األبناء اخلاصة باألب تختلف عن األم من حيث 

االهتمام بالطعام الصحي.
وقـــال الباحثـــون إن األمهـــات ملتزمـــات 
ألبنائهـــن،  صحـــي  طعـــام  بتقـــدمي  للغايـــة 
بينما يلجأ اآلباء في العادة إلى بدائل أســـرع 
وأقـــل فائدة صحيـــا مثل الوجبات الســـريعة 
التـــي تســـعى األمهات بشـــدة إلـــى جتنبها، 
وبالتالـــي عندمـــا يشـــتهي األبنـــاء األطعمة 
التـــي حتظرها األم عليهـــم فإنهم يلجأون إلى 

األب.
واعتـــرف بعض اآلباء الذين شـــاركوا في 
الدراسة بأنهم ال يدركون ماذا يتناول أبناؤهم 
وال ســـيما املراهقني منهـــم، بينما أقر البعض 
اآلخـــر بأنهـــم يهتمـــون بهـــذا األمـــر أقل من 

زوجاتهم.

يشـــار إلى أن دراســـة ســـابقة أظهرت أن 
تنـــاول الوجبات مع العائلة هي طريقة مؤكدة 
لتنـــاول طعام صحي، لكن هناك حيال ميكن أن 
يتبعها اآلباء عندمـــا ال يتمكنون من االلتفاف 

حول مائدة الطعام مع أبنائهم.
وتوصلت الدراســـة التي شملت نحو 2500 
مراهـــق في واليـــة مينيســـوتا األميركية، إلى 
أنـــه حينما تكـــون الوجبات العائليـــة نادرة، 
فـــإن األوالد يقبلون على تنـــاول اخلضروات 
والفاكهة عندما تكون متاحة أمامهم، وحينما 

يرون اآلباء يتناولونها بشكل روتيني.
وأوضحت أليسون واتس، كبيرة الباحثني 
فـــي الدراســـة، من كليـــة الصحـــة العامة في 
جامعـــة مينيســـوتا فـــي منيابوليـــس قائلة 
”وجدنـــا أنـــه فـــي غيـــاب الوجبـــات العائلية 
املنتظمة، فإن هذه العـــادات األبوية لها تأثير 
إيجابـــي علـــى اســـتهالك املراهقـــني للفاكهة 
واخلضروات، وتأثيرها يبـــدو أكبر من تأثير 

الوجبات العائلية وحدها“.

اآلبـــاء  إلـــى  ”بالنســـبة  أنـــه  وأضافـــت 
واألمهـــات، كلما زادت العادات اإليجابية التي 

ميكن اتباعها في املنزل كلما زادت الفوائد“.
كمـــا أشـــارت إلى أنـــه ”إذا لم تكـــن قادرا 
علـــى توفيـــر وجبـــات عائليـــة فـــي مواعيد 
منتظمة، فمن األفضل التركيز على ممارســـات 
إيجابية أخرى، مثل التأكـــد من توفر الفاكهة 
واخلضروات وســـهولة استهالكها، كأن تكون 
مقطعة ويتـــم وضعها علـــى الطاولة ألوالدك، 
وتشجيع األوالد على تناولها، وأن تكون مثاال 

لهم في هذا السلوك“.
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بينت دراســـة كندية إن املحليات االصطناعية التي يتم الترويج لها باعتبارها وســـيلة لضبط الوزن تؤدي إلى نتائج عكســـية، 

وحذرت من أن استهالك هذه السكريات االصطناعية على املدى الطويل قد يزيد من البدانة.

ســــــّجلت أقســــــام الشــــــرطة في مصر، الكثير من وقائع اختفاء الطالب من منازلهم منذ 
اإلعالن عن نتيجة الثانوية العامة بلغت 12 حالة، حســــــب نشــــــرات أمنية جرى بثها عبر 
وســــــائل اإلعالم، بعدما فشلت بعض األسر في العثور على أبنائها، أو معرفة مصيرهم، 

وهل هو هروب مؤقت أم دائم؟

[  التحفيز الزائد والتعنيف المتكرر يدفعان الطالب لالنتحار  [ األبناء يردون الجميل ألسر ساندتهم وقت الفشل الدراسي
تشجيع األسر لألبناء على تجاوز الفشل الدراسي يجنبهم االنتقام

الدعم يجنب األسرة والتلميذ المعاناة

جمالاألب ال يحرص على تقديم طعام صحي لألبناء أثناء غياب األم

{لومينايزينج دروبس} 
يخفي عيوب البشرة

} شـــهد عالـــم التجميـــل فـــي اآلونـــة 
األخيرة انتشار مستحضر جتميل جديد 
يعـــرف باســـم ”لومينايزينـــج دروبس“ 
هـــذا  هـــو  فمـــا   “Luminizing Drops”

املستحضر وما استخداماته؟
ولإلجابة على هذه األسئلة، أوضحت 
مجلة ”وومان“ النمساوية أن مستحضر 
التجميـــل ”لومينايزينج دروبس“ عبارة 
عن سيروم مينح البشرة إطاللة مضيئة 
العاكســـة  اجلزيئات  بفضـــل  ومشـــرقة 
للضـــوء واملصنوعة من غبـــار الآللئ أو 

املعادن أو الفضة أو الذهب.
ويعمـــل هـــذا التأثير املضـــيء على 
إخفاء املواضع غير املســـتوية بالبشرة 
ومواضع االحمرار والتجاعيد الصغيرة.
وبفضـــل قوامـــه الســـائل متتصـــه 
البشـــرة على نحـــو ســـريع ورائع، مما 

يجعلها تتمتع مبظهر طبيعي للغاية.

أسرة

تشـــجيع األســـر لألبناء علـــى تجاوز 
مـــن  االنتقـــام  يجنبهـــم  التراجـــع 
لنتائـــج  وجـــود  ال  ألنـــه  أنفســـهم، 

إيجابية مع التهديد

◄

بينما تســـعى األم إلى إعداد وجبات 
صحيـــة، يميـــل األب لصنـــع وجبـــة 
سريعة أو شراء وجبات من املطاعم 

لألبناء عند غياب األم

◄

} النساء أشبه بغابات استوائية مسكونة 
باألشجار العمالقة، تحجب أشعة الشمس 

فال ترى منها إال ما أظهرت هي عن نفسها، 
وال تعرف عنها إال ما منحتك حق معرفته 

طائعة بمحض إرادتها ومحض حبها.
المرأة حنونة، عاقلة، طيبة، معطاء، 

كريمة، خجولة، شحيحة، مجنونة، قاسية، 
غابة من أندر األشجار إن شاءت، وأرض 

قاحلة ال زرع فيها وال ماء إن غضبت.
أعرف امرأة تجمع نقائض البشر 

جميعا في غاللة شفيفة تنزعها برقة وعنف، 
تزوجت منذ سنوات قاربت الثالثة عشر 
عاما من رجل تحبه بجنون، كان زواجا 

ناجحا ثم أنهت حياتها الزوجية ”خلعا“ 
دون إبداء األسباب لألهل أو األقارب، 

تعذبت أمها حتى فارقت الحياة دون أن 
تستطيع إصالح ما أفسدته ابنتها بيديها 
في لحظة كرامة كما أطلقت عليها الزوجة 

عفاف، أو لحظة غباء كما وصفتها األم. 
زوجة تردد جملة واحدة باستعذاب ”في 

حبه إهانة، وبعده كرامة“.
خالف طبيعي كإفرازات التقارب اليومي 

لزوجين في بيت وتحت سقف واحد، فال 
حياة من دون اختالفات في وجهات النظر 

وتباين في الرؤى.
امرأة أحبت وأعطت دون حدود، لم 

تحبس شيئا عن زوجها، وفي لحظة فارقة 
هدمت المعبد دون النظر إلى الخلف، 

مشكلة عادية ال ترتقي إلنهاء حياة زوجية 
من أجلها، شجار يحدث بين جميع األزواج 

وزوجاتهم حال شعور المرأة بأن زوجها 
يتحدث مع زميلة له بشكل أفضل مما 

يتحدث به معها، ربما مجاملة لزميلة عمل 
تفرضها أصول اللياقة واللباقة في الحديث 

مع اآلخر.
ربما أراد اكتشاف المزيد من أشجار 

لم يقربها بعد في حياته مع زوجته 
وعالقته بامرأته فأراد بإشعال نار الغيرة 
في قلبها أن تكشف له عّما خفي عليه من 
دروبها، ربما أراد إرسال رسالة هامة إلى 

زوجته لتميط اللثام عن حدائقها الغناء 
التي لم يرتدها بعد أو تجدد خطاب حبها 

الذي اصفّرت أوراقه، قطعا، بعد كل هذه 
السنوات.

المرأة ذلك المخلوق الغريب قد يتطلب 
التعامل معه الذكاء والحب واالحتواء، لكن 

هذه الزوجة تحديدا كانت تريد أن يكون 
الزوج العب سيرك، طوال الوقت يقفز على 
الحبال ببراعة ومهارة دون السقوط، وإال 

تهشمت عظامه دون فرصة لإلصالح.
ألول مرة أجدني ال أنحاز إلى سلوك 
أنثوي دافعت صاحبته عنه بضراوة، لم 

أخن المرأة التي أكتب عنها ولها، ولكنني 
أراها اليوم بحرا متالطم األمواج غير 
واضحة معالمه، فال نكاد نرى انكسار 

إحدى موجاته على صخور الشاطئ حتى 
تفاجئنا أخرى أشد فتكا من األولى. فالحياة 

شديدة القسوة تحتاج العقل مثلما تحتاج 
الحب، وهناك من تتعلق مصائرهم بقرارات 

األهل، فليس من الحكمة إنهاء حياة لسنا 
وحدنا أطرافها، بل لنا فيها شركاء أكثر 

احتياجا إلى التعقل.

أحمد الله تبارك وتعالى أن هذا 
النموذج ليس هو القاعدة للنساء وإنما 
شواذها التي ال نرجو بالتأكيد أن تعمم 

سلوكياتها، وتؤاخذ بذنبها الباقيات.
كثيرات هن العاقالت، الذائبات في 

الحب إلى حد االختفاء، وعنهن يقول جبران 
خليل جبران: قلب المرأة ينازع طويال لكنه 

ال يموت.
أعجبني أحد الكتاب الروس حين قال 
يوما على لسان قطعة جليد حين مستها 
أشعة الشمس في بداية فصل الربيع: أنا 

أحب وأنا أذوب، وال يمكنني أن أحب وأبقى 
معا، فال بد من االختيار بين األمرين، إما 

الوجود من دون حب وهذا هو الشتاء 
القارس الفظيع، أو الحب من دون وجود 
وذلك هو الموت في مطلع الربيع، وهكذا 

هي حواء التي تذوب ليعيش اآلخرون، وهي 
من وجهة نظري المرأة كما يجب أن تكون، 

ال هذه التي تهدم الحياة بحمق وجهل.
أعتقد أن عفاف هذه هي من قال عنها 

جورج برنارد شو: من قال المرأة ليس لها 
رأي؟ فالمرأة لها كل يوم رأي جديد.

حب وكرامة
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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} اجلزائــر - رفض اجلزائـــري رياض محرز، 
العب ليستر ســـيتي اإلنكليزي، االنضمام إلى 
صفوف روما اإليطالي، مفضال االنتظار ألجل 
حتقيق حلمـــه الكبير خـــالل الفتـــرة املقبلة. 
وذكـــرت صحـــف بريطانيـــة أن محـــرز أخبر 
ناديه بســـعيه للرحيل خالل الصيف اجلاري، 
وخوض جتربـــة جديدة، لرغبته في االنضمام 

إلى صفوف أرسنال.
وأوضحت وســـائل إعالم أن محرز مستعد 
لالنتظـــار حتـــى اليـــوم األخيـــر، في ســـوق 
االنتقـــاالت، لالنضمـــام إلى كتيبة الفرنســـي 
آرســـني فينغر، مدرب الغانرز، خاصة لو رحل 
التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز عـــن الفريق، 
ألن ذلـــك يضمن له مركزا أساســـيا، الفتة إلى 
أن فينغـــر قـــد يقـــدم عرضا بقيمـــة 35 مليون 

إسترليني للتعاقد مع الالعب.
وحقـــق محـــرز مـــع ليســـتر ســـيتي لقب 
البرمييرليغ املوسم قبل املاضي، ألول مرة في 
تاريـــخ النادي، كما حصـــل على جائزة أفضل 
العب في الدوري اإلنكليزي في املوســـم ذاته. 
وحاول رومـــا اإليطالـــي التعاقد مـــع محرز، 
ليكون بديال للمصري محمـــد صالح، املنضم 
حديثـــا إلى ليفربـــول اإلنكليـــزي، ولكن إدارة 
ليســـتر رفضت العرض األول بقيمة 30 مليون 
إســـترليني، ليجهـــز الغيالروســـي 48 مليون 
إســـترليني ألجله، إال أن العرض الثاني رفض 

أيضا.
ومن ناحيـــة أخرى انضم نـــادي توتنهام 
اإلنكليـــزي إلـــى قائمـــة األنديـــة الراغبة في 
التعاقد مع جناح نادي ليســـتر ســـيتي، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية. 
ويريـــد نـــادي توتنهـــام احلصـــول على 
الالعب اجلزائري، ولكن بشرط تقليص ليستر 
ســـيتي الثمن املطلـــوب لبيعه، حيـــث يطلب 
النادي 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن 

العبه. 
وكان املديـــر الفني لنادي ليســـتر ســـيتي 
كريـــغ شكســـبير قد صـــرح لوســـائل اإلعالم 
مؤخـــرا، وأكـــد بأنـــه يرغب في بقـــاء الالعب 

اجلزائري في الفريق املوسم املقبل.
وأبـــدت العديـــد مـــن األنديـــة اإلنكليزية 
رغبتها في ضم الالعب مثل أرسنال وليفربول 

وإيفرتون. 

الجزائري محرز يرفض 

االنتقال إلى روما

اإلثنني 2017/07/24 - السنة 40 العدد 10701

«فريقـــي جـــاء إلى مصر إلثبات جدارته باللعب مع كبار الفرق العربية، مشـــيرا إلى أنه سيســـعى رياضة

للمنافسة على التأهل رغم قوة املجموعة}.

هاتف شمران 
املدير الفني لنفط الوسط العراقي

} بودابست – شق البطل األوملبي األسترالي 
مـــاك هورتـــون طريقـــه بصعوبة إلـــى نهائي 
سباق 400 متر حرة للرجال مع غرميه الصيني 
سون يانغ في افتتاح تصفيات برنامج بطولة 
العالم للســـباحة املقامة في بودابســـت. وحل 
هورتـــون ثالثـــا فـــي مجموعتـــه بالتصفيات 
ليتأهـــل بصفتـــه صاحب خامس أســـرع زمن 
بعدما سجل النمساوي فليكس أوبويك أفضل 
رقم شـــخصي بلغ ثالث دقائـــق و44.19 ثانية 

ليضمن مكانا في احلارة الرئيسية مع سون.
وكان الســـباح الصينـــي، البالغ من العمر 
25 عاما، في املركز الســـادس بعد 300 متر في 
مجموعته بالتصفيات، لكنه زاد سرعته لينهي 
الســـباق بفارق 0.36 ثانية عـــن زمن أوبويك. 
وتأخر سون بفارق أكثر من ثانيتني عن أفضل 
زمن سجل هذا العام والذي سجله في البطولة 
الوطنيـــة الصينيـــة. وأبلغ هورتون ”أســـعى 
دائما إلنهاء الســـباق فـــي أول مركزين ولذلك 

عندما جئت ثالثا شعرت ببعض القلق“.
ودشـــنت املجرية كاتينكا هوســـو حملتها 
بشـــكل رائع فـــي تصفيـــات ســـباق 200 متر 
فردي متنوع. واســـتمتعت هوســـو باملنافسة 
أمـــام جماهيـــر بالدهـــا وعلـــت االبتســـامة 
وجههـــا ولوحـــت ألنصارهـــا بعدمـــا أنهـــت 
الســـباق في دقيقتـــني و07.49 ثانية. وتفوقت 
البطلة األوملبية بأكثـــر من ثانيتني على أقرب 
مطارداتهـــا الكنديـــة ســـيدني بيكـــرمي بينما 
تأهلت البريطانية شـــيفون مـــاري أوكونور، 
احلائزة على الفضية األوملبية والتي كادت أن 
تهزم هوســـو في أوملبياد ريو، إلى الدور قبل 

النهائي في املركز الرابع.
وفي دفاعها عن اللقب ظهرت كاتي ليديكي 
أيضا في حالة رائعة حيث ســـجلت السباحة 
األميركية ثـــالث دقائق و59.06 ثانية وهو رقم 
قياســـي في البطولة في تصفيات ســـباق 400 
متـــر حرة للســـيدات. وصعـــد البريطاني آدم 

بيتي إلى الدور قبل النهائي لســـباق 100 متر 
صدرا للرجال بصفته أســـرع متأهل بزمن بلغ 

58.21 ثانية.
وفي وقت سابق ســـجلت السويدية سارة 
شيوستروم أسرع زمن في التصفيات لتتأهل 
إلـــى الـــدور قبـــل النهائـــي لســـباق 100 متر 
فراشة للســـيدات. وســـجلت البطلة األوملبية 
شيوســـتروم، التي فـــازت بالذهبية األوروبية 

قبل ســـبع سنوات في بودابست وتسعى وراء 
ثالـــث لقب عاملي لهـــا في هذا الســـباق، زمنا 
بلـــغ 55.96 ثانيـــة. ومضت الواليـــات املتحدة 
فـــي طريقها لتحقيق ثنائية ذهبية في ســـباق 
التتابـــع أربعـــة فـــي 100 متر حـــرة. وتصدر 
الرباعـــي األميركي تصفيات الســـيدات بينما 
ســـجل فريق الرجـــال ثالث أســـرع زمن خلف 

البرازيل وأستراليا قبل النهائيات الليلة.

التتويجات طريق إلى المجد

هورتون ينطلق بقوة في بطولة العالم للسباحة

البريطانـــي آدم بيتـــي صعـــد إلـــى 

الدور قبل النهائي لسباق 100 متر 

صدرا للرجال بصفته أسرع متأهل 

بزمن بلغ 58.21 ثانية

◄

حوار األقدام يتغلب على موجة االنسحابات العربية
[ بطولة األندية: رهان العرب على التواجد في خارطة الكرة العالمية  [ االنطالقة األولى مهمة للتغلب على الظروف الفنية والتنظيمية

عامد أنور

تســـتضيف مصر نسخة جديدة  } القاهرة – 
من البطولـــة العربية لألندية، فـــي الفترة من 
22 يوليـــو اجلاري وحتى 5 أغســـطس املقبل، 
وعادت البطولة لالنطالق بعد أن توقفت نحو 
4 سنوات، منذ نسخة عام 2013 التي فاز بلقبها 
فريق نـــادي احتاد العاصمـــة اجلزائري على 
حســـاب فريق نادي العربي الكويتي. ويترقب 
اجلميـــع أن ينجح حوار األقدام في لم شـــمل 
الشـــباب العربي، واآلمـــال معقودة على عودة 
عربيـــة رياضية قوية، متثـــل حتديا كبيرا في 
ظروف استثنائية تشـــهدها الساحة العربية، 
وهو مـــا ألح عليه رئيس االحتاد العربي لكرة 
القدم األمير تركـــي بن خالد، وقال إن الصوت 
العربـــي يتوجب أن يكون قويـــا وأكثر فاعلية 
في االســـتحقاقات الرياضيـــة، وليس معقوال 
عـــدم القدرة على تنظيـــم بطولة جتمع األندية 

العربية بصورة منتظمة.
وفـــي ظل ما تشـــهده املنطقـــة العربية من 
أوضاع سياســـية وأمنية مرتبكـــة، تبقى كرة 
القدم األمل والوسيلة األقوى لتحقيق التقارب 
والوحـــدة وإصالح ما أفســـده اآلخرون، وهو 
ما عجـــزت عنه املؤمتـــرات السياســـية، لذلك 
تضافرت جهـــود احتادات عربية كثيرة لعودة 
البطولة في نســـختها الســـابعة والعشـــرين، 
بعد انطالقهـــا بخطى متعثرة في الثمانينات، 
ثم توقفت لتعود في التســـعينات مبســـميني 
مختلفـــني همـــا ”البطولـــة العربيـــة أبطـــال 
ثم  و“بطولـــة النخبـــة العربيـــة“  الكـــؤوس“ 
عرفت توقفا جديدا حتى عام 2003 وهو موعد 
عودتهـــا ملدة 10 ســـنوات، ألنهـــا توقفت مرة 

أخرى منذ 2013.

مقاعد مباشرة وتصفيات

مع قرار االحتـــاد العربي لكرة القدم إقامة 
البطولة بنظامها اجلديد في شـــهر يونيو من 
العـــام املاضي 2016، مت االتفاق على مشـــاركة 
كل مـــن مصر والســـعودية بفريقني مباشـــرة 

في املنافســـات، مع تواجد مقعد مباشر أيضا 
ألنديـــة اإلمـــارات، تونـــس، اجلزائـــر، املغرب 
واألردن، على اعتبار أن هذه هي الدول األعلى 

تصنيفا وقت إجراء القرعة األولية للبطولة.
وتقررت مشـــاركة بقية الـــدول العربية في 
مرحلة التصفيات، قبل أن تعلن احتادات الكرة 
فـــي قطر واليمن وليبيا عدم املشـــاركة، فضال 
عن استبعاد أندية الكويت بسبب اإليقاف من 
قبل االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وبدأت 
مرحلـــة التصفيـــات فـــي ســـبتمبر 2016 على 
مرحلتني؛ األولى آســـيوية وأسفرت عن تأهل 
العهـــد اللبناني والنفـــط العراقـــي، والثانية 

أفريقية وتأهل عنها فريق املريخ السوداني.
وأكملت التصفيات عقد األندية املشـــاركة 
وعددهـــا 12 هـــي، ثنائـــي الســـعودية الهالل 
والنصر، والثنائي املصـــري األهلي والزمالك 
ومعهـــا كل مـــن الترجـــي التونســـي، الفتـــح 
املغربي، نصر حســـني داي اجلزائري، الوحدة 
اإلماراتـــي، الفيصلي األردني، النفط العراقي، 
العهـــد اللبنانـــي واملريـــخ الســـوداني. وكاد 
موعد انطالق البطولة أن يتســـبب في العديد 
من األزمات، على رأســـها عـــدم اكتمال الفرق 
املشـــاركة، أو على أقل تقدير عدم تواجد أندية 
عربية كبرى، ما يفقد البطولة بريقها، وهو ما 
أكده عضو مجلس إدارة احتاد الكرة املصري 

كرم كردي.
إن البطولـــة مت وضعها  وقال لـ“العـــرب“ 
في وســـط املوســـم الكروي املصـــري، ما أدى 
إلى وجود صعوبة فـــي حتديد موعد انطالق 
الـــدوري اجلديد، األمر الذي أثـــار جدال، وهو 
شخصيا فوجىء مبوعد تنظيم البطولة كغيره 
من أعضـــاء االحتاد. ويرى فـــرج عامر رئيس 
جلنة الشـــباب والرياضة في البرملان املصري 
أن االنطالقة األولى مهمـــة للغاية، وكان ال بد 
أن يحـــدث ذلك وتتغلب األندية املشـــاركة على 
ظروفها الفنيـــة والتنظيميـــة، لتحقيق مأرب 
آخـــر وهـــو عـــودة املنافســـات الرياضية بني 

األندية العربية. 
أنه  وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
من املمكن بعد ذلـــك تعديل موعد البطولة مبا 
يتناســـب مع مواعيـــد الدوريـــات والبطوالت 

األخرى املهمة.
ويعتبـــر انتظـــام البطولـــة مســـألة مهمة 
ويدعـــم حتقيق رغبة احتاد كرة القدم العربي، 
إلدراجهـــا ضمن األجندة الدوليـــة للفيفا، لكن 
على املستوى العملي يصعب حتقيقه، في ظل 
إعالن السويســـري جيانـــي إنفانتينو رئيس 

دولة الفيفا أن بطولة كأس العالم لألندية هي  
آخر البطوالت الرسمية للفيفا.

لكن رمبا متر البطولـــة العربية بالظروف 
نفسها التي مر بها مونديال األندية، ويتراجع 
”فيفا“ عن قراره، وهو ما يعول عليه مســـؤولو 
االحتاد العربي، فقد بدأ مونديال األندية كفكرة 
وديـــة انطلقت من الســـعودية حتت مســـمى 
”كأس امللـــك فهد“، وبعد فضائيـــة ”أيه أر تي“ 
لشـــراء حقوق البث، ســـال لعاب السويسري 
جوزيف بالتر، رئيس الفيفا السابق، ورأى أن 
االحتـــاد الدولي ال بد أن يكون شـــريكا في ما 
تـــدره البطولة من أموال، وقرر إدراجها ضمن 

األجندة الرسمية.
ويلعـــب االحتاد العربي علـــى إغراء كبرى 
األنديـــة العربية للمشـــاركة فـــي البطولة، من 
خـــالل رصد مكافـــآت مالية ضخمـــة يتخطى 
دوالر،  ماليـــني  األربعـــة  حاجـــز  مجموعهـــا 
ويحصل حامـــل اللقب على مبلـــغ مالي قدره 

مليوني ونصف املليون دوالر.

ويفوق هـــذا املبلغ ما يحصـــل عليه بطال 
دوري أبطـــال آســـيا وأفريقيا، لكـــن بطولتي 
دوري األبطـــال متنـــح األنديـــة ما لـــم متنحه 
لها البطولة العربية، وهو املشـــاركة في كأس 

العالم لألندية وزيادة رصيد البطوالت.

بطولة ودية

ال تزال بعـــض األندية تتعامل مع البطولة 
على أنها ودية، وهـــو ما ال يجب حدوثه، ألنه 
من املفترض أن تكون األندية ومجالس إدارتها 
الداعـــم األول إلجناح البطولة واســـتمرارها، 
لكن هذا يعـــود إلى التوقيـــت الصعب والذي 
يأتـــي مـــع نهاية موســـم وبداية آخـــر جديد، 
إضافة إلى مشـــاركة األندية العربية املنازالت 

القارية في آسيا وأفريقيا.
وأعلنـــت عدة أنديـــة االنســـحاب، لكن مت 
الضغط عليها ألســـباب سياســـية وتسويقية، 
ألن وجـــود النجـــوم الكبـــار فـــي منافســـات 

البطولة مينحها الثقل واالهتمام اجلماهيري، 
وكان أول املنسحبني هو نادي العني أحد أكبر 
وأقوى األنديـــة اإلماراتية، وحـــل فريق نادي 

الوحدة بديال له.
وفي بادئ األمر، أراد النادي األهلي السير 
على خطى العـــني، وعندما اســـتطلعت إدارة 
النادي رأي املدير الفني حسام البدري، رفض 
رفضا قاطعا خوفا من إصابة العبيه باإلجهاد، 
إال أن تدخل كبار قادة كرة القدم العربية، أعاد 
األهلـــي إلى البطولـــة، ألن غيـــاب بطل مصر 
وصاحـــب الشـــعبية الطاغيـــة على مســـتوى 
الوطن العربي عن بطولة تقام على أرضه، أمر 
غير منطقي. أيضا لـــوح رئيس نادي الزمالك 
مرتضـــى منصور بورقة االنســـحاب، لكن هذا 
التصريح لم يكن أكثر مـــن زوبعة في فنجان، 
وفـــي النهاية تعتبـــر مكافأة املركـــز األول أو 
تلك التي يحصل عليهـــا املتأهلون إلى املربع 
الذهبـــي، مطمعا يعمر خزائـــن األندية في ظل 

الظروف املادية التي متر بها أغلبها.

تغلبت الدوافع وراء عودة البطولة العربية لألندية على موجة االنســــــحابات التي كادت أن 
ــــــة، وانطلقت البطولة في موعدها  ــــــق الذي يصنعه تواجد كبار األندية العربي تفقدها البري
مساء السبت، كي تكون متهيدا لوجود صوت عربي موحد، لتحقيق هدف التواجد الفعال 

في االستحقاقات الرياضية املقبلة.

االتحـــاد العربـــي يلعب علـــى إغراء 

كبـــرى األندية العربية للمشـــاركة 

مـــن خـــالل رصـــد  البطولـــة،  فـــي 

مكافآت مالية ضخمة

◄

«الفـــوز تحقـــق على فريق كبيـــر ألن الفيصلي تعامل مـــع املباراة بجدية. نأمـــل أن يكون الفوز 

بمثابة دافع قوي للصعود للدور قبل النهائي للبطولة}.

يوسف الروشيدة 
العب فريق الفيصلي األردني

◄ طالب محمد بودريقة، الرئيس السابق 
لنادي الرجاء البيضاوي الرئيس احلالي، 

سعيد حسبان، بتقدمي استقالته خالل 
اجلمعية العمومية املقبلة للنادي، نهاية 

الشهر احلالي. والتقى بودريقة مع محمد 
أوزال، ممثل املسؤولني السابقني للنادي، 

والذي أشرف على تسيير الرجاء في 
املوسم املاضي، وكان مكلفا بكافة امللفات 

املالية. وطلب بودريقة من أوزال إخبار 
سعيد حسبان بضرورة االستقالة، نزوال 
عند رغبة جماهير الرجاء، كي يتسنى له 

الترشح من جديد لرئاسة 
النادي، بعد جتربته 

السابقة التي استمرت 
لـ5 سنوات، متعهدا 

مبساعدة النادي 
ماليا من أجل 
إعادته إلى 

منصات 
التتويج.

متفرقات

◄ ودع التونسي مالك اجلزيري، املصنف 
األول األحد، بطولة جاتينو املفتوحة 

للتنس البالغ مجموع جوائزها 75 ألف 
دوالر. ففي الدور نصف النهائي للبطولة 

املقامة بكندا، خسر اجلزيري املصنف 
70 عامليا، أمام الكندي بيتر بوالنسكي 

املصنف 128 عامليا مبجموعتني لواحدة 
بعد ساعة و48 دقيقة من اللعب. وجنح 

اجلزيري في الفوز باملجموعة 
األولى (6-4) قبل أن يتراجع في 

املجموعتني الثانية والثالثة، 
ويخسر (1-6)، و(6-2)، 

ويفوت على نفسه 
فرصة بلوغ الدور 
النهائي. يذكر أن 

اجلزيري، بعد 
انتهاء مشاركته في 

بطولة جاتينو، 
سيبدأ في جولته 
األميركية انطالَقا 

من أتالنتا.

ي ي رج ير ج ب ر
الترشح من جدي
النادي، بعد جت
السابقة التي
سنوات، م لـ5
مبساعدة
ماليا
إعاد
منص
التت

دقيقة من اللعب. وجنح 4
لفوز باملجموعة
بل أن يتراجع في
ثانية والثالثة،
، و(6-2)،

فسه 
دور
 أن 

ته في
و، 

لته 
الَقا 

قوى متباينة



أكــــد   - املتحــدة)  (الواليــات  كالرا  ســانتا   {
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشســــتر 
يونايتــــد اإلنكليــــزي بطل الــــدوري األوروبي 
لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي اإلسباني 
دافيــــد دي خيا طوى صفحة انتقاله إلى ريال 
مدريد الــــذي حاول بقوة التعاقــــد معه عامي 
2015 و2016. وقال مورينيو ”ميكنني أن أؤكد 

لكم أنه لن يرحل هذا املوسم“. 
وطفــــت صفحة انتقال دي خيــــا إلى ريال 
مدريد على السطح في الفترتني األخيرتني من 
االنتقــــاالت الصيفية وكان النادي امللكي يأمل 
في التعاقــــد معه في فبرايــــر املاضي، بيد أن 
دي خيا نفســــه، حسب املدرب مورينيو، غض 
الطرف عن اهتمام بطل الدوري اإلسباني هذا 
املوســــم ودوري أبطال أوروبا في املوســــمني 

األخيرين.
وأضاف مورينيو ”دي خيا شخص صادق 
جدا، مستقيم جدا، مت االتصال به لفترة طويلة 
من قبل ريال مدريد لكن مانشستر يونايتد لم 
يكن منفتحا علــــى املفاوضات“. وتابع ”قررنا 
بعــــد ذلك فتح الباب، ألنني ال زلت أعتقد بأننا 
ال ميكننا اإلبقاء على العب يرغب في الرحيل، 
فهــــو ال يعطينا ما ننتظره منه“. وأردف قائال 
”ولكــــن مبجــــرد ما فتحنــــا بــــاب املفاوضات، 
أغقلــــوه (ريال مدريد)، ال أعتقــــد بأن دي خيا 

لديه انطباع إيجابي ناحية ريال مدريد“.
وأوضــــح مورينيــــو ”أرى العبا، ســــعيدا 
جــــدا، مركزا جدا، يتــــدرب أفضل من أي وقت 
مضى، بالنســــبة إلي، أنا متأكد 100 باملئة من 
بقائــــه“. ولعب دي خيا املولــــود في العاصمة 
مدريــــد (26 عاما) في صفوف الغرمي التقليدي 
للنادي امللكي، أتلتيكــــو مدريد قبل االنضمام 
إلى مانشســــتر يونايتد عــــام 2011. وكان دي 
خيــــا قاب قوســــني أو أدنى مــــن االنتقال إلى 
ريال مدريد صيف 2015 لوال تأخر مانشســــتر 
يونايتد في إرســــال موافقته قبــــل إقفال باب 

االنتقاالت الصيفية.
وبــــدا أن ريال مدريد يتجه حلســــم صفقة 
طــــال انتظارهــــا مقابــــل 30 مليون يــــورو مع 
انتقال عكســــي حلارس النادي امللكي الدولي 

الكوســــتاريكي كيلــــور نافاس مــــن ريال إلى 
الشــــياطني احلمر مقابل 15 مليون يورو. لكن 
الوثائق املطلوبة حلسم الصفقة رسميا لم يتم 
إكمالها قبل إقفال باب االنتقاالت الصيفية في 

إسبانيا.
من جهة أخرى، أكد مورينيو الذي سبق له 
تدريب ريال مدريد، أنــــه لم يضع أبدا مهاجم 
النادي امللكي الدولي الويلزي غاريث بيل على 
الئحة الالعبني الذين يرغب في التعاقد معهم، 
وقــــال ”من الواضح أن بيل يحب نادي مدريد، 

والوضع الذي يوجد فيه“.
وفي ســــياق متصل أكد البرتغالي جوزيه 
مورينيــــو أن املدافــــع األرجنتينــــي ماركوس 
روخو قد يغيــــب عن الفريق حتى مطلع العام 
املقبــــل. ويعانــــي روخو من إصابــــة قوية في 
الركبــــة لم يتعاف منها بعــــد. وتعرض روخو 
لقطــــع في الرباط الصليبــــي للركبة في أبريل 
املاضــــي وخضع للجراحة فــــي مايو املاضي 
لكنه لم ُيشــــف بعــــد. كما أكــــد مورينيو على 
هامش مشــــاركة فريقــــه في الــــكأس الدولية 
لألبطال في أميركا، أن لوك شــــو وأشلي يانغ 
قد يغيبان أيضا عن بداية املوسم اجلديد من 

الدوري اإلنكليزي الشهر املقبل.

 تفنيد الشائعات

من جانبــــه أكد املــــدرب الفرنســــي لريال 
مدريد اإلسباني زين الدين زيدان من الواليات 
املتحدة حيث يســــتعد فريقه للموسم اجلديد، 
أن النجم البرتغالي كريســــتيانو رونالدو باق 
مع النادي امللكي لعامــــني إضافيني أو ثالثة، 
واضعا بذلك حدا للشائعات التي تتحدث عن 
إمكانية عودته إلى فريقه الســــابق مانشستر 

يونايتد.
وقال زيدان ”كان هناك الكثير من احلديث 
املتعلق بكريســــتيانو، بأنه يريد الرحيل. أنا 
اؤمــــن بشــــيء واحــــد، كل مرة حتدثــــت فيها 
اليه، كان مســــترخيا“. وواصل ”إنه في عطلة 
وسيكون معنا في اخلامس من أغسطس. أنا 
أسمع، كما كل الناس، لكن األمر الوحيد الذي 
يهمنــــي هو ما يريد القيام به في ريال مدريد. 
سيكون معنا وأعتقد أنه سيبقى معنا للعامني 

أو الثالثة املتبقية“.
ويخوض ريال مدريد األربعاء مباراة ودية 
أخرى ضد مانشستر سيتي في لوس أجنليس 
ثم يواجه غرميه احمللي برشــــلونة السبت في 

ميامي قبل عودة رونالدو إلى صفوفه. 

واعتبر زيــــدان أن النجــــم البرتغالي ”في 
عطلة مستحقة متاما بعد العام الذي خاضه. 
عليه أن يعود وســــنرى متى سيكون بإمكانه 
اللعــــب. أنــــا متأكد مــــن أنه ســــيكون جاهزا 

بأسرع وقت ممكن“.
وأكد زيدان الذي تــــوج فريقه بلقب دوري 
أبطال أوروبا للموســــم الثانــــي على التوالي 
وأحرز الدوري اإلســــباني للمــــرة األولى منذ 
2012، أن النادي امللكي سيكون جاهزا للدفاع 
عن لقبيه عندمــــا يحني الوقت، مضيفا ”ندرك 
أن مــــا حققنــــاه كان مذهــــال واآلن هناك كأس 
يجــــب اللعب عليها فــــي الثامن (من الشــــهر 
املقبل)، ونحن نتحضر لذلك التاريخ لكي نبدأ 

(املوسم) بأفضل طريقة ممكنة“.
ويلتقــــي ريال فــــي الثامن من أغســــطس 
في العاصمة املقدونية ســــكوبيي مع يونايتد 
بالــــذات على الكأس الســــوبر األوروبية التي 
جتمع بني بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري 
األوروبي ”يوروبا ليغ“، املسابقة التي أحرزها 
الفريــــق اإلنكليزي للمرة األولــــى في تاريخه. 
وأردف زيــــدان قائال ”كما احلــــال دائما، نريد 
محاولة الفوز بكل شيء نشارك فيه. هذا األمر 
لن يتغير. هذا النــــادي يتمتع بالتاريخ، نعلم 

بأن الفوز باأللقاب هو ما يحفزنا وســــنحاول 
القيام باألمر ذاته هذا العام“. 

وســــتكون الفرصة قائمة أمام رجال زيدان 
إلحراز لقب آخر غير الكأس السوبر األوروبية 
عندما يلتقون برشــــلونة في 13 و16 أغسطس 
على الكأس الســــوبر اإلســــبانية قبل أن يبدأ 
حملــــة الدفاع عن لقب الدوري في 20 منه ضد 

مضيفه ديبورتيفو ال كورونيا.
وأكد املدرب الفرنسي زيدان رحيل الظهير 
البرازيلي دانيلو عــــن النادي امللكي، ما يعزز 
فرضية أن يكون مانشســــتر سيتي اإلنكليزي 

الوجهة املقبلة لالعب. 

 رحيل مرتقب

حتــــدث زيدان عــــن التغييــــرات احلاصلة 
فــــي الفريق وبينها رحيل ألفــــارو موراتا إلى 
تشلســــي بطــــل إنكلتــــرا. وقال مــــدرب امللكي 
”البعــــض مــــن الالعبــــني اجليديــــن رحلــــوا، 
وآخرون شــــبان وصلوا إلــــى الفريق (األول). 
نحاول دائما التحسني. دانيلو رحل وموراتا 
أيضــــا. أنــــا ال أقول بأننا نفتقــــد إلى مهاجم، 
لكننا خسرنا واحدا كان معنا املوسم املاضي. 

هــــذا هــــو واقــــع األمــــور“. وواصل ”ســــنرى 
كيف ســــندير األمــــور. نحن جميعــــا هنا (في 
الواليات املتحــــدة) وهناك 28 العبا… هذا عدد 

كبير“. 
وتشــــير التقاريــــر أن دانيلــــو (26 عامــــا) 
الذي ســــاهم في قيادة ريال إلى الفوز بدوري 
أبطال أوروبا خالل املوسمني األخيرين ولقب 
الــــدوري اإلســــباني للمرة األولــــى منذ 2012، 
ينتظــــر جتــــاوز الفحــــص الطبــــي الروتيني 
للتوقيــــع مــــع فريق مانشســــتر ســــيتي الذي 
يشرف عليه مدرب برشلونة السابق جوسيب 

غوارديوال.
ويأمل الفريق اإلنكليزي في تعزيز صفوفه 
من أجل حتقيق بداية موسم ناجحة تخول له 

منافسة أعتى الفرق والعودة إلى التألق.

مورينيو: دي خيا مستمر مع مانشستر يونايتد
 [ الحارس اإلسباني طوى صفحة انتقاله إلى ريال مدريد  [ زيدان يؤكد استمرار رونالدو مع الملكي

قــــــال جوزيه مورينيو مدرب مانشســــــتر يونايتد إن ديفيد دي خيا سيســــــتمر مع الفريق 
املنافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوسم وسط تقارير لوسائل إعالم 
عن اهتمام عدة أندية باحلصول على خدمات احلارس من بينها ريال مدريد بطل أوروبا. 
وخالل ســــــت ســــــنوات قضاها في يونايتد لعب دي خيا 269 مباراة وفاز بســــــبعة ألقاب 

ولفتت عروضه الرائعة أنظار أندية كثيرة عبر أوروبا.

رياضة
23 اإلثنني 2017/07/24 - السنة 40 العدد 10701

{برشلونة لن يقدم أفضل مستوياته دون نيمار، نحن نعلم تأثيره جيدا على الفريق، ونرغب في 

بقائه معنا. كل يوم نكتشف أشياء جديدة يمكن أن يقوم بها}.

إرنستو فالفيردي 
املدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني

{نحـــن ال نريـــد بيع أحد مـــن العبينا، ونريـــد على وجه التحديـــد، دخول الموســـم الجديد بنفس 

الفريق. اهتمام األندية بالالعبين، أراه مجاملة لفريقنا ولمستوانا خالل الموسم الماضي}.

رالف هازنهاتل 
مدرب فريق اليبزيغ األملاني

}  برلــني - شكك األملاني لوكاس بودولسكي، 
جنـــم بايرن ميونيخ وأرســـنال الســـابق، في 
جنـــاح جيمس رودريغيز، املنتقل هذا الصيف 
مـــن ريال مدريـــد، مع الفريق البافـــاري. وقال 
بودولسكي ”مرة أخرى بايرن يتعاقد مع العب 
كبيـــر، وهو جيمس رودريغيز، القادم من ريال 
مدريد“. واســـتدرك الفائز بـــكأس العالم 2014 
”لكن ال أعلـــم إن كان جيمس ســـيعطي الفريق 

دفعه لألمام أم ال؟“.
وبســـؤاله عن تغير وضعية توماس مولر، 
مع املنتخب األملاني قبل كأس العالم في 2018، 
بسبب انخفاض مســـتواه، أجاب ”من الهراء 
االعتقـــاد بذلـــك“. وانضم رودريغيـــز، للفريق 
البافاري، على ســـبيل اإلعارة، قادما من ريال 

مدريد، مع وجود بند للشراء بشكل نهائي.

بودولسكي يشكك في 

نجاح رودريغيز مع بايرن

} برلــني - حصـــل فيليب الم على لقب أفضل 
العب أملاني في 2017 بعد شـــهرين من اعتزال 
قائـــد املنتخـــب األملاني وبايـــرن ميونخ لكرة 
القـــدم. وتصدر الم (33 عاما) االســـتفتاء الذي 
أجرته مجلة كيكـــر الرياضية بني الصحافيني 
الرياضيـــني بحصوله علـــى 242 صوتا. وحل 
طونـــي كروس العـــب ريال مدريـــد املتوج في 
املوســـم املاضي بلقب الدوري اإلســـباني في 

املركز الثاني برصيد 192 صوتا.
واعتـــزل الم فـــي مايو املاضـــي بعد فوزه 
بثمانية ألقاب مع بايرن في البوندسليغا كما 
فاز بلقب كأس أملانيا ســـت مرات ولقب دوري 
أبطال أوروبا مرة في 2013 بجانب تتويجه مع 

منتخب أملانيا بلقب مونديال البرازيل 2014.
وقال الم الذي قضى أغلب مسيرته مع بايرن 
ميونيخ ”إنه امتياز كبير، أشـــعر بالســـعادة 
حقـــا، اعتقد أن الصحافيني الرياضيني نظروا 
إلى مسيرتي الرياضية بأكملها“. وفاز املدرب 
الشـــاب جوليان ناغلسمان بلقب أفضل مدرب 
فـــي أملانيا وفـــازت دزينفـــر مـــاروزان قائدة 

املنتخب األملاني بلقب أفضل العبة.

الم أفضل العب 

في ألمانيا 2017  
} هونــغ كونــغ - أكد األملانـــي يورغن كلوب 
مـــدرب ليفربول رابع الـــدوري اإلنكليزي لكرة 
القـــدم أن برشـــلونة اإلســـباني يضيـــع وقته 
من خـــالل محاولته التعاقد مع العب وســـطه 
الدولـــي البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو بغض 
النظر عن العرض الذي تقدم به. وسبق لكلوب 
رفض عـــرض بقيمة 93 مليـــون دوالر للتعاقد 
مـــع كوتينيـــو الـــذي ســـجل هدفـــا رائعا في 
مرمى ليستر ســـيتي في نهائي كأس االحتاد 
اإلنكليـــزي (2-1) فـــي هونغ كونـــغ، علما بأنه 

صنع الهدف األول للمصري محمد صالح.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة 
يعتـــزم اختبار نية ليفربـــول من خالل عرض 
أفضـــل، بيد أن كلوب طالبهـــم بعدم احملاولة. 
وقال كلوب فـــي تصريحات لوســـائل اإلعالم 
”إذا قلـــت أنه ليـــس للبيع، فهو ليـــس للبيع“، 
مضيفا ”ال يوجد شـــيء آخـــر ألقوله، إنه قرار 

النادي، إنه قراري، هكذا هي املسألة“.
وتخلى ليفربول عـــن جنمه األوروغوياني 
لويس ســـواريز لصالـــح برشـــلونة وجناحه 
رحيـــم ســـتيرلينغ لفائدة مانشســـتر ســـيتي 

فى الســـنوات األخيرة، بيـــد أن كلوب أكد ان 
االمـــر لن يكون كذلك بالنســـبة إلـــى كوتينيو 
في معرض رده عن ســـؤال عمـــا إذا كان تلّقى 
ضمانـــات من إدارة ليفربـــول بعدم بيع النجم 

البرازيلي.

خيبة أمل

قـــال كلوب الـــذي أصيب بخيبـــة أمل في 
محاولتـــه التعاقـــد مـــع العب وســـط اليبزيغ 
األملانـــي الدولـــي الغيني نابي كيتـــا ومدافع 
فيرجيل  الهولنـــدي  الدولـــي  ســـاوثهامبتون 
فان دايك ”ميكننـــي أن أقول 20 مرة، إنه ليس 

للبيـــع“. وتابـــع ”إذا ســـألت الســـؤال اآلخر 
بالطريقـــة األخرى وقلت ’إنه ليســـت هناك أي 

ضمانات‘ ستكبت القصة بطريقة أخرى“.
وأكد مدرب بوروســـيا دورمتوند السابق، 
الـــذي انضـــم إلـــى االدارة الفنيـــة لليفربول 
عـــام 2015 ”مع ســـواريز لم أكـــن متواجدا في 
الفريـــق“، مضيفـــا ”عندما تخلـــى النادي عن 
خدمات ســـتيرلينغ كنت رمبـــا آخر من يعرف 
ذلك، وهاتـــان احلالتان ال عالقة لهما مع حالة 
كوتينيو“. وشدد كلوب قائال ”نحن نقترب من 
حلظة مهمة جدا ونريد أن نتحسن، لذلك علينا 
أن نحتفـــظ بالعبينا الرئيســـيني“، مؤكدا أن 

قراره نهائي.
وأضاف ”ليســـت هناك قصة بالنسبة إلّي. 
كل ما يحدث من جانبهم، أقول إنه ليس للبيع، 
ميكنـــك أن تقـــول كل ما تريـــد، واجلواب هو 
انه ليـــس للبيع“. وأكد كلـــوب أنه حتدث إلى 
كوتينيـــو على انفراد في فنـــدق إقامة الفريق 
في هونغ كونغ قبل مباراة السبت ولكنه رفض 

الكشف عما فحوى اللقاء.

إصرار كبير

يصـــر نـــادي برشـــلونة علـــى التعاقد مع 
البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو، رغـــم الرفـــض 
الشديد من جانب األملاني يورغن كلوب مدرب 
الفريـــق اإلنكليزي. وقالت صحـــف بريطانية 
إن برشـــلونة متمســـك بالتعاقد مع كوتينيو، 
ويجّهز 80 مليون إســـترليني لضم البرازيلي، 
بعدمـــا رفـــض ليفربـــول عرضا بــــ72 مليون 
للموافقة على التخلي عن صانع ألعابه. وكان 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربـــول، أعلن أنَّ فريقه 
لن يعود لسياســـة بيع أفضل العبيه كما حدث 
من قبل مع لويس سواريز ورحيم ستيرلينج.

وســـّجل كوتينيو هدفا أمام ليستر سيتي، 
في نهائي بطولـــة كأس الدوري اإلنكليزي في 
آسيا، ليتوج الريدز بالبطولة الودية. وانضم 
كوتينيو إلـــى صفوف ليفربول في 2013 قادما 
مـــن إنترميالن، كمـــا أن الالعب جدد عقده في 
يناير املاضي لينتهي عام 2022، ليحصل على 
أعلـــى راتب بني العبـــي الفريق والـــذي يقّدر 

بـ150 ألف إسترليني في األسبوع.

كلوب يحمي كوتينيو من أطماع برشلونة

نادي برشـــلونة يصر علـــى التعاقد 

مـــع البرازيلي فيليب كوتينيو، رغم 

الرفض الشـــديد من جانب األملاني 

يورغن كلوب

◄

ريـــال مدريـــد يلتقـــي مـــع يونايتد 

علـــى الـــكأس الســـوبر األوروبيـــة 

التي تجمع بني بطلي دوري أبطال 

أوروبا والدوري األوروبي

◄

دي خيا (26 عاما) لعب في صفوف 

الغريم التقليـــدي للنادي امللكي، 

أتلتيكـــو مدريد قبل االنضمام إلى 

مانشستر يونايتد عام 2011

◄

سأواصل رحلة التألق
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أكد النجم يايا توريه العب وسط 
فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي، أن 

اإلسباني بيب غوارديوال مدرب الفريق 
سيواجه أزمة كبيرة حال فشل في حصد 

البطوالت الموسم المقبل.

◄ اعترف اإليطالي أنطونيو كونتي، 
المدير الفني لنادي تشيلسي اإلنكليزي، 

أنه كان قريبا من مغادرة البلوز، في 
نهاية الموسم الماضي عقب تحقيق 

لقب البريميرليغ، كاشفا سر تراجعه عن 
تلك الخطوة.

◄ ذكرت وسائل إعالم إسبانية أن 
برشلونة وصيف بطل الدوري اإلسباني 
لكرة القدم مقتنع ببقاء نجمه البرازيلي 

نيمار دا سيلفا الذي تشير أنباء إلى 
احتمال انتقاله لصفوف باريس سان 

جرمان الفرنسي.

◄ أكد البرتغالي نيلسون سيميدو، 
العب برشلونة اإلسباني، أنه لم يتحدث 
مع مواطنه، كريستيانو رونالدو، هداف 
ريال مدريد التاريخي، بشأن انضمامه 

للنادي الكتالوني.

◄ لجأ نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني 
إلى نظام غذائي صارم لمساعدة 

الالعبين خالل فترة االستعداد للموسم 
الجديد، في ظل المجهود البدني الكبير 

الناتج عن تنفيذ الوحدات التدريبية 
المقررة من الجهاز الفني.

◄ أحرزت الهولندية كيكي بيرتنز 
المصنفة الثانية لقب بطولة جشتاد 
للتنس للسيدات. ففي الدور النهائي 
للبطولة المقامة في سويسرا فازت 

بيرتنز على العبة أستونيا أنيت 
كونتافيت المصنفة الثالثة بمجموعتين 

لواحدة بواقع 6-4 و3-6 و1-6.

باختصار

سنحتضنك من جديد
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} بيــروت – أحيا عازف الترومبيت اللبناني 
الفرنسي إبراهيم معلوف مساء السبت حفلة 
في إطار مهرجانات بعلبك الدولية في شـــرق 
لبنان حضرها 3500 شخص رغم الحذر األمني 
الســـائد في هذه المنطقـــة القريبة من موقع 

المعارك الدائرة على الحدود مع سوريا.
وقـــال معلـــوف (37 عاما) قبـــل أن يعتلي 
المسرح ”أشكر الناس الذين جاؤوا لحضور 
الحفلـــة رغـــم الظـــروف األمنيـــة الصعبـــة. 

الموسيقى وسيلة للفرح والمقاومة“.
واختـــار معلـــوف بعلبـــك ليحتفـــل فيها 
بمرور عشـــر ســـنوات على انطالق مسيرته، 
مختتما علـــى أدراج معبد باخوس الروماني 
جولته العالمية التي بدأها في سبتمبر 2015.
وتنقـــل معلوف بسالســـة على الخشـــبة 
وســـط إضاءة مميزة، ترافقه أوركسترا ”فري 
ســـبيريت“ وفرقته الخاصة، عازفا حينا على 
البوق وحينا آخر على البيانو وأحيانا على 
الكالفييـــه مخاطبا جمهوره بعد كل مقطوعة 

وحاصدا اإلعجاب والتصفيق.
كذلـــك لم تخـــل حفلة معلوف فـــي بعلبك 
من المفاجآت، منها مشـــاركة عـــازف الكمان 
المغمـــور والضريـــر أحمـــد مرتضـــى، وهو 
مـــن بعلبك، في عـــزف موســـيقى أغنية ”أنا 
بانتظـــارك“ ألم كلثـــوم مرافقـــا معلوف الذي 

عزفها على البيانو وغناها.
ثـــم عزف معلوف مع طالب وأســـاتذة من 
معاهد موسيقية في بيروت وبعلبك مقطوعة 

”ترو ستوري“ من ألبومه ”ايلوجن“.
كذلـــك أطل كورس جمعية الســـنبلة الذي 
يضـــم أطفـــاال لبنانيين وســـوريين الجئين، 

مردديـــن ألحـــان مقطوعتـــه ”ريد أنـــد بالك 
اليـــت“. وحضرت الحفلـــة بدعوة من معلوف 
مغنية الجاز األميركية ميلودي غاردو، وغنى 
معلوف معها أغنية للفنانـــة الراحلة داليدا، 
ثم رافقها عازفا على البوق حين أدت أغنيتها 

”بايبي ايام ايه فول“.
وخص معلـــوف بعلبـــك بمقطوعة قدمها 
قبـــل عامين في مدينة الشـــمس ضمن عرض 
”الـــك يـــا بعلبـــك“ تحيـــة للقلعـــة وهياكلها، 
واختتم حفلته بمقطوعة ”بيروت“ على أنغام 

الدلعونا وبمشاركة فرقة دبكة من بعلبك.
وأقيمـــت هذه الحفلة على وقع اســـتمرار 
المعـــارك التـــي بـــدأت الجمعـــة بيـــن حزب 
الله اللبناني ومجموعات ســـورية مســـلحة 
تتحصن في جرود بلدة عرسال الحدودية مع 
سوريا التي تبعد بضع عشرات الكيلومترات 

من بعلبك.
ونشـــر الجيش اللبناني بكثافة عناصره 
المعززيـــن بالمدرعـــات علـــى طـــول الطريق 
المؤديـــة إلى مدينـــة بعلبك، وأقـــام حواجز 
ونقـــاط تفتيـــش، فيما اتخـــذت تدابير أمنية 
مشـــددة على مداخل القلعة الرومانية، حيث 

أقيمت الحفلة.
ولم تتوان ألين حســـين، وهي حامل، عن 
المجيء مـــع زوجها رغم المســـافة الطويلة 
التي تفصل بيروت عن مكان إقامة المهرجان 

والوضع األمني المتوتر في جرود عرسال.
وقالت ”سبق أن شاهدت إبراهيم معلوف 
على المسرح وأنا معجبة بالفن الذي يقدمه، 
وأردت أن أشـــاهده فـــي بعلبـــك. صحيح أن 

المعارك قريبة، لكننا شعب يحب الحياة“.

وقد حقق إبراهيم معلوف شـــهرة عالمية 
في الســـنوات األخيـــرة. وتحدث معلوف قبل 
الحفل عن حزنه بعض الشـــيء من أن شهرته 
فـــي لبنان ال توازي نجاحـــه في الغرب. وقال 
"المسألة أشـــبه بابن عمك أو ابن خالك مثال 

الذي يقطن في الشـــارع عينه الذي تقطن فيه 
ومع ذلك ال يعرف أحدكما اآلخر."

وأضـــاف "كيف لي أن أتقبـــل أال يعرفني 
كل أفـــراد أســـرتي؟ لبنان بالنســـبة إلي هو 
عائلتـــي الكبيـــرة. والبعض يســـتوقفني في 

الشـــوارع اللبنانية خـــالل زياراتي المتكررة 
هنا ليسألني عن اسمي!". 

وتشـــتهر موســـيقى معلوف بالمزج بين 
مختلـــف األنمـــاط الموســـيقية مثـــل الجاز 

والهارد روك والكالسيك والشرقي. 

العازف العاملي إبراهيم معلوف يختار مدينة الشــــــمس بعلبك لتتويج عقد من مســــــيرته 
ــــــة حضرها اآلالف من  ــــــات مهرجانات بعلبك الدولي ــــــة ضمــــــن حفلة في إطار فعالي الفني

األشخاص.

غنوا للحياة

} قبـــل عقود كان النـــاس، كل الناس تقريبا 
يتفقـــون إلى حد مـــا على معرفة املشـــاهير 
في بلدانهم، ومن حســـن حظ الناس لم يعد 
اليوم بنفس  مبقدورهـــم معرفة ”مشـــاهير“ 

القدر الذي كان سائدا قبل عقود.
أقول من حسن حظ الناس، ألن االهتمام 
مبا يشـــغلهم باملعرفة لتساعدهم على اتخاذ 
قرارات بشأن مســـألة مهمة تخص حياتهم، 

أهم بكثير من معرفة أخبار املشاهير.
املشاهير اليوم ليسوا كمشاهير األمس، 
ال العـــدد محدودا وال وســـائل التعرف على 
أخبارهم قليلة تسهل على اجلمهور االطالع 
عليها، ألن مشاهير اليوم أكبر عددا من فكرة 
الشـــهرة نفســـها، وهم متاحون أينما تولي 
الوجـــوه وتتحـــرك األصابع علـــى الهواتف 
الذكيـــة، فلـــم يعـــودوا يشـــكلون قـــدرا من 
األهمية، ســـواء تعرفنـــا عليهم أم لم نتعرف 
عليهـــم. لذلك لم يعد مغريـــا التعرف عليهم، 
وهـــو أمر بـــات ال يثير الشـــغف عند الناس 

مثلما كان من قبل.
ســـيكون مـــن الصعوبة مبـــكان على أي 
عربـــي اليـــوم وهو يشـــاهد قنـــاة فضائية 
موســـيقية أن يعـــرف كل املطربـــني الذيـــن 
يظهرون عليها؟ إنهم أكثر من قدرته كإنسان 
علـــى املعرفة، متامـــا مثل كميـــة املعلومات 
املتدفقة على اإلنترنت التي باتت تفوق قدرة 
البشـــر. وهو غير احلال الـــذي كان عليه من 
قبل، فكنا نشـــاهد قناة واحدة أو إثنتني في 
أفضل األحوال، واملطـــرب الذي يظهر اليوم 

قد نشاهده غدا أو بعد غد.
وهذا ليس أمرا ســـيئا كما أعتقد، فعدم 
معرفـــة املشـــاهير هو أمر في غايـــة الغبطة 
ليجعلنا نهتم بأنفسنا وصناعة أفكار مجدية 
والتخطيـــط بدقة أكثر بدال من اجلدل الفارغ 
علـــى أهميـــة صوت فـــالن ومهـــارة الالعب 
عـــالن وأداء املمثل القصيـــر، وحركة املمثلة 
العاجـــزة عن التعبير، إنهـــا ”معرفة ضيقة“ 
تشتت الذهن وتزيد اإلحساس بالتشكيك في 

شخصية اآلخرين.
أشـــعر بســـعادة كلما مير اســـم مشهور 
أمامـــي ولم يســـبق أن تعرفت عليـــه، مثلما 
أشعر باإلحباط واخليبة كلما سمعت بكتاب 

عظيم آخر لم أقرأه بعد.
األروع من ذلك أن السياســـيني أيضا لم 
يعـــودوا من املشـــاهير، ليس ألنهـــم كثر في 
البرملانات اخلاوية مـــن الوطنية والوزارات 
الفاســـدة واملترهلة، بل ألنهـــم عاجزون عن 

تقدمي ما يدعو إلى متابعة أخبارهم!
التلفزيون لم يعد كافيا لشهرة املشاهير 
كما كان من قبل، ألن هناك مئات التلفزيونات 
وليـــس مبقدور اجلمهـــور مشـــاهدة كل ما 
يعرض عليهـــا، لم يعـــد التلفزيون مقتصرا 
علـــى الزعيم األوحـــد، صار لدينا عشـــرات 
الزعمـــاء ومئـــات مـــن رجـــال الديـــن، لكن 
الدميقراطيـــة لـــم تتحـــرك لدينا، بقـــدر ما 

اجتاحنا التخلف والترهل والكراهية.
أال نتعـــرف على السياســـيني ليس حال، 
لكـــن أن نعرفهم هو أســـوأ احللـــول ونحن 

نشاهدهم يدمرون احلياة.

صباح العرب

لم يعد ثمة مشاهير

} واشنطن – كشـــفت محكمة أميركية غموض 
جريمـــة قتل وقعت قبل عاميـــن بعد أن اعتمد 
القضاء على شـــهادة طائر ببغاء، خاصة وأن 
هذا الطائر يعد الشاهد الوحيد على الواقعة.

وأدانـــت محكمـــة فـــي واليـــة ميتشـــغان 
األميركية امرأة بقتل زوجها بإطالق الرصاص 
عليه عام 2015، بعد كلمات رددها الببغاء الذي 

كان موجودا وقت وقوع الجريمة.
وردد الببغـــاء عبـــارة ”ال تطلقـــي النـــار“ 
بصوت الضحية، موجها العبارة للزوجة التي 
حولت فوهة الســـالح إلى نفسها بعد ذلك، في 
محاولة انتحار فاشـــلة، حيث أصابت رأسها 

حيـــن أطلقـــت النار على نفســـها فـــي منزلها 
الكائن في ”ساند ليك“.

واعتقـــد المحققـــون فـــي بدايـــة األمر أن 
الزوجـــة كانت ضحية هجوم غادر مثل زوجها 
القتيل، إذ تعرضت بدورها إلصابة بليغة على 
مســـتوى الرأس، ثم ادعت براءتها من جريمة 
القتـــل، إال أنها لـــم تفكر في أن كشـــف أمرها 

سيأتي من خالل الببغاء.
كان النائـــب العـــام في ميتشـــغان قد فكر 
في اســـتخدام الببغاء كشاهد إثبات لكنه غير 
رأيه بسبب عدم إمكانية استدعاء الببغاء إلى 
منصة الشـــهود لإلدالء بشـــهادته. وقد أدانت 

هيئة المحلفين المتهمة غلينا دوران بعد يوم 
من التداول في القضية.

وتكفلت زوجة القتيل الســـابقة، كريستينا 
بعد  الببغـــاء  برعاية  كيلليـــر، 

مقتل مارتيـــن دورام، وخالل 
تفاجأت  للطائر  رعايتها 
بأن الببغاء ال يكف عن 
ترديـــد مشـــادة كالمية 

حـــادة مقلـــدا أصـــوات 
مالكه السابق وزوجته. 

والحظـــت كيللير 
أن الطائـــر يختتـــم 

كالمه بعبارة ”ال تطلق..“، ويبدو أن الحادثة 
رســـخت فـــي دماغ الطائـــر، ممـــا دفعها إلى 
إلـــى  الببغـــاء  اصطحـــاب 
الشرطة، وكرر الببغاء 
العبارة أمام 
لمحققين  ا
وهو ما 
اعتبـــر 
شـــهادة 
إثبـــات 
للجريمة 
على القاتلة.

ببغاء ذكي شاهد إثبات على زوجة قاتلة

} لنــدن - عـــدل متحف مدام توســـو متثاال 
شـــمعيا مثيـــرا للجـــدل للمغنيـــة األميركية 
الشـــهيرة بيونســـيه واســـتبدله بآخـــر بعد 

شكاوى عن لونه.
وثـــار جدل واســـع بني محبي بيونســـيه 
فـــي العالم حول التمثال، وقال بعضهم إنه ال 
يشـــبه املغنية البالغة 35 عاما، واتهم آخرون 

املتحف بتبييض لون بشرة بيونسيه.
وقالت صحيفة نيويورك تاميز إن التمثال 

اختفى من قاعات العرض في املتحف.
وقـــال املتحـــف إنه غيـــر التمثـــال وعدل 

اإلضاءة املسلطة عليه وأعاده للعرض.
وقال املتحف في تصريح لنيويورك تاميز 
”نحب، ونحترم، ونســـتمتع بعالقة عملنا مع 
بيونســـيه“. وأضاف ”عدلنـــا تكوين التمثال 

في املتحف في  واإلضاءة وأعدناه للعـــرض“ 
نيويورك. وانتشرت صور التمثال الذي بدت 
فيه بيونسيه ببشـــرة أفتح على توتير مساء 

الثالثاء.
معجبـــي  بعـــض  رحـــب  وبينمـــا 

بيونســـيه بضم متثالها الشمعي إلى 
املتحف، تســـاءل آخرون ما إذا كان 

التمثال يشبهها.
وألقى املتحف بالالئمة على اإلضاءة 

وتأثيرها على كاميرات اجلمهور في اخلالف 
حول لون بشرة بيونسيه.

وقـــال املتحـــف إن ”فريقنـــا املوهوب من 
النحاتـــني في مـــدام توســـو يبـــذل قصارى 
جهـــده ملطابقـــة لـــون التمثـــال للون بشـــرة 
صاحبته“. وأضـــاف ”اإلضاءة فـــي املتحف 

الكاميرات  أضـــواء  مع 
قد تخـــل بلـــون التمثال 
الشمعي وهو ما ال ميكن 
لنحاتينا التعامل معه في 

مرحلة اإلنتاج“.

تمثال بيونسيه {األبيض} يغضب جمهورها

كرم نعمة

} الهور (باكســتان) – كشـــفت شـــركة تاكسي 
”كريم“ في باكســـتان عن تقديمهـــا لخدمة هي 
األولى من نوعها، وهي ركوب ســـيارة األجرة 
مع مدبـــرة زيجات ”خاطبة“، تســـاعد الزبون 

على العثور على شريك للحياة.
وعرضت شـــركة ”كريم“ باكستان خدمتها 
المميزة على زبائنها في مدينة الهور، كتجربة 

أولية.
وتحمـــل كل واحـــدة مـــن هؤالء النســـاء 
اللواتـــي يطلـــق عليهـــن في باكســـتان اســـم 
”ريشـــتا أونتي“، الئحة مـــن طالبي الزواج من 
ذكـــور وإناث، فيهـــا معلومـــات تفصيلية عن 
المســـتوى التعليمي ومستوى الدخل والوزن 

والطول وما إلى ذلك.
وأثـــارت هـــذه الخدمـــة اهتمـــام مواقـــع 
التواصـــل االجتماعي في باكســـتان، وأشـــاد 
البعـــض بقدرة ”كريم“ على الترويج لنفســـها 
مـــن خالل إطالق هذه الخدمة، وردت الشـــركة 
بأنهـــا لم ترد منها ســـوى تلبية طلب موجود 

في المجتمع الباكستاني.
وعلق مســـؤول فـــي الشـــركة ”الحظنا أن 
موضوع الزيجات المدبـــرة كثير التداول بين 
زبائننـــا، لذا أطلقنـــا هذه الخدمة لمســـاعدة 

الشباب على العثور على شركاء حياتهم“.
ويمكـــن خـــالل الرحلة في ســـيارة األجرة 
أن يتحـــدث الزبـــون مع المدبرة ويشـــرح لها 
مـــا يجذبه في الجنس اآلخر، فتتصل به الحقا 

وتقدم إليه اقتراحها.

استأجر تاكسي واحصل 
على عروس في باكستان

إبراهيم معلوف يعزف للفرح خلف مدرعات مدينة الشمس

ة األمر أن
ثل زوجها
بليغة على
من جريمة
ــف أمرها

غان قد فكر
ت لكنه غير
ببغاء إلى
وقد أدانت

وتكفلت زوجة القتيل الســـابقة، كريستينا 
بعد الببغـــاء  برعاية  كيلليـــر، 
الخالللللل مقتل مارتيـــن دورام، و
تفاجأت للطائر  رعايتها 
بأن الببغاء ال يكف عنن
ترديـــد مشـــادة كالمية 
حـــادة مقلـــدا أصـــوات
مالكه السابق وزوجته. 
والحظـــت كيللير
أن الطائـــر يختتـــم 

إلـــى  الببغـــاء  اصطحـــاب 
االشلشررطة، وكرر الببغاء 
العبارة أمام 
لمحققين  ا
وهو ما 
اعتبـــر 
شـــهادة 
إثبـــات 
للجريمة 
على القاتلة.

ملتحف في
 الذي بدت
وتير مساء

جبـــي 
إلى 

ن 

إلضاءة 
في اخلالف

ملوهوب من
ذل قصارى
لون بشـــرة
ـي املتحف

الكاميراتت أضـــواء  مع 
قد تخـــل بلـــون التمثالل
الشمعي وهو ما ال ميميكنن
لنحاتينا التعامل معه فيي

مرحلة اإلنتاج“.




