
} القاهــرة - ال تحمل القمة اإلســـالمية التي 
تحتضنها تركيا اليوم الكثير من اآلمال بشأن 
نتائجها في ظـــل غياب زعمـــاء دول محورية 
إســـالمية عنها، وفي ظل تمثيل على مستوى 
وزراء الخارجيـــة للبعـــض اآلخـــر، فضال عن 
اختالف المقاربات بين الدول الحاضرة بشأن 
البيان الختامي والرســـائل التي ستوجه إلى 
الواليات المتحدة وإســـرائيل فـــي نهاية هذه 

القمة.
ويقول مراقبـــون إن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تســـرع فـــي تحديد موعد القمة 
دون تنســـيق مع أغلب الـــدول المؤثرة، وأنه 
بدعوتـــه إلـــى قمة عاجلـــة خالل أســـبوع بدا 
وكأنه يضع الجميع أمام األمر الواقع، وهو ما 

رفضته دول مثل السعودية ومصر.
ويعتقـــد هـــؤالء المراقبـــون أن الرئيـــس 
التركـــي خطـــط الســـتثمار القمة اســـتثمارا 

شـــخصيا أكثر مـــن كونهـــا تأتي للـــرّد على 
قـــرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بشـــأن 
القدس، الفتين إلى أن رفع ســـقف الشـــعارات 
لـــدى أردوغان متوقع، وقـــد ال يثير أي رد فعل 
إســـرائيلي أو أميركي لعلم البلدين بأن الرجل 
دأب على إطالق التصريحات دون أن يكون لها 

أي تأثير على عالقته الوثيقة مع إسرائيل.
لكـــن األمر يختلف عند الســـعودية ومصر 
مثال، وهمـــا دولتـــان محوريتان فـــي منظمة 
المؤتمر اإلســـالمي، وتتحـــركان وفق خطاب 
هادئ وتلتزمان برؤية عربية مشـــتركة لقضية 
الســـالم، فضال عن قناعتهما بأن الشعارات لم 

تحقق للقضية الفلسطينية شيئا يذكر.
وتتوقـــع أوســـاط دبلوماســـية عربية في 
القاهرة أن تـــدب الخالفات في القمة بين دول 
ملتزمة بخيار الســـالم مثـــل األردن وبين دول 
دأبت علـــى إطالق الشـــعارات والمزايدة على 

اآلخريـــن دون أي خطـــوات عمليـــة تذكر مثل 
إيـــران وتركيـــا، وقد تنضم إليهمـــا قطر التي 
يدفـــع إعالمهـــا نحـــو التحريـــض وتضخيم 

االحتجاجات للمزايدة.
وتشـــير هذه المصادر إلى أن الخشية من 
تفجر الخالفات وســـيطرة الشعارات هي التي 
دفعت دوال محورية إلى تخفيض مشاركتها في 
القمة، خاصة أن الدولة المستضيفة لم تعرض 
أي خطة لنقاشـــها بين الـــدول األعضاء، ولم 
تجر مشاورات مباشرة إلنجاح القمة، وهذا ما 
يفسر سقف االنتظار المحدود تجاهها، وعلى 
العكـــس ربما يزيـــد انعقادها في ظرف صعب 
من اإلســـاءة إلى الدول اإلسالمية التي تحتاج 
إلـــى الرد على قـــرار ترامب بخطـــوات عملية 

جديدة وليس بمجرد المزايدات.
غيـــر  أردوغـــان  تصريحـــات  وحملـــت 
المحســـوبة مســـؤولية غيـــاب قـــادة بعـــض 

الدول مثل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز، والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، والعاهـــل المغربي الملـــك محمد 

السادس، بصفته رئيس لجنة القدس.
ويســـود اعتقاد واسع بأن الرئيس التركي 
ســـعى لهذه القمة بهدف استثمارها سياسيا 
في الداخل والخارج، والتعويض عن الخسارة 
التي لحقت سمعة تركيا في السنوات األخيرة 
بسبب المواقف غير المحسوبة ألردوغان مثل 
التورط في الملف الســـوري وفتـــح األراضي 
التركية أمام موجة من المقاتلين المتشددين، 
فضال عن لعب ورقة اإلخوان المســـلمين وما 
جلبته من مشاكل ألنقرة في محيطها اإلقليمي.

وال يخفـــي محللـــون سياســـيون قناعتهم 
بأن أردوغان يخوض حملة انتخابية رئاســـية 
ســـابقة ألوانها لتوسيع قاعدته وكسب المزيد 
من األنصار خاصة أن انتخابات 2019 قد تجعل 

منه رئيسا مطلق الصالحيات بعد نجاحه في 
تمرير تعديالت على الدســـتور قوبلت برفض 

األحزاب المعارضة والقوى المدنية.
ويقـــول الباحـــث فـــي مركـــز ”كارنيغـــي 
والسفير الســـابق لالتحاد األوروبي  أوروبا“ 
فـــي تركيا مارك بيارينـــي إن ”موقف أردوغان 
يتماهى مع الشعور السائد في صفوف قاعدته 

االنتخابية“.
ويشـــير المحلل آرون شـــتاين مـــن مركز 
”أتالنتيك كاونســـل“ إلـــى أن أردوغان يتطلع 
إلى االنتخابـــات المقبلة في 2019 في ســـعيه 
لوالية رئاســـية ثانية تمنحه صالحيات أوسع 

بموجب استفتاء أبريل الماضي.
ويضيـــف شـــتاين أن ”أردوغـــان يخوض 
حاليا الحملـــة االنتخابية للعام 2019 ســـعيا 
لرئاســـة واســـعة الصالحيـــات مفصلـــة على 

قياسه“.
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} باريــس  - كشفت مصادر فرنسية مطلعة أن 
باريـــس تقود حملة أوروبية هدفها ممارســـة 
الضغـــوط علـــى إيـــران لوقف تمددهـــا داخل 
بلدان الشـــرق األوســـط، وتتولى هذه الحملة 
التفريـــق بين الملـــف النووي، وبيـــن تهديد 
إيـــران لمحيطهـــا اإلقليمـــي مســـتفيدة مـــن 
المزايا التي وفرهـــا االتفاق النووي عبر رفع 

العقوبات.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريـــان الثالثـــاء رفض أي ”محـــور إيراني 
من البحـــر المتوســـط إلى طهـــران“، وطالب 
برحيل المقاتليـــن اإليرانيين المتواجدين في 

سوريا.
التحـــرك  أن  المصـــادر  هـــذه  وأكـــدت 
الفرنســـي يســـتند على قناعـــة جماعية لدول 
االتحـــاد األوروبي بأن ال اســـتئصال حقيقيا 
لمعضلـــة اإلرهاب في منطقة مـــن دون وضع 
حد للسياســـات التي تنتهجها طهران والتي 
ســـتوفر حاضنة شـــعبية جديدة إلرهاب آخر 

تحت مسميات أخرى.
وقال لودريان ”ال للوجود اإليراني وللرغبة 
اإليرانية في إقامة محور من البحر المتوسط 
إلـــى طهـــران“، وذلك في مقابلـــة خاصة حول 

سوريا على قناة فرانس 24.
ولفتت مصادر دبلوماسية فرنسية متابعة 
للملـــف اإليرانـــي إلـــى أن فرنســـا واالتحاد 
األوروبي ما زاال متمســـكين باالتفاق النووي 
الـــذي أبرم بيـــن طهران ومجموعة الخمســـة 
زائد واحد علـــى عكس الموقف الذي عبر عنه 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
واعتبـــر مراقبـــون تصريحـــات لودريـــان 
تشـــخص الفرق بين الملـــف النووي اإليراني 
والتهديـــد اإليرانـــي للمنطقة، وتؤكـــد قناعة 
جديدة بـــأن التهديد الحقيقـــي للمنطقة ليس 

نوويا.
وأضاف هـــؤالء أنه إذا اســـتوعب الغرب 
هـــذا الموضوع، تكـــون األمور في مســـارها 

الصحيح.
ونقـــل عـــن مراجـــع ماليـــة واقتصاديـــة 
أوروبيـــة أن الشـــركات األوروبيـــة الكبرى ما 
زالت متـــرددة في االســـتثمار داخل الســـوق 
اإليراني على الرغم من المغريات التي تقدمها 
الدبلوماســـية اإليرانية، وأن السوق اإليراني 
ســـيبقى خطرا على رؤوس األمـــوال الدولية 

طالما أن إيران في حالة حرب دائمة تمارسها 
عبر ميليشياتها المنتشرة من اليمن إلى لبنان 

مرورا بالعراق وسوريا.
وفّصل لودريان المشـــكلة بأن ”إيران توفد 
مقاتلين وتدعـــم حزب الله في ســـوريا“، كما 
يحظى نظام الرئيس الســـوري بشـــار األســـد 
بدعم عســـكري من روسيا التي أعلنت االثنين 

سحب قسم كبير من قواتها في سوريا.
ويكرر وزير الخارجية الفرنســـي ما سبق 
أن صـــرح به في نوفمبر الماضي وأثار غضب 
طهران عندما نّدد بـ“نزعة الهيمنة“ لدى إيران 
في الشـــرق األوســـط ولبنان واليمـــن مرورا 

بسوريا والعراق.
وشدد على أن سوريا يجب أن تعود ”دولة 
ذات ســـيادة أي بعيدة عـــن الضغوط ووجود 

دول أخرى“.
وتقـــول المصادر نفســـها إن تطـــورا طرأ 
علـــى موقـــف باريـــس والعواصـــم األوروبية 
فـــي هذا الصدد مفـــاده ربط التأييـــد لالتفاق 
النووي بآليـــة دولية جديدة لمراقبة البرنامج 
الصاروخي اإليراني من جهة وبتخلي طهران 
عن سياســـاتها العدائية وتدخالتها في بلدان 

الشرق األوسط.
ويطالب الموقـــف األوروبي الجديد إيران 
وروســـيا بتغيير سياســـاتهما وفق ما يحمل 

السلم واالستقرار إلى المنطقة.
وأشـــار لودريـــان فـــي هـــذا الصـــدد إلى 
مسؤولية موســـكو وطهران في عملية السالم 
في ســـوريا قائـــال إن ”أبرز جهتيـــن فاعلتين 
فـــي هذه القضية هما روســـيا وإيـــران وال بد 
أن تمارســـا ثقلهما من أجل التوصل إلى حل 
سياسي مع الدول األخرى األعضاء في مجلس 

األمن الدولي“.
والحظ مراقبون فرنسيون تصاعد إيقاعات 
الدبلوماســـية الفرنســـية في الشرق األوسط 
كما وضوح تموضعهـــا الجديد في ما يتعلق 
بملفات المنطقة، ال ســـيما في الشأن السوري 

ما بين موقفي واشنطن وموسكو.
وأشـــار لودريـــان في هذا الصـــدد إلى أن 
ولو أن الدول الغربية لم  األســـد ”ليس الحل“ 
تعد تشترط رحيله إلطالق أي محادثات سالم.
وقال ”قلنا سننتظر رحيله لكنه هنا يحظى 

بالدعم، إنه همجي لكنه هنا“.
وينقل عن مرجع سياسي فرنسي كبير أن 
فرنســـا مصرة على بقاء التواصـــل مع إيران 
وأن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 

يستعد لزيارة طهران العام المقبل.
ويضيف هذا المرجع أن سلسلة المواقف 
التي تصدرها اإلدارة سواء على لسان ماكرون 
أو علـــى لســـان وزير خارجيتـــه هدفها وضع 
قواعد وشـــروط لطبيعة العالقة التي تريدها 

المجموعة الدولية، ال ســـيما فرنسا واالتحاد 
األوروبي مع إيران.

ووفق مصادر سياســـية فإن الدبلوماسية 
الفرنسية ترصد عن كثب سعي إيران للتمسك 
بأساليبها وأدواتها التقليدية المعروفة سواء 
من خالل حركة الجنرال قاســـم سليماني قائد 
فيلق القدس التابـــع للحرس الثوري اإليراني 
أو من خالل حركة الميليشيات التابعة إليران 
والتي قادت أحد قادتها، قيس الخزعلي زعيم 
ميليشـــيا عصائـــب أهل الحـــق العراقية، إلى 
جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، إضافة 
إلى مـــا تقوم به طهـــران من اســـتغالل لقرار 

ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

وكانـــت طهران قد عرضـــت دعم المقاتلين 
الفلســـطينيين، عقب إعالن الواليات المتحدة 
األســـبوع الماضي اعترافها بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.
وذكر الموقـــع اإللكتروني للحرس الثوري 
أن ســـليماني قـــدم هذا العـــرض لقائد كتائب 
القسام الفلســـطينية، الجناح المسلح لحركة 
حمـــاس التي تســـيطر علـــى قطاع غـــزة، في 

اتصال هاتفي االثنين.
ورأى مراقبـــون أن هذا التطـــور يعني أن 
ســـيناريو تخفيـــف الضغـــط عن إيـــران عبر 
إشـــعال المواجهات مـــع إســـرائيل عبر غزة 

مرشح للتكرار.

} عدن - تتخوف روســــيا مــــن انفالت أمني 
في العاصمــــة اليمنية بعد أيــــام على اغتيال 
ميليشــــيا الحوثيين الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح، وغياب أي سلطة مركزية 
يمكــــن التعامل معها، باإلضافــــة إلى الضغط 
العسكري الذي تتصاعد وتيرته من قبل قوات 

الشرعية والتحالف العربي على صنعاء.
إن  وقالت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 

الروس منزعجون جدا من اغتيال صالح. 
وفي أكتوبر، أرســــلت موسكو فريقا طبيا 
إلــــى صنعاء، حيــــث أجرى للرئيس الســــابق 
جراحــــة فــــي العيــــن، قبــــل أن يتلقــــى دعوة 

لحضور ندوة عقدت في روسيا.
ونقلــــت وكالة اإلعالم الروســــية عن ماريا 
زاخاروفا، المتحدثة باســــم وزارة الخارجية، 
قولها إن روســــيا علقت وجودها الدبلوماسي 
فــــي اليمن وإن أفــــراد بعثتها غــــادروا البالد 

بسبب الوضع في العاصمة صنعاء.
وقالــــت وكالــــة إنترفاكــــس لألنبــــاء، نقال 
عن الوزارة، إن الســــفير الروســــي لدى اليمن 
وبعض الدبلوماسيين سيعملون من العاصمة 

السعودية الرياض بصورة مؤقتة.
وذكرت وكالة األنباء الســــعودية، نقال عن 
التحالف العربي بقيادة السعودية، أن طائرة 
روســــية أجلــــت موظفي الســــفارة الروســــية 

وبعض الرعايا الروس من صنعاء الثالثاء.
ونقلــــت الوكالة عن مصدر فــــي التحالف 
إنه تلقى طلبا للسماح لطائرة روسية بإجالء 

األفراد وإن الطائرة غادرت مطار صنعاء.
ويأتــــي إجالء الدبلوماســــيين الروس في 
وقــــت يغادر فيه اآلالف من المواطنين صنعاء 

إلى مناطق آمنة خارجها.
ولــــم يترك الحوثيون خيارا أمام التحالف 
ســــوى الضغط العســــكري كوســــيلة لدفعهم 

للعودة إلى حل سياسي يبدو بعيد المنال.
وقال ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن 
زايــــد آل نهيان في وقت ســــابق إن التحالف، 
الــــذي يضم دولة اإلمــــارات أيضا، ظل ملتزما 
بحل سياســــي إلنهاء الحرب التــــي بدأت في 
عام 2015 عندما تقــــدم الحوثيون المدعومون 
من إيران إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، 
مما أجبــــر الرئيس اليمنــــي عبدربه منصور 

هادي على الخروج من البالد.
وأضاف ولــــي عهد أبوظبي خالل لقاء مع 
وفد من معهد واشــــنطن لسياســــات الشــــرق 
األدنــــى، أن أي حل في اليمــــن ”لن يكون على 
حســــاب أمن واســــتقرار المنطقة، ولن يكون 
على حســــاب تمكين ميليشــــيا عسكرية تعمل 
خــــارج نطــــاق الدولة وتمثل تهديدا مباشــــرا 
ألمن وســــالمة المملكــــة العربية الســــعودية 

الشقيقة والمنطقة“.
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الروس يغادرون:فرنسا تفصل امللف النووي عن تهديد إيران ألمن املنطقة

هل انطلقت

معركة صنعاء؟

• الرئيس التركي يعبئ قاعدته االنتخابية في حملة سابقة ألوانها
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} القاهــرة – طغـــت قضية القـــدس في األيام 
األخيـــرة على مـــا عداهـــا من االســـتحقاقات 
الفلسطينية املهمة ومنها قضية املصاحلة بني 
حركتي حماس وفتح، وســـط مخـــاوف من أن 
يســـتثمرها اجلانبان للتملص من حتقيق هذا 
الهدف الذي يجمُع الفلسطينيون على ضرورة 

حتققه ملا لذلك من تأثير على القضية األم.
وســـبق وأن أعلن رئيس املكتب السياسي 
حلركـــة حماس أن قضية القـــدس التي أعلنها 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب عاصمة 
إلســـرائيل، ســـتكون لها األولوية املطلقة على 

باقي امللفات في املرحلة املقبلة.

وترجـــم هـــذا التوجـــه في إعـــالن حكومة 
الوفـــاق، الثالثـــاء، عـــدم اســـتالمها الكامـــل 
لصالحياتها في قطاع غزة، رغم جتاوز املوعد 

احملدد لذلك.
وأضافـــت احلكومة في بيان صحافي عقب 
اجتماعها األســـبوعي في مدينة رام الله، أنها 
تسعى ”بشـــكل حثيث الستكمال تسّلم مهامها 
ومســـؤولياتها من أجل ضمـــان إنهاء معاناة 

الشعب الفلسطيني في غزة“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”بعـــض العقبات 
مازالت ماثلة حتى اليوم وتعرقل عملية متكني 
احلكومة، ومن ضمنها عودة املوظفني القدامى 

(املعينني قبل ســـيطرة حركة حماس على غزة 
عام 2007)“.

ومعلـــوم أن حركـــة حمـــاس كمـــا اجلهاد 
اإلســـالمي وباقي الفصائل تعتبر أن مســـألة 
املوظفني يجـــب حلها ضمـــن جلنة مخصصة 
للغرض، وأنه ليس مقبـــوال أن يعود املعينون 
قبل االنقســـام، دون حل ملـــف باقي املوظفني 

الذين عّينتهم حماس بعد 2007 في القطاع.
وشـــارك الثالثـــاء العشـــرات مـــن موظفي 
حكومة غزة التي كانـــت تديرها حركة حماس 
في وقفة احتجاجا علـــى عدم صرف احلكومة 
الفلسطينية رواتبهم عن شهر نوفمبر املاضي. 

ويـــرى مراقبون أن ملـــف املوظفني يعد من 
النقاط التفجيرية للمصاحلة الفلسطينية التي 

تتولى مصر رعايتها.
ولفتـــت حكومـــة الوفاق إلى أنهـــا تواجه 
عقبـــة جديدة متـــت إضافتها خالل الســـاعات 
األخيـــرة تتمثل فـــي وقـــف وزارة املالية التي 
تديرهـــا حركة حماس في قطـــاع غزة، حتويل 
عملية اجلباية األموال لها، والتي كانت ستبدأ 

يوم 10 ديسمبر اجلاري.
وفي 12 أكتوبر املاضي، وقعت حركتا فتح 
وحماس، في القاهرة، علـــى اتفاق للمصاحلة 
يقضي بتمكني احلكومة من إدارة شؤون غزة.

} دمشــق - لم تتخل روســـيا عـــن فكرة إقامة 
مؤمتـــر للحـــوار الوطني الســـوري كبديل عن 
جنيف، بل العكس متاما حيث أن اجلولة التي 
قـــام بها أخيـــرا الرئيس فالدمييـــر بوتني إلى 
املنطقة والتي قادته إلى سوريا ومصر وتركيا 
كان من بني أهدافها تهيئة األجواء لهذا املؤمتر 
الذي تأمل في عقده مطلع العام املقبل في مدينة 
سوتشـــي الســـاحلية، ملا لذلك من رمزية كبيرة 

بالنسبة إلى موسكو.
وترى روســـيا التي أعلن جيشـــها الثالثاء 
عن بدء ســـحب جزء مـــن قواتـــه املتمركزة في 
ســـوريا، أن التركيز في الفترة املقبلة سينصب 
علـــى عملية الســـالم، مبـــا يتوافـــق والنتائج 
احملققـــة على األرض والتي تصب في صاحلها 

وحلفائها.
ويالقـــي عقد حوار ســـوري في سوتشـــي 
الروســـية حتفظات مـــن القـــوى الغربية التي 
تعتبـــر أن ذلـــك ســـيعني إقـــرارا بـ“انتصار“ 
روســـيا فـــي احلـــرب الســـورية، ولكن ســـعي 
موســـكو إلى إفشـــال منصة جنيـــف قد يجعل 
خيارات املتحفظـــني محدودة، فإما اإلبقاء على 
الوضع الراهن بانتظار أن تتهيأ األجواء لقلب 
املعادلة مجددا، وهذا طبعا غير مضمون، وإما 
أنهم سيســـعون إلـــى الضغط علـــى املعارضة 
لتقدمي تنازالت ومنها بشـــأن مستقبل الرئيس 
بشار األسد الذي يبدو أن هناك قناعة عامة بأن 
مســـألة تنحيه عن السلطة عند انطالق املرحلة 
االنتقالية صعـــب جدا، على ضـــوء التطورات 

امليدانية.
وال تبـــدي روســـيا أي اهتمـــام باجلولـــة 
الثامنـــة من جنيـــف، وهذا يترجـــم في غضها 
الطرف عن ســـلوك وفد النظام فـــي املباحثات 
اجلاريـــة، حيـــث أن تلكؤه في املشـــاركة فضال 
عن تعنته في رفض أي مفاوضات مباشـــرة مع 
املعارضة كل ذلك يصب في واقع األمر في إطار 
رغبة في إفشـــال أي خرق ميكن أن يحصل في 

املدينة السويسرية.

ويقـــول محللـــون إن القـــوى الغربية، تعي 
هذا املســـعى من موسكو ودمشـــق، وهي ترى 
أن تبنـــي خيار الضغط علـــى املعارضة لتقدمي 
تنازالت قد يبقي على جنيف املنصة األســـاس 

لتسوية النزاع السوري.
األميركية،  ونقلـــت صحيفـــة ”نيويوركـــر“ 
الثالثـــاء، عـــن مصـــادر أميركيـــة وأوروبيـــة 
وصفتها بأنها ”مســـؤولة“، أن الرئيس دونالد 
ترامب ال ميانع في بقاء الرئيس السوري بشار 

األسد في مستقبل سوريا حتى العام 2021.
وتتناقض موافقة ترامب على بقاء الرئيس 
الســـوري في حال صّحت، مع تصريحات وزير 
اخلارجية ريكس تيلرســـون الذي جدد الثالثاء 
التأكيد على أنه ال مكان لبقاء األسد في مستقبل 
ســـوريا. وهناك مؤشـــرات عديدة تؤكد أن وفد 
املعارضة الســـورية املوجود في جنيف يواجه 
ضغوطا كبيرة من القوى الغربية املؤثرة في ما 
يتعلق مبصير األسد، وكذلك بالنسبة إلى هيئة 
احلكـــم االنتقالية التي تريد املعارضة أن تكون 

لديها صالحيات مطلقة.
بـ“املوثوقـــة“  وصفـــت  مصـــادر  وكشـــفت 
أن  التركيـــة  ”األناضـــول“  لوكالـــة  الثالثـــاء 
االجتمـــاع األخير الـــذي عقد االثنـــني بني وفد 
دي  ســـتيفان  األممـــي  واملبعـــوث  املعارضـــة 
ميســـتورا في إطار اجلولـــة الثامنة من جنيف 

كان عاصفا.
وبحسب تلك املصادر، فإن املبعوث الدولي 
اعتبـــر أن املعارضـــة ”فقدت دعمهـــا الدولي“، 
وأنها إذا شـــاركت في مؤمتر سوتشـــي املقبل، 
دون حتقيـــق تقـــدم فـــي ســـلة الدســـتور في 
اجتماعات جنيف احلالية، فإنها ”ستتالشـــى 
وتضيـــع هنـــاك“، وســـيكون سوتشـــي بديال 

جلنيف.
ولفتـــت املصادر ذاتهـــا أن دي ميســـتورا 
قـــال إن ”املعارضة حتلل القـــرار الدولي 2254، 
وبيـــان جنيف1 (2012) بشـــكل خاطـــئ، وتدلي 
بتصريحـــات ترفـــع من ســـقفها دون أســـاس 

واقعي“.
وأعلـــن القرار األممي 2254 عـــن مدة زمنية 
لالنتقال السياســـي في ســـوريا تصـــل إلى 6 
أشـــهر يشـــكل فيها حكم انتقالي ويتـــم إقرار 
دســـتور جديد وإجراء االنتخابـــات، ويتقاطع 
القرار مع بيان مؤمتـــر جنيف 1 الذي أكد على 

تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات.
وتقرأ املعارضة الســـورية هـــذا القرار من 
زاوية أنه يعني بدء املرحلة االنتقالية بتشكيل 
هيئة حكم انتقالـــي كاملة الصالحيات ال يكون 
لبشار األســـد أي دور فيها، فيما لم ينص بيان 

جنيف 1 على أي شيء متعلق مبصير األسد.
دي ميســـتورا أيضـــا – بحســـب املصـــادر 
واســـعة االطـــالع – طالـــب املعارضة اخلوض 
بشـــكل جـــدي فـــي مباحثـــات الســـلة الثانية، 
املتعلقة بالدستور، لتحقيق تقدم قبيل الذهاب 

إلى مؤمتر ”احلوار السوري“، في سوتشي.
وتتالقـــى تصريحـــات دي ميســـتورا، مع 
تصريحـــات رئيس وفـــد النظام فـــي جنيف8، 
بشار اجلعفري، الذي قال في األول من ديسمبر 
اجلـــاري، إن النظـــام ”لن يدخل فـــي مباحثات 
مباشرة مع املعارضة السورية“، طاملا أن بيان 
مؤمتر الرياض2 األخير للمعارضة الســـورية، 

”مازال قائمـــا“، باعتبار أن البيان طالب برحيل 
نظام بشـــار األسد. ويحاول وفد املعارضة على 
ما يبدو تخفيف الضغوط املسلطة عليه، برمي 
الكـــرة في ملعب وفد النظـــام، الذي ال يبدي أي 
استجابة بل على العكس فهو حريص على عدم 
الســـماح بتحقيق أي خرق فـــي جنيف لصالح 

سوتشي.
وأعلن أحمـــد رمضان، أحـــد متحدثي وفد 
املعارضـــة، الثالثـــاء، أن وفـــد النظـــام رفض 
الدخـــول في مفاوضات مباشـــرة مع املعارضة 

وأنه وضع شروطا مسبقة للمفاوضات.
وأشـــار رمضان إلى أن وفـــد النظام ”عمد 
إلى وضع شـــروط مســـبقة، من خالل احلديث 
عن رفض التطرق إلى مصير بشـــار (األســـد)، 
وبالتالي مصير النظام، ورفض أيضا مســـألة 
بيان الرياض2 (صدر الشهر املاضي)“، معتبرا 

أنها ”حجج إلعاقة الدخول في املفاوضات“.

وتابـــع أن وفد النظام ”رفض أيضا اإلجابة 
علـــى النقـــاط الــــ12 املطروحـــة عليه مـــن قبل 
املبعوث اخلاص ســـتيفان دي ميســـتورا، كما 
رفض الدخول في مناقشة السالل األربع (احلكم 
االنتقالـــي، الدســـتور، االنتخابـــات، ومكافحة 
اإلرهاب)، وبالتالـــي كان موقفه الرفض املطلق 

للعملية السياسية تقريبا“.
وبناء علـــى موقف النظام، أكدت املعارضة، 
بحســـب رمضان، فـــي لقائها، االثنـــني مع دي 
ميســـتورا، أنـــه ”ال ميكـــن املضـــي إلـــى ما ال 
نهاية فـــي محادثات ثنائيـــة، دون الدخول في 
املفاوضات املباشرة، ودون احلديث عن عملية 

االنتقال السياسي بني طرفنا والوفد املقابل“.
وأردف ”وبالتالـــي فـــإن املطلـــوب من دي 
ميستورا هو حتديد اخليارات والسيناريوهات 
املستقبلية“. وســـبق وأن هدد املبعوث األممي 

بكشف الطرف املعرقل لعملية جنيف.

هل تنجح روسيا في فرض سوتشي بديال عن جنيف
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[ موسكو تبدأ بسحب جزء من قواتها من سوريا  [ الغرب يضغط على المعارضة السورية إلنقاذ منصة جنيف
ســــــلوك وفد النظام في اجلولة احلالية من جنيف، التي تنتهي في 15 ديســــــمبر اجلاري، 
يعكس بشــــــكل واضح رغبة دمشق في عدم التوصل إلى أي نتيجة في محادثات السالم، 
فيما ال يستبعد محللون أن يكون هناك متش سوري روسي متعّمد إلفشال منصة جنيف 

لصالح سوتشي.

حماس وفتح تستغالن قضية القدس للتهرب من التزامات املصالحة

المسار المضني للسالم

أخبار
{رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باســـيل، يحاول أن يشـــن حرب إلغاء سياسية 

على القوات، انطالقا من السلطة الكبيرة التي بات يملكها وتحوله إلى مرشد العهد».

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{األردن يعمـــل على إيجـــاد حلول شـــاملة للتحديات التـــي تواجهه على الصعيدين السياســـي 

واالقتصادي، واألردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد».

هاني امللقي
رئيس الوزراء األردني

أحمد رمضان:

وفد النظام يرفض الدخول 

في مفاوضات مباشرة مع 

المعارضة

وزير الدفاع المصري صدقي صبحي في زيارة إلى قبرص، إلجراء مباحثات بشأن تعزيز التعاون العسكري بين القاهرة ونيقوسيا

إثيوبيا أنشأت سدا آخر قبل 

انتهاء دراسات سد النهضة

} القاهــرة - قال محمد عبدالعاطي وزير الري 
املصـــري، الثالثـــاء، إن بـــالده أرســـلت خطابا 
إلى البنك الدولي لتمويل دراســـات إنشـــاء سد 
النهضة اإلثيوبي، وقبل إنهاء الدراسات أعلنت 

أديس أبابا عن إنشاء سد مائي آخر.
وجـــاء ذلـــك خالل كلمتـــه في نـــدوة عقدها 
”دور  حـــول  الفرنســـي،  الشـــيوخ  مجلـــس 
الدبلوماسية املائية مبصر في تسوية اخلالفات 
اخلاصـــة بنهر النيـــل“، أوردتهـــا وكالة األنباء 
املصريـــة الرســـمية. وأضـــاف عبدالعاطي أن 
اللجنة الفنية املعنية بدراســـة آثار سد النهضة 
اإلثيوبـــي على دول املصب (مصر والســـودان) 
أثبتت وجود دراسات ناقصة وانعكس ذلك على 

تعديل تصميم السد.
وأوضح الوزير املصري أن بالده ”أرســـلت 
خطابا إلى البنك الدولي ملناشـــدته بالنيابة عن 
دول حـــوض النيل الشـــرقي لتمويل دراســـات 
إنشـــاء أول سد في النيل األزرق، لكن أثناء عمل 
الدراســـات مت اإلعالن عن إنشاء سد آخر، وهذه 

احلقيقة ال يعلمها الكثيرون“.
وفـــي أغســـطس 2016، أعلنت أديـــس أبابا 
عن الشـــروع في بناء ثاني أكبر ســـد مائي بعد 
”النهضـــة“، علـــى نهر أمـــو في إقليم شـــعوب، 
جنوبـــي إثيوبيا، على احلـــدود الكينية بتكلفة 
2.2 مليار يورو لتوليد 2160 ميغاوات من الطاقة 

الكهربائية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشال عون، الثالثاء، إن بالده تستطيع 

أن تلعب دورا في إطفاء الحرائق 
المشتعلة في المنطقة.

◄ أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح 
لحركة الجهاد اإلسالمي، أن عنصريها 

اللذين قتال ظهر الثالثاء في قطاع غزة، 
قضيا جراء ”حادث عرضي“ وليس 

بسبب غارة إسرائيلية.

◄ حذرت المديرية العامة لألمن العام 
اللبناني في بيان المواطنين والمقيمين 

من الوقوع في فخ جهاز الموساد 
اإلسرائيلي الذي ينشط من خالل 

صفحات وهمية على شبكة اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي لتجنيد 

األشخاص للعمل لصالحه.

◄ نفذ أبناء مخيم ”البقعة“ لالجئين 
الفلسطينيين في األردن، الثالثاء، 

إضرابا عاما لمدة ساعة، احتجاجا على 
قرار واشنطن االعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.

◄ سيطرت قوات مجلس دير الزور 
العسكري على بلدة سويدان في ريف 

دير الزور الشرقي بعد معارك مع تنظيم 
الدولة اإلسالمية.

◄ تتواصل المناورات العسكرية 
المشتركة ”سحاب 2“ بين القوات 

المسلحة األردنية والقوات السعودية 
التي بدأت منذ عدة أيام، ضمن خطة 

التمارين المشتركة التي يجريها البلدان 
حول التصدي ألسلحة التدمير الشامل. 

◄ أعلن الجيش المصري مساء 
الثالثاء، عن توقيف سفينة تهريب في 
البحر األحمر (شرق) والقبض على 10 

أشخاص من جنسيات مختلفة.



الكويتيــــة  الحكومــــة  عقــــدت   – الكويــت   {
الجديــــدة، الثالثــــاء، أولى جلســــاتها، وذلك 
بعــــد أداء أعضائها اليمين الدســــتورية أمام 
أمير البــــالد الشــــيخ صباح األحمــــد الجابر 

الصباح.
ورافق اليوَم األّول من عمل الحكومة التي 
أعلن االثنين عن تشكيلها بعد قرابة شهر من 
حّل ســــابقتها إثر اســــتجواب أحد أعضائها 
مــــن قبل نــــواب البرلمــــان، خطاٌب سياســــي 
وإعالمي حضرت فيــــه التحذيرات المعهودة 
من دّقة المرحلة وصعوبــــة الظروف وتعاظم 

التهديدات.
االســــتقرار  كما حضــــرت أيضا ”أمنيات“ 
وتحقيــــق الوفاق المنشــــود بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة، دون أن يكــــون قــــد 
جّد جديــــد يدفع بهذا االتجــــاه، ال في تركيبة 
الحكومــــة الجديــــدة وال في النظــــم المعمول 
بها والحاكمة لعالقة السلطتين، والتي يقول 
كويتيون إّنها تحمل بذور الشقاق الدائم بين 

الحكومة ومجلس األّمة.
وتعيش الكويت منذ سنوات متوالية إقالة 
الحكومات وحّل البرلمانات وإعادة تشــــكيلها 
كّلمــــا استشــــرت الخالفــــات بين الســــلطتين 
واســــتحال التعايــــش بينهما، بمــــا أّثر على 
عمليــــة ســــّن القوانين والتشــــريعات ووضع 

برامج التنمية وتنفيذها.
وفــــي ســــنوات ســــابقة ومــــا مّيزهــــا من 
وفــــرة في عائــــدات النفــــط بدا هــــذا ”الترف 
مقبوال إلــــى حّد ما لقّلة تأثيره،  الديمقراطي“ 
لكــــّن الظــــروف والمســــتجّدات االقتصاديــــة 
واألمنيــــة ذات العالقــــة باألوضــــاع اإلقليمية 
رفعت األصــــوات المطالبة بتغييــــر القوانين 
وتعديــــل النظــــم باتجاه ضمان قــــدر أكبر من 
االســــتقرار السياســــي، وحماية العالقة بين 
الحكومــــة والبرلمان من األهواء الشــــخصية 
والمآرب الحزبية التــــي كثيرا ما كانت دافعا 
لمالحقــــة الوزراء باالســــتجوابات، مثلما هي 
دافــــع وراء توزيع بعض المناصــــب اإلدارية 

والحقائــــب الوزارية. وعلى مســــتوى تركيبة 
الحكومة الجديدة، كان مــــن الواضح اللجوء 
إلــــى اســــتبعاد عدد مــــن الشــــخصيات مثار 
الخــــالف مع النــــواب، وكان بعضهــــم مهّددا 
مــــن قبل هؤالء باالســــتجواب النيابي بمجّرد 

استالمه لحقيبة وزارية.
لكّنــــه تّم فــــي المقابل اإلبقــــاء على وزراء 
آخرين مثار خالف على غرار وزيرة الشــــؤون 
تلّقــــت  التــــي  الصبيــــح  هنــــد  االجتماعيــــة 
بمجــــّرد أدائها اليميــــن الدســــتورية تهديدا 

باالســــتجواب من قبل عضــــو البرلمان صفاء 
الهاشــــم بشــــأن قضية التكّفل بمعالجة وافد 
مصري أصيب في مشــــاجرة، وهو ما ترفضه 
الهاشــــم المعروفة بمواقفها المتشــــّددة إزاء 
العّمال الوافدين إلى الكويت وتمّتعهم ببعض 

االمتيازات.
ومن جانبه انتقد النائب يوسف الفضالة 
مقاييــــس اختيار الوزراء، معّبــــرا عن قناعته 
بأّن ”التشــــكيل الجديد أثبت بما ال يدع مجاال 
للشك أن رئيس الوزراء اختار أعضاء حكومته 
على أساس الترضيات“، قائال إّن رجال الدولة 

غابوا عن الحكومة.
العدســــاني  ريــــاض  النائبــــان  وأصــــدر 
وعبدالكريــــم الكندري، الثالثــــاء، بيانا انتقدا 
فيه التشكيلة الحكومية الجديدة، معتبرين أن 

«الوزراء تم اختيارهم بعيدا عن الكفاءة، وأّن 
معيار الترضيات فــــي االختيار معيار خطير، 
واإلصالح يبــــدأ بتفعيل نصوص الدســــتور 

كاملة».
وأّكــــد النائبان في بيانهما أّن «التشــــكيل 
الحكومي الجديد لم يتــــم فيه مراعاة الكفاءة 
باختيــــار بعض الوزراء، بل إن رئيس مجلس 
الوزراء قد تجاهل هذا األمر مستخدما معيار 
الترضيــــات وهــــو منحنــــى خطير ال يتســــم 
بالفعالية في إدارة السلطة التنفيذية». وحّذرا 
من أن «يتم التعيين أو االختيار بالمؤسسات 
والهيئات والجهــــات التابعة للدولة بناء على 
المصالح الشــــخصية أو التنفيع السياســــي 

وغيرها من األمور السلبية».
بســــبب  الســــابقة  الحكومــــة  حــــّل  وتــــّم 
اســــتجواب قّدمه نائبــــان بالبرلمان إلى وزير 
شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله 
الصبــــاح وأفضــــى إلــــى طلب بســــحب الثقة 

منه. 
وكّلــــف أميــــر البــــالد رئيــــس الحكومــــة 
المســــتقيلة الشــــيخ جابــــر المبــــارك الحمد 
الصباح، بتشــــكيل حكومة جديدة وهو ما تّم 

اإلعالن عنه أول أمس االثنين.
وشــــهدت الحكومة الجديدة نســــبة تغيير 
طالــــت أكثر من نصــــف األعضاء الســــابقين، 
بدخــــول تســــعة وزراء جــــدد أبرزهم الشــــيخ 
ناصــــر صباح األحمد الصبــــاح، نجل األمير، 
بمنصــــب نائب أول لرئيس مجلــــس الوزراء، 
وزير للدفاع، ليســــطع بذلك نجمه في ســــماء 

السياسة الكويتية بشكل غير مسبوق.
وهذه الحكومة هي السابعة التي يرأسها 
الشــــيخ جابر حيث ســــبق أن ترأس الحكومة 
للمرة األولى في 30 نوفمبر 2011 والسادســــة 
مطلع ديســــمبر 2016 وهي التي استقالت آخر 

أكتوبر الماضي.

يهيمن النقاش بشـــأن االنتخابات  } بغــداد – 
العراقية واألطراف املشـــاركة فيها على واجهة 
املشـــهد السياســـي فـــي العـــراق، فيمـــا يقول 
مراقبون إن إعالن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
”النصـــر النهائـــي علـــى تنظيم داعـــش“ ميّثل 
ورطة لوكالء إيران في العراق الذين تتالشـــى 

مبررات ظهورهم املبالغ فيه على الساحة.
وأطلق اجتياح تنظيم داعش ملناطق عراقية 
واسعة صيف العام ٢٠١٤ حّمى لتشكيل فصائل 
مســـّلحة حتت عنـــوان ”الدفـــاع عن بغـــداد“، 
لتتجمع هذه املجموعات الحقا حتت لواء هيئة 

احلشد الشعبي.
ولعبت إيران الدور األكبر في تشجيع شبان 
عراقيـــني على التطوع فـــي فصائل موالية لها، 

حتت يافطة ”املقاومة اإلسالمية“.
ومع إطـــالق املرجع الشـــيعي األعلى، علي 
السيســـتاني، فتـــوى اجلهـــاد الكفائـــي، بعد 
ســـقوط مدينة املوصل، قالت الفصائل املوالية 
إليران إّنها ســـتعمل مبفردها، معلنة أنها تقّلد 
املرشـــد اإليراني األعلى علـــي خامنئي، وليس 

السيستاني.

ولكن تزايد شـــعبية احلشـــد الشـــعبي في 
الشـــيعية، أرغم الفصائـــل املوالية  األوســـاط 
إليـــران على العـــودة إلى اإلعالن عـــن تبعيتها 

للسيستاني.
ويقـــول مراقبون إن ”إيران عملت بجد على 
حتقيق مشـــروع اجليش املوازي فـــي العراق، 
مســـتغلة ظهور تنظيم داعـــش بوصفه تهديدا 

حيويا للوجود الشيعي في العراق“.
وقاد فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري، 
بزعامـــة اجلنـــرال قاســـم ســـليماني، عمليات 
جتنيد واســـعة في صفوف الشبان العراقيني، 

الذين انضموا إلى فصائل ُشـــّكل معظمها بعد 
٢٠١٤. ومازال ظهور ســـليماني على الساحتني 
العراقية والســـورية، مبعث قلق أوساط محلية 

وإقليمية ودولية.
وندد األمني العام لـــألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش في تقريـــر إلى مجلس األمن الدولي 
بحرية التنّقل التي يتمتع بها اجلنرال اإليراني 
في ســـوريا والعراق رغم حظر السفر املفروض 

عليه.
وقال غوتيريش في التقرير الذي سيناقشه 
مجلـــس األمـــن فـــي ١٨ ديســـمبر اجلـــاري إن 
ســـليماني اســـتمر فـــي الذهـــاب إلـــى العراق 
وســـوريا على الرغم من حظر السفر املفروض 

عليه مبوجب قرارات األمم املتحدة.
ومنذ ٢٠١٤، يتجنب السيستاني، ومساعدوه 
املعتمـــدون، ذكر مصطلح ”احلشـــد الشـــعبي“ 
مكتفـــني باإلشـــارة إلـــى ”املتطوعـــني الذيـــن 

يساعدون القوات العراقية“.
وتقـــول مصـــادر فـــي النجف، حيـــث مقر 
املرجعيـــة الشـــيعية العليا، إن ”السيســـتاني 
خشي مسبقا أن تتحول احلرب على داعش إلى 
فرصة للتجنيد السياســـي من قبل حلفاء إيران 

في العراق“.
ويجـــادل رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
املالكي، بأنه هو الذي استخدم مصطلح احلشد 
الشعبي ألول مرة، وهو ما يبرر عدم استخدامه 

من قبل ممثلي مرجعية النجف.
ولعبـــت املرجعية دورا بـــارزا في إجهاض 
طمـــوح املالكي في احلصول علـــى والية ثالثة 
على رأس احلكومة، ودعمت العبادي بدال عنه.

والسبت املاضي أعلن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، أن العراق انتصر بشـــكل نهائي على 

تنظيم داعش.
وبعد ســـاعات من هذا اإلعـــالن، قال زعيم 
التيار الصـــدري، إن االنتصار علـــى التنظيم، 
يوجب على الفصائل املســـلحة تسليم سالحها 

إلى الدولة، بدءا من سرايا السالم التابعة له.
ويقـــول مراقبـــون إن ”مبـــررات الظهـــور 
املتكـــرر لقيادات عراقية مواليـــة إليران، بالزي 
العسكري، على غرار أبومهدي املهنس، وقيس 

اخلزعلي، زالت، مع إعالن العبادي النصر على 
داعش“. وتطرح األوساط الصحافية في بغداد 
أســـئلة متكررة عن مســـتقبل احلشد الشعبي، 

بعد إغالق ملف داعش.
ويقـــول مراقبون إن شـــعبية قادة احلشـــد 
الشعبي، ستتضرر بشدة، لو أظهروا طموحات 
سياســـية، وحاولوا تســـخير ”التضحيات في 
احلرب على داعش، لصالح مشاريع انتخابية“.

وجتنبـــا لذلـــك، حاولـــت بعـــض قيـــادات 
الفصائل املسلحة أن تبادر حلماية سمعتها.

وأعلن زعيم لواء أبوالفضل العباس، أوس 
اخلفاجـــي، حل هـــذه القوة، ووضـــع مقاتليها 
حتـــت تصرف القائـــد العام للقوات املســـلحة، 
حيدر العبـــادي، فيما قال زعيـــم كتائب اإلمام 
علي، شـــبل الزيدي، إن ”احلشد الشعبي فّوض 

أمره للسيستاني“.
ولـــم تعّلـــق مرجعيـــة النجـــف علـــى هذه 
التطورات حتى اآلن، لكن مقّربني منها يقولون 
إن السيســـتاني يدعـــم فكـــرة اســـتيعاب جزء 
من عناصر احلشـــد الشـــعبي ضمن املؤسسة 
العسكرية الرسمية، قبل اإلعالن عن حل الهيئة 

التي تتولى تنظيم عمل هذه القوة.
وال يســـتطيع أنصـــار فكـــرة اإلبقـــاء على 
احلشد الشـــعبي، الدفاع عنها، خشية حتّولهم 
إلى منبوذين، يحاولون ”استغالل هذا العنوان 

لتحقيق مكاسب انتخابية“.
ويقول مراقبـــون، إن ”احلرج الذي تواجهه 
العديـــد من قيادات احلشـــد الشـــعبي، املوالية 
إليران، رمبا يعصف بحظوظها في االنتخابات

املقبلـــة“. وفـــي حـــال لم حتـــّل هيئة احلشـــد 
الشعبي، وحافظت هذه القيادات على مواقعها 
فيها، فستكون ممنوعة من خوض االنتخابات، 
بحكـــم القوانـــني العراقية التي حتظـــر العمل 

السياسي على العسكريني.
ويقول مراقبـــون، إن ”أصدقاء إيران داخل 
العراق، فـــي ورطة حاليا، فـــإن أعلنوا مغادرة 
احلشـــد، ليتمكنوا مـــن الترشـــح لالنتخابات، 
سيخسرون التأثير الشعبي الكبير لسمعة هذه 
القوة، وإن اختاروا البقاء فيها، لن يتمكنوا من 

املشاركة في االنتخابات“.
وفي أحدث مؤشـــر، على موقـــف احلكومة 
العراقيـــة، من الفصائـــل املســـلحة، أعلنت أن 
املجموعات التي ال تنتمي قانونيا إلى احلشـــد 
الشـــعبي لم تعد متلك غطاء للبقـــاء، بعد زوال 
خطـــر داعـــش. وقـــال ســـعد احلديثـــي، وهو 
املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن 

”احلشـــد الشعبي هيئة رســـمية، وهي جزء من 
املنظومة األمنية العراقية“، لكن ”الفصائل غير 

املنتمية للحشد لم يعد لها مسّوغ قانوني“.
ويوضـــح احلديثي أن ”ألوية احلشـــد جزء 
مـــن املنظومة األمنية العراقيـــة وتتمتع بغطاء 
قانونـــي أصدره البرملان وهـــي جزء من اجلهد 
العســـكري واألمني وتأمتر بإمرة القائد العام 
للقوات املسلحة وتخضع ملا يخضع له أعضاء 
املؤسســـات العســـكرية واألجهـــزة األمنية من 
ضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء 

هذه املؤسسة“.

وتابـــع أن ”كل نشـــاط أو عمـــل مســـّلح أو 
مظاهر مســـلحة خارج إطار هـــذه املنظومة إذا 
كانت لها أســـبابها في الفترة الســـابقة نتيجة 

حتّدي اإلرهاب فعليها نزع السالح اآلن“.
ويشـــمل اإلعالن احلكومي بحسب مراقبني 
جميـــع الفصائل العراقيـــة املســـلحة املوالية 
إليـــران، التـــي زجـــت بجـــزء مـــن عناصرهـــا 
فـــي هيئـــة احلشـــد الشـــعبي، وأبقـــت علـــى 
جـــزء خارجهـــا، حتّســـبا الســـتخدامه في أي 
نزاع سياســـي، رمبـــا يكـــون العبـــادي طرفه

 الثاني.

حرب داعش تورث العراق معضلة عنوانها الحشد الشعبي
[ تحركات قاسم سليماني في األراضي السورية والعراقية أمام مجلس األمن  [ جدل حول دور الحشد في االنتخابات القادمة

  [ انتقادات لمقاييس اختيار الوزراء وتهديد مبكر باستجواب وزيرة الشؤون االجتماعية
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ــــــى عنهما في حال توّفرت  حصر الســــــالح بيد الدولة وتفكيك امليليشــــــيات خطوتان ال غن
ــــــة العراقية وإطالق مرحلة جديدة من االســــــتقرار في فترة ما  ــــــم هيبة الدول اإلرادة لترمي
ــــــوزراء حيدر العبادي  ــــــم داعش، وهو ما يجعــــــل حكومة رئيس ال بعــــــد احلرب على تنظي
خالل األشــــــهر املتبقية من واليتها أمام امتحان إدارة امللف الشائك للحشد الشعبي ذي 

التشابكات العقائدية والوالءات املمتدة إلى خارج حدود البلد.

باســــــتثناء التغيير الذي حدث على رأس وزارة الدفاع التي أسندت حقيبتها لنجل األمير، 
لم ير املتابعون للشأن الكويتي أي جديد في التشكيل احلكومي الذي باشر عمله الثالثاء، 
من شأنه أّن يشّرع للتفاؤل بعالقة جديدة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية تدرأ عنهما 

شبح التصادم وجتّنبهما مصير حكومات وبرملانات كثيرة سابقة.

«العـــراق اآلن في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش التي ســـتكون مهمتنا خاللها العمل 

على محاربة العصابات الخارجة عن القانون وحصر السالح بيد الدولة}.

قاسم األعرجي
وزير الداخلية العراقي

«ال يوجـــد في اليمن طرفـــان للصراع، وإنما هناك فئة وعصابة باغيـــة انقلبت بدعم خارجي على 

الرئيس املنتخب والحكومة الشرعية}.

عبدالرقيب فتح
وزير اإلدارة احمللية اليمني

هل من داعش آخر يضمن الدور ويحفظ الوظيفة

التغيير األبرز

الحكومة الكويتية تبدأ عملها في نفس الظروف التي أطاحت بسابقتها

ّ

مبـــررات ظهـــور قيـــادات عراقيـــة 

موالية إليران بالزي العســـكري على 

غـــرار أبومهـــدي املهنـــس زالت مع 

إعالن النصر على داعش

◄

األهواء الشخصية واملآرب الحزبية 

كثيرا مـــا كانت دافعا الســـتجواب 

الـــوزراء، مثلما هي دافـــع وراء توزيع 

بعض املناصب

◄

◄ أعلن مصدر عسكري عراقي، الثالثاء، 
مقتل 13 عنصرا من قوات الحشد الشعبي 

بينهم قيادي بارز في هجوم كبير شنه 
تنظيم داعش بمئة من مقاتليه على ثكنات 

عسكرية ونقاط متحّركة وأخرى ثابتة 
للحشد في منطقة تل صفوك الصحراوية 

الواقعة غرب مدينة الموصل قرب الحدود 
بين العراق وسوريا.

◄ وّجه أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، الثالثاء، رسالة 

خطّية إلى رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، لّخصت وكالة األنباء الرسمية 

الكويتية موضوعها بـ“العالقات الثنائية 
بين البلدين“.

◄ أعلنت شرطة محافظة عدن بجنوب 
اليمن مقتل ثالثة عناصر من تنظيم 

القاعدة وإصابة ثالثة جنود، في مداهمة 
نفذتها قوات مكافحة اإلرهاب، الثالثاء، 

مستهدفة موقعا لخلية تابعة للتنظيم 
في حي المنصورة يحوي ورشة لتفخيخ 

السيارات ومخزنا كبيرا لألسلحة 
والمتفجرات.

◄ قال وزير العمل السعودي علي 
الغفيص إن أكثر من 13 مليون شخص، 

سجلوا في برنامج الدعم النقدي «حساب 
المواطن»، أي قرابة 64 بالمائة من 

المواطنين. ويستهدف البرنامج الفئات 
قليلة الدخل من المواطنين الذين سُتنمح 
لهم مبالغ مالية لمواجهة زيادات مرتقبة 

في أسعار الخدمات والمواد األساسية 
سيتم إقرارها في إطار برنامج اإلصالح 

االقتصادي.

◄ أّكد المتحدث الرسمي لمركز الملك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية سامر 

الجطيلي أن ميناءي الحديدة وصليف 
اليمنيين يستقبالن المساعدات اإلنسانية 
واإلغاثية بشكل طبيعي، مستغربا حديث 

منسق الشؤون اإلنسانية لليمن جيمي 
ماكغولدريك عن إعاقة التحالف العربي 

لدخول المساعدات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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«مجلس النواب مستمر في مقاومة المجلس الرئاسي سياسيا ألنه يعمل ويبرم اتفاقيات دولية 

وأمنية دون نيل ثقة البرلمان».

إبراهيم الدرسي
عضو مجلس النواب الليبي

«ملف استرجاع جماجم شـــهداء المقاومة الجزائرية يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد الملفات 

العالقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي}.

طيب زيتوني
وزير املجاهدين اجلزائري

} رومــا - كّثفت أطراف الصراع في ليبيا من 
تحركاتها الخارجية الهادفة إلى حشــــد الدعم 
الخارجــــي وإقنــــاع الدول الفاعلــــة في الملف 
الليبــــي برؤيتها للحــــل، خاصة مــــع اقتراب 
تاريــــخ 17 ديســــمبر موعد انتهــــاء صالحية 

اتفاق الصخيرات.
ووصــــل القائــــد العــــام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر، مســــاء اإلثنين إلى 
العاصمــــة اإليطاليــــة روما، حيــــث التقى في 
مســــتهل زيارتــــه، وزير الخارجيــــة أنجيلينو 

ألفانو.
ونقلــــت وكالة ”أكي“ اإليطالية عن مصادر 
لــــم تذكرها أن خليفة حفتــــر أراد خالل اللقاء 
”تقديــــر دور الجيــــش الوطني فــــي دفاعه عن 
الشــــعب مــــن تهديــــد اإلرهاب، وأيضــــا دوره 
القيــــادي والداعم للشــــعب الليبي، أمام طبقة 
سياســــية منقســــمة وغيــــر فّعالــــة“، وهو ما 
اعتبره مراقبون سعيا منه إلى إقناع إيطاليا 
بالحل العســــكري الــــذي كان لّوح بــــه يوليو 

الماضي.
ومنح حفتر يوليو الماضي السياسيين 6 
أشهر إليجاد حل لألزمة الليبية، مؤكدًا أن أي 
تراخ قد يؤدي إلى تــــردي وضع الناس أكثر، 

وأن الجيش سيتخذ خطوة في أي وقت.
وقــــال حينئــــذ ”إن الجيش اســــترد قطاع 
النفط، وبدًال من تحســــن األوضاع المعيشية، 
أصبــــح الليبيــــون يقفون فــــي طوابير طويلة 

أمام المصارف“.
وتابع ”عائدات النفــــط تذهب إلى مركزي 
طرابلس، وثلثيها تذهب لشراء ذمم أناس من 

الخارج ليقاتلوا بها الجيش“.
ويســــعى حفتر للتقارب مــــع إيطاليا التي 
تدعــــم بقوة المجلس الرئاســــي بقيــــادة فايز 
الســــراج، وتتركز أغلب مصالحها في الغرب 
الليبــــي الــــذي يقع تحــــت ســــيطرة جماعات 

مسلحة موالية لحكومة الوفاق.
باالنحيــــاز  إيطاليــــا  اتهــــم  حفتــــر  وكان 
لحكومة الوفاق قائال ”من الســــيء أن البعض 
مــــن اإليطالييــــن اختــــاروا البقــــاء بجانــــب 
المعســــكر اآلخــــر. فلقــــد أرســــلوا 250 جندًيا 
وطواقــــم طبية إلى مصراتة، دون إرســــال أي 

مساعدات لنا“.

ويبــــدو أن إيطاليــــا رفضــــت مطلب حفتر 
وهو ما عكســــته تصريحات أنجيلينو ألفانو 
الــــذي أكد خــــالل اللقاء على أن االســــتحقاق 
االنتخابي ”قطار تم تحديد وجهته والســــؤال 
الوحيــــد الــــذي يبقــــى مطروًحــــا هو ســــرعة 
هــــذا القطــــار“، أي موعد إجــــراء االنتخابات 
البرلمانية والرئاســــية الليبية، والتي حددت 
خطة عمل المبعوث األممي إلى ليبيا، غســــان 
سالمة، سبتمبر 2018 كموعد أقصى إلتمامها.

وبحســــب وكالــــة األنبــــاء اإليطاليــــة فإن 
الطرفيــــن اتفقــــا خــــالل اجتماعهمــــا االثنين 
بمقــــر الخارجية في روما، على أنه ال غنى عن 
االنتخابات فــــي ليبيا، وأّن يوم 17 ديســــمبر 
الجاري يشكل ذكرى اتفاق الصخيرات وليس 
تاريــــخ نهايــــة صالحية االتفــــاق الموّقع بين 
أطــــراف األزمة الليبية قبــــل عامين بالمنتجع 

المغربي.
ويرى متابعون للشأن السياسي الليبي أن 
التجــــاء حفتر إلى روما التي اتســــمت عالقته 
بها خالل الفترة الماضية بالتوتر، يشير إلى 
رفض دول حليفة له، وفي مقدمتها مصر، دعم 

الحل العسكري الذي يدعو إليه.
ونجح فايز السراج خالل جولته الخارجية 
التي يقوم بها في انتزاع تأييد خارجي لبقاء 
المجلــــس الرئاســــي حتى إجــــراء انتخابات 
تشــــريعية ورئاســــية، وهو ما عكسته خاصة 
مواقف مصــــر والواليات المتحــــدة الرافضة 

لالنقالب على العملية السياسية.

وقال الســـراج فـــي تصريحـــات صحافية 
اإلثنيـــن إنـــه اتفـــق مـــع الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي على أن يكـــون االتفاق 
السياسي هو المرجعية لحل األزمة السياسية، 
”ووجدنـــا تفهًما مصرًيا في ما يتعلق بما يقال 
من قبـــل البعض عن 17 ديســـمبر، والمراهنة 

على إرباك المشهد“.
وأضـــاف ”اتفقنا على اســـتمرار المجلس 
الرئاســـي في مباشـــرة عمله حتى يتم إجراء 
انتخابـــات نزيهـــة وشـــفافة، وااللتـــزام بما 

ستسفر عنها من نتائج“.
وتابـــع ”كل األطراف توافقـــت على أّن أي 
تصرف ســـلبي مبني على تاريخ 17 ديســـمبر 
ســـوف يساهم في إرباك المشهد، ويدخلنا في 
نفق مظلم وعبث سياســـي واألهم هو االلتزام 
باالتفـــاق السياســـي كمرجعيـــة للحل، ونحن 
مرنـــون في التعامل مـــع أي تفاهمات تتم بين 
مجلـــس النواب ومجلس الدولة، حســـب آلية 

االتفاق السياسي“.
المتحـــدة  الواليـــات  حـــّذرت  وبدورهـــا 
األميركية عقب الزيارة التي أّداها السراج إلى 
واشـــنطن األســـبوع الماضي من ”المحاوالت 
الرامية إلى االلتفاف على العملية السياســـية 
التـــي ترعاهـــا األمـــم المتحـــدة أو فرض حل 
عســـكري للصراع� في ليبيـــا، منّبهة إلى أنها 

”لن تؤدي إّال إلى زعزعة استقرار ليبيا“.
وفيمـــا يواصل رئيس المجلس الرئاســـي 
زيارته إلى القاهرة، وصل وزير الخارجية في 

حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في زيارة 
إلى موســـكو، حيث بحث مع نظيره الروســـي 

سبل حل األزمة في بالده.
تهـــدف  الزيـــارة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
باألســـاس إلـــى اســـتمالة الموقف الروســـي 

الداعم بقوة للجيش وقائده خليفة حفتر.
وجـــّدد ســـيالة الدعـــوة إلـــى رفـــع حظر 
التســـليح عن خفر السواحل بعد أسبوع على 
رفضها طلب الســـراج بتخفيف حظر التسليح 

عن القوات التابعة له.
وقال سيالة ”تريد ليبيا رفع حظر السالح 

جزئًيا عن إمدادات خفر السواحل“.
وأعلنت روســـيا، الثالثاء، أّن جولة جديدة 
من المحادثات بين األطراف الليبية ســـتجري 
األســـبوع القادم، مشددة في الوقت نفسه على 
دعمها عقد مؤتمر يجمع كافة الليبيين وإطالق 

حوار وطني فّعال إلنهاء األزمة في البالد.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف، خالل مؤتمر عقده بموسكو في ختام 
اجتمـــاع مع نظيره الليبي ”تحتاج ليبيا لعقد 
اجتماع لبـــدء حوار وطني حـــول الوضع في 

البالد“.
وتابـــع الفروف ”هذا الموضـــوع لم يعالج 
بعـــد، عندما يحيـــن الوقـــت، نقـــول (عندما) 
وليس (إذا) وأنا متأكد، سيجرى تعديل اتفاق 
الصخيرات، وتنفيذ خطة عمل مبعوث األمين 
العام. مـــن الواضح أن المجتمـــع الليبي كله 

سيدعى إلى المشاركة“.

األطراف الليبية تحشد الدعم الخارجي لما بعد 17 ديسمبر
[  خليفة حفتر في روما إلقناع إيطاليا بالحل العسكري

تســــــعى أطراف النزاع الليبي إلى حشــــــد 
ــــــراب موعد  الدعــــــم اخلارجــــــي، مــــــع اقت
انتهاء صالحية اتفــــــاق الصخيرات، وهو 
ما تعكســــــه حتّركات كل مــــــن القائد العام 
للجيش املشير خليفة حفتر ورئيس املجلس 

الرئاسي فايز السراج.

تفاقمــــــت مخاوف احلكومات واملختّصني، من إقدام تنظيم داعش، على إعادة نشــــــر كتائبه، 
بعد هزميته في العراق وســــــوريا، ال سيما مع حديث تقارير أمنية واستخباراتية، عن سعي 
التنظيم اإلرهابي، إلى إعادة توزيع عناصره بني أفغانســــــتان ومنطقة الساحل الصحراوي، 

وحتى شمال أفريقيا، ما يؤشر إلى انتقال عدوى املخاطر إلى املنطقة.
صابر بليدي

} اجلزائــر - كشـــفت تقارير اســـتعرضت في 
ندوة وهـــران الجزائرية حول محاربة اإلرهاب 
والتطـــرف الديني، عـــن توجـــه تنظيم داعش 
اإلرهابي، الى إعادة نشـــر منتسبيه في كل من 
أفغانســـتان والســـاحل الصحرواي، وتواجد 
نحو ســـتة آالف داعشـــي على أهبة االستعداد 
لالنتقـــال إلـــى آســـيا وأفريقيا، بعـــد اندحار 

التنظيم في العراق وسوريا.
وذكرت أن البعض من العناصر الجزائرية 
والفرنســـية، التي كانت تقاتل في ســـوريا، قد 
تكـــون تحّولت إلـــى كابول في غضون شـــهر 
نوفمبر الماضي، بحســـب ما نقل على لســـان 
مسؤولين محليين في العاصمة األفغانية، مما 
العرب في فترة  يعيد ســـيناريو ”المجاهدين“ 
الثمانينـــات من القرن الماضي، خالل مواجهة 
التواجـــد الســـوفييتي إلـــى األذهـــان، ويلّمح 
إلـــى فصول جديدة مـــن المواجهة بين داعش 

والتحالف الدولي المحارب لإلرهاب.
وجـــاء على لســـان حاكـــم منطقـــة درزاب 
األفغانيـــة بـــاز محمـــد دوار، أن ”مجموعة من 
مقاتلي داعش من بينهم جزائريون وفرنسيون، 
وصلـــوا قبل 20 يوما تقريبا إلى منطقة درزاب 
(جنوب غـــرب مقاطعة جوزجان األفغانية على 
الحدود مع أوزبكستان)، وأن المجموعة تضم 
من ســـبعة إلى ثمانيـــة جزائرييـــن يتحدثون 
اللغة العربية، وال يحملون جوازات سفر تؤكد 
جنسياتهم، وكانوا قد قضوا وقتا في سوريا“.

وقال المصـــدر إن ”المجموعة التي تتكون من 

200 شخص، هم مزيج من العرب واألوروبيين 
والسودانيين والباكستانيين، فضال على عدد 
من النســـاء، ومترجم من طاجاكســـتان“، ولم 
يفصل في جنسية هؤالء وال البلد األصلي لهم.
وتتوقـــع الحكومـــات فـــي منطقة شـــمال 
أفريقيا تحول اآلالف من منتســـبي داعش، إلى 
منطقة الســـاحل الصحراوي، القريبة لبلدانهم 
األصلية، خاصة بالنســـبة للعناصر المنحدرة 
مـــن تونـــس والجزائـــر والمغـــرب، وذلك في 
أعقـــاب اندحار التنظيم في العراق وســـوريا. 

وكان زعيـــم داعـــش أبوبكر البغـــدادي، راهن 
منذ ســـنوات على ضرورة، إقامة واليات له في 
دول المنطقة (الســـاحل الصحراوي وشـــمال 
أفريقيا)، واالســـتفادة مـــن الوضع المتأزم في 
ليبيا منذ ســـقوط نظام العقيـــد الراحل معمر 

القذافي.
إال أّن وقوع المنطقة تحت االهتمام األمني 
المحلـــي واإلقليمـــي، وانتكاســـة خاليـــاه في 
الجزائر، أّجل المســـألة إلـــى حين، ولم ُتثر إال 
مـــع هزيمته في العراق، حيـــث اضطرت قيادة 
داعش، إلى البحث عن بديل جغرافي مناســـب 
لآلالف من العناصر المنحدرة من دول المنطقة 
وأوروبـــا. وكان مفـــّوض االتحـــاد األفريقـــي 
للســـالم واألمن إسماعيل شـــرقي، قد حّذر في 
ندوة وهران، حـــول مخاطر اإلرهاب والتطرف 

الدينـــي، من ”عـــودة مرتقبة لنحو ســـتة آالف 
إرهابـــي من تنظيم داعـــش، كانوا يقاتلون في 
مناطق سوريا والعراق، إلى القارة السمراء“.

وأضاف ”أن معلومات تفيد بوصول العديد 
مـــن هذه العناصـــر إلى القارة مـــن اليمن عبر 
الصومال“، في إشـــارة لمخطط إعادة انتشار 
منتســـبي التنظيـــم، لتالفي النزيف البشـــري 

الذي خّلفته عملية تطهير قواعده في العراق.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــّرح 
عبدالقادر مســـاهل، في مداخلتـــه بأن ”تنظيم 
داعش اإلرهابي، دعا عناصره إلى التوجه إلى 
ليبيا ومنطقة الســـاحل األفريقـــي، وأن هناك 
تقارير رصـــدت تحركات مقاتليـــن أجانب في 
هذا االتجاه“، ممـــا يعكس حجم المخاوف من 
األخطار المحدقة بدول المنطقة، في حال عودة 

هؤالء.
وقال مساهل ”تنظيم داعش، دعا عناصره 
إلـــى العودة إلـــى ليبيـــا، ومنطقة الســـاحل، 
والصحراء ككل“، وهو التصريح المستند إلى 
تقارير أمنية واســـتخباراتية وحتى إعالمية، 
حـــول خطـــة التنظيم إلعـــادة نشـــر عناصره، 
وربمـــا اســـتعداده إلطـــالق مواجهـــة جديدة، 
واالســـتفادة من هشاشة جيوش دول المنطقة، 
ومـــن التضاريـــس الجغرافيـــة المالئمـــة في 

الساحل وأفغانستان. 
وحـــّذر الوزيـــر الجزائـــري، ممـــا أســـماه 
بـ“خطر العودة المتوقعـــة لعدد من المقاتلين 

اإلرهابييـــن األفارقـــة إلـــى بلدانهـــم األصلية 
أو إلـــى األراضـــي األفريقية بشـــكل عـــام، في 
ظـــل تراجـــع اإلرهـــاب عســـكريا في ســـوريا

والعراق“.
اإلرهابيـــة  إلـــى أن ”الجماعـــات  وأشـــار 
بالمنطقة، تقوم بإعادة تنظيم نفسها وتجميع 
مواردهـــا، وتســـتعد لتجنيد هـــؤالء الوافدين 
الجـــدد، الذين يتمتعون بتدريـــب أيديولوجي 
وعســـكري، وقدرة عالية على اســـتغالل شبكة 

اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي“.
وحّذرت اإلمارات بدورها الشـــهر الماضي 
من مغّبـــة هـــروب العديد مـــن اإلرهابيين من 
مدينة الرقة التي كانـــت معقال لمقاتلي تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وقـــال علـــي النعيمـــي، رئيـــس برنامـــج 
اإلمارات لمكافحة اإلرهاب حينئذ، إن مقاتلين 
تابعين للتنظيم اإلرهابـــي ”انتقلوا إلى ليبيا 
والصومـــال ودول أفريقية جنـــوب الصحراء 

الكبرى والفلبين“.
وشـــدد النعيمي على أن هنـــاك مجموعات 
في إقليم إدلب تابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي 
تمّثـــل خطرا كبيرا وقال إن هـــذه المجموعات 
تســـيطر هنـــاك علـــى منطقة يســـكنها مليونا 
نســـمة وتعاني من انتشـــار البطالة ”وهو ما 

يسّهل عليهم تجنيد إرهابيين جدد“.
وفقـــا لتحقيقـــات أجرتهـــا هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية الـ“بي بي ســـي“ فـــإن قافلة مكّونة 
من عشرات الشاحنات والحافالت غادرت الرقة 
في أكتوبر الماضي، وذلك قبل وقت قصير من 
دخول مـــا يعرف بقوات ســـوريا الديمقراطية 

”قسد“ المدعومة من الواليات المتحدة.
ورّجحت هذه التقارير أن يكون اتفاق أبرمه 
آنذاك جزء من المقاتلين المحليين في الرقة قد 
سمح لما ال يقل عن 250 من مقاتلي التنظيم من 

مغادرة المدينة مع نحو 3500 من ذويهم.

محمد بن امحمد العلوي

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - أعفـــى العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس واليًا وســـتة 
محافظيـــن مـــن مهامهـــم، مـــع إحالتهـــم إلى 
المجالـــس التأديبية، كما تم توقيف 86 موظفًا 
فـــي الداخلية عن ممارســـة مهامهم، وعرضهم 
التأديبيـــة المختصة، عالوة  المجالـــس  على 

على توجيه توبيخ لـ87 من رجال السلطة.
ويأتـــي قـــرار اإلعفـــاءات فـــي الداخليـــة 
المغربيـــة إثـــر تقرير رفعـــه، اإلثنيـــن، وزير 
الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيت، تضمـــن نتائج 
التحريـــات التـــي قامـــت بها الـــوزارة، والتي 
اســـتندت إلى أبحاث وتقارير ميدانية رصدت 
حـــاالت تقصير هؤالء المســـؤولين فـــي أداء 

مهامهم.
ويعتقد أشرف مشـــاط الباحث في العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري بجامعـــة 
عبدالمالك الســـعدي بطنجـــة، أن قرار معاقبة 
مســـؤولين إدارييـــن مـــن طرف الملـــك محمد 
السادس بناء على نتائج التحريات التي رفعها 
وزير الداخليـــة ما هو إال اســـتكمال للمرحلة 

األولى التي أعفي فيها 4 وزراء بارزين.
أن هذه  وأكد الباحث المغربـــي لـ“العرب“ 
المرحلة تتسم بثقافة المحاسبة، وبعث رسالة 
واضحة مفادها ربط المسؤولية بتقييم األداء، 
والحد مـــن ارتفاع كلفة تســـيير اإلدارات دون 

محاسبة أو تقييم.
وكان العاهـــل المغربي أعفـــى في أكتوبر 
ســـعدالدين  حكومـــة  فـــي  وزراء  الماضـــي 
العثماني، إضافة إلى مدير مؤسســـة عمومية، 
وعـــدم تكليـــف وزراء ســـابقين بمهـــام فـــي 
المســـتقبل، بناء علـــى نتائـــج التحقيق التي 
عرضها رئيـــس المجلس األعلى للحســـابات، 
إدريس جطو، أثبتت تقصير هؤالء في مشروع 

”الحسيمة.. منارة المتوسط“.
وأثبـــت التحقيـــق الـــذي أعـــّده المجلس 
األعلى للحسابات، وجود اختالالت تحول دون 
قيام المجالس المحلية بمهامها، خاصة في ما 

يتعلق بمواكبة ومساعدة المستثمرين.
وســـجل المجلس غياب متابعة المقاوالت 
بعـــد إحداثهـــا، وعـــدم مســـاعدة المقـــاوالت 
الصغيـــرة والمتوســـطة، باإلضافـــة إلى عدم 
توفر معطيات محّينة أو دراســـات دقيقة حول 
االســـتثمار، وحـــول المؤهـــالت االقتصاديـــة 
للجهـــات، وضعف نجاعـــة اللجنـــة الجهوية 

لالستثمار.
ويقول مراقبـــون إن اســـتراتيجية الدولة 
في تشجيع االستثمارات الداخلية والخارجية 
بكافـــة القطاعات المهمة تقتضـــي توفير بيئة 
قانونية وإدارية مناســـبة وتسهيل اإلجراءات 
ومعاقبـــة كل مـــن يعرقـــل هذه المســـاعي من 

اإلداريين والمسؤولين.
ولفت تقرير المجلس األعلى للحسابات إلى 
ضرورة تخّلي المجالس الجهوية لالســـتثمار 
عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، 
واالهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها 
محليـــا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على 

المصالح المركزية بالرباط.

مخاوف من إعادة انتشار داعش في الساحل األفريقي

عقوبات العاهل المغربي 

تطال مسؤولين آخرين

الترقب سيد الموقف

الخطر يتفاقم

تقارير أمنية تؤكد تخطيط داعش 

إلعـــادة نشـــر عناصره فـــي أفريقيا 

وأفغانســـتان واســـتعداده إلطالق 

مواجهة جديدة

◄

التجـــاء حفتـــر إلـــى روما يشـــير إلى 

رفض دول حليفة له، وفي مقدمتها 

مصر، دعـــم الحل العســـكري الذي 

يدعو إليه

◄



} باريــس - حث الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الدول الغنية والشـــركات العالمية على 
زيـــادة تمويل اتفـــاق المناخ لتســـريع جهود 
مكافحة ارتفاع درجة حرارة األرض ودعم الدول 
األكثر فقرا في مواجهـــة آثار التغير المناخي، 
في خطوة لتعبئة موارد مالية أكبر، بعد إعالن 

واشنطن إيقاف تمويل اتفاق المناخ.
انســـحاب  الفرنســـي  الرئيـــس  وانتقـــد 
الواليات المتحـــدة وحدها مـــن اتفاق باريس 
بشأن المناخ، في وقت سابق من العام الجاري، 

ووصفه بأنه ”شديد العدائية“.
وقـــال إن قـــرار الرئيس األميركـــي دونالد 
ترامب االنســـحاب من االتفـــاق خلق ”قوة دفع 
حيـــث أجبر الدول األخـــرى والقطاع  مضادة“ 

الخاص على الرد.
وأضاف ”إذا قررنا عـــدم التحرك ولم نغير 
طريقتنا ذات الصلة باإلنتاج أو االســـتثمار أو 
التصرف فإننا سنكون مسؤولين عن المليارات 

من الضحايا“.
وأوضـــح أنـــه يعتقـــد أن ترامب ســـيغير 
رأيـــه وأنه ســـيرحب بـــه مجـــددا، إذا عاد إلى 
االتفاق، مشـــيرا إلى أن فرنســـا ”غير مستعدة 
حول شـــروط االتفاق متعدد  إلعادة التفاوض“ 

األطراف.
واســـتضافت فرنســـا قمة ”كوكب واحد“، 
بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية الثانيـــة لتوقيع 
اتفاقية باريـــس للمناخ، التي اتفقت فيها نحو 
مئتـــي حكومة على إنهاء االعتماد الكثيف على 
الوقـــود األحفـــوري والحـــد من ارتفـــاع درجة 

حرارة األرض.
وجـــاءت دعـــوة الرئيـــس الفرنســـي إلـــى 
عقد القمـــة كرّد على إعالن ترامـــب، في يونيو 
الماضي، انسحاب واشنطن من االتفاقية التي 
تفاوضت بشـــأنها مئتـــا دولة طيلـــة أكثر من 

عقدين، فيما أعلن البنك الدولي أنه ســـيتوقف 
عن تمويل مشـــاريع التنقيب عن النفط والغاز 

واستخراجهما اعتبارا من 2019.
واجتمع نحو ستين من قادة العالم والمئات 
من الوزراء ورؤســـاء الشركات والناشطين في 
باريس، في مســـعى لتمويل تحـــول االقتصاد 
العالمـــي نحـــو الطاقـــة النظيفة، بعـــد عامين 
بالضبط من توقيع اتفاق دولي لتجنب أســـوأ 

سيناريو لالحتباس الحراري.
وحذر الخبراء المشـــاركون في ”قمة العالم 
الواحد“ من أن هدف االتفاق المتمثل في إبقاء 
معـــدل االحتباس الحـــراري أقل مـــن درجتين 
مئويتيـــن ســـيظل حلما مـــا لم يتم اســـتثمار 
تريليونـــات الدوالرات فـــي تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة.
وأضافـــوا ”بالوتيـــرة الحاليـــة النبعاثات 
الغـــازات الســـامة، بـــات العالـــم فـــي طريقه 
نحـــو ارتفـــاع قدره ثـــالث درجـــات مئوية في 
معـــدل االحتباس الحـــراري، ما قـــد تنتج عنه 
عواصف مدمرة وارتفاع منســـوب مياه البحار 

وفيضانات وجفاف“.
وقال رئيس وزراء فيجي فرانك بانيماراما، 
الـــذي ترأس محادثـــات األمم المتحدة بشـــأن 
المنـــاخ التي جـــرت في بون الشـــهر الماضي، 
”فيمـــا التحدى ضخم، علينا القيـــام بكل ما في 
وســـعنا لمواجهته، و ندرك أن ذلك يعني الفرق 
بين الحياة والموت بالنســـبة إلى الماليين من 

الناس المعرضين للخطر في العالم“.
وأضـــاف ”هنـــاك تريليونـــات الـــدوالرات 
المخزنة في المؤسسات االستثمارية الخاصة 

وعلينا فك القفل عن هذا التمويل“.
وقالـــت األمينـــة التنفيذيـــة التفاقية األمم 
باتريســـيا  المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  المتحـــدة 
إســـبينوزا إن التحرك السياســـي ”لـــن يكون 
كافيـــا إذا لـــم نحـــدِّث ونعيـــد إطـــالق البنية 
المالية العالمية ونجعل جميع أشـــكال التنمية 

منخفضة االنبعاثات مرنة ومستدامة“.
ولطالما شـــكلت المســـائل الماليـــة نقطة 
خالفيـــة فـــي خطط األمـــم المتحـــدة المتعلقة 
بالمناخ حيث تصر الدول النامية على الحصول 

على مساعدة مالية لتتمكن من سد كلفة التحول 
إلى مصادر طاقة أقل تسببا للتلوث ولمواجهة 
العواصف والجفاف والفيضانات الناجمة عن 

التغير المناخي.
وفي غياب أوباما، المدافع األبرز عن قضايا 
المنـــاخ، يتولى المهمة رجـــال األعمال والقادة 
الحكوميون على مســـتوى الواليات والمناطق، 
حيـــث مثلهم فـــي باريس، محافـــظ كاليفورنيا 
الســـابق أرنولد شـــوارزنيغر ومؤسس شركة 
مايكروســـوفت بيـــل غايتـــس، فيما لـــم توجه 

الدعوة لدونالد ترامب.
وقال شـــوارزنيغر ”ال يهـــم إن كان دونالد 
ترامـــب انســـحب مـــن اتفاقيـــة باريـــس، ألن 
القطاعين الخاص والعام والجامعات لم تتخل 

عنها ولن يتخلى عنها أحد“.
وأكـــد وزيـــر الخارجية األميركي الســـابق 
جون كيري، أن عدم مشـــاركة بـــالده في القمة 

”مخيب لآلمـــال، ال بل أكثر من ذلـــك، إنه عمليًا 
عـــار عندما تؤخذ في االعتبـــار الوقائع والعلم 

والحس السليم، وكل العمل الذي أنجز“.
وتغّيـــب عـــن القمـــة زعمـــاء أبـــرز الدول 
المتســـببة بالتلـــوث وهـــي الصيـــن والهنـــد 
إلـــى  إضافـــة  وكنـــدا،  وروســـيا  والبرازيـــل 
المستشـــارة األلمانية أنجيـــال ميركل ورئيس 

المفوضية األوروبية جان كلود يونكر.
وأكد المفاوض الصيني الرئيسي في ملف 
المناخ شي شينخوا على ِالتزام بكين بالتحول 
إلى الطاقة النظيفة، عارضا تفاصيل المشاريع 

الوطنية الجارية في هذا المجال.
وقـــال ”فـــي مـــا يتعلـــق بمكافحـــة التغير 
المناخـــي، حققت الصين أمـــورا عديدة، كانت 

ضرورية لنموها المستدام“.
وتعهدت الدول الغنية عام 2009 بجمع 100 
مليـــار دوالر كل عـــام كتمويل مرتبـــط بالمناخ 

ومخصـــص للـــدول النامية اعتبـــارا من العام 
2020 . وأفاد تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنميـــة بأنه بناء على اتجاهـــات عام 2015، 
ســـيبلغ إجمالي التمويـــل الحكومي حوالي 67 

مليار دوالر بحلول هذا التاريخ.
وتقدر وكالـــة الطاقة الدولية أنه ســـتكون 
هنـــاك حاجـــة الســـتثمارات تقـــدر بنحـــو 3.5 
تريليـــون دوالر كل عام في قطـــاع الطاقة حتى 
العـــام 2050 إلبقـــاء االحتباس الحـــراري تحت 
درجتيـــن مئويتيـــن، وهـــو ما يعـــادل ضعف 

اإلنفاق الحالي.
وحث األمين العام الســـابق لألمم المتحدة 
بـــان كي مون الدول على اإلنفـــاق على برنامج 
يصل إلى هدف مئة مليـــار دوالر بحلول العام 
المقبل. وقال فـــي تصريحات لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”إنه رقم ضخم لكنني أعتقد أنه قابل 

للتحقق إذا توفرت اإلرادة السياسية“.

5

{مســـتعدون الستقبال مواطنينا الذين انضموا ســـابقا إلى جماعات مسلحة بالشرق األوسط، أخبار

إال أنهم سيحاسبون وفقا للقانون}.

يونس بك يفكيروف
رئيس جمهورية إنغوشيا

{أســـتبعد التوصل إلى اتفاقيـــة كاملة للتجارة بين االتحاد األوروبـــي والمملكة المتحدة بحلول 

موعد خروج بريطانيا}.

ميشيل بارنييه
كبير مفاوضي االحتاد األوروبي
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موسكو تستعد لمواجهة المتشددين العائدين إلى أراضيها

قمة المناخ تبحث عن بديل لتعويض الثقل المالي لواشنطن
[ أميركيون: لن نتخلى عن اتفاقية المناخ رغم انسحاب واشنطن منها  [ الدول األكثر تسببا في التلوث تتغيب عن القمة 

ــــــاء في العاصمة الفرنســــــية باريس قمة جديدة حــــــول حماية الكوكب من  انعقــــــدت الثالث
ــــــاس احلراري، خيمت عليها الدعوات إلى توفير موارد مالية أكبر حلماية الكوكب،  االحتب
بعد أن سحبت الواليات املتحدة ، أحد أبرز املمولني، عضويتها من اتفاقية املناخ املوقعة 

في باريس قبل عامني.

متحدون من أجل حماية كوكبنا

} كابــول- أعلنـــت وزارة الدفـــاع األفغانيـــة 
الثالثاء عن خطة لشـــن هجوم واســـع النطاق 
ضـــد تنظيـــم داعـــش المتشـــدد، الـــذي يضم 
مقاتلين أجانب بينهم فرنســـيون، في شـــمال 

البالد.
وقـــال المتحدث باســـم الـــوزارة الجنرال 
دولـــت وزيري ”نعـــد لعملية ضـــد داعش في 
محافظـــات ســـاريبول وفريـــاب وجوزجان“، 
مشـــيرا إلى علم الســـلطات بوجـــود مقاتلين 
أجانـــب “ لكننـــا ســـنقضي عليهم أيـــا كانت 

جنسياتهم“.
وأكدت مصـــادر متطابقة لوكالة الصحافة 
المقاتليـــن  مـــن  مجموعـــة  أن  الفرنســـية 
الفرنسيين من بينهم نســـاء، يرافقهم مترجم 
طاجيكســـتاني، وصلـــوا منتصـــف نوفمبـــر 
الماضـــي إلـــى منطقـــة معزولة مـــن محافظة 

جوزجان.
وتعتبـــر محافظـــة جوزجـــان، المتاخمـــة 
ألوزبكســـتان، أحد أبرز الجيـــوب التي اتخذ 
فيها التنظيم مقرا في الشـــمال، بعد بروزه في 

شرق أفغانستان قبل عامين.
وأشار حاكم المحافظة إلى أن ”جزائريين 
قد وصلوا  بعضهم يتكلم العربية والفرنسية“ 

إلى المنطقة.
تدريـــب  معســـكر  إلـــى  هـــؤالء  وانضـــم 
يضم مئتي شـــخص، بالقرب مـــن قرية بيبي 
مريـــم، وهم ”خليـــط من العـــرب واألوروبيين 
إلى  باإلضافة  والباكستانيين“،  والسودانيين 

شيشانيين وأوزبكستانيين. وتوجه الوافدون 
الجدد إلى قواعد جديدة أنشـــأها المتمردون 
شـــمال البالد، بعد أن أمضوا وقتا في سوريا 

والعراق.
وشنت القوات الجوية األفغانية، األسبوع 
الماضـــي، أول غـــارة على مواقـــع لداعش في 
محافظة درزاب، شـــمال البالد، مـــا أوقع عدة 

ضحايا بينهم فرنسيون.

وقـــال الناطق باســـم الحكومـــة المحلية 
محمـــد رضـــا غفـــوري ”بحســـب معلوماتنا 
فإن خمســـة مســـلحين قتلوا بينهم أوزبكيان 

وأصيب العشرات بجروح“.
وظهـــر تنظيـــم داعش فـــي شـــرق البالد، 
منذ عامين، في محافظَتـــْي ننغرهار ثم كونار 
المحاذيتين لباكستان. ومنذ ذلك الحين وبعد 
أن خسر مقاتلوه معاقلهم في سوريا والعراق، 

توســـع التنظيـــم باتجاه الشـــمال حيث هناك 
عناصر سابقة من حركة طالبان.

وتأتي سيطرة التنظيم على شمال البالد، 
وهي المـــرة األولى التي يســـجل فيها وجود 
مقاتليـــن فرنســـيين فـــي أفغانســـتان، فيمـــا 
حـــذر محللون مـــن أن المقاتليـــن األجانب قد 
يتوجهـــون إلى أفغانســـتان بعـــد طردهم من 

سوريا والعراق.
وبحســـب غفـــوري، الـــذي أكد أنه ســـمع 
عن هجـــوم قريب جدا للجيش، فـــإن ”حوالي 
أربعين من المقاتلين األجانب يجندون بعض 
السكان المحليين ويدربونهم على القتال“ في 

محافظة زرداب.
وقـــال إن التنظيـــم عادة ما يجنـــد أطفاال، 
موضحـــا أن خمســـين طفـــال مـــن اإلقليم تم 
تجنيدهـــم بالقـــوة أو عبـــر اســـتغالل فقـــر 

عائالتهم.
وأشـــار إلى أن األطفـــال المجندين لديهم 
مخيـــم خـــاص بهـــم في قريـــة ســـردار حيث 

يجهزونهم لشن اعتداءات.
وأقر أحـــد القرويين بأنه ”لم يعد باإلمكان 
ال أحـــد  العيـــش فـــي المنطقـــة“، مضيفـــا “ 
يريدهم هنا لكن الحكومة فسحت لهم المجال 
للتحـــّرك“. وأوضحـــت كيتلين فوريســـت، من 
معهد دراســـة الحرب في واشنطن، أن تنظيم 
الدولـــة يريد تحويل جوزجان، حيث يســـيطر 
علـــى عشـــر مناطق، إلـــى ”محور لوجســـتي 

الستقبال وتدريب المقاتلين األجانب“. سنطهر البالد من شروركم

الجيش األفغاني يتأهب لتطهير معاقل داعش في البالد

} موســكو - أعربـــت أجهزة االســـتخبارات 
الروســـية الثالثـــاء، عـــن قلقهـــا مـــن عـــودة 
متشـــددين إسالميين من ســـوريا، غداة إعالن 
الرئيس فالديمير بوتين ســـحب قسم كبير من 

قواته من هذا البلد.
وأكدت األجهزة أن هناك نحو 2900 جهادي 
روســـي، غالبيتهم مـــن جمهوريـــات القوقاز، 
حاربوا في العراق وفي سوريا، يضاف إليهم 

اآلالف من المقاتلين من دول آسيا الوسطى.
وقال مدير جهاز األمن الفيدرالي الروسي، 
ألكسندر بورتنيكوف، إن عودة المسلحين إلى 
روســـيا بعد تحرير ســـوريا من تنظيم داعش 
يمثل خطـــرا حقيقيا. وأضـــاف بورتنيكوف، 

خـــالل اجتماع لجنـــة مكافحـــة اإلرهاب ”بعد 
تحريـــر الجيش الســـوري بدعم مـــن القوات 
الروســـية آخـــر معاقل داعـــش اإلرهابي، فإن 
المتزعميـــن والمســـلحين أصبحوا مضطرين 
للبحث عن طرق الســـتمرار النشـــاط اإلرهابي 
على أراضي دول أخرى، بما في ذلك روسيا“.

وأكـــد ”فـــي هـــذه الظـــروف فـــإن الخطر 
الحقيقـــي يمثل عودة مســـلحي التشـــكيالت 
المســـلحة غيـــر القانونيـــة من دول الشـــرق 
األوسط الذين قد ينضمون إلى قوام عصابات 
وخاليـــا ســـرية، وأيضـــا قـــد يشـــاركون في 
تشـــكيل قاعدة دعمهم وتجنيد مقاتلين جدد“. 
وأشـــار إلى أن ”اإلجـــراءات التـــي قامت بها 

األجهزة األمنية منعت من تسلل أكثر من 17.5 
ألـــف مواطن أجنبي إلى روســـيا يشـــتبه في 
ارتباطهم بنشـــاط إرهابي، وأيضا منعت أكثر 
من 80 شخصا من مغادرة البالد للمحاربة في 

صفوف التنظيمات االرهابية“.
وأعلـــن جهاز األمـــن الفيدرالي الروســـي، 
في وقت ســـابق الثالثاء، أنه أحبط نشـــاطات 
مجموعـــة مـــن آســـيا الوســـطى كانـــت تعّد 
لهجمـــات إرهابية خـــالل أعياد رأس الســـنة 
وخالل الحملة االنتخابية الرئاسية في منطقة 

موسكو.
وكان رئيـــس الرابطـــة الدوليـــة لقدامـــى 
المحاربيـــن التابعة لوحـــدة مكافحة اإلرهاب 

ســـيرجي غونتشـــاروف، قد اعتبر أن اعتقال 
مجموعـــة مـــن مســـلحي تنظيـــم داعـــش في 
موســـكو، يؤكد مخاوف األجهزة األمنية بشأن 
زيـــادة تدفق المتشـــددين، والعودة إلى ”البلد 

األصلي“ بسبب الهزائم في سوريا والعراق.
وتثيـــر عـــودة الجهادييـــن المحتملة قلقا 
خاصا وأن روسيا ستستضيف نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم علـــى أراضيها في منتصف 

العام القادم.
وتعرضت روســـيا لعدة هجمات إرهابية، 
خـــالل العام الجاري، آخرها في مترو ســـانت 
بطرســـبورغ، ما أدى إلى وقوع العشـــرات من 

القتلى.

فرانك بانيماراما:

ترليونات الدوالرات مخزنة في 

المؤسسات الخاصة وعلينا 

فك القفل عن هذا التمويل

ّ

◄ أوضح خطاب ُأرسل إلى اللجنة 
االنتخابية الوطنية في كمبوديا الثالثاء، 

أن االتحاد األوروبي علق تمويل 
االنتخابات العامة في البالد العام المقبل، 

قائال إن التصويت ال يمكن أن يكون 
ذا مصداقية بعد حل حزب المعارضة 

الرئيسي.

◄ قال مسؤول من أمن الدولة في 
زيمبابوي الثالثاء، إن الرئيس السابق 

روبرت موغابي غادر البالد متوجها إلى 
سنغافورة إلجراء فحوص طبية، في 

أول رحلة خارج البالد، يقوم بها منذ أن 
أجبره الجيش على ترك منصبه الشهر 

الماضي.

◄ كشف ألكسندر بورتنيكوف، مدير 
هيئة األمن الفيدرالي الروسي، أن الهيئة 

فككت في عملية خاصة في منطقة موسكو 
خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، 
وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة 

أعياد رأس السنة وحملة االنتخابات 
الرئاسية المقبلة.

◄ قال مسؤول ياباني الثالثاء، إن رئيس 
الوزراء شينزو آبي سيؤكد لألمين العام 

لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 
معارضته إلجراء محادثات مع كوريا 
الشمالية وسيحث بدال من ذلك على 
تكثيف الضغوط عليها لحملها على 

التخلي عن برامجها للتسلح.

◄ أفادت وسائل إعالم أميركية بأن 
المهاجر البنغالديشي الذي فّجر عبوة 

ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب 
تايمز سكوير في نيويورك صباح االثنين، 

قال للمحققين إنه أراد شن هجوم باسم 
تنظيم داعش المتطرف.

◄ أقر البرلمان األلماني تمديد مشاركة 
الجيش األلماني في مهمة مكافحة 

اإلرهاب، التي يقوم بها حلف شمال 
األطلسي (ناتو) في البحر المتوسط.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} لنــدن – أقـــر األمني العام لـــألمم املتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في تقريـــر إلى مجلس 
األمـــن الدولـــي بأن ”إيـــران حتتـــرم االتفاق 
الدولي الذي أبرمته في 2015 حول برنامجها 
النـــووي“، لكن ومن خالل اســـتقراء النبرات 
الدوليـــة املتصاعدة جتاه إيران يتبّني أن هذا 
اإلقـــرار ال يعني أن الوضع مطمئن بالنســـبة 

إلى اإليرانيني.
لم يعـــد االتفاق النووي ومـــدى احترامه 
مقياســـا رئيســـيا في تقييـــم ســـلوك إيران 
الشـــرق  وسياســـتها اخلارجية، ســـواء في 
األوســـط أو في أماكن أخرى من العالم حيث 
تبني أنها متورطة فـــي أعمال إرهابية أو في 

دعم جماعات مثيرة للفوضى.

ويؤكـــد خبـــراء أن احلديـــث األممي عن 
احترام إيـــران لالتفاق تقابلـــه قضايا كثيرة 
تالحق طهران واتهامـــات ثبت فيها تورطها 
فـــي تهديد األمن والســـلم الدوليني، ما يعني 
خرقا غير مباشـــر لبنود االتفـــاق، وتعريض 
مجتمعات ودول إلى خطر الفوضى من خالل 
إثارة االنقســـامات الداخلية واســـتغالل ذلك 

لصالح أجندة إيرانية.

أشد من الصواريخ

متلـــك إيران أحد أكبـــر برامج الصواريخ 
في الشـــرق األوسط، لكن اخلبراء يؤكدون أن 
اخلطـــر األكبر هو في الصواريخ األخرى، أي 
في ميليشـــياتها وأذرعهـــا وخالياها، والتي 
يتم متويلها من خـــالل الصفقات املوقعة مع 
إيـــران بعد االتفاق النووي وأموال العقوبات 

املرفوعة.

الدولـــة  تنظيـــم  علـــى  احلـــرب  وفيمـــا 
اإلسالمية تضع أوزارها، تطرح اليوم قضية 
امليليشيات الشـــيعية التي قاتلت في العراق 
السياســـية  إيـــران  رايـــة  حتـــت  وســـوريا 
والطائفية وأي دور ستلعبه بعد انتفاء سبب 

تواجدها.
ويشير الباحث في معهد هوفر، صموئيل 
تادروس، إلـــى أنه مع اضطراب األوضاع في 
منطقة الشـــرق األوســـط، متكنت إيـــران من 
اســـتغالل مجتمعات األقليات وخلقت نسخا 
مماثلـــة من حـــزب الله. وتأتـــي قضية مقتل 
الرئيـــس اليمني علي عبدالله صالح، على يد 

احلوثيني، كأحدث دليل على ذلك.
وكان كبار املشـــرعني باحلزب اجلمهوري 
األميركي شددوا على ضرورة فرض عقوبات 
على إيران على إثر دورها في نشـــر الفوضى 
والصراعـــات فـــي اليمن وفي عموم الشـــرق 

األوسط.
يأتي ذلك بالتزامن مع تشـــريع يعمل على 
مراجعته مجلس الشيوخ للقضاء على متويل 
أميركا لإلرهاب، حيث قدم كل من إيلينا روس 
وايد بو، وهما عضوان رفيعا املستوى بلجنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ، وفقا ملا 
ذكره موقع ذي هيل األميركي، مشروع قانون 
لتطبيق العقوبات على إيران بســـبب دعمها 
للحوثيني ولغيرهم من امليليشـــيات املسلحة 
باملـــال واخلبـــرات وبرامج تطوير الســـالح 

احمللي وتصنيعه.
ويأتي مشروع القرار األميركي متسقا مع 
تصريحات مسؤولني أوروبيني أكدوا على أن 
ال مجال لسياسة إيران االبتزازية وأن االتفاق 
النووي ورغبة مجموعة 1+5 في احلفاظ عليه 
ال يعني الســـكوت على املزيـــد من التهديدات 

للسلم واألمن الدوليني.
وكانـــت إيـــران ردت دعـــوة باريـــس إلى 
بشـــأن برنامجهـــا  إجـــراء حـــوار ”حـــازم“ 
للصواريخ الباليســـتية وبشـــكل منفصل عن 
االتفاق النووي بأن هددت باستهداف أوروبا 

بالصواريخ. 
ونقلت وســـائل اإلعالم اإليرانية عن نائب 
قائد احلرس الثوري اإليراني حسني سالمي 

قوله ”حتى اآلن نشـــعر بـــأن أوروبا ال متثل 
تهديدا ولذلك لـــم نزد مدى صواريخنا، ولكن 
إذا كانت أوروبا تريـــد أن تتحول إلى تهديد 

فسنزيد مدى صواريخنا“.

تهديد عابر للقارات

بالتزامـــن مـــع القلق مـــن إرهـــاب إيران 
الصاعد عبر امليليشـــيات املسلحة في منطقة 
الشـــرق األوســـط، تطفو على السطح ملفات 
قضايا إرهاب قدمية، لكن لم يتم إقفالها، منها 
قضية تفجيرات األرجنتني 1994 التي صعدت 
على سطح االهتمام مؤخرا وقد أخذت أبعادا 
جديـــدة بعـــد اتهام رئيســـة البالد الســـابقة 
كريســـتينا فرنانديز دي كيرشـــنر بالتغطية 
علـــى دور إيـــران فـــي أحـــد أكثـــر الهجمات 
اإلرهابيـــة دموية فـــي األميركتني قبل هجوم 

11 سبتمبر.
ورصد مـــارك دوبويتز، رئيس مؤسســـة 
الدفـــاع عـــن الدميقراطيـــات واخلبيـــر فـــي 
العقوبات ضد إيران وتوبي دوشويتز، نائبة 
رئيس مؤسســـة الدفاع عـــن الدميقراطيات، 
فـــي مقال نشـــرته صحيفة نيويـــورك تاميز، 
مؤخرا، حيثيات القضية التي فجرها مجددا 
اتهام قاض للرئيسة السابقة وعضو مجلس 
الشـــيوخ كريســـتينا دي كيرشـــنر بـ‘خيانة 
الوطـــن‘، وذلـــك من خالل التغطيـــة على دور 
إيـــران وحزب الله في الهجـــوم األكثر دموية 
في تاريخ األرجنتني والذي أسفر عن 85 قتيال 

و300 مصاب.
ومنذ 2004 وحتى 2015، سعى املدعي العام 
السابق ألبيرتو نيسمان، الذي عثر عليه ميتا 
داخل شـــقته في مالبســـات غامضة، لكشف 
احلقيقة وراء الهجوم ليجد خالل حتقيقه أن 
االعتداء كان عملية خططت لها إيران، ما قاده 
إلى قرار بأن كيرشنر كانت وراء تستر يهدف 

إلى تبرئة إيران من اجلرمية.
وكانـــت األرجنتـــني تواجه آنـــذاك أزمات 
اقتصاديـــة جمة، ويبـــدو أن الفوائـــد املالية 
مـــن توطيد العالقة مع إيـــران قد تكون أغرت 
الرئيسة األرجنتينية، كما أن حكومتها كانت 
لديها عالقات شعبوية مع إيران وتكتل الدول 
البوليفاري الذي تقوده فنزويال، لكن أيا كان 
الســـبب لم يتم اتهام كيرشـــنر رســـميا على 

اإلطالق حتى قبل اخلميس املاضي.
وقدم القاضي الفيدرالي كالوديو بوناديو 
الئحة اتهامـــات مؤلفة مـــن 491 صفحة ضد 
كيرشـــنر ووزير خارجيتها هيكتور تيمرمان 
ورئيـــس املخابرات ومستشـــارها القانوني، 
واثنني من الناشـــطني املؤيديـــن إليران و10 

آخرين.
ومتّســـك بوناديو، وفق ما نقله دوبويتز 
ودوشـــويتز، باتهام كيرشـــنر بالتغطية على 
دور زعمـــاء إيرانيني وحـــزب الله مقابل عقد 
اتفـــاق جتاري مع طهـــران، وســـط تأكيدات 
بوجـــود تســـجيل بـــني رئيســـة االرجنتـــني 
الســـابقة ووزير خارجيتها هيكتور تيمرمان 
يعتـــرف فيه مبســـؤولية إيران فـــي التفجير 

الذي هز األرجنتني والعالم.
وكان املدعـــي العـــام الســـابق نيســـمان 
وفريقـــه خلصا بعـــد حتقيق مطـــول إلى أن 
مســـؤولني ســـابقني في إيـــران وحـــزب الله 
خططـــوا للهجـــوم اإلرهابـــي، ومتكنـــا مـــن 
التأكيد بشـــكل قاطع أن اخلطة كانت تتضمن 
مـــا ال يقل عن الرئيس اإليراني األســـبق علي 
أكبر هاشمي رفســـنجاني، ووزير املخابرات 
فـــي حكومتـــه، ووزيـــر خارجيتـــه، ورئيس 

احلـــرس الثـــوري اإليراني آنـــذاك، ورئيس 
كتائـــب القـــدس، وامللحق الثقافـــي اإليراني 
باألرجنتـــني، والســـكرتير الثالث بالســـفارة 
اإليرانية في بيونـــس آيرس، وكذلك الرئيس 

السابق لألمن اخلارجي بحزب الله.
ودفع حتقيق نيســـمان الشـــرطة الدولية 
إلصدار إخطارات حمراء، التي متاثل مذكرات 
اعتقـــال دوليـــة، ضـــد 6 مـــن املنفذيـــن، كما 
أصدرت األرجنتني نفســـها مذكـــرات اعتقال 
ضد رفســـنجاني ووزيـــر خارجيته علي أكبر 

واليتي، وهو ما جتاهلته طهران.
ولم يتوقف نيسمان عند ذلك، حيث أطلق 
في مايـــو 2013 الئحة اتهام مـــن 500 صفحة 
تســـلط الضـــوء على كيفيـــة اختـــراق إيران 
لألرجنتـــني والبرازيل وأوروغواي وتشـــيلي 
وتوباجو  وترينيـــداد  وباراغواي  وجويانـــا 
املســـاجد  اســـتخدمت  وكيـــف  وســـورينام، 
ومنظمات اخلدمات االجتماعية وســـفاراتها 

لتجنيد اإلرهابيني ونشر التطرف.
وساعد نيسمان السلطات األميركية على 
اكتشـــاف أن محســـن رباني، امللحق الثقافي 
اإليراني فـــي األرجنتني، بالتعـــاون مع أحد 
مدبـــري هجـــوم بيونـــس آيـــرس اإلرهابي، 
ســـاعدا 4 رجال بينهـــم أحد مؤيـــدي رباني 
وهو مســـؤول جوياني يدعى عبدالقادر، في 
التخطيـــط لتفجيـــر أنابيـــب الوقـــود مبطار 

كينيدي الدولي في نيويورك.
ضابـــط  بوغـــادو،  آالن  رامـــون  وشـــهد 
املخابـــرات األرجنتينيـــة الـــذي اتهم مؤخرا 
بالتواطـــؤ مع إيران، خالل جلســـة اســـتماع 
باحملكمة أن قنـــاة االتصال اخللفية تضمنت 
اتخـــاذ تدابيـــر تزويـــد األرجنتـــني إليـــران 
بتقنيـــات نووية مـــن خالل شـــركات أمامية 
تعمل في األرجنتني وأوروغواي تنفذ عمليات 

نقل املعلومات.
واعتـــرف بوغـــادو أيضا أن مســـؤولني 
في أعلى املســـتويات باحلكومة األرجنتينية 
كانوا علـــى دراية بهذه اخلطـــة، وهو ما إذا 
مت إثباته ســـيكون أســـوأ ممـــا اعتقد املدعي 
العام الســـابق نيسمان أن حتقيقه سيكشفه، 
بعـــض  أراد  ملـــاذا  توضيحـــا  يكـــون  وقـــد 
األشخاص مقتله، وفق مارك دوبويتز وتوبي 

دوشويتز.
وبغـــض النظـــر عما ســـيحدث لرئيســـة 
األرجنتـــني الســـابقة فـــي ما يخـــص التهم 
املوجهـــة لهـــا باخليانـــة، فإنـــه وكمـــا وثق 
نيســـمان في حتقيقه فإن إيـــران وحزب الله 
اخترقـــا أميـــركا الالتينية، ومازاال يشـــكالن 
تهديـــدا خطيـــرا علـــى األمن فـــي األرجنتني 
واملنطقة وفـــي مختلف أنحـــاء العالم، حيث 
تســـتثمر إيـــران فـــي الفوضـــى من الشـــرق 

األوسط إلى العمق األفريقي.

 مواجهة إيران

 ملواجهـــة إســـتراتيجية الهيمنـــة التـــي 
تتبعهـــا إيـــران مـــن أجـــل فرض الســـيطرة 
على منطقة الشـــرق األوســـط، يرى صموئيل 
تـــادروس أن الواليـــات املتحـــدة واملجتمـــع 
الدولـــي، مـــن أوروبا إلى الشـــرق األوســـط 
إلى أميركا الالتينية، فـــي حاجة إلى تطوير 
األوجـــه  ومتعـــددة  مضـــادة  إســـتراتيجية 
تستهدف املصادر التي تســـتمد إيران القوة 
من خاللها، وتســـتغل نقـــاط ضعفها وتدعم 

وسائل دفاع منافسيها.
ويؤكد تـــادروس أن النظام اإليراني لديه 
نقاط ضعف أساســـية يجب أن تســـتخدمها 

اإلســـتراتيجية املضادة الفعالة، ال سيما في 
املنطقـــة الرئيســـية للمشـــروع اإليراني، أي 
منطقة الشرق األوسط. في هذه املنطقة تكمن 

قوة إيران وضعفها في آن واحد.
وال يقدم النموذج اإليراني شـــيئا حقيقيا 
وملموســـا للماليني في جميع أنحاء الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، ومـــع ذلك جنح 
فـــي التغلغـــل فـــي عمـــق هـــذه املجتمعات. 
فخالفـــا لصانعـــي السياســـات األميركيـــني 
الذيـــن ينظـــرون فقـــط لقومية املنطقـــة، فإن 
صناع السياســـة اإليرانيني رســـموا خارطة 

لالنقسامات العرقية والسياسية والطائفية.

ويشـــير صموئيل تـــادروس إلى أنه على 
الواليات املتحدة من أجل تطوير إستراتيجية 
تســـتطيع من خاللها الســـيطرة على توسع 
إيـــران أن تتخلـــى عن فكـــرة قوميـــة منطقة 
الشرق األوســـط وأن تتعامل مع املنطقة كما 
هي اآلن، من خالل تطويـــر العالقات الدولية 
وليـــس فقط العالقات الداخليـــة بني األنظمة 

واألقاليم واملكونات احمللية. 
وتتطلـــب هـــذه العقليـــة اجلديـــدة مـــن 
الواليات املتحدة وضع إســـتراتيجية تعترف 
فيهـــا بحكومة إقليم كردســـتان كحليف مهم 
لـــه تأثير محتمل بني جميـــع األكراد، مبا في 
ذلـــك هؤالء الذين يعيشـــون في إيـــران. ومن 
شأن هذه الفكرة أن تتخلى عن محاوالت دعم 
احلكومـــة اللبنانية واجليش الذي يســـيطر 
عليـــه حزب الله، وأن تركـــز بدال من ذلك على 

بناء قوى متنافسة بديلة داخل البالد.
ويتمثل املصدر الثاني للقوة اإليرانية في 
قدرتها على احتكار سلطة التشيع السياسي، 
لذلك يجب علـــى الواليات املتحدة وحكومات 
املنطقة أن تســـاعد في دعم العناصر الدينية 
والعلمانيـــة الشـــيعية مـــن العـــرب والتـــي 
تعـــارض النموذج الشـــيعي اإليراني وتفخر 

بهوياتها العربية أو احمللية.
وحتظـــى إيران بثالث مركز قوة من خالل 
قدرتهـــا على إتقان لعبة الدعاية في الشـــرق 
األوســـط. فمـــن خـــالل قناتهـــا التلفزيونية 
تســـتطيع إيران  الناطقـــة بالعربية ”العالم“ 
الترويج للدعايـــة اإليرانية، وتقويض النفوذ 
األميركي، وتوســـيع نشـــر نظريات املؤامرة 
التي ميارسها الغرب وإسرائيل. وفي وجود 
ســـتة ماليـــني متابع علـــى فيســـبوك، تعتبر 
القناة اإليرانيـــة الناطقة بالعربية أداة قوية، 
وينبغـــي أن تســـعى الواليات املتحـــدة إلى 

تقويض رسالتها والتصدي لها.
كما أنه وعلى الرغم من أقليات الشيعة في 
منطقة شمال أفريقيا، إال أن إيران استطاعت 
أن حتظى بشعبية واسعة وأنصار نشرت من 
خاللهم رسالتها عبر املنطقة من خالل تنظيم 
الزيـــارات العلمية لطهـــران ومعارض الكتب 

واحملاضرات والصفقات التجارية.
وال تعتبـــر إيران قوة ال ميكـــن هزميتها، 
والنظام اإليراني لديه نقاط ضعف أساســـية 
ميكن اســـتخدامها، لكن قبل ذلك، وكما يؤكد 
اخلبـــراء لـــن تنجـــح أي إســـتراتيجية فـــي 
التهديـــدات اإليرانية في الشـــرق  مواجهـــة 
األوســـط، ومنـــه إلى العالـــم، إذا لـــم تتغير 

العقليات السياسية في املنطقة.
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لدى النظـــام اإليراني نقاط ضعف 
تســـتخدمها  أن  يجـــب  أساســـية 
اإلســـتراتيجية املضادة ال ســـيما 

في منطقة الشرق األوسط

◄

[ األذرع اإليرانية الممتدة من أميركا الالتينية إلى الشرق األوسط أخطر من الصواريخ الباليستية
طهران ملتزمة باالتفاق النووي.. ولكن!

حتتاج دول الشــــــرق األوســــــط والقوى الدولية الراغبة في إعادة ترتيب أوراق املنطقة في 
مرحلة ما بعد احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية، إلى تركيز جهودها لتطوير إستراتيجية 
ــــــف مصادر الفوضى  مضادة ومتعددة األوجه تســــــتطيع من خاللها أن تســــــتهدف مختل
ومســــــبباتها في املنطقة، والتي تأتي على رأسها إيران واجلماعات املسلحة التي تدعمها. 
وينبه اخلبراء عند هذه النقطة إلى أن ال مجال للفصل بني ميليشيات مسلحة مثل جماعة 
احلوثيني فــــــي اليمن وبني إيران التي تقوم إســــــتراتيجيتها على الدفع بجماعات الضغط 
التي تدعمها للواجهة، فمثال إذا ضرب احلوثيون هدفا أميركيا أو استهدفت صواريخهم 
حليفا لواشــــــنطن، فإن اإليرانيني واثقون من أن احلوثيني هم من سيدفعون الثمن وليست 

طهران، وبالتالي سيبقى نفس التهديد واخلطر، ألنه لم يتم اقتالع التهديد من جذوره.

في 
العمق

صورة لم ترها عين األمم المتحدة

{إدارة ترامـــب تعتبر اليمن مســـرحا حساســـا فـــي حملتها المصَعـــدة الهادفة إلى الحـــد من النفوذ 
اإليراني في العالم}.

جاي سولومون
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى

{التحقيقـــات المنهجيـــة التي قـــام بها النائب العام ألبرتو نيســـمان عرت طبيعة وشـــكل التغلغل 
اإليراني في األرجنتين كما في أميركا الالتينية منذ ثالثين سنة}.

جوزيف هوميري
خبير أميركي في الشأن اإليراني

صموئيل تادروس:
النموذج اإليراني ال يقدم 

شيئا حقيقيا وملموسا 
للماليين في الشرق األوسط

صمت أممي تجاه جرائم الحوثيين

} صنعــاء – اســـتنكرت احلكومـــة اليمنيـــة 
الشـــرعية مـــا وصفتـــه بـ“الصمـــت املريـــب“ 
ملنسق الشـــؤون اإلنســـانية في اليمن جيمي 
ماكغولدريـــك، حـــول ما تقـــوم به امليليشـــيا 
االنقالبية (احلوثيون) من أعمال وممارســـات 
الإنســـانية جتـــاه الســـكان فـــي احملافظـــات 

املسيطرة عليها.
ونقلت وكالة األنباء الرســـمية ”ســـبأ“ عن 
عبدالرقيـــب فتح، وزيـــر اإلدارة احمللية رئيس 
اللجنـــة العليـــا لإلغاثة قوله إن ”املمارســـات 
الالإنسانية التي تقوم بها ميليشيات احلوثي 
جتاه الســـكان ومنعهـــا إليصال املســـاعدات 
اإلنســـانية وتهديدها للعاملـــني في املنظمات 
اإلغاثية الدولية اضطرت تلك املنظمات لسحب 

ممثليها ومغادرتهم اليمن“.
واســـتنكر فتح عدم إصـــدار املمثل األممي 
أي بيانـــات إدانة لتلـــك التصرفـــات. وطالبه 
”بإلزام كافـــة املنظمـــات الدوليـــة العاملة في 
املجال اإلنســـاني بالتواجد فـــي املناطق التي 
تقوم فيها امليليشيات االنقالبية مبعارك ظاملة 

وعبثية بحق أبناء الشـــعب اليمني، وممارسة 
الضغـــوط علـــى امليليشـــيا املســـلحة بإتاحة 
الوصـــول اآلمن للمتطلبـــات اإلغاثية املختلفة 
وعـــدم إعاقتها وفقا ملـــا حددته اتفاقية جنيف 

الرابعة وملحقاتها“.
وأكد فتح أن اســـتخدام مصطلح ”أطراف 
النـــزاع“ فـــي البيـــان األممي للســـماح مبرور 
املساعدات اإلنســـانية مرفوض وغير مقبول، 
مشـــيرا إلى أن ”القيادة السياسية واحلكومة 
اليمنيـــة حريصتان على الوصول اإلنســـاني 
الســـريع للمحتاجـــني فـــي كافـــة احملافظات 
وتعمـــالن بالتنســـيق مـــع املانحـــني لتكثيف 
اجلهـــود اإلغاثية“. ولفت إلى أن ”بقاء املوانئ 
بيد امليليشـــيات يشـــكل تهديدا حقيقيا لألمن 

والسلم الدوليني“.
ودعـــا وزيـــر اإلدارة احملليـــة املمثل املقيم 
لألمم املتحدة في اليمن إلى حتمل مسؤولياته 
اإلنســـانية وإدانة تلك التصرفات غير املتسقة 
مـــع القانون واألعراف الدوليـــة املنظمة لعمل 

األمم املتحدة.

الحوثيون يضيقون الخناق على سكان صنعاء



} ديب – بنبـــرة تفاؤلية تكســـر حدة الواقع 
الذي متر بـــه املنطقة العربيـــة اليوم، افتتح 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولة اإلمـــارات حاكم دبي، الدورة العاشـــرة 
للمنتدى االســـتراتيجي العربي بدبي، مؤكدا 
علـــى أن ”اإلصالحات فـــي عاملنا العربي هي 

مؤشرات إيجابية للمستقبل“.
ويركز املنتدى االستراتيجي العربي على 
استشـــراف املســـتقبل وفهم أعمـــق للقضايا 
الرئيســـية  واالقتصاديـــة  اجليوسياســـية 
املؤثرة على مستوى العالم العربي واملجتمع 
الدولي، ويجمع عددا من قادة العالم واملفكرين 
ملناقشـــة أهم القضايا امللحـــة. وجاء املنتدى 
هذا العام وسط أحداث سياسية واقتصادية 
بالغة التأثير عامليـــا وإقليميا، وتتطلب هذه 
األحداث وضـــع رؤى واضحة ترســـم معالم 
العام القادم، وما ينعكس على شعوب املنطقة 
من تأثيرات إيجابية ميكن االســـتفادة منها، 
أو سلبية ميكن جتنبها بوضع استراتيجيات 

واضحة حتد من تأثيرها.
وتضمن برنامج املنتدى ســـت جلســـات 
تناولـــت فـــي محاورها حالة العالـــم والعالم 
 .2018 فـــي  وسياســـيا  اقتصاديـــا  العربـــي 
وشـــملت قائمـــة املتحدثني كال مـــن الرئيس 
فرنســـوا هوالند الرئيس الفرنسي السابق 

الـــذي ناقـــش احتمـــاالت تفـــكك االحتاد 
األوروبـــي، وروبـــرت غيتـــس وزير 

الدفـــاع األميركـــي الســـابق الذي 
طرح إشـــكالية حتول العالم إلى 
ســـاحة لصراع نووي بني كوريا 
في  املتحدة  والواليات  الشمالية 

.2018
وميثل املنتدى شبكة للتواصل 

تضم مجموعة من اجللســـات التي 
تســـاعد على فهـــم أفضـــل للتوجهات 

املســـتقبلية جيوسياســـيا واقتصاديـــا على 
صعيد العالم وأساسا املنطقة العربية، والتي 
يأمل الشيخ محمد بن راشد أن تشهد أزماتها 
احلـــادة انفراجا في العام 2018، مشـــيرا إلى 
أنـــه ”متفائـــل بالعـــام 2018 اقتصاديـــا وأن 
متغيـــرات 2018 ســـتكون محصلتها إيجابية 
لدولة اإلمارات ألنها األكثر استعدادا سياسيا 
واقتصاديا وعلميا، وأيضا لدول عربية كبرى 
ستشـــهد إصالحات اقتصادية ضخمة العام 

القادم“.
ولفـــت الشـــيخ محمـــد بن راشـــد إلى أن 
العالـــم أصبـــح أكثـــر ترابطـــا مـــن أي وقت 
مضى، وما يحدث فـــي أي بقعة منه تنعكس 
آثـــاره على البلدان كافـــة، مضيفا أن ”العالم 
العربي ميـــر بتغيرات متســـارعة سياســـيا 
واقتصاديـــا. والـــدول التي ال تواكب ســـرعة 
التغيرات تخاطر بالتأخر لســـنوات طويلة“، 
وتخاطـــر بأن تبقى احللقة األضعف والطرف 
األكثر هشاشـــة وعرضـــة لفوضى اجلماعات 
التـــي  اخلارجيـــة  واألجنـــدات  التخريبيـــة 
تستثمر في فشل مجتمعات املنطقة وضعفها 

اقتصاديا وتنمويا وسياسيا وتعليميا.

تفاؤل اقتصادي

يأتي االقتصاد على رأس قائمة األولويات 
االضطرابـــات  مســـببات  أبـــرز  باعتبـــاره 
االجتماعيـــة في منطقة بحاجـــة إلى خلق 16 
مليـــون فرصة عمل خالل الســـنوات اخلمس 
املقبلة. وبـــدا جهاد أزعور، املديـــر اإلقليمي 
لصندوق النقد الدولي في الشـــرق األوســـط 

وآســـيا الوســـطى، محافظـــا علـــى النبـــرة 
التفاؤلية وهو يشير إلى أن االقتصاد العربي 
فـــي عام 2017 حافظ على نوع من االســـتقرار 
رغـــم التحديات التي مرت بهـــا املنطقة، وأنه 
مـــن املتوقـــع أن ينمو االقتصـــاد العاملي في 
2018 مبعـــدل 3.7 باملئة وهذا ســـيكون له أثر 
إيجابي على االقتصـــاد العربي، إال أنه حذر 
فـــي نفس الوقت مـــن أن املنطقـــة تعاني من 
ضعف في تأمني فرص عمـــل جديدة، ويكمن 

التحدي أمامها في خفض نسبة البطالة.
وبحســـب بيانات منظمة العمل العربية، 
يعتبـــر معـــدل البطالة فـــي العالـــم العربي 
هـــو األعلى بـــني مناطـــق العالـــم، إذ يقترب 
مـــن 20 باملئة. وللشـــباب النصيب األكبر من 
هذا املعـــدل، ولعل من أبرز أســـباب ارتفاعه 
واالقتصـــادي  السياســـي  االســـتقرار  عـــدم 
والصراعات الداخلية، ال سيما في سوريا 

والعراق واليمن وليبيا.
وأوضـــح أزعور أن احلكومات 
في العالم العربي هي ”املُوِظف 
دراســـة  أظهـــرت  إذ  األول“، 
أخيرة لصندوق النقد الدولي 
صاحبـــة  هـــي  املنطقـــة  أن 
في  عامليـــا  األعلـــى  النســـب 
التوظيـــف بالقطاع احلكومي. 
وتابـــع ”أي تطور في اســـتخدام 
تكنولوجيا إدارة األعمال، يؤدي إلى 

خلق املزيد من فرص العمل“.
وتوقـــع املدير اإلقليمي لصندوق النقد أن 
يكون للشـــركات الصغيرة واملتوسطة الدور 
األكبر في خلق الوظائف في السنوات اخلمس 
املقبلة. واختصر أزعور التحديات األساسية 
التي تواجه العالم العربي اقتصاديًا في العام 
2018 في أربعة هي: التكيف مع مرحلة ما بعد 
النفط لبناء اقتصاد جديد، وإجراء إصالحات 
بنيوية، والعمل على تخفيض أثر الصراعات 
والوضع اجليوسياسي الذي يؤثر سلبًا على 
النمو االقتصادي، أما التحدي الرابع فيكمن 
في دعم املؤسسات ومحاربة الهدر والفساد.

وحـــول حالـــة العالـــم اقتصاديـــا، قـــال 
جوزيف ستيغليتز، احلائز على جائزة نوبل 
في علوم االقتصاد، إن العوملة أصبحت واقعا 
مفروضا على دول العالم ويتوقع استمرارها 
فـــي الســـنوات املقبلـــة نظـــرا إليجابياتهـــا 
العديـــدة مثل زيـــادة حجم التجـــارة الدولية 
واالستثمارات األجنبية، والنمو االقتصادي، 

ونشر العديد من املفاهيم واألفكار احلديثة.
وأوضح ستيغليتز أن العوملة ال تزال غير 
عادلة بالنســـبة للعديد من األطـــراف، فهناك 

الكثير من الدول التي تضررت من جرائها وال 
تزال تعاني من أزماتها االقتصادية، مشـــيرا 
إلى أن الدول املتقدمة لم تســـلم من ســـلبيات 
العوملـــة، فسياســـات فرض الضرائـــب التي 
ينتهجهـــا دونالـــد ترامب على ســـبيل املثال 
أدت إلى تأجيج الســـخط وعـــدم الرضى عن 
أثر اتســـاع الفجوة بني األغنياء والفقراء في 

الواليات املتحدة األميركية.

حالة العالم

كان مـــن بـــني املشـــاركني فـــي دورة 2017 
للمنتـــدى االســـتراتيجي العربـــي الرئيـــس 
الفرنسي السابق فرنسوا هوالند، الذي شدد 
فـــي مداخلته على أهمية مثـــل هذه املنصات 
”لبناء تصور مشـــترك حول مـــا يجري اليوم 
وما ميكن أن تؤول إليه األمور غدا ملســـاعدة 

صناع القرار على تبني سياسات وقائية.
وتوقع هوالنـــد، الذي كان إلى وقت قريب 
العبـــا متحـــركا فـــي الســـاحة الدوليـــة قبل 
أن يتـــرك املجـــال خللفـــه الرئيس الفرنســـي 
إميانويـــل ماكرون في أبريـــل 2017، أن يبقى 
االتفاق النووي اإليراني قائما في العام 2018، 
لكنه شدد على ضرورة اتخاذ كل السبل التي 
”تضمن دعم العراق وحمايته من أي تدخالت 

خارجية مباشرة“.
وتطـــرق هوالند إلـــى قضية البريكســـت 
متوقعا أن يتواصل تأثر ”بريطانيا بخروجها 
مـــن االحتـــاد األوروبـــي أكثر مـــن تأثر دول 
االحتاد األوروبي خاصة بعد بقاء اســـكتلندا 
وأيرلندا الشـــمالية بعد خـــروج بريطانيا في 
حني ســـتبقى قيادة فرنســـا قويـــة ولن تهتز 
مكانتها عبر دول العالم وخاصة دول االحتاد 

األوروبي“.
وشأنه شـــأن أغلب اخلبراء، ينظر هوالند 
لروســـيا باعتبارها رقما صعبا في الســـاحة 
الدولية والعربية، ووصفها بأنها ”قّوة كبيرة 
في (اخلارطة) اجليوسياسية العاملية“، وذلك 
”بفضل جهود بوتني ومـــا يرافقها من ضعف 
في القـــوى الغربية“، باإلضافة إلى سياســـة 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامـــب الذي قال 
عنـــه روبرت غيتـــس، وزير الدفـــاع األميركي 
الســـابق، إنه ســـيكون ”رئيســـا لعام واحد“ 
و“عليه أن يتمتع بقدر من التواضع من حيث 

قدرة تغيير الواليات املتحدة للعالم“.
وقال غيتس ”هناك تخّوف من أن تســـتمر 
كوريا الشمالية في تطوير منظومة أسلحتها 
الباليســـتية العابـــرة للقارات مما ســـيخلق 
توتـــرا في العالقات الدولية، لكنني أســـتبعد 

حدوث صـــدام عســـكري وأتوقع أن تســـتقر 
األمور من خالل احلوار“.

وتوقع أن يســـتمر اإلرهاب في استهداف 
مدن كبرى في العالم بالرغم من هزمية داعش 
داخل العراق وســـوريا، وطالب بضرورة رفع 
التنسيق بني دول العالم للسيطرة على توسع 
اجلماعـــات اإلرهابيـــة ومنعهـــا مـــن امتالك 

أسلحة دمار شامل.
وفـــي جلســـة حول األحـــداث الرئيســـية 
التي ســـتؤثر على العالم فـــي 2018، قال أيان 
برمير، رئيس ومؤســـس اجلمعية األوروبية 
اآلســـيوية (يوروآســـيا)، إن الصـــني قـــادرة 
علـــى قيـــادة االقتصـــاد العاملي فيمـــا يفتقر 
العالـــم إلـــى قيـــادات منوذجية قـــادرة على 
وبنـــاء  األحـــداث  توجهـــات  فـــي  التأثيـــر 

التحالفات الفعالة.
واعتبـــر برميـــر أن سياســـات الرئيـــس 
األميركي دونالد ترامب أفقدت أميركا قدرتها 
على التأثير في ســـاحات الصـــراع مثل بحر 
الصني وســـوريا، كما أن انسحاب أميركا من 
اتفاقيـــة املناخ وتصريحـــات ترامب األخيرة 
قوبال برفض دولي واســـع يكاد يشمل مجمل 

السياسات اخلارجية األميركية.
وأوضح أن حال أوروبا شبيه بالوضع في 
أميركا من حيث التفاوت وهيمنة االحتكارات 
االقتصاديـــة الكبـــرى وهذا أدى بـــدوره إلى 
انتشـــار النزعات الشـــعبوية في بلدان هاتني 
املنطقتـــني وتراجـــع النمـــوذج االقتصـــادي 
الغربـــي لصالـــح دول مثل الصـــني واليابان 
اللتني متتلـــكان اقتصادهما وتوظفان اجلزء 
األكبـــر من النـــاجت اإلجمالي احمللـــي لرعاية 
املواطنني واســـتيعابهم في وظائف تتناسب 

مع كفاءاتهم.

المنطقة العربية في 2018

حـــول حالـــة العالم العربي سياســـيا في 
العـــام 2018 توقـــع فواز جرجس، أســـتاذ في 
العالقـــات الدوليـــة في كلية لنـــدن لالقتصاد 
التخبـــط  اســـتمرار  السياســـية  والعلـــوم 
األميركي خاصة بعد إعالن الرئيس األميركي 
بشأن القدس، واصفا ترامب بأنه يغرد خارج 
الســـرب ويضرب ركائز القـــوة األميركية في 

العالم وفي املنطقة العربية.
واعتبـــر جرجـــس أن الرئيـــس األميركي 
لن يســـتثمر في الصراع املباشـــر مع إيران، 
مشـــددا على أن غيـــاب أي اســـتراتيجية أو 
رؤيـــة للسياســـة اخلارجيـــة لـــدى الرئيس 
األميركي، وكل القرارات التي اتخذها ترامب 

خالل 2017، ســـوف يضر باملصالح األميركية 
ويقـــوض فائض القـــوة الناعمة الـــذي بنته 

أميركا على مدى سنوات وعقود.
أما في امللـــف الســـوري فاعتبر جرجس 
أن الوضع الراهن لن يشـــهد أي تغيير، فيما 
سيواجه اليمن وضعا يتسم بتنامي النزاعات 
القبلية وعمليات الثأر، في حني يتجه العراق 

إلى استقرار نسبي.

اخلليجي  اجليوسياســـي  الوضع  وحول 
في 2018، توقع عبدالرحمن الراشـــد، الكاتب 
واإلعالمـــي أن ينتهي ”اخلـــالف وتعود قطر 
إلـــى مجلس التعـــاون اخلليجي قبـــل نهاية 
العـــام 2018“، لكنـــه أكد علـــى أن العام 2018 
يتطلـــب أن يكون مجلس التعـــاون أكثر قوة 
ملواجهة إيـــران ومواجهة احلـــرب في اليمن 
واألوضاع في ليبيا وإيران والعراق وسوريا.
وأضاف أن احلوثيني خسروا أكثر من 50 
باملئة من قوتهـــم بخروج علي عبدالله صالح 
وحتى بعد وفاته، مشـــيرا إلـــى أنه في 2018 
سيكون التركيز على حترير احلديدة وصنعاء 
لكن احلرب في اليمن لن تنتهي وقد تســـتمر 
لســـنوات خصوصـــا فـــي صعـــدة املجاورة 

للسعودية. 
وتابع الراشـــد مؤكـــدا أن وجود قاســـم 
سليماني في العراق اليوم هو مببرر التفاهم 
حـــول داعـــش وبانتهاء داعش لـــم يعد هناك 
من مبـــرر للوجود اإليراني في العراق. وختم 
بقولـــه إن روســـيا أصبحت علـــى توافق مع 
دول املنطقة والعالقة معها في 2018 ســـتكون 
أفضل، روســـيا اتخذت مواقف إيجابية جتاه 
املوضـــوع فـــي اليمـــن ووقفت ضـــد تغلغل 
امليليشـــيات اإليرانيـــة في ســـوريا وهذا كله 

يعزز العالقات معها.
ويخلـــص التقريـــر الصادر عـــن املنتدى 
إلى أن احتماالت نشـــوب نزاع مسلح مباشر 
بـــني الدول منخفضـــة للغاية، لكـــن احلروب 
بالوكالة تتجـــه نحو التصعيد فـــي املنطقة. 
ومـــع الضغوط الكبـــرى التـي متـــارس على 
تنظيم داعش في العراق وسـوريا، قد تتصدر 
املشــــهد تنظيمـــات أخـــرى مثـــل جبهة فتح 
الشــــام أو تنظيم القاعدة في شــــبه اجلزيرة 
العربيـــة، لتشــــكل تهديـــدا محتمـــال خـــالل 

السـنوات القادمة.
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[ التخبط األميركي مستمر وروسيا رقم صعب في الخارطة الجيوسياسية العالمية  
[ 2018 سنة تفاؤل اقتصادي لكن التهديدات متواصلة

المنتدى االستراتيجي العربي: الحروب بالوكالة تتجه نحو التصعيد

اعترف اخلبراء واملشــــــاركون في الدورة 
العاشــــــرة للمنتدى االستراتيجي العربي، 
ــــــذي انعقد في دبي، بأن املنطقة العربية  ال
ــــــي من أزمــــــات هيكلية كانت ســــــببا  تعان
رئيسيا في حالة الفوضى واالضطرابات 
واحلروب التي شــــــهدتها وشرعت أبواب 
ــــــدول ومجتمعاتها أمام تدخالت  بعض ال
خارجية مدمرة، لكنهــــــم في نفس الوقت 
شــــــددوا على أن الصــــــورة تغيرت كثيرا 
وبدا املتحدثون متفائلني بتغييرات إيجابية 
سياسية واقتصادية واجتماعية تطل على 
دول املنطقــــــة ضمن ســــــياق عاملي متغير. 
ــــــي أهمية مخرجــــــات هــــــذا املنتدى  وتأت
وتوقعاته من كونه أضحى منصة رئيسية 
للوقوف عند أهم أحداث الســــــنة والتمعن 
فيها للخروج بخالصات وقراءات تساعد 
على جتاوز النقائص وتصحيح املسارات 
ضمن رؤية استشــــــرافية أكدت صحتها 
ــــــدى والتي  الدورات الســــــابقة مــــــن املنت
شــــــهدت مجموعة من احملطات املفصلية 
التي تنبأ فيها املتحدثون بتغييرات جذرية 

ستشهدها املنطقة.

منتديات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الدول التي ال تواكب سرعة التغيرات تخاطر بالتأخر لسنوات طويلة 

{روســـيا أصبحـــت قوة كبيرة في الخارطة الجيوسياســـية العالمية، وذلك بفضل جهود بوتيـــن وما يرافقها من ضعف 

في القوى الغربية}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي السابق

أبرز توقعات 2018

أيان بريمر:

الهجرة لن تكون أزمة 

فحسب بل ستتحول إلى 

حالة مزمنة في ٢٠١٨

فواز جرجس:

اليمن يدخل وضعا يتسم 

بتنامي النزاعات القبلية 

وعمليات الثأر

روبرت غيتس:

هناك احتمال متزايد 

لحدوث صراع بين 

إسرائيل وحزب الله

أبرز التحديات العربية 

في عام ٢٠١٨:

التكيف مع مرحلة ما بعد النفط، 

اإلصالحات البنيوية

◄

تقليص أثر الصراعات في ◄

المنطقة ودعم المؤسسات من 

خالل التمكين ومحاربة الهدر 

والفساد
مليون فرصة عمل 

تحتاج إلى توفيرها 

املنطقة خالل السنوات 

الخمس املقبلة
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} للمّرة األلف، إن االنتصار على لبنان ليس 
بديال من االنتصار على إسرائيل. من يذهب 
إلى بلدة عوكر بحجة التظاهر أمام السفارة 

األميركية وينتهي به األمر بأن ُيْقدَم على 
أعمال تخريبية تلحق الضرر بأهل البلدة 
وبزينة امليالد فيها وبسيارات تعود إلى 

مواطنني لبنانيني، إمنا يخدم إسرائيل.
على من يريد استرجاع القدس التصالح 

مع الواقع أوال، وليس املتاجرة بقضية 
املدينة املقّدسة. الواقع يقول إن القرار الذي 
اتخذه الرئيس دونالد ترامب والذي يعتبر 

فيه القدس عاصمة إلسرائيل، إّمنا هو 
قرار ينم عن رغبة في ضرب كل القرارات 

الدولية بعرض احلائط و”يشكل طوق جناة 
للجماعات اإلرهابية“، كما قال الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الذي دعا 
اإلدارة األميركية إلى التعّقل و”التراجع“ عن 
هذا القرار اخلاطئ الذي يصب في مصلحة 

كّل املتطّرفني في املنطقة.
ما أقدم عليه الرئيس األميركي يشكل 
خرقا لكّل قرارات الشرعية الدولية، اللهّم 

إال إذا وّضح ترامب في مرحلة الحقة 
ما الذي يعنيه بالقدس. هل هي القدس 

الشرقية أم القدس الغربية. هل يعتبر أّن 
من حق إسرائيل ضّم القدس الشرقية أم 

أن القدس الشرقية، أو ”القدس الشريف“، 
كما كان يسّميها ياسر عرفات الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني عاصمة للدولة 
الفلسطينية التي يفترض بها أن ترى النور 
في يوم من األيام في إطار تسوية شاملة؟
أّيا تكن التفسيرات لقرار ترامب، فإن 

ما أقـدم عليه الرئيس األميركي هو اخلطأ 
بعينه، ذلك أن املستفيد األول من قراره 
الغريب الذي جاء في توقيت مريب هو 
إيران وامليليشيات املذهبية التابعة لها 

التي سارعت إلى خلخلة الوضع اللبناني 
في إحدى أكثر املراحل دقة في تاريخ 

البلد. في مقّدم من استفاد من قرار ترامب 
هم املتاجرون بفلسطني والقدس وبقضية 

الشعب الفلسطيني. في سياق املتاجرة 
بالقدس، حتيي إيران في كل سنة في يوم 

اجلمعة األخير من شهر رمضان املبارك 
”يوم القدس“. الهدف من ذلك خطف القدس 

من العرب وال شيء غير ذلك. ما الذي فعلته 
إيران عندما تعرضت القدس خلطر حقيقي 

أخيرا، وهو خطر يتمثل في ما أقدم عليه 
دونالد ترامب؟ اجلواب أنها لم تقدم على 

شيء باستثناء إرسال قيس اخلزعلي، قائد 
إحدى امليليشيات املذهبية العراقية التابعة 
لها إلى جنوب لبنان لتأكيد أن لبنان ليس 
دولة حتترم نفسها، بل إنه مجّرد ”ساحة“ 

لآلخرين ال أكثر.
ال ميكن عزل قرار ترامب عن سلسلة 

من األخطاء العربية التي ارتكبت في حّق 
القضّية الفلسطينية. ال يجوز بالطبع جتاهل 
ما ارتكبه الفلسطينيون في حق نفسهم مبا 

سّهل على شخص مثل ترامب اإلقدام على ما 
أقدم عليه.

األكيد أن خطابات أشبه مبواضيع 
إنشائية لتلميذ في الصفوف االبتدائية، من 

نوع اخلطاب الذي ألقاه وزير اخلارجية 
اللبناني جبران باسيل في اجتماع وزراء 
اخلارجية العرب الذي انعقد في القاهرة 

أخيرا ميثل أكبر خدمة إلسرائيل. مثل هذه 
اخلطابات التي تدعو إلى مقاطعة أميركا 

تعكس جهال وسطحية وغيابا ألي إملام في 
األوضاع الدولية والتوازنات اإلقليمية. 

إنها، بكل بساطة، خطابات تعّبر عن رغبة 
في املزايدة لغرض ما في نفس يعقوب. وما 

أدراك ما في نفس يعقوب؟ منذ متى ميكن 
للمزايدة إعادة القدس إلى أصحابها، منذ 
متى تعيد اخلطابات واألغاني القدس إلى 

أهل القدس؟
في كّل األحوال، ثّمة حاجة إلى جهد 

عربي من نوع مختلف ملواجهة الهجمة التي 
تتعّرض لها القدس، وذلك بعيدا عن التمنيات 
واألعمال الهوجاء التي رافقت التظاهرة التي 
حاولت االقتراب من موقع السفارة األميركية 

في لبنان.
تكون نقطة البداية في االعتراف بأّن 

الطريق إلى القدس ال متّر ال ببلدة لبنانية 
وال بأي مدينة عربية. من قّدم القدس، التي 

يفترض أن تكون حتت وصاية دولية بصفة 
كونها مدينة تخص اليهود واملسيحيني 

واملسلمني، هدّية إلسرائيل هو من اعترف 
مبنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا 

وحيدا للشعب الفلسطيني. مجّرد اتخاذ مثل 
هذا القرار في القّمة العربية التي انعقدت 

في الرباط في العام ١٩٧٤، كان استجابة 
لرغبة إسرائيل في حتويل الضّفة الغربية، 

مبا في ذلك القدس الشرقية، من أرض 
”محتّلة“ في العام ١٩٦٧، ينطبق عليها القرار 

٢٤٢ الصادر عن مجلس األمن، إلى أرض 
متنازع عليها. كانت القدس الشرقية عندما 
احتّلتها إسرائيل مع الضّفة الغربية حتت 

السيادة األردنية. لألردن احلق في استرجاع 
أرضه مبوجب الشرعية الدولية. أما منظمة 

التحرير الفلسطينية فلم تكن وقتذاك على 
تلك األرض. لقد فتح قرار قمة الرباط األبواب 

على مصراعيها كي تتنّكر إسرائيل للقرار 
٢٤٢ الذي يقوم على مبدأ األرض في مقابل 
السالم، خصوصا في شأن كّل ما له عالقة 

بالقدس.
ثّمة معركة قانونية ال بد للجانب العربي 

من خوضها بعيدا عن كل ما من شأنه 
السقوط في الفّخ اإليراني. لعل أول ما يجدر 

بالعرب والفلسطينيني عمله هو تفادي 
مقاطعة نائب الرئيس األميركي مايك بنس 

عندما يزور املنطقة قبل نهاية الشهر اجلاري. 
على العكس من ذلك، على العرب عموما 

والفلسطينيني على وجه التحديد مقابلة 
بنس والسعي إلى إقناعه بأن ال مشكلة في أن 

تكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل وأن 
تنتقل السفارة األميركية إليها شرط أن تكون 

القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية 
املستقّلة ومقرا للسفارة األميركية لدى 

دولة فلسطني. من الضروري وضع مستقبل 
القدس في إطار التسوية الشاملة التي تّدعي 

الواليات املتحدة أّنها تسعى إليها.
لن تخدم مقاطعة بنس سوى إسرائيل 
وإيران التي ال هّم لها سوى املزايدة على 
العرب فلسطينيا وإقناع الواليات املتحدة 

بأّنها القوة الوحيدة التي يتوّجب على 
اإلدارة في واشنطن أن تبحث مستقبل 

املنطقة معها.
بعض التعقل ضروري بني وقت وآخر. 

يبدأ التعّقل بأخذ موازين القوى في االعتبار. 

وهذا يعني في طبيعة احلال استبعاد 
احللول العسكرية، ما دامت هذه احللول 
مستحيلة، واللجوء إلى كل ما هناك من 

وسائل قانونية ودبلوماسية إلقناع اإلدارة 
في واشنطن بأّن عليها قبل كل شيء حتديد 

عن أّي قدس تتحّدث. هل تتحّدث أيضا 
عن القدس الشرقية كأرض محتّلة أم أّنها 

تعترف بضم إسرائيل للمدينة، أي باالحتالل 
اإلسرائيلي لها؟

ال شك أن املوقف العربي في وضع حرج 
ودقيق في ظل األطماع اإلسرائيلية من جهة، 
واملشروع التوسعي اإليراني الذي يستهدف 

اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان 
ودوال أخرى من جهة أخرى. األكيد أن إدارة 

ترامب، باتخاذها قرارا من نوع اعتبار 
القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها 
ضايق كل من راهن على دعم أميركي للقوى 

العربية املعتدلة. أكثر من ذلك، كان هذا القرار 
هدية أميركية لطهران، تشبه هدية تقدمي 

العراق على صحن من فّضة إليها في العام 
.٢٠٠٣

هل على العرب املعتدلني الباحثني عن 
االستقرار وعن عالقة متمّيزة بالواليات 
املتحدة دفع ثمن خيارهم ورهانهم؟

هل عليهـم الرضوخ لفكـرة، أو على 
األصّح لكـذبة، تقول إن طريق القدس متّر 
مبهاجمة البلدة التي تقع قربها السفارة 

األميركية في لبنان، وأّن االنتصار على لبنان، 
عن طريق حتويله إلى مستعمرة إيرانية، 

بديل من االنتصار على إسرائيل واستعادة 
القدس أو محاولة ذلك بالطرق القانونية 

املتاحة؟

االنتصار على لبنان عبر المتاجرة بالقدس

{فلسطين بشعبها وحكومتها ترفض قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها. هذا قرار ظالم وانتهاك للشرعية الدولية}.

رامي احلمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{القـــرار األميركـــي باالعتـــراف بالقـــدس عاصمة إلســـرائيل خطوة تنـــذر بمخاطـــر تهب على 

المنطقة. لبنان يعلن أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني}.

سعد احلريري
رئيس الوزراء اللبناني

المستفيد األول من قرار دونالد ترامب 

الغريب الذي جاء في توقيت مريب هو 

إيران والميليشيات المذهبية التابعة 

لها التي سارعت إلى خلخلة الوضع 

اللبناني في إحدى أكثر المراحل دقة 

في تاريخ البلد

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

} ارتفعت نبرة اإليرانيني ومواليهم، لكي 
متتطي ردة الفعل الشعبية الفلسطينية 

على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
اجلائر الذي يتجاوز كل األعراف والقوانني، 

بخصوص القدس. وُيسمع الطنني العالي 
في هذه األثناء، وكأمنا هناك بالفعل جاهزية 

إيرانية خلوض الغمار. ذلك علما بأن 
التجارب التي مرت، علمت الفلسطينيني 

أن ال نصير لهم، عندما ُتدّك غزة من اجلو، 
ويشمل التدمير كل شيء فيها، دون أن يبادر 
أي طرف في اإلقليم بدك احملتلني مبقالع من 

حجارة.
كان الفلسطينيون ومازالوا يتمنون لو أن 

الطحني يتبع اجلعجعة، وعندئٍذ يحق له أن 
ميتطي هدير الشعب الفلسطيني والشعوب 

املساندة لقضيته. فعلى هذا الصعيد، يرحب 
الفلسطينيون بتقدم فيلق القدس إلى ساحة 
الشرف، أو أن ُترمى على احملتلني صواريخ 
”حزب الله“، لكن الذي يحدث في كل مرة، أن 

جبهة غزة تظل هي املفتوحة، ويظل الصمت 
البليغ هو السائد على كل اجلبهات. اآلن 
تنهض األسئلة من جديد: أليس احلراك 

الشعبي وثورة الناس باحلجارة، يبعثان 
بالرسائل املناسبة، لإلدارة األميركية 

ولالحتالل وللفضاء العربي برمته؟ وإن كانت 
هناك زيادة ملستزيد، فهل تزيدها الضفة 

وغزة، الواقعتان في داخل فضاء السيطرة 
اإلستراتيجية لالحتالل، أم ينبغي أن يزيدها 

أصحاب الطنني؟ وملاذا ال يفعل املضروبون 
بالطيران في كل يوم، في قلب سوريا أو في 
قلب دمشق، ما ُيطلب من غزة أن تفعله، على 
الرغم من امتالك املضروبني، ألنساق نيران، 
وجيوش، وقذائف صاروخية، وأسلحة للبر 

والبحر واجلو، وعمق استراتيجي وخطوط 
إمداد مفتوحة على مصادر التسليح؟ ففي 

استطاعة هؤالء، رمي شيء على العدو 
الباغي، يستأنس به املقطوعون في غزة، عن 

أي خطوط للمساندة واإلمداد؟
ال عالقة لألمر باملوقف السياسي أو 

بالرغبات، كما ال عالقة له باحلق في املقاومة 
من حيث املبدأ. فمن يختارون احلذر والتريث 

بينما هم طلقاء، ال يحق لهم حّث املُكبلني 
على خوض حرب فورية، وأن يهاتفهم قاسم 

سليماني مرشدا وواعظا جهاديا. فقبل ساعة 
واحدة من اإلعالن الشائن بلسان ترامب، كان 
التقييم العام ألحوال كل األطراف في اإلقليم، 

أنه بائس ومأزوم. فهل استطاع دونالد 
ترامب، الذي استحث عنفوان اجلماهير، أن 

يستحث عنفوان السالح؟ وملاذا ال يتوقف 
اإليرانيون أمام وقائع استطاعتهم، وأن 
يحاذروا لكي ال ُيقال بعدئذ إنهم كانوا 

يكذبون، ال سيما وأن القدس محتلة منذ 
عشرات السنني، قبل تصريح ترامب، ولم 

يقترب من قضيتها ومن حدودها سليماني 
أو عمراني، مثلما اقترب اإليرانيون من 

األضرحة واملقامات في سوريا، لكي يبرروا 
تأجيجهم للصراع الطائفي في اإلقليم توخيا 
ملد نفوذهم والوصول إلى شاطئ املتوسط، ال 

إلى حدود القدس؟
إن لدى الفلسطينيني من التجارب 

وآالمها، ما يكفي ألن يكونوا على قناعة، 
بأنهم الوحيدون اآلن، الذين يخوضون 

معركتهم دفاعا عن حقهم في وطنهم. أما 
اآلخرون، فإنهم يخوضون معاركهم خارج 

أوطانهم ولهم في ذلك شتى املقاصد، 
وليست فلسطني من بينها. فمنهم من يريد 

االستحواذ على اليمن، ولو بتغليب األقلية 
على األكثرية، ومنهم من خاض في العراق 
معركة مع مكّون محدد، من شعب العراق، 
ومنهم من شن احلرب على شعبه، عقابا 

له على املطالبة باحلرية، ومنهم من يتذرع 
باملقاومة لكي يسيطر على كل وطنه، وفي 
كل تلك السياقات، لم تكن فلسطني وجهة 

اخلائضني!
نتمنى أن نكون مخطئني، وأن يقدم 

سليماني اإليراني، الذي نّصب نفسه 
أستاذا في إدارة العمليات على العراقيني 
املوالني إليران؛ برهانه على خطأ ما نقول. 

فالفلسطينيون ينامون ويقومون على 
أمنيات السلم األهلي في أوطان العرب، لكي 
تستقيم الرؤى وتتبدى العقول كما األوطان، 
في أمت عافيتها. أما الذين يفتحون جبهات 

االستنزاف، في اإلقليم، فال يحق لهم توظيف 
العنوان الفلسطيني لتعلية شأنهم والتفوق 

األدبي على اآلخرين. فالكالم ال ُيعلي شأن 
أحد، بل بالعكس هو يعزز البراهني على 

رداءة اخليارات وعلى َزْيف اخلطاب، وعلى 
نزعات القهر والرغبة في فرض االستبداد 

على اآلخرين، وفرض وقائع ظاملة على 
الناس، تطيح بحقوقهم كمواطنني متساوين 
في احلقوق والواجبات، مع سائر مواطنيهم!
ال ينسى الفلسطينيون أن جزأهم الالجئ 

إلى العراق، تعرض في الفترة من أواخر 
٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢ ألعتى أنواع الظلم واإلهانة 

وسفك الدماء، بعد إطاحة األميركيني 
نظام حكم صدام حسني. فقد انقض أتباع 

سليماني عليهم دون متييز، وأخذوهم 
باجلملة، ودفعوا بهم إلى الصحراء على 

احلدود بني العراق وسوريا، دون ذنب 

اقترفوه، فُأغلقت في وجوههم حدود املمانعة 
التي يزعمها النظام السوري. ومن استطاع 

منهم ابتياع جواز سفر عراقي والوصول 
به إلى دمشق؛ كان يحتجز أطفاله في 

مسكنه، لكي ال يكتشف املخبرون السوريون 
املنتشرون فلسطينيته من خالل لهجة 

أطفاله. وظل املعذبون في العراء لسنوات، 
تهاجمهم الوحوش البرية، وكثيرا ما قضت 

األمهات احلوامل نحبهن، ألن الطريق بني 
اخليمة وأقرب مشفى للوالدة يستغرق رحلة 

ساعات بالسيارة. كانوا يتصببون عرقا 
في خيامهم البالية صيفا، ويرتعشون من 
البرد فيها شتاء، دون أن يشفق عليهم أي 
طرف باستثناء حكومة تشيلي في أميركا 

اجلنوبية، التي سمعت مبأساتهم فأرسلت 
تطلبهم لإليواء. فماذا تنتظر غزة من هؤالء، 
في حال اختارت خوض معركتها بالنيران؟

لقد كانت أفاعيلهم وال تزال، بعض نتاج 
انهيار األوطان ومتزق وئامها الوطني. لذا 

فإن فلسطني ال تنتظر من القوى املتنفذة 
في اجلوار، أكثر من استقرارها وعافيتها 

وتضميد جراحها، لكي تعود كما كانت، ولو 
في املستوى نفسه الذي كانت عليه في العام 
١٩٤٨. إن مقبرة الشهداء العراقيني في منطقة 

جنني، تشهد حتى اآلن على وحدة العراق 
املفتقدة اليوم، ألنها تضم رفات الشهداء 

امليامني من كل الطوائف واألديان.
دعونا من الكالم ذي األمنيات القصوى، 
وليركز هؤالء على األمنيات البسيطة، لعلها 
تكون التوطئة املناسبة لبناء العنفوان الذي 

يجعل الطنني واجلعجعة، فعال واقعيا، 
وطحنا حقيقيا السترداد احلقوق في القدس 

وغيرها.

الطنين يعلو على صوت الهدير

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

التجارب التي مرت، علمت 

الفلسطينيين أن ال نصير لهم، 

عندما تدك غزة من الجو، ويشمل 

التدمير كل شيء فيها، دون أن يبادر 

أي طرف في اإلقليم بدك المحتلين 

بمقالع من حجارة
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} كان جبران باسيل، وزير اخلارجية 
اللبناني، بليغا في كلمته أمام وزراء 

اخلارجية العرب حني دعا إلى فرض عقوبات 
اقتصادية على الواليات املتحدة.

بالعرض والطول نال خطابه استحسان 
اآلخرين، وهو ما يؤكد أن األمور ال تزال 

سيئة، بل هي أسوأ مما كانت عليه قبل خطوة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الطائشة.
فالرجل الذي هو جبران باسيل، وهو 

باملناسبة وزير خارجية لبنان الناطق باسم 
حزب الله في املؤمترات العربية، سبق اجلميع 

إلى اجتراح معجزة ال ميكن للمنطق البشري 
أن يصل إلى معادالتها السرية. 

سر تلك العبقرية يكمن في كفاءة باسيل 
في تعلم درس املقاومة واملمانعة. فليس 

مطلوبا وفق تعاليم فقهاء ذلك الدرس أن يقول 
املرء احلقيقة ويواجهها مبا امتلكت يداه من 

القدرة، وهو ما يشكل اعترافا بقوة الواقع، 
بل املطلوب أن يقول املرء كالما ينطوي على 

تأثير شعبوي وإن كان ذلك الكالم مجرد هواء 
في شبك كما ُيقال.

لم يخترع حزب الله الذي يستمد منه 
باسيل بالغته اللغوية تلك اللعبة. لقد ورثها 

اإلسالمويون من النظام السياسي العربي 

القدمي وآمنوا بها بيقني مطلق يوم تبنتها 
جمهورية اخلميني اإلسالمية.

أما حني دخلت الواليات املتحدة على 
اخلط وأوهمت اجلميع بأن املجاهدين في 

أفغانستان قد هزموا بقوتهم الذاتية وبدعم 
من املالئكة االحتاد السوفييتي بكل جبروته 
بحيث حفرت تلك الهزمية قبرا ألعظم جتربة 

شيوعية في التاريخ، فإن امليزان كله صار 
يعمل لصالح تلك البالغة الفارغة من احلقيقة.

لقد صدق الكثيرون أن في إمكان أسامة 
بن الدن بقاعدته الرثة أن يهزم أميركا، وهو 

ما يصح أيضا على الفخ الذي وقع فيه 
كثيرون حني صدقوا أن بإمكان حسن نصرالله 

مبيليشياته أن يهزم إسرائيل. لم يتعلم أحد 
من كارثتْي أفغانستان والعراق الدرس الذي 

نتج عن نكران احلقيقة وهو ما جر لبنان 
إلى كارثة مروعة عام ٢٠٠٦. نصرالله نفسه 
شعر بالذعر حني اكتشف أن مغامرته قادت 

إلى خراب، لم يكن يتخيل وقوعه إال باعتباره 
متهيدا لظهور املهدي املنتظر من أجل أن 

تكون القيامة ممكنة حسب النظرية الشيعية.
كان صدام حسني وقد انقطع عن الواقع 
يوم أوهم الشعوب العربية بأن النصر على 

األميركان بات قريبا لم ير الهزمية في عيون 

املقربني منه الذين صاروا يدركون مدى 
اخلديعة التي وقعوا في شركها. وهو ما لم 

ميكن تخيل وقوعه بالنسبة ألتباع حسن 
نصرالله ومنهم جبران باسيل. ذلك ألن 

أولئك األتباع لن يحركوا سوى ألسنتهم ضد 
الواليات املتحدة. وهو ما تفعله أيقونتهم 

إيران. لقد فتح باسيل باب املزاد على 
مصراعيه.

لم يجرؤ أحد من وزراء اخلارجية العرب 
الذين كانوا يستمعون إلى خطابه الكاذب 

على أن يلقمه حجرا. إن فعل أحد ذلك سيكون 
خائنا للقضية. بالنسبة لي شخصيا فإن 

قضية وضع حزب الله نفسه في خدمتها هي 
قضية مشكوك في انتسابها إلى عالم احلقيقة. 
فذلك احلزب الطائفي الذي نذر نفسه من أجل 

نشر قيم التخلف والفقر والتزوير والكذب 
والكراهية واجلهل، ليس في إمكانه أن يرى 

احلقيقة خارج منظور الولي الفقيه.
باسيل الذي طالب العرب بإعالن احلرب 

االقتصادية على الواليات املتحدة هو ابن 
تلك املدرسة الشعبوية املنافقة. لم يسأله 

أحد من احلاضرين ”ترى كيف ميكن القيام 
بذلك؟“. سؤال من ذلك النوع سُيعتبر نوعا 
من محاولة إجهاض مسعى مقاوم. كان من 

املمكن أن يضحك أولئك احلاضرون وال أحد 
يلومهم. فالكذبة أكبر من أن متر في ثقب إبرة 
الواقع. الوزير الذي متول دولته جزءا حيويا 

من وجودها من خالل املساعدات األجنبية 
وحتويالت اللبنانيني املقيمني في أفريقيا 

وأميركا الالتينية واخلليج العربي لم يلزمه 
أحد بالصمت احتراما للعقل حني دعا إلى 

تضييق اخلناق على أكبر قوة اقتصادية في 
الكرة األرضية.

اعتقد أن اإلعجاب بجنون باسيل هو 
اعتراف علني من قبل اآلخرين بعجزهم عن 

االعتراف باحلقيقة ومواجهتها.
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} االستمرار في تبني لغات مختلفة 
للميليشيات ال يبني دولة وال يضع حجر 

أساس ألي تنمية، ورغم أن العراق عبر 
تاريخه احلديث اجتهد في وضع قواعد 
وإعالء صروح املؤسسات، إال أنه مع كل 

تغيير، إن في االنقالبات السياسية أو 
العسكرية، صعودًا إلى االحتالل األميركي، 

ألغى باألقساط أو نقدا كل ما تراكم من جهود 
وخبرات وإجنازات العهود أو احلكومات 

السابقة.
امليليشيات في العراق هي بناء مسبق 

التجهيز والتدريب واإلعداد، حيث ساهمت 
تلك امليليشيات في احلرب اإليرانية العراقية 

بالقتال إلى جانب إيران، وكبدت اجليش 
والشعب العراقيني خسائر في األرواح 

واملعدات، ومن بينها العمليات اإلرهابية 
التي طالت األبرياء داخل املدن وحتديدًا 
في العاصمة بغداد؛ وهؤالء انتقلوا بعد 
احتالل العراق في أبريل ٢٠٠٣ إلى حكم 

العراق كأحزاب ومنظمات وبرعاية أميركية 
فجة في سخريتها، ألنها رفعت شعار النظام 

الدميقراطي اجلديد للعراق أو للشرق األوسط.
الواليات املتحدة األميركية منذ االحتالل 
تدعم احلكومة العراقية وتشد على يديها في 

دوراتها االنتخابية وزعاماتها، وتنقلت من 
مرحلة إلى أخرى، من مرحلة ما قبل داعش 

إلى مرحلة ما بعد داعش وزوال أو اضمحالل 
التنوع السكاني، مع اختصار املشهد 

السياسي بتناوب عمالء إيران إن كان نوري 
املالكي أو حيدر العبادي، أي حزب الدعوة 
وحتالفه الطائفي لقيادة العراق من سيء 

إلى أسوأ أو من أسوأ إلى سيء في مداورة 
إيرانية العناصر ومبباركة أميركية تراوح 

على حلظة االحتالل دون أي اعتبار للتخريب 
في بنية املجتمع العراقي أو للمجازر 

واإلبادات.
هل حقًا الواليات املتحدة األميركية ال 

متتلك الرؤية الكافية إلعادة حساباتها وفق 
اإلحصاءات، وال نقول وفق التزاماتها كدولة 

محتلة أو كدولة عظمى أو كدولة حتت كل 
املسميات ال ميكنها أبدًا أن تتنصل من 

االعتراف بأنها مشرفة أو متبنية للنظام 
السياسي في العراق، وهي تتولى قيادة 

التحالف الدولي ضد إرهاب داعش الذي كان 
سببًا لتمدد اإلرهاب اإليراني في املنطقة، كما 

أنها في مقدمة الدول املوقعة على االتفاق 
النووي، أو باألحرى الدول املوقعة على 

تفويض إيران بالتمدد واكتساح ميليشياتها 
وفتنتها الطائفية ألكثر من بلد عربي؛ إذا 

كانت أميركا مصرة على ثقتها بأحزاب وقادة 
العملية السياسية في املرحلة املقبلة، فهذا 

يعني تناقضًا صريحًا مع وصفها إليران 
كدولة أولى راعية وداعمة لإلرهاب في العالم.

الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل 
فترته الرئاسية التي تقترب من إكمال عامها 
األول، وفي قراره نقل السفارة األميركية إلى 
القدس بعد اعترافه بها كعاصمة إلسرائيل، 
يبدو أنه ينفذ تعهداته لناخبيه تباعا ودون 
تردد أو مباالة باألصداء في داخل أميركا أو 

خارجها، كما في قضية القدس احلساسة 
جدا.

بهذا املنطق ميكن قراءة رؤيته لسياسة 
إدارته في العراق، أي إن العراق على قائمة 
تطبيقاته في استرداد نفقات احلرب املكلفة 

إلزاحة النظام العراقي الوطني السابق 
وإحالل نظام أقل ما يقال عنه إنه نظام 

محاصصة طائفي بنظام ميليشياوي مؤدلج 
بعقيدة احلرس الثوري اإليراني.

الرئيس ترامب في حملته االنتخابية وردا 
على سؤال يتكرر ويتعلق بسيادة العراق، 

كانت إجاباته تكتفي بالقهقهة؛ وذلك ما 
يفترض أن نتوقف عنده لتفسير ما يجري من 

اندحار أمام داعش، أو انتصار على داعش، 
أو تأييد بعض امليليشيات لرئيس الوزراء 

حيدر العبادي نكاية برئيس الوزراء السابق 
نوري املالكي في موجة تطريب خطابي ملا قبل 
االنتخابات املقبلة وبجملة قرارات و“هوسات“ 
شعبية عن حل امليليشيات التي بدأت تتناوش 

حل احلشد الشعبي بحالة ال شعورية من 
جهات فاعلة فيه ألغراض مسايرة التوجهات 

وامليول السياسية، في أعقاب انتصار مالمحه 
مزدوجة تتقاسمه الدولة كنظام حكومي أو 

كنظام ميليشياوي.
ليس شيئا جديدا التعاون بني امليليشيات 
التابعة للحرس الثوري اإليراني، أو التواجد 

في قواطع عمليات لبنان والعراق وسوريا 
واليمن، أو في دول مازالت فيها امليليشيات 
بأدوارها السرية والتي ستطفو إلى السطح 

عند اكتمال أدواتها أو في حاالت الكشف 
املبكر عنها.

تتفاخر القيادات امليليشياوية بالتعاون 
امليداني في خطبها وتصريحاتها، أما الضجة 
األخيرة حول تواجد عناصر منها عند احلدود 

اللبنانية فهي تسريب إعالمي مقصود 
بتوقيته اللبناني وتوقيته اإليراني. وطبعا 
التوقيت اإليراني هو األهم ألنه يؤكد على 

هيمنة قرارها على املنطقة عموما في جتاوز 
معتاد حتى على ”مانشيتات“ أتباع املشروع 
اإليراني في العراق الذين يسايرون حماسة 
حزب الدعوة احلاكم حول السيادة الوطنية 

والقرار الوطني املستقل.
مقولة حصر السالح بيد الدولة، من 
الرئيس األميركي إلى الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون إلى رؤساء دول آخرين، هي 
مجرد نصائح تقليدية للبدء بصفحة جديدة 
بعد مآٍس متصلة. األمم املتحدة أيضًا تأمل 

في ذلك، لكن التصريحات بشأن تقييم زعماء 
امليليشيات أو قادتها السياسيني ال تلقى 

عقوال وآذانا صاغية، إال إذا صدرت رمبا من 
مراجعة استراتيجية لضمان حتقيق أهداف 

التداول السياسي للمشروع اإليراني.
لذلك فإن فكرة دمج ميليشيات احلشد 

الشعبي في القوات العسكرية النظامية تأتي 
مبثابة كارثة أخرى لتحويل ما تبقى من 

االحترافية واملهنية إلى مسارات عقائدية؛ 
وهذا ليس اتهاما بل موضع تباه بغايات 

تشكيل احلشد الشعبي، على حد قول قادتهم 

في ضرورة التأثير املنسجم مع نظرية والية 
الفقيه لتأسيس جيش عقائدي.

امليليشيات في العراق كانت موجودة قبل 
احلشد الشعبي وقبل القتال مع داعش، وكان 
بإمكان حشود املتطوعني بعد فتوى املرجعية 
أن يزج بها في ألوية وفصائل تابعة بإدارتها 

وحركتها ضمن الفرق العسكرية، وهي 
عمليات سوق تديرها وفق ضوابط معظم 

جيوش العالم في حاالت احلروب أو الكوارث، 
ونتائجها مضمونة وال حتتمل اخلروقات أو 
لزوم إصدار قوانني مثيرة لالختالف كما في 

النعرات الطائفية داخل البرملان واملجتمع 
العراقي.

االلتفاف على الوطن أو األوطان بلعبة 
امليليشيات العابرة للحدود، لعبة خطرة لن 
تؤدي إال إلى تهاوي بقايا القوانني الراعية 

للمواطنة، إذ ال معنى للدستور في وجود ولو 
فصيل واحد يؤدي واجباته األمنية بإشراف 
طائفي ومبرجعية سالح يقررها رجل دين أو 

رجل سياسة، وكالهما بأهداف فرض اإلرادات 
وسلطات املنابر اخلاصة.

كذلك قوات البيشمركة الكردية، كان لزامًا 
عليها وعلى قادتها ومنذ سنوات أن يتم 

حتويلها إلى جيش وقوات نظامية بكامل 
معداتها وأزيائها كما في اجليوش املعاصرة، 
وضمن واجبات احلماية والدفاع عن اإلقليم. 

إنها حسابات ميكن من خاللها توفير رؤية 
مختلفة لواجبات البيشمركة ومهماتها 

ومستقبلها كذلك؛ وإال مباذا تختلف عن شكل 
ومضمون امليليشيات.

الدوافع وراء مغريات اخلصوصية، قومية 
كانت أو دينية أو مشاريع عقائدية، ال تعمر 

طويًال ولن يكتب لها النجاح ألنها أشبه 
بتوصيلة بني مرحلتني من هشاشة السيادة 

واألمن وفوضى السالح وارتباك الغايات 
واألهداف. حصر السالح بيد الدولة ال أحد 

يختلف فيه، لكن أي دولة نقصد، والواقع 
يتجه لتحويل حتى الدول إلى ميليشيات في 

خدمة املشروع اإليراني.

حصر السالح بيد الدولة، ال أحد يختلف 

فيه، لكن أي دولة نقصد، والواقع يتجه 

لتحويل حتى الدول إلى ميليشيات في 

خدمة المشروع اإليراني

جبران باسيل، وهو وزير خارجية لبنان 

الناطق باسم حزب الله في المؤتمرات 

العربية، سبق الجميع إلى اجتراح 

معجزة ال يمكن للمنطق البشري أن 

يصل إلى معادالتها السرية

من أسباب قرار نقل السفارة األميركية 

إلى القدس انقسام العالم العربي 

بسبب القالقل والفتن التي واكبت ما 

يسمى الربيع العربي. استغل ترامب 

هذه الفرصة الثمينة بينما الفرس 

يسرحون ويمرحون في اليمن وسوريا 

ولبنان والعراق

} لم توافق أي دولة ”محترمة“على اعتراف 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقدس 

عاصمة إلسرائيل، وتوجيهه لنقل سفارة بالده 
إليها. ما هي دوافع هذا االعتراف األحمق، 
وما هي تداعياته، ومن استفاد منه بجانب 

إسرائيل؟
من أهم أسباب اتخاذ ترامب هذا القرار 

حتويل األنظار عن التحقيق الداخلي في 
تدخالت روسيا في حملته االنتخابية، 
وخاصة أن دائرة االتهام أصابت صهر 

الرئيس جاريد كوشنير. السبب الثاني حرص 
ترامب على دغدغة مشاعر اللوبي اليهودي 

وقوة تأثير هذا اللوبي على نتائج االنتخابات 
األميركية. الواضح أن اعتراف ترامب بالقدس 

عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها جاء 
استجابة جلماعات الضغط األميركية اليمينية 

املتطرفة املؤيدة إلسرائيل، واستخفافا 
مبصالح العالم العربي واإلسالمي.

كذلك رمبا من أسباب قرار نقل السفارة 
إلى القدس انقسام العالم العربي بسبب 

القالقل والفنت التي واكبت ما يسّمى الربيع 
العربي. استغل ترامب هذه الفرصة الثمينة، 
بينما الفرس يسرحون وميرحون في اليمن 

وسوريا ولبنان والعراق، والعالم العربي 
غارق في مستنقع الصراعات واحلروب. لعلي 

أذكر على سبيل املثال مقتل الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح، واستقالة رئيس 

الوزراء اللبناني سعد احلريري ثم إعالنه 
إلغاء االستقالة، إضافة إلى نشاز املوقف 

القطري املشني. كل هذه العوامل أنتجت بيئة 
حاضنة لزرع املزيد من األلغام والدسائس في 

العالم العربي.
أما تداعيات قرار ترامب فهي عديدة. 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يهدد 

هوية القدس العربية واإلسالمية واملسيحية 
والقانونية. القرار كذلك ُيعَتبر خروجا عن 
اإلجماع الدولي وتخليا واضحا عن موقع 

واشنطن كراعية نزيهة للسالم.
إال أن هذا القرار غير القانوني لن يعطي 
الشرعية لالحتالل، ولن يغير تاريخ أو هوية 

القدس الشريف. القرار تسبب في تصعيد 
اإلسرائيلي، واندالع  الصراع الفلسطيني – 

املواجهات في الضفة الغربية احملتلة. روسيا 
وأملانيا وفرنسا واليابان واألزهر والكنيسة 

املصرية حّذرت من عواقب هذه اخلطوة التي 
ستفتح أبواب جهنم ال في العالم العربي 

وحسب، بل في العالم بأسره. حتى املرشح 
الرئاسي السابق بيرني ساندرز، وهو عضو 
كونغرس أميركي يهودي، وصف قرار ترامب 

بأن له تبعات سلبية على املنطقة بأكملها.
العالم كله أقر في جلسة مجلس األمن 

األسبوع املاضي أن حتقيق السالم في الشرق 
األوسط يقوم على رؤية حل الدولتني وإنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطني 

وعاصمتها القدس الشريف. إال أن الرئيس 
األميركي مصمم على االنحياز لتل أبيب خرقا 
لقرارات الشرعية الدولية. كذلك رفضت جميع 

الدول العربية في اجتماعها في القاهرة 
اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
واعتبرت القرار خرقا خطيرا للقانون الدولي 

ولقرارات مجلس األمن واجلمعية العامة لألمم 
املتحدة.

املستفيدون كثر؛ فالقرار األحمق للرئيس 
ترامب ال يختلف عن الفرقعات اإلعالمية 
املتشنجة واالتهامات واملزايدات الفارغة 

والتهم الكاذبة ضد اململكة العربية السعودية. 
ْر في اجتماع الوزراء  وبينما كانت قطر ُتَنظِّ

العرب كانت قناة اجلزيرة، ومعها شلة 
”القومجية“ في حارة حريك وأزقة غزة، تقود 

حفالت الشتم املسعورة ضد اململكة.
املوقف السعودي واضح ويعلو فوق كل 

شعارات الشتامني والكارهني واحلزبيني الذين 
باعوا أقالمهم ومواقفهم بثمن بخس. لعلنا 

نتذكر أن امللك عبدالعزيز لم يقبل في عام ١٩٢٦ 
بوعد بلفور، ورفض أن يعترف للبريطانيني 

بشرعية وجودهم في فلسطني.
عودة خلطاب الرئيس ترامب، األمير 

تركي الفيصل رئيس االستخبارات السعودية 
األسبق، خلص األمر بجملة مفيدة قائال إن 

القدس ليست ملكًا لترامب كي يعطيها ألحد. 
أعتقد أّن الفكرة وصلت.

القدس ليست ملكا لترامب

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

حامد الكيالني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{برنامـــج اإلصـــالح االقتصادي الـــذي تعمل الحكومـــة المصرية على تنفيذه ال غنـــى عنه إلعادة 

مؤشرات أداء االقتصاد المحلي إلى مساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية}.

حافظ غامن
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

{فائض الحساب الجاري الكويتي شهد تحسنا طفيفا في 2017 نتيجة تراجع تحويالت العمالة 

الوافدة وتراجع الواردات وبعض الزيادات في الدخل االستثماري}.

تقرير صادر عن
بنك الكويت الوطني

} بريوت - شّكلت األزمات السياسية والرؤية 
االقتصادية الضبابية التي يعاني منها لبنان، 
صداعـــا مزمنا للمطوريـــن العقاريـــني الذين 
استســـلموا لألمـــر للواقـــع رغـــم محاوالتهم 

املستميتة للنهوض بأعمالهم.
وبـــني خبراء متشـــائمني مـــن تعافي هذا 
النشاط في الوقت القريب، ومطورين يحاولون 
متنية أنفســـهم باســـتقرار هش ومـــن بينهم 
شـــركة ســـوليدير العقارية، ضاعـــت بوصلة 

استقرار القطاع.
وجتـــد الشـــركة التي تأسســـت فـــي 1990 
إلعـــادة بنـــاء بيـــروت بعـــد انتهـــاء احلرب 
األهليـــة صعوبة في التغلب على أحدث موجة 

اضطرابات سياسية في الشرق األوسط.
وحتى اندالع االنتفاضات العربية في 2011 
واشـــتعال احلرب األهلية في سوريا املجاورة 
كانت أنشـــطة ســـوليدير العقاريـــة تزدهر مع 

القطاع العقاري في لبنان. 
لكـــن التوترات السياســـية أدت لتشـــديد 
إجراءات األمن حول أبرز إجنازات ســـوليدير 
بوســـط بيروت وعزوف املســـتثمرين. كما أن 
انخفـــاض أســـعار النفط يضغط على ســـوق 

تعتمد منذ فترة طويلة على ثروة اخلليج.
وقـــال أســـامة قبانـــي الرئيـــس التنفيذي 
للعمليات في ســـوليدير انترناشـــونال لوكالة 
رويتـــرز ”ينبغـــي أن يؤمن املســـتثمرون بأن 
لبنان ميضي على طريق االســـتقرار بشكل ما 

كي يستثمروا“.
وأضـــاف ”ال يـــزال املطّورون فـــي مرحلة 
االنتظـــار رغـــم أن البعـــض من املســـتثمرين 
يتفاوضون على صفقات لالســـتفادة من قيمة 

عقارات في وسط املدينة في املدى البعيد“.
ولـــم تبع ســـوليدير أي أراض هـــذا العام 
وُمنيت بخسائر صافية غير مدققة قدرها 18.9 

مليون دوالر فـــي النصف األول من هذا العام، 
لكن الشركة تقول إن بعض املفاوضات مازالت 

جارية.
ويعني اعتمادها علـــى بيع األراضي أنها 
قد تشـــهد تذبذبا كبيرا بني الربح واخلسارة. 
لكن ذروة األربـــاح اآلن باتت أقل كثيرا، بينما 
ازداد قاع اخلســـائر عمقا عمـــا كان عليه قبل 

عشر سنوات.
وفـــي مواجهـــة ذلـــك تعـــرض ســـوليدير 
صفقـــات جديدة ملشـــترين محتملني لألراضي 
وزادت التركيز على إيرادات التأجير وخفضت 

اإلنفاق.
وقال قباني الذي شـــارك فـــي وضع خطة 
ســـوليدير الرئيســـية األصليـــة ملدينة بيروت 
”حتاول ســـوليدير التيســـير على اجلادين في 

الشراء“.
وذكـــر محللون أن ندرة األراضي في لبنان 
وامتالك سوليدير للمواقع الرئيسية يعني أن 
الشركة حتظى بقيمة جيدة علي املدى املتوسط 
إلى الطويل ولكن احلفاظ على الســـيولة على 

املدى القصير ميثل حتدّيا.
رفيـــق  الراحـــل  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
احلريري قد أسس الشـــركة اللبنانية لتطوير 
وإعـــادة إعمار وســـط بيروت في عـــام 1994، 
وكان الهدف هو استكمـال أعمالها وتصفيتهـا 

بحلول 2019.
لكـــن احلريـــري اغتيل في عـــام 2005، مما 
أدى إلى نشوب سلسلة من األزمات السياسية 

واالقتصادية واألمنية في لبنان.
وجرى متديـــد مهمة ســـوليدير حتى عام 
2029 ولكـــن ال يزال بحوزتهـــا نحو1.7 مليون 
متـــر مربـــع من األراضـــي للبيع ولـــم يحصل 

املساهمون على أي توزيعات هذا العام.

وبســـبب اإلجراءات األمنية املشددة حول 
منطقـــة ســـاحة النجمـــة أحد أهـــم إجنازات 
سوليدير في بيروت وقرب البرملان اللبناني، ال 
يستطيع الناس دخول املنطقة بحرية وأغلقت 

معظم املتاجر واملطاعم أبوابها.
وباعت ســـوليدير معظم املباني هناك، لكن 
ذبول املنطقـــة أدى لعزوف املســـتثمرين. كما 
تقلـــص عـــدد املترددين على منطقة التســـوق 
املجاورة والتي تدّر دخال عليها من اإليجارات.
وقـــال قبانـــي ”كانـــت هنـــاك فتـــرة يأتي 
فيهـــا الناس مـــن اخلليج وحلمهـــم أن يأتوا 
ويجلســـوا… ال يفعلون شـــيئا سوي اجللوس 
في إشـــارة إلى فترة االزدهار  ومراقبة املارة“ 

في عامي 2004 و2005.

وأضاف ”أنـــا على يقني من أنه إذا لم تكن 
هنـــاك تلك اجليوب األمنية في وســـط املدينة، 

لظل وسط املدينة مركز جذب“ للزائرين.
وانخفضت أسعار األراضي بوسط املدينة 
بواقـــع واحد إلى اثنني باملئة ســـنويا وبنحو 
15 باملئة خالل الســـنوات اخلمس إلى السبع 

األخيرة.
وفي مواجهة ذلك، تعتزم ســـوليدير البدء 
في حتويل مســـاحات إدارية غير مستغلة إلى 
شقق ســـكنية صغيرة وعرض صفقات أفضل 

على املستثمرين.
وقال قباني ”اليوم، قد تقّدم لك ســـوليدير 
شـــروطا أكثر مرونة للسداد أو للتطوير ألنها 
تدرك ببساطة أنك تخاطر بنقودك“، مشيرا إلى 

أن الشـــركة العقاريـــة اللبنانية حتاول خفض 
التكاليف وتقليـــص النفقات العامة ما بني 25 

و30 باملئة.
وشـــمل ذلك األمر االنســـحاب من بورصة 
لندن بســـبب حجم التـــداول الضعيف الذي ال 
يســـتحق الرســـوم املدفوعة، كما تراجع سعر 
سهم ســـوليدير في لبنان إلى نحو 8 دوالرات 
أمس، بعدمـــا بلغ ذروته عند حوالي 40 دوالرا 

في منتصف عام 2008.
وقال قبانـــي ”مازالت هناك بعض عالمات 
االســـتفهام الكبيـــرة بشـــأن البلـــد واملنطقة 
بصفة عامة“، مشـــيرا إلى األمن واالنقسامات 
السياسية وانخفاض أسعار النفط ومستقبل 

سوريا.

تفاقمــــــت متاعب قطاع العقارات في لبنان خالل الســــــنوات األخيرة لتنحدر إلى حالة من 
الركود غير املســــــبوق في ظل اســــــتمرار االضطرابات السياســــــية الداخلية التي أرخت 
بتداعياتها على االقتصاد احمللي بشــــــكل كبير، وزادت من منســــــوب املخاوف من انفجار 

فقاعة عقارية محتملة مستقبال.

مطورو العقارات في لبنان يستسلمون للمستقبل املجهول

[ وضعية شركة سوليدير العقارية تعكس معاناة القطاع المشلول  [ مخاوف من انفجار فقاعة عقارية في الفترة المقبلة

هدوء في حركة البيع والشراء

هواوي تطلق جيال من الهواتف بتقنية الذكاء االصطناعي

نسخة مبتكرة من هواتف {ميت 10} الذكية

} ديب - اختـــارت شـــركة هـــواوي الصينية 
دولـــة اإلمارات إلطالق أحـــدث إصداراتها من 
هواتفهـــا الذكيـــة ”ميت 10“، الـــذي ميزج بني 
األداء الرفيـــع والفخامة في التصميم ببصمة 

شركة بورشه األملانية.
ويعـــّد هاتـــف ”هـــواوي ميت 10 بورشـــه 
ديزايـــن“ أفضـــل إصـــدارات هواتـــف ”ميت“ 
الذكيـــة، بفضل تزويده بحلول تخزين تشـــمل 
ذاكـــرة وصول عشـــوائي بســـعة 6 غيغابايت 
وذاكـــرة تخزين داخلي بســـعة 256 غيغابايت 

لالرتقاء مبستويات األداء.
ويعتبـــر اجلهاز النســـخة األقـــوى عامليا 
بـــني الهواتف الذكية املدعومـــة بتقنية الذكاء 
االصطناعـــي واملـــزودة بواجهـــة مســـتخدم 
مصممـــة خصيصـــا لهذا اإلصـــدار احلصري 
لتضفي طابعا مـــن التفرد واخلصوصية على 

تصاميم ”بورشه ديزاين“.
وتتجلـــى احلرفيـــة العاليـــة فـــي تصميم 
الهاتـــف الذكي البالغ ســـعره 1440 دوالرا من 
خالل مظهره اخلزفي املصقول وبلونه األسود 

املاسي بشكل حصري.

ويعكس الغالف الغرافيتي املتناســـق في 
تصميم الهاتف معايير اجلمالية واملستوحاة 
من تصاميم ”بورشـــه ديزاين“، التي تشـــتهر 
بحرفيتهـــا العاليـــة فـــي تصميـــم احلـــواف 

املنحنية بالغة النعومة واإلتقان.
ويتكامـــل الهاتـــف في إصـــداره احملدود 
مع جميـــع عناصر أدائه الذكـــي، مبا في ذلك 
الســـرعة الذكية والطاقـــة الذكيـــة والكاميرا 

الذكية.
وقال جني جياو رئيـــس مجموعة هواوي 
ألعمال املســـتهلكني مبنطقة الشـــرق األوسط 
وأفريقيـــا إن ”اإلمارات واحدة من األســـواق 
التي حتتفي وتقدر عاليا املســـتويات الرفيعة 
مـــن االبتـــكار واإلتقان التـــي نقدمهـــا. ومن 
هـــذا املنطلق، فإننا نعتقد بأن أحدث نســـخة 

نقدمها مـــن هذه الهواتف محـــدودة اإلصدار 
ستلقى إقباال واسعا“.

وأضـــاف ”مت تصميم هواتف هواوي ميت 
10 بورشـــه ديزاين خصيصا لعشاق الفخامة، 
والذين ينشدون اختبار جتربة متكاملة جتمع 
بني الســـرعة التـــي ال تضاهـــى واألداء رفيع 

املستوى والتصميم بأرقى درجات اإلتقان“.
ومت تزويـــد هواتـــف ”ميـــت 10“ مبعالـــج 
”كيريـــن 970“ كأول رقاقـــة للهاتـــف احملمـــول 
تتضمـــن وحدة معاجلة عصبية مخصصة لها 
على مســـتوى العالم، مما يبشـــر ببزوغ جيل 
جديد من الهواتف الذكية فائقة التطور والتي 
جتعل مـــن أمناط احليـــاة املســـتقبلية واقعا 

ملموسا.

الرباط تعزز صناعة السيارات

باستثمارات بقيمة 1.5 مليار دوالر
} الربــاط - كشـــفت مصادر مغربية رســـمية 
لوكالـــة رويتـــرز أن الرباط أبرمـــت مجموعة 
كبيـــرة مـــن االتفاقيـــات فـــي مجـــال صناعة 
الســـيارات ناهزت املليار دوالر ســـتمكنها من 

صناعة أجزاء السيارات وتصديرها.
وقـــال عبدالواحـــد رحـــال مديـــر صناعة 
واالســـتثمار  الصناعـــة  بـــوزارة  الســـيارات 
والتجـــارة واالقتصـــاد الرقمـــي لرويتـــرز إن 
املغرب ”وقع 26 اتفاقية في مجال الســـيارات 
بتكلفـــة 1.5 مليـــار دوالر منهـــا 11 اتفاقية مع 

شركات تتمركز في املغرب ألول مرة“.
وأضـــاف ”بالنســـبة لالتفاقيـــات األخرى 
تخـــص معامل جديدة لشـــركات متواجدة من 
األصل في املغرب وذلك لتلبية احتياجاتها في 

السوق“.
وتضم االتفاقيات 13 مشـــروعا جديدا في 
إطـــار مركز للتصنيـــع مرتبـــط مبصنع ”بي.

إس.إيـــه بيجـــو“ حتـــت اإلنشـــاء فـــي مدينة 
القنيطرة شمالي العاصمة الرباط. ومن املقرر 
افتتاح املصنع في عام 2019 وســـيكون إنتاجه 

املبدئي 90 ألف سيارة سنويا.
ومن بني تلك االستثمارات الضخمة، ستة 
التي  مشـــاريع هي جزء من منظومـــة ”رينو“ 

تعمل على التطوير انطالقا من اململكة.
وتشـــكل خمسة اســـتثمارات أخرى جزءا 
الذي أطلق  من مخطط ”الكابـــالت واالتصال“ 
فـــي أكتوبر مـــن عام 2014 وســـيجري نشـــر 
اســـتثمارين في إطار أنشـــطة الشركة العاملية 

فاليو املتخصصة في قطع الغيار.
ويقول خبراء عن قطاع السيارات املغربي 
ومـــن ضمنه شـــركات قطع الغيار، إنه شـــهد 
طفـــرة مهمـــة في الســـنوات األخيـــرة جعلت 
الكثير من الشـــركات الكبرى مثل رينو وبيجو 

تستثمر في هذا القطاع.
وبـــدأت عـــدة مصانع فـــي إنتـــاج هياكل 
العجالت مـــن األلومنيوم، ولوحـــات ومقاعد 

السيارات ومعدات كهروميكانيكية أخرى.

وأضاف رحـــال ”اليوم وصلنا إلى حتقيق 
55 باملئة من نســـبة االندماج احمللي في قطاع 
الســـيارات في املغرب علـــى أن نصل في أفق 
2020 إلى نسبة اندماج تقدر بنحو 65 باملئة“.

وكان املغـــرب قـــد وقـــع خـــالل األســـبوع 
املاضي على اتفاقية مع شـــركة ”بي.واي.دي“ 
الصينية لصناعة الســـيارات الكهربائية للحد 
مـــن انبعاث الغازات وهذا املشـــروع األول في 

قارة أفريقيا.

وأكد وزير الصناعة املغربي حفيظ العلمي 
أن املصانع اجلديدة تشـــهد على موقع املغرب 
في األنشـــطة ذات القيمـــة املضافـــة العالية، 
فضال عن ثقة املستثمرين الدوليني املشهورين 

باليد العاملة املغربية.
وقـــال العلمي إن ”االســـتثمارات اجلديدة 
تقـــدم تخصصـــات جديدة في ميـــدان صناعة 
السيارات، وال ســـيما من خالل تلبية احلاجة 
التي كانت تستورد من قبل، وستولد أكثر من 
11 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2020“.
وســـيتم تنفيـــذ 13 مشـــروعا في ســـياق 
منظومـــة ”بيجـــو“ التي تقود تطـــورا جديدا 
للقطاع سيســـاعد على خلق قطب صناعي في 

مدينة القنيطرة.
وذكر الوزير املغربي أن مخطط التســـريع 
الصناعي، الذي انطلق في 2014 ويســـتمر إلى 
غاية ســـنة 2020، يشكل ركيزة أساسية إلرساء 
صناعة عصرية قوية وتنافسية وخطوة هامة 
على درب االرتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة.
ويهدف املخطط إلـــى توفير نصف مليون 
وظيفة بحلول عام 2020، وزيادة حصة القطاع 
الصناعـــي من النـــاجت احمللـــي اإلجمالي إلى 
نحو 9 باملئة، لينتقـــل من 14 إلى 23 باملئة في 

أفق سنة 2020.
وتظهر بيانات رســـمية، إلـــى أن صادرات 
القطاع حققت رقـــم معامالت بلغ نحو 6 مليار 
دوالر العـــام املاضـــي، وتتوقـــع احلكومة أن 

حتقق 10 مليار دوالر بحلول عام 2020.

حفيظ العلمي:

االستثمارات الجديدة 

ستوفر أكثر من 11 ألف 

فرصة عمل بحلول 2020

جين جياو:

أحدث نسخة من ميت 10 

ستكون محدودة ونتوقع 

إقباال واسعا على الجهاز

شركة جديدة تعمل في 

مجال صناعة وتركيب 

السيارات تتمركز في 

المغرب للمرة األولى
11

أسامة قباني:

المستثمرون في مرحلة 

االنتظار والترقب رغم 

تفاوض البعض على صفقات

سوليدير لم تبع أي أراض 

هذا العام ومنيت بخسائر 

قدرها 18.9 مليون دوالر 

في النصف األول من 2017
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اقتصاد

} الرياض - وّقع صندوق االستثمارات العامة 
الســـعودي أمـــس مذكـــرة تفاهم مع الشـــركة 
األميركية ”أي.إم.ســـي انترتينمنت القابضة“، 
أكبر مشـــّغل لدور الســـينما فـــي العالم، غداة 
قرار الرياض رفع احلظـــر املفروض على دور 
الســـينما منـــذ 35 عامـــا وإعـــادة فتحها أمام 

اجلمهور.
ويتضمن االتفاق، وهو عبـــارة عن مذكرة 
تفاهـــم غير ملزمـــة، التعاون بـــني الصندوق 
من أجل استكشاف طرق  وشركة ”أي.إم.سي“ 
عـــرض وتوزيع احملتوى الســـينمائي وفرص 
االستثمار والشراكة املتعّلقة به في السعودية.
ويأتي هذا التحّول ضمن مساعي الرياض 
إلصـــالح االقتصـــاد عبـــر التقليـــل النفقـــات 
احلكوميـــة وتشـــجيع القطاع اخلـــاص على 
الدخـــول في هذه املغامرة لزيـــادة الكفاءة مبا 

يتالءم مع رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل.
الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة األنباء 
عـــن متحدث باســـم صنـــدوق االســـتثمارات 
العامة قوله إن القطاع السينمائي ”من املتوقع 

أن يقارب حجمه مليار دوالر“.
وتستخدم احلكومة صندوق االستثمارات 
العامـــة، الـــذي تزيـــد أصوله علـــى 220 مليار 
دوالر، في دعم مســـاعيها الراميـــة إلى تنويع 
موارد االقتصاد الســـعودي وتقليص اعتماده 

على النفط.
مجموعـــة  فـــي  الصنـــدوق  ويســـتثمر 
واســـعة من القطاعات مثـــل التطوير العقاري 
والســـياحة  التكنولوجيـــة  واالســـتثمارات 

وإعادة تدوير املخلفات.
وتعتبر شـــركة ”أي.إم.سي“ مالكة العالمة 
التجاريـــة أوديـــون، إحـــدى كبـــرى شـــركات 
االســـتثمار في هـــذا املجال فـــي العالم وهي 
تتولى إدارة ألف دار ســـينما و11 ألف شاشة 

عرض سينمائي.

وقـــال آدم أرون الرئيـــس التنفيذي لـ“أي.
إن ”هذا اإلعالن يعّد حلظة تاريخية  إم.ســـي“ 
بالنســـبة لقطـــاع عـــرض وتوزيـــع احملتوى 
الســـينمائي، وفرصة غير مســـبوقة للربط ما 
بني منتجات ’أي.إم.ســـي‘ الســـينمائية وأكثر 

من 30 مليونا من سكان السعودية“.
وأضاف أرون ”نرى في الســـعودية فرصة 
جتارية مثمرة لشـــركة ”أي.إم سي“، وباملقابل 
ليس هناك شـــركة أخرى على مستوى العالم، 
تقّدم جتربة ســـينما متكاملـــة بالطريقة التي 

تقدمها ”أي.إم.سي“.
وتتطلـــع شـــركات أخـــرى متخصصة في 
تشغيل دور الســـينما إلى السوق السعودية، 
حيـــث قالـــت شـــركة ماجـــد الفطيم املشـــغلة 
ملراكـــز التســـوق ومقرهـــا دبـــي، والتي متلك 
فوكس ســـينما، إنها تريد فتح أول دار عرض 

سينمائي في السعودية.
وأعلنت الرياض االثنني أنها ســـتبدأ منح 
التراخيص فورا، علـــى أن تعرض أول األفالم 
في دار للســـينما ابتداء مـــن مارس املقبل، في 
قـــرار تاريخـــي قد يســـاعد على إمنـــاء قطاع 

صناعة األفالم في البلد اخلليجي.
ويقود مهندس اإلصالح ولي العهد األمير 
محمـــد بن ســـلمان جهود احلكومـــة من أجل 
تنويع االقتصاد الذي يعتمد بشـــكل كامل على 
النفط حينما أعلن عن اســـتراتيجية في أبريل 
العام املاضي، اثر تضرر بالده في الســـنوات 
األربع األخيرة بفعل تدهور العائدات النفطية.
ومـــن املتوقـــع أن يعـــاد افتتـــاح 300 دار 
للســـينما في الســـعودية تضّم أكثر من ألفي 
شاشـــة عرض بحلول العام 2030، وفقا لوزارة 

الثقافة.
وتأمل السلطات الســـعودية أن يؤمن هذا 
القطاع مداخيل تقـــّدر بحوالي 24 مليار دوالر 

ســـنويا، وأن يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة 
و130 ألف أخرى غير مباشرة.

ويقـــول اقتصاديـــون إن االتفاقيـــة تدعم 
أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق األســـر 
السعودية على األنشـــطة الثقافية والترفيهية 
مـــن 2.9 باملئة إلى 6 باملئة بحلول نهاية العقد 

املقبل.
وُينفق السعوديون املليارات من الدوالرات 
ســـنويا على مشـــاهدة األفالم وزيـــارة مراكز 
الترفيه واملواقع الســـياحية في دول ومناطق 

مجاورة كإمارة دبي.
وميّثل قـــرار إعادة إحياء قطاع الســـينما 
حتـــّوال اجتماعيـــا كبيرا في الســـعودية التي 
تـــرّوج منذ أشـــهر لقطاع الترفيـــه وهو حجر 
األســـاس في اخلطة االقتصاديـــة االجتماعية 

اإلصالحية ”رؤية 2030“.

دشــــــنت الرياض حقبة االســــــتثمارات في صناعة السينما بإبرامها اتفاقا مع أكبر شركة 
توزيع ســــــينمائي في العالم، لتطوير قطاع كان منسيا طيلة عقود، كونه أحد أبرز محاور 

برنامج اإلصالح االقتصادي الذي يقوده ولي العهد األمير محمد بن سلمان.

السعودية تدشن حقبة االستثمارات في صناعة السينما

[ الرياض تبرم صفقة مع شركة {أي.إم.سي} األميركية للتوزيع  [ توقعات بتحصيل عوائد تقدر بنحو 24 مليار دوالر سنويا

نقلة تاريخية في التحول االقتصادي

آدم أرون:

االتفاق يعد لحظة تاريخية 

بالنسبة لقطاع السينما 

{أي.إم.سي} وخاصة لـ

صندوق االستثمارات العامة:

قطاع السينما السعودي 

من المتوقع أن يقارب حجمه 

مليار دوالر

{الســـعودية شـــريك أساســـي للمملكـــة المتحدة، لذلـــك ســـنواصل تقديم الدعـــم من أجل 

المساعدة في تحقيق خطتها الطموحة المتمثلة في برنامج رؤية 2030 لإلصالح االقتصادي}.

فيليب هاموند
وزير اخلزانة البريطاني

{لريـــادة األعمال دور حاســـم في تمكين المرأة اقتصاديا وقد الحظنا فـــي الفترة األخيرة زيادة 

ملحوظة في مبادرات ريادة األعمال من قبل النساء اإلماراتيات}.

سعيد مطر املري
نائب املدير التنفيذي ملؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة

} الرياض - باشرت منصة ”نون“ اإللكترونية 
أمس تقدمي خدماتها للعمالء في الســـعودية، 
في خطـــوة يقول خبـــراء إنها متّهـــد ملرحلة 
جديدة في قطاع التجارة اإللكترونية بالبالد.

ودخـــل ســـباق التجـــارة اإللكترونية في 
منطقـــة اخلليج مرحلة جديـــدة بإطالق موقع 
”نون.كـــوم“ مطلع أكتوبر املاضي في اإلمارات 
مـــن قبل عدد من املســـتثمرين الكبـــار بقيادة 

رجل األعمال اإلماراتي محمد العبار.
وقال العبـــار، تعليقا على إطـــالق املوقع 
في السعودية إن ”اململكة تشهد اليوم مرحلة 
جديـــدة مـــن التحـــّول االقتصـــادي والرقمي 

انطالقا من رؤية السعودية 2030“.

وأوضـــح أن ”نـــون“ تقـــّدم ســـوقا رقمية 
حيويـــة تركز على تلبيـــة احتياجات العمالء 
وتدعـــم الســـوق احمللية عبر جتربة تســـوق 

جديدة ومبتكرة.
بدعـــم كبير من  وحتظـــى منصة ”نـــون“ 
صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة الســـعودي 
اخلليجيـــني  املســـتثمرين  مـــن  ومجموعـــة 
البارزين، وهـــي متثل خيارا مثاليا يناســـب 
اهتمـــام الشـــباب الســـعودي مبتابعة أحدث 

التطورات الرقمية.
ويتوقع أن ترتفع املبيعات اإللكترونية في 
الســـعودية إلى 13.9 مليار دوالر بحلول 2021 

من 8.7 مليار دوالر متوقعة للعام احلالي.

منصة {نون} تباشر خدماتها في السعودية

الصني تزيد استثماراتها في نفط الشرق األوسط لتغذية اقتصادها

} لندن – تتزايد املؤشرات على جنوح الصني 
إلى اقتناص فرص االســـتثمار في نفط الشرق 
األوســـط لتغطية العجز املســـجل في مختلف 

مصادر الطاقة لديها.
ويؤكد العديد من املهتمني بقطاع النفط أن 
بكني باتت فاعال رئيسيا في السنوات األخيرة 
في هـــذا املجال مـــن خالل اهتمامهـــا املكثف 
باالستثمارات النفطية في السعودية والعراق 

وإيران.
وعلـــى مـــدار ربع قـــرن، وّســـعت الصني 
عالقاتهـــا ذات الصلة بالطاقة وكذلك بصمتها 

التجارية في الشرق األوسط، وأصبحت رافدا 
جديـــدا مهّما فـــي ما يتعلق مبحـــركات النمو 

اإلقليمية.
واعتبـــر اقتصاديـــون أن تراجع أســـعار 
النفـــط للعام الرابع علـــى التوالي كان مبثابة 
هدية لالقتصاد الصينـــي، إذ أّدى إلى خفض 
فاتورة الواردات إلى النصف في غضون سنة 

واحدة.
ومبا أن الصني استهلكت قرابة 6.4 مليون 
برميل نفـــط يوميا في عام 2004، ارتفع الطلب 
اليومي على النفط إلى 10.4 ماليني برميل بعد 

عقد مـــن ذلك التاريخ، ليصل إلى 11.67 مليون 
برميل يوميا في يوليو املاضي.

وكان الرئيـــس الصيني شـــي جـــني بينغ 
قد اســـتخدم خالل كلمة له فـــي مايو املاضي 
لوصف منوذج  عبارة ”وضع طبيعي جديـــد“ 
النمو االقتصادي اجلديد لبالده ودعا شي إلى 
ثورة طاقـــة للحد من االعتمـــاد املفرط للصني 
علـــى الوقود األحفوري مـــن أجل حتقيق منو 

اقتصادي مستدام.
ويهدف هـــذا النموذج، إلى إبطـــاء النمو 
الكلـــي علـــى املـــدى الطويـــل بالتزامـــن مـــع 
إصالحـــات شـــاملة ملواصلة تعزيـــز التنمية 

االقتصادية.
ومـــع ذلك، فـــإن توقعات تقريـــر ”إنيرجي 
أوتلـــوك“ لهـــذا العام والصادر عـــن مجموعة 

”بريتيش بتروليـــوم“ البريطانية حول الطاقة 
في الصني، تفيد بـــأن االعتماد على النفط في 
البالد سيرتفع من املعدل احلالي من 61 باملئة 

إلى 79 باملئة بحلول عام 2035.
وتوقع اخلبراء الذين أعدوا التقرير ارتفاع 
حصة الصني من اســـتهالك النفط العاملي من 
18 باملئـــة إلـــى 20 باملئـــة، متجـــاوزة حصـــة 
الواليات املتحدة لتصبح أكبر مستهلك للنفط 

في العالم.
ولذلـــك، فـــإن منتجـــي الشـــرق األوســـط 
سيلبون حصة الصني الكبيرة من الطلب على 
النفط اخلـــام على املدى القصير واملتوســـط، 
وهذا ســـيؤدي حتما إلى زيـــادة انخراط بكني 

في املنطقة.
ويعد البحث عن أسواق لتدفق النفط دون 
انقطاع، من أجل النمو االقتصادي املســـتدام 
أمـــرا بالغ األهميـــة لصانعي السياســـات في 
الصـــني. ونظـــرا لالحتياطيـــات الضخمة من 
النفط التي يتمتع بها منتجو الشرق األوسط، 
للمورديـــن  مغناطيســـا  املنطقـــة  أصبحـــت 

الرئيسيني لبكني.
ولـــم تدفع التحـــوالت في حركيـــة الطاقة 
اجليوسياســـية حـــكام الصـــني إلـــى زيـــادة 
وجودهم في املنطقة فقط، لكن سعى املنتجون 
اخلليجيـــون تدريجيـــا أيضا لالســـتفادة من 

القوة العاملية املتزايدة للصني.
ومع تزايد اعتماد الصني على النفط، تغير 
أيضا مع مرور الوقت الدور البعيد والســـلبي 

الذي احتفظت به بكني في املنطقة سابقا.
ورغـــم امتـــالك الصـــني واحدا مـــن أكبر 
احتياطيـــات النفـــط في آســـيا، فـــإن اإلنتاج 
احمللـــي لم يكن كافيا ملواجهة الزيادة املفاجئة 
فـــي الطلب، ومن ثم جاء حوالي ثلثي إمدادات 
النفط الصينية من الشرق األوسط مبا في ذلك 

السعودية وإيران والعراق.
وتعززت العالقات السعودية الصينية منذ 
عـــام 2001 وبفضـــل رغبة الريـــاض في تنويع 

حتالفاتها العاملية، زادت التجارة بني الطرفني 
مبقدار عشرة أضعاف في الفترة من 2002 إلى 

2012 لتصل إلى 74 مليار دوالر. 
وبالنظر إلى أن السعودية كانت أكبر موّرد 
للصني بالنفط اخلام خالل العقد املاضي بأكثر 
من مليون برميل يوميا، فإن مشـــاركة شـــركة 
أرامكو السعودية في مشروع مشترك ملعاجلة 
اخلام الســـعودي في مقاطعة فوجيان، تشـــير 

إلى أن العالقة ستستمر في التطور.
ورغم تردد الشركات النفطية الصينية في 
االستثمار في املشاريع التي متضي ضد التيار 
العـــام في املنطقـــة، لكن بدعم من مؤسســـات 
الدولة، ازداد عدد العقـــود املوقعة في العراق 

وإيران لتطوير حقول النفط الكبيرة.
وأصبحـــت مجموعـــة ”سي.إن.بي.ســـي“ 
النفطيـــة الصينية اململوكـــة للدولة أحد أكبر 
املســـتثمرين فـــي صناعـــة النفط في الشـــرق 
األوســـط خاصة بعد الغـــزو األميركي للعراق 

في 2003.
وكشـــف مســـؤوالن بقطاع النفط العراقي 
الشـــهر املاضـــي أن املجموعة أبـــدت اهتماما 
بتطويـــر حقل مجنـــون العراقي، الـــذي تريد 

شركة رويال داتش شل اخلروج منه.
ومتلك شركات النفط الصينية أكثر من 20 
باملئة من مشـــاريع قطاع النفط قبل اإلنتاج أو 
مـــا يطلق عليه مصطلح ”املنبـــع“ في العراق. 
وفـــي 2013 وقعـــت الصـــني والعـــراق عقـــدا 

ملضاعفة تصدير النفط اخلام.
وقامـــت الصـــني بـــدور أكبـــر فـــي قطاع 
مشـــروعات املنبع في إيران، خالل الســـنوات 
األخيــــرة، بينما كانــــت طهـران رابــــع أكبـر 

مـورد نفطي للصني خـالل العقـد املـاضي.
ورغـــم انحســـار واردات الصني من اخلام 
بســـبب العقوبات املفروضة علـــى طهران، إال 
أن شركة النفط الصينية وشركة الغاز والنفط 
الصينية ”ســـينوبك“ قد استثمرا في قطاع ما 

قبل اإلنتاج في إيران.

[ أسعار الخام المنخفضة تقدم هدية ثمينة للشركات الصينية  [ االستثمار في الطاقة السعودية والعراقية ضمن دائرة اهتمام بكني

االستثمارات الصينية تبتلع نفط المنطقة

ســــــرعت الصني من وتيرة اعتماد أســــــس ألمن الطاقة متكنها من تقييم إمكاناتها املتاحة 
ووضــــــع قائمة باملخاطر التي تواجهها مســــــتقبال، لذلك وجهت بكــــــني أنظارها في الفترة 

األخيرة إلى نفط الشرق األوسط بشكل أكبر لتغذية عجالتها االقتصادية.
شي جين بينغ:

هناك وضع طبيعي جديد، 

علينا التأقلم معه وإدماجه 

في نموذج النمو للصين

بريتيش بتروليوم:

استهالك الصين من النفط 

بحلول عام 2035 سيكون 

األكبر بين دول العالم
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تحديات

كمـــا ذهـــب املاليـــني مـــن أجـــل  } لنــدن – 
التصويت لصالـــح تيارات ميينيـــة متطرفة 
في أوروبا، وللمرشـــح الرئاســـي، الذي صار 
رئيســـا في الواليات املتحـــدة، دونالد ترامب 
مـــن أجل رســـم مالمح لشـــكل مختلف إلدارة 
السياســـة فـــي بلدانهـــم بعدما فقـــدوا الثقة 
في املؤسســـات الرســـمية التقليديـــة، يقوم 
املضاربون واملستثمرون بعمل الشيء نفسه، 
طامحني في خلـــق اقتصاد جديد متاما يقوم 
على التداول املشفر على اإلنترنت، عبر عملة 

بيتكوين.
متـــرو  محطـــة  فـــي  املســـافرون  ويـــرى 
األنفـــاق بلنـــدن إعالنا بجانـــب خارطة خط 
املتروبوليتـــان، ومبيعـــات أعشـــاب لعـــالج 
اإلجهاد. هذا اإلعـــالن هو عبارة عن صندوق 
اســـتثمار يعطي املتقاعدين فرصة للمراهنة 
على ”بيتكوين“ وغيرها من العمالت املشفرة. 
يحمـــل اإلعالن عبـــارة ”التشـــفير ال يلزم أن 

يكون خفيا“.
أصبحت بيتكوين، العملـــة الرقمية التي 
أنشـــأها بعـــض املبرمجـــني علـــى اإلنترنت، 
اســـتثمارا يتحـــدث اجلميـــع عنـــه. فبحلول 
عام 2015 كان ســـعرها ال يتجـــاوز 300 دوالر 
أميركي، في حني شهدت ارتفاعا وصل إلى 10 
آالف دوالر ثم 11 ألف دوالر هذا األســـبوع ثم 
ارتفعت لتصل إلى معدل قياسي وصل إلى 17 
ألف دوالر اإلثنني املاضي. ويحذر مســـؤولو 
البنـــوك املركزية من عدم القـــدرة على التنّبؤ 
بتحـــركات بيتكويـــن، ومن املؤشـــرات التي 
تشـــير إلى أنها تشكل ”أصل فقاعة“ ميكن أن 

ينهار من حيث القيمة.

صعود مفاجئ

هـــذه القفـــزة في أســـعار بيتكويـــن، في 
وقـــت يتســـم بالتقلب املنخفض في األســـهم 
والسندات، كان مســـتحيال على العالم املالي 
أن يتجاهلها. فقد صرحت بورصة ”ناسداك“ 
األميركيـــة األربعـــاء املاضـــي بأنهـــا تخطط 
إلطالق التعاقدات اآلجلة لبيتكوين في بداية 
العام املقبل، األمر الذي من شـــأنه أن يســـهل 
على املســـتثمرين االســـتفادة من اخلســـائر 
وكذلـــك األربـــاح من هـــذه العملة املشـــفرة. 
واتباعـــا لتلك اخلطـــوة اتخذت مؤسســـات 
البورصة األميركية املنافســـة، مثل ”بورصة 

شيكاغو التجارية“، خطوات مماثلة.
وقد اعتبرت البنـــوك الكبيرة، التي تعمل 
كوســـيط في هذه السوق، االنضمام إلى هذه 
التجارة اآلجلة، على الرغم من الشكوك حول 
املنتج الكامن كمخزن للقيمة أو وسيلة للدفع.

ويفكر بنـــك ”جي بي مورغان تشـــيس“، 
برئاسة جيمي دميون، الذي وصف بيتكوين 
املســـتثمرين  مســـاعدة  فـــي  بـ“االحتيـــال“، 
وبحســـب  اآلجلـــة.  بيتكويـــن  بتعاقـــدات 
تصريحـــات مؤسســـة ”غولدمـــان ســـاكس“ 
للخدمـــات املصرفية واالســـتثمارية العاملية، 
فإنهـــا تخطط لتســـهيل تـــداول بيتكوين في 

األسواق استجابة لطلب العمالء.
وقـــال لويد بالنكفني، الرئيـــس التنفيذي 
ملؤسســـة ”غولدمان ســـاكس“، هذا األسبوع 
”لقـــد تعلمت على مر الســـنني أن هناك الكثير 

من األمور التي ال أحبها ولكنها جتري بشكل 
جيد. رمبا يكون في العالم اجلديد، شـــيء ما 
يدعمه اإلجماع وفي حال كانت عملة بيتكوين 
ناجحة في املســـتقبل، ســـأكون حينها قادرا 
على شـــرح كيف أنها عبارة عن تطّور طبيعي 

في أشكال املال“.
واخترعت بيتكوين عام 2009 للمرة األولى 
كورقـــة بحثية على يد مبرمج غير معروف أو 
مجموعة من املبرمجني املجهولني، حتت اسم 
”ساتوشـــي ناكاموتـــو“، إذ ُيعتقد أنه اســـم 
رجـــل يعيش فـــي اليابان، وُيرّجـــح أن يكون 
أحد مؤسســـي العملة الرقميـــة أو مخترعها 

الرئيس.
وحتتاج عملية إنتـــاج بيتكوين إلى وقت 
طويل وجهـــاز كمبيوتر قوي وبرنامج خاص 
بالتعديـــن يتـــم حتميلـــه مجانـــا من شـــبكة 
اإلنترنت. يتم تســـجيل املعامـــالت في قاعدة 

بيانات تسمى ”بلوكشني“.
وبعد ذلك يتم إخفاء هوية طرفي املعاملة 
املالية، كما تســـتخدم تقنيات التشـــفير ملنع 
االحتيال، وال تلعب احلكومات وال البنوك أي 

دور في هذه املعامالت.
وكانت النتيجة أن حتول علماء املستقبل 
والليبراليـــون ومدمنـــو اســـتخدام أجهـــزة 
الكمبيوتر إلى اســـتخدام منصة ”بلوكشني“ 
كوســـيلة جلمـــع النـــاس معـــا. فقـــد وجدت 
عمالتهم املشفرة استحسانا ودعما بني طبقة 
املســـتثمرين الذيـــن فقدوا الثقة فـــي الناس 
وفي املؤسســـات، وعلـــى األخص احلكومات 

والبنوك.
ويرى روبرت شـــيلر، اخلبير االقتصادي 
بجامعـــة ييـــل األميركيـــة، أن الطلـــب علـــى 
بيتكوين ينشـــأ بســـبب نفس نـــوع املخاوف 
بشـــأن احليـــاة املعاصرة التي ســـاعدت في 
انتخـــاب دونالـــد ترامـــب رئيســـا للواليات 
املتحـــدة. ويقـــول شـــيلر جلريـــدة كوارتـــز 
اإلخبارية ”تعطي بيتكوين شـــعورا بالتمكني 
والقوة، أنا أفهم ما يحدث! يســـتطيع املرء أن 
يصبـــح غنيا مبجرد أن يفهـــم هذه املعامالت 
التـــي أرى أنهـــا مـــن املمكـــن أن تكـــون حال 

أساسيا ملثل هذا النوع من املخاوف“.

سالح المجرمين

ال متلك عملة بيتكوين رقما متسلسال وال 
أي وسيلة أخرى كانت من أي نوع تتيح تتبع 
ما أنفق للوصول إلى البائع أو املشتري، مما 
يجعـــل منها فكرة رائجة لـــدى اخلارجني عن 
القانـــون مثل القراصنة وجتار املخدرات عبر 

اإلنترنت.

والســـرية التي تتمتع بها بيتكوين توفر 
ملجأ للجهات الفاعلة في الزوايا اخلفية من 
االقتصاد العاملي. ويقول الري فينك، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”بـــالك روك“، وهي أكبر 
شـــركة اســـتثمارية في العالم، ”ُتظهر سرية 
بيتكويـــن مقدار الطلب املتزايد على غســـيل 

األموال في العالم“.
اخلبيـــر  ســـتيغليتز،  جوزيـــف  وقـــال 
االقتصـــادي األميركـــي احلائز علـــى جائزة 
نوبـــل، إنه يجب حظر التعامـــل بتلك العملة 
االفتراضية ألن ”سر جناح بيتكوين يكمن في 
القـــدرة على التحايل واالفتقـــار إلى الرقابة. 
هي ال تقوم بأي وظيفـــة مفيدة للمجتمع من 

حولنا“.
وتتزايد قيمة بيتكوين بشكل لم يسبق له 
مثيل. فخالل الـ12 شـــهرا املاضية وحتى 30 
نوفمبـــر من هذا العام ارتفع ســـعر بيتكوين 
مبقـــدار 1.8 باملئة لتصل قيمتها إلى ما يقرب 
مـــن 170 مليار دوالر، وهي القيمة الســـوقية 
ألســـهم شـــركة جنرال إلكتريـــك. وباملقارنة، 
املركـــب بالكاد  تضاعف مؤشـــر ”ناســـداك“ 
خـــالل الســـنة األخيـــرة من ازدهار أســـواق 
البورصة فـــي الصناعات املتعلقة باإلنترنت. 
وحظيت فقاعات أسواق األسهم األخرى، كما 
هو احلال فـــي الواليات املتحـــدة عام 1929، 
واليابـــان عـــام 1989 أو الصني في عام 2007، 

بنفس القدر من قطاع التكنولوجيا.

بداية االنهيار

تســـتطيع بيتكوين أن ترضي كل أشكال 
الهـــوس عنـــد املســـتثمرين. ويقـــول املؤرخ

االقتصادي تشارلز 
كيندلبرغر، في 

كتابه الذي 
صدر عام 1978 

”الهوس، اخلوف 
واالنهيار“، إن 

”مثل هذه احللقات 
ميكن أن تبدأ 

باعتماد االختراع 
وآثاره املستقبلية 

التي يصعب 
تقييمها“.

فالسياســـة النقديـــة 
الفضفاضـــة، مـــن النـــوع 

الذي أعقب األزمـــة املالية عام 
2008، ميكـــن أن تشـــجع علـــى 

جنـــون االســـتثمار. فمـــع زيـــادة 
األســـعار، يزداد الضغط على االستثمارات 

من اجلهة األخرى. وارتفع معدل استثمارات 
صندوق التحـــّوط في العمالت املشـــفرة من 
55 في نهاية أغســـطس إلـــى 169 بحلول هذا 

األسبوع.
ويقول كلير نيكولز، الشـــريك في مؤسسة 
”إنفينيو كوربوريت فاينانـــس“ املالية ”هناك 
أوجـــه تشـــابه كبيـــرة بـــني فقاعـــة اإلنترنت 
وبيتكوين. كانت فقاعة اإلنترنت مدفوعة دائما 
بفضول الكثيرين ملعرفـــة املزيد وعدم تفويت 
هـــذه الفرصـــة. الكثير مـــن النـــاس تصرفوا 
دون فهم ملـــا يجري من حولهم. ونتيجة لذلك، 
ارتفعت األســـعار اآلن، وبعد أكثر من عقد من 

الزمان نتعرض ملثل هذا املوقف املتقلب“.
وبحســـب تصريحـــات مؤسســـة ”كوين 
بيز“، أحد أكبر شركات تبادل األوراق املالية، 
األربعـــاء املاضي، فإن حركة التـــداول كانت 
”مرتفعة جـــدا“ مـــا أدى إلى انخفـــاض أداء 
العمـــالء. وتعرضـــت مؤسســـة ”جيميني“، 
وهي شـــركة أخـــرى لتبـــادل األوراق املالية 
األربعـــاء  خـــالل  متقطعـــة  النخفاضـــات 
واخلميـــس املاضيني نظرا للتدفق الهائل في 

املعامالت التي شهدتها الشركة.
وقـــال خافييـــر باز، احمللل فـــي مجموعة 
”آيت“ االستشـــارية في نيويورك، إن ”بعض 
التبـــادالت تتعامـــل مـــع عشـــرات اآلالف من 
احلســـابات املفتوحـــة. هـــذا هو مـــا يحدث 

بالضبط عندما تتعرض إلى أزمة تشغيل“.
وقامت مجموعـــة ”لندن آي جـــي“، أكبر 
منصـــة تـــداول عبـــر اإلنترنـــت فـــي اململكة 
املتحدة من حيث حصتها في السوق، االثنني 
املاضي، بتعليق تداول بعض عقود بيتكوين 
اآلجلة. هذا ســـيتيح للمراهنني فرصة اللعب 
في السوق باستخدام ”عقد 
يدفع  حيث  الفـــرق“، 
طرفا التعاقد 
ق  لفـــر ا
فـــي 

الســـعر في وقت التجـــارة وعند التســـوية. 
ويقول باز إن جتار العقود االشتقاقية كانوا 

”يستشعرون ضعف السيولة“ في السوق.

وقــــد أدى هذا النمــــو املتســــارع إلى ظهور 
خطر جديد، حيــــث أن املوظفني اجلدد تنقصهم 
أيديولوجية بيتكوين. ويقول غافن براون، كبير 
محاضري االقتصاد املالي في جامعة ”مانشستر 
البريطانيــــة ومديــــر صنــــدوق  متروبوليتــــان“ 
التحوط املشــــفر ”بلوكشــــني كابيتال“، إنه ”مع 
اقتــــراب عتبة 10 آالف دوالر، قــــام العمالء فورا 
بالبيع“. وأضاف براون ”لسنوات مثلت 10 آالف 
دوالر حاجزا نفســــيا في نقاشات املنتديات عبر 
اإلنترنت. كان هذا هو احللم الذي أراد الكثيرون 
الوصول إليه. فالناس الذين اشتروا في السوق 
منذ 4 سنوات يبيعون اآلن ويصرفون العائدات 

املرتفعة“.
ومــــع مرور املزيد من الوقــــت، أعربت بعض 
املؤسســــات املنظمة عن مخــــاوف جديدة. حيث 
حــــّذر راندال كوارلز، مســــؤول نظام االحتياطي 
الفيدرالي الذي يشــــرف علــــى البنوك، اخلميس 
املاضــــي، من أن هذه العمالت الرقمية هي منتج 
لــــم يثبت بعد وجوده في وقت األزمات. وجاءت 
كلماته بعد أســــابيع فقط من حترك املسؤولني 
الصينيــــني إلغــــالق ســــوق تبــــادل بيتكوين. 
وأضــــاف كوارلــــز ”دون تلقــــي دعــــم البنــــوك 
املركزيــــة والدعم املؤسســــي، فإنــــه لن يتضح 
كيف ستعمل هذه العملة الرقمية في مركز نظام 
دفع واســــع النطاق، أو مــــا إذا كان نظام الدفع 

سيكون قادرا على العمل في أوقات الضغط“.

إنترنت األموال.. تجارة المستقبل قد تعيد العالم إلى الماضي
[ بيتكوين تتحول إلى أسرع وسيلة للثراء السريع  [ العملة االفتراضية تمضي نحو خلق فقاعة جديدة قد تتسبب في انهيار اقتصادي

أصبحت عملة بيتكوين شــــــعار كل من يريد 
أن يخرج عن إطار املؤسسات االقتصادية 
والبنوك املركزية، كما حتولت إلى مالذ آمن 
ــــــون، ورغم ذلك مازالت  للخارجني عن القان
العملة املشــــــّفرة تســــــير في طريقها بسرعة 
هائلة، غير آبهة بتحذيرات خبراء االقتصاد 
ــــــني صفوف  ــــــذي خلقته ب مــــــن الهــــــوس ال
املســــــتثمرين، وخطورة ذلك املتجّســــــدة في 
إمكانية خلق فقاعة جديدة تقود إلى انهيار 
مماثل لذلك الذي شــــــهده االقتصاد العاملي 

عام ٢٠٠٨.

«يجب حظر التعامل بتلك العملة االفتراضية ألن سر نجاح بيتكوين يكمن في القدرة على التحايل واالفتقار إلى الرقابة. هي ال 
تقوم بأي وظيفة مفيدة للمجتمع من حولنا}.

جوزيف ستيغليتز
اخلبير االقتصادى األميركي احلائز على جائزة نوبل
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الفقاعة تلوح في األفق

خبرتي عبر ســـنني طويلـــة أوصلتني 
إلى {قناعة بيتكويـــن} التي تعلمك 
أن هناك الكثير من األمور التي قد ال 

تحبها ولكنها تجري بشكل جيد
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«تزايد اســـتخدام المعلومات المشـــفرة يؤدي إلى مشـــكالت في مجال مكافحة اإلرهاب، حيث إسالم سياسي

يمكن لإلرهابيين اآلن التواصل عبر تطبيقات الدردشة بعيدا عن أنظار أجهزة األمن».

روب بيرتولي
رئيس االستخبارات الهولندية

«كـــي ال يؤدي تفكيك بعض البؤر اإلرهابية إلى زيادة الجريمة في محطات الســـكك الحديدية 

وحولها، سنعيد تحديد المهام المسندة إلى شرطة السكك الحديدية».

جان جامبون
وزير الداخلية البلجيكي

األربعاء 2017/12/13 - السنة 40 العدد 10841

أحمد جمال

} القاهرة – حازت مؤسسة األزهر على تأييد 
من قبل أوســـاط سياسية وشعبية عربية، بعد 
أن أعلن شـــيخ األزهـــر أحمد الطيـــب، رفض 
استقباله نائب الرئيس األميركي مايك بينس، 
في إطار جولته إلى منطقة الشـــرق األوســـط 
والتـــي ستشـــمل القاهـــرة فـــي 20 ديســـمبر 

اجلاري.
وحاول حســـن نصرالله زعيـــم حزب الله 
اللبناني، وقيادات إيرانية وإخوانية وسلفية 
عـــدة اســـتثمار أزمة القـــدس واملتاجـــرة بها 
سياســـيا، في محاولة خلروج احلزب وطهران 
والتيار اإلسالمي من مأزقهم اإلقليمي الراهن.
وتنطـــوي حتـــركات األزهر للخـــروج من 
النمط التقليدي إلى النمط الديني السياســـي، 
على رغبة في توسيع هامش احلركة في بعض 
األزمات، واستثمار الرصيد التاريخي الذي ال 
يـــزال يحظى به فـــي بعض الـــدول األفريقية 
واآلســـيوية، وهو دور يبدو أن القاهرة بدأت 
تلتفت إليه مؤخـــرا ملواجهة متدد نفوذ إيران 
وبعض اجلماعات املتطرفة، وكالهما اســـتفاد 
من غياب املؤسســـات الدينيـــة املعتدلة وعمل 
على سد الفراغ بطريقته التي كّبدت مجتمعات 

خسائر باهظة.
وقال الطيب في بيان له، إن األزهر ”ال ميكن 
أن يجلـــس مع من يزّيفون التاريخ ويســـلبون 
حقوق الشـــعوب ويعتدون على مقدســـاتهم“، 
متسائال ”كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما 

ال ميلكون ملن ال يستحقون؟“.
مـــع  بالتعـــاون  حاليـــا  األزهـــر  ويجّهـــز 
مجلس حكماء املســـلمني، لعقـــد مؤمتر عاملي 
لنصـــرة القدس، خـــالل الشـــهر املقبل، لبحث 
اتخاذ خطـــوات عملية لدعـــم الهّوية العربية 
والفلســـطينية للمدينـــة املقدســـة، ومن املقرر 
أن يشـــارك فيـــه كبار رجـــال الديـــن والثقافة 
وكذلـــك  بالقضيـــة،  املعنيـــني  والسياســـيني 
واملســـيحية  اإلســـالمية  الدينيـــة  القيـــادات 

الدولية ذات الصلة.
وقـــال عبدالغنـــي هندي، عضـــو املجلس 
األعلـــى للبحوث اإلســـالمية، إن اتخاذ األزهر 
ملواقف حاســـمة علـــى املســـتوى الدولي دون 
احمللـــي يرجع إلـــى التعقيـــدات السياســـية 
واإلدارية والهيكليـــة والفكرية التي يواجهها 

فـــي الداخـــل، وهـــو مـــا ينعكس ســـلبا على 
خطواته نحـــو اإلصـــالح والتجديد. وأضاف 
في تصريحـــات لـ”العرب“، أن حتركات األزهر 
اخلارجيـــة ترتبط بقـــرارات ومواقف ال متثل 
ضغطـــا داخليا علـــى األزهر، كمـــا هو احلال 
بالنسبة إلى جتديد اخلطاب الديني ومواجهة 
األفـــكار املتطرفـــة، وهـــي مجـــرد مواقف يتم 
اإلعالن عنها بعيدا عن إحداث تغييرات جذرية 

ال يستطيع اتخاذ خطوات جادة بشأنها.
وأوضح أن الدور اخلارجـــي لألزهر ”أمر 
راســـخ في وجدان كل من بداخله“، على عكس 
التجديد الذي مازال يواجه رفضا واسعا لدى 
قطاعـــات كبيرة داخلـــه، يؤثر علـــى ضبابية 
مواقفـــه التـــي حتـــاول التعامل مع انتشـــار 
األفـــكار املتطرفـــة وبـــني آراء الفقهـــاء داخله 
والذين يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه 

اآلن.
وال ميكـــن فصل موقف األزهـــر األخير عن 
مواقـــف أخرى اتخذهـــا منـــذ أن تولى أحمد 
الطيب، منصب رئيس مجلس حكماء املسلمني 
فـــي العام 2014، إذ تنوعت اجلوالت اخلارجية 
لشـــيخ األزهر، وهي زيارات ارتبطت بقضايا 

دولية عالقة مت التفاهم بشأنها.
وجـــاءت أول زيـــارة لشـــيخ األزهـــر إلى 
الفاتيـــكان فـــي العـــام 2016 لتنهي ســـنوات 
مـــن القطيعـــة بني املؤسســـتني، علـــى خلفية 
تصريحات البابا بندكت الســـادس عشـــر في 

العام 2006، ربط فيها بني اإلسالم والعنف.
وفتحـــت عـــودة العالقـــات بابـــا لتطوير 
اجلهود ملواجهـــة العنف والتطرف والتعصب 
بني األديـــان، وهي اجلهود التـــي جاءت على 
خلفيتها أهـــداف سياســـية ارتبطت بصعود 

اليمني املتطرف في العديد من بلدان العالم.
كمـــا أن األزهـــر تطرق إلى رفـــض قضايا 
العنـــف التي حلقت باملســـلمني في العديد من 
البلـــدان، كان آخرها دعمه ملســـلمي ميامنار، 
وقيادتـــه حلملـــة إنســـانية دوليـــة لتوزيـــع 
مساعدات على أكثر من 10 آالف الجئ يقيمون 

في بنغالديش.
وتداخـــل األزهـــر أيضا مع أزمة مســـلمي 
”بومبولو“ في جنوب شـــرق أفريقيا الوسطى، 
وأدان الهجـــوم الطائفـــي الـــذي تعرضوا له 
خالل شـــهر أكتوبر املاضي وأســـفر عن مقتل 
150 شخصا، وقبلها التقى شيخ األزهر رئيس 
جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى كاترين ســـامبا 
بانـــزا، أثناء زيارتها للقاهـــرة مع نهاية العام 

.2014
األزهـــر  حتـــركات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اخلارجية ذات الطابع السياســـي، من شأنها 
قطع الطريق على محاوالت التيار اإلســـالمي 
املتاجـــرة مرة أخـــرى بالقضية الفلســـطينية 

بذريعـــة حترير القدس، وهي وســـيلة تقليدية 
للترويج ألفكار جماعات متطرفة.

ومنذ اندالع أزمة القدس، خرج مسؤولون 
وكوادر إسالمية في دول عدة، ونددوا وشجبوا 
املوقف األميركي وهاجموا ما اعتبروه موقفا 

سلبيا لبعض القادة العرب.
وأكـــد أحمـــد كرميـــة، أســـتاذ الشـــريعة 
اإلســـالمية، أن قيادات األزهر تستغل الرصيد 
الكبير الذي يتمتع به في أوســـاط اإلسالميني 
الســـنة داخـــل العديـــد مـــن البلـــدان العالم، 
وحتركاتهـــا تكـــون مثقلة بهـــذا التأييد الذي 
يجعلهـــا حتقـــق تأثيرا شـــعبيا تبحـــث عنه 
مؤسســـة األزهر منذ زمن لتتمكـــن من القيام 

بدورها السياسي الغائب.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
األزهـــر ينظر إلـــى قضية القـــدس باعتبارها 
تهديدا مباشـــرا ميس الثوابت الدينية هناك، 
ورفض القبول بأنصـــاف احللول، كما أن تلك 
القضية يحوز التعامل معها على إجماع داخل 
املؤسسة الدينية، واتخاذ قرار صارم بشأنها 
يســـاهم في تقليل اخلالفات الشرعية املتعلقة 

مبواجهة األفكار املتطرفة.
وفـــي 20 نوفمبـــر املاضي أصـــدر األزهر 
بعنوان ”وثيقة األزهر عن القدس الشـــريف“، 
تضمنت تفنيدا تاريخيا للمغالطات األميركية 
بشأن القدس، وأشارت الوثيقة إلى أن القدس 
ليســـت فقط مجـــرد أرض محتلـــة، وإمنا هي 
حرم إســـالمي مســـيحي مقـــدس.. وقضيتها 

ليست فقط قضية وطنية فلسطينية، أو قضية 
قومية عربية، بل هي فوق كل ذلك قضية عقدية 

إسالمية.
وأشـــار كرمية إلـــى أن موقـــف األزهر من 
قضيـــة القـــدس تّضمن وجود فتوى شـــرعية 
إلى الفلسطينيني مبشـــروعية االنتفاضة ضد 
القـــوات اإلســـرائيلية، وهو مـــا كان يعد أمرا 
مرفوضـــا من قبل بعض الفقهاء اإلســـالميني، 
وبالتالـــي فإن موقفـــه لم يكن سياســـيا فقط 
بـــل يعّبـــر عن موقـــف دينـــي داعـــم للقضية 

الفلسطينية.
واســـتطاع األزهـــر أن يجذب إليـــه قطاعا 
األراضـــي  داخـــل  املواطنـــني  مـــن  واســـعا 
الفلســـطينية، بعـــد أن أيـــد انتفاضـــة جموع 
الفلســـطينيني ضـــد القرار األميركـــي األخير، 
قائال ”لتكن انتفاضتكـــم الثالثة بقدر إميانكم 
بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم.. ونحن معكم ولن 

نخذلكم“.
وهـــي الكلمـــات التـــي رددهـــا اآلالف من 
املغردين علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، 

وكانت ســـببا في اندالع العديد من املظاهرات 
داخـــل األراضـــي الفلســـطينية منـــذ اجلمعة 
املاضـــي. وبحســـب البعـــض مـــن املصـــادر 
السياســـية في مصـــر، فإن موقـــف األزهر له 
داللة رمزية تعبر عن موقف احلكومة املصرية، 
بعد أن اتخذت الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
موقفا مشابها لألزهر ورفضت أيضا استقبال 

نائب الرئيس األميركي.
وطالبت قوى في املعارضة الرئيس املصري 
بعدم استقبال نائب الرئيس األميركي، قبل أن 
يعلن األزهر والكنيســـة رفضهما اللقاء، وهو 
ما أرجعـــه البعض إلى كونه رســـالة تتضمن 

أيضا ردا رسميا من القاهرة جتاه واشنطن.
وذهب البعض من املراقبـــني للتأكيد على 
أن رمزيـــة موقـــف األزهـــر ال تعبـــر فقط على 
املوقف الرســـمي، لكـــن قد تعبر عـــن مواقف 
دول إســـالمية كثيرة، من املقرر أن جتتمع في 

إسطنبول، األربعاء.
وبـــدا موقـــف األزهر والكنيســـة في مصر 
من أزمة القـــدس محاولة مصريـــة ملنع تركيا 
من املتاجرة بالقمة اإلســـالمية التي تعقد على 
أرضها، واإليحاء بأنها قائدة للعالم اإلسالمي، 
عقب اتخاذ الرئيس التركي موقفا صاخبا من 
القدس اســـتخدم فيه مفردات تدغدغ مشـــاعر 
املســـلمني دون أن يتخذ موقفا واضحا بشأن 
عالقته الوطيدة مع إســـرائيل، وكأن التشـــدد 
كان مقصودا للتغطية على أمر العالقة اخلفية 

الوثيقة التي تربط أنقرة بتل أبيب.

موقف األزهر الحازم من قضية القدس يقوض مزايدات اإلسالميني

إعالن األزهر عن رفض استقبال نائب الرئيس األميركي مايك بينس، شّكل موقفا سياسيا 
قويا جمع حوله تأييدا واسعا من قوى سياسية وإسالمية. ويرى مراقبون أن قرار األزهر 
مــــــن املمكن أن يعرقل محاوالت إيران وتركيا وجماعة اإلخوان وتنظيمات ســــــلفية توظيف 
األزمة بصورة سياســــــية واســــــعة عبر املتاجرة بشعارات براقة لتحرير املسجد األقصى. 
وجاء موقف األزهر عقب مبادرة أخرى قام بها شيخه لدعم مسلمي الروهينغا واحلد من 

مزايدات اجلماعات املتشددة.

للمسلمين والمسيحيين على حد سواء

الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 

لألزهـــر  مشـــابها  موقفـــا  اتخـــذت 

نائـــب  اســـتقبال  أيضـــا  ورفضـــت 

الرئيس األميركي

◄

محاولـــة مصريـــة ملنـــع تركيـــا مـــن 

املتاجـــرة بالقمـــة اإلســـالمية التـــي 

تعقـــد علـــى أرضهـــا واإليحـــاء بأنها 

قائدة للعالم اإلسالمي

◄

} أمســرتدام - كشـــف مســـؤول هولندي في 
مكافحة اإلرهاب أن ما بني 60 و80 شخصا من 
التابعني لداعش في أوروبا يســـتعدون لتنفيذ 
هجمات إرهابية دامية، مشيرا إلى أن التنظيم 
اإلرهابي طلب من أنصاره التخلي عن الســـفر 
إلى سوريا والعراق ونقل املعركة إلى أوروبا.

وأكد ديك شـــوف، املنسق في جهاز هولندا 
الوطنـــي لألمن ومكافحة اإلرهـــاب، أنه يوجد 
في حـــوزة املقاتلني التابعني لداعش رســـائل 
من قادة التنظيـــم تطالبهم بعدم احلضور إلى 
سوريا والعراق وتدعوهم إلى اإلعداد لهجمات 

في أوروبا.
وقـــال شـــوف إنـــه فـــي الوقـــت احلاضر، 
وبســـبب ارتفـــاع نســـق العمليـــات املكافحة 
لإلرهاب، فإن املتطرفـــني يتناثرون ويتوزعون 
في أمكنـــة كثيرة، مما ينذر ويهـــدد بتجمعهم 
في أوروبا ومن ثم التحضير لعمليات إرهابية 
قادمـــة وبطرق أكثـــر دموية مما شـــهدته مدن 

أوروبية من قبل.
وأضـــاف أنـــه توجد لـــدى تنظيـــم داعش 
”فرصة حقيقـــة للهجوم على هولنـــدا“، مؤكدا 
القـــول ”ما حدث في فرنســـا وبلجيكا وأملانيا 
ميكن أن يحدث لنا أيضا“، وختم حديثه قائال 
”يوجـــد عدد مـــن التقارير الـــواردة من أجهزة 
االســـتخبارات فـــي االحتـــاد األوروبي حتذر 
مـــن أن مجموعة تخطط لتنفيـــذ هجمات على 

املستشـــفيات واملـــدارس واملنتجعات الفاخرة 
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا“.

ويذكر أن التيار الســـلفي اجلهادي يتغلغل 
في هولندا بشكل الفت بحسب ما كشفته وكالة 
االســـتخبارات الهولنديـــة في تقرير رســـمي 
لها باالشـــتراك مـــع اجلهاز الوطنـــي ملكافحة 
اإلرهاب. وأكدت التقارير تزايد أعداد السلفيني 
اجلهاديني في أحياء كثيرة يقطنها مسلمون من 

أصول مختلفة داخل املدن الهولندية. وحذرت 
جهات اســـتخبارية هولندية وتقارير صحافية 
محليـــة من تنامـــي هـــذه الظاهـــرة بهولندا، 
مؤكدة أن التيار السلفي يعمل على نشر الفكر 
املتطرف في هولندا بأســـاليب مختلفة، ودعت 
هذه اجلهات إلـــى عدم االســـتهانة باخلبرات 

التقنية للتنظيمات اإلرهابية.
ولئـــن كانت أبـــرز الـــدول األوروبية التي 
انطلقت منها جحافل من الشـــبان والشـــابات 
نحـــو القتال في ســـوريا والعراق هي فرنســـا 
وبريطانيـــا وأملانيا، فإن هولنـــدا، في الواقع، 
تعتبر الدولـــة األوروبية الثانيـــة بعد بلجيكا 
مقارنة بعدد الســـكان، والتي كان لها النصيب 
رت الســـلطات  األكبـــر من عـــدد هـــؤالء، إذ قدَّ

احملليـــة فيها عدد حـــاالت هـــؤالء اجلهاديني 
بأكثر من 220 حالة، مبن فيهم 70 امرأة بحسب 

إحصائيات شبه رسمية في هولندا.
ويعود ســـبب هذا التزايد الالفت للسلفيني 
اجلهاديني فـــي هولندا إلى عـــدد من العوامل 
املمكنة التي أّدت دورا في ذلك، بدءا بالســـياق 
السياســـي الوطني واحمللي ووجود شـــبكات 
ربـــط وقادة، وصوال إلى عوامل الدفع واجلذب 

الشخصية أو الدميوغرافية.
والذي جعل هـــذا الكم املفزع من الشـــبان 
والنســـاء في هولنـــدا ينضمـــون إلى صفوف 
اجلهاديني في سوريا والعراق، هو التقاء عدة 
عوامـــل ميكن تقســـيمها منهجيا إلى قســـمني 
اثنـــني: عوامل دفع وعوامـــل جذب، ويأتي بني 
االثنني عامل الدعاية التي مارستها اجلماعات 
اإلسالمية، باإلضافة إلى دور العائدين األولني 
الذين اكتســـبوا خبرات قتالية وما ميثله ذلك 

من مصدر إلهام ملقاتلني محتملني.
وكشـــف املركز الدولـــي لدراســـة التطرف 
والعنف السياســـي، أن عدد املقاتلني األجانب 
الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش يقدر 
بأكثر من 20 ألف مقاتل، مشـــيرا إلى 20 باملئة 
منهم تقريبا من الدول األوروبية، أما اإلنتربول 
األوروبي فقدر عددهـــم أيضا بـ25 ألف مقاتل، 
وأن نسبة تتراوح بني 5 و10 باملئة من املقاتلني 
األجانـــب قتلوا أثنـــاء املعارك، فيمـــا تتراوح 
نســـبة أخرى بني 10 و30 باملئة مـــن املقاتلني، 
يتوقـــع أنهم تركوا أرض املعركـــة عائدين إلى 
بلدانهـــم أو مت احتجازهم في بلدان أخرى في 

أثناء الترانزيت.
وأعلنـــت وكالة االســـتخبارات الرئيســـية 
في هولندا خـــالل فبرايـــر 2017، أنها تتعامل 

مـــع مجموعة صغيرة من األطفـــال الهولنديني 
وســـوريا  العـــراق  فـــي  الصـــراع  مبناطـــق 
باعتبارهـــم من املتشـــددين املســـافرين ألنهم 

تلقوا تدريبات عسكرية.
ويذُكر جهاز االســـتخبارات العامة واألمن 
الهولنـــدي أن 80 طفـــال هولنديـــا علـــى األقل 
فـــي هذه املناطـــق، وهم إما ولـــدوا هناك وإما 

اصطحبهم أحد األبوين أو كالهما إليها.

وأشـــار التقريـــر إلى أن أقل مـــن 20 باملئة 
من األطفال تتراوح أعمارهم بني 9 و12 ســـنة، 
وأضاف أنه بســـبب وجود األطفال في املناطق 
اخلاضعـــة لســـيطرة تنظيـــم داعـــش فإنهـــم 
يتلقون أحيانا تدريبا عســـكريا وعلى مختلف 
األســـلحة انطالقا من عمر الـ9 ســـنوات، فيما 
يعتبرهم مسؤولو االستخبارات الهولندية من 

املتشددين املسافرين.
يذكر أن السلطات الهولندية عادة ما تعتقل 
أشـــخاصا أثناء عودتهم من ســـوريا إذا شّكت 
فـــي صالتهم بالتطرف، وكانت االســـتخبارات 
الهولنديـــة قد حذرت منذ منتصف 2016 من أن 
داعـــش يقوم بتدريب األطفال علـــى القتال في 
مناطق عدة من سوريا كما يخضعهم لعمليات 
تلقـــني ألفكاره املتطرفة بغيـــة إقناعهم بالقيام 

بعمليات انتحارية في أوروبا.

خطر الجماعات المتطرفة داخل هولندا يتزايد

قنابل موقوتة في قلب أوروبا

وتقاريـــر  هولنديـــة  أمنيـــة  جهـــات 

صحافيـــة محليـــة دعـــت إلـــى عـــدم 

التقنيـــــة  بالخبـــــرات  االســـتهـانــة 

للتنظيمات اإلرهابية

◄
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تواجه هولندا املزيد من التهديدات اإلرهابية في ظل تنامي خطر تهديد تنظيم داعش لدول 
أوروبا بعد تضييق اخلناق عليه في سوريا والعراق، لذلك ُتبذل السلطات الهولندية جهودا 
ــــــة ملكافحة خطر هذه التهديدات على أراضيهــــــا، ويذكر أن هولندا من أكثر الدول  إضافي
األوروبية التي انطلقت منها جحافل من الشــــــبان وكذلك النساء لالنضمام إلى التنظيمات 

اإلسالمية املسلحة في سوريا والعراق.



} القاهــرة - يعتبـــر كتـــاب ”فـــي التعريـــب 
والتغريب“ أّن اللغة هي أهم أسس الهوية، وأن 
ازدهار لغة ما دليل على تماســـك أهلها ورفعة 
حضارتهـــم، وعلى النقيض مـــن ذلك فإن اللغة 
عندما تضعف، فإن ذلك نذير بزوال هيبة األمة 

وتراجع دورها العلمي والحضاري بين األمم.
ويؤكـــد مؤلـــف الكتـــاب الدكتـــور محمود 
فوزي المناوي أّن اللغـــة العربية بخصائصها 
كنـــز ال يفنـــى وبحر واســـع بـــدرره، فهي لغة 
اشتقاق وليست لغة تركيب، وتزخر بالمفردات 
واألضداد، مما يكفل لها القدرة على التعبير عن 

أّي موضوع أدبي أو بحث علمي أو إنساني.
ويشـــّدد المناوي على أنه من الضروري أن 
يكون العرب منتجيـــن للمعرفة، فاللغة العربية 
جـــزء ال يتجـــزأ مـــن واقـــع الشـــعوب العربية 

االجتماعي والثقافي، ومســـتقبل هذه الشعوب 
الثقافي مرتبط باللغـــة العربية، لذلك فإّن على 

العـــرب المحافظـــة بكل مـــا أوتوا من 
قـــوة علـــى لغتهـــم، ليس ألنهـــا وعاء 
للفكر فحسب، بل ألنها تصل الماضي 
بالحاضر، وتربط بين التراث والعطاء 
الحديـــث ثقافيا وفكريا وفي مجاالت 

شتى أبرزها الثقافة والتعليم.
كتابـــه،  فـــي  المؤلـــف  ويفـــّرق 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتـــاب، بيـــن الدعـــوة للتجديـــد 
في اللغـــة، وهي دعـــوة ضرورية 
ومطلوبـــة، وبيـــن هـــدم القواعد 

المتعارف عليها، فالتجديد في اللغة، يتصل 
باالســـتعمال وبنيـــة الجملـــة وطريقـــة كتابة 

النصـــوص اإلبداعية على ســـبيل المثال، لكن 
هذا ال يعني أبدا إسقاط القواعد وإلغاء أسس 
النظام اللغوي بأكمله، فمثل هذا 
اإلســـقاط واإللغـــاء ال يقبلـــه أّي 
لغوي ســـواء كانت لغته العربية 

أو أي لغة أخرى.
ويستنكر البعض من الدعوات 
التي تطالب بإلغاء ســـمة التصرف 
اإلعرابـــي للغة العربيـــة، أو إلغاء 
المثنـــى أو نون النســـوة، وكســـر 
قواعد اســـتخدام األرقـــام وعالمات 
الرفـــع والنصب والجـــر، معتبرا أن 
اإلقـــدام علـــى مثل هذه األمـــور يهدد 
وجـــود اللغـــة العربيـــة. كمـــا يؤكـــد 
المناوي في نفس الوقت على أن التجديد يجب 

أن يكـــون تدريجيا، إذ يقّر بضـــرورة التطوير 
فـــي اللغـــة بشـــكل يناســـب واقعنـــا الثقافي 
واالجتماعـــي، وفي نفس الوقـــت أن يكون هذا 
التجديـــد نابعـــا من داخـــل الشـــعوب العربية 
وخصائصها ال مســـتوردا بشكل أعمى، عالوة 

على ضرورة اإلفادة في ذلك من اآلخر.
ومـــن المؤكد أن التطـــور ال يكون في اللغة 
وحدها، ولكن في الطريقة التي يتم من خاللها 
تعّلـــم هذه اللغة ألبنائها، معتبرا أن المشـــكلة 
الرئيســـية في تعليم اللغـــة العربية تتمثل في 
االفتقار للمدخل العلمي لتعليم اللغة، باإلضافة 
إلـــى عدم وجـــود جهد علمـــي أو عملي واضح 
ُيبذل من جانـــب القائمين علـــى اللغة العربية 
لتســـييرها ووضعها فـــي إطـــار العصر الذي 

نعيش فيه.

محمد ناصر المولهي

} ضمــــن فعاليات الدورة الـــــ19 أليام قرطاج 
المســــرحية وفي إطار المســــابقة الرســــمية 
للمهرجــــان، عــــرض بقاعــــة الفــــن الرابع في 
العاصمــــة التونســــية العمــــل الكوريغرافــــي 
للمخــــرج العراقي علي  العراقــــي ”0 ســــالب“ 

دعيم.

اإلنسان العراقي

العرض يبدأ بشخص واحد مغبّر يتوسط 
الركح، يجسد حركة تبدأ من األسفل منذ اتكاء 
الممثل وظهــــره للجمهور، لينهض مجســــدا 
حــــركات الخارج مــــن الطين، حــــركات الخلق 
كمــــا نراها، إذ وكأننا أمام إنســــان يفقس من 
التــــراب، كما يرد في أســــاطير الخلق الدينية 
التي تقول إن اإلنســــان ُخلق من طين. لكن ما 

الذي فعله ما إن خلق؟
ما فعله حركات بدأت من األرض لترتفع في 
قامتها وتنتصب على ســــاقين. إنسان يحاول 
وعي ذاته ووعي محيطه، يحاول التخلص من 
بقايا غبــــار الطين وتحريــــر أطرافه، ليلتحق 
به إنســــان آخــــر، وهنا تتحــــرر الحركة أكثر، 
وتبدأ في ثنائيات، تتشابه وتتنافر وتختلف. 
إنــــه االجتماع األول لإلنســــان، الذي كما أقره 

أرسطو ”كائن ال يمكنه العيش بمفرده“.

الســــينوغرافيا بسيطة، ســــتار من خيوط 
في آخــــر الركح فيــــه درج، خلفه يــــؤدي أحد 
الممثلين حركات شبيهة بالتوجيهات، وكأنه 
هو اليد الخفيــــة التي تحرك كل ما يدور على 
الركح، وحبل غسيل وبرميل يحرك داخله أحد 

الممثلين عصاه.
تتوقف الموســــيقى، ليقدم المشــــهد الذي 
نراه محوريا ورابطا في العرض، يدخل أطباء 
على وقع أصــــوات قاعة العمليــــة، ويفتحون 
كتابا ليجروا جراحة عليه، وما هذه الجراحة 

إال تمزيــــق األوراق التي يرون أنها تســــتحق 
التمزيق. هو مشــــهد يوحي إلى التزوير الذي 
يقع على التاريخ، وطمس حقائق منه وتغيير 
مجــــراه. وهو تماما ما نراه في العراق اليوم، 
حيث تدمير اآلثــــار والكتــــب والمخطوطات، 
وطمــــس كل مــــا ال يتماشــــى مــــع النــــزوات 
الطائفيــــة من تواريخ عريقة، ألقدم التجمعات 

الحضارية وأقدم المدن البشرية.
مــــر  علــــى  طمســــها  التــــي  بابــــل  إنهــــا 
العقود جراحــــون كثيرون، أنظمة مســــتبدة، 
اســــتعماريون متطرفــــون، طائفيــــون، كلهــــم 
يّدعون الصالح والعالج فيما دمروا ما دمروه 

من آالف السنوات من الحضارة.
يربــــط هــــذا المشــــهُد المشــــهَد األول بما 
يليــــه، إذ يقــــدم أربعة ممثلين حــــركات لعمال 
مختلفيــــن، فيهــــم الصيــــاد والنادل وماســــح 
األحذيــــة والبنــــاء. هــــؤالء يــــؤدون حــــركات 
إيحائية حول أعمالهــــم. حركات تكون فرادى 
ثم تتمازج في كل مرة ليؤدي أربعتهم الحركة 
نفسها التي يؤديها أحدهم، كأن يؤدوا حركة 
الصياد أو البنــــاء أو النادل. وكلما اجتمعوا 
ينســــحب أحدهم، ويتبعونه في حركة دائرية 

تخطها مشية روبوتية.
إنه عصر اإلنسان اآللة. اإلنسان المحكوم 
بحركات ونســــق ال محيد عنهما، وهنا يمكننا 
حتى أن نقارن حركات اإلنسان األولى بحركة 
هؤالء الميكانيكية الرتيبة والمتكررة والفاقدة 

للحرية والمعنى.
مــــا يؤكــــد حديثنا حــــول نقــــد الحركات 
المتطرفــــة التي هّدمت التاريــــخ العراقي، هو 
حضــــور أحد الممثليــــن ملثما فــــي الخلفية، 
مؤديا لحركات تشبه الذبح ومعلقا على حبل 
الغسيل مالبس نسائية، يتفحصها ويبعدها، 
ليعلق مالحف برتقالية في داللة واضحة على 
مالبــــس اإلعدام التــــي كان يلبســــها متطرفو 

”داعش“ لضحاياهم.
يجتمع اإلنســــانان األوالن بهؤالء ويتغير 
كل شــــيء، تتحــــرر الحركة، تنــــزع القمصان، 
ويعاد فتــــح الكتاب ثــــم يلقى، كلهــــا قراءات 
يقترحهــــا المخــــرج للخــــروج ببلــــد دمرتــــه 
الحرب وأفرغته من قرون ناصعة من التحضر 
لتدخلــــه ظــــالم الجهــــل والتمــــزق والعنــــف 
والدمــــار. لكــــن كل ذلــــك ينتهي مــــا إن يدخل 
أحدهم بربطة عنق وكمبيوتر، يفتحه ليختفي 

كل شيء.

العمــــل ال يقتــــرح حلــــوال نهائيــــة لحــــال 
اإلنســــان العراقي وتضميد تاريخه المجروح، 
بقدر ما يحاول أن يخرج للســـطح تشخيصات 
لمـــا آل إليه الوضع، تاركا للجميع الحرية في 

التفكير في حلول خاصة وعامة.

أجساد ناقصة

فـــي كتابـــه ”األورغانـــون الصغيـــر“ يرى 
المســـرحي األلماني برتولت بريشـــت عناصر 
الكوريغرافيا األساسية في االرتجال اإليمائي 
واإليماءة األنيقـــة والتجانس العـــام للحركة 
التـــي تؤدي إلى األســـلبة وُتســـاهم في خلق 
تأثير التغريب، وإن حضر التجانس في عرض 
”0 سالب“ فإنه كان ناقصا، خاصة في التصور 
الركحـــي للمثليـــن الذيـــن أخفقوا فـــي خلق 
التجانس بيـــن الحركة والتموقـــع في بعض 

الحركات التي فشلت في أن تكون إيماءات.
إن الموســـيقى التي لم تنقطـــع عن العمل 
الكوريغرافـــي، ســـاهمت ربمـــا فـــي حجـــب 
الكثيـــر مـــن النقائـــص، لكننـــا نتســـاءل إن 

كان المخـــرج يريـــد بداية التفحص وإنشـــاء 
رؤيـــاه من عمـــق البدايات التاريخيـــة، لماذا 
لـــم يســـتعن بموســـيقى اإلنســـان، وهـــو ما 
المســـه قليـــال بتقديمه لمشـــهد محموم تحت 
ضجيج الصـــراخ، صراخ القتلـــى والخائفين 
والنســـاء والضحايا، لكنه عاد إلى موســـيقى 
رتيبـــة أغلبهـــا وقـــع طبـــول، نتفهـــم الحرب 
وطبولهـــا، لكـــن كان يمكـــن التنويـــع أكثـــر، 
للجســـد  فســـحة  تـــاركا  الصمـــت  حتـــى  أو 

وموسيقاه.
مســـألة أخرى نراها غريبة جدا، هو غياب 
العنصر النسائي في طرح إشكالي يحاول أن 
يمتد عميقا في أقاصـــي التاريخ، فحتى قصة 
الخلق كان فيها آدم وحـــواء، والتاريخ أيضا 
كانت النســـاء محـــركا مهما فيـــه، وال أدل من 
زنوبيا التي حكمت سابقا تدمر وغيرها. غياب 
الجســـد النســـائي مثل حلقة نقص فادحة في 
العرض، الذي لم تتحرر فيه الحركة بالشـــكل 

المطلوب.
نتفهم الحـــركات المنقبضة والتي تحاول 
الفكاك مـــن القيود وتحرير األيـــدي من خلف 

الظهر، كما تداعبنا حركات االنحناء وغيرها، 
لكننا نالحظ أن الحـــركات منغلقة في أغلبها. 
يظهـــر األمـــر عاديا فـــي البدايـــة، إذ التاريخ 
اإلنســـاني دائما حركة فكاك ومحاولة خروج 
مـــن القيـــود، لكـــن حتى حركـــة الـــدوران أو 
االرتفـــاع أو فتـــح األيدي كلهـــا كانت حركات 
منغلقة، فما معنى أن تفتح ذراعيك فيما قدماك 

شبه مضمومتين؟
هنا ربمـــا نحيل إلـــى معطـــى اجتماعي، 
حيـــث كأننا بالضغـــط العقـــدي واالجتماعي 
حاضر في غياب العنصر النســـائي المحكوم 
بالعادات، وفي أجساد الممثلين، التي لم توح 
بالشـــكل المطلوب وهي تحـــاول التحدث عن 
أكثـــر المفاهيم تعقيدا، مفهوم اإلنســـان، بين 
ماضيه وحاضره، ثيمـــة مثل هذه من الغريب 
أال تحضـــر فيها حركة جنســـية واحدة، إذ أن 
أجســـاد الممثليـــن فقدت في بعـــض األحيان 
الحرية والليونة وهذا يفســـر بحجم الضغط 
االجتماعـــي الـــذي يتعرض له حتـــى الممثل 
العراقي، لكن يمكن تجاوز ذلك ويبقى أن نشيد 

بجهد الممثلين.
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تقيم الدكتورة أنيســـة عصام حســـونة حفل توقيع كتابها {بدون سابق إنذار} الصادر عن دار ثقافة

الشروق، وذلك السبت 16 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون النســـخة العربية من الرواية البوليســـية {قويم رحلة 

العدالة بني الشك واليقني} للكاتب التركي أحمد أوميت.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عباقرتنا الصغار املغدورون

} نعيش هذه األيام وسط بيئة رقمية 
تعاظمت تأثيراتها وبلغت حدودا حتولت 

معها كل الفروع املعرفية إلى نسخ رقمية من 
املعرفة (أدب رقمي، اقتصاد رقمي..)، وقد 

اقترنت هذه الثورة الرقمية مع ثورة سبقتها 
زمنيا هي ”الثورة السيبرنتيكية“ التي 

أشعل فتيلها عالم الرياضيات والفيلسوف 
األميركي العبقري نوربرت واينر عندما 

نشر عام 1948 كتابه الذائع الصيت 
”السيبيرنتيكا: أو السيطرة واالتصال في 

احليوان واآللة“.
ثمة جوانب غرائبية كثيرة في حياة 
واينر، وقد سطر الرجل بعضا منها في 

سيرته الذاتية التي جاءت بجزأين: جزء 
أول بعنوان ”عبقري سابق“ يحكي فيه عن 

طفولته ويفاعته، وجزء ثان بعنوان ”أنا عالم 
رياضيات“، ويحكي فيه عن حياته املهنية 

التي قضى معظمها أستاذا للرياضيات في 
معهد ماساتشوستس للتقنية.

ما يهمنا في سيرة واينر أن الرجل 
حصل على شهادة الدكتوراه في املنطق 

الرياضي من جامعة هارفارد العريقة، وهو 
في عمر الثامنة عشرة فحسب، وقد يجفل 

بعض القراء لقراءة هذه املعلومة، واحلقيقة 
أن هناك – في العقود القليلة املاضية – من 

حصل على الدكتوراه في ميادين رياضياتية 
أو فيزيائية بعمر اخلامسة عشرة، وإذا ما 

وضعنا في حسابنا أن واينر حصل على 
هذه الشهادة عام 1914 (أي قبل أكثر من 

قرن) فسينتابنا العجب واملرارة معا: ملاذا لم 
يظهر في منطقتنا العربية من حقق مثل هذه 

اإلجنازات األكادميية الفريدة والتي باتت 
مبتناول الصينيني والكوريني واليابانيني 

وسواهم من سكان املعمورة.

يخطئ من يظن أن العبقرية هي خصيصة 
بيولوجية بني اخلصائص األخرى التي يتفرد 

بها بعض األشخاص (مثل جمال الشكل أو 
قوة األلياف العضلية أو اجلبهة العريضة.. 

إلخ)، بل هي جهد منظم وكفاح متواصل 
منقادان بزخم رؤية جتعل فردا بذاته يرى 

ما ال يراه اآلخرون، ويجاهد لبلوغ مرتقيات 
تستعصي على البعض، وأذكر هنا أن أحد 
عازفي الكمان العباقرة أجاد في عزفه أثناء 

حفل حضرته ملكة أوروبية، وبعد انتهاء 
العزف أطرت امللكة على العازف بقولها ”أنت 

عبقري حقيقي“، فأجابها بقوله ”سيدتي، كنت 
كادحا قبل أن أكون عبقريا“.

هنا مكمن اخللل في عاملنا العربي إذن، 
فليس من املعقول أن ال يوجد في تأريخ 

منطقتنا العربية من انكب على فتح أبواب 
املعرفة بطرائقه اخلاصة وفي عمر مبكر 

بعيدا عن األساليب املدرسية أو اجلامعية 
التقليدية التي ال تتناسب مع الرؤى الثورية 

التي متيز هؤالء، وتكمن املعضلة في ضيق 
األفق العائلي وعدم دراية معظم اآلباء 

واألمهات باملواهب العظمى التي قد يتوفر 
عليها بعض أبنائهم وبناتهم، ُيضاُف إلى 
ذلك جمود أساليب التعليم وطرق التقييم 

األكادميي وانعدام مرونتها مبا يتيح لذوي 
القدرة املتفردة جتاوز الكثير من العوائق 

املؤسساتية.
الغريُب في األمر أن واينر يروي في 

سيرته األولى شواهد دفعته إلى اإلصابة 
باالكتئاب وذلك بسبب املتطلبات الشاقة التي 
وضعها والده (وكان أستاذا للغات في جامعة 

هارفارد)، وهنا أتساءل: إذا كان واينر قد 
أصابه االكتئاب وهو العبقري العاملي املعترف 

بريادته وأملعيته، فما حال عباقرتنا الصغار 
الذي امتلكوا إمكانيات واينر واختزنوها 

في دواخلهم، ولم تسنح لهم فرصة مناسبة 
للتعبير عنها في إجنازات محددة؟ املؤكد أنها 

ُدفنت مع آمالهم املتهاوية.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

رقصة بابل الممزقة على خشبة المسرح التونسي

[ {0 سالب} التقاء اإلنسان األول باإلنسان األخير  [ كوريغرافيا عراقية تعري اإلنسان اآللة وتفضح تدمير التاريخ
ما تخفيه اللغة يقوله اجلســــــد، رمبا من هنا نفهم أهمية العمل الكوريغرافي الذي يحكي 
ما يحكيه فقط باجلســــــد يرافقه في ذلك مصباح املوسيقى، فاحلركة الراقصة هي الشكل 
واملعنى في آن واحد كما تقول الدكتورة ليلى محمد. وما يشهده الواقع العربي اليوم من 
أهوال تطال بداية اجلســــــد، قد تعجز عن قوله اللغة واألصوات، ورمبا جاء الوقت لنحكيه 

بأجسادنا، أجسادنا املغلولة والتي عاشت وتعيش الواقع الدامي.   

العمل الكوريغرافي ال يقترح حلوال 

نهائيـــة لحـــال اإلنســـان العراقـــي 

وتاريخه بقدر ما يحاول أن يشخص 

ما آل إليه الوضع

 ◄

أين بابل التي طمسها الجراحون

{التعريب والتغريب} كتاب عن اللغة العربية وسبل تطويرها منحوتات عراقية
في دبي

} دبــي - تنظم مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويس الثقافية مساء األربعاء معرضا فنيا 
بعنـــوان ”تراتيـــل الحرب والســـالم“ للنحات 
العراقي معتصم الكبيسي، في قاعة المعارض 

بمبنى المؤسسة بدبي.
وفي أعماله التي يعرضها يعيد الكبيسي 
إنتاج المشـــاهد بما ينسجم مع رغبته في أن 
ُيذكر بقوة الجمال التي تنتصر بأريحية على 
قســـوة الحدث. وهو بذلـــك ال يفكر في الحدث 
لذاته بـــل يتخّيـــل حجمه حين يكـــون ملهما 
للفن، كما يقول الناقد فاروق يوســـف. والذي 
يضيف أن الفنان اختار بقوة خياله أن يواجه 
المأســـاة بابتســـامة. أن يكون فنانا معناه أن 
يضع الواقع تحت إبطه ويمشـــي به بعيدا عن 
رثاثتـــه. فهو َمن ينتج فنا. ولن يكون الفن أبا 
ضروريا للواقع. هي معادلة صعبة ال يفهمها 
إال الفاتحـــون. وكمـــا أرى فإن الكبيســـي هو 
واحد منهم. ليس على المســـتوى العربي بل 

على المستوى العالمي.
خريـــج  الكبيســـي  معتصـــم  أن  ونذكـــر 
أكاديميـــة الفنـــون الجميلـــة جامعـــة بغداد 
قســـم الفنـــون التشـــكيلية 1992 وهـــو عضو 
نقابـــة الفنانيـــن العراقيين وعضـــو جمعية 
التشـــكيليين العراقييـــن فـــي بغـــداد وعضو 
جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، له العديد 
من المعارض الشـــخصية والجماعية أهمها: 
معـــرض شـــخصي خيـــول عربيـــة – غاليري 
االتحاد بأبوظبـــي، ومعرض رواق الشـــارقة 
للفنـــون، ومعـــرض غاليـــري دبـــي، ومعرض 

غاليري باريس.
وإضافة إلـــى معرض فن النحت المعاصر 
بسيدني أستراليا، وســـمبوزيوم بغداد األول 
للنحـــت علـــى الحجـــر وغيرها، لـــه مجموعة 
من المشـــاريع واإلنجـــازات منهـــا جداريات 

وتصميمات مختلفة.
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شريف الشافعي

} انهمرت دموع الكاتبة الفلســــطينية حزامة 
حبايب فــــي حفــــل تتويجها بجائــــزة نجيب 
محفــــوظ لــــألدب 2017، الــــذي انعقــــد بمقــــر 
الجامعة األميركية في القاهرة مســــاء اإلثنين 
الماضي 11 ديســــمبر، الموافق للذكرى الـ106 
لميــــالد نجيب محفــــوظ، الحائــــز على جائزة 

نوبل لآلداب في العام 1988.
وغالبــــت حزامــــة دموعها طــــوال إلقائها 
كلمتهــــا بالحفل، إال أن الدمــــوع غلبتها وهي 
تقول وســــط تصفيــــق الحاضرين ”أنــــا ابنة 
الالجئ الفلسطيني حامد محمد حبايب، الذي 
غادر قريته طفال في السابعة، ممسكا يد أمه، 
الهيا عن مآل البالد وناس البالد، غير واٍع أنه 

استحال رمزا ألكبر نكبات العصر“.

عمارة الخسارات والفقد

مضــــت الفائــــزة بجائزة نجيــــب محفوظ 
تقول بصوت ضعيــــف متقطع من وراء دموع 
األســــى جراء قرار الرئيــــس األميركي دونالد 
ترامــــب القاضي باالعتــــراف بالقدس عاصمة 
إلســــرائيل؛ والذي يلقي بظالله السوداء على 
المنطقــــة ”أنــــا حزامة حبايب، إنما أســــتعيد 
البالد وناس البــــالد بالحكاية. في كل حكاية 
أعــــود إلــــى وطنــــي، قــــد ال أكــــون منتصرة، 
لكنني بالتأكيــــد أكون مهزومة أقــــل، فالمجد 

للحكاية“.
وبــــدوره، حضر صــــوت األديــــب الراحل 
نجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911-30 أغسطس 

2006) عبــــر تســــجيل نــــادر أذيع في 
الحفــــل، ليثّمن قيمــــة الكلمة، ويعلي 
شأن السرد، ويقول بلهجة الواثق إن 
الكد واالجتهاد من شأنهما أن يأتيا 
لإلنســــان بثمار عظيمة، من حيث ال 

يحتسب.
وحّيا فرانسيس رديتشاردوني 
األميركيــــة  الجامعــــة  رئيــــس 
بالقاهــــرة، أديــــب نوبــــل نجيــــب 
محفــــوظ، مبــــرزا أن هــــذا الحفل 
هــــو أحــــد انعكاســــات نجيــــب 
محفوظ على األرض كنجم ثقافي 

يســــتحق الخلــــود، ورمز للدفاع عــــن التنوير 
وحريــــة الــــرأي والحرية السياســــية وحقوق 

المرأة وحقوق اإلنسان.
ومنحــــت دار نشــــر الجامعــــة األميركيــــة 
بالقاهرة الكاتبة الفلســــطينية حزامة حبايب 
جائــــزة نجيب محفوظ لــــألدب للعام 2017 عن 
روايتها ”مخمــــل“، وضّمت لجنة التحكيم كال 
من: تحية عبدالناصر أستاذة األدب اإلنكليزي 
والمقــــارن بالجامعــــة األميركيــــة بالقاهــــرة، 
وشــــيرين أبوالنجا أســــتاذة األدب اإلنكليزي 
بجامعــــة القاهــــرة؛ ومنــــى طلبــــة األســــتاذة 
المساعدة لألدب العربي بجامعة عين شمس، 
والمترجــــم همفــــري ديفيز، ورشــــيد العناني 
أستاذ األدب العربي الحديث بجامعة إيكستر.

وولدت الكاتبة الفلسطينية حزامة حبايب 
وترعرعت بالكويت، وحصلت على بكالوريوس 

آداب اللغــــة اإلنكليزيــــة مــــن جامعتهــــا، ومن 
أعمالها الروائية ”أصل الهوى“، ”قبل أن تنام 
الملكــــة“، و“مخمل“ الصادرة فــــي العام 2016 
عن ”المؤسســــة العربية للدراسات والنشر“، 
ومن أعمالها القصصية: ”الرجل الذي يتكرر“، 

”التفاحات البعيدة“، و“شكل للغياب“.
وُتمنح جائزة نجيب محفوظ لرواية عربية 
حديثة في حفل ســــنوي يوافــــق ميالد نجيب 
محفوظ، وتبلغ قيمتهــــا ألف دوالر مع ترجمة 

الرواية الفائزة ونشرها باإلنكليزية.
األميركيــــة  الجامعــــة  نشــــر  دار  وتعــــد 
بالقاهرة، الناشــــر الرئيســــي ألعمــــال نجيب 
محفــــوظ باللغــــة اإلنكليزية ألكثــــر من ثالثين 
عاما والمالكة لحقوق نشر أكثر من 600 طبعة 
باللغات األجنبية األخرى ألعمال األديب ألكثر 
مــــن 40 لغة في جميع أنحــــاء العالم منذ فوزه 

بجائزة نوبل. 
”اليوم، أقف هنا ألحتفــــل معكم بالحكاية، 
كأرقى وأرّق ما يمكن أن يكون عليه فعل الكتابة، 
وكأشقى ما يمكن أن يستتبع عن هذا الفعل“.. 
هكذا تحدثــــت الفلســــطينية حزامــــة حبايب 
فــــي كلمتها بالحفل، متســــائلة ”كيــــف تأتينا 
الحكاية؟ كيف يطرق نــــاس الحكاية عتباتنا؟ 
كيف تتناســــل الوجــــوه والروائح واألصوات 
والطرقات وحقب التاريخ الشخصي، الحقيقي 
جّدا، والتاريخ السري والتاريخ المهَمل؟ كيف 
تحتمــــل صفحات الســــرد كل هــــذا الضجيج 
البشــــري؟ كيف يمكن أن تتسع المروّية لحياة 

عظيمة؟“.
وهــــذه األســــئلة وغيرها ال تذكــــر الكاتبة 
الفلسطينية حزامة حبايب أنها توقفت عندها 
كثيرا، ربما ألنها عاشــــت في ”قلب محكية 
تعبيرهــــا، وتقول  بحــــد  كبرى“، 
”إياكم واالعتقاد أن هذا يدخل في 
باب التبّجح أو االدعاء. ال شــــيء 
هنا يدعو إلى التفاخر، فمحكيتي 
تنهــــض فوق عمــــارة شــــاهقة من 
مشروعيتها  وتســــتمد  الخسارات، 
مــــن إرث ُمضٍن من الفقــــد، والمزيد 

من الفقد“.
واللحظــــة التــــي يســــتطيع فيها 
الكاتــــب أن يقبــــض على اإلحســــاس 
األول فــــي النص هي لحظة ثمينة، أن 

تفتح أوراق الحكاية، أن ينحاز للفكرة يشهد 
المتوهجة في الضلــــوع. وهكذا جاءت رواية 
”مخمــــل“ على هيئة هجوم مباغت على حواس 
حزامــــة حبايب، إذ نامت ذات ليلة على عطش 
كبير في قلبها، قبل أن تصحو في الفجر على 
رائحــــة عنيفة، وتقول ”لقــــد كانت رائحة طين 
طازج، تراب صبر علــــى الجفاف طويًال وبلله 

أخيرا مطر متمّنع“.

مشقة الحياة

تصف الفلسطينية حزامة حبايب روايتها 
”مخمل“ بأنها رواية المرأة، عاشقة ومعشوقة، 
مشيرة إلى أن المرأة التي وإن أنهكها الضيم 
والمــــرارات وأزقــــة الحياة الوعــــرة وجبروت 
الرجــــال الذين نخرتهم هزائــــم التاريخ، فإنها 

تتقن صنع الحب وعيش الحب والموت ُكرمى 
للحب. وترى حزامة أن نســــاء رواية ”مخمل“ 
قادرات على اقتناص البهجة من وسط القهر، 
وهــــن يتشــــهين الطعــــام واألقمشــــة المترفة، 
وينتظــــرن رجال واحدا ووحيــــدا، حتى ضمن 
فضاء عريض من البــــؤس واالنتهاك والكبت؛ 

الفلسطيني“.  عنوانه ”المخيم“ 
ومــــن جهتهم، أثنى أعضــــاء لجنة تحكيم 
جائــــزة نجيــــب محفوظ على روايــــة ”مخمل“ 
للفلســــطينية حزامة حبايــــب، بوصفها تتميز 
بأســــلوب شــــيق جميل في ســــرد قصة نساء 
المخيمات الفلســــطينية فــــي األردن، والحياة 
فــــي مخيم الالجئين والمنفى، وتتركز الرواية 
والعائلــــة فــــي منزل  حــــول البطلــــة ”حــــوا“ 
متواضع بالمخيم، وترســــم صــــورة لمعاناة 

النساء من القهر في المجتمع.
وال تــــدور روايــــة ”مخمل“ حــــول القضية 
السياســــية والمقاومــــة الفلســــطينية وحلــــم 
العودة، لكنهــــا تتمحور حول الفلســــطينيين 
حياتهــــم دون أن  الذيــــن تمضــــي  أنفســــهم، 
ُيلتفــــت إليها أو ُتدّون فــــي الخلفية، في حين 
تحتــــل الدرامــــا السياســــية مركــــز الصدارة 
عادة، وتتميــــز الرواية بلغة غنّية تتســــق مع 

موضوعها، وتقدم وصفا دقيقا لمشقة الحياة 
يتدفق بحساسية ورقة.

وركزت لجنة التحكيم في حيثيات منحها 
الجائــــزة لروايــــة حزامة حبايــــب، على تعدد 
المعاني في النص الثري، إذ يتحول ”المخمل“ 
إلى هــــدف وحلــــم ووســــيلة ورؤيــــة وتاريخ 
وموطــــن للعيش واألمــــل، بما يجســــد قراءة 
جديــــدة للحياة فــــي المخيمات الفلســــطينية 

بحروف عذبة تكاد تماثل المخمل.
وللمخمــــل دالالت عدة في رواية حزامة، إذ 
يمثل الحب للبطلة التي تحلم بالمخمل النقي 
عندمــــا يتاح لهــــا انتقاء أقمشــــتها، في حين 
يشّكل بالنسبة إلى نســــاء المخيمات األحالم 
واالحتمــــاالت واإلمكانــــات التي قــــد يوفرها 

الواقع الخشن.

فيصل عبدالحسن

} بمناسبة أربعينية الكاتبة والفنانة المغربية 
زهـــرة زيـــراوي، والتـــي وافاها األجـــل في 23 
أكتوبر الماضي عن عمر 77 سنة، أقيمت أمسية 
نقديـــة واســـتذكارية للراحلة بقصر الســـفراء 

بالدار البيضاء.
وفـــي الوقت نفســـه تم توقيـــع كتاب ”عبق 
النقدي الـــذي صدر حـــول تجربتها  الزهـــرة“ 
بأقالم عدد من الكتاب المغاربة والعرب تضمن 
مقاربـــات حـــول إبداعاتهـــا وصالونها األدبي 
والفني بالـــدار البيضاء، ورحلتهـــا الفنية مع 
التشـــكيل والنقد والشـــعر والقصـــة القصيرة 

والرواية.
وعاشـــت الكاتبة زهرة زيـــراوي نضوجها 
الفكـــري والثقافـــي في فترة حرجـــة من تاريخ 
فتـــرة  ســـميت  حيـــث  السياســـي،  المغـــرب 
الســـبعينات مـــن تاريـــخ المغرب بـ“ســـنوات 
الرصـــاص“، وخالل تلك الفتـــرة كانت زيراوي 
طالبة في دار المعلمين بالدار البيضاء تحاول 
أن تحتك بمختلف التيارات الفكرية السائدة في 
الفـــن واألدب والسياســـة. وكان الوطن العربي 
برمته يتغير وقتها، وثمة حركة فكرية وثقافية 
وثوريـــة ناهضة في العديد من البلدان العربية 

كمصر وتونس والجزائر والعراق وغيرها.
آمنت زيـــراوي باآلداب والفنون كوســـائل 
تغييـــر مهمة في مجتمعهـــا والمجتمع العربي 
خـــالل فتـــرة دراســـتها. فقـــررت أوال أن تتكلم 

بالعربيـــة الفصحـــى، وأال تســـتخدم الدارجة 
المغربية سواء في تعاملها اليومي مع الناس 
باألســـواق أو من خـــالل تعاملها مـــع طالبها 
أو مـــع الكتـــاب الذيـــن تلتقيهـــم، حبـــا بهذه 
اللغـــة واحتراما لهـــا. وكانت لغتهـــا العربية 
الفصيحـــة مدعاة للفت أنظار كل من التقى بها 
مـــن المغاربة أو العرب حتى وفاتها، لجزالتها 
وبالغتها، وســـرعة حضور البديهة لديها عند 

التحدث المباشر مع الناس.
ولم تكتف زيـــراوي باألدب قصة 
وشـــعرا ورواية بل عشـــقت األلوان، 
وهامت  األصبـــاغ،  زيـــوت  ورائحة 
بلوحـــات مانيـــه، ســـيزان، ديغـــا، 
ومونيـــه، ومـــن عصـــر النهضـــة 
روســـو،  غوغـــان،  دافنشـــي، 
العشرات  وتركت  رســـما  فأبدعت 
جســـدت  التـــي  اللوحـــات  مـــن 
الشـــعبية  المرأة  عذابـــات  فيها 
المغربية، التـــي تعيش في قاع 

المدينـــة، فظهرت هذه النســـاء في الكثير 
مـــن البورتريهات التـــي رســـمتها، كخادمات 
بيـــوت قدمن مـــن البادية المغربيـــة، ليخدمن 
في بيوت الميســـرين بالدار البيضاء وعامالت 

مخابز وربات بيوت ونادالت.
وعـــالوة علـــى دورهـــا اإلبداعـــي ككاتبة 
ساهمت الراحلة في رفد الحياة الفنية واألدبية 
المغربية والعربية بـــأن جعلت بيتها صالونا 
أدبيـــا وفنيا ومـــأوى للشـــباب مـــن الفنانين 

الجدد.  والروائيين  والقصاصيـــن  والشـــعراء 
الذين جـــاؤوا لتقدمهـــم إلى الوســـط الثقافي 
المغربـــي والعربـــي من خـــالل صالونها الذي 
أسسته في العام 1990 بالدار البيضاء، ونجحت 
في العام 2013 في افتتاح فرع لجمعيتها الفنية 
”ملتقى الفن“ التي رأســـتها علـــى مدى عقدين 
فـــي بروكســـل. وأقامت العديد من األمســـيات 
الثقافية والفنية في بلجيكا وفرنســـا للتقريب 
بيـــن الثقافات ومد أواصر المحبة 
واألوروبيين  العرب  المثقفين  بين 
وقد دأبت على هـــذا المنحى حتى 

وفاتها.
وتضمـــن الكتـــاب الـــذي صدر 
في  نقديـــة  دراســـات  بأربعينيتهـــا 
المنجز اإلبداعي لزيراوي التي قدمت 
عـــدة مجموعـــات قصصيـــة كـ“الذي 
 ،2001 1994، ”نصـــف يوم يكفي“  كان“ 

”مجرد حكاية“ 2002، و“حنين“ 2007.
ولزيراوي في الفن التشكيلي كتاب 
نقدي بعنوان ”الفن التشكيلي ــ مقامات 
2005، وكانـــت لهـــا مع الشـــعر أيضا  أولـــى“ 
مغامرة جريئة، حيث أصدرت ديوانها ”وألني“ 
2012. ولهـــا أيضـــا رواية ”الفـــردوس البعيد“ 
2016 التي وضعت فيها تجربتها الحياتية وما 

عاشته أسرتها خالل قرن كامل.
”نرحـــل ويبقـــى األثر“ هذا مـــا كانت تردده 
الكاتبـــة زيـــراوي فـــي قصصهـــا وقصائدها 

وروايتها ”الفردوس البعيد“.

وقال الشاعر المغربي محمد علي الرباوي 
عن ”أثر الكاتبة“ في ”عبق الزهرة“ الذي صدر 
بهذ المناســـبة ”جـــاء هذا الكتـــاب التذكاري 
ليحتفـــي برمز مـــن  رموز الثقافـــة المغربية، 
بزهـــرة فواحـــة من أزهـــار المغـــرب وربوعه 

الخضراء المعطاء“.
أمـــا الناقد أحمـــد بلحاج فقال عن شـــعر 
الراحلـــة ”صور الشـــاعرة زيـــراوي تجاوزت 
كل معطيات الحساســـية، فهي تحمل المتلقي 
إلـــى وضعيـــة القـــراءة المؤجلـــة، بحيث أن 
عينيـــه إذا تركتا قصيدة مـــن قصائد ديوانها 
’ألنـــي‘ فإنما تتركانها لتشـــاركا الشـــاعرة في 
رؤاهـــا، وهذا هـــو الرهان األصعـــب لتمرين 

المخيلة“.
وتتناول مجموعاتها القصصية وروايتها 
الزهـــرة“  في“عبـــق  التشـــكيلية  وأعمالهـــا 
مجموعة من الكتاب والنقاد المغاربة والعرب 
مـــن بينهم، عبدالنبـــي ذاكر، علي القاســـمي، 
المليجـــي، عبدالعزيز  غـــازي نعيـــم، أيـــوب 
موافي، فيصل عبدالحســـن، لحســـن إفركان، 
عبداللـــه الفيفـــي، الحســـن الغشـــتول، فريد 

أمعضشو، وأحمد القنديلي.
وتضمـــن الكتاب شـــهادات حـــول الكاتبة 
قدمهـــا كل مـــن محمـــد بـــرادة، محمـــد عزيز 
الحبابـــي، محمـــد اللغافي، وعمدة بروكســـل 
أيسي هلبرثل، ووزارة الثقافة البلجيكية، كما 
ضم الكتاب حوارات أجريت في فترات مختلفة 

مع الراحلة.
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صدرت أخيرا عن دار مسكيلياني رواية {الفازا} للكاتب التونسي شفيق الطارقي، وهي الرواية ثقافة

الفائزة بجائزة دبي الثقافية سنة 2015.

صدر عن دار بردية للنشـــر والتوزيع كتاب {أشـــباح في طريق البيت، ثنائية الحياة في الثقافة 

واألدب} للشاعر والكاتب املصري عزمي عبدالوهاب.

مجازات القدس

} حين أصدرت سيرين الحسيني شهيد 
كتابها ”ذكريات من القدس“ قبل أزيد من 

عقدين، كانت تسعى لتوثيق ذاكرة بصرية 
لشوارع ومنازل وساحات ومنتزهات وناس 

من عائالت مقدسية، وألحاسيس متصلة 
بمكان ال يمكن أن يّمحي، بيد أنها بصيغة 
ما تجاوزت األسطورة ومعجمها النمطي، 

ونقلت المدينة إلى تفاصيل أرحب من 
قبة الصخرة وكنيسة القيامة وهيكل 

سليمان، تلك التي تثبت أن العيش أوسع 
من الرموز وأن إرادته فوق التنازع على 

أسماء القدس وبيت المقدس وأورشاليم، 
وأن أزياء وأطعمة وأشجار وروائح 

تطل من ألبوم صور قديمة هي أنفذ من 
البيانات والتحاليل والخرائط، في رسم 

مدارات ”عروبة“ هاربة. تم تداول الكتاب 
على نطاق واسع لدى القارئ الغربي، في 

أوروبا والواليات المتحدة هو المكتوب في 
األصل باإلنكليزية، ولم يتداول إال في نطاق 
محدود بعد ترجمته، في سياق عربي غارق 

تدريجيا في أزماته المحلية.
وقبل سنوات قليلة أصدر الباحث 
المغربي عبدالرحمن بن زيدان كتابا 

تحليليا وتاريخيا ضخما عن ”مقامات 
القدس في المسرح العربي“، تحدث فيه عن 

طاقة ”الخروج من قدر الهزيمة“ من خالل 
مجاز مديني هارب ومتغلغل في الذاكرة 

الجماعية، مستثيرا العشرات من النصوص 
والعروض المّتكئة على رمزية القدس 

لمسائلة الحاضر العربي، من الخليج إلى 
المحيط، ولم يحظ الكتاب باهتمام الفت 

في الصحافة الثقافية العربية، واعتبر من 
مخلفات ممارسة نقدية منقرضة تسعى 

إلعادة إنتاج أساطير قومية لم تعد مقدسة.
والحال أن العروبة ليست مرادفا 

للهزيمة، واللسان العربي لم يكن يوما 
معجما للتسّلط فقط، الرافد الحقيقي 
للهزيمة والتسلط هو ثقافة النسيان، 

واالنقالب على تراث ثقافي وفكري وقيمي 
بكامله، لتبرير االنحطاط، والغرق في 
التشظي الطائفي. أذكر أنه في مرحلة 

ما من تاريخ الفكر العربي لم يكن 
النقاش حول قضية ”الدولة العلمانية 

الديمقراطية“، بوصفها منفذا لحل 
عادل ودائم للقضية الفلسطينية، نقاشا 
محصورا بالمستقبل الفلسطيني وحده، 
وإنما كان تحليال نقديا تمثله فيه نواة 

الصراع العربي اإلسرائيلي، النتوء الظاهر 
فقط من جبل الجليد.

واليوم حين تعود إلى دائرة الضوء 
كل هذه التفاصيل من خالل قضية القدس، 

تستعاد معها ذاكرة منسية عن االحتالل 
المستمر والمزدهر مع مفارقات صادمة، 
مفادها أننا حين نروم اليوم التعبير عن 
انتمائنا وانتصارنا لقضية عادلة ظلمها 

النسيان القصدي أكثر من الهزيمة، نضطر 
للعودة إلى مدونة قديمة، شعرا ونثرا، 

صوتا وصورة، لحنا ونشيدا.. وحتى حين 
نتوّسل لغة مبدئية نضطر ألن نسترجع 

مفردات ومجازات من تراث غارب، تواتر 
من عصر النهضة العربية إلى تسعينات 

القرن الماضي، قبل أن يشرع الضمير 
الجماعي في نفيه ومحوه من التداول.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ {مخمل} حزامة حبايب قصة نساء المخيمات والحياة في المنفى
جائزة نجيب محفوظ لكاتبة تستعيد فلسطين بالحكاية

{عبق الزهرة} كتاب يحتفي بالمغربية زهرة زيراوي 

فازت الكاتبة الفلســــــطينية حزامة حبايب أخيرا بجائزة جنيب محفوظ لألدب لعام 2017، 
والتي متنحها سنويا دار نشر اجلامعة األميركية بالقاهرة باسم الكاتب املصري الراحل. 
وخالل حفل أقيم في القاعة الشرقية مبقر اجلامعة في التحرير، حضره عدد من الكتاب 

واألدباء واملثقفني، تسلمت الكاتبة الفلسطينية اجلائزة عن روايتها ”مخمل“.

نساء روايتي قادرات على اقتناص البهجة من وسط القهر 

عاشـــقة  المـــرأة  روايـــة  {مخمـــل} 

أنهكهـــا  التـــي  المـــرأة  ومعشوقـــة، 

الرجـــال  والحيـــاة وجبـــروت  الضيـــم 

الذين نخرتهم هزائم التاريخ
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جوالت شاعر املليون

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - بـــدأ مســـاء الثالثـــاء بث أولى 
الحلقـــات التســـجيلية لجولة طاقـــم برنامج 
شـــاعر المليون في موسمه الثامن على قناتي 
و“اإلمـــارات“. وعرضت هذه الحلقة  ”بينونة“ 
الشـــعرية  المســـابقة  مقابـــالت لجنة تحكيم 
األكبر عربيا باألردن، والتي شـــهدت حضورا 
كثيفـــا وتميزا غير متوقع، حيث ســـجل طاقم 
البرنامـــج الكثيـــر مـــن المفاجـــآت والتي تم 

عرضها في حلقة الثالثاء.
ويســـتمر عرض الحلقات التســـجيلية من 
مختلـــف جوالت اللجنة التي بدأت بجولة إلى 
األردن وتســـتمر لتقدم تســـجيالت من جوالت 
الكويت والرياض وأبوظبي، إلى حين اختيار 
قائمـــة المئـــة، ويأتـــي بعدها بـــدء الحلقات 
المباشرة للبرنامج من مسرح شاطئ الراحة.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة قابلت عددا 
كبيرا من الشعراء خالل 

جوالتها في هذه 
العواصم العربية، 

وأجازت عددا 
منهم، كما 

منحت عددا 
من البطاقات 
الذهبية التي 

تؤهلهم للعبور 
إلى قائمة المئة 

بشكل آمن.
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نضال قوشحة

} يعد فيلم ”زيانة“ باكورة اإلنتاج السينمائي 
بين دولتي الهند وسلطنة ُعمان، وهو فيلم عن 
المرأة، يخرجـــه المخضرم خالـــد الزدجالي، 
صاحب أول فيلم روائي طويل في تاريخ ُعمان 
”ألبوم“، وفيه يقدم ثالث تجاربه الســـينمائية 

في مجال الفيلم الروائي الطويل.
وعـــن التجربة والمطامح الفنية التي يريد 
تحقيقهـــا من خالل مشـــاركة التجربة الهندية 
اآلن، خاصة بعد أن ســـجل باسمه إخراج أول 
فيلم ســـينمائي روائي طويل في تاريخ ُعمان، 
يقول المخـــرج الُعماني خالد الزدجالي ”نحن 
فـــي دول الخليـــج ال يمكننا العمـــل في مجال 
الســـينما دون التعاون مع الدول التي لها باع 
كبير في هذه الصناعة، والتجارب الشخصية 
تقف عنـــد حدود معينـــة، فنحن فـــي كل دول 
الخليـــج نعمل على تنفيذ تجارب ســـينمائية 
فردية، وهذا ما ال يقدم صناعة ســـينمائية كما 
أراه، لذلك أعتقد أن األفضل هو التوجه للعمل 
مـــع بعض الـــدول التي لها تاريخ ســـينمائي 
كبيـــر ولها ظـــروف إنتاجية ممكنـــة ومريحة 
لـــكل األطـــراف حتى نصـــل إلى إنتـــاج أفالم 
تليق بســـمعة بلداننا، وهو ما يجري اآلن مع 

فيلمنا“.

ويضيف ”هـــذا من جانب، أمـــا من جانب 
آخر فتظهر مســـألة هامة، هـــي غياب اإلنتاج 
العربي المشترك الذي نفتقده دائما، وهو أمر 
حيوي، والدليل على ذلك أميركا التي هي أكبر 
منتج ســـينمائي عالمي، لكنها مـــع ذلك تقوم 
بتنفيذ أفالم مشـــتركة من خالل أعمال شركات 
كبـــرى أو دول، أو حتى تقديم بعض الخدمات 
الميدانيـــة لبعض األفالم، مثل سلســـلة أفالم 
توم كروز أو جيمـــس بوند، كذلك فإن تصوير 
نمط سينمائي محدد في دولة محددة دائما قد 

يحّملها مشقة، إذن فالتنّوع مطلوب“.
ويـــرى الزدجالـــي أن المســـألة قـــد تكون 
مثمـــرة أكثـــر عربيا مـــن خالل هـــذا التعاون 
المشترك، ويضيف ”نحن في ُعمان مثال لدينا 
نقص في عدد الكتـــاب والممثلين والتقنيين، 
فلماذا ال نشارك بعض البلدان التي لها خبرة 
فـــي المجـــال، وهذا مـــا ســـيعود بالنفع على 

الجميع“.
وعن فيلمـــه األحـــدث الُعمانـــي/ الهندي 
”زيانـــة“، يقـــول ”هو فيلـــم عن قضيـــة المرأة 
وحريتهـــا وعن عملهـــا والتحـــرش بها وعن 
كيفية دفاعها عن نفســـها، وإســـماع صوتها، 
وكيف أن البعض من النساء ال ينلن حقوقهّن“.
وتـــدور أحـــداث الفيلم فـــي مجتمع عربي 
إســـالمي، ومجتمـــع يشـــبهه في الهنـــد، وقد 

اختـــار الزدجالـــي أن يكون موضـــوع الفيلم 
عن المرأة ومشـــكالتها، لكونها كما يؤكد على 
ذلـــك ”المحـــور األهم فـــي الحياة، ســـواء في 
المجتمعات العربية أو العالمية، ونحن أردنا 
بالفيلم أن نسلط الضوء على بعض ما تعانيه 

عندنا“.
وعـــن تقلـــده وظائـــف إدارية ســـابقا في 
ُعمـــان وتأثير ذلك علـــى عملـــه اإلبداعي قال 
الزدجالي ”من خالل عملي اإلداري في الجهات 
الحكومية والسينمائية التي كنت فيها، والتي 
كانـــت تهـــدف إلى تطويـــر عملية تقـــدم الفن 
والسينما في ُعمان، قدمت كامل جهدي، ويبدو 
أن الدولة بحكم وضع التأسيس، كانت بحاجة 
إلى شـــخص أكاديمي ومبادر، يكـــون بمثابة 

البداية ولو على حســـاب نفســـه وفنه، وفعال 
قدمنـــا العديد مـــن األفكار واألعمـــال، إني لم 
أخاطـــر كثيرا رغم مرور الوقت في ذلك العمل، 
فإلـــى جانب عملـــي اإلداري أوجدت لنفســـي 
متسعا إبداعيا هاما، ال بد أنني تأخرت، وقّلت 
فرصي، فمثال أتيح لي تقديم فيلم أو مسلسل 
كل خمس سنوات بدال من كل سنة، ولكنني في 

النهاية صنعت ما أطمح إليه“.
وعن رأيه في الســـينما الُعمانية الحديثة 
ومســـتقبلها، قـــال مبّينا ”الســـينما الُعمانية 
تقدمـــت، خاصة علـــى صعيد الفيلـــم القصير 
الذي قدم فيه عدد من الشـــباب بعض األعمال 
التي أسســـت لمرحلة جديدة فـــي تاريخ الفن 
الُعمانـــي، رغـــم أن الكثير من النقـــد ُوّجه لهم 

لكنهم أسسوا لمرحلة وسجلوا فيها إنجازات، 
ويبقـــى الفيلـــم الطويل هـــو الطمـــوح الذي 
نتـــوق إلى الوصول إليه بنجاح في الســـينما 

الُعمانية“.
و“زيـــان“ فيلم من تأليف خالـــد الزدجالي 
وفاطمة السالمية وفيصل ميران، وقد جسدت 
شـــخصية زيانة الفنانة الُعمانية الشابة نورة 
الفارســـية في أول تجاربها السينمائية، كذلك 
شـــارك معها الفنان علي العامـــري في تعاون 
ثـــان له مع المخـــرج الزدجالي، وأيضا كل من 
طالب محمد البلوشـــي وســـلطان األحمد، مع 
عدد كبير من نجوم الســـينما الهندية، وصور 
الفيلـــم في عدة مواقـــع في البلديـــن منها 70 

بالمئة في والية كيرال جنوب الهند.
وخالد الزدجالي، مخرج من سلطنة ُعمان، 
ولـــد عام 1965، واهتّم بالســـينما منذ الصغر، 
درس في المعهـــد العالي للســـينما في مصر 
وتخـــرج منـــه عـــام 1989، وأنجـــز العديد من 
المسلســـالت الدراميـــة والبرامـــج واألفـــالم 
التلفزيونيـــة فـــي ُعمـــان، قبل أن يقـــدم فيلم 
”ألبـــوم“ عام 2006 من بطولـــة الفنان المصري 
ســـعيد صالح وفنانيـــن ُعمانييـــن، وهو أول 
فيلـــم روائي طويل في تاريـــخ ُعمان، ثم فيلمه 
الروائـــي الثاني ”أصيل“، كما ترأس الجمعية 
الُعمانية للسينما، إضافة إلى كونه مستشارا 
للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في ســـلطنة 

ُعمان.

صابر بن عامر

} واكب عشـــاق الفن الرابـــع، ضمن فعاليات 
الـــدورة التاســـعة عشـــرة مـــن أيـــام قرطاج 
المســـرحية التـــي تنعقد بتونس فـــي الفترة 
الممتـــدة بيـــن 8 وحتى 16 ديســـمبر الجاري، 
العـــرض الســـوري المعنـــون بـ“ســـتاتيكو“ 
 status) والمشـــتق من المصطلـــح الالتينـــي
quo)، أي الوضـــع الراهـــن، أو بمعنـــى آخـــر 
الثبات والجمود والهدوء في المكان واألفكار 
والـــرؤى، وهو ما قّدمه المخرج جمال شـــقير 
عن نص أصلي لشـــادي دويعـــر، حيث ينطلق 
العـــرض بأغنيـــة لمحمد عبدالوهـــاب ”كل ده 
كان ليه“ التي تصدر من المســـجلة الموجودة 
على الطاولة في شقة حكم المرتبة (قام بالدور 
سامر عمران)، الذي يدخل صالة شقته خارجا 

من الحمام ويســـتكمل ارتـــداء ثيابه ويتأّنق، 
وكأنه يجهز نفسه لموعد غرامي. 

ينظر حكم متأمـــال مكتبته المليئة بالكتب 
ويتابع ســـيره ناظرا من النافـــذة المطلة على 
دمشـــق، ويتوقـــف عنـــد لوحـــة ”الغارنيكا“ 
المعلقـــة علـــى الحائـــط لبعـــض الوقـــت، ثم 
يتوجه باتجاه الطاولة ويوقف آلة التســـجيل 
ويخـــرج المســـدس ويبدأ بتســـجيل رســـالة 

انتحاره. 

انتحار مؤجل

ينتهي حكم ويرفع المسدس ويضعه على 
رأســـه، لكن طرقـــات عنيفة علـــى الباب توقفه 
وتشـــتت تركيزه فينهض ويفتـــح الباب ليجد 
جاره األهوج الذي يعطـــل عليه فعل االنتحار 
بدخوله الفج إلى الشـــقة طالبا منه اســـتعارة 
بصلة (قام بالدور محمد حيدر حمادة)، وبينما 
حكم يحضر البصلة التي طلبها الجار الشاب 
من مطبخ الشـــقة يقوم اآلخـــر بتغيير ديكور 
الشـــقة بحجـــة أن الشـــقة تبدو كئيبـــة، األمر 
الذي يســـتفّز حكم عند خروجـــه من المطبخ، 
ثم يعطي حكم الجـــار البصلة ويطرده ويعود 

مســـرعا ليضيف بعـــض العبـــارات الغاضبة 
الجديدة إلى وصية انتحاره.

يرفع حكم المســـدس ويضعه على صدغه 
من جديد ليعـــود الطرق العنيـــف على الباب 
مرة أخرى مـــا يدفع حكم بالتوجه نحو الباب 
بعصبيـــة، وكأنـــه قـــّرر إطالق النـــار على من 
يطرق على بابه قبل أن ينتحر، لكن هذه المرة 
تظهر على الباب أمل (قامت بالدور نوار أحمد 
يوسف)، وهي الفتاة الجميلة المليئة بالطاقة 
والحيويـــة والتـــي تطلب من حكـــم أن يبقيها 
عنـــده بعض الوقـــت حتى يحضـــر لها الجار 
الشـــاب ”فردة كندرتها“ (فردة حذائها) بعد أن 
اضطرت إلى الخروج والهرب من شقته نتيجة 
وصول والده ووالدته غير المتوقع والمفاجئ 

إلى الشقة.
ومـــن خالل الحوار البـــارد المقتضب بين 
أمـــل وحكـــم، تعرف أمـــل أن حكـــم كان ينوي 
االنتحار فتصيبها حالة من الفرح الهستيري 
الغريـــب، فقـــد كانـــت الصدفـــة قـــد جمعتها 
بصديقـــة لها صبـــاح ذلك اليـــوم، والصديقة 
تنّبـــأت لها عبر فنجان القهـــوة أنها، أي أمل، 
ســـترى رجال مضرجا بدمائه ليلتها، وعندها 

ستدخل السعادة حياة أمل من كل األبواب.
هـــذا االرتبـــاط العبثي بيـــن انتحار حكم 
وســـعادة أمل يولد نوعا مـــن العالقة الغريبة 
بينهمـــا، تلـــك العالقة التـــي تتطـــّور بينهما 
ســـريعا برغم الوقت القصيـــر الذي ال يتجاوز 
الســـاعة والذي قضياه ســـويا. يعـــود الجار 
في نهاية المســـرحية حامال فـــردة حذاء أمل 

المنقوصة، ليقوم خطًأ بالمســـك بالمســـدس 
الذي كان حكم ينوي االنتحار به، ويطلق على 
حكم رصاصة طائشة فيسقط ميتا بعد أن كان 

على وشك أن يلغي انتحاره بعد لقائه بأمل.
وبعـــد مـــوت حكم تخـــرج أمل من الشـــقة 
راكضة إلى الخارج فيلحق بها الجار، بعد أن 
يضع المسدس بيد حكم كي يظهر أمام كل من 
يمكـــن أن يأتي أن حكم قد انتحر وأن شـــريط 

انتحاره موجود في المسجلة.

عبثية الموت

هي حكايـــة عبثيـــة، عن المـــوت العبثي، 
الذي نريـــده أن يأتينا فيتمّنع، وحين نقّرر أن 
نســـتعيد األمل في الحيـــاة كحال حكم بعد أن 
عشـــق أمل، يقتحمنا الموت دون سابق إنذار، 
ليعود المشـــاهد بطريقة أو بأخرى إلى بداية 
المســـرحية حين كانت المسجلة تصدر أغنية 
عبدالوهـــاب ”كل ده كان ليه“، وكأّنه عتاب من 
مؤلف المســـرحية ومخرجها للقدر الذي عّجل 
بالهّم الســـوري الراهن وأّجج حمام الدم فيه، 

دون الحديث ولو لمرة واحدة عن الحرب، عدا 
بعـــض اإلشـــارات الركحية الدالـــة على حرب 
أهلية ربما تقع رحاها خارج الشرفة، وذلك من 
خالل لوحة ”الغارنيكا“ لبيكاسو المعّلقة على 
جدار الغرفـــة. وبين الفينـــة واألخرى تحدث 
جلبة وصخب موســـيقي عال ال يحتمل، مأتاه 
البناء المجـــاور لبيت حكم، حيث يدق أحدهم 
علـــى آلة الدرامز دون أن يظهر على الخشـــبة 
(قـــام بالـــدور ســـيمون مريش) وكأنه مشـــي 
عسكري، بحذاء عسكري متواتر اإليقاع، ينبئ 
بكارثـــة، أو ربما ببطولة زائفـــة، ولم تفلح كل 

محاوالت حكم االحتجاجية في إيقافه.
هـــذه الرمزيـــة تتكّثـــف أكثر في المشـــهد 
األخيـــر مـــن المســـرحية بعد أن يقتـــل الجار 
على ســـبيل الخطـــأ حكم، ويهرب هـــو وأمل، 
بعد أن ترك المســـّدس بين يـــدي القتيل، وهو 
الذي ســـّجل قبل ساعة وصّية انتحاره، فُتقّيد 
الجريمة ضّد مجهول، كحال الثورة الســـورية 
التي انطلقت سلمية، لتنتهي إلى حّمام دم، من 

دون محاكمة أحد.
جمـــال شـــقير المخـــرج وشـــادي دويعر 
الحرب السورية  المؤلف، قدما في ”ستاتيكو“ 
دون أن ينزلقـــا فـــي الحديث المباشـــر عنها، 
مســـتعيضين عنها بحرب الفـــرد مع ذاته، مع 
حيـــاة مثقلة بالهزائـــم والخيبـــات على وقع 
حّمام دم، وعنف يســـتنزف الذات ويعّكر صفو 
الملّذات، فيختار االنتحار بديال، لكن االنتحار 
ال يأتيه، بل يقتل، وكأن قدر العرب، كل العرب، 

أن ال يختاروا شيئا، حتى طريقة موتهم. 
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خالد الزدجالي:

السينما العمانية 

تقدمت، خاصة في مجال 

الفيلم القصير

يستعد املطرب املصري علي الحجار إلصدار ألبومه الجديد {ما تخدي بالك}، والذي يضم أول 

تجربة خليجية له من خالل أغنية {اعتذار} للملحن حلمي بكر.

قررت هيفاء وهبي تصوير أغنيتها الجديدة {كده} فيديو كليب مع املخرج ســـليم الترك، كما 

تستعد النجمة اللبنانية إلطالق بيت أزياء خاص بالنساء يحمل اسمها.

ــــــة، وهي ثاني أكبر منتج ســــــينمائي في العالم وقد  ــــــس غريبا أن جتذب الســــــينما الهندي لي
خلفت وراءها املاليني من األفالم، اهتمام سينماءات عاملية أخرى عريقة أو وليدة، فالسينما 
الهندية بشــــــكلها النمطي املعروف عامليا، أو بشكلها اآلخر األكثر جدية، لها جمهور واسع 
على امتداد العالم، بدءا من املبدع ساتيا جيت راي وحتى اآلن، وبحكم اجلغرافيا وامتداد 
هذه السينما وتأثيرها على حالة اإلبداع الُعماني، ولدت جتربة سينمائية مشتركة من خالل 
ــــــم ”زيانة“ الذي صّور قبل فترة، وكان باكورة اإلنتاج الســــــينمائي املشــــــترك بني دولتي  فيل

الهند وسلطنة ُعمان.

بعيدا عن االقتباســــــات املعتادة من النصوص املســــــرحية العاملية أو العربية، يحضر عرض 
”ستاتيكو“ السوري ليعلن نفســــــه حالة مسرحية خاصة في أيام قرطاج املسرحية الـ19 التي 
تنتهي الســــــبت بتونس، هو عمل مســــــرحي يحكي الهّم السوري بعيدا عن غوغائية اخلطب 

املباشرة والنمطية.

{ستاتيكو} مسرحية سورية تغني {كل ده كان ليه}

{زيانة} فيلم يطلق الشراكة السينمائية بين الهند وسلطنة عمان

[ بطل مثقل بالهزائم والخيبات يود أن ينتحر فيقتل  [ حرب الفرد مع الذات منطلق لحرب الكل ضد الكل

جمال شقير املخرج وشادي دويعر 

املؤلـــف، قدمـــا فـــي {ســـتاتيكو} 

الحرب الســـورية دون أن ينزلقا في 

الحديث املباشر عنها

 ◄

حكاية عبثية عن املوت الذي نريده 

أن يأتينـــا فيتمنـــع، وحـــني نقرر أن 

نســـتعيد األمل في الحياة يقتحمنا 

املوت دون سابق إنذار

 ◄

قتل على سبيل الخطأ أمل في الحياة على حساب اآلخرين

تضرع إلى الله 



} برليــن - فـــي استشـــراف لخطط شـــركات 
الســـيارات للعام القادم يبـــدو واضحا هيمنة 
الموديـــالت المتعـــددة األغـــراض أس.يو.في 
على عالم الســـيارات لما تتمتع به من ميزات 

استثنائية لعشاق هذه الفئة من المركبات.
ورغم اختالف المســـميات بيـــن الكروس 
أوفر أو سيارات األراضي الوعرة أو موديالت 
4×4 أو أس.أي.في أو أس.يو.سي، إال أنها في 
نهاية المطاف تدور جميعها حول الموديالت 

الرياضية متعددة األغراض.
ومع جنوح المصنعين إلى إنتاج قياســـي 
مـــن هذه الموديالت، لكن المختصين يرون أن 
حضور الطاغي لن يمنـــع من ظهور موديالت 

جديدة في الفئات األخرى من السيارات.
وتتنـــوع موديـــالت أس.يو.فـــي الجديدة 
في 2018 بين أســـاطير تأخـــذ الجولة المقبلة، 
ومنتجيـــن يدخلون إلى هـــذا المضمار للمرة 
األولى، وبينهما عدد من الســـيارات الجديدة 

ومشتقاتها لزيادة الخيارات المتاحة.
وتشـــهد ســـيارة مرســـيدس من الفئة جي 
تجديدات جذرية، وذلك ألول مرة منذ تدشينها 
قبـــل أربعيـــن عاما، كما تعتمد جيـــب رانغلر، 
التـــي تمثـــل الرعيـــل األول لهـــذه الفئـــة من 
الســـيارات، على نظام الدفع الهجين للدخول 

في العهد الجديد.
وعلـــى الجهة األخرى تقف ســـيارات مثل 
المبورغيني أوروس ورولـــز رويس كولنيان، 
والتـــي تجمـــع بيـــن الفخامـــة والشـــخصية 

الرياضية.
ومن بين العديد من االبتكارات هناك سيارة 
أراضي وعرة من فولكسفاغن مثل بولو، وعلى 
القمة يقف خليفة الموديل تويريغ، كما تخطط 

بي.إم.دبليو لطرح السيارة إكس 4 جديدة.
وبالنسبة لمرسيدس ســـيكون هناك جيل 
جديد للطـــراز جي.أل.إي، بينمـــا تقدم هوندا 

سيارتها سي.آر-في الجديدة.
ولـــم تفتقـــر هـــذه الموديالت إلـــى ظهور 
ابتـــكارات حديثـــة كمـــا فعلـــت إنفينيتي في 

كيو.إكـــس 50، التي تعتمـــد على محرك بنزين 
تربـــو بتقنية االنضغـــاط المتغير للتنوع بين 
اســـتهداف الدفـــع بمعـــدالت األداء القوية أو 

االقتصادية.
وقامت شـــركة ســـيات التابعـــة لمجموعة 
فولكـــس فاجن األلمانيـــة ببنـــاء موديل أكبر 
للســـيارة أتيكا على أساس ســـكودا كودياك، 
في حيـــن تقدم فولفـــو وجاغـــوار الموديالت 

األساسية إكس.سي 40 وإي-بيس.
وتكشف العالمة الفرنسية الفاخرة دي.إس 
عن باكـــورة إنتاجهـــا من موديـــالت أس.يو.

في، والتي تحمل اســـم كروســـباك، كما تطلق 
ستروين الموديل الجديد كاكتوس سي 4.

ويشـــهد العام المقبل بدء موجة االجتياح 
الكهربائـــي القادمة لهذه الفئة من الســـيارات 
مثـــل جاغـــوار آي-بيـــس، وأودي إي-تـــرون 
وفولكســـفاغن  إي.كيو.ســـي  ومرســـيدس 
آي-دي كـــروس التـــي يتوقـــع الكشـــف عنها 

الحقا.
ورغم ســـيطرة موديالت متعددة األغراض 
على العـــام الجديد، لكن هذا لـــم يمنع ظهورا 

للفئـــات األخرى، ففـــي الفئـــة المدمجة يظهر 
جيل جديد من موديلين مختلفين؛ حيث تمهد 
مرســـيدس الطريق إلطالق الجيل الجديد من 
الفئة أي بداية كموديل هاتشـــباك وفي نهاية 

العام كسيارة صالون.

كما وعـــدت الشـــركة التابعـــة لمجموعة 
دايملـــر األلمانيـــة بـــأن تكـــون المقصـــورة 

الداخلية تقريبا مثل الفئة أس الفارهة.
وتقـــدم شـــركة فـــورد األميركيـــة أيضـــا 
النســـخة الجديـــدة مـــن فوكـــوس، وأطلقت 
هيونـــداي الموديل فاســـتباك من آي 30، كما 
أزاحـــت كيا الكوريـــة الجنوبيـــة النقاب عن 
ســـييد الجديدة، وتخطـــط مـــازدا اليابانية 

إلطـــالق الجيل الجديد من مـــازادا 3، كما أن 
منافســـتها  المحلية تويوتـــا قامت بتحديث 

أوريس.
ويســـود بعـــض الهدوء النســـبي في فئة 
السيارات األقل من الفئة المدمجة خالل العام 
الجديد؛ ففي فئة الســـيارات الصغيرة تضع 
أودي الجيـــل الجديد من أي 1 ضمن خطتها، 
كما تمهد بي.إم.دبليو المسرح للجيل الجديد 
من الفئة الثالثـــة الجديدة، والتي تنتمي إلى 

الفئة المتوسطة العليا.
وتشـــهد الفئـــة الفارهـــة ظهـــور بعـــض 
الموديالت الجديـــدة، بدءا من الجيل الجديد 
مـــن بي.إم.دبليـــو زد 4، وعودة رينـــو ألبان، 
مـــرورا بالموديالت األفخم مثـــل أودي أي 7 
ومرســـيدس ســـي.أل.أس والفئة الثامنة من 

بي.إم.دبليو.
وإلـــى جانـــب تلـــك الموديـــالت تظهـــر 
السيارات الفارهة مثل لكزس أل.أس وصوال 
إلى الســـيارات متناهية الرفاهية مثل بنتلي 
كونتيننتال وأستون مارتن فونتاج، وخليفة 

األسطورية ماكالرين أف 1.
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المحركات الكهربائية تجتاح السيارات متعددة األغراض
[ اتجاه متزايد من المصنعين لغزو السوق بموديالت تجمع بين القوة والمتانة والراحة في 2018

شـــركة مورغـــان البريطانية لصناعة الســـيارات تعتزم إزاحة الســـتار عـــن موديل خاص جي.تـــي من أيقونتهـــا آريو 8 التي 
سيقتصر إنتاجها على 8 نسخ فقط، حيث يزأر بداخلها محرك ذو الثماني أسطوانات بقوة 367 حصانا.

سيارات استثنائية لعشاق املغامرات

الســــــيارات الرياضية متعــــــددة األغراض 
تنال إعجاب اجلميع وخاصة الشباب، ملا 
تتمتع به من قوة ومتانة ومســــــتويات عالية 
من الراحة، فضال عن مميزاتها املتعددة، 
ــــــد من املصنعني  ــــــاك اجتاه متزاي لذلك هن
إلنتاج هذه الفئة التي تطبع موديالت العام 

املقبل.

موديـــالت أس.يو.فـــي الجديدة في 
2018 تتنـــوع بـــني أســـاطير تأخذ 
الجولة املقبلـــة، ومنتجني يدخلون 

إلى املضمار للمرة األولى

◄

} كشفت شركة المبورغيني اإليطالية أخيرا 
عن موديل أوروس وهو ثاني سيارة من فئة 

األراضي الوعرة أس.يو.في، في تاريخها.
ويزأر بداخل الســـيارة، الذي اســـتمدت 
اســـمها من نوع من الماشية هو األرخص، 
محرك ثماني األسطوانات مزدوج بقوة 650 
حصانا علـــى عكس ســـيارات المبورغيني 
األخرى التي حملت أسماء ثيران مصارعة.

تصنعهـــا  ســـيارة  أول  هـــي  وأوروس 
المبورغينـــي بخاصيـــة الضابـــط المفعـــل 
للدحرجـــة، ألنـــه كلما ازداد حجـــم وارتفاع 
الســـيارة، كلما احتاجت للمزيد من التحكم 

أثناء تعاملها مع المنعطفات.
وحصلـــت أوروس على عجالت ومكابح 
ضخمـــة مقارنـــة بموديـــالت المبورغينـــي 

األخرى.

} أجـــرت شـــركة جايغـــر كارز األلمانيـــة 
تعديـــالت تقنيـــة وتصميميـــة علـــى بيك 
آب فـــورد F-150 Raptor، لزيـــادة قوتهـــا 
ومالمحها الجذابـــة، وزادت من قوة محرك 
التربو المزدوج والمكون من 6 أسطوانات 

بسعة 3.5 لتر، ليصل إلى 520 حصانا.
وهذه القوة تمكن السيارة من التسارع 
مـــن الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.9 
ثانيـــة. ولم تكشـــف الشـــركة األلمانية عن 

السرعة القصوى لسيارتها المعدلة.
وتقـــدم جايغـــر باقـــة مـــن التجهيزات 
االختيارية للسيارة والتي تضم ناقل حركة 
أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام الدفع 
الرباعي الفعال، ومجموعة تعليق األراضي 

الوعرة مع ممتصات صدامات فوكس.

} أزاحت شركة لكزس اليابانية النقاب عن 
موديـــل طويل من ســـيارتها آر.إكس خالل 
فعاليـــات معرض لـــوس أنجلـــس الدولي 

للسيارات الذي انتهى األحد الماضي.
بثالثـــة  الجديـــدة  الســـيارة  وتتوفـــر 
صفوف للجلوس بســـبعة مقاعـــد وللمزيد 
من المســـاحة المخصصة لألقدام في صف 
المقاعـــد الثالث، تم وضـــع صف الجلوس 

الثاني في موضع أعلى.
وبشـــكل اختيـــاري يمكـــن فـــي الصف 
الثانـــي تركيب مقعدين فردييـــن مريحين، 
وبذلك تصبح الســـيارة سداسية المقاعد. 
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح لكزس النســـخة 
الجديدة التي تتوفر بموديل الدفع األمامي 

والرباعي، بسعر يبدأ من 47 ألف دوالر.

شـــركة أبل األميركية تعـــدل آيفون 
عوامـــل  لزيـــادة  الســـيارات  مـــع   10

السالمة واألمان

◄

} لنــدن - أكـــدت شـــركة جاغـــوار البريطانية 
أن قســـم العمليات اخلاصة لديها قام بتجهيز 
أيقونتهـــا أف-تيب للمرة األولى مبحرك بنزين 
بقـــوة 300  األســـطوانات  رباعـــي  أجنينيـــوم 
حصـــان، ما أضفـــى املزيد مـــن اجلاذبية على 

املوديل اجلديد.
ويســـهم تزويد ســـيارة جاكوار الرياضية 
ذات املقعديـــن والهيـــكل الكامل مـــن األملنيوم، 
باحملـــرك ســـعة 2.0 لتر، فـــي تعزيـــز اجلوهر 
لســـيارات جاكوار الرياضية الذي  األساســـي 
ينطوي على مرونة وكفاءة محســـنة وبتكاليف 

معقولة.
ويحافـــظ الطراز اجلديد على األداء املتوقع 
لهذه الفئة، حيث ميكن للســـيارة التســـارع من 
الثبات إلـــى 100 كلم/س خالل 5.4 ثواني فقط، 
وبســـرعة قصوى تصل إلـــى 250 كلم/س. ومع 
ناقـــل احلركـــة كويكشـــيفت بثماني ســـرعات، 
توفر السيارة استجابة استثنائية في مختلف 

مستويات دوران احملرك.
ويعـــد محـــرك أجنينيوم، ليـــس فقط أقوى 
احملـــركات ضمن فئـــة األربع أســـطوانات على 
اإلطـــالق مـــن جاغـــوار، بـــل أيضا يســـتطيع 
توليـــد أعلـــى إنتـــاج طاقـــة محـــددة فـــي أي 
 150 مـــع  أف-تيـــب،  موديـــالت  مـــن  محـــرك 

حصانا.

ويجعـــل احملرك من هـــذه الســـيارة األكثر 
كفاءة، مع توفير بنســـبة 16 باملئة في استهالك 
الوقـــود مقارنـــة مع احملـــرك في 6 بقـــوة 340 
حصانا، كمـــا يخفض انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون حتـــى 163 غراما لـــكل كيلومتر فقط، 

وفق املعايير األوروبية.
ويقـــول إيان هوبـــان، مدير خط ســـيارات 
جاغوار أف-تيب، إن احملرك اجلديد ساهم في 
جعل املوديل ذا طابع فريد، مشيرا إلى أن أداء 
محـــرك بهذا احلجم أمر الفت للغاية إذ يتوافق 

مع حتسني كفاءة استهالك الوقود.
وباســـتطاعة احملرك تقـــدمي األداء املتفوق 
وخفض اســـتهالك الوقود في الوقت نفســـه، 

بفضل مجموعـــة من التقنيات املتقدمة، إذ 
مت دمج وحـــدة حتريك صمام 

هيدروليكية  كهربائيـــة 
ذات خوارزميـــات حتكم 
طورتهـــا جاغوار، عند 

األسطوانة  رأس 
بشكل متقن.

هذه  وتتيـــح 
حتكما  التقنيـــة 
متغايـــرا كامـــال 

الســـحب  صمام  لفتح 
لتوليـــد أقصى قدر من 

الطاقـــة وعزم الـــدوران والكفـــاءة في مختلف 
مستويات تشغيل احملرك.

ودمجــــت الشــــركة البريطانيــــة العريقــــة 
مشــــعب العادم في رأس األسطوانة. ويتدفق 
ســــائل التبريد من خالل املشــــعب ليقلل وقت 
اإلحمــــاء، وبالتالــــي يخفــــض من اســــتهالك 

الوقود واالنبعاثات. 
ويؤكـــد مطـــورو هـــذه النســـخة أن هذا 
التصميم يســـاعد في منع تداخل تدفقات غاز 

العادم، مما يضمن اســـتجابة عجلة التوربني 
بســـرعة أكبر بكثير حيث يتـــم تعزيز الضغط 
بشكل شبه فوري، مما مينع أي تأخير في شحن 
التيربو، ويوفر االستجابة املألوفة في جتربة 

القيادة.
ولضمـــان أفضل أداء انطالق واســـتجابة 
ســـريعة مع متكني احملرك من إنتـــاج الدرجة 
القصوى من الطاقة، يتميز الشاحن التوربيني 
بتقنية محامل كرات السيراميك، مما يقلل من 
االحتكاك إلى أدنى حد ممكن، وخاصة 
عند تشـــغيله في درجات حرارة 

منخفضة.
وال يعنـــي 
احملرك رباعي 
األسطوانات 
بأن الســـائق 
ســـيفقد 
بة  الستجا ا
الســـريعة 
توفرها  التي 
احملـــركات 
األكبر، فهذه 
امليـــزة كانت وال 
تزال عنصرا ثابتا في كافة 

املوديالت من هذه الفئة.

ويتميــــز الطراز الــــذي يتوقع طرحه العام 
املقبل في األســــواق بتحســــينات بصرية ملنح 
هــــذه الســــيارة الرياضيــــة مظهــــرا أكثر قوة 

وجاذبية.
التصميــــم،  معــــادة  املصــــدات  وتعــــزز 
باإلضافــــة إلــــى مصابيــــح ليــــد األمامية، من 
التصميم الرائــــد واحلائز على اجلوائز لهذه 
السيارة وتوفر املزيد من التمايز بني مختلف 

موديالتها.
كمــــا توفــــر ســــيارات أف-تيــــب اجلديدة 
مجموعة واســــعة من أنظمة مساعدة السائق 
املتقدمــــة، املدعومــــة بدمــــج كاميــــرا أمامية 
متطورة، حيث تســــاعد األنظمة على حتسني 
مستويات السالمة، وتقليل العبء امللقى على 

عاتق السائق.
وتتضمــــن تلــــك األنظمــــة الكبــــح الطارئ 
املســــتقل وإنذار مغادرة حارة القيادة ونظام 
املساعدة في احلفاظ على حارة القيادة ونظام 
التعرف على إشــــارات املرور ومحدد السرعة 

التكيفي ومراقب حالة السائق.
ومتتــــد عائلة ســــيارات أف-تيب احلائزة 
على العديد من اجلوائز، بدءا من الطراز رباعي 
األسطوانات وصوال لسيارة السوبركار التي 
تصل سرعتها إلى 320 كلم/س، وهي أف-تيب 

أس.في.آر.

} كاليفورنيــا (الواليــات املتحــدة) - منحـــت 
شـــركة أبل األميركية هاتفها الثوري آيفون 10 
اجلديد ميزات استثنائية تخص السيارات من 

أجل زيادة عوامل السالمة واألمان.

وتقـــول شـــركة أبـــل إن هاتفهـــا اجلديد 
يتمكن على ســـبيل املثال من معرفة ما إذا كان 
املســـتخدم في وضع القيادة، عن طريق نظام 
التشـــغيل آي.أو.إس 11 ليقوم بعد ذلك بحظر 
املكاملـــات الواردة في وضع ”Silent Mode“ من 
أجل عدم تشـــتيت انتباه قائد الســـيارة أثناء 

القيادة.
وعند تفعيل هـــذه الوظيفة املعروفة أيضا 
باسم ”Do Not Disturb While Driving“ ال يقوم 
اجلهاز بعرض املكاملات أو الرســـائل الواردة، 
وبـــدال مـــن ذلـــك يتلقـــى املتصل أو املرســـل 
معلومـــات بأن قائد الســـيارة ومالك آيفون 10 

غير متاح حاليا.
وتعـــد هـــذه الوظيفـــة اختياريـــة وميكن 
تعطيلهـــا فـــي أي وقـــت عـــن طريـــق قائمـــة 
اإلعـــدادات. وُيســـتثنى الـــركاب مـــن الوضع 

الصامـــت، وميكنهم التأكيد بضغطة زر بأنهم 
ليسوا خلف مقود السيارة.

وانتشر مؤخرا أن أبل ستتخلى في آيفون 
10 عـــن منفذ اليتينغ لصالح منفذ يو.أس.بي-
ســـي األســـرع، لكنه ال يزال يعتمد على املنفذ 

اليتينغ وبالتالي املنفذ يو.أس.في-أي.
ويعني هذا بالنســـبة للســـيارات، التي مت 
جتهيزها مبنافـــذ يو.أس.بـــي التقليدية، أنه 

ميكن توصيلها بسهولة بالهاتف الذكي.
وبواســـطة تقنية كيـــو.آي احلديثة ميكن 
شـــحن آيفون 10 في الســـيارة بشكل السلكي. 
ولهـــذا الغـــرض تقـــدم أبل وســـادة الشـــحن 
الالســـلكي إيرباور لهاتفها الذكي اعتبارا من 
العـــام املقبـــل حيث يتم وضـــع الهاتف عليها 
لشـــحنه الســـلكيا، غيـــر أنه ينبغـــي توصيل 

الوسادة مبصدر للتيار.

وكان عشـــاق أجهـــزة أبـــل قد اســـتقبلوا 
الشـــهر املاضي طرح جهاز آيفون 10 بترحيب 
شـــديد وســـط إجماع اخلبراء واحملللني على 
أنه رفع ســـقف الهواتف الذكية إلى مستويات 

جديدة من خالل املزايا االستثنائية.
ومـــن أبـــرز املزايـــا فـــي الهاتـــف الذكي 
نوعية الشاشـــة ريتينا من دون حواف قياس 
5.8 بوصـــة وخاصيـــة التعـــرف علـــى الوجه 
والكاميرات املتطورة التي تدعم تقنيتي أوليد 
وإتـــش.دي.آر واحلجـــم املثالـــي الـــذي يتيح 

مساحة عرض كبيرة.
شـــركات  مـــن  كغيرهـــا  أبـــل  وتســـعى 
التكنولوجيـــا إلـــى دعـــم صناعة الســـيارات 
بخاصيـــات ومزايـــا متطـــورة حلقنهـــا فـــي 
املركبات املســـتقبلية مع االجتاه املتزايد نحو 

جعل املركبات ذكية.

جاغوار تزود أيقوناتها أف-تيب بمحرك رباعي األسطوانات

أبل تمنح المركبات مميزات استثنائية بهاتفها الثوري آيفون 10
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} كوبرتينــو (الواليــات المتحــدة) - أكـــدت 
شـــركة ”أبل“ األميركية العمالقة شراء تطبيق 
”شـــازام“ الشـــهير الـــذي يســـتمع ويتعـــرف 
والبرامـــج التلفزيونية واألفالم  على األغاني 
واإلعالنات، في عمليـــة تؤكد طموحات ”أبل“ 
فـــي مجال اخلدمات املوســـيقية الذي يشـــهد 
منافســـة متعاظمة وتسيطر عليه راهنا خدمة 

”سبوتيفاي“ السويدية.
ولـــم يتم الكشـــف عـــن قيمة وال شـــروط 
الصفقـــة لكـــن تقاريـــر إعالميـــة حتدثت عن 
املتخصص  الصفقة، وكشف موقع ”تكرانش“ 
في الشـــؤون التكنولوجية أن سعر الشراء قد 
يناهز 400 مليون دوالر، علمًا أن شـــازام قدرت 

قيمته في دورته املالية األخيرة مبليار دوالر.
للمستخدم معرفة  ويتيح تطبيق ”شازام“ 
اســـم األغنية أو الفيلـــم أو البرنامج أو حتى 

اإلعالن مبجرد سماع ثوان معدودة منها.
اإلخباري  ونقـــل موقـــع ”بازفيـــد نيـــوز“ 
علـــى اإلنترنت، عن بيان لشـــركة ”أبل“ القول 
إن تطبيـــق ”شـــازام“ أصبح واحـــدا من أكثر 
التطبيقـــات املتاحة على متجر ”آب ســـتور“ 
شعبية، مشيرة إلى أن هناك مئات املاليني من 

املســـتخدمني، يســـتخدمون هذا التطبيق 
على منصات متعـــددة في مختلف أنحاء 

العالم.
وذكرت ”أبل“ أن ”ثمة تكامال“ 
مضيفة  ”شـــازام“  وبـــني  بينها 
”نعد ملشـــاريع ونحن متشوقون 

لعملية الدمج مع شازام“.
وقال توم نيوماير املتحدث 

باســـم ”أبـــل“ إن ”أبـــل ميوزيك 
بالطبيعـــة  متناســـبان  وشـــازام 

ويشـــتركان فـــي عشـــق استكشـــاف 
املوســـيقى وفي توفير أعظم متعة موسيقية 

ملستخدمينا“.
وأنشئت شركة ”شازام“ العام 1999 وكانت 
تســـتخدم في البداية الرســـائل القصيرة عبر 
الهواتـــف النقالـــة مـــن أجل حتديـــد عناوين 
األغانـــي. ثم أطلقت محـــرك التعرف البصري 
علـــى احملتوى الرقمي عـــام 2015. وفي مارس 
املاضي أعلنت عن توسع كبير في منصة تقنية 

الواقع املعزز ”أيه.آر“، وهي تقيم عالقات عمل 
منذ ســـنوات عدة مع ”أبـــل“ إذ كانت من أّول 
التطبيقات املوسيقية التي عرضت في متاجر 
”آب ســـتور“ مـــن ”أبـــل“. وتؤكد ”شـــازام“ أن 

تطبيقها حمل مليار مرة.
وفي حـــني كانت ”أبـــل“ رائدة فـــي مجال 
التحميـــل املوســـيقي من خـــالل ”آي تيونز“، 
فاتها قطار البث التدفقي في البداية ولم تطلق 

خدمتها ”أبل ميوزيك“ إال في يونيو 2015.
ويبلغ عدد املشـــتركني فيها اآلن 27 مليونا 
نهايـــة يونيـــو، إال أنهـــا ال تـــزال بعيـــدة عن 
”ســـبوتيفاي“ التـــي تقول إن عدد مشـــتركيها 
يرقـــى إلى ســـتني مليونا. وتؤكـــد املجموعة 
السويدية أن لديها 140 مليون مستخدم نشط 

في 61 بلدا.
حتســـني عرضها  وتتيـــح صفقـــة ”أبـــل“ 
تعتزم  املوســـيقي، في حني أن ”ســـبوتيفاي“ 
 2018 عـــام  البورصـــة  فـــي  أســـهمها  طـــرح 
وأبرمت مؤخـــرًا اتفاقًا للحصص املتبادلة مع 
”تنسنت“. ويقدر املستثمرون قيمة سبوتيفاي 
حاليًا بنحو 16 مليار دوالر، وذلك بسبب النمو 

والنشاط الذي حتققه اخلدمة.
وكان جيمي أوفني املســـؤول عن أبل 
ميوزك قد حتدث في تصريحات صحافية 
عن طموح أبل، قائال ”إن ما وصلت 

إليه اخلدمة اآلن ال يكفي أبدًا“.
أنهـــا  ”صحيـــح  وأضـــاف 
جنحت في إضافـــة املاليني إال 
أننـــا ننظر للمســـتقبل ونرغب 
في التحســـن أكثـــر فأكثر، ألن 
املعطيـــات احلالية ال تعني أنها 

قادرة على الصمود مستقبًال“.
خدمـــة  أن  عـــن  تعليـــق  وفـــي 
ســـبوتيفاي متتلك 140 مليون مشترك، منها 
60 مليون اشـــتراك مدفوع، قـــال اوفني إن أبل 
ميوزيك لن تكون قادرة على جتاوز سبوتيفاي 
بهذا املعدل ولكن ســـوف تســـتمر في ترسيخ 
مكانتهـــا باعتبارهـــا واحـــدة مـــن اخلدمات 

املوسيقية الرائدة في العالم.
وتسعى شـــركة أبل لتحســـني اخلدمة من 
خـــالل إضافة محتـــوى جديـــد ومختلف عن 

املـــادة املوســـيقية، من خالل بنـــاء عالقة بني 
الفنانـــني واملعجبـــني بتزويدهـــم باحملتـــوى 
احلصري مثل البرامـــج الوثائقية واملقابالت 
مع املشـــاهير وحتى حتسني نوعية اإلعالنات 
جلذب مشـــتركني جدد، حيث تبـــث أبل حاليًا 
عبـــر التطبيق برنامجي ”بالنيـــت أوف أبل“، 

و“كاربول كاروكي“ بشكل حصري.
ويبدو أن هذه االســـتراتيجية عملت على 
نحو جيد للشركة حتى اآلن، وينتظر احملللون 
رؤيـــة ما إذا كانت هذه االســـتراتيجية قادرة 
فـــي نهاية املطـــاف على التفـــوق على خدمة 
ســـبوتيفاي التي تهيمن على سوق اخلدمات 
املوســـيقية، حيث تعرف أبل جيدًا أن اللحاق 
بها يحتـــاج ألكثر مـــن مجرد تشـــكيلة أغان 

ضخمة توفرها عبر اخلدمة.
ويالحظ املراقبون أن اخلدمات املوسيقية 
املدفوعـــة باتـــت جتـــذب شـــركات اإلنترنت 

العمالقـــة بشـــكل متســـارع، إذ دخلت أيضا 
شركة أمازون إلى الســـباق وأعلنت قبل أيام 
عـــن إطـــالق خدمتها املوســـيقية التي حتمل 
في عدد  اســـم ”أمازون ميوزيـــك انليميتـــد“ 

جديد من الدول حول العالم. 
وذلـــك بعد عـــام من إطـــالق اخلدمة ألول 
مـــرة في الواليات املتحـــدة األميركية، وبهذه 
اخلطوة ســـتكون اخلدمة املوســـيقية متاحة 
فـــي 30 بلدا حول العالم أغلبها أوروبية وفي 
أميركا الالتينيـــة، وال تضم القائمة اجلديدة 

أّيا من الدول العربية.
تعد خدمة أمـــازون املوســـيقية اجلديدة 
خطوة مـــن الشـــركة األميركية ملنافســـة أبل 
وغوغـــل وســـبوتيفاي، حيث أنهـــا متوفرة 
باشـــتراك يبدأ مـــن 4 دوالرات ليصل إلى 10 
دوالرات شـــهريا، وهذا ميّكن املســـتخدم من 

الوصول إلى 40 مليون أغنية.

كما ذكرت تقارير إعالمية نقال عن مصادر 
داخليـــة فـــي موقع يوتيـــوب التابع لشـــركة 
”ألفابـــت“ أنه ســـيطلق خدمة بث موســـيقي 

مدفوعة في مارس من العام 2018.
وذكرت املصادر أن شركة ”وارنر ميوزيك 
غروب“ للتسجيالت وقعت بالفعل على اتفاق 
مـــع يوتيـــوب، فيما جتري ”ســـوني ميوزيك 
و“يونيفيرسال ميوزيك غروب“  إنترتينمنت“ 
و“ميرلـــني“، محادثات مـــع موقع بث املقاطع 

املصورة.
وســـتدخل اخلدمـــة، التـــي يشـــار إليهـــا 
داخليا باســـم ”رميكيـــس“، في منافســـة مع 
عـــروض مماثلـــة مـــن ســـبوتيفاي وشـــركة 

أبل.
وقدمـــت غوغل، وهي وحـــدة أخرى تابعة 
ميوزيـــك“  بـــالي  ”غوغـــل  خدمـــة  أللفابـــت، 

في 2001.

} نيويــورك - فصلت مجلة نيويوركر االثنين 
الصحافي رايان ليزا، بســـبب ارتكابه ”سلوكا 
جنسيا مخال“، وهو الصحافي الذي نال شهرة 
واسعة بعد تداول اسمه كمسؤول عن اإلطاحة 
بمديـــر االتصاالت الســـابق بالبيـــت األبيض 

أنتوني سكاراموتشي.
وقالـــت المجلة األميركية فـــي بيان قصير 
نقلته وســـائل اإلعالم ”إننا علمنـــا مؤخرا أن 
رايان ليزا مارس ما نعتقد أنه ســـلوك جنسي 

مخل“.
وأضـــاف البيـــان ”لقد درســـنا الموضوع، 
وكنتيجـــة لهـــذا قطعنـــا العالقـــات مـــع ليزا، 
وبســـبب طلب جاءنا بمراعـــاة الخصوصية، 

فلن ندلـــي بالمزيد من المعلومـــات“. ويتمتع 
ليزا بتاريـــخ طويل في العمـــل بالصحافة في 
واشـــنطن، وعمل مراســـال لمجلـــة نيويوركر 
فـــي العاصمة األميركيـــة منذ عـــام 2007، كما 
اإلخبارية  ظهر كمحلـــل بمحطة ”ســـي.إن.إن“ 
باإلضافة إلى عملـــه كمحاضر بجامعة جورج 

تاون.
ويعتقـــد أن المقـــال الذي نشـــره ليزا (43 
عامـــا) في يوليو الماضي عـــن اللغة الجارحة 
التي استخدمها سكاراموتشي لوصف زمالئه، 
أحد األســـباب في صدور قرار الرئيس ترامب 
بفصل مدير االتصاالت بعد عشرة أيام فقط من 

تعيينه.

ومـــن جانبه رد ليزا علـــى فصله ببيان قال 
فيه إنه كانت تربطه ”عالقة محترمة بالســـيدة 
التـــي لم يتـــم اإلفصـــاح عن هويتهـــا وقدمت 
الشـــكوى بحقـــه“، وأضـــاف أن ”نيويوركر لم 
تســـتطع أن تستشـــهد بـــأي انتهـــاك قمت به 
مخالفا لسياســـة الشـــركة“. وأعـــرب ليزا عن 
”أســـفه ألصدقائه وزمالئه في العمل، ومحبيه 

بسبب أي حرج قد تسببه هذه الواقعة“.
ومـــن ناحية أخـــرى أعلنت محطة ”ســـي.
أيضـــا أنهـــا لـــن تســـتضيف ليزا في  إن.إن“ 
برامجها، بينما تدرس فيه المحطة الموضوع.

وتعد هذه الواقعة األحدث في سلســـلة من 
فضائـــح التحرش تورط فيهـــا عدد من الرجال 

ذوي النفوذ في عدة مجاالت، وتصاعدت وتيرة 
الكشف عن هذه الفضائح في أعقاب الموضوع 
االســـتقصائي الذي نشـــرته صحيفة نيويورك 
تايمـــز في أكتوبـــر الماضي حـــول االتهامات 
الموجهـــة إلى المنتج الســـينمائي بهوليوود 

هارفي واينستين بالتحرش الجنسي.
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ميديا
[ المتعة الموسيقية المدفوعة الثمن تلبي طموح شركات اإلنترنت  [ أمازون تطلق خدمة موسيقية لمنافسة أبل وغوغل وسبوتيفاي

أبل ترفع وتيرة السباق مع سبوتيفاي باالستحواذ على شازام

الشركات تستثمر كل ما يجذب المستخدم

ينطلق ســــــباق اخلدمات املوسيقية بقوة بني شــــــركات التكنولوجيا العمالقة، التي وجدته 
مجاال مربحا يجذب املاليني من املستخدمني حول العالم، ما شجع شركة أبل على املضي 
قدما في صفقة االستحواذ على تطبيق شازام للتعرف على األغاني والبرامج التلفزيونية 

واألفالم واإلعالنات.

رايان ليزا:
نيويوركر لم تستطع أن 

تستشهد بأي انتهاك 
مخالف لسياسة الشركة

التحرش ينهي عمل صحافي تسبب في إقالة سكاراموتشي

أمحد مجال

} القاهــرة - أثـــار قرار الحكومـــة المصرية 
القوانيـــن المنظمة  إدخـــال تعديـــالت علـــى 
لتغطية المحاكمـــات الجنائية إعالميا، موجة 
اســـتنكار واســـعة فـــي األوســـاط الصحافية 
والحقوقيـــة، واعتبرت خطوة نحو المزيد من 
”تضييـــق الحريـــة على الصحافـــة المكتوبة“ 
بعد حظر بث الجلسات وتصويرها تلفزيونيا.

وحظرت الحكومة نقل وقائع الجلسات أو 
بثهـــا إال بموافقة كتابية مـــن رئيس الدائرة- 
المحكمـــة، كمـــا حظرت أيضا نشـــر أخبار أو 
مناقشـــات  أو  حـــوارات  إدارة  أو  معلومـــات 
عن وقائع الجلســـات بحجة عدم التأثير على 
”حســـن ســـير العدالة“. وشـــمل الحظر أيضا 
تـــداول بيانـــات ومعلومات تتعلـــق بالقضاة 
وأعضاء النيابة العامة والشـــهود والمتهمين 
عند نظر المحكمة ألي من الجرائم المنصوص 

عليها في قانون مكافحة اإلرهاب.
ورفض صحافيون الذرائـــع التي أوردتها 
مصـــادر حكومية بأن الخطوة تســـتهدف منع 
تناول تفاصيل تتعلق بقضايا اإلرهاب، وعدم 
إفشاء معلومات تمس األمن القومي قد يجري 
تداولها، حيث تتعارض مسألة السرية في حد 
ذاتها مع الدســـتور الذي يقضـــي بأن األصل 
هو إتاحة تغطية الجلســـات والحظر يجب أن 
يكون استثنائيا ويقرره القاضي في الجلسة.

 وقال ممدوح الصغير، رئيس تحرير مجلة 
والمتخصصة  (الحكوميـــة  الحـــوادث  أخبار 
في تغطيـــة الجرائـــم)، إن التعامل مع قضايا 
اإلرهـــاب إعالميـــا ال ينبغـــي أن يكـــون بمنع 
تغطيتهـــا، بل إن الهدف إيصال رســـالة وعظ 
للترهيب من العقوبات المشـــددة التي تصدر 
بحـــق المتهمين، ويجب أن يتـــم التركيز على 

الدوافع واالعترافات وتوعية المواطنين لعدم 
االنجراف إليها.

وأضـــاف فـــي تصريحات لـ ”العـــرب“، أن 
القوانين الجديـــدة لتغطية المحاكمات تؤدي 
إلى حجـــب المعلومات، ولجـــوء الصحافيين 
إلـــى المحاميـــن للوصـــول إليهـــا، وهـــو ما 
يؤدي إلى تســـريب معلومات مشوشـــة تفاقم 

األزمة بين الصحافيين والســـلطة القضائية.
ولفـــت إلى أن القرارات األخيـــرة تظلم القارئ 
قبل الصحافة التي ســـاهمت فـــي زيادة وعيه 
مـــن خالل تغطيتها لقضايـــا قتل المتظاهرين 

والفساد الكبرى.
وأشـــار إلى أنها تؤثر ســـلبا على صحافة 
الحـــوادث التـــي تعتمـــد علـــى نقـــل وقائـــع 

المحاكمة، وتساهم في عدم وقوع الجريمة.
وذكـــر صحافيـــون أن وســـائل االتصـــال 
الحديثـــة تصّعـــب مهمة الحفاظ  على ســـرية 
المحاكمات، وحظرها بشـــكل كلـــي ينتج عنه 
ظهـــور أســـاليب غير شـــرعية للوصـــول إلى 
المعلومـــة ما يصب في صالح وســـائل إعالم 

بعينها. 
وأكدت ليلى عبدالمجيد، أســـتاذة اإلعالم 
طريقـــة  أن  القاهـــرة،  بجامعـــة  السياســـي 
تغطيـــة الكثير مـــن المحاكمات كانت ســـببا 
فـــي تعديـــل قوانيـــن تغطيتهـــا، ومثلـــت في 
أحيان عـــدة ضغطـــا متزايدا علـــى القاضي، 
واتســـم بعضها بعدم المهنية، بل إن البعض 
انحـــاز ألحد أطـــراف القضيـــة دون أن يكون 
هناك حكـــم نهائي. وأضافت فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”كان من المفـــروض أن يتم األمر 
من خالل زيادة آليات ومرتكزات تقنن التغطية 
اإلعالمية للمحاكمات، بما يضمن عدم التدخل 
أو التعقيب على الحكم، وليس منعها بشـــكل 

تام“.

ذرائع حظر تغطية املحاكمات يرفضها القارئ قبل الصحافة في مصر

محاكمات بعيدة عن الكاميرات

رد الرئيس األميركي دونالد ترامب بحدة عبر تويتر على مقالة لصحيفة نيويورك تايمز حول يومياته في البيت األبيض، وقال 
«تقرير خاطئ آخر، هذه المرة في نيويورك تايمز الفاشـــلة، بأنني أشـــاهد التلفزيون ٤ إلى ٨ ســـاعات يوميا}. وأضاف «غير 

صحيح! فنادرا ما أشاهد سي إن إن أو إم إس إن بي سي، هذا إن كنت قد فعلت ذلك أصال}.

مليون دوالر قيمة 
استحواذ أبل على 

شازام املقدرة قيمته 
بمليار دوالر
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◄ أعرب رئيس وزراء جمهورية شمال 
قبرص التركية، حسين أوزغورغون، 

عن استنكاره لنشر صحيفة ”أفريقيا“ 
التي تصدر في قبرص التركية، 

رسوًما مسيئة للرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، مشدًدا على اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية حيالها، 

وفي تعليق منه على ما نشرته، 
قال أوزغورغون إن هذا التصرف 
”ال تستوعبه اإلنسانية وال مهنة 

الصحافة“.

◄ تعقد منظمة األمم المتحدة لتحالف 
الحضارات بالتعاون مع البرنامج 
المصري لتطوير اإلعالم، مؤتمرا 

دوليا حول خطاب الكراهية في وسائل 
اإلعالم والموجه ضد المهاجرين 

والالجئين، األربعاء في القاهرة، تحت 
عنوان ”ال لخطاب الكراهية في وسائل 

اإلعالم“، في إطار مبادرة ”ال لنشر 
الكراهية“.

◄ أوصى منتدى رواد اإلعالم 
االجتماعي الخامس في ختام أعماله 

بالمنامة، بمزيد توعية مجتمع األعمال 
بأهمية منصات اإلعالم االجتماعي 

في أمور التسويق والترويج والبحث 
والتطوير ودراسة السوق ومختلف 

متطلبات أداء األعمال، بما يحقق 
االستفادة المثلى من تلك المنصات 

ذات التكلفة القليلة نسبيا والفعالية 
العالية.

◄ أدان المركز الليبي لحرية الصحافة، 
اإلثنين، منع عناصر األمن في طرابلس 

العاصمة إقامة ندوة حول ”التغطية 
الصحافية لقضايا الهجرة غير 

النظامية بوسائل اإلعالم“ تضم أكثر من 
40 صحافيا ليبيا وممثلين عن المجتمع 

المدني وكان من المقرر أن تقام ضمن 
فعاليات مهرجان إيراتو السينمائي 

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk



} صنعــاء - يتـــداول مســـتخدمو الشـــبكات 
االجتماعية منذ أكثر من أســـبوع صورة لطفل 
ميني في طريق عودته من املدرســـة، وهو مير 
بجوار مســـلح وابنه الذي أثقله حمل السالح 
وقـــد كانت نظراتـــه مّتجهة إلـــى الطفل الذي 

يحمل حقيبة مدرسية.
والصورة للمصور اليمني علي الســـنيدار 
وقـــد نشـــرها علـــى حســـابيه في فيســـبوك 
وإنستغرام. وجعل عنونها ”التقدم إلى األمام 
بخطوة مليئة بالثقـــة، والذهاب إلى املجهول 

بخطوة مليئة باخلوف!“.
ويشارك بها السنيدار في مسابقة الرحالة 
العرب وهي أضخم منافســـة لهواة التصوير 

في كل الدول العربية.
والصورة أثارت مشاعر اليمنيني مبختلف 
أطيافهم وانتماءاتهم مما جعل البعض يطلق 
عليها صورة العام ملا حتمله من معنى ودالالت 

عميقة لواقع اليمن ومستقبله.
اإلعالميـــني  مـــن  الكثيـــر  واســـتخدم 

والسياسيني الصورة بأكثر من عنوان. 
وقال عنها أحدهم ”العلم واحلرب“، وكتب 

آخر ”اليمن اجلمهوري واليمن الكهنوتي“.
ووصفهـــا آخـــر ”تربيـــة العلـــم وتربيـــة 

السالح. ونظرة حسرة أم احتقار؟“. 
وقـــال معلـــق على لســـان الطفل املســـلح 
”سأموت اليوم… تعلم كي ترتقي بوطننا غدا“.

وكتب إعالمي ”لســـان حاله يقول إلى أين 
يـــا أبي الطريـــق خلفنا بالعلـــم ننصر حلفنا، 
بـــع يا أبي ســـالحنا فال نقتل ابـــن عمنا، أبي 
زميلـــي يحمل احلقيبة ملاذا أحمل القذيفة؟ عد 
يا أبي الطريق خلفنا، الطريق خلفنا، الطريق 

خلفنا“.
علـــى  معلـــق  عنهـــا  وقـــال 

فيســـبوك متوجها للســـنيدار 
”صـــورة املوســـم.. بصراحة 
صـــورة قوية.. كأنـــك كتبت 
ألـــف مقـــال.. لكـــن عنـــدي 
ســـؤال.. هل كانت الصورة 
مصادفـــة أم مرتبـــة.. وعلى 

كل فهي رائعة جدا“.
وأجاب السنيدار ”الصورة 

صدفة“.
وقال معلق ”مـــن أجمل الصور 

التي رأيتهـــا معانيها كثيـــرة وعظيمة 
وهي الواقع بعينه هزتني هذه الصورة سواء 
مـــن يحمـــل البندقية وهـــو في عمـــر الزهور 
أو الـــذي يحمـــل حقيبته املدرســـيه ووجهته 

مدرسته غير مكترث مبا حوله“.

باملقابل شـــكك معلقون في الصورة. وقال 
احدهم ”جميع املؤشرات تدل على أنها صور 

مرّكبة“.
ودافع السنيدار عن نفسه، ناشرا الصورة 
األصلية قبـــل التعديل مؤكدا ”ادخل صفحتي 
في فيســـبوك أنـــا مشـــارك بها في مســـابقة 
يقبلـــون  وهـــم ال  العـــرب  الرحالـــة 

فوتوشوب“.
وقال معلـــق ”الفنون مرآة 
الشعوب ما أحوجنا لفنانني 
راقـــني يعكســـون ويوثقون 
حالنا بهذا اإلبداع بعيدا عن 

االبتذال والعصبية“.
”فعأل  متفاعـــل  واعتبـــر 
يحصل  ومـــا  معبرة  صـــورة 
مـــن جتنيد لألطفال هو شـــيء 

مؤسف ومخز جدًا“.
واعتبر آخر ”الطفل املســـلح هو من 
ســـيحكم الطفل املتعلم… وتســـتمر احلكاية… 
هـــذه مقصـــودة ومعروفـــة من زمـــان… وها 
هـــي اآلن تتكرر في القرن الثاني والعشـــرين 
باليمن… فهناك من يعتبر نفســـه هو اجلنس 
الســـامي وال يســـمح لغيره إال أن يكون أدنى 

منه وبالقوة وليس باملنافسة الشريفة. فحتى 
لو وقفت احلرب… فالتعبئة اخلاطئة املرتبطة 
بالعقيدة والدين ستستمر.. إال إذا ظهرت دولة 
قوية وعادلة تعالج هذا الفكر الغريب بطريقة 

منهجية صحيحة“.
وتوصـــف الصـــورة بأنها ”بألـــف كلمة“، 

”تتكلم عن نفسها بنفسها“.
 ويعتبرها البعض ”سالحا يفوق تأثيرها 
تأثير الطائرات والدبابات“ لذا أصبح االهتمام 
بصناعة الصورة في الـــدول املتقدمة يخضع 
ملقاييس مهنية علـــى اعتبار أنها متثل إحدى 
الرســـائل الهامة  والفاعلة في صناعة اإلعالم 

وتوجيه الكثير من مسارات الرأي العام.
ويقول السنيدار إنه حينما التقط الصورة 
مثلـــت له واقع حال الطفـــل اليمني خصوصا 
في الوضع الراهن فالطفل اليمني مير مبفترق 

طرق مهم جدا ومصيري.
 ويؤكد أن أحد األطفال يتجه نحو احلرب 
بســـالحه وهو يفكر هـــل أنا فعال فـــي املكان 
الـــذي يجب أن أكـــون فيه وبانتظـــاره طريق 
محفوف باملـــوت والطفل اآلخر يواصل طريقه 
في التعليم مفكرا في مستقبله ولكن مستقبله 
أيضا مهدد في ظل التهدمي املستمر واملمنهج 

للبنية التحتية للتعليـــم في اليمن وأيضا في 
ظل الصعوبات االقتصادية التي تســـببت بها 

احلرب في اليمن.
يذكـــر أن املتمرديـــن احلوثيني فـــي اليمن 
حجبوا مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات 

املراسلة الفورية.
وجلـــأ متصفحون إلـــى تبـــادل معلومات 
حول كســـر احلجب عبر التطبيقات الوسيطة 
(البروكســـي) التـــي تســـمح بتصفـــح بعض 

املواقع احملجوبة.
وقال الصحافي اليمنـــي علي العقيلي إنه 
”بعد قتل ميليشـــيا احلوثي للرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح وجـــدت نفســـها أمام 
عـــداء حقيقي لكافة مكونـــات املجتمع اليمني 
حتـــى تلك التـــي كانت على خـــالف وعداء مع 
الرئيـــس الســـابق“. وأضاف أن ذلـــك ”هو ما 
دفـــع امليليشـــيا إلى حجب وســـائل التواصل 
باعتقادهـــا أنهـــا ســـتنجح في  االجتماعـــي 
إسكات أصوات نشطاء التواصل الذين ثاروا 

ضدها بشكل أشبه باإلجماع“.
وأشـــار العقيلي إلـــى أن جماعة احلوثي 
”حتـــاول إيقاف فيضـــان املنشـــورات املعادية 

التي انهالت عليها بشكل غير متوقع“.
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@alarabonline
الفن كمــــــرآة للتعبير عن الواقع وســــــالح 
لتغييره، هكذا وصف مستخدمو الشبكات 
ملصور  فوتوغرافية  صــــــورة  ــــــة  االجتماعي

ميني.

} القاهــرة - أثـــار توقيـــع مصر وروســـيا 
االثنـــني اتفاقـــا لبـــدء تنفيذ مشـــروع محطة 
للطاقـــة النووية فـــي مصر، اهتماما واســـعا 
مـــن مســـتخدمي الشـــبكات االجتماعيـــة في 

مصر.
وأطلق مغردون هاشتاغ #هنكتب_على_

احملطة_النوويـــة، نكايـــة في أولئـــك الذين 
”يحاولون إحباط مصر“، وفق مغردين.

وكانت حسابات وهمية وأخرى محسوبة 
على إعالميي جماعة اإلخوان املســـلمني قللت 

من قيمة اإلجناز.
بل كانت تغريدة تؤكـــد أن عددا من الدول 
املتقدمة بـــدأت في إغالق محطاتهـــا النووية 

التغريدة األكثر تداوال بني هذه احلسابات.
فـــي املقابـــل، هلـــل مغـــردون مصريـــون 
للمشـــروع ووصفوه بالتاريخـــي، إذ رأوا فيه 
خطوة ســـتضمن النهـــوض االقتصادي ملصر 

وستحرر قرارها السياسي.
يذكر أن مصر أعدت مشروعا إلقامة محطة 
نوويـــة لتوليد الكهرباء عام 1964، لكنه لم يتم 

تنفيذه بسبب نكسة 1967. وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر مغرد:

وتهكم متفاعل:

وسخر آخر:

وقال معلق على فيسبوك:

وعلقت متفاعلة:

وكتبت مغردة:

وتهكم آخر:

صورة بألف معنى.. الحقيبة بمواجهة الكتيبة

صدفة

} موســكو – قـــال املتحـــدث باســـم الكرملني، 
تعتبـــر  موســـكو  إن  بيســـكوف،  دمييتـــري 
تغريدات الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، 

مبثابة بيانات رسمية.
وأشـــار في تصريحات صحافية، إلى عدم 
وجود حســـاب على تويتر للرئيس الروســـي 

فالدميير بوتني.
وأكـــد أن بوتـــني ال يرغـــب في اســـتخدام 
توتيـــر، كما ال يعتقـــد بأن هناك أحـــدا قادرا 
علـــى القيام بذلك نيابة عنه، مبن فيهم موظفو 

املكتب اإلعالمي في الكرملني.
وجتنب بيســـكوف التعليق على تغريدات 
ترامب الذي يستخدم تويتر بكثرة، واستدرك 
قائـــال ”نعتبر كافـــة تصريحـــات ترامب عبر 
حســـابه الرســـمي على تويتر، مبثابة بيانات 
رئاســـية رســـمية، ونرســـل تغريداتـــه إلـــى 

بوتني“.
كما لفت بيسكوف إلى أن روسيا تنظر إلى 
تغريدات السياســـيني فـــي دول أخرى أيضا، 

كبيانات رسمية. 
 ،(CIA) وكان مدير وكالة املخابرات املركزية
مايك بومبيو، كشف تفاصيل مهمة بخصوص 

حساب ترامب على تويتر.
وقال بومبيو إن تغريدات ترامب ســـاعدت 
وكالتـــه في جمع الكثير من املعلومات، ومتنح 
االســـتخبارات املركزية فرصة نـــادرة لفهم ما 

يحدث في مختلف أنحاء العالم.
وردا علـــى ســـؤال خالل حلقـــة نقاش في 
منتدى ريغان الوطني للدفاع، في كاليفورنيا، 
حـــول ما إذا كان حســـاب ترامـــب على تويتر 
يشـــكل عائًقا أمـــام عمل وكالة االســـتخبارات 
املركزيـــة، قال بومبيـــو، إن الوكالة قد جمعت 
معلومات استخباراتية مهمة من خالل مراقبة 
تفاعل خصوم الواليات املتحدة على تغريدات 

الرئيس.
وأضاف ”إنها تســـاعدنا فعـــال، لقد رأيت 
أن األشياء التي وضعها الرئيس على حسابه 
علـــى تويتر لها تأثير فـــي الواقع على قدرتنا 
علـــى فهـــم ما يجـــري فـــي أماكن أخـــرى في 
العالم، إذ استجاب خصومنا لتلك التغريدات 
بطـــرق كانت مفيـــدة لنا لفهم قضايـــا القيادة 

والسيطرة“.
يذكـــر أن بومبيـــو، وهو عضـــو جمهوري 
ســـابق بالكونغرس، خـــدم علـــى رأس وكالة 
املاضـــي  ينايـــر  منـــذ  املركزيـــة  املخابـــرات 
ويقـــال إنـــه قريـــب مـــن ترامـــب، ويقـــدم في 
الكثير مـــن األحيان جلســـاته االســـتخبارية 

اليومية.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز قـــد 
أكـــدت أنه مع اقتـــراب نهاية عامـــه األول في 
املنصـــب، يعيـــد ترامـــب تعريـــف مـــا تعنيه 
أن تكـــون رئيســـا. فهـــو يـــرى أي منصب في 
العالـــم مثلما فعل في ليلـــة فوزه املفاجئ على 
هيـــالري كلينتـــون، جائزة، يجـــب أن يحارب 
حلمايتهـــا كل حلظة، وســـالحه فـــي ذلك هو 

تويتر.

الكرملين: تغريدات 

ترامب بيانات رسمية

بدأ فيســـبوك اختبار خاصية تســـمح للمســـتخدم بتحديد األشخاص، الذين يمكنهم مشـــاهدة تعليقاته على المشاركات. 

وتمنح الخاصية الجديدة المســـتخدم أيقونة خاصة (عليها صورة قفـــل) داخل مربع التعليقاتة تظهر ٤ خيارات. والخيارات 

المتاحة هي «كاتب المشاركة فقط} أو «األصدقاء فقط} أو «صاحب المشاركة وكاتب التعليق فقط} أو «الجميع}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
احتفاء بالمحطة النووية المصرية

[ الشبكات االجتماعية تحتفي بصورة لمصور يمني صور واقع األطفال

@HosamHammad11
 ، ــــــة ي و لنو _ا #هنكتب_على_احملطة

احللوة مصرية يا عالم يا مفترية.
#

@mohamedelhefny6
دي  احملطــــــة  ــــــط،  ياعبي كــــــدا  متبصــــــش 
#هنكتب_على_احملطة_ بالتقســــــيط. 

النووية.

م

@____s__aeed
اللي  #هنكتب_على_احملطة_النووية، 

عنده نووي زيينا هقوله ياعمنا.
#

@Amani207
 ، ــــــة ي و لنو _ا #هنكتب_على_احملطة

النووي فن… مش عن عن.
#

@EtwabAbd
ــــــة، في  #هنكتب_على_احملطة_النووي

الضبعة مكاني والناس حسداني.
#

@m73728321
دي  ــــــة،  هنكتب_على_احملطة_النووي
قصة كفاح مش جاية على املرتاح األمورة 

ضبعة.

ه

Azizalqenaei

كثيرًا مما ُيعتبر حقائق فكرية وفقهية، 
ليست في واقع األمر سوى ما اعتبرناه 

نحن كذلك، بقدر ما متتلكه خطاباتها 
من سلطة إقناعية أو قهرية.

abraat

ال أعرف حقيقًة أي نفس بشرية هذه 
تقبل أن تتوسل احلب!

احلب الذي ال يأتي من تلقاء القلوب 
بصدق، ال ميكن أن يكون حًبا خالًصا، 
هو أقرب لالستغالل وحتقيق املصالح.

MutairiHind

ملاذا تتأملني اآلن؟!
ملاذا تبكني بحرقة؟!

أنت تدركني تلك احلقيقة منذ الطفولة، 
منذ أجمعت أمك واملعلمة والداعية 

والكتّيب على أنك مجرد قطعة حلوى!

khidirsaib

لم تعد احلروب الدولية موجودة 
تقريبًا ورمبا تختفي مستقبًال وإمنا 

ستقوم بدًال عنها نزاعات داخلية 
وحروب بالوكالة في داخل الدول 

لضرب األمن فيها وزعزتها.

AlyaaGad

املبالغة في استدعاء األجانب إلى 
بلدك، وانتهاز كل الفرص لتلميع 

صورتك بالصراخ ضدهم، حتى في 
املواقف التي تتطلب إظهار إنسانيتك، 
جتعلك تبدو أحمق ومدمنا شهرة فقط. 

hanaramzy62

نريد قانونا للتبرع باألعضاء 
بعد الوفاة سينقذ املاليني من املرضى 
أليسوا هم أحق باحلياة بدال من دود 

االرض
 #الرحمة.

salahn71

اإلنسان من دون رسالة في احلياة 
تظهر في ذريته أو في تصرفاته 

يكون هدفه فقط التزاوج والتناسل 
واالستهالك. عدمه أفضل للكون.

Huage_A

األوغاد من املثقفني 
يظنون أنهم محور الكون.

ahmad_isbeih  

شعوب الدول العربية كأنهم ركاب 
طائرة مخطوفة... ال يعرفون إلى أين 

تتجه الطائرة؟ كم من الوقود تبقى 
في اخلزان؟ ما هو املطار القادم؟ إنها 

رحله إلى املجهول! 

Ay_w_MoStafa

إذا خرجنا من الشتاء 
دون زيادة في الوزن، فهي الرحمة.. 

وإذا خرجنا منه بعشرة كيلوغرامات 
زيادة فهو العدل!

kwabil

تصرفات البعض في تويتر تذكرني 
بالدراسة أيام زمان حيث كان للمشاركة 

في الفصل "درجة"، لهذا جتده يبدي 
رأيه في كل موضوع، وكأني أراه رافعا 

اصبعه ويقول "أستاذ أستاذ".

تتابعوا

LouvreAbuDhabi
متحف لوفر أبوظبي.

Hesham Nasr
مش مهــــــم أنك مــــــؤدب.. مــــــش مهم أنك 
ــــــووي.. وده اللي  شــــــيك..املهم أن عندك ن
ــــــى_ #هنكتب_عل ــــــك..  في ــــــي  عاجبن

احملطة_النووية.

م

Soha Zaki
#هنكتب_على_احملطة_النووية،

ممنوع دخول اخلرفان.
#

Ahmed Amin
لو اشتغلت هتحل املشكلة الكهربائية،

ولو انفجرت هتقضي على الزيادة السكانية،
#هنكتب_على_احملطة_النووية.

ل

الصورة 

الفوتوغرافية سالح 

يوجه مسارات الرأي 

العام ويغير سياسات 

الدول

ّ



} دمشق - بعد أن يبكي عن زوجها من يبكي 
من األقـــارب واألصدقـــاء والجيـــران، ينفّض 
مجلس العـــزاء لتحمل المرأة الســـورية لقب 
األرملـــة، اللقب الـــذي ال تحبه النســـاء حتى 
لعدّواتهـــن، ألنـــه يفتح في وجوههـــن أبوابا 

مظلمة ال ُتعرف نهايته.
الحـــزن والمصير المجهـــول ثمن الحرب 
الذي تدفعه النساء وأطفالهن رغم أنهم لم تكن 
لديهم يد في إشـــعال فتيلها، ولكنهم يكونون 
الضحايـــا األولـــى بوفـــاة األزواج فيودعون 
حياة الدفء واالستقرار ليواجهوا أطماع كل 

من حولهم.
تزايـــدت أعـــداد األرامـــل في ســـوريا مع 
ارتفاع وتيرة الحرب، حتى قالت منظمة األمم 
المتحدة إنهن من أشـــد نســـاء العرب قهرا 

لما يعانينه جـــراء الضوابط االجتماعية 
المفروضـــة عليهـــن مـــن قبـــل األهل 

والمجتمع.
يؤكد علمـــاء االجتماع على 

أن هنـــاك مشـــكلة اجتماعية 
ســـوريا  تواجهها  عميقة 
الســـنوات القادمة  فـــي 
األرامـــل،  عنوانهـــا 
هنـــاك  تكـــن  لـــم  وإذا 

مبكـــرة،  معالجـــات 
فستكون لذلك نتائج 

مستقبلية خطيرة.
مع  األرامل  صـــراع 

الحيـــاة يبـــدأ مـــع أهل 
ثم  أهلها  فمـــع  الـــزوج 
كانت  إن  المجتمـــع  مع 

صغيـــرة وليـــس لديهـــا 
أطفـــال، قبـــل ان يبـــدأ مع 

العيـــش  لقمـــة  توفيـــر 

ألبنائهـــا إن كان لديها أطفال. يظن أهل الزوج 
أن األرملة ال تســـتطيع تأمين مستقبل أوالدها 
بعد رحيل أبيهم، وللمحافظة على األطفال في 
بيت أهل الـــزوج عادة ما ُتجبـــر األرملة على 
الـــزواج من أخي الزوج كمـــا تروي مروى من 
حمص التي توفي زوجها منذ ثالث ســـنوات 
في المعارك الدامية التي دارت وســـط المدينة 
قائلة، ”لم ينفّض مجلس العزاء حتى بدأ أهل 
زوجي يفكـــرون في كيفية االســـتيالء على ما 
تركه لـــي زوجي من بعـــض المدخرات والتي 
يعرفون مقدارهـــا تقريبا، فاقترحوا 
فـــي البدايـــة أن أنتقـــل إلـــى 
الســـكن معهم فـــي بيتهم 
قبلتـــه  اقتـــراح  وهـــو 
التفكيـــر في تأمين  بعد 
بعض األمان ألطفالي 
وكنـــت  الثالثـــة، 
أســـاهم في نفقات 
وحيـــن  البيـــت 
حصلت على بعض 
المالية  الكفاالت 
مـــن  ألبنائـــي 

الجمعيات الخيرية، اتهموني بسوء التصرف 
في األموال وبدأت المضايقات تزداد يوما بعد 
يـــوم، وكان آخرها عـــرض تزويجي من ابنهم 
الـــذي يصغرني بســـنوات، فقـــررت االنتقال 
للعيش مع أهلي لتبدأ معركة حضانة األطفال 

في المحاكم“.
قضيـــة تزويـــج األرملة من شـــقيق الزوج 
األوالد  علـــى  المحافظـــة  دائمـــا  حجتهـــا 
والمســـاعدة فـــي تدبيـــر حاجياتهـــم، لكـــن 
مخلفاتها النفسية كثيرة إذا ما رفضت األرملة 
ذلك، فســـلمى من الالذقية تركهـــا زوجها إثر 
وفاتـــه في الحرب الدائرة منذ ســـنوات وترك 
طفـــال وحيدا، تروي لـ“العـــرب“ حكايتها ”ما 
إن انقضت العدة حتى فوجئت بوالدة زوجي 
تقترح زواجي من أحد أبنائها اآلخرين وحين 
رفضـــت طردوني مـــن البيت وافتكـــوا طفلي 
الوحيد، ثم اســـتولوا علـــى بيتي ليتزوج فيه 

أحد إخوته، وفي غرفة نومي“.
مأســـاة ســـلمى ال تتوقف عنـــد ذلك الحد 
فأهلها اقترحـــوا عليها مباشـــرة الزواج من 
بقـــال الحارة الـــذي يكبرها بســـنوات عديدة 
بترتيـــب مـــن والدهـــا الـــذي أصّر علـــى ذلك 
وســـانده ابنه البكر في ذلك خوفا من أقاويل 
النـــاس، تقـــول ”لـــم تكن لـــي حلـــول كثيرة 
للتخلص من ضغوطات األهل غير لجوئي إلى 
خاطبة لتبحث لي عن زوج، حكيت لها قصتي 
فتعاطفت معـــي ودّبرت لي للهروب إلى تركيا 
بدل إيجـــاد زوج، وأنا اآلن أعيـــش في تركيا 
واعمـــل بمصنع خياطـــة وهي المهنـــة التي 
درســـتها في صغري، لكنني أعيش بعيدا عن 
ابنتي التي ال أعرف مصيرها في بيت جدها“.
حكايـــات األرامل في ســـوريا تطول، ولكل 
منهـــن حكايـــة مؤلمـــة، فالمجتمـــع واألهـــل 
يرفضـــان أن تظل األرملـــة دون زواج، خاصة 
إذا كانـــت صغيرة حيث 
تكثر أطماع كبار السن 
في الـــزواج منها وهي 
األرملـــة التـــي ال يقبـــل 

بها الشـــباب، تقول هناء (24 ســـنة) من إدلب 
والتي توفـــي زوجها وترك لهـــا طفلتين، ”لم 
تمض على وفاة زوجي أربعة أشـــهر، ومازلت 
حزينة على من عشت معه أحلى فترات العمر، 
حتى بـــدأ الناس يتهافتـــون على خطبتي من 
أبي الذي استحســـن الفكـــرة بدافع أن المرأة 
ال يســـترها إال بيـــت زوجهـــا.. ووافقت تحت 
الضغوط على الزواج من رجل خمسيني أعلم 
أنـــه متزوج ولـــه أطفال، ومـــا إن انتقلت إلى 

فهـــم بيته حتـــى طالب أهل زوجي بطفلتّي، 
أحق منـــي بتربيتهما كمـــا يقولون، 
ويرفضـــون أن تعيـــش ابنتا ابنهم 

مع رجل غريب، ليتفاقم حزني“.
حريـــة  تصـــادر  هكـــذا 
وخصوصيـــة المـــرأة األرملـــة 
في ســـوريا كما تقول ســـلمى، 
”األرملـــة مدانـــة ومهانة في 
مجتمع تقليدي، تباع سلعة 
فـــي ســـوق الحـــرب التي 
ُسرق منها الدفء والحب 

والحياة“.
إن التـــي تفلـــت مـــن 

األرامـــل من الـــزواج باإلكـــراه ال 
تكتســـب اســـتقالليتها، حيـــث تـــزّج بهـــا 

الحرب في خانة إعالة أطفالها في بلد تعصف 
به أزمـــة اقتصادية خانقة تـــزداد كل يوم مع 
غالء األســـعار وندرة المواد الضرورية وندرة 
الوظائف، لتلجأ إلى التســـول. ويجد البعض 
من األرامل أنفســـهن في سوق الدعارة فيبعن 

أجسادهن وكرامتهن دون أن يخترن ذلك.
تواجـــه أغلب األرامـــل عدم توفـــر الدخل 
الثابـــت إلعالة أطفالهن، والحكومة الســـورية 
ال تدفـــع الكفـــاالت إال لزوجـــات العاملين في 

الجيش النظامي.
يقول ناشـــط فـــي العمل الخيـــري اختار 
االحتفاظ باســـمه ”إن معظم المؤسسات التي 
تقدم خدماتها لألرامل واأليتام غالبا ما تؤدي 
أدوارا محـــدودة في التخفيـــف من صعوبات 

الحيـــاة عليهـــم، إذ ال توجـــد برامـــج كافيـــة 
وشـــاملة تخدم هذه الفئة التي تواجه مشاكل 

اقتصادية واجتماعية جّمة“.
أمـــا التي قبل بها والدهـــا أو والد زوجها 
كـــي تعيش معـــه ويتكفل بمصاريـــف األوالد، 
فقد يجعلها ذلك تعيش بعض الطمأنينة على 
فلـــذات كبدها، لكن التي ال معيل لها فليس لها 
إال أن تنزل إلى الشـــارع لتبحث عن شغل رغم 
أهوال الحـــرب وفوضاها اليوميـــة، تقول أم 
بهـــاء التي تعيش في إدلـــب ”مات زوجي منذ 
أربع ســـنوات بقذيفة هاون طائشـــة وهو في 
طريقه إلى دكانه للخياطة، منذ ذلك الحين 
وأنا أعمل في البيت الذي نمتلكه 
كخياطـــة فـــي الحـــارة 
األربعة  أطفالي  ألعيل 
عمر  في  مازالوا  الذين 
الزهـــور، باالعتماد على 
التـــي  القليلـــة  الليـــرات 
أعتبر  أننـــي  إال  أتدبرهـــا 

حالي محظوظة“.
أخريات  أرامـــل  تجد  ولم 
ســـبيال ســـوى التســـول، كما 
هو الحـــال مع الخمســـينية أم 
العبد التي تنزل إلى الشـــارع في 
دمشق يوميا لتسأل الناس بعض 
المساعدات، تقول ”الناس يشفقون 
علـــى أطفالي بجانبي، لكـــن الحالة تتعقد كل 
يوم إذ أننا نعاني من ضائقة اقتصادية بسبب 

غالء المعيشة“.
وتضيف أن ســـنها جعلتها في حماية من 
تحـــرش الرجال حيـــث إنها لـــم تتعرض إلى 
إزعاج، عكس بعض الســـيدات الصغار الالتي 
يعرض الرجـــال عليهن تقديم بعض الخدمات 
الجنســـية لقاء بعض المال، هكذا هو حال من 

فقدت زوجها في زمن الحرب.
وتتمنـــى أم العبـــد أن تنتهي الحرب التي 
طالت، وأن تهتـــم الحكومة والمجتمع المدني 

باألرامل الالتي بلغ عددهن اآلالف.

} الريــاض - تعتبــــر الهيئة العامة لإلحصاء 
في الســــعودية أن سن العنوســــة في المملكة 
يبدأ بعد عمر الـ32 ســــنة، وعدد الســــعوديات 
المصّنفات عوانس هو 227.860 فتاة تجاوزت 

عمر 32 سنة ولم تتزوج.
أن  االجتماعيــــون  األخصائيــــون  ويــــرى 
أســــباب العنوســــة عديدة منها غالء المهور، 
وتكاليــــف الــــزواج الباهظــــة، وتزويج بعض 
اآلباء بناتهم رغبة في المال، وارتفاع نســــب 
البطالة بين الشباب خالل السنوات األخيرة، 
فضال عن أزمة السكن وغياب الدور االجتماعي 

للمؤسسات االجتماعية والخيرية.
وفــــي الوقــــت الذي تمثــــل فيه العنوســــة 
هاجســــا لبعض الفتيات الالتي يخفن من أن 
يفوتهن قطــــار الزواج فإنها ال تمثل مشــــكلة 
حقيقيــــة للبعــــض اآلخــــر، فبعــــض الفتيات 
اخترنها بأنفســــهن، وأخريات فضلن النجاح 
فــــي مجال الحياة على الــــزواج غير المتكافئ 

أو زواج المصلحة.
وعبر مغردون وناشطون اجتماعيون على 
مواقــــع التواصل االجتماعــــي وخاصة تويتر 
وفيسبوك عن آرائهم حول هذه القضية تحت 
وسم ”كيف يمكن تخفيض مهور الزواج“ بدل 

أن يتجه الشباب إلى الزواج بأجنبيات.
يقول الشــــباب العازفون عــــن الزواج، إن 
تأخر زواجهم بسبب الشروط المجحفة التي 
تطلبها العروس وأهلها، فباإلضافة إلى غالء 
المهور، تطلب الفتاة الســــعودية ذهبا وحفال 
فخما ما يعجز الشاب السعودي عن توفيره.

يقول عالء إنه تراجــــع عن خطوبة إحدى 
الفتيات بعد أن طلب أهلها ســــتين ألف ريال، 
إضافة إلــــى الذهب وإقامة حفــــل في صالون 

فخم ولكن مرتبه ال يفي بهذه التكاليف، حيث 
إن مرتبه ضعيف، فاختار االنسحاب وتأجيل 

مشروع الزواج.
وخرج شــــاب من حفل الخطوبــــة بعد أن 
طلــــب والد الفتاة أن يبقــــي راتب ابنته كامال 
لــــه رغم أن العروســــين كانــــا متفقين على كل 

تفاصيل زواجهما.
هذا ما يؤكده أستاذ علم االجتماع سعود 
الضحيان حين قال ”إن شروط أهل الفتاة في 
الكثيــــر من األســــر تكون عقبة أساســــية أمام 
الــــزواج، فهــــي شــــروط ال تأخذ فــــي االعتبار 
األوضاع االقتصادية للشباب، ال سيما وأنهم 
فــــي بدايــــة حياتهم، مشــــيرًا إلى أن الشــــاب 
الســــعودي يبحــــث حاليا عن زوجــــة موظفة 
تعينه على الحياة وهو ما يؤخر سن الزواج، 

ويزيد نسبة العنوسة“.
وقال المحامي ماجد القحطاني، إن لتزايد 
العنوســــة عالقة بانخفاض أجــــور الموظفين 
مــــع ارتفــــاع األســــعار، وازديــــاد المصاريف 
علــــى الزوجة واألبناء، إضافة إلى البطالة مع 
غــــالء المهور والمبالغة فيهــــا، وكذلك ارتباط 
الشــــباب بدفع أقســــاط خاصة بالســــيارة أو 
مسؤوليته عن والديه وأخوته، ملقيا بالالئمة 
على مفهوم الزواج الخاطــــئ لدى أهل الفتاة 
بطلبــــات الزواج الشــــكلية التي ال يســــتطيع 

الشاب تحملها.
وانتقــــد الضحيــــان العــــادات المصاحبة 
للــــزواج في الســــعودية، والتي تدفــــع الكثير 
من الشــــباب إلى عدم التفكير في الزواج وما 
يترتــــب على ذلك في زيادة العنوســــة، ومنها 
غــــالء المهور وتكاليف الــــزواج المرتفعة من 
صاالت أفــــراح ومجوهرات وأثــــاث ومالبس 

وغير ذلــــك، والتي هي محل تفاخر وتباه بين 
األســــر الســــعودية، حيث يقوم بعض أولياء 
األمــــور بتحميــــل الخاطب فــــوق طاقته حتى 
صار الــــزواج عند بعض الشــــباب من األمور 
المســــتحيلة في ظــــل األوضــــاع االقتصادية 

الصعبة.
انتشــــار ظاهرة العنوســــة فــــي المجتمع 
الســــعودي تعــــود أيضــــا إلى لجــــوء بعض 
الشــــباب إلى اختيار الفتاة الموظفة لتعينهم 

على تحمل تكاليف الحياة في ظل الغالء الذي 
يجتاح العالم بأســــره في السنوات األخيرة، 
وهو ما ترفضه بعض الفتيات الالتي تعتبرن 
أن مثــــل هــــذا الــــزواج قائم علــــى المصلحة 

المادية.
تقول سارة وهي موظفة، إن أغلب الشباب 
اليوم يبحثــــون عن المرأة المتعلمة طمعا في 
الحصول على الراتــــب. فالتعامل الذي تجده 
المــــرأة مع هــــذا الرجل ال يحقق لها المســــار 

النفســــي الصحيح الذي يقــــوم عليه الزواج، 
لذلــــك تفضل العنوســــة وهــــي الكلمــــة التي 

ترفضها وتفضل تعبير تأخر سن الزواج.
سارة ليست الفتاة الوحيدة التي اختارت 
العنوســــة على أن تتزوج زواج المصلحة فقد 
اختارت العديد من الفتيات الالتي يعملن في 
وظائف أن يواصلن حياتهن وحيدات رغم ما 
يؤكــــده األخصائيون أن المــــرأة تحن إلى أن 

تكون أّما وتربي أطفاال.
أمــــا الالتــــي ما زلن لــــم يفقــــدن األمل في 
الزواج فقــــد لجأن إلى الخطابــــة اإللكترونية 
التي انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
مثل وفاء أم البنات، التي بدأت مشــــوارها في 
تزويج الفتيات عبــــر صفحة خّصصتها على 
موقــــع التواصــــل االجتماعي توتير، باســــم 
”خطابة اإلحســــاء – الدمــــام“، ووجدت تفاعال 

من النساء معها.
وانتشــــرت صفحات كثيرة لخّطابات على 
االجتماعــــي، ومواقع على  التواصــــل  مواقع 
محّركات البحث، تقــــّدم عروضا للتوفيق بين 
”رأســــين بالحالل“، مقابل مبالغ مالية زهيدة 
أو عالية، بحسب الحالة، ووفق رضا الطرفين 

عن نتائج هذا الزواج.
أّم البنــــات تــــرى أن تويتــــر يخّفــــف مــــن 
العنوسة لسهولة التواصل، كما أّكدت أن عدد 
النســــاء اللواتي يتواصلن معها أكبر من عدد 
الرجــــال. وتوّضح آلية عملها قائلة ”نحن هنا 
نوصل مواصفات الفتاة إلى الرجل، والعكس، 
وإذا كان هناك شبه ارتياح ننتقل إلى الخطوة 
الثانيــــة التي توصــــل إلى األهــــل، والخطوة 
الثالثة النظرة الشرعية، وبعدها الملكة وهي 

عقد الزواج الذي يسبق العرس“.
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األخصائيون االجتماعيون يرون أن أســـباب العنوســـة في الســـعودية عديـــدة منها غالء المهور، 

وتكاليف الزواج الباهظة، وتزويج بعض اآلباء بناتهم رغبة في المال.

النســـاء واألطفال يدفعون ثمـــن الحرب دائما، فإذا ما توفي الزوج تصبـــح األرملة وأطفالها دون 

سند، فيعانون من ضغوط األهل والمجتمع والظروف المادية الصعبة.

ال تختلف قصص األرامل في ســــــوريا خالل زمن احلرب إال في التفاصيل، فكلها معاناة 
تبدأ من نظرة املجتمع إليهن حتى نظرة أهل الزوج ثم أهلها، لتتعمق املأســــــاة إذا لم يكن 

لديهن مورد رزق يكفل لهّن تربية األوالد.

األرامل في سوريا يعشن مر الحياة في زمن الحرب

هل تكون الخاطبة اإللكترونية منقذ السعوديات من العنوسة؟

[ الزواج باإلكراه أو الطرد من البيت  [ الشارع سبيل من ال عائل لها

تحقيق

آلو الخاطبة..

األرملة المرضعةمشوار طويل وقاتم

للمحافظة على

 األطفال في بيت أهل 

الزوج عادة ما تجبر 

األرملة على الزواج من 

أخي الزوج

ّ

تقرار ليواجهوا أطماع كل

ســـوريا مع د األرامـــل في
ب، حتى قالت منظمة األمم
أشـــد نســـاء العرب قهرا 

 الضوابط االجتماعية 
ـن مـــن قبـــل األهل

الجتماع على 
اجتماعية 

ســـوريا 
قادمة 
مـــل،
نـــاك 
ة،
ج 

مع  ل 
ع أهل 
ثم  ها 
كانت 
لديهـــا

يبـــدأ مع 
عيـــش

يعرفون مقدارهـــا تقريبا، فاقترحوا 
البدايـــة أن أنتقـــل إلـــى  فـــي
بيتهم  الســـكن معهم فـــي
قبلتـــه  اقتـــراح  وهـــو 
تأمين  بعد التفكيـــر في
بعض األمان ألطفالي
وكنـــت  الثالثـــة، 
نفقات  أســـاهم في
وحيـــن  البيـــت 
بعض  حصلت على
المالية  الكفاالت 
مـــن  ألبنائـــي

تقترح زواجي من أحد أبنائها اآلخرين وحين
مـــن البيت وافتكـــوا طفلي رفضـــت طردوني
الوحيد، ثم اســـتولوا علـــى بيتي ليتزوج فيه

أحد إخوته، وفي غرفة نومي“.
مأســـاة ســـلمى ال تتوقف عنـــد ذلك الحد
فأهلها اقترحـــوا عليها مباشـــرة الزواج من
بقـــال الحارة الـــذي يكبرها بســـنوات عديدة
بترتيـــب مـــن والدهـــا الـــذي أصّر علـــى ذلك
وســـانده ابنه البكر في ذلك خوفا من أقاويل
حلـــول كثيرة تكن لـــي النـــاس، تقـــول ”لـــم
إلى للتخلص من ضغوطات األهل غير لجوئي
عن زوج، حكيت لها قصتي خاطبة لتبحث لي
فتعاطفت معـــي ودّبرت لي للهروب إلى تركيا
ي ي

بدل إيجـــاد زوج، وأنا اآلن أعيـــش في تركيا
واعمـــل بمصنع خياطـــة وهي المهنـــة التي
درســـتها في صغري، لكنني أعيش بعيدا عن
ابنتي التي ال أعرف مصيرها في بيت جدها“.
حكايـــات األرامل في ســـوريا تطول، ولكل
منهـــن حكايـــة مؤلمـــة، فالمجتمـــع واألهـــل
يرفضـــان أن تظل األرملـــة دون زواج، خاصة
إذا كانـــت صغيرة حيث
تكثر أطماع كبار السن
في الـــزواج منها وهي
األرملـــة التـــي ال يقبـــل

وخصوصيـــة
في ســـوريا كم
”األرملـــة مدان
مجتمع تقليدي
فـــي ســـوق ال
ُسرق منها الدف

ي

والحياة“.
ت إن التـــي
األرامـــل من ال
تكتســـب اســـت
الحرب في خان
به أزمـــة اقتص
غالء األســـعار
الوظائف، لتلج
من األرامل أنفس
أجسادهن وكر
تواجـــه أغ
الثابـــت إلعالة
ال تدفـــع الكفـــ
الجيش النظام
يقول ناشــ
االحتفاظ باســ
تقدم خدماتها
أدوارا محـــدو



نهى الصراف

} بطريقة ما، قد يكافئنا القدر بأطفال رائعين 
ومثالييـــن، فإذا مـــا أردنا تقبل هـــذه الهدية، 
فعلينا أن نقاوم رغبتنـــا بمحاولة إلقاء اللوم 
عليهم دائمًا إذا أســـاؤوا التصرف أو فشـــلوا 
فـــي أمر ما، إذ أننا بذلك إنما نلقي باللوم على 
المـــرآة التـــي تعكس ذواتنـــا الحقيقية؛ فعدم 
التزام الصغار بالســـلوك الجيـــد يعني بأننا 
فشـــلنا في واجبنا وبأننا لم نبلغ بعد مستوى 

الكمال في أدائنا، ولهذا فنحن ال نستحقهم.
فكيـــف يمكننـــا أن نتصالح مـــع ذاتنا وال 
نحّمل أنفســـنا أكثر مما تطيق، لنصبح اآلباء 

الذين يستحقهم أطفالنا؟
تؤكـــد الدكتـــورة لـــورا ميركام؛ أســـتاذة 
علـــم النفس الســـريري في جامعـــة كولومبيا 
األميركية، بأن المســـألة تعتمد في األســـاس 
علـــى مـــدى نجاحنا فـــي الحفاظ علـــى هدوء 
أعصابنـــا واالبتعاد عن التوتر قـــدر اإلمكان، 
في االســـتجابة لســـلوك الطفل الخاطئ؛ فعلى 
األغلـــب بأن الطفـــل مهيأ للقفز علـــى القواعد 
ومعاندة النظام بكل صـــوره حتى لو كان في 
طريقة هندامه فهذا من ضمن تكوينه الطبيعي، 
ولهـــذا يتوجـــب علـــى األهل أن يضعـــوا منذ 
البداية األســـس التي يمكن بموجبها التعامل 

مع هذه الخروقات، مهما كانت بسيطة.

ولكن قبل ذلك عليهم أن يصلحوا الثغرات 
في شـــخصياتهم أوًال والتي يمكن أن تتسرب 
مـــن خاللهـــا األفـــكار الســـلبية والتصورات 
الخاطئـــة عن الذات، وهي بدورها ســـتنعكس 
من دون شـــك على الطفل، فنحـــن في كثير من 
األحيان ال نشـــعر باألشـــياء الرائعة والجمال 
الذي يشـــّع من حولنـــا، ألننا مشـــغولون في 
محاوالت مســـتميتة لبلوغنا نموذج المثالية 
الذي رســـمناه ألنفســـنا من دون أن ندرك بأن 

تكلفة هذا الكمال ستكون فقداننا لمتعة عيش 
اللحظات الراهنة.

في كتابها ”آباء مسالمون، أطفال سعداء“، 
تتحـــدث ميـــركام عـــن وجوب كـــف األهل عن 
الصراخ وافتعـــال األزمات وبـــدء الحوار مع 
األبنـــاء، وعقـــد أواصر الصداقـــة معهم. وألن 
أغلـــب الضغوط النفســـية تتأتـــى بفعل رغبة 
األهـــل الدائمة على أن يكونـــوا آباء مثاليين، 
فإن الهدف األســـاس للخـــروج من هذا المأزق 
هـــو االبتعـــاد عـــن التفكير بـــه واالنشـــغال 

بواجبات بديلة.
وحتى نبعد أبناءنـــا عن هذا التوتر يجب 
علينا أن نختلق نشـــاطات منزلية تشجع على 
الهدوء واالســـترخاء لـــكال الطرفين؛ فبدًال من 
قضـــاء معظم الوقت أمام شاشـــات التلفزيون 
والكمبيوتـــر والهواتـــف النّقالـــة، ينبغي أن 
نشـــجع أبناءنـــا علـــى االنخـــراط معنـــا في 

نشاطات مسلية ال تكلفنا وقتا أو جهدا.
ولتخفيـــف جو التوتر فـــي المنزل يفضل 
المشـــاركة فـــي نزهـــة فـــي الحدائـــق العامة 
وقضـــاء أوقـــات ممتعة في ممارســـة األلعاب 
الرياضيـــة، كذلك من المفيد اســـتخدام أعمال 
المنزل كنوع من التســـلية؛ كاالستمتاع بصنع 
الكعك والمعجنات بمشاركة األطفال أو تغيير 
ديكورات غرفهم واالســـتمتاع بجوالت تسوق. 
أمـــا وقت النـــوم لألطفال فهـــو بمثابة فرصة 
لالســـتمتاع بقـــراءة القصص وخلـــق أجواء 

حميمية، في مشاركتهم السرير والقراءة.
وتثبت األبحاث النفســـية في هذا المجال 
بـــأن اآلباء الذين ينجحون في الســـيطرة على 
انفعاالتهـــم، هم أكثر قدرة على إدارة ســـلوك 
أطفالهـــم وتوجيهه للوجهـــة الصحيحة، في 
المنـــزل الخالي مـــن التوتر سينشـــأ األطفال 
بأجواء صحية مناســـبة لنمو عقلي ونفســـي 
ســـوّي. لكـــن بالتأكيـــد، ال يمكننـــا لعب هذا 
الـــدور على مدار الســـاعة؛ التســـوق، الطبخ، 
تزييـــن المنزل واالشـــتراك مع أفراد األســـرة 
في نشـــاطات قد تبدو جميلة عندما نشـــاركها 
مع أصدقائنا على (اإلنستغرام)، لكنها ليست 

كذلك في الواقع. 
وحيـــن تدفعنا رغباتنـــا الداخلية للظهور 
كعائلـــة مثاليـــة أمـــام اآلخريـــن، فنحـــن في 
الحقيقـــة نمـــارس المزيد مـــن الضغوط على 

أنفســـنا وأطفالنا، في الوقت الذي يمكننا فيه 
الحصول علـــى هذه الصورة المثالية من دون 

الحاجة لكل هذه الجهود.
وتـــرى ميركام بأن هناك طرقا أخرى بديلة 
فـــي تكويـــن فكرتنا عـــن ذاتنا ومـــدى مثالية 
قيامنا بأدوارنا، إذا ينبغي أن نحظى بقبولنا 
واحترامنـــا لذاتنا في المقـــام األول وقناعتنا 
بـــأن كل مـــا نقـــوم به يلقـــى تقديـــر اآلخرين 
ويســـتحق، على األقل، محبة أبنائنا لنا حتى 
إذا كان ما نقدمه لهم مجرد مشاعر حب خالية 

من المكافآت العينية.
 فمحبتنا ألنفســـنا وإيماننـــا بذواتنا هي 
التـــي تجعلنـــا نغفر لهـــا بعض الـــزالت غير 
المقصودة، تكاسلنا أو تقاعسنا أو تقصيرنا 
فـــي أداء واجباتنـــا، قـــد تكـــون مـــن األمور 
الخارجـــة عن مقدرتنا وربمـــا تحكمها ظروف 
قاهرة خارجة عن إرادتنا، كما أننا قد نشـــعر 
بالتقصير أحيانًا لمجرد شـــعور ال أســـاس له 
من الصحة بســـبب وقوعنا تحـــت تأثير هالة 

المثالية.

يؤكد متخصصـــون في علـــم النفس على 
أن محبتنا ألنفســـنا واحترامنـــا لذواتنا، هما 
اللـــذان يؤهالننا لحـــب أبنائنا مـــن دون قيد 
أو شـــرط، وهما أيضًا من يجعلهـــم يتقبلونا 
ويحبونا كيفما كنا. ال يهم أن يقدم األهل هدايا 
ثمينـــة يقدمونهـــا ألبنائهم في المناســـبات، 
أو مقـــدرة مادية تجعلهم على أتم االســـتعداد 
لتلبيـــة احتياجاتهم اليومية األساســـية منها 
والكمالية، فالحب قد يعّوض عن كل هذا وأكثر 
وربما يكون هو الشـــيء الوحيد الذي ُيرضي 
الطفل ويقّدم له الدعم لنمّوه النفسي السليم.

وبـــدًال مـــن التركيـــز على محاولـــة توفير 
مطالبهـــم الماديـــة، يتطلب األمـــر المزيد من 
الحضـــور المـــادي لألبويـــن؛ فالتواجـــد إلى 
جانبهـــم في المنزل قدر المســـتطاع وبصورة 
كليـــة بعيدًا عن أي انشـــغاالت أخـــرى، حتى 
إذا كانـــت هاتفـــا أو كمبيوترا، مـــع الحرص 
على مشـــاركتهم قضاء عطلة دافئة في المنزل 
وتوفير أجواء مفرحة لذلك، بإمكانها أن تعادل 

جبًال من الهدايا بالنسبة للطفل.

ومـــع كل هـــذا، ال توجـــد تربيـــة مثاليـــة، 
أّم مثاليـــة أو أب مثالي، فالمســـألة نســـبية؛ 
فالبعـــض يراها فـــي تقديم الرعايـــة المادية 
وتلبيـــة احتياجات الطفـــل اليومية، كما يراه 
آخـــرون في الحب واألســـلوب األمثل للتعامل 
مـــع الصغـــار حتـــى إذا ارتكبـــوا األخطاء أو 
أخفقـــوا فـــي واجباتهـــم أو طاعتهـــم لألهل. 
ولعل األســـلوب األول مكمـــل للثاني وال يمكن 
أن يتم االســـتغناء عن أحدهما لصالح اآلخر، 
لكن العلماء يولون أهميـــة للحب؛ فالحب هو 

مصدر اإلحساس باألمان بالنسبة للطفل.
هنـــاك أيضًا، عامالن مهمـــان قد يتعارض 
أحدهمـــا مع اآلخـــر؛ فبعض اآلبـــاء واألمهات 
يعيشـــون نوعا من الصراع بيـــن رغبتهم في 
الثبـــات على قواعـــد معّينة فـــي التربية، وأن 
يكونـــوا مرنين في الوقت ذاتـــه ولعل الخيار 
األفضل في هذه الحالة هو الجمع بين االثنين 
وفق ما يتطلبه الظرف والموقف، في حين تتم 
المفاضلة بيـــن الخيارين للتعامل مع الموقف 

ذاته بشكل مختلف في كل مرة.
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للحصول على بشرة خالية من الشوائب، قومي بمزج بعض من عصير العنب مع ملعقة طعام من نشاء الذرة، وعصير نصف حبة من 

الليمون. طبقي هذا الخليط على بشرتك ملدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك باملاء الفاتر.

مهما بذلنا من جهد ومهما ثابرنا في عملنا، فلن نصل إلى الكمال ألننا في النهاية بشــــــر 
منتلك طاقة نفســــــية وجســــــدية محددة ال ميكننا تخطيها كمــــــا تواجهنا في حياتنا عقبات 
وحواجز تتجاوز كثيرًا مقدرتنا وإمكاناتنا، هذه هي احلقيقة التي تغيب عن بال الكثيرين 
ــــــأن يظهروا كآباء وأمهــــــات مثاليني. وعلى الرغم مــــــن أن هذا األمر يبدو  ممــــــن يرغبون ب

مستحيًال، فإن األطفال في الواقع ال يحتاجون إلى آباء مثاليني.

[ تواجد األبوين بالقرب من األبناء يعادل كما من الهدايا  [ الطفل مهيأ للقفز على القواعد ومعاندة النظام بكل صوره
األطفال بحاجة للحب أكثر من حاجتهم إلى آباء وأمهات مثاليين

 نزهة في الحدائق العامة تخفف جو التوتر في المنزل

أسرة

} مراكش (المغرب) - يسعى اليوم العاملي 
للتطـــوع، املندرج فـــي إطار املخطـــط الوطني 
للوقايـــة ومراقبـــة الســـرطان 2010-2019، إلى 
االعتـــراف وتثمـــني اجلهود املبذولـــة من قبل 
املتطوعني خالل ســـنة 2017، وتبادل التجارب 
بـــني املتطوعني وتعزيز الوعـــي لديهم بأهمية 
املســـاهمة التي يقدمونها في مجـــال محاربة 
الســـرطان، وحتفيـــز األفـــراد في كافـــة املهن 

واألعمار واآلفاق ليصبحوا متطوعني.
واحتفت مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج 
السرطان األحد باملركز االستشفائي اجلامعي 
محمـــد الســـادس مبراكش، بهـــذا اليوم حتت 
شـــعار ”التطـــوع: رافعـــة حملاربة الســـرطان 

باملغرب“.
وعـــرف هذا اليوم مشـــاركة أزيـــد من 200 
متطوع نشـــيط يتواجـــدون مبختلـــف مراكز 
األنكولوجيـــا باململكة (الرباط، الدار البيضاء، 
فـــاس، مكنـــاس، مراكش، أكاديـــر)، إلى جانب 

أزيـــد من 40 من مهنيي الصحة من تخصصات 
مختلفة.وأكـــدت الكاتبـــة العامة ملؤسســـة لال 
ســـلمى للوقايـــة وعـــالج الســـرطان، لطيفـــة 
العابدة، على أهمية التطوع في حتسني أنسنة 
اخلدمات املقدمة للمرضى، مبرزة الدور الكبير 
الذي تضطلع به مؤسســـة لال ســـلمى للوقاية 
وعالج الســـرطان في تشـــجيع التطوع خاصة 
من خالل، إحداث جائزة مؤسســـة لال ســـلمى 
للتطـــوع وجائزة برنامج التطـــوع التي يطلق 

عليها ”جائزة االستحقاق“.
وأشادت العابدة بالدعم الذي يقدمه مهنيو 
قطاع الصحة للمتطوعني، مؤكدة أن االحتفال 
باليوم العاملي للتطوع يشّكل مناسبة للتعريف 
وإبراز مســـاهمات املئات مـــن املتطوعني إلى 
جانب مهنيي الصحة من أجل حتســـني ظروف 
التكفـــل باملرضـــى، وأيضـــا فرصـــة لتقاســـم 
التجـــارب بـــني املتطوعني مـــن مختلف جهات 

اململكة.

مـــن جهتـــه، أكـــد املديـــر العـــام للمركـــز 
االستشفائي اجلامعي محمد السادس األستاذ 
هشـــام جنمي، أن قيم التضامن التي يجسدها 
املتطوعون أخـــذت أبعادا جديدة حتت القيادة 

الرشيدة للملك محمد السادس.
كما قدمت بهذه املناسبة، إميان الهواشيم 
”حصيلة برنامج التطـــوع 2017“ وكذلك تنظيم 
ومجاالت تدّخل املتطوعني، مؤكدة على األهمية 
الكبيرة التي توليها األميرة لال ســـلمى ملجال 
التطوع. وأشـــارت إلى أن مؤسســـة لال سلمى 

للوقاية وعالج السرطان تضم إلى حدود اليوم 
ما يقارب 480 متطوعا، مسجلة أنه خالل سنة 
2017 عملت املؤسسة على إدماج متطوعني في 

مجال العالجات التلطيفية.
ويرتكز برنامج التطوع ملؤسسة لال سلمى 
للوقاية وعالج السرطان على املخطط الوطني 
للوقاية ومراقبة السرطان الذي مت إجنازه من 
أجل تعزيـــز املجهودات التـــي يبذلها مختلف 

الفاعلني في مجال السرطان.
ويعتمـــد هـــذا املخطط علـــى 78 إجراء 

مـــن أهمها برنامج التطـــوع الذي يهدف 
إلـــى توفير الدعم النفســـي واالجتماعي 
للمصابني بالسرطان وأقربائهم مع إجراء 
مختلف اخلدمـــات اإلدارية واالجتماعية 

الضرورية لعالجهـــم. ويقترح برنامج 
التطـــوع عدة مجـــاالت للتدخل على 
مســـتوى مراكـــز األنكولوجيا ودور 

احلياة وشبكة القرب.

موضةالتطوع رافعة ملحاربة السرطان في املغرب

} في شـــتاء 2018/2017 تشـــهد موضة 
البـــوت تنوعا غيـــر مســـبوق من حيث 
األشكال واخلامات واأللوان، كي جتد كل 
امرأة ما يناســـب ذوقها وأسلوبها. وفي 
ما يلـــي إطاللة على أحـــدث صيحات 

موضة البوت هذا املوسم:
[ بـــوت العمال: قالـــت زميونا 
راينـــر، محـــررة املوضـــة مبجلـــة 
”تكســـتيل فيرتشـــافت“ األملانيـــة، 
إن بـــوت العمـــال ميّثـــل جنـــم 
املوضة هذا املوســـم. ويتســـم 
ذكوري  بطابـــع  العمـــال  بوت 
جريء. ولكســـر هـــذا الطابع 
فخمة  بخامات  البـــوت  يأتي 
رقيقـــة  وألـــوان  كاملخمـــل 

كالوردي.
[ بـــوت فـــوق الركبـــة: قال 
األملانـــي  املوضـــة  خبيـــر 
إن  رادمياخـــر  أليكســـاندر 
بـــوت فـــوق الركبـــة ميتاز 
باألنوثـــة  مفعـــم  بطابـــع 

واإلثارة.
[ املقدمـــة ذات احلـــواف: 
أشـــارت كالوديـــا شولتســـه، من 
املعهـــد األملانـــي لألحذيـــة، إلى 
أن البـــوت يطل هذا الشـــتاء 
والتي  حـــواف،  ذات  مبقدمة 
متتاز بطابع ذكوري، ولكنها 
شـــقت طريقهـــا إلـــى عالم 

األحذية النسائية أيضا.
الضخـــم:  الكعـــب   ]
الكعب  أن  راينر  أضافت 
موديالت  يزّين  الضخم 
البـــوت ليوفـــر للمرأة 
واالســـتقرار  الثبـــات 
أثناء املشـــي، مشـــيرة 
يأتـــي  أنـــه  إلـــى 
بارتفاعات معتدلة.

موضة البوت تشهد 
تنوعا غير مسبوق  برنامـــج التطوع يوفر الدعم النفســـي 

واالجتماعـــي للمصابـــني بالســـرطان 
الخدمـــات  إجـــراء  مـــع  وأقربائهـــم 

الضرورية لعالجهم

◄

محبتنا ألنفســـنا واحترامنا لذواتنا، 
همـــا اللذان يؤهالننا لحب أبنائنا من 
دون قيـــد، وهما أيضـــًا من يجعلهم 

يتقبلونا ويحبونا كيفما كنا

◄

} ما الذي يمكن أن يكون السبب الرئيس 
وراء استمرار العالقات بين البشر؟.. وأيضا: 

ما الذي يمكن أن يكون السبب الرئيس 
الستمرار واستقرار األزواج؟.. تم طرح 
هذين السؤالين وسواهما على عدد من 

المختصين.. وكانا من بين مجموعة األسئلة 
التي وجهت لما زاد عن ألفي عينة عشوائية 
في استبيان من نوع خاص أجراه قبل بضع 

سنوات شابان أميركيان متحمسان.. وكان 
من شروط االستبيان أن يكون المشتركون 

قد قضوا ما ال يقل عن عشرين عاما في 
القفص الذهبي.. وقد اشترك بالفعل أزواج 

زاد ارتباطهم عن األربعين والخمسين عاما.. 
وكانت معظم اإلجابات (87.7 أي ما يقارب 

الـ90 بالمئة) تتلخص في كلمة واحدة هي 
”االحترام“!

يقول أحد الشابين إن اإلجابة كانت 
صادمة بالنسبة له.. وبأنها بدت له مملة 

ومخيبة لآلمال وغير مفهومة.. بيد أنه بعد 
أن تقدم به العمر قليال وارتبط أخيرا بمن 

يحب، وبعد أن أنجب وطال أمد العالقة 
بينه وبين زوجته.. وجد نفسه وقد بدأ يفهم 
معنى االحترام الذي تتكئ عليه كل األسباب 

األخرى في العالقات اإلنسانية..
ويصف الخبراء االحترام بأنه أعلى 

وأنقى وأقوى درجات اإلعجاب التي يمكن 
أن ُتمنح لشخص بعينه.. ويؤكدون بأنه 

الدعامة األهم في أي عالقة تجمع بين 
اثنين.. وأنه إذا كان صادقا حقيقيا إنما 

يفوق في أهميته العاطفة والحب والتقدير 
والثقة والفهم المشترك والتوافق الفكري 
أو التشابه واالختالف والحاجة والرغبة 

النفسية أو االجتماعية أو الجسدية.. إلى 
آخره.. ويؤكدون أن صفة االحترام الحقيقية 

الصادقة ال تأتي بين عشية وضحاها.. 
وإنما هي المحصلة النهائية لتراكم العوامل 
األخرى التي تقّرب بين أي اثنين.. وهي التي 

تدوم أطول من سواها وتساعد على إدامة 
العالقة وتعزيز استمرارها ونموها..

وتعتبر الحاجة إلى كسب االحترام من 
أهم الحاجات النفسية اإلنسانية التي تقبع 
في صميم كل فرد فينا.. وهي حاجة ال يمكن 
إشباعها بالكالم فقط وال بعبارات المجاملة 
أو التبجيل ربما.. وإنما باألفعال.. وعندما 

يشعر الفرد باحترام اآلخر له وبمنحه مكانته 
الخاصة من التقدير والتقييم سيبادله هذا 
الشعور بال شك.. وسيكون قد وصل به إلى 

بر االستقرار..
وُينصح دائما بأن يحاول األزواج 

السيطرة على غضبهم حتى ال يكونوا فريسة 

للندم بعد ذلك.. وأن يحاولوا 
بقدر المستطاع تجّنب استخدام 

األلفاظ الجارحة أو الكلمات 
البذيئة أو تعمد اإلهانة والتوبيخ 

ألن كل ذلك يقلل من االحترام.. ناهيك 
طبعا عن عدم استخدام القوة في 

التعبير عن الغضب ألنه أسوأ ما يمكن 
أن تصل إليه العالقة.. فإذا ما كسر 

حاجز االحترام بالضرب أو االعتداء 
الجسدي يكون معه اإلصالح صعبا بل 

مستحيال أحيانا.. فاالحترام هو أول 
ضحايا العنف.. ومن يحترم نفسه ال 

يمكن أن يخدش احترام اآلخر..
وأخيرا فإن أيا ما كانت العالقة بين 
اثنين فإن العالقات األبقى هي تلك التي 

بنيت على أرضية صلبة من االحترام 
المتبادل.. الذي يمنح الراحة واإلحساس 

باألمان قيمته ومكانته الحقيقية..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

معارك محترمة

التلطيفية.
ج التطوع ملؤسسة لال سلمى 
سرطان على املخطط الوطني 
السرطان الذي مت إجنازه من 
جهودات التـــي يبذلها مختلف 

السرطان. ل
78 إجراء  ذا املخطط علـــى
الذي يهدف التطـــوع مج
واالجتماعي النفســـي م
طان وأقربائهم مع إجراء
ت اإلدارية واالجتماعية 

هـــم. ويقترح برنامج 
جـــاالت للتدخل على
األنكولوجيا ودور ز

قرب.

018/2017 شـــتاء } في
مس البـــوت تنوعا غيـــر
األشكال واخلامات واألل
امرأة ما يناســـب ذوقها
ما يلـــي إطاللة على أ
موضة البوت هذا ا
[ بـــوت العمال
راينـــر، محـــررة ا
”تكســـتيل فيرتشـ
إن بـــوت العمـــ
ير ي

املوضة هذا امل
العمـــال بوت 
جريء. ولكس
البـــوت يأتي 
و كاملخمـــل 

كالوردي.
[ بـــوت فـــ
املو خبيـــر 
أليكســـاندر
بـــوت فـــوق
مف بطابـــع 

واإلثارة.
[ املقدمـــة
أشـــارت كالوديــ
املعهـــد األملانـــ
أن البـــوت ي
ذات مبقدمة 
متتاز بطابع
شـــقت طر
األحذية ا
الك  ]
أضافت
الضخم
البـــوت
الثبـــا
أثناء ا
إلــ
بار

وأن يحاولوا 
تجّنب استخدام
و و ي و

أو الكلمات
اإلهانة والتوبيخ

من االحترام.. ناهيك
ستخدام القوة في

ضب ألنه أسوأ ما يمكن 
القة.. فإذا ما كسر 
الضرب أو االعتداء

عه اإلصالح صعبا بل 
.. فاالحترام هو أول 
ومن يحترم نفسه ال 

احترام اآلخر..
يا ما كانت العالقة بين
ات األبقى هي تلك التي
صلبة من االحترام ة

يمنح الراحة واإلحساس
مكانته الحقيقية..

ّ
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«من املســـتحيل التوصل إلى حلول دون مشـــاركة الســـلطات العامة والشـــركات االقتصادية رياضة

والجماهير. كرة القدم في الجزائر تحتاج إلى التجديد، علينا إعادة تنظيم كافة األمور}.

خيرالدين زطشي 
رئيس احتاد كرة القدم اجلزائري

«النجم محمد صالح نموذج ألي العب مصري، فهو يشارك وكل تركيزه في امللعب ومع أسرته 

فقط، وهذا من أهم أسباب تفوقه وتألقه في أوروبا واملنتخب املصري}.

كرم كردي 
عضو مجلس إدارة احتاد الكرة املصري

} أبوظبــي - حقق فريـــق اجلزيرة اإلماراتي 
طموحـــه بلقاء ريال مدريد في نصف النهائي، 
بعدمـــا كان مجرد حلم قبل انطـــالق البطولة، 
قياســـا بالنتائـــج الســـلبية التـــي حققها في 
الـــدوري احمللي حيـــث أنهـــى دوره األول في 
املركـــز الرابع بفارق تســـع نقـــاط عن الوصل 
املتصـــدر، مـــع بقـــاء مبـــاراة مؤجلـــة له مع 
الوحدة. لكن اجلزيرة تخطى أوكالند ســـيتي 
ريـــد  وأوراوا  االفتتـــاح  فـــي  النيوزيلنـــدي 
داميوندز الياباني بطل آســـيا بنتيجة واحدة 
(1-0)، مـــا عكـــس األســـلوب املتـــوازن الذي 

اعتمده مدربه الهولندي هينك تني كات.

وارتكز أسلوب اجلزيرة على الدفاع احملكم 
والهجمـــات املرتدة التي يجيدهـــا املهاجمان 
علي مبخوت والبرازيلي رومارينيو داســـيلفا 
ومن خلفهمـــا الدولي املغربي مبارك بوصوفة 
الذين يشكلون مع حارس املرمى علي خصيف 
نقطة الثقل في تشـــكيلة تني كات. ويراهن تني 
كات الذي ســـبق أن واجه ريـــال مدريد عندما 
كان مســـاعدا ملواطنه فرانك ريكارد في تدريب 
برشلونة اإلسباني بني 2003 و2006، كذلك على 
حمـــاس العبيه بعد الفوز على بطل آســـيا في 

ربع النهائي.
وقال تـــني كات بعـــد مبـــاراة أوراوا ”أنا 
ســـعيد وفخور جدا بهذا الفريق، لم تكن لدينا 
اجلاهزية الكاملـــة للبطولة، لكن إذا ما نظرنا 
إلى النتائج، جند أن كل شـــخص في اإلمارات 
يجب أن يكون فخورا بفريق اجلزيرة“. وتابع 
”نحن فريق من الصعـــب أن يهزم، قلت ذلك في 
الســـابق وتأكد ذلك ضـــد أوراوا، وهذا يثبت 

أننا منلك روحا قتالية عالية“.
وقال املدافع الصاعـــد محمد العطاس (20 
عامـــا) إنه ســـيطلب قميص قدوته ســـيرجيو 
رامـــوس قائد ريال مدريد إذ يـــدرك أن الطلب 
ســـيكون كبيرا علـــى قميص رونالـــدو الفائز 
مؤخرا بالكرة الذهبية ألفضل العب في العالم 
للمرة اخلامسة في مسيرته. وأعطى هينك تني 
كات مـــدرب اجلزيرة الثقة للعطاس رغم صغر 
سنه وقلة خبرته، وقد ساهم في حفاظ الفريق 
على نظافة شـــباكه خالل الفـــوز (1-0) مرتني 
على أوكالند ســـيتي ثـــم أوراوا ريد دياموندز 
فـــي املباراتني األوليـــني بالبطولـــة. وبفضل 

هذه الثقة بدا العطـــاس متحفزا لفرض رقابة 
على رونالدو في اســـتاد مدينة زايد الرياضية 

ومحاولة منعه من التسجيل بشتى الطرق.
وقـــال العطـــاس بعـــد الفوز علـــى أوراوا 
الياباني بطل آســـيا ”أنا مشجع لريال مدريد 
وكان حلمي منـــذ الطفولة أن أواجهه.. أمتنى 
احلصول على قميـــص رونالدو وإن لم أمتكن 
من ذلك أود قميص قدوتي راموس وأمتنى أن 

أصل إلى مستواه“.
لكـــن مواجهـــة الريال لـــن تكـــون األولى 
بالنســـبة إلى العب الوســـط املغربـــي مبارك 
بوصوفة الذي سبق له أن واجه بطل إسبانيا 
عندمـــا كان يلعـــب فـــي صفـــوف أندرخلـــت 
البلجيكي ورغم ذلك لم يخف ســـعادته بتكرار 
التجربـــة. وقـــال بوصوفـــة ”ال توجد ضغوط 
علينـــا اآلن ويجـــب أن نســـتمتع باللعب أمام 
أفضـــل العبي العالم وأن نحترمهم وأال نخاف 
منهـــم“. وســـيلتقي بوصوفة فـــي املباراة مع 
مواطنـــه أشـــرف حكيمـــي الذي ســـجل هدفا 
في الفوز الكاســـح 5-0 على إشبيلية ليصبح 
أول العب عربي يســـجل هدفـــا مع ريال مدريد 

السبت املاضي.
اجلزيـــرة  هـــداف  مبخـــوت  علـــي  وبـــدا 
التاريخـــي هادئـــا وواثقـــا من نفســـه في كل 
إجاباتـــه عـــن مواجهة بطـــل أوروبـــا. وقال 
مبخـــوت صاحـــب هدف الفـــوز علـــى أوراوا 
”نســـتحق هذه املواجهة على مـــا بذلناه خالل 
البطولـــة وليس من الســـهل اللعب أمام فريق 
يضـــم كل هـــؤالء النجوم ويقـــوده زين الدين 
زيـــدان“. وتابع ”لكـــن الفوز على بطل آســـيا 
يحفزنا ولـــم نفكر في مواجهة ريال منذ بداية 
البطولـــة، ريال مدريد غني عن التعريف ويظل 
قويا بأي تشـــكيلة يلعب بها وسنواجهه بكل 
عزميـــة وحمـــاس وســـنكون جاهزيـــن ذهنيا 

وبدنيا“.

خماسية تاريخية

في الطرف املقابل يستهل ريال مدريد بطل 
إســـبانيا وأوروبا حملة الدفـــاع عن لقبه أمام 
اجلزيـــرة بطل اإلمارات، حيث يســـعى النادي 
امللكي إلى إنهاء عام 2017 بخماسية تاريخية. 
ويريد ريال مدريد أن يجعل من مشـــاركته في 
النســـخة احلاليـــة تاريخيـــة، إذ ميلك فرصة 
ثمينـــة لتحقيق عدة أرقام غير مســـبوقة على 
الصعيـــد اجلماعي أو الفـــردي. ويتعني على 
النـــادي امللكـــي الفوز على اجلزيـــرة لتحقيق 
هدفه، ثم في املباراة النهائية على امللعب ذاته 

في 16 ديسمبر.
وســـبق لريال مدريد أن حقـــق رباعية عام 
2014 بفوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس 

الســـوبر األوروبيـــة وكأس إســـبانيا وكأس 
العالم لألندية، وبإمكانه جتاوز رقمه السابق 
ونيل خماســـية غير مسبوقة في حال تتويجه 
بلقب البطولة احلالية. وقدم ريال مدريد عاما 
اســـتثنائيا فـــي 2017 بتتويجـــه بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا (فاز علـــى يوفنتوس اإليطالي 
4-1) والـــدوري احمللـــي، ثـــم كأس الســـوبر 
األوروبيـــة على حســـاب مانشســـتر يونايتد 
اإلنكليزي (2-1)، وكأس الســـوبر اإلســـبانية 
بعدما هـــزم غرميه التقليدي برشـــلونة ذهابا 

3-1 وإيابا 0-2.
ولن تتوقف األرقام عند اخلماســـية، حيث 
بإمـــكان ريـــال مدريد أن يعادل رقم برشـــلونة 
بالفـــوز بـــكأس العالـــم لألنديـــة بصيغتهـــا 
احلاليـــة ثالث مرات، وبـــأن يصبح أول فريق 
يحتفظ باللقب منذ انطالق البطولة عام 2000، 
علمـــا بأنها توقفـــت بني 2001 و2004 بســـبب 
انهيار الشريك التســـويقي للفيفا، واستبدلت 
كأس  الســـابقة  بالبطولـــة  مواســـم  ألربعـــة 
إنتركونتيننتال التي جمعت بني بطلي أوروبا 

وأميركا اجلنوبية.

تكرار اإلنجاز

يطمح املدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
إلى تكرار اإلجناز الذي حققه في العام املاضي 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، وذلك مـــن خالل 
قيادة ريال مدريد اإلســـباني ليكون أول فريق 
يتوج بلقـــب كأس العالم لألنديـــة مرتني على 
التوالـــي. وبدا زيدان عازما علـــى العودة من 
اإلمارات بالكأس التي ســـتكون الثالثة للريال 
فـــي البطولة احلالية والسادســـة في تاريخه، 
حسبما أدلى به زيدان ملوقع وتلفزيون النادي، 
قائـــال ”ال توجـــد هناك أعـــذار، لدينـــا الوقت 
لتحضير املباريات وعلينا التركيز على القيام 

باألمور بالشكل الصحيح“.
وتابـــع زيدان الـــذي قاد الريـــال في 2017 
إلـــى إحراز الدوري احمللي للمـــرة األولى منذ 
2012 ودوري األبطال وكأس السوبر األوروبية 
وكأس الســـوبر اإلسبانية، ”كل بطولة شاركنا 
فيها هذا املوســـم، تّوجنا بلقبها… إنها (كأس 
العالـــم لألندية) بطولة مهمة وغبنا عن مباراة 
في الدوري اإلســـباني من أجل إحراز الكأس. 
آمل أن نعود إلى الوطن وفي جعبتنا الكأس“. 
لكن زيـــدان لم يســـتخف بحجـــم املهمة التي 
تنتظـــر فريقه، قائال ”لن تكون األمور ســـهلة. 
املوسم املاضي عانينا الكثير من املشاكل أمام 
الفريق الياباني لكننا فزنا في نهاية املطاف“.
ورغـــم البدايـــة املتعثرة إلى حـــد ما، أكد 
زيدان ”بإمكاننا الشعور بالرضا في مجريات 
املوســـم، لكن بإمكاننا التطور بالتأكيد. كلهم 
يريـــدون رؤيـــة الريال يقـــدم مســـتوى جيدا 
ويحرز الفوز دائمـــا بفارق 4 أو 5 أهداف، إنه 
حلم اجلميـــع، لكن األمر ليس ســـهال“. ورأى 
املدرب الفرنســـي أنـــه ”من الطبيعـــي املرور 
بلحظات صعبة خالل املوســـم لكن ما قمنا به 

حتى اآلن إيجابي وملفت جدا“. 

ــــــر مواجهة ريال مدريد فرصــــــة تاريخية أمام العبي اجلزيرة فــــــي نصف نهائي كأس  تعتب
ــــــرة، بطل اإلمارات، مبقابلة  ــــــم لألندية لكرة القــــــدم، إذ يحلم كل العب من فريق اجلزي العال
جنمه املفضل وتبادل القميص معه، أو بتحّدي كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم، 

األربعاء.

على طريق العالمية

الجزيرة يواصل المغامرة في مونديال األندية
[ ريال مدريد يسير نحو إنهاء عام 2017 بخماسية تاريخية

مقصلة اإلقالة تهدد مدرب الزمالك نيبوشا

} القاهــرة – أطاح قطار الدوري املصري لكرة 
القدم قبل انتصافه بثمانية مدربني بعد انقضاء 
12 مرحلـــة كان خالـــد القماش أولهـــم، وأحمد 

حسام ”ميدو“ أشهرهم. 
وأصبحت القائمة مفتوحة الستيعاب املزيد 
مـــن الضحايا في حـــال اســـتمرار اإلخفاقات، 
ويأتي املونتينيغري نيبوشـــا يوفوفيتش على 
رأس قائمـــة األســـماء املوضوعـــة علـــى الئحة 
االنتظـــار بعد جتديد الثقـــة مبرتضى منصور 
وإعادة انتخابه رئيســـا لنـــادي الزمالك. وبعد 
انتخـــاب منصور، حصلت اســـتقاالت باجلملة 
في اجلهـــاز الفنـــي للفريق حيـــث أعلن طارق 
يحيى املـــدرب العام ومدحت عبدالهادي املدرب 
املساعد، وحسني السيد مدير الكرة، استقالتهم 

من مناصبهم.

نزيف النقاط

جاءت االستقاالت بعد مواصلة نزيف النقاط 
التي وصلت إلى 14 نقطة إثر تعادل الزمالك مع 
الرجـــاء 1-1 في املرحلة الثانية عشـــرة، ما دفع 
منصور إلى شن هجوم حاد على اجلهاز الفني. 
وعـــزا منصور هـــذا األمر إلى ”حالة التســـيب 
اإلداري والفنـــي“ متهما أعضاء اجلهاز بـ“عدم 

القدرة على الســـيطرة علـــى الالعبني“، 
مؤكـــدا ”أن من يرغب فـــي الرحيل من 
اجلهـــاز الفنـــي فالبـــاب مفتـــوح أمام 
اجلميع“. وأضاف ”هناك حساب عسير 
للفريـــق. هنـــاك العبون ال يســـتحقون 

ارتـــداء قميـــص الزمالك. ســـيتم 
إجـــراء تغييـــرات في تشـــكيل 
اجلهاز املعاون، وهناك بعض 
مجانا  ســـيرحلون  الالعبني 

في يناير“.
ورحـــب منصور 

بفكرة اســـتقدام 
مـــدرب أجنبـــي 
نيبوشا  ملعاونة 

يوفوفيتـــش خالل 
الفترة املقبلة بعد النتائج الســـلبية 
للفريـــق. وكان ميدو آخـــر من قدم 
اســـتقالته إثـــر اخلســـارة املدوية 
لـــوادي دجلة برباعيـــة نظيفة أمام 
احلرج  رافعا  اإلســـكندري  االحتاد 

عـــن اإلدارة التي كانت ســـتبادر إلى 
إقالتـــه بســـبب تراجع الفريـــق إلى 
املركز السادس عشر. وارتفع مع ميدو 

عدد املطرودين من الـــدوري إلى ثمانية مدربني 
حتـــى اآلن، وبلغ معدل اإلقاالت أو االســـتقاالت 
”االســـتباقية“ مدربا لكل مرحلـــة ونصف، وهو 
معـــدل مرتفـــع للغايـــة. وكانت البدايـــة بخالد 
القماش مدرب الرجـــاء بعد املرحلة الرابعة إثر 
فشـــله في حتقيق أي فـــوز في أربـــع مباريات 
خســـرها جميعا ليحل بدال منـــه عماد النحاس 
الذي حقق 6 نقاط في 8 مباريات مصححا وضع 

الفريق بشكل نسبي.

هدنة لخمس مراحل

شـــهدت املرحلة اخلامســـة إقالتـــني: طالت 
األولى مؤمن ســـليمان من مصر املقاصة بعدما 
جنى نقطة وحيدة في خمس مباريات (4 هزائم 
وتعادل)، ليحل محله عماد ســـليمان الذي حقق 
طفرة نادرة فحصد 14 نقطة في ســـت مباريات 
أهمها وآخرها الفـــوز على األهلي حامل اللقب 
3-1 في مباراة مؤجلة، دون أن يتلقى أي هزمية 
حتـــى اآلن. وفي هذه املرحلـــة، تخلى إنبي عن 
مدربه طارق العشـــري بعد فشله في حتقيق أي 
فوز في خمـــس مباريات ليخلفـــه إيهاب جالل 
الذي حقق 12 نقطة في 7 مباريات وتلقي هزمية 

واحدة كانت أمام األهلي حامل اللقب 4-1.
بحمولتهـــا  السادســـة  املرحلـــة  وألقـــت 
أيضـــا وأخرجت مدرب االحتاد اإلســـكندري 
هاني رمـــزي بعد انتصارين وثالثة تعادالت 
وخســـارة إثر مطالبـــات جماهيرية رضخت 
لهـــا اإلدارة فأقالته وأتت باملدرب الفرنســـي 
ميشـــال كفالي حيث لعب 6 مباريات 
جمـــع منهـــا 6 نقـــاط. بعـــد ذلك، 
استمرت  هدنة  البطولة  شـــهدت 
خمـــس مراحل لتعود بعدها 
املوسيقية  الكراسي  لعبة 
وتطيح فـــي املرحلة الـ11 
مبدربـــني جديديـــن: أحمد 
سامي مدرب طالئع اجليش 
بعدمـــا حقق 11 نقطة في 10 
مباريـــات، وحل محلـــه املدرب 

املخضرم حلمي طوالن.
أما املـــدرب الثاني فهو 
التشـــيكي فرانـــز شـــتراكا 
مدرب ســـموحة الذي اعتذر عن 
إكمال مشـــواره مع الفريق، وفســـخ 
عقده بالتراضي بعدما جمع 16 نقطة 
من 11 مباراة، ومت التعاقد مع طلعت 

يوسف.

عدم  متهما أعضاء اجلهاز بـ
طرة علـــى الالعبني“،
غب فـــي الرحيل من
لبـــاب مفتـــوح أمام
”هناك حساب عسير
عبون ال يســـتحقون

لزمالك. ســـيتم 
في تشـــكيل
هناك بعض 
مجانا ون 

ور 

لنتائج الســـلبية 
دو آخـــر من قدم
خلســـارة املدوية 
عيـــة نظيفة أمام 
احلرج رافعا  ري 
كانت ســـتبادر إلى
راجع الفريـــق إلى

شر. وارتفع مع ميدو 

واحدة كانت أمام األه
املرحلـ وألقـــت 
أيضـــا وأخرجت م
هاني رمـــزي بعد
وخســـارة إثر مطا
لهـــا اإلدارة فأقالته
ميشـــال ك
جمـــع م
شـــهدت
خ

مب
س
بع
مباري
امل

ال
مدرب
إكمال مش
عقده بالتر
مبار من 11

يوسف.

املدرب زيدان بدا عازما على العودة 

من اإلمارات بالكأس، التي ستكون 

الثالثة للريال فـــي البطولة الحالية 

والسادسة في تاريخه

◄

◄ قررت إدارة اجليش امللكي، إقالة املدرب، 
عزيز العامري، بعد الهزمية (3-1) أمام 

نهضة بركان، في اجلولة الـ11 من الدوري 
املغربي. اتخذ القرار بالفعل، بعدما ساءت 
عالقة املدرب بجماهير الفريق. وجاء قرار 
اإلقالة، على خلفية نتائج الفريق السيئة، 

وتصريحات العامري املثيرة للجدل، 
بعدما أحبط مشجعي وإدارة النادي، 

بقوله إن منافسة اجليش على لقب الدوري 
مستحيلة. ويرجح أن يكمل اجليش مرحلة 
الذهاب، باملدرب املساعد، سعد دحان، في 

انتظار توقف الدوري، من أجل التعاقد مع 
مدرب جديد. 

◄ أعلنت اللجنة األوملبية الروسية أنها 
ستدعم الرياضيني الروس الذين يعتزمون 

املشاركة في دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
املقبلة في كوريا اجلنوبية، رغم مشاركتهم 

كرياضيني مستقلني وحتت علم محايد 
بدال من العلم الروسي. وكشفت اللجنة، 

عقب نهاية اجتماعاتها، أنها حتترم قرار 
الرياضيني باملشاركة وستقدم الدعم لهم. 

وكانت اللجنة األوملبية الدولية أعلنت 
السماح للرياضيني الروس باملشاركة، في 

إطار شروط محددة، في بيوجن تاشنغ 2018، 
لكن كرياضيني مستقلني، ودون رفع العلم 
الروسي أو عزف النشيد الوطني الروسي.

متفرقات

} بعد أن قرر االحتاد التونســـي لكرة القدم 
متديد عقد مـــدرب منتخب ”نســـور قرطاج“ 
نبيل معلول حتى يونيو 2022. وال سيما بعد 
جناح األخير في قيـــادة تونس إلى نهائيات 
أكبـــر احملافل الدولية في روســـيا 2018، بعد 
غيـــاب 12 ســـنة كاملـــة ليكون ثانـــي مدرب 
تونسي يحقق اإلجناز بعد املدرب عبداملجيد 

الشتالي في األرجنتني 1978.
هذا القرار أثار ردود فعل إيجابية خاصة 
مـــن قبل األصوات التي تنـــادي مبنح املدرب 
احمللـــي فرصته كاملة ســـواء مـــع األندية أو 
مع املنتخب الوطني. فتمديد عقد معلول فيه 
تأكيد على جتديد الثقة في املدرب التونسي، 
كما أنه سيســـاعد املدرب  على حتقيق أفضل 
النتائـــج، ألن االســـتمرارية من أبـــرز عوامل 

النجاح.
باتـــت ثقة الشـــارع الرياضي التونســـي 
كبيـــرة جـــدا فـــي هـــذا املـــدرب الـــذي يراه 
املالحظون والفنّيون قادرا على حتقيق املزيد 
من النجاحات مع منتخـــب تونس. يكفي كل 
التونســـيني فخرا أن نبيل معلول هو املدرب 
العربـــي الوحيـــد الذي ســـيكون حاضرا في 

مونديال روسيا 2018.
هذا القـــرار يعتبر ممتازا، ومن املؤكد أن 
االســـتمرارية ستؤتي ثمارها مثلما حدث مع 
عديد املنتخبـــات األوروبية على غرار أملانيا. 
واألكيد أن جتديد الثقة في معلول سيساعده 
على حتقيق نتائج ممتازة على املدى القريب 
فـــي مونديال روســـيا 2018، واملـــدى البعيد 
أيضا في كأس أفريقيا القادمة التي سيبحث 

املنتخب التونسي عن التتويج بها.
استمرار ابن الترجي على رأس العارضة 
الفنيـــة ملنتخـــب تونس أمر جيـــد، يؤكد ثقة 
الهياكل الرياضية في اإلطار الفني التونسي، 
حقا هـــو اختيار جيد وذكـــي للطرفني. نبيل 
معلول مدرب ذكي وله بعد النظر الذي يسمح 
لـــه مبواصلـــة النجاح مـــع منتخـــب بالده، 
ويجعلـــه منتخبا قويا يحـــاول الفوز باللقب 
األفريقي الذي يعتبـــر أولوية األولويات بعد 

ضمان مشاركة مشرفة في مونديال روسيا.
صائـــب، ألن  التونســـي  االحتـــاد  قـــرار 
االستمرارية مفيدة جدا للجهاز الفني ومتكنه 
مـــن تطبيـــق كل البرنامج الذي يســـتهدفه، 
ويرفـــع من اجلانب املعنوي، ألن متديد العقد 
فيه اعتراف ضمنـــي بنجاح املدرب إلى اآلن، 

وهذا مهم جدا للمدرب نبيل معلول الذي أراه 
قادرا على الذهاب بعيدا مبنتخب تونس.

تعتبـــر هـــذه أول مرة حتـــدث في تونس 
واجلميـــع يراهـــا جـــرأة كبيرة مـــن االحتاد 
التونســـي لكـــرة القـــدم، وفي نفـــس الوقت 
تأكيـــدا علـــى أن االحتـــاد أصبـــح يفكر على 
املستوى البعيد وليس القصير، وهذا يعطي 
انطباعا جيدا للشارع الرياضي. كل املتابعني 
الرياضيني في تونس يؤكدون أنه قرار ممتاز 
في هذا التوقيت بالذات، ألنه سيعطي الراحة 
النفســـيه لالعبني مبا أنهم أصبحوا يعلمون 
أن املـــدرب الوطني ســـوف يتواجد معهم في 

املونديال القادم.
يعتبر املدرب معلول من األسماء العربية 
القليلـــة التي جنحـــت كالعب وكمـــدرب مع 
األندية التي لعب معهـــا ودربها، وكذلك على 
صعيـــد املنتخب التونســـي، بعـــد أن منحه 
بطاقـــة التأهـــل ملونديـــال 2018، عـــن جدارة 
واســـتحقاق، بعـــد تقدمي مســـتوى مميز في 
التصفيـــات األفريقية. وكانت العودة بعنوان 
التحـــدي بالنســـبة إلـــى املـــدرب، ومبثابـــة 
املغامـــرة لالحتـــاد التونســـي لكـــرة القدم. 
وبنجاحه في قيادة منتخب ”نســـور قرطاج“ 
أصبح نبيل معلول مدربا ميلك رقما فريدا في 
تونس، إذ أنـــه املدرب الوحيد الذي جنح في 
قيـــادة فريقه إلـــى كأس العالم لألندية عندما 
كان مدربـــا للترجي ســـنة 2011 وكان قد قاده 
قبل ذلك إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وميلـــك نبيل معلـــول رصيـــدا كبيرا من 
النجاح على الصعيـــد األفريقي، وذلك عندما 
كان مدربا مســـاعدا للنسور مع روجي لومير 
ســـنة 2004، كما درب املنتخـــب الكويتي بني 

عامي 2014 و2015. 
وســـيكون معلول املدرب العربي الوحيد 
في املونديال املقبل، على الرغم من املشـــاركة 
العربية القياســـية من خالل تونس واملغرب 
والســـعودية ومصـــر، إذ أن الثالوث األخير 
يشـــرف عليه مدربون ال يحملون جنســـيات 

عربية.
كســـب معلول ثقة كل التونســـيني وبات 
رقمـــا صعبا في تاريخ الرياضة التونســـية، 
ويبقى الســـؤال املطروح كيف سيتعامل هذا 
املدرب مع هذه الثقة ال ســـيما وأنه مقدم على 
التحدي األصعب في مســـيرته؟ وتبقى املهمة 
الكبرى التي ســـتكتب اســـم ابـــن تونس في 
سجالت التاريخ بأحرف من ذهب هي النجاح 
في قيادة منتخب بـــالده ألول مرة إلى الدور 
الثانـــي من نهائيات كأس العالم، بعد فشـــل 

احملاوالت األربع املاضية.

مراد بلحاج عمارة
صحافي تونسي
ة ا ا ل ا
ي و ي

تجديد الثقة.. طعم معلول 

لتحقيق المهمة األصعب
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{لم أفعل شـــيئا، أنا بريء وأعمل على إثبات هذا، لقد قلت هذا في جلســـة االستماع (بمقر الفيفا 

في سويسرا)، كل شيء واضح، لقد كان محض تلوث، كنت متأكدا من براءتي}.

باولو غيريرو
 جنم وقائد منتخب بيرو

{روبـــن وريبيري من نوعية الالعبين الذين يســـتحقون كل شـــيء، نحن نعرف مـــا لدينا نحوهما. 

لديهما أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، بالتأكيد لن نقرر مستقبلهما إال في الوقت المناسب}.

كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ األملاني

} لندن - يســـتأنف فريق مانشســـتر ســـيتي 
نشـــاطه ســـريعا في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم، بعدما حســـم الديربـــي التاريخي 
مع مانشســـتر يونايتد لصاحله. وعزز سيتي 
موقعـــه فـــي الصـــدارة بفـــارق 11 نقطـــة عن 
أقـــرب مالحقيه مانشســـتر يونايتد بعدما فاز 
عليـــه على ملعـــب أولد ترافورد 2-1. وســـجل 
سيتي فوزه الرابع عشـــر على التوالي معادال 
الرقم القياســـي في الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
لكنه لـــم يحظ بالوقت الكافـــي لالحتفال نظرا 
الرتباطه مبباراة أخرى. ويخرج سيتي ملالقاة 
سوانزي سيتي صاحب املركز الثاني من القاع 
األربعاء في املرحلة السابعة عشرة من الدوري 

اإلنكليزي.

ورغم أن هناك 34 نقطة تفصل بني الفريقني 
فـــي جدول الترتيـــب، لكن من غيـــر املتوقع أن 
يخوض ســـيتي حتت قيادة مدربه اإلســـباني 
بيب غوارديوال املباراة بحالة من االســـتهتار. 
وقـــال غوارديوال ”هذا الفـــوز يعني الكثير من 
أجل ثقتنا بأنفســـنا، ولكـــن بعدها بثالثة أيام 
ســـنخرج ملالقاة ســـوانزي في وقت الشـــتاء“. 
وأضاف ”ســـنواجه الكثير من الصعوبات، في 
ديســـمبر، من املســـتحيل أن يتم إعالنك بطال، 
لكن األوضاع تسير بشكل جيد بالنسبة إلينا“.

وســـوف يحطم الفوز اخلامس عشـــر على 
التوالي الرقم القياسي الذي حققه أرسنال في 
موســـم 2001 /2002 وموسم 2002 /2003 عندما 
فـــاز 14 مـــرة متتالية. ومن املتوقـــع أن ينجح 
ســـيتي في حتطيم الرقم القياسي على حساب 
ســـوانزي الـــذي تغلب على وســـت بروميتش 

ألبيون 1-0 السبت ليبتعد عن املركز األخير.
يأمل مانشســـتر يونايتد فـــي العودة إلى 
الطريق الصحيح عندما يســـتضيف بورمنوث 
األربعاء. وجاءت اخلســـارة أمام سيتي لتنهي 
املســـيرة اخلالية من الهزائـــم على ملعب أولد 
ترافورد والتي امتدت لـ40 مباراة، ولكن املدافع 
فيكتـــور ليندولـــف أكد أنه ينبغـــي على فريق 
مانشســـتر يونايتد تخطي ذلك ســـريعا. وقال 

ليندولف ”مستعدون للمباراة التالية“. 
وأضـــاف ”لدينـــا مباراة جديـــدة تنتظرنا 
وعلينـــا أن نركـــز عليهـــا ونحصـــد النقـــاط 
الثالث“. وســـجل بورمنوث خال من اخلسائر 
في آخر 4 مباريات على أرضه، أي أقل مبباراة 
واحـــدة من رقمه القياســـي في هـــذه الناحية 
بالدوري املمتاز (5 مباريات بني يناير ومارس 

العام 2016).
ورغم الفوز ظل ويستهام في مراكز الهبوط 
ويحتاج الفريق لتحقيـــق مفاجأة جديدة على 
حساب أرســـنال على ملعب لندن. ومن جانبه 
يتطلع أرسنال لتحقيق الفوز من أجل املنافسة 

على املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 
ويبتعـــد أرســـنال بفـــارق ثـــالث نقاط عن 
تشيلســـي ونقطة واحدة عن ليفربول ومتقدما 
بنقطة واحدة على توتنهام وبيرنلي. وســـجل 
أرســـنال خال من الهزائم في آخـــر 9 مباريات 
خارج أرضه أمام وست هام بالدوري برصيد 7 

انتصارات وتعادلني، أي منذ خسارته 0-1 في 
نوفمبر العام 2006.

وأكد آرســـني فينغـــر املدير الفنـــي لفريق 
أرســـنال اإلنكليزي، وجود مفاوضات من عدة 
أنديـــة للظفر بخدمات األملاني مســـعود أوزيل 
صانـــع ألعـــاب الفريـــق. وقـــال فينغـــر خالل 
تصريحـــات نقلتهـــا صحيفـــة ”إكســـبريس“ 
البريطانيـــة ”املفاوضـــات بخصـــوص أوزيل 
جارية مع اجلميع في الوقت احلالي“. وأضاف 
املـــدرب الفرنســـي ”أبوابنـــا دائمـــا مفتوحة، 
وال ميكنني قـــول أكثر من ذلـــك“. وكان فينغر 
متمســـكا بخدمات النجم األملانـــي حتى وقت 
قريـــب، إال أن تصريحاته تعني أنه استســـلم 
لرغبـــة الالعب فـــي الرحيل. وأشـــارت تقارير 
صحافيـــة إلى وجود اهتمـــام كبير بأوزيل من 
قبل مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي، وبرشلونة 
اإلســـباني، خالل فتـــرة االنتقاالت الشـــتوية، 
بعدمـــا رفض الالعب جتديد عقده مع اجلانرز. 
وشـــارك أوزيل هذا املوســـم في 13 مباراة مع 
أرســـنال، إذ ســـجل هدفـــني وصنـــع 5 أهداف 

أخرى حتى اآلن.

ويلتقـــي ليفربـــول مـــع ضيفه ويســـتهام 
األربعـــاء وفـــي اليـــوم ذاتـــه يلتقـــي توتنهام 
مـــع برايتـــون. وفي باقـــي مباريـــات املرحلة 
األربعاء يلتقي إيفرتون مع مضيفه نيوكاســـل 
وساوثهامبتون مع ليستر سيتي. وبات محمد 
صـــالح على بعد هدف واحد من أن يصبح أول 
العب في ليفربول يصل حاجز العشـــرين هدفا 
بكافة املسابقات في موسم واحد، منذ أن فعلها 
كل مـــن لويس ســـواريز ودانييل ســـتوريدج 

موسم 2014-2013.
ولـــم يســـبق ملـــدرب نيوكاســـل رافائيـــل 
بينيتيـــز أن خســـر مبـــاراة بيتيـــة واحدة في 
مشـــواره بالدوري املمتاز أمام إيفرتون، حيث 
فاز في 5 مباريات وتعادل في اثنتني. وخســـر 
ســـاوثهامبتون مباراة بيتيـــة واحدة فقط من 
أصل 11 لعبها في الدوري املمتاز أمام ليســـتر 
مقابل 5 انتصارات و5 تعادالت، وهذه اخلسارة 
جاءت في أبريل العـــام 2000 بنتيجة 1-2. وقد 
يصبـــح برايتـــون الفريق رقـــم 27 الذي يلعب 
أمامـــه مهاجم توتنهام هـــاري كني الذي متكن 
مـــن هز شـــباك 25 فريقا من أصـــل 26 واجهها 

في الدوري املمتاز، وفشـــل فقط في التســـجيل 
مبرمى كارديف سيتي.

وأوضـــح الالعـــب األملاني الســـابق لوثر 
ماتيوس أن النجم اإلنكليزي هاري كني، مهاجم 
توتنهـــام، قادر على اللعب فـــي أي ناد بالقارة 
األوروبية. وأشـــار ماتيوس إلى أن كني أصبح 
مثار احلديث فـــي إيطاليا فـــي الوقت الراهن 
بعـــد وقوع توتنهام في مواجهة يوفنتوس في 
دور الستة عشـــر لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال الالعب األملاني الســـابق ”يروق لي كني 
في احلقيقـــة، إذا كنت مدربا وأملك املال لكنت 

ذهبت لشرائه“.
وأضاف ”الالعب الوحيد الذي يشغل مركزه 
والذي يعـــد األفضل على اإلطـــالق في أوروبا 
بالنســـبة إلي هو روبرت ليفاندوفيسكي، كني 
أصغر منه كثيرا ويتطور بشكل سريع�. وتابع 
ماتيوس قائال ”إنه يعمـــل بجد كبير ويركض 
كثيـــرا ويتحرك فـــي املوقع الصحيـــح ويقوم 
بصناعة أشـــياء لفريقه، والشيء اآلخر الذي ال 
يســـتطيع أحد أن ينكره أنه يعرف كيف يحرز 

األهداف“.

تواصل منافسات اجلولة الـ17 من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم نشاطها، بعد جولة 
ســــــابقة حاسمة شــــــهدت مباريات قوية ونتائج مهمة في سباق الصراع على اللقب. ومتكن 
مانشستر سيتي في اجلولة الـ16 من توسيع فارق الصدارة مع مطارده مانشستر يونايتد 

إلى 11 نقطة، وهو اليوم يحل ضيفا على املتعثر سوانزي سيتي.

في االتجاه الصحيح

لون جديد

سيتي يرصد األرقام القياسية 

في الدوري اإلنكليزي

[ غوارديوال: الفوز يعني الكثير لتعزيز ثقتنا بأنفسنا

} شــنغهاي – جنـــح نادي شـــنغهاي ســـيبغ 
الصيني فـــي تعيني البرتغالي فيتـــور بيريرا 
مدربـــا لفريقه خلفـــا ملواطنه أندريـــه فياش-
بـــواش. وتعهـــد البرتغالـــي البالـــغ 49 عاما 
واملدرب السابق لبورتو وفنربغشه التركي لدى 
تقدميه لوسائل اإلعالم، بأن يحاول الذهاب مع 
الفريق الصيني أبعد مما حققه ســـلفه فياش-
بواش الذي انفصل عن شنغهاي سيبغ أواخر 
الشـــهر املاضي بعد فشـــله في قيادته إلى أي 

لقب في موسمه األول معه.
وســـبق لبيريرا أن عمل مســـاعدا لفياش-

بواش عندما كان األخيـــر مدربا لبورتو خالل 
موســـم 2011-2010 وقـــادا الفريـــق إلى إحراز 
ألقـــاب الـــدوري والـــكأس احملليـــني والدوري 
األوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“، ثم نـــاب بيريرا عن 
فياش-بواش في تدريـــب الفريق بعدما انتقل 

األخير لإلشراف على تشيلسي اإلنكليزي. 
وأشـــرف بيريرا علـــى بورتو حتـــى 2013 
وأحـــرز معه لقـــب الـــدوري في عامـــه األخير 
معـــه قبل االنتقـــال إلى الســـعودية حيث درب 
أهلـــي جدة، ثم عـــاد إلى أوروبا الســـتالم دفة 
وفنربغشـــه   (2015) اليونانـــي  أوملبياكـــوس 

(2016-2015) وأخيرا ميونيخ 1860 األملاني.

التحدي األكبر

اعتبر بيريرا الذي تصدر العناوين بسبب 
عالقتـــه املتوترة مع املهاجـــم الهولندي روبن 
فان بيرســـي خـــالل فتـــرة تدريبه فنربغشـــه 
قبل أن يقـــال من منصبه في أغســـطس 2016، 

أن ”الـــدوري الصيني يشـــكل حتديا كبيرا في 
الوقت احلالـــي. الكثير مـــن املدربني األجانب 
يأتـــون إلى هنا. الكثير مـــن الالعبني املميزين 

يأتون إلى هذا الدوري في الوقت احلالي“.
وتابع ”ســـأقدم كل ما لدي ملساعدة النادي 
على القتال من أجـــل حتقيق أهدافنا. أنا على 
درايـــة مبـــا يريده النـــادي وأنا أعلـــم ما أريد 
حتقيقه في مسيرته، ونحن االثنان نريد الفوز 

باأللقاب“. 
ويأمل بيريرا أال يلقى نفس مصير فياش-
بـــواش الـــذي أقيل مـــن منصبه بعد خســـارة 
نهائي مسابقة كأس الصني أمام اجلار اللدود 
شـــنغهاي شينخوا، ما حرمه من فرصة أخيرة 
إلحراز لقب مع الفريق الصيني في أول موسم 
لـــه، وذلك ألن األخير أنهـــى الدوري احمللي في 
املركز الثاني خلف غوانغجو إيفرغراند وخرج 

من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وحتدثت وســـائل اإلعـــالم الصينية عن أن 
ســـيبغ اشـــترط على فياش-بواش إحراز لقب 
على أقل تقدير في موســـمه األول معه، ال سيما 
أن الفريـــق ميلك العبني مميزيـــن مثل املهاجم 
البرازيلـــي هالـــك الذي ســـبق لـــه أن عمل مع 

بيريرا فـــي بورتو، ومواطنه أوســـكار الوافد 
من تشيلسي مقابل رقم قياسي آسيوي بلغ 60 
مليون يورو. وسيحقق بواش مدرب تشيلسي 
وتوتنهام السابق حلما شخصيا طال انتظاره 

باملنافسة في رالي دكار في يناير املقبل.
 وقـــال منظمون إن املدرب البرتغالي، الذي 
شـــارك عمه بيدرو في الرالـــي عام 1982 عندما 
كان يقام في أفريقيا بدال من أميركا اجلنوبية، 
سيقود ســـيارة تويوتا هايلوكس مع مواطنه 

روبن فاريا.
ويبـــدأ رالي دكار في ليما عاصمة بيرو في 
الســـادس من يناير وينتهـــي مبدينة كوردوبا 
األرجنتينية يوم 20 من الشـــهر نفســـه بعد أن 
مير ببوليفيـــا. وقال فيالس بـــواش ”حتدثت 
مع صديقي أليكس دورينغـــر مدير فريق كيه.

تـــي.إم وأخبرني بأنني مازلت بحاجة إلى عام 
كامل لالســـتعداد للمشاركة في احلدث، لذا من 

األفضل املشاركة في سيارة“. 
ويعشـــق فيالس بواش، املتـــوج بالدوري 
األوروبـــي مـــع بورتـــو فـــي 2011، ســـباقات 
الدراجـــات النارية منـــذ فتـــرة املراهقة. وقال 
في فتـــرة تدريب توتنهام ”شـــغفي بكرة القدم 
يجعلني أخلص لها 11 شـــهرا بكل حواســـي، 
لكن احلياة أحيانا تعطيك فرصة لالســـتمتاع 
بأشـــياء أخرى“. وأضاف ”املنافســـة في رالي 

دكار حلم حياتي وأمر أود القيام به“.

 دوري األضواء

من ناحية أخـــرى قال نادي تشـــونغ كينغ 
ليفان، املنافـــس في الـــدوري الصيني املمتاز 
لكـــرة القدم، إنـــه تعاقد مع بـــول بينتو مدرب 
البرتغال الســـابق. وقاد بينتـــو بلده البرتغال 
للتأهـــل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 

في البرازيل.
 وســـيحل بدال من الكوري اجلنوبي تشانغ 
وو ريونغ في تدريب النادي الصيني، وستكون 
املهمة الرئيســـية محاولة اإلبقـــاء على الفريق 
فـــي دوري األضواء، وإدمـــاج العبي أكادميية 

النادي في الفريق األول.
وقـــال بينتـــو ”من النـــادر في كـــرة القدم 
للمحترفـــني، التعاقد مع مـــدرب لفترة طويلة، 
قصـــارى  ســـأبذل  بذلـــك..  محظـــوظ  وأنـــا 
جهـــدي لكـــي أكـــون عند حســـن ظـــن النادي 
واملســـؤولني“. وأنهى تشـــونغ كينغ املوســـم 
املاضي في املركز العاشـــر، في ثاني مواســـمه 

حتت قيادة تشانغ. 
وقـــال تشـــانغ ليتشـــانغ رئيـــس النـــادي 
”التعاقد مع بينتو يأتي في إطار اســـتراتيجية 
طويلـــة األمد يتبعها النـــادي“. وتابع ”الهدف 
من هذا الدور، بناء فريق شاب وتدعيم الفريق
 األول مـــن خـــالل قطاع الناشـــئني وأكادميية 

النادي“.

} مدريــد – شـــن المـــدرب الهولنـــدي لويس 
فـــان غال هجوما الذعا علـــى نظيره البرتغالي 
جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر 
يونايتـــد اإلنكليـــزي، واصفا كـــرة القدم التي 
يقدمهـــا بـ“المملة“. واعترف المدرب الســـابق 

لمانشســـتر يونايتـــد أنه يفضل مشـــاهدة 
مانشســـتر ســـيتي بقيـــادة المدرب 

اإلســـباني بيب غوارديـــوال، حيث 
أنـــه يـــرى أن األخيـــر يدافـــع عن 
هويته وأســـلوبه الخاص مع ناديه 

منذ عامين.
النتقادات  مورينيـــو  وتعـــرض 
واســـعة بعد هزيمـــة فريقه 1-2 أمام 

الماضي  األحـــد  يونايتد  مانشســـتر 
علـــى ملعبه أولـــد ترافـــورد، وذلك 
بسبب أدائه المتحفظ أمام متصدر 

مسابقة الدوري اإلنكليزي. 
غـــال فـــان  ويـــرى 
 الذي عمل مع مورينيو 

مدربـــا  عندمـــا كان 
لبرشـــلونة في عام 
1997، أن مانشستر 
تحـــت  يونايتـــد 
قيادته في موســـم 

2015 - 2016 كان أكثر إمتاعا من الفريق الحالي.  
ونقلت صحيفـــة ”ذي صن“ البريطانية عن فان 
غـــال قوله ”كنا نلعـــب كرة قدم جيـــدة للغاية، 
ولكنها ليســـت كرة القدم التي تحظى بالتقدير 
وأضاف  إنكلترا“.  في 
كيـــف  ســـألتني  ”إذا 
مانشســـتر  مـــع  كنت 
يونايتـــد ســـأقول إنه 
العام األفضل لي على 
للظروف  طبقا  اإلطالق 
التي كنت أعمل خاللها“.
ذلك،  ”ورغـــم  وتابع 
يونايتـــد  إلـــى  بالنظـــر 
أقـــول  أن  يجـــب  حاليـــا 
إن مورينيـــو ال يتعـــرض 
النتقـــادات رغم أنـــه يقدم 
كرة قدم أكثر ملال، لقد كنت 
هجومية،  كرة  دائما  ألعب 
إنهـــم ال يقومون بهذا اآلن 
ألن مورينيو يلعب بطريقة 
دفاعيـــة للغايـــة، أفضـــل 
ســـيتي  مانشســـتر  رؤية 
عن مانشستر يونايتد ألنه 

أفضل“.

} مدريد – استقر نادي برشلونة على التعاقد 
بشـــكل نهائي مع المدافـــع الكولومبي 

الشـــاب يـــري مينا لتدعيـــم خطوطه 
الدفاعيـــة خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت 
صحف  وأشارت  المقبلة.  الشـــتوية 
إسبانية إلى أن برشلونة كان ينوي 
ضم العب بالميراس البرازيلي إلى 
صفوفه في الصيـــف المقبل، إال أن 
صامويل  الفرنسي  مدافعه  إصابة 

أومتيتي وتهديد األرجنتيني 
ماســـكيرانو  خافييـــر 
بالرحيـــل قريبـــا دفعاه 
بإتمام  التعجيـــل  إلـــى 

التعاقد.
ويعمـــل برشـــلونة 
الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
على إتمام الصفقة من 
أجـــل الفـــوز بخدمات 

الالعب قريبا وضمه للفريـــق قبل مطلع العام 
المقبل. وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 
برشـــلونة، قد أكد فـــي أكثر من مناســـبة أن 
إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق األول 
لكـــرة القدم، هو المســـؤول األول عن اتخاذ 

قرار ضم مينا.
ولـــم يكن فالفيردي واثقـــا خالل الفترة 
الماضية من أهمية هـــذه الصفقة وفائدتها 
بالنسبة إلى برشلونة، ولكنه في النهاية 
إلتمامها  األخضـــر  الضـــوء  أعطى 
الضاغطة  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
التي يمر بهـــا الفريق حاليا. 
وينبئ قرار التعاقد المفاجئ 
مع الالعـــب الكولومبي من
بقرب  برشـــلونة  إدارة  قبل 
رحيـــل ماســـكيرانو إلـــى 
الـــدوري الصيني كما كان 

متوقعا.

فان غال يشن هجوما الذعا بيريرا: الدوري الصيني يشكل تحديا كبيرا
ضد مورينيو

برشلونة يتعاقد مع املدافع 

الكولومبي يري مينا

قد يصبح برايتـــون الفريق رقم 27 

الذي يلعب أمامـــه مهاجم توتنهام 

هـــاري كـــني الـــذي تمكـــن مـــن هز 

شباك 25 فريقا

◄

بيريـــرا يأمل أال يلقـــى نفس مصير 

مـــن  أقيـــل  الـــذي  فياش-بـــواش 

منصبـــه بعـــد خســـارة نهائي كأس 

الصني أمام شنغهاي شينخوا

◄

ي ي بر رب إ
2في الرالـــي عام 1982 عندما
ا بدال من أميركا اجلنوبية،
يوتا هايلوكس مع مواطنه

ار في ليما عاصمة بيرو في
ر وينتهـــي مبدينة كوردوبا
 من الشـــهر نفســـه بعد أن
”حتدثت ل فيالس بـــواش
 دورينغـــر مدير فريق كيه.
أنني مازلت بحاجة إلى عام
لمشاركة في احلدث، لذا من

ي سيارة“. 
س بواش، املتـــوج بالدوري
2011، ســـباقات ورتـــو فـــي
 منـــذ فتـــرة املراهقة. وقال
”شـــغفي بكرة القدم وتنهام
شـــهرا بكل حواســـي، 11 ا
 تعطيك فرصة لالســـتمتاع
وأضاف ”املنافســـة في رالي

أمر أود القيام به“.

ي م ر و زي ي إل ي يو
يقدمهـــا بـ“المملة“. واعترف المدرب الســـابق 
لمانشســـتر يونايتـــد أنه يفضل مشـــاهدة

مانشســـتر ســـيتي بقيـــادة المدرب
اإلســـباني بيب غوارديـــوال، حيث
أنـــه يـــرى أن األخيـــر يدافـــع عن
هويته وأســـلوبه الخاص مع ناديه

منذ عامين.
النتقادات مورينيـــو  وتعـــرض 

واســـعة بعد هزيمـــة فريقه 1-2 أمام 
الماضي  األحـــد  يونايتد  مانشســـتر 

علـــى ملعبه أولـــد ترافـــورد، وذلك 
متصدر  بسبب أدائه المتحفظ أمام

اإلنكليزي.  مسابقة الدوري
غـــال فـــان  ويـــرى 
الذي عمل مع مورينيو 

عندمـــا كان مدربـــا 
لبرشـــلونة في عام
مانشستر 1997، أن
تحـــت يونايتـــد 
قيادته في موســـم 

ب ى ي م ر ي ه و
وأض إنكلترا“.  في 
كيـ ســـألتني  ”إذا 
مانشسـ مـــع  كنت 
يونايتـــد ســـأقول
العام األفضل لي ع
للظرو طبقا  اإلطالق 
التي كنت أعمل خالله
ذ ”ورغـــم  وتابع 
يونايت إلـــى  بالنظـــر 
أقــ أن  يجـــب  حاليـــا 
إن مورينيـــو ال يتعـــر
أنـــه ي النتقـــادات رغم
أكثر ملال، لقد ك كرة قدم
هجوم كرة  دائما  ألعب
ال يقومون بهذا  إنهـــم
ألن مورينيو يلعب بطر
دفاعيـــة للغايـــة، أفض
ســـي مانشســـتر  رؤية 
عن مانشستر يونايتد أل

أفضل“.

بشـــكل نهائي مع المدافـــع الكولومبي
الشـــاب يـــري مينا لتدعيـــم خطوطه 
الدفاعيـــة خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت
صحف  وأشارت  المقبلة.  الشـــتوية 
إسبانية إلى أن برشلونة كان ينوي
ضم العب بالميراس البرازيلي إلى

صفوفه في الصيـــف المقبل، إال أن 
صامويل  الفرنسي  مدافعه  إصابة 

أومتيتي وتهديد األرجنتيني 
ماســـكيرانو خافييـــر 
بالرحيـــل قريبـــا دفعاه
بإتمام التعجيـــل  إلـــى 

التعاقد.
ويعمـــل برشـــلونة 
الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
على إتمام الصفقة من 
أجـــل الفـــوز بخدمات 

المقبل. وكان جوسيب ماريا بارتوميو
برشـــلونة، قد أكد فـــي أكثر من مناس
إرنستو فالفيردي المدير الفني للفري
لكـــرة القدم، هو المســـؤول األول ع

قرار ضم مينا.
ولـــم يكن فالفيردي واثقـــا خال
الماضية من أهمية هـــذه الصفقة و
بالنسبة إلى برشلونة، ولكنه في
األخضـــر  الضـــوء  أعطى 
ال الظـــروف  ظـــل  فـــي
التي يمر بهـــا الفريق
وينبئ قرار التعاقد 
مع الالعـــب الكولو
برشـــلون إدارة  قبل 
رحيـــل ماســـكيرا
الـــدوري الصيني

متوقعا.
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} دبــي - أعربـــت حليمـــة آدن عارضة أزياء 
أميركية من أصول صومالية، عن ســـعادتها 
الموضـــة  ”أســـبوع  بفعاليـــة  للمشـــاركة 
المحتشـــمة“ التي أقيمت ألول مرة في مدينة 
دبـــي، يومي 8 و9 ديســـمبر الجاري بحضور 
نخبة من المشـــاهير ونجوم الفن، من بينهم 
عبدالله بالخير، ديانا حداد، الفنانة مشاعل، 
ميس حمدان، مي ســـليم وعدد من مصممات 

األزياء وسيدات المجتمع.
وأشـــارت آدن (20 عامـــا) إلـــى مشـــاركة 
عارضـــات أزياء محجبات وغير محجبات في 

الفعالية المذكورة.
كمـــا عبرت عـــن ســـعادتها لتعرفها على 
مصمم األزيـــاء التركي راشـــد باغزي باغلي 

الذي عرضت تصاميمه في إطار الفعالية.
وأضافت ”أنا سعيدة جدا ألني سأعرض 
أزياء باغـــزي باغلي، ومعجبـــة جدا بجميع 

تصاميمه“.
وظهرت آدن على منصة عرض األزياء في 
االفتتاح لتكون مفاجأة هذا الحدث بفســـتان 
أبيض، تميز بتعـــدد طبقاته من أعلى منطقة 
الصدر حتى أســـفل القدمين، اختار المصمم 
التوربـــان األبيـــض إلكمال اإلطاللـــة وحذاء 
أسود إلضفاء القليل من الحركة، كما عاودت 
عارضة األزياء الشـــهيرة الظهور مع فستان 
بلـــون وردي فاتح، تميز بالوشـــاح المرصع 
الـــذي انهـــدل فضفاضـــا في منطقـــة الظهر، 

والتوربان بوردة كبيرة في مقدمته.
ويأتي تنظيم أسبوع الموضة المحتشمة، 
مؤخـــرا، فـــي دبي فـــي منطقـــة بـــرج بارك، 
بحضور أهم الشخصيات المؤثرة التي تمثل 

قاعدة لألزياء المحتشـــمة في العالم ككل، من 
مصممات وفاشينستات وسيدات أعمال، بعد 
تجربتيـــن ناجحتيـــن في إســـطنبول ولندن، 
دليال على توسع األزياء المحتشمة في جميع 
أنحـــاء العالـــم ونجاحهـــا في لفـــت االنتباه 

وفرض نفسها في عالم الموضة واألزياء.
وتنوعـــت إطالالت العارضـــات على مدى 
يوميـــن، حيـــث تميزت العـــروض بمزيج من 
األفـــكار بدا بعضها مركزا على اللون الواحد 
والبعض اآلخر ارتكز على األلوان المعدنية، 
فـــي حيـــن ظهـــرت أزيـــاء أخـــرى بزخارف 
وطبعات وســـيطر الخروج عن المألوف على 

بقية العروض.
وقالـــت آدن حول الالجئيـــن إن ”الالجئ 
الجـــئ بغض النظر عن وجـــوده في أي دولة، 
وأرغب بمســـاعدتهم جميعا، حاليا أعمل مع 
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)“.

وأوضحت أنها خـــالل زيارتها لمخيمات 
الالجئيـــن برفقة الفريق األممـــي، ال يقدمون 
الغـــذاء والشـــراب واألدويـــة فقـــط، مضيفة 
”أســـتطيع منـــح األمـــل للناس هنـــاك، ألنني 
كنت في يـــوم من األيام مكانهم وعشـــت تلك 

المصاعب“.
وتابعـــت ”أنـــا أيضا كنت الجئـــة قبل أن 
أنتقـــل إلى الواليات المتحـــدة وأصل إلى ما 
أنا عليه اليوم، وأرغـــب بإظهار أن ذلك ليس 

أمرا مستحيال لالجئين“. 
ولفتت إلى أنها خالل زيارتها للمكســـيك، 
تعرفت علـــى عائلة مكونة مـــن أم تعيش مع 
ابنتهـــا (13 عاما) وابنها (7 أعوام)، مشـــيرة 
إلى أن هـــذه العائلة ذّكرتهـــا بعائلتها حيث 

كانـــت تعيش مـــع أمها وشـــقيقها. وأضافت 
”هـــذه األم التـــي تعرفت عليها في المكســـيك 
كانـــت ترغب بحصـــول أطفالهـــا على أفضل 
تعليـــم، فحينهـــا أدركت أن جميـــع األمهات 

يطلبن أجمل وأفضل األشياء ألطفالهن“.
وأشارت إلى أن هناك مواطنين من العديد 
من البلـــدان والثقافات يقدمون المســـاعدات 

إلى الصومال.
وســـطع نجم عارضـــة األزيـــاء األميركية 
مـــن أصـــول صومالية في عواصـــم الموضة 
العالمية، بعـــد أن تمكنت من جـــذب األنظار 
إليها أثناء مشاركتها في مسابقة مينوسوتا 

لعارضات األزياء بالواليات المتحدة.
وتصـــدرت الفتاة األميركيـــة الصومالية 
ترتـــدي  متســـابقة  كأول  األخبـــار  عناويـــن 
اإلســـالمي  البحـــر  ولبـــاس  الحجـــاب 
(البوركينـــي) فـــي تاريـــخ المســـابقة، وهو 
ما مكنهـــا من النجاح في الدخـــول إلى عالم 
الشـــهرة العالمية في زمن قياســـي، رغم أنها 

ولدت بمخيم لالجئين في كينيا.
ودفعتهـــا الخطـــوة الجريئـــة إلـــى آفاق 
جديـــدة تضم الكثيـــر من االنفـــرادات ومنها 
أنها أصبحت أول محجبة توقع على عقد مع 

وكالة كبيرة للعارضات.
واســـتطاعت آدن بأناقتهـــا وجمالها، أن 
تلفـــت انتباه كبرى المجـــالت العالمية التي 
تعتنـــي بأخبار المشـــاهير والنجوم لتغطي 

غالفها.
وعقب دخـــول عارضة األزيـــاء األميركية 
عالم الشـــهرة والنجومية، لم تنس الالجئين 
حـــول العالم وحياتهـــم في المخيمـــات، بل 
تجـــري زيارات دورية لهم لتمنحهم األمل بأن 
تحقيـــق أحالمهم ليس أمـــرا بعيد المنال، ال 
سيما أنها كانت مكانهم قبل وصولها إلى ما 

وصلت إليه.

شاركت عارضة األزياء األميركية من أصول صومالية حليمة آدن التي حتولت إلى جنمة 
في عواصم املوضة العاملية، في فعاليات أسبوع املوضة احملتشمة التي أقيمت ألول مرة 

في إمارة دبي.

نجومية بخطى ثابتة

} أنا أشُجب.. إذا أنا موجود!
هكـــذا يطلـــع علينـــا ديـــكارت بهيئتـــه 
العربيـــة، مـــع كل مصيبـــة أو كارثة تضرب 
قضايـــا عاملنـــا العربي، إذ بينمـــا في جانب 
كفريضة عقلية لدى بعضنا  ل ”التفكير“  حتوَّ
إلـــى ”تكفير“ وجودي لم يســـتثِن أحدا، كان 
علـــى اجلانب اآلخـــر تنديٌد وشـــجٌب وإدانٌة 
واســـتنكاٌر ورفٌض وقلٌق عاجـــٌز عن فعل أي 
ة“  لنا كأّمة إلى مجّرد ”جثَّ شـــيء.. حتى حتوَّ
كيفما يشـــاء وفق الفهم  ـــلها“  يقلبها ”مغسِّ

اإلخواني املريب.
وألننـــا نحـــن العـــرب كمـــا قيل ســـابقا 
”ظاهـــرة صوتية“ تعاملنا مع قـــرار الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب بنقل ســـفارة بالده 
للقدس احملتلة، مبزيد من الضجيج والهتاف 
وقبلهما التنديد والشجب، متناسني أننا كنا 
على الـــدوام أمة الفـــرص الضائعة، نعيش 
فـــي وهـــم الشـــعارات دون أن يكـــون لدينا 
مشروع عربي واحد على األقل، وحتى الذين 
تظاهـــروا قبل ســـنوات ”ع القدس رايحني.. 
شـــهداء باملاليني“ لم يوجهوا رصاصة نحو 
جوا بـــأن حترير القدس ومعها  القدس، وروَّ
فلســـطني يبدأ أوال مـــن القاهرة، ودمشـــق، 

وصنعاء، وبغداد، وطرابلس.
فـــي كل مـــّرة.. يبـــدو الضعـــف العربي 
مأساويا عما قبله، وكأنه بات ”ُعملة“ رسمية 
بامتيـــاز، تتـــآكل فيها األولويـــات وتتراجع 
القضايـــا حتت وطـــأة ”النـــأي بالنفس“ أو 
االنشغال بالهموم الداخلية، أو ارتفاع وتيرة 
الصـــراخ والتخويـــن، أو تبـــادل االتهامات 
والتباكي على مزاعم ”املؤامرة“، فيما العدو 
املتربص يســـتغل كل شـــيء لصاحله.. وفي 
النهايـــة نكتفـــي نحـــن بـ“الهـــرش في عرق 
اخليابـــة“ العاجـــز عـــن اتخـــاذ أي موقـــف 

حقيقي.
”عـــرق اخليابـــة“ العربـــي، بـــات ظاهرة 
الفتة تســـتحق التأمل والدراســـة، ليس ألنه 
يترجـــم حالة الضعـــف املزمنة فقـــط، ولكن 
ألنـــه يؤكـــد غياب الرؤيـــة واالســـتراتيجية 
الكاملة أو الشـــاملة، حتى فـــي التعامل مع 
قضايانـــا البينية التي لم نســـتثمر فيها أي 
مظهـــر تكاملـــي، ال سياســـيا وال اقتصاديا 
وال اجتماعيا، حتى بـــات القول املأثور إننا 
”اتفقنا على أال نتفـــق“ هو احلقيقة الوحيدة 
على املســـرح العربي، وحتـــى إذا اتفقنا فإن 

العجز هو السمة الضاربة.
رمبا كانـــت لقرار ترامب األخير حســـنٌة 
وحيـــدة، وهي أنه أعاد قضية القدس ومعها 
فلسطني إلى الواجهة مرة أخرى بعد تراجع 
اســـتمر قرابة ثالثة عقود، فقد تذكرنا أخيرا 
أن هناك قضية اســـمها فلســـطني، وأن هناك 
شـــعبا ال يـــزال الوحيـــد فـــي العالـــم حتت 

االحتالل ولألسف مبباركة دولية.
ومـــع ذلك، يبقى الســـؤال: هل نســـتثمر 
الزخـــم الراهـــن، أم نضيـــع الفرصـــة ونظل 
فقـــط  نكتفـــي  اخليابـــة“..  ”عـــرق  أســـرى 
فيه، وتكرار أســـطوانة التنديد  بـ“الهـــرش“ 
والشجب واالستنكار واإلدانة بانتظار كارثة 

أخرى بالتأكيد لن تبقي ولن تذر.

صباح العرب

عرق.. {الخيابة}

} بانكــوك – قالـــت جمعيـــة خيريـــة لرعايـــة 
احليوانـــات إن كلبا تايالنديا أصبح األول في 
العالم الذي يحصل على ســـاقني اصطناعيتني 
بتقنية عالية وشـــفرات من املواد نفسها التي 
تستخدم للعدائني املشاركني بأوملبياد املعاقني 

(األلعاب الباراملبية).
ومت تركيب الســـاقني للكلب كوال، وهو كلب 
تايالندي مختلط الساللة عمره عامني، في غرة 
ديسمبر اجلاري، وبدأ يركض بعد ذلك بخمس 
دقائـــق فقط، وفقا ملا ذكرته مؤسســـة ”ســـوي 

دوج“ اخليرية في جزيرة بوكيت.
وقال جـــون دالي مؤســـس اجلمعية، إننا 
”ســـعداء للغاية لرؤية كوال يركض بساقيه. إنه 
ألمـــر رائع أن جنده يلعـــب ويركض مثل باقي 
الـــكالب“. وأوضح أن كوال كان قد فقد ســـاقيه 
األماميتني عندما كان عمره ستة أشهر بعد أن 

قطعهما أحد ســـكان بانكوك بسيف غاضبا من 
لعق الكلب حلذائه.

وكانـــت زوجة دالـــي، وتدعى جيـــل، التي 
فقدت ســـاقيها أيضا بعـــد أن أصيبت بانتان 
دموي منذ عشـــرة أعوام، قد تعاطفت بشدة مع 
كوال وانتقلت به ملســـافة 840 كيلومترا جنوب 
العاصمـــة بانكوك إلى بوكيـــت. وطلبت جيل، 
التـــي كانت قد حصلت لنفســـها على ســـاقني 
اصطناعيتـــني من معمل مختـــص في منتجع 

بوكيت، من املعمل جتهيز ساقني لكلبها.
وأكـــد بينجـــت ســـودربرج مالـــك املعمـــل 
أن ”كـــوال هـــو أول كلـــب أقوم بعمل ســـاقني 
اصطناعيتني له.. الساقان استغرقتا نحو عام 
إلنتاجهما وهما مشـــابهتان للغاية للســـيقان 
التـــي يســـتعني بهـــا الرياضيون فـــي دورات 

األلعاب الباراملبية“.

} طوكيــو - طور تطبيق جديـــد في اليابان 
موجه للنساء احلوامل الساعيات إلى إيجاد 
مقعد للجلوس في قطار األنفاق في ســـاعات 
الـــذروة، مـــن خـــالل وضعهن علـــى تواصل 
مـــع ركاب مســـتعدين للتخلي عـــن مقاعدهم 

ومساعدتهن على التواصل معهم.
ويهـــدف التطبيق الرقمـــي اجلديد الذي 
يختبـــر خالل األســـبوع احلالـــي إلى جتاوز 
صعوبتـــني محددتـــني فـــي اليابـــان: فعيون 
الركاب شـــاخصة عادة إلـــى الهواتف الذكية 
فيمـــا ال ينظـــر بعـــني الرضا إلى الـــكالم في 

القطار.

وميكـــن للمـــرأة احلامـــل من خـــالل هذا 
التطبيـــق أن توجـــه رســـالة عندمـــا حتتاج 
إلـــى مقعد للجلوس. وينطلـــق التطبيق فورا 
بحثا عن ركاب متطوعني مســـجلني مســـبقا 

ومستعدين للتخلي عن مقاعدهم في القطار.
وتختبــــر شــــركة الطباعــــة وتكنولوجيــــا 
املعلومات داي نيبون برينتينغ خالل األسبوع 
احلالي هذه اخلدمة على خطوط قطار األنفاق 
الرئيسية في طوكيو بالتعاون مع شركة الين 

اليابانية للرسائل اإللكترونية.
وقالت ناطقة باســـم داي نيبون برينتينغ 
”قد يكون الوضع يقتصر على اليابان ببعض 

األشـــخاص في هذا البلد يترددون في الكالم 
إلى شخص آخر قد يحتاج إلى اجللوس“.

وأضافـــت ”الكثير من الناس ينظرون إلى 
شاشـــات هواتفهم وال يتنبهون بســـرعة إلى 
أن ثمة شـــخصا يحتاج إلى اجللوس. ونحن 

نحاول االستفادة من هذا الوضع“.
ولـــم يحدد بعد موعد إطالق اخلدمة التي 
تـــدرس إمكانية توســـيعها لتشـــمل املعوقني 

واملسنني.
وتســـجل اليابان واحدة من أدنى نســـب 
الوالدات في العالم وحتاول الســـلطات وضع 

سياسات تشجع اليابانيني على اإلجناب.

حصول أول كلب على ساقين اصطناعيتين

تطبيق جديد يساعد الحوامل على الجلوس في القطار

محمد هجرس

ح صباحب

حليمة آدن نجمة أسبوع الموضة المحتشمة بدبي

تصوير فيديو ينهي حياة شاب صيني
تأكـــدت وفـــاة المغامـــر المتهـــور  } بكيــن – 
الصيني وو يونغنينغ، من على ســـطح ناطحة 
ســـحاب، مثلمـــا يظهـــر الفيديـــو الـــذي حقق 

انتشارا واسعا على اإلنترنت.
وكان المعجبـــون بيونغنينغ (26 عاما)، قد 
تكهنوا بالفعل بوفاته بعد أن توقفت حساباته 
الشعبية على شبكات التواصل االجتماعي، عن 

نشر مواد جديدة منذ 8 نوفمبر الماضي.
وأكـــدت صديقتـــه وأفـــراد عائلتـــه أخيرا 
أن يونغنينـــغ ســـقط بينما كان يســـجل فيديو 
لمغامـــرة متهورة جديدة فـــوق مركز هوايوان 
الدولـــي المؤلف مـــن 62 طابقا في تشانغشـــا 
عاصمة مقاطعـــة هونان بوســـط الصين، مما 

أدى إلى وفاته.
وكشـــف أحد منظفي النوافـــذ بالمبنى أنه 
كان بصدد تصوير أحد فيديوهاته التي تحظى 

بمتابعة كبيرة على المواقع االجتماعية، وكان 
يتشـــبث بأحد جوانب ناطحة السحاب قبل أن 

يفقد قبضته ويسقط جثة هامدة.
وتـــم تناقـــل مقطـــع الفيديو الـــذي يظهر 
يونغنينـــغ وهـــو علـــى حافـــة المبنـــى للقيام 
بـ“أيقونته“ الجديدة، بينما كان يكافح من أجل 
رفع نفسه، إال أنه اختفى عن األنظار في نهاية 
المطـــاف من خـــالل كاميرا الهاتـــف الذي كان 

يستخدمه لتسجيل مغامرته المتهورة.
وبحســـب صحيفـــة ذي صـــن البريطانية، 
كشـــفت صديقته جين جين، أن المبنى مفتوح 
للجماهير حتى الطابق الـ44، وفي غياب أفراد 
األمن استخدم يونغنينغ المصعد حتى الطابق 
الــــ40، ثم تســـلق بحريـــة ما يقـــارب 20 طابقا 
إضافيا، للوصول إلى المـــكان الذي صور فيه 

الفيديو األخير.

ب
وضع 

.

وضعت الفنانة األميركية 
بيونسيه حدا للعنة التي 

تالحقها منذ عقد تقريبا بتصدر 
تصنيف أغنيتها الثنائية مع إد 

شيران {بيرفيكت} تصنيف 
{بيلبورد} ألفضل مئة أغنية. 
وقد حملت األغنية 181 ألف 
مرة في األسبوع الموسيقي 

الذي انتهى الخميس الماضي.
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