
} واشــنطن - اتهم مستشـــار األمـــن القومي 
األميركـــي الجنـــرال هربـــرت ماكماســـتر قطر 
وتركيـــا باعتبارهما ”الراعيتيـــن والممولتين 
اإلســـالمية  لأليديولوجيـــا  األساســـيتين“ 
المتطرفـــة التي تســـتهدف المصالـــح الغربية 

وحلفاء الواليات المتحدة في المنطقة.
وقال ماكماستر إن ”األيديولوجيا اإلسالمية 
المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا لجميع الشعوب 
المتحضرة“، معترفا بأنها لم تشكل في السابق 
أولوية بالنســـبة للكثيرين في الغرب، الذي لم 

يفهم اإلسالم السياسي بشكل معمق.
وأكـــد ”لـــم نـــول اهتمامـــا كافيـــا لهـــذه 
األيديولوجيا المتطرفة التي أسستها ودعمتها 
جمعيات خيرية ومدارس ومنظمات اجتماعية 

أخرى“.
وفـــي حيـــن أشـــار ماكماســـتر إلـــى دعم 
الســـعودية لبعض هذه المنظمـــات قبل عقود، 

فقـــد ركز هذه المرة على قطر وتركيا بوصفهما 
مؤيدتيـــن رئيســـيتين للتطـــرف فـــي المرحلة 

الحالية.
وأكد، في لقـــاء جمعه بنظيـــره البريطاني 
مارك ســـيدويل، خالل مؤتمر استضافه ”مركز 
أبحاث السياســـات في واشـــنطن“، أن مشاكل 
تركيا المتزايدة مع الغرب كانت نتيجة لصعود 
حزب العدالة والتنميـــة، الذي يتزعمه الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وكشف ماكماستر عن أن الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب ســـيطرح اســـتراتيجيته لألمن 

القومي االثنين المقبل.
وأضـــاف أن إدارة ترامب تلتـــزم بمحاربة 
أيديولوجيـــات وتمويل التطرف، مشـــيرا إلى 
المركـــز الـــذي أنشـــئ خـــالل زيـــارة الرئيس 
األميركي للمملكة العربية الســـعودية في مايو 
الماضي. وأكد ماكماستر ”مشكلة كبيرة عندما 

تصـــب أيديولوجيا التطرف اإلســـالمي لخدمة 
مصالح تنظيمات اإلسالم السياسي“.

وفـــي الوقت الذي أكد فيه على عدم تشـــابه 
كل فـــروع اإلخـــوان المســـلمين في مـــا بينها، 
فقد حث على بنـــاء مجموعات معارضة تحترم 
الحريات الفردية لتجنب ظهور نموذج ”مرسي 
آخر“ في إشارة إلى الرئيس المصري المنتمي 
إلـــى اإلخوان المســـلمين محمد مرســـي الذي 
أطـــاح به الجيـــش عام 2013، إثـــر احتجاجات 

شعبية حاشدة على حكمه.
اإلخـــوان  تنظيـــم  إن  ماكماســـتر  وقـــال 
المســـلمين كان يديـــر األمور ســـرا، واســـتغل 
أحـــزاب وجماعـــات المعارضـــة لصالحه بعد 
سقوط الرئيس األســـبق حسني مبارك في عام 
2011. أما النموذج اآلخر الذي قرنه ماكماســـتر 
باإلخوان المسلمين فهو حزب العدالة والتنمية 
التركـــي، إذ قـــال ”العمـــل من خـــالل المجتمع 

المدني، يعزز من سلطة الحزب الواحد، لألسف 
هذه هي مشكلة أخرى تواجه تركيا في عالقتها 

بالغرب“.
وفي مـــا يتعلق بإيران، وصف ماكماســـتر 
الحكومة فـــي طهران بأنها ”نظام محتال وقوة 
إقليميـــة رجعيـــة“، قائـــال ”نحـــن بحاجة إلى 
محاربة النشـــاط المزعزع لالستقرار خصوصا 
في ســـوريا“، فضال عن ”أننا بحاجة أيضا إلى 

عرقلة دعم وكالئها في المنطقة“.
ودعا إلـــى إقرار بعـــض العقوبات األخرى 
علـــى إيـــران خـــارج إطـــار االتفـــاق النووي، 
والتخلـــي عن نهج الرئيس األميركي الســـابق 
باراك أوباما الذي ”حول االتفاق النووي نفسه 
إلـــى نقطة محوريـــة ووحيدة لالســـتراتيجية 

األميركية تجاه إيران“.
ومـــن المتوقـــع أن تعطـــي إدارة ترامـــب 
األولويـــة فـــي االســـتراتيجيا التـــي ســـتعلن 

األســـبوع المقبل ألربع مصالح أميركية حيوية 
”أّولهـــا حمايـــة الوطن والشـــعب األميركي، ثم 
االزدهـــار األميركـــي، والحفـــاظ على الســـالم 
من خالل ممارســـة القوة، والنهـــوض بالنفوذ 

األميركي“.
هـــذه  إن  ماكماســـتر  الجنـــرال  وقـــال 
االســـتراتيجيا ســـتواجه ثالث عقبـــات كبيرة 
ستشـــكل تهديدا مباشـــرا للمصالح األميركية 
على مســـتوى العالـــم، اثنتان منهـــا كان لهما 

تأثير كبير على منطقة الشرق األوسط.
وينظر البيت األبيض إلى الصين وروسيا 
علـــى أنهما ”قوى رجعية“ تتعـــدى على حلفاء 
الواليات المتحدة وتقوض النظام الدولي. ومن 
أوجه الخطر األخرى التي تناولها ماكماســـتر 
في حـــواره هي دول مارقة مثـــل إيران وكوريا 
الشـــمالية ”اللتين تدعمان اإلرهاب وتســـعيان 

إلى التسلح بأسلحة الدمار الشامل“.
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} باريس - وصف خبراء في شـــؤون اإلرهاب 
مشاركة الســـعودية واإلمارات في قمة باريس 
حول تسريع الجهود لتشكيل قوة غرب أفريقيا 
لقتـــال المجموعات المتشـــددة المتمركزة في 
المنطقـــة بالخطوة المهمـــة، وأنها دليل على 
تغييـــر كبير في سياســـة الريـــاض وأبوظبي 
القائمة في الســـابق علـــى تركيز الجهود على 
الدائرة الخليجية، مشيرين إلى أن المساهمة 
فـــي تمويل أنشـــطة القوة تعكـــس رؤية تقوم 
على توســـيع الحرب على اإلرهاب ومواجهته 

في مواطن الحروب بدل انتظاره.
وأطلقت قوة دول الساحل جي 5 والمؤلفة 
مـــن جيـــوش مالـــي وموريتانيـــا والنيجـــر 
وبوركينا فاســـو وتشاد عملية عسكرية رمزية 
بمناســـبة تشـــكيلها في أكتوبر، وسط تنامي 
االضطرابات في منطقة الســـاحل التي يتسلل 
عبر حدودها متشـــددون بينهم عناصر تابعة 

لتنظيمْي القاعدة وداعش.
ولتحقيق هذه األهداف يستضيف الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون ألمانيا وإيطاليا 
باإلضافة إلى وزيري خارجية السعودية عادل 
الجبير واإلمارات الشيخ عبدالله بن زايد إلى 
جانـــب زعماء الـــدول الخمس المشـــاركة في 

القوة.
ولفت خبراء فرنسيون في شؤون اإلرهاب 
إلـــى أن باريـــس تـــدرك أن ضـــرب اإلرهاب ال 
يمكـــن أن يتـــم من خالل مقاربـــات ضيقة وأن 
تعاونا دوليا واســـعا يجب أن يتحقق لتطهير 
منطقة الســـاحل األفريقي من تداعيات التمدد 
اإلرهابـــي الخطير الذي تم قمعه في مالي قبل 

سنوات، لكنه عاد مجددا.
وأضـــاف الخبـــراء أن مشـــاركة اإلمارات 
والســـعودية في الجهـــود المبذولـــة في تلك 
المنطقة تعكس مدى الوعي المشترك لضرورة 
التعاون الكامل للقضاء على العدو المشـــترك 

لإلنسانية جمعاء.
وترى مصادر خليجية أن مشاركة الرياض 
وأبوظبـــي فـــي أعمـــال االجتماع في فرنســـا 
تتوافـــق مـــع اســـتراتيجية العاصمتيـــن في 

مكافحة اإلرهاب أينما وجد.
وفيما تتحدث األنباء عن قيام الســـعودية 
بمنح هذه القوة 100 مليون يورو من أصل 500 
مليون تحتاجها هذه القـــوة في عامها األول، 
ذكـــرت مصادر فرنســـية أن اإلمارات ســـتقوم 
الخاصـــة بهذه  بتمويـــل ”مدرســـة الحـــرب“ 
القـــوة في موريتانيا والتي من المقرر أن تبدأ 

أعمالها في مطلع يناير المقبل.
وســـبق لإلمارات أن دعمت جهود فرنســـا 
في مالي، وهو ما كشف عنه الرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هوالند خالل زيارته لإلمارات 
في يناير 2013 حين قال ”لقد حصلنا على دعم 

اإلمارات المادي للعملية العسكرية في مالي“.
وقـــال مراقبون إن الســـعودية نجحت في 
السنوات الثالث الماضية في تغيير صورتها 
مـــن بلد منكفئ علـــى ذاتـــه، وال يرتقي بأدائه 
إلـــى لعب دور إقليمي يليق بحجم المملكة في 
الشرق األوسط وخارجه، إلى سعودية جديدة 
تطـــّور أداءها فـــي الداخل عبـــر اإلصالحات، 
وفي نفس الوقت تتخذ الخطوات المتســـارعة 

لتأكيد وزنها الخارجي.
وأشـــار هؤالء المراقبون إلـــى أن القبول 
بالمشـــاركة في قمة باريس بشأن دعم الحرب 
علـــى اإلرهـــاب في غـــرب أفريقيـــا ليس فقط 

استجابة لطلب الرئيس الفرنسي من الرياض 
تقديم دعم في الغرض، ولكن أيضا في ســـياق 
رؤية أوســـع تقوم على تبديد الصورة القديمة 
عن الســـعودية المتهمة بالتشدد، وهي صورة 
خلقها اإلعالم المعادي وفشل اإلعالم المدعوم 

سعوديا في تغييرها.
وفيمـــا يمضي ولي العهد األمير محمد بن 
ســـلمان في تجفيف منابع التشـــدد بالداخل، 
تمثـــل المشـــاركة الفعالـــة فـــي الحـــرب على 
اإلرهـــاب بالخارج، ومن موقع متقدم، رســـالة 
قوية إلســـكات األصوات المناوئة للرياض في 

الغرب على وجه الخصوص.

خـــاص بغرب  الســـعودية بشـــكل  وتهتم 
أفريقيـــا العتباره فضاء حيويـــا للتنافس مع 
إيران وتركيا اللتين تتحركان لبسط نفوذهما 
هناك عن طريق بناء المساجد والتشجيع على 

تعليم ديني وفق مناهجهما الدراسية.
وفيما تعمـــل إيران على توظيـــف الورقة 
الطائفية مســـتفيدة من دور شبكات حزب الله 
في االســـتقطاب للتشيع، فإن السعودية، التي 
تقاتـــل بدورهـــا لدعم جماعات ســـنية، تعتقد 
أن حماية تأثيرهـــا الديني هناك يتطلب دورا 
أمنيا لمواجهة التيارات المتشـــددة بالتوازي 

مع مواجهة االستقطاب اإليراني والتركي.

} إســطنبول - دعا قادة الدول اإلسالمية في 
ختـــام قمتهم الطارئة في إســـطنبول األربعاء 
العالم إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 
لفلسطين، في خطوة كان هدفها الرد على قرار 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامب نقل ســـفارة 
بـــالده إلـــى القـــدس واالعتراف بهـــا عاصمة 

إلسرائيل.
لكن متابعين للشأن الفلسطيني يتساءلون 
عن جدوى هذه الخطوة عمليا، بقطع النظر عن 
كونها رســـالة غاضبة إلى الرئيس األميركي، 
مشـــيرين إلـــى أن اعتـــراف الـــدول العربيـــة 
واإلسالمية بالقدس الشـــرقية عاصمة للدولة 
الفلســـطينية أمر حاصـــل وال نقاش فيه، فهل 
المقصـــود منه التحرك للحصول على اعتراف 
دولي بهذه العاصمة أم مجرد موقف عابر ردا 

على موقف ترامب.
ويشـــير المتابعـــون إلى أن القمـــة، التي 
اتســـمت بتصريحات غاضبة وغير محسوبة 
لبعض الرؤســـاء مثـــل الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس، لم تـــدرس جيدا اســـتثمار 
التعاطف الدولي مع الفلسطينيين في مواقف 
ضاغطة على ترامب لمراجعة قراره، أو الدفع 
إلـــى تأجيلـــه، وأن مقترحها بشـــأن االعتراف 
بالقـــدس الشـــرقية قـــد يـــزرع عراقيـــل أمام 

الفلسطينيين أكثر مما يجلب لهم التعاطف.
ويلفت هـــؤالء إلى أن الغضب الذي ســـاد 
العالـــم ضد ترامب كان بســـبب محاولة فرض 
أمر واقـــع على الفلســـطينيين بدل تشـــجيع 
عملية السالم والمســـاعدة على التوصل إلى 
حل، مشددين على أن قرار القمة اإلسالمية قد 
ال تقبـــل بـــه دول كثيرة ال ترى الحـــل إال عبر 
التفاوض وليس من خالل المواقف المسبقة، 
وهو ما يهدد بعودة القضية الفلســـطينية إلى 

نقطة البداية.
اإلســـالمية  الـــدول  أن  الواضـــح  ومـــن 
الحاضـــرة إلى القمة لم تكن مســـتعدة التخاذ 
خطـــوات عمليـــة ضد قـــرار ترامب في شـــكل 
عقوبات ضد الواليات المتحدة أو إســـرائيل، 
فعوضـــت ذلك بموقـــف قد يثيـــر خالفات مع 
أصدقاء الشعب الفلســـطيني أكثر مما يجلب 

التعاطف والدعم.
ويقـــول محللـــون سياســـيون إن ســـقف 
االنتظـــار المحـــدود مـــن القمـــة، والمخاوف 
مـــن انزالقها لتصعيـــد كالمي هـــو الذي دفع 
دوال محوريـــة في منظمة التعاون اإلســـالمي 
للمشـــاركة بتمثيل محدود، خاصـــة أن تركيا 
الدولة المســـتضيفة لم تتحرك لمناقشة رؤية 
جماعية مع الـــدول األعضاء، وهيمنت الرغبة 
في التوظيف السياســـي على الخروج بنتائج 

ذات فاعلية وتحوز على دعم الجميع.
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فاروق يوســـف هارون محمد وارد بدر الســـالم أزراج عمر أبوبكر العيادي عبدالســـالم الشـــبلي هوازن خداج علي حســـن الفواز ملياء املقدم محمد حماد صابر بليدي عماد أنور

القدس الشرقية دور سعودي إماراتي أوسع في الحرب على اإلرهاب

عاصمة لفلسطني

• مستشار األمن القومي األميركي: علينا بناء قوى معارضة معتدلة لتجنب ظهور {مرسي} آخر  • إيران دولة مارقة وقوة إقليمية رجعية

[ ال خطوات عملية في قمة إسطنبول 
بشأن القدس ص٢ 

لبنان ينتظر {بق بحصة} الحريري
ص٦

قمة الرياض تتوج لجنة التعاون العسكري واالقتصادي بين اإلمارات والسعودية
} الرياض - توج اجتماع العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بحضور 
األمير محمد بن ســـلمان ولي العهد األربعاء، 
لجنة التعـــاون العســـكري واالقتصادي بين 
اإلمارات والسعودية التي أعلن عنها مؤخرا.

وذكر بيـــان لوكالة األنباء الســـعودية أن 
زيـــارة ولي عهد أبوظبي إلـــى الرياض تأتي  
لمواصلة التنســـيق بين البلديـــن خاصة ما 
يتعلق بالتطورات على الســـاحة الفلسطينية 
المتعلقـــة بموضـــوع القـــدس والتداعيـــات 
الخطيـــرة للقرار الســـلبي للواليات المتحدة 

عاصمـــة  بالقـــدس  باالعتـــراف  األميركيـــة 
إلسرائيل.

كمـــا بحث الجانبـــان آخر المســـتجدات 
على الســـاحة اليمنيـــة والجهـــود المبذولة 
بشأنها لدحر ميليشـــيات الحوثي المدعومة 

من إيران.

alaarrab.co.uk

ص٧

السالح بيد من: مأزق جديد في العراق
ص١٥

{واجب} الفلسطيني ينتزع املهر في دبي السينمائي



{التصريحات حول أن الفضل ال يعود لروســـيا في هزيمة اإلرهابيين في ســـوريا تشـــابه المقولة أخبار

القائلة الهزيمة يتيمة لكن النصر له ألف أب}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الرئاسة الروسية

{القـــدس ينبغـــي أن تكـــون عاصمة لدولتيـــن، القدس الغربية إلســـرائيل والقدس الشـــرقية 

لفلسطين، والوصول إلى هذا الهدف لن يتم إال من خالل المفاوضات المباشرة}.

فيدريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي

الخميس 2017/12/14 - السنة 40 العدد 10842

} اســطنبول (تركيــا) - طالـــب قـــادة الـــدول 
اإلســـالمية في ختام قمة طارئة في اســـطنبول 
األربعـــاء العالـــم باالعتراف بالقدس الشـــرقية 
عاصمة لفلسطين، فيما أقّر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بأن الواليات المتحدة لم يعد لها 

دور في العملية السياسية.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
دعـــا إلى قمـــة طارئة لقـــادة منظمـــة التعاون 
اإلســـالمي، ســـعيا للخروج بموقف موحد إزاء 
القـــرار األميركـــي االعتراف بالقـــدس عاصمة 

إلسرائيل.
ويقـــول البعض إن أردوغـــان أراد من هذه 
القمـــة تصدر طابـــور المدافعين عـــن القضية 
الفلســـطينية، مع أنـــه يقيم عالقـــات قوية مع 
إسرائيل، وفي هذا تناقض كبير، حيث أنه كان 
المفروض بالرئيس التركـــي قطع هذه العالقة 
كخطـــوة إلبداء فعال حســـن النية فـــي توحيد 

الموقف اإلسالمي بشأن القضية.
ومثلما توقع المتابعون لم تخرج هذه القمة 
التي حضرها أمراء ورؤســـاء ووزراء خارجية 
48 دولـــة إســـالمية وعربية، بخطـــوات عملية 
تقطع مع بيانات الشجب والتنديد والوعيد، من 
شـــأنها أن تؤثر على الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب وتجبره على التراجع عن قراره بإعالن 
القدس عاصمة إلسرائيل أو على األقل تعديله.

وفي بيانهم الختامي للقمة قال قادة العالم 
اإلسالمي ”نرفض وندين بأشد العبارات القرار 
األحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس 
الواليات المتحدة األميركية القاضي باالعتراف 
بالقدس عاصمة مزعومة إلســـرائيل، الســـلطة 

القائمة باالحتالل، ونعتبره الغيا وباطال“.
وشـــددوا علـــى أن قـــرار ترامـــب ”يعتبـــر 
تقويضـــا متعمدا لجميـــع الجهـــود المبذولة 

لتحقيق الســـالم ويصب فـــي مصلحة التطرف 
واالرهاب ويهدد السلم واألمن الدوليين“.

وأعلنـــوا فـــي البيـــان ”القـــدس الشـــرقية 
عاصمة لدولة فلســـطين“، داعين الدول إلى أن 
”تعتـــرف بدولة فلســـطين وبالقدس الشـــرقية 

المحتلة عاصمة لها“.
بدوره، قال الرئيس التركي في خطاب ناري 
إن ”إســـرائيل دولـــة احتالل وهـــي أيضا دولة 

إرهاب“ مضيفا أن القدس ”خط أحمر“.
وتابـــع أردوغـــان، الـــذي يتولى الرئاســـة 
الدورية للمنظمة، أن قرار الرئيس األميركي كان 
بمثابة ”مكافأة إلســـرائيل على كل النشـــاطات 
اإلرهابيـــة التي تقـــوم بها. وقـــدم ترامب هذه 
عن  المكافـــأة“، مؤكدا أنـــه لن ”يتوقـــف أبدا“ 

المطالبة بـ“فلسطين مستقلة وذات سيادة“.
ودعا ”الـــدول المدافعة عن القانون الدولي 
والعدالـــة إلـــى االعتـــراف بالقـــدس المحتلـــة 
عاصمة لفلسطين“، مؤكدا أن الدول اإلسالمية 

”لن تتنازل أبدا“ عن هذا الطلب.
مـــن جهته، حـــذر عباس بلهجـــة حادة من 
أن ”القـــدس كانت وال زالت وســـتظل إلى األبد 
عاصمة دولة فلسطين (…) ال سالم وال استقرار 

بدون أن تكون كذلك“.
وندد بالقرار األميركي قائال ”إن الوعد الذي 
قدمه ترامب للحركـــة الصهيونية، وكأنه يهدي 
مدينة من المدن األميركية، فهو الذي قرر ونفذ 
وفعـــل. إن الواليات المتحـــدة بذلك قد اختارت 
أن تفقد أهليتها كوسيط، وأّال يكون لها دور في 

العملية السياسية“.
وتابـــع أنـــه ”لـــن يتم القبـــول بـــأن يكون 
للواليات المتحدة دور في العملية السياســـية 

بسبب انحيازها إلسرائيل“.
وهـــو ما أكد عليـــه البيـــان الختامي لقادة 
الـــدول اإلســـالمية المجتمعيـــن، إذ اعتبـــروا 
أن القـــرار ”بمثابـــة إعـــالن انســـحاب اإلدارة 
األميركية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية 

السالم وتحقيقه بين األطراف“.
بشـــطريها  القـــدس  إســـرائيل  وتعتبـــر 
يطالـــب  حيـــن  فـــي  الموحـــدة،  عاصمتهـــا 
الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة 

لدولتهم المنشـــودة، وهو مـــا يدعمه المجتمع 
الدولي. 

ويســـتبعد محللـــون أن يتراجـــع الرئيس 
األميركـــي أمام الضغوط العربية واإلســـالمية 
الشعبية والرسمية ولكنه قد يضطر إلى تعديل 
موقفه، لجهة اإلعالن عن القدس الشـــرقية التي 
احتلتها إســـرائيل عام 1967 وضمتها في العام 
1980 عاصمًة لفلسطين المستقبلية خاصة وأن 
خطاب اإلعـــالن عن قراره المـــدوي ترك الباب 

مواربا في هذا االتجاه.
ومن الرياض أكد العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز ”حق الشعب الفلسطيني 
فـــي إقامة دولته المســـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـــرقية“، فـــي أثناء افتتـــاح أعمـــال الدورة 

السنوية لمجلس الشورى في الرياض. 

وكانـــت الرياض قـــد أوفدت مســـؤوال في 
وزارة الخارجية الســـعودية لحضور المؤتمر 
اإلســـالمي فـــي اســـطنبول، كمـــا مثـــل وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري بالده حيث 
شـــدد في كلمة له على أن أي مســـاس بوضعية 
القدس ”يعني تهديـــدا صريحا لحل الدولتين، 
ويفتح البـــاب على مصراعيه أمـــام احتماالت 

وخيمة“.
ومـــن بين قادة الدول الـ20 الذين لبوا دعوة 
أردوغـــان، الرئيـــس اإليراني حســـن روحاني 
والعاهل األردني عبدالله الثاني وأمير الكويت 
صباح األحمد الجابر وأمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثانـــي والرئيس اللبناني ميشـــال 
عون ورئيســـا أفغانســـتان وإندونيســـيا. كما 
حضر الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة 

بحقه مذكرة توقيف دولية واســـتقبله أردوغان 
بحفـــاوة. وكان حضـــور الرئيـــس الفنزويلـــي 
اليســـاري نيكوالس مـــادورو القمة الفتا، إذ أن 
بالده ال يوجد بها عدد كبير من المسلمين، لكنه 

يبقى معارضا قويا للسياسات األميركية.
وكانت جامعة الـــدول العربية اكتفت خالل 
اجتمـــاع في نهاية األســـبوع الماضـــي بإدانة 
شـــفهية دعت فيها واشنطن إلى ”إلغاء قرارها 

حول القدس“.
وأثـــار قـــرار ترامـــب األربعـــاء الماضـــي 
االعتراف بمدينـــة القدس عاصمة إلســـرائيل، 
موجـــة إدانـــات دوليـــة واســـعة واحتجاجات 
متواصلة في األراضي الفلســـطينية أســـفرت 
عن مقتل أربعة أشـــخاص وإصابة المئات في 

مواجهات أو غارات إسرائيلية انتقامية.

ال خطوات عملية في قمة إسطنبول بشأن القدس
[ قادة الدول اإلسالمية يدعون إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين  [ البيان الختامي: قرار ترامب الغ وباطل

انتهت القمة اإلسالمية التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية بشأن القدس، دون التوصل 
إلى أي تفاهمات عملية من شأنها أن جتبر الواليات املتحدة على مراجعة قرارها االعتراف 

باملدينة عاصمة إلسرائيل.

نتيجة ال ترقى إلى مستوى الحضور

محمود عباس:

الواليات المتحدة 

األميركية  اختارت أن 

تفقد أهليتها كوسيط

2

◄ أعلنت السفيرة األميركية إليزابيت 
ريتشارد، بعد لقائها رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري األربعاء في 

السراي الحكومي، التزام بالدها بالشعب 
اللبناني ومؤسساته وجيشه.

◄ هّدد وزير االستخبارات والمواصالت 
اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ“إعادة 

لبنان إلى العصر الحجري في حال حاول 
حزب الله الهجوم على إسرائيل بأوامر 

إيرانية“.

◄ قضت محكمة مصرية األربعاء 
بالسجن المؤبد لستة متهمين في 

القضية المعروفة إعالميا ”خلية جامعة 
األزهر“.

◄ حذرت السفارة األميركية في عّمان 
األربعاء رعاياها في األردن من إمكانية 
تحول االحتجاجات إلى مظاهرات غير 

سلمية، في ظل استمرار ردود الفعل 
الغاضبة على قرار الرئيس دونالد ترامب 

إعالن القدس عاصمة إلسرائيل.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 
نحو 3 ماليين شخص أصيبوا نتيجة 

الحرب في سوريا، بينهم 1.5 مليون 
يعيشون بعاهات مستديمة داخل البالد.

◄ قضت محكمة ألمانية ببراءة أحد 
المتهمين وهو أردني الجنسية في قضية 

تتعلق بالتخطيط لشن هجوم في مدينة 
دوسلدورف األلمانية لصالح تنظيم 

داعش.

الطبي في  ◄ حذر رئيس ”القمسيون“ 
والية الخرطوم السودانية من سرعة 
انتشار التهاب الكبد الوبائي وسط 

المواطنين، وطالب ربات البيوت بإجراء 
الفحص للخادمات تجنبا لإلصابة.

◄ أقر البرلمان األلماني ”بوندستاغ“ 
األربعاء تمديد مشاركة الجيش األلماني 

في بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 
في دارفور ”يوناميد“ لمدة ثالثة أشهر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} دمشــق – شــــكل إعالن روســــيا النصر في 
الحرب علــــى داعش في ســــوريا، اســــتفزازا 
للتحالف الدولي ضد التنظيم الجهادي وعلى 
رأســــه الواليات المتحدة التي اعتبرت أن ذلك 

يعد تضليال وتزييفا للوقائع.
وكان الرئيــــس الروســــي فالديمير بوتين 
قــــد أعلن خالل زيارة مفاجئــــة االثنين لقاعدة 
حميميم الروسية في سوريا أن مهمة القوات 
الروسية أنجزت بشكل كبير في دعم الحكومة 
الســــورية ضد المتشــــددين وإلحاق الهزيمة 
”بمجموعــــة مــــن أشــــد اإلرهابييــــن الدوليين 

تمرسا في المعارك“.
وقالت متحدثة باسم مجلس األمن القومي 
التابــــع للبيــــت األبيــــض ”نعتقــــد أن اإلعالن 
الروســــي عن هزيمــــة داعش ســــابق ألوانه… 
رأينــــا مرارا في التاريخ الحديث أن أي إعالن 
ســــابق ألوانه عــــن النصــــر يعقبه فشــــل في 
تدعيم المكاسب العسكرية واستقرار الوضع 
وتهيئة الظروف التي تحول دون إعادة ظهور 

اإلرهابيين“.
وفي وقت ســــابق صرح وزيــــر الخارجية 
الفرنســــي جان إيــــف لدوريان، الذي تشــــارك 
بالده في التحالف الدولي ضد داعش، ساخرا 
”أرى أحيانا أنه من المفاجئ قليال أن تنســــب 

روسيا إلى نفسها االنتصار على داعش“.

وأكد أن الرئيس الســــوري ”بشــــار األسد 
والــــروس واإليرانيين وصلــــوا متأخرين إلى 
هــــذه الحرب ضــــد التنظيــــم الجهــــادي (…) 
وبالتالــــي ال يجب أن يمدحوا أنفســــهم على 

أعمال لم يقوموا بها“.
والمســــتهزئة من  الفعــــل الغاضبة  ردود 
إعالن روسيا قابلها المتحدث باسم الكرملين 
ديميتــــري بيســــكوف بضــــرب المثــــل القائل 
”الهزيمة يتيمة لكــــن النصر له ألف أب“، فيما 

قالت رئيســــة مجلس الشــــيوخ الروسي 
فالنتينــــا ماتفيينكو ”إنه ألمر محرج 

التعليق علــــى ذلك. نحن نعلم من 
حقق االنتصار، والعالم يعلم. 

مــــن الواضح أن شــــخصا 
ما يريد أن ينســــب لنفســــه 

شــــخص  حققه  الذى  المجــــد 
آخر“.

ويرى محللون أن اختيار روســــيا 
هــــذا التوقيــــت إلعــــالن االنتصــــار على 

داعــــش، وما يعنيه ذلك من ســــحب لجزء من 
قواتها، هو رسائل سياسية للداخل الروسي 
خاصة وأن بوتين قد أعلن عن قراره بالترشح 
لوالية رئاســــية جديدة وإعالنه بمثابة جردة 
حســــاب عن نجاحاته في سوريا خاصة وأن 
تدخل بالده المباشــــر في هذا البلد في العام 

2015 لم يكن يلقى قبوال لدى معظم الروسيين، 
بالنظر لما لذلك من تكلفة بشرية ومالية.

ويشــــير المحللــــون إلى أن روســــيا تريد 
بإعالنهــــا أيضــــا توجيــــه رســــائل للخــــارج 
وشــــركائها  المتحــــدة  للواليــــات  وبخاصــــة 
األوروبييــــن بأن الحرب في ســــوريا وضعت 
أوزراها وأنه حــــان الوقت لمغــــادرة القوات 
األجنبيــــة بمن فيهــــا التحالــــف الدولي الذي 

تنضوي تحته نحو 50 دولة.

وتمارس روســــيا، وفق هــــؤالء، نوعا من 
الحرب النفسية، في ســــياق عملية شد حبال 
بينها والغــــرب في غمار البحث عن تســــوية 
سياسية للنزاع السوري، حيث تريد موسكو 
القول إن اإلنجــــازات الميدانية التي تحققت 
بفضلها ســــواء لجهة الحرب على داعش، أو 
في ما يتعلق بترجيح كفة النظام السوري في 
صراعــــه مع فصائل المعارضــــة تجيز لها أن 

تكون المهندس األول لعملية السالم.
في مقابل ذلــــك يقول الخبراء إن الواليات 
المتحدة وحلفاءها ال يريدون التســــليم بهذا 
النصر الروســــي ألن ذلك ســــيعني بالضرورة 
وبالتالــــي  ســــوريا،  فــــي  هزيمتهــــم  إعــــالن 
خروجهم خاويي الوفاض من هذا البلد الذي 

كانوا جزءا أساسيا في الصراع الدائر به.
وأكيــــد الواليــــات المتحــــدة والغــــرب لن 
يعترفا بأن روسيا بات لها دور مؤثر جدا في 
الخارطة الجيوسياســــية في الشرق األوسط، 
ألن ذلــــك ســــيعني انتقاصا مــــن نفوذهما في 
المنطقة التي لطالما شكلت على مدار العقود 

الماضية مركز نفوذ غربي.
ويلفت الخبراء إلى أن روسيا وإن أعلنت 
عن ســــحب الجزء األكبر مــــن قواتها فإن هذا 
ال يعني بالمرة أن المهمة في ســــوريا أنجزت 
بالنسبة لها، مشددين على أن موسكو فرضت 
اليــــوم واقعا جديدا يجعل من وجودها دائما 

في هذا البلد ذي الموقع الجيوسياسي المهم 
في الشرق األوسط.

وقــــدم الرئيس الروســــي فالديمير بوتين 
األربعاء إلى مجلس الدوما (الغرفة الســــفلى 
لبرلمان البالد) مشــــروع اتفاقية بين موسكو 
ودمشــــق، بشــــأن توســــيع القاعــــدة البحرية 

الروسية في ميناء طرطوس.
وذكــــر مجلــــس الدومــــا فــــي بيــــان له أن 
مشــــروع االتفاقية يقضي بتوســــيع القاعدة، 
وكذلك يتعلق بدخول السفن الروسية في 

المياه والموانئ السورية.
الســــابق  الرئيــــس  وأوضــــح 
لهيئة األركان للقوات البحرية 
الروســــية األميرال فيكتور 
كرافتشــــينكو أن هــــذا 
اإلصالح ســــيجعل مــــن مركز 
الدعــــم اللوجســــتي في طرطوس 
النطــــاق،  واســــطة  بحريــــة  قاعــــدة 
مما ســــوف يعــــزز القــــدرات العملياتية 
لألسطول الروسي ومواقع موسكو في البحر 

المتوسط على وجه العموم.
الرفــــض األميركــــي والغربي بشــــكل عام 
لعمليــــة التســــويق الروســــية النتصارها، لم 
يقف حد الهجوم الكالمي، بل تعداه إلى تأكيد 
البيت األبيض أن القوات األميركية والتحالف 
الدولي باقيان في ســــوريا، فمهمتهما لم تنته 
بعد. وقالت المتحدثة باســــم وزارة الخارجية 
األميركيــــة هيذر نــــاورت الثالثــــاء ”قد تعتقد 
روســــيا أن عملها في ســــوريا قد انتهى، لكن 
مهمتنا في ســــوريا لم تنته بعد“. واستطردت 
”وأنــــا أعني هنــــا التحالف بأكملــــه، فال تزال 
هناك جيوب لداعش، وال يزال البلد (ســــوريا) 
بحاجة إلى االستقرار، ولقد تحدثنا قبل قليل 

عن إزالة األنقاض واأللغام“.
وخســــر تنظيم الدولة اإلســــالمية تقريبا 
كل المحافظــــات والمدن التي ســــيطر عليها، 
بعد طرد قوات ســــوريا الديمقراطية بدعم من 
التحالف الدولي لعناصــــره من الرقة (أعلنها 
فــــي العام 2014 عاصمــــة لخالفته المزعومة)، 
وفقدانه الســــيطرة على محافظــــة دير الزور 
إثــــر معــــارك خاضها مــــع الجيش الســــوري 
وحلفائه اإليرانيين وبإسناد جوي روسي في 
غربي نهر الفرات، ومعارك أخرى مع ســــوريا 
الديمقراطية شــــرقي النهر بدعم من التحالف 

وأيضا من روسيا.

  [ الواليات المتحدة تشكك في إنجازات روسيا وتؤكد بقاء قواتها في سوريا

شد حبال مستمر

إعالن موسكو االنتصار في سوريا يستفز واشنطن

فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة مجلس الشيوخ الروسي

جان إيف لدوريان
وزير اخلارجية الفرنسي

من الواضح أن 
شخصا ما يريد أن 

ينسب لنفسه المجد 
الذي حققه آخر

أرى أنه من المفاجئ 
قليال أن تنسب 

روسيا إلى نفسها 
االنتصار على داعش

النصر على داعش له أكثر من أب



} بغــداد – يـــرّوج اخلطاب الرســـمي العراقي 
لالنتخابـــات النيابية  لاللتزام باملوعـــد املقّرر 
القادمة واحملّدد بشـــهر مايو من السنة املقبلة، 
باعتباره إجنازا وحتّديا ملعّوقات بســـط األمن 
وفرض االستقرار، وتطبيع األوضاع في مرحلة 
ما بعـــد احلرب على تنظيم داعـــش، فيما ترى 
قوى وأطراف شـــريكة في العملية السياســـية، 
أّن الظروف غير مهّيـــأة إلجراء االنتخابات في 
ذلك املوعد، خصوصا في ظّل األوضاع مبناطق 
شـــمال البالد وغربها حيث دارت أغلب فصول 
احلـــرب، وخّلفت عددا كبيرا مـــن القرى واملدن 
املدّمرة وشبه اخلالية من سكانها الذين ال تزال 

أعداد كبيرة منهم مشّردة في َمَواطن النزوح.
ويقـــول املعترضون على إجراء االنتخابات 
في موعدها إّن ســـكان تلك املناطق، وغالبيتهم 
العظمى من أبناء الطائفة السنّية، غير مهّيئني 
للمشاركة في مناســـبة سياسية بهذه األهمية، 
وأّن أوضاعهم املعيشـــية الصعبة ستؤّثر دون 
شـــّك في ســـير العملية االنتخابية ونتائجها، 

سواء جلهة نسبة املشاركة، وحتى النتائج.

واعتبـــر رئيـــس جلنة الهجـــرة واملهجرين 
النيابيـــة رعد الدهلكـــي، األربعـــاء، أن مباركة 
األمم املتحدة إلجـــراء االنتخابات العراقية في 
موعدها احملدد ”أمر مجحـــف“، داعيا املنّظمة 
ومعها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى 
معاجلة مأساة النازحني من خالل إعادتهم إلى 
محافظاتهم وبناء وإعمار مدنهم قبل الشـــروع 

بتحديد أّي توقيتات زمنية لالنتخابات.
وُتظهر أحدث األرقام املنشورة من قبل األمم 
املتحدة، وجود ما يقارب الثالثة ماليني عراقي 
ال يزالون مقيمني في املناطق التي نزحوا إليها 

فرارا من احلرب ضّد داعش.
وأعلنـــت الوكالة الدولية للهجـــرة التابعة 
لألمم املتحدة، األربعـــاء، أّن حوالي 2.8 مليون 
نـــازح عراقي عادوا إلـــى مناطقهم التي نزحوا 
عنها منذ العام 2014، مستدركة بأّن حوالي 2.9 

مليون شـــخص ال يزالون فـــي َمَواطن النزوح. 
وتظهـــر التقاريـــر اإلعالميـــة، أن العائدين من 
النازحني يحيون ظروفا ال تقل سوءا عن ظروف 
العيش فـــي مخيمـــات النزوح، نظـــرا النعدام 
اخلدمات األساسية، وندرة موارد الرزق، وعدم 

استقرار األوضاع األمنية.
ويولـــي املتابعون للشـــأن العراقي، أهمية 
باعتبارها  القادمـــة  لالنتخابـــات  اســـتثنائية 
ســـتكون األولـــى بعـــد احلـــرب الداميـــة التي 
خاضهـــا العراق ضّد تنظيـــم داعش على مدار 
أكثـــر من ثالث ســـنوات، وعليهـــا ُتعّلق بعض 
اآلمال في أن تساهم في إحداث النقلة املرجّوة، 
على األقّل في تغيير القيادات السياســـية التي 
جّرت البلد إلـــى أوضاعه الكارثيـــة اقتصاديا 

واجتماعيا وأمنيا.
وعلـــى العكس مـــن ذلك يـــرى املعترضون 
علـــى إجـــراء االنتخابات بعد أشـــهر قليلة من 
حســـم احلرب على داعش، أنه ســـيكون عامال 
مكّرسا لألوضاع التي كانت قائمة قبل احلرب، 
بـــل عودة ذات الوجوه التي قـــادت البلد خالل 

الفترة املاضية.
ويقـــول هـــؤالء إّن إجـــراء االنتخابات في 
املناطق املدّمرة وفي مخيمات النزوح ســـيعني 
استثناء كتلة انتخابية مؤثرة في النتائج، وفي 
أقّل األحوال تزييف إرادتها ككتلة هّشـــة طّيعة 

للضغط واالبتزاز بحكم ظروفها املعيشية.
وأغلب املعترضني علـــى إجراء االنتخابات 
العراقيـــة في مايو القادم، هم من السياســـيني 
وقادة الرأي الســـّنة، فيما املتحّمسون للحفاظ 
علـــى املوعد هم مـــن أبناء العائلة السياســـية 
الشـــيعية املهيمنة أصال على مقاليد احلكم في 

البالد.
ويقول املعترضـــون إّن التنافس االنتخابي 
القادم ســـيكون شيعيا-شـــيعيا، فيما أصوات 

السّنة ستكون هامشية وعدمية التأثير.
وقـــال الدهلكـــي النائب عن احتـــاد القوى، 
األربعاء في بيان، إّنه ”في الوقت الذي تتعاظم 
فيـــه مأســـاة النازحـــني وفي ظل عـــدم اكتراث 
اجلهـــات احلكومية مبا تعانيه تلك الشـــريحة 
تنبـــري إلينـــا األمم املتحـــدة لتؤّكـــد أنها مع 
إجراء االنتخابات في موعدها احملدد“، مضيفا 
”كان مـــن األولى علـــى األمم املتحـــدة أن تعالج 
قضية إعـــادة النازحني إلـــى مناطقهم ومدنهم 

ومعاجلة قضية الفصائل املسلحة التي تسيطر 
على بعض احملافظات ليتمكـــّن مواطنوها من 
املشـــاركة فـــي االنتخابات املقبلـــة، أما في ظل 
الظروف واملعاناة التي يتعرض لها النازحون 
وعدم االكتراث بهم فســـيدفع املكّون (الســـّني) 
بأكمله إلى عدم املشـــاركة في االنتخابات كونه 
سيشـــعر بـــأن احلكومـــة واملنظمـــات الدولية 
اإلنســـانية ال تعير لـــه أهمية، فلماذا يشـــارك 

ويعطي صوته ملن ال يستحق؟“.
وتســـاءل الدهلكـــي فـــي ذات البيـــان ”لو 
تعرضت أي دولة إلى ما تعرضت له محافظاتنا 
التـــي احتلها داعـــش، هل ســـتجبر تلك الدول 
شـــعوبها علـــى إجـــراء االنتخابات أم ســـتتم 
معاجلة أوضاعها قبل الشـــروع في أي خطوة 
يـــراد منها تطبيق الدســـتور الـــذي يؤكد على 
إجراء االنتخابات كحـــق للمواطن الختيار من 

ميثله بشكل حقيقي؟“.

ودعا الدهلكي حكومة بغداد واألمم املتحدة 
إلـــى أن ”تصـــب جـــل اهتمامهـــا بالنازحـــني 
ومعاجلـــة مأســـاتهم مـــن خـــالل إعادتهم إلى 
محافظاتهم وتوفير األجواء اآلمنة لهم وإعادة 
بناء وإعمـــار مدنهم قبل الشـــروع بتحديد أي 

توقيتات زمنية إلجراء االنتخابات املقبلة“.
وليســـت قضية النـــزوح وأوضاع ســـكان 
املناطـــق املدّمرة، هي فقط مـــا يثير اعتراضات 
سّنة العراق على التعجيل بإجراء االنتخابات، 
ولكـــن توجد قضية ال تقـــّل خطورة وتتمّثل في 
وقوع العديد من املناطق السنّية حتت سيطرة 
امليليشيات الشـــيعية املنتمية للحشد الشعبي 
والتي شـــاركت في طرد داعش في تلك املناطق 
وال تزال حتتل األراضي التي أخالها التنظيم.

واعتبر حتالف القوى العراقية، الذي يعلن 
نفسه ممّثال سياسيا لســـّنة العراق، أن البيئة 
املناســـبة إلجراء االنتخابات البرملانية تتطلب 

ســـحب القوات غير الرســـمية (في إشارة إلى 
امليليشيات) من املدن وتسليمها للقوات األمنية 
احملليـــة إضافة إلى العـــودة الكاملة للنازحني 

إلى مدنهم.
وقـــال التحالف الذي ميتلـــك 53 مقعدا من 
إجمالي مقاعد البرملان الــــ328 في بيان ”يجب 
انســـحاب القـــوات غيـــر الرســـمية مـــن املدن 
وتســـليمها للقـــوات األمنية احملليـــة لضمان 
انتخابـــات نزيهة يعبر مـــن خاللها املواطنون 
عن آرائهم بكل حرية ودون تأثير، وبخالف ذلك 
يرى التحالف عدم إمكانيـــة إجراء االنتخابات 

في موعدها احملدد“.
وكثيـــرا مـــا اعتبـــر قـــادة حتالـــف القوى 
إجـــراء االنتخابات البرملانية فـــي مايو القادم 
أمرا مســـتحيال، مشـــيرا إلـــى أن إجراءها في 
ذلك التاريخ ســـيؤدي إلى حرمـــان معظم أبناء 

احملافظات املستعادة من داعش من املشاركة.

ارتفاع األصوات من داخل العراق: الظروف غير مهيأة لالنتخابات
[ مناهضو التغيير متحمسون إلجراء االنتخابات في موعدها  [ تكريس الهيمنة الشيعية على السلطة وزيادة تهميش السنة
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إجــــــراء االنتخابات البرملانية العراقية القادمة في موعدها، ليس مبعث تفاؤل، مثلما ترّوج 
لذلك اجلهات املرّشحة لالستفادة سياسيا من تلك املناسبة. بل هو على العكس من ذلك، 
مدعاة للتشــــــاؤم في ظل وجود جزء هام من الكتلة الناخبة في حالة تشّرد وفقر مينعانها 

من التعبير عن إرادتها بحرية.

«ما لم يحســـم املؤتمر الشـــعبي العام أمره ويلتحق بالشرعية.. فإن ما ينتظره من مستقبل لن 

يكون بعيدا عما تعرضت له أحزاب يمنية كثيرة شارك املؤتمر نفسه في تفكيكها}.

ياسني سعيد نعمان
سفير اليمن ببريطانيا

«القيادات العســـكرية مليليشيا الحوثي اإليرانية تتساقط يوما بعد يوم. هذا دليل على تطور 

هائل لألجهزة االستخباراتية لدول التحالف العربي}.

سلمان األنصاري
رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

ما الذي يحفزها على االنتخاب

اإلمارات تقيم مستشفى 

ميدانيا للروهينغا

} دكا - افتتـــح، األربعاء، متطّوعون إماراتيون 
وبنغال، مستشـــفى ميدانيا لخدمة الالجئين 
بـــازار  كوكـــس  منطقـــة  فـــي  الروهينغـــا 
ببنغالديش، وذلك بمبادرة من مؤسسة ”زايد 
وبالتعاون مع عدد من المؤسســـات  العطاء“ 

الخيرية اإلماراتية.
وشـــرع المستشـــفى في تقديـــم خدماته 
التشـــخيصية والعالجية والوقائية لألطفال 
والمســـنين. ويشـــرف عليـــه فريـــق عمل من 
األطبـــاء اإلماراتييـــن والبنغـــال، وهو جزء 
المستشـــفيات الميدانية التي  من منظومـــة 
تقيمهـــا دولة اإلمـــارات في عدد مـــن مناطق 

العالم.
ويقـــّدم المستشـــفى خدماتـــه مـــن خالل 
وحـــدات ميدانيـــة متحركة مجهـــزة بأحدث 
ويضّم  التخصصيـــة،  الطبيـــة  التجهيـــزات 
وحدة لالســـتقبال وأخرى للطـــوارئ ووحدة 

للعناية ومختبرا وصيدلية متكاملة.
 وتقّدر المنظمات اإلنسانية العدد الجملي 
لالجئيـــن الروهينغا الفاريـــن من االضطهاد 
بميانمـــار بأكثر من 800 ألف الجئ بينهم عدد 
كبير من النســـاء واألطفال والمســـّنين الذين 
يســـتهدفهم الجهد اإلغاثي اإلماراتي بشـــكل 

رئيسي.

} الريــاض – جـــّدد العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز تصميـــم المملكة على 
محاربة الفســـاد، مشـــّددا على عاملـــي الحزم 

والعدل في مواجهة الظاهرة.
كما شـــّدد في خطـــاب ألقـــاه، األربعاء في 
افتتاح أعمال مجلس الشورى، على المضي في 

مسيرة التنمية والتحديث والتطوير.
ومنذ توّلي الملك سلمان عرش المملكة وما 
أعقـــب ذلك مـــن ارتقاء جيل جديـــد إلى مدارج 
الســـلطة وسّدة اتخاذ القرار ممّثال بولي العهد 
وزير الدفـــاع األمير محّمد بن ســـلمان، دخلت 
السعودية عهدا جديدا من اإلصالح والتحديث 
الشاملين ُيْجملهما البرنامج التحديثي لألمير 

محّمد والمعـــروف بـ“رؤية الســـعودية 2030“. 
ويحضر اإلصـــالح االقتصادي وتنويع مصادر 
الدخـــل والفكاك مـــن االرتهان لعائـــدات النفط 

كعمود فقري لذلك البرنامج.
وال تنفصل عن العملية اإلصالحية محاربُة 
ظاهرة الفســـاد التي دشـــنتها المملكة بشـــكل 
شـــامل بحيث ال تســـتثني أحدا من المحاسبة 

بما في ذلك أعضاء األسرة الحاكمة.
وذّكر الملك ســـلمان بالجانب المؤسســـي 
في مواجهة الفساد، مشـــيرا إلى تشكيل لجنة 
لمكافحة الظاهرة. وقـــال ”عزمنا على مواجهة 
الفســـاد بعدل وحـــزم“، مضيفا أننا ”نســـعى 
لتطوير الحاضـــر وبناء المســـتقبل والمضي 

قدما في التحديث“. وفي الشـــأن الخارجي ذّكر 
العاهل الســـعودي بالدور المؤثـــر الذي تؤّديه 
المملكة في المنظمات اإلقليمية والدولية. وقال 
إّن السعودية تعمل على مواجهة التدخالت في 

الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وتعتبر المملكة القـــّوة األولى في المنطقة 
بمواجهـــة محاوالت التمّدد اإليراني في اإلقليم 

وتدّخالت طهران في الشؤون الداخلية لدوله.
وتقـــود بمعّيـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة تحالفـــا عســـكريا داعما للســـلطات 
الشـــرعية فـــي اليمن تمّكـــن من منـــع جماعة 
الحوثي الموالية إليران من الهيمنة على البلد، 
ويّتجه إلى استعادة مختلف المناطق من يدها.

وتطّرق الملك سلمان في خطابه إلى قضية 
القدس التي تشـــغل هـــذه األيام الـــرأي العام 
العربي واإلســـالمي، مستنكرا بشـــّدة ”القرار 
األميركي بشـــأن القدس لما يمثلـــه من انحياز 
كبير ضّد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية 
والثابتـــة فـــي القدس التـــي كفلتهـــا القرارات 
الدوليـــة ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد 

المجتمع الدولي“.
وذّكر بموقـــف الرياض من قضية الســـالم  
ودعوتهـــا ”إلـــى الحل السياســـي للخروج من 
أزمـــات المنطقة وحل قضاياهـــا وفي مقدمتها 
الشـــعب  واســـتعادة  الفلســـطينية  القضيـــة 

الفلسطيني لحقوقه المشروعة“.

«الحزم والعدل} عنوانا ملحاربة الفساد في السعودية

رعد الدهلكي:

إعادة النازحين وإعمار 

المناطق المدمرة أولى من 

إجراء االنتخابات

◄ عّينت ميليشيا الحوثي المسيطرة 
على العاصمة اليمنية صنعاء 

عبدالحكيم أحمد الماوري وزيرا 
للداخلية، في الحكومة الموازية غير 
المعترف بها دوليا، وذلك خلفا للواء 

محمد عبدالله القوسي الموالي للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح والذي 

مايزال مصيره مجهوال منذ مقتل صالح 
على يد الميليشيا.

◄ قتل ثالثة من عناصر قوات الشرطة 
االتحادية في تفجير عبوة ناسفة 

استهدف موكبا للشرطة أثناء مروره، 
فجر األربعاء، فوق جسر بقرية حكنة 

بناحية زمار غربي مدينة الموصل.

◄ أعلن مستشفى الثورة الحكومي، 
أكبر مرفق طبي بمدينة تعز جنوب 

غربي اليمن عن توقفه عن العمل بشكل 
كامل عقب هجوم شنه مسلحون على 

قسم الطوارئ وسقط فيه قتيل وثالثة 
جرحى.

◄ أقّرت محكمة استئناف بحرينية، 
األربعاء، حكما سابقا بالسجن عشر 
سنوات وإسقاط الجنسية عن أحد 

المدانين باالنضمام إلى جماعة إرهابية، 
وحيازة سالح ناري دون ترخيص، 

تنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة أخبار 
كاذبة.

◄ قالت النيابة العامة الكويتية في 
طعنها أمام محكمة التمييز على أحكام 

السجن التي صدرت بحق عشرات 
األشخاص المدانين باقتحام مقر 

البرلمان سنة 2011 ومن بينهم عدد من 
النواب الحاليين والسابقين، إّن جريمة 
االقتحام تعتبر األبسط قياسا بالجرائم 

التي اقترفها المتهمون خارج المقر 
ومن بينها تحريضهم لرجال األمن على 

العصيان والتمرد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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«من الضروري أن يتم إشراك أبناء الجنوب في عملية بناء ليبيا الجديدة من خالل الحل السياسي 

الذي تعمل عليه البعثة األممية».

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

«االنتخابـــات هي الطريـــق الوحيد والصحيـــح لتأكيد المســـار الديمقراطي وتداول الســـلطة، 

والوصول إلى سلطة شرعية منتخبة من الشعب الليبي}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

◄ استقبل مستشفى الجالء للجراحة 
والحوادث في بنغازي شرقي ليبيا، 

جثماني جنديين و12 جريحا من 
قوات الجيش الليبي، خالل أسبوع 

من المعارك مع التنظيمات اإلرهابية 
بمحيط الفندق البلدي.

◄ عبر سفراء بلجيكا وإيطاليا 
وألمانيا المعتمدين في تونس مساء 

الثالثاء، عن ثقتهم في سحب اسم 
تونس بداية من 23 يناير 2018 من 
قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا 

التي صدرت األسبوع الماضي من قبل 
مصالح االتحاد األوروبي.

◄ قضت محكمة إيطالية، األربعاء، 
بالسجن 6 سنوات بحق مواطن مغربي، 

إثر إدانته بـ“مزاولة نشاطات إرهابية 
على شبكة اإلنترنت“.

◄ دعت الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدستور في ليبيا، الثالثاء من تونس، 
سلطات بالدها والبعثة األممية بليبيا، 

إلى اتخاذ التدابير الالزمة إلجراء 
استفتاء شعبي على الدستور الجديد.

◄ أعلنت الحكومة الجزائرية عن 
فتح أكبر قاعة بالعاصمة والترخيص 

لتجمعات بالمحافظات، السبت المقبل، 
أمام األحزاب والجمعيات الراغبة في 
تنظيم تظاهرات تضامنية مع قضية 

القدس.

◄ قالت وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا 
بينوتي، خالل مشاركتها في االجتماع 

الوزاري لمبادرة دفاع خمسة زائد 
خمسة في باريس، إن استقرار ليبيا 

موضوع يحظى بانشغال الجميع، 
مشيرة إلى أن االستقرار السياسي في 

ليبيا أساسي للقدرة على بناء األمن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المحليـــة  االنتخابـــات  تســـير   - تونــس   {
التونســـية نحو التأجيل مرة أخـــرى، بعد أن 
طالبـــت ثالثة أحزاب فـــي االئتـــالف الحاكم، 
الهيئـــة العليا المســـتقلة لالنتخابات بتأجيل 
موعد هذه االســـتحقاقات المقرر مبدئيا في 25 

مارس المقبل.
وقـــال عضـــو الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
لالنتخابات عادل البرينصي، إن ممثلي أحزاب 
حركـــة النهضة وحركة نـــداء تونس واالتحاد 
الوطنـــي الحـــر، طالبـــوا خالل لقـــاء جمعهم 
الثالثاء بأعضاء الهيئـــة بتأخير موعد إجراء 

االنتخابات المحلية.
وســـبق أن تأجلـــت االنتخابـــات المحلية 
بعد أن كانت مقررة ليوم 17 ديســـمبر2017 إلى 
تاريـــخ 25 مـــارس 2018، كما ســـبق أن حّددت 
الهيئـــة موعدا لهـــذه االســـتحقاقات في 2015 
ليتم تأجيلها إلى ســـنة 2016 ثّم إلى سنة 2017 

وتأجلت مرة أخرى إلى سنة 2018.
وتتهم أحزاب المعارضة رئاستي الحكومة 
والجمهوريـــة بالمماطلـــة فـــي نشـــر الجدول 
االنتخابي بالرائد الرســـمي ودعوة الناخبين 
إلـــى االنتخابـــات المحلية، رغـــم تأكيد هيئة 
االنتخابـــات اســـتعدادها الكامـــل إلجراء هذه 

االستحقاقات.

وأكـــد البرينصـــي، أن هيئـــة االنتخابات 
راسلت رئاسة الحكومة، من أجل نشر الجدول 
االنتخابـــي الخـــاص باالســـتحقاق المحلـــي 
بالرائـــد الرســـمي، ورئاســـة الجمهوريـــة من 
أجل إصدار األمـــر الرئاســـي المتعلق بدعوة 
الناخبين إلى االقتراع في االنتخابات المحلية.
وبين أن الهيئة مازالت تتفاعل مع مختلف 
المحليـــة،  باالنتخابـــات  المعنيـــة  األطـــراف 
وقـــررت عقـــد اجتمـــاع معهم بداية األســـبوع 
القـــادم، لعرض مواقف جميع األطراف من هذا 
االســـتحقاق ومن المناخ االنتخابي العام أمام 

الرأي العام.

وقال البرينصي ”إن الهيئة العليا المستقلة 
االنتخابـــات  إلجـــراء  جاهـــزة  لالنتخابـــات 
المحلية في موعدها المقرر في 25 مارس 2018، 
وماضية في ذلك، ولن تعدل عن هذا الموعد إال 

متى توفرت أغلبية تطالب بتغييره“.
االنتخابـــات فاروق  وقـــال عضـــو هيئـــة 
بوعســـكر، إن رئيـــس الحكومة دعـــا األربعاء 
الهيئة إلـــى مواصلة التشـــاور مـــع األطراف 
المعنيـــة باالنتخابات التخاذ قرار حول تاريخ 
إجرائهـــا كما عبـــر للهيئة عن عـــزم الحكومة 
مســـاعدتها إلنجاح هذا االستحقاق االنتخابي 

في التاريخ الذي تقرره الهيئة .
وبين بوعســـكر في تصريح لوكالة األنباء 
الرســـمية أن اللقاء الذي جمع صباح األربعاء 
بقصـــر الحكومـــة بالقصبة رئيـــس الحكومة 
بأعضاء الهيئة تنـــاول دعوات بعض األحزاب 
للمزيـــد مـــن التشـــاور حـــول تاريخ انســـب 
لالنتخابات المحلية ومدى تقدم االستعدادات 

لهذه االنتخابات.
ولفـــت إلى أن الحكومـــة ال تقدم اقتراحات 
في هذا الشأن بل تساند الهيئة في قراراتها .

وفـــي صـــورة ما تـــم االتفاق علـــى تأجيل 
االنتخابات المحلية هذه المرة يتوقع مراقبون 
أن ال تجـــرى إال بعـــد االنتخابات التشـــريعية 

والرئاسية القادمة المزمع تنظيمها في 2019.
وتكتسي االنتخابات المحلية أهمية بالغة 
على اعتبار أنها تكّرس مبدأ الالمركزية ضمن 
قواعد تتمثل في شـــروط االنتخاب والترشـــح 

وتنظيم الحملة االنتخابية.
ويتفـــق عـــدد مـــن أحـــزاب المعارضة مع 
دعوات األحزاب الحاكمـــة لتأجيل االنتخابات 

المحلية في حين ترفضها أحزاب أخرى.
واجتمعت هيئة االنتخابات مساء الثالثاء 
مع ممثلي خمســـة عشـــر حزبـــا ومنهم حزب 
التكتـــل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 
وحركة الشـــعب وحزب البنـــاء الوطني، الذين 
جددوا تمسكهم بتاريخ 25 مارس 2018، كموعد 

نهائي إلجراء االنتخابات.
وفي المقابل، دعت عشرة أحزاب أغلبها من 
المعارضة الثالثـــاء في مقر حزب آفاق تونس 
(ممثـــل في االئتـــالف الحاكم)، الهيئـــة العليا 
المســـتقلة لالنتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء 
تشـــاوري مع كل األحـــزاب، وتحديـــد خارطة 
الطريق بخصوص إجراء االنتخابات المحلية 
والمصادقة علـــى مجلة الجماعـــات المحلية، 

وتركيز فـــروع المحكمة اإلدارية وضمان حياد 
اإلدارة. وعبـــرت هذه األحزاب عـــن احترازها 
بشأن نشـــر هيئة االنتخابات لجدول موعد 25 
مارس 2018 قبل التشاور معها، وهو ما اعتبر 

دعوة ضمنية لتأجيل هذا الموعد.
وترفض أحزاب (حركة آفاق تونس وحركة 
البديـــل وحركة مشـــروع تونس وحركة تونس 
أوال والحـــزب الجمهـــوري وحزب المســـتقبل 
الوطنـــي  العمـــل  وحـــزب  المســـار  وحـــزب 

الديمقراطي وحزب اللقاء الدســـتوري وحزب 
المبـــادرة) إجـــراء االنتخابـــات المحلية قبل 
مصادقة مجلس النواب على قانون الجماعات 
المحليـــة وتركيـــز فـــروع المحكمـــة اإلدارية 

وضمان حياد اإلدارة.
إال أن متابعين يرون أن األحزاب السياسية 
التـــي تدعو إلـــى تأجيل االنتخابـــات المحلية 
يعاني أغلبها من مشكالت تنظيمية وصراعات 

داخلية أفقدتها وزنها وشعبيتها.

تكهنات بتأجيل جديد لالنتخابات المحلية التونسية
[  الشاهد يدعو هيئة االنتخابات للمزيد من التشاور مع األحزاب قبل تثبيت موعد 25 مارس

[  استمرار االحتجاجات وتوقف الدراسة يعقدان الوضع في منطقة القبائل

تزايدت حدة الدعوات لتأجيل االنتخابات احمللية األولى في تونس منذ إسقاط نظام الرئيس 
األســــــبق زين العابدين بن علي، وهي الدعوات التي ترفضها أحزاب وتؤيدها أخرى باعتبار 

أن شروط إجناح هذا االستحقاق مازالت غير متوفرة.

ــــــد إلى األذهان  ــــــر أبعادا معقدة تعي أخــــــذ احلــــــراك األمازيغي املشــــــتعل مؤخرا في اجلزائ
ســــــيناريوهات األحداث املؤملة التي عاشــــــتها املنطقة في محطات عديدة، في ظل اســــــتمرار 
تعطل املدارس التعليمية والتعليق املؤقت للدروس في جامعة البويرة، فضال عن املســــــيرات 

واالحتجاجات اليومية، على موقف السلطة القاضي بتجميد عملية ترقية اللغة األمازيغية.
صابر بليدي

} اجلزائر - تعزز شـــلل المؤسسات التعليمية 
في منطقة القبائل، بسبب اإلضراب الذي يشنه 
تالميذ المدارس، احتجاجا على تجميد عملية 
ترقيـــة اللغـــة األمازيغية بقرار مجلـــس إدارة 
جامعة البويرة (شـــرقي العاصمـــة)، القاضي 
التربويـــة  األنشـــطة  وكل  الدراســـة  بتعليـــق 
والعلمية وكافة التظاهـــرات األكاديمية ابتداء 

من األربعاء.
إلى  واالحتجاجات  المظاهـــرات  وامتـــدت 
األمازيغيـــة  والمحافظـــات  المـــدن  مختلـــف 
علـــى غرار مـــدن باتنة وغردايـــة، حيث تعيش 
مختلف المدارس التعليمية وبعض الجامعات 
والكليات حـــركات تضامنية من طرف التالميذ 

والطلبة مع القضية التي أثارت غضب الشارع 
األمازيغي في الجزائر.

وكان قـــرار تجميد البرلمـــان للمخصصات 
الماليـــة الموجهـــة لترقيـــة اللغـــة األمازيغية 
وتوســـيع اســـتعمالها، بدعوى ضغوط األزمة 
االقتصاديـــة التـــي تعصف بالبالد، قد أشـــعل 
فتيـــل االحتجاجات التي تحولـــت إلى أحداث 

شغب وعنف في جامعة البويرة.
وهو مـــا دفع مجلـــس اإلدارة إلـــى تعليق 
الـــدروس مؤقتا وغلق الجامعـــة للحفاظ ”على 

الممتلكات العمومية من أيادي التخريب“.
وشـــدد ناشـــطون فـــي الحـــراك األمازيغي 
علـــى أنه رغـــم ”إقرار الدســـتور الجديد للبالد 
باألمازيغيـــة كأحد أضالع الهويـــة الجزائرية، 
ووعود الحكومـــة في المواســـم الماضية إلى 

ترقية وتوســـيع تعليـــم األمازيغية في مختلف 
محافظـــات الجمهورية، إال أن إرادة مبّيتة تريد 
توظيـــف الضغوط االقتصاديـــة للحيلولة دون 

إرساء قواعد الهوية الوطنية“.
وقال بيـــان مجلس إدارة جامعـــة البويرة، 
الذي اطلعـــت عليه ”العـــرب“، إنـــه ”نظرا لما 
تشـــهده الجامعة منذ اليوميـــن الماضيين من 
أحداث مؤسفة، وظهور سلوكيات داخل الحرم 
الجامعي انحرفت عن التقاليد الجامعية، تقرر 
تعليـــق كل األنشـــطة العلميـــة وغلـــق األبواب 

حفاظا على الممتلكات العمومية“.
وحـــذرت أحـــزاب سياســـية وشـــخصيات 
مســـتقلة من مغبـــة ”الزج بمنطقـــة القبائل في 
مســـتنقع جديـــد يعيد ســـيناريوهات األحداث 
المؤلمـــة التي عاشـــتها المنطقـــة، فيما يعرف 
بأحداث الربيع األمازيغي في مطلع الثمانينات، 
ومطلع األلفية التي أودت إلى سقوط العشرات 
من الضحايا في مواجهات بين السكان وقوات 

األمن“.
وشدد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال 
بن عبدالســـالم على ضـــرورة ”تفكيـــك الفتيل 
وإطفـــاء نار الفتنة المحدقـــة بالمنطقة والبالد 
عموما، في ظل األجندات الخفية التي تستهدف 

وحدة واستقرار الجزائر“.
وأضـــاف ”أن الهويـــة األمازيغية حســـمت 
فيها النضاالت التاريخية والتضحيات الكبيرة 
التي أفضت إلى إدراجها في الدســـتور األخير 
للبـــالد، كمكون أساســـي للهويـــة الوطنية إلى 

جانب العربية“.
وكان المناضل األمازيغي السابق والوزير 
الحالي للشباب والرياضة الهادي ولد علي أكد 
في مدينة تيزي وزو على أن ”الدولة الجزائرية 
التـــي عمـــدت إلـــى دســـترة وترســـيم اللغـــة 
األمازيغية كلغة وطنية ورسمية لن تتراجع عن 

مسألة ترقيتها“.
وقـــال إن ”الدولة لم تنتظر قانـــون المالية 
لعـــام 2018 من أجـــل وضع الوســـائل الالزمة 
لترقيـــة األمازيغية التي تـــم رفعها إلى مصاف 
لغة وطنية عام 2002، ثم لغة رسمية في القانون 

األعلى (الدستور) لشهر فيفري 2016“.

ووصـــف ولد علـــي األخبـــار التـــي تغذي 
الحراك المشتعل بـ“الشائعات الكاذبة“ العارية 
عن أي صحة و“تســـتهدف الصيـــد في المياه 
العكرة، واالستثمار في مثل هذه المسائل للنيل 
من وحدة واســـتقرار البالد، وال يمكن بأي حال 
من األحوال أن يتم ربط القضية بموازنة العام 
2018“. واتهمت أحزاب الســـلطة وعلى رأســـها 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، حزب العمال اليســـاري بافتعال 

هذه األزمة.
وقـــال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة 
التحرير سعيد لخضاري إن ”نائبة حزب العمال 
أخطـــأت بتقديمها مقترح التعديـــل في قانون 
المالية، المتعلق بتعميـــم اللغة األمازيغية مع 
علمها أنه ســـيرفض لكونه ببساطة ال يتماشى 

مع النص القانوني محل النقاش“.
وأضاف أن بعـــض األطراف تريد أن تحقق 
مكاسب سياســـية من هذه الوضعية في إشارة 
إلـــى القـــوى السياســـية والفعاليـــات األهلية 

المناصرة لما يعرف بـ”القضية األمازيغية“.
وتابع ”تفاجأت لألبعـــاد التي أخذتها هذه 
القضية وهذا دليـــل على أن األمازيغية مازالت 
قضية حساسة، ونحن في جبهة التحرير لسنا 
ضد ترقية هذه اللغة.. على العكس تماما ولكن 

يجب أن يتم ذلك في إطار منظم“.
ورد القيادي والنائـــب البرلماني عن حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق على 
المسيرات المنددة برفض ترقية األمازيغية من 
طرف نواب األغلبية البرلمانية، بالقول ”حزبنا 
لـــم يعرقـــل أبدا تعميـــم اللغـــة األمازيغية لكن 
نوابنا رفضوا مقترح التعديل، ألنه ال يتماشى 

مع روح نص قانون المالية 2018“.

موقــــف  الغمــــوض  يكتنــــف   - موســكو   {
موســــكو مــــن تخفيف حظــــر التســــليح على 
الجيش الليبي بشــــكل يســــمح بدعــــم قوات 
تابعــــة لحكومة الوفاق الوطنــــي بقيادة فايز

السراج.
فبعد ساعات من إعالن الخارجية الروسية 
اســــتعدادها للنظر فــــي تخفيف حظر تصدير 
الســــالح إلى ليبيا عقب الزيــــارة التي أداها 
وزير خارجية حكومــــة الوفاق محمد الطاهر 
ســــيالة إلى موسكو، ســــارع رئيس مجموعة 
االتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية 
ليف دينغوف إلى تجديد موقف بالده الرافض 

لتسليح الجيش الليبي قبل توحيده.
ودعــــا ليف دينغوف األربعــــاء إلى توخي 
الحــــذر والتــــروي فــــي مســــألة رفــــع الحظر 
المفــــروض علــــى األســــلحة إلــــى هــــذا البلد 
العربي، وانتظــــار تنفيذ اتفــــاق الصخيرات 

الموقع بين أطراف النزاع هناك.
الروســــية عن  ونقلت وكالة ”ســــبوتنيك“ 
دينغوف قوله ”نحن اليــــوم ال نتخذ خطوات 
متهــــّورة، ونزن بعناية كل مــــا نقوم به في ما 

يتعلق بالتسوية الليبية“.
”دعونا  الروســــي  الدبلوماســــي  وأضاف 
ننتظر لكي تدخل تعديالت اتفاق الصخيرات 
حيــــز النفاذ، من أجــــل أن نفهم أي جهة يجب 
أن تحصل على هذا السالح، وتحت رعاية من 

سيحدث هذا؟“.
وتابــــع ”مــــن المهــــم للغاية عــــدم ارتكاب 
خطــــأ في مســــألة حظر األســــلحة؛ لذلك ليس 
الوقت المناســــب اليوم للحديث عن خطوات
علــــى المفــــروض  الحظــــر  لرفــــع  محــــددة 

األسلحة“.
وســــبق أن قرر مجلس األمــــن الدولي عام 
2011 حظــــرا بموجــــب القرار رقــــم 1970 على 
توريد األســــلحة إلــــى ليبيا، وأهــــاب بجميع 
الدول األعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، 

ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتالفه.
ودعا سيالة الثالثاء خالل لقائه مع نظيره 
الروسي سيرجي الفروف إلى ضرورة تخفيف 
حظــــر التســــليح علــــى الجيش بما يســــمح 

بتسليح خفر السواحل الليبي.
وكان فايز السراج طالب خالل زيارة أداها 
إلى واشــــنطن األســــبوع الماضي، بتخفيف 
حظر التسليح على ليبيا، بحيث يتم السماح 
بدعــــم الجماعــــات المســــلحة المواليــــة لــــه، 
المتمثلة أساســــا في الحرس الرئاســــي الذي 

تم تشكيله منذ أشهر.
وهو الطلب الذي ردت عليه روسيا بسرعة 
على لســــان دينغوف الذي قال إنه ال طائل من 
الحديث عــــن رفع حظر التســــلح قبل توحيد 

القيادة العسكرية.

البرملان الجزائري يورط السلطة مع أنصار الهوية األمازيغية

غموض موقف روسيا 

من تسليح قوات السراج

حق مؤجل

متشبثون بهويتهم

أحزاب الســـلطة وعلى رأسها جبهة 

التحريـــر الوطنـــي والتجمع الوطني 

الديمقراطـــي، تتهم حـــزب العمال 

اليساري بافتعال هذه األزمة

◄

األحزاب السياســـية التي تدعو إلى 

تأجيـــل االنتخابـــات يعانـــي أغلبهـــا 

من مشـــاكل تنظيميـــة وصراعات 

داخلية أفقدتها شعبيتها

◄



الفرنســـية  الســـلطات  أعلنـــت   – باريــس   {
تحديدها ألكثر مـــن مئتي صيرفي خفي في كل 
من لبنان وتركيا يتولون تمويل أنشطة تنظيم 
داعـــش المتشـــدد، مما يضع أنقـــرة في موقف 
محرج، خاصة بعد إعترافات تاجر الذهب رضا 
ضـــراب، الذي أقر بتورط مســـؤولين أتراك في 

قضية كسر العقوبات األميركية على طهران.
وقـــال مدير جهاز مكافحـــة تمويل اإلرهاب 
برونـــو دال ”عملنـــا علـــى تحديد مـــا بين 150 
و200 من جامعي األمـــوال هؤالء والموجودين 
أساســـا فـــي لبنان وتركيـــا“، مشـــيرا إلى ”أن 
هـــؤالء الصيرفيين المتخفيـــن لداعش يتلقون 
أمواال موجهـــة بوضوح لتمكيـــن التنظيم من 

االستمرار“.

وأوضـــح دال أن رهان الجهـــاز يتمثل في 
تحديـــد ممولين جدد للتنظيـــم المتطرف الذي 
يرتهن بشكل متزايد للتمويل الخارجي، مؤكدا 
وجـــود رهان اســـتراتيجي يتمثل فـــي تحديد 
أماكن جامعـــي األموال الجـــدد لمحاولة تتبع 

مواقع انتشار التنظيم مستقبال.
وأضـــاف ”عملنـــا يتمثل أساســـا في رصد 
مؤشـــرات ذات مصداقية وضعيفة على التشدد 
والســـلوك المالي“، مشيرا إلى أن المبالغ التي 

ترصد تكون قليلة في أغلب األحيان.
ويراقـــب الجهـــاز أيضـــا الدعـــم التقليدي 
للتنظيـــم المتطرف مثل المنظمات اإلنســـانية 
والثقافيـــة، للحيلولة دون اســـتخدام مثل هذه 

الهيئات لتمويل اإلرهاب.
ويـــرى خبراء أن هزيمـــة تنظيم داعش في 
العـــراق وســـوريا، حرمته من مصـــدر تمويله 
األول على غرار غنائم الحرب أو ابتزاز األهالي 
ويحاول تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء 

إلى تمويالت خارجية.
وكانـــت المفوضيـــة األوروبيـــة أقـــرت في 
”فبراير من العام الماضـــي خطة عمل لمكافحة 
تمويـــل اإلرهـــاب، بطلب ملح من فرنســـا، بعد 

موجـــة الهجمات التـــي شـــهدتها باريس قبل 
عامين“.

وقـــال نائـــب رئيـــس المفوضيـــة فالديس 
دومبروفســـكيس، بعدما تبنى الخطة، ”بفضل 
الخطـــة اليوم، ســـنضع حدا ســـريعا لتمويل 
اإلرهـــاب مـــع اقتراح تشـــريعات في األشـــهر 
المقبلـــة“. وأضـــاف دومبروفســـكيس أن ”كل 
التدابيـــر التي عرضت اليـــوم ينبغي تنفيذها 

بحلول نهاية 2017“.
وتتضمن الخطة الفرنســـية جانبين؛ األول 
يتناول عمليـــات تحويل األموال للحيلولة دون 
وصولهـــا إلى اإلرهابييـــن، والثاني يهدف إلى 

تجفيف منابع التمويل.
تركـــز  األول،  الجانـــب  إلـــى  وبالنســـبة 
المفوضيـــة خصوصا على البطاقات المدفوعة 

سلفا والعملة االفتراضية.
للشـــؤون  األوروبـــي  المفـــوض  وقـــال 
االقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي ”نريد 
التصـــدي للطابـــع المجهـــول لوســـائل الدفع 

اإللكترونية هذه“.
وتعتبـــر البطاقات المدفوعة ســـلفا، والتي 
تبيـــن أنها اســـتخدمت فـــي تدبيـــر اعتداءات 
وشـــقق  ســـيارات  تأميـــن  لتمويـــل  باريـــس 
للمهاجمين، بديال من بطاقات الدفع العادية ال 
سيما بالنســـبة لألشخاص الذين ليست لديهم 

حسابات مصرفية.
والبطاقـــات التـــي تحمـــل أختام شـــركات 
”فيزا“ أو ”ماســـتركارد“ والمزودة برقم ســـري 
تتيح لمســـتخدميها أن يســـحبوا األموال نقدا 
من أجهزة الصرف اآللي، أو الشراء من متاجر 
أو عبر المواقع اإللكترونية على غرار البطاقات 

االئتمانية العادية الصادرة من المصارف.
وتســـتهدف الخطة أيضـــا األوراق النقدية 
مـــن فئة 500 يورو، وهي المفضلة في أوســـاط 
الجريمة المنظمة لسهولة حملها بشكل سري.

وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تســـتهدف 
المفوضية مصدرين للتمويل ”ســـوء استغالل 
تجارة الســـلع، ما يساعد اإلرهابيين في تمويه 
مصدر بعـــض األمـــوال، وتهريب اآلثـــار الذي 

يمارسه داعش ويساهم في تمويل عائداته“.
ويواجه النظـــام التركي بقيادة رجب طيب 
أردوغـــان انتقادات دولية، بســـبب دور بعض 
مســــؤوليه في تهريب األموال، ما يشجع على 

تنامي الحركات المتشددة. وأقّر رجل األعمال 
التركــــي الموقوف في الواليات المتحدة رضا 
ضراب، الشهر الماضي، بدفع قرابة 60 مليون 
يورو، بمثابة رشاوى لوزير االقتصاد السابق 

في تركيا، محمد ظافر كاغاليان، لدعم شبكته 
التي كانت تقود خطــــة للتهرب من العقوبات 
األميركية ضــــّد طهران. وأضــــاف ضراب أنه 
كان العبا رئيســــيا في خطة مكنته من تحويل 

ما بين خمســــة وعشــــرة ماليين يورو يوميا 
لعمــــالء إيرانييــــن، فيمــــا تفــــرض الواليات 
المتحــــدة عقوبــــات اقتصادية علــــى طهران 

بسبب تمويلها لإلرهاب في الشرق األوسط.

5

{روسيا فضلت غزو أوكرانيا، واختارت من خالل حرب هجينة التدخل في العملية الديمقراطية أخبار

في الواليات المتحدة}.

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األميركي

{صناعة الدفاع الوطني ســـوف تستمر بالتطور وسوف نحقق النصر في المواجهة مع الواليات 

المتحدة والقوى اإلمبريالية}.

كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية
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فرنسا تكشف تورط مكاتب صيرفة تركية في تمويل تنظيم داعش
[ أوروبا تجني ثمار خطة فرنسية لمكافحة تمويل اإلرهاب  [ رضا ضراب يقر بتورط وزير تركي في شبكة تهرب مالي

تسعى احلكومات األوروبية إلى جتفيف منابع متويل اجلماعات املتطرفة، من خالل تعقب 
أنشطة شبكات الصيرفة داخل دول االحتاد وخارجها، فيما يؤكد خبراء أمنيون أن تنظيم 
داعش أصبح يعتمد بشــــــكل رئيســــــي على التمويل اخلارجي من أجل تنفيذ أجنداته بعد 

هزميته في سوريا والعراق.

فضح أمرنا

يبحث قادة االتحاد األوروبي  } بروكســل – 
في بروكســـل الخميس سبال جديدة للحد من 
الهجرة عبر البحر المتوسط، لكنهم ال يزالون 
منقسمين بشأن طريقة التعامل مع الالجئين 

الذين ينجحون في بلوغ أوروبا.
األوروبـــي  المجلـــس  رئيـــس  واقتـــرح 
دونالد توســـك وضع آلية جديدة للتمويل في 
الميزانيـــة التالية لالتحـــاد، التي تغطي عدة 
أعوام بـــدءا من 2021، بهـــدف ”وقف الهجرة 
غير المشـــروعة“، لتحل محل مناشدات جمع 
المال لهذا الغرض، التي شهدتها دول التكتل 
منذ الطفـــرة الكبيرة في عـــدد الوافدين قبل 

عامين.
وقال ديميتريس أفراموبولوس، المفوض 
األوروبـــي لشـــؤون الهجـــرة، إن مقترحـــات 
توســـك ”تقـــوض إحـــدى ركائـــز المشـــروع 

األوروبي الرئيسية وهي مبدأ التضامن“.
وتتضـــارب الحلول المقترحـــة في اآلونة 
األخيـــرة ممـــا يعنـــي أن األمـــل ضعيف في 
التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المستهدف 

في يونيو القادم.
ويلتـــزم االتحاد األوروبي بتقديم مختلف 
أنـــواع المســـاعدات للحكومات في الشـــرق 
األوســـط وأفريقيا بهدف منـــع مواطني هذه 
الـــدول مـــن القيـــام بالرحلة الصعبـــة نحو 
الشـــمال، وذلك رغـــم االنتقـــادات التي تقول 
إن هـــذه السياســـة تؤدي إلى تفاقـــم معاناة 
الالجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي 

للبحر المتوسط.
ورغـــم ثبوت صعوبة تنفيـــذ هذه الخطط 
في بعـــض المناطق وخاصة فـــي ليبيا، فإن 
كل دول االتحـــاد األوروبي ومؤسســـاته في 

بروكسل متفقة على هذا النهج.
وترغـــب إيطاليا واليونـــان ودول أخرى 
مطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط وأيضا دول 
ثرية بعيدة عن ساحل المتوسط مثل ألمانيا 
فـــي التزام كل دول االتحاد باســـتقبال حصة 
محددة من طالبـــي اللجوء، فيما ترفض دول 

شيوعية سابقا المقترح.
وتقـــول هذه األخيرة إن قبول اســـتضافة 
الجئين مسلمين ســـيقوض سيادتها وأمنها 
وتجانـــس مجتمعاتهـــا، مشـــيرة إلـــى أنها 
ترغب في تقديم مســـاعدات وأموال ومعدات 

للســـيطرة على حدود االتحاد األوروبي، بدل 
استقبال الالجئين.

وقاضـــت المفوضية األوروبيـــة، بالفعل، 
بولنـــدا والمجـــر وجمهورية التشـــيك لعدم 
استقبالها الحصص الخاصة بها من طالبي 
اللجوء الذين وصلوا في أوج أزمة الالجئين 
عام 2015. وتقترح أستونيا، الرئيس الحالي 
لالتحاد األوروبـــي، االلتزام بخطة الحصص 
اإللزاميـــة عندما يكون عـــدد الوافدين كبيرا 
جـــدا، مـــع إضافة شـــيء من المرونة بســـن 
تشـــريع يقضي بـــأن نقل طالبـــي لجوء بين 
دول االتحاد يجب أن يكون بموافقة الدولتين 

المرسلة والمستقبلة لهم.
الجهـــة  وهـــي  المفوضيـــة،  واقترحـــت 
التنفيذيـــة بالتكتل، نقـــل طالبي اللجوء على 
أســـس إلزامية في أوقات الهجرة الجماعية، 
بينمـــا يكـــون اســـتقبال طالبـــي اللجوء في 

الظروف العادية اختياريا.
ولكن سرعان ما وأد دبلوماسيون من عدة 
دول باالتحاد األوروبي تلك الفكرة في المهد، 

قائلين إنها ال تنطوي على مقومات النجاح.
وكانت المفوضية، التـــي كانت وراء هذا 
البرنامـــج وجهت في يونيـــو الماضي، تهما 

لدول هنغاريا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، 
بسبب رفضها استقبال حصص الجئين، مع 

أن القضاء األوروبي أكد طابعه القسري.
وقال رئيس الحكومـــة الهنغارية فيكتور 
أوربـــان ”ال نريـــد أن نصبـــح دول هجـــرة، 
وال شـــعبا مختلطـــا“، معتبـــرا أن ”التأثيـــر 

المسيحي“ في المجتمع يتراجع.
ويرغـــب البرلمـــان األوروبي فـــي إعادة 
التوطيـــن اإللزامـــي لطالبي اللجـــوء في كل 
األوقـــات بغـــض النظر عن عـــدد المهاجرين 
الوافديـــن، فيما ال تـــزال أعـــداد المهاجرين 
الوافديـــن في الوقت الحالـــي ضئيلة مقارنة 
بذروة عامي 2015 و2016، ولكن هذا قد يتغير 

مع بداية موسم جديد للهجرة.
وتسعى ألمانيا منذ وقت طويل إلى تمرير 
قرار بشـــأن طالبي اللجوء بأغلبية األصوات 
فـــي حالة عدم التوصل إلـــى إجماع، وهو ما 

فاقم االنقسامات بين الدول األعضاء.
ورحبت الحكومة األلمانية يوليو الماضي 
بقرار حكم محكمة العدل األوروبية والخاص 
بتأييـــد قاعـــدة االتحاد األوروبـــي في تقديم 
طلبـــات اللجوء في أول دولة أوروبية يصلها 
الالجئون، مشـــيرة إلى أن القرار يؤكد توافق 

اإلجـــراء األوروبـــي في الوضع االســـتثنائي 
أيضا.

وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
األلمانيـــة إن الحكومة ترى في حكم المحكمة 
تأكيـــدا علـــى أن قواعد اتفاقيـــة دبلن تتمتع 
بالصالحيـــة فـــي كل الظـــروف، وحتـــى في 

الظروف االستثنائية أيضا.
وبحســـب حكم المحكمة، ليس مسموحا 
بالحيـــد عـــن القواعـــد المنظمـــة للجوء في 
االتحـــاد األوروبـــي، ووفقـــا لقواعـــد دبلـــن 
المعمـــول بها فـــي االتحاد األوروبـــي، فإنه 
يتعين تقديم طلب اللجـــوء في أول دولة يتم 

الدخول إليها من دول االتحاد.
وأصـــدرت المحكمـــة، التـــي تتخـــذ مـــن 
لوكســـمبورغ مقرا لهـــا، حكمها فـــي قضية 

تقدمت بها سلوفينيا والنمسا ضد كرواتيا.
وأثارت مسألة كيفية تسجيل المهاجرين 
وتوزيعهم في دول الكتلة األوروبية انقساما 
كبيـــرا بين الدول منـــذ 2015، عندما عبر أكثر 
مـــن مليـــون مهاجـــر، معظمهم من ســـوريا 
والعـــراق وأفغانســـتان، إلى أوروبـــا، بينما 
فتحـــت كرواتيا في ذلك الوقـــت حدودها مع 
دول غيـــر أعضاء باالتحاد للســـماح بالمرور 

اآلمن.
ويعـــد حكـــم المحكمة األوروبيـــة ضربة 
لدول شـــرق أوروبا التي اعترضت على قبول 
المهاجرين والتي أثارت استياء نظرائها في 

التكتل.
ســـلوفاكيا والمجـــر بدعـــم من  وكانـــت 
جارتهمـــا بولنـــدا، تريـــدان مـــن المحكمـــة 
األوروبيـــة أن تبطل مخططـــا وضعه االتحاد 
األوروبـــي، يلزم كل دولة مـــن الدول األعضاء 
باســـتضافة عـــدد مـــن الالجئيـــن لتخفيف 
األعباء عن اليونان وإيطاليا اللتين تصلهما 
أعداد هائلة مـــن طالبي اللجـــوء عبر البحر 

المتوسط. طوابير لن تنتهي

أوروبا منقسمة حول استضافة الالجئني ومتفقة على الحد من أعدادهم

فالديس دومبروفسكيس:

بفضل الخطة الفرنسية 

سنضع حدا سريعا لتمويل 

اإلرهاب وتبييض األموال

فيكتور أوربان:

ال نريد أن نصبح دول هجرة 

وال شعبا مختلطا ألن التأثير 

المسيحي في المجتمع يتراجع

◄ أوقفت السلطات األمنية التركية 
األربعاء 22 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم 

داعش المتشدد في محافظة إسطنبول، 
حيث صادرت وثائق وملفات وأدوات 

رقمية من منازل الموقوفين.

◄ بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي إن األربعاء أول زيارة رسمية له 
إلى بكين على أمل إتمام مصالحة مع 

الصين بعد التوتر الذي سببه نشر 
سول لمنظومة دفاعية أميركية مضادة 

للصواريخ.

◄ قال منير اإلسالم قائد وحدة مكافحة 
اإلرهاب في شرطة بنجالدش األربعاء إن 
بالده لم تعثر على أي أدلة تربط متهما 

من مواطنيها بمحاولة تنفيذ تفجير 
انتحاري في نيويورك االثنين الماضي 

بمتشددين في بنجالدش.

◄ قرر قاض إسباني يتولى قضية 
رئيس كتالونيا المقال كارليس 

بودجمون وأعضاء حكومته توسيع 
نطاق التحقيق ليشمل عددا أكبر من قادة 

اإلقليم االنفصاليين، قبل االنتخابات 
المبكرة المرتقبة األسبوع المقبل.

◄ دعت روندا األربعاء إلى إجراء 
تحقيق حول تواطؤ فرنسا في اإلبادة 

الجماعية التي شهدتها البالد منتصف 
القرن الماضي، مشيرة إلى أن باريس 

ساعدت في توفير مالذ آمن للروانديين 
الذين ارتكبوا اإلبادة، رغم علمها بأن 

عرقية التوتسي كانت مستهدفة.

◄ نقلت السلطات اليونانية األربعاء 
مجموعة من المهاجرين إلى البر 

الرئيسي في إطار جهودها لتخفيف 
االزدحام في مخيمات جزر بحر إيجة، 

مشيرة إلى أنه تم إيواء المهاجرين في 
فنادق وشقق ومخيمات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

  

} باريس - أمرت السلطات الفرنسية بإغالق 
مسجد يقع في قلب محافظة مرسيليا، جنوب 
شـــرق البالد، ملدة ســـتة أشـــهر، اعتبـــارا من 
اخلميس، بسبب اخلطب املتطرفة التي يلقيها 

إمامه الهادي دودي.
وأعلـــن رئيس الشـــرطة أن هذا املســـجد، 
الذي يديره اإلمام الهادي دودي ”يندرج ضمن 
وأصبح ”مرجعا  احلركة اإلسالمية املتطرفة“ 

للتشّدد“.

ومنذ انقضاء مدة حالة الطوارئ بفرنسا، 
في أوائل نوفمبر املاضي، مت إغالق مسجدين، 
فيما لم تفتح ثالثة مســـاجد أخـــرى أبوابها، 

حسب وزارة الداخلية.
وقـــال رئيس الشـــرطة فـــي منطقة بوش 
إدانـــة  مازيير،“رغـــم  دو  أوليفيـــه  رون،  دي 
االعتـــداءات التي حصلت في فرنســـا“، إال أن 
اخلطب التي تلقى في هذا املســـجد ويتم بثها 
أحيانا عبر اإلنترنت ”تشـــّرع اجلهاد املسلح 

وقتل من يزني واملرتّدين“. وأشـــارت الشرطة 
إلـــى أن العديـــد مـــن مرتادي املســـجد قالوا، 
فـــي الســـنوات األخيـــرة، إنهم ينتمـــون إلى 
القاعدة أو إنهم ذهبوا إلى العراق وســـوريا، 
قيلت في  وإن ”رســـائل فيها كراهية ومتييز“ 
املسجد، وتنتشـــر في املؤسســـات التعليمية 
التابعة له. وقال نائب رئيس املجلس اإلقليمي 
للديانة اإلســـالمية عبدالرحمن غول ”انتظرنا 

هذا القرار منذ زمن“.

فرنسا تتعقب المتطرفين داخل المساجد
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} بريوت – لفت مراقبون في لبنان إلى حجم 
التحوالت التـــي ظهرت على رئيـــس احلكومة 
اللبنانية سعد احلريري منذ استقالته الشهيرة 

من الرياض في 4 نوفمبر املاضي. 
ويرى هؤالء أن االنقالب في مقاربات الرجل 
منـــذ ترشـــيحه لســـليمان فرجنيـــة ”الصديق 
للرئيس الســـوري بشار األسد، ثم  الشخصي“ 
بعد ذلك ترشيحه مليشال عون املتحالف الوفي 
مـــع حزب الله لرئاســـة اجلمهورية، يأخذ هذه 
األيام أبعادا جديدة تنقله وتنقل تيار املستقبل 
إلى موقع مختلف عن ذلك الذي متوضع داخله 

منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
واعتبـــر عارفـــون أن كالم احلريري مؤخرا 
عن عملية ”طعن في الظهر“ مورست ضده لدق 
إســـفني بينه وبني السعودية، وعن خيانات من 
قبل أصدقاء وعن عزمه ”بق البحصة“ لكشـــف 
مالبسات ذلك، كلها عوامل من شأنها أن تبعده 
عن حلفائه أو بعض حلفائه داخل معســـكر 14 

آذار كما داخل تيار املستقبل نفسه.
ويتســـاءل مقّربون من حـــزب احلريري في 
خلواتهـــم عن احلكمة مـــن ضعضعة الصفوف 
داخـــل املعســـكر املناوئ حلـــزب اللـــه وإيران 
في الوقت الذي تشـــتد فيه الضغـــوط العربية 
والدوليـــة ضـــد احلـــزب وطهـــران، ال ســـيما 
التصريحـــات التي صدرت الثالثـــاء عن وزير 
اخلارجية الفرنســـي جان إيف لودريان والتي 

هاجم فيها “محور إيران“ في املنطقة.

ينطلـــق رئيـــس احلكومـــة اللبنانيـــة في 
مواقفـــه اجلديدة مـــن أجواء واكبت مســـألة 
وجود احلريري في السعودية إثر اإلعالن عن 
اســـتقالته من الرياض. وتتحـــدث األنباء عن 
اتهامات سيقت ضد النائب املسيحي السابق 
فارس سعيد، منسق حتالف 14 آذار، بأنه كان 

محّرضا ضد احلريري لدى السعودية.

تباعد بين الحلفاء

يســـاق نفـــس االتهام إلى ســـمير جعجع، 
رئيس حزب القوات اللبنانية وسامي اجلميل 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية أيضا، كونهما 
زارا الســـعودية بدعـــوة مـــن الريـــاض قبـــل 
أســـابيع من اســـتقالة احلريري، وأن ما نقاله 
للقيادة السعودية كان انتقادا للسياسات التي 
يعتمدها احلريري والتي تعتبر محابية حلزب 

الله.
وتتحـــدث هذه األجواء عن دور لعبه املفكر 
اللبناني رضوان الســـّيد، الذي كان مقّربا من 
احلريـــري األب ثم االبن قبل أن يعلن الســـّيد 
افتراقـــه عن ســـعد احلريري بســـبب مواقف 
األخيـــر التـــي اعتبرها متماهيـــة مع احلزب. 
وحتـــى أن بعض اإلشـــاعات حتدثـــت عن أن 
خطاب استقالة احلريري كتبه رضوان السّيد 
املعروف بقربه من الســـعودية، وهو أمر نفاه 

السّيد نفسه.
وتؤكـــد مصـــادر قريبـــة مـــن تيـــار 
املســـتقبل أن النائب بهيـــة احلريري، 
وهي عّمة ســـعد احلريـــري، هي التي 
توّلت التواصل مـــع الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون وشـــجعت علـــى تصعيد 
بعـــودة  للمطالبـــة  الرســـمي  املوقـــف 
احلريـــري إلـــى بيـــروت، فيمـــا 
الداخلية  وزيـــر  تولـــى 
املســـتقبلي نهاد 
املشـــنوق قطـــع 
الطريق على فكرة 
راجت حول تولي 
احلريـــري  بهـــاء 
رئاســـة تيـــار 
املســـتقبل مـــكان 
أخيه سعد، حني 

فاجأ اجلميع بتصريحه الشهير الذي قال فيه 
”نحن لسنا قطيعا“.

وال ميكن إال تسجيل تباعد يشوب عالقات 
تيار املســـتقبل بحزب القـــوات اللبنانية منذ 
حدث االســـتقالة. ووصل أمر اخلالف إلى حد 
التلويـــح بإجـــراء تعديـــل وزاري يبعد وزراء 
القـــوات اللبنانية عـــن احلكومة قبل أن يصار 
إلـــى االســـتغناء عن الفكـــرة. وفيمـــا يتناول 
اإلعالم أنباء عـــن تواصل يجري بني الفريقني 
إلعادة تصحيح العالقـــة وإزالة التوتر، مازال 
اللقـــاء املنتظر بني ســـعد احلريري وســـمير 

جعجع عرضة لتكهنات وتوقعات ضبابية.
وتقـــول بعـــض األنباء إن التيـــار الوطني 
احلر الذي يقـــوده وزير اخلارجيـــة اللبناني 
وصهـــر الرئيس عون جبران باســـيل، مرتاح 
للتباعد احلاصل بني ”املســـتقبل“ و“القوات“، 
ذلـــك أن ما هـــو توتر بني جعجـــع واحلريري 
يقابلـــه ما ميكـــن اعتباره شـــبه انهيـــار في 
عالقة جعجع وباســـيل، ناهيك عن خطط تعد 
لتحالفات جتمع تياري املستقبل والوطني في 
االنتخابـــات النيابية املزمع إجراؤها في مايو 

من العام املقبل.
وفيما اســـتعاد ســـعد احلريري بعضا من 
شعبيته إثر موضوع االستقالة واللبس الذي 
شـــاب غيابه عن لبنان، فإن امتعاضا يســـود 
داخل الكتـــل الشـــعبية املناصرة كمـــا داخل 
تيار املســـتقبل جـــراء ما يصفونـــه بخضوع 
احلريـــري للقواعـــد التي يفرضهـــا حزب الله 
علـــى لبنان، خصوصا وأن ما صدر عن التزام 
كامل التيارات السياسية بخيار النأي بالنفس 
عن الصراعات في املنطقة، ال يعدو كونه حبرا 

على ورق ال يكترث له احلزب.
وتلفت األوســـاط إلى أن تصريحات نائب 
األمـــني العام للحزب الشـــيخ نعيم قاســـم من 
طهران وحادثة جتوال قائد ميليشيا عصائب 
أهل احلق العراقية قيس اخلزعلي في جنوب 
لبنـــان تفاصيل أتـــت بعد ســـاعات من إمتام 
التي أعادت احلريري  توليفة ”النأي بالنفس“ 

عن استقالته.
وتتســـاءل مراجـــع مراقبـــة عـــن حكمـــة 
احلريـــري مـــن تأكيـــد التباعـــد مـــع القوات 
اللبنانية وهم شـــركاؤه في التصدي لدمشـــق 
وطهـــران واحلـــزب بعـــد اغتيال والـــده، كما 
احلكمـــة من تعميـــق اخلالف داخل املعســـكر 
السياســـي اللبنانـــي القريب من الســـعودية 
مقابل االقتراب مـــن حتالف حزب الله والتيار 

الوطني احلر القريب من طهران.

مصلحة البلد

على الرغم مـــن تأكيد احلريري على موقع 
الســـعودية في لبنان ووعده مبتابعة مســـألة 
”النـــأي بالنفس“ مبـــا يحمي اململكـــة من أي 
حمـــالت تطالها من لبنان، إال أن بعض املنابر 
تأخذ علـــى رئيس احلكومة وضع نفســـه في 

موقـــع وســـطي ”حماية ملصلحـــة البلد“ وفق 
ما يردد، فيما أن تاريخه وموقعه السياســـيني 
يحتمـــان عليه التموضع بشـــكل حاســـم ضد 
الهيمنـــة اإليرانية في املنطقة، وال ســـيما تلك 

التي متارس في لبنان من قبل حزب الله.
وتقـــول بعض املراجع إن مواقف احلريري 
األخيـــرة الغامـــزة من قنـــاة األصدقـــاء تضع 
عالمات استفهام حول طبيعة تقييمه للتناقض 
الرئيســـي لبرنامجه السياســـي، بحيث يغيب 
حزب الله عن مشهد اخلصوم وتتركز انتقادات 

تيار املستقبل على معسكر احللفاء.
وتضيف املراجع أن موقف سامي اجلميل 
علنـــي وذهـــب إلـــى حـــد عـــدم املشـــاركة في 
احلكومـــة احلالية وأن مواقف ســـمير جعجع 
معلنـــة فـــي انتقـــاده لضعف الشـــراكة داخل 
احلكومة وانتقاده لســـلوك حـــزب الله داخل 
لبنـــان واملنطقة. وتلفت هـــذه املراجع أنه إذا 
حصلت شكوى من قبل احللفاء لدى السعودية 
فهي مـــن باب احلرص علـــى حماية لبنان من 
االختـــراق اإليراني ومن موقـــع احلرص على 
تعظيم دور احلريري في هذا الشأن على رأس 

احلكومة اللبنانية.

ونقل عن أوساط مسيحية مستقلة أنه من 
الطبيعي أن تكون هناك قـــراءات مختلفة بني 
تيار املستقبل والقوات اللبنانية لنفس املشهد 
من داخل روحية حتالفهما، إال أن ذلك ال ميكن 
أن يتحـــول إلـــى عـــداوة وقلـــب االصطفافات 
لصالـــح اندماج احلريري داخـــل ثنائية حزب 

الله والتيار الوطني احلر.
وأضافـــت هـــذه األوســـاط أن ”القـــوات“ 
ينتقـــدون لكنهم ليســـوا متورطـــني مبا يتهم 
حزب الله به من عمليـــات اغتيال طالت رفيق 
احلريـــري ورفاقه كما بســـعي احلزب اليومي 
لإلطاحة بالدولة اللبنانيـــة. وتذّكر بأن عالقة 
احلريريـــة السياســـية بالتيارات املســـيحية 
الســـيادية تاريخية منذ رفيق احلريري، فيما 
عالقـــة حزب اللـــه وحلفائه بنفـــس احلريرية 

السياسية مكيافيلية خبيثة.
وتضيف هذه األوساط أن وجود احلريري 
علـــى رأس احلكومة هو مطلب حقيقي للقوات 
وحلفائـــه بينمـــا يعتبر حزب اللـــه أن وجود 
احلريـــري علـــى رأس احلكومـــة هـــو وظيفة 
يقررهـــا لـــه أو مينعهـــا عنـــه وفـــق أجندته 

وأهوائه.

[ {دولة} حزب الله تستمد قوتها من تصدع 14 آذار  [ عزل الكتائب والقوات وجر المستقبل نحو تحالف انتخابي مع التيار الوطني
الحلفاء للحريري: مصلحة البلد في رفع وصاية إيران عن لبنان

عاد اجلدل في املشــــــهد السياســــــي اللبناني إلى مربع التأزم األول وســــــط تصعيد يخدم 
توجهات حزب الله على حساب ”مصلحة البلد“. وبعد أن كان سعد احلريري قاب قوسني 
مــــــن أن يخرج بالبلد من عنق أزمة مزمنة عاد وخلط األوراق في وقت كان من الضروري 
وضع النقاط على احلروف بشكل قطعي قبل الدخول في معركة االنتخابات النيابية والتي 
يبدو أن عنوانها الرئيسي سيكون رفع الوصاية اإليرانية على لبنان ضمن مرحلة ستكون 
مصيرية للبنان ولسعد احلريري وتيار املستقبل أيضا، حيث يسود امتعاض داخل الكتل 
الشعبية املناصرة كما داخل تيار املستقبل مما يصفونه بخضوع احلريري للقواعد التي 
يفرضها حزب الله على لبنان، والتي تتســــــبب في تباعد بني تيار املســــــتقبل وحلفائه ومن 

ذلك حزب القوات اللبنانية.

في 
العمق

سياسة ال تنأى بالنفس بل تلقي بالبلد في أتون تعقيدات مزمنة

{السعودية حليف وصديق أساسي لتيار المستقبل، وهناك بعض {المخبرين} يلتقون مع خصوم 
السعودية لمحاولة توريطها ضد مصلحة لبنان}.

  أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

{ما ســـمعه جعجع في السعودية هو نفســـه الذي كان قد سمعه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا منذ 
أكثر من ستة أشهر إلى اليوم}.

 شارل جبور
رئيس جهاز التواصل واإلعالم في حزب  القوات اللبنانية 

S

ي
وتؤكـــد مصـــادر
املســـتقبل أن النائ
وهي عّمة ســـعد ا
توّلت التواصل مــ

ي و

ميشـــال عون وشـــ
الرســـمي املوقـــف 
احلريـــري إل
تولـ

ي
اخلارجية الفرنســـي جان إيف لودريان والتي 

يهاجم فيها “محور إيران“ في املنطقة. ن إير ر

ما الحكمـــة من تعميق الخالف داخل املعســـكر 
اللبنانـــي القريب من الســـعودية مقابل االقتراب 
مـــن تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر القريب 

من طهران

المؤتمر الشعبي العربي: التطبيع مرفوض مع إيران كما إسرائيل

يعتبر البيـــان اخلتامي للمؤمتر  } تونــس – 
الشـــعبي العربـــي، الـــذي اســـتضافته مدينة 
احلمامـــات التونســـية مؤخـــرا، خطـــوة ذات 
اســـتراتيجية هامة قام بها املثقفـــون العرب، 
مـــن القوميني أساســـا، من ناحية تشـــخيص 
إيران وإســـرائيل كعدوين للعرب، ومن ناحية 
القطع مع ”املؤمتر القومي“ الذي لطاملا تغيرت 

والءاته حسب الظرف واحلدث.
ولم يخرج البيان في شكله العام عن اللغة 
التقليدية احلماســـية للنخبة السياســـية، إال 
أن الالفـــت كان القطـــع القـــوي والواضح مع 
املخاتلة التي كانت تستثمر  توجهات ”قومية“ 
ورفض اإلمبريالية وفي  في شـــعار ”املقاومة“ 
بـــني النخب السياســـية  العـــداء ”الغريـــزي“ 

(املعارضة) واملنظومة الرسمية.
وكان مازن التميمي، الناطق الرسمي باسم 
هيئة تنظيم املؤمتر الشعبي العربي، شدد على 
أّن مشاركة العديد من الشخصيات العربية من 
مشـــارب مختلفـــة ومتنوعة تســـاهم في جعل 
املؤمتـــر نقطة انطالق لطور جديـــد من العمل 
يقطع مع سياســـة الكيل مبكيالني، فمن ينشر 
الفوضـــى في اليمن ويحتل العراق ويهدد أمن 
دول اخلليج العربي ال ميكن أن يكون ألي سبب 

من األسباب ”حليفا“.

وحتدث الكاتب األحـــوازي عباس الكعبي 
مشـــيرا إلى أن "هذا املؤمتـــر هو جتاوز عملي 
وفكـــري ونظري وسياســـي لرؤيـــة القوميني 
التقليديـــني ممـــن جمعهم ما يســـمى ”املؤمتر 
القومي العربي“ الذي يســـتظل عمليا بالرؤية 
اإليرانية بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر عبر 
حـــزب اللـــه الـــذي يفـــرض هيمنتـــه املاديـــة 
واملعنويـــة على ذلك املؤمتـــر، بذريعة عداءهم 
للفكر اإلسرائيلي“. ولفت الكعبي إلى أنه "كان 
واضحا أن متوسط عمر املشاركني في املؤمتر 
الشعبي العربي في تونس يتراوح بني 30 عاما 
و50 عامـــا، في حني أن املؤمتر القومي العربي 
ضـــم في صفوفه أجيال علـــى ما بني 60 وأكبر 
مـــن 80 عاما، ومـــن أصحاب  الـــرؤى القومية 

التقليدية اإلنهزامية".
ويؤكد محمد الهاشـــمي بلوزة، أمني ســـر 
املؤمتـــر على أن من بني النقاط التي أكد عليها 
املؤمتر هو وضع حد ورفض املشروع اإليراني 
وفضح أدواته وأحزابه وميليشـــياته وكل من 
حتالـــف أو تعاون معه والســـعي ملقاومة هذا 
املشروع وإفشاله، وذلك ضمن سياق رفض كل 
أشكال االحتالل واإلرهاب والطائفية واملذهبية 
والنزاعات العنصرية. ويضيف بلوزة أن إيران 
متارس نفس ممارســـات االحتالل اإلسرائيلي، 

فهـــي حتتل أرض األحـــواز العربية منذ مطلع 
القـــرن املاضي، كمـــا حتتل اجلـــزر اإلماراتية 
احتالال مباشـــرا، وحتتـــل العـــراق من خالل 
ميليشيات احلشد الشـــعبي ومتارس اإلرهاب 

والقتـــل اجلماعي وحتتل جـــزءا من لبنان من 
خالل ذراعها العســـكرية حزب الله وكذلك في 
ســـوريا. ويرفض املؤمتر، كما أشـــار إلى ذلك 
ضيـــاء الصفـــار، رئيس اللجنـــة التحضيرية، 

بوضوح املشروع اإليراني الطائفي والعنصري 
التوسعي وأحزابه وميليشياته ومن يتحالف 
أو يتعـــاون معه في العالـــم العربي ومقاومته 
مبختلـــف الوســـائل، كمـــا يأتـــي ردا على كل 
املؤمتـــرات التي تعقـــد حتت الفتـــة القومية، 
والتـــي تعمل في األصل علـــى تهديد املصالح 

القومية للبلدان العربية واختطاف شعوبها.
ويقول الهاشمي بلوزة إن ”املؤمتر القومي 
العربي كان مؤمترا عربيا حني كان يدافع عن 
القضايا العربية ولكن في الســـنوات األخيرة 
انحرف عن مســـاره وأصبـــح أداة من أدوات 
إيران مـــن خالل حزب اللـــه وبعض األطراف 
اللبنانية املوالية، وأصبح هذا املؤمتر يتلقى 
أمواال إلقامة نشـــاطاته عبر املجموعة املوالية 
لطهران، وبالتالي أصبـــح يأمتر ألوامر دولة 

أجنبية ولم يعد مؤمترا قوميا“. 
ويشـــدد على أن املؤمتر الشـــعبي العربي 
ميثـــل ”حتديـــا كبيـــرا وتكذيبا لألســـطورة 
اإليرانية اإلســـرائيلية التـــي أرادت أن تكرس 
التطبيـــع عن طريق التخويـــف العربي غرس 

ثقافة االستسالم“.

[ تجمع قومي بديل عن المؤتمر القومي العربي الموالي إليران

نظرة قومية مختلفة
{النفط مقابل البناء}.. 
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} بغداد – مـــع إغالق ملف ”احتالل داعش“ 
ألجزاء واســـعة مـــن العـــراق، يواجه رئيس 
الوزراء حيدر العبادي مهمة تبدو عسيرة في 
الشـــهور املقبلة، تتمثل في نزع سالح احلشد 
الذي حتـــول إلى مطلـــب دولـــي، بعدما كان 

حديثا داخليا.
وتضافرت إشارات كثيرة خالل الشهرين؛ 
املاضـــي واحلالي، فـــي هذا الشـــأن. وبدأت 
اإلشـــارات من الواليات املتحدة التي وصفت 
على لســـان املتحدث باســـم خارجيتها نائب 
رئيـــس هيئة احلشـــد الشـــعبي أبـــي مهدي 
املهنـــدس، بــــ ”اإلرهابـــي“، قبـــل أن يتحرك 
الكونغرس لوضع ثالثة من فصائل احلشـــد 

على الئحة املنظمات اإلرهابية.

ولم تكن الواليات املتحدة الدولة الوحيدة 
التـــي تهتم بهـــذا امللـــف، إذ اتخـــذ الرئيس 
الفرنســـي إميانويل ماكـــرون موقفا صريحا 
منه، مطالبا بـ“حل ميليشيا احلشد الشعبي“، 
ودعا إلى ”نزع سالح تدريجي (على أن يشمل 
ذلـــك) خصوصـــا (قوات) احلشـــد الشـــعبي 
التي تشـــكلت في األعـــوام األخيرة مع تفكيك 

تدريجي لكل امليليشيات“.
وجاءت اإلشـــارة األهم فـــي هذا امللف من 
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في 
العـــراق، يان كوبيتش، الذي بحث مع املرجع 
الشـــيعي األعلى علـــي السيســـتاني ”حصر 

سالح احلشد الشعبي بيد الدولة“.
ونقـــل بيان البعثة األمميـــة عن كوبيتش 
قولـــه إنـــه اتفق مـــع السيســـتاني، بعد لقاء 
في النجـــف، ”حـــول أهمية ضمـــان التنفيذ 
الكامل لقانون هيئة احلشـــد الشـــعبي الذي 
يضمن حصر السالح في أيدي الدولة وحتت 

سيطرتها“.
وذكـــر البيان أن كوبيتش والسيســـتاني 
اتفقا كذلك على أن ”قوات احلشـــد الشعبي ال 
ينبغي أن تشـــارك في االنتخابات“. وبسبب 
حظوة السيســـتاني الكبيرة لدى املاليني من 
أتباعه في العراق، حترص الطبقة السياسية 

علـــى عـــدم إغضابـــه. ويقـــول مقربـــون من 
مكتب املرجع الشـــيعي األعلـــى لـ“العرب“ إن 
”مصير احلشـــد الشـــعبي وســـالحه، مرهون 
بالسيســـتاني“، ويضيـــف هـــؤالء، متحدثني 
مـــن النجف، حيث مقـــر املرجعية الدينية، أن 
”احلشـــد تشـــكل بســـبب فتوى السيستاني، 

وميكن حله بفتوى أخرى“.
وصيـــف 2014، عندمـــا اجتـــاح تنظيـــم 
داعـــش أجزاء واســـعة مـــن العراق، شـــماال 
وغربـــا، أصدر السيســـتاني فتـــوى اجلهاد 
الكفائي ســـمحت لكل من يســـتطيع أن يحمل 
الســـالح بالتطوع لقتال تنظيم داعش. وعلى 
الفور، تطوع اآلالف من الشـــبان الشـــيعة في 
مجموعـــات مســـلحة، انتشـــرت فـــي محيط 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد حلمايتها، قبل 
أن تبـــدأ الزحف رفقة اجليـــش العراقي نحو 

احملافظات التي يسيطر عليها داعش.
واستغلت فصائل عراقية مسلحة مرتبطة 
باحلرس الثوري اإليراني فتوى السيستاني 
لتوســـيع دائرة التجنيد في صفوف الشـــبان 
الشـــيعة، ما ســـمح لها الحقا بإرسال املئات 
منهـــم للقتـــال إلـــى جانـــب قـــوات الرئيس 
السوري بشار األسد، في النزاع احمللي الذي 
يشهده البلد املجاور للعراق منذ مارس 2011.

الفصائـــل  هـــذه  أربكـــت  الفتـــوى  لكـــن 
لصدورهـــا،  األولـــى  األيـــام  وفـــي  أيضـــا. 
تنصلت الفصائل عنهـــا، وقالت إنها ال تتبع 
السيستاني دينيا، بل تقلد مرشد إيران علي 
اخلامنئـــي. لكن عـــزوف الكثير من الشـــبان 
عنها بسبب ذلك، أجبرها على إعالن تبعيتها 

الدينية للسيستاني.
ويقول مراقبون إن هذه الفصائل سرعان 
ما ستعاود إعالن تبعيتها للخامنئي، في حال 
تدخل السيستاني معلنا حل احلشد، وهو ما 
يتوقعه مراقبون بعد إعالن العبادي ”النصر 
النهائـــي“ على داعش. ويواجه أي حديث عن 
احلشد الشـــعبي ومستقبله، بشـــكوك بشأن 

دوافعه.

استيعاب جزء من مقاتلي الحشد

وتشن ”جيوش إلكترونية“، عبر فيسبوك 
وتويتر، هجمـــات إعالمية كبيرة، ضد كل من 
ينتقد احلشد الشـــعبي في الداخل واخلارج، 
أو يطالب بحله. ووفقـــا ملطلعني، فإن ”إيران 
جتند العديد من جنوم فيســـبوك في العراق، 

للترويج للحشد، ومهاجمة خصومه“.
ويســـود اعتقاد في األوســـاط السياسية 
العراقيـــة بـــأن ”السيســـتاني وحـــده القادر 
علـــى التعامل مع احلشـــد بأريحية“. ويقول 
مقربون مـــن رجل الدين األشـــهر في العراق 
إن ”السيســـتاني يدعم فكرة اســـتيعاب جزء 

من مقاتلي احلشـــد الشـــعبي في املؤسسات 
العسكرية الرسمية، وجزء آخر في املؤسسات 
املدنيـــة، علـــى أن يعـــود املتبقـــون منه إلى 

ممارسة حياتهم القدمية“.
ويتوقع هؤالء التزام اآلالف من املتطوعني 
بأي موقف يعلنه السيســـتاني بشأن مصير 
احلشد الشعبي، ولكن من املستبعد أن يلتزم 

بذلك قادة الفصائل املوالية إليران.
وكشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عن أن 
مصير قوات احلشـــد الشـــعبي وامليليشيات 
املدعومة من إيران ُيعـــّد أحد أبرز التحديات 
السياسية التي ســـتواجه احلكومة العراقية 
وشـــركاءها فـــي التحالـــف الدولـــي، خـــالل 
املرحلـــة املقبلة، متوقعة نشـــوب خالف حاد 
داخل البيت الشيعي بســـبب تعدد (التقليد) 
للمرجعيات، وبخاصة مرجعية املرشد األعلى 

في إيران آية الله علي خامنئي.
وال يتوقـــع الكاتـــب السياســـي العراقي 
فـــاروق يوســـف أن ”يجـــازف السيســـتاني 
بإصـــدار فتـــوى تنص بشـــكل مباشـــر على 
إلغاء احلشـــد الشعبي خشية منه على هيبته 
الصوريـــة التي قد تتعـــرض لالهتزاز إذا ما 
رفضـــت فصائل مـــن ذلك احلشـــد االنصياع 
لفحـــوى تلك الفتوى، غير أن األســـوأ من حل 
احلشـــد الشـــعبي ميكن أن يقع إذا ما قررت 
إيـــران وهي التـــي تديره من خالل حرســـها 
الثـــوري أن يتم دمجه باجليش العراقي وهو 
مـــا ميكـــن أن يســـمم العالقة بني املؤسســـة 
العسكرية والدولة من خالل ما ميكن اعتباره 
غطاء سياسيا محليا جلماعات مسلحة تتبع 
أوامر تصدر من دولة أخرى. سيدخل العراق 
يومها نفقا آخر مـــن أنفاق متاهته. لن يكون 
يسيرا بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي أن يتصـــدى ملعضلـــة بذلك احلجم 
حتى وإن كان الرجل يحظى بدعم دولي. ذلك 
ألن قرارا يتعلق مبصير احلشـــد الشـــعبي ال 
ميكن أن يأخـــذ طريقه إلى حيز التنفيذ ما لم 

يحـــظ مبوافقة الســـلطات اإليرانية أو يكون 
صادرا منها“.

ويضيف يوسف أن ”احلشد الذي أضفيت 
عليـــه هاالت القداســـة الطائفية لم يتأســـس 
علـــى قاعدة الدفـــاع عن أراضـــي العراق بل 
عن األماكن املقدســـة للشـــيعة، وهي أماكن ال 
تخـــص العراقيني وحدهم واإلشـــراف عليها 
بالنســـبة للولي الفقيه ليـــس من اختصاص 
احلكومة العراقية. هنا بالضبط تكمن العقدة 
التي تهب احلشد مشـــروعية استمراره على 
املســـتوى الطائفي. بهذا املعنى فإن احلشـــد 
ليـــس فصيال عراقيا مســـلحا بـــل هو جيش 
تابـــع لواليـــة الفقيه ال تنتهـــي مهماته بطرد 
داعـــش من األراضـــي العراقية بـــل تعد تلك 
الواقعـــة بداية لاللتحاق بركـــب اجلمهورية 

اإلسالمية في إيران“.   

غطاء سياسي

يكـــرر العبـــادي منذ شـــهور إعالنه الذي 
ينـــص علـــى أن ”الفصائل السياســـية التي 
لديهـــا جماعـــات مســـلحة لـــن يســـمح لها 
باملشـــاركة في االنتخابات“، وهو ما يغضب 
قيادات احلشـــد الشـــعبي، التـــي تريد غطاء 

سياسيا يوفره البرملان لسالحها.
وعمليـــا فـــإن، معظم الفصائل املســـلحة 
املواليـــة إليـــران، لديها متثيل سياســـي في 
البرملان أو احلكومـــة العراقية. وميكن لقادة 
احلشـــد الشعبي املشاركة في االنتخابات في 

حال استقالتهم، بحسب القانون.
ويقول مراقبون إن حكومة العبادي رمبا 
تضطـــر إلى خـــوض مواجهة محـــدودة مع 
أطراف في احلشـــد الشـــعبي، بعد رفع غطاء 

السيستاني عنه.
احلكومـــة  أن  هـــؤالء  ويضيـــف   
ليســـت في حاجـــة إلى االشـــتباك مع 
هذه الفصائل حتت عنوان احلشـــد، بل 
ميكنها تصنيفها على أنها ميليشـــيات 

أو عصابات خارجة عن القانون.
وتعهد العبادي بنزع سالح عناصر 

احلشـــد الشـــعبي، الـــذي يرفضون 
اخلضوع لســـلطته. وقـــال إن ”من 
غير املســـموح فـــي العـــراق أن 

حتمل أي مجموعة سواء كانت 
عراقية أو أجنبية، الســـالح 

إن لم تكن مخولة بذلك“، 
مضيفا ”إن أي 

جهة حتمل 
السالح 

خارج 
الدستور 

تعد خارجة 
على القانون، ويجب 

مواجهتها“.
ويقـــول وزير داخليته قاســـم األعرجي 

إن مهمـــة األجهـــزة األمنيـــة العراقيـــة بعد 
القضاء على داعش، هي مالحقة العصابات 

اخلارجة عن القانون.
وينتمـــي األعرجي نفســـه إلـــى منظمة 
بـــدر، أحد فصائل احلشـــد الشـــعبي. لكنه 
منـــذ التحاقه بحكومة العبـــادي يقدم ”أداء 

مهنيـــا“، على حد وصـــف مراقبني، 
على  العـــراق  انفتاح  ويدعـــم 

محيطه العربي.
ويعـــرف عـــن الفصائل 
إليران،  املواليـــة  املســـلحة 

أنها تضم العديد من املطلوبني 

فـــي جرائم جنائيـــة، أو محكومني أو هاربني 
من السجون. ويقول مراقبون إن مالحقة هذه 
الفئـــات رمبا تشـــكل غطاء لـــوزارة الداخلية 
العراقية لتحييد العديد من الفصائل العراقية 

املسلحة املوالية إليران.
وبعد زوال تهديد داعش، بإمكان العبادي 
إعادة قطعات عســـكرية كبيـــرة من اجلبهات 
في املناطق الســـنية إلى مواقعها األساسية 
في محافظات الوســـط واجلنـــوب. ويحظى 
العبـــادي بتأييد قيادات عســـكرية نافذة في 
مختلـــف أجهـــزة الدولـــة العســـكرية. ومنح 
العبادي الفرصة لقادة عســـكريني في القوات 
العراقية املسلحة من الصف الثاني، ليمألوا 
مشـــهد احلرب على داعش، وارتبطت أسماء 
هؤالء بانتصـــارات كبيرة في صـــالح الدين 
واألنبار واملوصل، ما أدى إلى حتسن صورة 
اجليش العراقي، بعد االنتكاسة التي تعرض 

لها صيف 2014.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــؤالء القـــادة مع 
وحداتهـــم العســـكرية ســـيدعمون إجراءات 
العبـــادي في ”منع تشـــكل جيش مـــواز، من 
بوابة احلشـــد الشـــعبي“، لكن رغبة العبادي 
واملجتمع الدولي في حل احلشـــد الشـــعبي، 
أو نـــزع ســـالحه، تصطدم برفـــض علني من 

شخصيات عراقية، مقربة من إيران.
ويقول زعيـــم حركة عصائـــب أهل احلق 
قيـــس اخلزعلـــي إن ”مـــن يريد حل احلشـــد 
الشعبي يريدنا أن نكون مجردين من السالح 
الـــذي دافعنـــا به عـــن كرامتنا“، مهـــددا بأن 
”جميع احملاوالت حلل احلشد الشعبي سابقا 

فشلت وستفشل مستقبال أيضا“.
وبالنســـبة للخزعلي، الذي ارتبط اســـمه 
بالعنف الطائفي، عندما كان قياديا بارزا في 
ميليشـــيا جيش املهدي، قبل انشـــقاقه 
وتشكيل مجموعته املسلحة اخلاصة، 
فإن ”االنتصار العســـكري لن يكتمل 
السياســـي“،  االنتصار  حتقيق  دون 
ما يكشـــف عن نوايا صريحة بشـــأن 

املشاركة في االنتخابات.
العراق  في  السنة  ويخشى 
أن يستخدم سالح احلشد 
يعولون  لكنهـــم  ضدهـــم، 
علـــى السيســـتاني فـــي 

احتوائه. 
ويقول وزير املالية 
السابق، رافع 
العيساوي، الذي 
ينحدر من مدينة 
الفلوجة، ذات 
الغالبية السنية، 
إن ”احلاجة 
إلى احلشد 
الشعبي 
انتفت“. 
وأضاف 
”نخشى حدوث حرب 
أهلية بسبب انتشار 
السالح وكثرة 
املقاتلني“. وطالب 
العيساوي، 
السيستاني، 
بإصدار فتوى حلل 
احلشد الشعبي، 
لـ“انتفاء 
احلاجة إليه 
في مرحلة ما 
بعد داعش“.
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[ الميليشيات تتمسك بالسالح وتتطلع إلى أدوار سياسية  [ فتوى السيستاني شكلت الحشد، فهل يحله بفتوى مضادة
مأزق جديد في العراق: الحشد الشعبي وخطط الحل

مأزق احلشد الشعبي هو عنوان املرحلة القادمة في العراق بعد غلق صفحة تنظيم الدولة 
اإلسالمية. ومتدد داعش كان السبب في تكوين احلشد الشعبي إثر فتوى جهاد الكفائي 
التي أطلقها املرجع الديني األعلى في العراق علي السيســــــتاني. في خضم احلرب على 
داعش لم تظهر االختالفات والتباينات بني امليليشــــــيات املكونة للحشــــــد الشــــــعبي بشكل 
مباشــــــر وعدائي كما هي اليوم، ومرد هذه االختالفات أساسا التباين في املرجعيات بني 
ميليشــــــيات عراقية موالية للسيستاني وميليشــــــيات تدين بالوالء إليران وحتارب من أجل 
مشروعها في العراق، وهي التي تقف اليوم ضد أي خطوة لنزع سالح امليليشيات وإعادة 
رســــــم تواجدها ضمن القوات احلكومية الرســــــمية. ويشكل تعاظم نفوذ امليليشيات، التي 
جاءت إيران بأغلبها، خطرا على الدولة وعلى النظام حيث لم يعد قادة امليليشيات يكتفون 
بدورهم العســــــكري الداعم للجيش النظامي بل باتت أعينهم تبحث عن النفوذ والســــــلطة 

وتخطط خلوض االنتخابات.

في 
العمق

من مرجعه خامنئي غير ملزم بما يمكن أن يفتي به السيستاني

هل سيقدر السيستاني على تحجيم المارد اإليراني

{يجب نزع ســـالح تدريجي على أن يشـــمل ذلك خصوصا قوات الحشـــد الشـــعبي التي تشكلت في 

األعوام األخيرة مع تفكيك تدريجي لكل الميليشيات}.

إميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{المرحلـــة الجديدة فـــي العراق ســـتكون مهمتنا فيها العمل علـــى محاربة العصابـــات الخارجة عن 

القانون والقضاء عليها وحصر السالح بيد الدولة وسيادة القانون}.

قاسم األعرجي
وزير الداخلية العراقي

 الحشد ليس فصيال عراقيا مسلحا 

بل هو جيش تابع إليران ال تنتهي 

مهماته بطرد تنظيم داعش من 

األراضي العراقية بل يعد ذلك بداية 

دوره في العراق

ل مراقبون إن حكومة العبادي رمبا 
لى خـــوض مواجهة محـــدودة مع 
احلشـــد الشـــعبي، بعد رفع غطاء  ي

عنه. ني
احلكومـــة أن  هـــؤالء  ضيـــف 
حاجـــة إلى االشـــتباك مع ي

صائل حتت عنوان احلشـــد، بل 
صنيفها على أنها ميليشـــيات 

ت خارجة عن القانون.
د العبادي بنزع سالح عناصر 
لشـــعبي، الـــذي يرفضون
لســـلطته. وقـــال إن ”من 
ــموح فـــي العـــراق أن
 مجموعة سواء كانت

و أجنبية، الســـالح 
مخولة بذلك“،

ن أي 
ل

جة 
ون، ويجب 

ا“.
ول وزير داخليته قاســـم األعرجي 

األجهـــزة األمنيـــة العراقيـــة بعد 
لى داعش، هي مالحقة العصابات 

عن القانون.
ـــي األعرجي نفســـه إلـــى منظمة

فصائل احلشـــد الشـــعبي. لكنه  د
حاقه بحكومة العبـــادي يقدم ”أداء

على حد وصـــف مراقبني،
على العـــراق  نفتاح 

عربي.
رف عـــن الفصائل 
إليران،  املواليـــة 

العديد من املطلوبني 

فشلت وستفشل مستقبال أيضا
وبالنســـبة للخزعلي، الذي ارتبط اس
بالعنف الطائفي، عندما كان قياديا بارز
ميليشـــيا جيش املهدي، قبل انشــ
وتشكيل مجموعته املسلحة اخلا
”االنتصار العســـكري لن يك فإن
السياسـ االنتصار  حتقيق  دون 
ما يكشـــف عن نوايا صريحة بش

االنتخابات. املشاركة في
الع في  السنة  ويخشى 
أن يستخدم سالح احل
يعو لكنهـــم  ضدهـــم، 
علـــى السيســـتاني

احتوائه. 
ويقول وزير امل
السابق،
العيساوي،
ينحدر من م
الفلوجة،
الغالبية الس
إن ”احل
إلى احل
الش
انتف
وأض
ح ”نخشى حدوث
أهلية بسبب انت
السالح و
املقاتلني“. وط
العيسا
السيست
بإصدار فتوى
احلشد الشع
لـ“ان
احلاجة
في مرحل
بعد داع



} كلنا يعلم أن قضية الصراع العربي 
اإلسرائيلي لم تتوقف يوما عن التدهور 

واالنحدار إلى املزيد من التعقيد على مدى 
أكثر من ٧٠ عاما، حتى بعد التوصل إلى 
معاهدة السالم مع مصر واتفاق أوسلو 

ومعاهدة السالم مع األردن.
لم يتوقف الصراع عن الغليان باستثناء 

فترات تهدئة قصيرة، لكنه سرعان ما كان 
يعود إلى التصعيد وبزخم يفوق ما كان عليه 

قبل تلك االتفاقات. كل مراجعة سنوية خلارطة 
الصراع واالستيطان واالستيالء على األراضي 

تكشف أن خسائر الفلسطينيني تواصل 
االتساع منذ قيام إسرائيل.

أشك في أن هناك أي مراقب حصيف يعتقد 
أن الصراع العربي اإلسرائيلي ميكن أن يصل 

إلى حل نهائي في املنظور القريب بعد أن 
تكسرت جميع احملاوالت الكبرى لوضعها على 
الطاولة العاملية وفشلت في حتقيق أي نتائج.

كانت القضية بحاجة إلى زلزال غير 
مسبوق لكي تتوجه أنظار العالم إليها وتضع 

اجلميع في موقف محرج ال ميكن السكوت 
عليه ولكي تتم مراجعة القضية على نحو 

عاجل وغير قابل للتأجيل.
ليست هناك خطوة ميكن أن تستوفي تلك 

الشروط، أكبر من التحرش بعقدة الصراع 
املستحكمة والتي تستفز مشاعر اجلميع وال 
ميكن أن تهدأ ويتم إخفاؤها حتت البساط، 

سوى مستقبل القدس الذي ال ميكن أن 
يتجاهله أحد من أطراف الصراع أو املراقبني 
الدوليني ألنه يصطدم بقوة بالقانون الدولي.

هنا جاء قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، حني اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

دون أن يذكر القدس املوحدة كما كانت تأمل 
إسرائيل. لم يذكر ترامب أيضا القدس الغربية 
أو الشرقية. ولو فعل ذلك ألمكن تهدئة الزوبعة 

وسقوطها في بئر النسيان بعد فترة قصيرة 
من االحتجاجات. هل تعّمد إعالن قراره بتلك 

الطريقة لكي يفرض عدم انسحابها من طاولة 
القضايا التي ال حتتمل التأجيل، ولكي يعطي 

حديثه عن صفقة القرن زخما هائال.
قد نكتشف قريبا أن قرار ترامب كان 

قنبلة دخان ضرورية لفرض قضية الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على طاولة العالم، 

ومنعها من مغادرة الطاولة إلى أن يتم 
حسمها على رؤوس األشهاد وبطريقة نهائية.

قد نكتشف بعد حني أن القرار الصاعق 
هو أفضل ما حدث للقضية الفلسطينية من 
أجل إخراجها من رحلة املوت البطيء، التي 

لم تتمكن احلروب واملفاوضات واالنتفاضات 
واتفاقات السالم من إيقافها وأن القضية ما 

كانت لتحسم لوال ذلك الزلزال.
هناك فرصة أن يؤدي القرار إلى نتائج لم 
تكن في حسبان ترامب وال في حسبان اليمني 
اإلسرائيلي الذي احتفل مبكرا بالقرار كنصر 

كبير إذا انقلب السحر على الساحر.
سيكون من أسوأ النتائج أن يعود 

الفلسطينيون إلى اإلصرار على حل الدولتني 
الذي لن مينحهم سوى مقاطعات منقوصة 
السيادة حتت قبضة دولة إسرائيلية قوية، 
وسيؤدي ذلك إلى بقاء نقاط التفجر لعقود 
ورمبا لقرون مقبلة ليس بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني فقط بل في عموم املنطقة.
هناك فرصة غير مسبوقة للقضاء على 

نظام التمييز العنصري اإلسرائيلي إلى األبد 
إذا وّحد الفلسطينيون جهودهم للمطالبة 

بدولة واحدة من النهر إلى البحر، دولة 
علمانية بحقوق مواطنة متساوية جلميع 

سكانها من العرب واليهود وبقية األقليات 
واألعراق األخرى.

ستكون تلك الدولة في صالح جميع 
املواطنني في األراضي الفلسطينية وإسرائيل 

وستكون أمامها فرصة هائلة لالنتعاش 
على جميع األصعدة. وسوف تفتح األبواب 

الستقرار غير مسبوق في عموم املنطقة.
أعلم أن ذلك اخليار سيواجه مقاومة 

شرسة من قبل اليمني اإلسرائيلي. وقد سبق 
أن تكسرت جميع محاوالت إطالق هذا اخليار 
حني مت ثني الفلسطينيني عنه بسهولة كبيرة.

لكن قرار ترامب األخير ميكن أن مينح هذا 
اخليار قوة استثنائية ألن رفض اإلسرائيليني 

له سوف يكون مبثابة إصرار وقح على 
التمييز العنصري، وسوف ينظر إليه على أنه 

صفعة غير مقبولة للمعايير العاملية.
هناك الكثير من النكسات التي حتولت 

تداعياتها إلى فرصة هائلة ولم يعد باإلمكان 
تخيل عدم حدوثها بعد أن أدت إلى نتائج 

إيجابية لم تكن في احلسبان.
قرار ترامب لن يسمح ألحد من األطراف 
املباشرة بل وحتى األطراف الدولية بإهمال 

القضية الفلسطينية بعد اليوم. وسوف يؤدي 
حتما لتقصير عمرها ووقف انحدارها املزمن 

وتغيير اإلسرائيليني حلقائق أرض الواقع.
ال أستبعد أن نقول في وقت ليس ببعيد 

إنه لوال قرار ترامب الوقح ملا متكنا من 
رؤية ضوء في نهاية نفق الصراع العربي 

اإلسرائيلي املزمن.

قنبلة ترامب الضرورية 

جدا

سالم سرحان

جد

كاتب عراقي
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} قيس اخلزعلي وهو أحد صبيان مقتدى 
الصدر السابقني شوهد في جنوب لبنان. 

اختلف احملللون السياسيون في اجلهة التي 
تود إيران إرسال رسالتها إليها من خالل تلك 

الواقعة التي أشرف على مسرحتها حزب 
الله.

البعض قال إنها موجهة إلى إسرائيل 
ملناسبة أي حرب مقبلة، فيما التفت آخرون 

إلى اململكة العربية السعودية بسبب استقالة 
سعد احلريري وتراجعه عنها. وهما رأيان 

على قدر من الفكاهة الساذجة، غير أن الرأي 
األكثر ظرفا هو الذي أكد من خالله قائلوه 
أن تلك الرسالة كانت موجهة إلى الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، شخصيا، مبناسبة 
قراره االعتراف بالقدس عاصمة للدولة 

العبرية.
لقد اهتمت وسائل اإلعالم العربي بتلك 

الزيارة وهو ما أضفى عليها دالالت ال 
تتحملها وال تنطوي عليها. فالرجل الذي 
يقود في العراق ميليشيا طائفية اسمها 

”عصائب أهل احلق“ وإن ُعرف بوالئه 
اإليراني ال ميثل في املعادلة السياسية 

العراقية شيئا ُيذكر، إضافة إلى أنه مطلوب 
دوليا الرتباطه بعمليات إرهابية، كانت 

القوات األميركية قد رصدتها قبل سنوات.
هو واحد من سفاحي اخلط الطائفي 
الثاني. وال أعتقد أن تسليط الضوء على 

حتركاته ينفع في شيء. ال نفيا وال إثباتا. 
فهو مجرد أداة ال صانع قرار بالرغم من أن 
وجوده ضمن قادة احلشد الشعبي قد وهبه 

نوعا من الغطاء في ظل مسعى األحزاب 
الشيعية ملنح ذلك احلشد صفة قانونية.

غير أن قيس اخلزعلي مثل سواه من 
قادة احلشد يظل في مكانه احلقيقي الذي لن 

يتمكن من مغادرته، رجل عصابات خارجا 
على القانون.

تاريخ الرجل يضعه في صف طويل 
من القتلة واإلرهابيني واملرتزقة وقطاع 

الطرق ورجال املافيا التي متتهن اخلطف 
تنفيذا ملشروع إيران في نشر قيم الفوضى 

في العالم العربي. هؤالء الذين يستقبلهم 
حزب الله من غير موافقة أو معرفة اجلهات 

اللبنانية املختصة، يشكلون دليال دامغا على 
ارتباط ذلك احلزب مبنظومة قوى اإلرهاب 

التي تديرها ومتولها إيران عامليا.
وإذا ما عـدنا إلى املنطق السياسي 

السليم فإن حماسة حزب الله لظهور قيس 
اخلزعلي جنوب لبنان كانت خطوة غير 

موفقة أراد من خاللها حسن نصرالله 
استفزاز شركائه في احلكم الذين أبدوا ميال 
كبيرا للتهدئة في ظل وضع إقليمي تسيطر 

عليه التجاذبات التي تظل في غاية الغموض 
من جهة ما ميكن أن تؤدي إليه من نتائج، 
قد تفتح الباب على املزيد من التدهور في 

العالقات بني الدول.
ليس من مصلحة حزب الله أن تشتد 

أزمات لبنان الداخلية بعد أن أقدم رئيس 
الوزراء على االستقالة اعترافا منه بعجزه 
عن إدارة مؤسسات دولة وضعها احلزب 

املذكور في سلته.
غير أن حزب الله بالرغم من تغوله 

السياسي هو في حقيقته مشروع حرب 
دائمة، إضافة إلى أنه ال ميلك مشروعا وطنيا 

يجعله في منأى عن املشاركة السلبية في 
أزمات املنطقة تنفيذا ملبدأ النأي بالنفس 

الذي هو مجرد شعار يرفعه وزير خارجية 
لبنان املوالي حلزب الله كلما وجد نفسه 

محرجا في اتخاذ موقف واضح.
لذلك فإن من املؤكد أن حزب الله ال ميلك 

أن يقدم للبنان سوى استعراضات رثة 
وعلى قدر كبير من العبثية مثل ذلك املشهد 
الذي ظهر فيه مجرم هو قيس اخلزعلي في 

اجلنوب اللبناني وهو البقعة التي ينظر 
إليها العرب بشيء كبير من االعتزاز، كونها 

أرضا عربية محررة.
ال يستضيف حزب الله على أرض لبنان 

سوى القتلة. هل هناك شك في ذلك؟
بالنسبة جلماعة طائفية ال تؤمن بالقيم 
الوطنية وال بحق لبنان في أن يكون سيدا 
على أرضه مستقال بقراره، فإن القتلة هم 

رموز املقاومة التي حتولت لألسف إلى أن 
تكون عنوانا للمشروع اإليراني في املنطقة.

لذلك فإن حزب الله ال يشعر باخلزي 
ألنه يستقبل مجرما على أرض ُيفترض 
أنها اكتسبت نوعا من الرمزية الوطنية 

واإلنسانية بسبب ارتباطها بإنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي.

فإذا ما كان مجرم مثل قيس اخلزعلي 
قد دنس أرض اجلنوب، فإن احلرية هي أول 
املتضررين. حرية لبنان التي وضعها خادم 

الولي الفقيه في قفص.

حرية لبنان في قفص حزب الله

{الفســـاد بات يشكل تهديدا كما اإلرهاب، والفساد ممول رئيسي له، وتجربة العراق أثبتت أن 

اإلرهاب أرض خصبة للفساد، وكالهما يغذي اآلخر}.

حسن الياسري
رئيس هيئة النزاهة املستقلة في العراق

{مبـــدأ النـــأي بالنفس مهـــم للغاية ومن لم يحترم هذا المبدأ ســـيكون اللوم عليه، ولن نســـمح 

مطلقا بأن يدفع الشعب اللبناني الثمن}.

سعد احلريري
رئيس الوزراء اللبناني

الحاجة إلى برنامج {النفط مقابل البناء} 

ليست فقط ضرورية وإنما ماسة إلنقاذ 

قطاع واسع من العراقيين يعيشون 

تحت معدالت الصفر، إضافة إلى أن 

التطبيق القانوني النزيه للبرنامج 

سيوفر للعراق تدفق المليارات من 

الدوالرات على خزانته العامة

هارون محمد
كاتب عراقي

} جنح نظام حزب البعث العراقي بشهادة 
أعدائه في تنفيذ برنامج ”النفط مقابل 

الغذاء“ في منتصف التسعينات من القرن 
املاضي، متعاونا مع منظمة األمم املتحدة، 
بشكل أذهل املراقبني السياسيني واخلبراء 

االقتصاديني في ظل شح املوارد املالية 
وقسوة احلصار الدولي اجلائر. وال يزال 
الرجل التنفيذي للمشروع ووزير التجارة 

األسبق محمد مهدي الراوي يتلقى الدعوات 
دوريا من مراكز بحث ودراسات دولية 

وجامعات عاملية، للحديث عن جتربة البطاقة 
التموينية املتميزة التي كانت تضم أكثر من 

عشرين مفردة غذائية جّنبت العراقيني اجلوع 
والعوز واحلرمان، وأمنت لهم حياة معيشية 

ليست مرفهة بالتأكيد، ولكنها وفرت قدرا 
كبيرا من احتياجات الشعب األساسية وبأقل 
األسعار، حتى أن عوائل عراقية كثيرة كانت 
تعمد إلى استبدال مواد تفيض عن حاجتها 
بسلع أخرى، أو بيعها في األسواق احمللية.

واليوم يعود حزب البعث وهو خارج 
السلطة واحلكم، ويطرح برنامجا مشابها 

على الشعب العراقي واملجتمع الدولي واألمم 
املتحدة ودول صنع القرار وكل املعنيني 

بالعراق عنوانه ”النفط مقابل البناء“ ضمن 
مشروع وطني شامل وموسع جاء في ورقة 

سياسية قدمها عضو القيادة القومية للحزب 
خضير املرشدي إلى املؤمتر الشعبي العربي 

الذي اختتم أعمال دورته األخيرة (دورة 
القدس) في تونس االثنني املاضي، بعد 

اجتماعات استمرت ثالثة أيام وشاركت فيها 
شخصيات سياسية وأكادميية من أغلب 

الدول العربية، بحثت خاللها آخر تطورات 
األوضاع في الوطن العربي، واملتغيرات التي 

طرأت على عدد من بلدانه.
وبالتأكيد فإن جناح أي برنامج وطني في 

حجم وأهمية ”النفط مقابل البناء“ تستلزم 
لتنفيذه حكومة كفؤة وبرملان نزيه وآليات 

عمل مثابرة وقيادات ميدانية تتمتع بحس 
وطني وخبرة في األداء.

وهذه املواصفات ال تتوفر في احلالة 
العراقية الراهنة، حيث الفساد ينخر 

مفاصل البالد ووعود رئيس احلكومة 
باإلصالح تتبخر وال نتائج ملموسة لها، 

ولم نشهد محاسبة وزير مختلس أو معاقبة 

نائب عموالت أو محاكمة مقاول، أو سجن 
سارق. وبالعكس فإن احملاكم قد سّنت بدعا 
جديدة وأحكاما مضحكة، مثل حسن النية 
في اقتراف اجلرم أو إعطاء فرصة أخرى 
للسارق، بحجة أنه شاب في مقتبل العمر.
وقد اتضح أن املشروع الوطني الذي 
يبشر به حزب البعث ومن ضمنه برنامج 
”النفط مقابل البناء“ قد انتبهت إليه دول 
ومنظمات سواء في الواليات املتحدة أو 

أوروبا واليابان، رغم أنها ركزت على 
البرنامج، وثمة عواصم مثل واشنطن ولندن 

استفسرت عن تفاصيل تتعلق بكيفية تطبيقه 
بعد أن تغيرت الظروف واألحوال ولم يعد 

العراق ميلك تلك احليوية في تنفيذ املشاريع 
الكبرى وليس لديه وزراء جتارة واقتصاد 

أكفاء ومخلصون كما كان الوضع في العراق 
منذ تأسيس الدولة العراقية احلديثة، 
عندما برز وزراء تركوا بصمات على 

الوزارات التي شغلوها أمثال عبداحلسن 
زلزلة وحسن العامري وحكمت العزاوي، 
وآخرهم محمد الراوي الذي مازال يحمل 

الهم العراقي ويدور به في احملافل واملعاهد 
واملراكز الدولية يعرضه ويطالب بإنصاف 
العراقيني، إمنا ظهر بعد االحتالل وزراء ال 

ذمة لهم وال ضمير، ومنهم من سرق املليارات 
وهرب إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها 

واشترى ضياعا وأمالكا حتى كاد أن يشتري 
ناديا رياضيا، لوال انتباه مسؤولي النادي 

إلى الشبهات التي تالحقه، واملفارقة أن 
هذا الوزير اللص قيادي في حزب الدعوة 

وسجادة الصالة حتت إبطيه دائما ومسبحة 
املئة خرزة ال تفارق أصابعه، في حني أن 

سلمان اجلميلي وزير التجارة احلالي 
بالوكالة، وهو مقرب من رئيس احلكومة 
حيدر العبادي، سرح ابن شقيقه ومرافقه 
الشخصي نصير اجلميلي يصول ويجول 

في الوزارة، يعقد الصفقات ويوقع املقاوالت 
ويقبض ويحول لعمه معالي الوزير، الصافي 

في نهاية األمر.
ولعل أغرب االستفسارات حول برنامج 

”النفط مقابل البناء“ جاءت من لندن 
وواشنطن، وتساءلت عن قدرة حيدر العبادي 

في تنفيذه، فجاء اجلواب من الوقائع 
واألحداث، التي بطلها العبادي خالل مسيرة 

عمله احلكومي، من وزير لالتصاالت في 
ظل احلاكم األميركي املدني بول برمير، إلى 
رئاسته للجنة االقتصادية ثم املالية لثماني 
سنوات، وأخيرا رئاسته للحكومة احلالية 

منذ ثالثة أعوام ونصف العام، كان فيها 
خامال وقلقا ويتجنب اتخاذ القرارات التي 

تخدم الشعب.
إن احلاجة إلى برنامج ”النفط مقابل 

البناء“ في املرحلة الراهنة، ليست فقط 
ضرورية، وإمنا ماسة إلنقاذ قطاع واسع من 
العراقيني يتضورون جوعا ويعيشون حتت 
معدالت الصفر، وينصف العمال والفالحني 

والكسبة، وينعش الطبقة املتوسطة التي 
ذوت وتالشت، إضافة إلى أن التطبيق 

القانوني والنزيه للبرنامج سيوفر للعراق 
تدفق املليارات من الدوالرات على خزانته 

العامة، من شأنها معاجلة العجز املالي الذي 
تعاني منه حكومة حيدر العبادي وأخفقت 

في مواجهته.
وصحيح أن برنامج النفط مقابل الغذاء 
والدواء، نفذته إرادة حرة لم تعد موجودة 

حاليا، وتابعته أجهزة منضبطة ومقتدرة، ال 
وجود لها اآلن، األمر الذي أسفر عن نتائج 
حمت املواطن العراقي من الفاقة وجنبته 
املجاعة، ولكن الصحيح أيضا أن هيئات 

املجتمع الدولي واألمم املتحدة والدول 
املعنية بالعراق، التي ستجتمع في الكويت 

قريبا، لو حسنت نواياها بالفعل في دعم 
العراق بشكل جدي، فإن برنامج ”النفط 
مقابل البناء“ هو السبيل الوحيد املتاح 

حاليا على األقل، لوقف هدر املال العام في 
العراق وإعادة املوارد الوطنية إلى مسارها 

الصحيح واالنتفاع من النفط في مشاريع 
خدمية وإغاثية، شرط أن يقوده مسؤولون 

من خارج األحزاب الدينية ولم ينخرطوا في 
العملية السياسية، وما أكثرهم في العراق 

بني مغّيب ومعزول ومالحق، ومنهم بالطبع 
الدكتور محمد الراوي الذي يعيش في شقة 

متواضعة بعمان ويكدح ليل نهار لتوفير 
لقمة العيش الكرمية ألسرته وهو الذي 

كانت املاليني من الدوالرات تتراقص بني 
يديه، ولكن الشرف واالستقامة والضمير 

احلي والنفس العفيفة هي التي كانت حتكم 
وتسود.

{النفط مقابل البناء}.. برنامج بعثي إلنقاذ العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بالنسبة لجماعة طائفية ال تؤمن 

بالقيم الوطنية وال بحق لبنان في أن 

يكون سيدا على أرضه مستقال بقراره، 

فإن القتلة هم رموز المقاومة التي 

تحولت لألسف إلى أن تكون عنوانا 

للمشروع اإليراني في المنطقة
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} ماذا تعني املظاهرات االحتجاجية الطالبية 
السلمية التي شهدتها هذا األسبوع محافظات 

املنطقة األمازيغية بشمال اجلزائر (بجاية 
وتيزي وزو والبويرة وبومرداس)؟ وهل ميكن 

أن تكون لها تداعيات لتتحول فيما بعد إلى 
مقدمة جدية للتغيير السياسي وذلك من أجل 
جتاوز فشل األحزاب السياسية املعارضة في 
حتقيق أي فوز جدي في االنتخابات البلدية 

والوالئية التي جرت مؤخرا، وإخفاقاتها على 
مدى سنوات طويلة في إجناز أي اختراق 

سياسي جوهري وحاسم للنظام احلاكم 
وألجهزته في القمة وفي القاعدة؟

وفقا لتحليالت الكثير من املراقبني في 
اجلزائر، فإن عودة احتجاجات احلركة 

الطالبية األمازيغية إلى املسرح السياسي 
اجلزائري ليست مجرد ملء للفراغ السياسي 

في البالد، بل إنها محاولة إلحياء تقاليد 
املعارضة امليدانية ذات اجلذور العميقة في 
األوساط الشعبية. وهنا ميكن تفسير هدف 

النظام اجلزائري من وراء التقرير الذي قدمه 
مؤخرا أمام هيئة منظمة األمم املتحدة حول 

التمييز العنصري، وضّمنه مقاطع كثيرة دافع 
من خاللها عن عالقته بالقضية األمازيغية 

وهاجم فيها من سماهم مبهّربي التاريخ، بأنه 

يدخل في إطار مواجهة املعارضة األمازيغية، 
وخاصة احلركة من أجل تقرير املصير في 

منطقة القبايل (حركة املاك) الداعية إلى احلكم 
الذاتي للمنطقة األمازيغية.

وفي هذا اإلطار ميكن أيضا فهم إرسال 
حكومة النظام اجلزائري، السبت املاضي، 

لوزير الشبيبة والرياضة الهادي ولد علي إلى 
محافظة تيزي وزو للقيام شكال بزيارة تفقد 
لعدد من مشاريع قطاع الرياضة التي يتولى 

مسؤوليتها، والتصدي من حيث اجلوهر ألي 
مظاهرة في مدينة تيزي وزو.

على هذا األساس ندرك مغزى تصريحه 
الذي قال فيه إن ”اجلهات التي حترك الشارع 

اليوم للتنديد برفض البرملان لترقية اللغة 
األمازيغية، هي أطراف انتهى عهد استغاللها 

لهذه القضية سياسيا، وذلك منذ ترسيمها 
وجعلها لغة وطنية“.

ال شك أن تصريح الوزير الهادي ولد 
علي، يعني قطيعة نهائية مع احلركة 

األمازيغية، كما يبرز االنقسام احلاصل داخل 
صفوف احلركة الثقافية األمازيغية إلى 

صفني؛ أحدهما يلتزم بسياسات وخطابات 
النظام احلاكم، واآلخر يلتزم مبواقف 

معارضة لتصورات هذا النظام لكل من 

القضية األمازيغية وللعمل السياسي برمته. 
االحتجاجات التي عرفتها املنطقة األمازيغية 

بينت أن الواقع السياسي اجلزائري يتميز 
بالهشاشة املفرطة، حيث ال يزال قابال 

لالشتعال في أي حلظة وميكن أن يشهد 
تفجيرا يعرض اجلزائر لتطورات دراماتيكية، 

وتبرز هذه االحتجاجات أن اخلارطة 
السياسية اجلزائرية لم تتطور، بل ما فتئت 

تعيد إنتاج نفس األزمات التي تسببت في 
حتريف مسار الدولة اجلزائرية، وحالت دون 

إجناز التحديث والعصرنة.
وفي هذا السياق نالحظ أن األزمة 

اجلزائرية ال تزال تتحكم فيها عدة عوامل 
متضافرة تؤثر في بعضها البعض ولم جتد 

حلوال عملية في ظل مناخ احلكم الدميقراطي، 
منها ما يتصل بالهوية التاريخية والثقافية 

واللغوية، ومنها ما يتعلق بطريقة تداول 
احلكم ومنهج تسيير أمور املواطنني، 

وهناك ما يتصل بقضية التنمية املادية التي 
تتعثر باستمرار وتساهم في تلويث البيئة 

السياسية واالجتماعية اجلزائرية.
إن هذه االحتجاجات التي شهدتها 

املنطقة األمازيغية الشمالية تعني من جهة 
تواصل انقسام قطاع من املواطنني والنخب 

السياسية حول طبيعة وخصائص الهوية 
الوطنية التي تتعرض باستمرار للتسييس 

والتعتيتم، وتبرز من جهة أخرى عدم إيجاد 
النظام احلاكم في اجلزائر للحلول الصحيحة 

واجلذرية للمشكالت املزمنة الكبرى التي 
فجرت األزمات السياسية في ثمانينات القرن 

املاضي ومنها القضية األمازيغية.
املشكلة املطروحة في اجلزائر واملتعلقة 
مبسألة الهّوية األمازيغية ال تزال مطروحة 

بشكل سطحي من طرف النظام ومن قبل 
املعارضة مبختلف انتماءاتها، ومما يؤسف 
له أن القضية األمازيغية تختزل في املناورة 

السياسية الضيقة، أما األمازيغية كتاريخ 
وثقافة ولغة فهي تتعرض اآلن لالنقراض 

التدريجي من مسرح الوجود.

الجزائر: احتجاجات لسد الفراغ السياسي أم بداية للتغيير؟

المزايدات بشأن القدس مفيدة
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} قرار منظمة التعاون اإلسالمي االعتراف 
بفلسطني وعاصمتها القدس الشرقية هو 

إعالن انتهاء املبادرة األميركية في املنطقة، 
وعودة محور االعتدال العربي سنوات إلى 

الوراء في املواجهة مع إيران. القرار منطقي 
ومطلوب من حيث اجلوهر والتوقيت، لكن 

تبعاته ستتخطى حدود فلسطني وإسرائيل 
إلى ما هو أبعد من ذلك.

املسألة استراتيجية باألساس. مشكلة 
معسكر االعتدال أنه ال يريد أن يفهم أن خطاب 

املزايدات ليس سيئا دائما.
ال أحد ميكنه أن يدعي أن املسؤولني في 

دول اخلليج ومصر واألردن، وبالطبع السلطة 
الفلسطينية، ال يريدون جميعا مصلحة 

الشعب الفلسطيني أو ال يعارضون جوهريا 
اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة إلسرائيل. 

لكن ترجمة هذه املواقف ال تتطلب مقاربة 
دبلوماسية قائمة بطبيعتها على التعقل 
السياسي فقط. هذا وحده ال يقنع الناس.

املعنى البسيط من وراء ذلك هو أن 
التصعيد بخطاب شعبوي مقابل ضروري 

إلبقاء القضية الفلسطينية ضمن املجال 
العربي، وعدم فقدانها وسط زحام إسالمي 

أوسع. النظام اإليراني، الذي يستمد شرعيته 
من ”معاداة“ إسرائيل، والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أقرب أصدقاء إسرائيل، متكنا 
معا من أخذ زمام املبادرة بخطاب موحد ضد 

إسرائيل. لم ميثل التناقض اجلوهري بني 
عالقات طهران وأنقرة مع تل أبيب في مرحلة 

ما قبل األزمة عائقا لتوحيد املزايدات على 
املوقف العربي.

الفرق األساسي هنا هو أن النظامني 
إسالميان. اإلسالميون يخاطبون املشاعر 

الدينية عند اجلماهير، وكلنا يعلم ذلك. 
لكن ماذا يخاطب املعتدلون في نفوس 

جماهيرهم؟ ما هي الفكرة البديلة لدى أنظمة 

احلكم العربية عن ”القبائلية“ التي تنتهجها 
تنظيمات اإلسالم السياسي وأنظمة احلكم 

املتطرفة؟
إذا لم يجد الناس إجابة مقنعة على هذه 
األسئلة فسيبدأون التفكير في شرعية احلكم 

في أساسها. هذا يتجسد بشكل خاص في 
األراضي احملتلة واألردن.

خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مغاير للطبيعة الدبلوماسية الهادئة التي 

عادة ما متّيز رؤية فتح عن األسس التي تقوم 
عليها حركة حماس. لكن التصعيد الذي جلأ 
إليه عباس، خصوصا ضد الواليات املتحدة، 

خالل مؤمتر القمة اإلسالمي االستثنائي 
بشأن القدس وقبله كان ضروريا بسبب عظم 
اخلطب، ولكن أيضا إليجاد مخرج من مأزق 

خطاب ”االنتفاضة“ الذي تبنته حماس.
في النهاية أنظر أي اخلطابني واكب 

مشاعر الفلسطينيني. في استطالع للرأي 
نشره ”املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية“، ومقره رام الله، قال 70 باملئة من 

املستطلعة آراؤهم إنهم يريدون رحيل عباس، 
فيما قال 26 باملئة منهم إنهم يريدون بقاءه 

في منصبه.
هذا االستطالع نشر الثالثاء، أي بعد 

أسابيع قليلة من اإلعالن عن املصاحلة 
الفلسطينية. املصاحلة نفسها هي جتسيد 
الستسالم حماس ملتغيرات إقليمية سحقت 
تيار اإلسالم السياسي ونسفت أي إمكانية 

الستشراف مستقبله. من املفترض أن هذه هي 
أكثر أيام فتح عنفوانا وقوة.

جاء إعالن ترامب بشأن القدس ليقلب 
املعادلة متاما. استبدلت فتح مقعدها مبقعد 

حماس، وانتقلت حماس إلى اجلهة التي كانت 
جتلس فيها فتح. هكذا في يوم وليلة.

ما حال خطاب املزايدات اآلن؟ أليس مفيدا 
للدرجة التي ميكن أن يقلب األمور رأسا على 

عقب خالل األحداث املفصلية في املنطقة؟ 
خذ مثال رد فعل العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني وانظر إلى طريقة تعاطيه مع املسألة 

من منظور جماهيري. إلى جانب شرعية 
إشراف األردن على مقدسات القدس ومعاهدة 

وادي عربة، ثمة جهد أردني مبذول للحاق 
بخطوات اجلماهير املسرعة. أكاد أسمع 

تعالي أنفاس احلكومة األردنية في ركضها 
خلف مشاعر الناس املتقلبة، وأيضا ملواكبة 

تعاطي إيران وتركيا مع القضية.
األردن، الذي يشكل الفلسطينيون أكثر من 
70 باملئة من سكانه، يفهم أن موقعه املالصق 
لألراضي احملتلة ليس كافيا كي يحوله إلى 

جزء من احلل، بدال من أن يكون جزءا من 
املشكلة. اجلغرافيا وحدها ال تستطيع معاجلة 

نواقص التاريخ.
استثمار الوقت واجلهد واألموال في 

التحذير من املتاجرة بالقضية الفلسطينية 
ضرورة لبناء وعي جماعي وواقعي كخطوة 
أولى نحو تقدمي مقترحات مقبولة للحل. كل 

هذا مطلوب، لكن ليس اآلن.
عندما يكون اجلرح مفتوحا، ال يكون 

املهدئ عالجا مناسبا. اجلرح يحتاج إلى 
خياطة كي يلتئم أوال، ثم يأتي بعد ذلك دور 

العقاقير. بعد إعالن ترامب، قدمت الدول 
العربية إلى اجلماهير اجلريحة حبوبا مهدئة، 

لكن إيران وتركيا كانتا جاهزتني باخليط 
واإلبرة.

إهدار الفرص تاريخيا يخلق صدمة في 
املجتمعات تدفعها، رغما عنها، إلى البحث عن 

بدائل تعبر عن قناعاتها بشكل أفضل. ليس 
ثمة خالف على أن شعبوية جمال عبدالناصر 
وخطابه املتهور كانا املقدمة للنهاية املنطقية 

املتجسدة في هزمية 1967. اجلميع صار 
يعرف ذلك اآلن، في قمة املجتمعات العربية 

وقاعها على حد سواء. رغم ذلك مازال ناصر 

العربي  عند الناس بطريقة ما هو ”الزعيم“ 
التاريخي. البعث، بفرعيه العراقي والسوري، 

وريثا خطاب ناصر، هما امتداد لقدرته على 
حتريك اجلماهير في الشارع، ووضع معسكر 

االعتدال أحيانا في موقف دفاعي.
اليوم ال أحد يستطيع أن يجد امتدادا 

عربيا حقيقيا قادرا على التأثير في الناس 
بنفس الدرجة التي كانت متاحة لهذين 

الفريقني قبل ذلك. انزواء القضية الفلسطينية، 
مع صعود النفوذ اإليراني التخريبي في 

املنطقة وتعاظم دور اإلسالميني والتكفيريني 
معا، أجبر املواطن العربي على صرف 

اهتمامه إلى هذين اخلطرين اللذين يالمسان 
حياته اليومية بشكل مباشر. وقت األزمة 

أثبت هذا املواطن أنه مازال حيا، وأن قضية 
فلسطني مازالت تعني شيئا بالنسبة إليه.

أزمة القدس انعكاس عميق لفراغ الفضاء 
العربي وغياب قدرته على الفعل. احلكم 

بسياسة تقوم على مقاومة اإلسالم السياسي، 
بفرعيه السني والشيعي، إلى جانب االعتماد 

على ”شرعية التنمية“، ينتج استراتيجية 
منقوصة. االهتمام بتعليم وصحة وترفيه 
املواطنني ضرورة، ال ينفي االهتمام بنفس 

القدر بأفكارهم وقناعاتهم والسير في دربها.
غياب هذه املعادلة يجعل املستفيد 
األساسي من أزمة القدس هو اإلسالم 

السياسي. األمر أشبه بإجهاز جندي على 
ذلك العدو الذي كاد أن يقتله قبل دقائق، قبل 
أن يقرر نفس اجلندي أن مينح العدو فرصة 

ثانية كي يحاول قتله مجددا.
إيران وتركيا ستستمران في ”املزايدة“ 
على العرب في قضية فلسطني كلما سنحت 

الفرصة لهما بذلك. على العرب تعلم 
”املزايدة“ بدورهم كي يحافظوا على زخم 

استراتيجياتهم األخرى، وإال فسيخسرون 
االثنني.

إيران وتركيا ستستمران في 

{المزايدة} على العرب في قضية 

فلسطين كلما سنحت الفرصة لهما 

بذلك. على العرب تعلم {المزايدة} 

بدورهم كي يحافظوا على زخم 

استراتيجياتهم األخرى

االحتجاجات األخيرة تبرز أن الخارطة 

السياسية الجزائرية لم تتطور إيجابيا، 

بل ما فتئت تعيد إنتاج نفس األزمات 

التقليدية القديمة التي تسببت في 

تحريف مسار الدولة الجزائرية وحالت 

دون إنجاز التحديث والعصرنة

لقاء اإليليزيه بين السبسي وماكرون 

كان فرصة لتأكيد المصالح 

المتبادلة، ومناسبة إلرساء مقايضة 

خفية بين البلدين

} اللقاء الذي جمع الرئيسني التونسي 
الباجي قائد السبسي والفرنسي إميانويل 

ماكرون، ميكن توصيفه بلقاء األمن 
واالقتصاد. اجتاه نظر الرئيسني إلى العالقة 

وإلى ما ينتظر أحدهما من اآلخر كانا 
متباينني، لكن اختالف النظرتني لم يكن يحول 

دون توحيد الرؤى أو حتى الوصول إلى 
ضرب من مقايضة مضمرة من السياستني.

الرئيس التونسي الذي التقى ماكرون على 
خلفية مشاركته في قمة املناخ في باريس كان 
مهموما بالشأن احمللي املطبوع بالصعوبات 
االقتصادية، والذي ازداد استفحاال بتصنيف 

تونس ضمن القائمة السوداء للمالذات 
الضريبية، ولذا كان يراهن في رحلة باريس 

على ما ميكن أن ميثله لقاء اإليليزيه من 
وعود أو دعم أو كل ذلك. كان السبسي ينتظر 

دعما فرنسيا في االقتصاد وفي رفع الضيم 
املتصل بتصنيف تونس املشار إليه، والذي قد 

يزيد األوضاع استفحاال في االستثمار وفي 
القروض وفي ثقة اجلهات الدولية املانحة.
في مقابل الرهان التونسي على الدور 

الفرنسي خاصة في تيسير ”اخلروج سريعا“ 
من الئحة االحتاد األوروبي للجنات الضريبية، 

فإن فرنسا ترى العالقة واللقاء تبعا لذلك 
وفق قواميس األمن ومحاربة اإلرهاب، ولو 
أن تصريحات ماكرون لم تخُل من مفردات 

االقتصاد، والتي كانت من لزوميات التأكيد 
على مناطق اإلجماع بني البلدين.

كان املنتظر الفرنسي املعبر عنه من قبل 
ماكرون متمحورا حول الدور التونسي في 

جتنيب فرنسا شظايا األعمال اإلرهابية. ولعل 
توقيع االتفاق اإلطاري في مجال األمن بني 

باريس وتونس نابع من كون ”تونس تقع في 
اخلط األمامي بسبب حدود متتد على طول 
٤٥٠ كيلومترا مع ليبيا“. صحيح أن االتفاق 

اإلطاري ينسحب إلى مجاالت االستثمار 
والسياحة والزراعة واالقتصاد الرقمي، إال 
أن الهّم الفرنسي كان منصبا على ما ميكن 
أن تقدمه تونس في مجال مكافحة اإلرهاب 

أو في إبقائه حبيس احلدود الشمالية للقارة 
األفريقية، وجتنيب فرنسا موجاته االرتدادية.
مفيد التذكير هنا بأن التصور التونسي، 
كما التصور الفرنسي، كالهما معطوف على 

قضايا متصلة باألبواب الرئيسية: األمن 
واالقتصاد. فاختالف النظرتني الفرنسية 
والتونسية إلى ما ينتظر من اللقاء، كما 

على الزيارة املزمع تنظيمها في فبراير من 
العام القادم، كان مفاده أن البحث الفرنسي 
عن األمن ومكافحة اإلرهاب يحيل أيضا إلى 
انتظار دور تونسي في مسائل الهجرة غير 

الشرعية، ويحيل أيضا إلى حتفيز الهّمة 
التونسية في لعب دور سياسي أكبر في ليبيا، 

كما يصّب أيضا في حث تونس على تسريع 
نسق احلوكمة الرشيدة والشفافية املالية 

مبا يعنيه ذلك من محاصرة أموال ”سائبة“ 
يستفيد منها اإلرهاب أو التهريب أو كالهما.

السبسي لم يفته أيضا استحضار امللفات 
املخفية من وراء طرح امللف االقتصادي، 

ومنها انتظار دعم فرنسي للسعي التونسي 
ملراجعة قائمة الدول غير املتعاونة مع االحتاد 

األوروبي في مجال احلوكمة الضريبية 
واستغرابه من إدراج تونس في قائمة املالذات 

الضريبية، ومنها دعوته إلى حتويل جزء من 
الديون الفرنسية إلى برامج تنموية موّجهة 

للجهات الداخلية.
كان لقاء اإليليزيه بني السبسي وماكرون 

فرصة لتأكيد املصالح املتبادلة ومناسبة 
إلرساء مقايضة خفية بني البلدين، فرنسا 
تريد تعزيز أمنها من اإلرهاب ومن تبعات 
الهجرة السرية، وتونس تريد ثمن ذلك في 

االقتصاد واالستثمار وفي دعمها للخروج من 
عنق زجاجة تردت فيها منذ سنوات.

بقية القضايا املتداولة في لقاء باريس، 
من قبيل التعبير عن موقف مشترك من قرار 

الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن القدس، 
كانت لتأكيد حد أدنى مشترك تونسي فرنسي 

في أمهات القضايا، بل ميكن اعتبار طرحها 
من ضروب التشديد على أن العالقة تسودها 
نقاط التقاء كثيرة. وخالف ذلك عّبر السبسي 
عن املنتظر التونسي من الشريك االقتصادي 

والسياسي األول، كما أفرج ماكرون عن 
الهواجس الفرنسية ورهاناتها بلغة فرنسية 

مفهومة ومتداولة جدا في تونس.
كان جدل األمن واالقتصاد مهيمنا على 
كل تفاصيل اللقاء، بل كان ميكن تبّني نوع 

من االعتماد املتبادل بني الرئيسني. هواجس 
األمن التي أكدها ماكرون في زياراته األفريقية 
السابقة أعاد استدعاءها في لقائه بالسبسي، 

واألخير ربط الرهان الفرنسي بدور عالجي 
في مظاهر سقم تونسي ال تخفى على مالحظ.

السبسي وماكرون: جدل األمن واالقتصاد

عبدالجليل معالي 
كاتب تونسي 

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أزراج عمر
كاتب جزائري
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اقتصاد
{الســـودان يخطط إلطالق جولة تراخيص لمنطقة النفط والغاز في 2018 لزيادة اإلنتاج بعد 

أن خسر معظم إنتاجه عندما انفصل جنوب البالد}.

صالح وهبي
مستشار وزارة النفط السودانية

{العجز التجاري للبالد ارتفع بمقدار 23.5 بالمئة على أســـاس ســـنوي في الـ11 شهرا األولى من 

2017 إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 مليار دوالر}.

بيان صادر عن
املعهد الوطني لإلحصاء في تونس

حممد محاد

} القاهرة - كشـــفت مصـــادر مصرية مّطلعة 
لـ”العرب“ عن صدور تعليمات رســـمية لوزارة 
التجـــارة والصناعة إلعـــداد قائمة مبتطلبات 
شـــركات التطويـــر العقاري املصريـــة لدخول 
الســـوق السورية واملشاركة في عمليات إعادة 

إعمار املدن واملنشآت التي دّمرتها احلرب.
وعقـــد قطاع التجـــارة اخلارجية بالوزارة 
اجتماعا مغلقا في اآلونة األخيرة ضم ممثلني 

عـــن جميـــع منظمـــات األعمال لوضـــع األطر 
النهائيـــة لبدء حملة إعـــادة اإلعمار في أقرب 

وقت.
وال تريد مصر تكرار سيناريو استبعادها 
مـــن احلصول على حصة في املشـــروعات في 

العراق خالل تسعينات القرن املاضي.
ومعروف أن القاهرة تتمتع بعالقات جّيدة 
مع دمشـــق وجنحت فـــي النأي بنفســـها عن 
احلرب، وأّيدت جيش النظام السوري ودفعت 
إلى احلفاظ على متاسكه، ولعبت دورا في عدد 

من اتفاقيات وقف األعمال العدائية بني دمشق 
وقوى املعارضة.

وأعلنت جلنة التشـــييد والبنـــاء بجمعية 
رجـــال األعمال املصريني عـــن تنظيم أول وفد 
لشـــركات التطويـــر العقاري املصريـــة لزيارة 
ســـوريا نهاية الشـــهر احلالي، بهدف االطالع 

على املناطق التي سيتم بدء إعادة إعمارها.
وتكشـــف هذه املبادرة عن تقارب قوي في 
العالقات السياســـية بني مصر وسوريا، حيث 
أن هـــذه املبـــادرة حتتاج إلى غطاء سياســـي 
لتوفير احلماية األمنية ألصول هذه الشركات 

والعاملني بها.
وبدأت نـــواة هذه املبادرة خالل مشـــاركة 
االحتاد العـــام للغرف التجاريـــة في فعاليات 
معـــرض دمشـــق الدولـــي للمرة األولـــى منذ 

غياب دام خمس سنوات خالل شهر أغسطس 
املاضي، لكن لم يعلن عن تفاصيلها.

وشـــاركت فـــي فعاليات املعـــرض نحو 43 
شركة مصرية من خالل جناح على مساحة 600 
متر لعرض منتجاتها، ضـــم قطاعات مختلفة 
من أهمها املالبس والســـلع الغذائية واملنزلية 

والزراعية والعقارات واإللكترونيات.
وقـــال فتح الله فـــوزي رئيـــس اللجنة إن 
”عمليات إعادة اإلعمار لن تقتصر على شركات 
التشـــييد والبنـــاء فقـــط بل ســـوف متتد إلى 
مختلف القطاعـــات، منها الصناعات الغذائية 
والسلع الكهربائية، باإلضافة إلى مواد البناء 

املختلفة“.
ويجري حاليا تأســـيس جمعية مشـــتركة 
بني رجال األعمال املصريني والسوريني بهدف 
تعزيز تلك املشـــاركات واالســـتفادة من بعض 
أصول شـــركات التشـــييد في ســـوريا لتقليل 

مخاطر التشغيل.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة املصرية 
قـــد خصصت منطقـــة صناعية للمســـتثمرين 
الســـوريني على مســـاحة تصل إلى نحو 500 
ألـــف متر مربع مبدينة العاشـــر مـــن رمضان 
الصناعية، بهدف جذب االستثمارات السورية 

الهاربة من جحيم احلرب.
ورّحـــب خلـــدون املوقـــع، رئيـــس جتّمـــع 
رجـــال األعمال الســـوريني بالقاهرة، باملبادرة 
إنه ”يجري تأسيس  املصرية. وقال لـ”العرب“ 
شركة بني رجال األعمال املصريني والسوريني 

للقيام بعمليات إعادة اإلعمار في سوريا“.
وتضم املنطقة الصناعية الســـورية مبصر 
80 مصنعـــا في قطاعـــات األدوية والصناعات 

الغذائية والهندسية والغزل والنسيج.
ويصل حجم االســـتثمارات الســـورية في 
مصر إلى 800 مليون دوالر، منها نصف مليار 

دوالر دخلت القاهرة بعد اندالع احلرب.
وأشـــار املوقع لـ“العرب“ إلى أنه سيجري 
التنســـيق لالســـتفادة مـــن األيـــدي العاملـــة 

الســـورية في عمليات إعادة اإلعمار، ما يوفر 
فـــرص عمـــل كبيرة للســـوريني الذيـــن فقدوا 
وظائفهم بســـبب احلرب، وهو االقتراح الذي 
رّحبـــت به شـــركات مصريـــة، ألنـــه يقلل من 

مخاطر السفر والعمل في سوريا.
وقدر الســـفير طارق القوني مساعد وزير 
اخلارجيـــة املصـــري للشـــؤون العربيـــة عدد 
الالجئني السوريني مبصر بنحو نصف مليون 
الجـــئ، مـــن بينهم املئـــات من رجـــال األعمال 

السوريني.
وأكد عالء فكري، عضو شـــعبة االستثمار 
العقـــاري باالحتـــاد العـــام للغـــرف التجارية 
املصرية، أن هناك مشكالت ستواجه الشركات 
التي تشارك في عمليات إعادة اإلعمار، في ظل 

القيود على التحويالت املالية من سوريا.
بحاجة  إن ”الشـــركات  لـ”العـــرب“  وقـــال 
لعـــودة الســـفارة املصرية للعمـــل مجددا في 
ســـوريا، وإعادة بعثة التمثيـــل التجاري حلل 
املشـــكالت التي قد تطرأ على الســـاحة خالل 

عمليات إعادة اإلعمار“.
واقتـــرح أن يعقد الوفد املصري الذي على 
وشـــك الســـفر إلى ســـوريا لقاءات مع ممثلي 
منظمات األعمال هناك وتوقيع اتفاقات تعاون 
مشتركة برعاية حكومية من اجلانبني لضمان 
جنـــاح املبادرة واحلفاظ علـــى احلقوق املالية 

للشركات.
اللبنانـــي في كل من  ويعمل بنـــك ”عودة“ 
ســـوريا ومصر ومن املمكن أن يكون وســـيطا 
في كافة املعامالت املتعلقة بشـــركات املقاوالت 
في البلدين من خالل فروعة املنتشرة بالقاهرة 

ودمشق.
وقـــال أحمد عمار، مســـؤول ملـــف إعادة 
اإلعمـــار بقطاع التجـــارة اخلارجيـــة بوزارة 
والصناعة والتجـــارة املصرية لـ”العرب“، إنه 
”يتـــم حاليا حصـــر مطالب شـــركات التطوير 
التـــي ترغب في املشـــاركة في عمليـــات إعادة 

اإلعمار“.

يســــــتعد عدد من شركات التشــــــييد والبناء املصرية خلوض سباق املنافسة على الفرص 
الواعدة في طريق إعادة إعمار ســــــوريا، والفوز مبكرا بعدد من العقود االستثمارية التي 
قــــــد متكنها من انتزاع مكان لها ضمن فيلق الشــــــركات احملتمــــــل دخولها إلى هناك بعد 

انتهاء احلرب.

الشركات املصرية تطارد الفرص االستثمارية في مشروع إعمار سوريا

[ زيارة مرتقبة لمستثمرين مصريين لدمشق نهاية ديسمبر [ رجال األعمال يطالبون بتفعيل الدبلوماسية االقتصادية لكسر التحديات

معاينة الخراب لتقييم تكاليف البناء

عالء فكري:

الشركات المصرية ستواجه 

صعوبات جراء القيود على 

التحويالت من سوريا

} اجلزائــر - كشـــفت بيانـــات حديثـــة أمس 
أن احتياطـــات اجلزائـــر من العملـــة الصعبة 
فـــي البنـــك املركـــزي اجلزائـــري تقتـــرب من 
املنطقـــة احلمراء، وهـــو ما يعنـــي أن الدولة 
النفطية دخلت فـــي منعطف خطير من أزمتها 

االقتصادية.
للجزائر،  النقديـــة  االحتياطـــات  وبلغـــت 
العضو فـــي منظمة الدول املصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، نحو مئة مليار دوالر بنهاية الشـــهر 
املاضـــي، بعدما كانـــت تبلغ نحـــو 114 مليار 

دوالر مطلع هذا العام.
وفي ضوء تلـــك املؤشـــرات املفزعة تكون 
اجلزائـــر قد فقدت نحـــو 90 مليـــار دوالر من 
احتياطاتهـــا النقدية منذ أن بدأت أزمة تراجع 
أســـعار النفط والغاز في األسواق العاملية في 

منتصف عام 2014.
وكان رئيـــس الوزراء أحمـــد أويحيى، قد 
طمأن مواطنيه عندما تقّلد منصبه قبل أشهر، 
بـــأن احتياطي النقـــد األجنبي لـــن يهبط عن 
مســـتوى مئة مليار دوالر إلى غاية حلول عام 
2020 مـــع احلفاظ على معـــدل التضخم عند 5 

باملئة.
ويقـــول محللون إن فقـــدان اجلزائر جلزء 
كبيـــر مـــن االحتياطـــي النقدي يعكس فشـــل 
السياســـات املاليـــة املتبعـــة مـــن احلكومات 
املتعاقبـــة طيلـــة الســـنوات األخيـــرة، والتي 
تســـببت فـــي أزمـــة اقتصادية كبيـــرة نتيجة 
االعتماد املفـــرط على عوائد صـــادرات النفط 

والغاز.
ومتثل عائدات النفط أكثر من 90 باملئة من 
مداخيل اجلزائر مـــن النقد األجنبي، وحوالي 

60 باملئة من املوازنة العامة للبالد.
وتوقـــع وزير املاليـــة عبدالرحمـــن راوية 
خالل جلسة في البرملان هذا األسبوع ملناقشة 
موازنـــة العـــام املقبـــل، تراجـــع االحتياطات 

النقدية لتصل إلى 97 مليار دوالر بنهاية العام 
اجلاري.

وحاول راوية الدفاع عـــن خطط احلكومة 
باعتمـــاد موازنـــة العـــام اجلديد على ســـعر 
يســـاوي 50 دوالرا لبرميـــل النفـــط، وأن يبلغ 
ســـعر صرف الـــدوالر حدود 115 دينـــارا، رغم 

انتقادات خبراء املال واالقتصاد في البالد.
وســـجلت العملة احمللية خالل الســـنوات 
اخلمـــس املاضية تراجعا ملحوظا، ما أضعف 
قيمتها بشكل كبير، حيث كان سعر الدوالر في 
حدود 75 دينارا فقط، كما ساهم في تآكل قدرة 

املواطنني الشرائية.
كما ارتفعـــت املديونيـــة اخلارجية للبالد 
لتصل إلى حوالي ثالثة مليارات دوالر أي 1.8 

باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.
ومتـــر اجلزائـــر بأزمـــة اقتصاديـــة حادة 
بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما اضطرها 
إلـــى اتخاذ إجراءات تقشـــفية في موازنة هذا 
العـــام وذلك للمـــرة األولى منذ 15 عاما لســـد 

الفجوة الكبيرة في املوازنة.
وحتت ضغـــط األزمـــة النفطيـــة وتهاوي 
عائـــدات البـــالد من النقـــد األجنبـــي، جلأت 
احلكومـــة اجلزائريـــة إلـــى نظـــام الرخـــص 
املســـبقة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات، التي 
شملت الســـيارات ومواد البناء ثم حلقت بها 

احلمضيات والفواكه االستوائية.
وأكد خبراء املؤسسات املالية الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي أن اجلزائر كانت أمامها 
فـــرص عديـــدة لتغيير منوذجهـــا االقتصادي 
طيلـــة الســـنوات املاضيـــة، وأشـــاروا إلـــى 
االحتياطي الذي تراكم خالل ســـنوات وغطى 

على املشكالت التي يعاني منها االقتصاد.
وتوقع صنـــدوق النقد في آخر تقاريره أن 
تســـجل اجلزائر نسبة منو بحوالي 0.8 باملئة 

العـــام املقبل، مقابـــل 1.5 باملئـــة متوقعة هذا 
العام، وذلك جراء انكماش النفقات العامة.

وحـــذر اقتصاديـــون مـــن أن اإلجـــراءات 
القاســـية التي اتخذتها اجلزائـــر في موازنة 
2018 وفـــي مقدمتهـــا زيـــادات الضرائـــب قد 
ال تنجـــح فـــي تضميـــد جراحـــات االقتصاد 
ومعاجلة أزماته التي تفاقمت بســـبب تدهور 

أسعار النفط للعام الرابع على التوالي.
وأجبر الوضع االقتصادي املتأزم البرملان 
اجلزائـــري علـــى إعطـــاء الضـــوء األخضـــر 
للحكومة لدخول مغامرة زيادة الضرائب العام 

املقبل لردم الفجوة الكبيرة في عجز املوازنة.
ويســـاور خبـــراء االقتصاد قلـــق بالغ من 
أن اخلطـــوة قد تعمـــق األزمة وتنـــذر بتفجر 

االحتجاجات بســـبب شـــلل محـــركات النمو 
أصال، فضال عن ارتباك السياسات احلكومية.

وللعـــام الثاني على التوالي منذ ســـنوات 
تســـتهدف موازنـــة 2018 جمـــع إيـــرادات من 
الضرائب تفوق عوائـــد صادرات الطاقة التي 
ظلت لعقود املصدر الرئيسي إليرادات املوازنة 

العامة.
وتتوقـــع احلكومة عجزا بنحـــو 21 مليار 
دوالر وهو رقم قياســـي في بلد يعتمد على 95 
باملئة من عوائد النفط رغم الضرائب والرسوم 
القياســـية التـــي مت اســـتحداثها أو الرفع في 

قيمة الرسوم والضرائب احلالية.
والهدف من هذه الزيـــادة تغطية االرتفاع 
في أسعار املواد املســـتوردة املدعومة، حسب 

مبتـــول  عبدالرحمـــن  االقتصـــادي  قـــال  مـــا 
املستشار لدى رئاسة احلكومة في عهد رئيس 

الوزراء السابق عبداملالك سالل.
االقتصاديـــة  األوســـاط  انتقـــدت  كمـــا 
اجلزائرية اتســـاع جهـــود احلكومة لتقليص 
الـــواردات وأكـــدت أنهـــا قد تؤدي إلـــى مزيد 
من اخللل فـــي توازنات النشــــاط االقتصادي 

املتعثر.
ووضـــع تراجـــع تصنيـــف اجلزائـــر على 
مؤشـــر ســـهولة األعمـــال 2017 الصـــادر عن 
البنك الدولي مؤخرا، تأكيدات احلكومة حول 
اســـتراتيجيتها التي تروج لهـــا والهادفة إلى 
اخلـــروج تدريجيا من األزمة االقتصادية، على 

احملك، في ظل استمرار األزمة.

عكســــــت أحدث املؤشرات حول تسارع تبخر احتياطات اجلزائر من العملة الصعبة حجم 
التحديات أمام احلكومة وخاصة بعد محاوالتها اليائسة لترقيع موازنة 2018، والتي يقول 

اقتصاديون إنها لن تعالج أزمات البالد املزمنة.

احتياطات الجزائر النقدية تالمس املنطقة الحمراء

[ الحكومة ترقع موازنة 2018 هربا من اشتداد األزمة  [ ضعف الرؤية االقتصادية يفاقم الضغوط على الدينار

سيولة ال تسد الفجوات المتالحقة

عبدالرحمن راوية:

اعتماد موازنة العام الجديد 

سيساعد الحكومة على حل 

عدة مشكالت

مليار دوالر، احتياطات 

الجزائر النقدية المتوقعة 

بنهاية 2017، بعد أن كانت 

190 مليار دوالر في 2013
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خلدون الموقع:

يجري حاليا تأسيس شركة 

مصرية سورية لتنفيذ كل 

ما يتعلق بهذه المهمة
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اقتصاد

} أبوظبــي - كشـــف محافظ املصرف املركزي 
اإلماراتي مبارك راشـــد املنصـــوري أمس عن 
خطة تهدف إلى إصدار عملة رقمية مشـــتركة 
مع السعودية وذلك الستخدامها في التعامالت 

واملدفوعات التجارية.
وهذه هي املرة األولى التي تشـــهد تعاون 
ســـلطات نقدية من بلدين مختلفني الستخدام 

هذه التقنيات.
وقال املنصوري خـــالل اجتماع عقد مبقر 
صندوق النقد العربي فـــي العاصمة أبوظبي 
إن ”اإلمارات تعمل مع البنك املركزي السعودي 
على إصـــدار عملة رقمية ســـتكون مقبولة في 

املعامالت عبر احلدود بني البلدين“.
وأوضح أن العملة الرقمية ”البلوك تشني“ 
ستعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل، وهي 
سجل مشترك للتعامالت ُيحفظ على شبكة من 
أجهزة الكمبيوتـــر املتصلة باإلنترنت بدال من 

سلطة مركزية.
و“البلوك تشني“ هي تقنية تعمل مبوجبها 
العمـــالت الرقميـــة مثـــل البيتكويـــن، حيـــث 
يعتبرها خبراء مبثابـــة الطفرة النوعية التي 
ستؤدي إلى ظهور اجليل الثاني من اإلنترنت 
حني يتم تبنيها بشكل واسع باعتبارها ستقدم 

فرصا كبيرة لدعم اقتصادات الدول.
وتأمل الســـلطات اإلماراتية في أن يشجع 
هـــذا اإلجناز علـــى املزيد من التعـــاون متعدد 
األطـــراف بني دول مجلـــس التعاون اخلليجي 

مستقبال.
وبحسب محافظ مصرف اإلمارات املركزي، 
فـــإن الدراســـات مازالت في بدايتها، مشـــيرا 
إلـــى أنه من الصعب حتديد مدة زمنية النتهاء 
املشـــروع أو في أي تاريخ سيتم إطالق العملة 

الرقمية بشكل رسمي.
وفي حال جنحـــت الســـعودية واإلمارات 
فســـتكونان من أولى الـــدول التي تصدر عملة 

إلكترونية شرعية ذات غطاء حكومي، بخالف 
عملة البيتكوين اإللكترونية األولى عامليا التي 
حققت مكاسب ضخمة خالل األشهر املاضية.

ويقـــول خبراء أســـواق املـــال إن البلدين 
لديهمـــا كافـــة اإلمكانيـــات للتعامـــل بالعملة 
الرقمية خاصة على مســـتوى البنية التحتية، 

فضال عن صالبة األنظمة املصرفية لديهما.
وعبـــر البنـــكان املركزيـــان فـــي الســـابق 
عـــن تشـــككهما إزاء العمـــالت الرقميـــة مثل 
البيتكوين، حيث أكد مصرف اإلمارات املركزي 

أنه ال يعترف بها كعملة رسمية.
كمـــا حـــذر البنـــك املركزي الســـعودي في 
يوليـــو املاضي مـــن تـــداول البيتكوين ألنها 

خارج متناول النظام املصرفي في البالد.
لكن املنصوري قال إن ”البنكني يرغبان في 
فهم أفضل لتكنولوجيا سلسلة الكتل“، مؤكدا 
للصحافيـــني أن العملـــة الرقميـــة اإلماراتية-
السعودية ستســـتخدم بني البنوك وليس بني 

األفراد املستهلكني وستعزز كفاءة املعامالت.
وقـــال إن العملـــة الرقميـــة هـــي تطبيـــق 
للتكنولوجيـــا الرقمية ”فيما نقـــوم به بالفعل 

بني البنكني املركزيني والبنوك األخرى“.
وأوضح أن العمـــالت الرقمية هما نوعان، 
األول يتمثـــل في العمالت اإللكترونية املوازية 
للعملـــة احمللية وميكن التعامل بها، أما النوع 
الثانـــي املتمثـــل فـــي العمـــالت االفتراضيـــة 

والتعامل بها ينطوي على مخاطر.
وفيمـــا يتعلـــق بتقنيـــة ”الفينتـــك“ فـــإن 
املصـــرف املركزي يركـــز على النظـــر في هذه 
التقنية مبا يســـاعد القطـــاع البنكي ولكن مع 
توخي احلذر بعدم اإلســـراع فـــي اعتماد هذه 

تقنية بشكل رسمي، وفق املنصوري.
ويشـــير مصطلح التكنولوجيـــا املالية أو 
”الفينتـــك“ إلـــى صناعـــة مكونة من شـــركات 

تعمل على تســـخير التكنولوجيا خلدمة قطاع 
املدفوعات.

وكانـــت اإلمارات والســـعودية بحثتا قبل 
عشـــر ســـنوات إمكانية إطالق عملـــة موحدة 
بـــني أعضاء مجلس التعـــاون اخلليجي الذي 
يضم ســـت دول بيد أن اإلمارات انسحبت من 

املشروع في عام 2009.
العالقـــات  اخلليجيـــان  البلـــدان  وعـــزز 
الدبلوماســـية واالقتصادية هذا العام بشـــكل 
كبير وقد جتلى ذلك في عدة ميادين من أبرزها 
توافقهما على قطع العالقات التجارية مع قطر 

املتهمة بدعم اإلرهاب.
وفي األســـبوع املاضي قالت اإلمارات إنها 
تعتزم إنشـــاء جلنة ثنائية مع الســـعودية في 
القضايا االقتصادية والسياسية والعسكرية.

منحــــــت اإلمارات زخما جديدا لعالقتها االقتصادية مع الســــــعودية أمس بالكشــــــف عن 
تفاصيل أول جتربة تكنولوجيا ستدخلها في تعامالتهما التجارية من خالل اعتماد العملة 
الرقمية ”البلوك تشني“ والتي يقول خبراء إنها ستعطي دفعا جديدا القتصادات املنطقة.

اإلمارات والسعودية تخططان للتعامل تجاريا بعملة {البلوك تشني}

[ صالبة النظام المصرفي في البلدين تشجع على دخول المغامرة  [ إطالق العملة الرقمية يعطي زخما جديدا القتصادات املنطقة

ال حاجة للنقود مستقبال

} أبوظبي - كشـــف صندوق نكســـت أوربت 
فنتشرز، الذي تأسس حديثا ومقره أبوظبي، 
أمس أنه دشـــن صندوقا بقيمة ملياري دوالر 
لالســـتثمار فـــي قطاعـــي أشـــباه املوصالت 

واإللكترونيات في الهند.
وأسســـت الشـــركة لالســـتثمار املباشـــر 
ومقرهـــا مومباي الصنـــدوق مبوجب قواعد 

سوق أبوظبي العاملي.
شركة  للتمويل،  آي.بي.إم.ســـي  وستكون 
اخلدمـــات املالية القائمة فـــي دولة اإلمارات، 
مدير الطرح لصندوق نكســـت أوربت فنتشرز 

لتصنيع وتصميم األنظمة اإللكترونية. 

وأكد مسؤولون في نكست أوربت فنتشرز 
أنه ســـيجري جمـــع نحـــو 1.5 مليـــار دوالر 
للصندوق مـــن املنطقة، بينمـــا املبلغ املتبقي 
من كونسورتيوم مستثمرين تشارك احلكومة 

الهندية فيه إلى جانب رجال أعمال.
وتهدف االســـتثمارات إلى إنشـــاء البنية 
التحتيـــة الالزمـــة ملواكبـــة الســـوق الهندية 

سريعة النمو للسلع اإللكترونية واملكونات.
إلكترونيـــة  ســـلعا  الهنـــد  واســـتوردت 
ومكونات بنحو 45 مليار دوالر العام املاضي 
وفقا إلرنســـت آنـــد يونغ والرابطـــة الهندية 

لإللكترونيات وأشباه املوصالت.

إطالق أول صندوق للتكنولوجيا بمركز أبوظبي المالي

أرباح الخطوط الخليجية تدفع شركات {التذمر} األميركية إلى منازعتها

} أبوظبــي – تقـــف األربـــاح الكبيـــرة التـــي 
حتققها شـــركات الطيران اخلليجية ال ســـيما 
االحتاد للطيران وطيران اإلمارات واالتفاقات 
املبرمـــة مـــع كبرى اخلطـــوط العامليـــة خلف 
إثـــارة نظيراتها األميركية اجلدل مجددا حول 

اإلخالل مببدأ املنافسة.
وعاد التوتر إلى الواجهة بني حتالف يضم 
شركات طيران أميركية معروفة باسم ”شركات 
وأكبر خطـــوط طيـــران خليجية في  التذمـــر“ 
الشـــرق األوسط بســـبب مزاعم بشـــأن ”دعم 

حكومي غير عادل“.

واجتمع ممثلو شـــركات طيـــران أميركية 
ونظراؤهم في الناقالت اخلليجية مبقر وزارة 
اخلارجيـــة األميركية مع مســـؤولني من إدارة 
الرئيس دونالـــد ترامب في وقـــت مبكر أمس 
ملناقشـــة التقدم في مراجعة جتريها واشنطن 

لشكاوى بشأن الدعم احلكومي املزعوم.
ولكن لـــم يتوصلوا إلى اتفاق بشـــأن ذلك 
حيـــث أكد مصـــدر مطلع علـــى املفاوضات أن 
املســـؤولني في شـــركات الطيـــران األميركية 
يخططون حملادثات جديـــدة مع دول خليجية 

بدءا من األسبوع املقبل.

وتطالب أكبر شركات طيران أميركية، وهي 
أميركان أيرالينز غروب ويونايتد كونتيننتال 
هولدنغز ودلتـــا أيرالينز إدارة ترامب بتحدي 
تصرفـــات شـــركات الطيـــران اخلليجية التي 
اخلطـــوط القطريـــة مبقتضى  تضـــم أيضـــا 
اتفاقية ”الســـموات املفتوحـــة“ املوقعة مطلع 

العقد املاضي.
وتنفـــي الناقالت اخلليجية، التي تشـــغل 
حوالي 200 رحلة أســـبوعيا إلى 12 مدينة في 
الواليات املتحدة، مزاعم تلقيها دعما حكوميا 

للقيام بنشاطها.
وحتاول خطوط الطيـــران األميركية، التي 
تأمـــل مـــن ترامب توجيـــه ضربـــة لنظيراتها 
اخلليجية، إخفاء خســـائرها ال ســـيما وأنها 
ال تســـّير أي رحالت ملنطقـة اخلليج التي تعد 

حلقة وصـل بـــني وجهـات الطيران عبر جميع  
القـارات.

وكان رؤساء الشركات األميركية قد قدموا 
مطلـــع العام اجلاري احتجاجـــا إلدارة ترامب 
علـــى الدعم احلكومـــي الضخم الذي يســـمح 
للناقالت اخلليجية بالتوسع السريع لوجهات 

أميركية مع خفض األسعار.
وذكروا في رســـالتهم أن شركات الطيران 
اخلليجية ”حصلت على مســـتويات دعم غير 
مســـبوقة بقيمة تقدر بأكثر من 50 مليار دوالر 
منذ عام 2004“، وهو ما تنفيه بيانات شـــركات 

الطيران اخلليجية.
وكشفت وثيقة للبيت األبيض في سبتمبر 
املاضي أن مســـؤولني في إدارة ترامب وافقوا 
علـــى ”اتخاذ إجراءات للتصدي للســـلوك غير 
املنصف لشـــركات الطيـــران اخلليجية“، وفق 

رويترز.
وذكـــرت الوثيقـــة أن احلكومـــة يجـــب أن 
”تســـعى لضوابـــط بشـــأن الدعم والشـــفافية 
واملشـــروعات اململوكـــة للدولـــة وأن تـــدرس 
االنسحاب من اتفاقات السموات املفتوحة إذا 

لم يتحقق قدر كاف من التقدم“.
وقـــال خالد املزروعي اخلبير واملستشـــار 
فـــي صناعة الطيران في وقت ســـابق إنه ”من 
السابق ألوانه احلكم على توجهات ترامب في 
ما يتعلق مبلف شـــركات الطيـــران اخلليجية 

الثالث“.
ولفت املزروعي، الذي شغل منصب رئيس 
احتـــاد خدمات مطارات اخلليج في الســـابق، 
إلـــى أن الناقـــالت اخلليجي تدعـــم االقتصاد 
األميركـــي بعشـــرات املليارات مـــن الدوالرات 
ســـنويا، فضال عن مئـــات اآلالف من الوظائف 

وتنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة.
ودافع ترامب قبل عدة أشـــهر عن شركات 
الطيـــران األجنبيـــة التـــي تعمل في الســـوق 
األميركية، مشـــيرا إلى أنها تضخ استثمارات 
كبيـــرة للبـــالد، إال أنه فـــي الوقـــت ذاته وعد 

الناقـــالت األميركية مبســـاعدتها على تعزيز 
مكانتها التنافسية.

غيـــر أن محللـــني يعتقـــدون أن اإلجراءات 
الضريبيـــة األميركية الواردة فـــي ثنايا خطة 
مجلس الشـــيوخ واملتعلقة بإعفاءات ضريبية 
لشـــركات طيران محددة قد تؤثر على الناقالت 
اخلليجيـــة ممـــا قد يـــؤدي إلى تفاقـــم النزاع 

الدائر.
ويطالـــب املقترح شـــركات الطيـــران التي 
تتخذ من دول أجنبية مقرا لها بدفع الضريبة 
األميركية على الشـــركات إذا كانت الدولة األم 
لشركة الطيران ال تربطها معاهدة ضريبة دخل 

مع واشنطن.
وربـــط املقترح تلـــك الضريبـــة أيضا بأن 
تكـــون شـــركات الطيـــران األميركيـــة الكبيرة 
تشـــغل ما يقل عـــن رحلتي وصـــول ومغادرة 

أسبوعيا للبلد األصلي لشركة الطيران.
وفـــي حالة إقـــرار االقتراح فـــإن الناقالت 
اخلليجية قد تتأثر بشكل محدود ألن اإلمارات 
وقطـــر ال تربطهمـــا معاهـــدات مـــع الواليات 
املتحـــدة بخصـــوص ضرائـــب الدخـــل، وفقا  

لدائرة اإليرادات الداخلية األميركية.
ومن احملتمل أن يتأثر عدد من الدول أيضا 
بينما تســـلط الشـــركات واحلكومة األميركية 
الضوء على االختالالت املفترضة في اتفاقات 

التجارة األميركية.
لكـــن اتفاقات املعاملة باملثـــل هي اتفاقات 
أقل رســـمية ال ترقى إلى كونها اتفاقا رســـميا 
وفقا لســـام برومتان محامـــي الضرائب لدى 

برومتان لو.
القانـــون  مشـــروع  يشـــعل  أن  ويتوقـــع 
معركة محمومة بالفعل بني شـــركات الطيران 
األميركية والناقالت اخلليجية، وفق املتحدثة 
باسم الســـناتور جوني أساكســـون من والية 
جورجيـــا حيث يقـــع مقر دلتـــا أيرالينز وهي 
من أكثـــر املنتقدين علنا ملمارســـات الناقالت 

اخلليجية في أتالنتا.

[ الناقالت األميركية تضع آمالها في سياسة ترامب الحمائية  [ تأثير التدابير الضريبية األميركية محدود على الشركات الخليجية

التوسع مستمر في كل االتجاهات

شــــــكك خبراء في قطاع الطيران في قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على وضع عوائق 
أمام أكبر ثالث شركات طيران خليجية أو غيرها في إطار سياسات ”السموات املفتوحة“، 

في ظل نزاع تخوضه منذ سنوات مع نظيراتها األميركية بتعلة عدم تكافؤ الفرص.
خالد المزروعي:

من السابق ألوانه الحكم 

على توجهات ترامب حول 

شركات الطيران الخليجية

{المصالحة الفلســـطينية ســـيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية نتيجة زيادة النفقات التي 

ســـتفوق أي دخل إضافي ينتج عن تنفيذ االتفاق بين فتح وحماس}.

شكري بشارة
وزير املالية الفلسطيني

{ندرس االســــتثمار في مشروع ســــكني في المغرب كما نبحث أيضا االستحواذ على أصول في 

مدن بينها لندن وفرانكفورت وبرلين العام المقبل}.

يوسف الشالش
رئيس مجلس إدارة دار األركان السعودية

مبارك راشد المنصوري:

العملة الرقمية ستستخدم 

فقط بين البنوك وليس 

بين األفراد المستهلكين

رحلة أسبوعيا تسيرها 

االتحاد للطيران وطيران 

اإلمارات والخطوط القطرية 

نحو 12 مدينة أميركية
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البنك المركزي السعودي 

يرفض تداول البتكوين 

ألنها خارج متناول النظام 

المصرفي في البالد



} اعتقـــد رجـــل األعمال األميركي الفرنســـي 
أن مجرد اســـتقالة يقدمها من منصبه، سوف 
تهـــدئ من الزوبعة التـــي نتجت عن اتهامات 
خطيـــرة وجهت إليـــه. إال أن ذلـــك لم يحدث. 
فقد وقع إيريك أولســـن المدير العام السابق 
لشـــركة الفارج هولســـيم، مع اثنين من كبار 
مســـؤولي الشـــركة فـــي عهده، تحـــت وطأة 
اتهامـــات القضاء الفرنســـي بدعـــم جماعات 

جهادية وتهديد أرواح المدنيين.
تلك االســـتقالة التـــي أعلنت فـــي يوليو 
الماضـــي، لم تكن كافية لتزيح عنه االتهامات 
التـــي وجهها له القضاء الفرنســـي، قبل أيام 
قليلـــة فقـــط، بتمويـــل مخطـــط إرهابي على 
خلفيـــة دعم تنظيم داعـــش اإلرهابي بصورة 

غير مباشرة في سوريا والعراق. 

فـــي عـــام 2013 أعلنـــت كبـــرى الشـــركات 
متعددة الجنسية نيتها مغادرة سوريا، بسبب 
األوضـــاع األمنيـــة غيـــر المســـتقرة، واندالع 
الحرب األهلية فيهـــا. ما يهدد وجود مثل تلك 
الشركات وعلى رأسها شـــركات النفط والغاز 

التي استثمرت في سوريا لعقود طويلة.
 إال أن شـــركة الفارج لم تغّير سياســـاتها 
واستمرت في العمل رغم ”المحيط الجهادي“ 
الذي عاشـــت فيه الشـــركة، حتـــى غرقت في 
نهاية األمر في صفقات مشـــبوهة مع تنظيم 
داعش الذي ســـهل لها البقـــاء والعمل مقابل 
الحصول على ما يقارب 5.6 مليون دوالر بين 
عامي 2012 و2014 بحســـب تقرير أعده مكتب 
”بيكر ماكنـــزي“ األميركي في أبريل الماضي، 

بطلب من شركة الفارج هولسيم نفسها.

وهم إعادة اإلعمار 

جعل مســـؤولي  تقريـــر ”بيكـــر ماكنزي“ 
الفـــارج تحت وطأة االتهامـــات التي لم تخب 
فـــي نهايـــة المطـــاف، حين فجـــرت صحيفة 
”لوموند“ الفرنســـية في عددهـــا الصادر في 
يونيو من العام الماضي مفاجأة كبيرة حول 
تعاون الفرع الســـوري للشـــركة الفرنســـية 
لصناعة اإلســـمنت مع داعش في ســـوريا. إذ 
تذكـــر المعلومات أنه وبعد انطالق العمل في 
الشركة بستة أشـــهر اندلع النزاع في البالد، 
لُتخـــرج الشـــركة موظفيها األجانـــب مبقية 

العمل قائما بأيدي الموظفين المحليين، إلى 
أن دفعها استيالء داعش على مدينة منبج إلى 
اتخاذ خطوات اســـتباقية للحفاظ على سير 
عملهـــا في ظل الحـــرب، متوصلة مع رؤوس 
التنظيـــم في مدينـــة الرقة إلـــى اتفاق قضى 
بدفع رشـــى مقابل الحصول علـــى تصاريح 
تســـهل دخول شحنات المصنع والوقود عبر 

الحواجز التابعة للتنظيم اإلرهابي.
 أولسن يؤكد أنه لم يشارك في أّي مخالفة 
من مخالفات فرع الشركة السوري القائم على 
مدينة الجالبية قرب عيـــن العرب ”كوباني“، 
ولم يكن حتى على دراية بما حدث من تعاون 
بينهـــا وبين التنظيمـــات الجهادية، ويدعمه 
موقف الشـــركة الفرنســـية السويسرية التي 
أكـــدت أن ما حدث في ســـوريا يصنف تحت 
بند األخطاء غير المقبولة. إال أنها رجحت أن 
أولسن ليس مسؤوال عما حدث من تجاوزات، 
وال تعتقد أنـــه على دراية بـــأي مخالفات تم 
الكشف عنها في إطار المراجعة لعمل الشركة 

في تلك المنطقة.
 القضـــاء الفرنســـي وجـــه تهمـــة تمويل 
مخطط إرهابي ألولسن مع مسؤولين آخرين 
فـــي الشـــركة، همـــا برونـــو الفـــون الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الفـــارج قبـــل دمجها مع 
هولسيم السويسرية، وكريستيان إيرو وهو 
مســـؤول تنفيذي سابق في الشركة، في إطار 

تحقيقات مستمرة حول دعم داعش. 
كمـــا تم وضـــع األشـــخاص الثالثة تحت 
مراقبة قضائية بحسب وكالة ”فرانس برس“، 
ليكونوا قيد تحقيق رســـمي كمـــا أفاد مكتب 
االدعاء الفرنسي، حيث وجهت إليهم عدة تهم 
بشأن نشاط الشـــركة متعددة الجنسيات في 

سوريا.
ولــــد أولســــن في شــــيكاغو فــــي الواليات 
المتحدة، ودرس في جامعة كولورادو ليحصل 
بعدها على الماجســــتير في إدارة األعمال من 

كلية الدراسات العليا التجارية في باريس. 
وفي بداية حياته عمل في شـــركة ديلويت 
قبـــل أن ينضم إلـــى الفارج أميركا الشـــمالية 
فـــي العام 1999، حيث أمضى خمس ســـنوات 
لتتـــم ترقيته لمنصب المدير المالي للشـــركة، 
وبقي يصعد في ســـّلمها اإلداري معيدًا تنظيم 
الشـــركة في العام 2012 وليتوج نشـــاطه ذاك 
بتولي مهمـــة الرئيس التنفيـــذي لالفارج في 

العام 2013.
وتذكر ألولســـن إنجازات هامة في الفارج 
على رأسها دمج األخيرة مع شركة هولسيم، 
إضافـــة إلى أبـــراج تقـــدر بـ30 مليـــار دوالر 
أدخلهـــا إلى خزينة الشـــركة. وقد شـــغل في 
العـــام 2014 منصـــب المدير العام للمدرســـة 
األميركيـــة فـــي باريـــس، بعـــد حصوله على 

الجنسية الفرنسية.
إن مـــا أعلنـــه فريدريـــك جوليبـــوا مدير 
المصنع الفرنسي في ســـوريا في يونيو من 
العـــام 2014 حول كـــون الحكومة الســـورية 
لم تعد تســـيطر على محطـــات التكرير، وأن 
الشركة باتت تشتري النفط من منظمات غير 
حكومية بشـــكل مخالف للقانون تماما، يثبت 
صحة االدعاءات الموجهة ضد القائمين على 
الشـــركة وعلى رأســـهم أولســـن. حيث يشير 
تقريـــر صحيفـــة لومونـــد إلى أن الرســـائل 
اإللكترونيـــة بين مندوب الشـــركة والتنظيم 
كانـــت تصل أيضا إلى مدير أمن الشـــركة في 
باريس جان كلود فييـــار، ما يثبت أن الفارج 
كانت موافقة ضمنيا على التعاون مع داعش 
وتمويله عبر الرشـــاوى التي كانت تمرر من 

خـــالل كشـــوف مالية مـــزورة. لقد 
كانت رغبة مســـؤولي الشـــركة 

إعـــادة  عمليـــة  تصـــدر  فـــي 
اإلعمـــار فـــي ســـوريا أقوى 
مـــن امتناعهم عـــن ارتكاب 
تخالف  قانونية  تجـــاوزات 
أكد  حيث  الشـــركة.  أعراف 
مسؤولون فيها أن تفكيرهم 
كان منصبـــا على البقاء في 
ســـوريا ليكون لهم الصف 

األول في إعادة إعمارها 
عند نهاية الحرب. 

وبالتالي كان 
عليهم قبول دفع 

الرشى للتنظيم اإلرهابي 
مقابل ضمان البقاء الذي 

لم يستمر، حيث انسحبت 
العمالقة ”الفارج هولسيم“ 

في 19 سبتمبر عام 2014 تاركة 
وراءها معمل اإلسمنت األشهر في 
سوريا والذي فجره تنظيم داعش 

في 24 من شهر فبراير 2015، منهيا 
حقبة سوداء من عمل الشركة في 

سوريا قبل أن يعيد التحقيق ما جرى 
من تجاوزات خالل أربع سنوات من 

العمل تحت غطاء الحرب.

ورطة شخصيات كبيرة

لتشـــمل  الفـــارج  ورطـــة  تتوســـع 
شـــخصيات كبيـــرة كانـــت ضالعـــة 
في  الفرنسية  التحقيقات  بحســـب 
التعامل مع التنظيمات اإلرهابية، 

ولعل أبرزها نجل وزير الدفاع 
فـــراس  األســـبق  الســـوري 
طالس االسم السوري المثير 
بصفاتـــه  المتنقـــل  للجـــدل، 
بيـــن رجـــل أعمـــال وصاحب 
أكبـــر مصنـــع لإلســـمنت في 
لالفارج  شـــريك  إلى  سوريا، 
وممثـــل أول لرئيـــس النظام 

الســـوري بشار األســـد، قبل أن 
يدخل في الشـــراكة أيضا رجل 
األعمـــال المصـــري المعـــروف 
وشـــقيقه  ســـاويرس  نجيـــب 
تلـــك  اتفقـــت  حيـــث  ناصـــف. 
األطـــراف على تشـــييد مصنع 
بشراكة  لإلســـمنت“  ”السورية 

مع طالس قبـــل أن تندمج الفارج 
وأوراسكوم.

وتؤكــــد التحقيقات الفرنســــية أن طالس، 
الــــذي تــــم توقيفه الحقــــًا في دولــــة اإلمارات 
العربية المتحدة على خلفية تلك التحقيقات، 
كان يدفع ما بين 80 إلى 100 ألف دوالر شهريا 
لداعــــش وتنظيمات أخرى بيــــن 2012 – 2014 
كثمــــن للبقاء واســــتمرار أعمال شــــركته في 

سوريا.

شركات تغذي الحرب 

ولكــــن األمر لــــم يقف عند طــــالس وحده، 
ففــــي 13 أكتوبــــر الماضــــي نشــــرت جمعية 
شــــيربا الفرنسية غير الحكومية وثائق تؤكد 
تــــورط وزيــــر الخارجية الفرنســــي الســــابق 
لوران فابيوس، وســــفير فرنســــا السابق في 
سوريا إيريك شوفالييه، ومبعوث فرنسا إلى 

ســــوريا فرانك جيليه في قضية شركة الفارج.  
وتقول الجمعيــــة المعنية بمكافحة الفســــاد 
إن القضاء الفرنســــي اســــتدعى المسؤولين 
الثالثة الستجوابهم على خلفية تلك الوثائق، 
األمر الذي تؤكده محاضر اجتماعات داخلية 
للشــــركة، حيث يشــــير رئيس شــــركة الفارج 
كريســــتيان هيــــرو إلى أنــــه كان يجتمع كل 6 
أشهر مع السفير الفرنسي (جيليه) الذي كان 
يؤكد له دوما أن وزارة الخارجية الفرنســــية 
معنية باســــتمرار المصنع في الرقة مفتوحًا، 
ألنه يعد أكبر اســــتثمار لفرنســــا في سوريا، 
األمر الذي يعني أن عمل المصنع استمر بعلم 
بشؤون  المعنيين  الفرنســــيين  المســــؤولين 

سوريا.
تدفــــع الطريقــــة التــــي عملت بهــــا الفارج 
إلى التأكيــــد على أن عمل الشــــركات متعددة 
تشــــهد  التــــي  المناطــــق  فــــي  الجنســــيات 
النزاعــــات  يغــــذي  أن  يمكــــن  اضطرابــــات 

المسلحة، كما 
تقول مديرة القسم 
القانوني في المركز 
األوروبي ميريام 
سعاج معاب إن 
“حالة الفارج 
في سوريا 
تبين كيف 
أن الشركات 
المتعددة 
الجنسية 
العاملة في 
مناطق تشهد 
اضطرابات، 
يمكن أن تغذي 
النزاعات 
المسلحة، وتساهم 
في ارتكاب انتهاكات 
خطيرة لحقوق 

اإلنسان“.
الفارج التي تشغل أكثر 
من 2500 مصنــــع في 90 بلًدا 
حــــول العالم، يعمل بها ما يقارب 
115 ألــــف شــــخص، تفــــوق أربــــاح 
ا 32  إنتاجهــــا لـ387 مليون طن ســــنوًيّ
مليــــار دوالر، بينمــــا فــــرع الشــــركة في 
سوريا تقدر طاقته اإلنتاجية بما بين 2.5 
و3 ماليين طن ســــنويا، وهــــو أضخم وأهم 

االستثمارات الفرنسية في البالد.
لقــــد انتهى األمــــر بتقديم جمعية شــــيربا 
الفرنســــية والمركــــز األوروبــــي للدفــــاع عن 
الحقــــوق اإلنســــانية والدســــتورية وقدامــــى 
الشــــركة  ضــــد  شــــكوى  الفــــارج  موظفــــي 
متهميــــن إياهــــا بتمويــــل اإلرهــــاب وارتكاب 
اإلنســــانية  ضــــد  وجرائــــم  حــــرب  جرائــــم 
وتهديــــد حيــــاة اآلخريــــن، لتكــــون الشــــركة 
بمسؤوليها وفي مقدمتهم أولسن وشركاؤها 
الســــوريون والعرب علــــى رأس قائمة االتهام 
بدعم داعش وســــببا رئيســــيا في استمراره، 
لتصبح هذه التحقيقــــات بوابة لمعرفة 
فيهــــا  يحصــــل  كان  التــــي  اآلليــــة 
التنظيم على تمويله خالل السنوات 
أولســــن  الماضية، مــــن خالل تورط 
وغيره من الشــــخصيات االقتصادية 
أنحــــاء  فــــي  الكبيــــرة  والسياســــية 
العالــــم ربما عمل بعضها بقرار ذاتي 
منه، وربما كان البعــــض اآلخر ينفذ 
أجندات قــــوى دولية وإقليمية للعبث 

بالشرق األوسط.

أميركي فرنسي يكشف سقوطه تورط آخرين في تمويل اإلرهاب

إيريك أولسن 

{خليفة} الفارج الذي استثمر مع {خليفة} داعش

وجوه
الخميس 2017/12/14 - السنة 40 العدد 1210842

عبدالسالم الشبلي 

الفارج املتهمة بدعم داعش تشغل أكثر من ٢٥٠٠ مصنع في ٩٠ بلدا حول العالم، يعمل بها ما يقارب ١١٥ ألف شخص، وتفوق أرباح إنتاجها لـ٣٨٧ مليون طن سنويا ٣٢ 

مليار دوالر، بينما تقدر الطاقة اإلنتاجية لفرع الشركة في سوريا بما بني ٢.٥ و٣ ماليني طن سنويا، وهو أضخم وأهم االستثمارات الفرنسية في البالد.

[ شركة الفارج لم تغّير سياساتها االستثمارية في سوريا، واستمرت في العمل رغم ”احمليط اجلهادي“ الذي عاشت فيه، حتى غرقت في نهاية األمر 
في صفقات مشبوهة مع تنظيم داعش الذي سهل لها البقاء والعمل مقابل احلصول على ما يقارب 5.6 مليون دوالر بني عامي 2012 و2014.

[ وثائق فرنســـية نشـــرت في أكتوبر املاضي تؤكد تورط وزير اخلارجية الفرنســـي الســـابق فابيوس، 
والسفيرين شوفالييه وجيليه في قضية شركة الفارج، إضافة إلى كل من جنيب ساويرس وفراس طالس.

رغبة مسؤولي الشركة الفرنسية 

السويسرية في تصدر عملية إعادة 

اإلعمار في سوريا كانت أقوى من 

امتناعهم عن ارتكاب تجاوزات قانونية 

تخالف أعراف الشركة، حيث أكد 

مسؤولون فيها أن تفكيرهم كان 

منصبا على البقاء في سوريا ليكون 

لهم الصف األول في إعادة إعمارها عند 

نهاية الحرب

صحيفة {لوموند} الفرنسية تؤكد 

أن الرسائل اإللكترونية بين مندوب 

شركة الفارج وتنظيم داعش كانت 

تصل أيضا إلى مدير أمن الشركة 

في باريس جان كلود فييار، ما يثبت 

أن الفارج كانت موافقة ضمنيا على 

التعاون مع داعش وتمويله عبر الرشى 

التي كانت تمرر من خالل كشوف 

مالية مزورة
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إنتاجهــــا لـ387 مليون ط
مليــــار دوالر، بينمــــا فــــر
سوريا تقدر طاقته اإلنتاج
و3 ماليين طن ســــنويا، وهــــ
االستثمارات الفرنسية في البال
لقــــد انتهى األمــــر بتقديم ج
الفرنســــية والمركــــز األوروبــــ
الحقــــوق اإلنســــانية والدســــت
ض شــــكوى  الفــــارج  موظفــــي 
متهميــــن إياهــــا بتمويــــل اإلره
ضــ وجرائــــم  حــــرب  جرائــــم 
وتهديــــد حيــــاة اآلخريــــن، لتك
بمسؤوليها وفي مقدمتهم أولس
الســــوريون والعرب علــــى رأس
بدعم داعش وســــببا رئيســــيا
لتصبح هذه التحقيقــــات
يح كان  التــــي  اآلليــــة 
التنظيم على تمويله خ

الماضية، مــــن خالل 
وغيره من الشــــخصيا
الكبيــــرة والسياســــية 
العالــــم ربما عمل بعض
منه، وربما كان البعــــض
أجندات قــــوى دولية و

بالشرق األوسط.



هوازن خداج

} لـــم يكن إعـــالن ترامـــب، القـــدس عاصمة 
إلســـرائيل ســـوى تتويج ملـــا تعيشـــه املدينة 
احملتلـــة، فمنـــذ ٧٠ عامـــا اعترفـــت الواليات 
املتحدة بدولة إســـرائيل كدولة مختارة لشعب 
مختار حســـب رواية التـــوراة، وفي عام ١٩٩٥ 
اتخذ الكونغرس األميركي قرارا لنقل السفارة 
األميركيـــة من تـــل أبيب إلى القـــدس احملتلة، 
دون أي رّد فعـــل عربي يذكر رغم أنه صدر بعد 
أربعة أســـابيع مـــن توقيع ”اتفاقية أوســـلو“ 
والتي مت فيها االلتزام بعدم املســـاس بوضع 
القدس الذي أقرتـــه األمم املتحدة في الـ٢٩ من 
نوفمبر عـــام ١٩٤٧ وتأجيل البحـــث فيها إلى 

مفاوضات احلل النهائي.
ه ملكانـــة القدس  االعتـــراف الدولي املشـــوَّ
الدينيـــة وحالة اإللغـــاء للحقائـــق التاريخية 
الكثيـــرة واحلضارات املتنوعة التي مّرت على 
مدينة القـــدس، جعال املجتمع الدولي خاضعًا 
ملشـــيئة احلركة الصهيونية التي اســـتطاعت 
جمع اليهود في فلسطني، ورغم عدم االعتراف 
الرســـمي بها كعاصمة إلســـرائيل واعتبارها 
منطقـــة دوليـــة (كوربـــوس ســـبراتوم) إال أن 
حـــّل النـــزاع عليها وتأهيـــل املدينة مبا مينع 
استمالكها لشـــريعة دينية دون أخرى وفرض 
حالـــة من الوفاق والتعايش الديني لم يكن كل 
ذلـــك متاحا، بل واكبتـــه العديد من اخلطوات 
املشـــّجعة عبر الصمت الدولـــي حيال احتالل 
إســـرائيل ملساحات واســـعة من غربي القدس 
وحتويلهـــا إلـــى عاصمـــة ملقـــر حكومتها ثم 
أحلقتها في العام ١٩٨٠ بضّم القســـم الشرقي 
من املدينة الـــذي احتلته في حرب ١٩٦٧ لتعلن 
نصرهـــا الديني بجعل القـــدس عاصمة أبدية 
لدولـــة إســـرائيل، وتســـتكمل هندســـة املكان 
باالســـتمالك والتهجيـــر لتغيير وجـــه املدينة 
الدميوغرافي واالجتماعي مبا يناسب السردية 
الوجودية للكيان االستيطاني بأنه ”شعب بال 
أرض ألرض بال شعب“، بحيث تفرض واقعًا ال 

ميكن جتاوزه في أي حل مستقبلي.
اتخذتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  األهميـــة 
فلســـطني وقدسها لدى أتباع الديانة اليهودية 
كأرض ميعاد لهم وبأن هيكل سليمان موجود 

حتت املســـجد األقصى، لم تكن أقل شأنا لدى 
أصحاب الديانة املســـيحية واإلســـالمية فهي 
مهد املسيح وفيها كنيسة القيامة أقدم كنائس 
التاريخ وهي للمســـلمني أولى القبلتني وثالث 
احلرمـــني الشـــريفني، هـــذه القدســـية جعلت 
القدس ظاهرة حضارية فـــّذة تنفرد فيها دون 
ســـواها من مدن العالم كمدينة يقّدسها أتباع 
الديانات الســـماوية الثالث، لكنها لم جتعلها 
”أورشـــليم العالم“ أو مدينة الســـالم والوفاق 
الدينـــي واحلضـــاري، فأورشـــليم التي تعني 
بلد الســـالم صارت أورشـــليم اليهودية لدولة 
احتـــالل جلبـــت الويـــالت للمشـــرق العربي 
ومارســـت دورها فـــي لعبة الهـــدم احلضاري 
املمنهج حتت ألوية الدجل السياســـي الديني 
التي صارت أولوية بالنســـبة إلى عالم يزداد 

إغراقًا بالعنصرية.
ما أقّره ترامب بشـــأن سحق هوية القدس 
ليس طلقة طائشـــة أو مغامرة سياسية لكسب 
الود اإلســـرائيلي املكتسب أصال منذ تأسيس 
هذا الكيـــان واالعتراف به وشـــرعنة وجوده، 
إمنـــا هو جزء من ظاهرة اجتماعية سياســـية 
لهـــا جذورها فـــي الفكـــر اليمينـــي الذي منا 
وترعرع فـــي دول الغرب عمومـــا وفي أميركا 
خصوصًا مـــع اتســـاع دائرة تأثيـــر الطائفة 
اإلجنيلية البروتستانتية التي يتبعها ماليني 
األميركيني وتشـــترك في خلفيتها الدينية إلى 
حـــّد بعيد مع العقيـــدة اليهوديـــة التلمودية، 
وترتبـــط معتقـــدات أتباعهـــا ارتباطـــا وثيقا 
بوجـــود الدولـــة اليهوديـــة وأن ظهـــور دولة 
يهوديـــة فـــي األرض املوعـــودة هو مشـــيئة 
الرب لقيام معركة هرمجدون وعودة املســـيح 
املخلـــص، وبالتالـــي ال بد من دعم إســـرائيل 
واليهـــود، فالتطرف الديني هو الســـبب األول 
في الدعم الشـــعبوي األميركي إلسرائيل وهو 
ليس وليد الســـاعة، فاملعادلـــة األميركية التي 
اســـتخدمها الرئيس بوش والنظام األميركي 
في تقسيم العالم بني معسكري الشر واخلير، 
ودولة االحتالل ومقوالتهـــا عن اليهود مقابل 
”الغوييم“ (الشـــعوب غير اليهود أو األغيار)، 
هـــي ذاتها الترســـانة التي يتحصـــن وراءها 
الرئيس ترامب وفريقه، حيث يبدو عازمًا على 
إرضـــاء القاعـــدة اليمينية املؤيدة إلســـرائيل 

التي ساعدته في الفوز بالرئاسة.
ســـلفا  احملتســـبة  السياســـية  التداعيات 
نتيجة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل من 
ضرب التســـوية املنتظرة للقضية الفلسطينة 
عرض احلائط، وفقـــدان أميركا دورها كراعية 
للعمليـــة الســـلمية فـــي املنطقة، إلـــى تفجير 
انتفاضـــة الغضـــب العربيـــة واالســـتنكارات 

الدوليـــة، لـــم تقـــف بوجـــه اإلدارة األميركية 
التـــي ذهبت في تبّنيها مواقف التيار اليميني 
وشعار إســـرائيل الكبرى مذهبا ال عودة عنه، 
فتداخل السياســـة بالدين هو العنصر الفاعل 
واحملرك األساســـي في كافـــة املتغيرات التي 
تعيشـــها املنطقـــة والعالـــم، وكان النتخـــاب 
الرئيـــس ترامب الذي تبّنى خطـــاب الكراهية 
والعنصريـــة بالـــغ األثر فـــي إدارة العديد من 
املسائل كأمن إسرائيل وتطويع منطقة الشرق 
األوســـط التي تعيش متغيراتهـــا النوعية في 
اختـــالل بنيتها االجتماعية وتســـقط أكثر في 
فخ الهويـــات الدينيـــة والطائفيـــة والقومية 
اآلخـــر  ونفـــي  املتعصبـــة  واأليديولوجيـــات 

وإلغائه.
مســـيرة العنصرية شـــّكلت متوالية إلغاء 
اآلخـــر عبـــر التاريـــخ، مـــن أمثلتها مـــا فعله 
املســـتوطنون األوروبيون ضد الهنود احلمر 
والبرتغاليون واألســـبان ضـــد اآلزتيك واملايا 
وغيـــر ذلـــك، وكانت محركا لظهور ما يســـمى 
بـ”املسألة اليهودية“ فتفاقم العنصرية والعداء 
لليهود ورفـــض اندماج هؤالء في مجتمعاتهم 
التـــي وصلت مداها في أواخر القرن التاســـع 
عشـــر دفعت كلها الكثير من اليهود إلى تبّني 
الفكـــرة الصهيونيـــة املتمحورة حـــول فكرة 

اخلـــالص اليهـــودي عبـــر إقامة كيـــان قومي 
لهـــم في أي بقعة مـــن العالم وإعادة تشـــكيل 
الهوية اليهودية ضمن شـــروط قومية فكانت 
فلســـطني الضحية لشـــعار األرض املوعودة، 
كمـــا كان للتاريخ الغربي االســـتعماري للبالد 
العربية واإلسالمية والتغاضي عن ممارسات 
االحتالل اإلســـرائيلي الوحشية املستمرة أثر 
كبيـــر في زرع بذور الكراهيـــة للغرب وأميركا 
وفي صعـــود تيـــارات التطـــرف الديني التي 
حتولـــت عقب االحتالل األميركـــي للعراق إلى 
إرهاب صريح كان ســـببا فـــي تصاعد وتيرة 
الفكر العنصري ضد املسلمني وانتشار فوبيا 
اإلســـالم في الغرب، وللمفارقة فـــإن التيارات 
اإلرهابية املتدثرة بعباءة الدين اإلســـالمي لم 
تطلق رصاصة واحدة ضد إســـرائيل ووجهت 
نيرانهـــا ضد الـــدول العربية، لكن إســـرائيل 

بوصفها دولـــة احتالل متـــارس إرهابها منذ 
٧٠ عامـــا صارت شـــريكا فـــي مواجهـــة هذه 
التنظيمـــات التـــي ســـتزداد اتســـاعا ومتددا 
عقـــب هذا التعمـــد العنصري لســـحق املكانة 
الثقافيـــة والدينية للقدس العربيـــة وبالتالي 
زيادة الدمار والتفتيـــت للعالم العربي بحيث 
متنع تشكل وعي شعبي عربي قادر على خلق 
مقاومة وطنية مدنية تســـتطيع مواجهة دولة 
محتلة ”باســـم الدين“ بغيـــر أدواتها املنغلقة 
والعنصرية وتقف في وجه اســـتكمال األحالم 

الصهيونية األسطورية.
اليمني املتطرف األميركي يجد مســـوغاته 
ملواصلة إهانة العرب مســـلمني ومســـيحيني 
والطعـــن فـــي موروثهـــم الدينـــي والثقافـــي 
وجتريدهم من حقهم في مدينة مقدســـة يجب 
أن تكون مفتوحة لكافة األديان ووضعها حتت 
الهيمنة الصهيونية التي تتماشـــى مع تعاظم 
الهوس العنصري بشأن يهودية فلسطني الذي 
كان دافعـــا إلى تغيير مالمـــح املدينة العربية 
لتكتســـي ثوبا آخر مليئـــا بالتزوير واخلداع 
يشـــبه الفكرة الصهيونية بوجهها القبيح في 
عالم يعيد إنتاج عنصريته ويتجه نحو الدمار 
بدل إنقاذ نفســـه من هاويـــة االنحدار عبر مّد 

اجلسور لبناء عالم إنساني.
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الصهيونية واحتكار القدس.. ازدراء للمسيحية واإلسالم

االنحياز الكامل لليمني األميركي إلســــــرائيل، والذي جتسد أخيرا في قرار نقل السفارة 
األميركية إلى القدس، ليس مجرد انحياز سياســــــي بل هــــــو مبني على عقيدة دينية ذات 
طابع عنصري، وهي اإلجنيلية، وعلى الطريقة األميركية والقراءة اإلسرائيلية وفق اخللفية 

الصهيونية، التي استولت على مدينة القدس وشّوهتها مبا يتماشى مع مزاعمها.

ظلم وكره وقهر

{نناشـــد أتباع جميع الديانات والمجتمع اإلنساني برفع الصوت ضد اإلجراءات اإلسرائيلية، التي 

ســـتكون ســـببا إضافيا الندالع موجة جديدة من عنف وإرهاب ال  تحمد عقباها}.

األمير احلسن بن طالل
رئيس منتدى الفكر العربي

{أردت مـــن خـــالل زيارتـــي للقيروان فـــي المولد النبوي أن أكـــون قريبا من التونســـيين في هذه 

المناسبة، وأن أؤكد أن اإلسالم دين تسامح وانفتاح}.

أوليفيي بوافر دارفور
سفير فرنسا بتونس

القـــدس ظاهرة حضارية فذة تنفرد 

وحدها دون ســـواها من مدن العالم 

كمدينـــة يقدســـها أتبـــاع الديانات 

السماوية الثالث

◄

إسرائيل تحاول إعطاء القدس ثوبا 

آخر مليئـــا بالتزوير والخداع يشـــبه 

الفكرة الصهيونيـــة بوجهها القبيح 

في عالم يعيد إنتاج عنصريته

◄

اإلسالم الشعبي فضاء للتسامح وحصن ضد التطرف
حكيم مرزوقي

} أعيـــاد امليالد علـــى األبـــواب، وكثيرة هي 
املدن التي جتمع املســـيحيني مع املسلمني في 
العالم العربي، واألكثر منها هو حاالت احلنني 
والتذّكر املغّمس بالكثير من احلســـرة والتألم 
علـــى ما آلت إليه مدن كانـــت معروفة بالتنوع 
والتعايش الديني، وما حل بها اليوم من دمار 
روحي وعمراني مثل مدينتي الرقة الســـورية 
واملوصـــل العراقيـــة علـــى ســـبيل املثـــال ال 
احلصر، وذلك بســـبب تسرب الوباء التكفيري 
ومتّكن عقيدة الكراهية من نفوس شـــباب كان 
األجدر بهم على األقل، أن يعيشوا ذلك اإلسالم 
الشعبي البسيط كما عاشه آباؤهم وأجدادهم.
كان هناك هذا التداخل -إلى حد التماهي- 
بني أبنـــاء العقائـــد املختلفة فـــي االحتفاالت 
الدينيـــة التي تعتبر ملـــكا للجميع، وعادة ما 
ينتظرهـــا ويتحضر لها أبناء الديانة املختلفة 
أكثـــر من أصحابها وهو جنـــوح غريزي نحو 
التعددية واالختالف، يوّفره التدين الشـــعبي 
ذو الطابع الفلكلوري األخاذ. فمن حّول التدين 
من حالة احتفالية تسامحية إلى عقيدة عدائية 

قتالية؟
العريـــض  الشـــعبي  مبفهومـــه  التديـــن 
فضـــاء  البهيجـــة،  االحتفاليـــة  وبطقوســـه 
للتسامح والفرح وااللتقاء باآلخر. إنه اإلسالم 
الـــذي نحبـــه ونتمناه بعـــد أن أوشـــكنا على 
فقدانه بســـبب اجتياح األصوليني واملتزمتني 
والتكفيريني حلياتنا ومصادرتهم لتلك الغبطة 
احلقيقية التي كانت متأل قلوبنا وجتعل الغد 

أكثر أمال والعيش جديرا بأن ُيعاش.
اإلســـالم الشـــعبي ليـــس تدينـــا مبعنـــى 
االلتزام الطقوســـي والشـــعائري، وليس حالة 
من الرهبة واخلوف والتوجس من اآلخر.. إنه 
ال يتـــرك لديك حتى الوقت في التفكير بشـــيء 
اســـمه ”اآلخـــر“ أصال، بـــل إّن هـــذا ”اآلخر“ 

يصبـــح محبوبا ومرغوبا فيه وأساســـا ال بّد 
منـــه الكتمال األفراح والطقوس االحتفالية في 

اإلسالم الشعبي.
اإلســـالم الشـــعبي هو التركيز على نقاط 
اللقاء ونبـــذ نقاط اخلالف أي تقـــدمي النوايا 
احلســـنة على الســـيئة إلنشـــاء حـــوار دائم 
وال ينقطـــع عبر مقولة: كل إنســـان خّير حتى 
يثبت العكـــس. أما العقيـــدة العدائية فمبنية 
علـــى مقولة: كل الناس أشـــرار حتـــى يثبتوا 
العكس. واملقصود بالعكس هنا هو االنخراط 
فـــي عقيدتهم التكفيرية. وحتـــى هذه العقيدة 
التكفيرية فإنها قد بدأت تكّفر نفسها بنفسها.. 

أليس هذا ضربا من ضروب املهزلة.
في جمهرة اإلســـالم الشعبي هناك حضور 
دائم للبشاشة وإميان بأن كل مختلف يجب أن 

نرحب به فلعله أكثر قربا إلى الله منا.

أليس مـــن ألـــق االحتفال الدينـــي هو أن 
يزورك اآلخرون ويسعدون لسعادتك في محل 
احتفالـــك، يتفرجـــون عليك وأنـــت ”متلّبس“ 
باحتفاليتـــك ومتمـــاه مع شـــعائرك التعبدية 
التـــي ال ميكـــن أن تكتمل مفهوميتهـــا إّال في 
عيني وذهن اآلخر املختلف.. ال دين إال بوجود 

دين آخر وأديان أخرى مختلفة عنه.
في أعيـــاد املولـــد النبوي، مثـــال، تزدحم 
علـــى وجـــه اخلصـــوص، أســـواق مدينتـــي 
القيروان التونســـية والقاهرة املصرية وتقام 
األناشـــيد  وتصـــدح  والوالئـــم  االحتفـــاالت 
واملدائـــح، ويتقاطـــر الزائرون مـــن اجلاليات 
األجنبية ملعايشة تلك االحتفاليات التي يدعو 
السلفيون والتكفيريون إلى إلغائها باعتبارها 
بدعـــة. والســـؤال هنا يتمثل فـــي: مباذا يريد 
التكفيريـــون واألصوليـــون أن يعوضوا هذه 

االحتفاليـــات؟ اجلـــواب معروف وقد عايشـــه 
النهضـــة  حركـــة  حكـــم  أثنـــاء  التونســـيون 
واملصريون أثنـــاء حكم اإلخوان، وهو أن هذه 
االحتفاليـــات يريدون أن يعوضوها بخطابات 
الكراهية والتكفير والتحـــرمي والترهيب بدل 
مظاهـــر البهجـــة والســـرور في أعيـــاد املولد 
النبـــوي، حتـــى أن املصريـــني يطلقـــون فـــي 
لهجتهـــم كلمة ”مولد“ علـــى احتفاليات كثيرة 
أخرى ال تعني بالضـــرورة إحياء ذكرى املولد 

النبوي.
أليـــس غريبـــا والفتا أن تزدحم األســـواق 
وتنشـــط املنتديـــات ويفـــرح كل النـــاس فـــي 
األعياد واالحتفـــاالت الدينية في البلدان التي 
ال حتكمها أنظمة إسالمية تّدعي االحتكام إلى 

الشريعة؟
فـــي فضاءات التدين الشـــعبي ذي الطابع 
الفلكلوري، ال يســـألك أحد عـــن دينك بل رمبا 
يسألونك: ملاذا لســـت مغتبطا وسعيدا وكيف 

السبيل جلعلك مغتبطا وسعيدا؟
يأتـــي التكفيريون جلعلـــك ”ال مغتبطا وال 
ســـعيدا“، يختطفون البهجة ويعادون اإلسالم 
الشـــعبي ألنه شـــعبي بالفعل، ينبـــض حياة 
واحتفـــاء بهذا الوجود الكـــرمي ثم يعوضونه 
بـ”إســـالم“ آخـــر، هو ليـــس من اإلســـالم في 
شـــيء بل حالة من العبوس والنكد والكراهية 

والتحفز ضد اآلخر.
العنوان االحتفالي لإلســـالم الشـــعبي هو 
الفـــرح وال شـــيء غيرالفـــرح، أمـــا األصولية 
فتحتفل بالتجهم والكراهية دائما وإلى األبد.

اإلنسان كائن احتفالي بطبعه، ويبحث في 
كل ديانة وعقيدة يعتنقها عن فرصة لالحتفال 
فينقـــّض عليها بكل حماســـة وعنفوان للقول 
بأنه على قيد احلياة، وعلى طريقة شـــخصية 
زوربا اليوناني في رواية نيكوس كازنتزاكي. 
إنـــه الكوجيتـــو األبـــدي: أنا أحتفـــل إذن أنا 

موجود.

الكائـــن  (هـــذا  اإلنســـان  فـــرغ  مـــا  وإذا 
االحتفالـــي) مـــن احتفاالته اخلاصـــة، يذهب 
نحو احتفاالت اآلخرين ليشـــاركهم فيها، دون 
تقييمـــات الهوتية وإميانيـــة وال من يحزنون. 
إنها غريزة البقاء عبـــر تصّيد فرص االحتفاء 
وتقديسها مهما كان مصدرها الديني، وإذا ما 

استطاع إليها اإلنسان سبيال.

ثمـــة طوائـــف ومذاهب متثـــل أقليات من 
حيـــث العدد، لكنها تصبـــح أغلبية ألنها تثير 
انتبـــاه احمليـــط اإلنســـاني فيتعاطـــف معها 
أثناء محنها، ويأتي الناس لزيارة ومشـــاركة 
هذه األقلية أعيادها مثل الســـامريني الذين ال 
يتعـــدون األلف في نابلس أو اإليزيديني الذين 
حاول الدواعش إبادتهم في جبل ســـنجار أو 
أهل الســـنة الذين تهضم حقوقهـــم في إيران 
وكذلك املرشـــديني في ســـوريا والبهائيني في 
اليمن واإلباضيني في ليبيا واملســـيحيني في 
اجلزائـــر وغيرهم من أصحاب العقائد التي ال 
تســـتمر وال تبقى بني الدكتاتوريـــات الدينية 
إال بفضـــل الروح التســـامحية التي يحتويها 

التدين الشعبي.
ما أقســـى وما أمّر أن يحتفـــل املؤمن -أّي 
مؤمـــن- بطقـــوس عقيدته متســـترا في جنح 
الظالم وهو خائف من أغلبية دينية تســـلطية، 

متنع الفرح وتنشر الرعب باسم الدين.
متـــى اســـتباح التكفيريـــون النـــاس وقد 
متســـامحني  أحـــرارا،  أمهاتهـــم  ولدتهـــم 

ومحتفلني؟  احتفالية دينية شعبية

ما أقســـى وما أمر أن يحتفل املؤمن 

بطقـــوس عقيدتـــه متســـترا بجنح 

الظالم وهو خائف من أغلبية دينية 

تسلطية تمنع الفرح

◄

[ العقيدة العنصرية في القرار األميركي تسبق اإلرادة السياسية  [ االنفراد بالقدس يعكس كراهية مبنية على نزعة استعالئية

تسامح



} أبوظبــي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
األربعـــاء عـــن القائمـــة الطويلـــة لفـــرع ”أدب 
الطفل“، لدورتها الثانية عشـــرة (2018-2017 ). 
واشـــتملت القائمـــة على ثالثة عشـــر عمال من 
أصل 135 مشاركة، ينتمي مؤلفوها إلى 16 دولة 
عربية، وقد كان معظمها من لبنان والســـعودية 

ومصر واألردن وسوريا.
وتشـــمل القائمة الطويلة ثالثـــة إصدارات 
لمؤلفين  لبنان“  من ”أكاديميا إنترناشـــونال – 
لبنانييـــن وهـــي ”مـــن لبس ثياب ســـنجوب؟“ 
”الذئـــب  وكتـــاب  عطاللـــه،  ســـلمى  لمؤلفتـــه 
والصـــدى“ للمؤلـــف حســـن عبداللـــه، وكتاب 
”صمُت هـــادي“ لـمؤلفته اللبنانيـــة رانيا زبيب 

ضاهر.

كمـــا بلغـــت القائمـــة الطويلة لفـــرع ”أدب 
مـــن الجائزة كتـــب أخـــرى لمؤلفين  الطفـــل“ 

لبنانييـــن هي ”كوخ نعمت“ للكاتبة وفاء 
الحسيني ومن منشورات دار كتاب 

بيروت 2017، و“العمالق  سامر – 
للكاتبة  العمـــالق هنا وهنـــاك“ 
عـــن  والصـــادر  زغيـــر  رانيـــا 
بيـــروت   – الصغيـــر  الخيـــاط 
2016، وآخرهـــا كتاب ”في بالد 
للكاتبة اللبنانية  الله الواسعة“ 

بســـمة الخطيب ومن منشـــورات 
دار اآلداب 2017.

 عالوة على المؤلفين اللبنانيين بلغت 
القائمة الطويلة كتب من جنســـيات أخرى هي 

”المصباح والزجاجـــة“ للكاتب المصري عمرو 
العادلـــي والصـــادر عن دار الـــرواق – القاهرة 
الســـورية  للكاتبة  ســـلمى“  2017، و“أنـــا 
لينـــا هويان الحســـن والصـــادر عن 
بيـــروت 2017. و“مغامرة  حكايا – 
عجيبة غريبـــة“ للكاتبة األردنية 
تغريد النجار، والصادر عن دار 
األردن 2017، ورواية  السلوى – 
للناشئة بعنوان ”لم أكن أتوقع“ 
للكاتـــب األردني راشـــد عيســـى 
األردن  والصادرة عـــن دار دجلة – 
للكاتـــب  2017، و“جدائـــل خضـــراء“ 
الســـوري مهند العاقوص، من منشـــورات 
للكاتبة  اإلمارات 2017، و“الدينوراف“  كلمات – 

اإلماراتيـــة حصة المهيري، من منشـــورات دار 
دبي 2017 وأخيرا ”كتاب التساؤالت“  الهدهد – 
للكاتبة السعودية داليا عبدالله التونسي ومن 

منشورات دار أروى – جدة 2016.
يذكر أنه تـــم اإلعالن عـــن القوائم الطويلة 
و“الفنون  و“المؤلف الشـــاب“  للفروع ”اآلداب“ 
و“التنمية وبناء الدولة“  والدراســـات النقدية“ 

خالل األسابيع الماضية.
وتأتي جائزة الشـــيخ زايد للكتاب بفروعها 
التســـعة تقديرا لمكانة الراحل الشيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، وهي جائزة مســـتقلة ُتمنح 
رين،  كل ســـنة للمبدعيـــن مـــن الكتـــاب والمفِكّ
والناشـــرين، والشـــباب، عن مســـاهماتهم في 

التأليف، والترجمة في العلوم اإلنسانية.

علي حسن الفواز

المجموعـــة  متهالكـــة“  بنقالـــة  ”الحيـــاة   {
الشعرية الثانية للشاعر العراقي عمر الجفال 
هـــي يافطتـــه الفاضحـــة لمغامـــرة الكتابـــة، 
وللتورط في اإلعالن عنهـــا، وكأنه يحاول من 
خاللها أن يكتب مدونات مزاجه الشخصي، أو 
رؤيته الشـــخصية وهي تجوس في عالم غائر 

في ذاكرة الحروب والفجائع.
 يكـــرر صاحب مجموعة ”خيانة الســـيدة 
حياة“ لعبته في الخروج عن الســـائد، باتجاه 
اســـتدعاء المســـكوت عنه في يوميات الحزن 
والوجـــع واالغتراب العراقي ليكتب شـــهادته 
عنهـــا، شـــهادة مـــن يـــرى وجوده مســـكونا 
بالموت، أومن يرى حياته مشـــغولة بإحصاء 
الخســـارات، وتفاصيل هذا الموت الفنطازي، 
عبـــر االنشـــغال بتفاصيـــل الحيـــاة المربكة 

والمتشظية، أو بترقب ما يساقط منها.

طالسم شعرية

تضعنـــا قصائـــد المجموعة التســـع أمام 
حساســـيِة مـــن يريـــد كتابـــة نـــص محنتـــه 
الشـــخصية بوصفها محنـــة وجودية، أو من 
يقترح رؤيتـــه للغائب بوصفه حاضرا، أو من 

يتلقف مـــا تهجس به ســـرديات تلك 
”الحياة المحمولـــة بنقالة متهالكة“ 
التصويريـــة  لعبتـــه  يجعلهـــا  إذ 
عبـــر  الحـــرب،  اســـتحضار  فـــي 
والســـيارات  االنفجـــارات،  صـــور 
البـــاردة  والوجـــوه  المفخخـــة، 
والخائفة، عبر مـــا يقترح لها من 
يوميـــات؛ لها هوامش موحشـــة، 
وطالسم ســـحرية، أو استعارات 
مجاورة، لهـــا أثرها في تمثالت 
توصيف تلك الوقائع واألحداث 

واليوميات، حتـــى تبدو القصائد 
وكأنهـــا صور مســـحوبة من عيـــن الكاميرا، 
الكاميـــرا التـــي يورطها الشـــاعر فـــي لعبته 
بالخيانـــة، إذ يخرجها عـــن حياديتها إلى ما 
هو ضدي، ونافر، ومنحاز، حيث تمثالت عين 
الشـــاعر الذي يعيش هواجـــس مراقبة العالم 

وتقّصي تحوالته.

يســـتدعي الجفال عبر استهالل مجموعته 
الشـــعرية، الصـــادرة عـــن دار مخطوطات في 
هولنـــدا، بطلســـم الختـــم البيضـــوي -ختم 
الســـحرة أو الملوك- جملة مـــن اإلحاالت، إذ 
هـــي إحالـــة لتشـــفير الواقع، ولهتك ســـرائر 
المنشـــطر عن ذاته، أو هـــي محاولة لتوظيف 
ســـحري مســـحوب من ميثيولوجيـــا العائلة، 
حيث يقوم علـــى إيهام ما ُتحيلـــه الرؤيا إلى 
الكشـــف عن ســـرائر التاريخ، وروح األمكنة، 
وعـــن هواجس األم، وعن قلق األب وهو يجمع 

تفاصيل ذاكرته الشخصية.
 أيقونـــة الطلســـم بوصفها االســـتهاللي، 
والتي تتكـــرر مع عدد من القصائد، ُتحيل إلى 
تقانة شـــعرية، تقوم على فاعلية ”البوليفونية 
الشـــعرية“ حيـــث تتعدد األصـــوات، وتتبادل 
بين ضميـــر المخاطب، وبيـــن ضمير المتكلم 
بداللتهمـــا النحويـــة أو الثقافيـــة، وكأن هذا 
التبادل الصوتي بينهما هو محاولة لفك 
العراقي،  الواقع  تشـــفير  التباس 
وتقديمه بوصفه توليفا لمشـــاهد 
وأحداث ُتشـــير إلى ذاكرة الحرب 
وذاكرة الحصـــار وذاكرة المهجر، 
وليكـــون صـــوت الشـــاعر مقابـــال 
لصوت اآلخر/ القرين، أو الُمخاَطب؛ 
وهو مجال االستعارة الكبرى لتأويل 

المعنى الغائب.
 التقابل بيـــن األنا واآلخر القرين 
والمخاطـــب يتحول -أيضا- إلى لعبة 
في تبادل الفضائح، إذ يجاهر الشاعر 
عبرهمـــا بكشـــوفات أناه المتكلمـــة والرائية، 
من خالل ما يبثـــه من التفاصيل، التي تفضح 
الحرب، والخـــراب وعفونة األمكنة وجنونها، 

حيث أخذت الحرب منها الحياة ولذائذها.
يقول الشـــاعر ”كل صباح ألمُس أّي شيء 
بجانبي ألعرف أني حي، مرة أمســـكُت بحذاٍء 

بجانب رأســـي، كانت رائحته عفنة ألني سرُت 
به يوما كامال في أحيـــاء بغداد برفقِة صديٍق 
ونحن نكرر: بغداد شماعية كبيرة.. عرفت أني 
حـــي، وعرفُت أن الحياة ال تقل عفونة عن هذه 

الرائحة“.

كاميرا نثرية

مثلما يبدو الُمخاَطب/ القرين وكأنه الوجه 
الضّدي للشاعر الرائي، إذ ال ُيعنى بتقديم تلك 
التفاصيل، بقدر ما يبدو أكثر اهتماما بغواية 
المعنـــى، أو بمـــا تدونه ”الحيـــاة المتهالكة“ 
من خطابات المهمشـــين الذين يمثل الشـــاعر 
صوتهم، بوصفهم ضحايا وشهود تلك الحرب 

وعقائدها وفتاواها.
يقـــول ”األجدى، أْن تطلب عشـــاء للنملة،/ 
وأْن تنـــام وحيـــدا كذئـــب/ فـــي بـــرار تصنع 
التنجيم للقادم،/ ألن الحياة تخلو من أبواب/ 
تفتح نفسها على البالغة/ الحياة ُمدربٌة أكثر 
ممـــا اعتقدَت،/ وأنـــَت،/ تنفصل عن نفســـك، 

وتتحدث عن إثنين في جسدك“.
لعبـــة المراقبة فـــي قصائد الجفـــال تبدو 
أكثر وضوحا في اســـتغوار تلـــك التفاصيل، 

وفي اإلفصاح عن عالمها المســـكون باألبيض 
واألســـود، فهـــي تجوس عبـــر اســـتعاراتها، 
ومجســـاتها، للكشـــف عن أحزانه، وعن خواء 
عالقاته باألمكنة التي ظل يرتاب منها، إذ هي 

أمكنة الحرب، والغياب والطرد.
عين الكاميرا عين نثرية، إذ تسمح للشاعر 
باالنفتاح على مســـاحات أوسع، وعبر تقانات 
تصويرية تكشـــف عن ثنائيات الضوء والظل، 
والغمـــوض والوضـــوح، مثلمـــا تتقصى تلك 
الكاميرا يوميات الشـــاعر الســـرية وهو يشّب 
على جـــدار ذاكـــرة األب المحـــارب، وينصت 
ألصوات الحصار، ويرافق المنفى في تشكالته 
ويوميـــات  ومقاهيـــه  وســـاحاته  وتمثالتـــه 
وأســـماء أبطاله أبوحالـــوب ومحمد مظلوم، 
وأســـفار قراءاته التي تقـــوده إلى حماقات لم 
تعد الطفولـــة تتحملها، إنهـــا حماقات حربه 
الشـــخصية، حيـــث الخـــروج عـــن طاعة األب 
وتاريخه االسمي، ومن صدر األم إلى فضاءات 
نيتشه، وإلى حروب العقائد ومراثي التاريخ.

يقول ”فور كل توتر طائفي أشعر مع غيري 
ممن يحملون أسماء لها خالفاتها التاريخية، 
وكأننا خرفان ُيســـمنها الوقت والروتين، وقد 

حان موعد ذبحها“.

هذه الصورة النثريـــة، والتقريرية أحيانا 
تدفع إلى قراءة شـــعرية الجفـــال من خالل ما 
ُتثيره من مفارقة، فهي تضع الحدث التاريخي 

في سياق، لكنها تنفر عنه إلى الضّد.
 وهنـــا يتكشـــف هذا الحدث عـــن نقيضه، 
وعن ظّل آخر لصورته، تلك التي تتعالق مع ما 
ُيســـميه النقاد الثقافيون بـ“النسق الُمضمر“ 
إذ هو نســـقها الخبيء، والعميق والشخصي، 
والـــذي يحفر فيه الشـــاعر بحثا عن كل تاريخ 

القبح الذي تصنعه ذاكرة الجماعة.
فالذاكـــرة الجماعيـــة هـــذه هي مـــا يترك 
الشـــاعر وحيدا، ومتورطا في لعبة األســـماء 
واســـتعاراتها، باحثا عن ”المنقذ“ الذي يجده 
في اللغة أكثر من وجوده الُمضلل والغائم في 

التاريخ.

الخميس 2017/12/14 - السنة 40 العدد 1410842

عن دار {اآلن ناشرون وموزعون} في عمان صدر حديثا كتاب {حصاد السنني… مذكرات ما بعد ثقافة

التقاعد} للكاتب سميح مسعود.

تســـتعد دار نشـــر الجامعـــة األميركيـــة إلصدار طبعـــة إنكليزية مـــن رواية {حكايات يوســـف 

تادرس}، للكاتب املصري عادل عصمت، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للعام 2016.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

أوشو والنجاة من املحنة الكونية

} على نحٍو غير مسبوق انتشرت في 
السنوات األخيرة في البالد العربية ُكتب 

الروحاني الغورو الفيلسوف اخلطيب 
املتحدث الهندي تشاندرا موهان جاين 

املعروف بـ“أوشو“ وشاعت أفكاره الروحانية 
بطريقة الفتة واكتسب شهرة كبيرة في 

الثقافة العربية ال نقول إنها مجانية في 
األحوال كلها، فالرجل لديه رصيد محلي 

في كل الهند ورصيد غربي آخذ باالتساع 
واالنتشار ولديه أتباع في كل أنحاء العالم.

أوشو السهل املمتنع أستاذ الفلسفة 
صاحب مذهب روحاني متأثر مبذاهب كثيرة 
كالصوفية والزن والتانترا وامليرا والفيدانتا 

والسامخيا، وهو أول روحاني في العالم 
يكتب كتابا ضخما عن ”النبي“ جلبران خليل 

جبران يناقش فيه أفكار جبران بطريقة 
متمكنة وحضارية ورائدة في ميدانها وال 

يخفي إعجابه بهذا األثر العربي حينما 
تناوله بعمق.

 أوشو معلم اجلنس بال منازع كما 
يطلقون عليه حينما دعا إلى االنفتاح على 

العالقات اجلنسية وتوطيد احلياة الزوجية 
عبر هذا الرابط احليوي املهم، فمحاضراته 
وأبحاثه في هذا الصدد كثيرة ووافية وال 

سيما في كتابه املمتع جدا ”التانترا“ مثلما 
هو مجدد للكثير من التفسيرات الدينية 
والصوفية بطريقة االنفتاح الواعي على 
األديان مهما اختلف معها في طروحاتها 

وتقاليدها وسننها، فالتأمل خاصية تشترك 
فيها تقريبا كل األديان الروحية التي ترى 
في العقل طريقا للتحليل واجلدل بدال من 

التعصب وكراهية اآلخر. وهكذا كانت 
تعاليمه تؤكد على التأمل الواعي واحلب 

واجلمال والشجاعة واإلبداع والتخلص من 
الُعقد احلياتية مهما كانت ضارية ومرّكبة. 

لذلك اجتاحت مثل هذه التعاليم املنفتحة 
العالم الروحاني الغربي ومتركزت في الكثير 

من أفكاره وأنشئت مراكز بحثية كثيرة 
في دراسة أفكار أوشو الضاربة في الروح 

االجتماعية واحلياتية بالشكل الذي يسمح 
لها أن تنتشر من دون عوائق ال سيما وهي 

تدعو إلى السالم الروحي لألديان بروح 

إيجابية تأخذ من اآلخر وتعطي إليه.
مثل هذه الثقافة الدينية السمحة كانت 

وال تزال تنظر إلى أن منظومة األديان 
مبختلف تسمياتها سببت الكثير من 

املكبوتات االجتماعية بسبب ثوابتها القدمية 
وبالتالي انعكست على احلالة النفسية 

العامة وشّكلت ُعقدا كبيرة في التواصل مع 
الغير الذي ميتلك مثل هذه األسباب ليعزل 
نفسه وبالتالي تسبب بانغالق العديد من 

النوافذ مع اآلخر- الديني الذي ال تخلو 
احلياة منه.

وإذا ما كان أوشو مثاال للتسامح 
الديني واجلدلي النابض باحليوية والثقافة 

املوسوعية بحثا ونثرا وشعرا وفلسفة 
وتاريخا وفلكا وعلما متفاعال مع مستجدات 

احلياة بكل صغيرة وكبيرة، فإن منظومتنا 
الدينية العربية تكاد تفتقر إلى هذا اجلانب 
إلى حد ما، ومع وجود علماء دين يضعون 
ثقافاتهم على محك الواقع ويتفاعلون معه 

بجدلية ممكنة، لكن هذا ضعيف نسبيا 
وال سيما بعد املتغيرات التي أحدثتها ما 

يسمى بثورات الربيع العربي، حيث تشكلت 
رؤى جديدة ليست من الدين بشيء فكثر 

احملّرضون وغاب التسامح الديني والطائفي 
وعّمت الفوضى كل الشرق األوسط، 

وخضعت بالدنا العربية الى أسوأ فترة من 
فتراتها في هذا اجلانب احليوي من حياة 

اإلنسان فيها.
أوشو ظاهرة خرجت من محليتها الدينية 

الى آفاق عاملية أكثر اتساعا وشمولية، 
وناقش أفكارا لم يجرؤ أحد على مناقشتها 

علنا وصراحة، بوصفها من الثوابت الثقافية 
في املجتمعات، لكنه فّتت أركانها الضعيفة 

وأوضح الكثير من املالبسات في الفهم 
الديني الضيق والفهم االجتماعي الذي 

سار على منوال الديني عقودا طويلة، ليقف 
بالتالي في صف املفكرين املتنورين الذين 

يطمحون إلى إعادة احلياة إلى فطرتها 
الطبيعية من دون تكلف أو سوء فهم أو 
مغاالة في التفسير، وهكذا ضمن لنفسه 

قاعدة كبيرة جدا في الغرب الروحاني 
الذي استنار مبفاهيمه وآرائه وتتّبع 

خطاه واستكان إلى الكثير من طروحاته 
وشروحاته وفلسفته العميقة بأن األديان 

كلها إمنا هي إلنقاذ اإلنسان من محنته 
الكونية.

 وارد بدر السالم
كاتب عراقي

المسكوت عنه في يوميات شاعر عراقي

[ {الحياة بنقالة متهالكة} قصائد يقولها األنا واآلخر معا  [ كاميرا نثرية تلتقط صورا تمزج الضوء بالظل
من الصعب جدا وضع توصيف معني للشــــــعر، أو حتى تأطيره بوظيفة تعبيرية أو رمزية 
ــــــار أو عمود، أو حتى لدوغما نقدية، فالشــــــعر ال ميلك إال أن يكون مغامرة،  خاضعــــــة ملعي
لهــــــا قصدية البحث عن املعنى، أو التورط في كتابٍة يصطنُع من خاللها الشــــــاعر أوهاما 
لوجــــــوده، أو لنزقــــــه، أو لرؤيته التي تنّط خارج تداولية اللغــــــة، وباجتاه أن تكون تأويال أو 

قناعا، أو سيمياء ال حدود الستعاراتها، ولشفراتها.

المجموعـــة الشـــعرية بقصائدهـــا 

التســـع  تضعنا أمام حساسية من 

يريد كتابة نص لمحنته الشخصية 

بوصفها محنة وجودية

 ◄

المعنـــى  بغوايـــة  مهتـــم  الشـــاعر 

وبما تدونه الحيـــاة المتهالكة من 

خطابات المهمشـــين الذين يمثل 

هو صوتهم 

 ◄

الشاعر صوت الجميع (لوحة للفنان عادل داوود)

استحواذ لبناني على فرع {أدب الطفل} لجائزة الشيخ زايد للكتاب مقاه ثقافية

في سجون المغرب
محمد عبدالصمد

} القنيطــرة (المغــرب) - فـــي تجربـــة هـــي 
األولى من نوعهـــا بالمغرب، أطلقت المندوبية 
العامة إلدارة الســـجون وإعادة اإلدماج مبادرة 
المقاهي الثقافية بهدف تأهيل السجناء إلعادة 
االندمـــاج في المجتمـــع. وافتتحـــت المبادرة 
أمـــس األربعاء في الســـجن المركـــزي بمدينة 
القنيطرة (شـــمال)، عبر لقاء ثقافي مفتوح مع 
الشاعر والروائي المغربي حسن نجمي، حول 

روايته ”جيْرترود“.
العمـــل  مســـؤول  لفراخـــي،  مصطفـــى 
االجتماعـــي والثقافـــي بالمندوبيـــة، قـــال  إن 
من شـــأن تنظيـــم لقاءات مـــن هـــذا النوع مع 
الســـجناء أن ”ترقى بســـلوك الفـــرد وتحّصنه 
فكريـــا وتمّلكه الذكاء العاطفـــي واالجتماعي“. 
وأشـــار أن المبـــادرة ”تتيح للســـجين امتالك 
مرجعية ثقافية تساعده على االنفتاح في إطار 

االختالف الذي يحترم الرأي اآلخر“.
من جانبه، اعتبر الشـــاعر والروائي حسن 
نجمـــي المبـــادرة، ”فعـــال ثقافيـــا وإنســـانيا 
وحقوقيـــا بامتيـــاز�. وأضـــاف ”ال ينبغـــي أن 
يكون السجن مؤسســـة عقابية ولكن مؤسسة 
لإلصالح وإعادة إدماج السجين في المجتمع�.
ولم يفت الكاتب المغربي والرئيس السابق 
التحاد كتاب المغرب أن يذكر ببعض المبدعين 
الذيـــن مروا مـــن هذه المؤسســـة الســـجنية، 
كمعتقلي رأي خالل ســـنوات سابقة، كالشاعر 
المغربي صـــالح الوديع، والكاتـــب عبدالقادر 
الشاوي. ودعا نجمي السجناء إلى الكتابة عن 
تجاربهم في الســـجن، منبها إلى أن ”المهم في 
الكتابـــة ليس الحديث عن الممارســـة اليومية 
والتظلم والشـــكوى، لكن تحويل المعاناة إلى 

متخيل وخبرة إنسانية“.
وفي فبراير الماضي كشـــف تقرير حكومي 
بلوغ عدد الســـجناء في المغرب أرقاما قياسية 
إذ تخطـــى للمـــرة األولـــى الـ80 ألف ســـجين 

وسجينة.
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سامح الخطيب

} يرى أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي 
بمهرجان دبي الســــينمائي الدولي، أن أساس 
نجاح أي مهرجان هو انتقاء األفالم المشاركة 
فيه سواء بالمســــابقات الرسمية أو البرامج 
األخــــرى، وهــــذا االنتقاء يشــــكل فــــي مجمله 
الهويــــة المميزة للمهرجــــان ويجعله مختلفا 

عن باقي المهرجانات.
وضمــــت الدورة الرابعة عشــــرة لمهرجان 
دبي الســــينمائي الدولي، المنتهية األربعاء، 
أكثر من 140 فيلما موزعة على أربع مسابقات، 
إضافة إلى عدة برامج غير تنافسية مثل ”ليال 
و“سينما العالم“  و“ســــينما األطفال“  عربية“ 

و“سينما الواقع االفتراضي“.
وقال خليفــــة ”المهرجان لديه لجنة تتلقى 
األفــــالم وتقرر أيا منها يشــــارك أو ال وفي أي 
قســــم، وبالنســــبة إلي أســــاس المهرجان هو 
االختيار، نشــــاهد األفــــالم ونختــــار منها ما 
يناســــبنا، وهذا االختيار نابع عن حكم ذاتي، 

وهو ما يشكل هوية المهرجان“.
ويضيــــف ”أهم مــــا يميز المهرجــــان أنه 
يتواصل مع المنتجين والمخرجين قبل إنجاز 
الفيلــــم، ألن لدينــــا اهتماما دائمــــا بموضوع 
الفيلــــم والمخــــرج ورؤيتــــه الســــينمائية.. ال 
ننتظــــر أن يصبح الفيلــــم جاهزا حتى نتصل 
بصناعــــه ونطلــــب عرضــــه بالمهرجــــان، بل 

التواصل يتم في مراحل سابقة“.
ويضم المهرجــــان الكثير من األفالم التي 
تعــــرض ألول مــــرة عربيــــا وأخــــرى عالميا، 
لكنها ليســــت جميعا بالمســــابقات الرئيسية 
للمهرجــــان، وهــــو ما يــــراه مديــــر البرنامج 
العربــــي أنــــه قد يصــــب في مصلحــــة بعض 
األفالم التي تطرح للمرة األولى. ويقول خليفة 
”المســــابقة الرئيســــية تضــــم 18 فيلمــــا فقط، 

وهــــو رقم ال نســــتطيع أن نتجــــاوزه، ووجود 
أفالم تعــــرض ألول مرة عربيــــا أو عالميا في 
أقسام غير تنافســــية بالمهرجان ال يقلل أبدا 
من قيمتهــــا، بل تنــــال حقها بالكامل ســــواء 
من تســــليط الضوء عليها أو إقامة مؤتمرات 
صحافية لصناعهــــا وتنظيم مقابالت لهم مع 
اإلعــــالم“. ويضيــــف ”تقديم فيلــــم في عرضه 
األول خارج مســــابقات المهرجان، ربما أيضا 
يخفف الضغط عن صناعــــه ويمنحهم فرصة 
تقديــــم العمل بــــكل راحــــة دون الوقوع تحت 

ضغط انتظار جائزة“.
الطويــــل“  ”المهــــر  مســــابقة  وتضــــم 
الروائيــــة  الطويلــــة  لألفــــالم  المخصصــــة 

والوثائقيــــة أفالمــــا مــــن اإلمــــارات ومصــــر 
وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر ولبنان 

والعراق وكردستان.
ويقول مدير البرنامــــج العربي بمهرجان 
دبي الســــينمائي الدولي، إن تخصيص قسم 
لألفــــالم اإلماراتية بالمهرجــــان ضرورة ال بد 
منها وذلك لســــببين، أولهمــــا اهتمام حكومة 
دبي بالســــينمائيين الشــــبان، والثاني هو أن 
هؤالء الشبان ارتبطوا بالمهرجان منذ بدايته 

وارتبط بهم حتى كبروا معا.
وتضم مسابقة ”المهر اإلماراتي“ 13 فيلما 
ما بين طويل وقصير جميع صناعها من أبناء 

اإلمارات.

وقــــال خليفة ”ال يجــــوز أن نقيم مهرجانا 
ســــينمائيا في اإلمارات دون أن نفكر في أهل 
اإلمــــارات، منــــذ انطالق المهرجــــان في 2006 
ولدينا عالقة وطيدة بالشــــباب الواعد المهتم 
بالســــينما، ليــــس في اإلمارات فقــــط، لكن في 

الخليج عامة“.
اإلماراتيــــون  ”المخرجــــون  وأضــــاف 
دائمــــا بالمهرجان  والخليجيــــون موجودون 
ويشــــاركون في مختلف أنشــــطته.. هم كبروا 

معنا ونحن كبرنا معهم“.
ثالث  وتشمل مســــابقة ”المهر اإلماراتي“ 
جوائــــز تقدم ألفضل فيلم طويــــل وقيمتها 75 
ألف درهــــم (نحو 20 ألف دوالر)، وأفضل فيلم 

قصيــــر وقيمتها 50 ألف درهــــم (نحو 13 ألف 
دوالر)، وأفضــــل مخرج وقيمتها 20 ألف درهم 

(نحو 3600 دوالر).
وقــــال مديــــر البرنامج العربــــي بمهرجان 
دبي الســــينمائي الدولــــي إن إدارة المهرجان 
لديها فلسفة خاصة عند اختيار لجان تحكيم 
المســــابقات، وتضع فــــي اعتبارها الكثير من 

المعايير عند تعيين أعضاء هذه اللجان.
ويرأس المخرج والمنتج المصري مجدي 
أحمــــد علي لجنــــة تحكيــــم مســــابقة ”المهر 
اإلماراتــــي“، فيما يــــرأس المخــــرج والكاتب 
الفرنسي جيل مارشان لجنتي تحكيم ”المهر 
القصير“ و“المهر الخليجي القصير“، وترأس 
الممثلة األلمانية مارتينا جيديك لجنة تحكيم 
”المهر الطويل“، وهي المســــابقة الرئيســــية 

بالمهرجان.
وقــــال ”إجمــــاال، نفضل أن يكون رؤســــاء 
غيــــر  مــــن  بالمهرجــــان  التحكيــــم  لجــــان 
العــــرب حتــــى ننــــأى بأنفســــنا عــــن األهواء 
ونتجنب  الوطنيــــة،  واالنتمــــاءات  والميــــول 
االنتقــــادات التي قــــد توجه للمحكــــم العربي 

بالتحيز“.
وأضاف أنطــــوان خليفة خاتما ”رئيســــا 
لجنتي تحكيــــم المهر الطويــــل والقصير من 
غيــــر العــــرب، ورئيس لجنــــة تحكيــــم المهر 
اإلماراتي عربي غيــــر خليجي، ألنه بالطبع ال 
بد أن يكــــون عربيا حتى يفهم دالالت ومعاني 

ومضامين األفالم العربية“.
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غيرت الشـــركة املنتجـــة لفيلم {أصاحبي} للنجم املصري بيومي فـــؤاد عنوان العمل إلى {نورت سينما

مصر}، وذلك بعد انتهاء املخرج شادي علي من تصوير كل مشاهده مؤخرا.

تعرض النجم الهندي علي فضل إلصابة بالغة أثناء تصويره أحد مشاهد األكشن ضمن أحداث 

فيلمه الجديد {ميرزابور} بعد أن رفض استخدام دوبلير بدال منه في تأدية املشهد.

انتقاء األفالم يصنع هوية مميزة لمهرجان دبي السينمائي 

الفيلم الجيد نجم مهرجان دبي

أنطوان خليفة:

تخصيص قسم لألفالم 

اإلماراتية بمهرجان دبي 

ضرورة ال بد منها 

يتناول الفيلم الفلسطيني ”واجب“  } دبي – 
للمخرجـــة آن ماري جاســـر، والفائز بجائزة 
أفضل فيلـــم روائي بمســـابقة المهر الطويل 
في مهرجان دبي الســـينمائي الدولي األخير، 
قصـــة ابـــن يعيش فـــي إيطاليا ويعـــود إلى 
مدينتـــه الناصـــرة قبـــل عطلة عيـــد الميالد 
لمساعدة األب في توزيع بطاقات دعوة زفاف 

شقيقته الصغرى.
وعلـــى مـــدى يوم كامـــل يجوبـــان مدينة 
الناصـــرة معا داخل الســـيارة لتتكّشـــف من 
خالل حواراتهمـــا والمواقف التي يتعرضان 
لها رؤية الفلسطيني المغترب ألرضه، ورؤية 
الفلســـطيني الذي تمســـك بـــاألرض ورفض 

الرحيل.
وتســـتند المخرجة الفلسطينية آن ماري 
جاسر إلى طقس اجتماعي قديم في الناصرة 

في رحلة قصيرة  لتنطلق في فيلمها ”واجب“ 
يقـــوم بهـــا أب وابنـــه داخل ســـيارة تجوب 
شـــوارع وبيـــوت المدينـــة تمتلـــئ بالضحك 

والغضب والسياسة واأللم والرومانسية.
وتبدأ األحداث من عند شادي الذي يعود 
في رحلـــة قصيرة إلى مدينتـــه الناصرة قبل 
عطلة عيد الميالد لمساعدة والده في اإلعداد 
لزفاف شـــقيقته أمل وتوزيع بطاقات الدعوة، 

وهو طقس يعتز به أهالي الناصرة.
ورغـــم أن األحـــداث تـــدور كلهـــا في يوم 
واحـــد، إال أنه كان كافيا لتفجر منه المخرجة 
قدرا كبيرا من الســـخرية مـــن خالل حوارات 
األب واالبـــن المنتميين بطبيعـــة الحال إلى 
جيلين مختلفين في التفكير وطريقة الحياة. 
حوارات األب واالبن ال تخلو من السياسة 
وحال الفلســـطينيين، ســـواء الذين يعيشون 
في الناصرة أو الذين اختاروا العيش خارج 

وطنهم ونظرة كل منهما لآلخر.
والفيلم بطولة محمد بكري وصالح بكري 
وماريا زريـــق ورنا علم الديـــن، ويضم عددا 
كبيرا من الممثلين الذين يظهرون في لقطات 
ربمـــا ال تتعـــدى دقيقتين أو ثالثـــا يقومون 
فيهـــا بـــأدوار األقـــارب واألهـــل والجيـــران 

الذين يتلقون بطاقات دعـــوة الزفاف. وقالت 
المخرجة آن ماري جاســـر بعد العرض األول 
للفيلم بالشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا في 
مهرجـــان دبي الســـينمائي الدولـــي ”بالفعل 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الشـــخصيات بالفيلـــم، 
بعضهـــم ممثلون والبعض اآلخر أشـــخاص 
عاديون عملت على تدريبهم وإعدادهم للفيلم 

خصيصا“.
وتضيـــف ”هذا الضحك الـــذي مأل القاعة 
كان حاضـــرا عنـــد كتابة الســـيناريو، الفيلم 
يتحـــدث عن الناصرة وهي مدينة مشـــحونة 
بالغضب والمشـــاعر واإلحباطات، والضحك 
آلية دفاع ذاتي للتغلـــب على مثل هذا النمط 
مـــن الحيـــاة، لـــذا أردت أن أعكســـها علـــى 

الشاشة“.
وكشـــفت آن ماري جاســـر في نـــدوة بعد 
عـــرض الفيلم أن فكرة الفيلم مســـتوحاة من 

موقف حقيقي حدث مع زوجها. 
وقالت ”الفكـــرة بدأت عندمـــا جاءت إلى 
زوجـــي مكالمـــة هاتفية تخبره بقـــرب زفاف 
شـــقيقته، وتطلـــب منـــه الســـفر لمســـاعدة 
األهل فـــي توزيع بطاقـــات الدعـــوة، حينها 
طلبـــت منه الذهـــاب معه ومرافقتـــه في هذه 
الرحلة“. وأضافت ”قلت له سأجلس بالمقعد 
الخلفـــي للســـيارة ولـــن أزعجكـــم، وبالفعل 
قضيت خمســـة أيـــام أجوب معهم شـــوارع 
الناصرة وما حولهـــا لتوزيع البطاقات، لكن 
الفيلـــم ال يحكـــي قصة أســـرة زوجـــي، فقط 

استوحيت الفكرة من هذه المصادفة“.

”دون  بجائـــزة  الفـــوز  للفيلـــم  وســـبق 
كيشوت“ من مهرجان لوكارنو السينمائي في 
أغسطس الماضي، كما رشحته وزارة الثقافة 
الفلســـطينية للمنافســـة على جائزة أوسكار 
أفضـــل فيلم ناطـــق بلغة أجنبيـــة في الدورة 

التسعين خالل عام 2018.
وذهبت جائـــزة أفضل ممثل بالمســـابقة 
أيضـــا مناصفة بيـــن محمد بكـــري وصالح 
بكري اللذين قدما دوري األب واالبن في فيلم 

”واجب“.
وفي باقي جوائز مســـابقة المهر الطويل 
بالمهرجان، فازت المصرية منحة البطراوي 
بجائـــزة أفضل ممثلـــة عن دورها فـــي فيلم 

”زهرة الصبار“ للمخرجة هالة القوصي.
وفازت الجزائرية صوفيـــا جامه بجائزة 
أفضل إخـــراج عن فيلمها ”الســـعداء“، فيما 
منحـــت لجنـــة التحكيـــم جائزتهـــا الخاصة 
لفيلم ”غداء العيد“ للمخرج اللبناني لوسيان 

بورجيلي.
وفـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلم غيـــر روائي 
بالمسابقة ”طعم األسمنت“ للمخرج السوري 

زياد كلثوم.
وشارك في مســـابقة المهر الطويل، وهي 
المسابقة الرئيسية بالمهرجان، 18 فيلما من 
اإلمارات ومصر وتونس والجزائر والمغرب 
ولبنان وســـوريا. وجاء إعالن الجوائز خالل 
حفل أقيم ظهر األربعاء بمســـرح المدينة في 
مقر المهرجان بالجميرا، حضره عدد كبير من 

النجوم وصناع السينما العرب واألجانب.

وفي مسابقة المهر اإلماراتي التي ضمت 
13 فيلمـــا، فـــاز فيلم ”آالت حـــادة“ للمخرجة 
نجوم الغانم بجائزة أفضل فيلم طويل، فيما 
للمخرجين ياسر النيادي وهناء  فاز ”هروب“ 

الشاطري بجائزة أفضل فيلم قصير.
وفـــي مســـابقة المهـــر القصيـــر، والتي 
ضمـــت 15 فيلما، فاز ”رجل يغـــرق“ للمخرج 
الدنماركي من أصل فلســـطيني مهدي فليفل 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم، فيمـــا منحـــت لجنة 
التحكيـــم جائزتهـــا الخاصـــة لفيلـــم ”زيارة 
الرئيـــس“ للمخرج والسيناريســـت اللبناني 

سيريل عريس.
وفي مســـابقة المهر الخليجـــي القصير، 
والتـــي ضمـــت 14 فيلما، فـــاز بالجائزة فيلم 
”أرض اآلبـــاء“ للمخـــرج الدنماركي من أصل 
عراقـــي عـــالوي ســـليم، فيما منحـــت لجنة 
للمخرج  التحكيـــم جائزتهـــا لفيلم ”ســـبية“ 

العراقي ضياء جودة.
وحاز الفيلم البريطاني ”وداعا كريستوفر 
روبن“ للمخرج سايمون كورتيس على جائزة 
الجمهـــور التـــي تمنـــح بناء علـــى تصويت 

المشاهدين على مدى أيام المهرجان.
وأسدل الستار على الدورة الرابعة عشرة 
لمهرجـــان دبي الســـينمائي مســـاء األربعاء 
باســـتقبال الفائزين بالجوائز على البســـاط 
األحمـــر، ثم تـــم عرض فيلم "حـــرب النجوم..

الجيـــداي األخيـــر" إخـــراج ريان جونســـون 
وبطولـــة مارك هاميل وجـــون بوييغا وآندي 

سيركيس وكاري فيشر.

[ بكري األب واالبن يتقاسمان جائزة أفضل ممثل  [ منحة البطراوي أفضل ممثلة عن فيلم «زهرة الصبار»
{واجب} الفلسطيني ينتزع المهر الطويل في دبي السينمائي

ــــــزة أفضل فيلم روائي  فاز الفيلم الفلســــــطيني ”واجب“ للمخرجة آن ماري جاســــــر بجائ
مبســــــابقة املهر الطويل في مهرجان دبي الســــــينمائي الدولي في دورته الرابعة عشــــــرة، 
كما فاز بطاله محمد بكري (األب) وصالح بكري (االبن) بجائزة أفضل ممثل باملســــــابقة 

مناصفة بينهما.

أبطال حرب النجوم يمرون على سجاد دبي آن ماري جاسر تفوز بجائزة أفضل فيلم

حـــوارات األب واالبـــن  فـــي {واجـــب} 

وحـــال  السياســـة  مـــن  تخلـــو  ال 

الفلســـطينيين، الذين يعيشون في 

الناصرة وخارجها

 ◄



صابر بن عامر

} تابع عشـــاق أبـــي الفنون، ضمـــن فعاليات 
الـــدورة الـ19 أليـــام قرطاج المســـرحية التي 
تنتهي فعاليتها الســـبت، العرض المســـرحي 
المصري ”التجربة“، وهو عرض مستوحى من 
الشخصية األلمانية الشـــهيرة كاسبر هاوزر، 
والذي عاش في قبو صغير منعزال عن اآلخرين 
حتى كبر دون أن يتعّلم بشـــكل صحيح أبسط 
األفعال اإلنســـانية كالكالم والمشي والتعرف 

والسمع.. إلخ.
كاســـبر كانت الكلمـــة األولـــى التي نطق 
بها الممثل/المرّوض لشـــابين وفتاتين، كّلهم 
في نظره كاســـبر، أربعة يعيشـــون في سجن 
ُمّعلمهـــم وُمضطهدهـــم أيضـــا، الـــذي يدعو 
الجمهور ليعيش التجربة معه وبشكل مباشر 

على خشبة المسرح.
وكاســـبر هاوزر المســـتوحاة منه حكاية 
العرض المصري، شـــاب ألماني عاش بين 30 
أبريـــل 1812 وحتى 17 ديســـمبر 1833، يّدعي 
أنه نشـــأ في عزلة تامة بزنزانة مظلمة، كما أن 
مصرعـــه طعنا الحقا أثـــار الكثير من النقاش 

والجدل.
وتنطلـــق الحكاية من خالل اســـتعاد على 
الســـينمائي لقصة عالم  طريقة ”الفالش باك“ 
في علـــم نمو اإلنســـان قام بعزل كاســـبر عن 
العالم إلجراء بعض التجارب عليه، إّال أن هذا 
األخير نجـــح في الهرب مـــن ُمختبره، ودرس 
هو اآلخر االختصاص نفســـه، ثـــم قّرر بدوره 
إجراء تجارب مماثلة، ولكن على أربعة نماذج 
جديـــدة، ومن هنـــا يبدأ العـــرض: تجارب في 
الوقوف، المشـــي، الحركـــة، التعرض للضوء، 
الكالم، ســـماع الموســـيقى، إلى أن نصل إلى 
اإلحســـاس، وهـــو ما ســـيؤّدي إلـــى انحدار 

مســـار تجارب العاِلم ليقّرر التضحية بأحدهم 
الســـتكمال تجاربـــه، إّال أن نتيجـــة ذلك تأتي 
بشـــكل عكســـي فيتمّرد اآلخرون، ليقّر العالم 

بفشل التجربة.
هي ببســـاطة ملّخـــص الحكاية/التجربة، 
لكن بين بداية الحكايـــة ونهايتها التي دامت 
زهـــاء الخمســـين دقيقة فـــي أداء تمثيلي لكل 
من محمد الهجرســـي وإســـالم عوض وخلود 
عيســـى وفاطمة أحمد ومحمـــد أمين تحضر 
الكتابة الســـينوغرافية التـــي وضعها محمد 
المأمونـــي بكثافـــة، حيـــث نرى قفصا أشـــبه 
بســـجن وشـــابين وفتاتين في وســـطه، فيما 
جميعـــا  لهـــم  الُمعلم/الُمضطهـــد  يعتلـــي 
أعلـــى الخشـــبة، ليخاطبهـــم ويأمرهـــم عبر 
المايكروفـــون، ومـــا عليهـــم إّال أن يطيعـــوه. 
يأمرهـــم بدم بارد أن يمشـــوا، وهـــم الذين لم 

يتعّلمـــوا المشـــي قبـــال، فنراهـــم يتحّركون 
بصعوبة حتى يتمّكنوا أخيرا من الوقوف، وما 
إن يتمّكنوا من الوقوف إّال ويأمرهم باالنبطاح 
أرضا، وهكذا.. وقوف عســـير وسقوط يسير، 
حيث أّن أســـهل ما ُيمكن للشبان األربعة فعله 
هو وضع السقوط، وهم الذين عاشوا سنوات 
طفولتهم وشبابهم نياما في السجن/الُمختبر 

لُمعّلمهم.
يتطـــّور األمر تدريجيـــا، فيأمرهم جالدهم 
بالقفـــز، فيتعّلمون القفز، ثـــم يعّلمهم األلوان، 
أربعة ألوان فقط كما هو عددهم تماما: أخضر 
لون الـــزرع، أصفر لون الصحـــراء، أزرق لون 
السماء، وأحمر لون الدم، وهذا اللون تحديدا 
هو مربـــط الفرس في المســـرحية، الدم يعني 
ألم، كمـــا يتفّطـــن أحدهم إلى ذلك فـــي نهاية 

المسرحية.

وبين هـــذا وذاك يتعّلم الرباعي العديد من 
األفعال اإلنســـانية كالوقوف، المشي، الحركة، 
التعرض للضوء، الكالم، ســـماع الموســـيقى، 
القـــراءة، إّال الموت فهذه الكلمـــة ظّلت ُمبهمة 
لديهـــم جميعا حيـــن يأمرهـــم ُمعّلمهم أحيانا 
قائال: قفز، فيقفزون، مشـــي فيمشـــون، ضحك 
فيضحكون، صراخ فيصرخـــون، وحين يقول 
موت ال يســـتجيبون، ألنهـــم ال يعلمون معنى 

الكلمة أصال.
ومن هناك توّلد اإلحساس لديهم بالخوف، 
بالحب وبالكـــره أيضا، فأحـــب أحدهما فتاة 
أخرى قضـــم معها ذات يوم تفاحـــة رمى بها 
إليهم ُمرّوضهم، وكأّن في ذلك إشارة إلى ُتفاحة 
آدم التـــي أخرجتـــه من الجّنـــة، وهنا، أي في 
المسرحّية الجّنة/ الجحيم هي سجن ُمعّلمهم 
وُمرّوضهم الـــذي تخّير منهم حبيبة الشـــاب 
الذي تمّرد عليه بأكله التّفاحة الملعونة، وهو 
الذي أراد اختبار مدى انصياعهم ألوامره من 
عدمها، فما كان من الُمعّلم إّال أن أجرى تجربة 
الموت الحقيقي، وهـــم الذين يجهلون الكلمة، 
علـــى حبيبة أحدهـــم، فيثور ويختـــار بدوره 

الموت شنقا.
وتنتهي المســـرحية على مشـــهد الُمعّلم/
الُمـــرَوض وهو يدخـــل القفص العـــازل بينه 
وبينهـــم ليحمـــل جثمـــان الفتاة علـــى كتفيه 
ويخـــرج بها خارج دائـــرة القفص، فيما يترك 
حبيبها الُمنتحر داخله، في إشـــارة رّبما إلى 
رضاه عنها وســـخطه عنـــه، رضاه عنها وهي 
القتيلـــة التي قتلها هو بنفســـه، فكافأ قبولها 
التجربـــة بـــأن أخرجهـــا إلى الدنيـــا الرحبة، 
وإن هي ُجّثة هامدة، وســـخطه عنه وهو الذي 
اختار التمّرد عليه، فعاش تجربة اإلحســـاس 
الممنوع، أي الحب، ثّم اختار أيضا االنتحار، 
واالختيار هنا ممنوع أيضـــا، فال أحد يختار 

سوى ُمعّلمهم، فترك جسده الذي أراد االنعتاق 
من ســـّجانه ولو بالموت، في ســـجنه وحيدا، 
بعد أن فّر الشـــاب والفتاة األخريان بدورهما 

إلى العالم الفسيح.
وتظـــّل رمزّية اإلضاءة التـــي أتاها مخرج 
العرض أحمد عزت األلفي في ختام المسرحية، 
استردادا ممنهجا لما انطلق به العرض حين 
دعا الجمهور إلى خوض التجربة مع الُمعّلم/

الُمروض بشكل مباشـــر على خشبة المسرح، 
ليسّلط ضوءا ســـاطعا على أحد الُمشاهدين، 
وكأّنه يقول له ”ها أنت عشـــت معنا التجربة، 

فالدور عليك اآلن“.
مســـرحية ”التجربة“ وإن حفلت بمقّومات 
ســـينوغرافية وركحية جّيدة، إّال أنها ال ترتقي 
إلـــى أن تكـــون مســـرحية ُمرّشـــحة القتناص 
إحدى جوائز المســـابقة الرسمية أليام قرطاج 
المســـرحية فـــي دورتهـــا الحاليـــة، فـــاألداء 
التمثيلـــي كان باهتا، واإلخراج بدا ســـطحيا، 
والكتابـــة الســـينوغرافية علـــى اجتهادها لم 
تـــأت بجديد، حيث بدت ُمشـــاهدة من قبل في 
المئات من المسرحيات التجريبية التي تدعي 
كونهـــا استشـــرافية، والحال أنهـــا ماضوية 
كحـــال ”التجربـــة“ المصرية التي اســـتلهمت 
من وجودهـــا قصة ألمانية عتيقـــة، تجاوزها 
الزمن، بل وظّلت محّل شك دائم في مدى صحة 

الرواية من عدمها.

آمنة جبران

} كـــرم مهرجـــان أيام قرطاج المســـرحية في 
دورتـــه الــــ19 المقامة حاليا بتونـــس، قامات 
مســـرحية تونســـية وعربية وأفريقية بفضاء 
النجمـــة الزهراء بضاحية ســـيدي بوســـعيد 
التونســـية، بحضور مدير المهرجـــان، حاتم 
دربال، وشـــخصيات فنية، إضافة إلى حضور 

إعالمي مكثف.
واختار المهرجان لهذا العام تكريم الفنان 
المصـــري محمد صبحـــي والفنانـــة الكينية 
مومبـــي كينغوا والفنانة التونســـية أنيســـة 
لطفـــي، وأيضـــا الفنـــان التونســـي أحمد بن 

معاوية.
ويأتي احتفاء المهرجان بهم كاعتراف بما 
قدموه طيلة سنوات طويلة للمسرح وللمشهد 
الفني في العالمين العربي واألفريقي، خاصة 
وأن المكرميـــن تميزوا بانحيازهـــم للقضايا 

اإلنسانية ونقل الواقع االجتماعي ألوطانهم.

صبحي وتونس

بدأ حفـــل التكريم بعرض فيلم تســـجيلي 
يتحدث عن السير الذاتية للفنانين المكرمين، 
وقـــال مدير المهرجان حاتم دربال على هامش 
الحفـــل إن ”تونـــس تفخر وتتشـــرف بتكريم 
هؤالء المســـرحيين عن مجمل أعمالهم لتميز 

تجاربهم وعطائهم الزاخر للمسرح“.
واعتبـــر دربـــال أن ”هذا التكريـــم بمثابة 
نقطة التقاء بين المســـرح التونسي والعربي 

واألفريقي، نظرا لتجاربهم المضيئة“.
وانطلق حفل التكريم مع الممثل المصري 
محمد صبحـــي، وهو ممثـــل ومخرج مصري 
بـــدأ مســـيرته الفنية في منتصف الســـتينات 
مـــن القرن الماضي، وقـــدم الكثير من األعمال 
الفنية من سينما ودراما، لكنه تميز خاصة في 
المســـرح، ومن أبرز مسرحياته ”ماما أميركا“ 

و“هاملت“.
ويعـــد صبحـــي صاحـــب مســـيرة رائدة 
في المســـرح، كما يعرف بالتزامـــه في العمل 
المســـرحي وانضباطه الفني، ويصف بعض 
الذي يعمل  الفنانين صبحـــي بـ“الدكتاتـــور“ 
بدقـــة أثنـــاء البروفـــات واألداء، ويعرف عنه 
انحيازه للعمل في المسرح أوال، حيث يالحظ 

أنه ابتعد عن الســـينما والتلفزيون تدريجيا. 
وتميز صبحـــي بتناوله للقضايـــا االجتماعية 
ونقلـــه لهموم الشـــارع عبر كوميديا ســـاخرة 
تنجـــح في رســـم البســـمة من جهة، وتســـلط 
الضوء على إشـــكاليات المجتمـــع وتدعو إلى 

معالجتها من جهة أخرى.
وقـــال صبحـــي إنه ســـعيد بهـــذا التكريم 
الثانـــي له في تونس، وكان الفنان المصري قد 
تـــم تكريمه عام 1992 في إطـــار نفس التظاهرة 

المسرحية.
وأردف قائال متأثرا بأجواء التكريم ”جئت 
مـــن دفء القاهرة ألجد دفئـــا كبيرا يحتضنني 
أول  أســـافر  أن  قـــّررت  حيـــن  الـــذي  بالبلـــد 
مـــرة في حياتـــي، كانـــت وجهـــة الطائرة هي 

تونس“.
وعرض صبحي عام 1975 مسرحيته األولى 
فـــي تونس، وهي األولى من بطولته بمشـــاركة 
أبرز نجوم المســـرح والفن العربي آنذاك وهما 

محمود المليجي وتوفيق الدقن.
وتحمل المسرحية عنوان ”انتهى الدرس يا 
غبي“ من تأليف لينين الرملي وإخراج الســـيد 
راضي، وقام صبحي بدور ”ســـطوحي“، وهي 
شخصية من ذوي االحتياجات الخاصة، وأشار 
صبحـــي إلى أن له ذكريات كثيرة في المســـرح 
البلدي للعاصمة تونـــس الذي يتمنى الوقوف 

على خشبته مرة أخرى.
وقال ممازحا الحضور ”لم أنس أول عرض 
لي في تونـــس، عندما  بدأ العرض كانت هناك 
عاصفـــة مـــن التصفيق للفنـــان الكبير محمود 
المليجـــي وبقيـــة الممثلين بالمســـرحية، لكن 
عندما اعتليت المسرح لم يصفق لي الجمهور، 

كان التصفيق باستحياء“.
وأضاف ”كانت لحظة قاســـية بالنسبة لي، 
خاصة أنني كنت في أولى محاوالتي للوصول 
إلى الجمهور العربي، كما أنني مازلت لم أعرف 

بعد فنيا في بلدي“.
واســـتدرك صبحي قائال ”لكن بعد العرض 
األول، الحظت تفاعل الجمهور معي والتصفيق 
الحـــار الذي نلتـــه بعده، فأدركـــت حينها أنني 
أمـــام جمهور واع ومثقـــف“، واصفا الجمهور 

التونسي بأنه ”يحمل شعلة من الثقافة“.
وأضـــاف ”حينهـــا قـــال لـــي المليجي، في 
االستراحة، اليوم الجمهور التونسي ختم على 

شهادة ميالدك الفنية“.
وعبر صبحي عن سعادته بقيمة أيام قرطاج 
المســـرحية، وقال ”هذا المهرجان كافح كثيرا 
ليكون منارة للمســـرح على غـــرار المهرجانات 
العربية األخرى“، مشـــيرا إلى أن ”هناك حاجة 
إلى تواصل ثقافي بين الشعوب العربية تقلص 
في السنوات األخيرة بسبب ظروف المنطقة“.

وقال ”نحـــن مثال لم نحتج إلى المســـرح 
األفريقـــي كمشـــاهدة، لكن كمؤلفيـــن وكتاب، 
وكنـــت شـــاركت فـــي أعمـــال أفريقيـــة فـــي 

السبعينات“.
وعن رأيه فـــي دور الثقافة في تعزيز روح 
المواطنة، أوضح صبحي أن ”الثقافة ليســـت 
كتابا أو مســـرحا أو ســـينما أو فنا تشـــكيليا 
فقـــط، الثقافة هي أن تبني بلدا وتنتج مواطنا 

جيدا“.
وأشار صبحي ”نحن ال نتعامل مع الثقافة 
بالتمسك بجذورنا، كما أننا ال نتمسك بالتراث، 
ال أعّمـــم، لكن هذا من وحـــي التجربة والواقع 
اللذين عايشتهما“، وبّين قائال ”الثقافة أولها 

في رأيي التراث“.
وعـــن واقع المســـرح التونســـي والعربي 
أردف الفنـــان المصـــري قائال ”المســـرح في 
تونـــس ال أراه، كما ال أراه فـــي مصر وفي كل 
المنطقة العربية، بسبب المحنة الثقافية التي 

نعيشها اليوم“.
وأضاف ”لكنني واثق أننا ســـنعود ليكون 
المســـرح رافـــدا أساســـيا للثقافـــة، وليبني 

مواطنا وجيال ينتمي إلى وطنه وتراثه“.
وقـــال ”أتمنـــى أن  يعتني الجيـــل الجديد 
بالتراث ويوجه رســـالة حقيقية عبر المسرح، 
المسرح ال يســـتطيع أن يقوم بثورة، ولم يقم 
يوما ما بثورة، لكن يســـتطيع أن يصنع ثورة 

إنسانية“.
وعن عودته إلى نشـــاطه المســـرحي بعد 
انقطاع دام 12 عاما، أشـــار محمد صبحي إلى 
أن ”حياته بال مسرح هي حياة بال أكسجين“.

وقـــال ”أنا أتنفس اآلن بعـــد توّقف لي دام 
12 عامـــا، وأقـــدم مســـرحية من تـــراث نجيب 
الريحانـــي بعنـــوان ’غزل بنـــات‘، إضافة إلى 

مسرحية ’خيبتنا'“.
وأشـــار صبحي إلى أن ”مسرحية خيبتنا 
كانت ســـتعرض عام 2011، لكن تأجلت بسبب 
الظروف السياسية آنذاك، حتى ال يتم تأويلها 

ووضعها في خانة تصدير موقف“.
وأضـــاف ”لكن بعد مرور 6 أشـــهر تقريبا 
تيقنـــت أن المســـرحية تناولت مـــا حدث في 

المنطقة ككل، وهنا تكمن قيمة الرواية“.
وبّيـــن قائـــال ”قيمـــة العمـــل المســـرحي 
في إشـــارته إلـــى الماضـــي ونقلـــه للحاضر 
واستشـــرافه للمســـتقبل“، ولفـــت إلـــى أنـــه 
ســـيخصص عمال مسرحيا للشـــباب بعنوان 
”نجـــوم الظهـــر“ يهـــدف إلـــى بحـــث قضاياه 

الحقيقية كالبطالة من جانب نفسي.
وأعـــرب صبحي في ختـــام كلمته في حفل 
تكريمـــه عـــن رغبتـــه فـــي أن تعود مثـــل هذه 
المهرجانات حتى تكون مكسبا ثقافيا حقيقيا.
وأردف قائـــال ”ســـعيد جدا بالـــدفء الذي 
لمســـته فـــي القاعـــة، شـــكرا تونـــس، كانت 
انطالقتي فيها وشهادة والدتي الفنية، ومنها 
تكون النهاية في هذا التكريم، شكرا تونس“.

تكريم تونسي وأفريقي

دعـــا بدوره الفنان المســـرحي التونســـي 
أحمـــد بـــن معاوية والمكـــرم أيضا فـــي أيام 
قرطاج المســـرحية، إلى ثورة ثقافية حقيقية، 

لالرتقــــاء بالواقع التونســــي، كمــــا أعرب عن 
سعادته بهذا التكريم، الذي يعترف بما يقدمه 

الفنان رغم المحن التي يعيشها.
وأحمــــد بــــن معاويــــة فنان تونســــي قدم 
الكثيــــر مــــن األعمــــال المســــرحية والدرامية 
والسينمائية من بينها مسرحيات ”الحالج“، 

”ريتشارد الثالث“ و“قوايل الرمان“.
وعّبرت بدورها أنيسة لطفي، وهي ممثلة 
تونسية سينمائية ومسرحية بدأت مشوارها 
الفني بفرنســــا قبل أن تشــــارك في عدة أعمال 
ببالدهــــا، عن ســــعادتها بالتكريــــم الذي يعّد 
تتويجا لمشــــوار بدأته مع فرقة مسرح مدينة 
تونــــس بدعــــم مــــن الفنانــــة التونســــية منى 

نورالدين والراحل علي بن عياد.
كما عبــــرت الفنانــــة الكينيــــة موباي عن 
ســــعادتها بالتكريــــم وبتســــليط المهرجــــان 
الضوء على المسرح األفريقي، وموباي تهتم 
في أعمالها بالواقــــع األفريقي وتحرص على 
نقل همومه في عروض دولية وعواصم غربية 

عدة.
وكان مــــن المفترض أن يتــــم تكريم هؤالء 
الفنانين في ختام المهرجان، إّال أن التزامات 
محمد صبحــــي الفنية لم تســــمح بذلك، ومن 
المنتظر أن يتم تكريم الفنانة السورية سالف 

فواخرجي في حفل االختتام السبت.
وانطلقــــت الــــدورة الـــــ19 لمهرجــــان أيام 
قرطاج المســــرحية يوم 8 ديســــمبر الجاري، 
ومــــن المقــــرر أن يســــتمر حتــــى الـــــ16 مــــن 
الشــــهر نفســــه، ويقــــدم نحــــو 105 عــــروض 

مسرحية.
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محمد صبحي:

التواصل الثقافي بني 

الشعوب العربية ضرورة 

ملحة في ظروفنا الراهنة

قـــدم الفنان التونســـي محمود التركي مســـاء األربعاء عرضا موســـيقيا بشـــارع الحبيب بورقيبة 

بالعاصمة تونس، ضمن عروض الشارع لفعاليات الدورة الـ19 أليام قرطاج املسرحية.

سيقع في سهرة اختتام أيام قرطاج املسرحية في دورتها التاسعة عشرة التي تنتهي السبت، 

تكريم النجمة السورية سالف فواخرجي، لتكون نجمة تونس على السجاد األحمر.

احتفى مهرجان  أيام قرطاج املســــــرحية في تونس بالفنان املصري محمد صبحي والفنانة 
الكينية مومبي كينغوا، والتونســــــية أنيســــــة لطفي وأحمد بن معاوية، ويأتي التكرمي اعترافا 
مبا قدمه هؤالء للمســــــرح االجتماعي ونقلهم لهموم أوطانهم والتزامهم باملســــــرح كرســــــالة 
مهمته األساسية تناول قضايا اإلنسان، كما جسد التكرمي نقطة التقاء بني املسرح العربي 

واألفريقي، وفرصة إلحياء التبادل الثقافي والفكري.

تونس تحتفي برواد المسرح االجتماعي عربا وأفارقة

عرض مصري يستدعي جمهور قرطاج المسرحي ليعيش تجربة الموت

[ مهرجان قرطاج المسرحي يكرم المصري محمد صبحي  [ عروض عربية وأفريقية وحوار فني بين قارتين

{التجربة} مستوحاة من  مســـرحية 

شـــخصية األملانـــي كاســـبر هاوزر 

الذي عـــاش في قبو صغيـــر منعزال 

عن اآلخرين حتى كبر

 ◄

المكرمون األربعة جمعهم حبهم للفن الرابع

بداية االكتشاف



} مونرتيال - أخضع فريق من الباحثني عددا 
من كبار الســــن للعب لعبة ”سوبر ماريو 64“  
وتبــــني لهم وجود تزايد فــــي ما يعرف باملادة 
الرمادية في مناطق معّينة بالدماغ لدى هؤالء 
املســــنني. ومن املعروف أن تناقص هذه املادة 
الرماديــــة مســــؤول جزئيــــا عن التســــبب في 

أمراض الكبر مثل العته.
وفــــي تعليقهــــم على هــــذه الدراســــة رأى 
خبراء مســــتقلون أن هذه احملــــاوالت الوليدة 
تتمتع بفــــرص جيدة لعــــالج العتــــه ولكنهم 

حّذروا من التسرع في احلكم عليها.
شارك 33 شخصا تتراوح أعمارهم ما بني 
55 و75 عاما في الدراسة التي نشرت نتائجها 

في مجلة ”بلوس ون“.

ُقّســــم املشــــتركون إلى ثــــالث مجموعات 
مارست األولى منها لعبة سوبر ماري 64 التي 
يتــــم فيها جمع أحد األشــــكال في عالم جنوم 
ثالثي األبعاد للوصول ألميرة وذلك مدى ستة 

أشهر.
ولم يكن هؤالء املشاركون قد مارسوا لعبة 
كمبيوتر ثالثية األبعــــاد مطلقا قبل هذه املرة 
وأصبحوا اآلن ميارســــونها خمســــة أيام في 

األسبوع ونصف ساعة في كل مرة.

وأنهى بعض الالعبني هــــذه اللعبة خالل 
ســــتة أشــــهر ثم مارسوا لعبة ”ســــوبر ماري 

غاالكسي“.
وكان علــــى املجموعــــة الثانيــــة أن تعزف 
البيانو علــــى الكمبيوتر على مدى نصف عام 
ولم يكن لدى أفراد هذه املجموعة أيضا خبرة 
مســــبقة في ذلك أي أنهم تعلموا شيئا جديدا 
بالنســــبة إليهم. ولم حتصل املجموعة الثالثة 

على أي مهام.
رصــــد الباحثــــون حتــــت إشــــراف جريج 
ويســــت مــــن جامعــــة مونتريــــال هــــذه املادة 
الرماديــــة فــــي ثالث من مناطــــق املخ وأجروا 

اختبار ذاكرة.
وتتكــــون املادة الرماديــــة بالدرجة األولى 
من أجســــام خاليا عصبية فــــي حني أن املادة 
البيضاء تتكون بشــــكل أساســــي من محاور 

العصبونات.
ويربط العلماء بني تزايــــد املادة الرمادية 
فــــي مناطق بعينهــــا في املخ وارتفاع نســــبة 

الذكاء.
ولــــم تــــزدد املــــادة الرماديــــة فــــي منطقة 
احلصني باملخ ســــوى لدى املشــــاركني الذين 
لعبوا ســــوبر ماريــــو على مــــدى نصف عام، 
وحتســــنت الذاكــــرة القصيــــرة لــــدى هــــؤالء 

املسنني.
منطقــــة احلصني هــــي املنطقة املســــؤولة 
فــــي املخ عن االحتفــــاظ باالنطباعات اجلديدة 
كتذكرة. كما أن هذه املنطقة هي التي يتم فيها 
دمج معلومات مكانية بشــــكل يســــفر عن نوع 
مــــن خارطة داخليــــة. ويعتقــــد الباحثون بأن 
ممارســــي لعبة ســــوبر ماريو كّونوا مثل هذه 

اخلارطة. 

ويعتبر تقّلص منطقة احلصني أحد أسباب 
أمراض العته مثل الزهامير (ألتسهامير).

وتراجعــــت كمية املادة الرمادية في جميع 
مناطــــق املخ التي مت اختبارها لدى املجموعة 
التي لم تتعلم شــــيئا جديدا. و“اخلبر الطيب 
هــــو أننا نســــتطيع إزالة مثل هــــذه املؤثرات 
وزيادة حجم املادة الرمادية إذا تعلمنا شــــيئا 
جديدا، ويبدو أن ألعاب مثل ’سوبر ماريو 64“ 
التي تنشــــط منطقة احلصني قادرة على ذلك“ 
حسبما أوضحت سيلفي بيلفيل التي شاركت 

في الدراسة.
وحسب الباحثني فإن ممارسي لعبة سوبر 
ماريو حتســــنت لديهم البعــــض من التالفيف 
فــــي منطقــــة باملــــخ مســــؤولة عن احلــــركات 

والتوازن.
يبدو أن عازفي البيانو مرنوا هذه املنطقة. 
كما ظهــــرت لدى عازفي البيانو وحدهم أوجه 
حتســــن في املنطقة املهمــــة للتخطيط واتخاذ 

القرار.
ويرجــــح هانــــز فورســــتل من مستشــــفى 
األمــــراض النفســــية فــــي جامعــــة ميونيــــخ 
التطبيقيــــة أنه مــــن املمكن اســــتخدام ألعاب 
الكمبيوتــــر في مواجهة أمــــراض مثل العته. 
وقــــال إن املســــنني الذين ال يتحركــــون كثيرا 
ويظلــــون في نفــــس الغــــرف فتــــرة طويلة ال 

يدربون تقريبا جزءا من منطقة احلصني.

”موليكــــوالر  العلميــــة  الدوريــــة  نشــــرت 
ســــايكايتري“ نتائج دراســــة أجراها باحثون 
فــــي معهد ماكس بالنك األملاني عام 2014 جاء 
فيها أن ممارسة لعبة الفيديو ”سوبر ماريو“ 
مرتبطة بنمو مناطق معينة في مخ اإلنســــان، 
ال ســــيما املناطــــق املســــؤولة عــــن التخطيط 
االســــتراتيجي وتكوين الذكريات واألنشــــطة 

احلركية الدقيقة والتحديد املكاني.
وشملت الدراسة 24 مشاركًا ُطلب منهم أن 
يلعبوا ”سوبر ماريو“ ملدة ثالثني دقيقة يوميًا 
على مدار شــــهرين مع تصوير املخ بواســــطة 
جهاز الرنني املغناطيســــي. وسجل الباحثون 
منــــوًا في مناطــــق قرن أمــــون األمين والفص 
اجلبهــــي األمين واملخيخ لدى املشــــاركني في 
الدراســــة، مقارنة مبجموعة أخــــرى لم يطلب 
منهــــم لعب لعبــــة الفيديو الشــــهيرة. وصّرح 
الباحث سيمون كول بأن هذه الدراسة ”تثبت 
أّن مــــن املمكــــن تدريب أجزاء محــــددة في مخ 

اإلنسان بواسطة ألعاب الفيديو“.
ونشــــرت الدورية العلمية األميركية للطب 
الوقائــــي مقاًال تنــــاول مجمــــل النتائج التي 
خلصت إليها 195 دراسة طبية مختلفة، وجاء 
فيها أن ألعاب الفيديو ســــاعدت في حتســــني 
الصحــــة العامة بالنســــبة لـــــ195 مريضًا من 
مختلــــف النواحــــي، للذين يخضعــــون لعالج 
بدني أو نفسي. وخالل مؤمتر جلمعية أبحاث 

األلــــم األميركية عام 2010، برهنت الدراســــات 
علــــى أن ممارســــة ألعــــاب الفيديو، ال ســــيما 
األلعــــاب ثالثية األبعاد التــــي تندرج في إطار 
ألعاب الواقع االفتراضي، تساعد في تخفيف 
الشــــعور بالتوتر واأللم الناشئ عن األمراض 

املزمنة واجلراحات العالجية.
وأوضــــح فريــــق مــــن الباحثــــني أن لعبة 
”تيتريــــس“ لصــــف أحجار البناء تســــاعد في 
تخفيف الشــــعور بالصدمة. وأثبتوا أن لعبة 
الفيديــــو الشــــهيرة التي تعتمد علــــى الذكاء 
وحل األحجيات تســــاعد في تخفيف الشعور 
بالصدمة، بل وحتســــن الصحة النفســــية ملن 
تعرضوا لصدمات نفســــية قويــــة. وفي إطار 
الدراســــة العلميــــة، مت اختيــــار 37 مريضــــًا 
تعرضوا حلوادث مرورية بإحدى املستشفيات 
في مدينة أوكســــفورد باململكة املتحدة، بشكل 
عشــــوائي، وطلب منهم أن يلعبوا ”تيتريس“ 
ملدة عشــــرين دقيقة، فيما طلــــب من مجموعة 
أخرى تضم 34 مريضــــًا عدم لعب هذه اللعبة 
مع تســــجيل أنشــــطتهم اليوميــــة التقليدية. 
وتبــــني أن املرضــــى الذين لعبــــوا ”تيتريس“ 
كانــــوا أقــــل تأثــــرًا بالصدمة النفســــية التي 
تعرضــــوا لها، وكانــــوا يســــترجعون أحداث 
تلك الصدمة بنســــبة أقل عن أقرانهم الذين لم 
يلعبوا اللعبة بنسبة تصل إلى 62 في املئة في 

املتوسط أو أقل.

ألعاب الكمبيوتر ثالثية 

األبعاد تحمي من الخرف
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صحة

كشــــــف فريق من الباحثني من كندا أن ألعاب الكمبيوتر ثالثية األبعاد ميكن أن تســــــاعد 
كبار السن على االحتفاظ بلياقتهم الذهنية وقدراتهم املعرفية وتخفف من شعورهم بالتوتر 

والقلق وتعزز ذاكرتهم ومهاراتهم اإلبداعية.

[ لعبة {سوبر ماريو} تحقق توازن كبار السن  
[ تعلم شيء جديد ومثير يزيد املادة الرمادية باملخ

} فيينــا – تعـــد متالزمـــة تكيـــس املبايض من 
أمراض النســـاء اخلطيرة؛ حيث أنها قد حترم 
املرأة من اإلجناب، فضال عن أنها تشوه املظهر 
اجلمالـــي للبشـــرة؛ نظـــرا ألنهـــا تتســـبب في 
ظهور البثور والشـــوائب. وميكن مواجهة هذه 
املتالزمة من خالل التغذية الصحية واملتوازنة، 
إلى جانـــب املواظبـــة على ممارســـة الرياضة 

وإنقاص الوزن.
وأوضحـــت مجلة ”وومان“ النمســـاوية أن 
متالزمـــة تكيـــس املبايـــض تعتبـــر واحدة من 
اضطرابـــات الهرمونـــات األكثر شـــيوعا لدى 
النساء في سن اإلجناب، مشيرة إلى أن أسباب 

هـــذه املتالزمة ال تزال غيـــر واضحة. وأضافت 
املجلـــة املعنية باملـــرأة أن هنـــاك مجموعة من 
العوامـــل الوراثيـــة والتأثيـــرات البيئية التي 
ترفـــع خطـــر اإلصابـــة باملتالزمـــة؛ حيث ثبت 
أن الدهـــون املتراكمـــة في البطن ومســـتويات 
األنســـولني املرتفعة ميكن أن تعزز من اإلصابة 

مبتالزمة تكيس املبايض.
وغالبا مـــا تزيد الهرمونـــات الذكورية في 
الـــدم لدى املرأة التي تعاني من متالزمة تكيس 
املبايض، وهو ما يعيق منو البويضات وعملية 
التبويـــض، ونتيجة لذلك تقل احتماالت حدوث 
احلمل. وتشـــمل األعـــراض األخرى ظهور حب 

الشباب وشوائب البشرة األخرى، وخاصة في 
منطقة الذقن وزيادة الشـــعر فـــي جميع أنحاء 
اجلســـم. وفي املعتاد يتم عالج تكيس املبايض 
عـــن طريق تناول حبوب منع احلمل، ولكن هذا 
مينع فقـــط أعراض املرض، األمـــر الذي يتغير 

مبجرد التوقف عن تناول احلبوب.
وميكن عنـــد الرغبة في إجناب األطفال أخذ 
هرمونات تزيد من عمليـــة التبويض، ولكن في 
الكثيـــر مـــن األحيان ميكن حتســـني احلالة عن 
طريق ممارســـة الكثير مـــن التمارين الرياضية 
واتباع نظام غذائـــي صحي ومتوازن. وبالنظر 
إلـــى مجموعات الطعام ميكن تقســـيمها إلى ما 

هو مفيد وما هو ضار كما يلي: األطعمة املفيدة:
الدهـــون الصحيـــة: الدهون مهمـــة إلنتاج 
الهرمونات، لذلك يجب تناول الدهون الصحية 
بشـــكل كاف. ومن الدهـــون الصحية األفوكادو 
وزيت الزيتون وجـــوز الهند، كما أن األفوكادو 
يحتـــوي على فيتامـــني إي الذي يحفـــز إنتاج 

هرمون البروجسترون.
األطعمة الضارة: األطعمة املصنعة: ينبغي 
على كل إنســـان وليس فقط املرأة، التي تعاني 
مـــن تكيـــس املبايـــض، االبتعاد عـــن مثل هذه 
النوعيـــة مـــن األطعمة، كما أنهـــا حتتوي على 

كميات كبيرة من السكر.

} برلــني – متّثـــل ريـــاض األطفـــال واملدارس 
بيئة خصبـــة النتشـــار اجلراثيـــم والبكتيريا 
والفيروســـات، مما يرفع خطـــر إصابة األطفال 
بأمـــراض مختلفة. وفـــي ما يلي دليل شـــامل 
لألمـــراض، التي قد تهاجم األطفال، وأعراضها 
املميـــزة ومدة بقاء الطفل في املنزل قبل العودة 

لرياض األطفال أو املدرسة مجددا.
اإلنفلونـــزا: قالـــت طبيبـــة األطفـــال تانيا 
برونـــرت إن اإلنفلونزا، التـــي تتمثل أعراضها 
في الســـعال وســـيالن األنف والصـــداع وآالم 
اجلســـم، حتتاج إلى أن يتنـــاول الطفل الكثير 
من السوائل مع الراحة. وينبغي أن يظل الطفل 
في املنـــزل حتى يصبـــح بصحـــة كاملة خالل 
اليوم بأكمله، دون احلاجـــة لألدوية اخلافضة 

للحرارة.
التهابات املعدة واألمعاء: قال الطبيب العام 
برنهـــارد ريدل إن ما يهم في مثل هذه األمراض 
هو إمداد الطفل بالســـوائل؛ نظرا ألنه كلما قل 
عمر الطفل، زاد خطر تعرضه للجفاف بســـبب 
اإلسهال. ويعتبر الطفل سليما بعد مرور يومني 
دون أعـــراض. وأشـــار ريدل إلـــى أن العدوى، 
التي تســـتلزم اإلبالغ عنها، هي فيروس الروتا 

والنوروفيروس واحلمى الغدية.
التهـــاب ملتحمة العني: عندمـــا يظهر على 
الطفـــل أعراض مثل إحمـــرار العني مع الدموع 
والتصاق اجلفون، فيتعّني التأكد بشـــكل طبي 
من عدم اإلصابة بالتهاب امللتحمة البكتيري أو 
الفيروسي. ويتم عالج االلتهابات البكتيرية عن 
طريـــق قطرات العني احملتويـــة على املضادات 
احليويـــة، والتـــي تســـتلزم البقاء فـــي املنزل 
ليومـــني تقريبا. مرض اليد والقـــدم والفم: مع 
احلمـــى وأعـــراض مماثلـــة لإلنفلونـــزا تظهر 

أعـــراض هذا املرض على شـــكل بثور مؤملة في 
الفم وطفح جلدي في الســـطح الداخلي لليدين 
والقدمـــني، والتي ميكن أن تختلف في شـــدتها 
من طفل آلخر. وهنا يجـــب على األطفال البقاء 

في املنزل حتى شفاء هذه البثور.
احلمى القرمزيـــة: األطفال املصابون بهذه 
احلمـــى يعانون مـــن التهاب احللـــق والتقيؤ 
وصعوبة في البلع، كما ُيغطى اللســـان بطبقة 
بيضاء، ويتورم ويظهر بعد بضعة أيام باللون 
األحمـــر في ما يعرف ”بلســـان الفراولة“. كما 
ينتشـــر طفح جلدي أحمر على الوجه والرقبة 
وقد يصل إلى البطن والساقني. وعندما ُيعالج 

الطفل باملضادات احليوية، يجب أن يبقى ملدة 
يومني في املنزل ودونها ثالثة أسابيع.

جديـــري املـــاء: يظهر هـــذا املـــرض على 
شـــكل بقع حمـــراء صغيرة في جميـــع أجزاء 
اجلســـم، والتي تتحول إلى بثور مع محتوى 
مائـــي ومثيرة للحكـــة. وأوضحت برونرت أن 
املهـــم في مثل هـــذه احلالة هو عـــالج احلكة، 
لتفادي تكّون النـــدوب القبيحة. وميكن للطفل 
أن يعـــود لريـــاض األطفال بعد شـــفاء جميع 

املواضع.
جديـــر بالذكر أن هناك لقاحا ضد مســـبب 
مـــرض جديـــري املـــاء. ويندرج جديـــري املاء 

ضمن األمراض، التي تستلزم اإلبالغ عنها في 
حال االشتباه بها.

احلصبـــة: تتمثل أعراض هـــذا املرض في 
الســـعال وســـيالن األنف واحلمى. وتنخفض 
درجة احلـــرارة وترتفع مرة أخرى بعد بضعة 
أيـــام. ويبدأ طفـــح جلدي باللـــون األحمر في 
الظهـــور وراء األذنـــني وعلى الوجـــه. ويجب 
على األطفـــال بعد اإلصابـــة باحلصبة البقاء 
في املنزل ملدة أربعة أيام. واحلصبة أيضا من 
األمراض، التي تســـتلزم اإلبالغ عنها في حال 

االشتباه بها.
النكاف: عادة ما يكـــون النكاف مصحوبا 
باحلمى مع أعراض تشبه اإلنفلونزا أو القيء 
وآالم في املعدة، ولكن السمة املميزة هي تورم 
مؤلـــم في الغدد النكفية. وعنـــد اإلصابة بهذا 
املـــرض يجب علـــى األطفال البقـــاء في املنزل 
ملدة تســـعة أيـــام، وهـــو من األمـــراض، التي 
تســـتلزم اإلبالغ في حال االشـــتباه بها. ويتم 
تطعيم األطفال ضد النكاف جنبا إلى جنب مع 

احلصبة واحلصبة األملانية.
ويـــرى الكثير من الباحثـــني أن هناك عدة 
طـــرق للوقاية من أمراض املدارس املنتشـــرة، 
منهـــا اســـتخدام أدوات صحيـــة نظيفـــة في 
حمامات املدارس، مع االهتمام بنظافة األيدي 
وتخصيص متسع من الوقت ضمن احلصص 
املرحلـــة  فـــي  الطـــالب  لتدريـــب  التعليميـــة 
االبتدائيـــة على طرق االعتناء بالنفس. ويحث 
األطبـــاء علـــى توزيـــع كتيب صغيـــر لتوعية 
الطالب، باألمراض احملتمل انتشـــارها خالل 
اآلونة وطرق الوقاية منهـــا، وتوعية األمهات 
بطـــرق التغذية الصحيحة ألبنائهم، ال ســـيما 

باملدارس املوجودة بالدول النامية.

متالزمة تكيس المبايض مرض غامض يمنع اإلنجاب

المدارس بيئة خصبة النتشار الفيروسات

ألعاب الفيديو مضادة لشيخوخة الدماغ

على المصاب مالزمة البيت منعا النتشار العدوى

األشـــخاص الذيـــن يمارســـون لعبـــة 

ســـوبر ماريو تحسنت لديهم البعض 

مـــن التالفيـــف فـــي منطقـــة باملـــخ 

مسؤولة عن الحركات والتوازن

◄

الحياة
صحة

} قالــــت اجلمعية األملانية للطب النفســــي 
وعلم األعصــــاب إن إدمــــان اإلنترنت غالبا 
مــــا يقترن بأمراض نفســــية أخــــرى؛ فمثال 
يســــتخدم مرضى االكتئاب اإلنترنت بشكل 
مفرط من أجل مواجهة مشاعر الوحدة التي 

تنتابهم.

} نبه باحثون من أن الســــعال املزمن ينذر 
باإلصابــــة مبا يعرف بتوســــع الشــــعب أو 
توســــع القصبــــات، وهو مــــرض تظهر فيه 
زيادة واضحة في حجم الشــــعب الهوائية 

في الرئة، مع تراكم املخاط.



} الخرطــوم  - أمنت الصحافـــة اإللكترونية 
للصحافيـــني  الشـــيء  بعـــض  آمنـــا  مـــالذا 
الســـودانيني املطارديـــن باخلطـــوط احلمراء 
من قبل جهاز األمـــن الذي حول املصادرة بعد 
الطباعة إلـــى أداة إلنهاك الصحف اقتصاديا، 
وجنح في مســـاعيه بإرهاقهـــا ودفع البعض 

منها إلى اإلغالق.
ويؤكد الصحافي الســـوداني عـــادل الباز 
من مكتبه قبالة النيل األزرق وســـط العاصمة 
اخلرطـــوم أنـــه لـــم يعـــد يخشـــى أن يوقـــف 
ضبـــاط األمن مقاالته بعـــد أن أطلق صحيفته 

اإللكترونية.
ويقـــول الباز الـــذي كان يعمل ســـابقا في 
صحيفة مطبوعة من مكتب صحيفة ”األحداث“ 
اإللكترونيـــة التـــي أطلقهـــا منذ عـــام، ”نحن 
أحـــرار في أن ننشـــر ما نريد فـــي صحيفتنا 

اإللكترونية“.

وفي هذا البلـــد الذي تتزايد فيـــه الرقابة 
علـــى اإلعالم، يعتبر البـــاز واحدا من بني عدة 
صحافيني مستقلني تركوا الصحافة املطبوعة 

وانتقلوا إلى مواقع إلكترونية للصحف.
ودشـــنت في العام احلالي العشـــرات من 
الصحـــف اإللكترونية بينما ظـــل جهاز األمن 
واملخابـــرات، املؤسســـة القويـــة فـــي البالد، 
يصادر نسخ الصحف املطبوعة بسبب مقاالت 

تنتقد نظام الرئيس السوداني عمر البشير.
ويقول رؤساء حترير إن عددا من القوانني 
في البالد تعرقـــل حرية الصحافة وأن الرقابة 
على اإلعـــالم تزايـــدت عقب انفصـــال جنوب 

السودان عن السودان عام 2011.
وأشار الباز الذي سجن في السابق بسبب 
مقـــال انتقد سياســـة احلكومة فـــي صحيفة 
”الصحـــف  أن  إلـــى  ميلكهـــا،  كان  مطبوعـــة 
املطبوعة تواجه يوميا خطوطا حمراء“. وفي 
عـــام 2012 أغلق صحيفتـــه املطبوعة التي كان 

اسمها ”األحداث“ أيضا بعد أن صادرها رجال 
األمن عدة مرات.

وعاد الباز إلى الســـودان بعد عدة سنوات 
قضاهـــا فـــي العمـــل خـــارج البـــالد، وأطلق 
”األحـــداث“ اإللكترونيـــة التي توظف تســـعة 
صحافيني. ونشـــر موقعه منذ ذلك احلني عدة 
مقاالت تنتقد احلكومة والتي يقول إنه ما كان 

يتسنى له نشرها في صحيفته املطبوعة.
وكانت ”األحداث“ في وقت ســـابق من هذا 
العام، أول من نشر خبر إعفاء البشير ملساعده 
طـــه عثمـــان والحقا صـــار اخلبـــر موضوعا 

ساخنا في اإلعالم السوداني.
وتصنـــف منظمة ”مراســـلون بـــال حدود“ 
التي تراقب أوضاع احلريـــات الصحافية في 
العالـــم ومقرها باريس، الســـودان في املرتبة 
174 مـــن بـــني 180 دولة شـــملها تقريرها لعام 
2017 عـــن أوضـــاع حريـــة الصحافـــة. وقالت 
املنظمة إن ”جهاز األمن يستدعي الصحافيني 

ويراقب اإلعالم املطبوع“.
وفي نوفمبـــر املاضي صـــادر جهاز األمن 
النسخ املطبوعة للصحف املســـتقلة ”التيار“ 
و“آخـــر حلظة“، مما  و“الوطن“  و“اجلريـــدة“ 
جعـــل هذه الصحف تفقـــد آالف الدوالرات من 
عائدات اإلعالنـــات إضافة إلى التكلفة العالية 

للطباعة التي تثقل كاهلها.
ويتوقع أن يتزايد احلد من حرية الصحافة 
فـــي حال أجـــاز مجلس الـــوزراء الســـوداني 
مشـــروع قانون الصحافة اجلديد الذي يعطي 
مجلس الصحافة ســـلطة إيقاف الصحيفة عن 
الصدور ألســـبوعني دون الذهاب إلى احملكمة، 
وُســـلطة الترخيص ملزاولة النشـــر الصحافي 
اإللكتروني، إضافـــة إلى إيقاف الصحافي عن 
الكتابة للمدة التي يراها ُمناســـبة، وســـحب 

الترخيص مؤقتًا ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
وأمهل مجلس الـــوزراء، مجلس الصحافة 
واملطبوعـــات واالحتـــاد العـــام للصحافيـــني 
السودانيني، مدة 30 يوما إلجراء مشاورات مع 
رؤســـاء حترير وناشري الصحف السودانية، 
حول مســـودة التعديالت املُْجراة على قوانني 

الصحافة واملطبوعات لعام 2009.
ويلـــزم القانون احلالي الصـــادر عام 2009 
املجلـــس بالذهـــاب إلى احملكمـــة إن أراد منع 

الصحيفة من الصدور ملدة مماثلة. كما يعطي 
مشـــروع القانـــون للمجلس احلق في ســـحب 

ترخيص ممارسة املهنة من الصحافيني.
ويعانـــي عدد من الصحف صعوبات مالية 
من جراء االقتصاد الضعيف للبالد وتهديدات 

جهاز األمن.
وأكد أحمد الشـــيخ رئيس حترير صحيفة 
اإللكترونية -وهـــي إحدى  ”ســـودان تاميـــز“ 
الصحف اجلديدة على اإلنترنت- أن احلكومة 

تسيطر على 60 باملئة من سوق اإلعالن.
والصحـــف التي تنتقـــد احلكومة غالبا ما 
تتعـــرض لتضييق شـــديد من الســـلطات إلى 

درجة حرمانها من إعالنات جتارية موعودة.
وقال الشيخ إن ”عددا من الصحف ال يقدم 
رواتب جيدة للصحافيني، كما أن القارئ الذي 
كان يشـــتري صحيفتني أصبح يشتري واحدة 

بسبب التكاليف املالية“.

ويبلغ متوســـط أجر الصحافي السوداني 
في الصحف املطبوعة حوالي ثالثة آالف جنيه 

سوداني؛ أي نحو 445 دوالرا.
وفـــي ظـــل الصعوبـــات التـــي تواجههـــا 
الصحافـــة املطبوعة، يتوقـــع إطالق املزيد من 
الصحف اإللكترونية وجميعها باللغة العربية.
وأشـــار الشـــيخ إلى أن الرقابـــة ما زالت 
تشـــكل مصدر قلق لإلعالم الســـوداني. وقال 
”الســـلطات الســـودانية مـــا زالـــت تركز على 
الصحافة املطبوعة ولـــم تنتبه بعد للصحافة 
اإللكترونية مما يفسر اســـتهدافها للمطبوعة 

حتى اآلن“.
وأضاف أن بعض هذه املواقع مت تسجيلها 

خارج البالد، األمر الذي يصّعب استهدافها.
وقال الباز رئيس حترير ”األحداث“ إن ”رد 
الفعل من القراء جتـــاه صحيفتنا اإللكترونية 
أكثر من مشـــجع، ويقارب خمســـني ألف زائر 

يوميا“ مشـــيرا إلى أن صحيفته بدأت حتصل 
على إعالنات جتارية لنشرها على موقعها.

وقال عثمان ميرغني رئيس حترير صحيفة 
التيار املطبوعـــة أن الصحافة اإللكترونية في 
الســـودان ”لديها مستقبل مشـــرق“ مبا لديها 

من حرية.
ويعرف ميرغني -الذي أودع الســـجن في 
أكتوبر املاضي جراء نشـــره مقاال يتهم أسرة 
الرئيس البشير بالفســـاد- بصوت الصحافة 

املستقلة.
وقال عثمان الذي تلقـــى تعليمه في مجال 
الهندســـة بالواليـــات املتحـــدة وحتـــول إلى 
الصحافـــة وأغلقـــت صحيفته عـــدة مرات من 
قبل السلطات ”الصحافة اإللكترونية ال تواجه 
قيودا مثل املطبوعة كما أنها ال تواجه مخاطر 
مصـــادرة النســـخ التـــي تواجههـــا الصحف 

املطبوعة“.

} بــريوت - أكد وزير اإلعـــالم اللبناني ملحم 
الرياشي أنه حصل على تعهدات من الحكومة 
بدرس مشاريع قوانين لدعم الصحافة الورقية 
ووســـائل اإلعالم، المقدمة منذ أكثر من ســـتة 

أشهر.
وتحدث الرياشـــي من مقر نقابة الصحافة 
فـــي بيروت، عـــن اســـتعدادات الحكومة لدعم 
قطـــاع الصحافة الورقية، وقـــال ”منذ أكثر من 
6 أشـــهر قدمت مشاريع قوانين لدعم الصحافة 
ووســـائل اإلعـــالم بشـــكل عـــام، والصحافـــة 
المكتوبـــة أو المطبوعة بشـــكل خاص، وتعهد 
رئيس الوزراء ســـعد الحريـــري بتحويل هذه 
المشـــاريع إلى اللجنة االقتصادية من السراي 

الحكومـــي لدراســـتها وتقديمهـــا إلى مجلس 
الوزراء“.

وأضاف ”ســـيتم تحويل مشاريع القوانين 
من مجلس الوزراء إلـــى مجلس النواب إلقرار 
مجموعـــة مســـاعدات لوســـائل اإلعـــالم لهـــا 
عالقـــة بالضمان ومســـاعدات مالية للصحافة 
المطبوعة لمدة ســـنتين أو ثـــالث، في انتظار 
انتقالها، إذا رغبت، إلى (الصحافة) الرقمية“.

وأشـــار إلى أنه ”ليس بالضرورة أن نعتبر 
الصحافـــة الورقية تعيش آخـــر أيامها، فهناك 
نظريـــات مختلفـــة تؤكـــد أن لهـــا جمهورهـــا 
وأساســـها، لكن األفضل هو الدمج بين الورقي 
والرقمـــي للوصول إلـــى أكبر عـــدد ممكن من 

القراء“. وقدم الوزير رسائل طمأنة للصحافيين 
واإلعالميين بالقول ”ســـنعمل يدا بيد بتأمين 
كل المستلزمات لحماية حقوق اإلعالميين في 
أي وسيلة إعالم، باإلضافة إلى حقوق أصحاب 
الصحف لحمايتهم، ألن حماية وسائل اإلعالم 

على اختالفها هي حماية للحرية“.
وتابع ”اإلعالمي في حاجة إلى مكان يعمل 
فيه، والعمل عبـــر مواقع التواصل االجتماعي 
ال يكفي، والوسيلة اإلعالمية التي تنطق باسم 
الحريـــة جزء منها تقليـــدي وجزء آخر حديث، 

لكنها في النهاية وسيلة إعالمية“.
واعتبـــر أن تضافـــر الجهود بين وســـائل 
اإلعالم واإلعالمييـــن يؤمن وحدة الصف التي 

بدورها تؤمن الحرية وتحمي اإلعالم ورســـالة 
لبنـــان. وتطرق إلى مســـألة االعتـــداءات التي 
تعرض لهـــا إعالميون خالل مظاهرة ضد قرار 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب االعتراف 
بالقـــدس عاصمة إلســـرائيل، وأكـــد أنه يتابع 

الملف مع وزير الداخلية نهاد المشنوق.

الخميس 2017/12/14 - السنة 40 العدد 1810842

ميديا
[ سالح المصادرة بعد الطباعة نجح في إرهاق الصحف ماليا  [ مشروع قانون اإلعالم يقضي على ما تبقى من حرية الصحافة

خنق الصحف المطبوعة ينعش الصحافة اإللكترونية في السودان

قانون يحكم القبضة الحديدية على الصحافيين

بدأ الصحافيون الســــــودانيون يهجرون الصحافة املطبوعة، إلى املالذ اإللكتروني األكثر 
ــــــا وحرية في قول ما يريدون، ما جعل الصحف املطبوعة تواجه نزيفا في صحافييها،  أمن

إضافة إلى أزماتها األخرى املالية والرقابية التي فاقمتها املصادرة بعد الطباعة.

ملحم الرياشي:
أن نعتبر الصحافة الورقية 

تعيش آخر أيامها فهذا 
ليس أمرا مؤكدا

تعهدات حكومية بدعم الصحافة في لبنان

} القاهــرة - كشف وزير اإلعالم اليمني معمر 
اإلرياني تفاصيل مقتل أربعة صحافيين تأثرا 
بإصاباتهم، خالل احتجاز ميليشيات الحوثي 
لهم بعد اقتحامها لمقر قناة ”اليمن اليوم“ في 

الثالث من ديسمبر الجاري.
وقـــال اإلرياني في تغريدات على حســـابه 
الشـــخصي فـــي موقـــع تويتر ”أنبـــاء مؤكدة 
باستشـــهاد أربعـــة مـــن الصحافييـــن الذين 
أصيبـــوا أثناء عمليـــة اقتحام الميليشـــيات 
الحوثيـــة لمقر قناة اليمن اليوم بعد إصابتهم 
وبقائهم قيد االحتجاز وَلم يتم إسعافهم و(َتّم) 
تركهـــم ينزفون دون الحصول على مســـاعدة 
طبية إلـــى أن لقوا مصرعهـــم“. وجدد الوزير 
مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مســـؤوليته 

األخالقية والقانونية تجاه الشعب اليمني.
الحوثية  الميليشـــيات  ”نقلـــت  وأضـــاف 
اإلرهابية الصحافييـــن المحتجزين العاملين 
إلى مـــكان مجهول، وال  بقناة ”اليمـــن اليوم“ 
أســـتبعد أن يكون ذلـــك تمهيـــدًا لتصفيتهم. 
يمتلكـــون  ال  الصحافيـــون  ”هـــؤالء  وتابـــع 
األســـلحة وليســـوا بمقاتلين، وليســـت لديهم 
إال الكلمـــة، فلماذا تتم تصفيتهم أو اســـتمرار 

احتجازهم؟“.
ووجه اإلرياني نداء إلى نقابة الصحافيين 
الدولييـــن  الصحافييـــن  واتحـــاد  العـــرب 
والمنظمات الدولية واألمم المتحدة ومبعوث 
األمين العـــام لليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ، 

يدعوهـــم فيه إلـــى ســـرعة التدخـــل والوفاء 
بالواجـــب القانونـــي واإلنســـاني مـــن خالل 
الضغط إلطالق سراح جميع الصحافيين وِفي 

مقدمتهم العاملون في قناة ”اليمن اليوم“.

من جهته وجه   نبيل األسيدي رئيس لجنة 
التدريـــب والتأهيـــل في نقابـــة الصحافيين 
اليمنييـــن دعـــوة إلـــى االحتجـــاج واإلدانة 
المتواصـــل  بالصحافييـــن  التنكيـــل  ضـــد 

منـــذ بدايـــة الحـــرب، وقال في منشـــور على 
فـــي  فيســـبوك،  فـــي  الشـــخصية  صفحتـــه 
األيـــام األولـــى للحرب من 21 ســـبتمبر 2014 
اعتقـــل أكثر مـــن ثالثين صحافًيـــا، وما زال 
أربعة عشـــر صحافًيـــا رهن االعتقـــال بدون 

محاكمة.
مـــن  والمئـــات  العشـــرات  أن  وأضـــاف 
الصحافيين ســـرحوا مـــن أعمالهم بســـبب 
إغالق بعض القنوات ونهب مقراتها وتعطيل 

المؤسسات والصحف الحكومية.
وغادرت القنوات الحزبية واألهلية البالد 
وأغلقـــت الصحـــف المقروءة، فيما عشـــرات 
الصحافيين من القيـــادات اإلعالمية الكبيرة 
فروا من البالد بعد أن تعرض الكثيرون منهم 
للضرب واالعتـــداء وإطالق الرصاص الحي، 

كما حدث مع نبيل سبيع.
وفي اليمن كله يجري ما يشـــبه الســـباق 
علـــى من يكون األســـوأ فـــي قمـــع الحريات 

الصحافية والتنكيل بالصحافيين.
وتابع ”أن أســـوأ مـــا وصل إليـــه الحال 
فـــي ســـلطة أنصارالله الحوثييـــن هو حظر 
فيســـبوك وواتســـاب وكل شـــبكات االتصال 
الحديثـــة، ممـــا أدى إلى حجب آخر وســـيلة 
لالتصـــال وعـــزل المواطنيـــن عـــن بعضهم 
البعض، وعطل نشاطهم في بلد محاصر ولم 
يبق لالتصال إال هذه الوسائل التي تتعرض 

للحصار والحظر والمراقبة. 

مقتل أربعة صحافيني أثناء احتجازهم في قناة «اليمن اليوم} 

مصير الصحافيين اآلخرين في قناة اليمن اليوم ما زال مجهوال

الصحف المطبوعة 
السودانية تواجه يوميا 

خطوطا حمراء

عادل الباز:

دافعت شـــركة نتفليكس عن تغريدة كشـــفت فيها عن مشـــاهدة ٥٣ شـــخصا لفيلمها الجديد «أمير الكريسماس} يوميا 
لمـــدة ١٨ يومـــا على التوالي، حيث انتقد البعـــض الطريقة التي تعتمدها نتفليكس في متابعـــة اختيارات جمهورها. وقالت 

نتفليكس إن خصوصية المشتركين في منصتها أمر مهم بالنسبة إليها.

◄ قال صحافيون محليون في ميانمار 
األربعاء إنه جرى احتجاز صحافيين 

اثنين منذ أيام، وذلك بعد القبض عليهما 
في يانجون، المركز التجاري لميانمار. 
وكتب شون جليسون، المحرر الرقمي 
لصحيفة فرونتير على موقع تويتر أن 

الجيش وجه اتهامات للصحافيين وفقا 
لقانون األسرار الرسمية.

◄  دعا أستاذ اإلعالم في الجامعة 
األميركية فراس األطروشى إلى البحث 

عن المبادرات المختلفة التي يتم طرحها 
لمواجهة خطاب الكراهية الذي يتم بثه 
عبر وسائل اإلعالم، مشيرا إلى وجود 

تغير في التعاطي مع العمل اإلعالمي مع 
دخول التكنولوجيا بشكل قوي في الفترة 

األخيرة، وذلك خالل مؤتمر ”ال لخطاب 
الكراهية في وسائل اإلعالم“ الذي نظمته 
منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات 

األربعاء.

اليابانية،  ◄ قالت صحيفة ”نيكاي“ 
في عددها الصادر األربعاء، إن الحروب 
القبيحة على وسائل اإلعالم االجتماعية 

تغذي التعصب في آسيا. واستشهدت 
ببدء الحملة ضد الروهينغا المسلمين 

في ميانمار عام 2012 عبر وسائل اإلعالم 
االجتماعية بقيادة الرهبان البوذيين 

وغيرهم من الجماعات المناهضة 
للمسلمين الذين نشروا صورا وعناوين 
ألشخاص مسلمين حاثين أتباعهم على 

مهاجمتهم أو مقاطعة أعمالهم.

◄ أصدرت لجنة دعم الصحافة 
الموريتانية الخاصة بيانا فندت فيه ما 
تناقلته بعض المواقع اإللكترونية عن 
حصول اتفاق بين مجموعة ما يسمى 
بـ“المؤسسات الجادة“ مع لجنة دعم 

الصحافة. وأكدت اللجنة أنها لم تسحب 
أيا من مضامين بيانها األول الذي من 

شأنه الرفع من مستوى مهنية وأداء 
الصحافة الوطنية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الريــاض - تابـــع مســـتخدمو تويتـــر في 
الســـعودية والدول العربيـــة األربعاء خطاب 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
مباشـــرة على املنصات االجتماعية وناقشوه 
فـــي نفس الوقت ضمن هاشـــتاغ #اخلطاب_

امللكي.
وألقـــى امللـــك ســـلمان خطابـــه الســـنوي 
في افتتاح أعمال الســـنة الثانيـــة من الدورة 

السابعة ملجلس الشورى.
 وتطرق خالله إلى األوضاع واملستجدات 
على الســـاحتني احملليـــة والدوليـــة وموقف 
السياســـة الســـعودية منها وكيفيـــة التعامل 

معها.
واختصر مغرد ما جاء في اخلطاب:

وكتب آخر:

وكان أكثر ما شد السعوديني ما قاله امللك 
ســـلمان ”رســـالتنا للجميع أنه ال مكان بيننا 

ملتطرف يرى االعتدال انحالال“.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وتهكم مغرد:

يذكر أن الســـعودية شـــهدت قـــرارات غير 
مســـبوقة تنـــدرج ضمـــن سياســـات جديـــدة 
للســـعودية يقودهـــا ولـــي العهـــد محمد بن 
ســـلمان، الرجل القـــوي، الذي وعـــد بالعودة 
إلى ”إســـالم وسطي معتدل منفتح على العالم 

وعلى جميع األديان“.

قالت شركة تويتر الثالثاء إنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمحا للمستخدمين برؤية وإضافة تغريدات جديدة إلى أخرى 

موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر. وبهذه الخاصية الجديدة لم يعد المستخدمون، الذين يكتبون سلسلة 

تغريدات لكتابة موضوع أطول، بحاجة إلى رد أطول على تغريدات سابقة كتبوها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الخطاب_الملكي: ال مكان للمتطرفين

@Alsaud_History
اخلطاب_امللكي: من النقاط التي ذكرها 
امللك ســــــلمان في خطابه: *رفضه للقرار 
األميركي بشــــــأن القــــــدس *التأكيد على 
ــــــة الفســــــاد  ــــــني *محارب حاجــــــات املواطن
بجميع أشــــــكاله *ال وجــــــود ملتطرف بيننا 
يرى االعتدال انحالال *وقوف الســــــعودية 

مع قضية فلسطني. 

ا

ب

@prince0ksa
ال  للتطــــــرف..  ال  اخلطاب_امللكــــــي: 
ــــــن  ــــــط.. ل لالنحــــــالل.. ال إفــــــراط وال تفري
ُيسمح ألحد باختطاف املجتمع.. هذه هي 

السعودية التي نحلم بها.

ا

@Saygalkher
أكثر ما شــــــدني فــــــي #اخلطاب_امللكي 
قول امللك ســــــلمان ”رسالتنا للجميع أنه ال 
مكان بيننا ملتطرف يرى االعتدال انحالال 
ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه 
ــــــرى فــــــي حربنا على  وال مــــــكان ملنحل ي
التطرف وســــــيلة لنشــــــر االنحالل“. جملة 

تسطر مباء الذهب.

أ

@MeshariGhamdi
اخلطاب_امللكــــــي ”ال مكان بيننا ملتطرف 
يرى االعتدال انحالال ويســــــتغل عقيدتنا 
الســــــمحة“ – امللك ســــــلمان بن عبدالعزيز 
يعني هاشــــــتاغاتكم التي تعارضون فيها 
كل شــــــيء متطور ويوفر احلياة الطبيعية 

”بلوها وأشربوا مويتها“.

ا

@badou42550000
اخلطاب_امللكي سالمنا ومصدر قوتنا.. 
و#القدس ليست ســــــلعة للبيع.. #اإلرهاب 
ــــــوع.. و#االنحالل خــــــارج املوضوع..  ممن
نحــــــن  ــــــوع..  #الرب نحمــــــي  بأســــــودنا 
باختصار.. أمة ال تعــــــرف #اخلنوع.. وال 
ترضى #اخلضوع كالم امللوك.. ينســــــف 
إشــــــاعات املغرضني #السعودية مجد أمة 
وميثاق شرف #موريتاني بقلب #سعودي.. 

وأفتخر.

ا

alia_ww

ملا بدأت سيارات ذاتية القيادة تظهر، 
سمحوا بقيادة النساء. ملا صارت 
السينما تدخل البيوت عن طريق 

اإلنترنت، سمحوا بفتح السينما. ميكن 
ملا ينقرض الرجال، سيتم رفع الوالية.

dalaaalmoufti

مشاركة الكفار في أعيادهم أعظمها 
شرًا وضررًا.

طيب مشاركة الكفار علومهم 
واختراعاتهم وابتكاراتهم وطبهم 

حالل أم حرام؟ #سؤال.

london33_dalal

القوة ليست كل شيء
تخيل أنك مثل التمساح

 قوي وصلب 
وشرس ومفترس

وآخر شيء تبيض.

salmulla85

عليك أن حتترم الفكرة 
ال أن تعبد صاحبها.

aliashuaib

سأل طفل أباه: ما معنى رجل
فأجابه: هو السند. القوي واملسؤول 
عن األبناء. يهتم بهم يرعاهم، يقضي 

أمورهم ويسهر على راحتهم. فقال 
الولد: أمتنى أن أصبح رجال مثل أمي.

azizaldosari70

التاريخ ُبراء...
مما يكتب وينسب إليه في الغالب!

mohanadkal76

على غرار منشورات هل استغفرت الله؟ 
نحتاج منشورات وإعالنات مبوبة هل 

نسيت أيام الطائفية هل نسيت القاعدة 
وداعش هل نسيت التفجيرات؟ هل 

نسيت امليليشيات؟

Bilal_Aldulayme

بناء وترميم املدارس واملستشفيات،
أولى من بناء املساجد.

Shahad_FCB

املنطق سيأخذك من أ إلى ب 
اخليال سيأخذك إلى كل مكان.

MJumeh

عندما حتتل السعودية-ال إسرائيل-
خانة العدو األول لدى الكاتب 

الفلسطيني الكبير، فذلك يؤشر على أن 
إيران-ال فلسطني-هي الهدف األول في 

سلم أولوياته.

nasertamimi

#عجيب
#قناة_اجلزيرة تريد فضح زيارة وفد 

"هذه هي البحرين" إلى #القدس_
احملتلة عبر استضافة شخصية 

إسرائيلية من #القدس احملتلة... تأمل!

تتابعوا

assihallani
عاصي احلالني

فنان لبناني.

} واشــنطن – أثارت تصريحـــات نارية ملدير 
تنفيذي سابق في فيسبوك الثالثاء، كشف من 
خاللهـــا أن املوقع يدمر نســـيج املجتمع وأنه 
نادم على العمل بالشبكة االجتماعية العمالقة، 
جدال واسعا استوجب توضيحا من فيسبوك.

وقال تشاماث باليهابيتيا، الذي انضم إلى 
الشـــركة التكنولوجية في عـــام ٢٠٠٧، وأصبح 
نائـــب رئيس املوقـــع لنمو املســـتخدمني، إنه 
يشعر ”بالذنب الهائل“ جتاه العمل في الشركة.
وأوصى املستخدمني باحلصول على إجازة 
مـــن املواقع االجتماعية بشـــكل عـــام والعودة 
إلـــى حياتهـــم الطبيعيـــة. وكانـــت انتقادات 
باليهابيتيـــا ال تســـتهدف فقط فيســـبوك، لكن 
النظام الذي تعمـــل من خالله مواقع التواصل 

االجتماعي بشكل عام.
وأجاب ممثل فيســـبوك أن الشـــركة كانت 
مختلفـــة خالل الفتـــرة التي عمـــل فيها املدير 
الســـابق، فلم يعد فيســـبوك يســـير على نفس 

النهج، وفق تعبيره. 
وأوضـــح ممثل فيســـبوك أن تشـــاماث لم 
يزر فيســـبوك منـــذ ٦ ســـنوات، فطبيعة العمل 
بالشـــركة كانت تركز وقتها على زيادة انتشار 
فيسبوك في دول العالم، لكن اختلف األمر اآلن. 
ومنذ ١٠ ســـنوات لم يكن فيسبوك يحظى بهذه 

الشـــعبية الكبيرة حول العالم، ولم يتوقع أحد 
أنه ســـيصبح املوقـــع االجتماعـــي القادر على 
التأثير في الرأي العام العاملي وتغيير مســـار 

االنتخابات والتالعب بعقول املستخدمني.
ويســـتخدم أكثـــر مـــن ٢ مليـــار شـــخص 
فيســـبوك شـــهريا، ويتفاعلون ويتأثرون مبا 
ينشر عليه، وهو األمر الذي أثار تخوفات لدى 

البعض من هذه الهيمنة.
وأعلن املوظفون واملديرون السابقون الذين 
ساهموا في إطالق هذا املوقع خرجوا وأعلنوا 

بأسفهم عن ندمهم للمشاركة في هذا األمر.
وكان روجـــر ماكنامي، الذي يعد واحدا من 
أوائل املســـتثمرين بشركة فيسبوك، قال خالل 
شـــهر نوفمبر املاضي إن الشـــبكة االجتماعية 
غّيرت عقول املستخدمني بشكل كبير وتالعبت 
بهـــم، وهـــذا مـــن خـــالل املنشـــورات التي مت 
تصميمها لنشر معلومات مضّللة على املوقع.

وأوضـــح أن جميـــع مـــن تعرضـــوا لهـــذا 
احملتوى تغّيـــرت أدمغتهم واعتقدوا بأشـــياء 
لم تكـــن صحيحة، وهو ما أّثـــر على قراراتهم 
وحياتهـــم بالكامل، وال يعرفـــون حتى اآلن أّيا 
من احملتوى الذي تعرضـــوا له في تلك الفترة 
سليم وأّيا منه مخادع وكان هدفه هو إقناعهم 

بحقائق ال وجود لها.

وفـــي تصريحـــات ســـابقة خـــالل مقابلة 
عقدت مع موقع ”أكسيوس“، قال إيسان باركر 
املؤسس املشارك لـ“نابستر“ والرئيس السابق 
لشـــركة فيســـبوك، إن املوقع يســـتغل ضعف 
النفس البشـــرية ويجعل املستخدمني مدمنني 

له.
وأوضح بعض احلقائق عن بداية فيسبوك 
مؤكدا أنه عندما كان يعمل مع مارك زوكربيرغ 
على الشـــبكة االجتماعيـــة كان الهدف الوحيد 
الـــذي كان فـــي االعتبـــار هو كيفية اســـتهالك 
الكثير من وقت املستخدم، وحتقق هذا الهدف 

باستخدام مزايا إضافية.
فعندما بـــدأ املســـتخدمون املشـــاركة أقل 
فـــي املوقـــع، أطلق فيســـبوك ميـــزات جديدة 
مثـــل التعليقـــات إلعادة إشـــراكهم، وهو األمر 
الـــذي أدى لتزايد املدمنني علـــى املوقع، وهذه 
االستراتيجية دفعته لترك املوقع عام ٢٠٠٦ بعد 

عامني فقط من انطالقه.
كمـــا كشـــف تقريـــر لصحيفة ”تاميـــز“ أن 
املهندس غوســـتني روزنشـــتاين الـــذي صمم 
زر اإلعجـــاب ”LIKE“ مبوقـــع فيســـبوك حذف 
التطبيـــق من هاتفه، وهذا بســـبب اخلوف من 

اآلثار النفسية لوسائل اإلعالم االجتماعية.
وحـــذر موظفـــون فـــي وادي الســـيليكون 
من اآلثـــار اخلطيرة لـ“اقتصـــاد االهتمام“، إذ 
تكافح الشركات للحصول على اهتمام الناس، 
مـــن أجل جمع املزيد مـــن البيانات التي ميكن 

استخدامها لبيع اإلعالنات.

مديرون سابقون في فيسبوك يحّذرون من اآلثار اخلطيرة لـ“اقتصاد االهتمام“، حيث أكد 
آخرهم أن فيسبوك دّمر النسيج االجتماعي، وهو ما جعل فيسبوك يخرج عن صمته أمام 

كل هذه االتهامات.

} الرباط - شّكلت منصات التواصل االجتماعي 
فـــي املغرب خـــالل العام 2017، فضاء واســـعا 
لنقل مشـــكالت املواطنني وكْشف وقائع فساد 
أخالقـــي واجتماعـــي دفع الســـلطات للتحرك 
والتفاعل، ما جعلها تشـــكل ”سلطة خامسة“، 

وفق معلقني.
وكان ناشـــطون تداولوا في مايو املاضي 
مقاطع صوتية مسجلة بواسطة هاتف، ألستاذ 
يشـــتبه في ”حترشه بطالباته مقابل النجاح“، 
مت نشـــرها عبر إحدى الصفحات على شـــبكة 
فيســـبوك. وتدخلت الشرطة بعد ذلك وقبضت 

على األستاذ املتحرش.
كما ساهمت منصات التواصل االجتماعي 
في إيجاد حل ألزمة سوريني علقوا بني املغرب 
واجلزائـــر فـــي أبريـــل املاضـــي، واســـتمرت 

معاناتهم لعدة أسابيع. 
وقرر العاهل املغربي امللك محمد السادس 
في يوليو السماح لـ13 أسرة سورية بالدخول 

للبالد.
 وفي أغسطس املاضي انتشر مقطع فيديو 
على نطاق واسع عبر مواقع إلكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي وتطبيق واتساب، يوثق 
محاولة 5 مراهقني اغتصاب فتاة داخل حافلة 
لنقـــل ركاب عموميـــة مبدينة الـــدار البيضاء، 

كبرى مدن البالد. 
وأعلـــن األمـــن املغربـــي إثر ذلـــك توقيف 

مرتكبي احلادث.
كما تداول املغاربة في أكتوبر املاضي عبر 
منصة فيســـبوك احتجاج نواب مغاربة داخل 
البرملان على حضور وفد إسرائيلي إلى مؤمتر 
فـــي املغرب نظمته اجلمعيـــة البرملانية للبحر 

األبيض املتوسط واملنظمة العاملية للتجارة.

وعقـــب احلـــادث نظمـــت جمعيـــات غيـــر 
حكومية وقفات احتجاجية، فضال عن توجيه 

أسئلة من طرف البرملانيني للحكومة.
كمـــا ســـاهمت مقاطـــع فيديـــو تداولهـــا 
مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعيـــة بكثافـــة 
في تدخـــل األمن املغربي فـــي نوفمبر املاضي 
لتوقيف 3 طالب قاصرين يشتبه في اعتدائهم 
بالضـــرب علـــى أســـاتذة بـــكل مـــن ورزازات 

والرباط والقنيطرة. 
واستنكر رواد مواقع التواصل االجتماعي 
لهذه احلادثة حيث قالوا إنها ”تســـيء بشدة 
إلـــى التعليـــم ومنظومـــة القيم فـــي املجتمع 

املغربي“.
 وبســـبب مقاطع الفيديو أضرب معلمون 
مغاربة عن العمل خالل نفس الشـــهر بالعديد 

من املدارس احلكومية.
يذكر أنه فـــي نوفمبر الماضي، جلأ بعض 
املغاربـــة من احملتجزين في ليبيا إلى منصات 
التواصل االجتماعي من أجل إسماع أصواتهم 

ودعوة بالدهم لترحيلهم. 
وبعـــد تـــداول مقاطـــع الفيديـــو تدخلـــت 

السلطات من أجل ترحيل هؤالء املغاربة.
كما شـــكلت منصات التواصل االجتماعي 
إحـــدى أهـــم وســـائل التواصل بني ناشـــطي 
”حراك الريف“ شـــمالي البالد الذين يطالبون 

بالتنمية في منطقتهم.
وبـــدأت االحتجاجات، عقـــب مصرع تاجر 

السمك محسن فكري.
ونهايـــة أكتوبـــر املاضـــي أعفـــى العاهل 
املغربـــي امللـــك محمد الســـادس 4 وزراء على 
خلفيـــة اختـــالالت (التقصيـــر) فـــي برنامج 

إمنائي لصالح منطقة الريف.

منصات التواصل االجتماعي.. 

سلطة خامسة في المغرب

توبة المشاركين في «الجريمة}: 

فيسبوك دمر المجتمعات
ّ

فيسبوك حرك الشارع المغربي



} لنــدن - ال تكتفــــي الصــــورة الفوتوغرافية 
بلمســــة الجمال والدهشــــة التي تتركها أمام 
العين، إنها شاهد حي ال يقبل التأويل، تماما 
كما فعلت عدسة الفنان العراقي الرائد لطيف 
العاني وهي تستعيد شهادتها الحية من زمن 
متسق مع مكونات المجتمع آنذاك، عبر حزمة 
فوتوغرافيــــة تجعل من ”األســــود واألبيض“ 
شــــاهدا على حضارة العراقييــــن المنفتحة، 
قبل أن يشوهها تطفل السياسيين المراهقين 
الخارجيــــن من زوايــــا ”المســــاجد المظلمة“ 
والمســــكونين بالتاريخ الغامض والقادم من 

القرون الميتة!

عدسة الحقيقة

العدسة في أعمال الفنان لطيف العاني في 
معرضه المتواصل بلندن إلى غاية الســــادس 
عشر من ديســــمبر الحالي -وسبق أن ُجِمعت 
الصور التي التقطتها هذه العدســــة في مجلد 
صدر مؤخرا عن دار األديب- شاهد إدانة على 

الزمن السياسي في العراق اليوم.
 لنــــا أن نتصور مــــا الذي يحــــدث عندما 
تلتقط عدسة مصور معاصر ما يشبه الصورة 
التــــي التقطهــــا العاني عام 1960 وتوســــطت 
المجلد، لطالبــــات من مدرســــة الراهبات في 
بغــــداد وهــــن يمارســــن التماريــــن الرياضية 
في ســــاحة المدرســــة، حيث ارتدين ”تنانير“ 

بيضاء قصيرة وأقمصة بنصف كم؟
هل بمقــــدور فوتوغرافي اليــــوم فعل ذلك 
حيال سياسة التحجيب والتكميم التي أعادت 

المرأة العراقية إلــــى الزوايا المظلمة؟ ثم من 
أين للمشهد أن يعاد اليوم؟

هــــذه الصورة تــــكاد تكون الشــــاهد على 
”عراقية“ البالد المتســــقة مــــع ذاتها؛ فبحّرية 
وتلقائية ودون اكتراث لحركة العدسة تمارس 
مجموعــــة من الفتيــــات تماريــــن رياضية في 
ثانويــــة الراهبــــات (مبنــــى ثانويــــة العقيدة 
حاليا) في صف طويــــل وناصع، بينما وقفت 
المدرسات يتأملن المشــــهد الذي ال يحمل إال 

مواصفات الزمن الناصع.
يقف ســــائحان أميركيان بجــــوار المعلم 
األثري في المدائن (مبنى قديم بني في القرن 
الثالث، وأكبــــر مبنى من الطــــوب قائم بذاته 
فــــي العالم) وهما يرتديــــان المالبس الفخمة 
المطعمة باالكسســــوارات، ينظران إلى عازف 
ربابــــة مســــن، يرتدي الشــــال ويجلــــس على 

الرمال.
عــــام 1965 التقــــط هذه الصــــورة المصور 
لطيف العاني أبو التصوير الفوتوغرافي في 

العراق في ذلك الوقت.
هــــذه الصورة ُتظهر التباين الشــــديد بين 
القدامة والحداثة، وتسلط الضوء على الثقافة 
الغنيــــة والتاريخ العراقي، وهي من ضمن 50 
صورة فنية بعدسة العاني معروضة اآلن في 

معرض كونينغزبي في لندن.
تكشف محتوى الصور الوثائقية للمصور 
العراقي العاني عن ”العصر الذهبي“ للعراق، 
عصر مــــا بين الثــــورة المعادية لالســــتعمار 
في الخمســــينات من القرن الماضي وصعود 
نظام صدام حســــين في أواخر الســــبعينات. 

كان عراقا ال يعــــرف العنف والحرب والدمار، 
بل على العكس مــــن ذلك يظهر العاني لنا من 
خالل صوره رؤى السالم واالزدهار والتفاؤل 

بعراق يقول عنه ”بلد متحضر معاصر“.
بدأ العاني حياتــــه المهنية في عام 1950، 
عندما تم تعيينه مصورا من قبل شــــركة نفط 

العراق.
وأثناء عمله في الشركة شارك في عدد من 
الرحالت فــــي جميع أنحاء العراق والشــــرق 
األوســــط، موثقا صناعــــة العــــراق المزدهرة 

والزراعة ومبادئ الليبرالية االجتماعية.
وزارة  إلــــى  انتقــــل   ،1960 عــــام  وفــــي 
المعلومات واإلرشــــاد، حيث أسس فيها قسم 
التصوير الفوتوغرافي، وبدأ يسافر لحضور 
المعــــارض الدولية، قبــــل أن ينتقل إلى وكالة 
األنبــــاء العراقية ليعمل فيها رئيســــا لقســــم 

التصوير الفوتوغرافي.
ولم تحظ أعماله بالشهرة إال في عام 2015 
عندما تم اختيــــاره لتمثيل العراق في بينالي 
البندقية في الدورة الـ 56، في معرض بعنوان 
”الجمال غير المرئي“. وقد نشــــرت دراسة عن 

عمله في وقت سابق من هذا العام.

صور الزمن الجميل

عكســــت صور العاني الجميلة مدى تأثره 
بالعمــــارة واآلثــــار وعالقتها بما هــــو جديد 
ومســــتحدث، فالعديــــد من صــــوره تبنت فن 
التجريــــد الحديث، مع الحفــــاظ على الحنين 

إلى تراث الماضي.
وفي صــــورة ”الرأس المســــروق الذي لم 
عام 1970، يظهر تمثال عتيق  يتم استرجاعه“ 
بشكل مهيب من اإلطار الصوري الذي التقطه 

العاني.
وفي مســــجد الحيــــدر خانــــة 1961، تبّين 
الصــــورة قبة المســــجد المزخرفــــة، وداخله 
رجال يتجولــــون لتأدية الصالة، فيما مواقف 
السيارات خارجا، واإلضاءة الكهربائية تمأل 

المكان. 
يفخــــر العانــــي بالعــــراق، ويريــــد تثقيف 
الناس بشأن تاريخ هذا البلد الغني والرائع.

يقــــول العانــــي ”أفتخــــر بثقافــــة ومعالم 
إلــــى  وصــــوال  والبابلييــــن،  الســــومريين 

العباسيين. إن للعراق تاريخا رائعا“.
في كل مــــا التقطته عدســــة لطيف العاني 
ليس ثمة أبــــرع من وجوه العراقيات نســــوًة 
كّنا أم شــــابات، يا لله على تلك المرأة العاملة 
فــــي مصنــــع تعليــــب التمــــور، لــــم تتخل عن 
فوطتها وهــــي ترتدي بدلة العمــــل البيضاء،

 واألخــــرى في معمل الغزل عام 1961 بأناملها 
الرقيقة.

أما صورة الدارســــات في مختبر جامعي 
وهــــن يفحصــــن شــــريحة بالمجهــــر، فتعبر 
بدقــــة عن خصوصيــــة المرأة قبــــل أن تكبلها 
”فتاوى“ الحــــوزات المظلمة، فــــي مقابل ذلك 
في درس  حملــــت تلميذة آلــــة ”االركيديــــون“ 
الموســــيقى، ووقفت أمام سبورة سوداء ثبت 
عليها بالطباشير عنوان ”النشيد والموسيقى 

تمرين..“.
هذه الصورة إدانــــة أخرى للزمن العراقي 
اليوم، فال دروس للموســــيقى فــــي المدارس 

اليوم!
وفــــي صورة ”بناء ســــد دربندخــــان“ عام 
1962، كانــــت هناك أســــطوانة حديدية عمالقة 
يجلس بداخلهــــا لحام يرتدي خــــوذة واقية. 
تنعكس دوائر هذه األسطوانة بصورة مركزة 

لتشكل تحفة بصرية رائعة.
وتنعكس هــــذه الدوائــــر المركــــزة أيضا 
فــــي صــــورة ”ثانويــــة العقيدة“ ببغــــداد عام 
1961، وهــــي ُتصــــور صفا مــــن الفتيات وهن 

يرتدين التنانير القصيرة ويكشــــفن شعورهن 
ويبتسمن في شمس النهار الساطعة.

يقول العانــــي ”األناقة والجمــــال هما من 
ضمن المبادئ األساســــية في التقاط الصور، 

من أجل جذب المشاهد“.
وكان العاني أول من قام بتصوير العراق 
جوا، عارضا المســــاجد والجســــور والطرق 
الســــريعة واألنهــــار والعجائــــب األثرية التي 

تحتفي  بثراء المناظر الطبيعية.
قام بتصوير بعــــض المواقع األثرية مثل 
مســــجد ميرجان ببغداد عام 1962، والحضرة 

الكاظمية ببغداد عام 1961.
وأضــــاف العاني ”أوليت اآلثــــار العراقية 
التــــي لم يتم تصويرها جــــوا -على الرغم من 
أهميتها بالنســــبة إلــــى المواقــــع التاريخية 

واألثرية- اهتماما خاصا“.
ظيقول العاني الذي يبلغ من العمر 85 عاما 
ويعيش في بغداد ”الخوف الذي أصابني هو 
ما نعيشــــه اليــــوم، هذا الخــــوف يقوم بحذف 

الماضي.. شــــعرت بعــــدم وجود االســــتقرار، 
والخوف كان الدافع الرئيســــي لتوثيق كل ما 
كان، لقد فعلت كل ما بوسعي لتوثيق وحماية 

اآلثار في ذلك الوقت“.
تحكــــي هذه الصــــور قصة العــــراق الذي 
كان في الماضي، والذي يشــــتاق إليه العاني 
فــــي حديثه عنــــه بقلب مكســــور، ولكن عرض 
صوره مرة أخرى للعلن يجلب األمل في نهاية 

المطاف.
يقــــول العانــــي ”عندمــــا يغادر شــــخص 
بلــــدا  كان  العــــراق  أن  ســــيعرف  المعــــرض 
حضاريــــا. وبــــإرادة الله، ســــيعود كذلك مرة 

أخرى“.
تجربــــة العانــــي المولود فــــي كربالء عام 
1932 تكاد تكون مرت على المكان الظاهر أمام 
العين والمختفــــي عنها، إنه معنــــي بالمكان 
إلى درجــــة أن الزمان يصبح هامشــــا له، كما 
أنــــه معنــــي في هــــذا التوثيــــق الفوتوغرافي 

بجغرافيا التاريخ، وليس بالتاريخ كأحداث.
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50 صـــورة فوتوغرافية تشـــهد أن العراق ال يعـــرف ما نراه اليوم من عنف وحـــرب ودمار، بل على 

العكس من ذلك تظهر الصور رؤى السالم واالزدهار والتفاؤل.

معـــرض الفوتوغرافـــي العراقـــي لطيف العانـــي يوثق من خالل صـــور باألبيض واألســـود لعراق 

الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي.

حمل الكاميرا منذ كان في اخلامســــــة عشرة من عمره، ولم تفارقه منذ عام 1947، ليلتقط 
بهــــــا صورا للحياة التي هي بالنســــــبة إلى املصور العراقي لطيف العاني تتســــــع للنخيل 
والنباتات والناس. وحني صعد إلى اجلو أول مرة في طائرة ”فيســــــكاونت“ رأى األشــــــياء 
ــــــى األلوان كانت مختلفة  مختلفــــــة، رأى التناقض أكثر وضوحا بني اجلميل والقبيح، حت
رغم أن صندوقه العجيب كان يصور باألبيض واألسود، كان كل شيء مكشوفا لعدسته. 
أوردنا ســــــابقا لفظة ”اجلميل“، وبهذه املناســــــبة نذّكر بأن العاني يرى اجلمال في مناظر 
الناس وفي التعامل معهم في الشارع، وهو ما جعله ينبهر بالصورة التي تدون له كل ما 
يحدث ليســــــتمر إلى األبد، هكذا يرى العاني فن التصوير الفوتوغرافي الذي وّثق الزمن 
اجلميل في العراق. لكن هل يســــــتطيع العاني أن يصــــــور العراق اليوم وهو الذي امتدت 
مســــــيرته املهنية التوثيقية حتى أواخر الســــــبعينات من القرن املنقضــــــي، فكانت صوره 
ــــــب قائال ”ال أظنني  ــــــة توّثق لروح الوطن؟ يجي مصدرا تاريخيا وشــــــهادة مفعمة باحليوي

أستطيع تصوير أي شيء اليوم. ال شيء جميال“.

العراق كما لم تشاهده من قبل
[ شهادة حية من زمن عراقي متآلف كان باألسود واألبيض

  [ لقطات الفوتوغرافي لطيف العاني تبهر الجمهور في لندن

فوتوغراف

عراقيات متسقات مع ذواتهن

تحفة بصرية لبناء سد دربندخان

 جامع الحيدرخانة مقابل كنيسة ومعبد يهودي في بغداد

ساحة الجندي المجهول لحن العراق يبهر األجانب

لطيـــف العانـــي: أفتخـــر بثقافة ومعالـــم الســـومريني والبابليـــني، وصوال إلى 

العباسيني. إن للعراق تاريخا رائعا

◄



} بيروت - رغـــم أن مجلس النواب اللبناني 
(البرلمان) ألغى في أغسطس الماضي ”المادة 
من قانـــون العقوبات، التـــي تنص على   “522
أنـــه ”إذا ُعقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى 
جرائـــم االغتصاب، أو الخطـــف بغية الزواج 
ُأوقفت المالحقة، وإذا صدر الحكم في القضية 

ُعلِّق تنفيذ العقاب الذي ُفرَض عليه“.
لكن هـــذا ”االنتصار“ جـــاء منقوًصا؛ ألنه 
أبقـــى علـــى ســـريان المادتيـــن 505 و518 من 
القانـــون ذاتـــه، واللتين تتضمنـــان عقوبات 

مخففة بحق المغتصب.
وفي هذا اإلطار قال وزير الدولة لشـــؤون 
المرأة، جان أوغاســـابيان، إنه تقدم بمشروع 
قانون من أجـــل تعديل المادتين 505 و518 من 
قانـــون العقوبات اللبناني، لمنـــع اإلعفاء من 
العقوبة وتشـــديدها على من يقـــوم باالعتداء 
الجنســـي على قاصر أو أي فتاة بعد إغوائها 

بوعد الزواج.
وأضـــاف أن التعديـــل يهدف إلـــى حماية 
الفتـــاة أو القاصر وإبطال مســـألة اإلعفاء من 

العقوبة في حال الزواج.
ومـــن المقرر أن يحـــال مشـــروع القانون 
إلـــى اللجـــان النيابيـــة المشـــتركة، ثـــم إلى 
اللجنـــة المختصـــة (لجنـــة اإلدارة والعدل)، 
وبعد دراســـته يحال إلـــى الجمعية العمومية 

(البرلمان) للتصويت عليه من قبل النواب 
في جلسة تشـــريعية، إلقراره ليصبح 

قانوًنا أو يسقط بالتصويت عليه.
مـــن  وتنـــص ”المـــادة 505“ 
العقوبـــات على أن ”من  قانون 
جامع قاصـــًرا دون الخامســـة 
يعاقـــب  عمرهـــا  مـــن  عشـــرة 
باألشـــغال الشاقة المؤقتة“، أما 

فتعاقب بالســـجن  ”المـــادة 518“ 
فترة قصيـــرة أو بغرامة من ”أغوى 

فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها“.
ويلغي مشروع القانون، حسب أوغاسبيان 
النائب فـــي البرلمان اللبناني، ما كانت تنص 
عليه المادتان القديمتان من إعفاء الجاني من 
العقوبـــة حال تزوج من الُمعتدى عليها، نظًرا 
إلى أن االغتصاب يجب أن يكون له حكم عقاب 

غير قابل للتسوية.
مـــن جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية، 
ســـعد الحريـــري، عبر حســـابه علـــى تويتر 

”التزاًما منـــي بقضايا حقوق اإلنســـان، ومن 
ضمنهـــا قضيـــة المـــرأة، أعمـــل علـــى تنفيذ 
التزامات لبنان الدولية ومنها مكافحة العنف 
ضد المرأة وإصدار مرســـوم تشـــكيل الهيئة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان المتضمنة لجنة 
الوقاية مـــن التعذيب، وتوفير الموارد المالية 

لها وضمان استقالليتها“.
بدورهـــا، التزمت المنّظمـــات المدنية غير 
الحكوميـــة فـــي لبنـــان، التي تعنـــى بقضايا 
المـــرأة، بمبادرة األمين العـــام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، إلنهاء العنف ضد المرأة 
ضمن 16 يوًما من النشـــاط ضد العنف القائم 

على النوع االجتماعي.
وتهدف الحملة التي شارك فيها المجتمع 
المدني، وقوى األمن الداخلي، ووزارة شؤون 
المرأة إلى زيادة الوعـــي العام، وحفز الناس 

في كل مكان على إحداث التغيير.
وبدأت تلك الحملة في 25 نوفمبر لتتواصل 

إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق اإلنسان.
وتطالـــب منظمة ”كفى عنفا واســـتغالال“، 
عبـــر حملـــة ”هيدا كمـــان (هذا أيًضـــا) عنف 
جنســـي“ بإلغاء ”المادة 522“، التي ســـبق أن 
قام مجلـــس النواب بإلغاء جزئـــي لمفاعيلها 
عن بعض الجرائم ومنها االغتصاب. غير أنه 
أبقاهـــا على جرائم أخرى (فـــي المادتين 505 
و518 عقوبات)؛ ال ســـيما الســـماح للزوج 
باغتصاب زوجته، وإعفـــاء َمن جامع 
قاصًرا ما بين سّن الخامسة عشرة 
والثامنة عشـــرة ِمـــن العقاب إذا 
تـــزّوج من الضحيـــة وهو بذلك 
عـــن قصد أو غيـــر قصد يكّرس 

تزويج األطفال.
مع  وتزامنـــت حملـــة ”كفى“ 
تحـــت  حملـــة لمنظمـــة ”أبعـــاد“ 
شعار ”المؤبد إلو (له).. الحياة إلها 
(لها)“، وطالبت بتعديل الفصل السابع من 
”المـــادة 511“ من قانون العقوبـــات اللبناني، 
لتصـــل عقوبة الجرم إلى مؤبد لكل من اعتدى 
جنسًيا على ابنته أو أخته أو حفيدته أو ابنة 
أخته أو ابنة أخيه، أو من يمارس أي ســـلطة 
شـــرعية أو فعلية على الضحية أو ما يســـمى 

باالغتصاب السفاحي.
من جانبها، قالت المحامية دانيال حويك، 
من مؤسســـي منظمـــة ”أبعـــاد“، إن المنظمة 

تطالب بإيجاد مادة خاصـــة ُتجّرم هذا النوع 
مـــن الجرائم؛ ألن عقوبة ”المادة 511“ ليســـت 

رادعة.
وأضافت أن تشريع مادة خاصة من السهل 
إضافتهـــا وال تحتاج إلـــى وقت طويل، ولفتت 
إلى أن المنظمة أعّدت دراســـة عامة وشـــاملة 
إلضافة هذه المادة وستتقدم بها العام المقبل.
وأوضحت أن حملـــة ”المؤبد إلو.. الحياة 
إلهـــا“، التـــي أقامتهـــا المنظمة، تهـــدف إلى 
توعية الرجـــال والمجتمع وليس الهدف منها 

وضع الرجال في السجون.
وتابعـــت ”حملة التوعية هدفها إيجاد ردة 
فعـــل صادمة في المجتمـــع، وليس همنا فقط 
تعديل القوانين؛ فهدفنـــا العمل على النفوس 
أكثر مـــن النصوص لعدم الوصـــول إلى هذه 

األنواع من الجرائم“.
إال أن الوزير أغاســـبيان أكد أن الوزارة لم 
تقدم أي اقتـــراح لتعديل المادة 511 من قانون 
العقوبـــات؛ ألنـــه بمجرد إلغـــاء المادتين 505 

و518 مـــن القانون ذاتـــه يكون قد ألغي كل أمر 
يتعلق باإلعفاء من العقوبة.

وأوضـــح أن الوزارة تنطلـــق من مبدأ عام 
وهو ”عند االعتداء أيا تكن األعمار أو األسباب 
هنـــاك عقوبة يجب تطبيقهـــا“، وفي حال أراد 
المعتـــدي الزواج بعد تنفيـــذ العقوبة يصبح 
األمـــر مرتبطـــا بالطرفيـــن، فاإلقـــدام على أي 
عمل يرتبط باالعتداء الجنســـي يتطلب عقوبة 

تختلف حسب أعمار المعتدى عليهن.
وربـــط أوغاســـبيان موضـــوع اإلعفاء من 
العقوبـــة باقتـــراح قانـــون آخر تقـــدم به إلى 
مجلس الوزراء ويتعلق بالتحرش الجنســـي، 
الـــذي يعتبر بحد ذاتـــه جرًمـــا ويعاقب عليه 

القانون.
لتطبيـــق  جـــدي  مســـعى  وجـــود  وعـــن 
التعديـــالت، أشـــار إلـــى أن هـــذه التعديالت 
تذهب إلى المجلـــس النيابي (البرلمان)، ومن 
ثم تحال إلى لجنة اإلدارة والعدل لمناقشـــتها 

لتعديلها أو إبقائها كما هي.

وأوضح الوزيـــر اللبناني قائـــًال ”المواد 
المتعلقة بالعنف األســـري واالعتداء الجنسي 
ظالمـــة بحق المرأة، والقانـــون القديم أصبح 
وراءنا، ونتحدث عن مســـعى لتعديل القانون 

الجديد المتعلق بهذا األمر“.
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطالع رأي، أجرته 
خالل عـــام 2017 بالتعاون مع  منظمة ”أبعاد“ 
مركز البحوث واالستشـــارات (غير حكومي)، 
وبناء علـــى إحصاءات قوى األمـــن الداخلي، 
أن امـــرأة من كل 4 نســـاء في لبنـــان تبّلغ عن 

تعرضها العتداء جنسي.
وأشارت إلى أن نسبة 49 بالمئة من حاالت 
االعتداء الجنسي ترتكب من قبل أفراد األسرة 
أو مـــن المعارف المحيطين بالنســـاء. كما أن 
98 بالمئة من اللبنانيين واللبنانيات يدعمون 
قيام النســـاء باإلبالغ عنـــد تعرضهن العتداء 
جنسي، حســـب نتائج االستطالع، الذي رصد 
ارتفاع معدل إبالغ النساء عن حاالت االعتداء 

الجنسي من 10 إلى 13 إبالغا في الشهر.
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إلبقاء سكاكني املطبخ في حالة جيدة ألطول فترة ممكنة، يجب االعتناء بها جّيدا. ويجب أال تلمس شفرات السكاكني املختلفة 

بعضها البعض وينبغي أال يتم فركها على مواد صلبة. وحامل السكاكني الخشبي هو أفضل خيار لتخزينها.

يسعى املجتمع املدني واحلقوقي في لبنان إلى تعديل جديد لبعض مواد قانون العقوبات 
املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات حملة الـ16 يوًما، للحد من 
العنف ضد النســــــاء والفتيات. وكانت حملة احلد من العنف ضد املرأة قد انطلقت في 25 

نوفمبر املاضي، في إطار اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة.

[ وزير الدولة لشؤون المرأة: المواد المتعلقة بالعنف األسري واالعتداء الجنسي مجحفة بحق المرأة
 إلغاء المادة 522 انتصار منقوص ال يحد من العنف ضد النساء في لبنان

تحفيز على إحداث التغيير في كل مكان

أسرة

} واشنطن - توصلت دراسة أميركية إلى أن 
اآلباء يشعرون باملزيد من التوتر والضغط عند 
عودة األم بالطفل املبتســـر من املستشفى إلى 

املنزل. 
وأوضح كريج جارفيلد، أستاذ طب األطفال 
فـــي جامعة نورث وســـترن،  بكليـــة ”فينبرج“ 
”يشـــعر األب باملزيـــد مـــن القلـــق والتوتر عند 
عـــودة األم بالطفل املبتســـر، ألن ذلك يضطره 
إلى مشاركة الزوجة مهمَة رعايته، بعد أن كان 
يتلقى الرعاية الطبية املنتظمة في املستشفى“.
وقال جارفيلد ”إن يوما واحدا من التشتت 
فـــي املنـــزل يعمل علـــى مضاعفة مســـتويات 
التوتر والضغط النفسي اللذين يتعرض لهما 

األب منذ قدوم طفله املبتسر إلى املنزل“. 

وكشفت الدراســـة أن أمهات وآباء األطفال 
املبتســـرين، كانت لديهم مســـتويات عالية من 
هرمـــون اإلجهاد الكورتيزول في اللعاب، أثناء 
تواجـــد الرضيـــع في وحـــدة العنايـــة املركزة 
حلديثي الوالدة باملستشـــفى، وأنه خالل الـ14 
يومـــًا األولـــى من عمـــر الطفل باملنـــزل، ظلت 
مســـتويات الكورتيزول لدى األمهات مستقرة 

بينما ارتفعت مستوياته بني اآلباء.
مســـتويات  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الكورتيـــزول لـــدى اآلبـــاء تعـــد مؤشـــرًا على 
مســـتويات أعلـــى مـــن اإلجهاد. كمـــا وجدت 
الدراســـة أنه عند والدة الطفل مبكرًا وحاجته 
إلـــى متضية وقت فـــي دور احلضانة أو حتت 
رعاية صحية مكثفة يشعر األب بالتوتر بدرجة 

تفـــوق توتر األم. وتبني أنه عنـــد والدة الطفل 
اخلديج، يجد األب أن الوضع انتقل من وجود 
الزوجـــة والطفل معا إلـــى تكّثف الرعاية حول 
املولود وحاجة األم أيضًا إلى رعاية في اجتاه 
آخر، وفي الوقت نفســـه يشـــعر بـــأن عليه أن 
يكون ركن االســـتقرار والثبات فتتزايد مشاعر 

التوتر.
وقام الباحثـــون بقياس مســـتوى هرمون 
التوتر لدى اآلباء واألمهات في عدة حاالت من 
الـــوالدة املبكرة، ثم مّرة أخرى بعد 14 يومًا من 
خروج الطفل إلى النور. وحّثت نتائج الدراسة 
األمهـــات وأفـــراد العائلـــة ومـــزودي الرعاية 
الصحية على االهتمام أيضًا بصحة اآلباء في 
املرحلة التي يحتاج فيهـــا أطفالهم املولودون 

قبـــل األوان إلى رعاية مكّثفة. وأفادت دراســـة 
نرويجية بأن تقدمي بعض العون آلباء األطفال 
املبتســـرين لفهـــم أطفالهـــم والتواصل معهم 
بشكل أفضل، رمبا يحدث اختالفا في سلوكهم 

سن االلتحاق باملدرسة. 
وفي هذا السياق اختبر الباحثون برنامجا 
قدم املســـاعدة آلباء أطفال مبتســـرين بدءا من 

حلظة الوالدة.
وأثبتت البحوث أن األطفال اخلدج يعانون 
من معدالت أعلى في املشكالت السلوكية، مثل 
قلـــة االنتباه وفـــرط احلركة مقارنـــة باألطفال 
مكتملـــي النمـــو. ووجدت أن األطفال في ســـن 
اخلامســـة الذين شـــارك آباؤهم فـــي برنامج 

املساعدة أظهروا مشكالت سلوكية أقل.

جمالاآلباء وأطفالهم املبتسرون يتساوون في حاجتهم إلى الرعاية

األملانية  } حـــذرت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
املـــرأة مـــن وضـــع املكونـــات الطبيعية 
التالية على بشـــرتها؛ ألنها قد ُتلحق بها 

أضرارا بالغة.
ويحتوي عصير الليمون على حمض 
قد يتســـبب في تهيج والتهاب البشـــرة، 
كما أنه قد يجعل البشـــرة أكثر حساسية 
لألشعة فوق البنفســـجية وبالتالي أكثر 
عرضـــة حلـــروق الشـــمس. وال يجـــوز 
اســـتعمال املايونيـــز ككـــرمي للوجه؛ ألن 
قوامه الدهني يتسبب في انسداد املسام.

كمـــا أن الكحـــول لهـــا تأثير شـــديد 
للغاية، وبالتالي فإنها قد تسلب البشرة 
الرطوبة والدهون، مما يتسبب في تدمير 

طبقة احلماية الطبيعية.
وال يجوز اســـتعمال مسحوق اخلبز 
”بيكنغ بودر“ كماســـك للوجه؛ ألنه قلوي 
وميكن أن ُيحـــدث تغييرا في قيمة األس 
الهيدروجيني للبشـــرة ويجـــرح الطبقة 
العلوية للبشرة، وبالتالي تصبح البشرة 
أكثـــر ُعرضـــة للبكتيريا، التـــي بدورها 

تؤدي إلى االحمرار وااللتهاب.
كما ال يجوز استعمال القرفة كماسك؛ 
ألنها قد تؤدي إلى إصابة البشرة بالتهيج 
واحلرقـــان. كمـــا أن القرفـــة قـــد ُحتدث 
تغييـــرا فـــي قيمـــة األس الهيدروجيني 

للبشرة وتدمر طبقة احلماية الطبيعية.

ال تضعي هذه 
املكونات على بشرتك

} أعياد الميالد مرهقة، رغم ما تحمله معها 
من بهجة وسعادة.

في هذه األيام تمتلئ المحالت والشوارع 
واألسواق بالمتبضعين والمتسوقين 

والمتفرجين والمتابعين، ويتدافع البشر في 
كل مكان كأنهم يسابقون الزمن.

في العادة أفّضل البقاء في البيت إلى 
أن تمر هذه الموجة الكاسحة التي تحول 

المدينة إلى ساحة كبيرة من األضواء 
واأللوان والبهرج والموسيقى والروائح 

واألمتعة والضجيج، ذلك أن جنون التبضع 
الذي يصيب الكل ال يملك سلطة علي خارج 

ما هو معقول وطبيعي، لكن ما حدث منذ 
أيام أثار دهشتي:

كنت قد ذهبت إلى المحالت لشراء 
أغراض خاصة بالمطبخ أجلت شراءها 

طويال بسبب ضيق الوقت، لكن بعد عودتي 
إلى البيت اكتشفت أنني صرفت أمواال 

طائلة على كمية هائلة من الشموع واألطباق 
والهدايا والحلويات والمالبس والوسائد 
والمناديل وأشياء أخرى كثيرة لم يكن في 

نيتي شراؤها.
ليست هذه أنا، فقد كنت كثيرا ما 

استغرب وصف المرأة بأنها تهوى التبضع 
والتنقل في المحالت، وعندما كنت احتاج 

حذاء أو حقيبة أو أي شيء، كنت أدخل محال 
واحدا أو اثنين وأخرج منه بعد دقائق فقط 

وفي يدي ما ذهبت من أجله، دون تضييع 
وقت، دون تردد كثير، ودون متعة مبالغ فيها.

وجدت نفسي دائما عملية جدا فيما 
يتعلق بعملية التبضع، ربما لضيق الوقت 
أو ألنني غالبا أعرف ما أريده فأذهب إليه 

مباشرة، فما الذي حدث هذه المرة وجعلني 
أخرج عن عادتي؟

ما حدث، حسب رأيي هو أنني غفوت 
لوهلة، فأخذتني الموجة وساقني التيار 

أمامه من دون مقاومة تذكر، والحقيقة أن 
الفرح معد وإن كان وهميا، والسعادة معدية 

وإن كانت مؤقتة، عندما تكون مناعتنا 
الداخلية في تراجع ألي سبب كان.

خرجت من البيت لشراء غرض أو اثنين 
للمطبخ، وعدت بأشياء ال أعرف حقيقة إن 
كانت ستزيد البيت جماال أم قبحا، خليط 

من األلوان الحادة، ليس بينها تناسق 
معين وبعضها ال يتماشى مع تركيبة األثاث 

أصال!
إلى حد هذه اللحظة ال أفهم كيف حدث 

هذا ولماذا حدث؟!
التفسير األول الذي تبادر إلى ذهني 

هو أن لألمر عالقة بالتقدم في السن، يمكن 
تشبيه هذه العملية بتزايد كمية األصباغ 

واأللوان على وجوهنا كلما أوغلنا في 
الكبر، في الصغر نحن ال نحتاج أن نجمل 
وجوهنا إال باالبتسامة الصافية، لكن مع 

الوقت تأخذ ألوان كثيرة غريبة مكانها فوق 
وتحت الجفون وعلى الخدين والشفتين 

والرقبة، في محاولة تراجيدية بائسة 
للتحايل على الزمن.

التبضع بهذا الشكل العشوائي يشبه 
صبغ الوجه بهذه األلوان.

الحقا لمست الخيط الذي قادني إلى 
إجابة أكثر إقناعا: كنت قبلها بأيام قد 

دخلت في جدال مع أهل بيتي بخصوص 
أمر مهم يتعلق باألسرة، انتهى بتهميش 

رأيي وعدم التعامل معه بجدية.
في تقارير علمية وبحوث عن سبب 

تفوق المرأة على الرجل في موضوع 
التبضع، تم استنتاج أن التسوق يمنح 

المرأة شعورا باالستقاللية والحرّية 
والمسؤولية وأن التجارة التي لم تكن 

متاحة للمرأة قبل 100 أو 150 عاما، كانت 
من أولى عوامل دمجها وتقريرها لمصيرها، 

فتلك العملية التجارية البسيطة الصغيرة 
التي تستبدل فيها ما ال يخصها ببضاعة 

اختارتها بنفسها هي صورة متكاملة 
الجوانب عن حق المرأة في اتخاذ القرار 

وتقرير المصير.
إذا سلمنا بهذا االستنتاج، فإن ما 

حدث معي كان محاولة الستعادة مكانتي 
وحقوقي في إبداء رأيي والتعامل معه 

بجدية. وإذا سلمنا بهذا االستنتاج فإن ما 
يقي الرجال من جنون زوجاتهم ومبالغتهن 
في الصرف والتبذير هو منحهن المزيد من 

الحرية وحق تقرير المصير.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

الحرية وحق تقرير املصير يجعالن املرأة أقل تبذيرا
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الجنسي ترتكب من قبل 

أفراد األسرة أو من 
معارف النساء
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رياضة

المصري صالح ينتظر تأكيد تربعه

 على عرش أفريقيا
[ هيئة اإلذاعة البريطانية تمنح الالعب لقب األفضل في القارة

عامد أنور

} القاهــرة - حلـــق جنم منتخـــب مصر لكرة 
القدم محمد صالح مبواطنيه محمد أبوتريكة 
ومحمد بـــركات، وأصبح ثالـــث العب مصري 
يفـــوز بهـــذه اجلائـــزة التي دشـــنتها ”بي بي 
ســـي“ للمرة األولى عام 1992، فقد توج بركات 
بلقب األفضـــل في أفريقيا عام 2005 ومن بعده 

أبوتريكة في عام 2008. 
وحصل الالعـــب املصـــري (25 عاما) على 
أعلى نسبة أصوات في االستفتاء اجلماهيري، 
الذي أجرتـــه اإلذاعة اإلنكليزيـــة عبر موقعها 
اإللكترونـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، وينتظر 
صالح حاليا ومن قبله جماهير الكرة املصرية، 
حتقيق إجناز لـــم يحققه أّي العب مصري منذ 

نحو 34 عاما.
ويأمل عشـــاق الالعب املوهـــوب في تأكيد 
تربعه على عـــرش القارة الســـمراء، وحتقيق 
الثنائيـــة باقتنـــاص جائـــزة الكـــرة الذهبية 
كأفضـــل العـــب كرة قـــدم فـــي أفريقيـــا، التي 
مينحها االحتاد األفريقـــي للعبة، ويعلن عنها 
في الرابع من يناير املقبل، وهي اجلائزة التي 
نالها رئيس األهلـــي احلالي محمود اخلطيب 

عام 1983.
 وفور اإلعالن عـــن التصويت في الـ11 من 
نوفمبـــر الفائت، شـــكلت اجلماهيـــر املصرية 
جلانـــا إلكترونيـــة فردية قامت بنشـــر عنوان 
موقـــع اإلذاعـــة البريطانيـــة عبـــر الصفحات 
اخلاصة بها تدعو إلى التصويت لالعب، وفور 
إعـــالن إغـــالق التصويت في الـ27 من الشـــهر 
ذاته، ظهر اســـم محمد صالح مع أربعة العبني 
آخرين هم، الغابوني أوباميانغ والغيني نابي 
كيتا والســـنغالي ســـاديو مانـــي والنيجيري 
فيكتور موزيس، غير أن الالعب املصري تفوق 

عليهم جميعا.

قائمة العظماء

في مقابله له مع إذاعة ”بي بي ســـي“ قال، 
إن نيل اجلائزة مينح الالعب شعورا بتحقيق 
إجناز الفت خالل عام كامل من التعب واجلهد، 
وهـــو دافـــع إلـــى تطوير املســـتوى مـــن أجل 
االحتفـــاظ باجلائزة في العـــام املقبل. وأعرب 
عن فخره لوجود اسمه في قائمة العظماء ممن 
فـــازوا باجلائـــزة، الفتا إلـــى أن العام اجلاري 
كان األفضل بالنســـبة إليه، بعـــد أن وصل مع 
منتخب بـــالده إلى املباراة النهائية في بطولة 

كأس األمم األفريقيـــة، والوصول إلى نهائيات 
كأس العالـــم 2018 بروســـيا. وقبـــل االنتقـــال 
إلى ليفربول فـــي يونيو املاضي، متنى صالح 
العـــودة إلى الـــدوري اإلنكليـــزي، بعد أن ترك 
صفـــوف ليفربول متمردا لبقائه على دكة بدالء 
الفريق بأمر من مدربه وقتها غوزيه مورينيو، 
لكن لم يتسلل اليأس إلى الالعب الذي غادر إلى 
الدوري اإليطالي عبر فريق فيورنتينا، وهناك 

أدى أداء لفت انتباه جمهور ”الكالتشو“.
وبـــّدل صـــالح حـــال بعـــض اجلماهيـــر 
املصرية، بفضل تألقه مع األندية التي احترف 
فـــي صفوفهـــا، وقـــد حرصـــت علـــى متابعة 
مبارياته بشـــغف، ما دفع األندية التي احترف 
فـــي صفوفهـــا تباعا، مـــن فيورنتينـــا مرورا 
بفريـــق رومـــا اإليطالي وحتى أن حـــّط رحاله 
في ليفربـــول اإلنكليزي، إلى إنشـــاء صفحات 
إلكترونيـــة حتمل اســـم هـــذه األنديـــة باللغة 

العربية، وقد وصل عدد متابعيها املاليني.

غـــادر صالح فريق تشيلســـي في موســـم 
مجـــددا،  العـــودة  العـــزم علـــى  عاقـــدا   2015
لشـــعوره بأن اجلماهير اإلنكليزية لم تشـــاهد 
مســـتواه احلقيقي، وبالفعل عـــاد صالح إلى 
”البرمييرليغ“ من البـــاب الكبير، فقد انتقل في 
صفقة بلغت 40 مليون دوالر جعلته أغلى العب 

عربي.
 وما إن مّرت أسابيع قليلة من عمر الدوري 
اإلنكليـــزي، حتى صار صـــالح واحدا من أبرز 
العبـــي الفريق، والكارت الرابح بالنســـبة إلى 
مديره الفني يورغـــن كلوب، الذي قال عنه ”إن 
صالح بات مـــن أفضل الالعبني فـــي إنكلترا، 
وإن العمل معه متعة كبيرة“، وتنبأ له بتحقيق 
املزيـــد من اإلجنازات لكونه ال يزال صغيرا في 

العمر.
وتعددت جتـــارب الالعبـــني املصريني مع 
االحتراف اخلارجي وكان أبرزهم، هاني رمزي 
وأحمد حسام (ميدو) وأحمد حسن، وقد حقق 
جميعهم جناحات ملموسة، لكن لم يحصل أحد 
منهم على نفس القدر من الشـــهرة والنجومية 

واإلجنازات التي حققها صالح، فقد تصدر هذا 
املوسم قائمة هدافي الدوري اإلنكليزي برصيد 
13 هدفـــا بعـــد مرور 13 أســـبوعا، ونـــال أكثر 
مـــن مرة لقب أفضل العب فـــي اجلولة. وصنع 
الالعب حالة خاصة في الشـــارع املصري، إلى 
درجـــة أنه بعد إعالن اجلائـــزة حتولت مواقع 
التواصـــل االجتماعي إلى منصـــات لالحتفال 
بالالعـــب، ســـواء مـــن اجلماهيـــر العادية أو 
من جنوم الفـــن والرياضة، حتـــى أن اإلنكليز 
أنفســـهم غردوا من أجل صـــالح ولم يختلفوا 
على استحقاق صالح للقب، وهو ما أكده العب 

الزمالك السابق فاروق جعفر.

العب الجيل الحالي

قال جعفـــر لـ“العـــرب“، ”إن منتخب مصر 
حاليـــا ال ميلك العبا في حجـــم محمد صالح، 
وأعتبره أهم العبي اجليـــل احلالي، الفتا إلى 
ســـرعته العاليـــة وقدرتـــه علـــى االنطالق من 
خلف صفوف املدافعني، والوصول إلى املرمى 
في وقت قياســـي، وأضاف جعفـــر أنه بخالف 
الســـرعة ميتلك صـــالح اجلرأة أمـــام املرمى، 
ولديه حلول فردية متكنه من تسجيل األهداف 

بطرق عدة“.
بينمـــا يرى مكتشـــفه حمدي نـــوح، رئيس 
قطاع الناشـــئني الســـابق بنـــادي ”املقاولون 
العـــرب“، الذي شـــهد بدايات صـــالح مع كرة 
القـــدم، أن االلتزام هو مفتاح تفوق الالعب في 
رحلته االحترافية، وقال لـ ”العرب“، ”إن صالح 
عمـــل على تطوير نفســـه ولم يدخـــر جهدا في 
التدريبـــات، فضال عن قدراتـــه على املراوغة“، 
وكشـــف أن صالح كان يعيبه أثناء وجوده في 
صفـــوف الناشـــئني بالنادي، عـــدم قدرته على 
اســـتخدام قدمه اليمنـــى، وهو مـــا عمل على 

تطويره بتخصيص وحدات تدريبية لالعب.
ولفـــت نـــوح إلـــى أن احتـــراف الالعبـــني 
املصريني في ســـن صغيرة يحتاج إلى قدرات 
شـــخصية معينة، حيث التعود على الغربة في 
دولـــة مختلفة مـــن حيث الثقافـــات والعادات، 
إضافة إلى تطبيق نظام احتراف صارم سواء 
خـــارج امللعب أو داخله، وهو ما يتســـبب في 

فشل العبني آخرين. 
وشـــهد العام اجلـــاري إجنـــازات لالعب، 
الـــذي بات املنقذ ملنتخب بـــالده في الكثير من 
املباريات الصعبـــة، ويكفي أنه هداف منتخب 
الفراعنة في التصفيات األفريقية املؤهلة لكأس 
العالم بخمســـة أهداف، كما أنـــه بعد اإلعالن 
عن قرعـــة املونديال ووقوع مصـــر إلى جانب 
والســـعودية،  وأورغواي  روســـيا  منتخبـــات 
تساءل البعض ماذا سيفعل منتخب مصر أمام 
املنتخـــب األواغواياني الذي يضم بني صفوفه 
جنوما مثل ســـواريز وكافانـــي وجودين؟ لكن 
اجلماهير أجابت قائلة ”ونحن منتلك صالح“.

حقــــــق الدولي املصري محمد صالح، احملترف في صفوف فريق نادي ليفربول اإلنكليزي، 
أول إجنازاته على املســــــتوى القاري، ومنحته هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“، جائزة 
أفضــــــل العب في أفريقيا، وبات ”الفرعون“ على مقربة مــــــن إجناز آخر بنيل جائزة أفضل 

العب في القارة السمراء التي سيعلن عنها الـ“كاف“ في يناير املقبل.

«الراقي يعطي مثاال ســـيئا للقائد، كان عليه أن يكـــون قدوة لالعبني اآلخرين، وأن يمنعهم من 

اإلضراب. هناك طرق أخرى لالحتجاج من أجل الحصول على املستحقات املالية}.

خوان غاريدو
 مدرب فريق الرجاء البيضاوي

«النجم الســـاحلي فريق كبير وعليه أن يتعامـــل باحترافية، وعلى اإلدارة أن تتصل بنا للتفاوض 

حول التخلي عن املدرب مضوي الذي يربطه معنا عقد يمتد إلى 30 يونيو 2020}.

حسان حمار 
رئيس نادي وفاق سطيف اجلزائري

على المسار الصحيح

العام الجاري شـــهد إنجازات لصالح، 

الـــذي بـــات املنقذ ملنتخـــب بالده، 

ويكفي أنه هـــداف منتخب الفراعنة 

في التصفيات األفريقية

◄

متفرقات
◄ أكد االحتاد الدولي للدراجات في بيان 

له ثبوت تناول البريطاني كريس فروم، 
بطل دورة فرنسا الدولية أربع مرات، مواد 
منشطة خالل مشاركته في طواف إسبانيا 
الذي تّوج بطال له أيضا في 2017، فيما رد 

الدراج أنه ”اتبع“ نصيحة طبيبه. وجاء 
في بيان االحتاد الدولي للدراجات أنه 

أخطر ”الدراج البريطاني كريستوفر 
فروم بنتيجة اختبار غير طبيعية، في 

20 سبتمبر 2017“. وأوضح االحتاد 
الدولي في البيان ”أن حتليل العينة 
الثانية أكد النتيجة األولى للدراج“ 

البريطاني.

◄ قرر اجلهاز الفني للمنتخب اإلماراتي 
لكرة القدم بقيادة ألبرتو زاكيروني استدعاء 

ثالثة العبني جدد لتجمع الفريق املقام في 
دبي استعدادا خلوض منافسات بطولة كأس 

اخلليج (خليجي 23)، والتي تستضيفها 
الكويت خالل الفترة من 22 ديسمبر وحتى 

السادس من يناير. واستدعى زاكيروني 
كال من احلسن صالح (الشارقة) وخالد 

جالل (النصر) وعبدالرحمن علي (الوصل) 
لينضموا إلى معسكر الفريق فيما تأكد 

غياب عبدالعزيز صنقور (شباب األهلي دبي) 
وعبدالرحمن يوسف (الظفرة) اللذين انضما 

إلى اخلدمة الوطنية.

◄ حصلت البيالروسية فيكتوريا 
أزارنكا على بطاقة دعوة للمشاركة 

في بطولة أستراليا املفتوحة واملتوجة 
مرتني بلقبها. وأوضح كريغ تايلي، مدير 

أولى البطوالت األربع الكبرى، أنه سيوفر 
كل مساعدة للمصنفة أولى عامليا سابقا 

للمشاركة في منافسات ملبورن حيث 
حققت إجنازات الفتة، وقال ”وضع فيكا 

احلالي صعب للغاية بالنسبة إليها، وقد 
توصلنا إلى تقدمي أي دعم كان مبقدورنا“. 

وتابع ”كحاملة للقب مرتني منحناها 
بطاقة دعوة ونتطلع إلى رؤيتها في مالعب 

ملبورن مجددا في يناير“.

غاوتشو: نحن أبطال العالم

مواجهات قارية سهلة لألندية العربية

مواجهات حاسمة في كأس اإلمارات

} أبوظبــي - قـــال ريناتـــو غاوتشـــو، املدير 
الفني لنادي غرمييو البرازيلي لكرة القدم إنه 
ال يشـــعر بالرضا ملجرد الوصـــول إلى نهائي 
بطولة كأس العالم لألندية وأن فريقه ســـوف 
يســـعى حلصد اللقب بغـــض النظر عن هوية 

الطرف الذي سيلتقي به في النهائي. 
وأكـــد ريناتو عقب فوز فريقـــه (1-0) على 
باتشـــوكا املكســـيكي في الدور قبـــل النهائي 
ملونديـــال األنديـــة ”هناك أنـــاس يعتقدون أن 
غرمييو أنهى دوره، أنا ال أفكر بهذه الطريقة، 

أنا بطل العالم وسأعمل مع الفريق من أجل 
الفوز بالبطولة“.

وحتدث ريناتو عـــن منافس فريقه في 
نهائي البطولة السبت املقبل، حيث أكد أن 
هذا املنافس ســـيكون صعبا للغاية بغض 

النظـــر عـــن اســـمه أو تاريخـــه 
وأن غرمييو سيشـــكل خطورة 

أيضا على أي فريق يواجهه. 
قائـــال  ريناتـــو  وأضـــاف 

صعبا،  منافسا  ”سنواجه 
لالعبيـــه  ميكـــن  ولكـــن 
أنهـــم  يتأكـــدوا  أن 
غرمييو  ســـيواجهون 
بعد أن حظي بقدر من 
الراحـــة والتأقلـــم مع 

فارق التوقيت“.
واعتـــرف ريناتـــو أن 

العبيـــه كانـــوا يشـــعرون 
فـــي  الشـــديد  بالقلـــق 
باتشـــوكا  أمام  مباراتهم 
حاجتهـــم  إلـــى  نظـــرا 

لتحقيق الفوز في مباراتهم األولى 
في البطولة ومن ثم التأهل للنهائي. 

وتابـــع ”فريقنـــا كان قلقا للغايـــة وخاصة في 
الشـــوط األول، لقد دفعنـــا مبهاجم إضافي في 
الشوط الثاني واستحوذنا أكثر على الكرة في 

نصف ملعب املنافس وكنا األفضل“.
وتعـــد هذه هي املـــرة األولـــى التي يصل 
فيها غرمييو إلى نهائي مونديال األندية. وقد 
ســـبق للنادي البرازيلي أن فاز في 1983 بلقب 
كأس انتركونتيننتـــال، وهـــي البطولـــة التي 
مت اســـتبدالها مبونديـــال األنديـــة فيما بعد، 
عندمـــا فاز على هامبـــورغ األملاني (1-2) 
في املباراة النهائية باليابان، وســـجل 
هدفيـــه في ذلك اللقـــاء مدربه احلالي 

ريناتو غاوتشو.
نهائي  غرمييـــو  وخســـر 
إنتركونتيننتال عام 1995 أمام أياكس 
بركالت  الهولنـــدي  أمســـتردام 
الترجيـــح. ويجمع مونديال 
أبطال  ســـنويا بني  األندية 
االحتادات القارية الكروية 
في العالـــم باإلضافة إلى 
مســـتضيف  الفريـــق 
البطولـــة. ومنـــذ عـــام 
2005، بســـطت الفـــرق 
ســـيطرتها  األوروبية 
علـــى  مطلـــق  بشـــكل 
الفرق  وكانت  البطولة، 
فـــازت  التـــي  الوحيـــدة 
بالبطولـــة من خارج القارة 
اجلنســـية  حتمل  العجوز 
ســـاو  وهي:  البرازيليـــة، 
وإنتر   ،2005 فـــي  باولـــو 
 ،2006 فـــي  أليغـــري  بورتـــو 

وكورينثيانز في 2012.

} القاهرة - أســـفرت قرعة الـــدور التمهيدي 
ملســـابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أجريت 
مبقـــر االحتاد األفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة، 
عن وقوع الفرق العربية في مواجهات سهلة. 
ويلتقي الترجي التونسي مع فريق الوئام 
املوريتانـــي كمـــا يواجـــه الهالل الســـوداني 
فريق ليســـكر الليبيري ويلتقي وفاق سطيف 
اجلزائـــري مع أوملبيـــك بانغي بطـــل أفريقيا 
الوســـطى ومولوديـــة اجلزائـــر مـــع أوتوهو 
الكونغولـــي ومصـــر املقاصـــة املصـــري مـــع 
واملريـــخ  الســـنغالي  فـــوت  جينيراســـيون 
السوداني مع تاونشـــيت رولرز البوتسواني 
والتحـــدي الليبي مـــع أدوانا ســـتارز الغاني 
والدفـــاع احلســـني اجلديـــدي املغربـــي مـــع 

سبورت بيساو بينفيكا بطل غينيا بيساو.
كما أسفرت القرعة عن وقوع سانت جورج 
اإلثيوبـــي مع الســـالم بطل جنوب الســـودان 
وزاناكو الزامبي مع إيه إف الغامبي، وكنابس 
بطـــل مدغشـــقر مع كمبـــاال ســـيتي األوغندي 
ومبابـــان ســـوالوز الســـوازيالندي مع بانتو 
إف سي بطل ليســـوتو ووليامزفيل اإليفواري 

مع بطل الدوري املالـــي، والذي لم يتحدد بعد 
حتـــى اآلن. وقـــرر الكاف إعفاء خمســـة أندية 
مـــن خـــوض فعاليـــات الـــدور األول للبطولة 
وهي الـــوداد البيضاوي املغربـــي حامل لقب 
البطولة ووصيفـــه األهلي املصري ومازميبي 
الكونغولي والنجم الساحلي التونسي وصن 

داونز اجلنوب أفريقي.
 ويواجـــه األهلي في دور الــــ32 الفائز من 
مونانـــا الغابوني وريـــال كادوجو البوركيني 
فيمـــا يلتقـــي الوداد مـــع الفائز مـــن مواجهة 

وليامزفيل اإليفواري وبطل الدوري املالي.
ويلتقـــي النجم الســـاحلي مـــع الفائز من 
بالتـــو يونايتـــد النيجيـــري وإيدينج ســـبور 
الكاميرونـــي. ويدرس الكاف زيـــادة املكافآت 
املالية اخلاصة باألندية املشـــاركة في بطولتي 
دوري أبطال أفريقيـــا والكنفيدرالية بداية من 
النســـخة املقبلة. كما يعتزم مســـؤولو الكاف 
زيادة املكافآت املالية اخلاصة ببطل كل نسخة 
قبل انطالق املســـابقات القارية خالل املوســـم 
املقبل في فبراير حيث سيتم إقرار الزيادة في 

غضون وقت قصير.

} ديب – تدخل بطولـــة كأس اخلليج العربي 
اإلماراتي لكرة القدم مرحلة حاسمة من خالل 
املباريـــات املقررة اخلميـــس واجلمعة، حيث 
تقام منافســـات اجلولة الرابعـــة من مباريات 
دور املجموعات. وتشـــهد البطولة خالل هذين 
اليومـــني إقامة خمـــس مباريـــات فقط، حيث 

جرى تأجيل مبـــاراة اجلزيرة وضيفه حتا 
إلى وقـــت الحق، النشـــغال اجلزيرة في 

املشاركة بكأس العالم 2017 لألندية 
عليها  يســـدل  والتي  بأبوظبـــي، 

الستار السبت املقبل.
وســـتكون الفرصة ســـانحة 
أمـــام عـــدد مـــن الفرق حلســـم 
دون  الثمانيـــة  لـــدور  التأهـــل 

انتظـــار نتائج اجلولـــة األخيرة، 
بينما تسعى فرق إلنعاش فرصها 

مـــن جديد من خالل اجلولـــة الرابعة. 
ويفتتـــح فريقـــا دبـــا الفجيـــرة والشـــارقة 

مواجهات اجلولة بلقاء مهم يستضيفه ملعب 
نـــادي الفجيـــرة اخلميس، ضمـــن املجموعة 

الثانية.
وميلـــك دبا الفجيرة أربـــع نقاط في املركز 
الثانـــي باملجموعـــة الثانية التـــي يتصدرها 
الوصل برصيد ســـبع نقاط، وسيكون بإمكان 

الفريق خطف بطاقة العبور مباشرة حال فوزه 
فـــي املباراة، بينمـــا يحتاج الشـــارقة املتذيل 
بنقطتني إلـــى حصد النقاط الثـــالث من أجل 
اإلبقاء على حظوظه في التأهل. وتقام مباراة 
أخرى باملجموعـــة الثانية غدا اخلميس حيث 
جتمع مواجهة مـــن العيار الثقيل بني الوحدة 

وضيفه الوصل على ملعب آل نهيان.
ويتصـــدر الوصل املجموعة برصيد 
سبع نقاط وستكون أي نتيجة غير 
اخلســـارة حاســـمة لتأهله لدور 
الثمانية، بينما يحتاج الوحدة، 
الـــذي ميلك نقطتني فـــي املركز 
اخلامس قبل األخير، إلى الفوز 
لإلبقاء على فرصته في التأهل. 
وتقـــام مبـــاراة فـــي املجموعـــة 
األولـــى، حيـــث يلتقـــي عجمـــان 
صاحب املركـــز الرابـــع ضيفه العني 
صاحب املركز الثاني على ملعب ”راشـــد بن 

سعيد“.
وميتلك كل مـــن الفريقني أربـــع نقاط، مع 
تفوق العني بفارق األهداف، ويتوقع أن تشهد 
املبـــاراة منافســـة قويـــة حيث أن الفـــوز بها 
يحســـم التأهل، بينما يتحدد مصير اخلاســـر 

من خالل نتائج اجلولة اخلامسة واألخيرة. 
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البطولة خالل الخميس 

والجمعة، وتم تأجيل 

مباراة الجزيرة وحتا

ن ون ي س
ره، أنا ال أفكر بهذه الطريقة،

سأعمل مع الفريق من أجل 

و عـــن منافس فريقه في
سبت املقبل، حيث أكد أن 
يكون صعبا للغاية بغض 

ـمه أو تاريخـــه 
شـــكل خطورة 

يق يواجهه.
قائـــال ــو 
صعبا،  ا 

العبيـــه 
أنهـــم 
مييو 
ر من 
م مع 

اتـــو أن 
يشـــعرون 
فـــي د 
تشـــوكا 
حاجتهـــم 

األولى   مباراتهم
ثم التأهل للنهائي. 

أل ل ي مبو ه ب مت
عندمـــا فاز على هامبـــورغ
في املباراة النهائية بالي
ذلك اللقـــاء هدفيـــه في

ريناتو غاوتشو.
غر وخســـر 
995 5إنتركونتيننتال عام
الهول أمســـتردام 
الترجيـــح. وي
ســـنو األندية 
االحتادات ال
في العالـــم
الفريـــق 
البطولـــة
2005، بس
األوروبي
بشـــكل
البطولة،
الوحيـــدة 
بالبطولـــة من
حتم العجوز 
البرازيليـــة
فـــي باولـــو 
أليغـــري بورتـــو 
وكورينثيانز في 2
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{سأســـتمر في المالعب طالما شـــعرت أنني مفيد وقادر على العطاء. بعد اإلقصاء أمام الســـويد 

تلقيت الكثير من الود، الناس أدركوا أنني كنت مخلصا طوال مشواري}.

جيانلويجي بوفون 
حارس مرمى املنتخب اإليطالي

{اآلن أنا ألعب في مركز متقدم ودوما أحاول التحسن حتى أتمكن من إحراز األهداف. بهذا أصبح 

لي دور أكبر في المباريات وأشعر أنني تناغمت مع هذا المركز وأحببته}.

فيليب كوتينيو 
جنم فريق ليفربول اإلنكليزي

} برلــني - تغلـــب بوروســـيا دورمتونـــد على 
مضيفه ماينز 2-0 في املرحلة السادســـة عشرة 
من الـــدوري األملاني لكرة القدم (بوندســـليغا) 
ليكـــون االنتصـــار األول للفريـــق بعـــد ثماني 

مباريات في هذه املسابقة بال أي فوز. 
واآلن، يرغب دورمتوند بقيادة بيتر شتويغر 
في ختام مثالي للنصف األول من املوســـم حيث 
يســـتضيف هوفنهامي يوم السبت املقبل ضمن 
منافســـات البوندســـليغا ثم يحـــل ضيفا على 
بايـــرن ميونيـــخ يـــوم األربعاء القـــادم في دور 
الســـتة عشر ملســـابقة كأس أملانيا وقبل دخول 
الكـــرة األملانية في فترة العطلة الشـــتوية حتى 
منتصـــف ينايـــر املقبل. ومع اســـتعادة الفريق 
لنغمـــة االنتصارات، ســـادت حالة مـــن التفاؤل 
أجـــواء الفريق الكبير الذي حافـــظ على نظافة 
شـــباكه في مباريات البوندسليغا للمرة األولى 

منذ 20 سبتمبر املاضي.

وقـــال ســـوكراتيس باباســـتوبولوس جنم 
الفريـــق ”حققنـــا االنتصار األول لنـــا منذ فترة 
طويلة… هذا الفوز مهم للغاية بالنســـبة إلينا… 
أدينا بشـــكل جيد ومتماسك في خط الدفاع كما 
سجلنا هدفني في مرمى املنافس“. وكان احلفاظ 
على نظافة شباك الفريق في هذه املباراة أفضل 
هديـــة من الفريق للمدرب اجلديد شـــتويغر في 
أول مبـــاراة يقـــود فيهـــا الفريق بعدمـــا تولى 

املسؤولية خلفا للمدرب بيتر بوش.
وكان دورمتوند حقق انتصارا واحدا حتت 
قيادة الهولندي بوش في آخر 13 مباراة خاضها 
الفريق مبختلف البطوالت قبل تولي شـــتويغر 
املســـؤولية. وقال ســـوكراتيس ”اآلن، تركيزنا 
ينصب كله على مباراتنا في البوندســـليغا يوم 
الســـبت املقبـــل… إذا جنحنا في هذا، ســـنلقي 
بالوضع الذي ظهرنا عليه في األسابيع املاضية 
خلف ظهورنا“. ويحتاج دورمتوند بالتأكيد إلى 
الفوز على بايرن في مبـــاراة الكأس حتى يقدم 
ملسيرته دفعة هائلة قبل فترة العطلة الشتوية.

أما في حالة اخلسارة أمام بايرن واخلروج 
املبكر من مباراة الكأس، فســـيكون اللقب املتاح 
أمام دورمتوند بشكل حقيقي في املوسم احلالي 
هو لقب الـــدوري األوروبي بعدما انتقل الفريق 
من دوري األبطال -باحتاللـــه املركز الثالث في 
مجموعته بالدور األول- إلى دور الـ32 ملســـابقة 

الدوري األوروبي.
وكمـــا ســـيصبح الهـــدف األكثـــر واقعيـــة 
لدورمتوند في البوندســـليغا هذا املوســـم هو 
إنهاء املوسم ضمن املراكز الثالثة األولى. وقال 
شـــتويغر، عن ضيـــق الوقت الـــذي واجهه مع 
الفريق بعد توليه املسؤولية يوم األحد املاضي 
”كان أمامنـــا تدريب واحد فقـــط ركزنا من خالله 
علـــى النواحـــي اخلططية“. ومنـــح دورمتوند 
املسؤولية لشتويغر بناء على إجنازاته السابقة 
مع فريـــق كولون حيث أعاده إلى دوري الدرجة 
األولـــى ثم إلى بطولة الـــدوري األوروبي للمرة 

األولى منذ 25 عاما.
ولكن املثير أن التعاقد مع شتويغر جاء بعد 
أيام مـــن إقالته من فريق كولـــون نظرا لتراجع 
الفريق إلى املركز األخير في جدول البوندسليغا 
نتيجـــة عدم حتقيـــق أي فوز فـــي البطولة هذا 
املوســـم. وحافظ شـــتويغر علـــى طريقة اللعب 
4-3-3 التي اتبعها بـــوش مع دورمتوند ولكنه 
حرص على تنفيذها بشكل أكثر عمقا مع توخي 
احلذر بشـــكل أكبر خلـــل االندفـــاع الهجومي. 
واســـتطاع جوليان فيجـــل حمايـــة الدفاع من 
وســـط امللعب إضافة إلـــى املســـاهمة في بناء 
الهجمـــات من العمق. وقال فيجل ”حافظنا على 
صبرنا وحاولنا ارتكاب عدد قليل من األخطاء“.

صد محاوالت دورتموند

وفي ســـياق متصل طمأن داعـــم هوفنهامي 
األملانـــي لكـــرة القـــدم مشـــجعيه بـــأن النادي 
ســـيحتفظ مبدربه الالمع يوليان ناغلسمان (30 
عاما)، على األقل ملدة 18 شـــهرا، وســـط تقارير 
تفيد برغبة بوروسيا دورمتوند في ضمه خالل 

موسم 2019-2018. 
وقـــال املليارديـــر ديتمار هوب للمشـــجعني 
خالل االجتماع الســـنوي للجمعيـــة العمومية 
”النادي قـــام بواجباتـــه، يوليـــان مرتبط بعقد 
ملـــزم معنا حتى 30 يونيو 2019… يوليان مدرب 
اســـتثنائي. يجـــب أن نستنســـخه أحيانا، لكن 

االستنســـاخ يجب أن يكون جاهزا قبل 1 يوليو 
.“2019

وتؤكـــد نكتة هـــوب التقارير التي أشـــارت 
إلى وجود بند جزائي يربط ناغلســـمان، أفضل 
مدرب في أملانيا لعـــام 2016، مع فريقه بدءا من 
2019 بقيمـــة 5 ماليني يـــورو (5.8 ماليني دوالر 
أميركـــي). وفـــي يونيو أعلـــن هوفنهامي متديد 
عقـــد مدربه حتى يونيو 2021، لكن يبدو من غير 

املرجح إمتامه حتى نهايته.
وأصبح ناغلســـمان في فبرايـــر 2016 بعمر 
التاســـعة والعشـــرين أصغر مدرب فـــي تاريخ 
البوندســـليغا. وحتـــول إلـــى جنم فـــي أملانيا 
بإنقاذه هوفنهامي من خطر الهبوط في موســـم 

2015-2016 إلى املركز الرابع. 
وانتشـــرت تقارير عن رغبة دورمتوند الذي 
يعيـــش موســـما كارثيـــا، في ضم ناغلســـمان، 
فيمـــا أقّرت تقارير أخـــرى بإمكانية انتقاله إلى 
بايـــرن ميونيخ بطل الـــدوري. وعني دورمتوند 
النمســـاوي بيتـــر شـــتويغر مدربا بعـــد إقالة 
الهولنـــدي بيتـــر بوس لســـوء النتائـــج وعدم 
حتقيق أي فوز في آخر 8 مباريات في الدوري. 
ويرتبط شتويغر بعقد حتى يونيو، ويتوقع 
أن يكـــون مدربا مؤقتا قبل وصول ناغلســـمان 
الصيـــف املقبـــل، لكن هـــوب ســـيكافح ليبقى 
”الطلب على يوليان مرتفعـــا للغاية (…) ويزداد 

مع كل جناح، هو جيد جدا“. 

وتابـــع ”لكـــن ال تـــزال لدينا ســـنة ونصف 
الســـنة، وفي هذا الوقت سنواصل االحتفال به 
ونريد دفع االحتفاالت أكثر“. وكان ناغلســـمان 
بني احلضور يستمع إلى هوب، لكنه منزعج من 

األسئلة املستمرة حول مستقبله.

تبرير اإلقالة

برر هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي 
لنادي بوروسيا دورمتوند، إقالة الهولندي بيتر 
بـــوس، من تدريب الفريق، بعـــد تدهور النتائج 
مؤخرا. وقال فاتسكه، في تصريحات صحافية 
”بعـــد مباراة برميـــن، كان علينـــا التصرف، لقد 
أردنـــا بالفعل تغيير مســـارنا مـــع بوس، ولكن 
لألســـف لم ننجـــح“. وأضاف ”مبـــاراة برمين 
أظهرت أننا نحتاج إلـــى التغيير، لم يكن هناك 
تواصل مع ســـتوجر، فقط جلســـنا أنا ومايكل 
زورك معـــه فـــي الصيـــف املاضـــي“.  وتابـــع 
”هنـــاك مشـــكلة وحيدة نحـــاول أن نعاجلها في 
الوقت الراهـــن، وهي عودة الفريق إلى الطريق 
الصحيـــح، أي أمـــر آخر يعـــّد شـــيئا ثانويا“. 
وأوضـــح فاتســـكه ”لدينـــا اتفـــاق واضح مع 
ســـتوجر، مبوافقـــة جميع األطـــراف“. وتطرق 
فاتســـكه للحديث عن التقارير الصحافية التي 
ربطت جوليان ناغلســـمان، مـــدرب هوفنهامي، 
بتدريـــب دورمتوند في املوســـم املقبل، كاشـــفا 

”قبـــل 10 أيـــام قالـــت الصحـــف، إن أرمـــني فيه 
سيكون هنا ولكن هذا لم يحدث“. وختم فاتسكه 
حديثه بقوله ”ميكنني أن أؤكد لكم، أننا لم نعقد 

أي اتفاق مع أحد حتى اآلن“.
من جانبه أبدى النمســـاوي بيتر شتويغر، 
املديـــر الفنـــي اجلديـــد لبوروســـيا دورمتوند، 
ســـعادته باالنتصـــار علـــى ماينـــز، فـــي أولى 
مبارياتـــه كمـــدرب ألســـود الفيســـتيفال. وقال  
شـــتويغر، في تصريحات نقلها املوقع الرسمي 
لدورمتونـــد ”االنتصار على ماينز أثلج صدري، 
لقد كان الفوز مهما لدورمتوند ولي، فقد حققت 
أخيـــرا الفـــوز األول لـــي فـــي البوندســـليغا“. 
وأضـــاف مدرب كولن الســـابق ”هناك مزيج من 
عدة جوانب ظهر أمـــام ماينز، والفضل في ذلك 
لبيتر بوس، الذي ترك وراءه شـــيئا جيدا حقا، 

وجزء من هذا الفوز يحسب له“.
وتابع املدرب ”كانت لدينا بعض املشاكل في 
موقف أو اثنني، لكن في الشـــوط الثاني أصبح 
لدينا تنظيم أكثر، واستغالل أفضل للمساحات، 
ودخلنـــا أجواء املبـــاراة، واســـتطعنا التقدم“. 
وواصـــل ”لقـــد خضنـــا دورة تدريبيـــة واحدة 
قبل مواجه ماينز، وحاولنـــا التركيز فيها على 
اجلوانـــب التكتيكية، لكن نطـــاق التدريب كان 
محـــدودا جـــدا، كان هناك الكثير مـــن احلديث 
واالستماع، وكانت هذه املهمة الرئيسية، خالل 

تلك الفترة القصيرة“.

يتطلع بوروسيا دورمتوند إلى طفرة حقيقية في األداء ونهاية جيدة للنصف األول من املوسم 
احلالي قبل بدء عطلة الشــــــتاء. وذلك مع استعادة الفريق لنغمة االنتصارات في بداية عهده 

مع املدرب اجلديد بيتر شتويغر.

تأهب شديد

شتويغر يتعهد بإحداث

 ثورة في دورتموند

[ بوروسيا يتطلع إلى طفرة في األداء والنتائج

} رومــا - تشـــهد العالقـــة بـــني جيانلويجي 
دوناروما حارس مرمى إيه ســـي ميالن، وإدارة 
النادي اإليطالي حالة من الشـــد واجلذب، رغم 
أن الالعب الشاب وقع على عقود جديدة، مطلع 
املوسم اجلاري. وفي هذا الصدد قالت صحيفة 
جازيتا ديلو سبورت اإليطالية إن دوناروما قد 
يغـــادر نادي ميالن في يناير، على الرغم من أن 
بيعه في الصيف هو األرجح. وأظهرت التقارير 
أن الشاب البالغ من العمر 18 عاما ووكيله مينو 
رايـــوال، أبديا عدم الرضى عن العقد الذي وقعه 
الالعـــب في الصيـــف املاضـــي، ويتطلعان إلى 
إلغائه على أساس أن حارس املرمى قد تعرض 

لضغوط نفسية من أجل التوقيع.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن خطـــوة إلغاء 
العقـــد خيـــار مســـتبعد، إال أنـــه يـــدل على أن 
مســـتقبل دوناروما على املدى الطويل لن يكون 
مع الروســـونيري. وكشفت الصحيفة أن رايوال 
والرئيس التنفيذي للنـــادي اللومباردي ماركو 
فاسوني، قد اجتمعا بشكل خاص في األسابيع 
األخيـــرة للتوصل إلى حل من شـــأنه أن يعود 
بالنفع على الطرفـــني، وتوصال إلى البحث عن 
عرض ال يقل عن 40 مليون يورو، مع عدم وضع 

شرط جزائي في العقد.

وجهة محتملة

مدريـــد  ريـــال  ناديـــي  إن  يقـــال 
اإلســـباني وباريس سان جرمان 

الوجهة  سيكونا  الفرنسي، 
األكثر احتماال للحارس 

الواعـــد،  اإليطالـــي 
فيما إذا كان هناك 

كامـــل  انهيـــار 
العالقات  فـــي 
الطرفني  بـــني 
في  صفقة  فإن 

يناير قد حتدث، 
كمـــا ارتبـــط 

دوناروما  اســـم 
باالنتقـــال  أيضـــا 

مدريد،  أتلتيكو  إلى 
لتعويـــض الرحيـــل 

احملتمـــل حلارســـه الســـلوفيني يـــان أوبالك. 
وحتـــرك نادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
بشـــكل كبير لضم حـــارس مرمى نـــادي ميالن 
اإليطالـــي، وهناك تقارير تشـــير إلى أن النادي 
عاد إلـــى محادثاته مـــع وكيـــل الالعبني مينو 
رايوال لضم الالعب. وكان دوناروما على قائمة 
أهداف عمالقة فرنســـا خـــالل الصيف املاضي 
قبل أن يقرر توقيع عقد جديد مع فريقه ميالن. 
ومتهـــد إدارة الفريـــق الباريســـي الطريق 
حاليـــا النتقـــال احلـــارس املعجزة إلـــى ملعب 
حديقـــة األمراء من خالل اســـتئناف احملادثات 
مع مينو رايوال. ويحاول سان جرمان استغالل 
أزمـــة ميـــالن الذي يعاني مـــن تذبذب 
النتائج، على الرغم من أن النادي 
اإليطالي أنفق أكثر من 200 مليون 
يـــورو في الصيـــف املاضي على 
أيضا  وهناك  جديـــدة،  صفقات 
تقارير تشير إلى عدم االستقرار 
املالـــي إذا فشـــل ميـــالن في 
أبطـــال  لـــدوري  التأهـــل 
املقبل؛  املوســـم  أوروبا 
مـــا يزيـــد مـــن فرص 
احلـــارس  رحيـــل 

الشاب.
ومـــع ذلك، فإن 
رحيل جيانلويجي 
فـــي  دونارومـــا 
هـــو  الصيـــف 
األقـــرب، وذلـــك 
النادي  مبيزانية  تتعلق  ألمور 
املالـــي  اللعـــب  وقوانـــني 
النظيـــف املوضوعـــة مـــن 
األوروبي.  االحتـــاد  قبـــل 
كشـــفت  أخرى  ناحية  من 

وســـائل إعالم أن نادي يوفنتوس قد استفســـر 
رايـــوال عن إمكانية التعاقد مع دوناروما، إال أن 
رد رايوال على اليوفي كان صادما حيث قال ”ال، 

شكرا لكم“.
وأكدت تقارير ُصحفية أن نادي ميالن واثق 
من رغبة حارســـه األول جيانلويجي دوناروما 
في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن النادي في 
نفس الوقت قرر حتديد ســـعره لألندية املهتمة 
بخدماتـــه. وعلـــى الرغـــم من توقيـــع اإليطالي 
الشـــاب على عقد جديد رفقة الروســـونيري في 
الصيف املاضي، إال أن تقارير إيطالية أكدت أن 

وكيله مينو رايوال ليس راضيا عن االتفاق.
ويرغـــب دوناروما في البقاء مع ميالن، لكن 
األزمة تكمن في عدم توقيع إدارة الروســـونيري 
على االتفاق اخلاص بالشـــرط اجلزائي في عقد 
الالعب. وخرجت صحيفة ”كوريري ديال سيرا“ 
لتؤكد أن احلارس ليـــس للبيع، لكن الوضع قد 
يتغيـــر في حالة وصول عـــرض ال ميكن رفضه. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن رايوال هـــو الذي 
عـــارض توقيع بنـــد الشـــرط اجلزائـــي، الذي 
كان مقدرا بــــ70 مليون يورو فـــي حالة التأهل 
األوروبي، أو 40 مليون يورو في حالة الفشـــل. 
وأكـــدت الصحيفـــة أن عدم توقيع بند الشـــرط 
اجلزائي مينح ميالن كافـــة احلق في التصرف 
وفق رؤيتـــه اخلاصة، وأنه لن يقبل بأقل من 70 

مليون يورو لبيع دوناروما.

فسخ العقد

ذكرت صحف إســـبانية أن مينو رايوال أبلغ 
اإلدارة القانونية مليالن أنه ســـيقدم طلبا لفسخ 
عقـــد احلـــارس دونارومـــا. وأرســـل دوناروما 
رســـالة إلى مســـؤولي النادي أبلغهم فيها أنه 
تعـــرض لضغـــوط نفســـية وأنه لـــم يوقع على 
تعاقده اجلديد بقناعة تامة، ويذكر أن األسباب 
املذكـــورة ســـتكون مبررا لفســـخ العقـــد طبقا 
للقانـــون املدني اإليطالي. ورغـــم إصراره على 
الرحيل، تقاضى احلارس اإليطالي ثالث دفعات 
من راتبه السنوي الذي ارتفع من 100 ألف يورو 
إلـــى 11 مليون يورو ســـنويا، وهو ما يعد أحد 
املستندات التي قد يلجأ إليها النادي للدفاع عن 

موقفه القانوني.

ريال مدريد يترقب انقالب دوناروما على ميالن

رينالدو رويدا مرشح لتدريب تشيلي

مكافآت قياسية لالعبي ألمانيا

الكولومبـــي  املـــدرب  أصبـــح  ســانتياغو-   {
رينالـــدو رويدا املرشـــح األوفر حظـــا لقيادة 
منتخب تشـــيلي األول لكرة القدم، الذي أصبح 
دون مدير فني منذ استقالة األرجنتيني خوان 

أنطونيو بيزي في أكتوبر املاضي. 
وقالت صحف تشـــيلية أن احتاد تشـــيلي 
لكرة القدم بدأ اتصاالته مع رويدا الذي يتولى 
حاليـــا املســـؤولية الفنيـــة لنـــادي فالمينغو 
البرازيلـــي. ونقلت وســـائل إعـــالم عن رئيس 
االحتاد التشـــيلي لكرة القدم، أرتورو صالح، 
قوله ”نعمل بشـــكل مكثف للغاية للعثور على 
مدرب في أســـرع وقت ممكن“.وأضاف صالح، 
الـــذي لم يفصح عن تفاصيل حول تواصله مع 
املدربني احملتملني ملنتخب تشيلي ”لم جنتمع 

بأحـــد ولكننا تواصلنا مـــع البعض“. ويعمل 
رويدا حاليا مدربا لفالمينغو البرازيلي. ويذكر 
أن مبـــاراة الذهـــاب على ملعـــب اندبيندينتي 

انتهت بخسارة فالمينغو 2-1. 
وتولـــى رويدا، الـــذي ينتهـــي تعاقده مع 
الفريـــق البرازيلـــي فـــي أواخـــر 2018، املهمة 
الفنيـــة ملنتخـــب كولومبيـــا باإلضافـــة إلـــى 
منتخبي هنـــدوراس واإلكوادور، اللذين وصل 
معهما إلـــى مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا و 

2014 بالبرازيل على الترتيب. 
وأصبح منتخب تشـــيلي بدون مدرب منذ 
رحيـــل بيـــزي في أكتوبـــر املاضي بعد فشـــل 
الفريـــق في الوصـــول إلـــى كأس العالم 2018 

بروسيا. 

} دوسلدورف (أملانيا) - أعلن االحتاد األملاني 
لكرة القـــدم األربعاء عن مكافآت مالية ضخمة 
وقياسية لالعبي املنتخب األملاني (مانشافت) 
في حـــال حافظ الفريق على لقبـــه العاملي من 

خالل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا. 
ويحصل كل العـــب بالفريق على 350 ألف 
يورو (411 ألـــف دوالر) في حالة الفوز باللقب 
العاملي للنســـخة الثانية علـــى التوالي وذلك 
بزيادة 50 ألف يورو عما حصل عليه كل العب 

بالفريـــق عندما توج بلقب كأس العالم 
2014 بالبرازيل.

غرينـــدل  راينهـــارد  وأوضـــح 
رئيـــس االحتاد ”إنـــه حافز كبير 
باللقـــب  ليتوجـــوا  لالعبينـــا 
العاملـــي للمـــرة الثانيـــة علـــى 
التوالـــي لتكـــون املـــرة األولى 
التـــي يحقـــق فيها املانشـــافت 

هذا اإلجناز… ســـيكون هذا لقبا 
خالدا. واملؤكد أنه يستحق مكافأة 

خاصة“. 
وســـبق لفريقني فقط الفوز باللقب العاملي 
فـــي نســـختني متتاليتـــني على مـــدار تاريخ 
البطولة وهما املنتخب اإليطالي في نســـختي 

1934 و1938 ونظيـــره البرازيلي في نســـختي 
1958 و1962.

ويواصل املنتخـــب األملاني اجتاهه لقصر 
املكافآت على حاالت النجاح نظرا لالســـتمرار 
فـــي حجـــب املكافآت عـــن العبـــي الفريق في 
حال اخلروج قبـــل دور الثمانية. ويحصل كل 
العـــب بالفريق على 75 ألـــف يورو حال وصل 
املانشـــافت إلى دور الثمانية وترتفع إلى 125 
ألـــف يورو حال بلغ املربع الذهبي كما يحصل 
كل العب بالفريـــق على مكافأة إجمالية 
تبلـــغ 150 ألـــف يورو حال فـــاز الفريق 

باملركز الثالث.
وفي حال احتل الفريق املركز 
الثاني باخلســـارة فـــي املباراة 
النهائيـــة للمونديال الروســـي 
واملقررة فـــي 15 يوليـــو 2018، 
سيحصل كل العب بالفريق على 

200 ألف يورو. 
مدير  بيرهوف  أوليفر  وأوضح 
املنتخب األملانـــي ”هذه القواعد متنح 
شـــعورا مبكـــرا باالطمئنان واالرتيـــاح ليركز 
الالعبـــون علـــى األمـــور الرياضيـــة فقط قبل 

وأثناء البطولة“.

نـــادي دورتمونـــد منح املســـؤولية 

لشـــتويغر بنـــاء علـــى إنجازاتـــه مع 

كولـــون؛ إذ أعاده إلى دوري األضواء 

ثم إلى الدوري األوروبي

◄

خطوة إلغاء العقد خيار مســـتبعد، 

مســـتقبل  أن  علـــى  يـــدل  أنـــه  إال 

دونارومـــا علـــى املـــدى الطويل لن 

يكون مع الروسونيري

◄

3500
ألف يورو (411 ألف 

دوالر) لكل العب في 

حالة لفوز باللقب العاملي 

للنسخة الثانية على 

التوالي

ن ب ى إ و و ني ر
400 مليون يورو، مع عدم وضع 

العقد.

ة

مدريـــد  ريـــال  اديـــي 
يس سان جرمان 

الوجهة  ونا 
لحارس 

عـــد، 
اك 

ا 
ــال 
ريد،

يـــل 

ي ن ي ز
النتائج، على 
اإليطالي أنفق
يـــورو في الص
جد صفقات 
تقارير تشير
املالـــي إذ
التأهــ
أورو
مــ
ر

تتعل ألمور 
وقوانـــني
النظيـــف

قبـــل 
نا من 



الخميس 2017/12/14 
24السنة 40 العدد 10842

} دبــي - تمثـــل ســـاحة عمليـــات وغرفـــة 
أشـــعة ســـينية لمحة عـــن الخدمـــات الطبية 
التـــي أصبحت متاحـــة لإلبل في مستشـــفى 
متخصـــص افتتح في اآلونـــة األخيرة بإمارة 
دبي. وُشّيد مستشفى دبي لإلبل بتكلفة بلغت 
نحو 10.9 مليون دوالر، أواخر العام الماضي، 
لكنـــه لم يفتح أبوابه رســـميا للزبائن ســـوى 

األسبوع الماضي.
وقال محمد البلوشـــي، مدير المستشفى، 
إن الهدف منه هو الحفاظ على تراث المنطقة 
المعروف من أجل ســـباقات اإلبـــل، موضحا 
أن هـــذا المستشـــفى هو األول مـــن نوعه في 

المنطقة.
وأضاف ”يعتبر هذا المستشفى األول من 
نوعه فـــي المنطقة والعالم لجهـــة أنه مجهز 
لعـــالج اإلبـــل. ال يوجد في العالم مستشـــفى 
يضـــم متخصصـــا بيطريا يعالـــج مثال نوعا 
معّينـــا من اإلبل أو من الحيوانات، فقط هناك 
مستشـــفيات للخيـــول وذلك لمشـــاركتها في 

السباقات منذ عقود“.
وتابـــع ”ألنه ال توجد مستشـــفيات تعنى 
بالجمـــل فكرنا فـــي االهتمام بهـــذا الحيوان 
المهم جدا فـــي موروثنا الحضاري، وبالتالي 
كان ال بـــد مـــن رعايته. لكن كيـــف تكون هذه 
الرعايـــة والعناية؟ هي ال تقتصر على التربية 
فقط. العناية بالجمـــل تتضمن عالجه، ولكي 
نوفـــر له العالج الالزم ال بد أن نوفر له أفضل 
الخدمـــات العالجيـــة البيطريـــة، وفي نفس 
الوقت نوّفر له أحدث التقنيات الموجودة في 

العالم في هذا المجال“.
المستشـــفى معالجة 20 جمال  ويستطيع 
من خـــالل طاقم طبي متنوع يضـــم بيطريين 
من الهند وبريطانيا وإســـبانيا والمكســـيك، 

كما أنه مجهز بحلبة سباق مصغرة لمساعدة 
الجمال على إعادة التأهيل والتعافي.

ويعتـــزم المستشـــفى إجراء مشـــروعات 
بحثية على أجسام الجمال لكشف أسرارها.

وقال أحســـن الحق، مديـــر اإلدارة المالية 
والتســـويق في المستشفى الطبيب البيطري، 
”نعـــم الجمال لـــم تتلـــق معاملة مـــن قبل كما 
نعاملها هنا اآلن، والكثير من شركات المعدات 
تصنع خصيصا لتلبية احتياجات الخيول أو 
الماشـــية وحيوانات أخرى، لكن بالنسبة إلى 

الجمال فقـــد تواصلنا مع شـــركة ومصنعين 
لتصنيع أجهـــزة ومعدات طبقـــا الحتياجات 

الجمال“.
وأضاف ”في المستقبل أيضا نعتزم إجراء 
مشروعات بحثية على الجمال لمعرفة األسرار 
المرتبطـــة بحيـــوان الصحـــراء الغريب هذا. 
هناك موضوعـــات معينة ال تزال غير واضحة 
بالقدر الكافي بشأن اإلبل نسعى لتوضيحها. 
فكمـــا تعلمون فإن الجمل يمكنه الصمود أمام 
جفاف الجسم لفترة طويلة على الرغم من أننا 

نعرف بعض األشياء عن خاليا الدم الحمراء، 
وعلم دراســـة الشـــكل والبنية (مورفولوجيا) 
ووظائـــف الكلـــى الخاصـــة بالجمـــل تجعله 
قـــادرا على البقاء لفترة أطول دون ماء مقارنة 

بحيوانات أخرى“.
ويخطـــط المستشـــفى لتقديـــم المزيد من 
الخدمـــات خالل العام المقبل تشـــمل أشـــعة 
الرنين المغناطيسي واألشعة المقطعية التي 
يمكن أن تســـهم في تلبية احتياجات الجمال 

المخصصة للسباق.

ــــــي تفتتح أول مستشــــــفى مجهز لعالج  دب
اإلبل في العالم، بهدف احلفاظ على تراث 
املنطقة من أجل ســــــباقات الهجن وإلجراء 

البحوث لكشف أسرار سفن الصحراء.

تضافر الجهود من أجل سالمة سفينة الصحراء

} لنــدن – خّصص مبنى ســـلفريدجز التجاري 
الضخم املتواجـــد بالعاصمة البريطانية لندن، 
قســـما منـــه يتيـــح للزبائـــن إضفاء جـــزء من 

شخصيتهم الفردية على مقتنياتهم.
وتعـــود هـــذه الفكـــرة إلـــى متجـــر مـــون 
بيرس، وهـــو عالمة جتارية أســـترالية، حيث 
يقـــدم العاملـــون للزبائن جهـــاز آيباد ومناذج 
جلدية مختلفة، ويوّفـــرون لهم فرصة لتصميم 

حقيبتهم اجللدية بأنفسهم.
البريطاني،  وبحسب موقع ”بي بي ســـي“ 
قالـــت النا هوبكنـــز (33 عاما)، وهي مؤّسســـة 
الشـــركة التـــي تدير متاجر مـــون بيرس ”كنت 
أبحث هنـــا وهناك عـــن حقيبة اليـــد املثالية، 
ولم أمتكن من العثور عليها أبدا. وكنت أشـــعر 

باإلحباط متاما بسبب ذلك“.
وأضافت أنها بينما كانت تتجول في أحد 
مراكز التســـوق مبدينة سيدني في عام 2014، 
رأت متجـــر بيلد-أ-َبير، الـــذي يتيح لزبائنه 
فرصـــة جتميـــع لعبهـــم احملببة مـــن بعض 

املكّونات احملددة سلفا.
ومـــع أن هوبكنـــز أكبر عمـــرا إلى حد ما 
من معدل أعمار الزبائن الذين يشـــترون تلك 

األلعاب، إال أن صنع اللعبة احملببة البن أخيها 
أعطاها شعورا عاطفيا أكثر جعلها تتعلق بتلك 

اللعبة. ومن هنا وجدت فكرة مون بيرس.
ومع تنامي أعداد الناس الذي تعّودوا على 
امتالك املواد بحســـب رغبتهم، ســـواء كان ذلك 
من خـــالل تكويـــن قوائم أغانيهـــم املفضلة أو 
اختيار محتويات شـــطائرهم، فـــإن خبراء في 
هذا القطـــاع يقولون إن الطلـــب على احلقائب 

اليدوية املصّممة شخصيا ازداد باطراد.
وقال فرانك زامبريلي، املؤســـس املشـــارك 
لشـــركة 1 أتيلير لصناعة احلقائب اليدوية في 
نيويورك، ”لم أَر أبدا حتّوال مثل هذا في تقاليد 

السوق. إنه يسبب لي صدمة“.
وتســـتخدم متاجر مون بيرس أداة تصوير 
تعتمـــد علـــى تقنية األلعـــاب املجّســـمة، حيث 
يستطيع الزبون اختيار احلجم وطبيعة اجللد 
ونوع القطـــع املعدنية امللحقـــة، ولون البطانة 
املســـتخدمة، أما صناعة احلقيبة فتستغرق ما 

بني أسبوعني إلى أربعة أسابيع.
وبانطالقها في أواخر العام املاضي، مّكنت 
شـــركة 1 أتيليـــر زبائنها من املـــزج بني اللون 
اخلارجـــي للحقيبة، من ألـــوان مختارة بعناية 

موجودة علـــى لوحة ألوان واألربطة واجليوب 
واأللـــواح اجلانبية من بني 10 تصاميم مختلفة 

للحقائب.
وقال كوشـــال تشـــوديواال، مؤسس شركة 
مومبـــاي  فـــي  ومقرهـــا  الهنديـــة  توتيتيـــكا 
”ستندهش من تلك األسعار الرخيصة للحقائب 

التي نصنعها حسب الطلب“.
وقد استطاعت شركة توتيتيكا، رمبا بفضل 
أســـعارها الرخيصـــة على ما يبـــدو أن تطلق 
العنـــان إلبداعـــات زبائنها. وفـــي حني تظل ما 
نسبته 70 باملئة من سلع مون بيرس، املصنوعة 
حسب الطلب تأتي في صورة تعديالت محددة 
حلقيبـــة يد ســـوداء فإن زبائـــن توتيتيكا أكثر 

جرأة ومغامرة في طلباتهم.
وأضاف تشوديواال أن العاملني في الشركة 
يشـــعرون أحيانـــا باحلاجة إلى كبـــح األفكار 

اجلامحة للزبائن.
وتابع ”عندما باشـــرنا العمل، رأينا زبونا 
يختار تشـــكيلة جتعـــل احلقيبة تبـــدو وكأنها 
ملهّرج“. وعندما استفســـر العاملون أكثر أصّر 
الزبون على التصميم، مما جعل الشركة تسير 

ُقدما وتصنع احلقيبة.

متاجر تتيح لزبائنها تصميم حقائبهم اليدوية

} كمــــا ألهمــــت بغــــداد الشــــعراء طيلــــة 
وجودها، فقد غنى لها املئات من مشــــرق 
األرض ومغربها وتفخر بأنها حتتفظ في 

خزائنها بأصوات عربية كبرى غنت لها.
فمــــا من مطرب عربي إال وله مع بغداد 
حكايــــة، إن زارها أو لم يفعل، لكّن أغنيتي 
الســــيدة أم كلثوم وفيــــروز تتصدران قمة 

التألق في ذاكرة املجد البغدادي.
غنت أم كلثوم ”بغداد يا قلعة األسود“ 
التي كتبها محمود حسن  أو ”هنا بغداد“ 
إسماعيل وحلنها رياض السنباطي ولها 
حكايــــة بأنهــــا ولــــدت بطلب مــــن القيادة 
املصريــــة حتّية لثوار يوليــــو العام 1958، 
وجاءت لتغطي على أغنيتيها الســــابقتني 
”شــــعب العراق احلر ثار“ و“الشمس مالت 
للمغيــــب“ األقــــدم منهمــــا، فهديــــر صوت 
الســــيدة وروحهــــا الوثابة حماســــا خلّدا 
حلظــــات الثــــورة، وحيا عاصمة الرشــــيد 
التــــي خاطــــب هارونهــــا الغيــــوم ”أينما 

تذهبني فإن خراجك لي“.
وألغنيــــة بغــــداد والشــــعراء والصور 
وكاتبهــــا  الصــــدارة،  فيــــروز  للســــيدة 
املعلــــن منصور الرحبانــــي، لكّن الكثيرين 
يرجحون أنها لسعيد عقل لبالغة صورها 

التي يرّجح أنها من منظومة عقل.
هاتان األغنيتان تشــــكالن عالمتان في 
تاريخ زهو عاصمة الرشــــيد يفاخر املجد 
العراقــــي بهمــــا، فقــــد طغتا علــــى كل ما 
قبلهما وبعدهما، صــــورا وإيقاعا ومعنى 

وحلظة تأريخية لن تتكرر.
بني األولى للســــيدة أم كلثوم والثانية 
لفيــــروز ثمانية عشــــر عامــــا، كانت بغداد 
تعيــــش زهو مجدها وإليها تهفو النفوس 
وتدار األعني، وقد سعى الكثيرون بعدهما 
إلى الغناء لبغداد من بينهم دالل الشمالي 
خلليــــل خوري  بقصيــــدة ”من قاســــيون“ 
ووردة اجلزائريــــة بأغنية تعبوية بعنوان 
كتبها العراقي علي  بغداد ”أم الثائريــــن“ 
الياســــري، وغنت املغربية ســــميرة سعيد 
”عــــراق الكرامــــة“، و“ســــالما يا عــــراق“، 
وأغنيــــة لســــوزان عطية ”بالد الســــناء“ 

ولطفي بوشناق، وسواهم الكثيرون.
لكني لن أنســــى أغنية لوديع الصافي 
ارجتلها في املســــرح الوطني ببغداد، بعد 
أن وضعــــت احلــــرب العراقيــــة اإليرانية 
أوزارها. تأملت كثيرا ألن مخرجا ”عبقريا“ 
لم يســــجلها. كنــــت أرقــــب الصافي وهو 
يرقص علــــى املســــرح طربا وهــــو يهزج 
لبغداد، لكنها اختفت ولم يستمتع لها إال 

من حضر.
العراقيــــون الذيــــن غنوا لبغــــداد كثر 
وكأنهــــم اكتــــووا وتولعوا وكلمــــوا فيها 
بالقرب والبعــــد عنها، يدركون أن ال فضل 
لهم سوى تعبير عن فرط محبتهم ملدينة ال 

يرون سواها.
الــــذي يجعل مــــن بغداد أغنيــــة بدأت 
ولم تنته أنها تختزن اآلالف من القصائد، 
ويلتمع وجهها بشعراء طلبوا املجد منها 
وعشــــقوها من شــــاعرها األرفــــع املتنبي 
وأبونــــواس وابن زريق البغــــدادي حتى 
عبدالواحــــد  وعبدالــــرزاق  اجلواهــــري 
ومصطفــــى جمال الدين، إلى آخر شــــاعر 
شاب ينتسب لشــــجرة اإلبداع البغدادية، 
تظــــل ملهمــــة مهمــــا خبــــا زمانهــــا وكّل 

شعرائها.

صباح العرب

هل مازالت بغداد ملهمة 
للشعراء والمطربين؟

صباح ناهي

دبي تحافظ على تراثها بافتتاح مستشفى خاص باإلبل

اكتشاف حفرية لطائر بطريق بحجم إنسان

الرغبة في االنفصال تفقد زوجة يديها

تخطت نجمة تلفزيون الواقع األميركية كايلي جينر عتبة الـ100 مليون متابع على إنستغرام، حيث كتبت على حسابها 
الرسمي في تويتر {100 مليون متابع.. هذا عدد كبير من الناس}. وقالت في تغريدة ثانية {حتى اآلن ال يمكنني أن 

أصدق أن لدي هذا العدد الكبير من المتابعين.. شكرا لكم على كل هذا الحب والدعم المستمر}.
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} ويلينغتون - أعلن املتحف الوطني النيوزيلندي 
األربعاء أنه مت اكتشـــاف حفرية لطائر بطريق 
بحجم إنســـان، ما يغير طريقـــة تفكير العلماء 

حول مراحل تطور الطائر.
وكان أالن تنيسون، أمني قسم الفقاريات في 
املتحـــف، قد عثر على احلفرية في صخرة يقدر 
عمرها مبا بني 55 و60 مليون عام بأحد شواطئ 

ساوث أيالند اجلزيرة اجلنوبية عام 2004.
ومـــع ذلك فـــإن اســـتخراج العظـــام، التي 
تشـــكل هيكال غير مكتمل، مـــن داخل الصخرة 
تطلـــب االنتظار حتى عـــام 2015 عندما أتيحت 
التكنولوجيـــا الالزمة لذلك. وبنـــاء على حجم 
العظـــام، قدر العلمـــاء أن طائـــر البطريق كان 

ســـيصل طوله إلـــى 1.65 متر، وهـــو ما مياثل 
إنســـانا متوســـط الطول، ويصل وزنه إلى مئة 
كيلوغرام. ويبلغ طول طيـــور البطريق األطول 
في الوقت احلالي، وهو البطريق اإلمبراطوري، 

إلى 1.1 متر ووزنه إلى 23 كيلوغراما.
وقال تنيســـون إلذاعة راديـــو نيوزيلندا إن 
احلفريـــة لها أهمية عاملية كبيـــرة، ألنها قادمة 
من فترة تالية مباشرة النقراض الديناصورات، 
وتوضـــح أن طيور البطريق العمالقة كانت من 
بني أوائل طيـــور البطريق وجودا.. رمبا تكون 
هنـــاك عالقة، حيث نفقت حيوانات عمالقة مثل 
الديناصورات وكائنات مائية مفترسة، جميعا 

في هذه الفترة قبل نحو 66 مليون عام“.

} موســكو - جتـــرد رجـــل فـــي روســـيا مـــن 
مشـــاعره، وقطع يدي زوجته بسبب رغبتها في 

االنفصال عنه.
واجلدير بالذكر أن أطباء الطوارئ جنحوا 
في خياطة اليدين املقطوعتني مرة أخرى، وذلك 
وفقا ملا ذكرته صحيفة كومسومولسكايا برافدا 

الروسية الصادرة األربعاء.
وأوضحت الصحيفة أن املـــرأة البالغة من 
العمر 25 عاما واملنحدرة من مدينة سربوخوف 
القريبة من العاصمة الروسية موسكو، وهي أم 
لطفلني، أخبرت زوجها البالغ من العمر 26 عاما 

برغبتها في االنفصال، وفي أعقاب ذلك اقتادها 
الـــزوج إلى إحدى الغابات وظـــل يعذبها هناك 
ملدة زادت عن ســـاعة ثم فصل يديها مستخدما 
بلطة (أداة على شـــكل فأس مصممة خصيصا 
ألغراض قتاليـــة). والغريب في األمر أن الزوج 
نفســـه، من نقل زوجته بعد ذلك إلى املستشفى، 

ثم سلم نفسه للشرطة.
وقالت متحدثة باســـم احملكمـــة في مدينة 
ســـربوخوف إن الرجل في حـــال إدانته، ميكن 
أن يواجه عقوبة بالسجن ملدة 15 عاما إلحلاقه 

أذى بدنيا وحشيا بزوجته.
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