
} أنقــرة - لـــم تنتظـــر تركيا طويـــال إلعالن 
موقـــف محتـــرز من قـــرار الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامب بإقالة وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون وتعيين مدير المخابرات المركزية 
مايـــك بومبيو مكانه، على نحو أوحى أن قرار 

ترامب يعّد ”خبرا سّيئا“ بالنسبة إلى أنقرة.
واألمر نفســـه ينطبق على إيران التي رأت في 
إقالة تيلرســـون خطـــوة أميركيـــة نحو وقف 

االعتراف باالتفاق النووي.
وركزت وســـائل إعالم تركيـــة على تغريدة 
قيـــل إن بومبيو كتبها بعـــد محاولة االنقالب 
الفاشـــلة التي شـــهدتها تركيا فـــي 2016، قبل 
أن يتولى منصب مديـــر المخابرات المركزية 
األميركيـــة، وأشـــار فيهـــا إلـــى تركيـــا بأنها 
”دكتاتوريـــة إســـالمية مســـتبدة“، وُحذفـــت 

التغريدة الحقا.
وقال متابعون للشـــأن التركي إن االنزعاج 
الـــذي أبدته أنقـــرة من الوزيـــر الجديد يخفي 
أنها ســـتكون ضمـــن قائمـــة المتضررين من 
رحيل تيلرســـون تماما مثل قطر وإيران، كونه 
جنـــوح الرئيـــس التركي رجب  كان ”يتفهـــم“ 
طيب أردوغان للسيطرة على السلطة وتحييد 
مراكز النفوذ التقليدية في الدولة مثل القضاء 
واإلعـــالم والجيش، وهو ما يفســـر غياب أي 
موقـــف نقدي من واشـــنطن تجـــاه الخطوات 
التركية التي تلت المحاولة الفاشـــلة لإلطاحة 

بأردوغان في 15 يوليو من العام 2016.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن القلق التركي 
مـــن تعيين بومبيو يعود باألســـاس إلى كونه 
يعـــارض تحييـــد أردوغـــان للجيـــش التركي 
والســـيطرة علـــى قياداته، ما يضعـــف التزام 
أنقرة في الناتو، مشددين على أن هذا سيخلق 
أزمة كبيرة داخل مؤسســـة الحكـــم في تركيا 
ألن الجيـــش أميركي الهوى وأردوغان متمايل 
يبحـــث عن حلفـــاء جـــدد يقبلون بســـيطرته 
الداخليـــة، وبجنوحه للتدخل العســـكري في 
ســـوريا والعراق، فضال عن توتير العالقة مع 

أوروبا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، األربعـــاء، إن بـــالده تريد 
مواصلة عالقـــة تقوم على التفاهـــم مع وزير 
الخارجية األميركي الجديد مايك بومبيو، لكن 
على مدير المخابـــرات المركزية األميركية أن 

يتعلم ضرورة احترام أنقرة.

واعتبر دبلوماسيون أوروبيون أن تصريح 
الوزيـــر التركي يتماشـــى مع موقـــف نظيره 
الروســـي ســـيرجي الفروف، الـــذي كال كثيرا 
من االنتقادات للسياســـة الخارجية األميركية 
مؤخـــرا، وأن جاويـــش والفروف لـــم يضّيعا 
الوقـــت في عقـــد مؤتمـــر صحافي لتنســـيق 
األميركيـــة  الدبلوماســـية  تجـــاه  المواقـــف 

الجديدة التي قد تلجأ إلى التشدد.
أنقـــرة  أن  إلـــى  الدبلوماســـيون  وأشـــار 
تستشـــعر ما قـــد يحمله بومبيو من سياســـة 
أميركيـــة غير مرنة فـــي التعامل مع المصالح 
التركيـــة، ال ســـيما تلـــك المتعلقـــة بالتحرك 
العســـكري الـــذي تقوم بـــه أنقرة في شـــمال 
ســـوريا منذ إطالقها حملة ”غصـــن الزيتون“ 
ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وكانـــت أنقرة نجحـــت فـــي التوصل إلى 
حل مع تيلرســـون يعترف بالـــدور الذي تريد 
أن تلعبـــه فـــي منبج، التي تتمركـــز بها قوات 
بومبيو  أميركية خاصة، لكن صعود ”الصقر“ 
ربما يدفع إلى تشدد أميركي أكبر ضد التدخل 

التركي خاصة في منبج.

وفـــي زيارتـــه األخيـــرة إلى أنقـــرة، أعلن 
تيلرســـون أن ”الواليـــات المتحـــدة ســـتلتزم 
بوعودهـــا تجـــاه تركيا في مـــا يتعلق بمدينة 
منبج التي يسيطر عليها اآلن أكراد سوريون“، 
وهذا الموقف الموارب دفع أنقرة إلى تصعيد 
الوجـــود  باســـتهداف  والتلويـــح  خطابهـــا 
األميركـــي فـــي المدينـــة إذا عّطلـــت القـــوات 

الخاصة األميركية حربها على األكراد.
واعتبـــر محللـــون عســـكريون أن تركيـــا 
تسعى لحسم األمور عسكريا في تلك المنطقة، 
وفـــرض أمر واقع علـــى كافة فرقـــاء الصراع 
الســـوري، الفتين إلى أن تصريحات أردوغان 
حول ”االنتهـــاء من تطويق عفريـــن“، تعكس 
توقا تركيا لتحقيق إنجاز عسكري يستبق أي 
تغييرات في السياسة الخارجية األميركية قد 
يجسدها اســـتالم بومبيو لمهامه رسميا بعد 

مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.
وخـــالل مؤتمـــر صحافي في موســـكو مع 
نظيره الروسي سيرجي الفروف، قال جاويش 
أوغلـــو إن المحادثـــات، التـــي كانـــت مقررة 
بيـــن الواليـــات المتحدة وتركيا فـــي الـ19 من 

مارس الجاري، يمكن أن تتأجل بســـبب إقالة 
تيلرسون.

وال يثيـــر تشـــدد بومبيو مخـــاوف أنقرة 
لوحدهـــا، فطهران لم تخف هواجســـها تجاه 
هـــذا التعيين معتقدة أنه إشـــارة إلى تصميم 
الواليات المتحدة على االنســـحاب من االتفاق 

الدولي حول الملف النووي اإليراني.
وقال نائب وزير الخارجية اإليراني عباس 
عرقجي، بحســـب مـــا نقلت عنه وكالـــة أنباء 
”إيســـنا“، ”الواليـــات المتحـــدة مصممة على 
االنســـحاب من االتفاق النـــووي، والتغييرات 
داخل وزارة الخارجية أجريت لهذه الغاية، أو 

على األقل هذا أحد أسبابها“.
ويهّدد ترامب باالنسحاب من االتفاق الذي 
تم التوّصل إليه في مايو 2015. وكان تيلرسون 

يدعو إلى البقاء ضمن االتفاق.
وعبرت الصين بدورها، األربعاء، عن أملها 
في أال تؤثر اإلقالة المفاجئة لتيلرســـون على 
العالقات الثنائية أو على المحادثات المقررة 
بين ترامب وزعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 

أون.

} الدوحــة – عـــرض قيادي بـــارز في الحرس 
الثوري اإليراني الدعم لقطر ”حكومة وشعبا“، 
وذلك على هامش مشاركته في معرض ديمدكس 
2018، في زيارة تعطـــي تأكيدا إضافيا على أن 
الدوحة ال تسعى لتطويق الخالف مع جيرانها، 
وأنها تستمر في الرهان على العامل الخارجي 
للهروب من االلتزامات التي تبنتها في 2013 من 

خالل اتفاق الرياض.
وقـــال نائب قائـــد القوة البحريـــة للحرس 
الثـــوري اإليرانـــي علـــي رضـــا تنكســـيري إن 
مشـــاركته في الدورات الثالث للمعرض؛ جاءت 
فـــي إطـــار الدعـــم اإليرانـــي للدوحـــة، عارضا 
”التعـــاون الثنائـــي بين إيران وقطـــر في مجال 
الدفاع الســـاحلي وخفر الســـواحل والمشاركة 

في المناورات العسكرية“.
ونقلت وكالة تسنيم عن تنكسيري قوله إنه 
”ال يشـــعر في المعرض بأي فراغ في عدم تواجد 

الدول التي قاطعت قطر“.
الزيـــارة  خـــالل  اإليرانـــي  الوفـــد  وتفّقـــد 
المعـــرض الدولـــي الســـادس للدفـــاع البحري 
ديمدكس 2018، الذي يقـــام في الدوحة مرة في 
كل عامين ويتضمن استعراضا عسكريا للسفن 

الحربية للدول المشاركة فيه.
الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ووصـــف 
تصريحات تنكســـيري بأنها روتينية في سياق 
خطاب إيراني يقوم على تضخيم الذات، لكنهم 
لفتوا إلى أن دالالتها الســـلبية تهم موقف قطر، 
التي تحاول اســـتفزاز جيرانها بفتح أراضيها 
أمـــام زيـــارات متتاليـــة لمســـؤولين إيرانيين 
وأتراك ولشخصيات وكيانات مصنفة إرهابية.

وكانـــت الدول األربـــع المقاطعـــة لقطر قد 
حثتهـــا على غلـــق القاعدة العســـكرية التركية 
على أراضيهـــا وتخفيض العالقـــات مع إيران 
وإغالق قنـــاة الجزيـــرة، وذلك ضمن سلســـلة 
من الشـــروط األخرى على رأســـها وقف تمويل 

اإلرهاب ورعايته.
وأشار هؤالء المتابعون إلى أن قطر تعرف 
أن التصريحـــات الصادرة عن طهران أو أنقرة، 
والتي ترفـــع لواء حمايتهـــا، ال تعدو أن تكون 
منـــاورة لجـــر الدوحة إلى عقـــد صفقات كبرى 
ليســـت في حاجة إليها، لكنها تمضي فيها إلى 
اآلخر في سياق دبلوماسية شراء المواقف التي 

دأبت على انتهاجها منذ 5 يونيو الماضي.
وفي ســـياق شـــراء المواقف، أبرمت شركة 
”بـــرزان القابضـــة“ التابعـــة لـــوزارة الدفـــاع 
القطرية اتفاقية مع شركة ”ليوناردو“ اإليطالية 
 ،NH90 لشـــراء 28 طائـــرة هليكوبتر من طـــراز

وذلك على هامش المعرض.
وتقـــدر قيمة الصفقـــة اإلجمالية للطائرات، 
ثالثة مليارات يورو (3.72 مليار دوالر أميركي)، 

حسب بيان من شركة ”ليوناردو“.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التســـليم قبل 

يونيو 2022، وتستمر حتى 2025.

} لنــدن – قـــررت بريطانيـــا التصعيـــد فـــي 
مواجهـــة روســـيا، بعد ســـاعات مـــن الترقب 
انتهـــت بتحّول قضية تســـميم عميل روســـي 
سابق وابنته إلى أزمة جيوسياسية، قد تهّدد 
بشـــن هجمات إلكترونية بين موسكو ولندن، 

بعد طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.
وتكمـــن المعضلة الرئيســـية فـــي توقيت 
األزمة المتزامن مع قرب االنتخابات الرئاسية 
الروسية، كما وقعت أيضا في وقت تواجه فيه 
بريطانيا وضعا حرجا في مفاوضات الخروج 
مـــن االتحـــاد األوروبي، وانقســـاما كبيرا في 
صفوف حكومة رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي، 

التي ال تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان.
ومثلـــت هـــذه العوامل منطلقـــات منطقية 
لجعـــل التصعيـــد خيـــارا وحيـــدا للجانبين. 
ويحاول الرئيس فالديمير بوتين، الذي يتوقع 
إعادة انتخابه لوالية جديـــدة في االنتخابات 
المقـــررة فـــي 18 مـــارس الجـــاري، الظهـــور 

كـ“رئيس قـــوي لدولـــة قوية“، وهو الشـــعار 
االنتخابـــي الذي تعتمده حملتـــه االنتخابية. 
وســـيتطلب ذلك عدم التراجع أمـــام إجراءات 

بريطانيا التصعيدية لمعاقبة روسيا.
وبالمثل، تســـعى ماي إلى تعزيز موقعها 
في الداخـــل، واالنتقال من موقـــع الدفاع إلى 
الهجـــوم، في ســـجال حاّد تقـــوده المعارضة 
العمالية حول إدارة الحكومة لملف بريكست.

وأعلنت مـــاي طـــرد 23 دبلوماســـيا، كما 
أعلنـــت زيادة إجـــراءات األمن علـــى الرحالت 

الخاصة والجمارك والشحن.
والدبلوماسيون، الذين منحوا مهلة أسبوع 
واحـــد لمغـــادرة البـــالد، هم جواســـيس غير 
معلنين، ويعملون في محطة االستخبارات في 
السفارة الروسية، لكن تحت غطاء دبلوماسي.

وشـــملت اإلجـــراءات أيضا عمـــل أجهزة 
االستخبارات الداخلية البريطانية على تفكيك 
شبكات تجسس روســـية تعمل في بريطانيا، 

وإجراءات أمنية أخرى لن تعلن عنها لندن.
وقالت ماي أيضا إنه سيتم تجميد أصول 
لروســـيا فـــي بريطانيا، إذا وجـــدت أدلة على 
أنها قد تســـتخدم لتهديد حيـــاة أو ممتلكات 
المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة.

ومـــن المقـــرر أن تقاطع األســـرة الملكية 
والوزراء البريطانيون كأس العالم لكرة القدم 
فـــي روســـيا، المقررة في وقـــت الحق من هذا 
العـــام، إلى جانـــب تعليق جميـــع االتصاالت 
الثنائيـــة عالية المســـتوى المخطـــط لها بين 

المملكة المتحدة وروسيا.
وســـرعان ما ردت روســـيا في بيان صادر 
عن ســـفارتها في لندن، اعتبرت فيه، األربعاء، 
طرد دبلوماسيين روس أنه عمل ”عدائي وغير 

مقبول وغير مبرر وينم عن قصر نظر“.
ويرقد سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في 
العناية المركزة في مستشفى بلدة سيلسبري 
حيـــث وقع الهجوم، األحد الماضي، في مطعم 

قريـــب، واســـتخدم فيـــه مـــا تقـــول الحكومة 
وال يتم  البريطانيـــة إنه ”غاز أعصاب نـــادر“ 

إنتاجه سوى في روسيا.
واعتبرت الحكومة أن مهاجمة ســـكريبال، 
البريطانيـــة  االســـتخبارات  جندتـــه  الـــذي 
الخارجيـــة بينمـــا كان ال يـــزال برتبـــة عقيد 
الروســـية،  العســـكرية  االســـتخبارات  فـــي 
هجوما باألســـلحة الكيميائيـــة على األراضي 

البريطانية.
واســـتدعى ذلك انعقـــادا طارئـــا لمجلس 
األمـــن لبحـــث الهجوم، كمـــا أظهـــر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والمستشارة األلمانية 
أنجيـــال ميـــركل ورئيس المجلـــس األوروبي 

دونالد توسك دعمهم للندن.
ورغم ذلـــك ال تـــزال بريطانيـــا تعاني من 
تقييد كبير لحركتها في مواجهة روسيا، التي 
تملـــك أوراق ضغط تتمثل فـــي أموال األثرياء 
الروس التي تتحكم مع أموال األثرياء العرب، 

في تـــوازن قطاع العقارات في لندن، باإلضافة 
إلى االستثمارات في شراء السيارات الفارهة 

واللوحات الفنية غالية الثمن.
ويقـــول معلقـــون بريطانيـــون إن تهديـــد 
الحكومـــة بتجميد أصـــول أثريـــاء روس من 
الممكن أن يتســـبب في نـــزوح المليارات من 
الدوالرات من السوق البريطانية إلى الخارج، 
وقـــد يســـتدعي إجـــراءات انتقاميـــة من قبل 
روســـيا، تتمثل في استهداف شـــركات كبرى 
تعمل على األراضي الروســـية، وتستثمر فيها 
صناديـــق التقاعد البريطانيـــة المليارات من 

الدوالرات.
وطـــردت لندن دبلوماســـيين بعد تســـميم 
العميـــل الســـابق ألكســـندر ليتفيننكو بمادة 
البولونيوم المشـــعة في عـــام 2006، لكن هذه 
الخطـــوة لم تكـــن كافية لردع روســـيا حينها، 
وهو ما يفســـر الحزم الـــذي أرادت بريطانيا 

إظهاره هذه المرة.
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معي وضدي في آن

طريق حرير خليجي من املوانئ اإلماراتية إلى مدينة نيوم

ص١١



} دمشــق – تتزايـــد التحذيـــرات مـــن حدوث 
صـــدام كبير بـــني القـــوى الكبـــرى املتصارعة 
علـــى األراضي الســـورية، خاصة مـــع اقتراب 
نقاط التمـــاس فيما بينها، وانعدام وجود عدو 
مشـــترك (داعش ســـابقا) ميكـــن أن يخفف من 

اندفاعة تلك األطراف.
وحليفتيهـــا  دمشـــق  إن  خبـــراء  ويقـــول 
موســـكو وطهران، ال يبدو أنها بصدد اإلصغاء 
للتحذيرات األميركية املتواترة بشـــأن إمكانية 
إقدام واشـــنطن على توجيه ضربات عسكرية، 
في حال لـــم يتم وقف العملية التي تشـــن منذ 
١٨ فبراير املاضي، على منطقة الغوطة الشرقية 
التي جنـــح النظام إلى حد اآلن في الســـيطرة 
على أكثـــر من نصفها فيما باقـــي املنطقة بات 
مقسما إلى ٣ أجزاء تنتظر ”مصيرا مشؤوما“.

ويشـــير اخلبراء إلى أن الغوطة الشـــرقية 
التي تعد إحدى أبرز قالع املعارضة الســـورية 
هي بحكم ”الســـاقطة“ عسكريا، والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا ما هي الوجهة التالية؟ هل هي 
إدلب في شمال غرب سوريا؟ أم منطقة اجلنوب 
وحتـــى الباديـــة حيـــث توجـــد قاعـــدة التنف 
العســـكرية األميركية؟ وهذا ما يثير اســـتنفار 

الواليات املتحدة.
وحذر األربعاء يان إيجالند مستشـــار األمم 
املتحدة بشـــأن ســـوريا من أن احلرب قد تشهد 
”معارك طاحنة“ في عامها الثامن حتى وإن بدا 
القتال في الغوطة الشـــرقية احللقة األحدث في 

سلسلة ”معارك النهاية“.
وقـــال إيجالنـــد، الـــذي يـــرأس املجلـــس 
النرويجي لالجئـــني، إن الوقت لم يفت لتجنب 

إراقة الدماء في إدلب ودرعا عبر املفاوضات.
وكان النظام الســـوري قد شـــن في اليومني 
املاضيني ضربات جوية على مواقع للمعارضة 
الســـورية في درعـــا جنوب غرب البـــالد، فيما 
اعتبر ردا علـــى حتضيرات الفصائـــل املقاتلة 

لشـــن عملية عسكرية ضد املناطق التي يسيطر 
عليهـــا في تلـــك اجلهة لتخفيـــف الضغط على 

مقاتلي الغوطة الشرقية.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة أن الفصائل بدأت 
بالفعـــل تتحضر لشـــن عملية لتشـــتيت جهود 
النظـــام، وأن األمـــر يتـــم بدعـــم مـــن الواليات 
املتحدة التي أرســـلت ٢٠٠ عنصـــر إضافي إلى 
منطقـــة التنف حيث توجد هناك العشـــرات من 

قوات املارينز.
حتـــركات املعارضة في اجلنـــوب، قابلتها 
تصريحات من املســـؤولني الروس تتحدث عن 
معطيات بشـــأن توجه اإلدارة األميركية للقيام 

بتحرك ما في سوريا.
اإلدارة  حتـــركات  التـــردد  صبـــغ  ولطاملـــا 
األميركيـــة بيد أنـــه في حال جنـــح النظام في 
السيطرة على الغوطة الشـــرقية فإنه بالتأكيد 
ســـيفكر فـــي فتح جبهـــة جديدة ومـــن املرجح 
أن تكون هـــذه اجلبهة منطقـــة اجلنوب، وهذا 
سيعني فقدان واشنطن نهائيا زمام األمور في 
سوريا وسيكون عليها اإلقرار عندها بانتصار 

موسكو وأيضا ”العدوة“ طهران.
وتعتبـــر الواليـــات املتحدة أن هذا أســـوأ 
ســـيناريو ميكـــن أن تتعرض لـــه، وجتد اليوم 
نفســـها ال متلـــك رفاهيـــة اخليار وهـــي ملزمة 
بتحـــرك حـــازم كتوجيـــه ضربات مباشـــرة أو 
حتريـــك اجلبهات التي ال تـــزال فيها املعارضة 
مرابطة، ومتكينها من أسلحة نوعية الستعادة 

التوازن.
ويـــرى مراقبون أن التغييـــرات التي طرأت 
على اإلدارة األميركية في الفترة األخيرة والتي 
على البيت األبيض،  أفرزت هيمنة ”الصقـــور“ 
مـــن شـــأنها أن تعزز فرضية شـــن ضربات مع 
متكني الفصائل من أســـلحة نوعية لقلب مسار 

األمور.
وكانت ســـفيرة الواليـــات املتحدة في األمم 
املتحـــدة نيكي هايلي قد حـــذرت من أن بالدها 
مستعدة للتدخل في سوريا ”إذا اضطرننا إلى 
ذلـــك“، من أجل التصدي الســـتخدام األســـلحة 
الكيميائيـــة و“املعانـــاة غيـــر اإلنســـانية“ في 

الغوطة الشرقية.
جاء ذلك خالل جلســـة ملجلس األمن طرحت 
فيها واشنطن مشروع قرار جديدا لوقف القتال 

فـــي الغوطة ملدة ٣٠ يوما وإيصال املســـاعدات 
اإلنســـانية إلى الســـكان احملاصرين، بعد فشل 

قرار أممي سابق.
وقالت هايلي االثنني ”عندما تفشـــل األسرة 
الدولية باســـتمرار فـــي التدخل، تضطر بعض 
الـــدول إلى التحرك مبفردهـــا“، مضيفة ”نحذر 
أيضـــا مـــن أن أي دولـــة مصممة علـــى فرض 
إرادتها عبـــر الهجمات باألســـلحة الكيميائية 
واملعانـــاة غير اإلنســـانية وخصوصـــا النظام 
الســـوري املـــارق فـــإن الواليات املتحـــدة تظل 

مستعدة للتدخل إذا اضطرت إلى ذلك“.
إنذار هايلي هو تكرار للتهديد الذي وجهته 
أمام مجلس األمن في أبريل ٢٠١٧ قبل أن يصدر 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامب األمر بقصف 
قاعدة جوية ســـورية بالصواريـــخ بعد هجوم 
بغاز السارين في بلدة خان شيخون اخلاضعة 
لســـيطرة فصائـــل معارضـــة في ريـــف إدلب. 
ويتحدث دبلوماســـيون في األمم املتحدة علنا 

وعن أن الواليات املتحدة  عن ”مشـــهد مألوف“ 
تعطي إشارات واضحة تفيد بأنها تدرس عمال 

عسكريا في سوريا.
وهذه اإلنذارات تزيد الضغوط على روسيا. 
ويقول دبلوماسي رفض الكشف عن هويته في 
مجلـــس األمن إن ”الروس يخشـــون أن يتدخل 

األميركيون مجددا في سوريا بشكل أقوى“.
وأشـــار دبلوماسي آخر في املجلس إلى أن 
الذكـــرى الســـنوية لهجوم شـــيخون املصادف 
للرابـــع من أبريل، ميكن أن يكون موعدا مؤاتيا 

لضربة أميركية.
ويقول خبير الشـــؤون السورية لدى معهد 
األمن األميركي اجلديد في واشـــنطن نيكوالس 
هيراس إن ”اإلدارة األميركية تلجأ إلى سياسة 
التشـــهير واإلحـــراج إزاء روســـيا في مجلس 
األمن“. وتابع هيراس ”إنها مقدمة لنقاش أكبر 
مع روسيا حول ما سيحصل في مناطق أخرى 
من البالد“، خصوصا في اجلنوب الغربي حيث 

اتفقت الواليات املتحدة واألردن وروســـيا على 
إقامـــة منطقة خلفـــض التوتر العـــام املاضي، 
وبـــات هذا االتفاق مهددا بعـــد ضربات النظام 

األخيرة.
ومضـــى يقول ”ما يقوم بـــه ترامب اآلن هو 
حتديد موقف أولي كأن يقول: ما تقومون به في 
الغوطة ال تفعلوه في أي مكان آخر. إذا حاولتم 

ذلك فستكون هناك عواقب“.
واســـتدعى حتذير هايلـــي رد فعل قويا من 
موســـكو الثالثـــاء؛ فقـــد نبه وزيـــر اخلارجية 
سيرجي الفروف إلى أنه ”إذا مت شن هذا النوع 
مـــن الضربات فـــإن العواقب ســـتكون وخيمة 
جدا“. كما حذر رئيس األركان الروسي اجلنرال 
فاليـــري يراســـيموف من ”إجـــراءات للرد“ في 
حـــال إصابة أي من اجلنـــود الروس في ضربة 

أميركية.
وتنشـــر روســـيا قوات تؤمن دعما للجيش 

السوري في عمليته في الغوطة الشرقية.

أثارت خطـــوة احلكومة األردنية  } عــامن – 
املفاجئـــة بتجميـــد العمل باتفاقيـــة التجارة 
احلرة مع تركيا نقاط اســـتفهام كبرى خاصة 
وأن العالقـــة بني البلدين شـــهدت في الفترة 
األخيـــرة تقاربـــا واضحـــا عززتـــه الزيارات 
املتبادلـــة لكبار املســـؤولني وآخرهـــا زيارة 
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي الشـــهر 
املاضـــي إلى عمـــان والتي أعلـــن خاللها عن 
زيارة قريبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى 

اململكة.
وقـــال مســـؤول أردني الثالثـــاء إن بالده 
قررت جتميد العمـــل باتفاقية التجارة احلرة 
مع تركيا نظرا إلى أنها ”ســـاهمت في ارتفاع 
العجـــز في امليزان التجـــاري لصالح اجلانب 

التركي“.
وأوضـــح ينال برماوي الناطق الرســـمي 
باســـم وزارة الصناعـــة والتجـــارة األردنية 
أن األردن ســـيعاود إخضاع الســـلع التركية 
املســـتوردة للرسوم اجلمركية مع بدء سريان 
القرار بوقف العمـــل باتفاقية التجارة احلرة 

بني البلدين.
ومـــع دخـــول االتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ 
فـــي عـــام ٢٠١١ أصبحـــت الســـلع الصناعية 
األردنية املنشـــأ تدخل السوق التركية معفاة 
من الرســـوم اجلمركيـــة. في املقابـــل ُأعفيت 
الســـلع التركية الواردة إلى السوق األردنية 
من الرســـوم اجلمركية تدريجيـــا وعلى فترة 

انتقالية متتد لثماني سنوات.
ويشـــهد االقتصاد األردني وضعا صعبا 
نتيجـــة أزمـــات اجلـــوار وغلـــق املعابر مع 
ســـوريا وقبلهـــا العراق، زد علـــى ذلك الهوة 
املوجودة أصال بني الســـوق االستهالكية في 
كال البلديـــن األمر الذي أدى إلـــى ميل الكفة 
لصالح املنتجات التركية بشكل عّمق خسائر 

عمان.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن جتميـــد 
اتفاقيـــة التجـــارة احلـــرة ال ميكـــن قراءتـــه 
مـــن منطلق اقتصـــادي بحت رغـــم أن وزارة 

الصناعة والتجارة األردنية اعتبرت أن دوافع 
هذا اخليار مرتبطة مبا أحدثته تلك االتفاقية 
مـــن اختالل في امليزان التجاري بني البلدين، 
وهذا في جزء كبير منه صحيح وفق شهادات 

اخلبراء االقتصاديني.
ويشـــير احملللـــون إلـــى أنـــه بالنظر إلى 
توقيـــت القـــرار ال ميكـــن إغفـــال االعتبارات 
السياســـية. ويوضح هؤالء أن ما بدا تقاربا 
بني عمـــان وأنقرة في الفتـــرة املاضية، ليس 
إال نتاج تقاطعات ظرفيـــة في بعض امللفات، 
زد عليهـــا محاولـــة تركيـــا اســـتغالل نقاط 
ضعـــف األردن املتمثلة في األزمة االقتصادية 
كما هو احلال بالنســـبة للســـودان، من خالل 
عرضهـــا جلملة مـــن احملفـــزات واإلغراءات 
تســـتهدف  ليظهر بالكاشـــف أنها ”ملغومة“ 
من خاللها فتح كوة في اجلدار العربي الهش 

وفرض نفسها ســـيدة عليه. ويشير مراقبون 
إلى أن السياســـة التركية في املنطقة العربية 
ال تقـــل خطورة عـــن نظيرتهـــا اإليرانية وإن 
اختلفـــت األدوات واألســـاليب، فإيران تعتمد 
باألســـاس على القـــوة اخلشـــنة املتمثلة في 
تشكيل ميليشـــيات مسلحة للهيمنة وحتقيق 

طموحاتها التوسعية.
فـــي املقابـــل تعتمـــد تركيـــا علـــى القوة 
الناعمـــة من خالل اإلعالم واالقتصاد والعمل 
اجلمعياتـــي والثقافـــة، وال جتـــد مانعـــا في 
توظيف قوتها اخلشـــنة إذا اســـتطاعت إلى 
ذلك ســـبيال، وأكبـــر مثال على ذلـــك العملية 
العســـكرية التي تشـــنها منذ ٢٠ يناير داخل 
األراضـــي الســـورية حتـــت شـــعار مكافحة 
”اإلرهاب الكردي“، وقبلها في ســـبتمبر ٢٠١٦ 

حتت غطاء التصدي لـ“إرهاب داعش“.
وتهدد اليوم مبد حملتها ضد األكراد إلى 
داخـــل األراضي العراقية، التـــي تتواجد بها 
قاعدة عســـكرية تركية لطاملا كانت مثار جدل 

بني بغداد وأنقرة.

وال ميكن في هذا الصدد جتاهل التدخالت 
الكارثيــــة التي قامــــت بها أنقرة فــــي املنطقة 
خالل الســــنوات الثماني األخيرة ســــواء في 
ليبيــــا التي حتولت إلى دولة ”فاشــــلة“ أو في 
مصــــر وبدرجة أقل في تونــــس، كل ذلك نتاج 
هوس النظام التركي باستعادة ”أمجاد الدولة 
العثمانية“، وهذا ال يكون إال بإضعاف الدول 
والســــيطرة  العربية مبــــا يســــهل احتواءها 

عليها.
ويقول مراقبون إن األردن الذي كان سّباقا 
فــــي التحذير مــــن اخلطر اإليرانــــي في العام 
٢٠٠٤، بالتأكيــــد لن يســــمح أو يقبل أن يكون 
لتركيــــا لتنفيــــذ أجندتها  ”حصان طــــروادة“ 
التوســــعية فــــي املنطقة، ومن هنــــا فإن قراره 
جتميــــد اتفاقية التجــــارة احلرة هو رســــالة 
واضحة تفيد بأن عمان رغم الصعوبات التي 
متر بها ســــتكون في مقدمــــة الصف الرافض 
ملثل هذه النزعات التوســــعية التي تستهدف 

املنظومة العربية.
وتذكر أوســــاط سياســــية عربيــــة أنه قبل 
القــــرار األردنــــي بأيــــام وصــــف ولــــي العهد 
الســــعودي األميــــر محمــــد بن ســــلمان تركيا 
بأنهــــا جزء من ”مثلث الشــــر“ في املنطقة إلى 
جانب إيران واجلماعات اإلسالمية املتشددة، 
وتزامنت تلك التصريحات مع إعالن مجموعة 
”أم بــــي ســــي“ الســــعودية عن وقــــف الدراما 
التركية، وجميعها مؤشرات تؤكد مبا ال يدعو 
للشــــك وجود توجه عربــــي للتصدي لألجندة 
التركيــــة بنفس احلزم في مواجهة املخططات 

اإليرانية.
وتشــــير هــــذه األوســــاط إلــــى أن أولــــى 
اخلطــــوات في هذا الصــــدد هي ســــد املنافذ 
والثغرات التي من املمكن أن تســــتغلها تركيا 
مبســــاعدة بعض القوى وأساسا قطر وبعض 
جماعات اإلســــالم السياســــي املوجــــودة في 

احلكم في عدد من دول املنطقة.
للشــــؤون  الدولــــة اإلماراتي  وكان وزيــــر 
اخلارجيــــة أنــــور قرقاش قد صرح، الســــبت، 
بــــأن العالقــــات العربية التركية ”ليســــت في 
أحسن حاالتها“، وشدد على أن العالم العربي 
”لن ُيقــــاد من جواره“، مطالبــــا تركيا باحترام 

سيادة الدول العربية.

{اجتمـــاع واشـــنطن جـــاء للتباكي علـــى الفقـــر والبطالة في غزة فـــي وقت قلصت فيـــه اإلدارة أخبار

األميركية مساعداتها للفلسطينيين ولوكالة أونروا}.

صائب عريقات
كبير املفاوضني الفلسطينيني

{لبنـــان حقـــق أول انتصار في ملف ترســـيم الحدود مع إســـرائيل إذ دخل الجيـــش واليونيفيل 

الحدود البرية حيث تطابقت المعالم مع الخرائط اللبنانية}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
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◄ تعقد القوى العظمى اجتماعا اخلميس 
للتباحث في مستقبل وكالة األمم املتحدة 

إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
”أونروا“ التي تواجه أزمة غير مسبوقة 
بعد أن جمدت الواليات املتحدة عشرات 

ماليني الدوالرات من حصتها من التمويل.

◄ استقبل العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني، في قصر احلسينية األربعاء، رئيس 

البرملان اليوناني نيكوس فوتسيس، في 
اجتماع تناول العالقات األردنية اليونانية 

وسبل االرتقاء بها إلى مستويات أعلى.

◄ أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
األربعاء بسقوط 12 قتيال من عناصر وقادة 

فيلق الرحمن، الذي يعد من أهم فصائل 
املعارضة املسلحة املتواجدة بالغوطة 

الشرقية، خالل اليومني املاضيني.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها 
حركة حماس في غزة األربعاء أنها شكلت 

جلنة حتقيق عالية املستوى بهدف الكشف 
عن مالبسات حادثة تفجير موكب رئيس 
الوزراء الفلسطيني رامي احلمدالله في 

القطاع.

◄ ناشد وزير الداخلية اللبناني نهاد 
املشنوق، األربعاء اللبنانيني التصويت 

بكثافة، في االنتخابات النيابية املقبلة التي 
اعتبرها ”مفصلية“.

◄ رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو بانتهاء أزمة االئتالف احلاكم بعد 

التوصل إلى حل الحتواء أزمة مشروع 
قانون التجنيد التي كادت تطيح باحلكومة 

ومن ثم الذهاب النتخابات مبكرة.

◄ حتتضن مدينة كسال شرقي السودان 
”امللتقى الدوري رقم 27 للفرق العسكرية 
احلدودية السودانية األثيوبية“، الذي 
يبحث قضايا متعددة بينها التصدي 

لتهريب البشر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ توجه عربي للتصدي لألجندة التركية بنفس حزم مواجهة المخططات اإليرانية
الخناق يضيق على تركيا: األردن يوقف التجارة الحرة

الوجهة التالية بعد الغوطة الشــــــرقية هي أكثر ما يقلق اإلدارة األميركية، وهذا ما يدفعها 
إلى التصعيد ضد النظام الســــــوري وحليفته روســــــيا، غير مســــــتبعدة اخليار العسكري 

املباشر إلعادة التوازن للمشهد الذي مييل بشكل شبه كلي لفائدة دمشق.

األردن الذي كان سّباقا في التحذير من الهالل الشيعي اإليراني لن يسمح إطالقا لتركيا 
بتنفيذ أجندتها التي تســــــتهدف األمن القومي العربــــــي، لتحقيق طموح أقرب إلى الهوس 

وهو استعادة ”أمجاد اخلالفة العثمانية“.

التحذيرات المتواترة مقدمة لتحرك أميركي قريب في سوريا

هوس الهيمنة

[ األمم المتحدة تحذر من {معارك طاحنة} في العام الثامن من الصراع  [ ذكرى هجوم خان شيخون توقيت محتمل لشن ضربة أميركية
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معارك النهاية

يان إيجالند:

إن الوقت لم يفت لتجنب 

إراقة الدماء في إدلب ودرعا 

عبر المفاوضات



} الموصــل (العــراق) - اكتســـى ظهور رئيس 
وزراء العـــراق حيـــدر العبـــادي، األربعاء، في 
املوصـــل طابعا اســـتعراضيا واضحـــا ربطه 
باالســـتعدادات  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون 
احلثيثة النتخابـــات مايو القـــادم، التي يعّلق 
عليهـــا الرجل آمـــاال كبيرة للفوز مـــن خاللها 
بواليـــة ثانية علـــى رأس احلكومة، بينما يقول 
مقّربون منه إّن لديه طموحات إلحداث نقلة في 
البلد تخرجه من األوضاع السيئة التي يعيشها 

منذ 15 سنة.
ومّثلـــت مدينـــة املوصـــل مركـــز محافظـــة 
نينوى بشـــمال العـــراق أبرز عنوان لشراســـة 
احلـــرب التي خاضها البلـــد ضّد تنظيم داعش 
ولصعوبتها وكثرة خسائرها البشرية واملادية.
ويتقـــّدم العبادي النتخابـــات مايو القادم، 
متســـّلحا بإجنازه األبرز، وهـــو قيادته للحرب 
ضـــّد تنظيم داعش والتـــي أفضت إلى انتصار 
عســـكري كانـــت معركـــة املوصل بني شـــهري 
أكتوبر 2016 ويوليو 2017 مفصلية في حتّققه.

وصنعت حرب داعش الفـــرق األوضح بني 
العبادي وكبار أعمدة البيت السياسي الشيعي 
الـــذي ينتمـــي إليه مبـــن فيهم رئيـــس الوزراء 
السابق نوري املالكي وزعيم حزب الدعوة الذي 

ينتمي إليه العبادي نفسه.
وبينمـــا املالكي مّتهـــم على نطاق واســـع 
بإضعـــاف املؤسســـتني العســـكرية واألمنيـــة 
والتســـّبب بدخـــول داعش إلـــى املوصل ومن 
ثّم احتالله مســـاحات شاســـعة مـــن البلد، فإّن 
العبادي -بحســـب أنصاره- هو صاحب إجناز 
إعـــادة ترميـــم املؤسســـتني واالنتصـــار على 

داعش.

ولـــم ينس العبادي خـــالل زيارته للموصل 
التلويـــح بشـــعاره األثير املتمّثل فـــي محاربة 
الفســـاد، عازفا بذلـــك على وتر حّســـاس لدى 
العراقيني الذين عكســـت حركتهم االحتجاجية 
خالل الســـنوات املاضية نقمتهم الشديدة على 
الطبقـــة احلاكمـــة باعتبارها رمزا الستشـــراء 

الفساد وتغّوله.
وخالل مشاركته في مؤمتر انتظم، األربعاء، 
ببلدة برطلة ذات األكثرية املســـيحية والواقعة 
على بعـــد 15 كيلومترا شـــرقي مدينة املوصل، 
قـــارن حيدر العبـــادي بني اإلرهاب والفســـاد، 
معتبـــرا أّن األخير ”أصبـــح أخطر من اإلرهاب 
ألنه ليس عدّوا ظاهرا“. وتعهد مبحاربته قائال 
”نريـــد أن نضرب الفســـاد فـــي العمق من خالل 
خطوات مدروسة.. وســـترون نتائج ذلك“. كما 
هاجم الطائفية بالقول إّنها خطر على العراق.

وفـــي كلمته باملؤمتر املذكـــور دعا العبادي 
إلى طّي كل اخلالفات وبدء التعايش الســـلمي 
بني كافة املكّونات والطوائف في عموم محافظة 

نينوى للحفاظ على وحدة البلد بشكل عام.
وفي املوصل قام العبادي بافتتاح اجلســـر 
القدمي، وهو أحد املعالـــم املميزة للمدينة التي 

يعبرها نهر دجلة ويقسمها إلى نصفني.
وّمت تدميـــر اجلســـر خـــالل احلـــرب ضـــّد 
داعش. وقال رئيس الوزراء خالل تدشـــينه إّنه 
أعيد تشـــييده بأياد عراقية مئة باملئة، مضيفا 
”داعـــش أراد تدمير كل شـــيء ولكننا انتصرنا 

عليه وسنعّمر ما هدمه“.
وتعتبـــر عمليـــة إعـــادة مـــا دّمرتـــه حرب 
داعـــش في العـــراق، بحّد ذاتهـــا، معركة كبرى 
ســـيكون االنتصار فيها محّكا واقعيا ملصداقية 
حيـــدر العبادي إذا ما جنـــح في احلصول على 
واليـــة ثانيـــة، إذ أن صعوبـــات ماليـــة كبـــرى 
تواجـــه العملية التي تتطّلب مقـــّدرات ضخمة 
تتجـــاوز بكثير قدرات البلد الغـــارق في أزمته 

االقتصادية.
ويتطّلع العبادي ملســـاعدة اخلارج مبا في 
ذلك دول اإلقليـــم الغنّية إلعادة إعمار ما دّمرته 
احلرب، معّوال في ذلك على املصداقية النسبية 

التـــي بدأ يكتســـبها لدى تلك الـــدول كمهندس 
لسياسة خارجية تقوم على حتقيق التوازن في 
عالقات العراق بجواره اإلقليمي والتخفيف من 
حّدة التبعية إليران التي مّيزت سنوات ما بعد 

االحتالل األميركي للبلد.
وحســـب محّللي الشـــؤون العراقيـــة، فإن 
رئيـــس الوزراء العراقي ميّثـــل رقما صعبا في 
معادلـــة االنتخابـــات القادمة، وأّنـــه على رأس 
قائمة املرّشـــحني لقيـــادة احلكومة للســـنوات 

األربع القادمة.
غيـــر أّن هؤالء يحـــّذرون مـــن أّن نقاط قّوة 
الرجل، قد تّشـــكل في نفس الوقـــت عائقا أمام 
فوزه بوالية ثانية. إذ أّنه يواجه منافسة شرسة 

في توظيـــف النصر على داعش مـــن قبل كبار 
قادة امليليشيات الشيعية التي شاركت بفعالية 
في تلك احلرب واكتســـبت بفعل ذلك ثقة قســـم 
هاّم من الشـــارع الشـــيعي املؤثر باالنتخابات. 
ومن أبرز هؤالء املنافسني هادي العامري زعيم 

منظمة بدر.
ومن جهـــة ثانية فإّن تركيـــز العبادي على 
محاربة الفساد ســـيجعله في مواجهة مباشرة 
مع شـــخصيات قوّية ونافذة، ال ميكن ألي حرب 
علـــى الفســـاد أن حتّقق أهدافها إذا لم تشـــمل 
تلك الشـــخصيات التي تشير مختلف املعطيات 
والدالئـــل إلـــى فســـادها، بل مســـؤوليتها في 

انتشار الظاهرة وتغلغلها في مفاصل الدولة.

وتوّقيـــا مـــن أي خطـــر ميكـــن أن يشـــّكله 
العبادي الذي ســـيكون في موقـــع قّوة وحتّرر 
من الضغوط في الوالية الثانية، وبالتالي أكثر 
جـــرأة ضـــّد خصومه، فإن هـــؤالء اخلصوم لن 
يترّددوا في التحالف ضّده واستخدام نفوذهم 

لهزمه في االنتخابات.
أّمـــا خيـــار االنفتـــاح علـــى بلـــدان اإلقليم 
وإحـــداث التـــوازن فـــي العالقـــات اخلارجية 
للبلـــد، فقد ميّثل أبرز ســـبب لدخول إيران بكّل 
ثقلها ونفوذهـــا، وتوظيفها أذرعهـــا العراقية 
من أحـــزاب وميليشـــيات ملنع حيـــدر العبادي 
من قيـــادة احلكومة العراقية مجـــّددا وتوجيه 

سياساتها بعيدا عن التأثيرات اإليرانية.

حيدر العبادي يشهر أسلحته االنتخابية في زيارة استعراضية للموصل
[ ورقة النصر على داعش موضع تنافس انتخابي شديد  [ االنفتاح على دول اإلقليم مدعاة لتحالف أتباع إيران ضد رئيس الوزراء
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أخبار

ــــــق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى والية ثانية على رأس احلكومة محفوفة  طري
باملصاعب والعوائق. وشراســــــة املعركة االنتخابية تلوح مــــــن مقّدمات احلملة التي بدأها 
الرجل بشــــــكل مبّكر بعملية اســــــتعراض للقّوة في املوصل ذات الرمزية االســــــتثنائية في 

سياق النصر املتحّقق على تنظيم داعش.

«نتمنـــى للســـيد ريكس تيلرســـون التوفيق ونتطلـــع ملواصلة تعزيـــز العالقـــات الثنائية بني 

البحرين والواليات املتحدة مع السيد مايك بومبيو}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني

«مـــن األمـــور التي تســـببت فـــي ارتفاع مؤشـــر الفســـاد بالكويـــت الترضيـــات فـــي التعيينات 

واملحسوبية وعدم توظيف الشخص املناسب في املكان املناسب}.

رياض العدساني
نائب كويتي

} الكويــت - أعلــــن وزيــــر الداخلية الكويتي 
الشيخ خالد جراح الصباح عن إيقاف عدد من 
القيادييــــن في وزارة الداخلية، وإحالتهم إلى 
النيابة العامة على خلفية تســــجيل مخالفات 

مالية.
وخــــالل الســــنوات القليلــــة الماضية تّم 
تســــليط األضواء بشــــكل غير مســــبوق على 
ظاهرة الفســــاد في أجهزة الدولــــة الكويتية 
وتمت إثــــارة الكثير من القضايا مّســــت عّدة 

قطاعات.
وساهمت الضائقة المالية التي نجمت عن 
تراجع أســــعار النفط وبروز حتمية اإلصالح 
والضغط على مصاريف الدولة في لفت النظر 
إلى ظاهرة الفســــاد التي يقول كويتيون إّنها 
تغّولت في ســــنوات الوفــــرة المالية الكبيرة، 
حيث كانت العوائد الوفيرة للنفط تغّطي على 
العديد من عمليــــات االختالس والتعّدي على 

المال العام.
وترتفــــع األصوات فــــي الكويــــت منادية 
بإحكام عمل أجهــــزة الدولة ورفع مردوديتها 
وتخليصهــــا من البيروقراطيــــة المترّتبة عن 

سنوات الوفرة المالية.
وقــــال الصباح، فــــي بيان صحافــــي، إنه 
”أحال للنيابة العامة، تقارير ديوان المحاسبة 
(هيئة مستقلة ترفع تقاريرها للبرلمان) ولجنة 
الميزانيات والحســــاب الختامي البرلمانية، 
ولجنــــة التحقيق الوزارية المشــــّكلة، بشــــأن 
مصروفات بند الضيافة فــــي الوزارة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الّالزمة“.
وأضــــاف موّضحــــا أن ”اإلحالــــة جــــاءت 
بســــبب ما ورد فــــي تلك التقارير من شــــبهة 
التعــــّدي علــــى المال العام وتزويــــر محّررات 

رسمية“.
وأوضح أن هناك ”قرارات صدرت بإيقاف 
عدد مــــن قياديي الوزارة عن العمل، إلى حين 

انتهاء التحقيق“.
وتابع الصباح موّضحا أن الوزارة أجرت 
تحقيقا داخليا بشأن المالحظات والمخالفات 
التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة 
خالل السنتين المواليتين 2015-2014 و-2015
2016، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري 

المحاسبة ولجنة الميزانيات.
وأوضــــح أن اإلجــــراءات التــــي قامت بها 
الــــوزارة حظيت بدعم كامل من رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 

وبناء على توجيهاته في التعاون مع األجهزة 
الرقابية في الدولة، وعلى رأسها مجلس األمة 

للحفاظ على األموال العامة.
ويأتــــي تحرك الوزير بعد مضي ســــنتين 
من فتح البرلمان، وتحديدا لجنة الميزانيات، 
في يناير 2016، ملــــف بند الضيافة في وزارة 
الداخليــــة، وبعــــد تهديــــد اللجنــــة وعدد من 
النــــواب بالتصعيــــد إذا لم تتخــــذ إجراءات 

فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
ورفعــــت لجنــــة الميزانيــــات البرلمانيــــة 
تقريرها بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان 
المحاسبة إلى مجلس األمة، الذي صّوت على 
إقرار التوصيات المرفقة مع التقرير بإحالته 

إلى النيابة العامة.
األمــــة  مجلــــس  نــــواب  تحّفــــز  وســــاهم 
(البرلمــــان) الســــتخدام آليــــة الرقابــــة علــــى 
الحكومة في تفجير العديد من قضايا الفساد 
وكشــــف عمليــــات اختالس وتالعــــب بأموال 
الدولــــة، من بينها ما طال إســــناد مشــــاريع 
بطرق غير شــــفافة وشــــراء معّدات وإرســــال 
مبتعثين للدراسة أو تســــفير مرضى للعالج 

بالخارج.

وكان ديوان المحاســــبة رصــــد مخالفات 
تضّمنــــت صرف ما يعــــادل 70.4 مليون دوالر 
تكاليــــف اســــتضافة، رغم عــــدم مصداقيتها، 
وصــــرف 16 مليون دوالر علــــى إقامة المآدب، 

دون بيان المناسبات والجهات المشاركة.
وكانــــت وزارة الداخلية رفعــــت في وقت 
ســــابق، بند الضيافة من 6.4 مليون دوالر إلى 

أكثر من 73.6 مليون دوالر.
ومن جهتها، قالت مصــــادر أمنية مطلعة 
لوكالــــة ألناضول إّن المحالين إلى النيابة هم 
4 مسؤولين في اإلدارة العامة للشؤون المالية 
بوزارة الداخلية و3 ضباط في اإلدارة العامة 
للتوجيــــه المعنوي والعالقات. وأوضحت أن 
أربعة مــــن هؤالء المحاليــــن متقاعدون، دون 

اإلفصاح عن هوياتهم.

تراجـــع أســـعار النفط ســـاهم في 

كشـــف ظاهـــرة اختـــالس المـــال 

العـــام التـــي تفاقمت في ســـنوات 

الوفرة المالية

◄

الكويت تالحق قضية فساد 

في وزارة الداخلية

} تعــز (اليمــن) - تضـــع القـــوات اإلماراتية 
العاملـــة في اليمـــن ضمن التحالـــف العربي 
بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية، عملية 
نزع األلغـــام التي تزرعها ميليشـــيا الحوثي 
ضمن مهامها األساســـية، نظـــرا إلى حيوية 
العملية في تطبيـــع مظاهر الحياة بالمناطق 
المستعادة من سيطرة الميليشيا، والحّد من 
الخسائر في صفوف المدنيين الذين يكونون 

عادة في مقّدمة ضحايا تلك ”المصائد“.
وُأعلـــن، األربعـــاء، عـــن نجـــاح القـــوات 
اإلماراتية في نزع اآلالف من األلغام والعبوات 
التي زرعهـــا الحوثيون في مناطق الســـاحل 

الغربي لليمن.
ونقلـــت وكالة األنبـــاء اإلماراتيـــة ”وام“ 
عن خبير ألغام يعمل ضمن الفرق الهندســـية 

التابعة للقـــوات اإلماراتية، قولـــه إّن ”الفرق 
الهندسية نزعت وفّجرت أكثر من عشرين ألف 
لغم وعبوة ناسفة حتى شهر فبراير الماضي 
من مختلـــف مناطق جبهة الســـاحل الغربي 

لليمن“.
كمـــا كشـــف ذات المصـــدر عـــن تدريـــب 
العشـــرات مـــن المتطوعيـــن اليمنييـــن على 
تطهيـــر المناطق مـــن األلغام، مؤّكـــدا أّن 90 
بالمئة مـــن األلغام التـــي تم نزعهـــا إيرانية 
الصنـــع ومقّلـــدة عـــن لغم روســـي. وأوضح 
أّن عمليـــة تفجيـــر األلغام بعـــد نزعها تجري 
فـــي مناطـــق آمنة وفـــق أفضل الممارســـات 
العالمية، الفتا إلى أن الحوثيين تعّمدوا زرع 
األلغام والعبوات الناســـفة بشـــكل عشوائي 
في الطرقـــات والمزارع والمناطق الســـكنية 

دون مراعاة للمدنيين، مشـــيرا إلى أّن الكثير 
من األســـر فقدت جّراء ذلك أفرادا منها بينما 
لحقت بالكثيرين، ال ســـيما األطفال والشباب، 

عاهات جسدية مستديمة.
وتأتي عملية تطهير المناطق اليمنية من 
األلغـــام ضمن الـــدور التكاملي الـــذي حّددته 
دولـــة اإلمـــارات لقّواتهـــا في اليمـــن، بحيث 
تشـــارك فـــي التصـــّدي لميليشـــيا الحوثـــي 
واســـتعادة المناطق اليمنية من ســـيطرتها، 
وتســـاهم بشـــكل فّعال في مواجهـــة اإلرهاب 
باليمن ممّثال بتنظيمي القاعدة وداعش، وفي 
تكويـــن وتأهيل قوات يمنية لحفظ األمن، كما 
تســـاهم في إغاثة ســـّكان المناطق التي تتم 
اســـتعادتها من الحوثيين على غرار ما تقوم 

به حاليا في مناطق الساحل الغربي لليمن.

القوات اإلماراتية تطهر الساحل الغربي اليمني من ألغام الحوثي

التدرب على السباحة ضد التيار

أن  يتوقعـــون  العبـــادي  خصـــوم 

يكـــون أكثر جـــرأة فـــي معاملتهم 

خالل واليته الثانية حيث سيكون 

أكثر قوة وتحررا من الضغوط

◄



وسام حمدي

} تونــس - عـــاد الحديـــث عن تغييـــر النظام 
السياســـي في تونس، بعدما هـــدأت العاصفة 
التي خلفتهـــا تصريحات الرئيس الباجي قايد 

السبسي سبتمبر الماضي.
وقـــال السبســـي حينئـــذ إن ”الوقـــت حان 
لتقييـــم المنظومة السياســـية الحالية وتدارك 
نقائصهـــا، وتجـــاوز المطبات التـــي تضّمنها 
السياســـي  النظـــام  أّن  معتبـــرا  الدســـتور“، 
المعتمد شـــّل العمـــل الحكومي أو يـــكاد، وأن 
”طابعه الهجين ال يساعد الحكومة على القيام 

بواجباتها في تسيير الدولة“.
ورّجحـــت مصادر إعالميـــة محلية أن يعلن 
السبســـي خالل عيد االســـتقالل يوم 20 مارس 
عـــن مبـــادرة تشـــريعية هدفها تغييـــر النظام 

السياسي عبر تنقيح الدستور.
وقطعت تونس منذ إسقاط نظام الرئيـس 
األســـبق زين العابدين بن علي سنة 2011 مع 

النظام الرئاســـي الذي حكم البالد طيلة ستة 
عقود.

للســـلطات  المنظـــم  الدســـتور  وينـــص 
العمومية بين عامـــي 2011 و2013 على وجوب 
انتهاج نظام شـــبه برلمانـــي تواصل اعتماده 
بصفة دســـتورية عقب المصادقة على دســـتور 

الجمهورية الثانية في عام 2014.
ويجابـــه النظـــام السياســـي الحالـــي في 
تونـــس بالكثير من االنتقـــادات من قبل العديد 
من األطراف السياســـية التي تـــرى فيه مكّبال 
للســـلطة وال يمنح الفائز باالنتخابات شـــرعية 
الحكم ومن ثمة تحّمل المسؤوليات السياسية.
إال أن أطرافا سياســـية أخرى ترفض فكرة 
تغيير النظام السياسي بتعّلة أن تجربة النظام 

شبه البرلماني لم تستكمل مراحلها بعد.
وأّكـــد عبدالعزيـــز القطي القيـــادي بحزب 
نـــداء تونـــس لـ”العـــرب“، أن مســـألة اقتراح 
رئيس الجمهوريـــة لتغيير النظام السياســـي 
في البالد ليســـت مفاجئة أو وليدة اليوم، وأنه 

تـــم التطّرق في اجتمـــاع الموقعين على وثيقة 
قرطاج الثالثاء الفارط إلى مسألة مآزق النظام 

السياسي الحالي.
وشـــّدد عبدالعزيز القطي علـــى أنه من بين 
أعمـــال اللجنـــة التي تم االتفاق على تشـــكيلها 
بيـــن كل الموقعين على وثيقـــة قرطاج، التفكير 
في السبل القانونية والدستورية لتغيير النظام 

السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.
والحظ القيادي بحزب نداء تونس أن البالد 
جّربـــت النظام شـــبه البرلماني ولـــم تنجح في 
ذلك، داعيا إلى ”ضرورة العودة للنظام الرئاسي 
بغاية تمكيـــن أي طرف فائز في االنتخابات من 
الحكـــم بصالحيات واســـعة ومن ثـــم تحميله 

مسؤوليات الفشل أو النجاح“.
النظـــام  القطـــي علـــى أن تغييـــر  وشـــّدد 
السياســـي ســـيمنح فرصة لألحـــزاب لتطبيق 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  برامجها 
دون اللجوء إلى مسألة التوافقات، مثلما حصل 
في انتخابات عام 2014 بسبب النظام السياسي 
الذي ال يمّكـــن الحزب الفائـــز باالنتخابات من 

الحكم.
وال تعتبر رغبة حزب نداء تونس في تغيير 
النظام السياســـي جديدة بل تـــم التطّرق إليها 
سابقا في أحد اجتماعات هيئته السياسية في 
مـــارس 2017، حيث دعا المديـــر التنفيذي لنداء 
تونس حافظ قائد السياســـي كوادر الحزب إلى 
التفكير في لجنة قانونية تعد مبادرة تشريعية 

لتغيير النظام الرئاسي.
وتصطدم مساعي الحزب الحاكم والسبسي 
لتغيير النظام السياســـي بجبهة رفض واسعة 
مـــن قبل أحـــزاب المعارضة ومن طرف شـــريك 
الحكم حركـــة النهضة الرافضـــة بصفة قطعية 

العودة إلى تجربة النظام الرئاسي في تونس.
وقال عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة 
النهضة حـــول هذا الجدل الجديد لـ”العرب“ إن 
الحركـــة لم تنظر بعد في مســـألة تغيير النظام 
السياســـي وأنها ســـتناقش المســـألة ومن ثم 

تصدر موقفا واضحا بشأنه.
وفي المقابل، أّكد محّمد بن ســـالم القيادي 
بحركـــة الّنهضة أن حزبه ال يرى أن االنكباب أو 

االجتماع للنظر في مسألة النظام السياسي من 
األولويات الحارقة.

وأشـــار بن ســـالم إلـــى أنه في حـــال تقديم 
رئيس الجمهورية لمبادرة تهدف لتغيير النظام 
السياسي فإنه سيكون من أشّد المعارضين لها.
وتابـــع ”لمـــاذا العجلـــة فـــي تقييـــم نظام 
سياســـي لم نســـتكمل تجربته ونحكم عليه في 
فتـــرة قصيرة ال تتجاوز بضع ســـنوات والحال 
أن الـــدول الديمقراطية ال تفّكر بالتغيير إال بعد 
تجربة النظم السياســـية ومنحها فرصة ُتقارب 

العقد من الزمن أو أكثر؟“.
وأّكد أن ”الســـعي إلى العـــودة بتونس إلى 
النظام الرئاســـي ال هدف له ســـوى الحنين إلى 
الماضي وإلى االســـتبداد واالســـتفراد بالرأي، 
باعتبار أن تجربتي الرئيسين الحبيب بورقيبة 
وزين العابدين بن علـــي أثبتتا مدى دكتاتورية 

النظام الرئاسي وتغوله“.
وبنفس تصّورات حركــــة النهضة ترفض 
قيادات أكثر األحزاب معارضة للسلطة ومنها 

الجبهة الشعبية فكرة تعديل الدستور وتغيير 
النظام السياســــي، وتعتبر ذلــــك انقالبا على 
الدســــتور ومحاوالت للعودة إلى حكم الحزب 

الواحد.
وبـــدوره كان رئيـــس الحكومة األســـبق 
المهـــدي جمعـــة قـــد أّكد فـــي حوار ســـابق 
لـ”العـــرب“ أنـــه ال يمكن تغيير أي شـــيء أو 
أي منظومـــة إذا لم يتم اســـتكمال تجربتها، 
كاشـــفا أنـــه ليـــس مـــن مســـاندي مراجعة 
النظام السياســـي ألنـــه ال يمثل مشـــكلة في 
البالد الغارقة تحديدا في المحســـوبية وعدم 
الكفاءة وغياب الشـــجاعة السياسية لدى من 

يحكم.
وال يمنع الدستور التونسي تقديم مبادرة 
تشـــريعية لتغيير النظام السياسي، إذ يتيح 
فـــي الفصليـــن 143 و144 مـــن البـــاب الثامن 
”لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان 
حـــق المبـــادرة باقتـــراح تعديـــل الدســـتور 

ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر“.

صابر بليدي

الحكومـــة  مقترحـــات  أدخلـــت  الجزائــر –   {
الفرنسية المعلن عنها منذ أسابيع بخصوص 
ملف الهجرة وتنقل األشخاص، عالقات البلدين 
فـــي أزمة صامتـــة، بالنظر إلى ثقـــل الخطوات 
المزمـــع القيام بهـــا على إمكانيـــات الحكومة 
الجزائريـــة والمشـــاكل االجتماعيـــة المترتبة 

عنها.
وأفـــادت مصادر مطلعة على ملف العالقات 
الجزائريـــة الفرنســـية، أن ملـــف الهجرة غير 
الشـــرعية وتنقل األشـــخاص هيمن على زيارة 
وزيـــر الداخليـــة الفرنســـية جيـــرار كولومب 
الثالثـــاء واألربعـــاء إلـــى الجزائر، فـــي إطار 
المراجعة التي تنوي فرنسا القيام بها في هذا 
المجال مع دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر.

وذكرت أن كولومب طرح بقوة خالل لقاءاته 
مع نظيره الجزائري نورالدين بدوي، مشـــروع 
دائرته الوزارية، القاضي بترحيل نحو 40 ألف 
جزائري من المهاجرين الســـريين إلى بالدهم، 
فضال عن دعوته الستقبال أكثر من 1400 سجين 
جزائري، بســـبب رغبة بـــالده في التخفيف من 

الضغط الذي تعاني منه السجون الفرنسية.
وباتت ظاهرة الهجرة الســـرية وشـــبكات 
االتجـــار بالبشـــر والجريمة العابـــرة للحدود، 
مصدر قلق حقيقي لحكومات ضفتي المتوسط، 
وتشـــكل العناويـــن الكبـــرى لتعـــاون األجهزة 

األمنية واالستعالماتية في المنطقة.

وبحـــث وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي مـــع 
المسؤولين الجزائريين سبل وآليات محاربتها 
والحـــد منهـــا، إال أن الطرح الفرنســـي بشـــأن 
ترحيـــل أكثر مـــن 40 ألف مهاجر غير شـــرعي 

وسجين، كان محل انزعاج الحكومة المحلية.
أن  لـ”العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
”القنصليـــات الفرنســـية فـــي الجزائـــر أعادت 
النظر في مســـألة منح التأشيرة لدخول فرنسا 
أو إلـــى فضاء شـــنغن خالل األشـــهر األخيرة، 
طبقا لتوجهـــات اإلليزيه، القاضيـــة بالحد من 
تدفق المهاجرين والزائرين الجزائريين للتراب 

الفرنسي واألوروبي“.
باتت  الفرنســـية  ”القنصليـــات  وأضافـــت 
تطـــرح وثيقـــة جديدة علـــى الحاصليـــن على 
التأشـــيرة للقيـــام بتدوينهـــا وتقديمها إلدارة 
القنصليـــة فـــور العـــودة، وإال أدرج صاحبها 
في خانـــة المخترقيـــن والمخالفين للنصوص 
المنظمـــة، ويحال آليا إلى لوائـــح المهاجرين 

السريين“.

وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ألمـــح خالل الزيـــارة التي قادته إلـــى الجزائر 
في شهر ديســـمبر الماضي، إلى أن ”التأشيرة 
والهجـــرة ليســـتا همـــا الحياة، وأن الشـــباب 
الجزائري مطالب ببناء حياته ومســـتقبله في 

بالده“.
وطرح ماكرون إدراج التأشيرة والهجرة في 
آلية التعاون المهني والعلمي لفائدة الشـــباب، 
ما يقطـــع الطريق أمام باقـــي الفئات األخرى، 
ويعيد الهجرة االنتقائية التي طرحها الرئيس 
الســـابق نيكوال ساركوزي سابقا إلى الواجهة، 
بعـــد اهتمـــام باريـــس بفتـــح أبوابهـــا لطلبة 

التكوين المهني وفئة األطباء لدخول ترابها.
ويـــرى مراقبـــون أن العالقـــات الجزائرية 
دخلـــت أزمة صامتة خـــالل األشـــهر األخيرة، 
بسبب طرح الحكومة الفرنسية لقانون الهجرة 
الجديـــد، والضغـــط المبكـــر بملـــف التهجير 
القسري لرعاياها في باريس، فضال عن تأجيل 
الزيارة الثانية لماكرون التي كانت منتظرة في 

فيفـــري الماضي إلى موعد غير محدد. وتراهن 
أوساط جزائرية على تلك الزيارة لحسم موقف 
باريـــس مـــن التوازنـــات الداخليـــة المتعلقة 
بمرشح السلطة لالنتخابات الرئاسية القادمة، 
بما فيها التجديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

لوالية خامسة.
ويذكر متابعون في هذا الشأن أن انتقادات 
دوائر سياســـية لماكرون، في األشهر األخيرة، 
لتورط باريس في المسائل السياسية الداخلية 
لبعض الدول، ســـتدفعه لمراجعة تصوراته في 

عالقات بالده مع شركائها التقليديين.
وتجلـــى التوجـــه الفرنســـي الجديـــد في 
التركيـــز علـــى المصالح المشـــتركة والتعاون 
االقتصـــادي وتنظيم تنقل األشـــخاص، بينها 
وبيـــن دول المســـتعمرات القديمـــة، بعيدا عن 
التدخل في حســـم توازناتها الداخلية، كما هو 
الشأن بالنسبة للجزائر، المقبلة على انتخابات 
رئاســـية ال يـــزال يكتنفهـــا غمـــوض كبير رغم 

دخولها مرحلة العد التنازلي.

ملف الهجرة يثير أزمة صامتة بين الجزائر وفرنسا
[ امتعاض جزائري من قرار باريس ترحيل أكثر من أربعين ألف مهاجر وسجين جزائري

أدخــــــل التحول املســــــجل في السياســــــة 
الفرنســــــية، منذ وصول  الرئيس إميانويل 
ــــــه، العالقات  ماكــــــرون إلى قصــــــر اإلليزي
الفرنســــــية اجلزائرية في أزمــــــة صامتة، 
بســــــبب املراجعة التي تنوي باريس القيام 
بها جتــــــاه العديد مــــــن الشــــــركاء في ما 
يعرف باملستعمرات القدمية وعلى رأسها 
اجلزائر، فــــــي ما يتعلق بالهجــــــرة وتنقل 
األشــــــخاص، مقابل التركيز على املصالح 
ــــــة واالنســــــحاب التدريجي من  االقتصادي

دعم األنظمة احلاكمة.

أخبار
«المفوضيـــة العليـــا تواصل عمليـــة التجهيز لالنتخابات على أن يســـبقها إقـــرار مجلس النواب 

لقانون االنتخابات وإجراء استفتاء على الدستور».
فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي الليبي

«اتحـــاد عمـــال الجزائر هو النقابة األكبر واألهم وال يحتاج إلى اســـتعمال العنف ونشـــر الفوضى 
والخروج إلى الشوارع لتحقيق مكاسب وحقوق عماله}.

عبداملجيد سيدي السعيد
األمني العام الحتاد عمال اجلزائر

[ تسريبات تؤكد عزم السبسي تقديم مبادرة تشريعية لتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي
عودة الجدل بشأن تغيير النظام السياسي في تونس 

عبء ترفضه فرنسا

اجتماعات تسبق مفاوضات 
توحيد الجيش الليبي

} طرابلس - تشهد العاصمة الليبية طرابلس 
حراكا عســـكريا، يربطه مراقبون بالمفاوضات 
المزمع اســـتئنافها فـــي العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة، التي تســـتهدف توحيد المؤسســـة 

العسكرية.
وقال مصدر عســـكري لـ”العـــرب“ إن جولة 
جديدة مـــن اجتماعات العســـكريين الليبيين 

ستعقد األحد القادم في القاهرة.
وبحســـب المصـــدر ستشـــهد االجتماعات 
االثنين حضور رؤســـاء األركان عن المنطقتين 
الشرقية والغربية، لالطالع على الجهود التي 

تم التوصل إليها بخصوص توحيد الجيش.
وفـــي خطوة اســـتبقت هـــذه الجولة، عين 
رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الليبيـــة فايز الســـراج بصفتـــه القائد األعلى 
للجيش، اللواء عبدالباســـط الصديق رمضان 
مروان، قائدا لـ”المنطقة العسكرية طرابلس“، 

وهي إحدى 7 مناطق تابعة لجيش البالد.
وكانت ليبيا مقسمة في عهد العقيد الراحل 
معمر القذافي إلى 3 مناطق عسكرية فقط هي: 
الجنوبية، الغربية والشرقية، وبعد اإلطاحة به 
تم تقســـيم البالد إلى 4 مناطق عســـكرية هي: 

طرابلس وسبها والوسطى وبنغازي.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أصـــدر المجلس 
الرئاســـي قرارا يقضي بتقســـيم البالد إلى 7 

مناطق عسكرية.
واجتمع الســـراج الثالثاء بعدد من ضباط 
السالح الجوي التابع للمجلس الرئاسي، حيث 
تنـــاول االجتمـــاع أهمية توحيد ســـالح الجو 
وســـبل تقويته وتطويره من ناحية الجاهزية 
والقدرة على االنتشار لتأمين الحدود الليبية.

واألربعاء، اســـتقبل رئيـــس مجلس الدولة 
عبدالرحمن السويحلي وفدا من عملية البنيان 

المرصوص بقيادة العميد بشير القاضي.
والقاضـــي كان مـــن بيـــن الضبـــاط الذين 
زاروا قطـــر يوليـــو الماضـــي، دون إذن مـــن 
الســـراج. وال يخفي هذا الوفـــد رفضه لجهود 
توحيد المؤسسة العســـكرية ويعتبرها سعيا 

لـ”لالنقالب على المؤسسات المدنية للدولة“.
وقـــال المكتب اإلعالمي لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للدولة إن قـــادة ”البنيان المرصوص“ 
جددوا خالل اللقاء دعمهـــم الكامل لقيام دولة 
المؤسســـات والقانـــون ”بعيدا عـــن محاوالت 
العســـكرة أو االبتـــزاز التي تقـــوم بها بعض 
األطـــراف“، في إشـــارة إلى خصومهم شـــرق 

البالد.
ومســـاء األربعاء، تعرض السويحلي ووفد 
مرافـــق له إلطـــالق نار خالل زيارتـــه لمدينتي 

غريان ويفرن.
واتهم الســـويحلي ”عصابة مسلحة تابعة 
لعمليـــة الكرامة بالوقـــوف وراء الحادث الذي 

وقع في منطقة ظاهر الجبل“.

القنصليات الفرنســـية فـــي الجزائر 
منـــح  مســـألة  فـــي  النظـــر  تعيـــد 
التأشـــيرة للدخول إلى فرنسا أو إلى 

فضاء شنغن

◄

الرئيس يريد صالحيات أوسع
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} تونــس - دافع رئيس الحكومة التونســـي 
يوســـف الشـــاهد، األربعاء، عن حكومته التي 
طالتها انتقادات من االتحاد العام التونســـي 

للشغل واعتبرها حكومة تصريف أعمال.
جـــاء ذلك فـــي حديـــث الشـــاهد لإلعالم، 
على هامش زيارة قام بها إلى مدينة سوســـة 
لتدشين الدائرة االبتدائية للمحكمة اإلدارية، 
وإعطاء إشـــارة انطالق مشروع محطة تحلية 

مياه البحر بمنطقة سيدي عبدالحميد.
والثالثـــاء، قـــال أمين عام اتحاد الشـــغل 
إلذاعـــة  حـــوار  فـــي  الطبوبـــي،  نورالديـــن 
”موزاييـــك“ الخاصـــة إن ”الحكومـــة اليـــوم 
تعاني العديد من المكبالت.. وهي تعتبر بذلك 

حكومة تصريف أعمال“.
وقال الشـــاهد فـــي تصريحاتـــه ”االتحاد 
العام التونسي للشغل أول من يعلم أننا لسنا 

حكومة تصريف أعمال“.

وأضاف أن حكومتـــه ”طرحت إصالحات 
جوهريـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقطـــاع الوظيفة 

العمومية والمؤسسات الحكومية“.
ولم ينف الشاهد في سياق متصل ”وجود 
تعطيـــل في إنجاز هـــذه اإلصالحات، وهو ما 

يؤثر سلبا في صورة تونس لدى الخارج“.
وتابع ”اليوم هناك عودة إلى مؤسســـات 
االقتصـــاد المنتـــج بالبـــالد ومنهـــا قطـــاع 

الّسياحة والنسيج والصناعات المعملية“.
وكان االتحـــاد قد دعا إلى إجـــراء تعديل 
وزاري جزئـــي أو شـــامل، وهو مـــا علق عليه 
الشـــاهد بالقـــول ”إّن التعديـــل الـــوزاري من 

صالحيات رئيس الحكومة“.
واتفـــق الموقعون علـــى وثيقـــة قرطاج، 
الثالثـــاء، علـــى تشـــكيل لجنة خبـــراء تعنى 
بتحديد اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية 

ذات األولوية خالل الفترة المقبلة.

الشاهد: لسنا حكومة تصريف أعمال



{العالقـــات مع الواليات المتحدة ال يمكن أن تكون أســـوأ في ظل والية وزيـــر الخارجية الجديد أخبار

مايك بومبيو، ويبقى األمل قائما بمقاربة بناءة للعالقات الثنائية}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني

{الرسوم الجمركية ليست نزاعا بين أوروبا والواليات المتحدة، لذلك سنركز على حل المشكلة 

بدال من إثارة المزيد من المشكالت مستقبال}.

جيركي كاتاينن
نائب رئيس املفوضية األوروبية

} لنــدن - قـــال الجنـــرال غوردون ماســـنجر، 
ثاني أكبر قائد عسكري في بريطانيا، إن قطاع 
القوات المسلحة ووكالة المخابرات البريطانية 
يتطلعان إلى توطيد وتعميق العالقات بينهما، 
فيما أكدت مصادر مطلعة وجود خطة لتشكيل 
قـــوة إلكترونيـــة قوامهـــا 1000 عنصر تشـــمل 
عناصـــر مـــن وكالـــة المخابـــرات البريطانية 

وأفرادا عسكريين.
ورفـــض الجنـــرال ماســـنجر التأكيد على 
احتمال وجود أي خطط للقوة المشـــتركة لكنه 
قال ”إن المســـؤولين يبحثون في كيفية هيكلة 
المهمة المشتركة في المستقبل، ولم يتم اتخاذ 

أي قرارات نهائية بعد“.
ويـــرى محللون أن بريطانيا تفكر في شـــن 
حرب إلكترونية ضد روسيا ردا على استخدام 
األخيـــرة غاز األعصـــاب في محاولـــة الغتيال 
الجاســـوس المزدوج السابق ســـكريبال، فيما 
قالت مصـــادر أمنية إنها ”ال تعتقـــد أن الدولة 
ســـتفوض شـــن هجوم إلكتروني علـــى نطاق 
واسع ألنه قد يؤدي إلى توسع نطاق الحرب“.

ورّجحـــت مصـــادر أال يتم الكشـــف عن أي 
عمليات إلكترونية سيتم تنفيذها، والتي يمكن 
أن تشمل اســـتخدام الفيروســـات اإللكترونية 
لعرقلـــة المعامـــالت الماليـــة التي يقـــوم بها 
الروس عبر اإلنترنت، وكذلك الختراق رســـائل 
البريـــد اإللكترونـــي لســـرقة ونشـــر معلومات 
فاضحـــة، مثل الصالت بيـــن الجريمة المنظمة 

وكبار المسؤولين في الكرملين.
الســـابق  هانيغـــان، المدير  وقال روبـــرت 
لوكالة المخابـــرات البريطانيـــة، والذي أطلق 
تحذيراته بشأن شن هذه الحرب ”البدء في شن 
حرب إلكترونية ال يأتي في مصلحة أحد، نحن 

بحاجة للتأكد من أن أي شيء نقوم به يتماشى 
مـــع قيمنا، وهو ما يجعلنا مختلفين عن الدولة 

الروسية“. 
وكانـــت وكالـــة المخابـــرات البريطانية قد 
قامـــت بتعزيز قدرتها على الدفاع عن شـــبكات 
مـــن  اإللكترونيـــة  الهجمـــات  مـــن  بريطانيـــا 
خالل إنشـــاء مركز لألمـــن اإللكتروني القومي 

البريطاني في عام 2016.
وعلى الرغم من ذلك، تعتبر القوة البريطانية 
الســـيبرانية، والتي ُيعتقد أنهـــا تضم المئات 
من موظفـــي األجهـــزة األمنيـــة والمخابراتية 
والضباط والمحللين العسكريين، أصغر بكثير 
مـــن تلـــك الموجودة في روســـيا، حيـــث تعمل 
بريطانيـــا عـــن كثب مـــع وكالة األمـــن القومي 

األميركية والقيادة السيبرانية.
وكانـــت لندن قد صّعدت مـــن موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال األطلسي 

إلـــى حماية كابـــالت تمر في عمـــق البحار من 
هجوم كارثـــي محتمل من البحرية الروســـية، 
قد يتســـبب في تعطيل تحويـــالت مالية تصل 

قيمتها إلى تريليونات الدوالرات.
وقـــال رئيـــس األركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المســـتقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروســـيا أن تهدد 
ســـالمة الكابالت في أعماق البحار التي تربط 
بيـــن الواليـــات المتحدة وأوروبـــا، الضرورية 
لضمان سالمة شبكة اإلنترنت وإجراء التجارة 
الدوليـــة. وأضاف بيتش، خالل كلمة ألقاها في 
المعهد الملكي للقوات المتحدة، أن على بالده 
وحلفاءهـــا في حلف شـــمال األطلســـي حماية 
كابالت تمر في عمـــق البحار من هجوم كارثي 

محتمل من البحرية الروسية.
وأشـــارت تقارير إلى أن القوة اإللكترونية 
البريطانية المزمع تشكيلها ستعنى بالهجمات 
اإللكترونية ضد تنظيم داعش المتشـــدد كذلك، 

حيث يتطلب ذلـــك زيادة كبيرة في فريق العمل 
الهجومية  السيبرانية  بالعمليات  المتخصص 

ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وقال الجنرال ماسنجر ”لقد لعبت بريطانيا 
دورا رائـــدا في هـــذا المجال ويجـــب أن نفخر 
جميعنـــا بذلـــك، لقد كنـــا قلقين للغاية بشـــأن 
قـــدرات تنظيم داعـــش، لقد أظهـــروا مهاراتهم 
بشـــكل خاص في استخدام وســـائل التواصل 
االجتماعي كوسيلة لنشر أيديولوجية التطرف 
الخاصـــة بهم، كمـــا أنهم برعوا حقـــا في نقل 
صورتهـــم جيـــدا مـــن خـــالل وســـائل اإلعالم 

المختلفة“.
وقد تم تنســـيق هذه العمليـــة اإللكترونية، 
التـــي قـــام بالتخطيط لهـــا كل من مقـــر وكالة 
المخابـــرات البريطانيـــة فـــي شـــلتنهام ومقر 
مكاتب الجيش في نورثوود، مع مركز العمليات 
الجويـــة المشـــتركة الـــذي تمتلكـــه الواليـــات 

المتحدة في قاعدة العديد بقطر.

جيش إلكتروني بريطاني استعدادا للحرب السيبرانية

تسعى األجهزة العســــــكرية واالستخباراتية 
في بريطانيا إلى إنشاء قوة إلكترونية جديدة 
ــــــة الدول املعادية  ــــــز قدرتها على محارب لتعزي
واإلرهــــــاب في الفضــــــاء الســــــيبراني، فيما 
ــــــون أن لندن تفكر في شــــــن حرب  أكد محلل
إلكترونية ضد روســــــيا ردا على اســــــتخدام 
األخيرة غاز األعصــــــاب في محاولة الغتيال 

اجلاسوس سكريبال.

تهدد إقالة الرئيس األميركي دونالد ترامب لوزير اخلارجية في إدارته ريكس تيلرسون بنسف 
االتفاق النووي اإليراني والتســــــبب باملزيد من التوتر في عالقات الواليات املتحدة مع حلفائها 
األوروبيني الرئيســــــيني، خاصة وأن وزير اخلارجية اجلديد مايك بومبيو من أكبر السياســــــيني 
تشّددا جتاه طهران وســــــبق أن وصفها باألخطر على األمن القومي األميركي والعاملي صحبة 

كوريا الشمالية.

الفضاء السيبراني جزء من األمن القومي

[ محاولة تسميم سكريبال قد تدفع لندن إلى شن هجمات إلكترونية ضد موسكو

[ مراقبون: واشنطن ستتجاوز مرحلة التهديد مع وصول مايك بومبيو

غوردون ماسنجر:

القوات المسلحة ووكالة 

المخابرات تتطلعان إلى 

تعميق العالقات بينهما

دبلوماســـية  مصـــادر  قالـــت   - واشــنطن   {
أميركية إن غياب ريكس تيلرســـون عن البيت 
األبيض واستبداله بمايك بومبيو، مدير وكالة 
االستخبارات المركزية والمتشدد تجاه إيران، 
يدفع بالرئيس دونالد ترامب إلى اتباع قناعاته 
بشـــأن نسف االتفاق النووي مع إيران، بعد أن 

كان تيلرسون يكبح هذه القناعات.
ويرى تومـــاس كانتريمان، مســـاعد وزير 
الخارجية السابق لألمن الدولي وعدم انتشار 
األســـلحة النوويـــة مـــن 2011 إلـــى 2017، أن 
التغييـــرات يمكن أن تكون لهـــا عواقب كارثية 
علـــى األمـــن القومـــي األميركـــي، مشـــيرا أن 
تيلرســـون لعب دورا فـــي التخفيف من اندفاع 
ترامـــب ورغبتـــه في إلغـــاء االتفـــاق النووي 

اإليراني.
وأضـــاف كانتريمـــان ”في المقابـــل يؤيد 
الســـيد بومبيـــو سياســـة أكثر تشـــددا حيال 
الشـــرق األوســـط يمكـــن أن تطيـــح بالتقـــدم 
الدبلوماســـي الذي أحرزناه حول منع انتشار 
األســـلحة النووية، ويمكن أن تدخلنا في نزاع 

جديد في تلك المنطقة“.
ويؤيد مارك دوبويتز، من معهد الدفاع عن 
الديمقراطيـــات، رأي الدبلوماســـيين في عهد 
أوباما، لكنـــه يوافق علـــى أن وصول بومبيو 

ينذر بأخبار سيئة لالتفاق.
وكتـــب دوبويتـــز علـــى تويتـــر ”ألولئـــك 
األوروبييـــن واألميركيين الذيـــن يعتقدون أن 
ترامب غير جاد بشـــأن االنسحاب في 12 مايو 
فـــي غياب اتفـــاق لســـد الثغرات فـــي االتفاق 
النـــووي اإليرانـــي، إليكم الدليـــل األول: وزير 

خارجيته المرتقب مايك بومبيو“.
ولفت المراقبون إلى أن تصريحات ترامب 
عقـــب إقالة ريكس تيلرســـون، تشـــي بأنه كان 
على خالف مع الوزير المقال في شـــأن االتفاق 

النـــووي، بمـــا أوحـــى أن الســـبب الرئيســـي 
لتعيين بومبيو هو موقـــف الوزير الجديد من 

هذا االتفاق الذي يتطابق مع موقف ترامب.
ويعتبر وزير الخارجيـــة األميركي الجديد 
من صقور إدارة الرئيس ترامب وتتسق أفكاره 
مع تلـــك التـــي رّوجهـــا ترامب أثنـــاء حملته 
االنتخابية. ويرى مراقبون أن بومبيو سيكون 
المعّبر عن السياســـة الخارجيـــة التي يريدها 
ترامب لبالده، ال ســـيما في العالقة مع الشرق 

األوسط وفي الملف اإليراني.
وفـــي توضيـــح لقـــراره إقالة تيلرســـون، 
قـــال ترامـــب إنهمـــا اختلفا حـــول العديد من 

المواضيع لكنه أشـــار إلى خالف بشكل خاص 
يتعلق بمسألة البقاء أو االنسحاب من االتفاق 

مع إيران.
وقـــال الرئيـــس األميركـــي ”بالنســـبة إلى 
االتفاق النـــووي اإليراني، أعتقـــد أنه رهيب، 
أردت إما إلغاءه وإما القيام بأمر ما، بينما كان 
موقفه (تيلرسون) مختلفا بعض الشيء، لذلك 

لم نتفق في مواقفنا“.
وفـــي 12 مايـــو القـــادم، أي بعد شـــهرين، 
سيصدر الرئيس األميركي إعالنا حول مصير 
االتفـــاق النـــووي اإليراني. وإذا كانـــت إقالة 
تيلرســـون تنبئ بأي إشـــارة حول قراره بهذا 
الخصـــوص، فإنها تلمح إلـــى أن ذلك االتفاق 

في خطر.
وإذا قـــرر ترامب فعال، كمـــا يبدو مرجحا، 
االنســـحاب من االتفاق المعروف باسم ”خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة“ فإن ذلـــك االتفاق 
وآمال جيل من الدبلوماســـيين سيواجه نهاية 

محتومة.

وقال ترامب فـــي وقت الحق في خطاب في 
قاعدة ميرامـــار الجوية فـــي كاليفورنيا ”إننا 
نعمـــل أيضا مع حلفـــاء وشـــركاء لمنع إيران 
من حيازة ســـالح نووي والتصـــدي لرعايتها 

لإلرهاب وإراقة الدماء حول العالم“.
وأضاف ”أينما ذهبنا في الشـــرق األوسط 
هنـــاك إيـــران، إيران، إيـــران، كل مشـــكلة هي 
إيران، ونحن نتعامل مع ذلك بجدية كبيرة، إن 
أحد أســـوأ االتفاقات التي رأيتها هي االتفاق 

اإليراني“.
قـــال  الماضـــي  األســـبوع  نهايـــة  وفـــي 
الصحافي اإلســـرائيلي باراك رافيد من القناة 
العاشـــرة اإلخباريـــة إن ترامـــب وعـــد رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن 

يقبل باتفاق مكّمل.
وقـــال مســـؤولون إســـرائيليون لرافيد إن 
التجميليـــة“  ”التعديـــالت  يعـــارض  ترامـــب 
األوروبيـــة ويريـــد إعـــادة صياغـــة ”كبيـــرة“ 
لالتفاق النووي نفسه، وهذا من شأنه بالتأكيد 

أن ينسف االتفاق.
وحـــددت الواليات المتحدة مســـارا يلتزم 
بموجبـــه ثالثـــة حلفـــاء أوروبييـــن، فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيا، بوضوح بمحاولة تعديل 
االتفـــاق النووي مع إيران بمـــرور الوقت، في 
مقابـــل إبقـــاء الرئيس األميركـــي االتفاق على 
تجديد تعليـــق العقوبات األميركيـــة في مايو 

المقبل.
ويرى ترامب ثالثة عيوب هي فشل االتفاق 
فـــي التعامـــل مع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 
بالبرنامج النووي وبنـــد الفترة الزمنية الذي 
تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران 

بعد عشر سنوات.

إقالة تيلرسون تعزز فرص انهيار االتفاق النووي مع إيران

} بغــرام (أفغانســتان) - قـــال قائـــد القـــوات 
األميركيـــة فـــي أفغانســـتان الجنـــرال جـــون 
نيكلسون، إن الفترة الحالية هي األمثل لطالبان 
للدخـــول في مفاوضات ســـالم، محـــذرا من أن 
تشـــديد الحملة العسكرية الجوية والبرية ضد 

متمردي الحركة سيزيد أوضاعهم سوءا.
وقال الجنرال نيكلوســـن مـــن قاعدة بغرام 
في شـــمال كابول، أكبر قاعـــدة جوية أميركية 
في أفغانستان، ”تدرك طالبان ما هو اآلتي وأن 
هذه القدرات ســـوف تـــزداد“، مضيفا ”لذا اآلن 
هو على األرجح التوقيـــت األمثل لهم لمحاولة 
التفاوض، ألن األمور ســـتزداد ســـوءا بالنسبة 
إليهم“، وسط استعداد الطرفين لمعارك الربيع 

التي يتوقع أن تكون طاحنة.
وتابـــع ”تقديري لمـــا يجري داخـــل حركة 
طالبـــان هو أنهـــم بدورهم أنهكـــوا جراء هذه 
الحرب ويريدون العودة إلـــى بيوتهم، وتماما 
مثـــل أبناء هذا البلد، يريـــدون لهذه الحرب أن 

تنتهي على غرارنا جميعا“.
واســـتدرك ”هناك الكثير من مقاتلي طالبان 
يمكنهم أن يجدوا طريقة للعمل في هذا اإلطار“، 
محذرا في المقابل من أنه ســـيكون هناك دائما 

من يرفضون المصالحة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحذيـــرات نيكلســـون 
الشـــديدة اللهجـــة، إال أن البيانـــات األميركية 
تشـــير إلى أن حركة طالبان بعيدة كل البعد عن 

الخروج من ساحات المعارك.
وتأتي تحذيـــرات الجنرال األميركي تزامنا 
مع عرض الرئيس األفغاني أشرف غني مؤخرا، 
خطة لبدء محادثات تهـــدف إلى إنهاء 16 عاما 
من الحرب، عارضـــا التفاوض مع طالبان دون 
شروط مســـبقة. وتنص خطة غني للسالم على 
اعتـــراف طالبان بالحكومة وبالدســـتور، وهو 
ما شـــكل نقطة خالفية في المحاوالت السابقة 
إلجـــراء محادثـــات، مقابـــل اعتـــراف كابـــول 

بالحركة كحزب سياسي.
وفي غياب رد من الحركـــة على طرح غني، 
قـــال محللون إن ذلك يعكس جـــدال في صفوف 
قادة الحركة حول جدوى الدخول في مفاوضات 
مـــع حكومة تعتبرها طالبان غير شـــرعية، لكن 
وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس أعلن هذا 
األســـبوع أن هناك أطرافـــا داخل حركة طالبان 
منفتحـــة على إجـــراء محادثات مـــع الحكومة 

األفغانية.
وفي أكتوبر الماضـــي، كان مقاتلو طالبان 
يســـيطرون أو يمارســـون نفـــوذا فـــي نصف 
المناطـــق األفغانية، أي بزيـــادة تفوق ضعفي 
مســـاحة مناطـــق نفوذهـــم في 2015 بحســـب 
تقرير نشـــره مكتب المحقق العام إلعادة إعمار 

أفغانستان ”سيغار“ في يناير.

واشنطن تدعو طالبان 

إلى مفاوضات سالم

بداية مرحلة جديدة

ببباختصار
◄ اعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا، 
اليميني المتطرف، أن سوريا أكثر أمنا 

من أفغانستان بشكل عام، على الرغم من 
حاالت القصف والتعذيب في السجون، 

مطالبا بترحيل الالجئين السوريين 
المتواجدين في ألمانيا إلى بالدهم.

◄ قالت الفلبين األربعاء إنها ستنسحب 
من المحكمة الجنائية الدولية بسبب 
ما وصفه الرئيس رودريغو دوتيرتي 

بأنها هجمات سافرة من مسؤولي األمم 
المتحدة وانتهاكات لإلجراءات القانونية.

◄ أعاد البرلمان األلماني األربعاء، 
انتخاب رئيسة الحزب المسيحي 

الديمقراطي أنجيال ميركل، مستشارة 
أللمانيا لفترة رابعة، حيث حصلت ميركل 

على 364 صوتا من إجمالي 688 من 
أصوات نواب البرلمان، أي بزيادة تسعة 
أصوات فقط عن األغلبية المطلوبة وهي 

355 صوتا.

◄ تعتزم المفوضية األوروبية تقديم 
تمويل جديد بقيمة 3 مليار يورو لالجئين 

في تركيا مقابل مساعدة أنقرة في منع 
وصول المهاجرين إلى أوروبا.

◄ أعلنت الحكومة الفنزويلية أن جهاز 
االستخبارات اعتقل الجنرال المتقاعد 
ميغيل رودريغيز توريس الذي كان في 

عهد الرئيس نيكوالس مادورو وزيرا 
للداخلية والعدل قبل أن يصبح معارضا 
له، وذلك بتهمة التخطيط لمؤامرة ضد 

الجيش.

◄ اعتقلت شرطة مكافحة اإلرهاب 
في فرنسا خمسة أشخاص في منطقة 

إيزيري جنوب شرقي البالد، يشتبه في 
أنهم ساعدوا مسلحين غادروا فرنسا 

لالنضمام إلى ساحات القتال في سوريا 
والعراق.

للمشاركة والتعقيب
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مارك دوبويتز:

وصول بومبيو إلى البيت 

األبيض ينذر بأخبار سيئة 

لالتفاق النووي مع إيران



} بيــروت – تعـــّول بيروت علـــى ما تملكه من 
خبـــرة في ســـوق المال والمصـــارف، كما على 
مـــا تملكه من عالقـــات قديمة مع ســـوق المال 
واالستثمار في ســـوريا، وعلى الجغرافيا التي 
تجعل من لبنان وقطاعاته االقتصادية، ال سيما 
المصرفيـــة، األقـــرب لتلبيـــة حاجات الســـوق 

السوري المقبلة.
وكان النظـــام الســـوري أصدر تشـــريعات 
قبل اندالع الحرب في ســـوريا سمح بموجبها 
أن يفتـــح القطـــاع المصرفـــي الســـوري أمام 
شـــركات خاصة عربية وفدت من لبنان واألردن 
والســـعودية والكويت وقطر والبحرين. وتقول 
المعلومـــات إن المصارف الــــ14 الخاصة التي 
دخلت الســـوق قبل عـــام 2011، مازالـــت تقنيا 
تعمـــل في ســـوريا رغم الحـــرب التي اجتاحت 

البالد.

وحين نتحـــدث عن الوجـــود التقني، فذلك 
يعنـــي أن بعـــض هـــذا التواجد فاعـــل عمليا 
وبعضـــه اآلخر فاعل قانونيـــا، بحيث باإلمكان 
بسهولة الحقا تحويل ما هو قانوني نظريا إلى 
وجود عملي يلتحق بأي إعادة تنشـــيط للسوق 
الســـوري لجهة انتقاله مـــن منطق الحرب إلى 

متطلبات السلم.
لكن تلك المصـــارف المفترض أنها أجنبية 
لم تســـلم مـــن ســـهام العقوبـــات الدولية التي 
فرضـــت علـــى ســـوريا. ففـــي مايو مـــن العام 
الماضي فرضـــت الواليات المتحـــدة عقوبات 
على بنك الشام اإلسالمي والذي تعود ملكية 32 
بالمئة من أســـهمه إلى بنـــك التجارة الكويتي، 

بسبب اتهامه بدعم النظام.
وتقـــول التقارير إن هـــذه العقوبات لم تنل 
كثيرا من أنشـــطة المصرف، كما أن المصارف 
األخرى ســـعت إلـــى صيانة وجودهـــا وعملت 
على تمويه ما لحقها من خسائر بسبب الحرب 
الداخلية من خالل التالعب بتقارير أنشـــطتها 
المالية عبر مناورات محاسبية. وكانت لهبوط 
ســـعر الليرة الســـورية تداعيات مباشرة على 

حقيقة األرباح الوهمية التي كانت تحقق والتي 
ســـرعان ما تتآكل بفعل التضخم المخيف. وقد 
أدى ذلك إلى محاولة المصارف الدائنة  اعتماد 

سبل تحفظ لها سيولتها الدائمة.
ومقابل تمســـك المصارف األجنبية بالبقاء 
داخل السوق السوري وتكبدها خسائر فادحة 
جـــراء األزمة المندلعـــة منذ عـــام 2011، تعول 
هـــذه المصارف علـــى االزدهار الـــذي يفترض 
أن توفـــره مشـــاريع اإلعمار المقبلة. وتســـتند 
مشـــاريع اإلعمار على ما ســـيخرج من تنافس 
القوى العالميـــة من اتفاق القتســـام ”الكعكة“ 

االقتصادية السورية. 
في هـــذا اإلطـــار، ال تخفي روســـيا وإيران 
تعويلهما على الغرف من الوفرة االســـتثمارية 
في ســـوريا الســـترجاع ما أنفق ماليا في هذا 
البلد ولكســـب وفـــورة أخرى تبـــرر اقتصاديا 

تدخلهما في الصراع السوري.
ويعـــّول األوروبيـــون أيضا على مســـتقبل 
االســـتثمار في ورش اإلعمـــار العمالقة، لكنهم 
يربطون األمر بوجود تســـوية سياسية شاملة. 
وبدورها، تمني تركيا النفس بحصة وازنة في 
مستقبل سوريا االقتصادي من خالل تواجدها 
العسكري في الشـــمال، فيما الواليات المتحدة 
تســـتعد للغرف المقبل من مشـــاريع االقتصاد 
الســـوري من خالل تواجدها العسكري الحالي 

شرق الفرات.
إجـــراءات  الســـوري  النظـــام  واتخـــذ 
واقتصاديـــة تحت عنوان يزعم التحضير ماليا 
إلعمـــار ســـوريا. فقـــد أدخلت دمشـــق قوانين 
تفـــرض ضرائب مباشـــرة وغير مباشـــرة على 
السلع والخدمات ورفعت من تعرفتها الجمركية 
علـــى بعض الواردات، معلنـــة أن 10 بالمئة من 

مداخيل السوريين ستخصص لإلعمار.
وكان المســـتثمرون الخليجيـــون أوقفـــوا 
مشـــاريع التطويـــر العقاري منذ قـــرار جامعة 
الـــدول العربيـــة تعليق عضوية ســـوريا داخل 
الجامعة. ومع ذلك فإن عددا من المســـتثمرين 
في الخليج بدأوا يستشـــعرون ضرورة التوجه 
إلى السوق السوري ال سيما وسط الحديث عن 

تسوية وسلم قادمين.
وتتحـــدث التقارير عن خطط من هذا النوع 
لـــدى مجموعة الخرافي الكويتيـــة التي تمتلك 
مجموعة أســـهم الشـــركة الســـورية الكويتية 
القابضـــة. وتقـــول المعلومـــات إن المجموعة 
الكويتيـــة اشـــترت أراضي في يعفـــور إحدى 
القـــرى القريبة مـــن العاصمـــة (محافظة ريف 
دمشـــق) بالشـــراكة مع مســـتثمرين ســـوريين 
بمبلـــغ 12.2 مليون دوالر الســـتكمال مشـــروع 

سابق للتطوير العقاري تعطل بسبب الحرب.

ويعـــول لبنان كثيرا على مشـــاريع اإلعمار 
في سوريا لالســـتفادة من الفرص واالمتيازات 
التجاريـــة، خصوصـــا مـــن خالل مـــا يمكن أن 
توفره مدينة طرابلس من منفذ أساسي للجهود 
الدولية التي ستدفع باتجاه اإلعمار في سوريا. 
وينعم لبنان بأســـبقية عن بقية المســـتثمرين 
األجانب بســـبب العالقات القديمـــة بين رجال 
األعمـــال الســـوريين واللبنانيين وبســـبب أن 
المصارف اللبنانية هي أول المصارف األجنبية 

التي دخلت السوق السوري المصرفي.
بيد أن هـــذه المصارف وهي: بنك الشـــرق 
وبنـــك عـــودة وبلـــوم بنـــك، وبنـــك بيبلوس، 
وفرنســـابك، ســـجلت فـــي الســـنوات األخيرة 
خســـائر جمة إلى درجـــة اضطرارها إلى إقفال 
بعض فروعهـــا داخل ســـوريا. وللمفارقة، فإن 
عـــددا مـــن المســـتثمرين األجانب، بمـــن فيهم 
مســـتثمرين لبنانييـــن، رفعـــوا بالمقابـــل من 
مستوى استثماراتهم في سوريا منذ عام 2011.

ولم تتوقع المصارف اللبنانية في ســـوريا 
أن تكون الحرب في سوريا بهذه الضراوة على 
النحـــو الذي يدمر طموحاتها الســـابقة، لكنها 
تعول بالمقابل علـــى أن بقاءها وصمودها في 
السوق ســـيكافآن من خالل مرحلة االنتقال من 
اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم في سوريا.

وعلـــى الرغم مـــن أن المصـــارف اللبنانية 
تمتلك الخبرة داخل الســـوق الســـوري، إال أن 

تلـــك المصـــارف تحمل معها مخاطـــر من نوع 
آخر تهدد اســـتقرارها ونجاعة عملياتها داخل 
ســـوريا متعلقـــة بحزب اللـــه. فقد دفـــع عامل 
العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة على 
حزب الله وشبكاته المالية المصارف اللبنانية 
إلى اتخاذ تدابير وإجـــراءات تدفع عنها تهمة 

التعامل المالي مع الحزب.
واتخذت وزارة الخزانة األميركية إجراءات 
عقابيـــة ضـــد أي مصـــارف أو شـــركات مالية 
يشـــتبه فـــي أنها تتعامـــل مع شـــبكات تمويل 
حزب الله. وصدر القانون عام 2015، وأثار قلقا 
كبيرا لدى القطـــاع المصرفي اللبناني، ما دفع 
حاكم مصـــرف لبنان ووفودا برلمانية ووزارية 
لبنانية إلى زيارة واشـــنطن للقاء المسؤولين 
األميركيين ومســـؤولي صنـــدوق النقد والبنك 
الدوليين بغية حماية الســـمعة المالية للنظام 

المصرفي في لبنان. 
وتخشـــى المصارف اللبنانية من عقوبات 
أميركيـــة تطالهـــا إذا ما تمادت في أنشـــطتها 
داخل ســـوريا التي قد يشـــتبه في أنها تجري 
بالتواطؤ مع نظام دمشق وحزب الله. وظهرت 
المخـــاوف اللبنانيـــة هذه فـــي أكتوبر من عام 
2016 حين أعلن بنك عودة عن اســـتقالة ممثليه 

داخل مجلس إدارة فرعه السوري. 
وتواكـــب قرار المصرف مع ســـعيه لتمويه 
حضوره داخل الســـوق الســـوري إثر محاولة 

فرعـــه في ســـوريا تغيير اســـمه والعمل تحت 
مسمى ”بنك التجارة األهلي“. ورفضت سلطات 
دمشـــق ذلك واعتبرته محاولـــة لنأي المصرف 
اللبناني نفســـه عن فرعه الســـوري. وأمر هذا 
التباعد من قبل بلـــوم بنك وبنك بيبلوس فيما 
تقول التقارير إن بقية المصارف ستسعى إلى 
ذلك الحقا. وســـيكون على المصارف اللبنانية 
العاملة في ســـوريا اللجوء إلى استراتيجيات 
كثيرة لكي تحافظ على نقطة التوازن المناسبة 
التي تجمع النظام المصرفي اللبناني بالنظام 
المصرفـــي الدولـــي، فـــي الوقت الـــذي تجهد 
مصـــارف لبنـــان إلـــى البقـــاء داخل الســـوق 
الســـوري الذي ال يمكن إال أن يفرض شـــروطه 
التي تعني انخراطا مع حزب الله ونظام دمشق 

اللذين يتعرضان للعقوبات المالية.
غيـــر أن مصادر مصرفيـــة لبنانية تقول إن 
عمليات اإلعمـــار المرتقبة لن تكون إال حصيلة 
تفاهمـــات دولية تعيد الشـــفافية للســـوق وقد 
تزيل ترسانة من العقوبات التي تطال األنشطة 
السورية، وأنه كما اســـتطاعت مصارف لبنان 
االلتزام بالمعايير المتعلقة بالتعامل مع حزب 
اللـــه، فإن هـــذه المصـــارف قادرة علـــى قراءة 
المشهدين السياسي والمالي الدوليين وقادرة 
على ابتكار سبل العمل القانوني الذي ال يحرم 
مصـــارف لبنان مـــن قطف ثمار ما اســـتثمرته 

خالل العقود األخيرة في سوريا.

تنفـــي أنقـــرة أي صلة لهـــا بدعم  } أنقــرة – 
اإلرهاب وتمويله، وتضع التقارير والشـــهادات 
التي توثـــق عالقات النظـــام الحاكم بجماعات 
وشخصيات مصنفة على قائمة اإلرهاب الدولية 
في خانـــة نظرية المؤامرة، لكـــن، وحتى لو لم 
يثبت الدور المباشـــر لتركيـــا في دعم اإلرهاب 
ماديا، فإن خطـــاب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وسياســـاته يصبان في صالح انتشار 

التطرف واإلرهاب ورفض اآلخر.

ينتقـــد أردوغـــان أوروبـــا ويتهمها بنشـــر 
اإلســـالموفوبيا، في الوقت الـــذي يحتجز فيه 
القس األميركي أندرو برانســـون، ويقايض به 
صراحة الواليـــات المتحدة: برانســـون مقابل 
فتح الله غولن. ومؤخرا، في تصعيد مســـتفز، 
طالب االدعـــاء التركي بتوقيع عقوبة الســـجن 
المؤبـــد علـــى القـــس األميركي بتهمـــة ”قيادة 
منظمة إرهابية“، فـــي خطوة قد تقوض جهود 

إصالح العالقات بين البلدين وتؤجج الخطاب 
المعادي للمســـلمين في الغرب. ويعد أردوغان 
نموذجـــا قياديـــا للجماعـــات المتطرفة؛ وهو 
عندما يتحدث عن األكراد يتوجه إليهم بخطاب 
ال يختلـــف عـــن الخطابات المتشـــددة، من ذلك 
تصريحـــه ”هـــؤالء (إرهابيـــو ي ب ك/ بيي كا 
كا) أوغـــاد وقتلة لدرجة أنهـــم أردوا جنديا من 
جنودنا شـــهيدا، أثناء رفعـــه القرآن الكريم من 
األرض، زرعـــوا تحته قنبلـــة يدوية، هؤالء حقا 

كفرة بال أي عقيدة“.
وقالت صحيفة الديلي تلغراف إن أردوغان 
يعتمد خطابا يقوم على التحريض على العنف 
والتطرف. وبنت الصحيفة البريطانية موقفها 
انطالقـــا مّما جاء في شـــريط مصور يظهر فيه 
أردوغان متحدثا إلى طفلة ترتدي زيا عســـكريا 
خالل مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في مدينة 
قهرمان مرعـــش، بجنوب تركيا، وهو يقول لها 
إنها ”ســـتكرم إذا استشهدت في سبيل تركيا“، 
في أسلوب ذّكر الكثيرين بأسلوب تنظيم الدولة 

اإلسالمية وتعامله مع األطفال.
وال يتوانـــى أردوغـــان، لتحقيـــق مصالحه 
السياســـية، عن اتباع أي طريقة حتى لو خالل 
المحاكمات غيـــر العادلة، وما يحدث مع القس 
برانســـون، غيض مـــن فيض مـــن المحاكمات 
الصوريـــة وغيـــر النزيهـــة التي تعـــززت بعد 

انقالب يوليو 2016 الفاشل، والتي يؤكد خبراء 
أتـــراك أنها تعمـــل على تعزيز مشـــاعر العداء 
للمســـلمين ولألتراك في أوروبا، وتقدم حججا 
لليميـــن المتطرف في دول أوروبية عديدة، كما 
أن مثـــل هـــذا التصـــرف مع القس المســـيحي 
يعطي أمثلة يقتدي بها اإلسالميون المتطرفون 

في عدائهم ألصحاب الديانات األخرى.
ألقت الســـلطات التركية القبض على القس 
األميركـــي في أكتوبـــر 2016 واعتقلته منذ ذلك 
الحيـــن وأودعتـــه فـــي الحبـــس االحتياطـــي. 
ووجهت إليـــه النيابة في البداية تهمة انتمائه 
إلـــى منظمـــة إرهابيـــة، ثـــم أضافت إلـــى ذلك 
اتهامـــات أخـــرى من ذلك التجســـس ومحاولة 

إسقاط الحكومة التركية.
ويشـــير إيكان أردمير، النائب الســـابق في 
البرلمان التركي والباحث في مؤسســـة الدفاع 
عـــن الديمقراطيات، إلى أن محامي برانســـون 
لـــم يتمكن من الوصـــول إلى ”األدلة الســـرية“ 
و“الشـــاهد الســـري“ اللذين تم اســـتخدامهما 
لإليقـــاع بـــه وتلفيـــق التهمة لـــه. ويضيف أن 
برانســـون لم يخضـــع إلى إجـــراءات قانونية 
أو فرصـــة للمحاكمة العادلة فـــي تركيا، حيث 
فـــي ظل قانون الطـــوارئ المفروض في البالد، 
لـــم يتمكن القس من توكيل محـــام أو االتصال 
بمســـؤولي القنصلية األميركية خالل الشهرين 
األولين من احتجازه، وال تزال السلطات تحرمه 

من هذه الحقوق القانونية.
وســـلطت الحكومة التركية وسائل اإلعالم 
التابعة لها لتشويه صورة القس بشكل منتظم 
وتوجيـــه مختلـــف االتهامات له. ويستشـــهد 
أردمير بمـــا جاء في صحيفة ”تقويم“ اليومية، 
التي تنتمي إلى تكتـــل إعالمي مؤيد للحكومة 

يديـــره صهـــر أردوغان وشـــقيقه، بـــأن القس 
”كان العقـــل المدبـــر النقـــالب تركيا الفاشـــل، 
وكان ســـيتقلد منصب مديـــر وكالة المخابرات 

المركزية لو نجح في إسقاط الحكومة“.
وتقـــول الكاتبة فـــي موقع أحـــوال تركية، 
الـــذي قامت أنقرة بحجبه مؤخـــرا، إن ”النظام 
القضائي فـــي تركيا يخضع لســـيطرة الحزب 
الحاكـــم وأنـــه لم يعـــد هنـــاك نظـــام قانوني 
مســـتقل في تركيا، ولو حتى نظريا“. وتضيف 
أن العديـــد من األحـــكام القضائية تكشـــف أن 
”تركيـــا تقطع آخر ما يربطها بســـيادة القانون 
والقضاء المستقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد 
من الصدمات المزلزلة، سواء بالنسبة للوضع 

الداخلي أو لصورة أنقرة في الخارج“.
وبســـبب االعتقال وما تعرض له، تدهورت 
الحالـــة الصحيـــة والعقليـــة للقـــس األميركي 
فـــي الســـجن. وبعد قضـــاء عدة أشـــهر مع 20 
سجينا في زنزانة بنيت لثمانية أشخاص، ُنقل 
برانسون إلى سجن ذي حراسة مشددة. وأفادت 
ساندرا جولي وكريستينا أرياغا، نائبتا رئيس 
اللجنـــة األميركيـــة للحريـــة الدينيـــة الدولية، 
اللتـــان زارتا برانســـون في أكتوبـــر 2017، أن 
القس ُمحتجز ”في زنزانة مع شخصين آخرين، 
لكنـــه األميركي الوحيد، والمســـيحي الوحيد، 

وهو الوحيد الذي يتحدث اإلنكليزية“.
وفي ديسمبر 2017، بعث برانسون يخاطب 
زوجته قائال ”أحد مخاوفي الكبيرة هي أن يتم 
نســـياني بين جدران الســـجن“. ومنذ اعتقاله، 
خســـر القس أكثر من 50 باوندا من وزنه، وفق 

تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وخالل زيارة أردوغان لواشـــنطن في مايو 
2017، طرح الرئيس دونالد ترامب هذه القضية 

ثالث مرات. كما التقى وزير الخارجية األسبق 
ريكس تيلرســـون بزوجة برانســـون في أنقرة 

خالل زيارته في مارس 2017.
وفـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك مـــع وزير 
الخارجية التركي في فبرايـــر عام 2018، طالب 
تيلرســـون مـــرة أخرى باإلفراج عن برانســـون 
ومواطنيـــن أميركييـــن آخرين ”تـــم اعتقالهم 
ُظلما”، لكن، وجد نداء المســـؤولين األميركيين 
إلى نظرائهم األتراك آذانا صماء. وفي األثناء، 
كانت هنـــاك دعوات متزايـــدة التخاذ إجراءات 
أكثـــر صرامة ضـــد أنقرة، حيـــث خاطبت ابنة 
القس، جاكلين فورناري، مؤخرا مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف بقولها 
”يجـــب على تركيا أال تهرب بفعلتها في احتجاز 
والدي يوما آخر”. وقام زمالء برانسون بعدها 
بترديـــد كالمهـــا وطالبوا الحكومـــة األميركية 
باتخاذ إجراءات ضد اعتقال أنقرة لبرانسون.

ويؤكد ســـونر جاغابتاي، ومديـــر برنامج 
األبحاث التركية في معهد واشـــنطن، أنه على 
الواليات المتحدة ن تحذر أردوغان، قبل فوات 
األوان، حول الكيفية التي أدت فيها مســـاهمة 
سياســـاته الدينية إلى ظهور مشكلة التطرف. 
وهـــذا أمر مهـــم خاصة بعد االنقالب الفاشـــل 
فـــي تركيـــا حيـــث نجـــح أردوغـــان جزئيا من 
خالل تحريك قاعدتـــه الدينية المحافظة. ومنذ 
ذلك الحين، احتشـــد اإلسالميون وحتى بعض 

الجهاديين خلفه.

مصارف لبنان في سوريا: العقوبات على حزب الله تبدد أرباح الحرب

قس أميركي يواجه المؤبد في تركيا بتهمة غير ثابتة 

كيف يمكن ملصارف لبنان قطف ثمار ما استثمرته خالل العقود األخيرة في سوريا

[ بيروت تريد موقعا وسط زحام المتنافسين على مشاريع إعادة اإلعمار  [ بعض البنوك غيرت اسمها للنأي بنفسها عن فروعها السورية

[ تركيا تنفي عالقتها بالتطرف لكن سياسات الرئيس تقول عكس ذلك

في 
العمق

{لـــم تعد هناك دولـــة قانون في تركيا، فالمحاكم التركية ال تصدر قراراتها بشـــكل حيادي وال 
بموجب إرادتها الحرة}.

علي يورتاغول
كاتب مبوقع أحوال تركية

{لبنان استوفى كل المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة 
تبييض األموال واإلرهاب}.

علي حسن خليل
وزير املالية اللبناني

تنصب أنظار عالم األعمال في لبنان على ما لســــــوق سوريا املقبل من آمال واعدة، سواء 
في داخل ســــــوريا أو في الداخل اللبناني، من خالل األنشطة االقتصادية الضخمة التي 
تتطلبها ورش اإلعمار التي تعد بها أي تســــــوية تنهي احلرب الســــــورية املندلعة منذ سبع 

سنوات.
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املصارف اللبنانية تخشى من عقوبات 
أميركية تطالها في عهد الرئيس 

دونالد ترامب إذا ما تمادت في 
أنشطتها داخل سوريا

أيكان إردمير:
برانسون لم يخضع إلجراءات 
قانونية أو فرصة للمحاكمة 

العادلة في تركيا

تركيا تضع األنتربول 
ص٨في موقف صعب

يحارب العالم عســــــكريا وثقافيا واجتماعيا اإلرهاب وتعاني مجتمعات مســــــلمة بســــــبب 
اخلطــــــاب املتطرف، لكن تبقى هذه اخلطوات عاجزة عن اجتثاث هذا الفكر في ظل وجود 
ــــــا وتعطيها دوافع للبقاء،  سياســــــات وأنظمة، مثل النظام التركي، تغذي هذه األيديولوجي
مــــــن ذلك قضية القس األميركي املســــــجون دون محاكمة وتصريحات الرئيس رجب طيب 

أردوغان التي تنضح بعبارات عدائية تصل حد التطرف أحيانا.
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في 
العمق

} لندن - بعد حياة علمية حافلة، توفي العالم 
البريطاني ســـتيفن وليام هوكينغ، الذي سعى 
لتفســـير البعض من أعقد األســـئلة عن الحياة 
حـــول أصل الكون، عن عمر ناهز 76 عاما، وهي 
ســـن لم يتوقع هوكينغ نفسه أنه سيصل إليها 

بسبب حالته الصحية. 
يـــروى هوكينـــغ فـــي مذكراتـــه ”تاريخـــي 
كيف كان شـــعوره بعد تشـــخيص  المختصر“ 
حالتـــه أول مرة فيقول ”شـــعرت بأن هذا ظلما 
نا. لمـــاذا يحدث هذا لـــي؟“. وتابع ”في ذلك  بيِّ
الوقت، ظننت أن حياتي انتهت، وأني لن أدرك 
أبدا اإلمكانات التي شعرت أنها لدي. لكن اآلن، 

بعد 50 عاما، أشعر برضا تاّم عن حياتي“.
خالـــف عالـــم الفيزيـــاء النظريـــة وعالـــم 
الكونيات وأســـتاذ النظريـــات والكاتب ومدير 
األبحـــاث في مركـــز علـــم الكونيـــات النظرية 
في جامعـــة كامبريـــدج والزميـــل الفخري في 
الجمعية الملكيـــة للفنون، وعضو مدى الحياة 
في األكاديمية البابوية للعلوم، ستيفن هوكينغ 
توقعـــات األطباء، ولم يســـتجب لمقترحهم في 
إنهـــاء حياته عـــام 1985، وأصر علـــى الحياة، 
وعـــاش أكثر ممـــا كان متوقعا لـــه، وإن كان ال 
يتحـــرك وال يتكلـــم، إال أنه يفكـــر ويتفّوق على 
العقل الطبيعي للبشـــر، واســـتطاع وهو على 
كرسيه المتحرك أن يسبر أغوار الكون ويبحث 

في أدق تفاصيله.
وطرح هوكينغ نموذجا للكون يســـتند إلى 
مفهومين للزمـــن ”الزمن الحقيقي“ وهو الزمن 
الذي يشـــعر به البشـــر و“الزمن المتصور في 
نظرية الكم“ وهو الزمن الذي ربما يكون العالم 
يتحرك على أساسه حقا. لكن، في يوليو 2002، 
قـــال هوكينغ في محاضرة إنـــه على الرغم من 
ســـعيه لتفســـير كل شـــيء فإنه ربمـــا ال يمكن 
التوصـــل إلى ”نظريـــة حتمية“ تتكهن بشـــكل 

الكون في الماضي وال في المستقبل.
تناقضـــت بقـــوة قـــدرات هوكينـــغ العقلية 
الفائقـــة مع ضعفـــه البدنـــي إذ أصيب بمرض 
التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ كان 
في الحادية والعشرين من عمره. ولزم هوكينغ 

كرسيا متحركا معظم سنوات حياته. 
ومع تدهـــور حالتـــه اضطر إلـــى الحديث 
عبر جهـــاز إلكتروني والتواصـــل مع اآلخرين 
بتحريـــك حاجبيه. لكـــن لم يعقـــه المرض عن 
مواصلـــة البحث عـــن إجابات ألســـئلة كونية 
كثيرة كانت تدور بخاطره، بل دفعه المرض إلى 
العمل بجد أكبر لكنـــه أدى إلى انهيار زيجتيه 
كما كتب في مذكراته ”تاريخي المختصر“ التي 

صدرت عام 2013.
وصفت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، 
هوكينـــغ بأنـــه ”كان عقـــال متقدا اســـتثنائيا 
وواحدا من أعظم العلماء في جيله. شـــجاعته 
وروحه المرحـــة وتصميمه علـــى أن يأخذ من 
الحياة أقصى ما يستطيع كانت مصدر إلهام.. 
إرثه لن يغيب“. ورثاه أبناؤه، لوســـي وروبرت 
وتيـــم، قائلين إنـــه ”كان عالمـــا عظيما ورجال 
غير عادي سيبقى عمله وإرثه لسنوات طويلة. 

كانـــت شـــجاعته ومثابرته، مـــع التألق وروح 
الدعابة اللذين تحلى بهما، مصدر إلهام للناس 
فـــي أنحاء العالم. لقد قال يوما لن يكون للكون 

معنى ما لم يكن مقاما للناس الذين تحبهم“.
وقالـــت إدارة الطيـــران والفضاء األميركية 
ناســـا إن نظريـــات هوكينغ طـــورت عالما من 
االحتماالت التي نكتشـــفها نحن والعالم، فيما 
قـــال تيم بيرنرز لي، مختـــرع اإلنترنت، بوفاته 

”فقدنا عقال جبارا وروحا رائعة“.
ســـعى هوكينـــغ، مبتكـــر نظريـــة الثقـــوب 
الســـوداء إلى معرفة حدود الفهم البشري لكل 
مـــن الفضاء المتســـع وعالم الجســـيمات دون 

الجزئية في نظرية الكّم. 
وشملت أبحاثه موضوعات عديدة بدءا من 
أصـــل الكون وحتى احتمال االنتقال عبر الزمن 
إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في 
الفضاء، والتي كتب عنها قائال ”الثقب األسود 
هـــو منطقة في المكان-الزمان ال يســـتطيع أي 
شـــيء الهـــروب منهـــا وال حتى الضـــوء لقوة 
جاذبيتها الشـــديدة“، وإنه "ال داعي للخوف من 
الثقوب الســـوداء كما اعتاد البشـــر والعلماء". 
ورأى بإمكانيـــة اســـتغالل الثقـــوب الســـوداء 

الصغيرة لتوليد طاقة كافية لكوكب األرض.
تعـــرف العالم على  هوكينغ من خالل كتابه 
”تاريـــخ الزمن“  الصـــادر عـــام 1988 ، وعد من 
أعقد الكتـــب التي حظيت باهتمـــام جماهيري 
إذ ظل علـــى قائمة صنداي تايمز ألفضل الكتب 
مبيعـــا لمـــدة ال تقل عـــن 237 أســـبوعا. وقال 
هوكينـــغ إنه ألف هـــذا الكتاب لينقل حماســـه 

الخاص عن االكتشـــافات الحديثة حول الكون. 
وقـــال للصحافييـــن ”كان هدفي األساســـي أن 
أؤلف كتابا يباع في أكشاك الكتب بالمطارات… 
وكي أتأكد من أنه مفهوم جربت األمر مع فريق 

تمريضي. وأعتقد أنهم فهموا معظمه“.
أراد هوكينـــغ عبـــر كتابـــه مســـاعدة غير 
المتخصصيـــن فـــي فهم النظريات األساســـية 
للفيزياء واألســـئلة حـــول الكـــون. وفعال غّير 
كتاب هوكينغ بعض المفاهيم في مجال العلوم 
المبســـطة. وتقول إليزابيث ليـــن، الباحثة في 
مجلـــة نيتشـــر العلميـــة، إن هذا الكتـــاب ترك 
ا للعلوم المبســـطة، هو نشـــوء  إرًثـــا آخر مهّمً
شـــعور جديد نحو رأس المال الثقافي لألفكار 
العلميـــة. بدًءا من تســـعينات القرن العشـــرين 
فتحت المساحات الواســـعة في جداول الكتب 
-والتـــي كانـــت تكـــرَّس للنصـــوص األدبية- 
ذراعيهـــا للنصـــوص العلمية. وجرى تدشـــين 
جوائز للكتـــب العلمية وتمويلهـــا. وأصبحت 
حياة العلماء موضوعات مناســـبة لتناولها في 

أفالم رائجة.

أثــــار ســــتيفن هوكينــــغ جدال بيــــن علماء 
األحيــــاء عندمــــا قــــال إنه يــــرى فيروســــات 
الكمبيوتر كشــــكل من أشكال الحياة، ومن ثم 
تكون هــــذه أول عملية خلق يقوم بها الجنس 

البشري. 
وقال في منتدى عن الكمبيوتر في بوسطن 
”حين يكون شكل الحياة الوحيد الذي خلقناه 
حتى اآلن مدّمرا تماما، فأعتقد أن هذا يكشف 
شيئا عن طبيعة البشر… لقد خلقنا حياة على 

شاكلتنا“.
رحل هوكينغ، فيما كان يستعد للسفر إلى 
المريــــخ ضمن رحلة للبحث عن بدائل لألرض 

التي استنزف اإلنسان المجحف مواردها. 
وتركزت آخر أبحاث هوكينغ وتصريحاته 
حــــول حمايــــة الجنس البشــــري والبحث عن 
كواكــــب أخــــرى للعيــــش فيها؛ كما حــــّذر من 
خطورة الذكاء االصطناعي والتطّور الســــريع 

الذي يحدث في هذه الصناعة. 
وأّكد علــــى وجوب وضع قواعد راســــخة 
لضمان ســــالمة جنسنا البشــــري بعد وصول 

تلك اآلالت إلى المرحلة التي سُيستغنى فيها 
عن خدمات اإلنسان.

ورغــــم تعقيــــدات عالــــم الفيزيــــاء وجدية 
األبحــــاث العلميــــة، عــــرف عن هوكينــــغ أنه 
صاحب نكتة وكان في حواراته يقدم نظرياتها 

في إطار بسيط، وساخر أحيانا. 
ورغــــم كل ظروف حركته الصعبة وصحته 
القلقة شــــارك في حلقة من مسلســــل ”نظرية 
الذي عرضته شــــبكة ســــي بي أس  بيغ بانغ“ 

األميركية، في مشهد ثانوي.
 وأدى هوكينغ الذي ســــبق وأن شارك في 
السابق في مسلســــالت مثل ”آل سيمبسون“ 
و“ســــتار تريــــك“، دورا مثــــل  و“فوتورامــــا“ 
شــــخصيته بالحلقــــة، حيــــث يلتقــــي صدفة 
التــــي يؤديها  بشــــخصية ”شــــلدون كوبــــر“ 
الممثل جيم بارســــونز. وعندما ســــألت مجلة 
نيــــو ساينتســــت هوكينــــغ، الذي حلــــم بعقد 
محاضرة في الفضاء بيــــن كوكبين، عن أكثر 
ما يشــــغل تفكيره أجاب قائال ”النساء. إنهن 

لغز كامل“.

ستيفن هوكينغ.. صاحب االنفجار الكبير يرحل قلقا على الجنس البشري

رحلة لم تكتمل إلى املريخ

[ سبر أغوار الكون من مقعد متحرك وكان يطمح لعقد محاضرة بين كوكبين  [ مكتشف الثقوب السوداء أثار شغف الناس بالفيزياء
ــــــم البريطاني ســــــتيفن  ــــــار العال لطاملا أث
ــــــغ االهتمــــــام واملتابعة فــــــي حياته،  هوكين
ــــــر وفاته  ــــــث مأل خب كما فــــــي مماته، حي
الدنيا وشغل الناس على مواقع التواصل 
االجتماعي وفي وسائل اإلعالم، وأصدر 
العلماء كمــــــا السياســــــيون بيانات ترثي 
العالم األشهر الذي سعى لتفسير البعض 
ــــــاة، واصفني  من أعقد األســــــئلة عن احلي

إياه بأنه أعظم العلماء في جيله. 

{بالرغم من أن 11 سبتمبر كان مرعبا، إال أنه لم يهدد بقاء الجنس البشري مثلما تفعل األسلحة النووية}.
{حتى لو تبين أن السفر عبر الزمن مستحيل، فمن المهم أن نفهم لماذا هو مستحيل}

كلمات لن تنسى
[ تطوير الـــذكاء االصطناعي الكامل 
يمكـــن أن يكـــون بمثابة نهايـــة الجنس 
البشـــري، فالذكاء االصطناعي سينطلق 
مـــن تلقاء نفســـه، ويعيد تصميم نفســـه 

بمعدل متزايد باستمرار.

[ ســـتكون كارثة إمكانيـــة االتصال 
بين البشـــر والكائنـــات الفضائية إذ من 
المحتمـــل أن تكون الكائنـــات الفضائية 

متطورة ومتقدمة علينا بمراحل كبيرة.

البشـــري  الجنـــس  أن  أعتقـــد  ال   ]
سيبقى على قيد الحياة خالل األلف عام 
القادمة، إال إذا انتقل إلى الفضاء، لكنني 

متفائل بأننا سنصل إلى النجوم.

[ لقد عشت مع احتمال الوفاة المبكرة 
على مدى السنوات الـ 49 الماضية. لست 
خائفـــا مـــن الموت، ولســـت مســـتعجال 

لوقوعه، فمازال لدي الكثير ألفعله.

} وّجه ســـتيفن هوكينغ رسالة إلى العالم عبر 
صحيفة واشـــنطن بوســـت، عن معاناة الشعب 

السوري.
جاءت رسالة ستيفن بعنوان ”حرب سوريا 
يجـــب أن تنتهي“، وقال فيها ”آمن الفيلســـوف 
اإلغريقي أرســـطو بـــأن الكون أزلـــي، وأن عدم 

تطـــور البشـــرية أكثـــر مما هـــي عليه ســـببه 
الفيضانـــات والكـــوارث الطبيعيـــة التي كانت 
تعيد الحضـــارات إلى نقطة البدايـــة، واليوم، 

يتطور البشر بمعدالت متسارعة“. 
ومعهـــا  تتضاعـــف  ”معارفنـــا  وأضـــاف 
تقنياتنا الحديثة. لكن البشر ال يزالون يحملون 

غرائزهـــم، خصوصا الدوافع العدوانية، والتي 
حملناهـــا منـــذ عصـــر إنســـان الكهـــف. كانت 
للسلوك العدواني ميزات من أجل البقاء، ولكن 
عندمـــا تلتقي التكنولوجيا الحديثة بالســـلوك 
العدوانـــي القديـــم ســـيكون الجنس البشـــري 

بأكمله وكافة أشكال الحياة في خطر داهم“.

ستيفن هوكينغ: حرب سوريا يجب أن تنتهي
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} رغبويا على األقل، لن يتقبل جمهور 
الثورة السورية األولى أن ينتهي حتركهم 

االحتجاجي الذي بدأ في مارس ٢٠١١ بهزمية 
صريحة، لتحّل محل ذلك فكرة أن ثورة ثانية 

ورمبا ثالثة، ستحقق انتصار فكرة الثورة 
األولى بزوال االستبداد، وعودة سوريا إلى 
السوريني، ليختاروا في النهاية شكل حكم 
بلدهم في دستور عصري ينّص على عالقة 
السوريني مع بعضهم، وعلى عالقة احلاكم 

باحملكوم، وواجبات احلاكم، وامتيازات 
احملكومني.

دليلهم إلى ذلك ليس فقط الثورة 
الفرنسية التي تخللتها عهود دكتاتورية 

وإمبراطورية وجمهورية ال تقل سوءًا عن 
حكم ساللة آل بوربون، ورأسهم لويس 
السادس عشر، على الرغم من االنتصار 

السريع للموجة األولى للثورة الفرنسية، بل 
معكوس ثورات الربيع العربي كمؤشر على 

ذلك، حيث يبدو اآلن أن ثورتني مضادتني 
انتصرتا على الثورة في تونس ومصر. 
أما في العمق، فإن الثورة الثانية لن 

تتأخر كثيرا في كل من تونس ومصر، 
وستظهر هذه املرة معززة بوعي استوعب 

التجربة، وليس مجرد ”انتفاضة“ محقة كما 
حدث في كل دول الربيع العربي.

وبني الرغبوية والواقع، قد ال جند فرقا 
على املدى املتوسط والطويل، فثماني سنوات 

ليس عمرا زمنيا مديدا، كما أن سبعني سنة 
قبل حلول عهد اجلمهورية الفرنسية الثالثة 

لم يكن عمرًا مديدًا.
هذا على الرغم من الفرق احلضاري بني 
الواقع السوري والعربي، والواقع األوروبي 
والفرنسي، إضافة إلى فرق الزمان، وطبيعة 

املجتمع الفرنسي وقتها، مقارنة باملجتمع 
السوري، والعربي، اآلن.

وقد يبدو أن الفروق لصالح اآلن السوري، 
فعلى الرغم من تخلف املجتمع السوري 

والعربي، اآلن، فهو رمبا أكثر تقدما من واقع 
فرنسا أيام ثورتها في مراحلها املختلفة، 

حتى لو ذّكرنا أحدهم بعصر نابليون، 
وفتوحاته األوروبية، وغزوه للمشرق العربي.

وتدعم رغبويتنا هذه، التي تكاد تكون 
رغبة كبيرة، وإن لم تكن جامعة، نظرا إلى 

صعود التشاؤم السوري منذ بداية عام ٢٠١٧، 
حالة التحدي التي يعيشها السوريون وحالة 

رفض الهزمية، نفسيًا على األقل. واألهم 
من ذلك أن مجموع اخلسارات نفسها يدعم 
حالة التحدي هذه. اخلسارات الذي تفوق 
في مستواها حتى رقم ٥١١ ألف قتيل (في 

أقل التقديرات) من جميع األطراف املتحاربة، 
حيث قتل ٨٥ في املئة منهم النظام األسدي.

وإذا تقول األرقام املقدرة أن ما ال يقل عن 
١٣ مليون سوري يعيشون خارج مدنهم، منهم 

حوالي ثمانية مليون نازح داخل سوريا، 
وأكثر من خمسة ماليني خارج سوريا، 

كالجئني ومشردين، فإن تقديرات املآسي التي 
يعيش هؤالء تفاصيلها ال حتيط بها األرقام 

وحدها، فكل فرد وعائلة، من هؤالء قصة 
كاملة بتفاصيل استثنائية من املآسي.

وعلى سبيل املثال، هنالك ما ال يقل عن 

٧٥٠ ألف معاق، ممن فقدوا طرفا أو أكثر، أو 
مصابون بنوع من الشلل النصفي أو الكامل. 

وكل من هؤالء يحتاج لشخص واحد على 
األقل ملساعدته في حياته اليومية، ومتابعة 
عالجه ودوائه وإعالته. ما يعني أن مليون 

ونصف املليون في حالة عطالة إنتاجية، 
واالستثناءات من هذا االفتراض تبقى قليلة 

نسبيا.
قبل كل ذلك، تذّكرنا تقارير إعالمية 

وحقوقية وبشكل متكرر، أن خمسة ماليني 
طفل سوري خارج أي دراسة منتظمة منذ 

ست سنوات على األقل. وفي كثير من املناطق 
التي لم تنقطع فيها الدراسة كليا، تراجع 
مستوى التعليم كثيرا، نسبة إلى الوضع 

التعليمي الذي لم يكن مثاليا قبل عام ٢٠١١.
وبحسابات األرقام، خسر خمسة ماليني 

طالب خالل ست سنوات ما مجموعه ٣٠ 
مليون سنة دراسية. وهذه أكبر خسائر 

سوريا باملطلق، حتى دون أن نضخم األرقام 
بحساب عدد األيام الدراسية الضائعة. لكن 
تلك األرقام تتشعب عند بحث آثار ذلك على 

عمالة األطفال، وتراجع اإلشراف العائلي 
على األطفال واملراهقني في ظل تنقلهم 

املفاجئ بني بيئات مختلفة خالل النزوح 
واللجوء، وتشتت انتباههم عند اصطدامهم 

بثقافات اجتماعية مختلفة، ومخاطر اجلنوح 
الالنهائية التي يتعرضون لها.

وكل تلك اخلسارات ستشكل جزءًا مهمًا 
من الوعي بالثورة باستخالص دروس 

احلاضر، وبوعي مواز لوقائع ”املؤامرة 
الكونية“ على سوريا، وليس على النظام 
األسدي. فهذا االصطالح عند بشار األسد 

وإعالمه يطابق بني آل األسد وسوريا، تعبيرا 
عن ابتالعهم الدولة واملجتمع، ثم االقتصاد 
واجلغرافيا، مع رغبة شديدة بابتالع تاريخ 
سوريا الذي ميتد إلى أكثر من ١٢ ألف عام 

مضت.
أما املؤامرة الكونية التي تغذي رغبة 
سوريني بالتبشير بالثورة الثانية فكانت 

احملاولة الدولية الناجحة إلجهاض الثورة 
األولى، حيث عطلت كل جهد سياسي أو 

عسكري، بذله سوريون إلمتام ثورتهم، بغض 
النظر عن حالة اإلفساد التي لعبها املال 

العربي والدولي في سبيل ذلك، كونه تفصيال 
من تفاصيل إحجام املجتمع الدولي عن 

تقدمي دعم جاد للثورة في سبيل إجناحها. 
وهذا اإلحجام في حقيقته هو إرادة دولية، 

وإقليمية، كانت فاعلة، وال حتتاج اليوم إلى 
دليل إلثبات حدوثها بعد اختبار عمره سبع 

سنوات كاملة.
عاطفيًا، نظر جمهور الثورة إلى ثورتهم 
كموضوع، وكحالة تامة من وعي الذات تكاد 
تقول إن الثورة تكتب نفسها، وجتد احللول 

للمؤمنني بها وكأنها يقني يشبه حالة اإلميان 
في األديان واملعتقدات. وال يزال كثير من 
الفاعلني في الثورة األولى يتحدثون عن 

الثورة كـ“فرد“ عاقل، وكمنجز مستقل بذاته، 
على الرغم من اتفاق هذا اجلمهور أن ال 

أدبيات لهذه الثورة، وال منظرين أو قادة. لكن 
الواقع يقول إن ذلك غير حقيقي، حتى بعد 
سبع سنوات من حلظة انتفاض السوريني، 

فال مالمح لقادة، أو قائد، وال وجود ألي 
أدبيات، أو مانيفستو. وهو شيء طبيعي، 

فال توجد ثورة سابقة متتعت بهذه الصفات، 
مبا في ذلك الثورتان الفرنسية والبلشفية، 

على الرغم من وجود شخصية لينني، وأدبه، 
في الثورة الروسية، واملصلحني الفرنسيني 
واألوروبيني الذين كتبوا أدبيات قبل الثورة 

الفرنسية وفي أثنائها، لكن الناس ثاروا على 
طريقتهم هناك، وفي احلالتني لم يتطابق 

املنتج مع مآالت الثورتني. ففي الثورة 
الروسية، مثال، لو امتلك اإلمبراطور نيقوال 
الثاني كاريزما القائد لعاد الشعب الروسي 
إلى الركوع وتخّلى عن البالشفة املنظمني 

واحملرضني على الثورة.
املؤكد أن الثورات العربية على 

الدكتاتوريات كانت كلها انتفاضات محقة، 
لكنها كانت عاطفية أكثر منها سياسية، 

حتى باعتبار أن املطالبة باخلبز والكرامة 
هو مطلب سياسي. واملؤكد التالي أنها 
شكلت بداية كان في مضمون مطالبها 

احلقوق الدستورية، وأولها حق املواطنة، 
وحق محاسبة احلاكم، وتداول السلطة وفق 

نظام انتخابي يتيح مبدأ تكافؤ الفرص، 
وليس توريث إقطاعات سياسية وعائلية. 
وفي املقدمة من ذلك كانت الثورة السورية 

املستحيلة، لكن املمكنة مستقبًال.

من الثورة السورية المستحيلة إلى الثورة الممكنة

{تغير رأي واشـــنطن فـــي الديمقراطية في تركيا مع االســـتبدال التدريجي ألردوغان المعتدل 

بأردوغان المتسلط، إضافة إلى االعتقاالت المتعددة للمواطنين األميركيين.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج األبحاث التركية في معهد واشنطن

{الحل السياسي الذي ستسفر عنه مفاوضات جنيف هو األساس لسالم عادل في سوريا، وثمة 

إمكانية لتعاون االتحاد األوروبي مع األمم المتحدة في هذا الصدد}.

فيديريكا موغيريني
املفوضة العليا لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية

} ال يبدو أن تركيا وألسباب متعددة، مصّنفة 
ضمن احلكومات الدميقراطية، بل تبرز بني 

احللفاء الغربيني باعتبارها األقل تساهال مع 
املعارضة السلمية، واألكثر عدائية ضد الذين 

ال يتفقون مع آراء حزب العدالة والتنمية 
وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد امتد القمع إلى خارج حدود تركيا. 
فاحلكومة وجهازها األمني يحاوالن إقحام 

أداتني رئيسيتني لتأكيد اإلرادة القمعية 
للحكومة. أوال، وبتطبيق اإلجراءات عبر 
”النشرات احلمراء“ إلى جهاز األنتربول، 

حتاول احلكومة استصدار أوامر تسليم كل 
املعارضني وخاصة األكراد وأتباع حركة 

فتح الله غولن إلى تركيا من مختلف أنحاء 
العالم. واألمر الثاني أنها حّولت مسألة إلقاء 

القبض على مواطنني أجانب على أراضيها 
إلى شكل روتيني مما قاد إلى صياغة 

دبلوماسية الرهائن.
اجلزء امللحوظ هنا هو استمرار هذه 

املمارسات، بينما يقف حلفاء تركيا يراقبون 
”من الشرفات“ كما قال مؤخرا أحد الساسة 

األكراد الذي ينشط في حزب يساري وسطي 
باالحتاد األوروبي.

وفي هذا السياق ينبغي أن نندهش مما 
جرى في جمهورية التشيك بإلقاء القبض 
على صالح مسلم، الزعيم السابق حلزب 

االحتاد الدميقراطي، وهو احلزب السوري 
الذي يتعاون مع التحالف الغربي ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية وضد جماعات جهادية 
مسلحة.

اإلعالن عن أن إلقاء القبض عليه كان بناء 
على طلب من حكومة حزب العدالة والتنمية 

كان صدمة ملنظمي مؤمتر دولي كبير تصادف 
أن يتضمن اسمه كلمة ”أمن“، وكان أمرا 
محرجا للحضور الذين جاؤوا من كبرى 

الدول الغربية.

أطلقت السلطات سراح صالح مسلم لكن 
الضرر قد وقع بالفعل. ومن األضرار احتمال 
أن تصرف مراكز األبحاث النظر عن اختيار 

براغ مقرا ألي اجتماعات في املستقبل 
باعتبارها مكانا ”غير آمن“. وفي كل األحوال 
فإن الضيوف املدعوين سيفكرون مليا بشأن 

الذهاب إلى هناك إذا كانوا يشعرون بأي 
تهديد من احلكومة التركية.

لكن، وبصرف النظر عن أي شيء، فإن 
هذه النزعة مستمرة.

ذكرت محطة دويتشه فيله التلفزيونية 
األملانية أن أنقرة بعثت بطلب رسمي إلى 

ستوكهولم لتسليم صالح مسلم الذي تردد 
أنه ذهب إلى السويد، وقد طلبت تركيا إلقاء 

القبض عليه وتسليمه إليها رغم أنه ليس 
مواطنا تركيا. ولم يتضح هل ردت السويد 

على الطلب التركي.
وقد يتهكم البعض ويربطون بني هذه 
اإلجراءات وبني محاوالت أردوغان الفوز 

بأصوات في االنتخابات املقبلة. فهو يعتمد 
على دعاية مفترضة من اعتقال وسجن 

شخصية كبيرة.
لكن لهذه النزعة تأثيرا يتجاوز التطورات 

في تركيا. فمحاولة االستفادة من جهاز 
األنتربول الضطهاد املعارضني األتراك 

واألكراد في اخلارج بوصمهم بأنهم كلهم 
”إرهابيون“ أو ”متواطئون مع اإلرهابيني“ 

هو منط مسمم ميكن أن تستنسخه أي 
أنظمة متعصبة شبيهة تسعى إلى إسكات 

املعارضة.
ذكرت تقارير أنه فور وقوع محاولة 

االنقالب في تركيا في يوليو 2016، بعثت 
أنقرة طلبات لإلنتربول بإلقاء القبض على 

نحو 60 ألف تركي في اخلارج وتسليمهم إلى 
السلطات التركية. ورفض األنتربول الطلب، 
لكن ذلك لم يثن أنقرة عن مواصلة مساعيها 

حتى وإن كان على نطاق أقل هذه املرة. اآلن 
يبدو أنه يوجد شقاق بني أنقرة واألنتربول 

بشأن ما إذا كانت ”النشرات احلمراء“ 
تعسفية. وكانت صحيفة صباح التركية 

املؤيدة للحكومة ذكرت مؤخرا أن األنتربول 
”علق تنفيذ“ أكثر من 50 من هذه النشرات 
التي شملت قوائم شخصيات مطلوبة من 

قبل أنقرة. وإن صح التقرير فإنه يدل على 
أن آليات األمن الدولية تريد حتديد خطوط ال 

تقبل جتاوزها.

ومع ذلك وفي ظل حملة القمع احملمومة 
في تركيا، فإن من احملتمل استمرار هذا 

النزال. والسبب هو إما أن معظم دول 
االحتاد األوروبي تراقب ما يطلق عليها 

”حملة التطهير التركية العاملية“ من 
الشرفات، أو أنها تخشى من مواجهة 

تركيا بسبب خوفها من تهديدها اجلهادي. 
وبالطبع، ترى أنقرة سياسات التهدئة التي 

ينتهجها االحتاد األوروبي نقطة ضعف 
ميكن استغاللها.

لكن إلقاء القبض على مواطنني أجانب 
ومنهم قس أميركي ومواطنون أملان قد زاد 

القلق.

وكتب نيت شينكان املسؤول في منظمة 
فريدم هاوس في مقال له مبجلة فورين 

بوليسي ”أصبح احتجاز الرهائن من قبل 
تركيا واحدة من أشد املشكالت إحلاحا في 

العالقات بني أنقرة وحلفائها الغربيني، وهو 
أمر يعلم اجلميع أنه يحدث لكن الزعماء 

السياسيني والدبلوماسيني يرفضون تسميته 
باسمه“.

وما يثير االستغراب هو الطريقة التي 
أطلق بها سراح دينيز يوجيل، وهو صحافي 

أملاني من أصل تركي يعمل بصحيفة دي 
فيلت، ووصفه لها بأنها ”صفقة قذرة“ بني 

أنقرة وبرلني. وكانت السلطات التركية 
احتجزت الرجل دون وجه حق لنحو عام في 

حبس انفرادي.
وتقول تقارير إن السلطات التركية 
حتتجز خمسة أملان على األقل وثالثة 

أميركيني وعددا غير معروف من الهولنديني- 
األتراك. وال يثير موقفهم القلق فحسب، بل 
يدعو أيضا إلى احلذر الشديد في عالقات 

الغرب مع احلليف التركي.
ومؤخرا، يبني حادث إلقاء القبض على 

جنديني يونانيني كانا في دورية على احلدود 
اليونانية-التركية واألحداث التي أعقبته أن 
تركيا ستصّر على استمرار هذا النهج الذي 
وصفه شينكان بعبارة ”سياسات الرهائن“.

وطلبت تركيا تسليم ثمانية ضباط 
أتراك تتهمهم باملشاركة في االنقالب الفاشل 

ضمن اتفاقية تبادل وهو أمر رفضته أثينا 
بشدة. وأصبح الشقاق مشكلة داخل االحتاد 

األوروبي وحلف شمال األطلسي (الناتو) 
واألمم املتحدة دون أي نتيجة معروفة.

واملدى الذي سيصل إليه هذا السلوك 
يعتمد كثيرا على إمكانية وطريقة إعادة 

احللفاء الغربيني تعريف عالقاتهم بحكومة 
حزب العدالة والتنمية احلاكم.

 حملة التطهير التركية الشاملة تضع األنتربول في موقف صعب

كل الخسارات السورية ستشكل جزءا 

مهما من الوعي بالثورة باستخالص 

دروس الحاضر، وبوعي مواز لوقائع 

{المؤامرة الكونية} على سوريا، وليس 

على النظام األسدي

معظم دول االتحاد األوروبي تراقب ما 

يطلق عليها {حملة التطهير التركية 

العالمية} من الشرفات، أو أنها تخشى 

من مواجهة تركيا بسبب خوفها من 

تهديدها الجهادي

تبرز تركيا بين الحلفاء الغربيين 

باعتبارها األقل تساهال مع المعارضة 

السلمية، واألكثر عدائية ضد الذين ال 

يتفقون مع آراء حزب العدالة والتنمية 

وزعيمه رجب طيب أردوغان
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آراء

اجلزائري،  } دعا رئيس حزب ”جيل جديد“ 
جياللي سفيان، السبت املاضي، املعارضة 

اجلزائرية إلى ”رّص الصفوف“ وتقدمي مرشح 
واحد ميثل شتى األحزاب والشخصيات 

املعارضة في املشهد السياسي اجلزائري 
خلوض االنتخابات الرئاسية القادمة في 

عام 2019. ويعد هذا املشروع مبثابة مرحلة 
انتقالية يتّم فيها تأسيس ما يسميه بالطبقة 
السياسية في اجلزائر. في هذا السياق ألّح 
جياللي على ضرورة وضع برنامج ”توافقي 

بالتنسيق بني املعارضة السياسية واملجتمع 
املدني والنقابات املستقلة واجلمعيات 

والشخصيات، ثم بعد ذلك يتم تعيني مرشحها 
للرئاسيات وفق طرق دميقراطية“.

هذا وقد أكد جياللي على أهمية العمل 
وفق رؤية سياسية واضحة في الفترة 
االنتقالية التي دعا إليها بهدف إجناز 

”إصالحات جوهرية تؤدي إلى دستور يضمن 
استقاللية القضاء والتمكني من إنشاء محكمة 

دستورية وتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم 
االنتخابات، وإعادة النظر في القوانني 

املتعلقة باجلمعيات واألحزاب، قبل تنظيم 
انتخابات تشريعية ثم محلية“.

يبدو أن أحزاب املعارضة وكذلك 
الشخصيات املدنية التي حضرت احتفال 

حزب جيل جديد بالذكرى السابعة لتأسيسه 
لم تتجاوب مع مقترح رئيس احلزب، حيث 
بقيت دعوته إلى ترشيح مرشح واحد ميثل 

املعارضة معلقة في الهواء، وينتظر أّال تتحول 
إلى واقع مادي ملموس.

ال شك أن دعوة جياللي سفيان تتميز 
بالرومانسية املغرقة في الطرح السياسي 

العاطفي، ورغم ذلك فهي إيجابية جزئيا من 
حيث الشكل باعتبارها اختبارا جديدا لنوايا 

املعارضة وكشفا لتشظيها املزمن، ولكن 
تطبيق مضمون هذه الدعوة وحتقيق وحدة 

املعارضة اجلزائرية عمليا أمر مستبعد نظرا 
لغلبة الطموحات الفردية على قادتها، وجراء 

فشلها على مدى سنوات طويلة في املرور 
بطور بناء رأسمالها السياسي الناضج من 

القوى الوطنية العصرية في عمق املجتمع 
املدني الذي ترك وحيدا، حيث لم ُينّظم إلى 

يومنا هذا لكي يتحول إلى قاعدة صلبة 
مستقلة عن النظام احلاكم.

ونظرا لهذا الوضع املزري الذي تتخبط 
فيه أحزاب املعارضة فإنه ال ميكن لها 

اختيار مرشح يعّبر عنها وله القدرة على 
التأثير واالستقطاب في ظل تشتتها عقائديا 
وتنظيميا، وبسبب فقدانها للمصداقية لدى 

أغلبية أفراد املجتمع املدني وخاصة بني 
األوساط الشعبية. وتبّني حتليالت املراقبني 

السياسيني أن املعارضة اجلزائرية، سواء 
كانت أحزابا أو شخصيات مدنية مستقلة، 

قد أصابها التكلس وال تعرف كيف تبني 
العالقة احلقيقية مع املجتمع املدني، ويعود 

السبب في ذلك إلى كونها حديثة العهد 
بالعمل السياسي املؤسس على الفكر اجلديد 

والعصري، وإلى كونها تتصرف بذهنية 
متخلفة ودكتاتورية تعيد إنتاج منوذج النظام 

احلاكم وسلوكه الفوقي املعزول عن القاعدة 
الشعبية في الغالب.

وهنا تنبغي اإلجابة عن السؤالني 
املركبني: ملاذا فشلت أحزاب املعارضة 

اإلسالمية واليسارية والليبرالية والوطنية 
التقليدية في تشكيل وحدتها التكتيكية في 

املشهد السياسي اجلزائري الراهن ولو مؤقتا 
ضد النظام احلاكم وأحزاب املواالة التي تدور 
في فلكه ومتثل واجهته السياسية؟ ثم ملاذا لم 
تنجح أيضا في تشكيل مجتمع مدني مستقل 

ومنظم وفاعل له تـأثير حاسم في الساحة 
السياسية والثقافية والنقابية اجلزائرية منذ 
فتح املجال للتعددية احلزبية إلى يومنا هذا؟

اجلواب على هذين السؤالني يفترض 
مسبقا القول إن املعارضة اجلزائرية قد 

عجزت عن إيجاد تصور منطقي حلل جذري 
ملشكلة كبيرة تتمثل في غياب برنامج وطني 

لديها يوحد بني املجتمع املدني واملواطنة 
من جهة، ومييز في آن واحد بني عبث 

تكوين دكاكني األحزاب كيفما اتفق وبني 
استراتيجيات املشاركة في اتخاذ القرارات 

وفي بناء مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
فالنظام اجلزائري ال يخشى من كثرة األحزاب 

املجهرية والروابط واجلمعيات والنقابات 
التي تدور في فلكه أو تقوم بالوكالة بتطبيق 
سياساته. فالتجارب املتراكمة قد علمتنا أن 
هذا النظام قد بارك مرارا وتكرارا عمليات 

تفكك اإلسالميني إلى فصائل حزبية كما أنه 
قام بنفس الشيء جتاه ما يسمى باألحزاب 

والشخصيات اليسارية، وجتاه األحزاب ذات 
الطابع اإلثني.

املشكلة املعقدة الثانية التي تعاني منها 
املعارضة اجلزائرية هي جهلها حلقيقة 
أن النظام اجلزائري له خبرة طويلة في 

امتصاص الغضب الشعبي وحتريفه عن 
مجراه كلما اشتّد، كما ميلك أيضا ثقافة 

إدارة األزمات. على هذا األساس جند النظام 
اجلزائري احلاكم يعامل مثال، أطياف 

املعارضة اجلزائرية املفككة واملشتتة كجزء 
من البنية الكلية لألزمة التي يديرها، وال ينظر 

إليها كقوة سياسية شرعية لها امتداد في 
الفضاء الشعبي لها القدرة على إنتاج شروط 
االنتقال السلمي من احلكم العسكري األمني 

إلى طور احلكم الدميقراطي في ظل دولة 
الرفاه االجتماعي العادلة.

ال شك أن نقطة ضعف املعارضة اجلزائرية 
تكمن في كونها غالبا ما تكرس بال وعي 

هذه الصورة التي شكلها لها وعنها النظام 
اجلزائري، ثم أصبح يشغلها بنجاح وكفاءة 

عاليني في مناسبات االنتخابات املختلفة 
ضدها لبسط هيمنته املطلقة عليها، ويوظفها 
في األوقات التي تتخللها املطبات االجتماعية 

أو اإلثنية لكي يتجاوزها ويقفز عليها.
وفي تقدير احملللني السياسيني فإن 

دعوات هذا احلزب املعارض املجهري، أو 
تلك الشخصية املعارضة املعزولة إلى وحدة 

رومانسية للمعارضة التي تتنكر حلقائق 
التباينات اجلوهرية التي فّرخت العشرات 

من األحزاب املجهرية الفاقدة للعمق الشعبي، 
ال ميكن أن حتدث نقلة نوعية في الذهنية 

السياسية اجلزائرية.

} غالبا ما يفضل الناس العاديون أن متتزج 
األمنيات بالواقع من أجل أّال يتمكن منهم 

كابوس اليأس.
في العراق وهو بلد منكوب منذ عقود، 

ال ميلك الناس سوى أن يقاوموا اليأس 
بضراوة وإن كان ثمن تلك املقاومة باهظا.

عليهم أّال يصدقوا كل ما ُيقال عن فساد 
حكامهم وأحزابهم وقضائهم وحوزاتهم 
الدينية وجيشهم وكل ما ميّت بصلة إلى 

دولتهم. فالفساد موجود في كل العالم. في 
أرقى األنظمة الدميقراطية هناك فاسدون. 
أما مستوياته الكارثية في العراق فيمكن 

التغاضي عنها.
عليهم أيضا أن يرفضوا حقيقة أنهم 
صاروا، من حيث ال يدرون، مجّرد أدوات 

تنّفذ من خاللها أطراف معروفة مشاريعها 
الهادفة إلى تدمير ما تبّقى من العناصر 

التي ميكن من خاللها التعرف على 
مالمحهم باعتبارهم شعبا واحدا ميلك 

خصوصياته التي جتمعه، كما هو حال كل 
شعوب العالم.

قبل االحتالل األميركي تعرض العراق 
عبر أكثر من خمسة عقود من تاريخه 

إلى محن عظيمة، غير أن أّي واحدة من 
تلك احملن لم تكن لتهدد وحدته الوطنية، 

ال باملعنى السياسي وحده بل وأيضا 
باملعنيني االجتماعي والثقافي. حتى أن 

مصطلح األقليات لم يكن كثير االستعمال، 
ال في أدبيات السلطة وال في اإلعالم الذي 

كان جزءا من تلك السلطة. أما حياة الناس 
وثقافتهم فقد كانتا مليئتني بكل خبرات 

العرفان بذلك التنوع.
غير أن األمور لم تعد كذلك بعد أن فرض 

احملتل األميركي مفهوم ”املكونات“ من 
خالل مجلس احلكم، وصوال إلى الدستور 
الذي أقّر -ضمنيا- أن العراقيني مجموعة 

من األقليات. وكان الدستور ذلك الباب 
الذي انفتح على نظام احملاصصة الطائفية 

والعرقية.
وألن مصطلحي ”سنة“ و“شيعة“ هما 
مصطلحان دينيان، فقد بات اجلزء األكبر 

من الشعب العراقي ُيعَرف بناء على مذهبه 
الديني. وهو ما يعني أن احملتل أعاد بناء 

املجتمع العراقي على أساس ديني.
لهذا برز مفهوم ”أهل الذّمة“ وهو 

مفهوم لم يعرفه العراقيون في ظل الدولة 

الوطنية احلديثة التي تأسست في عشرينات 
القرن املاضي. يذكر العراقيون أن وزير 

ماليتهم األول كان يهوديا. كما أن واحدا 
من أكثر رؤساء وزارتهم شهرة كان كرديا. 

أما مؤسس أول فوج من جيشهم والذي 
كان يحمل اسم اإلمام املقدس لدى الشيعة 
”موسى الكاظم“ فقد كان سنيا، وغالبا ما 

كان محافظو البنك املركزي مسيحيني. وكان 
رئيس جامعة بغداد صابئيا ذات مرة.
كل ذلك يعني أن القانون العراقي 

يوم كانت هناك دولة حديثة لم يفرق بني 
مواطن وآخر على أساس الدين أو العرق، 
بل نظر إلى اجلميع متساوين في احلقوق 

والواجبات. كانت املواطنة هي املبدأ في 
احلقوق والواجبات.

أما في ظل الدولة الدينية التي فرضها 
احملتل على العراق حني وزع عربهم بني 

شيعي وسني فإن ”أهل الذّمة“ وهو مصطلح 
ديني صاروا حتت األقدام. لقد أرسلت 

اجلحيم رسلها على هيئة ميليشيات للقتل 
في ظل معادلة ثالثية األبعاد؛ ”إما أن تدفع 

اجلزية وإما تعلن إسالمك أو ُتقتل“.
يكذب من يزعم أن تنظيم داعش وحده 

قتل املسيحيني واإليزيديني. لقد قتلت 
امليليشيات الشيعية املئات من املسيحيني 
والصابئة. ناهيك عن عشرات اآلالف التي 

قتلت من السنة.
إن نظام أسلمة البلد بدءا من اإلقرار 

بتوزيع سكانه بني الطوائف سمح بانهيار 
وحدته الوطنية فكان لزاما أن يقع احلّد على 

غير املسلمني.
لن يكون في إمكان املسيحيني والصابئة 
واإليزيديني والشبك أن يجادلوا في مسألة 

مواطنتهم، ذلك ألن مصطلح املواطنة لم 
يعد موجودا. لقد فقدوا املظلة التي كانت 

حتميهم من االنتقام.
غير أن املفارقة تكمن في أن سنة العراق 

وشيعته وأكراده كانوا هم اآلخرون قد فقدوا 
تلك املظلة.

لذلك فإن كل ما يقوله سياسيو العراق 
املوجودون في السلطة على أساس طائفي 

عن الوحدة الوطنية ما هو إال نوع من 
تسويق كذبة، ُيراد من ورائها إخفاء حقيقة 

أن العراق لم يعد وطنا ملواطنيه، بغض 
النظر عن دينهم ومذهبهم وعرقهم بعد أن ّمت 

تلويث وحدته الوطنية بسخام الطائفية.

زيف الوحدة الوطنية في العراق

المعارضة الجزائرية وعقدة فقدان العمق الشعبي

{حان الوقت لكي تتوحد أحزاب المعارضة قبل رئاســـيات 2019، لكي تتم بلورة برنامج سياسي 

هدفه إنقاذ الجزائر من أنياب األزمة االقتصادية التي باتت تنهش العديد من القطاعات}.

جياللي سفيان
رئيس حزب ”جيل جديد“ في اجلزائر

{بالتعاون مع حكومة إقليم كردســـتان تم رفع الحظر الدولـــي عن مطارات إقليم أمام الرحالت 

الجوية الدولية. بغداد وأربيل ملتزمتين بالدستور العراقي}.
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مكرمة العبادي لشعب كردستان
} وأخيرا فعلها حزب الدعوة وأجبر حكومة 

احلزب الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني الكردستاني على الرضوخ إلرادته، 

واالنصياع لكل قراراته وأوامره دون نقاش، 
وعذره أنه يحافظ على وحدة العراق، أرضا 

وشعبا، ويرفض املتجاوزين على القانون 
وعلى الدستور.

بعبارة أخرى، لقد فعل حيدر العبادي 
بالشعب الكردي، بكل تنّوعاته السياسية 

والعشائرية واملناطقية واإلقطاعية املتوارثة 
من قدمي الزمان، ما لم يفعله أحٌد قبله من 

حكام الدولة العراقية، سنيا كان أو شيعيا، 
مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، ابتداًء بنوري 

السعيد، ومرورا بالزعيم عبدالكرمي قاسم، 
ثم عبدالسالم محمد عارف، ثم أحمد حسن 
البكر، وانتهاًء بخامت األقوياء واجلبارين، 
صدام حسني. فقد متكن من أن ينتزع حق 

اإلدارة واإلجازة والرقابة واإلشراف على كل 
مداخل اإلقليم ومخارجه املعلومة واملجهولة، 

وجرد حكومتها، عمليا وواقعيا، من 
صالحياتها، وأغلق الباب، من اآلن وإلى أن 
يشاء الله، ال على االنفصال، فقط، بل أسقط 

حتى صيغة احلكم الذاتي التي قد يطالب 
األكراد بالعودة إليها، بعد أن تكّبروا عليها 

ووطووها من سنني.
فبعد شهور من عقابه اجلماعي لشعب 
كردستان رفع العبادي حظره الذي كان قد 
فرضه على الرحالت الدولية عبر مطاري 

أربيل والسليمانية، بعد أن استجابت حكومة 
كردستان لشرط تسليم مهمة إدارة املطارين 

حلكومة حزب الدعوة احلليف القدمي احلميم. 
وكان قد استعاد، قبل ذلك، صالحية إدارة 

موارد اإلقليم من نفط كركوك ومعابراحلدود.
وبهذا يكون مسعود البارزاني، باستفتائه 

غير القانوني وغير املبرر، وبتهديداته 
باالنفصال، قد ذبح لنا نظام احملاصصة، من 
الوريد إلى الوريد، وَنَسف النظام الفيدرالي 

املغشوش، من جذوره، وأعلن للعالم أن 
العراق كله، من جنوبه إلى شماله، قدأصبح، 
بعد اليوم، مستعمرة واحدة موحدة ملحقة 

بدولة الولي الفقيه، ولو كره الكارهون.
ورغم أن صدور قرار فتح املطارين ودفع 

رواتب املوظفني أفضل من عدم صدوره، 
إال أن شعب كردستان لن يعود بهذا القرار 
إلى سابق حريته وبحبوبة العيش القدمي، 
بل سيبقى حتت مطرقة احللفاء العراقيني 

واإليرانيني واألتراك، زمنا ليس بقصير.
أما مسعود البارزاني، وقد هجر السلطة 

بعد أن جرَّ كل هذه املصائب على الشعب 
الكردي، فقد علق على القرار قائال ”إن 

مشاكل اإلقليم مع بغداد ليست محصورة في 
املطارات واملوازنة فقط“. مؤكدا أن ”املشكالت 

بني بغداد وأربيل هي تاريخية وسياسية 
وقومية وإنسانية واقتصادية ودستورية”.

وهو بهذا يؤكد أنه ما زال في نفس 
عنجهيته وعناده وقصور فهمه لظروف 

املنطقة والعالم، وما زال يدير نفس أسطوانته 
املشروخة التي تكسرت وأصبحت شظايا.
واحلقيقة التي ينبغي أن ُنذّكر قراَءنا 

بها هنا هي أن حيدر العبادي، رغم قسوته 
وجبروته، قد يصبح، عما قريب، حمامة 

سالم رقيقة مع كردستان إذا ما حتققت إرادة 
الباب العالي في طهران وُتّوج هادي العامري 
رئيسا للوزراء، أو غيُره من صقور امليليشيات 

اإلسالمية التي ال ترحم.
واملوعظة التي نخرج بها من كل ما 

حدث، بعد أن ثبت أن حتالف القادة األكراد، 
ومنهم خاصة، مسعود البارزاني وجالل 

الطالباني، مع أحزاب والية الفقيه ومخابرات 
حافظ األسد وبشار، كان خطأ قاتال، هي 

أن استمرار احلكومة الكردية وأحزابها في 
السعي الستعادة التحالفات القدمية، وحتقيق 

التراضي مع تلك األحزاب وامليليشيات، من 
جديد، مضيعُة وقت وجهد، وجري لقبض 

سراب.
فبعد أن أدار مسعود وجالل ورفاقهما 
قادُة اجلبهة الكردستانية ظهورهم للقوى 
العراقية الدميقراطية الليبرالية العربية 

والكردية، من أيام املعارضة العراقية 
السابقة، وحتى قبل غزو صدام للكويت 

بأعوام، وتآمروا عليها، وهمشوها، ومنعوها 
من دخول نادي محاصصتهم، بعد الغزو 

األميركي واالحتالل اإليراني، والتي اعتبروها 
إقطاعايات خاصة بهم دون شريك، آن أن 

تفهم اجلماهير الكردية العاقلة أن قادتها، 
بانتهازيتهم وفسادهم وغرورهم، لم يفسدوا 

احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية في كردستان وحدها، بل 

ذبحوا حلم الشعب العراقي كِلّه في والدة 
دولته اجلديدة الدميقراطية املتحضرة 
املتنورة العاقلة، دولة العدل واملساواة 

وسلطة القانون، وتعاونوا مع شركائهم 
في احملاصصة على اعتماد ثقافة التزوير 

واالختالس واالقتتال. فهل تعود إلى شقيقتها 
اجلماهير العراقية األخرى الغاضبة املتحفزة، 

وتبدأ نضالها املشترك من أجل طرد أعداء 
حريتها وكرامتها ولقمة عيشها الكرمي، من 
القصر اجلمهوري ورئاسة الوزراء والبرملان؟

فكل اخلراب الذي أحدثته العمائم 
العراقية اإليرانية وحلفاؤها السياسيون 
األكراد، ليس في كردستان العراق وحدها 

بل في العراق كله، واخلراب املقبل الذي 
سيحدثه القادة اجلدد القادمون، هادي 

العامري وأبومهدي املهندس وقيس اخلزعلي، 
في قادم األيام، لم يكن ليحدث لو كان القادة 

األكراد، قبل سقوط النظام السابق وبعده، لم 
يتحالفوا مع أحزاب املرشد األعلى اإليراني، 

ولو أصروا على أن كردستان العراق في دولة 
عراقية واحدة قوية عزيزة آمنة ومزدهرة 

أفضل وأشرف وأنفع من وهم جعلها دويلة 
صغيرة لن ترى النور في عشرات قادمة من 

السنني.
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الخراب الذي أحدثته العمائم العراقية 

اإليرانية وحلفاؤها األكراد، ليس في 

كردستان العراق وحدها بل في العراق 

كله، لم يكن ليحدث لو كان القادة 

األكراد لم يتحالفوا مع أحزاب المرشد 

األعلى اإليراني

ما يقوله سياسيو العراق عن الوحدة 

الوطنية ما هو إال نوع من تسويق 

راد من ورائها إخفاء حقيقة أن 
ُ
كذبة، ي

العراق لم يعد وطنا لمواطنيه، بغض 

النظر عن دينهم ومذهبهم وعرقهم

لماذا فشلت أحزاب المعارضة 

اإلسالمية واليسارية والليبرالية 

والوطنية التقليدية في تشكيل 

وحدتها التكتيكية في المشهد 

السياسي الجزائري ولو مؤقتا ضد 

النظام الحاكم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري



اقتصاد
{عدد متزايد من الشـــركات األلمانية يواجه اختناقات في الحصول على العمالة الماهرة، وهو ما 

بدأ يصبح تحديا كبيرا لالقتصاد األلماني بالكامل}.

أكيم ديركس
مدير احتاد غرف التجارة والصناعة األملانية

{صادرات موريتانيا من األســـماك في العام الماضي بلغت نحو 360 ألف طن، والحكومة تبذل 

جهودا كبيرة لتطوير قطاع الصيد}.

الناني ولد أشورقه
وزير الصيد واالقتصاد البحري املوريتاني

حممد محاد

} القاهرة - كشـــفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
أن احلكومـــة املصريـــة تســـابق الزمن لوضع 
اســـتراتيجية تعيد رسم اخلارطة الزراعية في 
البـــالد ملواجهـــة تداعيات انخفاض منســـوب 
ميـــاه النيل مع اقتراب إثيوبيا من االنتهاء من 

بناء سد النهضة.
الزراعـــة  وزارة  إن  املصـــادر  وقالـــت 
واســـتصالح األراضي قدمـــت للحكومة قائمة 
باحملاصيـــل األكثر اســـتهالكا للميـــاه متهيدا 
إلصـــدار قـــرار وزاري مبنع زراعتهـــا، توفيرا 

للمياه.
أن عددا من  وأكـــدت املصـــادر لـ”العـــرب“ 
أصنـــاف محصول األرز تتصـــدر القائمة التي 
تشمل أيضا القصب والقمح والذرة والبرسيم. 
ورجحـــت أن يتم االتفاق علـــى زراعة أصناف 
محددة مـــن كل محصول وتوزيـــع بذوره على 
املزارعـــني، ومنـــع زراعة أصنـــاف األرز عالية 

االستهالك للمياه.
وتقـــدر حصة مصر مـــن مياه نهـــر النيل 
نحو 55.5 مليار متر مكعب، ويســـتهلك القطاع 
الزراعي نحو 47 مليار متر مكعب أي ما يعادل 

نحو 85 باملئة منها.
وتوقعت دراســـات كلية الزراعـــة بجامعة 
القاهـــرة أن تفقد مصـــر 17 باملئة من أراضيها 
الزراعية حال اجتاه إثيوبيا مللء ســـد النهضة 
خالل ســـت ســـنوات، ونحو 51 باملئـــة إذا مت 

تقليل فترة امللء إلى ثالث سنوات.
وقال خالد بدوي وزير قطاع األعمال العام 
لـ”العـــرب“ إن الوزارة ”أعـــدت خطة لتخفيض 
املســـاحات الزراعية من قصب السكر بنحو 50 

باملئة“.
وأوضـــح أن اخلطـــة تركـــز على التوســـع 
فـــي زراعة البنجر (الشـــمندر) بهدف ترشـــيد 

استهالك املياه، ألن فدان قصب السكر يستهلك 
ثالثـــة أضعاف املياه املســـتخدمة في ري فدان 

البنجر.
وتتـــّم زراعة 300 ألف فدان ســـنويا بقصب 
السكر، حيث يحتاج فدان القصب نحو 12 ألف 
متر مكعب ســـنويا من املياه، بينما تســـتهلك 
نفس املســـاحة للبنجر نحو أربعـــة آالف متر 

مكعب.
وتصل الـــدورة الزراعية للقصب نحو 360 
يومـــا، بينما تصل في البنجـــر نحو 200 يوم، 
ما يتيح زراعة األراضي بأكثر من محصول في 

العام.
ودشـــنت القاهـــرة مؤخـــرا أول مشـــروع 
للزراعـــات احملميـــة لتأســـيس مئـــة ألف بيت 
زجاجـــي لزراعـــة احملاصيـــل بهـــدف زيـــادة 
اإلنتاجية وترشيد اســـتهالك مياه النيل، على 

مساحة 20 ألف فدان.
ومت افتتاح املرحلة األولى منه بنحو 5 آالف 
مزرعة محمية على مساحة ألف فدان، ويتوقع 
أن حتقـــق قدرة إنتاجيـــة بنحو 1.5 مليون طن 
سنويا من أصناف اخلضروات املختلفة، وهي 
تعـــادل إنتاجيـــة أكثـــر من مئة ألـــف فدان من 

الزراعات املكشوفة.
احملميـــة  املـــزارع  تكنولوجيـــا  وترشـــد 
اســـتخدام املياه في عمليات الري بنســـبة 90 
باملئـــة، مـــا يعزز من خطـــط القاهـــرة الرامية 

لترشيد استهالك املياه خالل الفترة املقبلة.
وقال صفـــوت احلداد نائـــب وزير الزراعة 
لـ”العرب“ إن ”اخلارطة الزراعية تشـــمل زراعة 
األصناف األقل اســـتهالكًا للمياه، واألقل أياما 

في دورة اإلنتاج“.
وحذر خبراء من تقليل مساحات محصول 
األرض بدعوى ترشـــيد اســـتهالك املياه، وأكد 
شريف فياض، األستاذ مبركز بحوث الصحراء 

أن األرز هو احملصول الوحيد الذي  لـ”العرب“ 
يغســـل التربة الزراعيـــة ويحميها من األمالح 
ولوال زراعته لتعرضت منطقة الدلتا للتصحر.

ودعا إلى ضـــرورة البحث عن بدائل منها، 
رّي احملاصيل في األراضي الصحراوية، مبياه 
اآلبار كما هو احلال في مشروع املليون ونصف 
املليون فدان الذي أطلقته احلكومة قبل عامني.

وأوضـــح مصطفى النجاري رئيس شـــعبة 
األرز باملجلس التصديري للحاصالت الزراعية، 
أن منع زراعة عدد من أصناف األرز يفقد مصر 
أسواقا خارجية حيث تقدر صادراتها السنوية 

بنحو 800 ألف طن سنويا.
إلى أن هناك  وأشار في تصريح لـ”العرب“ 
دراســـات عديدة أكـــدت بـــراءة األرز من تهمة 

اســـتهالك امليـــاه، وال بد مـــن التفكيـــر مببدأ 
التكلفة والعائد في رسم اخلارطة الزراعية.

وكلف عبداملنعـــم البنا وزير الزراعة، مركز 
البحـــوث الزراعية بالقيام بحمـــالت للتوعية 
بأســـاليب ترشـــيد املياه بجميـــع احملافظات 

والتركيز على القرى واملناطق النائية.
ودعـــا الباحثـــون باملركـــز إلـــى ضـــرورة 
استنباط أصناف نباتية أكثر حتمًال للملوحة، 
وأخرى ميكـــن أن تتحمل الـــري مبياه البحر، 
وتتأقلم مع التغيرات املناخية املختلفة، وأكثر 

قدرة على مقاومة األمراض واآلفات.
وكشـــف ســـعيد خليـــل، اخلبيـــر مبركـــز 
البحـــوث الزراعيـــة أنه مت اســـتنباط أصناف 
جديدة مـــن محصول األرز بكليـــة الزراعة في 

جامعـــة الزقازيق مبحافظة الشـــرقية في دلتا 
مصر وأطلق عليها ”عرابي 1“ و”عرابي 2“.

إن ”هذيـــن الصنفني أقل  وقال لـ”العـــرب“ 
اســـتهالكا للميـــاه، إال أن وزارة الزراعـــة لـــم 
تعتـــرف بهمـــا أو تســـجلهما، رغـــم صالحية 

زراعتهما في مناطق الدلتا والصحراء“.
وتتفاقم مشـــكلة ترشـــيد املياه في منطقة 
الدلتـــا حيـــث يقبـــل املزارعـــون علـــى زراعة 
البرســـيم لتربية حيواناتهم ويستهلك الفدان 

منه حوالي 4 آالف متر مكعب من املياه.
ويصعب تطبيق ُنظم الري احلديثة في تلك 
املنطقة بســـبب تفتت امللكية الزراعية، ما يزيد 
تكلفة تأسيس شـــبكات حديثة للري بالتنقيط، 

بدال من أساليب الري بالغمر املتبعة حاليًا.

ــــــى مراجعات عاجلة لألمناط  أجبرت اآلفــــــاق املقلقة إلمدادات املياه احلكومة املصرية عل
ــــــة ملواجهة مرحلة الفقــــــر املائي املتوقعة. ومن املتوقع أن تتضمن االســــــتراتيجية  الزراعي

اجلديدة منع زراعة أصناف كثيفة االستهالك للمياه، رغم تضارب آراء اخلبراء.

القاهرة تعيد رسم الخارطة الزراعية لمواجهة الفقر المائي

[ الحكومة تبدأ مراجعة شاملة لجدوى األنماط الزراعية التقليدية  [ إعداد قائمة بالمحاصيل األكثر استهالكا للمياه تمهيدا لمنع زراعتها

محاصيل مهددة باالنقراض لتكلفتها العالية

} لنــدن - يواجـــه العراق، ثانـــي أكبر منتج 
للنفـــط اخلـــام في منظمـــة أوبـــك، عقبات في 
املرحلـــة املقبلة لزيـــادة طاقتـــه اإلنتاجية مع 
تراجع شهية شركات النفط العاملية لالستثمار 

في القطاع منخفض العائد في البالد.
اإلنتـــاج  مســـتويات  خفضـــت  وبعدمـــا 
املســـتهدفة فـــي 2013 و2014، تقـــوم معظـــم 
شــــركات النفط األجنبيـة بتعديل مســـتويات 
إنتاج حقولهـا املستهدفة باملـزيد من اخلفض، 
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة ومن الشـــركات إن 

النقاشـــات املتعلقــــة بذلــــك متضـــي بوتيرة 
بطيئة.

وتظهـــر تقديـــرات رويتـــرز أن النمو كان 
السمة املميزة إلنتاج العراق في العقد األخير 
بزيادة جتاوزت 2.5 مليون برميل يوميا ليبلغ 
ذروتـــه عنـد 4.71 مليون برميـــل يوميا نهـاية 

عام 2016.
ويديـــن العراق بجزء كبير مـــن هذا النمو 
للزيـــادات التـــي حققتهـــا شـــركات بي.بـــي 
واكســـون موبيل ولوك أويل وإينـــي وتوتال 

ورويال داتش شل، التي أعادت تطوير حقوله 
بعد الغزو األميركي في 2003.

لكن تلك الشركات تشـــكو منذ فترة طويلة 
مـــن أن عقـــود اخلدمة الفنية التـــي تعمل بها 
بغـــداد مـــع الشـــركات األجنبية فـــي القطاع 
متشـــددة أكثر من الالزم وتتيح عائدا ضئيال 

على االستثمار.
وتفاوضت معظم الشـــركات في السنوات 
اخلمـــس املاضية على خفض إنتاجها، ما دفع 
بغداد لتقليص الطاقة اإلنتاجية من 12 مليون 

برميل يوميا إلى 9 ماليني برميل يوميا.
ويبـــدو هذا املســـتوى بعيد املنـــال حيث 
يهـــدف العراق لزيـــادة طاقتـــه اإلنتاجية إلى 
نحـــو 7 ماليني برميـــل يوميا بحلـــول 2022. 
وقال عبداملهدي العميـــدي مدير إدارة العقود 

إن  لرويتـــرز  النفـــط  بـــوزارة  والتراخيـــص 
”الشركات باســـتثناء بتروناس وتوتال تقترح 

خفض إنتاجها“.
وكان العميـــدي قال على هامش مؤمتر في 
برلني الشـــهر املاضي ”نقبل مـــن حيث املبدأ 
خفض مســـتوى اإلنتـــاج املســـتهدف حلقول 
معينـــة إلى معدالت أقل، لكـــن كل ذلك يخضع 

للنقاش“.
وتعهدت توتال، مع شريكتها بتروتشاينا، 
بتنفيـــذ املرحلـــة الثالثـــة مـــن توســـعة حقل 
احللفايـــة، الذي تقدر احتياطياتـــه بنحو 4.1 
مليـــار برميل، بهدف مضاعفة إنتاجه إلى 400 
ألف برميـــل يوميا في 2019. وتتجه بتروناس 
نحو الوصول إلـــى 230 ألف برميل يوميا في 

حقل الغراف.
ويقول أيان توم، احمللل لدى وود ماكينزي 
لالستشـــارات إن مـــا يحصـــل اآلن هو موجة 
ثانيـــة من إعـــادة التفاوض في ضوء أســـعار 
النفط وانخفاض امليزانيات بشـــكل كبير عما 

كانت عليه قبل خمس سنوات.
وأضـــاف ”هناك بدائل في النفط الصخري 
واملياه العميقة لكثير من الشركات في العراق 

تبدو أفضل“.
وتعتبر شركة لوك أويل الوحيدة حتى اآلن 
التي توصلت التفاق مبدئـــي مع وزارة النفط 
بشـــأن مســـتوى مخفض لإلنتاج املســـتهدف 
ليصبح مســـتوى إنتاج حقلهـــا غرب القرنة 2 
املستهدف 800 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وقال العميدي إن ”اجلانبني لم يســـتكمال 
بعد احملادثات مع استمرار النقاش بخصوص 
مـــا إذا كانـــت لـــوك أويـــل تســـتطيع حتقيق 
املســـتوى اجلديـــد“، مؤكـــدا أن بـــالده تريد 
حتقيق مســـتوى اإلنتاج املســـتهدف في وقت 

مبكر عما تريده لوك أويل.
وتأّخُر مثل تلـــك املفاوضات مبعث إزعاج 
ألي شـــركة نفـــط حتتـــاج إلـــى وضـــع خطة 

مليزانيتها السنوية بناء على عدد حقول النفط 
التي تريـــد حفرها، وما حتتاجه من منشـــآت 

جديدة للبدء في ضخ املزيد من اإلنتاج.
وقال مصدر في إحدى الشـــركات النفطية 
لرويترز إن تأخـــر املفاوضات متباين التأثير، 
حيث كانت الشـــركات ذات مستويات اإلنتاج 
األكثر بعدا عن املســـتويات املستهدفة املتفق 

عليها في املاضي، هي األكثر تأثرا.
ويقول محللون ومصـــادر في قطاع النفط 
إن طاقة العـــراق تقترب مـــن 5 ماليني برميل 
يوميا، وميكن زيادتها بسهولة نحو 10 باملئة 
فـــي العـــام أو العامـــني القادمـــني، حتى دون 

اتفاقيات جديدة للمستويات املستهدفة.
وقال توم ”إذا بدأ تشغيل احلقول اجلديدة 
التي تشهد نشـــاطا حاليا… وإذا عادت حقول 
كركـــوك وباي حســـن… فقـــد تـــرى الطاقة من 
االســـتثمارات القائمة تقترب مـــن 5.5 مليون 

برميل يوميا في العام أو العامني القادمني“.
لكن في ما هو أبعد من تلك االســـتثمارات 
كمـــا في حقول مثـــل الرميلة وغـــرب القرنة 1 
واحللفاية والزبير فتســـتطيع توقع استقرار 
إنتاج العراق النفطي بتأثير عامل االنخفاض 

الطبيعي.
ورغم هذا األمر، قال مســـؤولون عراقيون 
أمس إن شـــركة نفط الشـــمال بـــدأت عمليات 
االختبار في حقلي النفط هافانا وباي حســـن 
في كركوك من أجل زيادة إمدادات اخلام بنحو 
50 ألـــف برميل يوميـــا إلى مصافـــي التكرير 

احمللية.
والعمليات في حقلي هافانا وباي حســـن 
متوقفة منذ أكتوبر املاضي عندما استعادتهما 
القـــوات العراقية بعد أن كانا حتت ســـيطرة 

كردية منذ عام 2014.
ومت وقف صادرات النفط من حقول كركوك 
وسط خالف مستمر بني بغداد وحكومة إقليم 
كردســـتان العراق على خلفية اســـتخدام خط 
أنابيب التصدير جيهان الذي يصل إلى تركيا.

اصطدمــــــت خطط العراق الطموحة لزيادة طاقة إنتاج النفــــــط بعقبات غير متوقعة بعد أن 
أبدت الشــــــركات األجنبية العاملة في البالد تذّمرا من تشــــــّدد السلطات في العقود التي 
ــــــم تعد تدّر عليها عوائد مربحــــــة. ويتوقع مراقبون أن يؤّدي ذلك إلى زيادة االعتماد على  ل

الكوادر احمللية في تشغيل احلقول.

حسابات الشركات العالمية تحبط خطط بغداد لزيادة إنتاج النفط

[ وزارة النفط تدخل في ماراثون لمراجعة االتفاقات مع الشركات  [ زيادة إنتاج حقول نفط في كركوك إلمداد المصافي المحلية

صعوبات في طريق توجيه دفة اإلنتاج

عبدالمهدي العميدي:

الشركات األجنبية باستثناء 

بتروناس وتوتال تقترح 

خفض إنتاجها
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شريف فياض:

منع زراعة عدة أنواع من 

األرز يضر بالتربة الزراعية 

ويعرض الدلتا للتصحر

وود ماكينزي لالستشارات:

النفط الصخري والمياه 

العميقة يبدوان أفضل لعدة 

شركات في العراق

صفوت الحداد:

الخطة تشمل زراعة أصناف 

أقل استهالكا للمياه وذات 

دورة إنتاج أقصر زمنيا



اقتصاد
{عوائد األردن من القطاع الســـياحي في شـــهر فبراير الماضي تقدر بنسبة 7.2 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى أكثر من 735 مليون دوالر}.

بيانات رسمية
البنك املركزي األردني

{نتوقع استثمار نحو 20 مليار دوالر في قطاع البالستيك بدول الخليج خالل السنوات الخمس 

المقبلة مدفوعا بالتوسع في البنية التحتية وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين}.

عبدالوهاب السعدون
األمني العام لالحتاد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات ”جيبكا“

موانئ دبي تنفي

اتهامات مقديشو
} ديب - نفـــت شـــركة موانـــئ دبـــي العاملية 
اإلماراتيـــة أمـــس االتهامـــات التـــي وجهتها 
احلكومة الصومالية بانتهاك سيادة البالد من 
خـــالل توقيع اتفاق إلدارة ميناء في جمهورية 

أرض الصومال االنفصالية.
وقالـــت الشـــركة اململوكة حلكومـــة إمارة 
دبي في بيان أمـــس إن االتفـاقية الثالثية بني 
حكومـــة أرض الصومـــال وإثيوبيـــا لتطوير 
مينـــاء بربرة، قانونية وال متّس ســـيادة دولة 

الصومال.
وكان البرملان الصومالي قد صّوت االثنني 
على منع شـــركة موانئ دبي العاملية من العمل 
في البالد، بســـبب ما قال إنه انتهاك لســـيادة 

البالد.
وذكـــر البيـــان الصـــادر عن موانـــئ دبي 
التابعـــة ملجموعـــة دبـــي العامليـــة، أن البيان 
الـــذي صدر عن وزير املوانـــئ والنقل البحري 
للحكومـــة االحتادية في الصومال، ال يســـاعد 

في خلق بيئة مواتية للحوار.
وأوضح البيـــان أن االحتجاج ليس له أي 
تأثيـــر على االتفـــاق التجاري واالســـتثماري 

لألطراف الثالثة في االتفاقية.
وتوقـــع البيان، أن يدعـــم املجتمع الدولي 
والـــدول املجـــاورة، االتفاقيـــة احلاليـــة ألنها 
ليســـت جديدة وهـــي امتـــداد لالتفاقية التي 
مت إبرامهـــا بـــني جمهوريـــة أرض الصومال 
وموانئ دبي العاملية والتي أقرها البرملان في 

عام 2016.
وكانـــت موانـــئ دبـــي العاملية قـــد وقعت 
فـــي مطلع مارس اجلاري مـــع حكومتي أرض 
الصومال وإثيوبيا على اتفاقية لتشغيل ميناء 
بربـــرة الصومالي، وهو مـــا اعتبرته حكومة 
مقديشـــو اتفاقيـــة باطلـــة وانتهـــاكا لوحدة 

أراضيها.
وبحسب االتفاقية الثالثية، حصلت شركة 
موانـــئ دبـــي العاملية علـــى النصيـــب األكبر 
بنســـبة 51 باملئة، فيما حتتفـــظ حكومة أرض 
الصومال بنسبة 30 باملئة وإثيوبيا 19 باملئة، 

باعتبارها شريكا استراتيجيا في املنطقة.
وأعلنت حكومة أرض الصومال انفصالها 
عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكنها 
لـــم حتصل على أي اعتـــراف دولي حتى اآلن، 
لذلك تعتبر مقديشـــو االتفـاقية الثالثية خارج 

األطر القانونية وانتهاكا لسيادة البالد.

برنامج سعودي لمضاعفة سوق الرهن العقاري بحلول 2020
} الرياض - أعلنت احلكومة السعودية أمس، 
عـــن برنامج جديد يهدف إلى مضاعفة ســـوق 
الرهن العقـــاري في الســـنوات األربع املقبلة، 
ضمن اســـتراتيجية موّســـعة لتحفيز القطاع 
على النمو واملضي قدما في مشاريع التطوير.
وقال وزير اإلســـكان ماجـــد احلقيل خالل 
مؤمتر ”متويل اإلسكان في السعودية“ املنعقد 
حاليا فـــي الرياض، إن الوزارة ”وضعت هدفا 
لســـوق الرهـــن العقاري بالوصـــول إلى قيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 502 مليار ريـــال (134 مليار 
دوالر) بحلـــول عام 2020 مقارنة مع 290 مليارا 

حاليا“.
وأوضـــح احلقيل أن العمل جـــار من أجل 
تســـهيل احلصول على التمويـــل بحيث تزيد 
فرص حصول املواطنني السعوديني عليه إلى 

خمسة أمثال ما كان في املاضي.

وأكـــد أن احلكومة تســـعى لزيادة نســـبة 
ملكية األســـر للمنـــازل إلى حوالـــي 70 باملئة 
بحلول عام 2030، وهو ما ســـيعني إضافة 1.2 

مليون وحدة سكنية.
اإلقـــراض  اجلديـــد  البرنامـــج  ويحفـــز 
العقاري، حيث تشمل اإلجراءات املتبعة حتى 
اآلن الســـماح للبنوك بتقدمي حصـــة أكبر من 
التمويـــل لشـــراء املنازل ورفـــع احلد األقصى 
لنســـبة القرض إلى القيمـــة للتمويل العقاري 
ملشـــتري املنازل للمرة األولى إلى 90 باملئة من 

85 باملئة.
وتســـعى احلكومـــة لزيـــادة النشـــاط في 
السوق العقارية ودعم العرض ومتكني الطلب 
وتنظيـــم وتيســـير بيئـــة إســـكانية متوازنة 
ومســـتدامة، مبا يتماشـــى مع أهداف برنامج 
التحـــول الوطنـــي 2020 الـــذي يعـــد اخلطوة 

األولـــى في طريـــق حتقيق ”رؤية الســـعودية 
.“2030

وتقـــول وزارة اإلســـكان إن حجم التمويل 
العقـــاري فـــي الســـعودية يبلـــغ 5 باملئة إلى 
النـــاجت احمللي اإلجمالـــي مقارنة مع 69 باملئة 
في الواليات املتحـــدة و74 باملئة في بريطانيا 

و43 باملئة في كندا.
وأكد صنـــدوق التنميـــة العقارية، اجلهة 
املنظمة للمؤمتر، في بيان أن ”املؤمتر يســـلط 
الضوء علـــى اإلصالحات اجلارية في ســـوق 
قطـــاع متويل اإلســـكان فـــي اململكـــة العربية 
السعودية والتحديات التي تواجهه واحللول 
التنفيذيـــة لتجاوزهـــا، إضافـــة إلـــى حتـــول 

الصندوق لنموذج مالي جديد“.
وكان احلقيل قد قال في تصريح لوســـائل 
إعالم محلية في وقت سابق إن هناك نحو 900 

ألف وحدة ســـكنية شـــاغرة في البالد، أي ما 
يكفي بحســـب املختصني إلســـكان ربع سكان 
الســـعودية البالغ تعدادهـــم قرابة 32.5 مليون 
نســـمة، وفق إحصائيات رسمية نشرت العام 

املاضي.
ويؤكد خبراء القطاع أن الركود الذي ضرب 
الســـوق يكمن في عدم تطبيق اجلهات املمّولة 
لألنظمة املتبعـــة بعد أن أصدرت احلكومة في 
2012 نظـــام الرهن العقاري، حيث ظلت البنوك 
تعتمد نقل ملكية العقارات التي متول شراءها 

إليها بدال من رهنها.
ويبـــدو أن هناك خلال في كيفية جتســـيد 
القوانـــني على أرض الواقـــع، إذ تبّرر البنوك 
اعتمادها لتلك الطريقـــة بامتناع كتاب العدل 
عن توثيق عقود الرهن العقاري ألســـباب غير 

معروفة.
وحتى يتم حتفيز القطاع، ألزمت مؤسسة 
النقد العربي الســـعودي (البنـــك املركزي) في 
بيان نشـــرته قبل أيام، كافة البنوك وشـــركات 
التمويـــل بالتقّيـــد بالدليل اإلجرائـــي للرهن 

العقاري الصادر مؤخرا عن وزارة العدل.
وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد أحمد آل 
الشـــيخ في البيان إن هـــذا ”الدليل يهدف إلى 
توحيد إجـــراءات الرهن العقـــاري بني جهات 
التمويـــل وكتابات العدل نظـــرا ملا هو حاصل 
مـــن تفاوت فـــي هـــذه اإلجـــراءات، ومن أجل 
اســـتمرار التعاون بني وزارة العدل ومؤسسة 

النقد“.
ووضعـــت مؤسســـة النقد ثمانيـــة تدابير 
لتوثيق الرهـــن العقاري، وذلـــك وفقا لنماذج 
التســـجيل الصـــادرة عـــن وزارة العـــدل، كما 
حـــذرت كتاب العدل من االمتناع عن تســـجيل 
العقـــود وطالبت باإلبالغ عـــن كل من يخالف 

اللوائح املنظمة.
وأعلنت احلكومة أواخر 2016 عن تأسيس 
شـــركة إلعـــادة التمويل بهدف ضـــخ 50 مليار 
ريال (13.33 مليار دوالر)، على مدى الســـنوات 

اخلمس املقبلة في قطاع اإلسكان في البالد. زيادة التمويل لمواكبة مشاريع البناء
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تكلفة مشروع قطار الخليج

15.4 مليار دوالر للبنية التحتية للشبكة◄

3.1 مليار دوالر الستمالك األراضي

1.8 مليار دوالر لشراء القاطرات

◄

◄

} أبوظبــي - دخلت آفاق التكامل االقتصادي 
بـــني الســـعودية واإلمـــارات مرحلـــة جديدة 
بالكشـــف عن تفاصيل مشروع شـــبكة السكك 
احلديد التي ســـتربط املـــدن واملوانئ واملراكز 
الصناعية في إطار رؤية اســـتراتيجية تواكب 
التطورات املتســـارعة وتبنـــي االقتصاد على 

أسس مستدامة.
ويقول خبراء إن آفاق خطط تطوير البنية 
التحتيـــة وخاصـــة شـــبكة الســـكك احلديد ال 
تقتصر على البلديـــن وميكن أن تضع خارطة 
طريق متتـــد إلى دول اخلليـــج األخرى ودول 

أخرى في املنطقة مثل مصر واألردن.
كمـــا ميكن أن متتـــد إلـــى دول أخرى مثل 
العـــراق ورمبا ســـوريا أيضا إذا مـــا انتهت 
احلــــرب وحــــان موعــــد بـدايـــة جـديـــدة في 

املنطقة.
وتراهـــن الريـــاض وأبوظبي علـــى بوابة 
النشـــاط االقتصادي في تعزيز االســـتقرار من 
خالل تعزيز الترابط بني املصالح املشتركة بني 
بلدان املنطقة لطي صفحة اخلالفات واحلروب 

التي دمرت أجزاء واسعة من املنطقة.
وشـــكل إعالن اإلمـــارات والســـعودية عن 
نقطة  استئناف بناء مشـــروع ”قطار اخلليج“ 
حتـــول نحو تطوير البنية التحتية للنقل، بعد 
تلكؤ املشـــروع في مراحل ســـابقة بسبب عدم 
جتانس اخلطوات التي اتخذتها بعض الدول 

اخلليجية.
وكشـــف عبداللـــه ســـالم الكثيـــري، املدير 
العـــام للهيئـــة االحتادية للمواصـــالت البرية 
والبحريـــة باإلمـــارات، خالل افتتـــاح مؤمتر 
ومعرض السكك احلديدية في الشرق األوسط 
الذي اختتم أمس في دبـــي، عن عزم اإلمارات 
والســـعودية إكمـــال شـــبكة خطوط الســـكك 

احلديد بينهما بحلول عام 2022.
ومـــن املتوقـــع أن تعـــزز الشـــبكة البنية 
التحتية في البلدين وتؤدي إلى حتسني مناخ 

األعمال وتسهيل تدفق االستثمارات األجنبية 
وإنعـــاش الكثيـــر مـــن القطاعـــات الصناعية 
والتجاريـــة وصـــوال إلى الســـياحة وصناعة 

الترفيه.
وميكن وصف املشـــروع بأنه طريق حرير 
خليجـــي ميتد من مينـــاءي خليفة وجبل علي 
إلى مشـــروع نيـــوم العمالق في شـــمال غرب 
الســـعودية، والذي ميتد في األراضي املصرية 

واألردنية.
ويقـــول محللـــون إن شـــبكة النقـــل متثل 
عنصـــرا حاســـما في توطـــني االســـتثمارات 
فـــي مناطق جديـــدة من خـــالل املوانئ واملدن 
واملناطـــق الصناعيـــة وصـــوال إلـــى املراكـــز 

السياحية.
وكان املخطـــط األصلي للقطـــار اخلليجي 
يســـتهدف إكمال املشـــروع الذي يربط الدول 
اخلليجيـــة الســـت مطلع العام اجلـــاري، لكن 
املشـــروع تلكأ ألســـباب عديدة بينهـــا تراجع 
أســـعار النفط، الذي أثر علـــى موازنات الدول 

اخلليجية.
وجرى تأخير املشروع البالغ طوله حوالي 
2117 كيلومتـــرا والـــذي ســـيكون اجلزء الذي 
تبنيـــه اإلمارات األكبر بنحـــو 684 كلم بعد أن 
تقلصـــت العوائد النفطية لـــدول اخلليج منذ 
منتصف 2014 بسبب تراجع أسعار اخلام في 

األسواق العاملية.
وجـــرى توزيـــع حصـــص تكلفـــة إنشـــاء 
البنية التحتية للمشـــروع على الدول الســـت 
بنـــاء على تكلفة اإلنشـــاء داخـــل كل دولة، وال 
تشمل االســـتثمارات تكلفة استمالك األراضي 
واملقـــدرة بنحـــو 3.1 مليـــار دوالر وال األموال 
املخصصة لشراء القاطرات واملقدرة بنحو 1.8 

مليار دوالر.
وعلقت اإلمارات بنـــاء اجلزء اخلاص بها 
من الشبكة في 2016، بينما قالت سلطنة عمان 

إنها ستحّول تركيزها لبناء شبكتها الداخلية، 
لكـــن الرياض أكـــدت أنها أجنـــزت أجزاء من 
املشروع في الســـعودية والذي يبلغ طوله 663 

كلم.
ويبـــدو أن األزمـــة التي تعيشـــها الدوحة 
بفعل املقاطعة اخلليجية قد أثرت على خططها 
فـــي بنـــاء اجلـــزء اخلاص بهـــا من الشـــبكة 
اخلليجيـــة والبالـــغ طولـــه 283 كيلومترا، في 
حني أكدت الكويت أنها ســـتطرح مناقصة في 
الربع األول من العام اجلاري الستكمال تشييد 

اجلزء اخلاص بها.
وتشـــهد حركـــة التجـــارة املباشـــرة غير 
النفطية وجتارة املناطق احلرة بني السعودية 
واإلمـــارات منـــوا متواصـــال، حيـــث تتصدر 
دولـــة اإلمـــارات طليعة الدول املســـتثمرة في 

السعودية.

وميكـــن أن يقوم مينـــاء خليفـــة العمالق 
فـــي أبوظبي وميناء جبـــل علي بدور كبير في 
مشـــاريع التنمية الشـــاملة في السعودية بعد 

ربطهما بشبكة السكك احلديد.
ويتوقـــــع خبـراء منـو التبــــادل التجـاري 
بــــني البلديـن مـــع تســـارع تنفيـذ مشــــاريع 
وشــــراكات اســـتثمارية فـــي إطـــار ”رؤيــــة 
و”رؤيـــة الســـعوديـة 2030“  اإلمـــارات 2021“ 
وجهـــود البلدين لتنويـــع االقتصاد بعيدا عن 

عوائد النفط.
ومـــن شـــأن مشـــروع الســـكة احلديديـــة 
املخصصـــة لنقل الركاب والبضائـــع، والبالغ 
تكلفـــة بنائه نحـــو 15.4 مليـــار دوالر أن يوفر 
منصـــة جاذبة للشـــركات واملصنعني واملوارد 
ورؤوس األموال البشرية، جتاه املنطقة بشكل 

عام انطالقا من اإلمارات.

وقـــال وزيـــر تطويـــر البنيـــة التحتية في 
اإلمـــارات عبداللـــه بلحيـــف النعيمـــي خالل 
معرض السكك احلديدية إن ”264 كيلومترا من 
املرحلة األولى من الشـــبكة في اإلمارات حتت 

التنفيذ حاليا“.
ويبـــدو أن اإلمـــارات والســـعودية وكذلك 
البحريـــن أصبحت متيـــل لتســـريع خطوات 
الترابط االقتصادي بينها دون انتظار حصول 
إجمـــاع بـــني الـــدول اخلليجيـــة علـــى تنفيذ 

املشاريع املشتركة.
وتكتســـب اخلطـــوط زخمـــا كبيـــرا مـــن 
ثـــورة اإلصالحات االقتصادية التي تشـــهدها 
الســـعودية، التي أعلنت عن مشـــاريع عمالقة 
مثل مشروع نيوم الذي تصل استثماراته إلى 
500 مليار دوالر إضافة إلى املشاريع السياحية 

واملدن الصناعية اجلديدة.

تســــــارعت وتيرة اجلهود التي تقودها اإلمارات والســــــعودية إلنشاء طريق حرير خليجي 
يربط معظم أجزاء شبة اجلزيرة العربية وميتد من املوانئ اإلماراتية العمالقة إلى مشروع 

مدينة نيوم، خاصة بعد خطوات التحول االقتصادي الكبيرة التي اتخذتها السعودية.

طريق حرير خليجي من الموانئ اإلماراتية إلى مدينة نيوم
[ شبكة سكك حديد لربط البنية التحتية في اإلمارات والسعودية  [ آفاق جديدة للمنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية والسياحية

تحويل األفكار إلى خطط واقعية

عبدالله سالم الكثيري:

بنهاية ديسمبر 2021 

ستكون لدينا سكة حديد 

تربط السعودية واإلمارات

ماجد الحقيل:

هدفنا بلوغ قيمة سوق 
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} كثيـــر مـــن األســـئلة حـــول وعي البشـــر 
وتحوالتـــه اليـــوم تثير الفضـــول. من بينها 
الســـؤال: كيف يفكر عالم مستقبليات مسلم 
بالمســـتقبل بعيـــدا عـــن القضـــاء والقـــدر 
والمصير المحتـــوم باألعمال والنيات؟ كيف 
ينظر إلـــى الغد الذي ال يجـــب أن نتوقع أنه 
ســـيهبط مـــن الســـماء على شـــكل رحمة أو 
استســـقاء أو امتحـــان أو ابتـــالء، بـــل على 
صورة نتائج فعليـــة وعلمية للمقدمات التي 

نضعها في ماكينات الراهن؟
هنا عالم مستقبليات. انشغل طيلة حياته 
بمســـتقبل العالم اإلســـالمي أو ما يســـميه 
بعيدا عـــن التيارات السياســـية  بـ“األمـــة“ 
والحـــركات والجماعـــات والمتطرفيـــن. بل 
إنـــه أحد أهـــم محاربي التطـــرف واإلرهاب، 
أكاديميا وفكريا وأمنيا، في أســـتراليا وفي 

مراكز أخرى هامة من العالم.

ظهور إسالم أسمى

مر معي اســـم ســـهيل عناية اللـــه، عالم 
المستقبليات األســـترالي باكستاني األصل، 
المولـــود في الهـــور عـــام 1958، أول مرة في 
كتـــاب ”حروب الهوية ومســـتقبل التفاوض 
مع الغـــرب“ لحســـن وجيه الـــذي صدر في 
العام 2002. اســـتوقفتني طريقة المؤلف في 
التعاطي مـــع أفكار عناية الله، فتحت عنوان 
”ســـيناريو نهاية اإلســـالم في تفكير سهيل 
عنايـــة الله“ لم يتحمل المؤلف أن يقرأ هكذا 
عبـــارة، فمـــا كان منـــه إال أن أضـــاف إليها 
بين قوســـين  ”والعياذ باللـــه“. فافتضحت 
الطريقـــة التي يفكر بها غالبية المشـــتغلين 
بالمستقبليات من المتدينين، والتي ال تقوم 
على قـــراءة المعطيات، بل علـــى التعوذ من 

الشيطان الرجيم طيلة الوقت.

ورد ســـيناريو نهايـــة اإلســـالم ضمـــن 
أربعة نماذج مســـتقبلية يعتمدها عناية الله 
في بحثـــه ”األمة اإلســـالمية 2025: مراجعة 
للنماذج واألســـاليب والمستقبالت البديلة“ 
الذي قدمه لجامعة كوينز الند للتكنولوجيا، 
حيث يعتقـــد عناية الله أن مـــا يجري داخل 

دول العالـــم اإلســـالمي من حـــروب طائفية، 
إضافة إلى الضغـــوط التي تتعرض لها تلك 
الدول من الخارج. كل ذلك سيؤدي إلى ظهور 

إسالم أسمى.
في العام 2015 حصل عناية الله على أول 
كرسي لليونسكو في الدراسات المستقبلية. 
قبل ذلك كان قد تســـلم جائـــزة لوريل ألفضل 
عالم مســـتقبليات في العالـــم. وعاش حياته 
متنقال ما بين إسالم أباد وإنديانا ونيويورك 
وجنيف وكوااللمبور وهونولولو وســـيدني. 
وهو يقـــول إن هنـــاك عشـــرة مفاهيم كبرى 
تتحكم بمســـتقبل المســـلمين هي ”التوحيد 
والخالفة والعبادة والعلم والحالل والحرام 
والضياع“.  واالســـتصالح  والظلـــم  والعدل 
وهذه المفاهيم، حسب عناية الله، ال تخضع 
لحرفية التأويل بقدر ما تتحكم بالالشـــعور 
عند المســـلمين، فالتوحيد ال يعني وحدانية 
الله وحسب بل يعني أيضا وحدة المسلمين 
في كل مكان، والخالفة ال تعني وجود شخص 
يحكـــم المســـلمين، بل تعنـــي أن األرض لله 
وأنه اســـتخلف اإلنســـان عليها، وكذا الحال 

مع بقية المفاهيم العشرة.
ومن هنا يرى عنايـــة الله ضرورة وجود 
خيال خالق يتجاوز الماضي، ويمنع التاريخ 
من الهيمنة علـــى الراهن. إن الخيال الخالق 
كمـــا يراه عناية الله، يشـــكل قفـــزة بالوعي، 
لكـــن ذلك الخيال يواجه مشـــكلة حقيقية في 
المجتمعات الغربيـــة المتقدمة، ذات النزعة 
االقتصادية الجامـــدة، فهو فكر غير رياضي 
وغير استراتيجي. وهو جميل لألطفال ولكن 
ليـــس للبالغين، والعمل الحقيقي هو مراكمة 
رأس المال والسلطة والمعرفة التقنية. وهذا 
مـــا ال يتوافـــر لـــدى الباحثين عن مســـتقبل 

يحمل رؤية.

استعمار المستقبل

في تصوراتـــه، يضع عنايـــة الله نماذج 
عالمية لفهم المســـتقبل مثـــل ”حدود النمو، 
البشرية عند منعطف، عالم عام ألفين“، وهي 
أكبـــر المشـــاريع العلمية والدراســـات التي 
أنجزها علماء في معاهد ونوادي الدراسات 
المســـتقبلية فـــي الغـــرب، ولذلـــك توصف 
تـــارة بـ“النماذج“ وأخـــرى بـ“المداخل“ أو 

”السيناريوهات“. 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه ينـــادي عنايـــة الله 
بضرورة االهتمام بالمســـتقبل وصناعته في 
إطار القيم اإلســـالمية ومفاهيمه األساسية. 
لكن كيـــف يمكن ذلك في وجـــود مراكز قوى 
فكريـــة داخل اإلســـالم تعيدنا إلـــى الماضي 
الســـحيق، ونحـــن مازلنـــا لـــم نفـــق بعـــد 
من صدمـــة داعش والســـبي وقطع الرؤوس 

واأليدي؟
غيـــر أن الرجل يـــرد، مســـبقا، على تلك 
التساؤالت بالقول ”ولكن اإلسالم أصال كان 
رؤية اســـتراتيجية مســـتقبلية حين ظهر“. 
ويستشهد على ذلك بحياة النبي محمد، الذي 
يرى أن أسلوبه في الحياة والدعوة، إنما كان 
رغبة باالنتقال إلى المســـتقبل اســـتنادا إلى 
الماضي الفكري والحضاري لمن ســـبقه من 

األديان وسبق العرب من الشعوب.

من المداخل الشـــهيرة لفهم المســـتقبل، 
المدخـــل التنبـــؤي الذي يفتـــرض أن الكون 
حتمـــي، أي أنـــه يمكـــن معرفة المســـتقبل. 
وهـــذا ما يؤمن بـــه المحللون السياســـيون 
واالقتصاديون والفلكيون وعلماء المستقبل. 
وهكذا يمكن أن يكون المستقبل أيضا مسارا 
فـــي التاريخ المرئي، أي أنـــه يمكن أن يكون 

”موضع استعمار“، وليس الحاضر وحده.
أما المدخل الثقافي لفهم المســـتقبل فهو 

ال يستند إلى التنبؤ. بل على نفاذ البصيرة 
التي تكتســـب بالبحث في صور المستقبل 
المختلفـــة العرقيـــة والقوميـــة والنوعية. 
وأخيـــرا المدخل النقـــدي الذي يهدف إلى 
أشكلة وحدات التحليل وجعل المستقبل 
غيـــر محـــدد، وال يهتم بعدد الســـكان بل 
بفئـــات الســـكان، كمـــا أنه يهتـــم ببحث 

المستقبالت الحضارية.
ال يريد عناية 

الله اعتماد 
واحد من هذه 

النماذج، بل 
يرى أن علينا 

اعتمادها 
كلها في ذات 

الوقت.
لكّن عالم مستقبليات بريطاني 

باكســـتاني األصـــل أيضـــا اســـمه 
ضياء الدين ســـردار يـــرى غير هذا في كتابه 
”االســـتعمار والمســـتقبل“. حيث يعتقد أن 
الدراســـات المستقبلية تسيطر عليها النزعة 
الغربيـــة، مؤكدا أن العالم اإلســـالمي يعاني 
حاضره من االستعمار، ويعاني فوق ذلك من 
استعمار الدراسات المستقبلية الغربية التي 

تريد أن تصنع له مستقبال أحاديا.
أما عناية الله فينادي بضرورة التخطيط 
االستراتيجي وتحديد التوجهات المستقبلية 
المســـتقبالت  واكتشـــاف  المـــدى  البعيـــدة 
البديلـــة. وكذلـــك تطويـــر نمـــاذج المحاكاة 
بالكومبيوتـــرات والتقنيات الحديثة. وإدارة 
البحـــوث عـــن األبعـــاد الزمنيـــة للحضارة 
لتوقعـــات  بمســـوح  والقيـــام  اإلســـالمية، 

المستقبل.

الخوف من المستقبل

عند عناية الله يبرز الخوف من المستقبل، 
كعامل أساســـي تســـبب في تطور دراســـات 
المستقبل في أميركا وأوروبا في خمسينات 
القرن العشرين. فزمن ما بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة، جعـــل الغد أمـــرا مرّوعـــا من دون 
حســـابات وتوقعات. ال سيما إذا وضعنا في 
االعتبـــار التطور التكنولوجـــي الهائل الذي 
استفادت منه الصناعات العسكرية المدمرة.

ولذلـــك ظهر شـــخص مثل هيرمـــان كان 
الذي كتب عن مشـــاهد قادمة من الغد، حيث 
التفكير في الال مفكـــر فيه. وهو زمن ما بعد 
حرب نووية مفترضة. كان يشرف على معهد 
هدســـون للشـــؤون الدولية واألمن القومي. 
وهو صاحب نبوءة اســـتئصال العرب، التي 
توّقع أنها ســـتحصل فـــي األعوام األولى من 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين. مشـــبها إياهم 

بالهنـــود الحمـــر وإبادتهـــم التـــي تمت في 
أميـــركا. طـــرح كان نبوءتـــه تلك فـــي العام 
1983. لكـــن أهم أعمـــال كان كانت كتابه ”200 
ســـنة قادمة“ الذي تنبأ فيه بتحول الواليات 
المتحدة إلى إمبراطورية هائلة وقطب أوحد، 
واضعا تصورات اقتصادية لما سيكون عليه 

الحال في العام 2176.
يقول عناية الله إن الدراسات المستقبلية 
الغربيـــة، اتخـــذت بعدا شـــخصيا، فهي في 
وقـــت ما كانت ضد الشـــيوعية، ثم باتت ضد 
العالـــم الثالث، وهكذا. ولكـــن علينا التمييز 
مـــا بين الرؤيـــة والتنبؤ. ولهـــذا يجزم عالم 
المستقبليات المسلم، بأن المستقبل ال يمكن 
أن يكـــون مشـــرقا إال إذا تخلصنا من ضغط 
الســـكان والتلـــوث وزادت عملية التشـــغيل 

وتحققت مساواة عالمية أكبر.
ولذلـــك يجب تطوير وعـــي عالمي أفضل 
يحقـــق كل فرد من خاللـــه دوره في المجتمع 
وضـــع  أيضـــا  ويجـــب  القـــادم.  العالمـــي 

أخالقيـــات جديـــدة الســـتثمار المـــوارد 
العالمية، وتطوير اتجاه عالقة اإلنسان 
مـــع الطبيعـــة، ورفـــع حـــس التوحد 
مـــع األجيـــال القادمة لدى البشـــر 
بخصـــوص  أمـــا  الحالييـــن. 
فيقـــول  اإلســـالمي  العالـــم 
عناية اللـــه إنه ليس مضطرا 
إلى االنتظـــار 100 عام قادمة 
للتنبؤ بحلول كوارث سكانية 
فيه. فالكارثة قـــد حلت بالفعل 
وتجمعـــات  وأريـــاف  مـــدن  فـــي 
ســـكانية عديدة على امتداد الخارطة من 

إندونيسيا إلى المغرب.

القضايا البازغة

ممـــا يروج لـــه عنايـــة الله فـــي تحليله 
لمستقبل العالم اإلسالمي، نظرية ”القضايا 
البازغـــة“ التي يســـتند فيها إلـــى غيره من 
المفكريـــن الغربييـــن، لكنـــه يصفهـــا بأنها 
تتناول القضايا غير المتوقعة، التي نشـــأت 
عـــن احتـــكاك اإلنســـان بالمنتج اإلنســـاني 
ذاتـــه، وهـــي قضايـــا ذات تأثيـــر كبير على 
المجتمعـــات. ومـــن تلـــك القضايـــا قضايا 
الهندســـة الوراثية وقضايا حقوق اإلنسان 
والعالقـــة مـــا بين اإلنســـان واآللـــة، وكذلك 
إســـقاط الســـيادة عـــن دول قائمة بســـبب 
عدم التزامها بحقوق اإلنســـان على ســـبيل 
المثال، وصـــوال إلى قضية ضرورة نشـــوء 
أمم متحـــدة جديدة ومجلس أمن جديد، لكن 
هذه المرة للمنظمات غير الحكومية ”منظمة 
أمـــم متحدة للشـــركات الخاصـــة والهيئات 
االجتماعية وانتخابات مباشرة للمواطنين، 
العســـكرية“  العالـــم  منظمـــات  ومجلـــس 
تلـــك  مـــن  وغيرهـــا  الرأســـمالية  وزوال 
القضايا الخارجة عن سياق التفكير الغربي 

الحالي.
يقول عناية اللـــه إن االحتمال الضعيف 
لوقوع تلـــك القضايا ال يعنـــي أنها ال يمكن 
أن تقع، وهذا بحد ذاته يشـــكل تهديدا كبيرا 
للعالم اإلســـالمي الذي عليه أن يفكر في كل 
تلك القضايا بجدية واكتراث حقيقيين، وأال 
يترك مســـتقبله وحده رهنا بالدعاء وأوهام 

رجال الدين.

عالم مستقبليات يحذر األمة اإلسالمية من مفاجآت الغد
سهيل عناية الله

ماذا عن مستقبل المسلمين بعيدا عن الدعاء والقضاء والقدر؟

{األمة} بعيدا عن التيارات السياسية والحركات والجماعات واملتطرفني. بل إنه أحد أهم محاربي التطرف وجوه سهيل عناية الله عالم ينشغل بمستقبل العالم اإلسالمي أو ما يسميه بـ
واإلرهاب، أكاديميا وفكريا وأمنيا، في أستراليا وفي مراكز أخرى هامة من العالم.

نماذج عالمية عديدة يستند إليها 
عناية الله لفهم المستقبل مثل {حدود 
النمو، البشرية عند منعطف، عالم عام 

ألفين}، وفي الوقت ذاته ينادي بضرورة 
االهتمام بالمستقبل وصناعته في إطار 

القيم اإلسالمية ومفاهيمه األساسية

إبراهيم الجبين
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[ عشـــرة مفاهيـــم كبرى يقول عناية الله إنها تتحكم مبســـتقبل املســـلمني، وهي ”التوحيد واخلالفة والعبـــادة والعلم واحلالل 
واحلرام والعدل والظلم واالستصالح والضياع“. وهذه املفاهيم، كما يعتقد، ال تخضع حلرفية التأويل.

[ العالم اإلسالمي يقول عنه عناية الله إنه ليس مضطرا إلى االنتظار 100 عام قادمة للتنبؤ بحلول كوارث سكانية فيه. 
فالكارثة قد حلت بالفعل في مدن وأرياف وجتمعات سكانية عديدة على امتداد اخلارطة.
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من المداخل الشـــهيرة لفهم المســـتقبل،
يفتـــرض أن الكون المدخـــل التنبـــؤي الذي
حتمـــي، أي أنـــه يمكـــن معرفة المســـتقبل.
وهـــذا ما يؤمن بـــه المحللون السياســـيون
واالقتصاديون والفلكيون وعلماء المستقبل.
وهكذا يمكن أن يكون المستقبل أيضا مسارا
فـــي التاريخ المرئي، أي أنـــه يمكن أن يكون

”موضع استعمار“، وليس الحاضر وحده.
أما المدخل الثقافي لفهم المســـتقبل فهو
ال يستند إلى التنبؤ. بل على نفاذ البصيرة 
التي تكتســـب بالبحث في صور المستقبل
المختلفـــة العرقيـــة والقوميـــة والنوعية. 
الذي يهدف إلى وأخيـــرا المدخل النقـــدي
أشكلة وحدات التحليل وجعل المستقبل 
غيـــر محـــدد، وال يهتم بعدد الســـكان بل 
بفئـــات الســـكان، كمـــا أنه يهتـــم ببحث 

المستقبالت الحضارية.
ال يريد عناية

الله اعتماد 
واحد من هذه
النماذج، بل 

يرى أن علينا 
اعتمادها

ذات  كلها في
الوقت.

لكّن عالم مستقبليات بريطاني 
باكســـتاني األصـــل أيضـــا اســـمه

كتابه  ضياء الدين ســـردار يـــرى غير هذا في
”االســـتعمار والمســـتقبل“. حيث يعتقد أن 
الدراســـات المستقبلية تسيطر عليها النزعة 
الغربيـــة، مؤكدا أن العالم اإلســـالمي يعاني 
حاضره من االستعمار، ويعاني فوق ذلك من 
استعمار الدراسات المستقبلية الغربية التي 

تريد أن تصنع له مستقبال أحاديا.
أما عناية الله فينادي بضرورة التخطيط 
االستراتيجي وتحديد التوجهات المستقبلية 
المســـتقبالت  واكتشـــاف  المـــدى  البعيـــدة 
البديلـــة. وكذلـــك تطويـــر نمـــاذج المحاكاة 
بالكومبيوتـــرات والتقنيات الحديثة. وإدارة 
البحـــوث عـــن األبعـــاد الزمنيـــة للحضارة 
لتوقعـــات  بمســـوح  والقيـــام اإلســـالمية، 

المستقبل.

المستقبل من الخوف
بالهنـــود الحمـــر وإبادتهـــم التـــي تمت في 
ا ال ف تلك ت ن كا ط كا أ

أخالقيـــات جديـــدة الســـتثمار المـــوارد
العالمية، وتطوير اتجاه عالقة اإلنسان
مـــع الطبيعـــة، ورفـــع حـــس التوحد
مـــع األجيـــال القادمة لدى البشـــر
بخصـــوص أمـــا  الحالييـــن. 
فيقـــول اإلســـالمي  العالـــم 
عناية اللـــه إنه ليس مضطرا
قادمة عام 100 إلى االنتظـــار
للتنبؤ بحلول كوارث سكانية
فيه. فالكارثة قـــد حلت بالفعل
وتجمعـــات وأريـــاف  مـــدن  فـــي
ســـكانية عديدة على امتداد الخارطة من

إندونيسيا إلى المغرب.

القضايا البازغة

ممـــا يروج لـــه عنايـــة الله فـــي تحليله 
لمستقبل العالم اإلسالمي، نظرية ”القضايا 
التي يســـتند فيها إلـــى غيره من  البازغـــة“
المفكريـــن الغربييـــن، لكنـــه يصفهـــا بأنها 
تتناول القضايا غير المتوقعة، التي نشـــأت 
عـــن احتـــكاك اإلنســـان بالمنتج اإلنســـاني 
ذاتـــه، وهـــي قضايـــا ذات تأثيـــر كبير على 
المجتمعـــات. ومـــن تلـــك القضايـــا قضايا 
الهندســـة الوراثية وقضايا حقوق اإلنسان 
والعالقـــة مـــا بين اإلنســـان واآللـــة، وكذلك 

ة قائ ل ة ا ال قاط إ

سيناريو {نهاية اإلسالم} يرد ضمن 
أربعة نماذج مستقبلية يتوقعها عناية 
الله في بحثه. حيث  يعتقد أن ما يجري 
داخل دول العالم اإلسالمي من حروب 

طائفية، إضافة إلى الضغوط التي 
تتعرض لها تلك الدول من الخارج. كل 

ذلك سيؤدي إلى ظهور إسالم أسمى



حكيم مرزوقي

} قـــّررت منـــذ أيـــام قليلـــة إدارة مدينة أوير 
إركنشـــفيك، في غرب ألمانيا، اســـتئناف قرار 
محكمـــة قضت بمنع رفـــع األذان عبر مكبرات 
الصوت في مسجد محلي، إثر دعوى تقدم بها 
شـــخص ضّد المسجد، بحّجة أّن صوت األذان 

”يقّلل من شأن إيمانه المسيحي“.
وتسعى إدارة مدينة أوير إركنشفيك، التي 
تقـــع في منطقة الـــرور غرب ألمانيـــا، تطبيق 
قرارها الصادر عام 2014، والقاضي بالسماح 
لمســـجٍد فـــي المدينـــة باســـتخدام مكبـــرات 
الصـــوت في رفع األذان، وفق مـــا نقلت وكالة 

األنباء األلمانية.
وفـــي تصريـــح صحافـــي، قـــال محامـــي 
المشـــتكي لصحيفة محليـــة، إّن ”المرء ُيجبر 
على حضـــور الصالة في حالة ســـماع صوت 
األذان“، ورأت المحكمـــة أّن الرجـــل على حّق، 
بينمـــا ترى المدينة أّن قـــرار المحكمة خاطئ، 

كما ذكر محامي المدينة.
المدعـــي أّكـــد أّن رفع األذان عبـــر مكبرات 
الصـــوت يقّلـــل من شـــأن إيمانه المســـيحي. 
وذكر مكتب المحامـــاة الخاصة بالمدينة، أّنه 
من المشـــكوك فيه، على ســـبيل المثال، ما إذا 
كان يمكن للمدعي سماع صوت األذان، خاّصة 
أّنه يســـكن على بعـــد 900 متر من المســـجد، 
وكان المدعي قد اعترف في جلسات المحكمة 
األوليـــة، أّنه لم يســـمع أصواتا من المســـجد 
منذ عدة أعوام. ويذكر أن المســـجد قّرر، أثناء 
النزاع القانوني، التخلـــي عن رفع األذان عبر 

مكبرات الصوت، في الوقت الحالي.

مثل هذه القضية ليســـت األولى من نوعها 
فـــي أوروبا وقد أثارت جـــدال قانونيا ال يخلو 
مـــن خلفيات وتداعيات اجتماعية وسياســـية 
في ظـــل تنامي النزعـــات اليمينيـــة وتصاعد 
أصوات الكراهية ضد الجاليات المسلمة التي 
يجني أغلبها مـــرارة رّدات الفعل الناتجة عن 
األعمال اإلرهابية التـــي ضربت في عمق مدن 

أوروبية عديدة.
ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة التململ من 
رفع األذان في مساجد أوروبا لم تكن مطروحة 
بهذا الشـــكل الحاد منذ ســـنوات، واقتصرت 

في الســـابق على حاالت قليلة ونادرة حركتها 
بعض األصوات المتطرفة الشـــاذة من أصلها 
أو ظهـــرت لدى أوســـاط ال تتقصـــد التعّرض 
لدين بعينه بل حركتهـــا نوازع بيئية قانونية 
بحتة. أما بعد احتدام ظاهرة اإلرهاب من جهة 
ونهـــوض الحركات اليمينية مـــن جهة أخرى 
فقـــد ازدادت الحساســـية لدى هـــؤالء من كل 
مظاهر التدين اإلســـالمي وشعائره وطقوسه، 
فـ“كأنما هذه الشـــعائر الدينية اإلسالمية مثل 
رفع األذان وإقامة الصلـــوات وذبح األضحية 
لـــم تكن موجودة قبل ظهـــور داعش“ على حد 
تعبيـــر أحد المتابعين للشـــأن اإلســـالمي في 

أوروبا.
ولعل مـــا يقيم الدليـــل على هـــذا ”التنبه 
لســـلبيات المبالغـــة أو المجاهرة  المفاجئ “ 
في إظهار بعـــض طقوس الديانة اإلســـالمية 
ما حدث في الســـويد منذ أيـــام قليلة، إذ أثار 
رفع أذان الصالة عبر المكبرات من فوق مئذنة 
مســـجد في مدينة فاكســـبو جنوب الســـويد 
تباينا في اآلراء بين مؤيد ومعارض. ونشرت 
اإلذاعة الســـويدية الرســـمية تقريرا قالت فيه 
إنهـــا تلقـــت بالغا يفيـــد بـــأن األذان يبث من 
المئذنة منذ أعـــوام دون تصريح“، وأوضحت 
أن المركز اإلســـالمي المســـؤول عن المسجد 
ســـبق أن حصل عام 2014 علـــى تصريح ببث 
األذان ولمـــدة عام واحد فقـــط، لكنه ظل يبثه 
لمدة ثالث سنوات إضافية دون الحصول على 

إذن رسمي جديد.
وأضاف أن البالغ يتعّلـــق بانتهاك قانون 
النظـــام العـــام وذلـــك بإزعاج راحة الســـكان 
المحيطيـــن بالمســـجد. ويبلـــغ عـــدد ســـكان 
فاسكيو في مقاطعة كرونوبيرغ 66 ألف بينهم 
المســـيحيون والمســـلمون. مـــن جانبـــه قال 
أوال سيفرينسون، من شـــرطة فاكسيو ”نأخذ 
المســـألة علـــى محفـــل الجد لتفـــادي حدوث 
تداعيات، وإذا لم يتم حل القضية عبر النيابة 
العامـــة فســـيتم توقيـــع غرامة علـــى المركز 

اإلسالمي في المدينة“.
وتأســـس هـــذا المركز منذ 3 عقـــود ويعّد 
أقدم المؤسسات اإلسالمية في المنطقة. وبدأ 
الحـــزب الديمقراطـــي الســـويدي وهو يميني 
مناهـــض للهجـــرة بجمع التوقيعـــات إلجراء 
اســـتفتاء على حظـــر بث األذان عبـــر مكبرات 
صوت، فـــي المقابل رفض ممثلون عن الحزب 
الليبرالـــي الدعوات لحظر األذان وكتبوا مقاال 
في صحيفـــة محلية دعـــوا فيه إلـــى ضرورة 

التسامح في مدينة فاكسيو.
مـــن جهته قال إســـماعيل أبوهـــالل، وهو 
إمـــام في المدينة: لم نعلـــم أن التصريح الذي 
حصلنـــا عليه عام 2014 بحاجـــة إلى التجديد 

ســـنويا. وشـــدد علـــى أن ”رفـــع أذان الصالة 
سيساعد المسلمين في االندماج في المجتمع 

السويدي“.
وأعرب أســـقف كنيسة الســـويد فريدريك 
ماديوس، في وقت ســـابق عن دعمه للمسلمين 
في فاكســـيو من خالل مســـاندته رفـــع األذان 
في صـــالة الجمعة عبر مكبـــرات الصوت في 

مساجد المدينة.
وقال ماديـــوس، عبر تغريدة في حســـابه 
على موقع تويتر إنه يتطلع إلى سماع أصوات 
األذان مـــع أجراس الكنائـــس جنبا إلى جنب. 
وبحســـب مركز ”بيـــو“ األميركي تبلغ نســـبة 
المســـلمين في الســـويد 8 بالمئة من إجمالي 

السكان البالغ عدد 10 ماليين نسمة.
ويذكر أن دوال أخرى قد سبق لها أن سّنت 
منذ عامين وأكثر قوانين جزئية أو أساســـية 
تدعـــو إلـــى حظـــر رفـــع األذان، فقـــد رفضت 
الســـلطات الهولندية طلًبا تقدمت به الجالية 
اإلســـالمية لوضع مكبرات صـــوت على مئذنة 
بارتفاع 42 متًرا، على أحد المســـاجد الكبيرة 
بعاصمتهـــا أمســـتردام. وزعمـــت الســـلطات 
الهولندية أن رفضها لرفع األذان عبر مكبرات 
الصوت يسبب اإلزعاج والضوضاء، وأن ذلك 
القرار بهدف الحفاظ على الهدوء في العاصمة، 
التي يســـكنها عدد مـــن المواطنين هو األكبر 
في الدولة. كما تمنع الهند اســـتخدام مكبرات 

الصوت بموجب قانون للحد من الضجيج.
وال يـــزال موضـــوع حظر رفـــع األذان في 
الكثير من مســـاجد مـــدن أوروبـــا يثير جدال 

متعـــدد االتجاهـــات والذرائـــع والمرجعيات، 
فمنهـــم مـــن يؤيده ألســـباب بيئيـــة، حقوقية 
وحتـــى دينيـــة، ذلك أنه يعتبر اإلســـالم ديانة 
تتوخى اللطف والمســـايرة وترفض تعاليمها 
األصـــوات الناشـــزة والمنفرة التـــي يمكن أن 

تسيء للعقيدة.
كمـــا أن الرافضيـــن لهـــذه القوانين التي 
يعتبرونهـــا عنصريـــة وجائـــرة، يتمســـكون 
بمبدأ حريـــة العقيدة وال يجـــدون فرقا بينها 
وبين صـــوت قرع أجـــراس الكنائس أو حتى 
النفخ في األبواق كما هو الحال لدى جماعات 
دينية يهودية في إسرائيل التي كانت بدورها 
”ســـباقة“ في محاولـــة وضع مشـــروع قانون 
يفرض قيـــود على رفـــع األذان عبـــر مكبرات 
الصوت فـــي القدس وكذلك منـــع دق أجراس 
الكنائـــس فـــي بعـــض المناطـــق ممـــا حـــدا 
بالخوري سمعان بجالي، راعي رعية الناصرة 
للروم األرثوذكس إلى القول بأن ”هذا التطاول 
يجري عـــن طريق التطـــرف الدينـــّي القومي 

اليهودي على المآذن واألجراس“.
وتابع رجل الدين الفلســـطيني المسيحي 
قوله ”إّنه يجب علينا التوحد والوقوف سوّيا 
ضـــد أي تطّرف وتهجـــم، وهذا يـــدل على أّن 
الدواعش هم ليســـوا من يذبحون فقط، وغير 
متواجديـــن بمكاٍن واحد، ولألســـف مصطلح 
داعش نســـتعمله اليوم رمـــًزا للتطرف الديني 
واختتم سمعان بجالي  واالعتداء على اآلخر“ 
قوله ”نـــرى اليـــوم دواعش آخريـــن يعتدون 
على المآذن واألجـــراس، ولهذا علينا الوقوف 

متوحديـــن ضد أي تعصـــب وتطرف يقع على 
أّي جهٍة أو فئة كانت مســـلمين، مسيحيين أو 

حتى يهود“.
يتفق الكثير من المتخصصين في المجال 
األنثروبولوجـــي قبل رجـــال الدين، بأن إعالن 
الصـــالة فـــي أي ديانـــة كانت، يعد مـــن أكثر 
طقوس وشـــعائر العبادة قداســـة وحساسية، 
ذلـــك أنـــه يتعلـــق بهويـــة دينيـــة ال ينبغـــي 
االستهتار بها أو المســـاس من هيبتها مهما 
كانت المســـببات ألنها تمثل نوعا من الرمزية 

التي تسكن في وجدان أصحابها.
ويرى آخرون أن االمتثال للقوانين المدنية 
يفـــرض احتـــرام راحة ومصلحـــة المجموعة 
الوطنيـــة بمعزل عـــن خصوصياتها الثقافية، 
فليـــس من شـــيم الديـــن أن تتعـــّرض لراحة 
اآلخرين باســـم الدين أو الحريـــة في التدين. 
وتبقى المشكلة المعضلة في الظرفين الزماني 
والمكاني الذي تثار فيه هذه القضية التي من 
شأنها أن تفّجر األوضاع فالمسألة بين القوى 
المتطّرفة واليمينية من الجهتين أشـــبه بعود 

كبريت في مواجهة كومة قش.

األذان في أوروبا عبر مكبرات الصوت.. أجنحة القانون وتأويالت التطرف

طقوس العبادة شأن ال يمكن التفاوض عليه

{نحن ضد القوانين التي تشكل تعديا على حرية الدين بشكل عام، وبرأيي فإن إسرائيل تحاول 
إثارة خالفات دينية بين الناس لتحول ما يحصل داخل أروقة الحكومة إلى خالف ديني}.

عفاف توما
رئيسة مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية في الناصرة

{الفكر اإلرهابي يريد أن يؤســـس نقطة انطالق يهدد ويتوســـع منها، مستغال التنوع الطائفي 
والعرقي، وتنامي األيديولوجيات الدينية المتشددة في تفجير المنطقة العربية برمتها}.

عمار علي حسن
كاتب مصري

رفع األذان من الطقوس األساســــــية فــــــي إعالن الصالة لدى املســــــلمني، لكن األصوات 
املنادية بحظره فــــــي بعض البلدان األوروبية خلقت رّدات فعل حادة ومتباينة بني املؤيدين 
والرافضــــــني، أما املشــــــكلة األصعب فإنه ال مجــــــال للنقاش الهــــــادئ والعقالني في هذه 
ــــــا الطيبة ومن  ــــــدا كل البعد عن النواي ــــــي يعد فيها طــــــرح هذا املوضوع بعي الظــــــروف الت

اجلهتني: اليمني األوروبي والتطّرف اإلسالمي.

التململ من رفع األذان في مســـاجد 
أوروبا لم يكن مطروحا بهذا الشكل 
منذ ســـنوات، واقتصر في الســـابق 

على حاالت قليلة

◄

يتفـــق املتخصصـــون فـــي املجـــال 
األنثروبولوجـــي بـــأن إعـــالن الصالة 
يعـــد مـــن أكثر طقـــوس وشـــعائر 

العبادة قداسة وحساسية

◄

[ أغرب التظلمات: صوت األذان يقلل من شأن إيماني المسيحي  [ الطقوس الدينية: أصعب ما يمكن أن تواجهه القوانين المدنية

رشيد الخيون

} إنهـــا مهمة عســـيرة، أن تجمـــع على أرض 
صغيـــرة العشـــرات مـــن القوميـــات واألديان 
والمذاهـــب، مثـــل دولـــة اإلمـــارات المتحدة، 
وال يـــدرك قوة النمـــوذج اإلماراتـــي الجديد، 
فـــي المنطقة، وال تمتلك غيـــر ماضيها القبلي 
الصحـــراوي، إال َمن تمعن فـــي هذا النموذج، 
ونظر في التنوع الســـكاني الهائل. تحدث عن 
ذلك رئيس جامعة اإلمـــارات وعضو المجلس 
التنفيذي فـــي أبوظبي علي راشـــد النعيمي، 
فـــي محاضرته التـــي عقدها مجلـــس ”محمد 
الثقافي، مشيرًا إلى أن غير المنصفين  خلف“ 
يتعاملـــون مع هـــذه المجتمعـــات بذكرى ذلك 
الماضي، والذي ال يخجل منه اإلماراتي نفسه، 
ألن ما تحقق على أنقاض ذلك الماضي أصبح 
نموذجـــًا دوليًا، ولم تتحقـــق هذه المنزلة إلى 

بإدارة ناجحة لهذا التنوع الهائل.
يعيـــش علـــى أرض اإلمارات نحـــو مئتي 
إنســـان،  مليـــون  ثمانيـــة  وبعـــدد  جنســـية، 
بمختلـــف أديانهـــم وقومياتهـــم ومذاهبهـــم 
وألوانهم وأعراقهـــم، فكم يحتاج هذا الوجود 
البشـــري المتنوع إلى إدارة وحماية للحقوق 
االجتماعية واإلنســـانية، كي يعملوا وينتجوا 
ويتعارفوا، فحســـب وزير التسامح اإلماراتي 
الشـــيخ نهيان بن مبـــارك ”الله خلـــق الناس 

ليتعارفوا ال ليتعاركوا“؟!
يتعلـــق األمـــر، قبـــل كّل شـــيء، بطبيعـــة 
المجتمع اإلماراتي وأعرافه، فالبداوة ال تخلو 
من قيـــم، إن وجدت َمن ينّميهـــا وُيكّرس فيها 
التســـامح، تحولت إلى وسط جاذب، وهذا ما 
ألتفت إليه مؤســـس اإلمارات الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان، فقد تجاوز مبكرًا مـــا يعرقل التنوع، 

ومعاملة الناس على أساس اإلنسانية، وليس 
على شـــيء آخر، هذا ما شـــهد بهـــد الرحالة 
الفريد ثيســـيجر، يوم كان يتردد عليه يوم كان 

حاكمًا في العين.
ولة، فإذا علمنا أن ”النَّاس  إنه هذا فعل الدَّ
على دين ملوكهم“، أو مثلما قالها ابن خلدون 
ا جيدًا دور  ”الناس علـــى دين الملك“، يتضح لنَّ
نوع، بإصـــدار القوانين  الحاكم فـــي إدارة التَّ
الضامنة لهذا الوجود البشـــري، كّل يعمل في 
مجالـــه، ويصلـــي بصالته ويعتقـــد بمعتقده، 
وتقـــف حـــدود حريتـــه عنـــد حـــدود حريات 
اآلخرين، وهذا يتطلب مســـاند مهمة، لتحويل 

التنوع إلى مصدر قوة ال مصدر تشويش.

أول هذه المساند سن قانون ُيجّرم أي تعٍدّ 
ديني أو مذهبي، أو طائفي بشـــكل عام، سواء 
يـــن أو اللون، أي تطبيق  كان بالقوميـــة أو الدِّ
حرفي وعملي لمـــا جاء في القرآن ”وجعلناكم 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا“، والتعارف هذا غير 
مشروط بمذهب أو كتلة بشرية دون آخر. يأتي 
بعـــد ذلك قانـــون ُيجرم التحـــرش، ألن وجود 
النساء في الحياة الرسمية واالجتماعية يمثل 
جـــزءًا من التنوع، وقد طبق القانونين تطبيقًا 

صارمًا.
أســـندت اإلمـــارات فـــي إدارتهـــا للتنوع 
بالتأكيد على التعايش والتسامح، عبر قوانين 
واضحة وصريحة، وشـــديدة في تنفيذها، بال 

تمييـــز، ويأتي في مقدمتهـــا الئحة قانون نبذ 
الكراهية، فالقانون ُيحاســـب على أي إشـــارة 
بكراهيـــة دينية أو مذهبيـــة أو اجتماعية إلى 
اآلخـــر المختلـــف، باللـــون أو القومية أو أي 
مميـــز اجتماعـــي آخر، وأن أصحـــاب المئتي 
جنســـية، ومـــا فيها مـــن اختـــالف اجتماعي 
بالتقاليـــد واألعـــراف، أخـــذوا يشـــعرون بأن 

وجودهم بكرامة مكفول بقانون.
قد يسأل سائل، لماذا فشلت دول لها عمق 
تاريخي وحضاري، وصاحبة ريادة في الثقافة 
والحضارة بشـــكل عام، وها هـــي تتحول إلى 
بؤر للنزاع بيـــن الهويات، الدينية أو القومية 
أو المذهبيـــة، مثلمـــا هو الحال فـــي العراق 
وســـوريا ولبنـــان وغيرها من بلدان الشـــرق 

األوسط.
بينمـــا نجحت اإلمارات، وهـــي بلد حديث 
التشـــكيل، ال يمتلك المقومـــات التي تمتلكها 
تلك البلدان. يعود ذلك بشـــكل ما إلى الفشـــل 
في إدارة التنوع االجتماعي، وبدًال من تحويله 
إلى مصـــدر قوة أصبـــح مصدر فتنـــة ونزاع 
دمـــوي. إنـــه التفريـــط بالتنوع لغيـــاب ثقافة 
ما توجد قوانين تكفل  التعايش والتسامح. ربَّ
حقوق اآلخرين، لكن تلك القوانين غير مدعومة 
بالتنفيذ الصارم، وغير مدعومة بنشر الوعي. 
مع الثابت أن تنوع الثقافة يشـــكل مجتمعات 

حضارية، ولكن مع حسن إدارة التنوع.
ظـــل التعايش في تلك البلـــدان ال يتجاوز 
التســـاكن، أي من حقك أن تعيش ولكن بشرط 
الخضوع لألغلبيـــة االجتماعية، ما زالت كتب 
الفقـــه العنصرية تميز بين البشـــر بنجاســـة 
أو طهـــارة الطعـــام، باإليمـــان والكفـــر، وتلك 
ثقافة تشـــاع في المدرسة والشارع. بينما من 
المعلوم أن التنـــوع االجتماعي والثقافي أداة 

قوة ال ضعف للمجتمع، بشـــرط النجاح بإدارة 
التنوع مثلما تقدم.

ليـــس هناك من شـــعب علـــى وجه األرض 
يســـتغني عن مهارات غيره من الشعوب، وأن 
االستفادة من هذه المهارات تحتاج إلى حماية 

االختالط االجتماعي، على المستويات كافة. 

يبقـــى المجتمع، مهما كانـــت درجة تقدمة 
أو تخلفـــه، ُيدار بقوانين تتحول مع األيام إلى 
أعـــراف اجتماعية، وهذا مـــا يحصل في دولة 
اإلمـــارات، فـــإدارة مئتـــي جنســـية، بمختلف 
تنوعاتهم وأذواقهم في طقوســـهم وأعيادهم، 
ولة  لـــم تنج كّل هـــذا النجاح ِمن إال بـــدور الدَّ
الحازم والحاســـم، ال تســـامح وال تساهل مع 
الخلل بالقوانين التي تكفل التعايش، وِمن أي 
شخص علت منزلته أو نزلت، مواطن أو وافد.
ال يعرف وُيقدر نمـــوذج اإلنجاز اإلماراتي 
بجعل التنوع قوة إال َمن عاش أو زار اإلمارات، 
وأدرك ما كانت عليـــه وما آلت إليه، وأدرك أن 
البشـــر هنا، على مختلف تنوعاتهم، تضبطهم 
قوانين أخذت طريقها لتصبح أعرافًا راســـخة 
في الثقافة االجتماعية، وعندها سيتخلص من 
النظرة النمطيـــة على هذه المنطقة، عبر تأُمل 
اإلنجـــاز الحضاري بقول إن التنـــوع قوة إذا 
حســـنت إدارته، ويكون ضعفـــًا ومثارًا للنزاع 

إذا فشلت إدارته.

اإلمارات تعطي نموذج التنوع االجتماعي وكيفية مساندته

رحابة صدر قل نظيرها

البـــداوة ال تخلو من قيـــم، إن وجدت 
من يكـــرس فيها التســـامح، تحولت 
إلى وسط جاذب، وهذا ما ألتفت إليه 

الشيخ زايد بن سلطان
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} أبوظبــي - شـــدد الدكتور سلطان العميمي 
مديـــر أكاديمية الشـــعر على أنـــه ال يمكن ردم 
الفجـــوة بين المواطـــن العربـــي والكتاب إال 
بتغيير طرق التعليم في المدارس، مشيرا إلى 
أن المنظومة التعليمية على المستوى العربي 
مســـؤولة عمـــا اعتبـــره ”مصالحـــة المواطن 

العربي مع القراءة“.
وأشار الكاتب والناقد األكاديمي اإلماراتي 
إلى ضـــرورة إعادة النظر في تلـــك المنطومة 
التي اعتمدت طرقا تعليمية حصرت التحصيل 
في المناهج وهو مـــا أبعد النشء عن القراءة 

واالّطالع.
وقـــال ”إذا ما أردنا تعزيـــز ثقافة القراءة، 
علينا ربط عملية اكتساب العلم بنشاط القراءة 
لدى النشء منـــذ المراحل المبكـــرة، وتفعيل 
ثقافـــة البحث عن المعلومة خارج إطار الكتب 

المعدة سلفا“. 
وأكـــد العميمـــي علـــى ضـــرورة تطويـــر 
المكتبات المدرسية وزيادة حصص المطالعة 
ورفع مستوى ثقافة البحث والسعي الكتساب 
المعلومـــة لـــدى الطلبـــة، إضافة إلـــى تعزيز 
قدرات التحليل. معتبرا أن نجاح المؤسسات 
التعليمية سينهي أي شكل من أشكال القطيعة 

بين الفرد العربي والكتاب.
وفي ســـياق مبادرة ”منبر وام“ التي تمثل 
وقفة مع رمـــز من رموز الثقافـــة في اإلمارات 
تتناول إشـــكاليات وشـــجون الحقـــل الثقافي 
بشكل أسبوعي، أكد الدكتور سلطان العميمي 
على أهميـــة الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه 
اإلعـــالم في تجاوز إشـــكالية تدني مســـتوى 
القراءة عربيا، عبر تفعيل أدواره في نشر ثقافة 
القراءة، وعرض البرامج التعليمية بطرق غير 
تقليدية، إضافـــة إلى إثراء المضمون الثقافي 

مما يساهم في رفع معدالت القراءة عربيا.
وعبر العميمي عن فخره بالجهد الرســـمي 
المعني برفع نسب القراءة والحضور الثقافي 
فـــي دولة اإلمارات، مشـــيرا إلى أن تخصيص 

شـــهر للقراءة كل عام يحمل رســـالة تؤكد عزم 
اإلمارات على تحويل القراءة إلى جزء أساسي 
فـــي الحيـــاة اليومية في البـــالد. موضحا أن 
األمر ينطلق من إيمان راســـخ بأهمية القراءة 

وتحويلها إلى جزء من السلوك الشخصي.

المبـــادرات  تأثيـــر  أن  العميمـــي  ورأى 
الرسمية التي تحفل بها اإلمارات غير مسبوقة 
على صعيد دول المنطقة في الجانب المتعلق 
ببرامجها التنموية في قطاع الثقافة وما تقوم 
به اإلمارات من برامـــج وخطط داعمة للقراءة 
ليس إال نموذجا ناجحا لكيفية االهتمام ببناء 
فكر الفرد ووعيه وتغيير ســـلوكياته وعاداته 
بما يتـــالءم مع متطلباته واحتياجاته في هذا 

العصر.
وأكد الـــدور الكبير الذي يمكـــن أن يلعبه 
اإلعـــالم في تجاوز تلك اإلشـــكالية عبر تفعيل 
دور اإلعـــالم لنشـــر ثقافـــة القـــراءة ومتابعة 
آخر المســـتجدات في عالم النشر والفعاليات 

الثقافية.
وضمن مبادرات القراءة التي ذكر بعضها 
العميمـــي والتي تزخر بها اإلمـــارات، أعلنت 
هيئـــة دبي للثقافـــة والفنون ”دبـــي للثقافة“، 
الهيئـــة المعنيـــة بشـــؤون الثقافـــة والفنون 
والتـــراث فـــي اإلمـــارة، عن إطـــالق البرنامج 
الثقافـــي لمكتبات دبـــي العامة الـــذي يحمل 

عنوان ”دبي تقرأ“.
وســـيكون هذا البرنامج المتضمن لســـبع 
مبادرات موجها لمختلف الشرائح العمرية في 
المجتمع، وسيكون الباب مفتوحا أمام جميع 

المواطنين والمقيمين للحضور والمشاركة.

زكي الصدير

} أكد الفنانون المشـــاركون أثناء اإلعالن عن 
ملتقى الفيديـــو آرت األول بأن أعمال الفيديو 
آرت هي وليدة تراكـــم ثقافي للفنون البصرية 
واألدائيـــة والموســـيقية، فهو عمـــل ثوري ال 
يمكن قراءته بمعزل عن باقي الفنون، أو بعيدا 
عن التجربة اإلنسانية بكل حموالتها الثقافية 
والفلســـفية، مستشهدين بالعديد من الفنانين 
الذيـــن أنتجوا تجـــارب ذات أبعـــاد وجودية 

عميقة.
جـــاء ذلـــك خـــالل نـــدوة ”فـــن الفيديو.. 
التي نظمتها  الســـعودي والتوجه العالمـــي“ 
جمعيـــة الثقافـــة والفنون في الدمام، مســـاء 
االثنين الماضي، وشارك فيها الفنانون محمد 
ســـلمان ومحمد الفرج ومـــروة المقيط، تحت 

إدارة الكاتبة زهراء الفرج.

كسر الكالسيكية

يأتـــي اإلعـــالن عن ملتقـــى الفيديـــو آرت 
األول انطالقـــا من إيمان المنظمين في جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام بـــأن فن الفيديو هو 
من أكثر األشـــياء المتحركـــة واآلخذة بالنمو 
والتطـــور عبـــر أدواتـــه وأفـــكاره المتمازجة 
والخيالية، لما له من دور اكتشـــافي وأسلوب 
تعبيري عميق يعّبر عن أســـئلة اإلنسان وقلقه 
عبـــر التواصل مـــع اآلخـــر، مبتكـــرا طرائقه 
العديدة التـــي جاورت اللغة، متخذة المدارس 
الفنيـــة رافعًة ثقافية لهـــا للتفاعل المفاهيمي 
والتجريدي والسوريالي والشاعري وغير ذلك 
مـــن المدارس، لتصب جميعهـــا في روح الفن 
وتاريخه من خالل اكتسابها لجميع الخبرات 
الشعرية والثقافية والسينمائية والسردية في 

كثافة زمنية وبعد بصري مؤثر.
من هذا الوعي ينطلق المنظمون بالجمعية 
في وضع حجر األساس لتنظيم ملتقى للفيديو 
آرت الـــذي يعـــّد األول على مســـتوى الخليج، 
حتـــى يكون مظلـــة يجتمع تحتهـــا الفنانون، 
ومنصة ينطلقون منها إلى العالم عبر التفاعل 
المســـتمر بينهـــم وبيـــن بعضهم مـــن جهة، 

وبينهم وبين المتلقين من جهة أخرى.
ويرى المخرج الســـعودي محمد ســـلمان 
أن الملتقـــى هو تأكيد علـــى وجود فيديو آرت 
سعودي، ويتطلع إلى أن يكون حلقة وصل بين 

الفنانين، لتبـــادل الخبرات نحو بناء محتوى 
عربي يتخصـــص بالتجريب للعمل من خالله، 
حيث يأمل ســـلمان بأن يكـــون حلقة للتواصل 
ولعمل شـــراكات مع المؤسسات والجمعيات 

الدولية التي تشتغل بمجال الفيديو آرت.
موضحـــا  لـ“العـــرب“  ســـلمان  يقـــول 
”أعتقـــد أن الملتقـــى ليس مجرد كســـر للحالة 
الكالســـيكية، بل هـــو إضافة تثري المشـــهد 
البصري الســـعودي. فنحن نعلـــم أن الفيديو 
انطلق بداية مع السينما التجريبية مع ظهور 
الســـينما في عشـــرينات القرن الماضي، وفي 
الخمسينات والستينات تشـــكل الفيديو آرت 
كفن مســـتقل، وســـاهمت إبداعـــات الفنانين 
في تقديـــم رؤى بصرية فنية اســـتفادت منها 
السينما والتلفزيون. والصيغة الجديدة التي 
يحملها التنوع البصري للفيديو آرت ستكون 
محط اهتمام كل المهتمين بالفنون البصرية، 
والمستفيدين أيضا ســـواء صاالت العروض 
الثقافيـــة أو أصحـــاب الخدمـــات التجاريـــة 
واإلعالنيـــة. كلها ســـتعمل معا لكســـر الحالة 

الكالسيكية للصورة“.
ويضيف ”حتى نفهم الســـينما التجريبية 
والفيديـــو آرت نحتـــاج العودة إلـــى التاريخ 
وبدايات ظهور الســـينما، وأن هنـــاك فنانين 
ناضلوا من أجل فن ينتصر للصورة المغايرة، 
حيث انشـــغل بحالة البحث عن لغٍة سينمائية 
خاصـــة وصورة مبتكـــرة، فـــٌن ال ينفصل عن 
وســـيلة تعبيـــره، ويمنـــح نفســـه اإلمكانيات 
لطموحـــه. ومشـــكلة الفيديـــو آرت هي غياب 
المواكبـــة النقدية، فمازالت إســـهامات النقاد 
العرب أشـــبه بحالة خراب نضالية تجاه هذا 

الفن األصيل“.

وثائق بصرية

من جهته يؤكد المخرج الســـعودي محمد 
الفـــرج أن الفيديـــو آرت ظهر بشـــكل جلي في 
ساحة الفن الســـعودي الحديث في عام 2007، 
وذلك عبر جهود فنانين مســـتقلين أيقنوا بأن 
الثقافة الشـــفهية التي سيطرت على السردية 
فـــي منطقة الخليج العربـــي آن لها أن تنتهي، 
ويبدأ عصر الصورة بجميع أشـــكالها، ويأمل 
في أن يكون فن الفيديو بشـــكل خاص، والفن 
الحديث بشكل عام، وثيقة بصرية تعبر بشكل 

أو بآخر عن اللحظة الراهنة.

قائال ”بقي الفيديو  يتابع الفرج لـ“العرب“ 
آرت جزءا بسيطا من المعارض التي تقام في 
العاصمـــة الرياض أو جـــدة، أو كما حدث في 
جمعيـــة الثقافة والفنون بالدمـــام في األعوام 
الماضيـــة، حيث كان جزءا مـــن مهرجان بيت 
الشـــعر نظرا إلى ارتباطه -أحيانا- بالشـــعر 
والشـــاعرية. ففكرة بدء ملتقى متخصص بفن 
الفيديو كما نرى أحيانا في أوروبا، أو أميركا 
الالتينية من خالل ’فيديو برازيل’ الذي يعتبر 
العالمـــة الفارقة في كل عام مقدما أهم األعمال 
وأحدث التقنيات وأكثر األفكار جنونا، وتكون 
مشـــجعة جدا، إذ ستساهم حتما في خلق جو 
من المنافســـة والترقب في كل عام، باإلضافة 
إلى أنه ســـيكون محطة يلتقـــي فيها الفنانون 
بأصحاب المعارض وقّيمي المتاحف ومديري 
المؤسســـات الفنية، وسيكون محركا أساسيا 
لمســـيرة وتقدم الفنانين والفنانات وسيخلق 

حلقة وصل بينهم“.
ويوضـــح الفـــرج أن فـــن الفيديـــو بدأ في 
منتصـــف القرن الماضي يأخذ حالة مســـتقلة 
عن كونـــه مرتبطـــا بالســـينما التجريبية أو 
الدادائيـــة، وذلك عندما ظهـــرت تقنية الفيديو 
المعروفـــة التـــي ســـهلت للفنـــان التالعـــب 
بالصـــورة والصـــوت والمونتـــاج، ومنذ ذلك 
الوقـــت وهـــو متمرد علـــى الكالســـيكية ألنه 

حداثي بالضرورة.

ويضيـــف ”وجود ملتقـــى متخصص بهذا 
النوع سيخلق مســـاحة جديدة ووعيا ورؤية 
مختلفيـــن حتما، ومـــا يميز فـــن الفيديو في 
نظـــري عن غيـــره هو حالـــة المنافســـة التي 
تتكون ما بين الفنان نفســـه والوســـيط. وهذا 
الملتقـــى ســـيختصر على الفنان بـــذل الكثير 
مـــن الوقت والجهـــد والمصادر فـــي محاولة 
إيجاد مســـاحة عرض في المعـــارض القليلة 
التي تحدث ســـنويا والتي تكون مهتمة بالفن 
الحديث بشكل عام. لست متأكدا، لكنني أترقب 
ما سيحدث في السنوات القادمة، دعني أتفاءل 
ألقول بأن الفنون البصرية بشكل عام ستكون 

مؤثرة بشدة وثورية“.
أكـــد مدير جمعية  وفي حديـــث لـ“العرب“ 
الثقافـــة والفنـــون في الدمام والمشـــرف على 
الملتقـــى يوســـف الحربـــي أن ”مواكبـــة هذا 
النمـــط الفني البصري عالمي التأثير والتأثر، 
أمـــر ضـــروري وملح خاصـــة إذا ما المســـنا 
تجربـــة ســـعودية متألقة في العـــروض التي 
شاركت فيها وتركت أثرا مدهشا في اإلمارات 
والبحرين والكويت ومصر والمغرب وفرنسا 
وبريطانيا وأميركا وإيطاليا، األمر الذي حّثنا 
على االنطالق مـــن الداخل للتعريف بتجربتنا 
الحتضـــان أبنائنا ولفســـح المجـــال أمامهم 
للتعبيـــر والعـــرض والتعريـــف خاصـــة وأن 
الفيديو آرت هو فن بصري له حضوره المميز، 

لذلك فإن تطلعاتنـــا األولى هي التعريف بهذا 
الفـــن، التعريـــف بأهمية اســـتخدام التقنيات 
المعاصـــرة والتعبيـــر من خاللهـــا، وإلى أّي 
مـــدى تأثير هـــذا الفن علـــى الجيـــل الجديد 
ومدى تقبل رؤى الفن التشـــكيلي الكالسيكي 
له، فهذا الملتقى ســـيقرب الفكرة من المتلقي 
بكل مســـتوياته كما سيخلق تفاعال وتنشيطا 
وتدريبـــا للوعـــي والفهـــم واإلدراك الجمالي 

والبصري“.
ويوضـــح الحربـــي أن الجهـــة المنظمـــة 
للملتقـــى هي الجمعيـــة، وبالتالي فإنها تفتح 
الباب أمـــام كل الفنانيـــن وكل األنماط الفنية 
ســـعيا لتثبيت هدفها فـــي تربية األجيال على 
إدراك اإلبـــداع خاصة، حيث تســـعى الجمعية 
لتكويـــن صلـــة وطنيـــة تبني الـــرؤى وتخلق 
التنـــوع، وتتعامـــل بمرونـــة التقبـــل والنقد 
والنقـــاش والبحـــث والعرض مـــع من هم في 

الداخل أو مع العروض من الخارج.
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فاز الطبيب والروائي الســـوري خليل النعيمي واملســـرح الوطني الفلســـطيني {الحكواتي} في ثقافة

القدس بجائزة محمود درويش لإلبداع لعام 2018.

نعى مثقفون وفنانون أردنيون الفنان التشكيلي الفلسطيني األردني محمد بوليس، الذي غيبه 

املوت، الثالثاء في عمان، عن عمر يناهز 67 عاما.

رحيل إميلي نصرالله {أم الرواية اللبنانية}
} بيــروت – توفيت األربعاء األديبة اللبنانية 
إميلي نصرالله التي لقبها النقاد بـ“أم الرواية 
اللبنانيـــة“، عـــن عمر ناهـــز 87 عامـــا، وبعد 
مســـيرة أدبية حافلة قدمت خاللها العشـــرات 
مـــن األعمـــال األدبيـــة بين روايـــات وقصص 

لألطفال وغيرها.
قريـــة  فـــي  عـــام 1931  نصراللـــه  ولـــدت 
الكفيـــر بجنـــوب لبنـــان ونشـــرت عـــددا من 
لألطفال.  القصصية  والمجموعـــات  الروايات 
عملـــت كروائيـــة وصحافية وكاتبـــة ومعلمة 
ومحاضرة، وبرزت كناشـــطة في مجال حقوق 

المرأة العربية.
نشـــرت أول رواية لها عـــام 1962 بعنوان 
”طيور أيلـــول“ التي حازت علـــى ثالث جوائز 

أدبيـــة وترجمـــت العديـــد مـــن رواياتها إلى 
اللغتيـــن اإلنكليزيـــة والفرنســـية. ونذكر من 
مؤلفـــات نصرالله بمجـــال الرواية ”شـــجرة 
وفي  و”الجمـــر الغافي“  و”الرهينة“  الدفلـــى“ 
مجـــال القصـــة القصيـــرة ”روت لـــي األيام“ 
و”الينبـــوع“ و”خبزنا اليومـــي“ و”الطاحونة 

الضائعة“.
والالفـــت في تجربـــة الكاتبـــة أن األطفال 
شـــغلوا جـــزءا كبيرا مـــن أعمالهـــا وخيالها، 
فكتبت لهـــم قصصا عديـــدة نذكر مـــن بينها 
”الباهرة“ و“شـــادي الصغير“ و“يوميات هر“ 

و“جزيرة الوهم“ وغيرها.
حصلـــت نصرالله على جوائـــز عدة منها 
جائزة الشاعر ســـعيد عقل في لبنان، وجائزة 

مجلة فيروز وجائـــزة جبران خليل جبران من 
رابطة التراث العربي في أستراليا.

غياب نصرالله خلف أثرا بالغا لدى الكتاب 
العرب وحتى لدى السياســـيين ومنهم رئيس 
الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري الذي علق 
على رحيل الكاتبة قائال ” بغياب األديبة إميلي 
نصرالله يخســـر لبنان والعرب اليوم شـــعلة 
من رمـــوز األدب واإلبـــداع اللبناني ومناضلة 
في حقوق المرأة شـــكلت قيمـــة فكرية مضافة 

لوطننا وعالمنا العربي“.
وقال الناقد األدبي والفني بيار أبي صعب 
للراحلـــة نصرالله  إن روايـــة ”طيور أيلـــول“ 
”كانت الرواية التأسيســـية التي شـــكلت كلمة 
ســـحرية تختصـــر مســـارا فريدا فـــي األدب 

اللبناني والعالمي“. 
مضيفـــا أن الكاتبـــة ”تماهت مـــع الذاكرة 
الريفية بالدرجة األولى من خالل موضوعاتها 
اإلنســـانية واالجتماعية ومناخاتها الواقعية. 
إميلـــي نصرالله كانت في متناول الجميع: كل 
الفئات واألجيال والمناطق والخنادق والقارئ 
العادي والباحث الجامعي والمثقف الطليعي 

على حد سواء“.
واعتبـــر أبي صعب أن نصرالله ”من رموز 
الوحدة األهليـــة وهي أم الرواية اللبنانية في 
زمن تعب الشعب اللبناني فيه من اآلباء الذين 
يقودون الحروب، وبات بحاجة ماســـة للعودة 

إلى حضن األم حضن اللغة“.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد منح 
إميلي نصرالله في فبراير الماضي وسام األرز 
الوطني من رتبة كومنـــدور تقديرا لعطاءاتها 
األدبيـــة كما صدرت هذا األســـبوع آخر أعمال 

الكاتبة الروائية بعنوان ”الزمن الجميل“.

حدث ثقافي خليجي ينتصر من السعودية للفنون البصرية الحديثة

[ أول ملتقى خليجي للفيديو آرت بالسعودية  [ فن معاصر يعبر عن أسئلة اإلنسان وقلقه عبر التواصل مع اآلخر
ــــــر فن الفيديو أحد أهم الفنون العاملية املعاصرة، حيث ال يرتبط فقط باشــــــتغاله على  يعتب
ــــــل ينهل كذلك من فنون أخرى وخاصة الســــــينما والفن  الصورة والتشــــــكيل البصري، ب
التشكيلي، ولكنه يستقي كنهه أيضا من الشعر واألدب والفلسفة، في انفتاح كلي على كل 
إفرازات احلداثة واحلياة املعاصرة. وإميانا بهذا الفن الذي مازال لم يلق الرواج الكافي 

عربيا انتظمت أخيرا ندوة بالسعودية حتضيرا لعقد ملتقى الفيديو آرت.

كسر الحالة الكالسيكية للصورة

وجود ملتقـــى متخصص بهذا الفن 

يخلق مســـاحة جديدة ووعيا ورؤية 

مختلفيـــن، ويختصـــر علـــى الفنان 

الكثير من الوقت والجهد

 ◄

إميلـــي نصرالله كانت فـــي متناول 

واألجيـــال  الفئـــات  كل  الجميـــع: 

والمناطق والقارئ العادي والباحث 

الجامعي والمثقف الطليعي

 ◄
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سلطان العميمي: هكذا يمكن 

مصالحة العرب مع الكتاب

[ صـــورة التقطـــت فـــي 1 يناير 1971 في "دار الفن" في بيروت من اليســـار إلـــى اليمين: الروائية 
اللبنانيـــة إميلـــي نصر الله وكانت رئيســـة (نادي القلم في لبنان) الباحـــث جميل جابر، الروائي 
حليم بركات، المؤلف الفلسطيني الراحل غسان كنفاني والروائي اللبناني الراحل يوسف حبشي 

األشقر.

نجاح المؤسسات التعليمية 

سينهي أي شكل من 

أشكال القطيعة بين الفرد 

العربي والكتاب



} أبوظبي - في ليلة شـــعرية حاسمة عاشها 
شـــعراء وجمهور مسابقة ”شـــاعر المليون“، 
انطلقت مســـاء الثالثاء أولى حلقات المرحلة 
في  الثانيـــة مـــن برنامج ”شـــاعر المليـــون“ 
موســـمه الثامـــن، الـــذي تنظمه لجنـــة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، في إطـــار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلـــى صون التـــراث وتعزيز االهتمام 

باألدب والشعر العربّيْين.
وبدأت الحلقـــة األولى من المرحلة الثانية 
باإلعـــالن عـــن المتأهليـــن الـ24 مـــن المرحلة 
األولى، وهو الشـــاعر الكويتي مبـــارك الفعم 
الرشـــيدي الـــذي حصـــل علـــى 73 بالمئة من 
تصويت الجمهور، لينضم إلى زميليه الشاعر 
األردني صالح الصخري، والشـــاعر السوري 
مهنا الشـــمري اللذين ســـبقاه في التأهل من 
الحلقـــة الثامنـــة مـــن خـــالل لجنـــة التحكيم 
المكونة من النقاد الدكتور غســـان الحســـن، 

وسلطان العميمي، وحمد السعيد.
لتنتهي بذلـــك الجولة األولى من البرنامج 
الـــذي تبث حلقاتـــه على الهواء مباشـــرة من 
مســـرح ”شـــاطئ الراحة“ عبر قنـــاة اإلمارات 
وقنـــاة بينونة، وذلك بتأهل 24 شـــاعرًا، منهم 
خمســـة شعراء من اإلمارات هم: سالم بن كدح 
الراشدي، علي سالم الهاملي، حمد المزروعي، 
عبيـــد بن خصيـــف الكعبي، وبتـــول آل علي، 
وتسعة شعراء من الســـعودية هم: راشد بين 
قطيما المري، متعب الشـــراري، فواز الزناتي 
العنزي، مشـــاري ســـرهيد الرشـــيدي، مشعل 
العنـــزي، محمد العنزي، تهاني التميمي، نجم 

جزاع األســـلمي، صالح العنزي، وشاعران من 
ســـلطنة عمان هما: حســـن المعمري ونبهان 
الصلتي، وثالثة شعراء كويتيين هم: أحمد بن 
شمروخ المطيري ومحمد الخطيمي الخالدي 
ومبارك الفعم الرشـــيدي، كما تأهل شـــاعران 
سوريان هما: عبدالله الطائي ومهنا الماضي 
الشمري، ومن اليمن تأهل مانع الهميمي، ومن 
العـــراق زايـــد الضيف التميمـــي، ومن األردن 

صالح الصخري. 

وبعـــد إعـــالن النتيجة من قبـــل المقدمين 
أســـمهان النقبـــي وحســـين العامـــري تعّرف 
الجمهور الحاضر في المســـرح على الشعراء 
الســـتة الذيـــن بـــدأت معهـــم ثانـــي جـــوالت 
المســـابقة، وهم: الشاعران السعوديان صالح 
العنزي وراشـــد بن قطيما المري، واإلماراتي 
علي سالم الهاملي، والسوري عبدالله الطائي، 
والكويتي محمـــد الخطيمـــي الخالدي، وإلى 

جانبهم اليمني مانع الهميمي.

المشـــاركون  الســـتة  الشـــعراء  وألقـــى 
قصائدهـــم خـــالل الحلقـــة، باإلضافـــة إلـــى 
مجاراة أربع أبيات للشـــاعر محمد بن ســـعيد 
الرقراقـــي المزروعـــي، وهـــو أحـــد شـــعراء 
الظفـــرة المخضرميـــن، والذي أدخـــل الربابة 
على الثقافة الشـــعبية اإلماراتية، حيث أشار 
أعضاء لجنة التحكيـــم إلى أن الجولة الثانية 
تســـتوجب من الشعراء أن يكونوا أكثر حزما، 
وبالتالي على المتنافســـين اختيار قصائدهم 
بعناية، والتركيز على المجاراة، ألن الدرجات 
ســـتوضع على هذين المحوريـــن، إلى جانب 

الحضور واإللقاء.
وإثـــر تقديم الشـــعراء لنصوصهم ونقدها 
مـــن قبـــل اللجنة، أعلنـــت األخيرة عـــن تأهل 
الشـــاعر الكويتي محمد الخطيمـــي الخالدي 
بحصولـــه علـــى 45 درجـــة، ليكـــون بذلك أول 
الشـــعراء المتأهليـــن للمرحلـــة الثالثـــة مـــن 
البرنامج، فيما ينتظر بقية شـــعراء األمســـية 
وهم صالـــح العنزي، وعبدالله الطائي، ومانع 
الهميمي، وراشد بن قطيما المري، وعلي سالم 
الهاملي، الحلقة القادمة التي يعلن خاللها عن 

فوز المتأهلين بتصويت الجمهور.
نذكر أنـــه خالل أحـــداث الحلقـــة الثانية 
من المرحلة الثانية ســـيلتقي ســـتة شـــعراء 
ليتافســـوا في طريقهـــم نحو البيـــرق، وهم: 
فـــواز الزناتـــي العنزي وتهانـــي التميمي من 
الســـعودية، وعبيد بن خصيف الكعبي وسالم 
بن كدح الراشـــدي من اإلمارات، ومن ســـلطنة 
عمان نبهان الصلتـــي، ومن الكويت أحمد بن 

شمروخ المطيري.

عبدالناصر نهار

} باريس – وســـط ُمشـــاركة ما يزيد عن 1250 
من دور النشـــر الفرنسية والعربية والعالمية، 
تقام في العاصمة الفرنســـية خالل الفترة من 
الجمعة 16 إلى غايـــة االثنين 19 مارس 2018، 
فعاليات الدورة الثامنة والثالثين من معرض 
باريس الدولي للكتاب، إحدى أهم المناسبات 

األدبية في أوروبا والعالم.

حضور عربي

ينعقد المعرض هذا العام بحضور ما يزيد 
عـــن 3000 كاتب من مختلف أنحاء العالم، و30 
ألفا من المهنيين والعاملين في قطاع النشـــر، 
ُيشـــاركون في المئات مـــن الفعاليات الثقافية 
التـــي تتضمـــن حـــوارات ونـــدوات وحفالت 
توقيـــع، ولقاءات مفتوحة مـــع الجمهور الذي 

من المتوقع أن يفوق الـ150 ألف شخص خالل 
أربعة أيام.

تحل روســـيا ضيفة شرف لمعرض باريس 
للكتـــاب فـــي دورة 2018، الذي يســـتقبل وفدًا 
من 30 مؤلفا وكاتبا روســـيا، ُيمثلون انعكاسا 
لتنوع وديناميكية األدب الروســـي المعاصر، 
خاصة مع حضور عدد من كبار الكتاب الروس 
المعروفيـــن، إضافة إلـــى مواهـــب أدبية من 
الجيل الجديد، يساهمون جميعا في الترويج 
لألدب الروســـي، وفي الحـــوار الثقافي داخل 

أروقة المعرض.
مـــن المتوقع أن تشـــهد دورة هـــذا العام 
مشـــاركة عربية واســـعة من كبرى دور النشر 
وعدد من األدباء والكتـــاب العرب، خاصة من 
دولـــة اإلمارات والســـعودية ولبنان والجزائر 
وتونـــس ومصر وســـوريا والمغرب الذي حل 
ضيف شـــرف للمعرض الباريســـي في دورته 
الماضيـــة بمشـــاركة ناجحة وفاعلـــة للكتاب 
المغاربـــي ونخبـــة مـــن األدبـــاء والفنانيـــن 
التشـــكيليين من المغرب، إضافة إلى مشاركة 
هـــي األولـــى التحاد الناشـــرين العـــرب الذي 
يعرض باقـــة من أحـــدث اإلصـــدارات باللغة 

العربية.
وتتميـــز دورة هـــذا العام كذلك بمشـــاركة 
هامـــة من إمـــارة الشـــارقة بدولـــة اإلمارات، 
كضيفـــة مميزة فـــي معرض باريـــس للكتاب، 
حيـــث تتضمـــن المشـــاركة إقامـــة فعاليـــات 
وجلســـات وندوات بمشـــاركة ما يزيد عن 40 
ا وعربيـــا، إضافة إلى  كاتبـــا ومثقفـــا إماراتّيً
إحيـــاء العديد من العـــروض الفنية والتراثية 

اإلماراتية في أحياء باريس العريقة.

وتعتبـــر المشـــاركة العربيـــة فرصة هامة 
للجاليات العربية الُمقيمة في فرنســـا القتناء 
اإلصـــدارات باللغـــة العربيـــة، وكذلك  أحدث 
للقـــارئ األوروبـــي من خـــالل األدب المترجم 

خصوصًا إلى اللغتين الفرنسية واإلنكليزية.

التركيز على الجديد

يحتـــل أدب الطفـــل والكتـــاب المدرســـي 
واإلصـــدارات العلميـــة مســـاحة كبيـــرة مـــن 
االهتمـــام عبـــر دور نشـــر ُمختصـــة وندوات 
وفعاليات ُمصاحبة، خاصة مع إتاحة الدخول 
المجانـــي بـــدءا من الـــدورة الماضية لمن هم 
دون ســـن الثامنة عشـــرة، وذلـــك بهدف جعل 
معـــرض الكتـــاب أكثر قـــدرة على اســـتقطاب 

الشباب والطالب.
كمـــا ُيركز المعـــرض في هذا العـــام على 
أدب الشـــباب الراشـــدين، من خالل توجهات 
أدبية مختلفة في األدب الفرنســـي والثقافات 
العالمية، وخصوصا مبادرة ”كتاب يواجهون 
العالـــم“، جنبا إلى جنب مع مشـــاركات فاعلة 
للمؤلفيـــن والكتاب والرســـامين، في برنامج 
غني ومتنـــوع بانتظار ُعشـــاق الكلمة، يهدف 
إلى اكتشاف وإطالق المواهب األدبية الشابة.

ومـــن جديد فعاليات المعـــرض هذا العام، 
التركيز عبر دور النشر وفعاليات خاصة على 
الروايـــات المتعلقـــة بالجريمـــة الخيالية، أو 
أدب الجريمـــة الُمتخيلة، مـــن خالل ما أصبح 
ُيطلق عليه اليوم ”األدب األبيض“ الذي تتزايد 
شـــعبيته منذ فترة طويلة في أوســـاط القراء 

بمختلف فئاتهم.

كذلك يستضيف ”المركز الوطني للكتاب“ 
فـــي المعرض، 25 اجتماعا اســـتثنائيا (لعامة 
ُيشـــارك  والشـــباب)،  والمهنييـــن  الجمهـــور 
بها أكثر مـــن 70 مؤلفا من مختلف األوســـاط 
األدبيـــة، إضافة إلى تنظيم معرض ”تحية إلى 
كتاب الِحرف“، وفعاليات الرســـوم المتحركة 
التي تتيح مشـــاركة فعلية للقـــراء في أحداث 
القصـــص، ومبـــادرات ثقافية أخـــرى ُيقّدمها 

طلبة موهوبون.

يذكـــر أن هـــذا الحـــدث الثقافـــي الكبيـــر 
كان يقـــام منـــذ عام 1981 تحت اســـم ”صالون 
باريـــس للكتـــاب“، وقد تـــّم تغيير االســـم في 
العام الماضـــي إلى ”معرض باريس للكتاب“، 
حيث ُيقام في ”بورت دو فرســـاي“ في الدائرة 

الباريسية الخامسة عشرة.
ويفتح معـــرض باريـــس للكتـــاب أبوابه 
ـــا من الـ10 صباحا إلى غاية الـ8 مســـاء،  يومّيً
حيث يســـتقبل في يومـــه األخير فـــي الفترة 
الصباحية المهنيين والمختصين فقط، بينما 
ُيتـــاح حضور المعرض في الفترة المســـائية 
لكافة الزوار. وُيشـــرف على المعرض االتحاد 
الوطني للنشـــر في فرنسا، وُتنظمه شركة ريد 

للمعارض.
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افتتحت مســـرحية {كتاب الله: الصراع بني النور والظالم}، تأليف الشـــيخ ســـلطان بن محمد ثقافة

القاسمي وإخراج السوري جهاد سعد، أيام الشارقة املسرحية األربعاء.

يشـــارك الشاعر العماني مطر البريكي رفقة الشاعرين زهران القاسمي وحسن املطروشي في 

الدورة األولى أليام قرطاج الشعرية، التي تنطلق يوم 22 مارس بتونس.

المعـــرض سيشـــهد المئات من 

الفعاليات الثقافية التي تتضمن 

حوارات وندوات وحفالت توقيع، 

ولقاءات مفتوحة مع الجمهور

_

} تحيل لفظة ”المتطرفون“ في أصلها 
الـالتيني فاناتيكـوس fanaticus على 

الكهنة التابعين لبعض اآللهات كإيزيس 
وكيبولي وبلونة، وكانت تأخذهن حالة 

وجد مقدس يهرقن خالله الدماء. يقابلها 
في العربية الغالة، يقال غَال فالٌن في 
د فيه وجاوز  ين: تشدَّ اَألمر أو في الدِّ

الحدَّ وأفرط، ثم صارت لفظة التشدد -أو 
التطرف- هي الرائجة، وتطلق على كل 
شخص يسكنه هوس أعمى، وتحّمس 

أقرب إلى الهذيان لفكرة أو قضية ينخرط 
فيها بال روية، ما يجعله يرهن لها 

نفسه تماما، فتملكه قناعة يفقد معها كل 
شكل من أشكال الحرية، وكل قدرة على 

االعتراف بالغيرية بصفتها تلك.
ذلك أن التطرف يقوم على عالقة 

فة يشهرها مّدعيها علنا  بالحقيقة محرَّ
دون أن يسعى إلى البرهنة عليها بالحجج 

والدالئل، ألن انخراطه انفعالي، ومن َثّم 
يتأتى عنف قناعته وفق منطق عاطفي 

يمنع كل إمكانية للتبادل الهادئ مع اآلخر، 
الذي يكون خاطئا من حيث المبدأ لمجرد 

أنه ال يؤمن بالعقيدة نفسها.
وبما أن الفرد الذي يدعي امتالك 

الحقيقة ال يستطيع أن يكبح نفسه عن 
رغبة فرضها على اآلخرين، تتحول القناعة 

لديه إلى عنف، فإما أن يضّحي باآلخر 
وحده عقابا له، أو أن يضّحي به وبنفسه 
مًعا إذا تعذر عزل اآلخر عن محيطه. هذا 

النمط من االلتزام المؤدي إلى الجنون 
القاتل يتميز بكونه شديد العدوى، حيث 
يتشكل المتطرفون في الغالب ضمن قوة 

اجتماعية، أو عسكرية، لها أحيانا من قوة 
الدولة وعدتها وعتادها ما تستعمله لتكون 

مؤسسة هيمنة على األفراد والضمائر، 
من خالل البروباغندا، والتهيئة النفسية، 

وبث الرعب.
والتطرف ليس دينيا فقط، بل يمكن 
أن يكون أيضا سياسيا، وأيديولوجيا، 

وحتى أخالقيا تحاول من خالله مجموعٌة 
فرض نمط عيشها ورؤيتها للعالم على 

اآلخرين. ويقوم في كل األحوال على ركائز 
أربع هي: أوال، خلق حاجز بين ما يؤمن 
به الفرد (أو الجماعة)، وبين المرور إلى 

الفعل لفرض قناعاته. ثانيا، إنكار الخصم، 
ما يسّهل إلغاءه الحقا وتصفيته. ثالثا، 

االستناد إلى مرجع أعلى عن طريق خلق 
متن أيديـولوجي يشرع إنكاره اآلخر 

تمهيدا للتخلص منه. رابعـا، المعتقد، 
ليس بوصفه انخراطا عقالنيا ضمن متن 
من األفكار الميتافيزيقية أو األيديولوجية 

بل كتمجيد لفكرة أو صورة أو متن 
متخيل يتمثله الفـرد أو المجموعة، ويلتزم 

ببنوده.
يقول الفيلسوف إميل أوغست شارتيي 

الشهير بـ”أالن“ (1868-1951): ”ثمة شيء 
آلي في الفكر المتطرف، فهو يعود دائما 
من السبل نفسها، دون رغبة في البحث 
أو االبتكار، ألن الدغمائية أشبه بهذيان 

ُمعاد“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفكر املتطرف

كاتبات من ظفار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} صاللــة (عمــان) - أقيـــم بجمعيـــة المرأة 
العمانية في صاللـــة مؤخرا حفل توقيع لعدد 
من اإلصدارات األدبيـــة العمانية التي تنوعت 
بين الرواية والقصة والشعر والنصوص، وقد 
صـــدرت حديثا لدار بورصـــة الكتب المصرية 

للنشر والتوزيع.
اشـــتمل الحفل علـــى توقيـــع 9 إصدارات 
أدبية لــــ6 كاتبات مـــن محافظة ظفـــار، حيث 
وقعت الكاتبة إشـــراق بنـــت عبدالله النهدية 
على عدد من إصداراتها أهمها ”حائط مموج“ 
فيما وقعـــت اإلعالمية أمل  وكتاب ”خرفجت“ 
ووقعت  اليربـــوع كتابها ”ويســـتفيق الرماد“ 
الذي يعد  ثمنة هوبيس كتابها ”بحـــر الزين“ 
اإلصـــدار الثاني بعد كتاب ”اعـــرف ظفار من 

خالل 350 سؤاال وجوابا“.
كما وقعت الكاتبة خير الشحرية إصدارها 
فيما وقعت  األول بعنـــوان ”أيام لـــن تعـــود“ 
الكاتبـــة عائشـــة الســـريحية علـــى إصدارين 
”حجـــارة الفجر الســـابع“ و”خيانـــة عابرة“، 
بينما وقعت مهـــا خفاجي على كتابها ”البيت 

أبو شجرة حمرا“
الجديـــر بالذكر أن مجموعـــة من الكاتبات 
بمحافظـــة ظفـــار أصدرن ثالثة كتـــب بتأليف 

جماعي.
وهدفـــت الفعاليـــة إلـــى تعزيـــز الحركـــة 
الثقافية في محافظة ظفار وتشجيع الكاتبات 
والمواهب األدبية وصقلها حيث سيتم توفير 
الكتـــب في معـــرض جمعية المـــرأة العمانية 

بصاللة حتى نهاية شهر مارس الجاري.

حضور عربي الفت في معرض باريس للكتاب

[ المعرض يحتفي باألدب الروسي والكتاب الشباب والشارقة ضيفة مميزة
ــــــي للكتاب  ــــــس الدول يعتبر معــــــرض باري
ــــــب العاملية، حيث  مــــــن أهم معــــــارض الكت
يستقطب سنويا كبرى دور النشر العاملية 
مقدمــــــا لعشــــــاق األدب والفكــــــر خاصــــــة 
ــــــة، لكن أبرز  ــــــدة والالفت ــــــن اجلدي العناوي
مــــــا مييز املعرض عــــــالوة على الكتب، هي 
الفعاليات الثقافية املصاحبة، والتي تنفتح 
فــــــي كل عام على ثقافات العالم. وقد تطور 
احلضور العربي في املعرض الباريســــــي 
والذي كان محتشــــــما فيما مضى، لتصبح 
مشــــــاركة العــــــرب فاعلة، معّرفــــــة بثقافات 
الشــــــعوب العربية وآثارها الفنية واألدبية 
ــــــرة عن العالم  ومقدمــــــة صورا عميقة مغاي

العربي.

ثقافات عربية في باريس

األمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل ضيف شرف الحلقة األولى من المرحلة الثانية

ليلة شعرية حاسمة في أولى حلقات المرحلة الثانية من {شاعر المليون}
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حضـــور الفـــت للعـــرب بفعاليـــات 

وجلســـات ونـــدوات بمشـــاركة مـــا 

يزيد عن 40 كاتبـــا ومثقفا إماراتيا 

وعربيا، مع عروض فنية وتراثية

 ◄



حنان عقيل

} القاهــرة – فـــي معرض ”العْيـــش واُحللم“ 
املقـــام حاليا بـــدار األوبرا املصريـــة يواصل 
الفنان املصـــري عزالدين جنيـــب العزف على 
أوتاره األثيرة وأيقوناته املُفّضلة، يســـتدعي 
تفاصيل منسّية من حياة بسيطة غّيبتها وتيرة 
احلياة املتســـارعة، حتضر املالمح اإلنسانية 
في اللوحات بتحّد إلثبات القدرة على املقاومة 
ومواجهة شظف العيش، يتحّمل اإلنسان فيها 
عبء القدر املُوّلد لنســـخ ُمتجّددة من سيزيف، 
يحمل الصخور علـــى أكتافه وميضي متطلعا 
نحـــو أفق أكثر رحابة وجماال، ُمحّمال برغبات 

في جتاوز اآلني بهمومه ومشكالته.
وتـــدور احلياة في هذه األعمال بني ُقطبني 
جدليني؛ ما بـــني االســـتمتاع مبباهج احلياة 
واحللـــم بتجـــاوز الواقع املفـــروض، يحضر 
العْيـــش بجانبيه اإليجابي والســـلبي، تتمثل 
أهمية احلياة وقيمتها في القدرة على التجاوز 
وحتدي الصعوبات، ويكـــون احللم آنذاك هو 
مخرج اإلنســـان ملواصلة التحدي وحتقيق ما 

يتمناه خارج إطار الواقع امللموس واملادي.
واخليال هو املساحة احلرة لإلنسان احلر 
يخرج فيها من أســـر القيـــود املفروضة عليه 
ومن خاللـــه ميكن أن يعيش مـــن جديد حياة 
مختلفة، وعبره ُتبنى احلضارات حتى لو كان 
مرتبطا بالعقيدة واملقّدس أو األســـطورة، فهو 

وسيلة اإلنسان للخالص من قيود الواقع.
ُيبـــّني عزالديـــن جنيـــب فـــي حديثـــه مع 
”العـــرب“ أن ثّمـــة رغبـــة أحلت عليـــه ملعاجلة 
اجلدلية الســـابقة من خـــالل معرضه املُعنون 
بـ”العْيـــش واُحللم“، ومن ثم كان اســـتخدامه 
لأللـــوان الســـاخنة مبـــَررا في ســـياق فكرته 
املتناثرة عبر اللوحات، فدرجات اللون األزرق 
جـــاءت تعبيرا عن فضاء احللم واخليال، فيما 
اســـتخدم درجات األصفر والبرتقالي لإلشارة 
إلـــى وهج ودفء احلياة في أحضان الطبيعة. 

ويقـــول ”التجربـــة اللونيـــة للفنـــان جزء من 
خبرته في معاجلة موضوعاته الفنية، لكنها ال 
تكون متعّمدة، فال يتعّمد الفنان اختيار ألوان 
ساخنة أو باردة، وإمنا احلالة النوعية له هي 
التي تفرض عليه اختيـــاره لأللوان، وهنا في 
هذا املعرض جاءت حالة اإلشراق اللوني نتاج 

حالة تعبيرية رمزية عن احلياة واحللم“.
وُيقـــّدم جنيب مـــن خالل لوحاتـــه صورة 
متكاملة عـــن احلياة، من خالل تفاصيل عابرة 
ُيعيـــد صياغة رؤيتـــه اخلاصة نحـــو مكامن 
اجلمال التي رمبا قد تكـــون غائبة عن الواقع 
الفعلي بشـــكل كبير، لكنها حاضرة في ذاكرة 

الفنان في نوستاجليا أبدية ال تغادره.
التـــي ترتّكز  وفي لوحـــة ”وجبة اإلفطار“ 
بصريا علـــى ِقدور فـــول على إحـــدى عربات 
الشـــارع تعكـــس فـــي بســـاطتها ووضوحها 
حنني لتفاصيل يغيب اإلحساس حاليا بروعة 
ارتباطهـــا باحليـــاة املصرية، وهـــو ما يظهر 

أيضا في لوحات مثل ”دورة اخلبز“.
وثّمـــة حضور خـــاص وقوي للمـــرأة في 
معرض التشـــكيلي عزالدين جنيب التي يأتي 
حضورها هنا فـــي لوحاته كصانعـــة للحياة 
وحاملة لهمومهـــا ومســـّراتها وكرمز للكفاح 
والتحدي.. املرأة هي نقطة البداية في احلياة 
أيضـــا حســـبما يصّورها جنيب فـــي لوحات 

”حلم الوليد“ و“البداية“.

وفـــي أربع لوحات بعنـــوان ”دورة اخلبز“ 
يظهر تركيز بصري على مجموعة من النســـاء 
أثنـــاء مراحل إعـــداد اخلبز في رؤيـــة ُمغّلفة 
ببســـاطة احليـــاة الريفيـــة، وفـــي ”صانعـــة 
حتضـــر املرأة  و”صانعـــة الفخار“  الســـالل“ 
لتحافظ على احلـــرف اليدوية من االندثار في 
فضاء بصرّي يقتصر على الفخار أو الســـالل 

بحضور املرأة الصانعة.
وعلى اجلانب اآلخر املُمّثل في ”اُحللم“ ثمة 
فضاءات مـــن اخليـــال وامليتافيزيقيا أحيانا، 
ارتكن الفنان إلى جتسيدها عبر حضور أنثوي 
الفت من خالل لوحات مثل ”فرس الســـندباد“ 
و”الطير املســـافر“، كما أن التطّلع  و”القرين“ 
إلى احلرية جاء من خالل جتســـيدات أنثوية 
في أكثـــر من لوحة كما فـــي ”انطالق“ و“حلم 

العاشقني“.
ويلفـــت جنيب إلى أنـــه دائما مـــا ينحاز 
إلـــى املرأة في أعماله وفـــي معارضه اخلاصة 
التي جتاوزت الثالثـــني، فكثيرا ما مينح دور 
البطولة للمرأة في لوحاته للتعبير عن أفكاره 

ومشاعره.
بدأ عزالدين جنيب التفكير في املعرض منذ 
عامني، حسبما يشير في حديثه لـ“العرب“، إّال 
أنـــه منذ عام بدأت فكرته في الســـيطرة عليه، 
بعدما واجه صعوبات في إطالق شرار املعنى 
والبحـــث عن فكرة إثر مناخ عام غير مشـــجع 

على إنتاج أفكار تتجاوز ما هو ُمســـتهلك، إّال 
أنه خشي أن يعتبره البعض ميارس نوعا من 
االجترنـــار ملا قّدمه من قبل أو عدم القدرة على 
تفهم الرؤية اجلديدة في معرضه احلالي التي 
قد تعتمد على أفـــكار قدمية، لكن تناولها جاء 

مختلفا.
وعلى امتداد مشواره الفني، حرص جنيب 
علـــى االهتمـــام باملأثورات الشـــعبية والبيئة 
املصريـــة التي وجدت مكانـــة واضحة لها في 
هذا املعرض من خـــالل لوحات مثل ”معصرة 
الزيتـــون“ و”الصوامع الفارغة“ و”العيش في 

بطن اجلبل“ و”العودة من النبع“.
ويفســـر الفنان ذلك االهتمـــام برغبته في 
اســـتدعاء مالمـــح واقعيـــة من زمـــن ماضي 
معـــروف في القرية والبيئـــات الطبيعية التي 
زارها في مصر من أسوان وحتى رشيد، وجاء 
االســـتدعاء أقرب هنا إلى حالة النوستاجليا 
وليس اإلعادة أو التشـــخيص املباشر، ففيها 
يجـــد املعاني املفقودة ومالمـــح من رحلة عمر 
طويلة.. نوســـتاجليا جعلته ينظر إلى الواقع 
نظرة تتجاوزه لتطرح رؤية خاصة عنه بشكل 

أقرب من احللم.
ولـــم ينقطـــع اهتمــــام جنيــــب بالبيئـــة 
املصرية، وفي إطــــار رؤيته الفنية للمأثورات 
يحتفـــي الفنـــان في أعمالـــه دوما بعـــدد مـن 
األيقونات، وفي هذا املعـــرض يحضـر اخليل 

والشمس والقمر كعناصر ساهمت في إضفاء 
حيويـــة على اللوحات احملتفية بجمال احلياة 
ورهاناتهـــا، ففـــي ”صهيـــل“ لوحـــة مفعمـــة 
باحلـركـــة لثـالثـة مـــن اخليـــول تتطلع نحـو 
األفـــق الواســـع، وفـــي ”الشـــمس واجلذور“ 
اســـتخدام جريء أللوان ســـاخنة فـــي مقابلة 
بـــني رغبة االنعتاق وجتـــاوز الواقع واجلذور 

الراسخة.
ه جنيـــب رحلتـــه تلك بنهـــر يحمل  وُيشـــبِّ
معه عناصـــر من املخزون التاريخي للحضارة 
والرمـــوز  والتقاليـــد  والعـــادات  املصريـــة 
والغيبيـــات واحللم والســـحر، وهو ما يتبدى 
من خالل اهتمامه بالتراث احلرفي أيضا الذي 
أنفق مـــا يقرب من ربـــع قرن فـــي رعايته من 
لرعاية الفنون التراثية  خالل جمعية ”أصالة“ 

واملعاصرة.
وعزالديـــن جنيـــب فنان ينتمـــي إلى جيل 
الســـتينات من القـــرن املاضي، رفد الســـاحة 
التشكيلية املصرية بالكثير من األعمال الفنية 
املتميـــزة املُعبرة عن شـــخصية مصرية فريدة 
لم ُتقتلع من جذورها ولم ُتغادر بيئتها. ورغم 
عصـــف العديـــد من التيـــارات مـــن حوله ظل 
متمســـكا بقناعاتـــه الفكرية والفنيـــة عن ذلك 
الفن املصري األصيل الذي هو ضرورة إلنتاج 
أعمال ال تغترب عن واقعها وإن كانت ال تقّدمه 

بصورة تشخيصية مباشرة.

نضال قوشحة

} دمشــق - بعد آخر ظهور للفنان الســـوري 
دريـــد لحام في عالم الســـينما الـــذي كان من 
خالل فيلم ”ســـيلينا“ (إنتاج 2009) والذي أعّد 
وأنتجه  عن مسرحية للرحابنة ”هالة والملك“ 
صديقه نادر بيك األتاسي وأخرجه حاتم علي، 
يعود الفنان المخضرم إلى السينما من خالل 
فيلمه الجديد ”دمشـــق حلب“ للمخرج باســـل 

الخطيب.
ويجّسد دريد لحام في فيلم ”دمشق حلب“ 
دور عيســـى، وهو مذيع سابق متقاعد، يعيش 
في دمشـــق، يقـــّرر الذهاب لزيـــارة ابنته دينا 
(كندة حنا) التي تقيم في حلب وفقدت زوجها 
فـــي حادثـــة خطـــف مجهولة، وحين يســـتعد 
الكبيرة ليبدأ  للسفر يســـتقل أحد ”الباصات“ 
المشـــوار، وتنطلق حكاية البطل عيســـى مع 
العديد من األشخاص الذين يصادفهم في هذه 

الرحلة.
ومن هذه الشـــخصيات نذكر العروســـين 
اللذين يســـافران لعقـــد زواجهما فـــي حلب، 
والمـــرأة الـــوّالدة التي يأتيهـــا المخاض في 
الرحلـــة، إضافة إلى الموســـيقيين الشـــباب 
والعديد من الشـــخصيات التـــي نصادفها في 
حياتنا اليومية كل يوم، ليظهر الفيلم في هذه 
الرحلة تشـــكيال من العالقات التي حدثت بين 
هؤالء وفي مواقف مختلفة، إيجابية وسلبية.

ومن أهم حكايـــات الفيلم، قصة دينا التي 
تعيـــش في حـــي حلبي مـــع ولديهـــا، والتي 

تصحو في أحد األيـــام لتجد أن الحي قد زرع 
باأللغام، وصار السير فيه خطرا، ولكن عيسى 
والدهـــا يأتي إليها رغم هـــذه المخاطر لتكون 
النهاية التي يريد صناع الفيلم الوصول إليها 

والتي تحمل مضامين إنسانية مختلفة.
ويحتوي الفيلم الـــذي كتبه تليد الخطيب 
على العديد من اإلسقاطات الفكرية الهامة التي 
تحاكي الوضع الســـوري الراهن، بما يحتويه 
من تناقضـــات اجتماعية ومعيشـــية مختلفة، 

الســـوداء  الكوميديا  بأســـلوب  ويســـتعرض 
بعض مفاصل حياة العديد من الناس في زمن 
طـــارئ وضعهم في مواجهة تحديات مصيرية 

تؤثر على مسارات حيواتهم.
ويقـــول الفنان دريـــد لحام عـــن ذلك وعن 
مشـــاركته في الفيلم ”هو مشـــروع سينمائي 
قديم جـــدا تأخر كثيرا، حيث طال الحديث عن 
مشـــاركة لي في ســـينما القطاع العام، ممثال 
في المؤسسة العامة للســـينما، لكن الظروف 
لم تكن لتنضج لمرحلة تنفيذ فيلم، كانت تقف 
عند درجة األفكار واألحالم والمشاريع القادمة، 
لكن هذه التجربة وبالتعاون مع األستاذ باسل 
الخطيب وإدارة المؤسسة وصلت إلى مرحلة 
التنفيذ، أنا سعيد بها ومعّول عليها، السينما 
الســـورية وجدت مبكرا، وقّدمت أشياء هامة، 

ويجب أن تستمر في العمل والظهور“.

وعمل الفنان دريد لحام مبكرا في السينما 
الســـورية ويمتلـــك تاريخـــا حافال، بـــدءا من 
عـــام 1964،  الفيلـــم الشـــهير ”عقـــد اللولـــو“ 
بمشـــاركة نجـــوم الفـــن العربي حينهـــا نهاد 
قلعـــي، صباح وفهـــد بالن، وكان مـــن إخراج 
اللبناني يوسف معلوف، ثم قّدم العشرات من 
األفالم الســـينمائية في كل من سوريا ولبنان 
ومصر، منها الفيلم الشهير ”خياط للسيدات“ 
1969 الذي جمعه مع نهاد قلعي ومحمود جبر 

والفنانة المصرية الشهيرة شادية.
وقـــّدم لحام في العام 1984 فيلمه األشـــهر 
”الحدود“ عن سيناريو للكاتب السوري محمد 
الماغوط، الـــذي قّدم فيه محاكاة لما يعيشـــه 
العالـــم العربـــي مـــن تفرقة سياســـية مفتعلة 
تبعد الشـــعوب العربية عـــن آمالها وأحالمها 
المشـــتركة، وهـــو الفيلم الذي حّقـــق حين تم 

عرضه نجاحا عربيا كبيرا.
وفي ســـجل الســـيرة الفنية للفنـــان دريد 
لحـــام التـــي تمتـــد لمـــدة تقـــارب الســـبعين 
عامـــا، والتي تنّقـــل فيها بين فنون المســـرح 
والتلفزيون واإلذاعة والســـينما لم يســـبق له 
في إطار الســـينما أن قّدم مشـــاركة في سينما 
القطاع العام (المؤسسة العامة للسينما) التي 

تأّسست في أواخر عام 1963.
وكانت هناك العديد مـــن المحاوالت التي 
لـــم يكتب لهـــا النجاح، ولكن جهـــود المخرج 
باســـل الخطيـــب أوصلت هذه الفكـــرة إلى بر 
التنفيذ بعد ما يزيد عن النصف قرن من تاريخ 

تأسيس مؤسسة السينما.
وعـــن رأي دريـــد لحام فـــي طبيعـــة الفن 
الســـينمائي ومـــدى اختالفـــه عـــن الدرامـــا 
التلفزيونية، يقول ”السينما فن خالد، فن باق، 
أما التلفزيون فهو آني ســـريع وغير خالد، ما 
يقّدم في الســـينما يبقى فتـــرة أطول وتتّذكره 
الناس أكثر، من منا ينسى مثال فيلم ”ذهب مع 
الريح‘ أو فيلم ”الحدود“ أو ”خياط السيدات“.

ويتابع الفنـــان الســـوري المخضرم ”في 
التلفزيـــون تقّدم مـــادة جميلة جاذبـــة، لكنها 
مؤقتة بمرحلة تبدأ وتنتهي فيها، على خالف 
السينما التي يمكن من خاللها مشاهدة الفيلم 
عبـــر أجيال وأماكن مختلفة، لذلك يكون الفيلم 
الســـينمائي محّققـــا لصفة البقـــاء والخلود، 
وهـــذا ما يدفـــع المبدعين للعمـــل على تقديم 
مشاركات ســـينمائية في حياتهم الفنية، ألنها 
الطريـــق المضمون لكي يصنعـــوا مكانة فنية 
أهم، وبالتالي أن يعيشـــوا في وجدان الناس 

أكثر“.
ودريـــد لحام فنان ســـوري، ولد بدمشـــق 
عـــام 1934 درس الفيزيـــاء والكيميـــاء، وعمل 
بالتدريس فترة من عمره، ثم اتجه للفن، حيث 
قّدم مشاركات مسرحية في سوريا وفي العالم 
العربي نذكر منها: ”ضيعة تشـــرين“، ”غربة“ 

و”كاسك يا وطن“.
كمـــا حقق في التلفزيون مع شـــريكه نهاد 
قلعـــي ومجموعـــة مـــن الفنانين الشـــعبيين 
في ســـوريا نجاحـــات خالـــدة، كان من أهمها 
الذي تقّمص  المسلسل الشـــهير ”صح النوم“ 
فيها لحام شـــخصية ”غّوار الطوشـــة“ والتي 

حققت له مكانة فنية عربية رفيعة.
ومن أعمالـــه أيضا: ”اإلجازة الســـعيدة“، 
”لقاء فـــي تدمر“، ”الشـــريدان“، ”حمام الهنا“، 
”مقالب غـــّوار“، ”النصابيـــن الثالثة“، ”واحد 
مع واحد“، ”ســـمك بال حســـك“، ”زوجتي من 

الهيبيز“ وغيرها من األعمال الفنية.

”األســــــرار األكثر عمقا تســــــكن األشــــــياء 
قــــــد تكون هذه  الطبيعية األكثر بســــــاطة“ 
العبارة للفيلسوف األملاني فيورباخ مدخال 
ــــــذّوق لوحــــــات الفنان  مناســــــبا لقراءة وت
التشكيلي والناقد املصري عزالدين جنيب 
في معرضه األخير الذي اختار له عنوان 
”العْيش واُحللم“ واملُقام حاليا بدار األوبرا 
ــــــة في الفترة من 13 إلى 24 مارس  املصري

اجلاري.

شــــــهد مقهى ”خبيني“ املجاور للمسجد األموي في قلب مدينة دمشق، خالل األيام القليلة 
املاضية انطالق مرحلة التصوير ملشــــــاركة سينمائية نادرة وهامة، يقدم عليها دريد حلام 
مبساهمته في فيلم ”دمشق حلب“ الذي تنتجه املؤسسة العامة للسينما، عن سيناريو لتليد 
اخلطيب وإخراج لباســــــل اخلطيب. وعن الفيلم والتجربة التقت ”العرب“ الفنان الســــــوري 

املخضرم، فكان هذا اللقاء.

نوستالجيا تتجاوز الواقع نحو أفق سريالي

دريد لحام يعود إلى السينما بفيلم {دمشق حلب}

 [ تفاصيل منسية من حياة بسيطة في معرض {العيش والحلم}  [ عزالدين نجيب ينتصر بالرسم للمرأة الكادحة

المرأة كائن عامل  أحاديث جانبية برؤى نسوية 

كوميديا سوداء تحكي الراهن السوري

ثمة حضور خاص وقوي للمرأة في 

معرض نجيب التي يأتي في لوحاته 

كصانعة للحيـــاة وحاملة لهمومها 

ومسراتها وكرمز للكفاح

 ◄

مـــن  تشـــكيال  يظهـــر  الفيلـــم 

العالقات عبر مواقـــف مختلفة في 

الرحلـــة التـــي قـــام بهـــا البطل من 

دمشق إلى حلب

 ◄

يســـتعد النجم اللبناني راغب عالمة لطرح ألبوم غنائي جديد يتضمن جميع األشكال واللهجات فنون

العربية املختلفة، لكي يرضي جميع أذواق محبيه من املحيط إلى الخليج.

ســـجلت الفنانة املصريـــة زيزي عادل أغنية جديـــدة تحمل عنوان {ربنا يخليكـــي ليا}، وهي من 

كلماتها وألحانها وتوزيع إيهاب سمير وإشراف عام محمد سمير.
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} لندن – حّذرت دراســـة فنلندية حديثة من أن 
تدخـــني 10 ســـجائر يوميا يزيد فـــرص إصابة 
املراهقني بـ“الذهان“ أو االضطراب العقلي عند 

الكبر.
الدراســـة أجراها باحثون بأكادميية فنلندا 
للبحـــث العلمي، ونشـــروا نتائجها، في دورية 

”اكتا سايكاياتريكا سكاندينافيكا“ العلمية.
والذهان هو مرض يطلق على االضطرابات 

العقلية التي تصيب اإلنســـان، بحيث يحدث 
خلال ضمـــن التفكيـــر املنطقي لديـــه، أو في 
اإلدراك احلســـي عنـــده، فيصيبـــه بحالة من 

فقدان االتصال مع الواقع.

ويصـــاب مرضـــى الذهـــان بنوبـــات من 
وهميـــة،  مبعتقـــدات  والتمســـك  الهلوســـة، 
وترافـــق هـــذه احلـــاالت أحيانا انعـــدام في 
الرؤية وصعوبة فـــي التفاعل االجتماعي مع 

اآلخريـــن، كما يعانون من خلل في أداء مهامهم 
اليومية.

وتسلط الدراســـة الضوء على اخلطر الذي 
يعود على الشـــباب بسبب تدخني السجائر في 
ســـن مبكرة، حيث تابع فريق البحث أكثر من 9 

آالف شـــاب، تتراوح أعمارهم بني 15 و16 عاما، 
لكشف العالقة بني التدخني واإلصابة بالذهان، 
واســـتمرت متابعة هؤالء الشباب حتى وصلوا 

سن الثالثني من عمرهم.
ووجـــد الباحثون أن تدخني مـــا ال يقل عن 
10 ســـجائر يوميا يرتبط بزيادة خطر اإلصابة 
بالذهان مقارنة بالشـــباب غيـــر املدخنني، وأن 
اخلطر يتزايد إذا بدأ الشباب التدخني قبل سن 

الـ13 عاما.
وقال قائـــد فريق البحث البروفيســـور 
جوكو ميتونـــني ”لقد كانت هذه الدراســـة 
الطويلـــة وواســـعة النطـــاق تعتمـــد على 

السكان بشكل عام“.
أن  كشـــفت  ”الدراســـة  أن  وأضـــاف 
التدخـــني اليومي مرتبط بشـــكل مســـتقل 
بخطـــر اإلصابة بالذهان الحقا، واســـتنادا 
إلـــى النتائج من املرجـــح أن تكون لتدخني 
املراهقني آثار ســـلبية على الصحة العقلية 

في وقت الحق من احلياة“.
أظهرت دراســـة سابقة أن حوالي 11 في 
املئة من املراهقني الذيـــن تتراوح أعمارهم 
بـــني 13 و15 عاما حول العالم يســـتهلكون 

منتجات التبغ مثل السجائر والسيجار.
وفحص الباحثـــون بيانـــات جملة من 
الدراســـات أجريـــت على املراهقـــني في 61 
دولة بـــني 2012 و2015، وتوصلـــوا إلى أن 
نصف الدول تشـــهد معدل تدخني يصل إلى 
15 فـــي املئة على األقل لـــدى الفتيان و8 في 

املئة على األقل لدى الفتيات.
وقـــال رينيـــه أرازوال الـــذي قـــاد فريق 
الدراســـة وهو من إدارة التدخني والصحة 
فـــي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
”تبـــني أن التدخـــني يضـــر بـــكل عضو في 
اجلسم تقريبا. وأظهر العلم أن معظم املدخنني 
البالغني يبدأون التدخني خالل مرحلة البلوغ“.
وأضـــاف أرازوال فـــي رســـالة لرويترز عبر 
البريـــد اإللكتروني أن الشـــباب الذين يبدأون 
التدخني في ســـن مبكرة عرضة لإلدمان طويل 

األمد علـــى النيكوتـــني أكثر ممن يبـــدأون في 
أعمار أكبر.

ومضى قائال ”بالتالي فإن اجلهود الرامية 
إلى مكافحة التدخني بني الشباب أساسية ملنع 
وجود جيل جديد مـــن املدخنني البالغني الذين 
يعانون مـــن أمـــراض ووفيات مرتبطـــة بهذه 

العادة“.
ومن بني الدول التي شـــملتها الدراسة كان 
أدنى معدل للتدخني بني املراهقني في سريالنكا 
وبلـــغ 1.17 في املئة بينما كان األعلى في تيمور 

الشرقية وبلغ 35 في املئة.
وخلص تقرير صادر عـــن كبير األطباء في 
الواليات املتحدة إلى أن الســـجائر اإللكترونية 
احملببة لدى عدد متزايد من املراهقني والشبان 
البالغني متثل خطرا كبيرا على الصحة العامة.
وقـــال فيفيـــك مورثي الذي يشـــغل منصب 
اجلـــراح العـــام للواليـــات املتحدة فـــي مقدمة 
التقريـــر إن ”اســـتهالك الســـجائر اإللكترونية 
سجل ازديادا كبيرا خالل السنوات األخيرة، إذ 
ارتفع بشـــكل جنوني في أوساط تالمذة القسم 

الثانوي بني 2011 و2015“.
وباالســـتناد إلى إحصائيات ملراكز مراقبة 
األمـــراض والوقايـــة منهـــا ”ســـي دي ســـي“، 
أشـــار التقريـــر إلى أن 16 في املئـــة من تالمذة 
املرحلة الثانوية كانوا يســـتخدمون السجائر 
اإللكترونيـــة ســـنة 2015 فـــي مقابـــل 13.4 في 
املئة في العام الســـابق. وأشار إلى أن ”جميع 
األميركيـــني يجـــب أن يعـــوا بـــأن الســـجائر 

اإللكترونيـــة خطيرة علـــى املراهقني والبالغني 
الشباب“.

”أي  أن  إلـــى  الصحـــي  املســـؤول  ولفـــت 
اســـتخدام للتبـــغ مبـــا فـــي ذلـــك الســـجائر 
الصحـــة  علـــى  خطـــرا  ميثـــل  اإللكترونيـــة، 
خصوصـــا لـــدى الشـــباب“، معتبـــرا أن ”هذا 
التقرير ميد األهل واملدرسني بالوقائع في شأن 

الطريقة التي ميكن لهذه املنتجات أن تؤذي 
من خاللها صحة الشباب“.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن مـــادة 
النيكوتـــني التـــي تســـبب إدمانا 
كبيرا لدى األعمار كافة، لها آثار 
دائمة تتسم في ضرر كبير على 

دماغ الشباب في طور النمو.
كما حذرت دراســـة نشـــرتها 

البريطانية  صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
في تقريـــر لها، من مشـــاهد األفالم 

التدخـــني.  مشـــاهد  تتضمـــن  التـــي 
وأوضحت أنها تشجع الشـــباب على التدخني 

واإلدمان وقد تسبب لهم الوفاة املبكرة.
وقالـــت الصحيفـــة إنه خالل الـ6 ســـنوات 
املاضية ارتفـــع عدد األفالم قبل ســـن املراهقة 
التـــي تضم التدخني بنســـبة 43 فـــي املئة، كما 
حذر اخلبراء من أن هذه املشاهد من شأنها أن 

تضع الشباب في خطر اإلدمان.
وأشـــار التقرير إلى ارتفاع عدد األفالم قبل 
ســـن املراهقة التي تظهـــر التدخني من 564 في 

عام 2010 إلى 809 في عام  2016.

وأضـــاف التقريـــر أن الدراســـة أظهرت أن 
عدد األفالم التي كانت تســـبق التدخني في سن 
املراهقة قد ارتفع بنسبة 43 باملئة في السنوات 
الـ6 املاضية في بريطانيـــا، مما يثير املخاوف 

من تشجيع األطفال على التدخني.
وخالل هـــذه الفترة الزمنيـــة، كانت 46 في 
املئة من جميع األفالم التي تشتمل على مشاهد 
التدخني تستهدف املراهقني، وفقا للبحوث.
وحـــذر اخلبراء مـــن النتائـــج التي 
تؤثر علـــى صحة الشـــباب والذين 
قـــد يكونـــون فـــي خطـــر متزايد 
مـــن إدمان التبغ بســـبب ارتفاع 

التدخني على الشاشة.
الصحـــة  ملنظمـــة  ووفقـــا 
العامليـــة، فـــإن التبـــغ يقتل ما 
يقرب من 6 ماليني شخص بإقليم 
شـــرق املتوســـط ســـنويا، بينهـــم 
أكثـــر من 5 ماليني متعاطون ســـابقون 
وحاليـــون للتبـــغ، وحوالي 600 ألف شـــخص 
من غير املدخنني املعرضني للتدخني الســـلبي. 
وأوضحـــت املنظمـــة أن التدخـــني يعـــد أحـــد 
األسباب الرئيسية للعديد من األمراض املزمنة، 
مبا في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض 
القلـــب، واألوعية الدمويـــة. وأضافت أنه ما لم 
ُيتخـــذ إجراء فـــي هذا الصدد، ميكـــن للتبغ أن 
يقتل ما يصل إلى 8 ماليني شـــخص ســـنويا، 
80 باملئة منهم من البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل بحلول 2030.

10 سجائر يوميا تصيب 

المراهقين باالضطراب العقلي
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صحة

اإلقبال على تدخني الســــــجائر التقليدية أو اإللكترونية في ســــــن مبكرة يجعل الشــــــباب 
واملراهقــــــني عرضة خلطر االضطرابات العقلية. وكلمــــــا زادت فترة التدخني ترتفع معها 
قائمة األمراض التي تضرب الصدر والقلب والشرايني والدماغ. ويشدد أطباء األمراض 

الصدرية على أن قلة السجائر ال تعني أن املدخن بعيد عن اخلطر، مثلما يتصور.

[ مشاهد التدخني في األفالم تشجع على اإلدمان
[ جل املدخنني يبدأون التدخني خالل مرحلة البلوغ

التدخين في سن مبكرة يعرقل عملية النمو

ذكر باحثون أملان أن مرضى عدم تحمل الالكتوز ال يتعني عليهم االســـتغناء التام عن الجنب، حيث توجد أصناف مناســـبة لهم مثل 

األصناف املعتقة، أي التي يستغرق نضجها وقتا طويال.

الحياة
صحة

} قـــال خبير الصحة األملانـــي، فابيان كرابف، 
إنـــه أثناء النـــوم ليال حتـــدث عمليات إصالح 
في اجلســـم؛ لذا ينخفض مســـتوى األحماض 
األمينيـــة في الصباح بشـــدة، بعد تناول فطور 

غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

} قـــال الدكتـــور أندرياس اليشـــكر إنه يتعني 
على مرضى السكري االســـتعداد جيدا للسفر 
لتجنـــب اإلصابة بالعدوى، وإنـــه ينبغي تلقي 
تطعيم ضد اإلنفلونزا قبل الســـفر ألن السكري 

يضعف جهاز املناعة.

} أكد أطبـــاء األطفال واملراهقني أن الصداع 
النصفي ُيصيـــب األطفال أيضـــا، وإن كانت 
األعراض لديهم تختلـــف عنها لدى البالغني، 
وأوضحوا أن آالم الرأس الطارقة والضاغطة 

تصيب الرأس بالكامل لدى األطفال.

} قال البروفيســـور األملاني كريستيان سينا 
إن القهوة تعد نوعا من أنواع العالج لبعض 
األمراض مثل أمراض الكبد، وإن بعض املواد 
الفعالة في القهوة مثل حمض الكلوروجينيك 

تتمتع بتأثير مثبط لاللتهابات.

أكـــدت دراســـة أميركية حديثة  } واشــنطن – 
أهميـــة تلقـــي العاملـــني فـــي مجـــال الرعاية 
وطواقـــم التمريض،  األطبـــاء  الصحيـــة، مثل 
لقاحات اإلنفلونزا املوســـمية، للحد من تغيبهم 
عـــن العمل بســـبب املـــرض، وحتســـني صحة 

املرضى.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة جنوب 
غرب تكســـاس الطبية، ونشـــروا نتائجها، في 
دوريـــة ”انفكشـــن كونتـــرول اند هوســـبيتول 

العلمية. ابيدمييولوجي“ 
وركزت الدراســـة علـــى رصد تأثيـــر تلقي 
مقدمـــي الرعايـــة الصحية التطعيـــم اإللزامي 
ضـــد اإلنفلونزا، على جـــودة الرعاية الصحية 

وحتســـني حياة املرضـــى، حيث تقـــدم أغلبية 
املؤسســـات الصحيـــة فـــي الواليـــات املتحدة 
تطعيمـــات إلزاميـــة مجانيـــة ملقدمـــي الرعاية 
الصحية ضد اإلنفلونزا. وتســـتهدف السلطات 
الصحية فـــي الواليات املتحدة حتقيق نســـبة 
تطعيم إلزامية ضد اإلنفلونزا تصل إلى 90 في 
املئة بني العاملني في مجـــال الرعاية الصحية 

بحلول عام 2020.
ودرس الباحثـــون آثار تلقـــي التطعيم في 
3 مواســـم منفصلة لإلنفلونزا في 3 مؤسسات 
ملتزمة بسياســـات التطعيم اإللزامي للعاملني، 
باإلضافـــة إلـــى 4 مؤسســـات تقـــدم تطعيمـــا 
اختياريا للعاملني بها. وبلغ عدد األفراد الذين 

أجريـــت الدراســـة عليهم في تلك املؤسســـات 
الصحية، أكثر من 4000 عامل في مجال الرعاية 

الصحية.
ووجد الباحثون أن املؤسسات التي التزمت 
بتقدمي لقـــاح اإلنفلونزا للعاملني بها، انخفض 
لديها وفيـــات املرضـــى املرتبطـــة باإلنفلونزا 
بنســـبة 30 في املئة، كمـــا انخفض لديها معدل 
تغيـــب العاملني عـــن العمل بســـبب اإلنفلونزا 
بنســـبة 6 فـــي املئـــة. وقالت الدكتـــورة تريش 
بيرل قائدة فريق البحث ”تشـــير الدراسات إلى 
أن ارتفـــاع معدالت التطعيم بـــني العاملني في 
مجال الرعاية الصحية يقلل من وفيات املرضى 

املرتبطة باإلنفلونزا في بعض األماكن“.

أفــــادت دراســــة مــــن كوريــــا  } كاليفورنيــا – 
اجلنوبية بأن أعراض انقطاع الطمث تتســــبب 
على األرجح في اضطرابــــات النوم لدى بعض 

النساء.
قــــال كبيــــر الباحثني فــــي الدراســــة هيون 
يونغ بــــاك من معهــــد بحوث الصحــــة الوطني 
في تشــــونبوك ”اضطرابات النوم هي الشكوى 
األكثــــر شــــيوعا خــــالل فترتــــي مــــا قبــــل وما 
بعــــد انقطــــاع الطمــــث“. وأضاف عبــــر البريد 
اإللكترونــــي لرويترز هيلــــث ”اضطرابات النوم 
والنــــوم لفترات قصيــــرة مرتبطــــان بتداعيات 
سلبية على الصحة مثل البدانة وأمراض القلب 
واألوعية الدموية والوفيات ذات الصلة باألورام 

والسكري واالكتئاب وتراجع جودة احلياة“.
وكتب فريق الدراسة، في موقع ”بلوس وان“ 
اإللكترونــــي، ”خالل فترة انقطــــاع الطمث وما 
بعدها تكون النساء أكثر عرضة ملشكالت النوم 
مثل األرق واالستيقاظ أكثر من مرة أثناء الليل 
واالســــتيقاظ املبكر على غير رغبتهن“، لكن لم 
توضح الدراسة ما إذا كانت أعراض انقطاع 

الطمث تساهم في اضطرابات النوم تلك.
وقــــال فريــــق الدراســــة إنــــه رغــــم أن 
التغيــــرات الهرمونية قد تؤثر على النوم 
إال أن هناك عناصر أخرى قد تلعب دورا 

كذلك.

وملعرفة ما إذا كانت هناك صلة بني األعراض 
اجلســــدية والنفســــية لفتــــرة انقطــــاع الطمث 
ومشكالت النوم، حلل باك وزمالؤه بيانات 634 
امــــرأة، تراوحت أعمارهن بني 44 و56 عاما، كن 
قد شاركن في دراسة شملت فحصا طبيا سنويا 
بعيادات مستشفى كانبوك سامسونغ في سول 
وســــوون فــــي الفترة بــــني عامــــي 2012 و2013. 
الدراسة  واســــتخدمت 
جودة  لقياس  أسئلة 
والهبــــات  النــــوم 
الساخنة والتعرق 
الليلي وغيرها 

من األعراض اجلسمانية واجلنسية والنفسية 
املرتبطـــة بفترتـــي ما قبـــل وما بعـــد انقطاع 
الطمث. وبحث فريق باك أيضا في االختالفات 
بني النســـاء مـــن حيـــث العمر ومؤشـــر كتلة 
اجلســـم واألمراض املزمنة والتدخني واحلالة 
االجتماعية ومستوى الدخل والتعليم والبطالة 

والنشاط اجلسماني واالكتئاب والتوتر.
وتوصـــل إلـــى أنـــه فـــي املجمـــل تبني أن 
19 فـــي املئـــة من النســـاء الالئي شـــاركن في 
الدراســـة حتدثن عـــن اضطرابات فـــي النوم 
وأن مـــن كن يعانني من مشـــاكل فـــي النوم كن 
األكثـــر ترجيحـــا لإلصابة بارتفـــاع في ضغط 
الدم والكوليســـترول. كما كن أكبر ســـنا وغير 
مدخنات ومســـتواهن التعليمـــي كان أقل. كما 
أن أكثرهن كن دون زوج أو رفيق وأكثر عرضة 

لالكتئاب والتوتر.
وقال أريك براثر الطبيب النفســـي بجامعة 
كاليفورنيـــا فـــي ســـان فرانسيســـكو، والذي 
لم يشـــارك في الدراســـة، ”بصفتـــي مختصا 
باألمراض النفســـية املرتبطة بالنوم أرى أن 
الكثير من النســـاء يعانني مـــن اضطرابات 

النوم بسبب أعراض انقطاع الطمث“.
وأضـــاف أن الفريـــق البحثي رمبا عليه 
أيضـــا أن يختبـــر عوامـــل أخـــرى مرتبطة 

بجودة النوم.

تطعيم العاملين بالرعاية الصحية يقلل وفيات المرضى

أعراض انقطاع الطمث تتسبب في اضطرابات النوم

لنوم هي الشكوى 
ــــي مــــا قبــــل وما 
ضاف عبــــر البريد 
”اضطرابات النوم 
تبطــــان بتداعيات 
نة وأمراض القلب 
ت الصلة باألورام

جودة احلياة“.
”موقع ”بلوس وان“
طــــاع الطمث وما
ضة ملشكالت النوم
مرة أثناء الليل  ن
رغبتهن“، لكن لم 
أعراض انقطاع

تلك. النوم ت
نــــه رغــــم أن 
على النوم  ر
تلعب دورا

2وســــوون فــــي الفترة بــــني عامــــي 2012 و2013.
الدراسة  واســــتخدمت 
جودة  لقياس أسئلة 
والهبــــات  النــــوم 
الساخنة والتعرق 
الليلي وغيرها 

والنشاط اجلسماني وا
وتوصـــل إلـــى أنـــه
19 فـــي املئـــة من النس
الدراســـة حتدثن عـــن
وأن مـــن كن يعانني من
األكثـــر ترجيحـــا لإلص
الدم والكوليســـترول. ك
مدخنات ومســـتواهن ا
أن أكثرهن كن دون زوج

لالكتئاب والتوتر.
وقال أريك براثر الط
كاليفورنيـــا فـــي ســـان
الدراس يشـــارك في لم
باألمراض النفســـية
الكثير من النســـاء ي
النوم بسبب أعراض
وأضـــاف أن الفر
أيضـــا أن يختبـــر ع

بجودة النوم.

[ التدخني يؤثر على سالمة املعدة 
والقولون ويسبب فقدان الشهية

[ يقلل من نسبة األكسجني مما يؤثر 
على عمل الخاليا

[ إدمان السجائر يضعف مناعة الجهاز 
التنفسي أمام االلتهابات واإلنفلونزا

باملئة من تالمذة 

املرحلة الثانوية كانوا 

يستخدمون السجائر 

اإللكترونية في 2015
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ناشـــونال  مجلـــة  كشـــفت   - واشــنطن   {
جيوغرافيـــك األميركية أّن تغطيتها الســـابقة 

للشعوب حول العالم كانت عنصرية.
وقالـــت ســـوزان غولدبرغ رئيســـة تحرير 
ناشـــونال جيوغرافيـــك إن المجلـــة تجاهلت 
األميركييـــن غير البيض وأظهـــرت الجماعات 
العرقية األخـــرى على أنها بربريـــة أو غريبة، 

و“رّوجت كل أنواع الصور النمطية“.
وخّصصـــت المجلـــة عددها لشـــهر أبريل 
لألعـــراق وطلبـــت من مـــؤرخ بحـــث أعدادها 
الســـابقة، وقّررت دراســـة تغطيتها الســـابقة 

بمناســـبة الذكرى الخمســـين على مقتل مارتن 
لوثـــر كينغ، الـــذي كان من أبـــرز زعماء حركة 

الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.
ويعـــود تاريـــخ العـــدد األول للمجلـــة إلى 
ســـبتمبر 1888 بعـــد إنشـــاء جمعيـــة أهلية ال 
تهدف للربحية اســـمها ”الجمعيـــة الجغرافية 

الوطنية“.
وذكـــرت غولدبرغ في مقـــال بعنوان ”على 
مدى عقود، كانت تغطيتنا عنصرية“، إن بعض 
المـــواد في أرشـــيف المجلة تركتهـــا ”ذاهلة“، 
ومـــن بينهـــا صورة عـــام 1916 ألحد الســـكان 
األصليين ألســـتراليا تحمل تعليقا يقول ”سود 
من جنوب أســـتراليا: هؤالء المتوحشـــون من 

أقل البشر ذكاء“.
األستاذ  ماسون،  إدوين  وقال 
جامعة  في  المساعد 
الـــذي  فرجينيـــا، 
طلبـــت منه المجلة 
أعدادهـــا  دراســـة 
السابقة، إن ناشونال 
تفعل  لم  جيوغرافيـــك 
شيئا سوى دعم الرؤية 
العنصرية في مجلة ذات 

”نفوذ واسع“.
إنه  ماســـون  وأضاف 
حتى السبعينات من القرن 
الماضي تجاهلت ناشـــونال 
جيوغرافيـــك األميركيين غير 
إال  تظهرهـــم  ولـــم  البيـــض، 

كعّمال أو خدم في المنازل.
كما أشار ماسون أيضا إلى 
صور أظهرت الســـكان األصليين 
للواليـــات المتحدة فـــي تعاملهم 
مع التكنولوجيـــا الغربية، وأجرت 
وبين  مقارنـــة بيـــن ”نحـــن وهـــم“ 

”المتحضر والهمجي“.
وقارن ماســـون مقاال عـــن جنوب 
أفريقيـــا في حقبة الفصـــل العنصري 
نشـــرت عـــام 1962 ومقـــاال آخـــر عـــن 
الموضوع ذاته عام 1977، ويظهر المقال 

الثاني معارضة الزعماء الســـود للنظام. وقال 
ماســـون ”لم يكن مقاال يتسم بالكمال ولكنه أقّر 
بوجود اضطهاد“. ولكنه أقّر أيضا بمجهودات 
المجلـــة حتى في خـــالل هذه الفتـــرة بتعريف 

قرائها بالعالم.
وتابـــع ”يمكننـــا القـــول إن المجلة فتحت 
عيون الكثيريـــن من بعض النواحي وفي نفس 

الوقت أغمضتها عن حقائق أخرى“.

وبعـــد أن كانـــت تـــوزع المجلـــة 12 مليون 
نســـخة في أنحاء العالم خـــالل الثمانينات من 
القرن الماضي، انخفض هذا العدد إلى النصف 

اليوم.
وكانـــت فـــي األصـــل مجلـــة تعتمـــد على 
المقـــاالت والنصـــوص قبـــل أن تعتمـــد علـــى 

التغطية بالصور في عددها يناير 2005.
وســـجلت المجلـــة أول فضيحـــة لتعديـــل 
الصور في العالم، في عـــام 1982، عندما عدلت 

صورة ألهرامات الجيزة في مصر.
واســـتفادت الجمعية الجغرافيـــة الوطنية 
فـــي الواليـــات المتحدة مـــن شـــعبية المجلة 
لتطلق قناة ناشـــونال جيوغرافيك في 12 يناير 
عام 2001 وهي مشـــروع مشـــترك بين تلفزيون 
ناشـــونال جيوغرافيـــك والســـينما وفوكـــس 
شـــبكات الكابل، وتوفر ناشـــونال جيوغرافيك 
خبرات البرمجة بينما توفر شبكات المجموعة 
فوكس خبرتها في مبيعات التوزيع والتسويق 

واإلعالن.
وتبث القناة بعدة لغات والنســـخة العربية 
جيوغرافيـــك  ناشـــونال  قنـــاة  تبثهـــا  منهـــا 
أبوظبي، ومن بين مجموعة قنواتها: ناشونال 
جيوغرافيـــك ميوزيـــك وجونيـــور وإتـــش دي 

وأدفانشر وويلد وموندو.

} القاهــرة - قـــال صـــالح عبدالصبور، نقيب 
تحـــت  (نقابـــة  اإللكترونييـــن  الصحافييـــن 
التأســـيس) فـــي مصـــر، إن قانـــون تنظيـــم 
الصحافـــة واإلعـــالم يمكـــن أن يشـــمل مواد 
خاصة باإلعـــالم اإللكترونـــي، لكنها لن تكون 
منظمـــة لطبيعة العمـــل اإللكترونـــي ككل من 
حيث الوســـيلة اإللكترونيـــة وضع الصحافي 

اإللكتروني.
وجـــاء تصريـــح عبدالصبور فـــي تعليق 
على مـــا أثير حول قرار لجنة الثقافة واإلعالم 
بالبرلمان دمج خمس مواد مع مشروع قانون 
اإلعالم اإللكتروني بمشـــروع تنظيم الصحافة 

واإلعالم المرسل من الحكومة.
وأشـــار إلـــى أن مناقشـــة البرلمـــان لحال 
الصحافـــة اإللكترونية هو أمـــر جيد، خاصة 
لـــو أتـــاح ذلـــك للصحافييـــن اإللكترونييـــن 
مظلة نقابية يســـتظلون بهـــا، ولكن ال بد وأن 
يتضمن أيضا آلية واضحة إلنشـــاء الصحف 
اإللكترونيـــة، وإال يتعســـف فـــي مـــا يتعلـــق 
باســـتصدار تراخيص الصحـــف اإللكترونية 
وأن يكون ذلـــك باإلخطار. واســـتبعدت لجنة 
الثقافـــة واإلعالم بمجلس النـــواب المصري، 

مشـــروع القانون المقـــّدم مـــن النائب عاطف 
ناصـــر، وأكثر مـــن 60 عضـــًوا حـــول تنظيم 
عمـــل ”اإلعالم اإللكتروني“، الحتواء مشـــروع 
المقّدم  قانـــون ”تنظيـــم الصحافة واإلعـــالم“ 
مـــن الحكومة على مـــواد تنظم عمل الصحافة 

اإللكترونية.
وكشـــفت اللجنة عن أن تخّوفات الجماعة 
الصحافية، من وجود مواد تمّثل خطرا بشأن 
أوضاع المحرريـــن اإللكترونيين، ال عالقة لها 
بمشـــروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم بل 
ينظمهـــا قانون نقابـــة الصحافييـــن والمقّرر 
إرســـال نســـخته المعدلة إلى البرلمان، عقب 
االنتخابات الرئاســـية المقـــّررة أواخر مارس 

الحالي.
وقـــال يوســـف القعيـــد عضـــو اللجنة إن 
اللجنـــة بصدد طرح مشـــروع قانـــون تنظيم 
الصحافـــة واإلعـــالم للحـــوار للنقـــاش على 
نقيـــب الصحافيين، ورئيـــس الهيئة الوطنية 
للصحافـــة، ورئيس المجلـــس األعلى لإلعالم 
قبل إدراجه في الجلسة العامة، لكون مشروع 
القانـــون ينظـــم عمـــل القنـــوات الفضائيـــة 

والصحف والمواقع اإللكترونية.

} لنــدن - دخلـــت وســـائل اإلعـــالم في صلب 
التهديـــدات المتبادلة بين روســـيا وبريطانيا 
على خلفية االشتباه بمســـؤولية موسكو عن 
تســـميم عميل مزدوج ســـابق فـــي بريطانيا، 
لتحتدم المعركة بين وسائل إعالم البلدين مع 
تبادل التصريحات النارية للمسؤولين فيهما.

وحذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا، الثالثاء، من أنه لن يسمح ألي 
وســـيلة إعالم بريطانية من العمل في روسيا 
في  في حـــال إغالق محطة ”روســـيا اليـــوم“ 

بريطانيا.
وأضافـــت مســـاء الثالثاء ”لـــن تعمل أي 
وســـيلة إعالم بريطانية في روسيا إذا أغلقوا 

روسيا اليوم“.
وذلـــك ردا علـــى إعالن ”أوفكـــوم“، الهيئة 
المنظمة لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
فـــي بريطانيـــا، أنـــه يمكـــن أن تتخـــذ قرارا 
بخصوص الترخيص الممنوح لشبكة ”روسيا 
اليـــوم“، معتبـــرا أنهـــا أداة دعايـــة مواليـــة 

للكرملين.

وال يزال العميل المزدوج السابق سيرجي 
ســـكريبال (66 عاما) وابنته يوليـــا (33 عاما) 
في وضع صحي حرج في المستشـــفى بعدما 
عثر عليهمـــا فاقدي الوعي علـــى مقعد خارج 
مركـــز للتســـوق في ســـالزبري جنـــوب غرب 
بريطانيا، في الرابـــع من مارس الجاري. وقد 
تعرضا للتسميم بغاز األعصاب فيما اعتبرت 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه ”من 
المرجح جدا أن تكون روســـيا“ مســـؤولة عن 

تسميمهما.
وقالـــت أوفكوم االثنيـــن أن مهمتها تتمثل 
في ضمان أن ”جميع جهـــات البث التي تملك 
تراخيـــص تســـتحق“ ذلـــك. كما طـــرح نواب 

بريطانيون مرارا خالل األيام األخيرة احتمال 
ســـحب تراخيص بث قنـــاة ”روســـيا اليوم“ 

التابعة لموسكو.
من جهتها، ردت القناة أنه ”من المؤســـف 
أن يتم طرح التضحية بروســـيا اليوم، كبيدق 
سياســـي فـــي تحرك يجهـــز على مبـــدأ حرية 

الصحافة في بريطانيا بضربة واحدة“.
وشـــّنت هجوما حادا علـــى أوفكوم وقالت 
في بيان صـــدر الثالثاء، إن أوفكـــوم تتجاوز 
اختصاصاتها، إذ تأخـــذ على عاتقها وظائف 

الدولة التي ال تناسبها.
وجاء في البيان ”إننـــا غير موافقين على 
الموقف الذي اتخذتـــه أوفكوم، من خالل ربط 
روســـيا اليوم بالمســـائل غير المتعلقة بها“، 
وأضـــاف ”أوفكوم باتـــت تجمع بيـــن دورها 

كهيئة تنظيمية للبث وصالحيات الدولة“.
وتابع ”ال تزال روســـيا اليوم صوتا ثمينا 
على الســـاحة اإلعالميـــة البريطانية، إذ تبرز 
روايات وأصوات مهمة كانت مهملة حتى اآلن، 
بما في ذلك، للنواب والشـــخصيات العامة في 
المملكـــة ممن تم حجب أصواتهم من الخطاب 

العام من قبل وسائل اإلعالم السائدة“.
وأكـــدت القنـــاة أن منعهـــا مـــن البث في 
بريطانيـــا إذا ما حصل ســـيكون مخالفة ألي 
مفهوم لحرية الصحافة في المملكة المتحدة“.
وصرحـــت زاخاروفا، في حديـــث لبرنامج 
”60 دقيقة“ على قناة ”روســـيا 1“، ”على الفور 
يمكننـــي أن أقول لكم إنه لن تعمل أي وســـيلة 
إعالمية بريطانية في بالدنا إذا قاموا بإغالق 

آر تي“.
وكانت قد اســـتبقت التهديدات البريطانية 
بالقـــول إنـــه ”ســـتكون هناك ضجـــة إعالمية 
وســـتوجه إلـــى روســـيا اتهامات ال أســـاس 
لهـــا، ولن يتم الكشـــف عن حقيقـــة ما حدث“، 
مشـــيرة إلى أن ”نفس السيناريو قد استخدم 
بعد مقتل رجلي األعمال الروســـيين ألكسندر 
بيريبيليتشـــني وبوريـــس بيريزوفســـكي في  

بريطانيا “.
وللشبكة الروسية ووسائل اإلعالم التابعة 
للكرملين تاريخ طويل من العداء مع بريطانيا 
والغرب، وتعتبر وســـائل اإلعـــالم الغربية أن 

”روســـيا اليوم“ مجرد أداة لنشر البروباغندا 
دون مراعاة للموضوعيـــة أو االحترافية، كما 
تعيب عليها تغطيتها التي تصفها بالمنحازة 
في صـــّف الحكومة الروســـية، خصوًصا في 

تدّخالتها الخارجية العسكرية.
وسبق أن اتهمت أوفكوم تغطيتها للتدخل 
الروسي في إقليم القرم التابع سابًقا ألوكرانيا 
باالنحياز وعدم الموضوعية؛ مما جعل الهيئة 
ا، كما هّددت الهيئة  ترسل للقناة تحذيًرا رسمّيً
بأن احتمالية حظر القنـــاة لفترة مؤّقتة يبقى 
مطروًحا إن واصلت القناة هذه ”الخروقات“.

وقالـــت ”أوفكوم“ في بيـــان آخر اعتراضا 
على تغطية روســـيا اليـــوم، إن ”وجود قضية 
سياســـية مثيرة للجـــدل، وال تلقـــى التغطية 
المطلوبة في وســـائل اإلعـــالم البريطانية، ال 
يمنع من عرضها ونقاشـــها، لكن بشرط عرض 
وجهات النظـــر المتعلقة بمختلـــف األطراف، 

وفقًا لما يقتضيه األمر في البرنامج السياسية 
المثيـــرة للجدل والتي تناقـــش قضايا عامة“. 
وأضافـــت ”إن القنـــاة فشـــلت بالحفـــاظ على 
الحياد الواجـــب والمطلوب في هذا النوع من 

البرامج“.
وفي أكتوبر 2016، أصدرت بريطانيا قرارا 
بتجميد حســـابات مصرفية تابعة لـ“روســـيا 

اليوم“ في جميع أنحاء بريطانيا.
وعّلقـــت رئيســـة تحريـــر شـــبكة القنوات 
الفضائيـــة ”آر تـــي“ ووكالـــة أنباء ”روســـيا 
مارغاريتـــا  الّروســـيتين،  ســـيغودنيا“، 
ســـيمونيان، على األمر بتغريـــدة على تويتر، 
كتبـــت فيها ”لقد أغلقت جميع حســـاباتنا في 
بريطانيا، جميع الحسابات، والقرار غير قابل 

وأضافت ”فلتحيا حرية الكلمة“. للمراجعة“ 
كذلـــك ردت زاخاروفا، على القـــرار، قائلة 
“يبدو أّن مغـــادرة بريطانيا لالتحاد األوروبي، 

أّدت إلـــى ترك لنـــدن اللتزامات حرّيـــة الكلمة 
وراءها هناك“.

وتأتي هذه المواجهة اإلعالمية الروســـية 
البريطانيـــة، بينمـــا مازالت ”روســـيا اليوم“ 
تواجـــه االتهامـــات مـــع الواليـــات المتحدة، 
بشـــأن الدعايـــة المضللة التي مارســـتها في 
التأثير على االنتخابات الرئاســـية األميركية، 
وعلى إثرها أعلنت واشـــنطن تســـجيل شبكة 
روســـيا اليوم في الواليـــات المتحدة بموجب 
قانـــون الوكالء األجانب، وهـــي الخطوة التي 
ردت موســـكو عليها، بإجـــراءات مماثلة ضد 
وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة في روســـيا. أما 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون فأبدى 
انزعاجه من تغطية الشبكة، واتهمها صراحة 
بنشـــر معلومات مضللة عنه من خالل موقعها 
اإللكترونـــي ووســـائل التواصـــل االجتماعي 

أثناء االنتخابات الرئاسية في 2017.

ميديا
[ إغالق {روسيا اليوم} في بريطانيا سيقابله رد مماثل في روسيا  [ الغرب ينظر إلى {روسيا اليوم} أنها مجرد أداة لنشر البروباغندا

تصفية الحسابات بين لندن وموسكو تبدأ بوسائل اإلعالم

ال ميكن النظر إلى اخلالفات السياسية الغربية الروسية دون األخذ باالعتبار دور وسائل 
اإلعالم كجبهة أمامية في احلرب الكالمية من جهة، وكوســــــيلة لتصفية احلســــــابات عبر 
احلد من تأثيرها من جهة أخرى، وهو ما عملت عليه لندن بتهديدها بإيقاف بث روســــــيا 
اليوم في البالد، لترد عليها موسكو بإجراءات مماثلة، وتبادل االتهامات مجددا باإلجهاز 

على حرية الصحافة.

أبريـــل  عـــدد  خصصـــت  املجلـــة 
لألعراق وقررت دراســـة تغطيتها 
الســـابقة بمناســـبة ذكـــرى مقتل 

مارتن لوثر كينغ الخمسني

◄

للشـــبكة اإلعالمية الروسية تاريخ 
طويـــل من العداء مـــع الغرب الذي 
يعيب عليهـــا تغطيتهـــا املنحازة 

للحكومة الروسية

◄

«قناة الجزيرة كانت من أهم األسباب التي أسهمت في استفحال األزمة مع دولة قطر خالل ما قامت به لعقود من بث السموم اإلعالمية 
بذريعة حرية الصحافة، والتي لم تكن أكثر من محاوالت مستميتة لخلق حالة من الفوضى في دول الجوار}.

ياسر الغسالن
كاتب سعودي

ناشونال جيوغرافيك األميركية: 
كانت تغطيتنا عنصرية

الخالف حول قانون الصحافة 
اإللكترونية يؤخر صدوره في مصر

األصليين ألســـتراليا تح
من جنوب أســـتراليا: هؤ

أقل البشر ذكاء“.
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ج
ش
الع
”نفو
و
حتى
الماض
جيوغر
البيـــض
كعّمال أو
كما أش
صور أظهر
للواليـــات ال
مع التكنولوج
مقارنـــة بيـــن
”المتحضر واله
وقارن ماســ
أفريقيـــا في حقب
نشـــرت عـــام 962
الموضوع ذاته عام

دعاية تزعج الغرب
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◄ ناقش مجلس إدارة جمعية الصحافيين 
اإلماراتيين االستعدادات النهائية لتنظيم 

انتخابات الهيئة اإلدارية الجديدة لفرع 
أبوظبي، في اجتماعه األخير الثالثاء، 

وبحث استعدادات الجمعية لالحتفال باليوم 
العالمي لحرية الصحافة.

◄ فازت الصحافية اللبنانية جوسلين 
إيليا بجائزة أفضل كاتبة في مجال السفر 

والسياحة في جوائز ”أوسكار اإلعالم 
السياحي“، بدورته العاشرة، وقد أعلن 
النتائج األمين العام لمنظمة السياحة 
العالمية زوراب بولوليكا على هامش 

فعاليات ”بورصة برلين 2018“.

◄ انتقدت ”لجنة حماية الصحافيين“ 
الدولية ما وصفته بتضييق الحكومة 

المصرية على وسائل اإلعالم المختلفة قبيل 
االنتخابات الرئاسية بمصر. وكانت الحكومة 

المصرية قد اتخذت سلسلة إجراءات في 
اآلونة األخيرة كان لها تأثير مباشر على 

وسائل اإلعالم.

◄ قال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي 
البغوري إن حرية الصحافة تتطلب ثقافة 

اجتماعية تحافظ عليها وتحميها، وأضاف 
خالل ندوة مركز الدراسات المتوسطية 

والدولية أن مسألة التعديل الذاتي للقطاع 
تقتضي التزاما سياسيا ومناخا حرا. 

بباباختصار



} لندن - تصدر األربعاء هاشـــتاغ #ستيفن_
هوكينـــغ الترند العربي علـــى تويتر، إثر وفاة 

عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ.
كمـــا تصـــدر عامليا علـــى تويتر هاشـــتاغ 

.RIPStephenHawking#
ويعتبر هوكينـــغ الذي يعاني من التصلب 
اجلانبـــي الضمـــوري أحـــد أعظـــم العلمـــاء 

املعاصرين.
وكتب مغرد:

واعتبر معلق:

وكتب متفاعل:

وكان الفتا كالعادة احتـــدام النقاش حول 
جواز الترحم عليه أم ال.

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وكتب عبدالعزيز القناعي:

وطالبت ملياء إبراهيم:

} واشنطن - قالت الرئيسة التنفيذية لشركة 
”ألفابـــت“ الثالثاء، إن موقع يوتيوب ســـيبدأ 
عرض نصوص من مقاالت ويكيبيديا ومواقع 
أخرى إلـــى جانب بعض ملفـــات الفيديو في 
غضون أســـبوعين، مع ســـعي الموقع التابع 
لمحـــرك البحـــث غوغـــل المملـــوك أللفابـــت 
محاربـــة الخـــدع ونظريـــات المؤامـــرة على 

الموقع.
وعرضت ســـوزان وجيســـكي، التي كانت 
تتحدث من على مسرح في مؤتمر في أوستن 
بوالية تكســـاس، مجســـما للخدمة الجديدة 

التي تسمى إشارات المعلومات.

ويعتزم يوتيـــوب تقديم وجهة نظر بديلة 
لتسجيالت مصورة تشكك في العلم أو تصف 
مؤامـــرات بخصـــوص أحـــداث مثـــل هبوط 

أميركا على سطح القمر.
وقالت وجيســـكي إن إشارات المعلومات 
ستطرح أوال موضوعات يتوافر بخصوصها 
عـــدد كبير مـــن ملفـــات الفيديو علـــى موقع 

يوتيوب.
وأضافت ”سيظل بمقدور الناس مشاهدة 
ملفـــات الفيديـــو، لكـــن ســـتكون لديهـــم في 
الواقـــع إمكانيـــة للحصـــول علـــى معلومات 

إضافية“.

وكان المشـــرعون والجماعـــات المدافعـــة 
عن اإلعالم طالبوا موقع يوتيوب بالمســـاعدة 
في وقف انتشـــار الخدع والقصص اإلخبارية 

المزيفة.
وقامت الشركة العام الماضي بتعديل نظم 
الحلول الحســـابية لديها لتشـــجيع ما أطلقت 

عليه المصادر ذات المصداقية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الموســـيقى وألعاب 
الفيديو أكثر شعبية بكثير على يوتيوب، إال أن 
الشركة جعلت التصدي لالنتقادات بخصوص 
المقاطعة المصورة الخاصة باألخبار والعلوم 

على رأس أولوياتها هذا العام.
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@alarabonline
وجهت شـــركة غوغل ضربة جديدة للعملة اإللكترونية {بيتكوين}، بعدما أعلنت منع بث كل اإلعالنات المرتبطة بالعمالت 

الرقمية. وســـتبدأ غوغل حظر إعالنات العمالت الرقمية والمحتويات ذات الصلة ابتداء من شـــهر يونيو ٢٠١٨. وأضافت أن 

القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة، التي تحظر طرح إعالنات المنتجات المالية غير المصرح بها.

} القاهــرة - أثـــار االنتشـــار املبالـــغ فيـــه 
لالفتـــات الدعايـــة املؤيدة للرئيـــس املصري 
عبدالفتـــاح السيســـي جـــدال واســـعا علـــى 

الشبكات االجتماعية.
ومن املقرر أن جترى االنتخابات الرئاسية 

أيام 26 و27 و28 مارس اجلاري.
ووصل اجلدل إلى مجلس النواب، بعد أن 
اتهمت نائبة الســـلطات احمللية في محافظة 
املنيـــا بإزالـــة الفتـــات تأييد ودعـــم الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وتداول مســـتخدمو الشبكات االجتماعية 
صور الفتات التأييد املنتشـــرة مبعظم أرجاء 

مصر وحتمل أسماء أعضاء البرملان 
بالدولـــة  الكبـــار  واملســـؤولني 

ورؤســـاء املجالس واإلدارات 
واملصالـــح  والهيئـــات 
رس  ا ملـــد ا و مية حلكو ا

وأصحاب شركات ومحالت 
كما  عاديـــني.  وأشـــخاصا 
الالفتـــات  بعـــض  حملـــت 

أسماء ”قبائل“.
تـــداول  أن  وســـبق 

التواصل  مواقـــع  مســـتخدمو 
للمرشـــح  صـــورة  االجتماعـــي 

الرئاسي موسى مصطفى موسى وهو 
يؤيد فيها السيســـي، وهو ما أثار حالة من 

اجلدل والسخرية بني املواطنني املصريني.
وأكـــد موســـى أن هذه الصـــورة مفبركة، 
مشـــيرا إلى أنه ليس من املعقول أن يترشـــح 
في االنتخابات الرئاسية وينشر الفتة لتأييد 

املنافس.
وقال مغرد ”الفتات تأييد السيسي تنتشر 
فـــي جميع املدن (كالم جميـــل) ومعظمها من 
رجال األعمـــال أو موقعة من (احلاج فالني)، 
لكـــن وال الفتة واحدة توحد الله ملنافســـه في 
االنتخابات الرئاسية.. حتى أن حملة األخير 
مشـــى فيها 12 شخصا ويبدو أنه جمعهم من 

املقاهـــي“. وتهكـــم معلق ”موســـى مصطفى 
موسى منافس السيســـي في رئاسيات 2018 
يبدأ حملته بقوة؛ يطبع الفتات عليها صورة 
السيســـي مع صورتـــه يدعو فيها الشـــعب 
التصويت للسيســـي، يدعم حملة السيســـي 
لدعوته من أجل مخاطبة الشعب عن إجنازات 
الرئيـــس ويصرح في بالتوهـــات اإلعالم أن 

أصوات أسرته مع صوته للرئيس“.
وكانــــت التغريــــدة األكثــــر انتشــــارا على 
مواقــــع التواصل االجتماعي في مصر ”أحبك 
بعدد الفتات عبدالفتاح السيســــي في شوارع 

مصر“.
ويقـــول حســـاب مفتـــي الديـــار 
تويتـــر  علـــى  التويتريـــة 
”احتفاليـــات تأييـــد الرئيـــس 
السيســـي استنساخ ملشاهد 
قدميـــة بالية تخطاها الزمن 
من  بكثير  أكثـــر  وضررهـــا 
نفعهـــا. التأييد حـــق ولكن 
اخليال ضيـــق للغاية فهناك 
أكثـــر مـــن أســـلوب ميكن أن 
يعبـــر عـــن التأييـــد ويحقـــق 
الصدى املطلوب غير الســـرادقات 
الغارقة في الكالم اإلنشـــائي واملبالغة 

في املديح“.
وعارضـــه معلـــق مؤكـــدا ”التأييـــد فعل 
سياسي مباح.. الشارع محتاج إعادة حشد“، 

وفق تعبيره.
ويقول خبـــراء إن القادة يحتاجون الدعم 
قطعـــا بينمـــا غالبـــا مـــا يضرهـــم التأييد.. 

خصوصا إن كان سطحيا باهتا!
ويؤكـــد معلقـــون أن أصحـــاب الالفتات 
يبحثـــون عن شـــهرة ونفع ألنفســـهم! وكتب 
دعايـــة  السيســـي  تأييـــد  ”الفتـــات  مغـــرد 
ومحاولـــة  للرئيـــس  وليســـت  ألصحابهـــا 
لتســـجيل موقف ال أعرف أمام مـــن!“. وعبر 
بعضهم صراحة في حساباتهم على املنصات 

االجتماعية عن ســـخريتهم مـــن حالة النفاق 
املجتمعـــي املســـتمرة، التي تظهـــر جليا في 

املناسبات السياسية!
وســـخر مغرد ”حينمـــا كنت أمشـــي في 

الفتات السيسي رأيت الشارع بالصدفة“.
وكتب آخر ”احلاجـــة الوحيدة في العالم 
التي أكثر من بطوالت األهلي هي عدد الفتات 

السيسي في الشارع“. 
وكتب مغرد حوارا دار بينه وبني صديقه 
جـــاء فيـــه ”ألـــو أنـــت فني (أيـــن أنـــت)؟ أنا 
خالص عنـــد الفتة احلاج صـــالح إمام يؤيد 
السيســـي وأنت؟ أنا خالص 4 الفتات وأكون 

عندك“.
وأكـــد معلق ”الناس الذين يعلقون الفتات 
تأييد للسيســـي يا رب يكونوا قد عرفوا أنهم 

اشتهروا أكثر من السيسي نفسه“.
وتســـاءل مغـــرد ”هـــل الفتات السيســـي 
معمولة باألمر ألصحاب احملالت أو أن هؤالء 
أنـــاس داعمـــون حقـــا.. املوضـــوع أصبح ال 

يحتمل التهكم الصراحة“.
واقتـــرح مغـــرد ”مجرد فكـــرة للمصريني 
على اختالفهم في أيـــام االنتخابات.. أقيموا 
في امليادين أنشطة فنية وثقافية واجتماعية 
شعبية مثل معارض لبيع الكتب وغيرها، بحيث 
تكـــون مصر كلها خالل أيـــام االنتخابات في 

الشارع“.
واعتبـــرت مصرية ”لو كنت مـــن مؤيدي 
الرئيس السيســـي لوجهـــت كلمة إلى جموع 
الشـــعب أشـــكره فيها على دعـــم االنتخابات 
املقبلـــة. ولكنـــت طلبت مـــن رجـــال األعمال 
وأعضـــاء  املصالـــح  وأصحـــاب  والتجـــار 
مجلس النواب وغيرهم ممـــن يتكبدون عناء 
طبـــع الفتات التأييد وتعليقها في الشـــوارع 
أن يتوقفـــوا عـــن ذلك، ولكنـــت اقترحت على 
من يـــود أن يعبر عـــن دعمه وتأييـــده ماديا 
أن يخصـــص هذه األموال ألحد املشـــروعات 
أو  العالجيـــة  املستشـــفيات  أو  اإلنتاجيـــة 
الصناديق املخصصـــة لتأمني الفئات األولى

 بالرعاية“.
يذكـــر أن طباعة الالفتات أصبحت جتارة 

مربحة للخطاطني في مصر.

انتقد مســــــتخدمو الشبكات االجتماعية في مصر ”فكرة التأييد بالالفتات“، بعد فيض من 
الالفتات في شوارع مصر، مؤكدين أن الفكرة سطحية وباهتة يريد من خاللها أصحابها 

شهرة لهم وليس للرئيس.

تأييد سطحي وباهت

@DrLalibrahim
انشغلوا بأنفســــــكم كيف تدخلون اجلنة 
عوضــــــا عن انشــــــغالكم بغيركــــــم وكيف 

سيدخلون النار .#ستيفن_هوكينغ.

@LASTWISDOM1
عاش لإلنســــــانية فأعطى املثل لكل باحث 
عن احلقيقة، ولم يستسلم لظروفه الصعبة 
فألهــــــم كل يائس حــــــول العالم، ثم رحل… 
فأعلن سدنة اجلهل انتصارهم في معركة 

الكراهية املقدس. #ستيفن_هوكينغ.

@altamimi14 
اســــــم #ســــــتيفن_هوكينغ حطــــــم املقولة 
املشــــــهورة: (العقل الســــــليم في اجلســــــم 
الســــــليم)! فهو لم يكن ســــــوى (عقل) في 
جسد (ميت)، ومع ذلك حقق ما عجز عنه 
حتى أعظم العلماء. عندما يخســــــر البشر 
رجال مثل #ســــــتيفن_هوكينغ فال بد أن 
يحزنوا جميعا! وبخصوص إحلاده (هذا 
شــــــأن بينه وبني ربه)، املهم ما قدمه للعلم 

والعالم.

@hailahabdulah20 
مدرســــــة..  ســــــيرته  #ســــــتيفن_هوكينغ 

واملدرسة ال متوت!

@AbdullAlyousef 
في حدث وفاة #ستيفن_هوكينغ تتجلى 
اللمســــــة الدينية لشــــــعب الله املختار، ومت 
توجيه الرجل إلى النار مباشرة، متناسني 
ــــــم يقدمه أصحاب  أنه قدم للبشــــــرية ما ل
كتيبات (أختاه احــــــذري البلوتوث) الذين 
ــــــاال بكتيباتهــــــم التافهة. دعوا  دمروا أجي

اخللق للخالق.

Haunted2012

عزيزي ُمبرر التعنيف:
ال "ُتطبطب" على  ظاهرة العنف بأنه 

في بلدك أقل من بلدان أخرى! فاملساحة 
وعدد السكان وظروف البلدان وتوفر 

البيانات والوعي اإلنساني أمور تختلف!

mnabih123

وسط حرب املنافسة بني أوبر وكرمي 
مع التاكسي األبيض، وجدت تاكسي 

اسود غلبان ماشي فاضي، قلت انفعه. 
قلت له الزمالك ؟ قال لي ال.

DaliaTSeoudy

يومًا ما سُتكتب سيرة النفاق 
الذي فاق كل احلدود في بر احملروسة 
اعتمادًا على تصريحات مسؤولي هذه 

احلقبة ومانشيتات الصحف.
#مصر.

أبرز تغريدات العرب

sinanantoon

مبا أن ذكرى الغزو واالحتالل متر هذه 
األيام. هل لديهم شجاعة اإلقرار بأّنهم 

أخطأوا بل كفروا حني ساندوا غزو 
بلدهم العراق واحتالله؟ 

Ayadjamaladdin 

ولّيُة َأْمر املسلمني... 
السيدة جينا هاسبل.. 
.CIAاملديرة اجلديدة لـ

Facwow  

تسقط األقنعة عندما تنتهي املصالح..  
لكن الدنيا تدور والوجوه تتقابل من 

جديد في ظروف مختلفة.. وعندها لن 
يكون هناك وقت الرتداء أقنعة جديدة.

HalaKazim  

املشكلة يا صديقي هي أحيانا تستنزف 
الشعور الصحيح على الشخص اخلطأ 

ليأتي الشخص الصحيح فيجدك بال 
شعور.

 abdulazizqaseem  

بعد احلديد واأللومنيوم ترامب يستعد 
حلماية السوق األميركي بتوظيف 

اآلداءات اجلمركية عالية على منتجات 
الصني من التكنولوجيا واالتصاالت، 

حماية السوق حق سيادي للدول.

ALNEMERK  

قرينان ال ينفكان: ارتفاع الضغط 
وسرعة االنفعال.

ارتفاع الضغط يسبب. سرعة االنفعال 
االنفعال السريع يسبب ارتفاع 

الضغط.

GalalAmer 

العالم يخترع اجلديد.. 
ونحن كل دورنا ينحصر في تقرير 

إذا كان هذا األختراع "حالال أم حراما"!

SAMT_999

#بريطانيا_تقاطع_روسيا 
أهم شيء الروس ال يقولون حصارا.

تتابعوا

ITSJEREMYSCOTT  
جيرميي سكوت

مصمم أزياء أميركي.

التأييد حق 

ولكن الخيال ضيق 

للغاية فهناك أكثر من 

أسلوب يمكن أن يعبر 

عن الدعم
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الفتات تأييد السيسي 

تثير جدال على منصات التواصل االجتماعي
[ مغردون ينتقدون النفاق المجتمعي في المناسبات السياسية

يوتيوب يكافح نظرية المؤامرة

هاشتاغ اليوم
#ستيفن_هوكينغ.. لروحك السالم

@Azizalqenaei 
عــــــدم الترحم على غير املســــــلمني هو أمر 
فقهي إســــــالمي يدخل في صلب اإلميان 
ومبدأ الوالء والبراء كقاعدة دينية تفســــــر 
حدود ودور املسلم في التواصل مع اآلخر 

املختلف.

@nada9sa 
ــــــم  ــــــر وفــــــاة العاِل ــــــت هاشــــــتاغ خب دخل
ــــــغ فلم  ــــــل ســــــتيفن هوكين ــــــوق اجللي اخلل
أستغرب كمية التشــــــفي له بالعذاب ممن 
ــــــن الرحمة والســــــالم الذين  يتعبدون بدي
ــــــو جمعناهم كلهم لم جنــــــد لهم صفحة  ل
واحدة بالعلم أو األخالق خدمت البشرية! 
ــــــم الفذ.  ــــــى روحك الســــــالم أيها العال عل

#ستيفن_هوكينغ.
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ظاهـــرة بيع كتب مقرصنـــة غير قانونية، تجتاح أرصفة شـــوارع عدد من المـــدن المغربية، تضر 

بأصحاب المكتبات والناشرين وتوفر مصدر رزق للكثير من الشباب.

سوق النحاسين بمدينة طرابلس اللبنانية عراقة ثمانية قرون تواجه العديد من التحديات للبقاء 

ومهارة النحاسين في الرسم والنقش انتقلت بها من المطابخ إلى تزيين الصالونات. تحقيق

} الرباط - تزايدت في اآلونة األخيرة بالمغرب 
ظاهرة بيـــع الكتب على أرصفة الشـــوارع في 
العاصمـــة الرباط والدار البيضـــاء كبرى مدن 
البالد (غرب) وســـائر المناطق الكبرى، لكنها 

ظاهرة تخدم القّراء وتضر بالناشرين.
وال يـــدور الحديـــث عن كتب قديمـــة بالية، 
وإنما كتب حديثة الطبع ومغّلفة بعناية وتقدم 
عناويـــن جّذابة، لكنها طبعت بطريقة مقرصنة 
غير قانونيـــة، أما الثمن فيتراوح بين دوالرين 

وخمسة دوالرات على أقصى حد.
ويتجول بين مقاهي شارع محمد الخامس 
الرئيســـي وســـط الرباط؛ شـــاب يحمـــل على 
ذراعه العشرات من الكتب، يعرضها على رواد 

المقاهي بدوالرين فقط.
وبحسب هذا الشاب، فإنه ال يعرف بالضبط 
مصدر تلك الكتب، لكنه يحصل عليها من موّزع 
لديه محـــالت بالمدينة وبمدن مجاورة، وهكذا 

يجول على المقاهي لبيعها.

الموزعون الجدد

يبدو األمر أشـــبه بشـــبكة توزيع مصغرة، 
إذ يتولـــى الموّزع طبـــع الكتب وتوزيعها على 
العشرات من الشـــباب الذين يحتلون األرصفة 

أو يبيعونها بالتجوال بين المقاهي.

وقال كريـــم، أحد الباعـــة، ”ال أدري مصدر 
الكتب، نحن فقط نكســـب قـــوت يومنا منها“، 
مشـــيرا إلى أن الكتب الفرنسية هي المفضلة 
لدى رواد المقاهي، فيمـــا يبيع الكتب العربية 
(مـــن يفترشـــون األرض) علـــى  لـ”الفّراشـــة“ 

األرصفة.
ويواصل الشـــاب تنقله بين المقاهي طيلة 
اليوم، وينهي جولته فقط عندما ينتهي من بيع 
بضاعته، ويبلغ متوســـط ما يبيعه يوميا نحو 

15 كتابا.
ويعتبر كريم واحدا فقط من بين العشرات 
من الشبان ممن يؤدون نفس المهمة ويكسبون 
بها قوت يومهـــم، وكثير منهم ال يعرف مصدر 
طباعة الكتـــب التي يتداولونها لكنهم يعرفون 
جيدا أن جهـــات تجارية كثيرة تقوم بإنتاجها 
فـــي الـــدار البيضـــاء والرباط وســـال (غرب) 

وغيرها من المدن.
يصف هـــذه الظاهرة أحد المشـــرفين على 
بالرباط، بأنها ”ثورة  مكتبة ”األلفية الثالثـــة“ 

الكتب في الشارع“.
ويعمـــل هؤالء الموّزعون بـــذكاء من يعرف 
ســـوق الكتـــب ويتابـــع العناويـــن الجديـــدة 
والمطلوبة، فيختارون آخر العناوين المطلوبة 
التـــي يقبـــل عليها القـــراء ويحرصـــون على 

توفيرها في الشارع.

فيمـــا يمكـــن عبـــر الواجهـــة الزجاجيـــة 
للمكتبـــات العمومية؛ معاينة كتـــاب المغربية 
ليلى السليماني، الفائز خالل السنة الماضية 
بثمـــن 10  الفرنســـية،  بجائـــزة ”الغونكـــور“ 
دوالرات، والـــذي يمكن شـــراؤه مـــن الرصيف 

بثمن ال يتعدى دوالرين.
وأكـــد أحد المشـــرفين على مكتبـــة خدمة 
الكتاب بالرباط ”الناس يشـــترون منهم بكثرة 
ألنهم أصبحوا منتشرين بطريقة غير مسبوقة، 
يتجولون بمحافظهم (حقائب تحمل البضائع) 

على المقاهي وفي القطارات والشوارع“.
وأضـــاف مفضال عدم ذكر اســـمه ”من قبل 
كان عملهم بســـيطا جدا، وكتبهم غير مقروءة 
وال يمكن قراءتها بالعيـــن نظرا لرداءتها، لكن 
مؤخرا أصبحـــوا محترفين أكثـــر، وطبعاتهم 
ال يمكـــن التفريق بينها تقريبـــا وبين الطبعة 

األصلية“.
وأشـــار إلى أن هناك نسخا لكتب مطبوعة 
في مصر، شبيهة جدا بالكتب األصلية وخاصة 
العناوين العربية، بدأت في االنتشـــار مؤخرا، 
حيث أن الكتاب الـــذي يجلبه صاحب المكتبة 
من مصـــر أو لبنـــان بثمن 140 درهمـــا يوّفره 
الموزعـــون الجدد للناس على الشـــوارع بثمن 

50 درهما.
وأفاد إسماعيل منقاري مدير مكتب حماية 
حقوق المؤلف بالمغرب (حكومي)، أن الظاهرة 
مســـتفحلة وتحال إلى مكتبه الكثير من ملفات 
التعدي على حقـــوق المؤلفين والقرصنة التي 
تعتبـــر في نظـــر القانـــون جريمـــة، مؤكدا أن 

الظاهرة ”يجب أن تستأصل بقرار سياسي“.
وتابع ”شعوبنا غير قارئة، ومن الحيف أن 

يكـــون العدد القليل للقـــراء تمس عبره حقوق 
المؤلف المغربي“.

وأشار إلى أنه في الدورة األخيرة لمعرض 
الكتـــاب بالـــدار البيضاء ”ارتفعـــت األصوات 
لمحاربة الظاهرة من طرف لبنانيين ومصريين 
حضـــروا للتنديـــد بهـــذا العمل الـــذي يتم في 

الكثير من المطبعات غير المرخص لها“.
ومن المنتظر حسب المسؤول المغربي أن 
يتـــم عقد لقاء لتدارس األمر مـــع كل من اتحاد 
الناشـــرين واتحاد كتاب المغرب، نهاية مارس 

الجاري.

أرباح وخسائر

يشـــدد أصحـــاب المكتبـــات علـــى أن هذه 
الظاهرة ســـيئة بالنســـبة لكل صاحـــب مكتبة 
أو دار نشـــر، الفتين إلى أن المكتبات تضررت 
من مزاحمة هؤالء ”الفّراشة“؛ لكن المتضررين 
األكبر هم الموزعون والناشرون لتلك العناوين 
المعروضة، حيث يجد الناشـــر كتابه يباع في 

الشوارع بثمن بخس.
ووفقا لزكريا المشـــرف علـــى مكتبة األلفية 
بالرباط، فإن الموزعين يتجنبون عرض عناوين 
تعـــود حقوقهـــا لدور نشـــر مغربيـــة معروفة، 
مكتفيـــن في الغالب بجلب كتب إما لدور نشـــر 
فرنســـية وإمـــا لدور نشـــر مشـــرقية في مصر 
ولبنـــان علـــى الخصوص لتجنب أي مســـاءلة 

قضائية قد تحركها دور النشر المغربية.
وأضاف ”هـــذه الظاهرة تؤثـــر كثيرا على 
المكتبات إذا نظرنا إليها من زاوية اقتصادية، 
إذ تشـــكل خســـارة لزبائن مفترضيـــن، لكن من 

زاوية ثقافية فهي تســـاهم في إشـــاعة الكتاب 
بيـــن الناس خاصـــة مع غـــالء الكتب وضعف 

القدرة الشرائية للمواطنين“.
وتوفـــر الظاهـــرة مصـــدر رزق للكثيـــر من 
الشـــباب الذيـــن ال يكلفهـــم األمر ســـوى حمل 
العشـــرات مـــن العناويـــن والتجـــول بهـــا في 
الشـــوارع وعلـــى المقاهي؛ وتوفيـــر 20 دوالرا 
يوميا من بيعها، وال يهم بالضرورة مصدرها.

ويمكن لهـــذه الظاهرة أن تضـــر باإلضافة 
للناشـــرين وأصحاب المكتبات ببائعي الكتب 
المســـتعملة، ففي المغرب يوجد أكثر من مئتي 
سوق للكتاب المســـتعمل واآلالف من األكشاك 
والبسطات على أرصفة الشوارع بمختلف مدن 

المملكة.
وأشهر األســـواق وأكبرها بالمغرب، سوق 
ساحة السراغنة الذي يعرض فيه أكثر من 300 
ألف عنوان بشـــكل دائم. وتنظم فيه ”الجمعية 
بمشـــاركة وزارة الثقافة  البيضاوية للكتبيين“ 
المغربية مهرجانا ســـنويا للكتاب المستعمل، 
إلى جانب سوق لقريعة بدرب السلطان وسوق 
درب غلف وســـوق المعاريف وســـوق ســـيدي 
البرنوصي وسوق حي الحسني، وكذلك سوق 
البحيرة قرب ســـاحة األمـــم المتحدة من جهة 

باب مراكش.
وعلى الرغـــم من إتاحة الكتـــب المقرصنة 
فرصـــة الحصول على أجـــد وأكثـــر العناوين 
المطلوبة، فإن سوق الكتب المستعملة يحظى 
بقراء من نوع خاص من عشـــاق الكتب النادرة 
والمخطوطـــات والمطبوعات األصلية لنفائس 
الكتب العربية، وهم مســـتعدون لدفع أســـعار 

خيالية للحصول عليها.

ــــــع كتب جديدة طبعت  تشــــــهد عــــــدة محافظات باملغرب مؤخرا انتشــــــارا مكثفا لظاهرة بي
بطريقة غير قانونية على أرصفة الشوارع، ضمن شبكة توزيع مصغرة، مجهولة املصدر، 
تطبع الكتب وتوزعها على العشرات من الشباب الباحثني عن فرصة عمل، ملحقة أضرارا 

مادية جسيمة بالناشرين وأصحاب املكتبات.

يعد ســــــوق النحاسني حتفة تاريخية وواحدا من أعرق األسواق وأكثرها شهرة في مدينة 
ــــــس اللبنانية، ولطاملا كان نقطة جذب للبنانيني والســــــياح العرب واألجانب، غير أن  طرابل
بريقه بدأ ”ينطفئ“ حاليا، وبات األمل الوحيد في انتقاله بفضل مهارة الصناع في النقش 

من املطابخ إلى تزيني الصالونات.

إقبال على أرصفة الشوارع وإهمال للمكتبات

كتب مقرصنة بشوارع املغرب تخدم القراء وتضر الناشرين

[ الموزعون يحرصون على توفير العناوين الجديدة والمطلوبة  [ {ثورة الكتب في الشارع} تستقطب المزيد من القراء

[ األسواق الخليجية أبرز المستوردين للمنتوجات النحاسية اللبنانية  [ مهنة عريقة تجمع بين الفن والصناعة

} طرابلس (لبنان) – لم يكن ســـوق النحاسين 
في طرابلس، شـــمالي لبنان، يحتاج يوما إلى 
من يدل عليه أو يحدد موقعه، منذ نشـــأته قبل 
800 عام، ففرقعة النحاس وأصواتها تعلو في 

كل مكان لتصل إلى جميع األســـواق المحيطة 
به، معلنة عن ورشة عمل ال تهدأ لتوفير كل ما 
يحتاجه الناس من مستلزمات الحياة اليومية 

آنذاك.

ويعد سوق النحاســـين واحدا من أشهر 
األسواق في طرابلس، يعود تاريخه إلى عهد 
المماليك، إال أن إشعاعه بدأ ”يتراجع“ حاليا. 
ولعل أهم ما يمّيز هذه المهنة هو جمعها 
بين الفن والصناعة، إذ أنها تمتاز بـ“نقشات“ 

جمالية تضاف إلى جودة المصنوعات.
ويمتد الســـوق على مســـاحة 500 متر من 
”حمـــام عزالدين“ إلى محلة ”التربيعة“ ومنها 

إلى السراي العتيقة.
ويعتبـــر الســـوق بمثابة الحـــد الفاصل 
بين ســـوق البـــازركان ومحيطـــه، وبين خان 
الخياطيـــن واألحياء التي تؤدي إلى ســـوق 

حراج وبركة المالحة.
وتعــــّرض الســــوق لتغّيرات منــــذ كارثة 
طوفــــان نهــــر أبوعلي في خمســــينات القرن 
الماضــــي، أدت إلى تقســــيمه إلــــى نصفين 
وفتح الطريــــق أمام الســــيارات، إلى جانب 
ما ســــببته الحــــرب األهليــــة (1975 - 1989) 
مــــن تهجيــــر المحترفين وغزو الســــوق من 
البضائــــع المســــتوردة واســــتبدال الزبائن 
األواني النحاســــية بالستانلس وغيرها من 

المعادن.
غيـــر أن قيمـــة األعمال النحاســـية عادت 
بعد رفع مســـتواها لتنتقل مـــن المطابخ إلى 
واألراكيل  األوانـــي  فأضحـــت  الصالونـــات، 
والمناقـــل والطناجـــر والتحـــف النحاســـية 
وغيرها ”زينة“ تتفاخر ربات المنزل بجودتها 

وقيمتها المادية.
وتمكنـــت بعـــض العائالت الطرابلســـية 
من تطوير مهنـــة صناعة النحـــاس، فتحول 
ســـوق النحاســـين إلى تحفة تاريخية جذبت 
واألجانـــب.  العـــرب  والســـياح  اللبنانييـــن 

وشكلت مهارة النحاسين في الرسم والنقش 
عالمة فارقة في الصناعة اللبنانية.

وقال محمد طرطوسي أحد أصحاب محل 
نحـــاس، والذي ورث المهنـــة عن أجداده، إن 
صناعة النحـــاس هي فن قائم بذاته ويحتاج 
إلى حرفية عالية وذوق رفيع وقدرة جســـدية 

كبيرة.
وأضاف أن ســـوق النحاسين كان 
مـــن أروع األســـواق فـــي طرابلس، 
ينبـــض بالحيـــاة والحيويـــة، أخذ 
اسمه نســـبة لهذه الصناعة التي 
كانـــت موجـــودة فقـــط فـــي هذا 

السوق.
وتابـــع ”أمـــا اليـــوم فقـــد 
خصوصا  معالمـــه،  تغيـــرت 
التـــي  المســـتجدات  بعـــد 
دخلت عليه من شـــق طرق 

وغيرها“.
ولفـــت إلـــى أن ســـوق 

النحاســـين كان من أكبر األسواق، 
يضـــم العشـــرات مـــن المتاجـــر، ويمتلـــئ 

بأجمل النحاســـيات من الحلـــل والصواني 
والتحـــف الفنيـــة والطناجـــر  و“الصـــدور“ 

و“الركاوي“ وكل ما يتطلبه المنزل.
وأشـــار إلى أن الســـوق يعانـــي اليوم من 
مشـــكالت عدة تعـــود في معظمهـــا إلى ضيق 
مساحته من جهة وقلة تنظيمه من جهة أخرى.

األوليـــة  المـــواد  فـــي  الســـوق  ويعتمـــد 
المســـتخدمة فـــي الصناعـــة على مـــواد خام 
مســـتورة مـــن البلقان (جنوب شـــرق أوروبا)، 
ومؤخـــرا دخلت تركيا على خط اســـتيراد هذه 

المواد نظرا لجودتها وسعرها المقبول.

وأوضح طرطوســـي أن هذا السوق يعتبر 
من األســـواق العائلية، حيث أن أبرز العائالت 
التي تداولـــت هذه المهنة هي آل طرطوســـي، 

عّزو، طلحة وحسون.
إال أن تلـــك العائالت لم تصمـــد طويال في 
الســـوق ما عدا آل طرطوســـي الذيـــن حافظوا 
على هـــذه المهنة وتوارثوهـــا جيال بعد جيل، 

وفقا لطرطوسي.
وأعـــرب عـــن خشـــيته مـــن أن يندثر 
هذا الســـوق، خصوصا بعد أن 
صناعة  ظاهـــرة  دخلت 
وغيرها  الستانليس 
إلـــى  المـــواد  مـــن 

األسواق.
وتابع ”حركة السوق 
فبعـــد  اليـــوم،  تراجعـــت 
أن كان خليـــة نحـــل دائمة 
التصنيـــع  عمليـــة  لناحيـــة 
والبيع، أصبحنا اليوم نعاني 
األمريـــن للحفـــاظ علـــى مورد 

رزقنا“.
األزمـــة  فاقـــم  مـــا  أن  وأكـــد 
هـــو تراجـــع أعداد الســـائحين والذيـــن كانوا 
يحرصون دائما على زيارة هذا السوق العريق 

القتناء النحاسيات المميزة.
وعن األسواق التي يستهدفها صناع سوق 
النحاسين، أشـــار طرطوسي إلى أن منتجاتهم 
تتوجه إلى األسواق المحلية والخليجية، وهي 

أبرز المستوردين.
وختم بأنه يتعين االهتمام بكافة األســـواق 
الطرابلسية، ألنها تشكل قلب المدينة وتاريخها 

وحضارتها.

سوق النحاسني بطرابلس يسترجع بريقه

مقاومة االندثار

صناعة النحاس

 فن قائم بذاته يحتاج 

إلى حرفية عالية وذوق 

رفيع وقدرة جسدية 

كبيرة



يعد خليط زيت الغلسرين مع ماء الورد من بني الخلطات الهامة جدا في التخلص من مشاكل كثيرة للبشرة من بينها مشكلة جفاف 
البشرة، وهو يعمل على تخليص الجلد من الكثير من املشاكل األخرى من بينها االلتهابات الجلدية. أسرة

إلـــى  األمومـــة  تقـــود  هـــل   - واشــنطن   {
الشيخوخة المبكرة؟ سؤال أجاب عنه علماء 
من جامعة ”جورج مايسون“ األميركية، حيث 
توصلوا إلى نتائج تشـــير إلى أن والدة طفل 
واحد تزيد من معدالت الشـــيخوخة المبكرة 

لدى األمهات بـ11 عاما.
وأجرى المشـــرفون على الدراسة تحليل 
نماذج للحمض النووي أخذت من 2000 امرأة 
فـــي ســـن اإلنجاب، حيـــث ركزوا علـــى حالة 
أطراف الكروموســـومات وهـــي التيلوميرات 
المسؤولة عن حماية الجينات أثناء انشطار 

الخلية.
وأفـــادت نتائـــج الدراســـة بـــأن أطراف 
كروموســـومات األمهـــات تصبـــح قصيـــرة، 
مـــا يـــدل على التســـارع فـــي شـــيخوختها، 
وصارت النســـاء المشـــاركات فـــي التجربة 
اللواتي أنجبن طفال واحـــدا يمتلكن أطراف 
كروموســـومات يقل طولها المتوسط بنسبة 
4.2 فـــي المئـــة عما هـــو عليه لدى نســـاء لم 
ينجبـــن، ويعنـــي ذلـــك أن النســـاء األوائـــل 
ينعـــدم لديهن 116 زوجا للقاعدة، ما يناســـب 

الشيخوخة لمدة تزيد على 10 أعوام.

وكشفت نتائج الدراســـة أن طول أطراف 
الكروموســـومات الذي ســـجل لـــدى األمهات 
يقل عمـــا هو عليه عنـــد النســـاء المدخنات 
والمصابات بالســـمنة، كما الحظ المشرفون 
على الدراسة أن تقليل عدد المناطق المحمية 
في الحمـــض النووي يتوقف مباشـــرة على 
عدد األطفال الذين أنجبتهم المرأة، مشـــيرين 
إلـــى أن هـــذه العالقة لـــم تأخذ بالحســـبان 
عوامـــل أخـــرى قد تؤثـــر على طـــول أطراف 

الكروموسومات.
وقالـــت آنا بوالك أســـتاذة علـــوم األوبئة 
بجامعة جورج ميسن ”إننا فوجئنا باكتشاف 

م  مثل هذه النتيجة المدهشة. إنها تعادل تقدُّ
عمـــر الخاليا بنحـــو 11 عامـــا“، حيث حللت 
بوالك وفريقهـــا البيانات الواردة من مســـح 
فحـــص التغذيـــة والصحـــة الوطنيـــة، وهي 
دراسة شـــاملة لعدة قطاعات لتخطيط ورسم 
الصحـــة التـــي يتمتـــع بها األشـــخاص في 

الواليات المتحدة بمرور الوقت.
وبينـــت أنـــه تم اتخـــاذ طـــول التيلومير 
باعتبـــاره عالمة على أعمارنا على مســـتوى 
الخاليـــا؛ إذ أن التيلوميـــر الطويـــل يعتبـــر 
أفضل؛ نظرا إلى أن التيلومير القصير يرتبط 
بنتائج على شاكلة السرطان، ومرض القلب، 
والتدهور اإلدراكي، ويبدو أن لدينا اآلن شيئا 
آخر لنضيفه إلى هذه القائمة وهو اإلنجاب.

وكشـــف الباحثـــون أنـــه بمجـــرد تعديل 
العينـــة مـــع أشـــياء مثـــل العمـــر، والعرق، 
والتعليم، والتدخيـــن، وما إلى ذلك، كان لدى 
النســـاء الالتي أنجبن طفال واحدا على األقل 
تيلوميـــر أقل بـ4.2 في المئة بالمتوســـط من 
األخريات الالئي لم يســـبق لهن اإلنجاب على 

اإلطالق.
وقالـــت بوالك لمجلـــة ”نيوزويـــك“، ”لقد 
اكتشـــفنا أن النســـاء الالتي أنجبن 5 أطفال 
أو أكثر كان لديهن تيلومير أقصر من النساء 
الالتي لم ينجبن، وأقصر نســـبيا من النساء 
الالتـــي أنجبـــن طفال واحـــدا أو طفلين أو 3 

أطفال أو حتى 4 أطفال“.
وأكدت دراسات حديثة حدوث تغيرات في 
دماغ المرأة الحامل خاصة األمهات ألول مرة، 
وتبين أن هناك تغيـــرات ملحوظة في المادة 
الرماديـــة فـــي المناطق الدماغيـــة المرتبطة 
باإلدراك االجتماعي، وكشـــفت أن هذا التغير 

ليس ضارا بالمرأة بسبب هذا التناقص.
وأوضحـــت أن هـــذا التناقـــص مـــرادف 
لنشاط مقابل في المناطق الدماغية المرتبطة 
باألمومـــة، بمعنـــى أن تناقص هـــذه المادة 
الرماديـــة يرتبط مع زيادة في نشـــاط اإلدراك 
األمومي، أي ارتباط األم الحامل بوليدها منذ 
حدوث الحمل. ويســـتمر هـــذا التناقص في 

المادة الرمادية لمدة عامين بعد الوالدة.
وتوصلـــت دراســـة في عـــام 2016 إلى أن 
في مجتمعات المايا الريفية في كاكتشـــيكيل 

بغواتيماال، كان التيلومير أطول لدى النساء 
الالتي أنجبـــن أطفاال باقين على قيد الحياة، 
مما يشـــير إلـــى أن وجود األطفـــال يمكن أن 
يحمي النســـاء في واقع األمر من تقدم أعمار 

الخاليا.
ونبهـــت دراســـات علمية إلـــى أن إنجاب 
األطفـــال يمكـــن أن يؤثـــر على عقل النســـاء 
بســـبب االرتفـــاع الكبيـــر فـــي الهرمونـــات 
الجنســـية األنثوية خالل فترة الحمل، والتي 
يمكن أن تؤثر على أجزاء رئيسية من الجهاز 

العصبي المركزي.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن النتائج أثبتت 
أن اإلنجـــاب يمكن أن يؤثر علـــى مخ األنثى، 
إال أنهـــا تســـلط الضـــوء أيضا علـــى الجدل 
بشـــأن ما إذا كان العالج بالهرمونات البديلة 
للسيدات بعد انقطاع الطمث يؤثر على خطر 
اإلصابـــة بمرض الزهايمر فـــي مرحلة الحقة 
من حياتهـــن. وتناولت الدراســـة نوعين من 
هرمونات اإلستروجين المستخدمة في عالج 

أعـــراض انقطـــاع الطمث، ووجـــدت أنه من 
الممكـــن أن يكون لها تأثير معقد وفقا لســـن 
المرأة، وسواء أنجبت من قبل أم ال. وأظهرت 
أن زيادة هرمون اإلســـتروجين خالل الحمل، 
حيـــث يمكـــن أن يرتفـــع إلى مســـتوى يفوق 
مئـــات المرات المســـتوى العـــادى، يمكن أن 
تغير المرونة العصبية أو إعادة نمو الخاليا 
العصبية في جزء من المخ يسمى ”الحصين“ 

وهو المسؤول عن جوانب الذاكرة والوعي.
ومـــن جانبها قالت ليزا جاليا، من جامعة 
كولومبيـــا البريطانيـــة في فانكوفـــر بكندا، 
أن  أظهـــرت  الحديثـــة  أبحاثهـــم  أغلـــب  إن 
األمومـــة تغير اإلدراك والمرونة العصبية في 
االســـتجابة للعالج الهرموني، مشيرة إلى أن 
األمومة تغير بشـــكل دائم من المخ. وأضافت 
جاليـــا أن الهرمونات لها تأثيـــر عميق على 
عقلنـــا، والحمل واألمومة مـــن األحداث التي 
تغير حياتنـــا وتنتج عنها تغييرات ملحوظة 

في نفسية وجسد المرأة.

ومن جهة أخرى كشـــفت دراســـة أميركية 
سابقة أن األمومة من أهم وأصعب الوظائف 
التي تتوالها المرأة، وأن األمهات ال يحصلن 
علـــى القـــدر الكافي مـــن النـــوم، وأنهن أكثر 
عرضـــة لإلصابـــة بـــاألرق وقلة النـــوم، على 
عكـــس اآلباء الذيـــن ال تتأثر حياتهـــم كثيرا 
داخـــل المنزل بســـبب األطفـــال الذين تتولى 

احتياجاتهم في الغالب األمهات.
وأوضحت المشـــرفة على الدراســـة كيلي 
ســـوليفان، أستاذة مســـاعدة في علم األوبئة 
في كليـــة جيان- بينغ هســـو للصحة العامة 
في جامعة جورجيـــا الجنوبية، قائلة إن ”48 
في المئة من النساء مع أطفال، يحصلن على 
أقل من سبع ساعات من النوم، مقارنة مع 62 
في المئة من النســـاء دون أطفال“. وذكرت 3 
آالف ســـيدة أعمارهن تبلـــغ 45 عاما أو أقل، 
أن العامـــل الوحيد المرتبـــط بعدم الحصول 
على قســـط كاف من النوم هـــو وجود أطفال 

في المنزل.

يراود حلم األمومة جميع النســــــاء دون إدراك للتأثيرات والتغييرات النفســــــية واجلسدية 
التي يســــــببها احلمل والوالدة لألمهات، وبينت دراســــــات أن دماغ املرأة احلامل يصبح 
أكثر تخصصا بالنســــــبة للتأقلم مع األمومة واالستجابة الحتياجات األطفال، وقد تسبب 
ــــــرات التي تصاحب األمومة الشــــــيخوخة املبكرة للخاليا بحســــــب ما توصلت إليه  التغيي

دراسة أميركية حديثة.

[ والدة طفل واحد تزيد من معدالت الشيخوخة المبكرة  [ الحمل واألمومة تنتج عنهما تغييرات في نفسية وجسد المرأة
األمومة تتسبب في شيخوخة الخاليا مثل التدخني والسمنة

إنجاب األطفال يؤثر على النساء

أحمد مروان

} النـــاس ال يحبون الكـــذب، أو هكذا يقولون؛ 
لكنهم يمارســـونه باســـتمرار، فمنـــذ طفولتنا 
ونحن نكذب، فمثال إذا ما ســـألت طفال بجواره 
طبق مكسور، هل أنت الذي كسرت هذا الطبق؟ 
ســـيجيب الطفل وعلـــى عينيه ترتســـم مالمح 
البـــراءة ”ال“، هكذا يكـــذب األطفال على الكبار، 
وهكـــذا يتهـــرب الكبار مـــن أســـئلة الصغار، 

وُيجّمل المخطوبون الحقيقة قبل الزواج..
ويقول الدكتـــور عصمت الجندي أخصائي 
فـــي العالج الســـلوكي فـــي مصر “مـــن خالل 
مهنتـــي، والحاالت التي تمر علي في جلســـات 
العـــالج، أرى أنه فـــي أحيان كثيـــرة يكون من 
الصعـــب علـــى الكثير من األشـــخاص كشـــف 

الحقائـــق بشـــكل مباشـــر، ألنهم يعتبـــرون أن 
الكشـــف عنها ســـتكون له عواقب مدمرة ما لم 

تكن األمور مدروسة بشكل جيد“. 
موضحـــا ”هنـــاك الكثيـــر مـــن  وأضـــاف 
القصص مثـــال على ذلك في تاريـــخ العائالت 
التـــي يحـــدث فيها مثـــال إخفاء نســـب الطفل 
إلى أن يكبـــر، فقد تترمل الزوجـــة وهي حامل 
وتتزوج بآخر، وال تخبر طفلها أن األخير ليس 
والده حفاظا على مشاعره إلى أن يكبر، وغالبا 
في مثل هذه الحاالت يصبح الســـر الذي ُأخفي 
أصال لحماية الطفل خطيرا عليه، وله تداعيات 
ســـلبية، فيخسر األهل االبن، بينما يشعر االبن 

بأنه تعرض للخيانة. 
وتابع قائال ”إن مثـــل هذا النوع من الكذب 
الـــذي يطلـــق عليـــه النـــاس بالكـــذب األبيض 

وينطـــوي على حســـن نية، ويراد منـــه مراعاة 
مشـــاعر اآلخرين وحمايتها، له نتائج وخيمة، 
لذا ينبغي على الشـــخص المسؤول أن يتجنب 
الكذب قدر اإلمكان خاصة في العالقات العائلية 

ألن الكذب سوف يهز الثقة إلى األبد“.
وتعتبر نهـــى فؤاد، أخصائيـــة اجتماعية، 
أن الصـــدق الخالص يعنـــي أن نكون صادقين 

أو  قاســـين  نكـــون  أن  دون  مـــن  وصريحيـــن 
جارحين، فجزء كبير من المشكلة هو أننا نفتقر 
إلى الكلمات المناسبة إلخبار اآلخرين أشياء ال 

يرغبون في سماعها عن أنفسهم.
وأشارت إلى أن الكذب االجتماعي غالبا ما 
يكون قول أو حجب معلومات من أجل التالعب 
برأي أحدهـــم، فينصب اهتمـــام الطرف اآلخر 
على األكاذيب التي تقال واألســـرار التي تخبأ، 
وهذا مـــا يخلق التوتر بيـــن الطرفين، فحجب 
الحقائـــق والكذب هما مصدر أساســـي للتوتر 

والقلق واالكتئاب. 
وتنصح فؤاد بعدم الكذب فقط من أجل عدم 
إيذاء مشاعر اآلخرين، بل الصدق ومساعدتهم 
علـــى تجاوز الجرح، فالصـــدق المتبادل يخلق 

ألفة ليس من الممكن أن يخلقها الكذب.

ديكورالكذب مصدر أساسي للتوتر والقلق واالكتئاب

} نظرا ألن احلياة خارج املنزل أصبحت 
تتســـارع وصـــارت ذات طبيعـــة مليئـــة 
باحلركة، حتاول االجتاهات في التصميم 
الداخلي في العـــام اجلاري مجابهة ذلك 

بحس قوي بالدفء والراحة والبساطة.
يتجه املصممون الداخليون ومصنعو 
األثـــاث إلـــى اجلديـــد، ولكـــن أصحاب 
املنـــازل عادة مـــا يفضلون ما يأنســـون 
إليـــه وذلك هو الراحة. وهـــذا يتمثل في 
املقاعـــد واألرائك التي يغرق املرء وســـط 
خاماتهـــا الناعمة، إلى جانب األشـــكال 
الدائريـــة واإلنارة الدافئة مثل الشـــموع 
على ســـبيل املثال. واجلديـــد هو الكثير 
من اإلنارة الضئيلة ذات البطاريات التي 
تستمر فترة طويلة القابلة إلعادة الشحن 
واحلمل مثل شموع القرون السابقة التي 
كانت متســـك في اليد، بحســـب أورزوال 

جايسمان من رابطة األثاث األملانية.
ويفتقـــر األثـــاث العصـــري لزخارف 
وزينة املاضي. وجرى خفض ما يرســـمه 
إلـــى  املصممـــون  ويبتكـــره  ويصممـــه 
الضروري للغاية. ويشير املتحدث باسم 
معـــرض التصميـــم الداخلـــي ماركوس 
مايـــروس إلى أن ”اجتاه صوب التوفير“ 
هـــذا يحركـــه عدد مـــن العوامـــل، حيث 
يحتـــاج عدد متزايد من األشـــخاص إلى 
األثاث البســـيط من أجـــل أماكن العيش 

الصغيرة،
وهذه األيام االختيار شاســـع للغاية 
إلـــى درجـــة أنه لـــن يبدو منزل شـــبيها 
بآخـــر من قريب أو بعيـــد. وهناك املئات 
من التنوعات لألريكة العادية التي تنتج 

بأعداد كبيرة.

ديكور ٢٠١٨ يتجه
 إلى الراحة والبساطة

} كل األطفال تقريبا يرغبون في أن 
يصبحوا رجال إطفاء أو ضباطا وشرطيين، 

في مرحلة ما من أعمارهم، ولذلك تمتلئ 
بيوتنا في هذه المرحلة بسيارات اإلسعاف، 

وشاحنات اإلطفاء، والبدالت العسكرية 
والمسدسات والقبعات الرسمية واألوسمة، 

وأهم شيء بـ“الكلبشات“.
”الكلبشات“ تحديدا قطعة مهمة في 

حياة كل طفل، ألنها تمنحه السلطة والقوة 
الضروريتين للقبض على المجرمين 

واألشرار والخارجين عن القانون بدءا من 
الكراسي والوسائد واألمتعة، وصوال الى 

الشجرة في الحديقة!
شخصيا توجد لدي كلبشات معلقة 
بشجرة التفاح منذ ما يزيد عن خمس 

سنوات، فقد كنت مرة بصدد تفقد الشجرة 
وأوراقها عندما اقترب مني طفلي وسألني 

إن كنت أحاول القبض على الشجرة 

بسبب ارتكابها جريمة ما، وعندما أجبت 
باإليجاب، وضع الكلبشات في جذعها قائال 
”دعيني أفعل ذلك، فهي طويلة جدا ويصعب 

السيطرة عليها“، وطبعا ظلت الكلبشات 
هناك، قابضة على الشجرة منذ طفولتها 

بسبب جرم ال تعرفه، إلى أن تآكلت وعالها 
الصدأ، وسقطت على الجانبين.

يميل األطفال بشكل فطري إلى أن 
يأخذوا دور الشرطي (الخير) ضد الشرير 

والمجرم والخارج عن القانون (الشر) 
وهو ميل طبيعي نظرا لتأكيد الدراسات 

والبحوث على أن الخير متأصل في اإلنسان 
ويولد معه وفيه، عكس الشر الذي يكتسبه 

اإلنسان في مراحل الحقة من والدته.
أتساءل، والحال هذه، عن عدم وجود ما 
يبلور هذه الفكرة عند الفتيات الصغيرات 

الالتي تذهب اهتماماتهن إلى أنواع أخرى 
من األلعاب والسلوكيات، فنحن نادرا ما 

نرى فتاة صغيرة تلعب بمسدس أو ترتدي 
بدلة ضابط أو تمسك بكلبشات تقبض بها 

على كل ما تطاله يدها من أثاث وأبواب 
وأواني مطبخ.

في المقابل حتى األلعاب التي 
تلعبها الفتاة بمفردها أو مع صديقاتها 
الصغيرات ال تعكس فكرة تأصل الخير 

داخلها ونزعتها إلى االنتصار له على نحو 
ما، أو اهتمامها المبكر بهذه الفكرة. فهل 
الخير متأصل في الذكر وغير متأصل في 

األنثى؟
العدالة وإرساء الحق والدفاع عن 

الخير كانت وال تزال مهمة ”ذكورّية“، منذ 
ما قبل التاريخ إلى اآلن. وفي زمن األرباب 

والميثولوجيا اليونانية كان إله الخير 
والعدل ذكرا على الدوام. األنبياء والرسل 
جميعهم ذكور، المحاكم كانت أيضا دائما 

حكرا على الذكر، وهناك إلى يومنا هذا 
أنظمة كثيرة تمنع تولي المرأة لمنصب 

القاضي.
هذا الموروث الطويل من تقصد إقصاء 
المرأة عن مهمة الدفاع عن الحق والعدالة 

والخير، هو ما جعل فتيات اليوم يعزفن 
منذ الوالدة عن تولي هذه المهمة بشكل 

فطري، فالفطرة بهذا المعنى ليست إال ما 
ترسخ في وجدان البشر وال وعيهم من 

معارف وخبرات وسلوكيات، وما خزنه 
العقل الجماعي للشعوب من تعاقدات 

وأفكار، ولو كانت الفطرة هي ما خلق الله 
البشر عليه لتساوى الجميع في النزوع إلى 

الدفاع عن الحق واالنتصار للمظلوم.
عندما نبدأ في إيكال هذه المهمة 

للمرأة، مهمة الدفاع عن العدل والخير 
وإرساء الحق ومحاربة الشر والظلم 
والفساد، وعندما نثق بقدرتها على 

االنتصار لهذه المفاهيم األساسية التي 
تبني البشرية حضاراتها عليها، وبموجبها 

تعلو أمم وتسقط أخرى، سيظهر جيل من 
الفتيات يحمل هذه القيم داخله منذ الوالدة 

ألنها إذ ذاك تصبح جزءا من وجدانه 
وتركيبته وذاكرته اإلنسانية. ساعتها 

فقط يمكن أن نعتمد على المرأة في إنقاذ 
المجتمعات من منحدراتها أو في إنقاذ 
البشرية وتخليصها من آثامها، سواء 

نظريا عن طريق تكريس فكرها وعقلها 
ووجدانها للدفاع عن هذه الفكرة األصيلة، 

أو عمليا من خالل قيادة المجتمعات 
والمؤسسات واألنظمة الديمقراطية.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

هل الدفاع عن الحق والعدل حكر على الرجل

تقليـــل عـــدد املناطـــق املحميـــة 
فـــي الحمض النووي للمـــرأة الحامل 
يتوقف مباشـــرة على عدد األطفال 

الذين أنجبتهم

◄
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الكـــذب الـــذي يطلق عليـــه الناس 
علـــى  وينطـــوي  األبيـــض  الكـــذب 
حســـن نية ويراد منه مراعاة مشاعر 

اآلخرين له نتائج وخيمة

◄
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رياضة

النصر السعودي يرغب في ضم كاسياس

األهلي يفكر في إعارة عبدالله السعيد

} الرياض - كشـــف تقرير إخباري األربعاء أن 
حارس املرمى اإلســـباني إيكر كاســـياس دخل 
دائـــرة اهتمـــام نادي النصر الســـعودي ، وأن 
النصر يســـعى لضم احلارس الســـابق لريال 
مدريد اإلســـباني واحلالي لبورتو البرتغالي، 
إلـــى صفوف الفريق األول لكـــرة القدم اعتبارا 

من املوسم املقبل. 
وذكرت صحف محلية، أن مصادر كشـــفت 
لها أن كاسياس قد يتولى حراسة مرمى النصر 
في املوسم املقبل، وأن التعاقد معه يأتي ضمن 
أبـــرز أولويـــات النصـــر بدعم من ســـعود بن 

سويلم املرشح لرئاسة النصر املوسم املقبل.
وأضافـــت الصحيفـــة أن نادي نيوكاســـل 
اإلنكليزي رمبا يشـــكل عقبة في طريق النصر 
للتوقيع مع كاســـياس، حيث يســـعى النادي 
اإلنكليـــزي أيضـــا لضمـــه، عقب نهايـــة عقده 
احلالـــي مع بورتو فـــي يونيو. ومـــن جانبه، 
كان كاســـياس قد علق بشأن مســـتقبله قائال 

”عقدي مع بورتو ســـينقضي في يونيو املقبل، 
ال أعرف ما الذي ســـيحمله املســـتقبل، سأركز 

على املتبقي من املوسم“.
وحقق اإلســـباني إيكر كاســـياس، حارس 
مرمـــى بورتـــو البرتغالي، الكثير مـــن األرقام 
القياســـية، بعـــد تعـــادل فريقـــه الســـلبي مع 
ليفربول اإلنكليزي، في إياب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبـــا. عندما بات النجم اإلســـباني 
أكثـــر حارس فـــي تاريـــخ التشـــامبيونزليغ، 
يحافظ على نظافة شباكه في البطولة، برصيد 

56 مواجهة.
ولـــم يثمـــر حفاظ كاســـياس علـــى نظافة 
شـــباكه، بالنفع على بورتو البرتغالي، والذي 
خرج من املســـابقة القارية، علـــى يد ليفربول. 
ويشـــار إلـــى أن كاســـياس ســـيغادر بورتو، 
بنهاية املوســـم اجلاري، بعد قضاء 3 مواســـم 
بقميـــص الفريـــق البرتغالي، الـــذي ضمه في 

صيف 2015، قادًما من ريال مدريد.

} القاهــرة - كشف النادي األهلي املصري أنه 
بصدد بدء املفاوضات حول بيع أو إعارة النجم 
عبدالله الســـعيد العب الفريق األول لكرة القدم 
بالنـــادي، وذلك بعد يوم واحد من إعالن متديد 

عقده ملدة موسمني. 
وقال ســـيد عبداحلفيظ مدير الكرة باألهلي 
إن جلنة الكرة برئاسة محمود اخلطيب رئيس 
النـــادي، طلبت مـــن إدارة تعاقدات وتســـويق 
الالعبـــني البدء فـــي مفاوضات إعـــارة أو بيع 

عبدالله السعيد.
ويأتي ذلك في ظل العروض املقدمة للنادي 
من أندية خارج مصر، وعقب جناح مســـؤولي 
األهلـــي في إقنـــاع الالعب بالتمديـــد بعد فترة 
مفاوضـــات تكللت بالنجاح في التوصل التفاق 

مالي بني الطرفني وحتقيق طلبات الالعب.
وفي هـــذا الســـياق قـــال محمد املاشـــطة 
املستشـــار القانوني الحتاد كرة القدم املصري، 
إن مصيـــر النجم عبدالله الســـعيد العب فريق 
األهلي، فيما يتعلق باحتمـــاالت توقيع عقوبة 
عليه، سيحسم من خالل التوقيت الذي وقع فيه 
عقـــدا مبدئيا مع نادي الزمالك. وأكد املاشـــطة 
أنه ال يجوز التفاوض مع أي العب مباشـــرة إال 
في آخر ســـتة أشـــهر من عقده مع النادي الذي 
يلعب له، وبخالف ذلـــك، ال يجوز التفاوض إال 
مـــن خالل الناديـــني. وكان األهلـــي املصري قد 
أعلن الثالثـــاء متديد تعاقده مع الســـعيد ملدة 

موســـمني ، وذلـــك بعـــد فترة من اجلـــدل حول 
انتقـــال الالعب إلى الزمالـــك، الغرمي التقليدي 

للنادي األهلي.
وكان مســـؤولو نـــادي الزمالك قد كشـــفوا 
مؤخرا أن السعيد وّقع بالفعل عقدا مبدئيا مع 
النـــادي لينضم مبوجبه إلى صفـــوف الفريق. 
وعن الوضـــع القانوني لالعب وما يتردد حول 
احتماالت توقيع عقوبة عليه، قال املاشـــطة في 
تصريحـــات إذاعيـــة األربعـــاء إن تاريخ العقد 

سيحدد أمور كثيرة في تلك القضية.
وأضاف ”كيف لالعب مثل عبدالله الســـعيد 
أن يوقع على عقود دون تاريخ“، مشـــددا أنه ال 
ميلك معلومـــة مؤكدة، لكنـــه ال يعتقد أن يوقع 
العـــب بقيمة وقامة الســـعيد علـــى عقود بدون 
تاريخ. وأشار املاشطة إلى أن الالئحة واضحة 
وتنص علـــى أن الالعـــب الذي يوقـــع لناديني 
يتعـــرض لعقوبـــة إيقـــاف من 4 إلى 6 أشـــهر، 

وغرامة مالية يقرها احتاد الكرة املصري.

«نادي طالئع الجيش يملك قطاع ناشـــئني مميز، ســـيعزز من قوة الفريق خالل الفترة املقبلة. 

ستكون هناك جلسة في نهاية املوسم مع مجلس إدارة النادي من أجل تقييم الالعبني}.

محمد حلمي 
املدير الفني لفريق طالئع اجليش املصري

«ال تهم النتائج في آخر املوسم، أو املركز الذي سيحتله الفريق، ألننا قررنا تجديد عقد املدرب، 

إدريس املرابط، حيث وجدنا فيه الشخص املناسب، لقيادة اتحاد طنجة لسنوات}.

حميد أبرشان 
رئيس نادي احتاد طنجة املغربي

عمرو مرعي يأمل بمشاركة عربية متميزة 

دعوات لمقاطعة المونديال في كأس العالم 2018

الروسي تثير مخاوف الفيفا  [ النجم المصري واثق من قدرة الفرق العربية على التألق قاريا

مراد الربهومي

} تونــس - حتدث عمرو مرعـــي العب النجم 
الســـاحلي بثقة كبيرة عن قـــدرات املنتخبات 
العربيـــة فـــي حتقيـــق نتائـــج إيجابيـــة في 
املونديـــال، مشـــددا أيضـــا علـــى أن األنديـــة 
العربيـــة قادرة على فـــرض كلمتها مجددا في 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا.. في هذا احلوار 
تطرقنـــا لعـــدة مواضيع مع مرعـــي الذي بدأ 
يتأقلـــم مع خصوصيـــات الدوري التونســـي 
وبات عنصرا أساســـيا منذ جوالت عديدة مع 
فريقـــه الذي يتأهب للمرور إلـــى الدور الثاني 

ضمن دوري األبطال.
وخالل نهاية املوســـم املاضي شـــد عمرو 
مرعي األنظار حيث تألق بشكل الفت مع نادي 
إنبي إذ ســـجل عـــدة أهداف حاســـمة وبرهن 
علـــى كونه هدافـــا قديرا باســـتطاعته تطوير 
مســـتواه واللعب مع فرق أقـــوى، وقد حاولت 
بعـــض األندية املصرية التعاقد معه على غرار 
األهلي والزمالك، بيد أنه اختار وجهة جديدة 
على الالعبني املصريني حيث قبل عرض النجم 
الســـاحلي وبدأ مغامرة يريد من خاللها طرق 
”أبـــواب أوروبـــا“ وخوض جتربـــة احترافية 
قوية، في هذا الســـياق أشـــار مرعـــي بالقول: 
”لقـــد رغبت فـــي خوض حتـــد قـــوي وجديد، 
كان من الصعـــب اختيار الوجهة التونســـية 
والتعاقد مع النجم الســـاحلي، لكن طموحاتي 
كانت كبيرة وكنـــت أدرك أن فريقي اجلديد قد 

يكون بوابتي نحو االحتراف في أوروبا“.
ويعتبر مرعـــي الالعب املصري الثاني في 
تاريخ الدوري التونسي الذي ينضم ألحد فرق 
الدوري املمتاز، فبعد جتربة قصيرة في بداية 
التسعينات لالعب السابق محمد حشيش مع 
امللعب التونســـي، ســـار النجم السابق لنادي 
إنبي املصري عكس التيـــار وقرر خوض هذه 
التجربـــة، ورغـــم قناعته بصعوبـــة املهمة في 
دوري مختلـــف عن الـــدوري املصـــري إال أنه 
متكن من وضـــع قدم ثابتة مـــع ناديه اجلديد 
ومتكـــن مـــن صنع الفـــارق في عـــدة مباريات 
وســـجل أهدافا حاسمة، غير أن مرعي اعترف 
بأنـــه مازال يطمـــح لتقدمي املزيـــد قائال: ”لقد 
جتـــاوزت مرحلـــة التأقلم مع أجـــواء الدوري 
التونســـي واندمجـــت بفضـــل زمالئي اجلدد 

بشـــكل مثالي مـــع الفريق وكذلـــك مع احمليط 
اجلديد الذي انتقلت إليه، ورغم أنني ساهمت 
فـــي بعض االنتصـــارات إال أنني مازلت أؤمن 
بقدرتي على تقـــدمي أداء أفضل، أنا بطبعي ال 
أخشى العراقيل والصعوبات وطموحي ليس 
له حـــدود، وبعـــون الله سأســـاعد فريقي في 

حتقيق البطوالت واأللقاب“.
ولم يخف مرعي إعجابه مبستوى الدوري 
التونسي الذي يتميز رغم كل املشاكل واألزمات 
باإلثارة والتنافس القوي بني مختلف األندية، 
وفـــي هذا الصـــدد أكد قائال: ”لقـــد وجدت ما 
كنت أتوقعـــه عندما قررت خوض التجربة مع 
فريق قوي مثل النجم الساحلي، فاألجواء هنا 
ساخنة للغاية واملنافســـات قوية بني اجلميع 
وال يوجـــد فـــوارق كبيـــرة بني أغلـــب األندية 
فالدوري التونســـي يعتبر من أقوى الدوريات 

العربية واألفريقية“.

المونديال حلم

الكل ينتظر املشاركة العربية في املونديال 
مبن في ذلك عمرو مرعي الذي يسعى إلى إقناع 
مدرب املنتخب املصـــري هيكتور كوبر بقدرته 
على تقـــدمي اإلضافة مع منتخـــب ”الفراعنة“، 
وأشـــار مرعي قائال ”لقد ســـبق أن وجهت لي 
الدعوة للمشـــاركة في معســـكر مـــع املنتخب، 
وككل العـــب طموح أســـعى لتقـــدمي أفضل ما 
لدي مع فريقي وبالتالـــي إقناع اجلهاز الفني 
للمنتخب بقدراتي، فاملشـــاركة في كأس العالم 
هـــو حلم يراود اجلميع وأنـــا واثق أنني قادر 

على إثبات جدارتي بالذهاب إلى روسيا“.
ولم يفـــوت النجم املصري الفرصة للتأكيد 
علـــى أن املونديال الروســـي ســـيكون متميزا 
بالنســـبة للعـــرب، معتبـــرا أن وجـــود أربعة 
منتخبـــات عربيـــة دفعـــة واحـــدة قـــد يقوي 
احلظـــوظ لوصـــول منتخب عربـــي على األقل 
إلى الدور الثاني، قائال في هذا الســـياق ”كل 
املنتخبـــات العربية أثبتـــت جدارتها بالتأهل 
إلى املونديال، وهي ســـاعية حثيثا للتحضير 
اجليـــد لهـــذا املوعد حتـــى تكون مشـــاركتها 
مشـــرفة ورائعـــة للغاية، ورغـــم وجود بعض 
املنتخبـــات العربية فـــي مجموعات صعبة إال 
أن تاريـــخ املونديـــال يحتفظ بنتائـــج باهرة 

حققتها هذه املنتخبات ضد منافســـني أقوياء 
للغايـــة“. وقبل توجه فريقه النجم الســـاحلي 
إلـــى نيجيريا خلـــوض مبـــاراة العودة ضمن 
الـــدوري التمهيـــدي الثانـــي لـــدوري أبطـــال 
أفريقيا ضـــد فريق بالتو النيجيري أكد عمرو 
مرعي أن فريقه قادر على حســـم هذه املواجهة 
وتأكيد فوزه في لقاء الذهاب وبالتالي ضمان 
التأهل إلى الدور املوالي، وأشار مهاجم النجم 
إلى أن التجربة الكبيرة التي يتمتع بها فريقه 
جتعلـــه منطقيا في مأمن من كل املفاجآت غير 
الســـارة رغم صعوبة املهمة خارج الديار، قبل 
أن يضيف بالقول ”طموحنا هو الذهاب بعيدا 
في دوري األبطال فالنجم يريد أن ينافس بقوة 
على لقب هذه املســـابقة، خاصـــة وأن لديه كل 
املقومات التي تســـاعده على أن يكون من أبرز 

املرشحني للظفر باللقب“.
كمـــا تطـــرق مرعي إلـــى مشـــاركة األندية 
العربيـــة في مســـابقتي دوري األبطال وكأس 
االحتاد األفريقي ليؤكد أن الســـنوات املاضية 
غالبا ما تشـــهد ســـيطرة عربية واضحة على 
غـــرار مـــا حصل في املوســـم املاضـــي عندما 
بلغ الـــوداد املغربي واألهلي املصري املشـــهد 
اخلتامـــي لـــدوري األبطال، وأوضـــح في هذا 
اإلطـــار ”األندية العربية تعتبـــر حاليا األقوى 
واألكثـــر احترافيـــة فـــي الســـاحة األفريقية، 
ولهذا السبب فإنها فرضت هيمنتها في أغلب 
النســـخ املاضية، كما أن منافسات هذا املوسم 
قد تشـــهد أيضا تفوقا عربيا بالنظر إلى قيمة 
األنديـــة التي متثـــل بلدان شـــمال أفريقيا في 

املسابقات األفريقية“.

تطور الفت

في هذا احلوار حتدثنا مع النجم املصري 
عن تزايد عدد الالعبني املصريني احملترفني في 
أوروبا، وحتديدا في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
حيث ما انفك محمد صالح جنم ليفربول يقدم 
عروضـــا رائعة فضال عن محمـــد النني العب 
أرســـنال وكذلـــك علـــي جبر وأحمـــد حجازي 

العبي نادي وست بروميتش.
 وفي هذا الســـياق شـــدد مرعـــي على أن 
تألق عـــدد كبير من الالعبني املصريني وتطور 
مســـتواهم بشـــكل ملحوظ ســـاهم فـــي فتح 
األبواب أمام الالعبني وشـــجعهم على خوض 
جتارب االحتراف في أوروبا، مضيفا: ”بوجود 
محمد صـــالح الذي بات مـــن أفضل الالعبني 
فـــي العالم، ميكـــن القول إن فرصـــة الالعبني 
املصريـــني خلوض جتـــارب احترافية ناجحة 
في أوروبا أصبحـــت كبيرة، فالالعب املصري 
أثبـــت قوته وموهبته التي ســـتعود بال شـــك 
بالفائدة على املنتخب املصري خالل منافسات 

كأس العالم“.

} مدريد - تســـربت مشاعر القلق والذعر إلى 
أروقة االحتاد الدولـــي لكرة القدم ”فيفا“ حتت 
وطأة الدعـــوات املتالحقة ملقاطعة بطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا. ويلتـــزم الفيفا بالصمت 
على املســـتوى الرســـمي، ولكن على املستوى 
الشخصي وداخل القاعات املغلقة يؤكد بعض 
من قادته أن واقعة تســـميم الضابط الروســـي 
سيرغي سكريبال في إنكلترا كانت القشة التي 
قســـمت ظهر البعير فيما يتعلق بالتوتر الذي 

يشوب عالقات الدولة الروسية خارجيا.
وسيرغي سكريبال هو ضابط روسي سابق 
أدين في موســـكو عام 2006 بتسريب معلومات 
وقالـــت  البريطانيـــة.  للدولـــة  اســـتراتيجية 
اإلســـبانية األربعـــاء إن أول  صحيفـــة ”أس“ 
أثار دعـــوات املقاطعة قد تظهـــر خالل املباراة 
األولـــى للمونديال التي ســـتجمع بني روســـيا 
والسعودية، البلدين اللذين يقعان حتت عدسة 

مجهر املجتمع الدولي.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن إنكلترا بدأت 
محادثاتها مع حلفائها في الغرب من أجل ترك 
الرئيس الروســـي فالدمييـــر بوتني مبفرده في 
املقصورة الرئيســـية مللعـــب ”لوجنيكي“ الذي 
يستضيف مباراة االفتتاح في 14 يونيو املقبل. 
ولقيت دعوات املقاطعة التي أطلقتها احلكومة 
البريطانية ترحيبا كبيرا من الواليات املتحدة 

األميركية.
وبعـــد ذلـــك احلـــادث، قالـــت صحيفة 

ديلي ميل البريطانية في عنوان رئيســـي 
لها ”كيـــف لنا أن نذهب إلـــى مونديال 
بوتـــني اآلن؟“. وأيدت الواليات املتحدة 
األميركية، إحـــدى القـــوى الفاعلة ذات 

العالـــم،  فـــي  الكبيـــر  التأثيـــر 
االحتجاجـــات البريطانيـــة، 
متأثـــرة مبزاعـــم التدخـــل 
الروســـي فـــي انتخاباتها 
طريـــق  عـــن  الرئاســـية 

القرصنة اإللكترونية.
العاملي  الذعر  وامتد 
من ألـــة اإلعالم الكاذب 
روســـيا  في  واملفبـــرك 
في  أخـــرى  دول  إلـــى 
أوروبا مثل إســـبانيا 
ظل  وفـــي  وفرنســـا. 

هذه املســـتجدات، 
بقلق  الفيفا  يشـــعر 
بالـــغ قد يصـــل إلى 
ورغم  الذعـــر.  حـــد 

ذلـــك، يـــدرك إنفانتينو جيـــدا ما يـــدور حول 
املونديـــال القادم من تهديـــدات ولكنه يتظاهر 
بأن كل شيء على ما يرام، حسب ما أكد بعض 

من قادة الفيفا في زيورخ.
ولكـــن تظاهـــر إنفانتينو لن يفيد بشـــيء، 
وســـتبقى املشـــكلة قائمة في أوروبا وال توجد 
مؤشـــرات تشـــير إلمكانية انفـــراج األزمة، بل 
على النقيض تشـــير كل الدالئل إلى احتماالت 
قويـــة بارتفـــاع وتيرتهـــا، مما يشـــكل تهديدا 
كبيـــرا للمونديال. وأكثر ما تخشـــاه الفيفا في 
الوقت الراهن هو جناح املقاطعة الدبلوماسية 
لبوتني، مما يجعله وحيدا في مباراة االفتتاح، 
هذا باإلضافة إلى خطر أخر أكثر فداحة يتمثل 
في املقاطعة الكاملة للمونديال في ظل تهديدات 

بعض الدول باالنسحاب.
في املقابل أكد االحتاد الدولي لكرة القدم أن 
حجم الطلب على تذاكـــر مباريات بطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا في اليـــوم األول للمرحلة 
اجلديدة لعملية بيع التذاكر بلغ نحو 357 ألف 
طلب. وأوضـــح الفيفا أن الطلب في غضون 
24 ســـاعة منذ فتح املرحلـــة احلالية للتقدم 
بطلبـــات احلصول علـــى تذاكـــر املونديال 
الثالثاء بلـــغ 356 ألفـــا و700 طلب معظمها 
مـــن املشـــجعني الـــروس (197 ألفـــا و36 
طلبـــا)، مقابـــل 14 ألفـــا و845 طلبا 
من املشجعني األميركيني و14 ألفا 
و564 طلبا من األرجنتني، و13 ألفا 
و994 طلبـــا مـــن كولومبيا، و13 
ألفا و505 طلبات من املكســـيك، 
و9691 مـــن البرازيل فيما جاء 
املركز  فـــي  أملانيا  مشـــجعو 

التاسع بواقع 5476 طلبا.
أي  هنـــاك  تعـــد  ولـــم 
تذاكـــر متبقيـــة حلضور 
املبـــاراة النهائيـــة 
ملعب  علـــى  للبطولـــة 
بالعاصمة  ”لوجنيكي“ 
في  واملقررة  موســـكو 

15 يوليو املقبل.

تأقلم سريع

دعوات املقاطعـــة قد تظهر خالل 

املبـــاراة التي ســـتجمع بني روســـيا 

والسعودية، البلدين اللذان يقعان 

تحت مجهر املجتمع الدولي

◄

الالعب الذي يوقع لناديني يتعرض 

لعقوبـــة إيقاف من أربعة إلى ســـتة 

أشـــهر، باإلضافة إلى غرامـــة مالية 

يقرها اتحاد الكرة

◄

شّدد املهاجم املصري السابق لنادي إنبي عمرو مرعي الذي انتقل بداية هذا املوسم إلى 
النجم الســــــاحلي التونســــــي على أن هدفه الرئيسي حاليا هو التركيز على إجناح جتربته 
مع الفريق التونسي وبالتالي املنافسة لضمان مكان ضمن قائمة العبي املنتخب املصري 
الذي يتأهب للمشــــــاركة في كأس العالم روسيا 2018، عمرو صاحب اخلمسة والعشرين 
ربيعا يتطلع أيضا خلوض جتربة احترافية في أوروبا والسير على خطى بعض الالعبني 

املصريني الذين عال شأنهم في القارة العجوز.

} تختتم اخلميس، بطولة أفريقيا لألندية 
األبطال للكرة الطائرة للسيدات، التي 

ينظمها األهلي املصري في نسختها الـ29، 
مبشاركة 19 ناديا. ويلتقي األهلي مع قرطاج 
التونسي، في قاعة األمير عبدالله الفيصل، 

في نهائي عربي للبطولة، حيث يدخل الفريق 
املصري اللقاء، وعينه على استعادة اللقب، 

بعدما غاب عنه العام املاضي. وكان آخر 
تتويج لألهلي، في النسخة قبل املاضية، 

التي أقيمت بتونس عام 2016، على حساب 
قرطاج بالذات، عندما أحرز لقبه األفريقي 
التاسع. أما قرطاج فسيدافع أمام األهلي، 
عن لقبه األول في البطولة، الذي توج به 

العام املاضي، على حساب الشمس املصري.

} أكد أنريكي بونيا، رئيس رابطة أندية الدوري 
املكسيكي أن فرق الدوري احمللي ببالده لن 

تعود للمشاركة في بطولة كأس ليبيرتادوريس 
إذا استمر العمل بالشكل احلالي لها. وقال 

بونيا ”تعديل الشكل املعمول به من قبل 
كومنيبول أحدث حالة من التناقض في اجلدول 

الزمني، ال يوجد إمكانية ملشاركتنا طاملا ظلوا 
متمسكني بالشكل احلالي دون تغيير“. يذكر 
أنه بدءا من العام 2017 بدأت مباريات بطولة 

كأس ليبيرتادوريس تقام طوال العام، من شهر 
فبراير وحتى شهر نوفمبر، وهو ما أدى إلى 

وجود حالة من التعارض مع مباريات املسابقة 
احمللية باملكسيك ومواعيد املباريات الفاصلة بها 

ومباريات بطولة دوري أبطال ”كونكاكاف“.

متفرقات

ــادث، قالـــت صحيفة
في عنوان رئيســـي
هب إلـــى مونديال 
ت الواليات املتحدة 
قـــوى الفاعلة ذات
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{لم نفز بالكثير من المباريات مؤخرا لكننا نلعب بشـــكل أفضل، ونؤدي بشـــكل دفاعي أفضل. أخبار

نحن ندرك أنه ينتظرنا الكثير من المباريات القوية في الفترة المقبلة}.

كورت زوما 
مدافع فريق ستوك سيتي اإلنكليزي

} رومــا - لـــن يذهـــب ميـــالن اإليطالـــي إلى 
لمواجهة أرسنال اإلنكليزي  لندن ”للســـياحة“ 
الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري األوروبي 
لكرة القدم، حســـب مدربه جينارو غاتوزو، رغم 
خســـارته ذهابا في أرضـــه 2-0 وتقلص آماله 
كثيـــرا في بلوغ ربع النهائـــي. فهدفا األرميني 
هنريك مخيتاريان والويلزي أرون رامســـي في 
ملعب ”ســـان ســـيرو“ يعنيان أن ميالن يحتاج 
إلى الرد بالمثل في ملعـــب ”اإلمارات“، ليتابع 

انتفاضته الرائعة في 2018.
فبعـــد بدايـــة كارثية هـــذا الموســـم، حقق 
الفريق اللومباردي صحـــوة الفتة مع غاتوزو، 
حيث فاز 7 مرات في آخر 8 مباريات في ”سيري 
أ“ وارتقـــى إلـــى المركز الســـادس، بينها فوز 
أخيـــر على أرض جنـــوى 0-1 بهدف في الرمق 
األخيـــر لمهاجمـــه البرتغالي أندريه ســـيلفا. 
وشـــرح غاتـــوزو رأيـــه قائال ”بعـــد الخميس، 
ســـمعت ضجيجا عاليا تســـمعه فـــي الحانة، 
عن ضعف لياقتنا البدنيـــة، لكننا تابعنا حتى 

الدقيقة الخامسة والتسعين“.
وأردف المدرب الذي حل بدال من فينتشنزو 
مونتيال فـــي نوفمبـــر الماضي ”لقـــد تعاملنا 
بطريقة خاطئـــة مع فريق قوي ألرســـنال، وقد 
توصلنـــا إلى هـــذه القناعة وســـنقوم بالرد. ال 
تـــزال لدينا فرصة للتأهل تبلـــغ 30 بالمئة ولن 

نذهب إلـــى لندن للســـياحة. يجـــب أن نحترم 
قمصاننا المجيدة“.

وشـــدد حارسه الدولي الشـــاب جانلويجي 
دوناروما أن فريقه ”ال شـــيء لديه ليخســـره“، 
بينما رأى المهاجم فابيو بوريني أن ”أرســـنال 
غريب، بمقدورهم الفوز عليك 0-4، ثم تلقي الكم 
عينه من األهداف على ملعبهم“. وتابع ”خسرنا 
المبـــاراة األولى، واآلن نعرف ماذا علينا القيام 
بـــه“. على المقلـــب اآلخر، تغلب أرســـنال على 
واتفـــورد 0-3 األحـــد في الـــدوري، واضعا حد 
لسلســـلة من ثالث خســـارات متتالية، أبعدته 
عن مانشســـتر سيتي المتصدر بفارق 33 نقطة 
ليقبع في المركز الســـادس، بعيدا 12 نقطة عن 

مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

نقطة ارتكاز

يشكل مشـــواره في الدوري األوروبي نقطة 
ارتكاز للمدرب الفرنســـي أرســـين فينغر، الذي 
يبحـــث عن إحـــراز اللقب ونيل جائـــزة التأهل 
إلـــى دوري األبطـــال. ويعـــول فينغـــر المطارد 
بانتقـــادات الذعـــة تدعـــو إلـــى إقالتـــه، علـــى 
العب وســـطه األرميني مخيتاريـــان القادم من 
مانشستر يونايتد ضمن صفقة رحيل التشيلي 
ألكسيس سانشيس، والذي يملك خبرة إيجابية 

في المسابقة بعد تتويجه الموسم الماضي مع 
”الشياطين الحمر“.

ولم يحرز أرسنال لقب الدوري المحلي منذ 
2004 ويعاني األمرين في الدوري هذا الموسم، 
لكن مخيتاريان دعا الجماهير إلى تماسك أكبر 
بعـــد اعتـــكاف بعضهم عن  مـــع ”المدفعجية“ 
حضور مباراة واتفورد األخيرة ”نلعب من أجل 

الجماهير، ال يهم إذا جاؤوا إلى هنا أم ال“.
”االســـتمتاع  إلـــى  مخيتاريـــان  وتطـــرق 
إلـــى جانب المهاجـــم الغابوني بيار  باللعب“ 
إيمريك أوباميانغ زميله الســـابق في بوروسيا 
دورتمونـــد األلمانـــي، والـــذي لـــن يتمكن من 
المشاركة في المباراة بعد نزول دورتموند من 
دوري األبطال إلى الدوري األوروبي. ويخوض 
دورتمونـــد رحلة صعبة إلى أرض ســـالزبورغ 

النمسوي الذي هزمه ذهابا 1-2 في عقر داره.
وتبدو رحلة أتلتيكو مدريد وصيف الدوري 
اإلســـباني راهنا، سهلة إلى أرض لوكوموتيف 
موســـكو الروســـي بعد تفوقه ذهابـــا بثالثية 
ســـاوول نيغويز ودييغو كوستا وكوكي. وبدأ 
أتلتيكـــو الذي بلغ نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم 
في المســـابقة القارية األم، لكن احتالله المركز 
الثالـــث فـــي دور المجموعـــات جعلـــه يكمـــل 

المشوار في اليوروبا ليغ.

غياب بارز

أعلـــن ”كولتشـــونيروس“ المتـــوج باللقب 
مرتين في 2010 و2012 إصابة مهاجمه الفرنسي 
كيفن غاميرو بتقلص عضلي في فخذه األيمن، 
بينما يعاني مهاجمه اآلخر دييغو كوســـتا من 
كدمة طفيفـــة. ويحتاج ليون الذي يســـتضيف 
على ملعبه المباراة النهائية للمســـابقة في 16 
مايو، إلى التعادل على أرضه لتخطي سســـكا 
موســـكو الروسي بعد فوزه خارج أرضه بهدف 

مدافعه البرازيلي مارسيلو أنتونيو.
وستكون مهمة مرسيليا مقبولة مع أتلتيك 
بلبـــاو، عندمـــا يجلب معه فوزا بفـــارق هدفين 
(3-1) إلـــى األراضـــي الباســـكية. وتبدو رحلة 
التسيو صعبة إلى أرض دينامو كييف. ويزور 
اليبزيـــغ زينيت بعد فوزه ذهابا 1-2، على غرار 

سبورتينغ الفائز على فيكتوريا بلزن 2-0.

} مدريــد - أماطت تقارير إعالمية إســـبانية 
اللثام، عن رغبة ريـــال مدريد في ضم أنطوان 
غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، الصيف المقبل. 
ويرفض ريال مدريد الخروج من الســـباق 
علـــى غريزمـــان، الـــذي تتحـــدث تقارير حول 
اتفاقه مع برشـــلونة. ويبدو أن إدارة الملكي، 
علـــى علم بوجود اتفاق شـــفوي بين غريزمان 
وبرشـــلونة، لكنـــه يدرس تقديـــم عرض مادي 
أعلى، للمهاجم الفرنسي. ويستهدف برشلونة 
ضم غريزمان، مقابل دفع الشـــرط الجزائي في 

عقده، والمقدر بـ100 مليون يورو.
وفي ســـياق متصـــل بدأ الويلـــزي غاريث 
بيـــل، جناح ريال مدريد فـــي البحث عن فريق 
في الفترة المقبلة، بعدما فتح مسؤولو النادي 
الملكي الباب أمام رحيله عقب نهاية الموســـم 
الجاري. وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، 
أن بيل يفضل العودة للدوري اإلنكليزي، لكنه 

ال يســـتبعد أيضا خيار باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، حيث تحدث وكيـــل أعمال الالعب 
مع إدارة النادي الباريسي األسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفـــة أن فلورنتينو بيريز، 
رئيـــس نادي ريال مدريـــد يرغب في الحصول 
علـــى 130 مليـــون يـــورو مقابل بيـــع النفاثة 

الويلزي. 
وأشـــارت أيضـــا إلى أن أندية مانشســـتر 
يهتمـــون  وتوتنهـــام  وتشيلســـي  يونايتـــد 
بالتعاقد مع بيل لكـــن ناصر الخليفي، رئيس 
نادي باريس سان جرمان، قد يغري نجم ريال 
مدريـــد براتب أعلى لمنع عودتـــه إلى الدوري 

اإلنكليزي. 
ولفتت إلـــى أن غاريث تأكد أنه بات خارج 
حســـابات ريـــال مدريد، بدليل اســـتبعاده من 
التشـــكيلة األساســـية لمباراتي باريس سان 

جرمان في دور الـ16 لدوري األبطال.

} رومــا - جدد نـــادي يوفنتـــوس اإليطالي 
اهتمامـــه بالتعاقد مع ماركـــو فيراتي العب 
وســـط فريق باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
لكـــن هنـــاك عقبة وحيـــدة تمنع إتمـــام هذه 

الصفقة على األقل في الوقت الراهن. 
ووفقا لوســـائل إعالم، فإن فيراتي سيظل 

دائما الخيار المفضل في وسط الميدان 
مـــن وجهـــة نظـــر إدارة يوفنتوس، في 
المقابـــل فـــإن الالعب نفســـه ال يخفي 

إعجابه بفريق السيدة العجوز.
وأضـــاف أن الثمـــن الكبيـــر 
لنجـــم ســـان جرمـــان، يمنـــع 
التحـــرك  مـــن  يوفنتـــوس 
لضمه، حيـــث أن إدارة عمالقة 
للقيام  مستعدة  ليست  تورينو 

باســـتثمارات كبيـــرة للحصول 
علـــى الالعـــب اإليطالـــي في هذه 

المرحلة، خاصة أن ميرالم بيانيتش 
نجـــح في إثبات نفســـه مـــع الفريق األبيض 

واألسود.
وكانت تقارير قد ربطت فيراتي باالنتقال 
إلى برشـــلونة اإلســـباني الصيف الماضي، 
لكنـــه اســـتمر فـــي نهايـــة المطـــاف بعد أن 
وقع ســـان جرمان مـــع البرازيلـــي نيمار دا 

ســـيلفا، لكـــن أداءه تعـــرض هـــذا الموســـم 
النتقادات الذعة. عالوة على ذلك، لم تستأنف 
المفاوضات بعد بشـــأن عقـــد جديد يتقاضى 
بمقتضاه 12 مليون يورو في الموســـم، على 
الرغم من أنه من المرجح أن يتغير هذا األمر 
قريبـــا، نظرا ألن مينو رايـــوال أصبح مؤخرا 
وكيل أعمال الالعب البالغ من العمر 25 

عاما.
وحول الحالـــة الســـيئة، التي يمر 
بها نجـــم باريـــس ســـان جرمان، 
ماركو فيراتي، قال المدير الفني 
للمنتخـــب اإليطالي،  المؤقـــت 
”فيراتي  بياجيـــو  دي  لويجي 
واحد من ألمـــع المواهب، في 
كرة القـــدم اإليطاليـــة، ويجب 
علينا أن نســـاعده، ســـواء من 
جانبنـــا أو مـــن جانـــب اإلعالم، 
أتمنى أن يلعب معنا بصورة أفضل“. 
وبخصـــوص الصـــراع المثيـــر على لقب 
الكالتشيو، بين يوفنتوس ونابولي، رد بقوله 
”أحب أســـلوب لعب نابولي وطريقة تحركهم 
كفريـــق، لكن من الصعـــب أن يلعب المنتخب 
مثلهم، فليس هناك وقت لتطبيق ما يفعلونه 

في التدريبات“. الكثرة تغلب الشجاعة

ريال مدريد يجدد اهتمامه بغريزمانميالن يرفض االستسالم في مواجهة أرسنال

يوفنتوس يتمسك بأمل ضم فيراتي

} مانشســرت (إنكلرتا) - قال البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
لكرة القدم إن إخفاق فريق ”الشياطني احلمر“ 
في مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا ”ليس أمرا 
جديدا“ عقب اخلروج من ثمن النهائي على يد 

إشبيلية اإلسباني. 
وخســـر مانشســـتر يونايتد الثالثاء 2-1 
إيابا علـــى ملعب ”أولد ترافـــورد“ بعد تعادل 
ســـلبي ذهابـــا في إشـــبيلية. وســـجل البديل 
الفرنســـي وســـام بن يدر هدفني فـــي 4 دقائق 
ليقـــود إشـــبيلية إلـــى ربـــع النهائـــي للمرة 
األولى منذ 60 عاما، وأحلق اخلســـارة األولى 
مبانشســـتر يونايتد على ملعبه في املســـابقة 
القاريـــة األم منذ 2013 واملوســـم األخير ملدربه 

األسطورة أليكس فيرغسون.

وكانت اخلســـارة حينذاك بالنتيجة ذاتها 
1-2 أيضـــا وفي إياب ثمـــن النهائي، لكن أمام 
ريال مدريد اإلســـباني بقيادة مورينيو نفسه 
الذي أطاح بفريق الشـــياطني احلمر من الدور 
ثمن النهائـــي أيضا لنســـخة 2004 مع بورتو 
البرتغالـــي. وردا على ســـؤال حول خصوص 
مقاربته التكتيكية في املبـــاراة، قال مورينيو 
بانزعاج ”جلســـت على هذا الكرسي مرتني من 
قبل مـــع بورتو وريال مدريـــد، وفي احلالتني 
خرج مانشستر يونايتد خالي الوفاض. لذا ال 

أعتقد بأنه شيء جديد بالنسبة للنادي“.
وأضاف ”ال أريـــد أن أصنع دراما من ذلك، 
ليـــس لدينا وقـــت للحزن ألكثر من 24 ســـاعة، 
هذه هي كرة القدم. إنها ليست نهاية العالم“. 
واستحق إشـــبيلية الفوز ألن العبيه سيطروا 
على مجريـــات املباراة أغلـــب الفترات، لكنهم 
اضطروا إلـــى االنتظار حتى دخول البديل بن 
يدر في الدقائق الـ18 األخيرة ليســـجل هدفني 

قاتلني في 4 دقائق رافعا رصيده إلى 8 أهداف 
في 7 مباريات في املسابقة القارية هذا املوسم 

ومنفردا باملركز الثاني على الئحة الهدافني.
ووضع بن يدر إشـــبيلية فـــي املقدمة بعد 
دقيقتـــني من نزولـــه مـــكان الكولومبي لويس 
مورييـــل، عندمـــا توغل داخل املنطقة وســـدد 
كـــرة قوية زاحفة على يســـار احلارس الدولي 
اإلسباني دافيد دي خيا، قبل أن يضيف الهدف 
الثانـــي بعد دقيقتني بضربة رأس من مســـافة 
قريبـــة. وقلـــص الدولـــي البلجيكـــي روميلو 
لوكاكو الفارق قبل 6 دقائق من النهاية دون أن 
ينجح فريقه في قلـــب الطاولة على الضيوف، 
وبالتالي فشـــل للعام الرابـــع على التوالي في 

بلوغ ربع نهائي املسابقة.
وأوضـــح مورينيـــو الذي قرر مـــرة أخرى 
اإلبقاء على العب وسطه الدولي الفرنسي بول 
بوغبا على مقاعد البـــدالء قبل أن يدفع به في 
الشـــوط الثاني، ”حاولنا اللعـــب بقتالية منذ 
الدقيقة األولى على غرار مباراتنا األخيرة أمام 
ليفربول (2-1 الســـبت في الدوري اإلنكليزي)، 
لكن األمور لم تســـر على ما يرام وبدأ إشبيلية 
بالســـيطرة على الكـــرة ولعب جيـــدا“. وكان 
مورينيـــو أبعد بوغبا عن مبـــاراة الذهاب في 
إشبيلية قبل 3 أسابيع والتي انتهت بالتعادل 

السلبي.
وفي املقابل، قال مدرب إشـــبيلية اإليطالي 
فينتشـــنزو مونتيال ”قدمنا مبـــاراة جيدة في 
الشـــوط األول، وفـــي الثاني كنا أكثر حســـما 
بفضـــل بن يـــدر الـــذي صنـــع الفـــارق“. من 
جانبه، صّرح بن يدر أن ”مانشســـتر يونايتد 
لديه خبرة فـــي دوري األبطال، وبالتالي كانت 
املباراة خاصة بالنسبة إلينا“، مضيفا ”لكننا 

آمنا مبؤهالتنا وأظهرنا أننا فريق رائع“.

الشيكات ال تصنع البطوالت

دفاتر الشـــيكات ال تصنـــع البطوالت، هو 
أمر أثبـــت صحته نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي في األســـبوع املاضـــي، وأكد عليه 
الثالثاء نظيره اإلنكليزي مانشســـتر يونايتد، 
بعد خروج كال الفريقني من منافســـات بطولة 

دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم هذا املوســـم 
رغـــم الصفقـــات باهظـــة الثمن التـــي عقداها 
خـــالل الفترة األخيرة. وقالـــت صحيفة ”أس“ 
اإلســـبانية أن البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، 
املدير الفني ملانشســـتر يونايتـــد، أنفق خالل 
العامـــني املاضيني 349 مليـــون دوالر من أجل 
أن يســـقط في دور الســـتة عشر لبطولة دوري 
أبطال أوروبـــا والفوز بلقب الدوري األوروبي 
وكأس رابطة األندية اإلنكليزية احملترفة ودرع 

االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم مرتني.

إنجازات هزيلة

اعتبرت الصحيفة هـــذه اإلجنازات هزيلة 
مقارنة مبا مت إنفاقه من أموال لشـــراء العبني 
جـــدد، كما أوضحـــت أن فداحـــة األمر تتجلى 
أيضا إذا ما قورنـــت قيمة هذه األموال مع ما 
أنفقه الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريـــال مدريد، خـــالل نفس الفتـــرة. وأضاف 
املدرب الفرنسي خلزائن بطوالت النادي امللكي 
لقبـــني في دوري أبطـــال أوروبا ولقب الدوري 
اإلسباني ولقبني في بطولة كأس العام لألندية 
ولقبـــني في كأس الســـوبر األوروبي، أحدهما 
حتقق أمام مانشستر يونايتد، ولقب في كأس 

السوبر اإلسباني.
وأنفق زيدان منذ قدومـــه إلى مقعد املدير 
الفنـــي لريال مدريد ُخمس مـــا أنفقه مورينيو 
مع مانشســـتر يونايتد (70.5 مليـــون يورو). 
وإذا أضفنا إليها قيمة الصفقات التي أبرمها 
اإلســـباني رافائيل بينتيز، املـــدرب الذي حل 
زيدان بديال له، سيصل املبلغ إلى 148.5 مليون 
يـــورو، وهو ما يقـــل عما أنفقـــه مورينيو مع 

مانشستر يونايتد بنسبة 57 باملئة.
ودفع مورينيو خالل املوســـمني األخيرين 
105 مليون يورو لشراء الفرنسي باول بوغبا، 
الـــذي كان يعد آنذاك الالعب األغلى في تاريخ 
كرة القـــدم، و42 مليون يـــورو للحصول على 
خدمـــات األرمينـــي هنريـــك مخيتاريـــان و38 
مليون يورو مقابل ضم اإليفواري ايريك بايلي 
و84.7 مليـــون يـــورو للتعاقـــد مـــع البلجيكي 
روميلـــو لوكاكـــو و44.7 مليـــون يـــورو لضم 
الصربـــي نيمانيا ماتيتـــش و35 مليون يورو 

لشراء السويدي فيكتور ليندلوف.
هذا باإلضافة إلـــى احلصول على خدمات 
الســـويدي إبراهيموفيتـــش في إطـــار صفقة 
انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جرمان، 

والتعاقد مع التشـــيلي أليكسيس سانشيز في 
إطـــار صفقة تبادلية مع أرســـنال الذي حصل 
علـــى خدمـــات مخيتاريـــان. وكان من شـــأن 
الصفقتني زيادة حجم األموال التي مت إنفاقها 
مـــن خزينـــة مانشســـتر يونايتـــد للتعاقد مع 

العبني جدد، لو مت إبرامهما بالطرق العادية.

وتبدو األمـــوال التي أنفقهـــا ريال مدريد 
خـــالل فترة زيـــدان ضئيلة أيضـــا مقارنة مبا 
أنفقه نادي إنتـــر ميالن خالل حقبة مورينيو. 
وفاز مورينيو بأخر ألقابـــه في أبطال أوروبا 
عندما كان مديرا فنيا النتر ميالن، عندما كبده 

146.3 مليون يورو لشراء العبني جدد.

إخفاق جديد يضع مورينيو في قلب العاصفة

ودع مانشستر يونايتد اإلنكليزي بشكل مفاجئ مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام 
ــــــارة غضب جماهير النادي  إشــــــبيلية اإلســــــباني. وجازف جوزيه مورينيو مدرب يونايتد بإث
بالقول إن خروج فريقه ”ليس باألمر اجلديد على النادي“ مشــــــيرا إلى انتصاراته الســــــابقة 

على ناديه احلالي.

ضربة موجعة

[ مانشستر يونايتد يثبت أن المليارات ال تصنع البطوالت  [ إشبيلية إلى ربع النهائي للمرة األولى منذ 60 عاما

[ أتلتيكو مدريد على مشارف التأهل من بوابة لوكوموتيف بالدوري األوروبي
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{روبن وريبيري يريدان االســـتمرار في اللعب ضمن صفوف البايرن، نحن لدينا مهمة في اختيار 

قائمة الفريق للموسم المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا وفق قدراتنا ومعرفتنا}.

كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ األملاني

دفاتر الشيكات ال تصنع البطوالت، 

أمـــر أثبت صحته نادي باريس ســـان 

جرمان الفرنســـي، وأكد عليه نظيره 
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} الشــارقة (اإلمــارات) – حتولـــت املســـاجد 
واملبانـــي احلكومية في  واألبـــراج الســـكنية 
شـــوارع مدينة الشارقة اإلماراتية، إلى لوحات 

مضيئة مبختلف األلوان.
ويرى املـــارون في طرق الشـــارقة، لوحات 
تشـــكيلية عمالقة على جدران املباني الكبرى، 
جتـــذب األنظـــار، ومتتـــد خطوط الضـــوء في 
الســـماء لترســـم أشـــكاال مبهرة، يراها سكان 
اإلمارات املجاورة من على بعد عدة كيلومترات.
وتأتـــي هـــذه اللوحـــات ضمـــن ”مهرجان 
الـــذي يعد أكبر مهرجـــان من نوعه  األضواء“ 
في الشـــرق األوســـط، وخالله يســـود الظالم 
في الشـــوارع ابتداء من غروب الشـــمس حتى 
منتصـــف الليل، لتنطلق خطـــوط الضوء نحو 
اجلـــدران، محولة املدينة إلى معرض مبهر من 

الضوء.
وميـــزج املهرجـــان الذي يقام ســـنويا منذ 
ثمانـــي ســـنوات، بـــني الثقافة والفنـــون، في 
لوحات مميـــزة يجمعها الضوء واملوســـيقى، 
ويســـجل على اجلدران تاريخ اإلمارة ومراحل 
تطورهـــا، ويروي قصصا من التاريخ والتراث 

والثقافة العربية.
املوســـيقى  ويرســـم املهرجان على أحلان 
التراثية لوحات فنية ثالثية األبعاد، بواســـطة 
تقنيات اإلضاءة احلديثة، على املباني املظلمة.

ويجذب املهرجان خـــالل كل دورة ما يزيد 
عـــن 30 فنانا بارزا عامليا، يرســـمون باإلضاءة 
والصور لوحات مختلفة، في كل ليلة من لياليه 

التي متتد بني شهري فبراير ومارس سنويا.
وال يقتصر الهدف من املهرجان على الشق 
الفنـــي الثقافي، إمنـــا يهدف أيضا إلى نشـــر 

الوعي بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء.
وقال مســـؤولون عن تنظيـــم املهرجان إن 
”إطفاء أضـــواء املباني والشـــوارع الرئيســـة 
فـــي الشـــارقة، يلفت األنظار إلـــى أهمية وقف 
اإلضـــاءة غير الضروريـــة في املنـــازل ومقار 

العمل“.
واصطحبـــت الشـــارقة خـــالل دورة العام 
اجلاري، وعلى مدار 11 يوما زوارها وسكانها 
فـــي رحلة إلـــى عالم األســـاطير، لتســـرد لهم 
التاريـــخ باألضواء املـــزودة بأحـــدث تقنيات 
التصميم الثنائـــي والثالثي، في 18 موقعا من 
أبرز املواقـــع التراثية والثقافية والســـياحية 
باإلمـــارة. وخصصـــت املدينة للتيســـير على 
الســـائحني حافالت عامة تنقلهم في جولة بني 

املعالم التي حتتضن فعاليات املهرجان.
وأفاد جاســـم املدفع، رئيـــس هيئة اإلمناء 
بـــأن  الشـــارقة،  فـــي  والســـياحي  التجـــاري 
املهرجان جنح في وضع اســـم الشـــارقة على 
اخلارطـــة الســـياحية، إذ بـــات يجـــذب أنظار 
الســـائحني ويســـتقطب املصورين وعدســـات 
التلفزيون التـــي تصور شـــوارع املدينة التي 
تتحـــول بعد كل غروب شـــمس إلى متحف من 

األنوار املبهرة.
وأضـــاف: جنـــح املهرجان خـــالل دوراته 
السبع املاضية في أن يحجز مكانة مميزة على 

املســـتوى العاملي، وينجح فـــي اجتذاب مئات 
اآلالف مـــن الزائريـــن، وتقـــدر إدارة املهرجان 
عـــدد زوار الـــدورة احلاليـــة مبليـــون زائـــر، 
بجانب تفاعل املهتمني باملهرجان عبر منصات 
التواصل االجتماعي الشهيرة ومنها فيسبوك 

وتويتر الذي تخطى تسعة ماليني متابع.
وقـــال املدفـــع إن اإلمـــارة حرصـــت خالل 
السنوات السبع املاضية على تطوير املهرجان 
وتنويع فعالياته، ليتضمن عروضا مســـرحية 
بالصوت والضوء على جـــدران مباني منطقة 
للزخـــرف  ولوحـــات  الســـياحية،  القصبـــاء 
اإلســـالمي على مباني املساجد، ولوحات فنية 

على األبراج الشاهقة.
فـــي  األخيـــرة  الـــدورة  جنحـــت  وتابـــع: 
استقطاب نخبة من الفنانني العامليني من عشر 
دول مـــن كافة أنحاء العالم، من بينها البرازيل 
وسويسرا وفرنسا وكمبوديا واململكة املتحدة، 
لتقدمي أجمل العـــروض الضوئية التي تعكس 
إبداعاتهـــم الفنية وتبـــرز تاريخ الفن ومراحل 
تطـــوره من املاضـــي إلى احلاضر، بإشـــراف 
املخـــرج الفرنســـي ماتيـــو فيلكـــس، لتشـــكل 
مجموعة من العـــروض الفنية التي متزج بني 
روح الضـــوء وروعـــة األلـــوان، مقدمـــة دعوة 
مفتوحة جلميع سكان اإلمارة إلى املشاركة في 
املشاهدة من أجل تعزيز احلوار بني الثقافات.

ومـــن ضمـــن عـــروض املهرجـــان الالفتة 
عـــروض بحيـــرة خالد التـــي ترســـم لوحات 
ضوئية على صفحة مياه البحيرة وســـمائها، 

حملت اسم ”أرجوحة الضوء“.
وعكس العـــرض إبداعات الفنـــان العاملي 
نيكوالس جوتيه الذي يتميز بامتالكه مهارات 

تقنية عالية وخبرة كبيرة في اإلضاءة.

قدمت إمارة الشــــــارقة اإلماراتية طيلة أيام أكبر مهرجان لألضواء في الشرق األوسط، 
متحفا ضوئيا مفتوحا، يهدف إلى نشــــــر الوعي بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء، إلى 

جانب دوره الفني الثقافي.

األضواء واأللوان سجلت اسم الشارقة على الخارطة السياحية

} ما الذي يسّوغ للعديد من األدباء والكتاب 
العراقيــــني أن يهاجموا مواطنتهم املرشــــحة 
لنيل البوكر وغضبهم علــــى اللجنة على حد 

سواء؟
بعد أن أوشــــكت أن حتصد اجلائزة لهذا 
العام، جّن جنون هــــؤالء، حني أعلنت اللجنة 
عن تسميتها لها في أول القائمة من بني ستة 
مرشحني من بني مئتني وثالثني عمًال متقدما 
مــــن كل العالم العربــــي واملهجــــر، فقد نالت 
شــــهد الراوي عن روايتها القصيرة ”ســــاعة 
بغداد“، ثقة أعضاء اللجنة من بينهم مقّيمون 
أجانب وترشــــحت بل وترجمت قبل إعالنها 
لســــت لغات في مقدمها اإلنكليزية، التقوالت 
واالتهامات ضدها لم تنب إال على كون شــــهد 
فتاة عراقية جميلة تنتمي إلى أســــرة متقدمة 
فــــي تعليمها، وكانــــت تعيش حيــــاة الطبقة 
الوســــطى فــــي بغداد قبيــــل االحتــــالل، لكن 
احلــــرب تداهم تلك احليــــاة الوادعة، وتؤدي 
إلى تشــــظي العوائل التي كانــــت تعيش في 
كنفها وهي حتظى مبحبة اجلميع وإعجابهم 
لفرط ذكائها وجمالها وتعليمها، لكن يبدو أن 
تلــــك املؤهالت صارت نقمة عليها من جيوش 
إلكترونيــــة، وأكثرهــــم لــــم يقــــرأوا روايتها 
(ســــاعة بغداد)، كما أكدت لي وأنا أستقصي 
مخيلة تلك الشــــابة العراقيــــة التي تركت كل 
شــــيء خلفها حتى أغراضهــــا وصورها في 
بغــــداد وراحت تطلــــب األمان مــــع عائلتها، 
بعيــــدا عن حيــــاة كانت مشــــبعة باحلكايات، 
واألقاصيص الصغيرة التي ترويها شهد مع 
دقات ساعة بغداد، والتي شهدت تسارعا في 
ضربــــات قلبها حني اجتاحت القوات الغازية 
أســــوار العاصمة لتوقف زمنها، شــــهد كانت 
هنــــاك، تروي بعفوية مدهشــــة تلــــك الوقائع 
وكيــــف فّر الناس وتركوا أشــــياءهم اجلميلة 
وهجروا دعة حياتهم وولوا بعيدا ملجتمعات 

يجهلونها.
لكن هذه الفتاة العراقية خير شــــاهد لكي 
تعيد رســــم احلكايــــة التي كانــــت هي إحدى 
ضحاياها حني خســــرت كل شيء في حياتها 
وربحت سانحة الكتابة عن وقائع موت معلن 
ألسر غادرت مدينتها الفاضلة ُمكرهة لتحافظ 

على ما تبقى من حياتها.
لوقائــــع يوميــــة عــــن  الروايــــة توثيــــق 
صديقــــات الطفولة التي اســــتنطقتها شــــهد 
في ســــاعة بغداد، لتقول لنــــا أين وكيف فرت 
الطبقة الوســــطى التــــي كانت تديــــر الدولة 
واحلياة العراقية قبيل 2003، دون أن تسيس 
تلك األحــــداث، بل قّصت حكايــــة تلك احلارة 
البغدادية التي تشــــظت، وحتولت إلى مجرد 

ذكريات جميلة، تبددت كالسراب.
 الطريــــف أن املتحاملــــني عليهــــا وعلــــى 
فوزهــــا فقئت أعينهــــم حني رأوا مشــــهدا لم 
يألفوه من قبل، بقــــدوم أكثر من ألفي عراقي 
حلفل توقيع روايتها في العاصمة، كي ينالوا 
توقيع الروائية الصغيرة، ولســــبع ســــاعات 
متواصلة في نادي الصيد في بغداد لتشــــكل 

سابقة أدبية.

صباح العرب

عقدة التحامل 
على {ساعة بغداد}

صباح ناهي

مهرجان األضواء حول شوارع الشارقة 
إلى متحف ضوئي مفتوح

} طرابلــس – انتقـــل ليبيـــون، فـــي مهرجان 
بالشـــارع عبـــر الزمن، إلى املاضـــي لالحتفال 
بزيهـــم التقليدي حيث احتشـــد املئـــات، وهم 
يرتدون الزي التقليدي، في ســـاحة بالعاصمة 
الليبيـــة طرابلس، يوم الثالثاء، إلحياء التراث 

الثقافي لبلدهم.
وقـــال إبراهيم احلبيشـــي رئيس مهرجان 
اليوم الوطني للزي الليبي ”(هذه الفعالية هي) 
مهرجان سنوي حتييه جمعية امليعاد للثقافة 
والفنـــون فـــي 13 مارس من كل ســـنة، وبدأت 
الفكرة منذ عام 2013، وإلى (حدود هذا) اليوم 
متكنا من إيصال الرســـالة املتمثلة أساسا في 
إحياء كلٍّ ِمن الهويـــة الليبية والتراث الليبي 

والِزّي الليبي العريق“.
وكانـــت النســـاء يرتدين ما ُيعرف باســـم 
”الفراشـــية“، وهي عبارة عن قطعة من الثياب 
ُتلف حول جسد املرأة لتغطيه متاما باستثناء 
إحدى عينيها. وقالت نادية عيســـي -مشاركة 
فـــي املهرجان- ”بالنســـبة إلى الفراشـــية هي 
(مـــن ضمن) عاداتنا وتقاليدنا ومن الضروري 

إحياؤها بعد أن اندثرت“.
وهو أيضا  أما الرجال فيرتـــدون ”اجلرد“ 
عبـــارة عن قطعـــة قمـــاش كبيرة ُتلـــف حول 

أجسادهم ورؤوسهم.
واحتشـــد املئات من احلاضرين في ساحة 

املهرجان اللتقاط صور تذكارية.

مهرجان وطني للزي 
التقليدي يوحد الليبيين

تصــــدرت دولة اإلمــــارات العربية  } لنــدن – 
املتحدة الدول العربية في مؤشــــر الســــعادة 
العاملــــي الصــــادر عن شــــبكة حلــــول التنمية 

املستدامة التابعة لألمم املتحدة.
وجاءت اإلمارات في املرتبة 20 من بني 156 
دولة وفقا للدرجات التي ســــجلتها عند تقييم 
عدد مــــن املعايير من بينهــــا نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي والرعاية االجتماعية 
االجتماعية  واحلريــــات  األعمــــار  ومتوســــط 

وغياب الفساد.
وتصــــدرت فنلنــــدا قائمــــة الــــدول األكثر 
ســــعادة فــــي العالم وفقــــا الســــتطالع ُأعلنت 
نتائجه األربعاء، في حني جاءت بوروندي في 
ذيل القائمــــة بينما تراجعت الواليات املتحدة 

رغم ازدياد ثرائها.
وشملت قائمة الدول العشر األكثر سعادة 
فــــي العالــــم في عــــام 2018 فنلنــــدا والنرويج 
والدمنــــارك وأيســــلندا وسويســــرا وهولندا 

وكنــــدا ونيوزيلنــــدا والســــويد وأســــتراليا. 
وجــــرى تصنيف أملانيا في املرتبة اخلامســــة 
عشــــرة متقدمة على الواليــــات املتحدة بثالث 
مراتب. وجاءت الواليــــات املتحدة في املرتبة 
الـ18 متراجعة عن املرتبة الـ14 العام املاضي. 
وجــــاءت بريطانيــــا فــــي املرتبة الـــــ19 تليها 

اإلمارات في املرتبة الـ20.
وبحســــب جيفري ســــاكس -وهــــو خبير 
أميركي بارز في اقتصاد التنمية، وقد ســــاهم 
فــــي التقريــــر- ”تراجــــع تصنيف الســــعادة 
األميركــــي، يعود في جــــزء منه إلــــى األوبئة 
وتعاطــــي املخدرات  املنتشــــرة، وإلى البدانة 

واالكتئاب غير املعالج“.
وألول مرة منذ عام 2012 عندما بدأ املؤشر، 
الــــذي يعتمد على العديد مــــن منظمات قياس 
الرأي العــــام والبيانــــات احلكومية واملناهج 
البحثية، يصنف املؤشــــر ســــعادة املهاجرين 

املولودين في بلد أجنبي في 117 دولة.

وأظهر املسح أن املولودين في بلد أجنبي 
هم أقل ســــعادة في ســــوريا التي تشهد حربا 

أهلية منذ سبع سنوات.
وقال جون هليول األستاذ بجامعة بريتش 
كولومبيــــا في كندا “أبرز مــــا تظهره نتائج 

التقرير هو االتساق امللحوظ بني سعادة 
املهاجريــــن وســــعادة املولوديــــن فــــي 

بالدهم”.
وأضــــاف “مــــن ينتقلون إلــــى بلد 
ســــعيد يكسبون ومن ينتقلون إلى بلد 

أقل سعادة يخسرون”. 
واعتبر التقرير العاملي للســــعادة 
الــــذي يجــــرى بتكليــــف من شــــبكة 
حلــــول التنمية املســــتدامة التابعة 

لألمم املتحدة كال من بوروندي 
وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وجنوب الســــودان وتنزانيا 

واليمن، أكثر الدول تعاسة.

األمم المتحدة: اإلمارات أسعد الدول العربية

المهرجان يسلط في نسخته الرابعة الضوء على المالبس التقليدية الليبية التي كانت تلبس في العصور القديمة

ر املسح أن املول
ــــعادة في ســــو
سبع سنوات.
جون هليول األس
“أبرز ا في كندا
و االتساق امللح
ن وســــعادة امل

ـاف “مــــن ينتق
كسبون ومن ينت

ة يخسرون”.
ر التقرير العامل
جــــرى بتكليــــف
تنمية املســــتد
حدة كال من بو
ة أفريقيا الوس
لســــودان وتنزا
كثر الدول تعاس

لودين في بلد أجنبي 
وريا التي تشهد حربا 

ستاذ بجامعة بريتش 
رز مــــا تظهره نتائج 

سعادة  حوظ بني
ملولوديــــن فــــي 

قلون إلــــى بلد
تقلون إلى بلد 

ملي للســــعادة
ف من شــــبكة 
امة التابعة

وروندي 
سطى 
انيا
سة.

جيجي حديد تنفصل عن زين مالك
} لــوس أنجلــس - أعلنــــت عارضــــة األزياء 
الشــــهيرة جيجي حديد والفنــــان البريطاني 
زين مالــــك انفصالهما بعد ارتباط دام عامني 
فيمــــا كتــــب كالهما بيانــــا يعبر عــــن احلب 

واالحترام لآلخر.
ولــــم يقدم مالــــك، وهو عضو ســــابق في 
فريــــق وان دايركشــــن الغنائــــي البريطاني، 
وال جيجــــي، وهي عارضة أزيــــاء من أصول 
فلســــطينية مثل فيكتوريا ســــيكريت وفندي 

وتومــــي هيلفيجر، ســــببا لالنفصــــال. وقال 
مالك (25 عاما) في رســــالة على حســــابه في 
تويتر إنــــه وجيجي ”ارتبطــــا بعالقة معبرة 
عــــن احلــــب واملــــرح علــــى نحــــو ال يصدق“ 
وأنــــه  معجب بهــــا إعجابا شــــديدا ”كامرأة 

وصديقة“.
وعبرت جيجي (22 عاما) في رســــالة على 
حســــابها في تويتر عن أطيب متنياتها ملالك 
قائلــــة ”ســــأظل ممتنــــة أبدا للحــــب والوقت 

ودروس احليــــاة التــــي 
تبادلتها مع زين“.

املواعدة  االثنان  وبدأ 
فــــي أواخــــر 2015 وأعلنا 
معا  بالظهور  عالقتهمــــا 

في حفــــل في مايــــو 2016 
على  سويا  تصويرهما  وجرى 

غالف عــــدد أغســــطس 2017 من 
مجلة فوغ.
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