
} الرياض – قال ولي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن ســـلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت 
مقتطفـــات منهـــا، الخميـــس، إن الســـعودية 
ســـتطّور قنبلـــة نووية إذا أقدمت منافســـتها 

إيران على تلك الخطوة.
ويأتي هذا التصريح في رســـالة مزدوجة 
وقوية، موّجهـــة إلى إيران والدول التي تدافع 
عن االســـتمرار باالتفاق النووي مع تعديالت 
محـــدودة، أياما قبـــل زيارة األميـــر محمد بن 
سلمان إلى واشنطن التي سيكون الموقف من 

إيران أحد أبرز محاورها.
وقـــال ولي العهـــد (32 عاما) فـــي المقابلة 
التي أجرتها معه قناة ســـي.بي.إس، والمقرر 
بثها، األحد، إن المملكة العربية الســـعودية ال 
تريـــد حيازة قنبلة نووية لكنها ســـتطّور دون 
شـــك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن 

أقدمت إيران على تلك الخطوة.
واعتبـــر متابعون للشـــأن الســـعودي أن 
تصريحات األمير محمد بن ســـلمان عن إيران 
فيهـــا إشـــارة واضحـــة إلـــى الـــدول الغربية 
بـــأن الســـعودية الجديـــدة ســـتبني عالقاتها 
المســـتقبلية علـــى قاعـــدة المواقـــف مقابـــل 
الصفقـــات، وأنها لن ترضـــى أن يتم التعامل 
معهـــا فقـــط كجهة مانحـــة يقـــف دورها عند 
ضخ األمـــوال لفائدة الشـــركات الغربية دون 
الحصول على مقابـــل ذلك في الملف اإليراني 
بالدرجة األولى والبعض من الملفات الثانوية 

األخرى مثل ملف قطر.
واعتبـــر ولـــي العهد الســـعودي أن إيران 
ليست ندا للسعودية، فجيشها ليس من أقوى 
خمسة جيوش في العالم اإلسالمي. واالقتصاد 
الســـعودي أكبر من االقتصاد اإليراني، إيران 

بعيدة عن أن تكون ندا للسعودية.
وبشـــأن وصفـــه المرشـــد اإليرانـــي علي 
خامنئـــي بـ“هتلر الجديد“، قـــال ”بكل تأكيد.. 
ألنـــه يريد التوســـع. يريد إنشـــاء مشـــروعه 
الخاص في الشرق األوســـط، بما يشبه كثيرا 
هتلـــر الـــذي أراد التوســـع في فتـــرة ما. دول 
كثيرة حـــول العالم وفي أوروبا لم تدرك خطر 
هتلـــر حتى حـــدث ما حدث. وال أريـــد أن أرى 

نفس األحداث تقع في الشرق األوسط“.
ويـــرى المتابعـــون أن تصريحـــات ولـــي 
العهد الســـعودي مهمة في توقيتها في ضوء 
مساع أوروبية إلثناء الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب عن موقفـــه الهادف إلى وقـــف العمل 
باالتفـــاق النووي ومنع طهـــران من الحصول 
على مزايا رفع العقوبات الدولية ضدها، فيما 
تستمر الســـلطات اإليرانية باستهداف األمن 

القومي لجيرانها وبينهم السعودية.
ويلفتون إلـــى أن بعض الدول المشـــاركة 
في االتفـــاق تعلي مصالحها المباشـــرة على 

األمن في الشـــرق األوسط من خالل الدفاع عن 
تغييرات طفيفة على االتفاق، ما يفتح الطريق 
أمـــام شـــركاتها للبقاء في إيـــران، وبالتوازي 
تسعى للحصول على صفقات ومشاريع كبرى 
مع الســـعودية دون أي التزام سياســـي مثلما 

هو حاصل مع إيران.
وانتقـــدت الرياض االتفاق النووي الموقع 
في 2015 بين القـــوى العالمية وطهران والذي 
تم بموجبه رفـــع عقوبات اقتصادية عن إيران 
في مقابـــل تقييد برنامجها للطاقـــة النووية. 
وسيعاد فرض العقوبات األميركية ما لم يوقع 
الرئيس دونالد ترامب على تمديد تعليقها في 

12 مايو.
وتعجـــل المملكـــة بخطط لتطويـــر القدرة 
على توليـــد الطاقـــة النووية فـــي إطار خطة 
إصـــالح يقودها ولي العهـــد، تهدف إلى الحّد 
من اعتمـــاد االقتصاد على النفـــط. وتخوض 
الســـعودية صراعا على النفـــوذ مع إيران في 

الشرق األوسط ومناطق أخرى.
وكوريـــا  المتحـــدة  الواليـــات  وتســـعى 
وروســـيا وفرنســـا والصين للفوز  الجنوبية 
بعقود بعـــّدة مليارات من الدوالرات لبناء أول 

مفاعلين نوويين للسعودية.
ووافقـــت الحكومـــة الســـعودية، الثالثاء، 
على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية. 
وتشـــمل السياســـة ”حصـــر جميع األنشـــطة 
التطويرية الذرية على األغراض الســـلمية في 
حدود األطر والحقوق التي حددتها التشريعات 

والمعاهدات واالتفاقيات الدولية“.
واعتبر محللون أن تصريحات ولي العهد 
الســـعودي تمثل قطيعة ســـعودية مـــع الدور 
الـــذي تلعبه إيران فـــي المنطقة، وأن الرياض 
لن تقبل بوضع تكون فيه موازين القوى تميل 
لكفة طهران ســـواء من بوابة القوة التقليدية 
عســـكريا والتي تحاول من خاللها فرض األمر 
الواقع بتدخلها المباشر أو عبر عمالء محليين 
في العراق وسوريا واليمن ولبنان، أو بتطوير 

ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن ولـــي العهـــد 
الســـعودي يقـــدم بـــالده فـــي مصـــاف الدول 
الكبـــرى فـــي العالـــم، والتي ال يمكـــن مقارنة 
قواهـــا االقتصادية والعســـكرية كما أهدافها 
السياســـية بتلك التي في إيران، وبالتالي فإن 
موقفـــه من تمـــدد طهران ال ينطلـــق من خوف 
منهـــا علـــى موقع بـــالده، بل مما تشـــكله من 

تهديد على األمن العالمي برمته.
وأكدوا أن إعالن األمير محمد بن ســـلمان 
عن أن بالده ســـتطّور ســـالحا نوويـــا إذا ما 
ذهبت إيـــران هذا المذهب يبعث برســـالتين، 
واحدة إلى إيران بأن الرّد السعودي لن يكتفي 
بالتحفظ واالحتجاج السياســـي، وأخرى إلى 

المجتمع الدولي برمته مفادها أن الســـعودية 
ســـتكون مضطرة إلى اقتناء سالحها النووي 
إذا ما سمحت أي مرونة دولية إليران بتطوير 

برنامج نووي ألغراض عسكرية.
وال تقف رغبة السعودية الجديدة في بناء 
قوة توازن مـــع إيران على الجانـــب النووي، 
فقد عملت على التحرك دبلوماســـيا وعسكريا 
واقتصاديا لبناء قطب إقليمي عربي تلعب فيه 
مصر دورا محوريا لمواجهة التمّدد اإليراني.

كما عملت على توطين الصناعات الدفاعية 
بما يسمح لها بحرية أكبر في معاركها باليمن 
بالدرجة األولى، على أن تلك الخطوة ســـتكون 
نـــواة لتعديـــل أســـلوب االعتمـــاد الكلي على 

الشراءات الخارجية.

} بغــداد – تواجـــه مفوضيـــة االنتخابات في 
العراق اتهامات متزايدة، بشـــأن نيتها تزوير 
نتائج االقتـــراع العام، الذي ســـيجرى في 12 
مايو القادم، في وقت يحـــذر فيه البرلمان من 
إمكانيـــة أن تـــؤدي هذه الشـــكوك إلى عزوف 

الناخبين عن المشاركة في العملية.
وقـــال سياســـي عراقـــي بارز، مقـــرب من 
زعيم تيـــار الحكمة عمار الحكيـــم لـ“العرب“، 
إن ”شـــيئا ما يطبخ في مفوضية االنتخابات، 

ربما يتعلق بتزوير نتائج االقتراع“.
وأضـــاف، رافضـــا الكشـــف عـــن اســـمه 
لحساســـية المعلومـــات التي يدلـــي بها، أن 
”أحزابـــا متنفـــذة فـــي مفوضيـــة االنتخابات 

تناقش فعليا فرص التأثير في النتائج“.
وتابع ”ليســـت لـــدي تفاصيل حـــول هذا 
الموضوع، ولكن البعـــض من كبار الموظفين 
في المفوضيـــة يتعرضون لضغوط حاليا، من 

جهات سياسية يخشون الكشف عنها“.

ولمعظم األحزاب العراقية الكبيرة ممثلون 
فـــي مجلس إدارة المفوضيـــة، لكن تأثيراتهم 

تتفاوت بحكم المسؤوليات المناطة بهم.
ومـــا زال ائتالف دولـــة القانـــون بزعامة 
نوري المالكي، يسيطر على أهم موقع تنفيذي 
داخل المفوضية، وهو منصب ”رئيس اإلدارة 
ريـــاض البدران  يشـــغله  االنتخابيـــة“، الذي 

المقرب من حزب الدعوة.
ويقول الباحث العراقي باســـل حسين إن 
”مفوضيـــة االنتخابـــات تكذب بشـــأن الجهة 
المصّنعة لجهـــاز العّد والفـــرز اإللكتروني“، 
مشـــيرا إلى أن ”الجهاز ســـبق وأن فشـــل في 

إحدى الدول عام 2015“.
ويضيف ”سألت رئيس اإلدارة االنتخابية 
في المفوضية العليا المســـتقلة لالنتخابات، 
عن رقم جهاز العّد والفرز التجاري أو أي رقم 
آخـــر، ورّد البدران بأن الجهاز صنع خصيصا 

للعراق وبالتالي فليس له أي رقم“.

ويحّذر حســـين من أن هذا الجهاز عرضة 
للتزوير، مستعرضا عددا من األدلة التي تدعم 

فرضيته.
ويقول إن هذا الجهـــاز ”هو نفس الجهاز 
الذي تّم بيعه إلى قيرغيزســـتان في انتخابات 
2015، وثبت فشـــله، وتوقفت الشركة عن بيعه، 
بل إن آخر تحديث للشركة التي تبيعه كان في 
عام 2016، ولم نشـــهد للشـــركة تلك أي نشاط 
تجاري بعد هذا العام.. وبالتالي فهذا المنتج 

موجود وتّم بيعه لدولة سابقة قبل العراق“.
واتهم ائتالف سائرون، الذي يقوده التيار 
الصدري، مفوضية االنتخابات بـ“السعي إلى 
إجراء االقتراع يدويا رغم صرف الماليين من 

الدوالرات على شراء األجهزة“.
وعقد التحالف مؤتمرا صحافيا جمع أبرز 
قياداته، للتعليق على الشكوك المحيطة بعمل 
المفوضيـــة والشـــركات العاملة فيهـــا وآلية 
العـــّد اإللكترونـــي وتحديث ســـجل الناخبين 

وتوزيع البطاقة البايومترية، مشـــيرا إلى أن 
”المفوضية تريد االســـتغناء عن األجهزة التي 

صرفت على اقتنائها الماليين“.
ويقـــول عضو لجنـــة النزاهـــة البرلمانية 
أحمد المشـــهداني، إن ”هواجس تراود الكتل 
السياســـية من تدخالت لتحريف االنتخابات 

القادمة“.
ويقـــول مراقبون للشـــأن العراقـــي إن ما 
تتطلبـــه العمليـــة الديمقراطيـــة ينفيـــه واقع 
مفوضية االنتخابات في العراق، فهي ليســـت 
مؤسســـة مســـتقلة أو محايدة تعمـــل لخدمة 
الناخبيـــن، بـــل هـــي موزعـــة الـــوالءات بين 
األحـــزاب والكتـــل السياســـية الحاكمة التي 

تقاسمت مقاعدها حصصا بينها.
وأشار مراقب سياسي عراقي في تصريح 
إلـــى أن المفوضية ومنـــذ أيامها  لـ“العـــرب“ 
األولـــى وحتـــى اآلن تحـــوم حولها شـــبهات 
الفســـاد، كما أن هناك تقارير رســـمية محكمة 

ُقدمت إلـــى مجلس النـــواب تديـــن بالوثائق 
فسادها، وما أجهزة العّد اإللكتروني الفاشلة 
إال واحـــدة من صفقـــات الفســـاد التي أديرت 
لحســـاب األحـــزاب التي تشـــرف علـــى عمل 

المفوضية.
وأضاف المراقب أنه إذا ما كانت مفوضية 
االنتخابـــات تكلـــف الخزينـــة العراقية أمواال 
باهظـــة، فإن الشـــك في نزاهـــة العاملين فيها 
يدفع بها إلى أن تكون مؤسسة افتراضية على 
مســـتوى العمل، مثلها في ذلك مثل الكثير من 

المؤسسات في العراق.
واعتبر أن اإلشارة إلى إمكانية اللجوء إلى 
العّد اليدوي ضربة مســـبقة آلمـــال الناخبين، 
فإضافة إلى ما يشكله من عبء مالي مضاعف 
فـــإن ذلك اإلجـــراء سييّســـر عمليـــة التزوير، 
األمر الذي صار بالنســـبة إلى عـــدد كبير من 
العراقيين سببا مقنعا المتناعهم عن المشاركة 

في االنتخابات القادمة.
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• األمير محمد بن سلمان: خامنئي {هتلر جديد} يريد التوسع في الشرق األوسط

} الربــاط - عـــادت األجـــواء إلـــى الهـــدوء، 
الخميس، بعـــد الصدامات التي عرفتها مدينة 
جرادة بشـــمال شـــرق المغرب بيـــن محتجين 
ورجال األمن منذ الثالثاء. واتهمت الســـلطات 
المغربية جهات سياســـية باستغالل المطالب 
المشروعة المعبر عنها، وتحريض المواطنين 
علـــى االحتجاج من دون احتـــرام المقتضيات 
القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.

وحملـــت الســـلطات المغربية مســـؤولية 
تأجيج األوضاع بالمنطقـــة إلى جماعة العدل 
واإلحســـان في بـــالغ يتهمهـــا بـ“اســـتغالل 
المطالب المشـــروعة المعبر عنها، وتحريض 
الســـكان بشـــكل متواصل علـــى االحتجاج“، 
مؤكدة أنها ”تسعى من خالله إلى رمي فشلها 

على الغير، والجماعة خصوصا“.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا حريصـــة علـــى 
تفاعلها اإليجابي مع كل المطالب االجتماعية 

واالقتصادية.
ويحـــّث مراقبـــون محليـــون علـــى إعطاء 
فســـحة زمنيـــة معقولـــة لمقاربـــة الحكومـــة 
التنموية بالمنطقة، مضيفين أن هناك مناطق 
مغربية تحتاج هي أيضا إلى اهتمام ومتابعة، 

باستقطاب وتحقيق مشاريع تنموية.
وقـــال المحلل السياســـي المغربي حفيظ 
الزهـــري ”إن مـــدة االحتجاجـــات التي دامت 
حوالي أربعة أشهر أبانت عن وجود توجهين 
داخل المحتجين، واحـــد يتبنى الهدوء وترك 
الفرصـــة أمام الحكومة لتنزيـــل وعودها على 
أرض الواقـــع، وتوّجـــه ثان يتبنـــى التصعيد 

واستغالل االحتجاجات سياسيا“.
على  وأكد الزهري في تصريـــح لـ“العرب“ 
وجـــود جماعات تشـــتغل خارج المؤسســـات 
تحـــاول الركوب على هـــذه االحتجاجات وهي 
تيـــارات عبرت أكثـــر من مرة عـــن دعمها لكل 
األشـــكال االحتجاجية، مثل العدل واإلحسان، 
وبالتالي ال يمكن نفي دورها في استغالل هذه 
االحتجاجات لممارســـة المزيـــد من الضغوط 
على الدولة مســـتغلة في ذلك تراجع األحزاب 

عن مهمتها في التواصل مع الجماهير.
واندلعت حركـــة االحتجاجـــات في مدينة 
جرادة شـــرق المغرب إثر وفاة شقيقين داخل 
منجم مهجور في أواخر ديســـمبر، في حادث 
عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف 
مشـــابهة، مما دفع المحتجين إلى الخروج في 

مظاهرات سلمية تطالب بتنمية المنطقة.
واعتبـــر رشـــيد الطالبـــي العلمـــي، وزير 
الشـــباب والرياضـــة، أن االحتجاجـــات هـــي 
الوقـــود الذي تتحرك بـــه الديمقراطية، لكن ال 
يمكن للدولة أن تسمح بتجاوز الحدود والمّس 

بحرية الغير وتحطيم ممتلكاتهم.
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} بــريوت – كشـــفت مصادر مـــن داخل حزب 
القوات اللبنانية الذي يتزعمه ســـمير جعجع 
أن املفاوضـــات اجلاريـــة مع تيار املســـتقبل 
بشأن التحالف في عدد من الدوائر االنتخابية 
لم تصل إلى أي نتيجـــة، وأنه ميكن القول إن 

الطرفني على أبواب ”طالق انتخابي“.
وذكرت هذه املصـــادر اخلميس، أنه حتى 
االتفـــاق املبدئـــي بشـــأن التحالف فـــي دائرة 
بعلبك-الهرمـــل بات مهـــددا باالنهيار، متهمة 
املســـتقبل بالعمل على تقويضه إما عن طريق 
اإلصرار على إشـــراك التيار الوطني احلر في 
الالئحـــة وإما عـــن طريق متييـــع اإلعالن عن 

الالئحة من أجل التراجع عن االتفاق.
ووفق ما نشره موقع القوات اللبنانية، فإن 
املستقبل يريد أن يســـتبدل مقاعد لـ“القوات“ 
مبقاعد لـ“التيار الوطني احلر“، و“هي ذريعة 
واضحـــة للتراجع عن التفاهمات املتفق عليها 

أصال، وفي مطلق األحوال الرسالة وصلت“.
وفي ظل هـــذا الوضع يبـــدو أن التحالف 
الوحيـــد املعلن بني اجلانبني هو في الشـــوف 
-العاليـــه ويضـــم أيضـــا احلـــزب التقدمـــي 
االشـــتراكي الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد 
جنبـــالط، وحتـــى بخصوصـــه فقـــد اعتبرت 
أوســـاط من داخل القوات أن االتفاق في واقع 
األمـــر هو مع التقدمي االشـــتراكي، وليس مع 
املســـتقبل، مشـــيرة إلى أن التفاهم بني التيار 
األزرق وحـــزب جنبالط ما يـــزال محل نقاش 

على مســـتوى هـــذه الدائرة فـــي ظل اخلالف 
حول ترشـــيح النائب محمـــد احلجار أو بالل 

عبدالله.
محادثـــات  املاضيـــة  األيـــام  وشـــهدت 
ماراثونية بني القوات واملستقبل بشأن تشكيل 
لوائح مشتركة في عدد من الدوائر منها جزين 
والبقاع الغربي وزحلة، بيد أن الصراع القدمي 
بينهمـــا عاد ليرخي بظالله، في ظل إصرار من 
القـــوات على منحهـــا املقاعد التـــي ترى أنها 
تســـتحقها في الدوائر املشـــتركة، في املقابل 
يصر املســـتقبل على تقدمي أســـماء ملرشحني 
عنه من البيئة املســـيحية حتت شعار أنه تيار 

عابر للطوائف.
وكان هـــذا اخلالف قائما فـــي االنتخابات 
النيابيـــة في عـــام ٢٠٠٩، لكن لم يكـــن له تأثير 
قـــوي لدرجة نســـف جميع التفاهمـــات مثلما 
حصل اليوم. ويعزى البعض ذلك إلى القانون 
االنتخابـــي اجلديد القائم على النســـبية زائد 
الصوت التفضيلي، والـــذي يجعل التحالفات 
االنتخابيـــة ال تتســـم باملرونـــة علـــى خالف 

القانون السابق ١٩٦٠.
ويقول محللون إن احلســـابات االنتخابية 
وفق القانون اجلديد تدفع القوى السياســـية 
إلى تبني خيارات معقـــدة وصعبة، ولكن ذلك 
ال يعنـــي أنها الســـبب الوحيد فـــي ما يحدث 
على خط معراب (معقل القوات) – بيت الوسط 
(معقل املستقبل)، حيث أنه ال يخفى على أحد 

أن العالقـــة بني اجلانبني ليســـت على ما يرام 
في الســـنوات األخيرة جراء اختالف وجهات 
النظر فـــي أكثر من ملف، ومنها حينما أعلنت 
القوات تأييدها لرئيـــس التيار الوطني احلر 
ميشـــال عـــون ملنصـــب رئاســـة اجلمهورية، 
فـــي مقابل تبني رئيس تيار املســـتقبل ســـعد 
احلريري ترشـــيح رئيس حزب املردة سليمان 

فرجنية.
وتعمـــق الفتور فـــي العالقة بـــني القوات 
واملســـتقبل أكثـــر مـــع التســـوية الرئاســـية 
األولى التي أفضت إلى انتخاب عون رئيســـا 
للجمهورية واحلريري رئيســـا للوزراء، حيث 
ســـجلت حالة تناغم واضحة بـــني اجلانبني، 
األمـــر الـــذي ألقى بظاللـــه علـــى العالقة بني 

القوات واملستقبل.
وشكلت أزمة استقالة احلريري من رئاسة 
الـــوزراء فـــي نوفمبـــر املاضي النقطـــة التي 
أفاضـــت الـــكأس، وترجم ذلك فـــي اإليحاءات 
التخوينيـــة التـــي أطلقها احمليطـــون برئيس 
الوزراء، جتاه القوات وزعيمه الدكتور ســـمير 
جعجع الـــذي ظل حريصا على جتنب الدخول 
في ســـجاالت بانتظار لقاء لـــم يتم مع رئيس 

املستقبل.
وعّلـــق أنصـــار حتالـــف ١٤ آذار آماال بأن 
تـــؤدي الزيارة التي قام بها املوفد من الديوان 
امللكي السعودي نزار العلوال إلى لبنان الشهر 
املاضـــي ولقائـــه املطـــول بجعجع، ثـــم زيارة 
احلريري إلى الرياض، إلى عودة العالقات بني 
اجلانبـــني إلى طبيعتها، بيد أن األمور بينهما 
يبـــدو أنهـــا أكثر تعقيـــدا وحتتـــاج لـ“منجم 
مغربي“، على حـــد وصف احلريري في إحدى 

لقاءاته األخيرة مع الصحافيني.

} رومــا - أعلنت وكالة األمـــم المتحدة إلغاثة 
وتشـــغيل الالجئيـــن الفلســـطينيين (أونروا) 
الخميس تلقيهـــا تعهدات مالية جديدة تمكنها 
من االســـتمرار في العمل لبضعة أشهر أخرى، 
محذرة في اآلن ذاته مـــن أن عملها على المدى 

الطويل ال يزال موضع شك.
وتأمل أونروا في تغطية عجز في ميزانيتها 
يقدر بنحو 446 مليون دوالر نتج باألســـاس عن 
قـــرار الرئيس األميركي دونالد ترامب المفاجئ 
في يناير الماضي بتجميد مســـاعدات أميركية 

للفلسطينيين بشكل فعلي.
وأسفر مؤتمر للمانحين في روما عن وعود 
مـــن دول فـــي مختلف أرجـــاء العالـــم بتمويل 
إضافي بقيمة مئة مليون دوالر لتواجه أونروا 
مهمـــة شـــاقة لمواصلـــة خدماتها األساســـية 
المتعلقـــة بالتعليم والرعايـــة الصحية واألمن 

الغذائي.
وقـــال أنطونيـــو غوتيريش، األميـــن العام 
لألمم المتحدة للصحافيين بعد االجتماع، ”تم 
التوصل إلى خطوة أولى في غاية األهمية لكن 
مـــازال أمامنـــا طريق طويل“. وأضـــاف ”لو لم 
تكن أونروا موجودة، لو لم تكن خدماتها تقدم، 

لتقوض استقرار المنطقة“.
وتمنح واشـــنطن عـــادة نحـــو 350 مليون 
دوالر ســـنويا للوكالة التي تأسســـت عام 1949 
لمســـاعدة الالجئيـــن الفلســـطينيين لكنها لم 
تقدم ســـوى ما يزيد قليال على 60 مليون دوالر 
حتى اآلن هذا العام. ويخشـــى مســـؤولو األمم 

المتحـــدة من أال يتلقـــوا المزيد مـــن الواليات 
المتحدة خالل العام 2018.

وقال ترامب في يناير إن الواليات المتحدة 
لن تقدم مســـاعدات ما لم يوافق الفلسطينيون 
على اســـتئناف محادثات السالم مع إسرائيل. 
وتجمـــدت المحادثات منذ عـــام 2014 ومع عدم 
توقع استئنافها في وقت قريب اجتمع مبعوثون 
مـــن نحو 70 دولة ومنظمة في روما لبحث أزمة 

التمويـــل. وحذر المفوض العـــام ألونروا بيير 
كرينبول لدى دخوله االجتمـــاع من أن الوكالة 
ستســـتنفد أموالهـــا بحلـــول مايـــو. وأعطت 
التعهـــدات الجديـــدة الوكالـــة متنفســـا. وقال 
”سُتبقي أنشـــطتنا نحو شهرين إضافيين حتى 
منتصف الصيف.. ينبغي أن نكون متفائلين“. 
وأضـــاف دون أن يورد المزيد مـــن التفاصيل، 
أن مـــن بين الدول التي عرضت تمويال إضافيا 

فرنســـا وكندا وسويسرا ونيوزيلندا والنرويج 
وكوريـــا الجنوبيـــة والمكســـيك وســـلوفاكيا 

والهند.
وتعمـــل أونروا فـــي الضفـــة الغربية التي 
تحتلهـــا إســـرائيل وفـــي قطاع غزة وســـوريا 
ولبنان واألردن. وتدير 710 من المدارس ويقدم 
أطباؤها تســـعة ماليين استشارة طبية سنويا 
وتوفر الغذاء لنحو 1.7 مليون شـــخص أغلبهم 

في قطاع غزة.
ويقول الفلســـطينيون إن خفـــض التمويل 
ســـيؤثر بدرجة أكبر على غـــزة، القطاع الفقير 
الـــذي تســـيطر عليه حركـــة حمـــاس ويعتمد 
نصف ســـكانه البالـــغ عددهم مليوني نســـمة 
على المساعدات اإلنســـانية وحيث يبلغ معدل 

البطالة 46 بالمئة.
وأبدى رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو تأييـــدا للقـــرار األميركـــي بخفـــض 
التمويـــل لكنـــه أقر فيمـــا يبدو بأنـــه قد يترك 
إســـرائيل أمام أزمة إنســـانية علـــى أعتابها. 
وتفـــرض إســـرائيل قيودا صارمـــة على حركة 
النـــاس والبضائع على الحدود مـــع غزة التي 
تواجه أيضا إجراءات مشددة من جانب مصر.

وحـــذر دبلوماســـي فـــي روما، طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويته، مـــن أن المصاعـــب التي 
تواجـــه أونـــروا قـــد تدفـــع مئـــات اآلالف من 
الفلســـطينيين لمحاولة الوصـــول إلى أوروبا، 
مما يعمـــق أزمـــة المهاجرين التـــي يواجهها 

االتحاد األوروبي.

{أجهزة األمن اســـتعادت كامل قدراتها وعادت مصر إلى مكانتها واســـتقرت أوضاعها داخليا، أخبار

وهو ما أكدته اإلحصائيات من تراجع العمليات اإلرهابية بنسبة 85 بالمئة}.

اللواء مجدي عبدالغفار
وزير الداخلية املصري

{نحن ندعم دائما المصالح المشـــروعة ألصدقائنا في لبنان ونطالب من الجميع احترام ســـيادة 

لبنان ومصالحه السياسية واالقتصادية واألمنية}.

ميخائيل بوغدانوف
املمثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق األوسط

الجمعة 2018/03/16 - السنة 40 العدد 10930

◄ قصف اجليش اإلسرائيلي هدفا على 
األقل حلركة حماس على حدود شمال قطاع 

غزة اخلميس، ردا على انفجار عبوات 
ناسفة على احلدود بني القطاع وإسرائيل، 

من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

◄ غادر رئيس مجلس الوزراء املصري 
شريف إسماعيل اخلميس، بالده متجها 
إلى أملانيا لـ“استكمال مراحل العالج“، 
وفق ما نقلته الوكالة الرسمية املصرية
بدأت محكمة إسرائيلية النظر في طلب 

تقدم به جندي يقضي حكما بالسجن 14 
شهرا لقتله جريحا فلسطينيا، بتخفيض 
عقوبته حسبما أعلن اجليش اإلسرائيلي.

◄ أعربت األمم املتحدة عن قلقها إزاء 
األوضاع في مصر قبيل انطالق االنتخابات 

الرئاسية، فيما قال الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي، إن االنتخابات 

ستجرى بشكل يليق ببالده.

◄ أعلن حزب االحتاد الدميقراطي الكردي 
العثور على محام قام بوساطة في اتفاق 

أدى إلى إجالء عناصر من داعش من الرقة 
في شمال سوريا مقتوال، اخلميس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أونروا تحصل على تعهدات مالية في مؤتمر روما تكفيها ألشهر قليلة

} الخرطــوم - أعلن حــــزب المؤتمر الوطني 
الحاكــــم فــــي الســــودان، فجــــر الخميس، عن 
تعديالت واســــعة طالــــت 74 قياديا، وذلك بعد 
اجتماع ترأسه الرئيس عمر حسن البشير دام 

لساعات.
إن هذه  وقالت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
التعديــــالت التي شــــملت رؤســــاء القطاعات 
ونوابهــــم واألمانات المركزيــــة، هدفها إحكام 
الرئيس البشــــير قبضته على الحزب، بإبعاد 
خصومــــه وتعيين عناصر موالية له في أعلى 
هرم المؤتمر، تمهيدا إلجراء تعديل دستوري 
يمنحه إمكانية الترشح لوالية رئاسية جديدة.
ويشــــهد المؤتمــــر الوطنــــي الحاكم أزمة 
داخلية عميقة جراء االنقســــام الواضح حول 
تبني ترشيح البشير لوالية جديدة، فضال عن 
الخالفات الدائرة حول التوجهات السياسية 

في التعاطي مع بعض الملفات اإلقليمية.
وال يملــــك البشــــير الحــــق فــــي الترشــــح 
لالنتخابات الرئاسية المقررة في العام 2020، 
وهــــو مضطــــر إلى إجــــراء تعديل دســــتوري 
لتحقيق طموحه، بيد أنه قبل ذلك يحتاج إلى 
تأييــــد حزبه الذي يملــــك األغلبية المطلقة في 

البرلمان السوداني.
وترى أوســــاط سياســــية أن التعديل بات 
وشــــيكا على ضوء التغييرات الواسعة التي 
حصلــــت في الحزب. وطالت هــــذه التغييرات 
السياســــية  القطاعــــات  ونــــواب  رؤســــاء 
والفكر  واالقتصاديــــة  الخارجية  والعالقــــات 
والثقافة واالتصال التنظيمي، هذا إلى جانب 
رؤســــاء ونواب أمانات العدلية والدســــتورية 

والشباب والطالب.
وتم إعفاء وزيــــر الدولة بوزارة الخارجية 
حامد ممتــــاز وتعيينه وزيرا للحكم االتحادي 
ورئيســــا لقطاع االتصال التنظيمي بالحزب، 
بعد أن كان رئيسا للقطاع السياسي لسنوات.

وســــجلت التغييــــرات عــــودة العديــــد من 
األســــماء المبعدة على غرار محافظ الخرطوم 

ورئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين.
كما جرى استحداث أمانة جديدة للعاملين 
فــــي الحزب أســــندت رئاســــتها لوزيــــر النقل 
مكاوي محمد عوض، بحســــب ما صرح نائب 
رئيــــس الحزب فيصــــل حســــن إبراهيم الذي 
تم تعيينه هو اآلخر قبــــل أيام خلفا إلبراهيم 

محمود حامد.
وقال فيصل حسن إبراهيم عقب االجتماع، 
الدســــتور  ستشــــمل  مرتقبــــة  تعديــــالت  إن 
العامــــة  االنتخابــــات  وقانونــــي  االنتقالــــي 
واألحــــزاب السياســــية، دون أن يكشــــف عن 

طبيعتها.
وتوضح المصادر التي تحدثت لـ“العرب“ 
بــــأن التغييــــرات الجوهريــــة التــــي حصلت 
تصــــب فــــي مجملها فــــي إطــــار التخلص من 
الجناح الرافض إلعادة ترشــــيح البشــــير مرة 
أخرى، وأيضــــا التخفيف من قبضة القيادات 
الحركــــة  بثوابــــت  المتمســــكة  الصقوريــــة 
اإلســــالمية، التي يحاول الرئيس الســــوداني 
التحلل من أجزاء منهــــا للحفاظ على عالقات 
جيــــدة مــــع دول لــــم تعــــد تخفــــي قلقهــــا من 

مناوراته.
وكان البشــــير أقال الشــــهر الماضي مدير 
األمن والمخابرات محمد عطا المولى، وأعاد 
مديره السابق صالح عبدالله قوش، كما أقال 
رئيس هيئــــة األركان المشــــتركة الفريق أول 
عماد عــــدوي، وعين مكانــــه الفريق أول كمال 

عبدالمعروف. وهناك معلومات شــــبه مؤكدة 
تتحــــدث عــــن تغييرات ســــتطال فــــي القريب 
الجهــــاز التنفيــــذي، حيث مــــن المنتظر إقالة 
وزير الخارجية إبراهيم غندور وســــط تداول 

اسم معتز موسى ليحل مكانه.
واعتبــــرت المصــــادر أن الخطــــوات التي 
اتخذهــــا البشــــير داخــــل المؤتمــــر الوطني 
تتجاوز مســــألة االنتخابات الرئاسية، وتصل 
إلى توصيل رســــائل تطمين لدول قريبة، منها 
مصر والسعودية، التي ال تزال لديها مخاوف 
من الطريقة التي يدير بها النظام الســــوداني 
البــــالد وتميل إلى التمســــك باالنحياز ناحية 
قطــــر وتركيــــا، ألنهما تمثــــالن ضمانة لدعمه 

اقتصاديا.
ومعلــــوم أن هنــــاك قيــــادات فــــي داخــــل 
حــــزب المؤتمــــر وأيضا في األجهــــزة األمنية 
والعســــكرية تفضــــل التحالــــف مــــع الدوحة 
وأنقــــرة، علــــى حســــاب القاهــــرة والرياض، 
ويســــعى هؤالء إلى فرملة الليونــــة الظاهرة 
التي يتبناها البشير وبدت معالمها مع مصر 

مؤخرا.
وأوضحت المصادر، أن ما يسّمى بإعادة 
الهيكلــــة تبــــدو ذات أبعــــاد داخليــــة، غير أن 
أهدافها الخارجية أعمق، ألنها ترمي للتقليل 
من عداوات السودان حتى تمضي هذه الفترة 
التي تعاني فيها البالد من احتدام المشكالت 
االقتصاديــــة واالجتماعية، وال يملك البشــــير 
رفاهية فتح أكثر من جبهة في وقت واحد، في 

الداخل والخارج.
وشــــكك مراقبــــون فــــي إمكانيــــة تمريــــر 
خطوات البشير بســــهولة أو دون رد فعل من 
الطرف المســــتهدف، ألن حجم التغييرات في 
الحــــزب أصبحت كبيــــرة، وتخطته إلى دوائر 
أمنية وعسكرية وتنفيذية، وهو ما يوسع من 

دوائر الغضب.

وذكر هـــؤالء أن إعادة ترتيب األوراق ربما 
تكـــون لها ضريبة قاســـية، ألن من تم العصف 
بهم لهم وجود في الشارع وقد يحركوا بعض 
أتباعهـــم، وإذا تكاتـــف هـــؤالء (بشـــكل غير 
مباشـــر) مع حركـــة الشـــارع المتململة أصال 
والتـــي تغذيها قوى معارضة، يمكن أن ينفجر 
البركان في وجه البشير بما يصعب السيطرة 

عليه.
وهنا تخســـر الحركة اإلســـالمية بفروعها 
ويخســـر  والمعتدلة،  المتشـــددة  المختلفـــة، 
النظام ما كســـبه على مدار السنوات الماضية 
من توظيـــف ناجـــح لتناقضـــات المعارضة، 
ودخول خصوم جدد إليهـــا من داخل النظام، 
وهـــو التحـــدي الكبيـــر الذي يواجه البشـــير 
وعليه الســـيطرة على الحزب قبـــل أن تنفلت 

األوضاع داخله.
ونـــوه المراقبـــون إلـــى أن الســـرعة التي 
يعمل بها البشـــير للتخلص من مناوئيه داخل 
الحزب والتمادي فـــي عمليات اإلقصاء، يمكن 
أن يؤديا إلى استفزاز قيادات كبيرة أصبحت 
تستشعر الخطر على مصيرها، وتبادر بالقيام 

بتحركات تضاعف مأزق الرئيس.

فيصل حسن إبراهيم:

تعديالت مرتقبة ستشمل 

الدستور وقانوني 

االنتخابات واألحزاب

حملة {تطهير} واسعة لخصوم 

البشير في المؤتمر الوطني الحاكم

ــــــم حتقق االجتماعات املاراثونية بني تيار املســــــتقبل وحزب القوات أي نتيجة بخصوص  ل
تشــــــكيل لوائح مشتركة خلوض االنتخابات النيابية، فيما يؤكد متابعون أن ذلك يعود إلى 
تعقيدات القانون االنتخابي اجلديد، فضال عن أن حالة الفتور الســــــائدة بينهما منذ فترة 

ساهمت بشكل واضح في وصولهما إلى حائط مسدود.

ال تحالف انتخابيا بين القوات اللبنانية 

وتيار المستقبل

مؤتمر ناجح شكال ماذا عن المضمون
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أعلنت قطر خـــالل األيام القليلة  } الدوحــة – 
الماضية عن شـــراء دفعة جديدة من األســـلحة 
المتنوعـــة بينها طائرات هليكوبتر من إيطاليا 
وطائرات دون طيـــار ومدّرعات من تركيا، فيما 
تســـتعد لتســـّلم الدفعـــة األولى مـــن طائرات 
الرافال التي كانت الدوحة قد تعاقدت بشـــأنها 

مع فرنسا في ديسمبر الماضي. 
ومع كّل صفقة سالح تعلن قطر عن إبرامها، 
تبرز فـــي تحليالت الخبـــراء والمختصين في 
الشـــؤون العســـكرية مفارقة عدم تناسب حجم 
القـــوات المســـّلحة القطريـــة التـــي ال يتجاوز 
عـــدد أفرادها بضعة آالف، مع حجم األســـلحة 
التي يتم اقتناؤها بمبالغ مالية تقّدر بعشـــرات 

المليارات من الدوالرات.
وتسود األوساط المهتمة بالشأن الخليجي 
قناعة عاّمة بأّن غايات سياسية وراء الصفقات 
التـــي يبرمهـــا هـــذا البلـــد الذي ال يبـــدو رغم 
المشـــاكل التي يثيرها نظامه مع بلدان محيطه 
الخليجي والعربي، بصدد التعّرض ألي تهديد 
من قبل أي طرف، خصوصا وأّنه يرتبط بعالقة 
جيـــدة مـــع إيران التـــي تعتبرها أغلـــب بلدان 
اإلقليـــم مصدر التهديد األول فـــي المنطقة بما 
عرف عن نظامها من نزعة توسعية، ومن تدخل 

في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
ويلخص البعض تلك الغايات باســـتخدام 
قطر أموال الغاز في شـــراء صداقات دولية عبر 
تنشيط صناعة السالح في عدد من الدول التي 
تؤدي تلك الصناعة دورا هاما في اقتصادياتها 

لجهـــة ما تدره من أرباح ماليـــة وما توفره من 
مواطن شغل.

ويرى مراقبون أّن إقبال قطر المتزايد على 
السوق التركية القتناء األسلحة يمّثل أبرز دليل 
علـــى أّن الغايـــة من إبرام الصفقات سياســـية 

وليست دفاعية.
فقطـــر التي أصبحت ترتبـــط بعالقة وثيقة 
بتركيـــا تحـــت حكـــم رجـــب طيـــب أردوغـــان 

أساســـها الدعم المشترك للجماعات اإلسالمية 
المتشـــّددة، تجـــد في تمويل صناعة الســـالح 
التركية وسيلة مناســـبة لمزيد توثيق العالقة 
الـــذي يمّثل للنظام القطري  مع هذا ”الحليف“ 
مالذا من العزلة التي يعانيها بسبب سياساته 
المهّددة لالســـتقرار والداعمة لإلرهاب والتي 
أفضـــت في األخيـــر إلـــى مقاطعة أربـــع دول 
عربية لـــه. وأعلنت قطر علـــى هامش معرض 

ومؤتمر الدفاع البحري اللذين انتظما مؤخرا 
فـــي الدوحة، التعاقد مع شـــركة بيكار التركية 
لشراء ســـت طائرات دون طيار في أول صفقة 
خارجية تعقدها الشركة المذكورة التي تواجه 
صعوبـــات في دخول الســـوق الدوليـــة نظرا 
الشتداد المنافسة في هذا النوع من الصناعة. 
كما أعلنـــت الدوحة توقيع اتفاقية مع شـــركة 
أناضول لشراء 556 آلية مدرعة، دون ذكر قيمة 

الصفقتين.
كذلك أبرمت شـــركة تابعة لـــوزارة الدفاع 
القطرية اتفاقية مع شـــركة ليوناردو اإليطالية 
لشـــراء 28 طائرة هليكوبتر مـــن طراز ن.ه 90، 

بقيمة تقّدر بـ3.72 مليار دوالر.
وال يخفي معارضـــون قطريون امتعاضهم 
من اإلقبال المتزايد من قبل نظام الدوحة على 
اقتناء األســـلحة، معتبريـــن أّن الغاية من عقد 
الصفقات هـــي خدمة جناح األســـرة الحاكمة 
الموجود علـــى رأس الســـلطة وتدعيم مركزه 
بحلفاء من طـــراز عالمي، وليـــس خدمة البلد 
ككّل، مؤّكديـــن أن الخطـــر الحقيقي على نظام 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو حالة الغضب 
واالمتعـــاض المتناميـــة في الداخـــل، بما في 
ذلك ضمن األســـرة الحاكمة نفسها، وليس أي 

تهديدات أخرى من الخارج.

} بغــداد - يقّلل عراقيون من إمكانية حتقيق 
اختــــراق ملمــــوس فــــي ملــــف املصاحلة بني 
مختلــــف مكّونــــات املجتمع، إلطــــالق مرحلة 
جديــــدة فــــي البلــــد الــــذي اكتوى علــــى مدى 
الســــنوات القليلة املاضية بحرب داعش التي 
تعتبر حســــب بعض احملّللني نتيجة مباشرة 
الرتفــــاع منســــوب الطائفية فــــي البلد والذي 
مكــــّن التنظيم املتشــــّدد من إيجــــاد أرضية له 
داخل أوســــاط املهّمشني وضحايا السياسات 

اخلاطئة.
ويــــرى ساســــة وقــــادة رأي عراقيــــون أّن 
العقليــــة التــــي أّدت إلــــى مآســــي الســــنوات 
املاضية، ال تزال ماثلة لدى عدد من السياسيني 
وكبار املتحّكمني بالسلطة وصناعة القرار، ما 
يجعل من شعارات التغيير املرفوعة مبناسبة 
االنتخابات املقّررة لشــــهر مايو القادم جوفاء 

وعدمية املعنى.
ومــــع اقتــــراب موعــــد االنتخابــــات عادت 
مالحقة مــــن يعتبرون محســــوبني على نظام 
حــــزب البعث الــــذي حكم العراق حتى ســــنة 
2003 والتضييــــق عليهم، فــــي نطاق ما يعرف 
لتطفــــو على الســــطح مجّددا  بـ“االجتثــــاث“ 
مع إصدار هيئة املســــاءلة والعدالة لقائمتني 
تضّمنتا أسماء آالف من املشمولني مبصادرة 
أموالهــــم بدعــــوى أّن لهــــم صلة مــــا بالنظام 

املذكور.

ولــــم تخــــل هــــذه اخلطــــوة ذات املظهــــر 
القانونــــي، حســــب البعــــض، مــــن خلفيــــات 
سياســــية ألطراف تقيم دعايتهــــا االنتخابية 
على دغدغة مشــــاعر العداء والتفرقة احلزبية 

والطائفية.
ويقــــول غســــان العطيــــة، راعــــي املبادرة 
إّن ”مصادرة  الوطنيــــة العراقيــــة ”موطنــــي“ 
احلقــــد  تعمــــق  البعثيــــني  وأمــــوال  أمــــالك 
والكراهيــــة في العراق“، مؤّكدا أّن ”اســــتيالء 
أصحاب النفــــوذ والقيادات احلزبية على تلك 
األمالك وجه من أوجه الفساد الذي يعاني منه 

البلد“.

ومـــن جهتـــه اعتبر القيـــادي فـــي جبهة 
احلـــوار الوطني حيدر املّال أن ملف املســـاءلة 
والعدالة ”أضّر باملجتمع وأفرغ الدولة من أهم 

كفاءاتها“.
وقال في بيـــان ”تابعنا مبرارة األضحوكة 
املسّماة قانون 72 لسنة 2017 والذي نّص على 
حجز ومصادرة األموال املنقولة وغير املنقولة 
ألركان النظـــام الســـابق، واملتضّمنة مصادرة 

املمتلكات وضّمها لعائدّية وزارة املالية“.
وأضاف النائب السابق بالبرملان العراقي 
”إننـــا إذ نســـتغرب الفكـــر الثـــأري الرجعـــي 
الذي لم يجلب ســـوى الويـــالت للعراق، فإننا 
نوجه خطابنا لـــكل الطبقة التي تفكر بطريقة 
انتقامية، بينما األصل شرعا وقانونا هو براء 
الذّمة“، مؤكدا ضـــرورة أن ”يكون هناك تفكير 
عقالني ينهـــي حماقات الـ15 عاما املاضية من 
العقوبات االعتباطية بحق فئة من العراقيني، 
بينما فـــي الوقت ذاته نعـــرف أن هناك ادعاء 
عامـــا، وقضاء، يتم اللجوء إليه حملاســـبة أي 
مواطن عراقي يشّك بأنه قد أثرى على حساب 

املال العام“.
وأشـــار املـــال إلى أن ”مـــن مضحكات هذه 
املمارســـات الال بشـــرية والال منطقية هو أن 
هذا القرار االعتباطي شـــمل كثيرا ّممن كانوا 
قد توفـــوا من 30 عاما أو يزيد، أو أشـــخاصا 
قضـــوا في احلـــرب ضد اإلرهـــاب، وهذا دليل 
صـــارخ علـــى أن القـــرارات تتخذ بـــال تفكير، 
وأنها عقابية جماعية، وتسبب اإلهانة وتدمير 

أسر كاملة“.
وتابـــع حيـــدر املـــّال ”مـــن يريد احملاســـبة 
فليحاســـب الطبقة السياســـية احلاليـــة، التي 
يشـــّكل كثيـــرون منها طبقـــة أثريـــاء، انتقلوا 
من املعونات االجتماعية في أوروبا إلى احلديث 
باملليارات، فضال عن كل أموالهم غير املشروعة 

التي تسرق عيانا من أفواه املواطن العراقي“.
وورد بذات البيان أيضا ”لعّل هذا القانون 
ســـيئ الصيـــت يكون مناســـبة لينتهـــي ملّف 
املســـاءلة والعدالة، الذي أضّر املجتمع، وأفرغ 
الدولة مـــن أهم كفاءاتها، األمـــر الذي انعكس 
على أمـــن العـــراق واقتصـــاده وتعليمه وكّل 
املفاصـــل األخرى، وبدا واضحـــا لكّل ذي عقل 
أننـــا أمام ملف سياســـي اتخذت فيـــه قرارات 
وشـــّرعت فيه قوانني على مزاج الســـلطة التي 
تقّرب من تريد وتقصي من تريد بتهمة املساءلة 
والعدالة أو االجتثاث“. وطالب بأن ”يتخذ قرار 

سياسي حكيم وعاجل بإنهاء محاكم التفتيش 
حتت مسمى املســـاءلة والعدالة، وحتويله إلى 
ملف قضائي، لينـــال كّل مواطن جزاءه إن كان 
مذنبـــا أو بريئا“. وتصادف نهاية احلرب على 
تنظيم داعش في العراق نهاية الدورة النيابية 

وتنظيم انتخابات عاّمة جديدة يتّم من خاللها 
حتديد من يتوّلى رئاســـة الوزراء أهّم منصب 
تنفيذي في الدولة. وتقـــود احلكومَة العراقية 
منذ سنة 2003 أحزاب شيعية يتهّمها خصومها 
بالتشـــّدد الطائفـــي وبتفكيك وحـــدة املجتمع 

وإضعافهـــا. لكن الثابت امللمـــوس على أرض 
الواقع هو حجم التراجعات الكبيرة والشاملة 
التي طالت الدولة العراقية وأضعفتها إلى حّد 
بعيـــد، ما يجعل األصوات ترتفع منادية بجعل 

االنتخابات املرتقبة فرصة للتغيير.

عقلية االجتثاث تسد آفاق املصالحة املنشودة في عراق ما بعد داعش
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أخبار
«إننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شـــذوذ نظامها الذي جلب لنا 

ولجيراننا املآسي وهدد أمننا واستقرارنا}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
 رئيس مجلس املعارضة القطرية

«اســـتفتاء االستقالل سبب تراجعا للموقع الذي كان يتمتع به األكراد في العراق وفي املجتمع 

الدولي.. لقد مثل قمة فشل الحكم الكردي}.

يوسف محمد
 الرئيس السابق لبرملان كردستان العراق

قطر تغرق في صفقات السالح الفائضة عن الحاجة

منســـوب  ارتفـــع   - الســليامنية (العــراق)   {
أربيـــل  مطـــاري  فـــي  اخلميـــس،  النشـــاط، 
والسليمانية بإقليم كردســـتان العراق اللذين 
أمـــر رئيس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي 
رسميا بإعادة فتحهما أمام الرحالت الدولية، 
بعد تعليقها أواخر سبتمبر املاضي في نطاق 
اإلجراءات الصارمة التـــي اتخذتها احلكومة 
املركزيـــة العراقية إثر االســـتفتاء الذي انتظم 

في اإلقليم بشأن استقالله عن العراق.
لســـلطة  املطاريـــن  تشـــغيل  وســـيخضع 
احلكومـــة املركزية، بعـــد أن كانـــت إدارتهما 
قبل االســـتفتاء املذكور بيد حكومة كردستان، 

وذلك كعمل من أعمال ســـيادة الدولة العراقية 
وسلطتها على املنافذ اخلارجية لألقليم.

وقـــال املكتب اإلعالمي للعبـــادي في بيان 
نشـــره اخلميس ”وجه رئيس مجلس الوزراء 
بفتح مطاري السليمانية وأربيل أمام الطيران 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  مت  أن  بعـــد  الدولـــي 
االحتادية  بالسيطرة  والدســـتورية  القانونية 

على املطارين“.
وأفاد البيان بأن السلطات الكردية وافقت 
علـــى خضـــوع املطاريـــن للســـلطة االحتادية 
وتبعيتهما لـــوزارة الداخلية في بغداد. وإلى 
حـــدود األمس كان يســـمح لرحـــالت الطيران 

الداخليـــة فقط بالهبوط واإلقالع من املطارين، 
فـــي حني علقـــت شـــركات الطيـــران األجنبية 
رحالتهـــا إليهما بناء على أمـــر من احلكومة 

املركزية.
وجاء قرار استئناف حركة الطيران الدولي 
باملطارين، في إطـــار حزمة من التفاهمات بني 
حكومتي بغداد وأربيل من ضمنها اســـتئناف 
صرف احلكومة املركزية ملرّتبات موظفي إقليم 
كردســـتان، وذلـــك بعـــد أّن ّمت إقـــرار املوازنة 
االحتاديـــة وتخصيـــص نســـبة 12.6 في املئة 
منها فقط لإلقليم عوضا عن نسبة 17 في املئة 

التي كان معموال بها سابقا.

عودة الرحالت الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، الخميس، مع الرئيس 

التركمانستاني قربان قولي محمدوف 
جلسة مباحثات رسمية تم التطرق خاللها 
إلى العالقات بين اإلمارات وتركمانستان 

وإلى قضايا إقليمية ودولية. وشهدت 
زيارة محمدوف لإلمارات توقيع جملة من 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير التعاون 
بين البلدين في عدد من المجاالت.

◄ بحث العاهل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة مع وزير الدفاع األميركي 

جيمس ماتيس الذي زار البحرين ”مجريات 
األحداث في المنطقة“، بحسب ما أوردته 

وكالة األنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

◄ أحبطت مقاتالت التحالف العربي في 
اليمن عملية إمداد حاولت ميليشيا الحوثي 

تنفيذها باتجاه جبهة الساحل الغربي. 
ووجهت ضربات لتعزيزات عسكرية متوجهة 

إلى مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

◄ قتل خمسة من عناصر الجيش العراقي 
بينهم ضابطان في كمين نصبه مسلحو 

تنظيم داعش لعسكريين من حرس الحدود 
على طريق مندلي بلدروز شرقي مدينة 

بعقوبة مركز محافظة ديالى.

◄أصدر اللواء عيدروس الزبيدي رئيس 
المجلس االنتقالي الجنوبي اليمني، 

الخميس، قرارا بتعيين أحمد حامد لملس 
أمينا عاما جديدا للمجلس. وسبق للملس 

أن شغل منصب محافظ محافظة شبوة.

◄عقدت اللجنة المشتركة بين دولة 
اإلمارات وجمهورية غينيا، الخميس، أعمال 

اجتماعها األول في أبوظبي، وذلك غداة 
تنظيم منتدى اقتصادي خّصص لبحث 
فرص االستثمار والتعاون االقتصادي 

والتجاري بين البلدين.

الترسانة تكبر والجيش كما هو

غسان العطية:

مصادرة أمالك وأموال 

البعثيين تعمق الحقد 

والكراهية

قطر: هل يغامر النظام بإصالحات قد 

تشكل خطرا عليه على املدى البعيد

قط

ص7

العمقفي 

أطــــــراف عراقية تقيم دعايتها االنتخابية على دغدغة مشــــــاعر العــــــداء والتفرقة احلزبية 
ــــــي إثارة موضوع اجتثاث من يعتبرون محســــــوبني على  ــــــة. وفي هذا اإلطار تأت والطائفي

النظام السابق من جديد.

[ سياسة ترفع منسوب العداء و تكرس الفرقة بين مكونات المجتمع

} دمشــق - خــــرج أكثــــر من 12 ألــــف مدني 
من الغوطة الشــــرقية احملاصرة اخلميس في 
”نزوح جماعي“ يعــــد األكبر منذ بدء التصعيد 
العســــكري، وذلــــك بالتزامــــن مع تقــــدم الفت 
للجيش السوري في املنطقة التي بات يسيطر 

على نحو 70 باملئة منها.
ويرجح مراقبــــون أن ينجح نظام الرئيس 
بشار األسد في حسم املعركة خالل األسبوعني 
القادمــــني، حيث يتوقع مع تقدمه الســــريع أن 

تضطر الفصائل إلــــى تقدمي تنازالت والقبول 
بتســــوية تغادر مبوجبها املنطقة صوب إدلب 

شمال غرب سوريا.
ومتكــــن اجليــــش اخلميس من الســــيطرة 
على بلدة حمورية، أبرز البلدات الواقعة حتت 
ســــيطرة ”فيلق الرحمن“ فــــي جنوب الغوطة 
الشــــرقية، بعــــد أيام مــــن الغــــارات والقصف 
الكثيف، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.

ودفــــع هــــذا التقــــدم اآلالف مــــن املدنيني 
للخــــروج مــــن حموريــــة وبلدات أخــــرى في 
محيطهــــا باجتاه مناطق ســــيطرة النظام في 
ريف دمشــــق، حيث كانت حافالت وســــيارات 
إســــعاف متوقفــــة بانتظار نقلهــــم إلى مراكز 

إقامة مؤقتة قرب دمشق.
وقّدر مديــــر املرصد رامي عبدالرحمن عدد 
املدنيــــني الذين خرجوا مــــن حمورية وبلدات 
مجاورة بينها كفربطنا وسقبا وجسرين منذ 

ساعات الصباح بأكثر من 12 ألف مدني. وقال 
”إنه النــــزوح اجلماعي األكبر منــــذ بدء قوات 
النظام هجومها على الغوطة الشرقية“ في 18 
فبراير املاضي. وحمل املدنيون وغالبيتهم من 
النساء واألطفال أغراضهم وحقائبهم، وخرج 
معظمهــــم ســــيرا على األقــــدام ويجر بعضهم 
عربــــات أطفال، فيما اســــتقل آخرون دراجات 
ناريــــة وســــياراتهم على جانبــــي املعبر الذي 

سلكوه من حمورية.

نزوح جماعي من الغوطة على وقع تقدم الجيش السوري



} تونــس – حـــذر رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد الخميس من أن إطالة فترة عدم 
االســـتقرار السياســـي واالجتماعي في البالد 
وتعثر اإلصالحات الكبرى ســـيعطالن إنعاش 
االقتصـــاد، وهو مـــا اعتبره مراقبون رســـالة 

لألطراف الساعية إلقالته.
وقال يوسف الشاهد، في كلمة له في مؤتمر 
نظمـــه تجمع لمؤسســـات اقتصادية وخصص 
للبحـــث في واقـــع المؤسســـة التونســـية، إن 
تونـــس تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا بســـبب 
ضغوط اجتماعية ومنـــاخ مالي واقتصادي لم 

يعرف االستقرار منذ عدة أعوام.
وأوضح الشـــاهد ”عدم االستقرار هو أكبر 
عدو لالقتصـــاد؛ فكلما تواصل زاد في صعوبة 
إعادة ثقة المســـتثمرين والمؤسسات العالمية 

في االقتصاد التونسي“.
ويأتي تصريح الشـــاهد في ظل مفاوضات 
جديـــدة تجريها أحـــزاب االئتـــالف الحكومي 
ومنظمـــات وطنيـــة يتقدمهـــا االتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل، بدءا من الثالثـــاء لتعديل 
”وثيقة قرطاج“ التي تتضمن أولويات الحكومة 

الحالية منذ استالمها لمهامها قبل عامين.
ويريـــد الموقعـــون علـــى الوثيقة وبشـــكل 
خاص اتحاد الشغل، مراجعة أولويات المرحلة 
في ظل الصعوبات االقتصادية المتفاقمة ومن 
ثّم مناقشـــة إمكانية تغيير عـــدد من الوزراء أو 

الحكومة برّمتها لتنفيذ األولويات الجديدة.
علـــى  المعارضـــة  أحـــزاب  كل  وُتجمـــع 
الحصيلـــة ”الهزيلـــة“ ألداء حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية، وتعتقد جل مكوناتها يســـارية كانت 
أو ليبرالية، أن تغيير يوسف الشاهد وحكومته 
لفائدة التغيير فحسب، ليس حال إلنقاذ تونس 

من أزماتها االقتصادية واالجتماعية.

وقال عبيد البريكـــي رئيس حزب ”تونس 
إلى األمام“ (وزير ســـابق في حكومة الشاهد) 
إن ”األزمة السياسية الخانقة التي  لـ“العرب“ 
تمـــر بها تونس ال تتطّلب مجّرد تغيير لرئيس 
الحكومة أو وزرائـــه بقدر ما تتطّلب إجراءات 

عاجلة وإصالحات اقتصادية كبرى“.
ودعا البريكي السلطة إلى ضرورة مراجعة 
كل اإلجـــراءات الُمجحفـــة التي تـــم اتخاذها 
بقانـــون الموازنـــة للعـــام الحالـــي، مقترحا 
إمكانيـــة توظيـــف ضريبـــة اســـتثنائية على 
المؤسســـات ورجال األعمال تقـــّدر بـ3 بالمئة 
إلنعاش موارد الدولـــة وتجّنب المواصلة في 
سياسة التداين التي أغرقت البالد في مطّبات 

العجز وكابوس اإلفالس.
وشـــهدت تونس مطلع العـــام احتجاجات 
على بـــدء تطبيق قانون الماليـــة الذي تضمن 
إجـــراءات مؤلمـــة. وتعيش البـــالد على وقع 
هبوط غير مســـبوق الحتياطي النقد األجنبي 
وارتفـــاع نســـبة التضخـــم إلـــى 7.1 بالمئة. 
ومؤخـــرا صنف االتحاد األوروبـــي تونس في 

القائمـــة الســـوداء لمخاطـــر تمويـــل اإلرهاب 
وغســـيل األموال، والقائمة السوداء للمالذات 

الضريبية قبل أن يلحقها بالرمادية.
وأّكـــد محمـــد عبو مؤســـس حـــزب التيار 
الديمقراطـــي لـ“العرب“ أن أزمة تونس الحالية 
ال تكمن في فشـــل الحكومة أو رئيسها فحسب 
بل في المنظومة الحاكمة. وأضاف أن االئتالف 
الحاكم ظل يتنصل في كل مأزق من مسؤولياته 
ويحاول تحســـين صورته بـ“االنقضاض على 
رؤســـاء الحكومات التي ُتعينهم ســـواء تعلق 
األمـــر بيوســـف الشـــاهد أو بســـلفه الحبيب 

الصيد“.
وشـــّدد محمد عبو على أن حزبه يتابع ككل 
أحـــزاب المعارضـــة مخرجات لقـــاء الموقعين 
على وثيقة قرطاج إال أنه غير معني بها إلدراكه 
التام أن حزبي الحكـــم، نداء تونس والنهضة، 
ال يســـعيان إلى حلحلـــة أزمة البـــالد بقدر ما 
يحـــاوالن التنصـــل من فشـــل خياراتهما وذلك 
عبر الدفع إلى تغيير يوسف الشاهد وحكومته.
وبنفس التحليل والتصـــورات حّمل الصحبي 

بن فـــرج النائـــب بالبرلمان والقيـــادي بحركة 
مشـــروع تونس مســـؤولية األزمة السياســـية 
بالبـــالد إلـــى حزبـــي الحكـــم، النـــداء وحركة 

النهضة اإلسالمية.
واّتهـــم بن فرج أحـــزاب االئتـــالف الحاكم 
بنهج تمـــش ترقيعي ال ينفع البـــالد عبر تكّرر 
تجربـــة التضحية برئيـــس الحكومـــة لوحده 
وتقديمـــه ككبـــش فـــداء للتغطيـــة على فشـــل 
الخيـــارات السياســـية واالقتصاديـــة التي تم 

اتباعها بعد انتخابات 2014.
فـــي المقابـــل ، تعتبـــر الجبهة الشـــعبية 
(تحالف أحزاب يســـارية وقوميـــة) أن حكومة 
يوســـف الشـــاهد فشـــلت في أداء مهامها لكن 
األوضـــاع التـــي تمـــّر بهـــا البالد ليســـت في 
حاجة إلى حكومة جديدة وإّنما إلى سياســـات 
واجتماعيـــة  وأمنيـــة  اقتصاديـــة  وخيـــارات 

وسياسة خارجية جديدة.
وشدّدت الجبهة الشعبية على أن مسؤولية 
الفشل ال يتحّملها رئيس الحكومة وحده وإنما 

التحالف الحاكم كذلك.

صابر بليدي

} الجزائــر - خّيـــب مجلس الـــوزراء المنعقد 
بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الرئيـــس  برئاســـة 
انتظـــارات الحـــراك االجتماعـــي الـــذي وصل 
إلى طريق مســـدود، بســـبب سياســـة القبضة 
الحديديـــة المنتهجـــة بيـــن الحكومة وبعض 

النقابات المستقلة.
ولـــم يتم فـــي االجتمـــاع الـــوزاري تناول 
النـــداءات التـــي أطلقتهـــا تنســـيقية األطباء 
المقيميـــن، ونقابة المجلس الوطني ألســـاتذة 
األطـــوار الثالثة فـــي قطاع التربيـــة، من أجل 
تدخـــل رئيـــس الجمهوريـــة لحلحـــة األزمـــة 

المتفاقمة.
وعبر مسؤول اإلعالم في تنسيقية األطباء 
المقيمين حمـــزة بوطالب، عـــن خيبة األطباء 
في مجلس الـــوزراء المنعقد مســـاء األربعاء، 
الـــذي تجاهـــل  نداءاتهـــم مـــن أجـــل التدخل 
لحلحلة األزمة، وإنهاء حالة الشلل التي تسود 
المستشـــفيات منذ عدة أشـــهر، بسبب تجاهل 

الوزارة لمطالبهم.
ســـتفتح  ”التنســـيقية  لـ”العـــرب“  وقـــال 
منبـــر النقاش داخل هيئتهـــا لبحث الخطوات 
التصعيدية المقبلة، وأنها ســـتبقى متمســـكة 
بمطالبهـــا المهنيـــة واالجتماعيـــة إلـــى غاية 
االستجابة لها، وأن جميع الخيارات قائمة بما 
فيها االستقالة الجماعية من القطاع، وتوسيع 
دائرة اإلضراب وتقليص حجم الخدمات الدنيا 

في مناصب عملهم“.
 وبدورها دعت قيادة نقابة ”الكناباســـت“ 
(مســـتقلة) هيئاتها للتشـــاور خالل األســـبوع 
المقبـــل، لبحـــث ردود الفعل المناســـبة، على 
”تعنـــت وزارة التربية في االســـتجابة لبعض 
تفاصيـــل التســـوية، المتعلقـــة بخصـــم أيام 
اإلضراب من رواتب األســـاتذة، وذلك بعد أيام 
قليلـــة من اإلقـــرار بتعليق اإلضـــراب ودخول 

الطرفين في مفاوضات“.
وأكـــد مصدر نقابـــي، أن ”جميع الخيارات 
مفتوحة بما فيها العودة إلى اإلضراب، لوضع 
الوزارة أمام األمر الواقع، وكشف تعنتها أمام 

الســـلطات العليا للبالد، التي قدمت ضمانات 
للنقابة للتكفل بجميع انشـــغاالتها مقابل وقف 
اإلضـــراب والعودة للعمل، الســـتدراك الوضع 

وتالفي السنة الدراسية البيضاء“.
والتنســـيقية  األســـاتذة  نقابـــة  وكانـــت 
المســـتقلة لألطبـــاء المقيمين، تعـــوالن كثيرا 
علـــى التفاتة مـــن بوتفليقة للتدخـــل من أجل 
فـــك النزاعات المتصاعدة، وإنهاء شـــهور من 
االضطـــراب فـــي قطاعـــي التربيـــة والصحة، 
خاصـــة في ظل المخاوف مـــن انفالت الوضع 
االجتماعـــي، وانتقـــال العدوى إلـــى قطاعات 

أخرى.
ودخـــل األطباء المقيمون مطلع األســـبوع 
الحالـــي، في تطبيق الحـــد األدنى من الخدمة، 
وهددوا بتقديم اســـتقالة جماعية من القطاع، 
وهو ما يزيد من متاعبه، باعتبار أن انســـحاب 

15 ألف طبيب من الوظيفة سيشل مستشفيات 
البالد.

وفشلت جلسة الحوار التي جمعت األطباء 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما 
قرروا مقاطعة االمتحانات والتوجه إلى ســـنة 

بيضاء.
وذكر الناطق الرســـمي باســـم التنسيقية، 
أن ”األطباء ســـيواصلون سلسلة االحتجاجات 
وأنهـــم  الســـلمية،  والمســـيرات  والوقفـــات 
سينظمون نهاية األســـبوع الجاري، اعتصاما 
أمام مراكز االمتحانات تضامنا مع زمالئهم في 

السنة الرابعة“.
وفيمـــا جـــاءت نتائـــج مجلـــس الـــوزراء 
الواردة في بيان لرئاســـة الجمهورية (اطلعت 
عليـــه العـــرب)، مخيبـــا للجبهـــة االجتماعية، 
والنتظارات فئات اجتماعية ذات تأثير واســـع 

في االستقرار االجتماعي، تركزت أشغاله حول 
الجوانـــب المالية واالقتصادية واستشـــرافات 

الحكومة خالل السنوات المقبلة.
وأبانـــت القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلس 
الوزراء المذكور، عن انســـجام بين مؤسســـتي 
الحكومـــة، بعد  رئاســـة الجمهورية ورئاســـة 
الخالف الذي ســـوق للرأي العـــام، حول ملفي 
خصخصـــة المؤسســـات الحكوميـــة والرفـــع 
التدريجـــي لدعم المواد االســـتهالكية كالوقود 

والطاقة والخبز والحليب وغيرها.
وألمح بيان الرئاســـة إلى أن ”الدولة بصدد 
مراجعـــة آليـــات الدعم، عبر اإليعـــاز للحكومة 
بالشـــروع في عملية إحصاء شـــامل لمداخيل 
األفراد واألســـر الجزائريـــة، وترتيب أولويات 
االســـتفادة من الدعم، ليصبـــح انتقائيا بعدما 
ظل طيلة العقود الماضية شـــامال للجميع، بما 
فيها الفئات الميسورة ورجال المال واألعمال“.
كما أشـــار إلى تعزيز اتفاق الشـــراكة بين 
القطاعيـــن الخـــاص والعام، في المؤسســـات 
الحكومية المتعثرة، بشكل يجسد االتفاق الذي 
تـــم إبرامه في ديســـمبر الماضـــي بين أطراف 
الثالثيـــة (الحكومة، أرباب العمـــل والمركزية 

النقابية).
وهو مـــا يطـــرح عـــدة اســـتفهامات حول 
خلفيـــات الضجـــة التـــي أثيـــرت حينئـــذ في 
البالد، وتدخل الرئاسة نفسها، إلبطال االتفاق 
والتشـــديد على مرور أي خطوة من هذا القبيل 
علـــى مصالحها، بينمـــا تقر اآلن بالســـير في 

تطبيق االتفاق المذكور.
ووضـــع مجلـــس الـــوزراء  آليـــات جديدة 
لمراقبـــة اإلنفـــاق العمومي وتســـيير الوضع 
المالـــي للبـــالد، مـــع إلـــزام الحكومـــة بتقديم 
حصائلها أمام البرلمان، فضال عن اســـتحواذ 
رئيـــس الوزراء أحمد أويحيى، على صالحيات 
جديـــدة كانـــت إلى وقت قريب مـــن اختصاص 
رئيـــس الجمهورية. وهو ما يثير اســـتفهامات 
جديدة حـــول نفوذ أويحيى فـــي دوائر القرار، 
بعدما كان إلى غاية األسابيع األخيرة في خانة 
المهمـــش، والمنتظر لقـــرار رحيلـــه من قصر 

الدكتور سعدان، في تعديل حكومي جديد.

الشاهد يحذر من تبعات إقالة حكومته على االقتصاد
[ المعارضة التونسية: استبعاد الشاهد امتداد لسياسة ترقيعية ينتهجها االئتالف الحاكم

وجه رئيس احلكومة التونســــــية يوســــــف 
الشــــــاهد اخلميس رســــــالة إلى األطراف 
الســــــاعية إلقالته، إذ شــــــدد على خطورة 
تواصــــــل عــــــدم االســــــتقرار السياســــــي 
على االقتصــــــاد، وهو األمــــــر الذي تؤيده 
املعارضــــــة التي تعتبر أن إقالة الشــــــاهد 
تندرج في سياق السياسة الترقيعية التي 

ينتهجها االئتالف احلاكم.

أخبار
«الحكومـــة بصدد وضع مخطط وطني للماء ســـيمتد إلى غاية 2050، لتجنيب البالد مشـــاكل 

ندرة المياه، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون الماء».
سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

«االعتـــداء الغادر على رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن الســـويحلي يهدف إلى إجهاض الجهود 
المبذولة إلرساء األمن والوصول إلى توافق وتحقيق المصالحة الوطنية}.

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية

[ بوتفليقة يتجاهل نداءات التدخل لتهدئة الغليان في الصحة والتربية
مجلس الوزراء يخيب آمال الحراك االجتماعي في الجزائر

المأزق يتعمق

علي زيدان ينفي 
سعيه لتقسيم ليبيا

} طرابلــس - نفـــى رئيس الحكومـــة الليبية 
الســـابق علي زيدان أن تكون زيارته للمنطقة 
الجنوبية ومدينة ســـبها خالل األيام الماضية 
تهـــدف إلـــى تقســـيم ليبيـــا أو الدعـــوة إلى 
االنفصـــال أو تكوين حكومـــة أو دولة موازية 

في المنطقة.
وتصاعـــد الحديث على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي خـــالل األيـــام القليلـــة الماضية 
حول استعداد علي زيدان لإلعالن عن حكومة 
انفصالية في جنوب ليبيـــا، وذلك عقب زيارة 

خاطفة قام بها للمنطقة.
ويعيـــش الجنـــوب الذي يعـــرف تاريخيا 
بإقليم فـــزان، حالة من التهميـــش واإلقصاء، 
زادت عليـــه مؤخرا االشـــتباكات التي اندلعت 
بيـــن قبيلتي التبو وأوالد ســـليمان في مدينة 

سبها.
وقال زيدان ”إن زيارتي للجنوب هي زيارة 
لمنطقتي أوًال ومدينة ســـبها التي زاولت بها 
تعلمـــي أيام الدراســـة ولم أدُع يومـــا إلى أن 

ينفصل إقليم فزان عن ليبيا“.
وتابـــع فـــي تصريحـــات لموقـــع ”بوابة 
المحلي ”هذه المرحلـــة هي مرحلة  الوســـط“ 
اتحاد وتوحيـــد الجهود من أجل إخراج ليبيا 
مـــن هذا النفق، وأنا لم أعبـــر أو أفكر في مثل 
هذه األفكار التي تشتت ليبيا، أنا قمت بزيارة 
في العام 2011 إلى مدينة سبها، وقد سئلت من 
عدد من سكان ســـبها والجنوب وأقسمت لهم 
أننـــي ال أفكر وال أدعو إلـــى انفصال الجنوب 

عن ليبيا“.
وأعـــرب زيدان عن خشـــيته من تفكك ليبيا 
في ظل ما تعيشـــه من انســـداد سياسي حال 

دون إنهاء حالة االنقسام التي تعيشها.
وتتنافس في ليبيـــا حكومتان، األولى هي 
حكومـــة الوفاق الوطني المعتـــرف بها دوليا 
وتعمـــل مـــن طرابلـــس، والثانية فـــي مدينة 
البيضاء شـــرق البـــالد مســـنودة من مجلس 
النـــواب والجيـــش الوطنـــي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي 
العميد أحمد المســـماري قد أكد مساء األحد، 
التحذيرات التي تصاعدت الفترة الماضية من 

وجود مخطط يستهدف تقسيم البالد.
وكشف المسماري في مؤتمر صحافي عن 
وجود مســـاع تقودها أطراف دولية لتقســـيم 
ليبيا، الفتا إلى ”أن القوات المسلحة لن تقبل 
بتقسيم البالد وأن رجالها سيموتون من أجل 

ذلك“.
وتصاعدت خشية المراقبين للشأن الليبي 
من أن يقود االنسداد السياسي إلى إعادة رسم 
الحدود التي كانت تقسم ليبيا قبل استقاللها 
سنة 1951 إلى ثالثة أقاليم هي طرابلس وبرقة 

وفزان.

بوتفليقة ال يصغي إال ألويحيى
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◄ أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولومب الخميس، أن على الجزائر وفرنسا 

العمل سويا على ”إفشال شبكات تهريب 
وإيجاد ”قطب استقرار“ في  المهاجرين“ 

حوض البحر األبيض المتوسط، الفتا إلى 
أن“التحالف الوثيق بين بلدينا يمكن أن 

يغير وجه العالم في هذه المنطقة“.

◄ حذر رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد الخميس، من أن إطالة 

عدم االستقرار السياسي واالجتماعي في 
البالد وتعثر اإلصالحات الكبرى سيعطالن 

إنعاش االقتصاد.

◄ رفض تحالف أحزاب المعارضة 
الرئيسية في موريتانيا، قيادة عدد من 
أوفدها حزب  الوزراء بعثات ”ترويج“ 
”االتحاد من أجل الجمهورية“ الحاكم، 

لعدد من محافظات البالد، بغرض الدعاية 
للحزب ودعوة مواطنين لالنضمام إليه.

◄ قالت وزارة الدفاع في تونس، إن 
القوات البحرية أنقذت 120 مهاجرا أغلبهم 

تونسيون في ساعة متأخرة من ليل 
األربعاء الخميس، أثناء غرق المركب الذي 

كانوا يبحرون فيه خلسة باتجاه إيطاليا.

◄ أعرب سياسيون وحقوقيون 
موريتانيون،عن أملهم في اتخاذ السلطات 

ببالدهم إجراءات عملية للتصدي لكافة 
أشكال عدم االستقرار بموريتانيا، 

معتبرين أن القضاء على ”العبودية“ 
يحتاج في البداية العتراف رسمي من 

السلطات.

◄ نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة 
التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق 

الوطني الليبية أحمد سالم الخميس، 
تورط القوة في عمليات االّتجار بالبشر 

واختطاف وتعذيب مهاجرين غير شرعيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عبيد البريكي:
األزمة ال تتطلب إقالة 

الشاهد بل إجراءات عاجلة 
وإصالحات اقتصادية كبرى



{انســـحابنا من المحكمة الجنائية الدولية قد يكون بداية النهاية للمحكمة، وهناك المزيد من أخبار

الدول ستخطو الخطوة نفسها}.

رودريغو دوتيرتي
رئيس الفلبني

{حققنا نجاحا مهما في مواجهة تنظيم داعش إال أنه لم يهزم بعد، لذلك فإن التخاذل سيكون 

بمثابة إشارة خاطئة تماما في الوقت الحالي}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

} لنــدن - حمــــل قــــادة الواليــــات المتحدة 
بصــــورة  وبريطانيــــا  وألمانيــــا  وفرنســــا 
مشــــتركة، روســــيا مسؤولية اســــتخدام غاز 
أعصاب لتســــميم العميل الروســــي السابق 
ســــيرجي ســــكريبال، فيمــــا أعلــــن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون أنه سيتخذ في 
األيام القليلة القادمة حزمة إجراءات عقابية 
ضد روســــيا، لم يســــتبعد محللون أن تكون 
شــــبيهة بالعقوبات البريطانية المعلن عنها 

األربعاء.
ووصف بيان القادة هـــذه الواقعة ”بأول 
اســـتخدام هجومي لغاز أعصاب في أوروبا 
منذ الحـــرب العالمية الثانيـــة“، مؤكدين أن 

”هذا الهجوم يهدد أمننا جميعا“.
وأضـــاف البيان أن الهجوم ”يمثل اعتداء 
على سيادة المملكة المتحدة، وأي استخدام 
من هذ القبيل من جانب أي دولة يمثل انتهاكا 
واضحا لمعاهدة حظر األســـلحة الكيميائية 

وخرقا للقانون الدولي“.
وأوضـــح البيـــان أن بريطانيـــا أخبـــرت 
حلفاءها بأنه ”من المحتمل بصورة كبيرة أن 

روسيا كانت مسؤولة عن الهجوم“.
وتابع ”نحن نشارك المملكة المتحدة في 
تقييمها بأنه ال يوجد أي تفسير واضح بديل، 
ونشـــير إلى أن عـــدم رد روســـيا على الطلب 
المشـــروع الذي تقدمت بـــه حكومة بريطانيا 

يؤكد بصورة أكبر مسؤوليتها“.
ويأتي هذا الموقف الموحد للدول األربع 
غـــداة إعـــالن رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي عقوبـــات ضد روســـيا محملة 
إياها مسؤولية تســـميم الجاسوس الروسي 

السابق.

وأعلنـــت رئيســـة الحكومـــة البريطانية، 
األربعاء، حزمة عقوبات ضد روسيا من بينها 
طرد 23 دبلوماسيا وتعليق جميع االتصاالت 
عالية المستوى معها لدورها في التآمر على 
تســـميم العميل المزدوج الســـابق ســـيرجي 

سكريبال بغاز األعصاب.
وقالـــت رئيســـة الحكومـــة إن ال أحد من 
أفـــراد العائلـــة الملكيـــة البريطانيـــة أو أي 
مسؤول بريطاني رســـمي سيحضر مباريات 
كأس العام 2018 التي تستضيفها روسيا، في 
تأكيـــد قوي على أن بريطانيا لن تســـمح ألي 
كائن من كان بما في ذلك روسيا المس بأمنها 

القومي.
ونوهـــت مـــاي بأنهـــا لن تســـمح لعمالء 
االســـتخبارات الروس بالبقاء على األراضي 
البريطانية، في إشـــارة إلى الدبلوماســـيين 
المطروديـــن، ومنحتهـــم أســـبوعا لمغـــادرة 

البالد.
ومـــع بلوغ العالقات مع موســـكو أســـوأ 
علـــى  الهجـــوم  أعقـــاب  فـــي  مســـتوياتها، 
الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته 
جوليا، اقترحت ماي شـــن هجمات انتقامية 
ســـرية ضد الهجمات الروســـية السيبرانية، 
مؤكـــدة أن حزمـــة العقوبات ”ســـتؤدي إلى 
تدهـــور مقدرة االســـتخبارات الروســـية في 

المملكة المتحدة“.

ودعـــت وزارة الخارجيـــة البريطانية إلى 
اجتماع طارئ لمجلـــس األمن الدولي إلطالع 
األعضاء على مستجدات األمور، فيما ينتظر 
أن يطلع مجلس حلف شمال األطلسي (ناتو) 

على تطورات القضية.
واتهـــم ينس ســـتولتنبرغ األميـــن العام 
لحلف شـــمال األطلســـي، الخميس، روســـيا 
بمحاولـــة زعزعة اســـتقرار الغرب، مشـــيرا 
إلى أنه ســـيلتقي وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون االثنين القادم في بروكسل 
لبحـــث هجوم غاز األعصاب الـــذي وقع على 

أراض بريطانية.
وقـــال ســـتولتنبرغ إن بإمـــكان بريطانيا 
االعتماد على تضامن حلف شـــمال األطلسي، 
لكنـــه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع 
المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة 

في التحقيق.
وأضاف ”وقع الهجوم في ســـالزبري في 
إطار نمط رأيناه على مدى ســـنوات عديدة“، 
في إشـــارة منه إلى روسيا، مؤكدا ”نستجيب 

لألمر بوسائل كثيرة ومختلفة“.
وأكـــد أن الهجـــوم يأتي في ســـياق ضم 
موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعم 
االنفصالييـــن في شـــرق أوكرانيا، ووجودها 
العســـكري في جورجيا ومولدوفا، والتدخل 
في شؤون غرب البلقان و“محاوالت تقويض 

االنتخابات والمؤسسات الديمقراطيتين“.
وتأتي هـــذه التطورات، بعـــد أن انقضت 
مهلة حددتها لندن لكي توضح موسكو كيفية 
اســـتخدام غاز أعصاب، روســـي الصنع، في 
تسميم سكريبال (66 عاما) وابنته جوليا (33 
عاما) في مدينة ســـالزبري في جنوب شـــرق 

إنكلترا.
وتنفي موســـكو عالقتها بحادثة تســـميم 
العميـــل ســـكريبال، مؤكدة أن لنـــدن تحاول 
بقضيـــة  بريكســـت  عـــن  االنتبـــاه  تحويـــل 

الجاسوس السابق.
واتهم وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
باســـتخدام  البريطانية  الحكومـــة  الفـــروف 
قضية تســـميم الجاســـوس الروسي السابق 
بهـــدف ”تحويـــل االنتبـــاه“ عـــن صعوباتها 

المتصلة ببريكست.
وقـــال الفروف ”من الواضـــح أن لندن في 
وضع صعب جدا في المفاوضات مع االتحاد 

األوروبي حول بريكست“.
وأضاف ”شـــعبية هذه الحكومة تتراجع 
باســـتمرار“، مؤكـــدا أن ”هذا األســـلوب في 
ترتيب أعمال اســـتفزازية محورها ســـيرجي 

سكريبال يصرف النظر“ عن ذلك.
أن  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
بالده تدرس الرد المناســـب علـــى العقوبات 
البريطانية، فيما أكد الناطق باســـم الكرملين 

ديمتري بيســـكوف أن الرّد لـــن يتأخر. وقال 
بيسكوف إن ”القرار سيتخذه الرئيس وليس 
هناك من شـــك بأنه سيختار األفضل لمصالح 
روســـيا“، مضيفا ”نحن بالطبـــع قلقون إزاء 
مؤشـــرات  كل  يحمـــل  إنـــه  الوضـــع.  هـــذا 

االستفزاز“.
وأضاف أن ”الجانب الروسي ليست له أي 
عالقة بهذا الحادث الذي وقع في سالزبري“، 
فيمـــا اعتبـــرت الناطقـــة باســـم الخارجيـــة 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا االتهامات ضد 

روسيا سخيفة.
وتصـــدر خبر إصابـــة العميل الروســـي 
الســـابق المقيم في لندن بالتســـمم، عناوين 
الصحف البريطانية الثالثاء الماضي، حيث 
ذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ أن ســـكريبال 
ربما كان هـــدف ”ضربة“ انتقامية من زمالئه 

السابقين.
وقال وليام برادر مدير صندوق بريطاني 
للتحوط ترأس حملة ضد الكرملين بعد مقتل 
موظفه الســـابق سيرجي ماغنتســـكي أثناء 
احتجازه في روسيا، إن ”االشتباه األول“ هو 
أن موسكو ضالعة في الحادثة، مشيرا إلى أن 
الكرملين ”يعتبر هذا الرجل خائنا لروسيا“.

وأضـــاف ”لهم تاريخ فـــي االغتياالت في 
روســـيا والخارج، ولهم تاريخ في استخدام 

المواد السامة بما في ذلك في بريطانيا“.

الغرب يصطف خلف بريطانيا استعدادا لمواجهة روسيا

ــــــس وبرلني، اخلميس،  أيدت واشــــــنطن وباري
االتهامات البريطانية بشــــــأن تورط روســــــيا 
فــــــي محاولة اغتيال اجلاســــــوس ســــــيرجي 
ســــــكريبال، فيما أعلن حلف شمال األطلسي 
اســــــتعداده لتفعيل اتفاقية الدفاع املشــــــترك 
في حــــــال طلبت لندن ذلك، فــــــي خطوة تعيد 
إلى األذهان احلرب الباردة بني املعســــــكرين 

الشرقي والغربي.

وجهات نظر متناغمة

[ الناتو مستعد لتفعيل اتفاق الدفاع المشترك  [ موسكو تتهم لندن باستخدام قضية الجاسوس لصرف النظر عن بريكست

ديمتري بيسكوف:

الرد على عقوبات بريطانيا 

لن يتأخر وبالطبع سنختار 

األفضل لشعبنا

ببباختصار
◄ أعلنت الشرطة اإليطالية أنها ألقت 

القبض على شخص يشتبه في تعاطفه مع 
إرهابيين بالقرب من روما، وذلك بعد تلقي 
معلومة من الواليات المتحدة، حيث كتب 
المشتبه به عدة رسائل تشيد باإلرهابي 

الذي اصطدم بأشخاص في ممر مخصص 
للدراجات بنيويورك مما أسفر عن مقتل 

ثمانية أشخاص.

◄ قالت الشرطة النيوزيلندية الخميس، 
إنها تحقق في اتهامات أطلقها عميل 

روسي مزدوج سابق أكد أن مجهوال حاول 
تسميمه في شارع بمدينة أوكالند في 

2006، حيث روى بوريس كاربيتشكوف 
الحادثة على التلفزيون البريطاني هذا 

األسبوع بعد تسّمم العميل السابق 
سيرجي سكريبال وابنته.

◄ تنظم المعارضة الفنزويلية السبت 
تجمعات وتظاهرات ضد تنظيم انتخابات 
رئاسية مبكرة في 20 مايو المقبل، معتبرة 

أنها احتيال، مشيرة إلى أن الهدف من 
االحتجاج هو مواجهة إمكانية أن تنظم 
الحكومة انتخابات رئاسية دون تحقيق 

شروط نزاهة العملية االنتخابية.

◄ أعلنت البحرية األميركية أن طيارين 
اثنين قتال في تحطم طائرة خالل طلعة 

تدريبية في والية فلوريدا، حيث تم انتشال 
جثتي الطيار ومساعده من المياه بعد 

سقوط الطائرة فيما كانت تتجه للهبوط في 
محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات 

البحرية.

◄ قال متحدث باسم البعثة الروسية 
لدى األمم المتحدة إن واشنطن عطلت في 
مجلس األمن الدولي مشروع بيان روسي 
صيني يدعم التقدم الحاصل على مسار 

المصالحة في شبه الجزيرة الكورية، 
وذلك بتنظيم قمة للكوريتين على أعلى 

المستويات.
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} رومــا - تواصـــل األحـــزاب الفائـــزة فـــي 
االنتخابـــات اإليطالية، التـــي جرت في الرابع 
مـــن مـــارس الجـــاري وانتهت مـــن دون فائز 
واضـــح، تمّســـكها بالمواقـــف المتصّلبة من 
أجـــل دخولها فـــي تحالفات، بعد عشـــرة أيام 
من صـــدور النتائـــج، ما يبقي الحـــرب بينها 

مفتوحة.
وقـــال لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس 
نجوم المعادية لهيئـــات النظام التي تصّدرت 
نتائـــج االنتخابـــات مـــع نحـــو 33 بالمئة من 
األصوات، ”أســـمع فـــي هذه األيـــام أن حركة 
خمس نجوم تريـــد التحالف مع إحدى القوى 
السياســـية.. كنت أنتظر باألحرى أن تتواصل 
القوى السياســـية معنا في مواضيع مختلفة 

بدال من طلب حقائب وزارية“.
ويـــرى مراقبـــون أن دي مايـــو قـــد اعتمد 
مقاربـــة فريـــدة عبر الطلب بشـــكل أساســـي 
مـــن أحد األحزاب شـــرط أن تكـــون األصوات 
التي حصدهـــا كافية لتشـــكيل أكثرية نيابية 
معـــه، فيما اعتمد زعيم رابطة الشـــمال (يمين 
متطرف) ماتيو ســـالفيني مقاربة مماثلة لكن 

أكثر انفتاحا.
وقال سالفيني ”نعمل في األسابيع القادمة 
على تشـــكيل أكثرية، ما يمكنني استبعاده هو 
أن يكون المهزومون، أي الحزب الديمقراطي، 
جـــزءا من هـــذه األكثريـــة“، مؤكدا أنـــه ”بعد 

شـــيء  كل  الديمقراطـــي،  الحـــزب  اســـتبعاد 
ممكن“. واعتبر محللـــون أن تصريحات زعيم 
رابطة الشـــمال، الحائز على أغلبية األصوات 
في االنتخابات، تبدو وكأنها خطوة في اتجاه 
تشـــكيل ائتـــالف حكومـــي مع حركـــة خمس 

نجوم، إال أنه على غـــرار دي مايو، ُيبقي على 
مواقفه األوليـــة. والحزب الوحيد المســـتبعد 
بشـــكل قاطع عـــن برنامـــج خمس نجـــوم هو 
الحزب الديمقراطي اليســـاري الوســـطي الذي 
خـــرج مهزوما من االنتخابـــات األخيرة بعد أن 

حصل علـــى نحو 19 بالمئة من األصوات، فيما 
ُتبقـــي األحزاب األخـــرى البـــاب مفتوحا أمام 
حركة خمـــس نجوم رغم أن هذا الحّل يبدو من 

الصعب التوصل إليه.
وال يريـــد ســـالفيني ودي مايـــو اللذان قد 
يســـمح تحالفهمـــا بتشـــكيل أكثريـــة نيابية، 
الكشـــف عن أوراقهما قبل بدء المشـــاورات مع 
الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال رسميا في 
األول من أبريل القادم، لتشكيل حكومة جديدة.

ويبقى احتمال تحالف سالفيني ودي مايو 
ضئيال، حســـب ما قال المراقبـــون اإليطاليون 
الذيـــن ال يرون ســـبب مشـــاركة ســـالفيني من 
موقع ضعف في حكومة يرأسها دي مايو فيما 
يمكنه أن يكون جزءا من حكومة يمينية محتمل 

تشكيلها، في موقع قوة.
وكان ســـالفيني قد قطـــع الطريق في وقت 
ســـابق على عقد اتفاق مع حركة خمس نجوم، 
قائال أمـــام صحافيين فـــي البرلمـــان ”فتحت 
البـــاب كي أطردهـــم بطريقة أفضـــل“، فيما قد 
يعطي انتخاب رئيسي مجلس النواب ومجلس 
الشـــيوخ بدءا مـــن 23 مارس، فكـــرة عن تطور 

الوضع.
وختم ماتيو ســـالفيني مؤتمره الصحافي 
بالقـــول ”يجـــب أن تتحلوا بالصبـــر، يجب أن 
تنتظـــروا بضعة أســـابيع بعد قبـــل أن تصبح 

األفكار واضحة“.

} باريس - نقلت مجلة ”إكسبرس“ الفرنسية، 
واســـعة االنتشـــار، تصريحـــات حصرية عن 
المرأة التي تقدمت مؤخـــرا بدعوى اغتصاب 
ضّد طـــارق رمضـــان، حفيد مؤســـس جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين، وهي ثالـــث دعوى من 

نوعها ضد أستاذ الدراسات اإلسالمية.
واتهمت المرأة، التي تعرف باســـم ماري، 
طارق رمضان باالعتداء عليها جنســـيا تســـع 
مرات وبطريقة عنيفة، موضحة أّن األمر حدث 
في عدة مـــدن أوروبية خالل الفترة بين مطلع 

العام 2013 ويونيو 2014.
وقالـــت المرأة البالغة مـــن العمر 45 عاما 
إنهـــا اعترفت لحفيد حســـن البنا بممارســـة 

عالقات جنســـية مـــع المدير العـــام لصندوق 
النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس كان، 
األمر الذي اســـتغله رمضان من أجل ابتزازها 

والضغط عليها لتسكت عن أفعاله.
وأضافت مـــاري أنها ”ُأكرهـــت وُضربت“ 
إلقامـــة عالقتين جنســـيتين ”دون موافقتها“، 
فضـــال عـــن إجبارها علـــى ممارســـة الجنس 

”بطريقة وحشية“.
وأفادت المجلة أن السيدة فرنسية مسلمة 
وكان أول لقـــاء لهـــا مع طـــارق رمضاء في 15 
فبراير 2013، في غرفة بفندق ”راديســـون بلو 
هوتل“ في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث 

كان رمضان يعقد مؤتمرا.

وعلـــى الرغـــم مـــن فظاعـــة اللقـــاء األول 
العنيف، استمرت ماري برؤية طارق رمضان، 
وتعرضت على حّد قولهـــا لعمليات اغتصاب 

أخرى.
وقال مصـــدر مطلع علـــى القضية للمجلة 
الفرنســـية إن طارق رمضان تصرف مع ماري 
كزعيم طائفة وعندما تشتكي من وحشيته كان 
يطلـــب منها أن تصمت وتطيع وأن تســـتأنف 

خضوعها.
الفرنســـية عن  ونقلـــت قناة ”يـــوروب 1“ 
مـــاري قولهـــا ”كان علـــّي أن أطيعـــه، وأكون 
تحـــت تصرفه على مـــدار الســـاعة وأفعل ما 
يطلبه مني، كأن التقط صورا لنفســـي وأنا في 

وضعيـــات خضوع، وأطلب منـــه العفو راكعة 
على ركبتي، وأن أناديه بالسيد“.

وأضافت ”في البداية كنت أكّن له المشاعر، 
وإال مـــا كنت ألوافق على رؤيته، وما إن قابلته 
حتى بـــدأت أبحث عن طريقـــة للتخلص منه، 

لكنني كنت قد فقدت القدرة على التحكم“.
وكانت محكمة فرنســـية قد أمرت الشـــهر 
الماضي باســـتمرار حبس رمضان في فرنسا 
وجرى إعالمه بأنه موضع تحقيق مســـتفيض 
بشـــأن تهم اغتصاب ينفيها. ورفضت النيابة 
العامة في باريـــس اإلفراج عن طارق رمضان، 
وأمرت بتمديد حبســـه على ذمة القضية لدى 

الشرطة الجنائية في العاصمة الفرنسية.

ب املواقف يعيق إنهاء األزمة السياسية اإليطالية
ّ
تصل

دعوى اغتصاب ثالثة تالحق حفيد حسن البنا في سجنه

ماتيو سالفيني: المخاض عسير



} واشــنطن - تدخلـــت الواليـــات المتحـــدة 
عســـكريا في العراق فـــي عـــام 2003، وكانت 
النتيجـــة الحـــرب والفوضى. لكـــن الواليات 
المتحدة لم تتدخل في سوريا في عام 2011، مع 
ذلك كانت النتيجة نفسها: الحرب والفوضى. 
تشير الحالة التي وصلت إليها سوريا اليوم، 
وهي تدخل العام الســـابع من حـــرب مدمرة، 
والوضـــع في العراق، منذ 15 عاما، إلى وجود 
قوة أعمق جمعـــت الدولتين وأوصلتهما إلى 
حالة االنهيار الراهنة، هذه القوة، وفق روبرت 
كابالن، الباحث االســـتراتيجي األميركي، هي 

قوة حزب البعث.
يعتبـــر كابـــالن أن مـــا جمع بين دمشـــق 
وبغـــداد، ومـــا أخضعهمـــا لســـلطة طهران، 
هـــو إرث البعثية. ينطلق كابـــالن من تجربته 
الشـــخصية واطالعه عن قـــرب على األوضاع 
فـــي العراق وســـوريا منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي، ليوضح في دراسة نشرها في مجلة 
فورين بوليسي، كيف أن البعث هو السبب في 

معاناة سوريا والعراق اليوم؟

الغزو األميركي

عندما دخلت القوات األميركية للعراق قبل 
15 عاما، لم تهتم بشـــكل النظام الذي ســـيحل 
محل نظام صدام حســـين في العراق. انصب 
اهتمام واشـــنطن على ما يمكن أن يؤمنه لها 
النظام البديل من مصالح وما يمكن أن يسببه 

لها من تعطيل.
وســـبق أن رعت الواليات المتحدة أنظمة 
دكتاتوريـــة كنظام أوغيســـتو بينوشـــيه في 
تشـــيلي وانقلبـــت علـــى أنظمـــة ديمقراطية 
كحكومة محمد مصدق في إيران، واألمثلة في 
هذا المجال ال تعد وال تحصى. بل إن واشنطن 
أّيـــدت نظـــام البعث فـــي العراق قبـــل وأثناء 
الحرب العراقية اإليرانية ثم انقلبت عليه بعد 
انتهاء الحرب مباشرة. ولم يكن حدث الكويت 
إال مناسبة للتخّلص من نظام بات ال يتناسب 

مع مصالح األميركية الجديدة في المنطقة.
والحقيقة أن الجدل األميركي الداخلي بات 
نادما على خيارات واشـــنطن العراقية وعلى 
ما ارتكبته بحق البلد وجيشـــه ومؤسســـاته. 

وال شـــك أن الميل حاليا إلى احترام 
ومؤسســـاتها  المنطقة  حكومات 

ذلـــك  مـــن  أكثـــر  والذهـــاب 
حركة  بواقـــع  لالعتـــراف 

طالبان في أفغانستان 
مستوحى من الدروس 

العراقية.
لكن المســـألة ال تتعلق 

بـــل  األميركـــي،  بالتدخـــل 
بحيثيـــات هذا التدخـــل وظروفه 

ونتائجـــه، وقبل ذلـــك بوضعية البلد 
وتركيبتـــه. فإذا مـــا حمل التدخل اســـتقرارا 
ليوغســـالفيا الســـابقة، فإنه حمل كارثة إلى 
العراق، فيما عزوفها عن التدخل ولو بشـــكل 
دبلوماسي فاعل في سوريا عّظم حجم الكارثة 

في سوريــا. 
ضمن هذه الزاويـــة، يؤّطر روبرت كابالن 
قراءته، حيث يعتبر أن أّس األزمة في العراق، 
كما في ســـوريا، رغم بعـــض االختالفات، هو 
أيديولوجيا البعـــث التي اخُترعت في جامعة 
الســـوربون قبـــل ســـتة عقـــود، ووصلت إلى 
أقصى درجـــات الشـــمولية في عهـــدي نظام 

صدام حسين وحافظ وبشار األسد.

يعـــرف كابـــالن البعثيـــة بأنهـــا مزيج من 
واالشـــتراكية  العلمانيـــة  العربيـــة  القوميـــة 
الشـــرقية، ويضيـــف قائـــال إنهـــا ”الكابوس 
العنيـــف الـــذي دمـــر األراضي ما بيـــن البحر 
المتوســـط   والهضبة اإليرانية في أوائل القرن 
الحادي والعشرين“، وآثارها نقف عليها اليوم 

عبر الدمار الحاصل في العراق وسوريا.

قوقعة الطغيان

في عام 1998 في بيروت، قبل ثالث سنوات 
مـــن أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، قابـــل كابالن 
الكاتـــب اللبناني إلياس خـــوري الذي قال في 
مـــا يتعلق بأنظمة الحكم في العراق وســـوريا 
”نجحـــت هـــذه األنظمة فـــي تدميـــر ليس فقط 
مجتمعاتهـــا ولكـــن (أيضا) في عـــدم خلق أي 
بدائل أخرى لها، وألنه ال يوجد بديل يستطيع 
البقاء فقد يكون االختيار بين السيطرة الكاملة 

والفوضى الكلية“.
واعتمـــد اســـتبصار خـــوري علـــى ِعلمـــه 
بأن حافظ األســـد وصدام حســـين اســـتخدما 
عقودهمـــا العديدة في الســـلطة لبنـــاء هياكل 
أمنية مســـتحدثة (أجهزة األمن) تشبه الدولة، 
وتعاملت مع الشعوب على أنها ”رعية“ وليست 
مواطنيـــن، وتمت تعبئة التناقضـــات العرقية 
والطائفيـــة في زجاجات قابلـــة لالنفجار، بدال 
مـــن أن تكون مصحوبـــة بالتنمية االقتصادية 
والسياســـية الصحيـــة. فقد كمنـــت الفراغات 

الطغيان. المطلقة تحت ”قوقعة“ 
وفـــي أصل هذا الفشـــل الكامل في صياغة 
هويـــات علمانيـــة نابضة بالحيـــاة تمتد عبر 
الخطـــوط العرقيـــة والطائفيـــة فـــي ســـوريا 
والعـــراق ظهرت األيديولوجيـــا البعثية، التي 
كانت أكثر فتكا بكثير من طغيان البرجوازيين 
العاديين فـــي مصر وتونس وأماكن أخرى من 
العالم العربـــي. فكلما كانـــت األيديولوجيات 
أكثر تجريدا وشمولية، زاد الدم الذي يتبعها، 
وذلـــك ألنـــه بمجرد إســـقاط زعيـــم أو تحديه، 
فـــإن مثل هذه األيديولوجيـــات ال توفر طبقات 
وســـيطة من المجتمع المدني –تتوسط النظام 
فـــي األعلـــى والقبيلـــة واألســـرة الممتدة في 

األسفل– لربط البالد ببعضها البعض.

ويرى كابالن أن ما كتبه العالم الفرنســـي 
أوليفييـــه روا عـــن األصولييـــن اإلســـالميين 
المتعلميـــن اليوم، ينطبق أيضا على البعثيين 
العلمانييـــن؛ ألن مجتمعاتهـــم تجاهلت أبناء 
الطبقات الدنيا والوســـطى، والذين اســـتاؤوا 
من وضعهم وحلموا بالثورة التي من شـــأنها 

أن تمحو البرجوازية العربية تماما.
وبحلـــول أوائـــل الســـتينات مـــن القـــرن 
الماضـــي ظهرت نخـــب جديـــدة ال تنتمي إلى 
طبقـــات التجـــار في دمشـــق وبغـــداد وال إلى 
النخـــب العثمانيـــة واألوروبيـــة. مـــن الطبقة 
الوســـطى الدمشـــقية خرج عضـــوان بعثيان 
أحدهما مســـيحي وآخر مســـلم، وهما ميشيل 

عفلـــق وصالح الديـــن بيطار، اللـــذان انجذبا 
نحو األيديولوجيـــات البارزة التي تدور حول 
أوروبا ودرســـوها كطالبين في فرنســـا خالل 

أوائل الثالثينات من القرن الماضي.
ومـــا ظهر بعد ذلك هو خليـــط من القومية 
العربية والماركســـية، ونظريـــات ألمانية عن 
هويـــة مثالية للدم واألرض كانت ســـائدة بين 
النازيين في ذلك الوقت. واستطاعا في النهاية 
والنشـــطاء  كســـب اهتمام بعـــض الضبـــاط 
العسكريين الصاعدين وقتها مثل حافظ األسد 

وصدام حسين.
بالطبع، كانت هنـــاك دائما فوارق إقليمية 
داخـــل أيديولوجيـــا البعث. العـــراق في عهد 
صدام حســـين، حيث لم يكـــن الناس يجرأون 
على الهمس بشـــأن النظام فـــي منازلهم، كان 
أكثـــر قمعا بكثير من ســـوريا فـــي عهد حافظ 
األسد، الذي ســـمح بالمعارضة طالما أنها لم 

تكن علنية.
ويتحـــدث كابالن عن تجربته قائال ”عندما 
كنت صحافيا من السبعينات إلى التسعينات 
(من القرن الماضي)، زرت سوريا بشكل دوري 
وســـافرت باألتوبيـــس، واجتمعت بالناس في 
كل مـــكان دون الحاجـــة إلى مرافقـــة. لكن في 
العـــراق، وبعـــد رحلـــة ليوم واحد مـــن بغداد 
جنوبا إلى النجف فـــي عام 1984، تم تحذيري 
بأقـــوى العبارات مـــن عدم محاولـــة ذلك مرة 
أخرى. وعندما ســـافرت إلى شمال العراق بعد 
عامين، لم أتمكن من القيام بذلك إال مع مرافق، 
بعـــد أن أخذت مني الســـلطات جواز ســـفري  

بشكل مؤقت“.
ويضيف كابالن ”في العراق في ثمانينات 
القرن العشـــرين، كان علّي تســـليم نســـختي 
اإلخبارية إلى مســـؤول وراء نافـــذة زجاجية 
ســـميكة، ليرســـلها إلى المحررين باستخدام 
التلكـــس. بينمـــا فـــي ســـوريا كان يمكننـــي 
الذهاب إلى أي مكتب بريد وإرســـال نسختي 
دون الخضـــوع للمراقبة. كان العـــراق وقتها 
أشبه بساحة الســـجن الواسعة التي تشعلها 
مصابيـــح عالية القوة. كان صـــّدام يطلب من 
المجتمـــع العراقـــي أن يكون دائما مســـتعدا 
للحـــرب. وبعد حربه مع إيران التي اســـتمرت 
لعقـــد من الزمان في الثمانينـــات، دخل صدام 
الكويت في عام 1990. وهذا الغزو األخير شّكل 

بداية النهاية الدموية أليديولوجيا البعث“.

البعث السوري

بعد 21 تغييرا للحكومة في السنوات األربع 
والعشرين األولى من استقاللها، حدث انقالب 
في ســـوريا جلب حافظ األسد إلى السلطة في 
عام 1970. وبالرغم من مســـاعدة المستشارين 
األمنيين السوفييت، الذين استخدموا أساليب 
التعذيب والمراقبة، في تحقيق االســـتقرار، لم 
يفعل األسد شيئا للحفاظ على هذا االستقرار.

إلى  تحويـــل ”الرعيـــة“  مـــن  وبـــدال 
مواطنين، وتوحيـــد جميع الطوائف 
المتفرقـــة فـــي البـــالد -الســـنة 
والشـــيعة واألكـــراد واألرمن 
والمسيحيين العرب 
لجـــأ فقـــط إلـــى اتباع   –
العقيـــم  القمـــع  أســـلوب 
(رغم أنه كان أخف من الشـــكل 
القمعـــي الـــذي اتبعه صـــدام في 

العراق).
مـــا كانـــت ســـوريا بحاجـــة إليه في 
ذلك الوقت دكتاتورية مســـتنيرة شـــبيهة بما 
كان يقدمـــه الحبيب بورقيبة فـــي تونس. لكن 
بسبب كونه ينتمي إلى أقلية علوية، لم يشعر 
األســـد األب باألمان إطالقـــا تجاه تطبيق هذه 
الدكتاتورية المســـتنيرة. ومع األســـف، كانت 
عقيدة البعث تفتقر إلى الشرعية المتأّصلة في 
الملكيات العربية التـــي كانت قادرة، بالتالي، 
على تزويد شـــعوبها بجرعة كافية من الحرية 
التي سمحت بدورها بقياس المجتمع المدني 

الذي كانت األنظمة البعثية تفتقر إليه.
هكذا، تفككت ســـوريا عندمـــا واجه نظام 
بشـــار األســـد احتجاجات خطيرة. فهل كانت 
الواليـــات المتحـــدة قـــادرة على إيقـــاف هذه 
المذابـــح لو تدخلت بعد عـــام 2011؟ هذا األمر 
يبقى مجهوال. لكن مـــا هو معلوم وفق كابالن 
هـــو أن البعـــث في العراق لم يكـــن لينجو من 
انتفاضة كبرى لقلبـــه حتى لو تركت الواليات 
المتحدة صدام حسين في السلطة حتى 2011، 
ألن االنقســـامات الطائفية واالثنية بين السنة 
والشيعة واألكراد كانت أكثر حدة في العراق، 

مقارنة بما كانت عليه في سوريا.

نهاية القرن العشرين

يؤكـــد كبـــالن أنه ال يمكـــن بأي حـــال من 
األحـــوال تجاهـــل عواقـــب الغـــزو األميركـــي 
للعـــراق، الذي أيده بشـــكل شـــخصي. فحرب 
العـــراق لم تكن تســـتحق تكلفـــة 4500 أو نحو 
ذلك من القتلى األميركيين وعشرات اآلالف من 
المصابيـــن، فضال عن حجم الخســـائر األكبر 
وعدد القتلى والمصابين في الجانب العراقي.

لقـــد تعافـــت رومانيـــا بعـــد أيـــام قليلـــة 
مـــن الفوضـــى التـــي عمـــت فيها إثر ســـقوط 
تشاوشيســـكو ألن جنـــاح الحـــزب الشـــيوعي 
الروماني المعتدل قد استولى على السلطة في 
مرحلة انتقالية دامت عدة سنوات قبل أن تظهر 
الديمقراطيـــة الحقيقية هناك، أمـــا في العراق 
فـــكان الحكم البعثي شـــموليا إلى درجة أنه لم 
يخلـــق بديال، حتـــى أن البعثيين كانوا بحاجة 
على األقل إلى إدارة العراق بعد إسقاط صدام. 
واليوم، أيا كان ما يفعله الغرب في سوريا، من 
األفضل أن تكون هناك خطة تفصيلية مســـبقة 

لما سيحدث.
ويرى الكاتـــب العراقي فاروق يوســـف أن 
هناك مسافة شاســـعة تفصل بين البعثين هي 
نفسها المسافة التي تفصل بين نظامي الحكم 
في ســـوريا والعـــراق. فـــإذا كان النظامان قد 
عمال على عزل بلديهما وشـــعبيهما عن العالم 
-وهي ذريعة  الخارجي خشـــية ”المؤامـــرات“ 
ليســـت إال من أجل إقامة الحكـــم المطلق- فإن 
النظام في ســـوريا كان على المستوى العملي 
أكثر مرونة على المســـتوى الخارجي من خالل 
تمتيـــن عالقاته بجزء أساســـي من العالم وهو 
الجـــزء الـــذي وقف مع ســـوريا حين اشـــتدت 
أزمتهـــا مهددة بســـقوط النظام.أما في العراق 
فإلى جانب دموية النظام -وهو أمر له تاريخه 
ولم يتم اختراعه من قبل البعث الذي بالغ فيه- 
تدهـــورت العالقـــة التي تربط العـــراق بالعالم 
الخارجي بطريقة لم تكن متوقعة في سبعينات 
القـــرن الماضـــي، يـــوم كانت للعـــراق عالقات 
حسنة بأوروبا، شرقها وغربها على حد سواء. 
كمـــا أن كارثة الكويت عـــام 1990 قطعت عالقة 
العـــراق بمحيطه العربي لذلـــك كان غزوه عام 

2003 ميســـرا ولم يكن في اإلمـــكان تفاديه بعد 
أن مضـــى النظام في طريـــق الالعودة ولم يعد 
يمتلك ما يؤهله شـــعبيا لالستمرار“. ويضيف 
فاروق يوســـف أنه ”على العكس من ذلك تماما 
فإن القاعدة الشعبية للنظام الحاكم في سوريا 
ال تزال واســـعة بالرغم من كل ما سببته الحرب 
من كوارث إنســـانية وبيئية لسوريا. وإذا كان 
النظام قد نجا من ضربة أميركية كانت مخططة 
فإن ذلك ال يعود إلى قوته الداخلية بل إلى قوة 
تحالفاته التي وقفت في وقت سابقا حائال دون 
أن تقوم القوات األميركية بغزو سوريا بعد غزو 
العراق. إضافة إلى أن الحل الغربي في سوريا 
كان مختلفا عن الحل في العراق من وجهة نظر 

صناع القرار االستخباراتي الغربيين“.
ويؤكـــد لـ“العـــرب“ أنه ”كان مـــن البديهي 
أن ال يتعـــرض الخصمـــان البعثيـــان للمصير 
نفســـه. فما حـــدث للعراق كان فـــي مجمله من 
صناعة النظام الذي ُقدر له أن يحكم بلدا فأفقر 
شـــعبه بحروبه وهو ما جعل لعاب الشـــركات 
األميركية يســـيل من أجل الســـيطرة على نفط 
العـــراق أما في ســـوريا فإن ما حـــدث يؤكد أن 
مســـؤولية النظـــام ليســـت الجزء األبـــرز في 
المســـألة. التدخالت اإلقليميـــة والدولية تؤكد 
أن الحرب في ســـوريا كانت جـــزءا من مخطط 
تغيير المنطقة سياســـيا. وهو ما وقع من غير 

االضطرار إلى إسقاط النظام“.
وهكذا، جاء غزو العراق ليكشف النقاب عن 
الفـــراغ المطلق لأليديولوجيا البعثية من جهة 
ونهاية الهيمنة األحادية القطبية األميركية من 
جهـــة أخرى. ومع دخول العـــراق في الفوضى 
الدموية في السنوات التي أعقبت الغزو، انتهى 

القرن العشرين بمعناه التاريخي الحقيقي.

الفوضى في العراق وسوريا: إرث البعث الذي تقاسمته واشنطن وطهران

كلما كانت األيديولوجيات أكثر شمولية زاد الدم الذي يتبعها

صدام حسني أحتفى بميشيل عفلق السوري بوصفه مؤسسا لحزب البعث

[ النفوذ اإليراني نتج عن تآكل البعثيين وحسابات األميركيين الخاطئة  [ الحرب في سوريا مخطط بدأ مع غزو العراق لتغيير المنطقة

في 
العمق

{يجب أن نتعاون لمحاربة الفســـاد بعمق فمهمتنا ليســـت ســـهلة لكنها في الوقت ذاته ليست 
مستحيلة.. يجب أن ننبذ الطائفية والعنصرية ألنهما تشكالن خطرا على العراق}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{تركيا ال تعتزم تسليم منطقة عفرين إلى القوات الحكومية السورية بعد استكمال السيطرة 
عليها من المسلحين األكراد}.

إبراهيم قالن
املتحدث باسم الرئاسة التركية

ــــــاح األميركيون العراق في 20 مارس 2003، هــــــذا التاريخ الفاصل الذي فجر بركان  اجت
الفوضى واإلرهاب والطائفية في الشــــــرق األوسط. وبعد ثماني سنوات من ذلك التاريخ، 
خرج الســــــوريون في درعا (17 مارس 2011) في مظاهرات ســــــلمية ضد النظام انقلبت 
إلى حرب مزدوجة: حرب بني النظام السوري واملعارضة، وحرب دولية متعددة اجلبهات، 
وفيما يحّمل التابعون الواليات املتحدة مسؤولية ما يجري في العراق منذ 15 عاما، بسبب 
تدخلها العســــــكري، وفي ســــــوريا، منذ سبع سنوات، بســــــبب عدم تدخلها، يرى اخلبير 
االســــــتراتيجي روبرت كابالن أن التشــــــخيص يجب أن يكون أعمق من ذلك، حيث يقول 
ــــــت هناك أخطاء أميركية في العراق وفي ســــــوريا، ولكن البعثية، أوال وقبل كل شــــــيء،  ”كان

هي التي وفرت األساس السياسي واالجتماعي للفوضى العراقية والسورية“.
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مأساة الحرب السورية: جيل من األطفال الضائعين

مسافة شاسعة تفصل بني البعثني السوري والعراقي

روبرت كابالن
كاتب أميركي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

األيديولوجيا الشمولية 
لنظام البعث هي السبب 

في معاناة سوريا 
والعراق اليوم 

ي

ما حدث للعراق من 
صناعة النظام أما في 

سوريا فمسؤولية البعث 
ليست اجلزء األبرز
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في 
العمق

{لألســـف قطر تغرد خارج الســـرب منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن طردهـــا من مجلس التعاون 
الخليجي أمر غير وارد}.

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين

{مصر في الوقت الراهن ســـتضطر للتعامل مع الحرائق المشـــتعلة حولها، ألنها تخلق إحساسا 
بالضرورة الملحة}.

نبيل فهمي
دبلوماسي مصري

} لنــدن – في 5 يونيو الماضي، قاطعت مصر 
والســـعودية والبحرين واإلمارات، قطر ضمن 
أزمـــة تصاعـــدت واتخذت أبعـــادا مختلفة عن 
كل األزمـــات التـــي مرت بها العالقـــة بين قطر 
والســـعودية وغيرها من دول الخليج العربي، 
ومصر. واعتقدت حينها، الدوحة، ومن ســـارع 
إلـــى النفخ في نيـــران األزمة، كتركيـــا وإيران، 
أنها ســـتكون عابرة كسابقاتها. لكن، ما حصل 
هو العكـــس، وطال عمر المقاطعـــة، وال توجد 
مؤشرات على أنها ستنتهي إال في حال التزمت 

قطر بمطالب دول المقاطعة.

تظهر أدلـــة متزايدة علـــى أن أزمة الخليج 
أبعـــد ما تكون عن الحل. وفي الواقع، شـــهدت 
األسابيع األخيرة المزيد من عالمات التصعيد. 
وقـــد بحثـــت الواليات المتحدة ســـبال لتوطيد 
عالقاتها الوثيقة مع طرفـــي األزمة الخليجية. 
لكن، وفي حين أن هناك احتماال بأن تقوم إدارة 
ترامب بعقد قمـــة خليجية، إال أنه بالكاد تظهر 
هنـــاك الرغبة فـــي التوصل إلى حل وســـط من 

جانب األطراف المتخاصمة.
ومع مـــرور الوقـــت، تضيـــق الحلقة حول 
قطر وتتســـع دائرة االتهامـــات وتتضح صحة 
مـــا بنـــت عليـــه دول المقاطعة موقفهـــا مقابل 
ضعف حجة قطر أمام القرائن واإلثباتات التي 
تؤكـــد دورها فـــي دعهم الجماعات المتشـــددة 
والتخطيـــط لزعزعة االســـتقرار في دول عربية 
عديـــدة. وأّدى تطور األزمة إلـــى حالة احتقان 
داخلية لم تعد تنفـــع في تهدئتها التصريحات 

وجوالت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووزير 
خارجيته الشـــيخ عبدالرحمـــن آل الثاني لدول 
أوروبا والواليات المتحدة األميركية بحثا عن 
حـــل لألزمة، وهو ما لن يجـــده هناك، ألن الحل 

خليجي داخلي.
وفـــي الوقت الذي تشـــكل فيـــه األزمة بين 
رباعـــي المقاطعة من جهـــة والدوحة من جهة 
أخرى تحديـــا خطيرا على اســـتقرار الحكومة 
خطابهـــا  إلـــى  بالنظـــر  وخاصـــة  القطريـــة، 
وتصرفاتهـــا، فإن االســـتقرار االقتصادي الذي 
توفـــره االحتياطـــات الماليـــة الضخمة والذي 
يعتمد عليه النظام القطـــري في تعنته الحالي 
لن يبقـــى على حالـــه مع تقلـــص االحتياطات 
النقديـــة نتيجة االعتماد المفـــرط عليها، األمر 
الـــذي ســـيفرض على قطـــر مراجعـــة مواقفها 
منذ انـــدالع األزمة خصوصا وأن االعتماد على 
الحليفيـــن التركي واإليراني لـــن يفيدها كثيرا 

مع تعّقد الوضع نتيجة استمرار األزمة.
ولجـــأ النظام القطـــري مؤخرا إلـــى ورقة 
اإلصالحـــات الداخليـــة علها تخفـــف من حالة 
االحتقان المرشـــحة للمزيد من التصعيد حيث 
أطلقت الدوحـــة خطتها التطويرية التي تعرف 
باســـم ”اســـتراتيجية التنمية الوطنية الثانية 
�22-2018، والتـــي تركـــز على جعـــل قطر أكثر 
اعتمـــادا على نفســـها في مواجهـــة المقاطعة. 
ومن بين أهداف االســـتراتيجية زيادة نســـبة 
اإلنتـــاج المحلـــي في مجالي تربية المواشـــي 
وصيد األسماك، ليبلغ اعتماد قطر على اإلنتاج 
المحلي في هذين المجالين 30 و65 بالمئة على 

التوالي بحلول عام 2022.
الباحثـــة في  وتقّيـــم كريســـتين ســـميث، 
معهـــد الدول العربية الخليجية في واشـــنطن، 
حركـــة اإلصـــالح فـــي قطر، مشـــيرة إلـــى أنه 
وعلى الرغم من التقاريـــر التي تقول إن األزمة 
تحفز إصالحات تقدمية رئيســـية في قطر، فإن 

التجربة والتاريخ يؤكدان أنه من غير المحتمل 
أن ُتقدم الدوحـــة على اتخاذ إجراءات صريحة 

وجريئة خصوصا داخل بيئة األزمة الحالية.
وكان مـــن ضمـــن إحـــدى الوســـائل التـــي 
اتبعتهـــا قطـــر من أجـــل تقويـــة الروابط بين 
قيادتها وشعبها هي العمل على تمديد الحقوق 
السياســـية، حيث انطلقت الشـــائعات بأن قطر 
ســـتنفذ في النهاية الخطة التي طال تأجيلها، 
وهي الســـماح بإجراء انتخابات لثلثي مجلس 

الشورى. 
فـــي 14  تميـــم،  الشـــيخ  خطـــاب  أن  بيـــد 
نوفمبـــر 2017، أمـــام مجلس الشـــورى األخير 
أمام المجلـــس لم يحِو تصريحـــا واضحا في 
هذا الشـــأن، بـــل أكد للمجلس بـــدال من ذلك أن 
الحكومة تواصل التحضيـــر لالنتخابات، بما 
في ذلك صياغة التدابير التشريعية التي سيتم 

تسليمها إلى المجلس.
ســـيكون الســـماح للشـــعب بالذهـــاب إلى 
صناديـــق االقتـــراع بمثابة تحرك جـــريء من 
جانـــب أمير قطر ليحظى بتأييد شـــعبه، لكنها 
ستكون أيضا خطوة محفوفة بالمخاطر، نظرا 

للشكوك التي يبدو أنها تحيط بهذه الخطة من 
أجل التمكين التشريعي والمشاركة السياسية 

الشعبية.
وقد كانت الخطة األولية لالنتخابات جزءا 
مـــن خطـــة اإلصالحـــات التي وضعهـــا األمير 
الســـابق، الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل ثاني، 
بعـــد اإلطاحة بوالده من الحكـــم في عام 1995، 
حيث عاشـــت قطر وقتًا مماثال مـــن التحديات 

والصعاب. 
وكانت اإلصالحات وســـيلة لحشد االهتمام 
الدولي والدعم الشعبي وقتها. وقد توافق هذا 
الوعد االنتخابي مع حـــركات إصالحية أخرى 
حدثـــت في نفـــس الوقت، منهـــا اعتماد تمكين 
المرأة وتوســـيع نطاق الحريات اإلعالمية، بما 
في ذلك إنشاء قناة الجزيرة. وبمجرد أن أصبح 
حكم الشـــيخ حمد آمنا، انطفأ حماس حكومته، 
واقتصرت االنتخابات علـــى المجلس البلدي، 

الذي يعتبر فقط هيئة استشارية.
وتقـــول كريســـتين ســـميث إنـــه مـــن بين 
األســـباب التي ســـاهمت في التأخيـــر المتكرر 
إلقامـــة انتخابـــات مجلـــس الشـــورى تصارع 

الحكومة مع الدوائر االنتخابية، وبالتحديد في 
كيفية بناء الدوائر االنتخابية التي من شـــأنها 
للتمثيل القبلي.  أن تســـفر عن توازن ”عـــادل“ 
وتضيـــف أن هـــذا االهتمـــام نفســـه بالمالمح 
السياســـية للقبائل، خاصة تلك التي تبعد عن 
عائلـــة آل ثاني الحاكمـــة، كان واضحا جدا في 

اعتماد قانون الجنسية لعام 2005 في قطر.
وأظهـــرت اإلجـــراءات التـــي اتخذتها قطر 
مؤخرا، بحســـب مـــا ذكـــره الشـــيخ تميم في 
خطابـــه الذي ألقـــاه أمـــام مجلس الشـــورى، 
عـــزم اإلمارة الصغيرة علـــى التكيف مع البيئة 
الخليجية المتغيرة من خالل تعزيز تحالفاتها 
ومؤسساتها  االقتصادي  واستقاللها  األجنبية 
السياســـية، لكن وفي حين أن أزمة الخليج قد 
تعجـــل من إعادة التـــوازن الجيوســـتراتيجي 
وإعـــادة الهيكلـــة االقتصادية باعتبـــاره أمرا 
ضروريـــا، فـــإن أي تعديـــالت أخـــرى تقتـــرن 
بالعالقـــة الحساســـة بين حاكم قطر وشـــعبه 
ســـيتم المضي فيها بحذر شـــديد، ولن يغامر 
النظـــام بإصالحات قد تشـــكل خطرا عليه على 

المدى البعيد.

نادين عوض الله وجون ديفيسون

} القاهــرة - عندما أعلن ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن ســـلمان عن عزمه القيام بأول 
رحلة رسمية له إلى الخارج، منذ أن تولى والية 
العهد، كان مـــن الطبيعي أن مصر هي الوجهة 
األولـــى لألميـــر محمد بـــن ســـلمان العتبارات 
تاريخية وسياســـية واستراتيجية واقتصادية 
وثقافية، وانطالقا من قناعة عّبر عنها ولي عهد 
السعودية بقوله ”عندما تقوم مصر، فالمنطقة 

كلها تستطيع أن تنهض“.
ولطالمـــا كانت الســـعودية ومصـــر القلب 
النابـــض فـــي الشـــرق األوســـط، وحتـــى بعد 
تغّيـــر الكثير من المعطيات االســـتراتيجية في 
المنطقـــة، وصعود قوى إقليميـــة أخرى فاعلة 
ومؤثـــرة، وتراجـــع دور مصـــر، وتأّثـــر البالد 
بتداعيـــات ثـــورة 25 ينايـــر ثم حكـــم اإلخوان 
وســـقوطهم مـــع ثـــورة 30 يناير، ظلـــت مصر 
محافظة على تلك المكانة المحورية اإلقليمية.

في إشـــارة إلى االضطرابات التي اجتاحت 
مصر في أعقاب االنتفاضة الشعبية عام 2011، 
قال األمير محمد لرؤســـاء تحرير الصحف في 
القاهـــرة ”كنـــت فاقد األمل تماما فـــي أن تقوم 
مصـــر، وكنت أدعـــو الله أال تنهـــار، وما رأيته 
اليـــوم أكد لـــي أن الله اســـتجاب لدعائي، فقد 

رأيت تفاعال كبيرا في مستقبل المنطقة“.
ويتزايد الـــدور الذي تلعبـــه دول خليجية 
علـــى  للحفـــاظ  واإلمـــارات  الســـعودية  مثـــل 
األمـــن اإلقليمـــي وتـــدارك تداعيات سياســـات 
القـــوى الدوليـــة، وخصوصـــا األميركية، التي 
فتحـــت المنطقة على أخطـــار عديدة خصوصا 
التهديـــدات اإليرانيـــة واإلرهـــاب، لكن توضح 
تصريحات ولي عهد الســـعودية أن مصر تبقى 
طرفا مهما ضمن الكتلة اإلقليمية في المنطقة. 
من هنا، يأتي الدعم الذي تقدمه السعودية 
واإلمارات إلـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي الذي تخوض قواته حربا على تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية في شـــبه جزيرة ســـيناء، 
ضمن سياســـة تهدف إلى الحفاظ على األمنين 
إلى  المصري واإلقليمي، دون نزوع ”سلطوي“ 

االستفراد بالزعامة اإلقليمية.
ومع اقتراب عدد سكان مصر من 100 مليون 
نســـمة أي نحو ربع ســـكان العالم العربي فإن 

اســـتقرار مصـــر مازالت لـــه أهميته بالنســـبة 
للمنطقـــة، لكنهـــا نادرا ما تتولـــى القيادة اآلن 
عندما تقـــع األزمات، وهي سياســـة انتهجتها 
مصر منذ عهد الرئيس األسبق حسني مبارك.

ويقول أنصار السيسي، الذي يسعى للفوز 
بفترة رئاســـية ثانية في االنتخابات الرئاسية 
هذا الشهر، إنه بإمكانه أن يحقق األمن ويحيي 
الـــدور المحـــوري لمصر في الوســـاطة ضمن 

محادثات السالم في الشرق األوسط.
غير أن دبلوماســـيين يقولون إنه ما دامت 
مصر تواجه مشـــاكل أمنيـــة داخلية والمنطقة 
تشهد اضطرابا فســـتركز القاهرة على قضايا 

أقرب إليها جغرافيا.

وقال الدبلوماســـي نبيل فهمـــي، الذي كان 
مسؤوال في مقتبل العمر عندما أصبحت مصر 
أول دولة تبرم معاهدة ســـالم مع إسرائيل عام 
1979، ”ما من شك في أننا خالل أوقات معينة قد 

حسمنا الحرب والسالم في الشرق األوسط“.
وأضـــاف فهمي، الذي شـــغل منصب وزير 
الخارجية عاما بعد أن أمســـك السيسي بزمام 
األمـــور في مصـــر عام 2013 كما شـــغل منصب 
ســـفير مصر في واشـــنطن في عهد مبارك، أنه 
”عندما تمر بعملية انتقاليـــة ينظر الناس إليك 
ويقولـــون ‘يبدو أنك مشـــغول‘ ولذلك ال يمكنك 

فعال أن تمتلك ذلك النفوذ“.
ورغم أن السيسي ســـار في مسار منفصل 
في ما يتعلق بســـوريا واختـــار أال يتبع النهج 
المتشـــدد الـــذي التزمـــت بـــه الريـــاض ضـــد 
الرئيس السوري بشار األسد، فإن ذلك ال يلغي 
االتفاق في مجاالت أخرى حيث تشـــترك مصر 
والســـعودية في معارضة جماعة اإلخوان، كما 
أنه أّيد مواقـــف الرياض وأبوظبي فانضّم إلى 
مقاطعة قطر ودّعم بقـــدر محدود حربهما على 
المقاتليـــن الحوثيين المتحالفين مع إيران في 

اليمن.

خالل فترة الرئاســـة األولى عزز السيسي 
عالقاته مع روســـيا والصين محـــاوال التقليل 
من االعتماد على الشراكة المستمرة منذ أربعة 

عقود مع الواليات المتحدة. 
غير أن شـــواغل السياسة الخارجية األكثر 
إلحاحـــا لدى مصـــر تكمن فـــي حدودها. فمن 
ناحيـــة الغرب خلقت حالـــة الفوضى في ليبيا 
منذ اإلطاحة بمعمر القذافي قبل سبع سنوات 
وضعـــا أمنيا خطيرا على أعتـــاب مصر، ومن 
الشـــرق خلقت الخالفات الفلســـطينية وضعا 
غيـــر مســـتقّر فـــي قطاع غـــزة رغـــم أن األزمة 
في شـــبه جزيرة ســـيناء حيث تقاتـــل القوات 
المصرية المتطرفين تطغى على هذا الوضع. 

أما في الجنوب فتشـــعر القاهرة باالنزعاج 
من الســـّد الذي تبنيه إثيوبيـــا على نهر النيل 
ويهّدد موردهـــا من المياه الـــذي تعتمد عليه 
مصر فـــي الزراعة. وقـــد أعلنـــت إثيوبيا بدء 
العمل في بناء الســـد بعد أسابيع من اإلطاحة 
بمبارك عندما لم تتـــرك االضطرابات الداخلية 

مجاال يذكر أمام مصر للرد.
وقـــال فهمـــي إن مصر في الوقـــت الراهن 
”ســـتضطر للتعامل مـــع الحرائق المشـــتعلة 
حولهـــا ألنهـــا تخلـــق إحساســـا بالضـــرورة 
الملحة“. وقال دبلوماسي غربي إن األولويات 
الداخلية التي حددتها المؤسســـة العســـكرية 
المهيمنة في مصر قلصت اآلفاق الدبلوماسية 
للقاهـــرة. وأضاف أن ”مياه النيل وليبيا وغزة 
هي القضايا الرئيســـية الثالث التي تهتم بها 
مصر. وكلها يحركها جدول األعمال الداخلي ال 

الرغبة في لعب دور إقليمي“. 
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
أحمد أبوزيد إن ليبيا وغزة تمثالن مشـــكلتين 

أمنيتين في األساس.
وقال إن ”مصر تحاول التقليل من عمليات 
تهريـــب الســـالح والمتطرفين عبـــر حدودها 
الصحراويـــة الممتدة علـــى 1200 كيلومتر مع 
ليبيـــا، في حين أنها تريد في غزة المســـاعدة 
في تهدئة الوضع والوساطة بين حركة حماس 
التي تحكم القطاع وبين الســـلطة الفلسطينية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة“. وأضـــاف أن الشـــرق 
األوسط يواجه تحديات أمنية وإنسانية هائلة 
وبالتالـــي ”يتطلب ذلك اهتماما أكبر بالقضايا 

األمنية“.

قطر: هل يغامر النظام بإصالحات قد تشكل خطرا عليه على المدى البعيد

السياسة الخارجية المصرية: الحفاظ على األمن اإلقليمي دون نزوع نحو الزعامة

ال حل يلوح في األفق

أمن السعودية من أمن مصر

[ شكوك تحيط بجدية الحديث عن اتخاذ إجراءات صريحة جريئة  [ خيارات الدوحة للخروج بفوائد من أزمة المقاطعة تضيق
في محاولة جديدة للتخفيف من ضغط الشــــــارع القطري ترّوج الدوحة إلجراء حزمة من 
اإلصالحات السياسية واالجتماعية والتعديالت القانونية، مثل اعتماد مشروع انتخابات 
مجلس الشورى الذي طال انتظاره، ومنح حق اإلقامة الدائمة ألطفال األمهات القطريات 
عن طريق تأسيس نظام ”البطاقة اخلضراء“، لكن املتابعني للشأن القطري ال ينظرون بأمل 
كبير في حتقيق جدّي لهذه اإلصالحات خصوصا االجتماعية والسياسية، مشيرين إلى 
أن هذه السياســــــة اتبعها من قبل أمير قطر الســــــابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد 
ــــــده من احلكم في عام 1995، حيث كانت اإلصالحات ورقة لكســــــب الدعم  اإلطاحــــــة بوال
الشــــــعبي وكســــــب رضاء  القوى الدولية، وســــــرعان ما انتهت صالحيتها عندما أحكم 

قبضته على السلطة.

مياه النيل وليبيا وغزة هي القضايا 
مصر  بها  تهتم  التي  الرئيسية 
ويحركها جدول األعمال الداخلي ال 

الرغبة في لعب دور إقليمي

◄

كريستين سميث: 
من غير المحتمل أن ُتقدم 
الدوحة على اتخاذ إجراءات 

صريحة وجريئة
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} ما حصل في واشنطن كان أمرا أكثر من 
طبيعي في ضوء العالقة السيئة القائمة 

منذ فترة طويلة بني دونالد ترامب وركس 
تيلرسون. لم يترّدد تيلرسون في وصف 

ترامب بـ“األحمق“ في مّرة من املرات. 
ما ليس طبيعيا أن ُيقيل رئيس الواليات 

املتحدة وزير اخلارجية بالطريقة التي جلأ 
إليها دونالد ترامب، أي بواسطة تغريدة. 

تعّمد ترامب إهانة تيلرسون. هذا ال يحدث 
عادة في الواليات املتحدة حيث يوجد 
حّد أدنى من اللياقات في التعاطي بني 
املسؤولني في اإلدارة الواحدة. لم يراع 
ترامب، عندما طرد ركس تيلرسون، أي 

لياقات من أي نوع. أظهر بكل بساطة أنه 
رئيس غير تقليدي للقوة العظمى الوحيدة 

في العالم. هل يكفي األسلوب املعتمد في 
إخراج تيلرسون من وزارة اخلارجية كي 

يستطيع الرئيس األميركي القول بعد اآلن 
إّنه بات طليق اليدين في إتباع سياسة أكثر 
هجومية في املجال اخلارجي، خصوصا مع 

إيران؟
منذ توّلى تيلرسون وزارة اخلارجية 
األميركية والسؤال هل ال يزال من وزن 

لهذه الوزارة؟ أدار الرئيس السابق لشركة 
”إكسون موبيل“، وهي من أكبر شركات 

النفط األميركية، وزارة اخلارجية كما لو 
أّنها مؤسسة في حاجة إلى إعادة هيكلة 

كي تتحّول إلى شركة رابحة. لم يفّرق 
في أي حلظة بني الدور السياسي الذي 

يفترض لوزارة اخلارجية لعبه من جهة، 
وبني الشركة التي كان يديرها من جهة 

أخرى. كان هّمه محصورا في كيفية خفض 
موازنة اخلارجية، كما لو أن األمر يتعّلق 

بشركة مساهمة، وليس بوزارة تلعب دورا 
على صعيد تنفيذ أهداف سياسية مرتبطة 

بسياسة أميركا ودورها على الصعيد 
العاملي.

ليس معروفا، أقله حتى اآلن، هل كانت 
إقالة تيلرسون نهاية للحرب األهلية الدائرة 

داخل اإلدارة األميركية، أم أّنها فصل من 
فصول هذه احلرب. يطرح مثل هذا السؤال 
نفسه إذا أخذنا في االعتبار أّن تيلرسون، 

الذي اعتمد خطا سياسيا مختلفا عن 
ترامب، كان قريبا من وزير الدفاع جيمس 

ماتيس ومستشار األمن القومي هربرت 
مكماستر. قبل فترة قصيرة، اصطدم 

مكماستر بجاريد كوشنر، بصهر ترامب 
الذي يدير ملف الشرق األوسط، ومنعه من 

االطالع على جزء من املعلومات وامللفات 
السرية التي تصل إلى البيت األبيض.
كان سائدا في واشنطن أن ماتيس 

ومكماستر وتيلرسون يشكلون جبهة حتول 
دون اتخاذ ترامب مواقف ”متهورة“ من 

وجهة نظر هؤالء الثالثة. بني هذه املواقف 
التي يعتبرها الثالثة ”متهّورة“ رفض 

الواليات املّتحدة التزام بنود االتفاق في 
شأن امللف النووي اإليراني املوقع في الرابع 

عشر من متوز – يوليو ٢٠١٥، وهو االتفاق 
الذي يعتبره الرئيس األميركي ووزير 

اخلارجية اجلديد مايك بومبيو من أسوأ 
االتفاقات التي وقعتها بالدهما في التاريخ.

كان االنطباع أن استقالة أو إقالة أي من 
الثالثة سيؤدي إلى خروجهم جميعا من 

اإلدارة على طريقة نبقى معا أو نذهب معا. 
لم يحصل ذلك بعد، لكّن هناك كالما كثيرا 

في العاصمة األميركية عن احتمال استبدال 
جون بولتون، املعروف مبواقفه املتشّددة من 

إيران، بهربرت مكماستر. ما الذي سيفعله 
ماتيس عندئذ، علما أنه لعب إلى اآلن دورا 

في جعل وزارة الدفاع تكتفي بالسيطرة 
عسكريا على شمال شرق سوريا وإقامة 

قواعد عسكرية فيها، والتعاطي بشكل مرن 
مع تركيا التي تسيطر بدورها، ألسباب 
كردية، على جزء من األراضي السورية؟ 

وضعت أميركا نفسها في منطقة حساسة 
ومنعت أيا كان من االقتراب من ”سوريا 

املفيدة“، شرق الفرات، حيث النفط والغاز 
والزراعة والثروة املائية. أظهرت املؤسسة 

العسكرية أنها لن متزح مع أي طرف يقترب 
من شرق الفرات. أكدت ذلك عندما قضت 
الشهر املاضي على مجموعة من املرتزقة 
الذين يعملون لدى شركات روسية أرادوا 

االستيالء على حقل للنفط.
ما هو مطروح اآلن إلى أي حد سيحصل 

تغيير في السياسة األميركية وذلك قبل 
القمة التي ُيتوقع أن يعقدها ترامب بعد 
شهرين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ – أون؟
سيكون شهر أيار – مايو املقبل مليئا 
باألحداث. في هذا الشهر سيتوجب على 

الواليات املتحدة اتخاذ موقف من االتفاق 

في شأن امللّف النووي اإليراني. هل ترفضه 
أم تقبل به ضمن شروط معّينة مستجيبة 

لرغبات األوروبيني؟
سيشهد هذا الشهر انتخابات في لبنان 

يسعى من خاللها ”حزب الله“ إلى تأكيد 
أن إيران باتت تسيطر على أكثرية النصف 

زائد واحدا في مجلس النواب اللبناني. 
ستكون هناك أيضا انتخابات في العراق. 

تستهدف إيران من هذه االنتخابات تكريس 
”احلشد الشعبي“، أي امليليشيات املذهبية 
التابعة لها قّوة سياسية، إضافة إلى أّنها 

قوة عسكرية بديلة من اجليش العراقي.
هناك استحقاقات كثيرة تبدو املنطقة 

مقبلة عليها في أيار – مايو وحّتى قبل ذلك. 
يظّل االستحقاق األهّم ذلك املرتبط بالوضع 
السوري. كيف ستتصرف الواليات املتحدة 

في ظّل اإلصرار اإليراني على وجود 
عسكري في اجلنوب السوري، واملوقف 

الروسي احملّير الذي ال يريد أن يأخذ 
في االعتبار أن هناك رغبة إسرائيلية في 

التخّلص من القواعد اإليرانية والصواريخ 
التي ُنصبت في سوريا ولبنان.

في كّل األحوال، يبدو إبعاد تيلرسون 
عن اخلارجية األميركية، حيث لم يكن 
شخصا محبوبا، مؤشرا إلى تغييرات 

كبيرة ليس على الصعيد الداخلي األميركي 
فحسب، بل أيضا على صعيد العالقة 
بإيران وتركيا وحّتى قطر… والوضع 

القائم في سوريا حيث يوجد مبرر لتدخل 
أميركي يقطع الطريق على حرب ميكن أن 

تشنها إسرائيل على الوجود اإليراني. هذا 
املبرر هو ما يجري في الغوطة الشرقية 

التي تشهد إحدى أفظع اجلرائم في القرن 
الواحد والعشرين. ترتكب هذه اجلرائم 
ميليشيات تابعة للنظام السوري وبقايا 

جيشه بدعم من سالح اجلو الروسي الذي 
يستهدف املدنيني من أجل نشر الذعر 

والدمار. أما إيران وميليشياتها فتكتفي 
هناك بدور مساند. هذا عائد إلى أسباب 

غير واضحة بعد، قد تكون ذات طابع 
مذهبي.

ميكن أن تكون الغوطة الشرقية مدخال 
كي تظهر إدارة ترامب أنها ليست نسخة 

طبق األصل عن إدارة باراك أوباما. من 
يتابع ما صدر عن بومبيو، الذي انتقل من 

الـ“سي. آي. إي“ إلى اخلارجية، ال يستطيع 
سوى أن يحبس أنفاسه. فوزير اخلارجية 

األميركي اجلديد ليس سوى مييني متطّرف 
ال يؤمن بإمكان التفاهم مع إيران بأّي شكل 

من األشكال.
انتظر دونالد ترامب أربعة عشر شهرا 

ليقول إنه شّكل أخيرا احلكومة التي 
يريدها. انتظر أربعة عشر شهرا ليقول إنه 
ليس باراك أوباما. هل يثبت ذلك باألفعال 

وليس بالكالم والتغريدات… أم يكتفي 
بتصفية حسابات ذات طابع شخصي مع 
رجل جنح في القطاع اخلاص، وفشل في 
كّل ما له عالقة بالقطاع العام، أي بإدارة 

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة 
ومواجهة حتديات املرحلة.

نهاية الحرب األهلية في واشنطن

{نأمل أن ال تكون إلقالة ريكس تيلرســـون أي تأثيـــر على تطور العالقات الصينية – األميركية 

الثنائية أو على التعاون الصيني األميركي في بعض المجاالت المهمة.

لو تشانغ
املتحدث باسم اخلارجية الصينية

{بالنســـبة لالتفاق النـــووي اإليراني اعتقد أنه رهيـــب بينما اعتبره تيلرســـون مقبوال وأردت إما 

إلغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفا ولذلك لم نتفق}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

} في بادرة حاسمة لم ميض عليها عدة 
أيام أوقفت شبكة قنوات ”أم بي سي“ 

عرض املسلسالت التركية على شاشتها. 
وبعيدا عن كون القرار متأخرا أو 

متقدما فإنه من اجلدير ذكره أن عائدات 
املسلسالت التركية بالنسبة لتركيا تصل 

إلى مليار دوالر، وتتجه تركيا إلى أن 
تصل هذه العائدات إلى 2 مليار دوالر 
بحلول 2030 احتفاال بالذكرى املئوية 

لقيام اجلمهورية التركية ومن منطلق أن 
املجتمع العربي اليوم مير مبرحلة حاسمة 
تهيمن فيها السياسة واالقتصاد على الفن 

والثقافة وتتسع الهوة وتتغير قوانني 
اللعبة، ومن هنا كان قرار مجموعة ”أم بي 

سي“ حول وقف املسلسالت التركية. 
الفن لم يعد فنًا محضًا منعزًال عن 

سياقاته األخرى، وهذه حقيقة إذ أصبح 
الفن سياسة بل إن السياسة اعتبرت الفن 

سياسة في حد ذاته.
إذا كانت احلضارات تتصارع عبر 

الثقافات والسياسات، فإن الدراما التركية، 
كنموذج ُبث لسنوات للمشاهد العربي، 

قد خلقت ثقافة جديدة وهي من منط تلك 
الثقافات التي قد تبني قيمًا وقد تهدم قيمًا 

أخرى ولم يعد من خيار للمشاهد أمام 
سطوة الدراما التركية غير التأثر التام مبا 

يشاهده. 
كما أن العالقة بني األعمال الفنية 

التي تبّث مؤخرا للمشاهد وبني التغّيرات 
السياسية باتت شديدة الوضوح للمتابع، 
وحني يكون هناك ما ينبئ عن وجود أزمة 

في السياسة اإلعالمية فإن قوانني هذه 
اللعبة اإلعالمية حتما ستتغّير.

في عاملنا العربي ال ينفصل الفن عن 
بقية املعتقدات األخرى وال عن سلطة 

السياسة واملال، ومحّرك كل هذا هو أن 
اإلنسان كائن منفعل ومتفاعل بطبعه 

مع الثقافة السائدة، ولهذا حني ظهرت 
لنا األمة التي خرجت من تركيا - وليس 

بالضرورة أن تكون خير أمة - فأطّلت على 
املجتمع السعودي عبر شاشاتهم، آناء 

الليل وأطراف النهار، في ظاهرة الدراما 
التركية التي القت حضورًا وإقباال في 
مجتمع مازال يعيش الفعل ورد الفعل، 

فأصبح عامل النجاح األول للدراما التركية 
هو قوة تأثيرها بحيث لم يكن عاديا بل 

كان مؤثرًا بدرجة كبيرة اقتصادّيا وثقافّيا 
وفنّيا.

وفي عاملنا العربي ال ينفصل الفن عن 
بقية اآلراء السياسية أو الدينية، فحني 

ّمت وقف الدراما التركية تبنى الرأي العام 
آراء مختلفة بني الرفض والقبول وهذا 

ما ميكن وصفه برّد الفعل، وحني توفيت 
الفنانة الهندية سريديفي كابور كمثال لرّد 

الفعل ضّج الناس أيضا في اخلالف في 
ما بينهم بني وجوب الترّحم عليها وبني 

حبهم لها وهي التي كانت إحدى بطالتهم 
لسنوات وهنا يظهر تأثير الفن في خط 

مواز للمعتقد الديني، ولكن هل يستطيع 
الفن اقتحام مدينتنا الفاضلة تلك القابعة 

في العقول؟ هل ميكن للفن أن يقوم بوظيفة 
خالقة غير التسلية والهدر للوقت؟ في 

الغالب نعم يقوم بهذا.
لقي قرار إيقاف املسلسالت التركية 

قبوًال واسعًا لدى الرأي العام في 
السعودية وتوقفت املسلسالت التركية 

منذ ما يقارب األسبوعني وال تزال احلياة 
مستمرة بال دراما تركية، حيث نشهد 

عمليًا تسجيل خروج حاسم من ”سنوات 
الضياع“ التركي وعائدات ما يقارب 2 

مليار دوالر ميكن أن تصّب اآلن في صالح 
شركات اإلنتاج العربية واإلبداع العربي 

كونها أولى بذلك العائد.
ها نحن اليوم بال دراما تركية، فهل 

يكفي أن نستيقظ دونها وأن جند البديل 
وحسب؟ بالتأكيد ليس كافيًا فهناك الكثير 

من التلف الفكري والتأثير العميق الذي 
طال صميم التصّور الذهني للمتلقي، 

والذي عكسته مرحلة تأثر املجتمع 
بالدراما التركية بداية من التأثر العاطفي 
الكبير لنمط حياة أبطال الدراما التركية، 

مرورًا باإلعجاب الشديد بشخوصهم 
ومتثل أسماؤهم وتسمية األبناء بأبطال 
الدراما التركية والتأثر بطريقة حياتهم 
ويومياتهم، وانتهاء بالسياحة املتجهة 

لتركيا حتديدا والتي تشكل دخال سياحيا 
كبيرًا لتركيا حيث أصبحت تركيا قبلة 

السواح السعوديني في السنوات العشر 
األخيرة، وبات الكثير من املواطنني 

يحظون بفرصة الهروب من عاملهم احملدود 
إلى عالم يتطلعون إلى أن يجدوا فيه ما 
وجدوه في املسلسالت التركية من عوالم 

حاملة.

إذا ما اعتبر اإلعالم في وضعه الراهن 
هو أحد أهم األسباب الرئيسية في تأجيج 
احلروب والنزاعات، فإن الفن املوجه أكثر 

تأثيرا من تلك احلروب، ففي حني تنال 
السياسات اإلعالمية من التأثير على 

الشعوب وتسييسها، فإن الفن ينال من 
اإلنسان في صميم وجوده إما بالسلب 

وإما باإليجاب، إما باالرتقاء به وأما بزجه 
في كهف مظلم متوحدا مع ذاته ومراقبا 

سلبيا متأثرا ال مؤثرًا. إنه النيل من البذرة 
التي ستصبح شجرة سامة أو شجرة 

مثمرة.
إن ارتباط الفن بالسياسة كان وال يزال 

ميّثل قضية أساسية في حياة الشعوب 
العربية. حيث جند أن السياسة والفن 

وتأثيرهما على اجلماهير وعلى الدول ظهر 
بداية عند اليونانيني حني تنّبه أفالطون 

إلى هذا االرتباط، حتى إنه حارب التجديد 
في املوسيقى باعتبار أن هذا التجديد 

ميكن أن يجلب تغيرا في امليول والطباع 
واخللق إلى احلد الذي ميكن أن يجعل 

أثينا في النهاية حتت رحمة أعدائها على 
حد قوله.

اجلدل حول وقف الدراما التركية 
يستمد أهميته من خالل كونه يعكس 
ظاهرة صحية لدى املتلقي، وهو داللة 

على يقظة فكرية وفنية إلماطة الستار عن 
الزوايا املعتمة في هذا الشأن.

 هل الفن هو سالح سياسي وثقافي؟ 
نعم هو كذلك باعتباره يعمل على حتقيق 

أهداف اقتصادية وسياسية وثقافية، ال 
يكون لها في الكثير من األحوال عالقة 

بالفن باعتباره قيمة فنية. احلكمة تكمن 
في أن نعي هدفه ونوسعه ونوقفه في 

الوقت املناسب.

ال تزال الحياة مستمرة بال مسلسالت تركية

يبدو إبعاد تيلرسون عن الخارجية 

األميركية مؤشرا إلى تغييرات كبيرة 

ليس على الصعيد الداخلي األميركي 

فحسب، بل أيضا على صعيد العالقة 

بإيران وتركيا وحتى قطر

هناك الكثير من التلف الفكري 

والتأثير العميق الذي طال صميم 

ر الذهني للمتلقي، والذي 
ّ

التصو

عكسته مرحلة تأثر المجتمع بالدراما 

التركية
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خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

نشهد عمليا تسجيل خروج حاسم من 

{سنوات الضياع} التركي وعائدات ما 

يقارب 2 مليار دوالر يمكن أن تصب 

اآلن في صالح شركات اإلنتاج العربية 

واإلبداع العربي كونها أولى بذلك 

العائد

سالمة الموشي
كاتبة سعودية



آراء

} عندما يقوم عمالء أي جهاز استخبارات 
في العالم بعملية سرية، فإن مهمتهم األولى 

بالطبع هي أن تستمر هذه العملية وما 
بعدها كمهمة ”سرية“. اخلروج عن الطابع 
السري للعملية يكون في حالة واحدة فقط، 

وهي رغبة الدولة على إرسال رسالة إلى 
الدولة األخرى املستهدفة.

كان من املمكن التخّلص من العميل 
الروسي السابق سيرغي سكريبال بطريقة 

أكثر هدوءا، لو لم يكن الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني يريد أن يترك بصمته على 

كبسول الغاز املستخدم في العملية.
أراد بوتني توجيه رسالة مزدوجة 

للداخل واخلارج في نفس الوقت، قائمة 
على اختبار متاسك الغرب وقوته.

كل يوم تنشر وسائل اإلعالم البريطانية 
أخبارا عن اختراق طائرات وسفن روسية 

األجواء واملياه اإلقليمية لبريطانيا. هذا 
السلوك حتّول إلى واقع يومّي عادي، ولم 
يعد ميّثل قلقا يذكر لدى الناس العاديني.
لكن على مستوى القيادة في البلدين، 
األمر مختلف متاما. إذا كانت الطائرات 

الروسية في أجواء بريطانيا اختبارا 
لدفاعاتها العسكرية، فإن عملية تسميم 

سكريبال وابنته يوليا، هي اختبار 
لدفاعاتها السياسية.

املوضوع لم يعد يتحمل أي ُلبس. 
بوتني يريد اختبار األرض والوصول 

بالضغط على أوروبا والواليات املتحدة 
إلى املدى األبعد، وانتظار رد الفعل، ثم بناء 

إستراتيجية تعامل روسيا مع الغرب في 
املرحلة املقبلة.

أي مراقب لسلوك الرئيس الروسي، 
منذ احلرب على جورجيا عام 2008، يدرك 

أن عالقته بالغرب هي اختبار دائم. في كل 
مرة يحاول فيها بهدوء وحذر التقّدم خطوة 
إلى األمام، يفاجأ بأنه قفز خطوات، دون رد 

فعل يذكر.
اكتشف بوتني في معركة شبه جزيرة 

القرم عام 2014 أن الناتو حتّول إلى ”رجل 
مريض“، وأن كل دول الغرب مجتمعة لم 
تتمكن سوى من فرض بعض العقوبات 
االقتصادية والسياسية على أشخاص 

وشركات ومؤسسات روسية. فتح هذا املوقف 
عقل وعينّي موسكو على حقيقة مفهوم 

”الغرب“ وما ميّثله، وما لم يعد ميّثله.
في سوريا، فهم بوتني، منذ تدخل 

روسيا في الصراع في سبتمبر 2015، أنه 

ال يوجد خطوط حمراء أو محاذير، وأنه 
مسموح له قتل أي عدد من األبرياء، طاملا لم 
يتم ذلك باستخدام أسلحة كيماوية. اكتشف 

الروس أن املشكلة بالنسبة للغرب صارت 
في نوعية السالح املستخدم في املذبحة، 
وليست املذبحة نفسها. تراجع الرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما عن ”اخلط 
األحمر“، بعد استهداف الغوطة بالكيماوي 
عام 2013، أثبت أن زمن اخلطوط احلمراء 

قد وّلى، وأن ليس هناك قوة في العالم 
تستطيع أن ترسم إطارا محددا لسلوك 

روسيا، أو املدى الذي من املمكن أن تذهب 
إليه في دعم نظام الرئيس بشار األسد.

جورجيا وأوكرانيا وسوريا لم تكن 
بالنسبة لبوتني سوى ”معامل اختبار“ 
لقدرة الغرب على احلفاظ على النظام 

العاملي القائم منذ انتهاء احلرب العاملية 
الثانية. رمبا فلسفة التدريب واختبار 

األسلحة اجلديدة، التي انتهجها بوتني 
في سوريا والقرم، تنسحب على تدريب 
جيوسياسي على استكشاف الغرب من 

الداخل، ومدى قدرته على املقاومة.
ساحة التدريب هي منوذج مصّغر 

وأقّل خطورة بالنسبة للجندي من ساحة 
املعركة. تدّرب بوتني على مواجهة الغرب 

في أوروبا الشرقية والشرق األوسط، وصار 
جاهزا خلوض املعركة في الواليات املتحدة 

وأوروبا.
التدخل في االنتخابات الرئاسية 

األميركية علم بوتني أن مواقع التواصل 
االجتماعي هي جائزة القرن بالنسبة 

ألجهزة االستخبارات، والسالح النووي 
اجلديد في حروب املعلومات. في النهاية 
لعبت مواقع التواصل دورا محوريا في 

حتديد شخصية رئيس الواليات املتحدة 
األميركية.

التجسس ومحاولة تغيير مسار 
االنتخابات في أكثر من بلد غربي، 

وماكينات الدعاية اإلعالمية، أثبتت لبوتني 

أن أعرق الدميقراطيات الغربية لم تُعد 
مؤهلة ملقاومة التالعب باألسس التي قامت 

عليها. العمالء الروس تفاجأوا مثال بأن 
مجموعة صغيرة من األخبار الكاذبة قادرة 

على حسم نتيجة استفتاء تاريخي على 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي. نعم، 

بهذه البساطة!
عملية تسميم سكريبال هي املرحلة 
الثانية من االختبار. بوتني أدرك عيوب 
الغرب وعوامل ضعفه. اآلن ينتقل إلى 

اختبار متاسكه.
استهداف األراضي البريطانية بغاز 

أعصاب من احلقبة السوفييتية هو اعتداء 
على قلب املعسكر الغربي. اتخذ بوتني 

قرارا يحمل في مضمونه مغامرة خطيرة، 
قد تؤدي إلى عزل روسيا عن الساحة 

الدولية متاما، أو قد تعيد إحياء ”الثنائية 
القطبية“، وتستعيد رسميا شخصية 

روسيا السوفييتية كقوة عظمى.
يعلم بوتني جيدا أن صعود دونالد 

ترامب زعزع ما يعرف تاريخيا بـ“العالقات 
اخلاصة“ على ضفتي األطلسي (بني لندن 

وواشنطن). ”بريكست“، وصعود التيارات 
اليمينية الشعبوية في أوروبا غّيرا 

طبيعة العالقات ”التاريخية“ بني الدول 
األوروبية بشكل عام. اليوم، صرنا أمام 

حروب جتارية تشّنها الواليات املتحدة على 
حلفائها األوروبيني. من كان يصدق قبل 
عقد فقط أن ذلك من املمكن أن يحدث؟ ال 

أحد بالطبع!
الثغرات التي ظهرت في الروابط 

اإلستراتيجية بني معسكر ”الغرب“ 
صارت شاسعة. بوتني يراقب ذلك ويترّقب 

أي إشارة ضعف غربي، وينتظر الوقت 
املناسب الستغاللها.

كل هذه املؤشرات تعكس أن النظام 
العاملي يتخذ مسارا يحقق في النهاية 

مصالح بوتني. األمر يشبه صعود النازية 
في أملانيا خالل عشرينات القرن املاضي، 

من خالل التالعب مبعتقدات الناس، ونشر 
األخبار الكاذبة، ورفع مستوى الشعور 
القومي، وانتعاش التطّرف اليميني في 

القارة. النازية حتّولت إلى دولة قوية ألنها 
قّدمت منوذجا بديال عن املعادلة السياسية 

القائمة، بغض النظر عن شكل هذا النموذج 
أو أهدافه.

مهمة بوتني األساسية هي تقدمي 
النموذج البديل، حتى ولو كان في صورة 

أسلحة نووية وصواريخ باليستية ”ال 
تقهر“.

لن تستمر أزمة استهداف سكريبال 
طويال، ألن اجلانبني ال يستطيعان حتّمل 

تبعات أي مواجهة أو التعايش مع كلفتها. 
لكن انتهاء األزمة سيمّثل بداية لعصر 
”اإلفالت من العقاب“، وضرب املصالح 

الغربية دون رد. لن تكون املشكلة حينها 
في حجم هذه املصالح املستهدفة، بقدر ما 
ستكون في املدى الزمني الذي سيستغرقه 

الغرب إلدراك ذلك، واستعادة القدرة مرة 
أخرى على مواجهة موسكو.

   أزمة الجاسوس الروسي.. بوتين يختبر دفاعات النظام العالمي

{اللجنـــة التـــي وقع تشـــكيلها خالل اجتمـــاع الممضين على وثيقـــة قرطاج لن تكـــون صورية، 

وسنجتمع لتحديد األولويات واالتفاق على مواصفات الفريق الحكومي}.
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نصرالله حين ال يتكلم في السياسة مأسسة وثيقة قرطاج

} عاجل حزب الله إلى نفي ما نشره موقع 
إيراني من كالم منسوب لألمني العام 

حلزب الله السيد حسن نصرالله خالل 
لقاء مع اجلالية اإليرانية في لبنان. علمًا، 
وللغرابة، أن ما نشره موقع ”فردا نيوز� 

نشره بشكل مفصل موقع قناة الكوثر 
التابع ملنظمة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية 

الرسمية.
لم يكذب السيد حسن نصر الله في ما 

نقله اإليرانيون عنه. ما أعلنه جاء أمام وفد 
إيراني، وبالتالي فإن كالمه، يكاد يكون 

داخليا ال يحتاج إلى النفاق الذي حتتاجه 
السياسة حني تقال من على املنابر باجتاه 

العامة.
يّتسق زعيم حزب الله في ما قاله قبل 
أيام مع ما أدلى به في بدايات نشأة حزب 

الله في ثمانينات القرن املاضي. جاهر 
الرجل آنذاك أن هدف احلزب هو إنشاء 

دولة إسالمية في لبنان ال تكون مستقلة بل 
تابعة لدولة الولي الفقيه في إيران. ويتفق 

كالم نصرالله اجلديد مع ما قاله قبل 
سنوات من أنه وحزبه جنود لدى الولي 

الفقيه، وبالتالي ال جديد في املضمون عن 
قدمي تسعى السياسة ملواراته، ولم يسَع 

نصرالله يومًا للتراجع عنه.
صدق نصرالله أيضا في القول إن 
اعتقاد حزب الله بوالية الفقيه يفوق 

اعتقاد اإليرانيني أنفسهم، فـ“معتقدنا 
أقوى منهم، ونحن نؤمن أن طاعة والية 

الفقيه هي طاعة املعصوم“. فزعيم احلزب 
لطاملا ربط شرعية وجود احلزب بدميومة 

والية الفقيه كنظرية وأمر واقع، فيما 
أن شرعية وجود إيران، وحتى نظامها 

السياسي، لن تكون بالضرورة رهن تبدل 
يطرأ على شكل احلكم في طهران، حتى في 

ظل اجلمهورية اإلسالمية.
واحلال أن حزب الله جنح خالل العقود 

األخيرة في إقناع السواد األعظم من 
شيعة لبنان بأن وجودهم (وليس رخاءهم 

وازدهارهم واستقرارهم) رهٌن بسالمة 

والية الفقيه، ورمبا بسالمه علي خامنئي 
بذاته. جنح احلزب في اقتالع شيعة 

البلد من تاريخهم األصيل باملنطقة ومن 
مساراتهم العتيقة داخل التيارات الوطنية 
العروبية العابرة للحدود ومن دينامياتهم 

الفاعلة داخل التيارات التي راجت حتت 
سقف املقاومة الفلسطينية منذ الستينات 
من القرن املاضي… إلخ. فال يقرأ نصرالله 

تاريخ الشيعة إال من حقبة ظهور السيد 
موسى الصدر بصفته من أيقظ الشيعة من 

سباٍت عتيق.
ُيسجل لنصرالله صراحته وصدقه في 

التعبير عن الكيفية التي يرى بها زعيم 
حزب الله الوجود. فالعالم في رؤيته 

مقّسم إلى شيعة وغير شيعة، والتاريخ 
وفق قراءته هو شيعي ينتج شيعًة جرى 
تسننهم وتنصيرهم. داخل هذا اإلبحار 
املعرفي تسقُط طرابلس وصيدا وجزين 

وغيرها داخل اإلمبراطورية الشيعية 
املتخيلة، ويصبح ميشال عون من أحفاد 
اإلمام علي بن أبي طالب. وفي ذلك بحث 

عن روائح الشيعة خلف األحجار وبني 
السطور وفي منت األنساب وخرائطها 

البيولوجية.
ال يعتبر نصرالله التحالف مع عون 

اعترافا بشراكة مع تيار مسيحي أو 
اعترافا مبوقع املسيحيني داخل لبنان ما 

قبل جمهورية البلد اإلسالمية املوعودة، بل 
أن في ”ورقة التفاهم“ تبريٌر فقهي يختصُر 

احللف بني السيد الشيعي واجلنرال 
املاروني بكون األخير سليل خليفة 

املسلمني الرابع.
ينهل نصرالله عقيدته من سلوك يروم 
االنتقام من تاريخ ميتد إلى عصور ”ابن 

تيمية والعباسيني والعثمانيني“. ال يعترف 
الرجل مبا طرأ على الزمان بعد ذلك، 

فالتاريخ مختصر مجتزأ مبتور ال يرى به 
إال محرومية شيعية جاءت والية الفقيه 

في إيران لتضع حدًا لها. واحملرومية 
سلعة دائمة ال تبور وجب تسويقها حتريا 
ملشروعية وجود، بحيث أن ”الشيعة كانوا 

مضطهدين“ في لبنان، في ما قاله للوفد 
اإليراني الزائر، إلى أن ظهر السيد موسى 
الصدر (اإليراني وفق تصريحاته) وحزب 

الله (اإليراني في انتمائه وفق تأكيداته).
بشفافية وصدق مطلق يعتبر نصرالله 

أن والء الشيعة هو إليران. صدر ذلك عن 
الرئيس املصري األسبق حسني مبارك في 

أبريل 2006، وكان ذلك تهمة استدعت ردودًا 
شاجبة في ذلك احلني. أما اليوم فبات ذلك 
الوالء ثابتة من ثوابت الوجود الشيعي في 
العالم، إلى درجة أنه يأخذ على اإليرانيني 
أنفسهم ثورتهم اخلضراء عام 2009. يقول 

الرجل إنه ذهب إلى إيران والتقى قادة 
هذه الثورة وأخبرهم أن ”جميع أعداء 

إيران سعداء، وجميع الشيعة في العالم 
منزعجون ّمما حدث“.

يخبر نصرالله، وهو زعيم حزب 
سياسي لبناني ممثل في مجلس النواب 
اللبناني ومشارك في احلكومة اللبنانية، 
احلضور اإليراني الزائر، أن مكانة والية 
الفقيه فوق الدستور اللبناني، ”ونعتبر 

تنفيذ أوامر ولي الفقيه واجبا إجباريا“. 
يحسم الرجل أمر موقع والية الفقيه في 

لبنان وهو موقع غير محسوم لدى الشيعة 
أنفسهم كما لدى فقهائهم.

سبق أن هّمش حزب الله املرجع 
الشيعي اللبناني الراحل السيد محمد 
حسني فضل الله بسبب رفضه لوالية 
الفقيه، فيما أمُر هذه الوالية مرفوض 

من آية الله علي السيستاني في النجف 
في العراق، كما هو مرفوض من مراجع 

أخرى، وتعتقل سلطات طهران هذه األيام 
رجل الدين الشيعي حسني الشيرازي، 

جنل املرجع صادق الشيرازي، النتقاده 
والية الفقيه واعتبارها شكال ”فرعونيا“ 

الستعباد الناس.
نصرالله صادق في قناعاته وهو حرٌّ 

في ما يعتقده وما يؤمن به. ال ينطلق 
الرجل من أي عقائد وضعية تتحدث عن 

عروبة ووحدة ودفاع عن نظام ممانع ضد 
العدو الصهيوني، فكل ذلك جعجعة ومن 

لوازم الشغل من أجل هدف واحد هو 
التشّيع. سبق أن ترّدد ذلك بشكل جلف 

بعد سقوط نظام صدام حسني في العراق 
ورواج األحزاب الدينية الشيعية هناك. وما 
كان صدر في العراق وأفصح ويفصح عنه 

السّيد في لبنان اآلن هو العمود الفقري 
لرؤية والية الفقيه للعالم وللشيعة في هذا 

العالم.
ال يقاتل حزب الله في سوريا من أجل 
بشار األسد. يقول نصرالله ”نحن نقاتل 
من أجل التشيع، ولوال حزب الله وإيران 
لسقطت سوريا، الشيعة اليوم في ذروة 

قوتهم باملنطقة“. وما يجاهر به زعيم 
حزب الله في العلن هو خطاب احلزب 

الداخلي الذي على أساسه يدفع بالشيعة 
للموت في سوريا وجتري ”تهنئة“ اآلباء 

أبنائهم هناك، ذلك أن في  بـ“شهادة“ 
املوروث العقائدي والتاريخي منذ شهادة 

احلسني ما يستحق شهادة الشيعة من 
أجل التشّيع.

الشيعة في عرف والية الفقيه وفي عرف 
نصرالله ليسوا عراقيني أو لبنانيني أو 

أفغان… إلخ. الشيعة هم شيعة ووظيفتهم 
أن يكونوا شيعة، ذلك أن انتماءاتهم 

الوطنية تستدرج حقوقًا وواجبات وطنية 
تنص عليها الدساتير، فيما أن والية الفقيه 

هي فوق كافة الدساتير. ثم أن انتماء 
الشيعة لبلدانهم بقوانينها وقواعدها 

وظروفها هو انتماء للحاضر والعصر، 
وهو انتماء للحياة، فيما أن انتماء الشيعة 

لشيعيتهم فقط املتمثلة في هذا العصر 
بوالية الفقيه في إيران، هو انتماء للماضي 
والتاريخ وأوجاعه، وهو انتماء للعدم، ذلك 
أنه مطلوب من أجل بقاء الوالية والولي أن 
يكون الشيعة دائما شيعة جاهزون للموت 

من أجل الهدف األسمى: التشّيع.

} حتّولت وثيقة قرطاج من بروتوكول توافقي 
يرسم األولويات والنقاط األساسية في عمل 

احلكومات، إلى مؤسسة مستقلة بذاتها، 
سيدة في قراراتها وذات نفوذ وسلطة عليا 

على كافة املؤسسات الرسمية في البالد مبا 
في ذلك املؤسسات املنتخبة.

ففي كل لقاء من لقاءاتها الدورية، 
يفصل املوّقعون على وثيقة قرطاج في 

أمر استراتيجي وحساس وخطير يالمس 
بالضرورة اخلطوط العريضة لعمل الدولة 

التونسية، وتقريبا بات التأريخ ألعمار 
احلكومات والوزراء محددا باجتماعات 

األطراف املمضية على الوثيقة.
تعيش تونس منذ املصادقة على دستور 

2014، حالة من التهجني في النظام السياسي 
للبالد، حيث تتوّزع السلطات بشكل ارجتالي 
بني القصبة وقرطاج وباردو، وتتشابك مراكز 

النفوذ في ما بينها في أكثر من ملف على 
الصالحيات والقرارات، فحالة ”الشبه رئاسي 
الشبه برملاني“ أفضت في احملصلة إلى حالة 

الشبه نظام سياسي. 
وهو ما أّدى في الكثير من احلاالت إلى 

غموض بناء واستراتيجي حيال طبيعة 
أصحاب القرار في الدولة التونسية، سواء 
في مستوى النص التشريعي أو املمارسة 

اإلجرائية.
تزيد مأسسة وثيقة قرطاج وحتويلها إلى 

مؤسسة فوق السلطات، من املفارقة في املشهد 
السياسي ومن تعقيداته.

باتت مؤسسة وثيقة قرطاج منتهى 
الشرعية وأصل السلطات في سحب الثقة من 

احلكومة واقتراح تغيير الوزراء والقيام بجرد 
حول أداء كل وزير ومحاسبته أو تزكيته، 
وإدارة الشأن االقتصادي واقتراح احللول 

البديلة الستنهاض الوضع االقتصادي الراكد، 
بعبارة أدق صارت وثيقة قرطاج املطبخ 

احلقيقي التخاذ القرارات وإلدارة الشأن العام.
بهذا املعنى تنتقل تونس من استبداد 

الفرد بالقرار إلى استبداد مجموعة محّددة 
للقرارات السيادية الكبرى، مبنأى عن 

منطق التمثيل االنتخابي ومنطوق الشرعية 
االنتخابية.

فمحاسبة الوزراء على أدائهم يكون ضمن 
صالحيات مجلس الشعب والهيئات املنتخبة، 
واقتراح تغيير بعض الوزراء من صميم عمل 
املجلس التشريعي الذي ميتلك حصرا احلق 

في حجب الثقة أو إقرارها.
صحيح أن مثل هذه األمور (تعيني 

رئيس حكومة أو اقتراح وزراء) تطبخ ضمن 
مجالس القرار العميق وتهندس وفق منطق 
احملاصصات والترضيات احلاكم للعالقات 
بني األحزاب، ولكن أن تتحّول هذه املجالس 
إلى مؤسسة فوقية آمرة على كافة السلطات 

يسترعي االنتباه واالهتمام ملّيا.
قد يحاجج البعض في هذا السياق إلى 

أن تونس اليوم محكومة بالتوافق السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي املؤّسس على 

التشاركية واملشاركة العريضتني، وهو قول 
منطقي ولكن مع التنسيب، فالتوافق يصبح 

سلطة محدودة وفق الزمان واملكان بعد 
أن يستعصى على كافة السلطات الشرعية 

املنتخبة حل اإلشكاالت اجلوهرية، وهو 
بالضبط ما قام به الرباعي الراعي للحوار، 
ولكنه ال يتحّول بأي شكل من األشكال إلى 
سلطة رديفة أو سلطة مقابلة ناهيك عن أن 
يتحول التوافق إلى سلطة فوق السلطات 

الشرعية املنتخبة.
في العمق متثل مؤسسة وثيقة قرطاج، 
امتدادا ملؤسسة الشيخني، حيث مت توسيع 

احللقة الثنائية بني الرئيس الباجي 
قائد السبسي والشيخ راشد الغنوشي 
على مجموعة من الفاعلني االجتماعيني 

واالقتصاديني وبعض األحزاب السياسية غير 
الوازنة وغير املؤثرة ضمن املشهد السياسي 

التونسي.
وبقدرة قادر صار اجتماع املوّقعني على 

وثيقة قرطاج، مبثابة اجتماع املجلس األعلى 
للدولة التونسية ومبثابة السلطة األولى، 

تكثر التكهنات حيال مضامينها وقراراتها 
السرية قبل العلنية وتؤثث فضاءات النقاش 

التلفزيوني حولها، ليساهم اإلعالم في 
استبطان وهضم فكرة ”علوية“ وثيقة قرطاج 

عن كافة الوثائق مبا فيها وثيقة الدستور.
وفق هذا املضمار يكون الفاعلون 

السياسيون واالجتماعيون شركاء في 
عملية استفراغ املسار االنتقالي الدميقراطي 

واحليلولة دون التأصيل ملفهوم دولة 
املؤسسات ودون التأسيس ملقاربة أفقية 

السلطات، عندما أيضا تصبح عملية طرح 
األسئلة حول ظاهرة عزوف الشباب والطبقة 

املثقفة عن العملية االنتخابية وعن العمل 
السياسي برمته عملية عقيمة، فما اجلدوى 

من قيمة أصوات ومن مشاركة انتخابية 
يذهب ريعها إلى سلطة األمر الواقع، وما 

قيمة توقيع على األوراق االنتخابية طاملا أن 
السلطة احلقيقية في االقتراح والقرار منوطة 
حصرا وقصا باملوّقعني على ”وثيقة قرطاج“.
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ال ينطلق نصرالله من أي عقائد 

وضعية تتحدث عن عروبة ووحدة 

ودفاع عن نظام ممانع ضد العدو 

الصهيوني، فكل ذلك جعجعة ومن 

لوازم الشغل من أجل هدف واحد هو 

التشيع

بوتين يريد اختبار األرض والوصول 

بالضغط على أوروبا والواليات المتحدة 

إلى المدى األبعد، وانتظار رد الفعل، 

ثم بناء إستراتيجية تعامل روسيا مع 

الغرب في المرحلة المقبلة

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أمين بن مسعود

و

كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



اقتصاد

} لندن – كشـــفت احلكومة القطرية أنها تعتزم 
فرض قيـــود صارمـــة على اإلنفـــاق احلكومي 
بهـــدف حتقيـــق فائض محـــدود فـــي امليزانية 
وحتويـــل أمـــوال أقل إلـــى صندوقهـــا للثروة 
السيادية في األعوام املقبلة إذا لم ترتفع أسعار 
النفـــط والغـــاز، وفقا ملا أوردته خطة خمســـية 

جديدة للتنمية.
وتدعـــو اســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة 
للفتـــرة من 2018 إلى 2022 التـــي أعلنها رئيس 
الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني مساء 
األربعاء، إلى أن يصبح االقتصاد أكثر اعتمادا 
على نفســـه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام 

الطاقة.
وقال محللون إن اخلطة تكشف حجم األزمة 
املالية التي تعاني منها قطر بسبب التداعيات 
القاســـية للمقاطعة التي تفرضها الســـعودية 
واإلمـــارات ومصـــر والبحريـــن علـــى الدوحة 

بسبب دعمها لإلرهاب.
وحاولت الدوحة تخفيف القلق الذي يساور 
املســـتثمرين بالقـــول إن احلكومة ســـتواصل 
اإلنفـــاق بكثافـــة على البنيـــة التحتية، مبا في 
ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة 

كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
لكـــن في إطار ســـعي احلكومة كي حتســـن 
كفاءتهـــا تقـــول اخلطـــة إن اإلنفـــاق احلالـــي 
واإلنفاق الدوري على السلع واخلدمات سيمثل 
فـــي املتوســـط 21.2 باملئـــة من النـــاجت احمللي 
اإلجمالي خالل األعوام اخلمســـة انخفاضا من 

32.2 باملئة في عام 2015.
التصريحـــات  بحســـب  اخلطـــة  وتســـعى 
الرســـمية إلى حتقيق فوائـــض صغيرة خالل 
تلـــك الفترة. ورجحت أن يبلغ معدل منو الناجت 
احمللي اإلجمالي في املتوســـط بـــني 2.1 إلى 3 
باملئة مع زيـــادة اســـتثمارات القطاع اخلاص 
اســـتجابة إلصالحـــات تنظيمية كـــي يعوض 
القطــــاع اخلــــاص تباطـــؤ النمـو فـــي قطـاع 

الطاقة.
ويشـــكك محللون في قـــدرة احلكومة على 
زيـــادة االســـتثمارات في ظل اســـتمرار موجة 
نزوح األموال واملســـتثمرين من البالد وتسرب 
األمـــوال الكبيـــرة التـــي ضختها املؤسســـات 

السيادية إلى اخلارج.
كمـــا حتاصر الشـــكوك قـــدرة الدوحة على 
حتقيق الهدف الـــذي حددته بزيـــادة االعتماد 
على نفسها في إنتاج الغذاء في ظل قلة املوارد 
الزراعية وشـــلل املؤسسات االقتصادية بسبب 
احلصـــار البـــري والبحري واجلـــوي من قبل 

السعودية واإلمارات والبحرين. 

ويرجـــح محللـــون أن تكـــون تكلفـــة إنتاج 
الغـــذاء في حـــال تطبيق تلك السياســـات أكبر 
بكثير من تكاليف االستيراد من اخلارج، وأنها 
لن تكون ســـوى شـــعارات سياســـية تزيد من 

أزمات الدوحة.
فـــي  القطريـــة  الســـلطات  وافترضـــت 
بشـــأن  متشـــائمة  توقعـــات  اســـتراتيجيتها 
متوسط أســـعار النفط والغاز خالل الفترة بني 
2018 و2022 ووضعت سعر النفط عند 55 دوالرا 
أي أقـــل بنحو 10 دوالرات من الســـعر احلالي، 

وهو ما يؤكد أنها تتحوط ألسوأ االحتماالت.
وأظهرت بيانات صنـــدوق النقد الدولي أن 
احلكومة ســـجلت عجزا متواضعا في املوازنة 
في عامـــي 2016 و2017 وأن منو الناجت احمللي 
اإلجمالي بلغ 3.3 باملئة في املتوســـط بني عامي 

2013 و2017. 
وتتوقـــع اخلطـــة انكماش فائض حســـاب 
املعامـــالت اجلاريـــة خالل الســـنوات اخلمس 
حتـــى عـــام 2022 في ظـــل اســـتيراد احلكومة 
والقطاع اخلاص ســـلعا وخدمات للمشروعات 

االستثمارية.

وتتوقـــع اخلطة أن يؤدي هـــذا إلى تراجع 
صافـــي التحويـــالت النقديـــة إلى جهـــاز قطر 
الســـيادي،  الثـــروة  صنـــدوق  لالســـتثمار، 
وانخفـــاض معـــدل االدخـــار احمللي إلـــى 45.8 
باملئة من 53.5 باملئة في الفترة بني 2011 و2016. 
وواصـــل الصنـــدوق الســـيادي القطـــري هذا 
األســـبوع بيع مزيد من أصولـــه األجنبية حني 
باع حصته البالغة 4.6 باملئة في شـــركة فيوليا 
انفايرومننت الفرنسية مقابل 640 مليون دوالر.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن قيمـــة األصول 
التي باعتها الدوحة واالستثمارات التي قامت 
بتســـييلها تصـــل إلى 50 مليار دوالر. وتشـــير 
أيضا إلـــى أن الدوحة ضخت مبلغا مماثال في 
النظام املصرفي احمللي ملعاجلة أزمة الســـيولة 

بسبب نزوح األموال عن البالد.
فـــي هـــذه األثناء ســـار اإلنفاق العســـكري 
القطـــري عكـــس تيـــار التقشـــف حـــني أبرمت 
صفقات جديـــدة خالل معرض ومؤمتر الدوحة 
للدفاع البحري املنعقد حاليا. وأكدت قطر شراء 
28 مروحية من شركة ايرباص مقابل 3 مليارات 

دوالر.
وجـــاءت الصفقـــة بعد 3 أشـــهر على إبرام 
صفقة أخرى لشـــراء 12 مقاتلة حربية من طراز 
رافال، بقيمـــة 1.1 مليار يـــورو، لتؤكد الدوحة 
أن اإلنفاق العســـكري هـــو أولويتها القصوى 
والوحيـــدة علـــى حســـاب جميع النشـــاطات 

األخرى.

اتسعت إجراءات السلطات القطرية ملواجهة األزمات املالية من خالل شد أحزمة التقشف 
وخفض اإلنفاق احلكومي في ظل استمرار نزيف هروب األموال واملستثمرين. وقد أجبر 
ذلك الدوحة على ضخ عشرات املليارات في النظام املصرفي وبيع عدد كبير من األصول 

األجنبية منذ بدء املقاطعة العربية قبل 9 أشهر.

قطر تشد أحزمة التقشف
[ خطط بعيدة المدى للتأقلم من العزلة

االنفاق العسكري استثناء وحيد من التقشف

الشيخ عبدالله بن ناصر:

اقتصاد قطر ينبغي أن 

يصبح أكثر اعتمادا على 

نفسه في إنتاج الغذاء

مليار دوالر على األقل 

حجم األموال التي ضختها 

الدوحة في النظام 

المصرفي خالل 9 أشهر
50

{غوغـــل تقـــوم بتحديـــث الخدمـــات الماليـــة المتعلقة لحظـــر أي إعـــالن ذي عالقـــة بالعمالت 

اإللكترونية. وسيتضمن منع العروض األولية لتلك العمالت والنصائح التجارية}.

سكوت سبنسر
رئيس شركة غوغل األميركية

{أيروفلوت ســـوف تســـتأنف الرحالت المباشـــرة بين موســـكو والقاهرة بمعـــدل ثالث رحالت 

أسبوعيا على متن طائرات أيرباص 320}.

بيان رسمي
شركة اخلطوط اجلوية الروسية (أيروفلوت)
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الهدف املتحرك يفرض تغيير سياسات أوبك

} تزايدت املؤشرات على أن منظمة أوبك 
تدرس تغيير سياساتها للتأقلم مع التغيرات 

املتسارعة في أسواق الطاقة العاملية.
وتشير اقتراحات السعودية بوضع مقاييس 

جديدة لتحديد موعد حتقيق التوازن في 
سوق النفط إلى تغير في أهداف أوبك بشأن 
اتفاق تخفيضات اإلنتاج الذي حقق تقريبا 
هدفه املبدئي املتمثل في تقليص املخزونات 

املتضخمة.
وخفضت منظمة البلدان املصدرة 

للبترول (أوبك) وروسيا وتسعة منتجني 
آخرين إنتاج النفط اعتبارا من مطلع العام 

املاضي مبقدار 1.8 مليون برميل يوميا، 
بهدف خفض املخزونات في الدول الصناعية 

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية إلى متوسط خمس سنوات.

ونزوال من مستوى قياسي بلغ 3.1 
مليار برميل في شهر يوليو 2016 انخفضت 
مخزونات دول منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية إلى 2.851 مليار برميل في ديسمبر 
املاضي، مسجلة تراجعا بنحو 216 مليون 

برميل خالل عام 2017، وهي اآلن تزيد على 
متوسط خمس سنوات مبقدار 52 مليون 

برميل فقط وفقا لبيانات وكالة الطاقة 
الدولية.

ولعل ما ساعد أوبك وحلفاءها هو أن 
متوسط اخلمس سنوات هدف متحرك، وقد 
ارتفع هذا املتوسط حتى منذ تطبيق قيود 

اإلنتاج. وقفز املتوسط إلى نحو 2.86 مليار 
برميل في سبتمبر 2017 من نحو 2.73 مليار 

برميل عندما جرى توقيع اتفاق خفض 
اإلمدادات في أواخر عام 2016.

ويرى بول هورسنل مدير أبحاث السلع 
األولية في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني 

أن ”الهدف يزداد سهولة مبرور الوقت بعد 
فترة من الفائض، نظرا لدخول املزيد من 
سنوات الفائض“ في حسابات متوسط 

املخزونات.
لكن مع تغير هدف مخزونات دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، تغيرت كذلك 
طريقة تفكير السعودية أكبر مصدر للنفط 

في العالم والتي عملت مع روسيا على 
صياغة االتفاق العاملي خلفض اإلمدادات.

ويؤكد وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح على ضرورة أن تدرس منظمة أوبك 

وشركاؤها معايير مثل مخزونات الدول غير 
األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية والنفط املخزن في وحدات التخزين 
العائمة واخلام املنقول، في إطار بحثهم في 

مستقبل االتفاق الذي ينتهي سريانه في 
نهاية العام احلالي.

غير أن هذه املعايير يصعب مراقبتها.
ويفوق الطلب على النفط في الدول غير 

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية االستهالك في دول املنظمة منذ 
عام 2014. لكن املخزونات في الدول غير 

األعضاء عادة ما تكون أصوال استراتيجية 
ال جتارية مما يجعلها أقل وضوحا ويضعف 
فرص تغيرها مع حدوث تغيرات في العرض 

والطلب.
ويرى الفالح أن من األفضل أن تتجاوز 

السوق التوازن مبا يعني السماح 
ملخزونات دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية 
باالنخفاض إلى ما دون 

متوسط خمسة أعوام 
بدال من إنهاء اتفاق 

تخفيضات اإلنتاج في 
وقت مبكر جدا، في 

إشارة جديدة إلى احتمال 
متديد أجل االتفاق.

ولتقييم ما إذا كان 
العرض والطلب حققا توازنا 

مستداما، ميكن ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية قياس كمية 

النفط املخزنة بعدد أيام الطلب التي 
تغطيها. فذلك سيظهر ما إن كان االستهالك 

كافيا لعدم إعادة بناء املخزونات.
ويعادل حجم مخزون النفط في دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلن ما 
يكفي لتغطية 61 يوما من الطلب املستقبلي 

وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015.
وفي عامني حتى منتصف 2014 عندما 

سجل سعر النفط نحو 115 دوالرا للبرميل، 
ظل عدد األيام التي تغطيها مخزونات 

املنظمة دون 60 يوما.

وعندما وقعت منظمة أوبك وشركاؤها 
اتفاق خفض اإلمدادات في أواخر نوفمبر 

2016 عقب انهيار أسعار النفط، كانت 
مخزونات املنظمة تغطي نحو 64 يوما من 

الطلب.
لكن قياس التغطية املستقبلية رمبا ال 

يساعد منظمة أوبك كثيرا في حتديد الوقت 
املناسب إلعادة فتح صنابير النفط في ظل 

ارتفاع إنتاج الواليات املتحدة ومنتجني 
آخرين خارج أوبك.

وقد كبح ذلك أسعار النفط عند نحو 65 
دوالرا للبرميل في الوقت الراهن، بعدما 

صعدت من مستوى دون 30 دوالرا للبرميل 
في بداية عام 2016.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن منتجي 
النفط غير املشاركني في اتفاق خفض 

اإلنتـاج رفعوا إنتاجهم بنحو 700 ألف 
برميل يوميا في 12 شهرا حتى يناير 

املاضي. ومع أخذ ليبيا ونيجيريا عضوي 
أوبك املعفيني من قيود اإلنتاج في احلسبان، 
ستصل الزيادة اإلجمالية في اإلنتاج 

إلى نحو 1.4 مليون برميل 
يوميا.

وفي املقـابل، منا 
الطلب العاملي بنحو 1.6 
مليون برميل يوميا في 

.2017
وتتوقع أوبـك أن 
ينمو الطلب العاملي 

مبقدار 1.59 مليون برميل 
يوميا في عام 2018 مقارنة 

مع توقعات وكالة الطاقة 
الدولية لزيادة قدرها 1.4 مليون 
برميل يوميا. وتتوقع أوبك أيضا منو 

اإلمدادات خارجها مبقدار 1.4 مليون برميل 
يوميا في 2019 مقارنة مع توقعات وكالة 

الطـاقة لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل 
يوميا.

ويعتقد تاماس فارغاس احمللل لدى 
بي.في.أم أويل أسوشيتس أن على أوبك 
وشركائها ”تذكير السوق باستمرار بأن 

التحالف الذي جرى تشكيله في نهاية عام 
2016 هو أكثر من مجرد زواج مصلحة وأنهم 

ال يفكرون في الطالق حتى بعد حتقيق 
االستقرار“.

أماندا كوبر

على أوبك وحلفائها 

تذكير السوق باستمرار 

أن تحالفهم ليس 

مجرد زواج مصلحة 

وأنهم ال يفكرون في 

الطالق

} اجلزائــر – تقـــف اجلزائـــر أمـــام خيـــارات 
اقتصادية قاسية بعد أن أثارت بعثة صندوق 
النقـــد الدولي التـــي اختتمـــت زيارتها للبالد 
هذا األسبوع الكثير من املخاوف بشأن قسوة 

العالجات التي ينبغي على اجلزائر تناولها.
ويقول رئيس جمعية اجلزائر استشـــارات 
انتقـــادات  إن  الملـــاس  إســـماعيل  للتصديـــر 
الصنـــدوق جاءت دليال علـــى تخبط احلكومة 
فـــي مواجهة تبعـــات األزمـــة النفطيـــة التي 

عصفت باقتصاد البالد.
ويتفـــق اخلبيـــر فرحات آيت علـــي مع ما 
ذهـــب إليه الملاس وقال إن ”التوصيات لم تأت 
بجديد حلـــل األزمـــة اجلزائريـــة، مقارنة مبا 
اقترح عامـــي 2016 و2017، وكانت عموما غير 
مقبولـــة واقتصرت على شـــيء إضافي وحيد 
وهـــو ما تعلـــق بتحذيرات طباعة النقد لســـد 

العجز“.
ووجهـــت بعثـــة النقـــد الدولـــي االثنـــني 
املاضي إلى اجلزائر انتقادات للحكومة، بشأن 
اإلجـــراءات املتخـــذة ملواجهة تبعـــات األزمة 

النفطية.
ويضغط خبـــراء الصندوق لدفع احلكومة 
بقيـــادة أحمـــد أويحيـــى إلى تنفيـــذ خفض 
تدريجـــي في ســـعر الصرف، كإحـــدى أدوات 
حتقيـــق التوازن بـــني اإلصـــالح االقتصادي 
واملالـــي وبـــذل جهـــود للقضـــاء على ســـوق 

الصرف املوازية.

وشـــدد الملاس على أن هذا اخليار ال يعتبر 
حال على اإلطالق ألن الدينار ال يخضع ملعايير 
اقتصادية واضحة وأن تســـيير سعر الصرف 

يتم بقرارات سياسية وإدارية.
وقـــال إنه ”ال ميكـــن احلديث عـــن تعومي 
الدينـــار بهذه الطريقة ألنه ســـيزيد من فقدان 
ثقـــة اجلزائريـــني ويدفعهـــم إلـــى البحث عن 
مـــالذات آمنة ألموالهم كالعقـــارات والعمالت 

األجنبية“.
وتعرضت العملة احمللية إلى هزات متتالية 
في الســـنوات األخيرة أفقدتها قيمتها، وكانت 

آخـــر هـــزة األســـبوع املاضي حينمـــا تراجع 
الدينار أمام اليورو بشكل غير مسبوق.

وتشـــهد اجلزائر منذ قرابة أربع ســـنوات 
أزمـــة مالية ناجتة عـــن هبوط أســـعار النفط 
اخلام بنســـبة بلغت 50 باملئة في املتوسط، إذ 

يعد اخلام مصدر الدخل شبه الوحيد للبالد.
ويصـــف آيـــت علـــي مقتـــرح الصنـــدوق 
التعومي اجلزئي للعملـــة احمللية بـ”الغريب“، 
حيـــث ميكن أن تصل تداعياتـــه إذا مت تنفيذه 

إلى تفجر االحتجاجات في البالد.
وبـــرر ذلك مـــن منطلق أن تعـــومي الدينار 
تدريجيا ســـيصل بقيمته إلى أسعار الصرف 
املتداولة في الســـوق الســـوداء، وهذا إجراء 
ســـيكون له تأثير على األصـــول املوجودة في 
البـــالد في غياب اســـتراتيجية إعـــادة توزيع 

املداخيل.
ويتفـــق كمـــال رزيـــق، احمللـــل وأســـتاذ 
االقتصـــاد بجامعـــة البليـــدة احلكوميـــة، مع 
رأي ســـابقه بشـــأن التعومي التدريجي للعملة 

احمللية.
ويقول إن تعومي العملة احمللية املنخفضة 
قيمتها أصال من شـــأنه أن يتســـبب في املزيد 
من تفاقم نســـب التضخم، ويزيـــد في تدهور 
القدرة الشـــرائية وقد يدفع بالفئات الضعيفة 

إلى االحتجاج.
ويدفـــع الصندوق احلكومـــة كذلك باجتاه 
االقتراض من اخلارج، لتوفير السيولة الالزمة 
لنفقاته االســـتثمارية، بهـــدف تنويع مصادر 

الدخل بعيدا عن النفط.
وترفض الســـلطات اللجوء إلى االستدانة 
من اخلارج بدعوى ”رهنها لسيادة البالد“ كما 
أكـــد في الكثير من املـــرات الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، لكنها اجتهت إلى ما هو أخطر من 

ذلك.
وبلغ ديـــن البالد اخلارجـــي بنهاية العام 
املاضـــي قرابـــة 3.85 مليار دوالر، حســـب ما 
صرح به محافـــظ البنك املركزي محمد لوكال، 

في وقت سابق.
ويقـــول صندوق النقد إن طباعة نقد جديد 
لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات 
وقائية قوية وينبغي أن تشمل هذه الضمانات 
حـــدودا كمية وزمنيـــة صارمة علـــى التمويل 

النقدي.
وضربـــت احلكومـــة عرض احلائـــط بكل 
حتذيـــرات اخلبـــراء مـــن أن طباعـــة نحو 20 

مليار دوالر من األوراق النقدية لتغطية العجز 
فـــي اخلزينة العامة وتســـديد الدين الداخلي، 
ســـتعمق األزمات املتراكمة وستحدث مشكلة 

كبيرة قد ال تستطيع حلها مستقبال.
ويحـــذر الملـــاس وعدد مـــن اخلبـــراء من 
خطورة إجراءات طباعة النقد لسد العجز، لكن 
احلكومة صمت آذانهـــا واآلن جاءها التحذير 
مـــن صندوق النقـــد. وقـــال إن ”تبعات طباعة 
النقد ستبدأ أعراضها في الظهور على املديني 
القصير واملتوســـط أي بعد نحو 8 شهور من 

اآلن“.
كمـــا أكد آيـــت علي أن أكثر مـــن 20 خبيرا 
جزائريا ســـبق أن حذروا احلكومة من اللجوء 
إلى خيار إصدار النقد لســـد العجز، لكنها لم 

تستمع للتحذيرات.
وقـــال إن ”احلكومة غير قادرة على مرافقة 
اإلصـــدار النقـــدي، بإجـــراءات مـــن شـــأنها 
وتلـــك  التضخميـــة،  الصدمـــات  امتصـــاص 
املتعلقـــة بارتفـــاع األســـعار وانهيـــار القدرة 

الشرائية للمواطنني“.
وتقـــول الســـلطات إن البالد فقـــدت قرابة 
نصف مداخيلها من النقد األجنبي، التي هوت 
مـــن 60 مليـــار دوالر، في 2014، إلـــى 34 مليار 

دوالر العام املاضي.
وتظهر تلك األرقـــام أن احتياطيات العملة 
الصعبة تقترب مـــن املنطقة احلمراء، وهو ما 
يعنـــي أن الدولة النفطيـــة دخلت في منعطف 

خطير من أزمتها االقتصادية.
للجزائر،  النقديـــة  االحتياطـــات  وبلغـــت 
العضو فـــي منظمة الدول املصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، نحو 97.3 مليـــار دوالر بنهاية العام 

املاضي، بعدما كانت تبلغ 114 قبل عام.
وفـــي ضوء تلـــك املؤشـــرات املقلقة تكون 
اجلزائـــر فقدت أكثـــر من 93 مليـــار دوالر من 
احتياطاتهـــا النقدية منذ بدايـــة أزمة تراجع 
أســـعار النفط والغـــاز في األســـواق العاملية 

منتصف 2014.
وكان أويحيـــى قد طمـــأن مواطنيه عندما 
تقلد منصبه قبل أشـــهر، بـــأن احتياطي النقد 
األجنبي لن يهبط عن مستوى مئة مليار دوالر 
إلـــى غاية حلول عـــام 2020 مـــع احلفاظ على 

معدل التضخم عند 5 باملئة.

ــــــر تأجيل العالجات االقتصادية القاســــــية، وأنها  ــــــه لم يعد بإمكان اجلزائ أكــــــد خبراء أن
أصبحــــــت مضطرة إلى تناولها دفعة واحدة بعد أن أطلق صندوق النقد الدولي صفارات 
اإلنذار بضرورة ضبط املؤشرات االقتصادية وخفض قيمة الدينار للنزول إلى قاع األزمة.

العالجات االقتصادية املؤجلة تحاصر الجزائر

فرحات آيت علي:

تعويم الدينار سيدفع 

معظم الجزائريين إلى البحث 

عن مالذات آمنة ألموالهم

إسماعيل اللماس:

انتقادات صندوق النقد 

تؤكد تخبط الحكومة في 

مواجهة األزمة النفطية



اقتصاد

أخيرا قـــررت احلكومـــة األردنية  } عــامن – 
االســـتجابة لنداءات األوساط االقتصادية في 
البـــالد بإعالن جتميد العمل باتفاقية للتجارة 
احلرة مـــع تركيا، بعـــد إدراك الثمـــن الباهظ 
الذي تدفعه منـــذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ 

في عام 2011.
وأشارت في بيان إلى أن سبب القرار يكمن 
في أن االتفاقية ”ساهمت في ارتفاع العجز في 

امليزان التجاري لصالح اجلانب التركي“.
وقال ينال برماوي الناطق الرســـمي باسم 
وزارة الصناعـــة والتجارة إن األردن ســـيعيد 

إخضاع الســـلع التركية املســـتوردة للرسوم 
اجلمركية عند ســـريان القرار بعد  6 أشهر من 

جتميد اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين.
بالقرار  االقتصاديـــة  األوســـاط  ورحبـــت 
وأكـــدت أنـــه ”ســـيرفع الظلم عـــن الصناعات 
األردنية التـــي تضررت بشـــكل كبير واضطر 
كثير منها إلى اإلغالق بســـبب إغراق السوق 

بالبضائع التركية“.
ويأتـــي القـــرار بعـــد ضغـــوط مـــن حملة 
”صنع في األردن“ التي شـــاركت فيها أوســـاط 
اقتصادية وصناعية وجتارية وزراعية إلقناع 

احلكومـــة بتجميد االتفاقيـــة، التي قالوا إنها 
تخدم اجلانب التركي فقـــط وتفاقم اخللل في 

االقتصاد األردني.
وقال رئيس احلملة موســـى الســـاكت إن 
”القـــرار رفـــع الظلـــم الواقـــع علـــى الصناعة 
األردنيـــة“ ودعـــا احلكومة إلى ”دراســـة األثر 
االقتصادي جلميع االتفاقيات املنوي التوقيع 
عليها مســـتقبًال وأخذ رأي القطاع الصناعي 

قبل التوقيع“.
وكانـــت االتفاقيـــة قد فتحت منـــذ 7 أعوام 
أبواب حركة الســـلع بني البلدين دون رســـوم 
جمركية، لكنها صبت في صالح تركيا دون أن 

يجني اجلانب األردني أي مكاسب منها.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن دوال كثيرة مثل 
تونس واملغرب وبلدان غربية انتبهت خلطورة 
فتـــح األبواب التجارية مـــع تركيا بعد أن أدت 

إلى اتســـاع العجز التجاري مـــع أنقرة لتعود 
إلى إيقاف إغراق األسواق بالبضائع التركية.

ويـــرى محللون إن عناويـــن األخبار كانت 
تركز على إغـــراق البضائـــع الصينية وتغفل 
مـــا متثله البضائع التركية من خطر أكبر حني 

تغزو األسواق وخاصة في الدول النامية.
وتلقي األوساط االقتصادية والشعبية في 
األردن باللـــوم على االتفاقية في تفاقم البطالة 
بســـبب إغالق الكثير من املشاريع نتيجة غزو 
البضائـــع التركيـــة. وأكدت حملـــة ”صنع في 
إن تلـــك االتفاقية كانـــت جائرة بحق  األردن“ 

الصناعة الوطنية.
وقـــال الســـاكت إن عمان طلبـــت من أنقرة 
تســـهيل دخـــول البضائـــع األردنية للســـوق 
التركية لكنها لم تســـتجب ولـــم تعوض فارق 
التبــــادل الســـلعي باســـتثمارات تركيـــة في 

األردن.
وأوضـــح أن الصادرات التركية إلى األردن 
زادت بشـــكل كبيـــر خـــالل األعـــوام العشـــرة 
األخيـــرة لتصل إلـــى 607 مليـــون دوالر خالل 
العام املاضي في حـــني بلغت صادرات األردن 
إلـــى تركيا نحو 92 مليون دوالر فقط في نفس 

العام.
وقال إن الصناعة األردنية كانت تعاني من 
ظلم كبير بسبب االتفاقية، خاصة أن الظروف 
االقتصادية والصناعيـــة لدى اجلانب التركي 
تختلف عن نظيرتها األردنية من حيث تكاليف 
االنتـــاج والدعم املقـــدم للمصنعني األتراك في 

أجور الشحن.
وأشـــار رئيس جمعية املصدرين األردنيني 
عمر أبو وشـــاح إلى أن القطاع الصناعي قدم 
للحكومة دراسة متخصصة تظهر أن االتفاقية 
ليســـت في صالح الصناعـــة الوطنية، في ظل 

املنافسة الشديدة من املنتجات التركية.
وأكـــد مديـــر غرفـــة صناعـــة عمـــان نائل 
احلســـامي أن قرار احلكومة جاء بعد مطالب 

اســـتمرت عدة أعـــوام، تضرر خاللهـــا املنتج 
األردنـــي. وذكر أن املنتجـــني األتراك يتمتعون 

بدعم حكومي يرجح كفة املنافسة لصاحلهم.
وأوضـــح أن قرار وقف االتفاقية ســـيؤدي 
إلى العـــودة للبنود اجلمركيـــة األصلية حني 
يدخـــل حيز التنفيـــذ بعد 6 أشـــهر من تاريخ 
اتخـــاذ القـــرار من أحـــد الطرفـــني وفق نص 

االتفاقية.
وتشـــكو دول أخرى مثل تونس من امليزان 
التجـــاري املختـــل مـــع تركيـــا. وتصاعـــدت 
النداءات التخاذ إجراءات عاجلة لوقف النفوذ 
االقتصادي التركي الذي يربك النســـيج الهش 
لالقتصـــاد التونســـي. وبلغ العجـــز التجاري 
التونســـي مع تركيا العام املاضـــي نحو 760 

مليون دوالر.
التبـــادل  إن  تونســـيون  خبـــراء  ويقـــول 
التجاري يتم في اجتـــاه واحد ولصالح طرف 
واحد هـــو الطرف التركي، لدرجـــة أن الضرر 
طال قطاعات تونسية كانت إلى وقت قريب من 
القطاعات املهمة خلزينة الدولة وفي مقدمتها 

قطاع النسيج.
وأكـــدوا أن الغزو التركي لســـوريا لم يكن 
سياســـيا فـــي البدايـــة، وأن غـــزو البضائع 
التركية قبل ســـنوات طويلة من اندالع احلرب 
أدى إلـــى تخريب النســـيج االقتصـــادي عبر 
االســـتيالء علـــى األســـواق وضـــرب اإلنتاج 

الزراعي والصناعات اخلفيفة.
وتقود تركيا حملة بحث عن أسواق بديلة 
في الـــدول الناميـــة بعد تضـــرر عالقاتها مع 
الـــدول الغربية ومعظم الدول العربية بســـبب 
أجندات الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 

ودعمه جلماعات اإلسالم السياسي.
ويبـــدو أن تلك الـــدروس لم تصل إلى دول 
مثـــل الســـودان واجلزائـــر وموريتانيا التي 
فتحت أبواب االقتصاد ألنقرة بعد زيارات قام 

بها أردوغان إلى تلك البلدان.

اســــــتيقظت احلكومة األردنية هذا األســــــبوع على الثمن الباهظ الذي تدفعه بسبب اتفاقية 
ــــــى االقتصاد. والتحقت  التجــــــارة احلرة مع تركيا، بعد أن أدت إلى تداعيات قاســــــية عل
عمان بدول كثيرة ســــــبق أن تراجعت عن اتفاقات مع أنقرة بســــــبب تأثيرها على النشاط 

االقتصادي من خالل إغراق األسواق بالبضائع التركية الرخيصة.

األردن تعلم الدرس االقتصادي: ماذا يعني التعامل مع تركيا

[ تجميد اتفاقية التجارة الحرة لوقف تداعياتها السلبية  [ الثمن الباهظ يدفع دوال كثيرة لوقف {الغزو} التركي

رفع الظلم عن التجارة األردنية

ينال برماوي:

إعادة إخضاع السلع التركية 

للرسوم الجمركية بعد 

تجميد اتفاقية التجارة الحرة

{االقتصاد الفرنســــي يقوم على اإلنصاف، لذلك سنقاضي غوغل وأبل أمام محكمة التجارة في 

باريس حول ممارسات تجارية استغاللية ضد شركات فرنسية ناشئة}.

برونو لومير
وزير االقتصاد الفرنسي

{ملتزمون بمشروع الميناء في أرض الصومال رغم حظر مقديشو عمل الشركة، وإنهاء جيبوتي 

لعقد موانئ دبي يجعل من الصعب على أفريقيا جذب االستثمار}.

سلطان بن سليم
رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العاملية

11الجمعة 2018/03/16 - السنة 40 العدد 10930

} املنامــة – تعكـــف البحريـــن علـــى تطويـــر 
اخلدمـــات املاليـــة الذكية كبوابة الســـتقطاب 
املزيـــد مـــن االســـتثمارات األجنبيـــة وإيجاد 
محـــركات جديـــدة لتســـريع محـــركات النمو 

االقتصادي.
وميثل مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا 
املاليـــة الـــذي افتتح الشـــهر املاضـــي محور 
مســـاعي الدولة اخلليجية البالغ عدد سكانها 
1.4 مليون نســـمة إلحياء سمعتها كأكبر مركز 

للمصارف واألعمال في الشرق األوسط.
وفي مكاتـــب جديدة تشـــرف على اخلليج 
ينهمـــك العاملون في أكثر من 10 شـــركات في 
العمـــل علـــى العمـــالت الرقميـــة واملدفوعات 
القائمة على سلسلة الكتل وغيرها من وسائل 

التكنولوجيا املالية.
ويأتـــي التحـــول بعد أن تضـــررت املنامة 
من تراجـــع عوائدها النفطيـــة واالضطرابات 
السياســـية التي دفعت باملســـتثمرين للذهاب 
إلى دبي، وهو ما أدى في نهاية املطاف لتباطؤ 
النمـــو االقتصـــادي وانخفضـــت تصنيفاتها 

االئتمانية وارتفعت ديونها السيادية.
وال تـــزال الديون الكبيـــرة متثل خطرا مع 
ارتفـــاع أســـعار الفائدة، لكـــن البحرين بدأت 
تشـــهد بوادر أولى على االنتعـــاش بعد دفعة 

تهدف لتغيير مسار االقتصاد.
وتقدر وكاالت التصنيف االئتماني العاملية 
الثـــالث الكبرى اآلن تصنيف ديـــون البحرين 
مبا يقل عن الدرجة االســـتثمارية، بينما تقدر 
وكالـــة ســـتاندرد آند بـــورز أن نســـبة الدين 
احلكومي إلى النـــاجت احمللي اإلجمالي قفزت 
إلـــى 81 باملئـــة في 2017 مـــن 34 باملئة في عام 

.2012
ومـــع ذلك، تعمـــل البحرين على تســـويق 
نفســـها كمنصة للشـــركات األجنبية الساعية 
لالســـتفادة من اإلصالحـــات في الســـعودية 

والتـــي تزيد من تكلفة العمـــل فيها مع اجتاه 
السلطات للتشجيع على توظيف املواطنني.

الســـعودية  بيتابـــس  شـــركة  وستنشـــئ 
املتخصصة في حلـــول املدفوعات اإللكترونية 
قاعدة لها فـــي خليج البحريـــن للتكنولوجيا 

املالية خالل مايو املقبل.
وقـــال فيليـــب بيـــرار رئيـــس العمليـــات 
الرقمية في بيتابس في بيان في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر، إن ”موقـــع البحرين احملوري في 
الشرق األوســـط يجعلها مركزا شديد األهمية 
انتشـــار  أن  كمـــا  اإللكترونيـــة  للمدفوعـــات 

اإلنترنت ميهد الزدهار التجارة اإللكترونية“.
وكانت شـــركة تاب بيمنتـــس للمدفوعات 
الرقمية التي تأسســـت في الكويت قد انتقلت 

الشهر املاضي ملركز اخلليج. 
وقال علي أبواحلســـن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن ”البحريـــن لديها مزايـــا تنظيمية 
عند مقارنتها بدول مجلس التعاون اخلليجي 

األخرى“.
وفي العـــام املاضي قررت شـــركة أمازون 
ويب سيرفســـز، وحدة احلوســـبة السحابية 
التابعة لعمالق التجـــارة اإللكترونية أمازون، 

تأسيس نشاط لها في البحرين.
التنميـــة  مجلـــس  بيانـــات  وتوضـــح 
االقتصاديـــة التابـــع للحكومـــة البحرينية أن 
االســـتثمارات األجنبيـــة من عدد قياســـي من 
الشـــركات بلغ 71 شركة وصلت إلى 733 مليون 
دوالر العـــام املاضي، ارتفاعا مـــن 281 مليون 

دوالر من 40 شركة قبل عام.
وأســـهم ذلك فـــي وصول متوســـط النمو 
الســـنوي للناجت احمللي اإلجمالـــي احلقيقي 
ألكثـــر مـــن 3.5 باملئة في أول ثالثـــة أرباع من 
العـــام املاضي بعد أن كان املعدل أقل من ثالثة 

باملئة في 2015 و2016.

ويقول رشيد محمد املعراج محافظ مصرف 
البحرين املركزي إن وتيرة النمو قد تتســـارع 
أكثـــر من ذلك مع ارتفاع أســـعار النفط مجددا 
إلـــى نحو 65 دوالرا للبرميل بعد أن كانت دون 

50 دوالرا في منتصف 2017.
ومن املؤشـــرات املهمة لـــدور البحرين أن 
أصول جهازها املصرفي مســـتقرة، إذ تشـــير 
البيانـــات إلى أن إجمالـــي األصول منا خالل 
عشـــرة أشـــهر العام املاضي بنحو 1.4 باملئة 
ليبلـــغ 188.7 مليـــار دوالر رغـــم أنهـــا ال تزال 
أقل من املســـتوى الذي بلغتـــه قبل 2011 وكان 

يتجاوز 200 مليار دوالر.
ويقوم جانب من انتعاش اقتصاد البحرين 
على حســـن احلظ. وقـــد أكدت وكالـــة فيتش 
للتصنيفات االئتمانية أن حتسن أسعار النفط 

ساهم بنصف االنخفاض في العجز احلكومي 
العام املاضي.

وتظهـــر تقديـــرات صندوق النقـــد الدولي 
أن العجز فـــي املوازنة انكمش إلى 13.2 باملئة 
من الناجت احمللـــي اإلجمالي، وإن كان ال يزال 
مرتفعا جدا، مقارنة مـــع 17.8 باملئة في 2016، 
لكن البحرين طـــورت أيضا بيئتها التنظيمية 
جلذب االســـتثمارات بوتيرة أســـرع من أغلب 

الدول اخلليجية األخرى.
وينطوي ذلك األمر في بعض األحيان على 
تخفيـــف القيـــود التنظيمية املعمـــول بها في 
البالد، ومن أمثلة ذلك ”بيئة رقابية جتريبية“ 
ميكن من خاللها لشركات التكنولوجيا املالية 
التجريـــب دون إشـــراف كبيـــر ودون قيـــود 

الترخيص.

وفـــي مجـــاالت أخـــرى، شـــددت البحرين 
القواعـــد التنظيمية. فقد أطلقت هذا الشـــهر 
وكالـــة لتنظيـــم القطـــاع العقـــاري لتضييق 
اخلنـــاق علـــى املخالفـــات وجـــذب املزيد من 

االستثمارات األجنبية.
كمـــا ســـتنفق احلكومـــة 32 مليـــار دوالر 
علـــى خطة للبنيـــة التحتية تتضمن توســـعة 
املطار وتطوير شـــركة أملنيوم البحرين (ألبا) 
لواحـــد من أكبر مجمعات صهـــر األملنيوم في 
العالم، كما تتضمن مشروعا تنفذه شركة نفط 
البحريـــن لتحديث مصفاة التكريـــر بتكلفة 5 

مليارات دوالر.
ورغـــم أن ذلك قد يزيـــد الضغط على مالية 
الدولـــة إال أنه مـــن املنتظر أن يحســـن املركز 

اخلارجي للبحرين بزيادة الصادرات.

ــــــع محللون حتــــــركات البحرين إلنعاش اقتصادها، بعد أن كشــــــفت عن خطط لتطوير  يتاب
أدواتها املالية الذكية الســــــتقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية واالستفادة من الفرص 
الناجمــــــة عن ثورة اإلصالحات االقتصادية في الســــــعودية، لتعزيز مكانتها كمركز مالي 

إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.

البحرين تستثمر في األدوات المالية الذكية إلنعاش النمو
[ تطوير مناخ االستثمار لالستفادة من اإلصالحات السعودية  [ الحكومة تتجاهل مخاطر ارتفاع الدين العام بزيادة اإلنفاق

التكنولوجيا المالية بوابة مستقبل البحرين

فيليب بيرار:

موقع البحرين اإلقليمي 

يجعلها مركزا مهما 

للمدفوعات اإللكترونية

رشيد محمد المعراج:

وتيرة النمو االقتصادي 

قد تتسارع أكثر مع ارتفاع 

أسعار النفط مجددا

الحكومة األردنية:

االتفاقية ساهمت في ارتفاع 

العجز في الميزان التجاري 

لصالح الجانب التركي



األمين غانمي

} تونــس – في الوقت الذي تغلبت فيه تونس 
علـــى التهديد الـــذي يشـــكله اجلهاديون على 
دميقراطيتها الوليدة، فإنهـــا ال تزال متورطة 
في أزمات اقتصادية واجتماعية بســـبب فشل 
النخبـــة السياســـية فـــي اســـتغالل إمكانات 
البالد، حســـب رأي ناجي جلول رئيس املعهد 
اإلســـتراتيجية، وهي  للدراســـات  التونســـي 
مؤسســـة فكريـــة تابعة للرئاســـة التونســـية 
تأسســـت فـــي عـــام 1993، وجتري دراســـات 
حـــول القضايا الرئيســـية التي تهـــم تونس 

ومستقبلها، مبا في ذلك اإلرهاب اجلهادي.

الحرب على اإلرهاب

قال ناجي جلول، وزير التعليم التونســـي 
الســـابق، وهو مـــؤرخ وحاصل على شـــهادة 
الدكتوراه في علم اآلثار من جامعة السوربون 
بباريـــس، فـــي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب 
ويكلـــي“، إن ”تونس هزمـــت اإلرهاب. لم يعد 
اإلرهاب يشـــكل تهديدا بالنســـبة لنا. تونس 
اآلن آمنة مثلها مثـــل باريس وبقية العواصم 
األوروبية“، مضيفا أنـــه واثق من قدرة قوات 
األمن التونســـية علـــى التعامل مـــع التهديد 

اجلهادي.
وشـــدد علـــى أن قـــوات احلـــرس الوطني 
التونســـي، التي تقف اآلن فـــي طليعة كتائب 

الكفـــاح ضد اجلهاديني، أضحت مرجعا عامليا 
في املعركة الناجحة ضد اجلهاديني. ويســـعى 
اخلبراء واملســـؤولون األمنيـــون من عدة دول 
أجنبية للتعلم من هذه القوات ومن خبراتها.

وذكر أنه مت سحق تنظيم الدولة اإلسالمية 
أوال فـــي تونس قبـــل العراق وســـوريا، حيث 
ســـبقت هزميتـــه في بـــن قـــردان هزميته في 
العراق وســـوريا، مشـــيرا إلى معركة فاصلة 
قادهـــا اجلنود والقـــوات األمنية التونســـية 
-مبساعدة املدنيني احملليني- في مارس 2016، 
والتي أسفرت عن هزمية العشرات من أعضاء 
تنظيـــم داعش ممن عبـــروا احلـــدود الليبية 
وحاولـــوا الســـيطرة علـــى مدينة بـــن قردان 
احلدوديـــة مع ليبيا من خـــالل اقتحام النقاط 
األمنية للحرس الوطني والثكنات العســـكرية. 
ولـــم تعرف تونس بعد هـــذه العملية هجمات 
إرهابيـــة جديـــدة. وعاد الســـياح إلـــى البالد 
بأعـــداد متزايـــدة منذ أوائل عـــام 2017، وهي 
عالمة تؤّشـــر على اســـتعادة الثقة في املناخ 

األمني.

التحدي االقتصادي

لســـنوات بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت 
بالرئيس التونســـي األســـبق، زيـــن العابدين 
بن علي، جعلت اجلماعـــات اجلهادية التابعة 
لتنظيمـــي داعـــش والقاعدة مـــن تونس هدفا 
رئيسيا في منطقة املغرب العربي، حيث كثفت 
تلك اجلماعـــات أنشـــطتها بعـــد االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية في عام 2014.
وأودت العمليات التي شـــنتها اجلماعات 
اإلرهابيـــة التابعة لتنظيم الدولة اإلســـالمية 
بحيـــاة أكثر من 60 ســـائحا فـــي هجومني في 
عـــام 2015، أحدهمـــا فـــي متحف فـــي تونس 
واآلخر في منتجع ســـاحلي في مدينة سوسة. 
وتتعاون القوات التونســـية بشـــكل وثيق مع 
حلـــف الناتو وكذلك مـــع القوات العســـكرية 

واألميركية االستخباراتية.
ولكن تونـــس تواجه اآلن حتديا رئيســـيا 
يســـتهدف اقتصادها. فمنذ عام 2011 أظهرت 
املؤشـــرات منـــوا أقـــل فـــي النـــاجت احمللـــي 
اإلجمالـــي وارتفاعـــا في البطالـــة وزيادة في 

الديـــن اخلارجي. وانتشـــر الفســـاد بســـبب 
توســـع االقتصاد غير الرسمي. كما أن تعاقب 
ثماني حكومات، الذي نتج عن عدم االستقرار 

السياسي، لم يساعد الوضع على التحسن.
وعلـــق جلول على الوضع الراهن مشـــيرا 
إلـــى أن األزمـــة االقتصاديـــة فـــي تونس هي 
نتيجة النهيار الطبقة السياســـية. هناك طالق 
بّني حدث بني مكونات الطبقة السياسية، وما 
حتتاجـــه البالد هـــو صياغة مشـــروع وطني 

يساعد مجتمعها.
وأضـــاف أن لـــدى تونـــس موارد بشـــرية 
هائلة وكفـــاءات ومهارات في جميع املجاالت، 
لكن املشـــهد السياســـي حتـــول إلى ســـاحة 

يتهـــم فيها كل طرف الطـــرف اآلخر. وكنتيجة 
لذلك، انســـحبت النخبة التـــي تتمتع باملعرفة 
واملهارات واخلبرات من األحزاب السياســـية 
بســـبب االقتتـــال الداخلـــي وعـــدم االهتمام 

بالتركيز على مشاريع التنمية.
وقـــال جلـــول إن تونـــس ميكـــن أن حتل 
مشـــاكلها االقتصادية واالجتماعية إذا قامت 
النخب السياســـية بتشـــكيل ”إجماع وطني“ 
لوضع البـــالد على الطريـــق الصحيحة نحو 
باالعتماد  مشـــروع تنمية ”ذاتي االســـتدامة“ 

على املوارد الطبيعية.
لكن بدال من ذلك تظل تونس، على حد قوله، 
عالقة فـــي األزمات االقتصاديـــة واالجتماعية 

بسبب فشـــل النخبة السياسية في االستفادة 
مـــن إمكانـــات تونـــس العظيمـــة ومواردهـــا 
الطبيعيـــة. وأشـــار جلول أيضا إلـــى أن هذه 
املوارد ال تقتصر على النفط والغاز، مضيفا أن 
لدى تونس موارد طبيعية وفيرة أخرى كامللح 

ورمال السيليكا والرخام واجلبس الطبيعي.
وقـــال إن البـــالد ميكنهـــا بنـــاء صناعات 
متنوعة من هذه املـــوارد وخلق عدد هائل من 
الوظائف، مضيفا أن مزارع الطاقة الشمســـية 
الكبيـــرة ميكن أن توفر طاقـــة رخيصة وحتل 
مشاكل املياه في تونس لتوسيع الري الزراعي.
وأكد جلـــول أنه ميكن لتونس االســـتفادة 
مـــن البحر عـــن طريق بدأ أعمـــال متنوعة من 
املنتجـــات الصيدالنية والتجميلية والغذائية. 
”لكن بدال من االســـتفادة من هـــذه الثروة ندير 
ظهورنـــا إلى البحر“، مشـــيرا إلـــى أن تونس 
ميكنهـــا أيضـــا اســـتخدام الرخـــام واجلبس 
الصناعات  لتطويـــر  والفوســـفات  الطبيعـــي 
احملليـــة التـــي تخلق فـــرص عمل وتســـاعد 

املناطق املهملة.

االقتصـــادي  االســـتقرار  عـــدم  وتنامـــى 
والتوتـــرات االجتماعيـــة، ال ســـيما على طول 
احلدود الهشـــة لتونس، حيث كثيـــرا ما كان 
تهريب املمنوعات مصدرا رئيســـيا لإليرادات. 
وشكل التهريب على طول احلدود الغربية مع 
اجلزائر واحلدود اجلنوبيـــة مع ليبيا حتديا 
كبيرا لألمن واالستقرار االجتماعي في تونس.

وأجبـــرت االحتجاجات املتكـــررة من قبل 
اتخـــاذ وضعية  املواطنـــني احلكومـــة علـــى 
استباقية بشـــكل دائم، في محاولة السترضاء 
الشـــعب املضطهد في املناطق املتأثرة بخطط 

عمل مؤقتة وإصالحات اجتماعية.
وقـــال جلول ”إن الناس في هذه املناطق ال 
يحتاجون إلى تدابير اقتصادية ُمســـّكنة؛ ملاذا 
ال توجـــد هناك صناعة رخـــام في تالة؟ ملاذا ال 
توجد صناعـــة تعتمد على إنتاج الفوســـفات 
فـــي قفصة؟ ملاذا ال توجـــد صناعة تعتمد على 
مشـــيرا إلى  اجلبـــس الطبيعي في تطاوين؟“ 
املـــدن الواقعة في غرب وجنـــوب تونس التي 

تأثرت بفعل االضطرابات االجتماعية.
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تونس: نجاح ضد اإلرهاب ال يوازيه تطور سياسي واقتصادي

 ناجي جلول: تونس قادرة على الخروج من األزمة لو أرادت الطبقة السياسية ذلك

أطلق الرومان على تونس لقب مطمورة (ذخر) روما ملا كانت تدره البالد من مواد فالحية 
ــــــت تونس تتمتع بتلك  ــــــة الرومانية، وإلى اليوم ما زال ــــــرات على عاصمة اإلمبراطوري وخي
ــــــرات واملوارد الطبيعية التي يرى املؤرخ ووزير التربية والتعليم التونســــــي الســــــابق  اخلي
ناجي جلول أنها ميكن أن تشــــــكل روافد اقتصادية هامة خصوصا في املناطق الداخلية 
املهمشــــــة، وتقلل من الضغط على املوارد املستنزفة مثل الغاز والنفط. لكن، ما يعيق ذلك 
هو سياســــــات األنظمــــــة احلاكمة، التي لم تتغير كثيرا حتى بعــــــد تغيير النظام في 2011، 
ــــــث انهمكت احلكومات في محاربة اإلرهاب من جهة وفي خصوماتها السياســــــية من  حي
جهة أخرى، فيما كان الوضع االقتصادي يتدهور ليصبح اليوم أكبر التحديات التي تقف 

في وجه استقرار البالد.

[ ناجي جلول: البالد عالقة في األزمات بسبب فشل النخبة السياسية  [ االقتتال الحزبي غطى على االهتمام بمشاريع التنمية

{األزمة االقتصادية في تونس هي نتيجة النهيار الطبقة السياسية. هناك طالق بين حدث بين 
الطبقة السياسية وما تحتاجه البالد من صياغة مشروع وطني يساعد مجتمعها}.

{البـــالد يمكنها بناء صناعـــات متنوعة من هذه المـــوارد وخلق عدد هائل مـــن الوظائف، ومزارع 
الطاقة الشمسية الكبيرة يمكن أن توفر طاقة رخيصة وتحل مشاكل المياه}.

تونس يمكن أن تحل مشاكلها 
االقتصادية واالجتماعية إذا قامت 
النخب السياسية بتشكيل إجماع 

وطني لوضع البالد على الطريق 
الصحيحة نحو مشروع تنمية ذاتي 
االستدامة باالعتماد على املوارد 

الطبيعية

املشهد السياسي تحول إلى ساحة 
يتهم فيها كل طرف الطرف اآلخر 

وانسحبت النخبة التي تتمتع باملهارات 
والخبرات من األحزاب السياسية بسبب 

االقتتال الداخلي وعدم االهتمام 
بالتركيز على مشاريع التنمية

لقاء

} أقّر املوقعون على وثيقة اتفاق قرطاج 
(وثيقة أولويات احلكومة في تونس) وفي 

مقدمتهم الرئيس الباجي قائد السبسي 
الباعث األصلي ملبادرة حكومة الوحدة 

الوطنية منذ شهر مايو 2016 بضعف أداء 
حكومة يوسف الشاهد وعدم التزامها 

بتطبيق ما اتفق عليه في الوثيقة املرجعية 
املتضمنة ألولويات املرحلة، لكن دون 

القيام في املقابل بعملية تقييم موضوعي 
لعمق األزمة السياسية التي ما انفكت 
ُتهدد االستقرار السياسي بالبالد منذ 

حتالف حزبي نداء تونس وحركة النهضة 
اإلسالمية في احلكم غداة انتخابات عام 

2014، ودون الغوص في حتديد مسؤوليات 
ونصيب حزبي احلكم من الفشل على جميع 

املستويات.
فتعدد القراءات والتحليالت السياسية 

ملخرجات اجتماع املوقعني على وثيقة 
قرطاج وعلى رأسها العمل على حتيني 

الوثيقة املرجعية للحكومة وحتديد 
األولويات االقتصادية واالجتماعية للفترة 

القادمة، ومن ثم النظر في  تكليف الشخص 
الذي يكون قادرا على تنفيذها، ال ميكن أن 

حتجب حقيقة مفادها أن حزبي نداء تونس 
وحركة النهضة تلقفا بلهفة هدية االحتاد 

العام التونسي للشغل للحسم بصفة تبدو 
نهائية ملصير رئيس احلكومة احلالي 

يوسف الشاهد.
ورغم عدم وضوح حزبي احلكم في 

توجهاتهما عبر تصريحات قيادتهما 
الغامضة عقب اجتماع قصر قرطاج الذي 

كان بإشراف من رئيس اجلمهورية الباجي 
قائد السبسي، فإن رسائلهما املبطنة 

واملوجهة ليوسف الشاهد ال تخرج أبدا 
في مقاصدها عن تعمدهما مخاطبة رئيس 

احلكومة بألغاز وكلمات مشّفرة فحواها 
”الشيء ُيثبت أّنك حي والشيء يثبت ّأنك 
ميت، لكن ستبقى إلى حني وتغادر بعد 

حني“.
ولئن ُجتمع كل أطياف الطبقة 

السياسية في تونس، ُحكما ومعارضة، 
على أّن حصيلة ما ُيعرف بحكومة الوحدة 

الوطنية كانت هزيلة وسّيئة على جميع 
املستويات، وخاصة في امللفني االقتصادي 

واالجتماعي، فإنه من املُفارقات أن جند 
حزبي النهضة والنداء يتفّصيان مجددا 

من مسؤولياتهما السياسية رغم علمهما 
املسبق واملؤكد بأنه في عالم السياسة ال 

ميكن ألي حكومة ضعيفة اإلسناد سياسيا 
وحزبيا، أن تصمد أمام ثقل وحجم 

املنظمات الوطنية كاالحتاد العام التونسي 
للشغل أو منظمة أرباب العمل أو أمام 

املطالب االجتماعية امللّحة.
وال تشير كل إيحاءات النهضة والنداء 

بوجوب إرجاء التعديل الوزاري -الذي 
حتّول ضمن تصوراتهما بقدرة قادر في 

زمن قياسي من جزئي إلى عميق- إلى فترة 
ما بعد االنتخابات البلدية املزمع إجراؤها 

في مايو املقبل، سوى إلى مواصلتهما 
السير في نهج تعومي أزمة احلكم وأزمة 

االئتالف احلاكم الذي ثبت عجزه في إدارة 
شؤون البالد وإخفاقه في إيجاد حلول 

للملفني االقتصادي واالجتماعي.
ومن دالئل تعمد حزبي ”التوافق“ 
اعتماد نفس الطريقة التي أجبرا بها 

سابقا رئيس احلكومة احلبيب الصيد في 
آخر حلظة على الرحيل واالستقالة، أن 
زعيميهما راشد الغنوشي وحافظ قائد 

السبسي بدا كل منهما قبل اجتماع قصر 
قرطاج وبعده ُمستغربني بل ومتفاجئني 

من ُضعف األداء احلكومي وعجز جل 
الوزراء عن تقدمي نتائج تكون قادرة 

على إخراج البالد من أزمتها اخلانقة، 
لُيوحيا بأن حزبيهما بريئني وال يتحمالن 

مسؤولية اخليارات والتوجهات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية الفاشلة.

ومن املفارقات الغريبة التي ميزت 
كل أحزاب احلكم في فترة ما بعد ثورة 
يناير 2011 هو عشقها الالمتناهي لدفن 

الرأس في الرمل كالنعامة عبر التضحية 
باحلكومات وبرؤسائها، رغم إدراكها 

ويقينها التام بأن سياساتها وبرامجها 
الضعيفة هي املسؤولة األولى عن الفشل 

أو النجاح فيها، وبأن التغيير سيكون فقط 
بغاية التغيير لذّر الرماد في العيون.

وقد يكون اجتماع قرطاج وبتزكية من 
رئيس اجلمهورية الباجي قائد السبسي 
واحتاد الشغل ومنظمة أرباب العمل قد 

أنهى وبال رجعة حكومة الشاهد، ولم 
ميهلها متنفسا إضافيا عّلها تصلح ما 

ميكن إصالحه، لكنه في الوقت نفسه 
أسعف مرة أخرى وفق كل املالحظني 

ُمهندَسي االئتالف احلاكم ومنحهما 
فرصة جديدة ملواصلة التعامل مع األزمة 

السياسية بعبث ومبنطق إطفاء احلرائق، 
وليس بوازع البحث عن بدائل ناجعة تكون 

قادرة على إنقاذ البالد من شبح الهاوية.
كل هذه اإلرهاصات تدل أيضا على 
أن تونس التائقة إلى التدرب أكثر على 

الدميقراطية وآلياتها مازالت ُحبلى 
بأحزاب هاوية ال تضع في أولويات 

خياراتها وسياساتها سوى هواجس 
التموقع والتمترس في السلطة بكل الطرق 

والوسائل، رغم إدراكها بأنها سائرة ال 
محالة نحو االصطدام بحائط الفشل.

وتكرر سيناريو التضحية باحلكومات 
وإقالة أعضائها ورؤسائها املرشح لالرتفاع 
إلى عشر حكومات في ثماني سنوات فقط، 

إن مت التخلي عن يوسف الشاهد، يؤكد 
مجددا أن ساسة تونس وخصوصا حكامها 

مازالوا في مرحلة الرهان على نظرية 
التشبث مبواصلة اخلطأ والبحث عن كبش 
فداء يجدون فيه ضالتهم إلقناع الرأي العام 

مبسكنات ومهّدئات لن ُتفضي إلى حل 
األزمة في ُعمقها.

ورغم أن كل االحتماالت والفرضيات 
تبقى ممكنة إلى حني االجتماع القادم 

للموقعني على وثيقة قرطاج، فإنه على 
الطبقة السياسية احلاكمة في البالد 
واملوجهة بوصلتها فقط  لالنتخابات 

القادمة أن تدرك حقيقة مفادها أن أعتى 
الدميقراطيات في العالم لم تنجح ولم 

تصل إلى ما وصلت إليه من نضج سوى 
عبر توخيها لدى اندالع األزمات منطق 
معاجلة الصدمة بالصدمة أو االحتكام 

إلى رجة قائمة أساسا على ثنائية الهدم 
وإعادة البناء، وليس االستيعاب والتقييم 

ومواصلة البناء على نفس اخلطأ خدمة 
للرهانات االنتخابية القادمة.

تونس: زمن التوافقات وعشق االصطدام بالحائط

ال تشير إيحاءات النهضة والنداء 
بوجوب إرجاء التعديل الوزاري إلى 

ما بعد االنتخابات البلدية، سوى إلى 
مواصلتهما السير في نهج تعويم أزمة 

الحكم وأزمة االئتالف الحاكم الذي 
ثبت عجزه في إدارة شؤون البالد

وسام حمدي
كاتب صحافي تونسي



إدريس الكنبوري

} هـــل قرر ”تنظيم الدولة“ ألبي بكر البغدادي 
تغيير وجهته بعد هزائمه المدوية في سوريا 
والعـــراق؟ هـــل يعـــد التنظيم الســـتراتيجية 
جديدة فـــي الحرب ضـــد الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة من جانب، وتنظيم القاعدة وحليفه 
حركـــة طالبان، من جانب آخـــر؟ هذا ما يظهر 
من خالل الشريط األخير الذي أصدره التنظيم 
للهجرة إلى  ودعا فيه من سماهم ”المسلمين“ 
أفغانســـتان، حيث يتمركز التنظيم منذ بضع 
سنوات ويسعى إلى توســـيع دائرة نشاطاته 
اإلرهابية في ســـباق مع تنظيم القاعدة أليمن 

الظواهري.
الشـــريط أعدته ”والية خراســـان“ التابعة 
لتنظيم داعـــش، وقد حمل عنوانـــا معبرا هو 
”أرض الله واسعة“، وهذا ما يوضح أنه موجه 
إلى مقاتلي التنظيم الذين ضاقت بهم الســـبل 
بعد الهزيمة في الرقة والموصل، لكي يغيروا 
وجهتهـــم إلى أفغانســـتان، التي قـــد تصبح 
فـــي الفترة المقبلة عنوانا ألشـــرس قتال بين 
داعش والقاعـــدة. نلحظ هذا من خالل الصور 
التي عرضها الشريط، وهي تمثل مقاتلين من 
”والية خراســـان“ في جبال تورا بورا، وأيضا 
في الكلمة التي جاءت على لســـان أحد هؤالء 
المقاتلين والتي ذكر فيها ذلك االســـم مرتبطا 

بعبارة ”دولة اإلسالم“.

وتحيـــل تســـمية تورا بـــورا علـــى حركة 
طالبان وتنظيـــم القاعـــدة، باعتبارها المكان 
الـــذي تمت هزيمتهما فيه عام 2001 بعد الغزو 
األميركـــي ألفغانســـتان في أعقـــاب تفجيرات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر من نفـــس العام. 
ولعلها إشـــارة صريحة مـــن التنظيم إلى أنه 
اســـتمرار لمسار مؤســـس القاعدة أسامة بن 
الدن و“وريث ســـره“، وأنه يعمـــل على إحياء 

مشـــروع الجهاد في نفس المـــكان الذي صار 
رمـــزا لهزيمة القاعـــدة. وال يخفى أن الخالف 
على تركة بـــن الدن كان أحد محاور المواجهة 
بين داعـــش وأيمن الظواهري في الســـنوات 
الثالث الماضيـــة بالخصوص، عندما بدأ أول 

ظهور لتنظيم البغدادي في أفغانستان.
بـــدأ ظهور تنظيم داعش فـــي المنطقة عبر 
إقليم وزيرســـتان الباكستاني نهاية عام 2013، 
على إثر انشقاقات في تنظيم طالبان بعد مقتل 
أميرها في باكســـتان حكيم الله محســـود، في 
نوفمبـــر من ذلـــك العام بطائـــرة أميركية دون 
طيـــار، حيث بـــرز الخالف حـــول خالفته بين 
ثالثة أســـماء قويـــة في التنظيـــم بينها حافظ 
سعيد خان، ولكن تنصيب المولوي فضل الله، 
أميـــرا دفع خان إلى إعالن العصيان والخروج 
مـــن التنظيم وااللتحـــاق بتنظيم داعش، حيث 

أعطى البيعة للبغـــدادي، ووجدها هذا األخير 
فرصة للتغلغل في المنطقة ومنافســـة طالبان، 
فأعلن عن إنشـــاء والية خراسان بزعامة سعيد 
خان عام 2015. وخالل عامي 2016 و2017 أعلن 
التنظيم مســـؤوليته عن العديد من االعتداءات 
الدامية في كابل، والتي اســـتهدفت خصوصا 
مساجد للشـــيعة، إضافة إلى اعتداء على أكبر 

مستشفى عسكري بالبالد في مارس 2017.
وقد تال اإلعالن عن والية خراسان انشقاق 
عـــدد من مقاتلـــي طالبان والتحاقهـــم بتنظيم 
داعش، الذي بات يســـيطر علـــى مناطق مهمة 
في اإلقليم، خصوصا بعـــد وفاة زعيم الحركة 
المال عمر في صيف ذلك العام، كما أن مقاتلين 
آخريـــن من أبنـــاء المنطقة كانوا فـــي العراق 
وســـوريا عادوا إلى بلدانهـــم لتعزيز صفوف 
التنظيم بعد إعالن ”والية خراســـان“، وقد كان 
ذلك مؤشـــرا على أن التنظيم راهن على تقوية 
نفـــوذ الواليـــة في أفـــق القضاء علـــى تواجد 

تنظيم القاعدة.
وفور إعـــالن تلك الوالية، من ضمن واليات 
أخـــرى أعلن عنهـــا التنظيم بعـــد القفزة التي 
وفرها له إنشـــاء ما ســـمي بالخالفة، شرع في 
تصفية الحســـاب مع كل من طالبان والقاعدة. 
فقـــد نشـــر في تلك الســـنة نفســـها ما ســـماه 
”الفتوى الخراسانية“، التي حسم فيها العالقة 
بينه وبين حركة طالبان، حيث أكد على أن هذه 
األخيرة ال عالقـــة لها باإلمامـــة العظمى التي 

يمثلها أبو بكر البغدادي الحسيني.
وهي مجـــرد إمارة قطريـــة وطنية ”ال يراد 
منهـــا مـــا يـــراد باإلمامـــة العظمى مـــن حيث 
األحـــكام والتكاليف والتبعـــات“، ومدلول هذا 
الكالم أن قـــرارات طالبان ال تلـــزم الجهاديين 
خارج أفغانســـتان، بل ال تلزم حتى الجهاديين 
األفغـــان غير المنضويـــن إلى الحركـــة، التي 
تعتبـــر داعش أن قتاله مقـــدم على قتال الكفار 

للمخابـــرات  بالعمالـــة  وتتهمـــه  األصلييـــن، 
الباكستانية.

ورغـــم أن الشـــريط األخير يوجـــه الدعوة 
إلى الجهاديين للهجرة إلى أفغانســـتان، إال أن 
واقع الحال أن هذه الدعوة ليست جديدة. ففي 
التابعة  شهر يناير 2016 نشـــرت مجلة ”دابق“ 
للتنظيم لقاء مع حافظ ســـعيد خان أمير والية 
خراســـان التابعة له، دعا فيه ”كل مســـلم يريد 
نصرة الشـــريعة أن يعجل بالهجرة إلى الوالية 
وغيرهـــا من واليات الخالفـــة، فهي دارهم، دار 
اإلســـالم، عليهم أن يهاجروا حتـــى ينجوا من 
ذل الدنيا وعذاب اآلخرة، ليخرجوا من فسطاط 
الباطـــل، ويدخلوا في فســـطاط الحـــق الذي ال 

باطل فيه“. 

بيد أن هذه الدعـــوة األخيرة تأتي في وقت 
تلقـــى فيه التنظيم في ســـوريا والعراق وليبيا 
هزائـــم متواليـــة أجهـــزت عليه، مـــا دفعه إلى 
التركيز على أفغانســـتان وباكستان والمناطق 
المحيطة التـــي يطلق عليها التنظيم تســـمية 
المســـتوحاة من التاريخ اإلسالمي  ”خراسان“ 
القديـــم، بهـــدف إعـــادة تجديد طاقتـــه وجمع 
مقاتليه األجانب الذين ال يســـتطيعون العودة 
إلـــى بلدانهـــم أو البقـــاء فـــي المواقـــع التي 
كان يســـيطر عليهـــا التنظيم، واالســـتفادة من 
الخصوصيات الجغرافية الصعبة في المنطقة 
التي يرى أنها تســـاعده علـــى تحقيق نوع من 

التماسك بين عناصره وتوفر له ملجأ آمنا.

ميـــارس النظام اإليراني هوايته  } طهران – 
في استقطاب خصومه، وساهمت سياساته في 
توســـيع نطاق املعارضة املناوئة له وانتقالها 
من احليز السياســـي إلى اإلطار األيديولوجي 
بشـــكل يضع مشـــروعيته أمام حتـــد حقيقي، 
ويضفي أجواء قامتة على مســـتقبله، في ظل 
اإلشكاليات الصعبة التي سوف يواجهها في 

مرحلة الحقة.
بعد االشـــتباكات التـــي اندلعت بني قوات 
الشـــرطة وأتباع طريقة ”غونابادي“ الصوفية 
عقـــب اعتقال أحـــد كوادرهـــا البارزين في 20 
فبرايـــر املاضـــي، على نحو أدى إلى ســـقوط 
قتلـــى ومصابـــني مـــن اجلانبـــني، تســـببت 
اإلجراءات التي اتخذتها الســـلطات اإليرانية 
جتاه حســـني شـــيرازي جنل املرجع الشيعي 
صادق شـــيرازي، فـــي 5 مارس اجلـــاري، في 
موجة احتجاجـــات رافضة امتدت إلى العراق 

والكويت وبريطانيا.
ووصـــل األمر إلى حد قيـــام بعض أنصار 
التيـــار الشـــيرازي مبحاولة اقتحام ســـفارة 
طهـــران في لندن وإنـــزال العلـــم اإليراني من 

عليها واستبداله بعلم التيار.

وتكمـــن املفارقة في أن الســـلطات أضفت 
عبـــر إجراءاتها وجاهة خاصة على االتهامات 
املوجهة لها، واعتقلت شـــيرازي بعد أن اتهم 
النظام باالســـتبداد وتبني سياسة قمعية في 
التعامـــل مع خصومه، بشـــكل دفـــع أنصاره 
وعـــددا من املتعاطفني معه إلـــى تأكيد أنها لم 

تدخر جهدا في تأكيد تلك االتهامات.

دالالت ورسائل
 

تطـــرح اإلجـــراءات التي يتبناهـــا النظام 
ثالث دالالت:

[ الداللة األولى، أن النظام فشل في تقوية 
وحتصني األســـاس األيديولوجـــي الذي يقوم 
عليه من البداية، رغم مرور ما يقرب من أربعة 

عقود على ثورة 1979.

وحتـــى اآلن لم حتظ نظريـــة والية الفقيه، 
وهي العمود الفقـــري الذي يقوم عليه النظام، 
بإجماع فقهي شـــيعي، بعد أن تباينت مواقف 

كبار رجال الدين بني مؤيد ومعارض لها.
ويعود ذلك، في قسم منه، إلى اختالف رؤى 
املدارس الفقهية الشـــيعية جتاهها، بني مؤيد 
لهـــا باعتبارها متهد األرضيـــة لظهور اإلمام 
علـــى غرار ما كان يدعو إليه اخلميني وســـار 
على نهجه قادة النظام احلالي، ومعارض لها 
باعتبارها آلية لتكريس ســـيطرة رجال الدين 

على احلكم فقط.
واتســـمت العالقـــة بـــني مركـــز احلكم في 
طهران ومركز احلوزة في قم بحساسية خاصة 
على مدى العقود األربعة املاضية، لوجود تيار 
مناهض لوالية الفقيه داخل احلوزة يدعو إلى 
االنتظار وعدم إقامة الدولة حتى عودة اإلمام.

وظهـــر داخل النخبة الدينية والسياســـية 
املؤيدة لواليـــة الفقيه، خالف ال ميكن جتاهله 
حول ســـلطاتها، بني فريق يدعو إلى إطالقها 
باعتبـــار أن الولى الفقيه (أو املرشـــد األعلى) 
ينـــوب عن اإلمـــام حلني عودتـــه وميتلك كافة 
ســـلطاته، واجتـــاه يرى ضرورة فـــرض قيود 

عليها حتى ال يتحول إلى حاكم مستبد.
لكـــن الغلبـــة مالت فـــي النهايـــة لصالح 
الفريق األول الذي سرعان ما سيطر على كافة 
مؤسسات الدولة وأقصى كل القوى السياسية 
التـــي حتالفت معه في الســـابق وبدأ في قمع 

الكوادر والعناصر املوالية لها.
[ الداللـــة الثانيـــة، أن اإلجـــراءات التـــي 
يتخذها النظـــام جتاه تلك القوى تلقي باملزيد 
من األضواء علـــى توجهاتها وقد تؤدي أيضا 
إلى تعزيز قدرتها على استقطاب أنصار جدد 

لها.
وبدا ذلـــك واضحا في الدعـــم الذي حظي 
به األســـتاذ بجامعة طهران القريب من التيار 
اإلصالحي صادق زيباكالم، عقب احلكم الذي 
أصدرتـــه محكمة الثورة في 13 مارس اجلاري 
بطهران بســـجنه 18 شهرا ومنعه من ممارسة 

حقوقه السياسية وكتابة مقاالت ملدة عامني.
واستندت احملكمة، التي تعمدت استخدام 
احلـــد األقصى مـــن العقوبة، فـــي حكمها إلى 
وجههـــا زيباكالم،  التـــي  االنتقـــادات القوية 
لتعامل الســـلطات مع االحتجاجـــات األخيرة 
التـــي اندلعـــت فـــي نهايـــة ديســـمبر 2017، 
وترجيحه رفض الشـــعب لنظـــام والية الفقيه 

في حالة إجراء استفتاء على ذلك.

ويزيد احلكم من حـــدة اجلدل داخل إيران 
ويصعـــد مـــن الضغوط التـــي يتعـــرض لها 
الرئيـــس حســـن روحاني من جانـــب أنصاره 
لعجزه عن مواجهة اإلجراءات املتشـــددة التي 
تتخذها املؤسســـات النافذة فـــي النظام، مثل 
القضاء، الذي أصبح متهما بارتكاب انتهاكات 
جسيمة حلقوق اإلنسان، ال سيما في ما يتعلق 
بالتعامل مع املعارضني للنظـــام أو املنتقدين 

لسياساته الداخلية واخلارجية.

لسنا قردة
 

الالفت في هذا الســـياق، أن احلكم بسجن 
زيباكالم أعـــاد إلى الواجهة حـــوادث مماثلة 
ســـاهمت في تعميـــق الهوة بني نظـــام والية 
الفقيـــه ومناوئيه، بعد أن بـــدأوا في الترويج 
إلـــى أن هذا النظام ســـبب كل األزمـــات التي 

تواجهها إيران.
وفـــي نوفمبـــر 2002، أحدث احلكـــم الذي 
أصدرته محكمـــة همدان، بجلد وإعدام الكاتب 
واألكادميي هاشم أغاجري، ضجة داخل إيران 
لم تهدأ إال بعد تدخل املرشد ومطالبته بإعادة 

النظر في احلكم.
واســـتند القضاء في تبريـــر احلكم إلى ما 
جاء على لســـان أغاجري، القريب من اجلناح 

الليبرالـــي للتيـــار اإلصالحـــي، فـــي إحـــدى 
محاضراته، حيـــث وجه انتقادات قوية لوالية 
الفقيه وأطلق شـــعار ”نحن لســـنا ِقـــَرَدة“ في 
إشـــارة إلـــى رفض أتبـــاع توجيهـــات الولي 

الفقيه.
وبدا في هذه اللحظة أن الدعم البارز الذي 
حظي بـــه أغاجري، جتاوز مجرد رفض احلكم 
املوجه لـــه وامتد إلى تبني أفـــكاره املناهضة 
لتكريس سلطة الولي الفقيه باعتباره وسيطا 
بني الشيعي وربه، وهو ما لم يتم االتفاق عليه 

حتى داخل املدارس الفقهية الشيعية.
وجتدد اجلدل مرة أخرى في عهد الرئيس 
الســـابق أحمدي جناد، بعـــد أن اتهمته قوى 
قريبة من مؤسســـة املرشد باتباع توجهات ما 
(اجنمن حجتيه)،  يسمى بـ“مدرسة احلجتية“ 
التي كانت قريبة من مدرسة االنتظار الرافضة 
لتأسيس دولة دينية قبل ظهور اإلمام، وأبدت 
حتفظات جتاه الوالية املطلقة للفقيه، بشـــكل 
دفع اخلميني نفســـه إلى إصـــدار قرار بحلها 

في عام 1983.
ودخل اخلالف بني أحمـــدي جناد وفريقه 
السياســـي من جانب وتلك القـــوى من جانب 
آخـــر مرحلـــة جديـــدة، بعـــد أن تعمـــد األول 
الترويج ملا يســـمى بـ”العودة القريبة لإلمام“.

وتبـــدي األوســـاط القريبة من املرشـــد األعلى 

حتفظات عديدة إزاء تلك الفكرة، باعتبار أنها 
تقلص من أهمية موقع الولي الفقيه، ألن عودة 
اإلمام، وفقا لذلك، تنتفي معها احلاجة لوجود 

وسيط بني الشيعي وربه.
[ الداللـــة الثالثـــة: (وهي األهـــم) اجلدل 
املتجدد داخل إيران حول والية الفقيه، خاصة 
مع اإلجراءات القمعية التي تتخذها السلطات 
ضد املعارضة، يشير إلى أن ثمة أزمة حقيقية 

سوف تواجه النظام في املستقبل القريب.
هـــذه األزمة تكمـــن في تصاعد التشـــكيك 
في مشروعيته، ســـواء السياسية أو الدينية، 
بعد أن أدت سياساته إلى استفحال املشكالت 
الداخليـــة على املســـتويات املختلفـــة، لدرجة 
حتولت معهـــا إيران الغنية باملوارد الطبيعية 
إلـــى دولـــة تعاني مـــن ارتفاع معـــدالت الفقر 
والبطالـــة والتضخـــم واإلدمـــان واالنتحـــار 

وغيرها.

المرجعيات الدينية تتحاجج ثم تتآكل في نظام والية الفقيه

االحتقان وصل ذروته

{دول أوروبا ال تســـتطيع أن تصل إلى أمن موحد بســـبب عـــدم الثقة واختالف األولويات، 
رغم ما حققته من تقدم نسبي في موضوع التعاون األمني}.

جاسم محمد
باحث متخصص في شؤون اإلرهاب

{قـــرار تحفيظ األطفال الســـور القصيرة خطأ تاريخي في كافة الدول اإلســـالمية، لكون 
معانيها صعبة جدا وتحتاج إلى ساعات من حصص التاريخ لتفسيرها}.

يوسف الصديق
باحث ومفكر أنثروبولوجي

املرجعية الدينية املبنية على خرافة والية الفقيه في النظام السياسي اإليراني فشلت على 
مســــــتويني: تقدمي اإلجابات الفقهية املقنعة للنخب السياســــــية، واجتراح احللول العملية 
ــــــذ أربعة عقود باملزيد  للمشــــــكالت االجتماعية املتفاقمة، بل وعاجلت كل املســــــتحقات من
من القمع وتضييق احلريات، مما زاد من اتســــــاع الهوة بني الشعب والنظام، األمر الذي 
يعطــــــي الدليل على أن أي مرجعية دينية في احلكم تتفســــــخ بصورة آلية من تلقاء ذاتها، 
ذلك أن احملاججات الدينية في احلكم ال تنتهي إال بانهيار السقف على رؤوس أصحابها 
وانتصار إرادة الفئات الشعبية التي سبق أن سرقتها الثورة اخلمينية منذ أربعة عقود.

الهزائم التي ُمني بها تنظيم الدولة اإلسالمية في كل من العراق وسوريا، واندثار عناصره 
إلى جهات متفّرقة جعلت قياداته تشــــــحذ همم مقاتليه وتدعوهم إلى التوّجه نحو أراضي 
أفغانســــــتان التي سبق أن تلّقى فيها تنظيم القاعدة ضربات موجعة بعد الغزو األميركي، 
ويتوّقع املراقبون أن تشهد هذه املنطقة أشرس املعارك بني التنظيمني اإلرهابيني، ويستنتج 
كل هذا من خالل الشريط الذي حمل عنوان ”أرض الله واسعة“ وأعّدته ”والية خراسان“ 

التابعة لداعش.

نظريـــة واليـــة الفقيه لـــم تحظ إلى 
اآلن، بإجماع فقهي شـــيعي، بعد أن 
تباينـــت مواقـــف كبار رجـــال الدين 

بني مؤيد ومعارض لها

◄
األزمـــة تكمـــن فـــي التشـــكيك في 
مشروعية النظام، سواء السياسية 
أو الدينيـــة، بعد أن أدت سياســـاته 

إلى استفحال املشكالت

◄

[ أربعة عقود تعجز عن إقناع اإليرانيين بنظرية مآلها االندثار  [ فقه العمائم ال يقدم اإلجابات، يعزل نفسه ويزيد في اتساع الهوة

{أرض الله واسعة}: حل يقترحه داعش على أتباعه المحاصرين

داعش يسير نحو حتفه

الشـــريط موجه إلى مقاتلي التنظيم 
الذيـــن ضاقـــت بهـــم الســـبل بعـــد 
الهزيمة فـــي الرقـــة واملوصل، لكي 

يغيروا وجهتهم إلى أفغانستان

◄

إسالم سياسي
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شريف الشافعي

} القاهــرة – ضمن فعاليات ”مهرجان وســـط 
البلـــد للفنـــون المعاصـــرة“ بالقاهـــرة جـــاء 
العرض المســـرحي الفرنســـي ”هـــل هذا هو 
المكان؟“ ليرســـم بفنيات عالية حضوره األول 
فـــي بلد عربي ضمـــن فعاليات هـــذا الكرنفال 
الدولي الكبير المستمر إلى 29 مارس الجاري.
كانـــت صدفـــة غريبـــة أن ينعقـــد العرض 
الفرنســـي ”هل هذا هو المكان؟“ فكرة وتمثيل 
وإخراج كليمنتين بايير، على مســـرح الفلكي 
بوسط القاهرة في 14 مارس الحالي، بالتزامن 
مع رحيل الفيزيائـــي البريطاني ذائع الصيت 

ستيفن هوكينغ في اليوم ذاته.
يشـــترك كل من العرض الفنـــي التجريبي 
والعالم الثائر على الثوابت هوكينغ في تقديم 
طرح مغاير يتعلق بالنسبية وبتلك اإلشعاعات 
التـــي تحتملها ”الثقوب الســـوداء“ بالفضاء، 
فضـــال عـــن العالقـــة الرياضيـــة والفلســـفية 

الخاصة بين المكان والزمان.

معاني الضوء

يقتـــرح العـــرض مـــن خـــالل ”مونولوج“ 
يستمر خمسين دقيقة تجربة إنسانية شفيفة 
تشـــعلها مشـــاعر الفقـــد بما يفســـح المجال 
للغوص الداخلي والتأمل الفلســـفي والكوني 
واكتشاف األضواء الكامنة في سواد األحزان 
وبحور اآلالم وصنـــدوق الذات المغلق، ويثير 
تســـاؤالت عميقة حول معنى الحياة ومفهوم 
اإلدراك لما يتلمســـه البشر، وما إن كان واقعا 

أو وهما.
تبـــدو الخطـــوط الذهنية األساســـية التي 
يدور فيها هذا العمل الفني غير بعيدة الصلة 
عن أطروحـــات رياضية وفيزيائية وفلســـفية 
قّدمها علماء نابهون، منها ”النســـبية العامة“ 

أللبـــرت أينشـــتاين (1879 - 1955)، و“الثقوب 
 ،(2018-1942) هوكينـــغ  لســـتيفن  الســـوداء“ 
خصوصا ما يتعلق بانبعاث اإلشـــعاعات من 
الثقوب السوداء، بما يعني أنها ليست سوداء 

تماما، وقوانين الجذب في الزمكان.
ويعـــّرف ”الثقب األســـود“ بأنه منطقة في 
الفضـــاء ذات كثافة مهولة تحـــوي كتلة بالغة 
الكبـــر، تصـــل الجاذبيـــة فيها إلـــى درجة أن 
الضوء ال يستطيع اإلفالت منها. وتزداد كثافة 
الثقب األســـود نتيجة تداخل جسيمات ذراته 
فتصبح قـــوة جاذبيته قادرة علـــى ابتالع أي 

جسم يمر بالقرب منه مهما بلغت سرعته.
وللعالم هوكينغ إســـهامات ملموســـة في 
الفيزياء النظرية، أشهرها ما يتصل بالثقوب 
السوداء وتطوير نسبية أينشتاين، ومحاولة 
إثبـــات أن المـــكان والزمان يبـــدآن باالنفجار 
الكبير وينتهيان في ”الثقوب السوداء“، التي 
هي ليســـت ســـوداء تماما، إنما تنبعث منها 
إشـــعاعات، ومن المرجـــح أن تتبخر وتختفي 

في النهاية.
ينطلق العرض المســـرحي الفرنسي ”هل 
هذا هو المكان؟“ من تيمة إنسانية بسيطة هي 
”فقدان األحبة“، وتســـتعرض امرأة شـــابة من 
حركـــي مصحوب بخلفيات  خالل ”مونولوج“ 
موسيقية هادئة مؤثرة ألكسندر ماير وأضواء 
هامســـة لفيليب جالديو، تجربتها الشخصية 
في فقدان حبيب لها، صارت مع الوقت تتشكك 

في وجوده أصال.
وتمتزج ذكريـــات المرأة عـــن حبيبها مع 
رحلـــة بحثهـــا المضنية عنه فـــي كل مطارات 
العالم وفي كل مكان يثار فيه السؤال المحوري 
”هل هـــذا هو المـــكان الصحيح؟ هـــل هذا هو 
الزمـــان؟“، ويظل الحبيب حيا فـــي مخيلتها، 
وهنا يتســـع المونولوج لمستويات أعمق من 
الوعي بالذات واآلخر، وإثارة إشكاليات حول 
غياب الكتلة وحضور الطاقة، وإشـــراق الروح 

بعد زوال الجسد.
هل تحيا البطلة الوهـــم أم الحقيقة؟ وهل 
الواقـــع هـــو أن الحبيب كان هنـــا ومضى أم 
أن الخيـــال يصنـــع حياة افتراضيـــة يحياها 
الجميع بما فيهم الموت نفســـه؟ إنه غاب كما 
لـــو كان ابتلعه ”الثقب األســـود“، لكن تنتهي 
المســـرحية بظهور جسم يلمع ويشتعل بخفة 

في قلب الســـواد الدامس، فكأن العشـــق قادر 
علـــى إضـــاءة ذرات وخاليا إنســـانية خالدة 
كإشـــعاعات ســـتيفن هوكينغ التي تنبعث من 

قلب الظالم.

المكان والزمان

يضـــع النـــص الرقـــم 62 كرمـــز للثبـــات 
واالسقرار النسبي المحدود في هذا الوجود، 
وهـــو الرقم الـــذي يحيل إلى مقبـــرة الحبيب 
تـــارة، وإلى ممـــر الطائرات الـــذي غاص فيه 
الحبيـــب قبل رحيله األخيـــر تارة أخرى، وفي 
الحالتيـــن ال يبدو الغياب نهائيا، إذ تتســـاءل 
بطلة العرض ”هل هذه لحظة بداية الموضوع 

في رأسي فقط أم لحظة بدايته فعال؟“.
كل مـــا في العرض يحيل إلـــى االحتمالية 
والنسبية، فالحبيب الغائب مستمر في مجال 
رؤيـــة الحبيبة، وكان في أثنـــاء حضوره غير 

ثابـــت المعالـــم والصفات، إلـــى الدرجة التي 
تجعلها غير متيقنة من وجوده أصال، وما إذا 
كان رجل أعمال ناجحا ثريا يلعب بالدوالرات 
أم اقتصاديا أم مستشـــارا قانونيا أم محاميا 
أم نصابـــا مفلســـا يســـطو على الحســـابات 

البنكية للمودعين؟
كذلك تتشـــكك في المكان الذي التقته فيه، 
والـــذي يعيـــش به، فهـــل يقيم في فرنســـا أم 
الواليـــات المتحدة؟ وهل رحل إلـــى مقبرة أم 
صعد درج طائرة أم راح يتحســـس طريقه في 

األدغال كإنسان بدائي؟
وتقدم بطلة العرض عذابـــات تلك الحيرة 
بلهجـــات ولغـــات متعددة يتســـع لهـــا األداء 
الفردي إلى جوار الفرنســـية، منها اإلنكليزية 
والعربيـــة، فضال عن الصيحـــات واألصوات 
غيـــر المفهومة ذات التعبيـــر اإليحائي والتي 
تزيدها تأثيرا الموسيقى واإليقاعات والطبول 

المصاحبة.

خـــالل  مـــن  العـــرض  بطلـــة  وتســـهب 
المونولـــوج الثـــري في توليـــد وتحليل معان 
ومفاهيم مختلفة لكل شيء، كعدم تحلل الجثة 
فـــي المقبرة مثال الحتفاظها بســـاعة ثمينة ال 
تزال تقـــّدر حســـابات الزمن، وقـــوة الجذب، 
في الفضاء وفي العشـــق، تضـــاف أيضا قوة 
السحر من أجل تجاوز اآلالم العميقة الناجمة 

عن الفقد.
وتأتـــي عبارة ”لـــو لم أكن قـــد تكلمت مع 
حبيبـــي فـــي الماضـــي، لـــكان اآلن موجودا“ 
لتفسر موقف المســـرحية مما هو قدري مثله 
مثـــل ما هو ثابـــت، حيث أنه باإلمـــكان دائما 
تغيير مســـار التحـــركات المصيرية باختالف 

الفعل اإلنساني“.
هل هذا هـــو المكان؟ عـــرض خصب يثير 
اســـتفهاما ليـــس فقط عـــن المـــكان، إنما عن 
الكينونـــة عموما، وجوهـــر العالقات وماهية 

الموجودات.
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قـــدم بدكار مؤخرا عرض مســـرحي مســـتوحى مـــن قصيدة {صاعـــدا للرماد} للروائي والشـــاعر مسرح

املغربي الطاهر بن جلون، والعرض من إخراج اإليطالي ما سيمو لوكوني.

أعلنت الفنانة وفاء الحكيم مديرة مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي للمسرح الشبابي أن املهرجان 

سيكرم في دورته هذه الفنانني محمد صبحي ومحمد هنيدي.

أيام الشارقة المسرحية تناقش المنجز المسرحي المعاصر
عبدالحق ميفراني

الثامنـــة  الـــدورة  اختـــارت   - الشــارقة   {
والعشـــرون أليام الشـــارقة المســـرحية، التي 
تســـتمر مـــن 13 إلـــى 22 مارس الجـــاري، أن 
تحتفـــي بالمنجـــز المســـرحي المعاصر من 
خـــالل عـــروض مســـرحية وأيضـــا مقاربـــة 
األســـئلة المركزيـــة التي تهم اليـــوم الظاهرة 
المســـرحية عربيا. وإلى جانب فقرة التكريم، 
والتي توجت كال من الفنان المســـرحي محمد 
صبحي بجائزة الشـــارقة لإلبداع المســـرحي 
العربـــي، والفنان اإلماراتـــي محمد العامري، 
اختـــار الملتقـــى الفكـــري أن يتأمـــل ســـؤال 
”النقـــد المســـرحي العربي: أســـئلة الترجمة 

مــوائـــــد نقـــاش والتثـاقف“، إلـى جــانـب 
مواضيـــع:  مسرحة سيرة حـــول 
لمســـرح الذاتيـــة، جوائـــز  ا

والتحديـــث، العربي بين النمطية 

اإلخراج المســـرحي بين االقتباس والسطوة، 
الثنائيات المســـرحية بين الحضور والغياب، 
والعائالت المســـرحية، وشـــهادات نســـائية، 
والمســـرح  حاضـــرا،  المســـرحية  والكتابـــة 

والشعر، ومسرحيات عربية خالدة.
واختار المنظمون إضاءة فعاليات افتتاح 
الـــدورة الثامنـــة والعشـــرين أليام الشـــارقة 
المسرحية، وهي الدورة التي انطلقت الثالثاء 
13 مـــارس بفضـــاء قصـــر الثقافة بالشـــارقة 
بالعـــرض المســـرحي ”كتاب اللـــه“، العرض 
الذي توحدت خالله الكلمة بالضوء، والمسرح 
بالفكـــرة، وهـــو من تأليـــف الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، وإخراج الفنان 

السوري جهاد سعد.
في مســـرحية ”كتاب الله“، استطاع جهاد 
ســـعد أن يصـــل إلى معادلة صعبـــة تكمن في 
قـــدرة العرض علـــى تجاوز أي تصـــور قبلي، 
ليحقق فـــي النهاية متعة بصرية وقلقا فكريا، 

من خالل لوحات متناغمة تضيء على الجسد 
والفكرة.

في مســـرحية كتاب الله، فريق من شـــباب 
استطاع المخرج وفريق العمل، تحت إشراف 
الفنـــان أحمـــد بورحيمـــة، أن يحـــوال نصـــا 
مســـرحيا يخلخل بعض أنماط تفكيرنا اليوم 
عن اإلسالم، إلى رسالة فنية راقية، ومن خالل 
المسرح نفسه، كي يتحول العرض المسرحي 
فـــي النهاية إلى رســـالة المســـرحيين العرب 
للجميع. ومادامت الدورة الثامنة والعشـــرون 
أليام الشـــارقة المسرحية قد اختارت الحديث 
عن المســـرح والترجمـــة، فعرض كتـــاب الله 
تحول إلى فكرة نبيلـــة قادرة على ترجمة هذا 
البعـــد الكوني لرســـالة المســـرح الحضارية، 

التي تخلق قيم التعايش بين الشعوب.
الفكـــري  المؤتمـــر  فعاليـــات  وانطلقـــت 
بجلســـة نقديـــة اســـتقصت موضـــوع ”النقد 
المسرحي العربي: الترجمة والتثاقف“، وهي 

الندوة التي تلتها جلســـة ثانية حول ”ترجمة 
في  المصطلح المسرحي: مســـارات ومزالق“ 
محاولـــة لمالمســـة تأثير حركـــة الترجمة في 
مســـيرة الخطاب النقدي المســـرحي العربي، 
ســـواء فـــي بداياتهـــا أو امتداداتها. وشـــهد 
الملتقـــى الفكري مشـــاركة فعليـــة للفيف من 
النقاد والباحثين، هم محمد أنوار من ســـوريا 
والناقـــدان حســـن بحـــراوي وســـعيد يقطين 
مـــن المغرب، والناقد إســـماعيل بن صفية من 

الجزائر والباحث المغربي أحمد بلخيري.
واحتضنت قاعة العـــروض بقصر الثقافة 
فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن الفعاليـــات العرض 
المتوج بجائزة الشـــيخ  المســـرحي ”صولو“ 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي ألفضـــل عمل 
مســـرحي (2018)، فـــي الـــدورة العاشـــرة من 
مهرجان المســـرح العربي الذي نظمته الهيئة 
العربية للمســـرح فـــي تونس (ينايـــر 2018). 
من تأليف  لفرقة ”أكـــون“  مســـرحية ”صولو“ 

وإخراج المســـرحي محمد الحر وأداء متميز 
لنخبـــة مـــن الممثليـــن: آمال بنحـــدو وهاجر 
الحامدي وســـعيد الهراســـي. وهـــذا العرض 
المســـرحي يشـــكل إعـــادة كتابـــة لتراجيدية 

نسائية، يعيد العالقة بين المسرح والسرد.
وســـتتواصل األيـــام بتنظيـــم المســـابقة 
الرســـمية للعـــروض المســـرحية اإلماراتية. 
وتتبـــارى هذه الســـنة العروض المســـرحية: 
”المجنون“ لمسرح الشـــارقة الوطني“، ”ليلك 
للمســـرح الحديث بالشارقة، ”ما بعد  ضحى“ 
لمســـرح خورفكان للفنون، ”حرب  اإلنســـان“ 
النعـــل“ لمســـرح دابـــا الحصـــن، ”تداعيات“ 
لمســـرح دبي األهلي، ”هذيان“ لمســـرح كلباء 
الشعبي، ”موال حدادي“ لمسرح راس الخيمة 
الوطني، ”فقط“ لمسرح بني ياس، ”ليلة بعمر“ 
لمســـرح دبي الشـــعبي، ”الذاكـــرة والخوف“ 
وهي من عروض مهرجان كلباء للمســـرحيات 

القصيرة و”العميان“.

روح ستيفن هوكينغ ترفرف على خشبة المسرح في القاهرة
[ {هل هذا هو المكان؟} الفن والفيزياء يتعانقان على المسرح  [ مونولوج يقلب مفاهيمنا حول العالم رأسا على عقب

أصبحت مصر تتنفس برئتيها املتعطشــــــتني للفنون والثقافات كل جديد يقدمه العالم من 
ــــــات الدولية التي حتمل الوهج والال منطية والتقنيات املتطورة والروح  خالل تلك املهرجان
التفاعلية إلى القاهرة، ومنها ”مهرجان وســــــط البلد للفنون املعاصرة“ املقام حاليا بجهود 

أهلية بعيدا عن املؤسسة الرسمية مبشاركة أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية.

العشق ضوء خالد في الظالم كإشعاعات ستيفن هوكينغ

مسرحية صولو المتوجة في تونس

رج ربي ي ر
مــوائـــــد نقـــاشوالتثـاقف“، إلـى جــانـبب

مواضيـــع: مسرحة سيرةحـــول 
لمســـرح الذاتيـــة، جوائـــز ا

والتحديـــث،العربي بين النمطية 

ج وري
في مســـرحية ”كتاب الله“، استطاع جهاد
ســـعد أن يصـــل إلى معادلة صعبـــة تكمن في
قـــدرة العرض علـــى تجاوز أي تصـــور قبلي،
ليحقق فـــي النهاية متعة بصرية وقلقا فكريا،
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التجريبـــي ورحيـــل العالم ســـتيفن 

هوكينغ وكالهما يبحر في الزمكان 

ويتناول االنهيارات الكبرى
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محمد الحمامصي

} شـــهدت أولـــى جلســـات ملتقـــى الشـــارقة 
الفكـــري الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الـ28 
أليام الشارقة المسرحية نقاشات واسعة حول 
محـــور ”النقد المســـرحي العربـــي: الترجمة 
حيث توالت االلتهامات بالتقصير  والتثاقف“ 
وعـــدم الدقة فـــي الترجمة مـــع قلتها وضعف 
تأثيرهـــا على حركة النقد المســـرحي العربي 
التطبيقي، وغلب على أوراق المتحدثين اإلطار 
التنظيري األمر الذي دعا المشتغلين بالمسرح 
مـــن الفنانيـــن والمخرجيـــن والممثليـــن إلى 
توجيه ســـهام النقد والمطالبة بحضور النقاد 
إلى قاعات العرض ومتابعة ما يقدم من أعمال 
والمســـاهمة في نقدها تطبيقيا واالبتعاد عن 
قاعـــات الدرس األكاديمي، كمـــا طرحت قضية 
المصطلحـــات وما يســـببه اختالفها من توتر 
ينعكس سلبا على تطور النقد، وطالب البعض 
بوجود مختبر خاص بترجمة المصطلحات أو 

العمل على توحيد مفاهيمها.
جـــاء المحـــور على جلســـتين بمشـــاركة 
نخبة من المتخصصيـــن األكاديميين والنقاد 

المســـرحيين، وقـــد انطلـــق الباحـــث والناقد 
الســـوري أنور محمد في حديثه قائال ”عربيا 
لم نكـــن مهيئين للتعامل مع المســـرح وال مع 
النقد المســـرحي، أوال ألن هـــذا الفن وبعبارة 
فجـــة ”اســـتوردناه“ وليس هناك من أســـواق 
له أو مســـتهلكين من حملـــة الفكر والعلم، من 
أصحاب النفوذ االجتماعـــي والثقافي ليقفوا 
في وجه سدنة الدين والسياسة الذين أحرقوا 
مسرح أبي خليل القباني كمثال. ثانيا ألن فعل 
الترجمة في المســـرح وعلومه لـــم يكن قائما، 
بســـبب أن واقعنـــا المنهجي مـــن التاريخية 
واالجتماعيـــة  والســـيكولوجية  واللغويـــة 
والعقائدية لم يكن مســـتعدا لإلصغاء لصوت 

اآلخر“.
ولفت األكاديمي المغربي حســـن بحراوي 
إلى إســـهام الترجمة في تشـــكيل حركة نقدية 
مســـرحية عربية ذات طابع منهجي قادر على 

مقاربة المنجز المسرحي في كليته.
فيما أكد ســـعيد يقطيـــن أن إعادة صياغة 
العالقـــة مـــع الغرب يمكـــن أن تكـــون مدخال 
لتجاوز الحالة الفوضوية التي نعيشـــها اآلن 
في كل المجاالت من السياســـة إلى المســـرح. 

وأســـف يقطيـــن إلى أننـــا ال نزال فـــي العالم 
العربي نهتم بالتراث المســـرحي الكالسيكي، 
مؤكـــدا غيـــاب مواكبة النصوص المســـرحية 

والدراسات النقدية التي تكتب حاليا.
وطرحـــت الممثلة واألكاديمية التونســـية 
المصطلحـــات  قضيـــة  الشـــيباني  خليـــدة 
ومفاهيمها التي تختلف ترجمتها بين المغرب 
العربي والمشرقي العربي، وطالبت بتوحيدها 

من خالل لجان موثوق بها.
ورأى أســـتاذ األدب المســـرحي الجزائري 
إسماعيل بن اصفيه أن النقد المسرح العربي 
منذ بدايات تشـــكله كان خـــارج االختصاص، 
بمعنـــى أن الذيـــن كانـــوا فـــي تلـــك المرحلة 
يمارســـون النقد لم يكونوا من خريجي معاهد 
الفنون الدرامية وال دارســـي المســـرح وجاء 
الكثيـــرون منهـــم مـــن حقول من خـــارج حقل 
المســـرح، بمعنى أن الذين مارســـوا النقد هم 

أساتذة قسم اللغة العربية، ومارسوه أدبيا.
وأكد بـــن اصفيه أنه لدينا إشـــكالية وهي 
المطالبـــة بأن يكون الناقد المســـرحي خريج 
معاهد الفنون الدرامية، معتقدا أن هذا صعب 

جدا.

المسرح العربي ال يزال مقصرا



} المنامــة - أقام صالون مشــــق للفنون أول 
برامجــــه الشــــعرية لعــــام 2018، وذلك مســــاء 
الثالث عشــــر من مارس، محتفيا بالمجموعة 
للشــــاعر  الشــــعرية ”ثالثــــون بحــــرا للغرق“ 
البحريني قاســــم حداد، الصــــادرة مؤخرا عن 

منشورات المتوسط اإليطالية.
وقد ضمــــت الفعاليــــة إلقاء وغنــــاء لعدد من 
القصائد المنتقــــاة من المجموعة، وقد جاءت 
هذه الفعالية بشكِلها المغاير لتنقل الشعر من 
حيز الشاعر إلى حيز المتلقي في تفاعل بينه 
وبين الفنون االخــــرى وانفتاحا على جمهور 

من الشباب.
شــــارك في الفعالية الموسيقي البحريني 
محمد المرباطــــي عبر تلحين وغناء مجموعة 
من األغاني بمشاركة المغنية سوسن الصائغ، 
وعــــازف الكمان الســــعودي حســــين عبدالله، 
وعــــازف الجيتــــار عبدالله الصفــــار، وعازف 
البيــــس خليل محمــــد، كما عــــزف المرباطي 

الهارمونيكا والكيبورد إلى جانب غنائه.
 أمــــا الشــــعراء الذيــــن قدمــــوا القصائــــد 
فــــي األمســــية، فهم كل من الشــــاعر حســــين 
أبوصفــــوان، وســــيد أحمد العلــــوي، وزينب 

مرضي، ومالك لطيف وجمانة القصاب.
وقــــد القــــت الفعاليــــة إقبــــاال كبيــــرا من 
الجمهــــور الــــذي وصل تعــــداده إلــــى مئتي 
شــــخص مــــن المهتميــــن بالثقافــــة والفن من 

داخل وخارج البحرين، وأشــــار المنظم العام 
للفعالية حســــين أبوصفوان إلــــى أن الفضل 
الكبير في هــــذا اإلقبال يعود إلى الجهد الذي 

بذله المشاركون والوقت الذي قضوه للوصول 
إلــــى تلك النتيجة خاصة مــــع التحديات التي 

تواجهها البرامج الثقافية من هذا النوع.

كما وجه الشــــاعر قاســــم حــــداد في ختام 
الفعالية شــــكره لجميع الشباب القائمين على 
هذه الفعالية وقال في هذا الشأن ”إنني أسمع 
قصائــــدي بأصوات الشــــباب، هــــذا يعطيني 
عمــــرا جديدا يجعلني أتحــــدى الفيزياء التي 

بلغت بي السبعين من العمر“.
تجدر اإلشارة إلى أن مساحة مشق للفنون 
تقيم شتى أنواع الفعاليات المتنوعة، وتضم 
العديد مــــن المجموعــــات المهتمــــة بالثقافة 
والفن في مختلف التخصصات كالشعر والفن 

التشكيلي والموسيقى وغيرها.
ونذكر أن قاسم حداد يعد من أهم الشعراء 
العرب المعاصرين، ولد سنة 1948 بالبحرين، 
وخــــاض تجربــــة شــــعرية مغايــــرة منتصرة 
للحداثــــة التي بات يعــــد أحد أهــــم أعمدتها 
سواء في تنظيره لقصيدة النثر أو في كتابته 

لها.
شــــارك حداد في تأسيس ”أســــرة األدباء 
والكتــــاب في البحرين“ ســــنة 1969. كما تقلد 
العديد من المناصب الثقافية سواء اإلعالمية 
أو المؤسســــات التــــي تعنى بالكتــــاب. وقدم 
حــــداد للمدونة األدبيــــة العربيــــة العديد من 
المؤلفات نذكر منها ”خروج رأس الحسين من 
باالشــــتراك  و”مجنون ليلى“  المدن الخائنة“ 
مع الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي، 
و”المستحيل األزرق“، و”الغزالة يوم األحد“.

خلود الفالح

} يبدأ حديثنا مع الشـــاعر فادي ســـعد حول 
انتقالـــه إلـــى الســـرد، إذ يقـــول ”لـــم أخطط 
لالنتقال. كنُت أكتب الشـــعر، ثم حصلْت ثورة 
في ســـوريا. بعد ذلـــك تغيرْت أشـــياء كثيرة، 
ومنهـــا الطريقة التي أكتـــُب بها. األمر حصل 
بشـــكل عفوي وتدريجـــي بعد بدايـــة الثورة. 
كنُت أعتقد دائما أني لن أمارس سوى الكتابة 
الشـــعرية. وكنُت أشتغل على تصورات معينة 
حول طبيعـــة هـــذه الكتابة، منهـــا تصورات 
ســـردية ربما، ولكن دائما داخل مجال الكتابة 
الشعرية نفسها. حين بدأْت الثورة عام 2011، 
بدأت أشـــعر بـــأن بنية القصيـــدة ضيقة على 
الحـــدث، وأن مـــا يمكن قوله ومـــا يجب قوله 
يفيضان على حدود النص الشعري. مع مرور 
الوقت وازدياد الخراب لم تعد تغريني أساليب 
التكثيف والتورية والمجاز الشعرية، بل باتْت 
هذه األســـاليب المواربة واللعوب تستفزني. 
كنـــُت أرى أن حدثا كالحدث الســـوري يتطلب 
نوعا من الوضوح الحاد في التعبير والرؤية؛ 
التعبيـــر عن مســـاحات المأســـاة الشاســـعة 
ورؤيـــة التفاصيـــل التي ال يمكـــن لقصيدة أن 

تحيط بها“.

تأريخ اللحظة

مجموعة فادي ســـعد القصصيـــة ”مكتبة 
الموتى“ تْأريخ ســـردي لمأســـاة سوريا، وهو 
أيضـــا يحب أن ينظر إليها ككتاب تأريخي؛ إذ 
يـــرى أن كل قصة فـــي المجموعة كان حافزها 
حدثـــا واقعيا حصل أثناء الحرب الســـورية. 
ويقـــول إن ”معظـــم أبطال القصـــص يحيلون 

ويعرفهم  حقيقييـــن  أشـــخاص  إلى 
الكثيـــر من الســـوريين؛ مثـــال، رنا 
فـــي قصـــة ’غرقـــت الرصاصة في 
أصابتهـــا  طفلـــة  هـــي  العتمـــة’، 
فعـــال رصاصة قناص فـــي إحدى 
المناطق فـــي حلب. وقصة ”معبر 
المـــوت“، هـــي قصة المـــوت في 
معبر ”بســـتان القصر“ الشـــهير 
الـــذي كان يفصـــل بين شـــطري 
حلب. غياث فـــي ’الجريمة’، هو 
أحـــد أطباء الداخل الذي يحمل 
نفس االسم وُقتل تحت القصف 

أثنـــاء عالجه المرضى. وعندما ُقتل ابن خالي 
أثناء خدمته في الجيش السوري، كتبُت قصة 
’الصديق السوري الذي أرسل جثته من هناك’. 
من الصعب النظر إلى محتوى الكتاب، دون أن 

تشمل النظرة زاوية تأريخية“. 
ويتابع سعد ”السرد، بكل تجلياته األدبية، 
كان دائما على عالقة متبادلة وثيقة بالتاريخ؛ 
التاريخ الموازي المـنســـي الذي ال يهتم به أو 

الذي يتجاهله عن قصد التاريخ الرسمي“.
في ”مكتبة الموتى“ يتحدد مصير اإلنسان 
الســـوري بالمـــوت والجرح النفســـي واليتم، 
حيث يكتب فادي ســـعد عن أحداث سياســـية 

يوميـــة ولكن دون أن تفســـد هذه السياســـة 
االشتغال الفني في المجموعة. وهو ما يسعى 
إليه ضيفنا آمال أال تكون السياســـة أفســـدت 

المجموعة.
يقول ســـعد ”من الناحيـــة النظرية، ليس 
لـــدي أي شـــك في ضـــرورة وأهميـــة الفصل 
بيـــن األيديولوجيا والفـــن، فاأليديولوجيات، 
أيـــا كانت، يمكن أن تفســـد الفـــن أو تقلل من 
إمكانياته الجمالية القصوى. لكن هذا ال يعني 
أال يمتلك الكاتب موقفا سياسيا أو أيديولوجيا 
واضحـــا، خاصة عندما يتعلق األمر بالموقف 
من االســـتبداد والطغيان، لكن مهم جدا أيضا 
أن يكـــون النص الســـردي ديمقراطيا، أي أال 
يكون مهووســـا باإلجابات قدر هوســـه بطرح 
التســـاؤالت، وأن يكـــون مفتوحـــا على زوايا 
رؤيـــة ووجهات نظر عديـــدة. اآلن، ال أدري كم 
نجحُت في ذلك، سأترك هذا األمر للقارئ، لكن 
بالتأكيد الكتابة أثناء حدث كالحدث السوري 
تجعل الموقع السياســـي والعاطفي ألي كاتب 
ملتصقـــا جدا بنصـــه، ما يجعـــل القدرة على 

الفصل أمرا بالغ الصعوبة“.
رنا، ميالد، باســـل، غياث، قريـــة خيراب، 
حلب، حي بستان القصر، درعا، وغيرها، كلها 
أبطال لقصص المجموعة، التي نســـأل سعد 
إن كان اســـتطاع من خاللها أن يداوي جرحه 
كإنســـان ســـوري، ليجيبنـــا نافيـــا بالعكس. 
بعـــض  اســـترجاع  ”كان  ويضيـــف 
أثنـــاء  والشـــخصيات  األحـــداث 
مضاعف.  بشـــكل  مؤلما  الكتابـــة 
ال أظن أني سأســـتطيع أن أنســـى 
وجـــه رنـــا بعدمـــا كتبـــُت عنهـــا. 
الجروح السورية باتت أعمق من أن 

تستطيع الكتابة معالجتها. 
ربما نكتـــب أحيانا كي نهرب من 
واقع ما ضاغط، وهـــذا قد يكون فيه 
بعض العزاء الشـــخصي. ربما نكتب 
كي نزيد من قدرتنا على التحمل. دافع 
وأثر الكتابة موضوع شـــخصي جدا. 
بالنســـبة إلي، ليســـت الكتابة ســـوى 
مســـكن ألم، مســـكن ألم ال يفقد مفعوله بمرور 

الزمن“.

سالح السخرية 

هناك ســـخرية   في قصة ”مكتبة الموتى“ 
عميقـــة مـــن الواقع، ميـــالد يعود بعد عشـــر 
ســـنوات من مقتله، قرية خيراب محط الُكتاب 
والســـينمائيين. وهنـــا يوضح ســـعد ”لم أرد 
أن أســـخر من الواقع بقدر مـــا أردُت تعريته. 
السخرية والتهكم والمفارقة الكوميدية يمكن 

أن تكون من أكثر األساليب فعالية في تشريح 
الواقـــع وتوضيـــح مالمحـــه بحـــدة جارحة. 
الكوميديـــا الســـوداء فـــي األدب، والكوميديا 
بشـــكل عام، كانت تعتبر تاريخيا إحدى أخطر 
الوســـائل في نقد االســـتبداد وتحطيم صورة 
الطغاة. يمكـــن أن يواجه أي واحـــد منا نقدا 
جديـــا موجها إليه ويدافع عن نفســـه بطريقة 
منطقيـــة فعالة، بينما ســـنقف عاجزين تماما، 
ومجردين من أية قدرة على الرد إذا ُوجه إلينا 
نقد ســـاخر. الســـخرية تعري بقسوة، لذلك ال 

يمكن أن يتسامح الطغاة معها“.
الســـخرية، كمـــا يقـــول ســـعد، طريقة في 
المواجهة وطريقة فـــي القول، طريقة عقالنية 
فـــي مواجهة عبثية الواقـــع، وطريقة فنية في 
قول أكثر األشـــياء مأســـاوية؛ قولهـــا بطريقة 
رتـــوش،  دون  مـــن  فاضحـــة  حـــادة  عميقـــة 
وبصراحة صادمة أحيانا ال يمكن أن يجاريها 
أي أســـلوب آخر، إذ يؤكـــد أن ”لدينا اآلن في 
بالدنا ومجتمعاتنـــا تناقضات رهيبة وهائلة 
بحيـــث يبدو لي أحيانـــا أن الطريقة الوحيدة 
التي يمكن بهـــا التعايش مع هذه التناقضات 

وتجاوزها هي دقها بإسفين السخرية“.
قصـــص المجموعة عن اللحظـــة الراهنة. 
نســـأل فادي سعد هنا كيف استطاع أن يعطي 

لهذه اللحظـــة أهميتها، منحازا إلى كل ما هو 
إنســـاني؟ ليجيبنا بأن ”القصـــص حاولْت أن 
تتعامـــل مـــع اللحظة الراهنة مـــن وجهة نظر 
خاصة بهـــا، ُمدركة تماما هـــوَل هذه اللحظة 
وثقلهـــا وأهميتهـــا. وكما قلـــت، يبقى الحكم 
النهائي للقارئ. لكن فـــي اإلجابة على التفرع 
الثانـــي من الســـؤال، فـــي قضيـــة االنحياز، 
يحتـــاج الـــكالم علـــى الموضوع إلـــى بعض 
الجـــدل حتـــى ال تتحول اإلجابة إلى كليشـــيه 
جاهـــزة. فأوال، أنا أؤمن بـــأن الكاتب والنص 
اللذْيـــن ال يكون انحيازهما إنســـانيا بشـــكل 
واضـــح وصريـــح، يفقـــدان المعنـــى األعمق 
للثقافة والكتابة، ويجعالننا نشـــك في جدوى 
الكتابة من األســـاس. لكننا ال نستطيع أيضا، 
كما يستســـهل البعـــض، نزع القيمـــة الفنية 
واألدبيـــة للنصوص لمجـــرد أن انحيازها، أو 
انحياز كتابها، ليس إنسانيا. وهذا ما أوقعنا 
حقيقة (وســـأبقى هنا في الجغرافيا الثقافية 
الســـورية) في التباس كبيـــر إلى حد الصدمة 
أمام مواقف مثقفين ســـوريين مهمين، كتبوا 
نصوصا هامة، لكنهم قـــرروا مناصرة النظام 
الســـوري وإجرامه. لم تتطابـــق القيمة الفنية 
مع القيمة اإلنســـانية وهذه معضلة كبيرة لم 

نجد لها حال“.
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صدرت حديثا عن املركز الثقافي العربي رواية بعنوان {ساعة الصفر 00:00} للكاتب املغربي ثقافة

عبداملجيد سباطة، وتقدم الرواية وجهة نظر صادمة لحرب البوسنة.

ينظم املركز الثقافي في أبورمانة بدمشق محاضرة عن الشاعر الراحل نزار قباني يقدمها الناقد 

غسان كالس وذلك يوم 18 مارس الجاري.

} نّظم المسرح الوطني بالعاصمة 
الجزائرية يومي الثالثاء واألربعاء 

الماضيين ندوة كرسها للفنان التشكيلي 
والمصمم والكاتب المسرحي الجزائري 
الراحل عبدالقادر فَراح، وبهذه المناسبة 

تحدث رفقاء فراح أمام عشاق الفن 
المسرحي ورجاالته عن تجربته المسرحية 

الغنية التي جعلت منه فنانا له بصمات 
كثيرة على فرقة شكسبير الملكية 

البريطانية، التي عمل ضمن طاقمها الفني 
عدة سنوات ويشهد على ذلك الكاتب 

المسرحي الشهير بيتر بروك والكاتب 
المسرحي المصري المعروف ألفرد فرج، 

وبيتر هول المدير العام لهذه الفرقة 
وغيرهم كثير.

 في هذه الندوة الثقافية والفنية 
اإليجابية قدمت مداخالت تخللتها 

مناقشات ركزت جوهريا على أهمية الكنوز 
الفنية التي تركها الفنان فراح وراءه من 

لوحات تشكيلية، وتصاميم أزياء الممثلين 
والممثالت، وأقنعة، وأغلفة كتب، إلى جانب 
نص مسرحي كان قد نشره في الخمسينات 

من القرن الماضي على صفحات مجلة 
”الفكر“ الفرنسية الشهيرة، فضال عن 

مدونات كثيرة أبرز فيها أسلوبه ومنهجيته 
في ممارسة السينوغرافيا، وقبسات من 

آرائه النقدية حول مضامين وتقنيات 
المسرح القديم والمعاصر.

والجدير بالذكر هو أن فَراح قد 
وظف عناصر من التراث الشعبي 

الجزائري والعربي اإلسالمي في أعماله 
السينوغرافية توظيفا فريدا من نوعه، األمر 

الذي جعله يحصد عدة جوائز بريطانية 
وكندية وفرنسية ذات قيمة عالمية وذلك 

بدءا من خمسينات القرن العشرين، وبهذا 
العمل تمكن فَراح من إدخال تعديالت 

ذات طابع خاص على المسرح البريطاني 
والفرنسي معا وتمثل ذلك في تجاوزه 

للثنائية المتوازية الفاصلة بين الكوميديا 
والتراجيديا واستبدل هذه الصيغة 
التقليدية بالعالقة العضوية بينهما.

 رغم توفر الموهبة الكبيرة والكفاءة 
الفكرية والفنية العالية عند عبدالقادر فَراح، 
فإن المساعي الكثيرة التي قام بها من أجل 

المساهمة في تطوير المسرح الجزائري، 
والمعمار في البالد قد باءت بالفشل، وذلك 
جراء إدارة المسؤولين الجزائريين الظهر 

له مرارا وتكرارا.
 وفي هذا الخصوص قال فَراح ”هناك 
حالة الجزائر أيضا، حيث اتصلت في عام 

1987 بوزير الثقافة الجزائري إذ ذاك بوعالم 
بالسايح وفريقه، علما أنني قمت بعدة 
اتصاالت من قبل ولكن لم أحصد سوى 

الوعود البراقة، وبسبب ذلك ضيعت شهورا 
في اختبار تلك الوعود من دون جدوى“.

 وأوضح فراح أن أحد األسباب التي 
تكرس تدهور الوضع الثقافي بالجزائر 

يعود أساسا إلى غياب التشريعات الثقافية 
التي تسعى ”إلى تطوير وتنمية آليات 

الثقافة“ بل هناك ”تجميد، ورقابة، وكبح، 
وتفتيت للطاقات، وعدم إعطاء األهمية 

لألسبقيات الثقافية“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

فنان أصيل 

في زمان بخيل

العرب والفرنسيون

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} باريــس - تخـــوض لقـــاءات تاريـــخ العالم 
العربي في دورتهـــا الرابعة بين 24 و27 مايو 
2018 بمعهد العالـــم العربي بباريس في غمار 
أكثـــر من ألفي عـــام من األحـــالف والنزاعات 
والمبـــادالت وأشـــكال التعـــاون بيـــن العرب 

وفرنسا.
وتأتـــي هذه التظاهـــرة نظرا إلـــى تاريخ 
العالقـــات بين الفرنســـيين والعرب وتبعاتها 
وآثارهـــا على قضايـــا الســـاعة، منذ حمالت 
سياســـة  إلـــى  الصليبيـــة  لويـــس  القديـــس 
فرنســـا تجاه البلـــدان العربيـــة، ومن أحالم 
المستشرقين الجنسية إلى تصفية االستعمار، 
اللســـانين  بالمقارنـــات اللغوية بين  مـــرورا 

العربي والفرنسي.
وبهذه المناســـبة -وفي 24 مايو- ســـوف 
يجري تحديد الفائز بالجائزة الكبرى للقاءات 
تاريـــخ العالـــم العربـــي التـــي تحظـــى بدعم 
متواصل مـــن أكاديميـــة المملكـــة المغربية، 
والتـــي تكافئ أحد األعمال التي أســـهمت في 
تقّدم البحوث التاريخية بشأن العالم العربي.

تجمـــع لقاءات تاريخ العالـــم العربي أكثر 
من 150 باحثا وخبيرا على مدى أربعة أيام من 
المداوالت واللقاءات في جامعة شعبية كبرى 
تسعى لفهم العالم العربي وتاريخه وقضاياه 

الرئيسية.

السخرية طريقة فنية في قول أكثر األشياء مأساوية

[ فادي سعد: ما يمكن قوله وما يجب قوله يفيضان على حدود النص الشعري
ــــــه أكثر مما ينفعه، خاصة فيمــــــا يتعلق بعملية  إن التقســــــيم األجناســــــي لألدب قد يضر ب
ــــــة إبداعية خارجة عن القيود، لكن لهــــــا وعيها أيضا. وهنا فإن  ــــــة، التي تتطلب حال الكتاب
انتقال شــــــاعر إلى كتابة السرد أو العكس أو انتقال أي كاتب لكتابة نص في مجال آخر، 
أمر ضروري لتحقيق االنفتاح الذي يتطلبه األدب املعاصر وقضاياه الراهنة اليوم. في هذا 
اإلطار التقت ”العرب“ الشــــــاعر السوري فادي ســــــعيد حول مجموعته القصصية األخيرة 

”مكتبة املوتى“.

قصص المنسيين في جنازات الحرب (لوحة للفنان أنس سالمة)

قاسم حداد: هذه األصوات أعطتني عمرا جديدا

شعر وموسيقى احتفاء بالشاعر البحريني قاسم حداد
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فادي سعد:

السخرية من أكثر األساليب 

فعالية في تشريح الواقع 

وتوضيح مالمحه بحدة



سعد القرش

} فـــي أيام البراءة، عقب نجاح ثورة 25 يناير 
2011 في خلع حســـني مبارك، قّررت مؤسســـة 
شـــباب الفنانين المســـتقلين إقامـــة مهرجان 
األقصر للســـينما األفريقية، فـــي تلك األجواء 
الحالمـــة كان وزيـــر الثقافـــة عمـــاد أبوغازي 
والجمعيـــات  المؤسســـات  بقـــدرة  مؤمنـــا 
األهليـــة والكيانـــات الثقافية المســـتقلة على 
إنتاج الثقافـــة وتنظيم أنشـــطتها، والخروج 
من نخبويـــة القاعات إلـــى ديمقراطية فضاء 
الميادين، ومّد الجسور المصرية إلى المحيط 
األفريقـــي المهمـــل، باالســـتعالء الشـــوفيني 
األجوف منـــذ صعود أنور الســـادات صاحب 
مبـــدأ ”مصـــر أوال“، فانكفأت مصـــر وتآكلت، 
وســـبقها غيرها بخطوات مدروســـة في أكثر 

من مجال.
للســـينما  األقصـــر  مهرجـــان  يـــزال  وال 
األفريقية وعـــدا متجددا، منـــذ دورته األولى، 
بوهجها المتمّرد على سطوة القاهرة والبعيد 
عـــن الـــرأس الكاســـح للعاصمـــة، وبالتمثيل 
الالئق بالثـــورة من مشـــاركين بارزين أحبوا 
مصر الجديـــدة بعد 25 ينايـــر 2011، بعضهم 
حضـــر للمرة األولـــى إلى مصر، بعـــد أن كان 
يرفض المشـــاركة في المهرجان الرسمي، أي 
مهرجان القاهرة الســـينمائي الذي ُخطف إلى 
حضن الوزارة بمجرد وفاة رئيسه سعدالدين 

وهبة عام 1997.

طموحات وإنجازات

كانـــت الدورة األولـــى لمهرجـــان األقصر 
للســـينما األفريقية عام 2012 عاطفية بامتياز، 
جاء الســـينمائيون األفارقة مـــن عموم القارة 
ومـــن خارجهـــا فرحيـــن باســـتعادة مصـــر، 
فاختصـــروا نحـــو أربعين عاما مـــن القطيعة 
والفتور، وأشـــادوا بثورة 25 يناير التي رّدت 
إلـــى مصـــر روحها، ولم ينســـوا ذكـــر جمال 
عبدالناصـــر أحد آباء أفريقيا، على حد وصف 
المخرج اإلثيوبي هايلـــي جريما الذي تطّوع، 
في الدورات الســـت الســـابقة، بقيادة ورشـــة 
لتدريب المخرجين الشبان األفارقة على إنتاج 
األفـــالم القصيرة، وكان الحصـــاد يعرض في 
ختـــام كل دورة، قبل إعالن الجوائز، فينال كل 
مخرج شـــاب، بعرض فيلمه، أكثر من شـــهادة 

تخّرج.
وخلفا لهايلـــي جريما ســـيتولى المخرج 
المصـــري خيري بشـــارة اإلشـــراف على هذه 

الورشـــة، فـــي الدورة الســـابعة التـــي تفتتح 
الجمعة للتتواصل إلى غاية الثاني والعشرين 
من مارس الجاري، وتطمح إلى إنتاج 15 فيلما 
قصيرا ســـتعرض في حفل الختام في الثاني 

والعشرين من مارس الجاري.
فـــي عام 2012، بعد انتهـــاء الدورة األولى، 
لم أجد لمقالي أدق مـــن عنوان تلخصه كلمتا 
”مصر عـــادت“، وضيـــق العبـــارة إيجاز ألفق 
خيـــال غيـــر محـــدود ال تحكمـــه بيروقراطية 
وظيفيـــة، فالمهرجـــان ينهض بجهـــود اثنين 
في األساس، السيناريســـت سيد فؤاد رئيسا 
والمخرجـــة عزة الحســـيني مديرة، ولحســـن 
الحـــظ يوجـــد عـــدد محـــدود مـــن العاملين، 
ولكن أغلب المشـــاركين فـــي المهرجان بداية 
مـــن لجنته العليـــا ولجنة المشـــاهدة ولجان 
والمشرفين  والمنتجين  والمخرجين  التحكيم 
علـــى الـــورش المختلفة، كل هؤالء يشـــعرون 
بأنهـــم أصحـــاب المهرجـــان، فقد نمـــا أمام 
أعينهـــم ونضج وبلـــغ عامه الســـابع، وصار 
له حضـــور في أغلب الـــدول األفريقية جنوب 
الصحـــراء، ويدعم إنتـــاج أفـــالم للمخرجين 

األفارقة الشبان.
وبمناســـبة الذكـــرى المئويـــة لـــكل مـــن 
نيلسون مانديال وجمال عبدالناصر سُيحتفى 
بالزعيمين في أنشـــطة المهرجان الذي يعنى 
بتكويـــن مكتبة ســـينمائية أفريقية، وفي هذه 
الـــدورة تصـــدر ثالثـــة مؤلفات هي ”ســـمات 
التنـــوع اإلبداعيـــة فـــي الفيلـــم التســـجيلي 
تأليف فرانســـوا فرونتي وديلفي  األفريقـــي“ 
كيفواني وترجمـــة مديحة حجـــازي، و”الرق 
والحريـــة والهجرة فـــي الســـينما األفريقية“ 
لفـــاروق عبدالخالـــق، و”ســـمير فريـــد الناقد 

السينمائي.. النموذج والمثال“ ألمل الجمل.
ومن حســـن حظ المهرجان أن مســـؤوليه 

مشـــغولون بالعمـــل، فلـــم أضبطهم 
كبيـــر  كالم  بإشـــهار  متلبســـين 
الكســـالى  بعـــض  اختصـــره 
والموظفيـــن في كلمتـــي ”القوى 
الناعمـــة“، هـــذا المصطلح الذي 

فقـــد معنـــاه، لكثـــرة ترديـــده، 
فابتـــذل ابتـــذاال تؤكـــده 

مقولة المهدي المنجرة 
”الهروب إلـــى الكلمات 
غيـــاب  علـــى  دليـــل 
ال  وكمـــا  المعنـــى“، 
للـــه  القلـــب  يتســـع 
وللشيطان، فال يتاح 
الثقافة  ينتـــج  لمـــن 
بمثل  عليها  يدّلل  أن 
هذا اإللحـــاح والمن 

المجاني.
كانـــت  وحيـــن 
ثقافية  قـــوة  مصر 

فإنهـــا لم تتـــرّدد في 
الترحيب باالختالف، 

واســـتطاعت احتـــواء المبدعين مـــن أجيال 
وتيـــارات ومـــدارس وجنســـيات مختلفة، لم 
يســـأل أحد عن جنســـيات اســـتيفان روستي 
وبشـــارة واكيـــم ونجيب الريحانـــي ومحمد 
ســـلمان وســـعاد محمد ومحمد حسني البابا 
وأوالده، وكانـــت مصـــر الملكية قاســـية على 
محمود بيرم التونســـي، فيهـــرب منها ليعود 
إليها متخفيا، إلى أن نال جنسيتها بعد ثورة 
1952، وبعد تلك الثورة أيضا صار التونســـي 
الجزائـــري محمـــد الخضر حســـين شـــيخا 

لألزهر.
ولم يكن الدور المصري حين كان موجودا 
وفاعال إّال دورا ينطلق من مسؤولية حضارية، 
وال يســـعى إلـــى مطالبـــة األشـــقاء بشـــيء، 

علـــى  إجبارهـــم  أو 
قّدمه  بما  االعتراف 

إليهم.

وال قيمـــة لشـــعار القـــوى الناعمـــة الذي 
أدمنـــه وزراء الثقافـــة ومســـؤولوها الصغار 
في الســـنوات األخيرة، وقد كتبت في صحيفة 
”العرب“ في 17 أغســـطس 2017 بعنوان ”طيف 
اليونسكو.. جائع يحلم بالخبز ويلعب بخطة 
الجوهري“ عن تراجع الدور الثقافي لمصر؛ فال 
يستحق تولي إدارة المنظمة الثقافية الدولية 
ممثـــل دولة تصـــادر برامج وكتبـــا ومثقفين، 
وتغلق مكتبات، وتشـــيع أجواء مشـــحونة ال 
تحتمل االختالف الثقافي، ولو بعرض الفيلم 
رغم حصده  المصـــري ”آخر أيـــام المدينـــة“ 
جوائز فـــي مهرجانات دوليـــة، وربما 

بسبب ذلك تم منع عرضه.
المتوّتر  السياق  هذا  وفي 
األقصـــر  مهرجـــان  يكـــون 
شـــاهدا  األفريقيـــة  للســـينما 
وحيدا على أن ثورة مرت من 

هنا، عبرت طيف خيال.

خمس مسابقات

الدورة  في  يشـــارك 
مهرجان  من  السابعـة 
للســـينما  األقصــــر 
األفـريقيـة أكثر من 110 
أفـالم، والتي سُيحّكمها 
23 سينمائيا في خمس 
مختلفـــة،  مســـابقـات 
وتضـم مســـابقة األفالم 
الروائيــــة الطـويلـــة 10 
أفـــالم بمـا فيهـــا مصر، 
فيلـــم  يمثلهـــا  والتـــي 
”األصلييـــن“ للمخـــرج 
مـــروان وحيـــد حامـــد، 

بطولـــة منة شـــلبي وماجـــد الكدواني وخالد 
الصاوي. وتتكون لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
الروائية الطويلة من ليلى علوي ممثلة ومنتجة 
مصرية وآســـر ياســـين ممثل مصري وتيري 
فيتو ممثلـــة من جنـــوب أفريقيا، وســـليمان 
سيسيه مخرج من مالي وعبداللطيف بن عمار 

مخرج من تونس.
أما مســـابقة األفالم التســـجيلية الطويلة 
فتضـــم 8 أفالم، بما فيها مصـــر، وتضم لجنة 
تحكيم مســـابقة األفالم التســـجيلية الطويلة 
كيث شـــيري ناقد وباحث مـــن نيجيريا وماما 
كيتـــا مخرج من الســـنغال وعزالعرب العلوي 
مخرج من المغرب وســـمير عـــوف مخرج من 

مصر ورحمة منتصر مخرجة من مصر.
وفي مســـابقة األفالم القصيـــرة (الروائية 
– التســـجيلية)، والتي تضـــم 14 فيلما قصيرا، 
تتكّون لجنة تحكيم المســـابقة من أحمد جابر 
مهنـــدس صوت مـــن مصر وجويـــل كاركيزي 
مخـــرج من روانـــدا وجوزيـــف وييرمو ممثل 
ومخـــرج من كينيا وأحمد رشـــوان مخرج من 
مصر وناكي سي سافاناي مخرجة من ساحل 
العاج، وفي مســـابقة أفـــالم الحريات وحقوق 
اإلنســـان وجائـــزة ”الحســـيني أبـــو ضيف“ 
ألفضـــل فيلم هنـــاك 8 أفالم بمـــا فيها مصر، 
وتتكـــون لجنة تحكيم المســـابقة من رشـــيد 
مشـــهراوي مخرج من فلســـطين وتامر حبيب 
سيناريست من مصر ومحمد حفظي منتج من 
مصر وغادة جبارة أستاذة بمعهد السينما من 

مصر وكندة علوش ممثلة من سوريا.
وفي المسابقة القومية ألفالم الطلبة والتي 
تضم 12 فيلما قصيـــرا، تتكون لجنة التحكيم 
من ســـعد هنـــداوي مخرج من مصر وســـعيد 
الشيمي مخرج من مصر وعال الشافعي كاتبة 

وناقدة من مصر.

سينما

حتت شعار ”سينما من أجل غد أفضل“ تنطلق اجلمعة الدورة السابعة ملهرجان األقصر 
للســــــينما األفريقية، ليأتي كعادته ثريا بالفعاليات واملسابقات وعروض األفالم، وهو الذي 

يعتبر حلقة الوصل الوحيدة بني مصر ودول القارة األفريقية فنيا وثقافيا.

مهرجان األقصر للسينما األفريقية.. ثمرة يتيمة لثورة 25 يناير
[ احتفاء خاص بنيلسون مانديال وجمال عبدالناصر في مئويتهما  [ صدور ثالثة مؤلفات تعزز المكتبة السينمائية األفريقية

أفالم تحكي القارة السمراء

يســـتعد املخرج الســـوري نجدت أنزور لالنطالق في تصوير فيلم {رجل الثورة}، وهو من تأليف 

حسن م يوسف وتمثيل كل من سيف الدين سبيعي وخلدون قاروط وميرفا قاضي.

عـــادت املمثلة الهندية الشـــابة جانفي كابور إلى موقع تصوير فيلمهـــا الجديد {دهاداك} في 

محاولة لتجاوز همومها وأحزانها بعد وفاة والدتها النجمة سريديفي مؤخرا.
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ألمل الجمل. ذج والمثال“
ظ المهرجان أن مســـؤوليه 
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ولم يكن الدور المصري حين كان موجودا 
وفاعال إّال دورا ينطلق من مسؤولية حضارية، 
وجو ي ري ور ي م و

وال يســـعى إلـــى مطالبـــة األشـــقاء بشـــيء، 
علـــى  إجبارهـــم  أو 
قّدمه بما  االعتراف 

إليهم.
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طاهر علوان

} كلمـــا حـــاول المرء الوصول إلـــى الحقيقة 
المطلقة تتداخـــل حقائق الفيزياء بالفلســـفة 
وينتقـــل األمر إلى اإلبداع األدبي والفني حيث 
تحضـــر قيمـــة الزمن بقوة، وهـــذه المعطيات 
تتزامن مـــع رحيل عالم ُعني بالزمن الذي مّثل 
تحديا كبيرا له، وهو ســـتيفن هوكينغ، مع أن 

الشـــائع عنه أبحاثه التي أوصلت إلى حقيقة 
محّيرة تتعلـــق بمجّرات بعيدة وما حولها من 

ثقوب سوداء وما إلى ذلك.
وفي البدء كان تحدي الموت بعد اإلصابة 
بالعاهـــة العصبية المســـتعصية التي تعّطل 
حركة الجســـد، إذ كان هوكينغ مهّددا بالموت 
فـــي خالل 3 ســـنوات بعد تلـــك اإلصابة التي 
أقعدته في مطلع الستينات من القرن الماضي، 

وهو في ذروة عطائه العلمي، لكن شـــخصيته 
الفّذة وصبره أوصاله للبقاء عقودا حيا، فاعال 

ومبدعا في ميدان تخّصصه.
هـــذه الحياة الدراماتيكيـــة العجيبة كانت 
كافية الجتذاب عدســـات السينما إليه، فكانت 
الفرصة ســـانحة للســـينما لكـــي تدخل عالمه 
وتكشـــف عـــن حياتـــه التي هـــي أقـــرب إلى 
المغامـــرة المليئـــة بالغرابـــة، خاصـــة لجهة 

تحدي البقاء حيا.
ثـــم كان دخـــول التكنولوجيـــا الحديثـــة 
لتســـاعده فـــي التعبيـــر عن نفســـه من خالل 
مجســـات تترجم األفكار إلـــى كالم، فوضعت 
المجســـات على اليدين، ثم إذا ضمرت اليدان 
وضعـــت مجســـات علـــى الخد وقـــرب العين 
تترجـــم ما يجول في عقله مـــن أفكار حتى إذا 
عجز عـــن تحريك الخد أنتجت شـــركة ”انتل“ 
األميركية الرائدة نظاما متطّورا للوصول إلى 

أفكار هوكينغ من دون الحاجة إلى الحركة.
هذا فصل آخر من تلك الدراما في التعامل 
مع التكنولوجيا الرقميـــة من جهة، والمضي 
في مسار الحياة كما هو من جهة أخرى، ومن 
ذلـــك الزواج واإلنجاب علـــى الرغم من العجز 

الجسماني.
وإذا عدنا إلى الشاشة، حيث تتحّول قصة 
الثقوب الســـوداء التي كشـــف هوكينغ الكثير 
من أســـرارها، فإن السينما بنوعيها الوثائقي 
والدرامـــي كانت على موعد مـــع هذا العبقري 

الكبير.
وعشية نشر كتابه األشـــهر ”موجز تاريخ 
الزمن“ الذي ترجم إلى أربعين لغة وبيعت منه 
الماليين من النســـخ، كان المخـــرج األميركي 
الحائـــز على األوســـكار، إيـــرول موريس، قد 

غـــاص عميقا فـــي تلـــك اإلشـــكالية المتعلقة 
بجماليات الزمن على الشاشـــة وكيف نشـــعر 
بهـــا وكيـــف يمكـــن تجســـيدها، كان ذلك في 
العام 1991 وقّدم موريس ســـيرة ذاتية مشّوقة 
عـــن العالم الكبير، بمـــا فيهـــا التوّغل عميقا 
في حياتـــه وطفولته وذكرياته وأســـرته، وقد 
نال الفيلم نجاحا مشـــهودا وُعـــّد من األعمال 

الوثائقية المتميزة.
علـــى أن تلـــك الرحلة الوثائقيـــة كانت قد 
اختصرت ليس فقط حياته الشـــخصية، وإنما 
فلسفته ورؤيته الخاصة، فحيثما ذكر هوكينغ 
ُذكـــر الخيـــال الخصب في رؤيـــة عوالم نائية 
وغيـــر مرئيـــة، وإّال كيف يمكن فهم إشـــكالية 
الثقوب السوداء، وهي ليست ثقوبا حقيقية؟

هي نظام كوني عجيب للجاذبية يستطيع 
جـــذب الكواكـــب والنيـــازك وحتـــى الضوء، 
فتتلقفه في مداراتها فائقة التطّور، وهي التي 
يبعـــد أقرب ثقـــب منها عن عالمنا 1600 ســـنة 
ضوئية، وحيث ســـرعة الضوء هـــي ثالثمئة 
ألف كيلومتر في الثانية، ولنتخيل قيمة الزمن 

خالل هذه الرحلة.
الممثـــل  يقّدمـــه  الفريـــد  المشـــهد  هـــذا 
البريطاني بينديكـــت كومبارباتش في الفيلم 
الذي حمل اســـم هوكينغ وأنتج في العام 2004 
في سلســـلة من ســـتة أجزاء مـــن إنتاج هيئة 
اإلذاعة البريطانية، وهو يروي لصديقته جين 
قصة النجوم متأمال في الفضاء الفسيح، لكنه 
في ذروة ذلك االنتشـــاء بامـــرأة تحبه ويحبها 
وباإلبحار في الزمن النجمي الفسيح والمجرة 
الالمتناهيـــة، في تلك البرهـــة الزمنية يضرب 
القدر ضربته فتستعصي الحركة على هوكينغ 

في مشهد مؤثر.

وتذهـــب نزعة االكتشـــاف بهوكينـــغ بعيدا 
وصوال إلى ســـبر أغوار قصة االنفجار الكوني 
العظيـــم، وتكّون هـــذا النظام الكونـــي البديع 
والفريـــد، وذلـــك مـــا يـــروي الفيلـــم الوثائقي 
هوكينـــغ جوانب منه، وهو من إخراج ســـتيفن 
فينيغـــان الذي أنتج في العام 2014، وبالصوت 
والصورة نشـــهد لحظـــات افتراضية لالنفجار 
العظيم، حيث يضع هـــو فرضيته التي ال تزال 

موضع جدل حّير العلماء.

على أن أســـرار حيـــاة هوكينغ في منظومة 
أقرب إلى أدب وفيلم الســـيرة الذاتية هي التي 
توّجت بفيلم ”نظرية كل شيء“ للمخرج جيمش 
مارش وتمثيل إيدي ريدماين الذي أدى ببراعة 
شخصية هوكينغ، وأنتج الفيلم في العام 2014 
وحصـــد العديد من الجوائز مـــن أهمها جائزة 

بافتا لألكاديمية البريطانية.
وتتداخل فـــي هذا الفيلـــم المميز تفاصيل 
دقيقة لحياة مشـــّوقة في إطار الســـيرة الذاتية 
التي كتبتها زوجة هوكينغ السابقة جين، والتي 
عاشـــت معه مراحل بالغة األهمية وانعطافات 
مهمة في حياته، بمـــا فيها نبوغه العبقري في 
أبحاث الفلك واللحظات األشد تجلّيا وعاطفية 
في عالقتهما الشـــخصية، وصوال إلى إصابته 

باإلعاقة العصبية-الجسدية المرّوعة.

أربعة أفالم عن هوكينغ خلدت سيرة عبقري العصر

الســـينما العامليـــة اهتمـــت كثيرا 

بستيفن هوكينغ من خالل سفينته 

املبحرة عبر الزمن، فتناولته شخصا 

وإنجازا أكثر من مرة

 ◄

الدورة السابعة من مهرجان األقصر 

للسينما األفريقية تطمح إلى إنتاج 

١٥ فيلمـــا قصيـــرا ســـتعرض فـــي 

حفل الختام

 ◄

لنعد بالزمن إلى الوراء أو لنبحر عبر الزمن باجتاه املســــــتقبل، هما قضيتان إشــــــكاليتان 
تختصران وعي اإلنســــــان في مواجهة حتدي الزمن أو عامل الزمن، في الفكر والفلســــــفة 
بقيت إشكالية الزمن احلقيقي وحركية الزمن والزمن املستعاد واملستنفد موضوعا أثيرا، 
وتراكــــــم املنجز في هذا الباب، وهو يواجه أســــــئلة من الصعــــــب اإلجابة عنها وصوال إلى 

احلقيقة املطلقة.

إيدي ريدماين في دور هوكينغ



} بيــروت – قـــّدم الفنان اللبناني فرانســـوا 
ســـورغولوغو أعماله التـــي احتضنتها صالة 
”جانين ربيز“ البيروتيـــة والمعنونة بـ“أمبير 
بيـــروت“، أو ”إمبراطوريـــة بيـــروت“، بنص 
الشـــكل  مســـتديرة  األعمـــال  رّد  توضيحـــي 
والمعلقة علـــى جدران الصالة إلى ما ســـمي 
بـ“صنـــدوق الفرجة“، وهو باختصار شـــديد 
صنـــدوق غالبـــا ما كان خشـــبيا ومســـتطيال 
القصـــص  وغرائـــب  صـــور  علـــى  يحتـــوي 
مـــن التـــراث العربـــي كقصص عنتـــر وعبلة 

والسندباد البحري.
وفي وســـط الصندوق، الذي كان 

يهـــرع إليـــه األوالد والكبار على 
السواء، دائرة زجاجية يضع 

عينيـــه  الُمتفـــرج  فيهـــا 
فتكبـــر لـــه الصور 
التـــي  الُمتعاقبـــة 

ينظر إليها، غير 
صنـــدوق  أن 

ئـــب  لعجا ا
لـــذي  ا

شّيد صوره الفنان سورغولوغو 
الفنية  الصالـــة  جـــدران  علـــى 
يســـتقي صـــوره وقصصـــه من 

ذاكـــرة الحرب وما بعـــد الحرب 
اللبنانية شبه الممحية.

وجـــاء الغرائبـــي في نجـــدة هذا 
اإلمحـــاء العشـــوائي واالنتقائـــي كما في 

كل تفاصيل الذكريـــات الدامغة، ليرّمم ويعيد 
تشـــكيل مـــا ُفقـــد، ولكـــن وفق منطـــق خاص 
ليس هو بســـريالي وال هـــو بغرائبي، بقدر ما 
هو منطق أفرزته ذاكـــرة مثقلة اختلطت فيها 
كل الصـــور وكل األزمنـــة، فجـــاءت في كوالج 
عجائبـــي بلـــون الرماد ظهر فـــي أعماله كأنه 
واقع عادي ال يدعو إلى االســـتغراب بشـــيء. 
ولكـــي يشـــيد الفنـــان عالمه ”الواقعـــي“ هذا 
والخاص جدا اســـتخدم صورا شـــخصية من 
ألبومـــات عائلته وصورا أخرى لممثلين عرب 
من الخمســـينات من القرن الماضي، وصورا 
أخرى ألشـــخاص من زمن غابـــر هم مجهلون 
تماما بالنســـبة إليه، كما استعان بقصاصات 

لصور مناطيد وصواريخ ومبان قديمة وصور 
وعصافير وأسياج وأشجار نخيل.

ومعظـــم صـــور ورســـومات األشـــخاص 
الذين ظهـــروا في أعمال ســـورغولوغو بدوا 
منخرطين في أعمال بهلوانية كالمشـــي على 

أســـالك رفيعـــة، أو اعتـــالء غيمـــة، 
مناطيـــد  ركـــوب  أو 

تأخـــذ  وصواريـــخ 
مسارها الغامض في 
خلفيـــات، هي خارج 
والمكان  الزمـــان 
إّال مـــن ومضـــات 
خيال  بخيطان  تمسك 
اللوحات  إلـــى  الناظـــر 
وفق توجهـــات ”بوصلية“ 
تخفف من وطـــأة الضياع في 

عالم الال عالم.
وأعماله تلك من الناحية التقنية تضافرت 
فيهـــا العديد مـــن المواد واألســـاليب كالحبر 
والرســـم والمواد األســـيدية والرمـــل والبّن، 
لتحتفظ كلها بلون رمادي يذّكر بأول الشرائط 

السينمائية التي جرحها مرور الزمن.
واإلمبراطوريــــة البيروتيــــة التــــي شــــيد 
الفنان مرافقها الضائعة في غيم متلبد هي عن 
انهيار عاصمة جاءت في أشــــكال بناء متقطع 
الهيئة ينفي دماره بشراسة، نفي جعل بعض 
األعمال كريكاتورية مؤلمة، ودرامية غرائبية 
في أعمــــال أخرى، وترّدنا محاولة اســــتعادة 
الذاكرة بالوسائط الفنية غزيرة التنوع دوما 

إلى فكرة ذاكرة الحرب المطموســــة التي أدت 
كأي جــــرح لــــم يتم تطهيــــره إلــــى الكثير من 

االلتهابات والمضاعفات.
وإن كانــــت لــــم تســــتمر هــــذه المحاولــــة 
الســــتعادة ما جرى فعال، خــــالل وبعد وربما 
قبيل الحرب إلى يومنا هذا، لما كانت وال تزال 
تفرز هذه المحاولة أعماال فنية رســــت سفنها 
الُمســــلخة بالطحالــــب البحريــــة فــــي مرافئ 
وهميــــة بين تالطم أمواج الذاكرة، أمواج كثر 
فيها الملح حتى تكثفت فيه بلورات ســــاطعة، 
ولكن عاجزة عن فتــــح حقل البصر إلى ما قد 
يكون خارج لحظة تلك اإلرســــاءات الوهمية، 
التــــي باتت جغرافيا الوطن المتعايش 
مع أوهامه.

أن  مــــن  وبالرغــــم 
سورغولوغو  فرانسوا 
استوحى معرضه هذا 
مــــن فكــــرة ”صنــــدوق 

العجائــــب“، الــــذي 
اعتبــــره الكثيــــرون األب 

الشــــرعي للســــينما، غيــــر 
لحظــــة  المعــــرض  زائــــر  أن 

دخوله إليه ســــيعود إلى ذاكرته فيلم 
”رحلــــة إلى القمــــر“ للفرنســــي جــــورج جان 
ميليــــس المتوفــــى ســــنة 1938، والمعــــروف 
عنــــه، وباختصار شــــديد، أنه ابتكــــر العديد 
والمؤثــــرات الخاصة  األســــاليب التقنية  من 
واألساسية ال ســــيما الـ“الستوب موشن“، أو 
خدعة التوّقــــف، و“خدعــــة التصوير بأوقات 
مختلفة“، وغيرها من الخدع السينمائية التي 

ال تزال معتمدة حتى اليوم.
وكان يطلــــق عليه بـ“المصّور الســــاحر“، 
ألنه كان شــــغوفا بتغييــــر الجوانب البصرية 
للواقع واعتماد الكوالج في ابتكار مشــــاهده 
الســــينمائية، ومن أهــــم أعمالــــه ”رحلة إلى 
القمر“، وهو فيلم خيال علمي صامت أســــود 

وأبيض فرنســــي. وتذّكر الكثيــــر من األعمال 
المعروضــــة للفنان فرانســــوا ســــيرغولوغو 
بأجواء فيلــــم جورج ميليس من عدة جوانب، 
ال سيما حيث يختلط الرسم بالحقيقة ويطير 
البشر ويعتلون أعراش النجوم، أو يسبحون 
فــــي فضــــاء هو ســــماء وأرض وبحــــر، ولعل 
اســــتدارة أعمال الفنــــان ســــيرغولوغو تذّكر 
بشكل حاد بمشهد من مشاهد فيلم ”رحلة إلى 
القمــــر“، حيث يصل صاروخ إلــــى عين القمر 

الذي يملك وجها شبه بشري.
إحدى عشــــرة لوحة مســــتديرة 
األحجــــام  متالزمــــة  ألقمــــار 
وُمرقمــــة وكأنها أجزاء من 
ســــينمائي  شــــريط 
الذاكرة  إليها  تصل 
المأزومة بأشكال 
/ طيــــد منا

ريــــخ  صوا
تصيــــب 

عينها، 

خارج  ولكــــن  وُتدمعها،  تؤلمهــــا 
أشــــكال  مــــن  شــــكل  أي  مفهــــوم 
النهايــــات، ولكن ليس خــــارج، وكما 
ذكرنــــا آنفا، لحظة اإلرســــاءات الوهمية 
التــــي باتت مــــع مرور أكثر مــــن ثالثين عاما، 

جغرافيا الوطن المتعايش مع أوهامه.
وفرانســــوا ســــورغولوغو مولــــود ســــنة 
1955 ببيــــروت، وحائز على شــــهادة جامعية 
في الفنون الجميلــــة من إيطاليا، وهو يعيش 
اآلن بين باريس وبيروت، وله معارض كثيرة 
خــــارج وداخل لبنــــان، من ضمنهــــا معارض 
فردية تحمــــل عناوين إيحائية، مثل ”ما خلف 
البحر“ و“واجب دراســــي للفرصة السنوية“، 
كمــــا  الذاكــــرة،  يتنــــاوالن  المعرضيــــن  وكال 
يتناوالن، وإن بدرجات مختلفة، معنى المنفى 

والذاكرة الُمعلقة.

* م.ع
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قّدمــــــت صالة ”جانني ربيز“ الفنية في بيروت الفنان اللبناني ومتعّدد الوســــــائط فرانســــــوا 
سورغولوغو من خالل معرض حتت عنوان ”إمبراطورية بيروت“، واملعرض كباقي معارض 
الفنان لم يخرج عن املضمون الذي حرك جميع معارضه الســــــابقة، وهو منطق مبني على 
ــــــب صاحبها، وبالتالي  دور الذاكــــــرة مــــــا بعد احلرب اللبنانية وأثر أشــــــكالها في عقل وقل

صداها املتنوع في كل من نظر إليها.

أعمال الفنان فرانســـوا سورغولوغو 

تحتفـــظ كلها بلـــون رمـــادي يذكر 

التي  الســـينمائية  الشـــرائط  بـــأول 

جرحها مرور الزمن

 ◄

فنان لبناني يرسم رحلة مفككة األوصال في عين القمر
[ فرانسوا سورغولوغو يستعيد ذاكرة الحرب عبر كوالج عجائبي بلون الرماد

[ صندوق عجائب لونية يؤسس إلمبراطورية بيروت

عقدت الخميس بقاعة الســـينما بقصر الفنون بســـاحة األوبرا املصرية نـــدوة بعنوان {قراءة في تشكيل

رسوم املثال الرائد محمود مختار} قدمها عماد أبوغازي وصالح املليجي.

فاز الفلســـطيني محمد محيســـن بجائزة {الشخصية-املؤسســـة الفوتوغرافيـــة الواعدة}، التي 

تمنحها األمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

} كلمات الحب الراقية التي كتبها 
الشاعر أحمد رامي ألغنية محمد 

عبدالوهاب البديعة ”يا وردة الحب 
الصافي“ كان باستطاعتها أن تكون 

اللسان الشادي لحال األمير الصغير، 
وهو يناجي وردته الجميلة التي نبتت 
على كوكبه من بذرة ”جاءت من حيث ال 
يدري“، والتي جلبت له الحزن والخوف 

من فقدانها.
لعل أجمل ما في هذه الوردة 

هو هشاشتها، على األقل تلك التي 
أرادت أن تظهر بها أمام أمير طفولّي 

لتستوحذ على كامل قلبه.
وما كانت لتكون مناجاة األمير 

الصغير لوردته صائبة بكلمات أغنية 
محمد عبدالوهاب لوال الشبه الكبير 
ما بين ما يناجيها، أي كلمات محمد 

عبدالوهاب الُمغناة، ووردة األمير 
الصغير التي استوحى ”شخصيتها“ 

الكاتب أنطوان سانت إكزيسبوري من 
عالقته بزوجته كونسيويللو بالغة 

الحساسية والحنان، والتي كتبت الحقا 
بعد وفاة الكاتب رواية بيوغرافية 

سردت فيها تفاصيل الحب القوّي الذي 
جمعها بالكاتب، والذي كان موشوما 
بسلسلة من الخيانات وصراعات ال 

تنتهي، وال هي استطاعت أن تتحملها 
دون أن يؤثر ذلك في شكل عالقتهما.
طلبت الوردة العاشقة من األمير 
الصغير في نهايات القصة أن يرفع 
عنها الوعاء الزجاجي الواقي، الذي 

أحضره إليها بناء على طلبها، بحجة 
أنها لم تعد تحتاج إليه، طلبت منه 

ذلك بعد أن ضاق ذرع األمير بشكوكها 
وطلباتها فقّرر أن يغادر كوكبه.

جوالت من الكر والفر والبعاد 
والتالقي وشمت العالقة اإلستثنائية 

التي جمعتهما وأورق بها الحب 
الصافي شفافية وهشاشة وخوفا ال 

يهدئ من كل أشكال النهايات.
فجاءت على هذا النحو كلمات 
األمير/الكاتب إلى الوردة/الزوجة 

لتتّوج حالة حب ال يغادره القلق ”ألقت 
بسحر عطرها وضوءها علّي.. يا ليتني 

فهمت الحب الغامر الذي اختبأ خلف 
تصرفاتها“، أو ربما جاءت  كلماته عن 

أحوال قلبه ُمقتبسة من األغنية البديعة 
”يا هل ترى انكتب للفؤاد/ شوك 

الضنى والعبير الوداد/ هّب النسيم 
من بهاك/ عطر بحسن اآلماني/ يا ريت 

يدوم لي بهاك..“.
أما إذا غادرنا أجواء الورود الحّقة 

وما مّثلته من حب عميق وخوف من 
خسارته في الشعر والمغنى واألدب 
وعدنا إلى عالمنا المعاصر، فسنعثر 
على مفهوم آخر للحب ولدوام نعمة 

الحب، أو ما قد يشير إلى هذا الدوام 
من رموز بصرية كالوردة الحمراء.

ومن آخر صرعات تجلي فكرة الحب 
وطمأنينة دوامه في مقابل الخوف 

من خسارته وُمداراته باهتمام شديد، 
ما قّدمه الفنان كيفن أبوش، والذي 
إلى جانب كونه رساما، فهو مصّور 
فوتوغرافي وفنان في حقل التجهيز 

الفني و“الفيديو انستااليشن“.
أما ما قّدمه هذا الفنان، فهو عبارة 

عن صورة ديجيتالية لوردة حمراء 
لن تفنى بيعت بمليون دوالر لعشرة 

أشخاص ليتشاركوا فيها في ذات 
الوقت أو دوريا، مع كل ما قد توحي 

به لنا هذه الحالة من أفكار متناقضة، 
ويعتبر سعر هذه  الوردة أعلى ما تّم 
تقديمه لقاء عمل افتراضي حتى اآلن.

أما اسم هذا العمل الفني فهو 
”الوردة األزلية“ قّدمها أبوش خالل 

هذه السنة احتفاال بـ“الفالنتين داي“ 
أو عيد الحب، وقال صاحب العمل 

في مناسبة إطالق عمله الديجيتالي 
”صحيح أنه ال يمكن لمس هذه الوردة 

أو الشعور بعطرها، ولكن يمكن 
لمالكيها أن يستمتعوا بمنظرها 

وأن يقّدموها أو يبيعوها متى ولمن 
شاءوا“.

ال داعي للخوف من فناء الحب 
ورموزه بعد اآلن، ألن الخوف بات 

في مكان آخر تماما قد ال نكون أمعنا 
التأّمل بماهيته وفداحته بعد، لشدة 
انتشائنا بجديد التقنيات وصرعات 

الكثير من فنون ما بعد الحداثية.
وهكذا تكون وردة محمد 

عبدالوهاب لقت مصرعها بشكل نهائي، 
ويكون األمير الصغير قد وجد ضالته 

بعيدا عن الوردة الحّقة في أحضان 
نسخات أثمانها غالية في السوق، 

ولكن رخيصة في المعنى.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

وردة الحب الصافي
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بيـــروت“، أو ”إمبراطوريـــة بيـــروت“، بنص 
الشـــكل  مســـتديرة  األعمـــال  رّد  توضيحـــي 
والمعلقة علـــى جدران الصالة إلى ما ســـمي 
بـ“صنـــدوق الفرجة“، وهو باختصار شـــديد 
صنـــدوق غالبـــا ما كان خشـــبيا ومســـتطيال 
القصـــص  وغرائـــب  صـــور  علـــى  يحتـــوي 
مـــن التـــراث العربـــي كقصص عنتـــر وعبلة 

والسندباد البحري.
وفي وســـط الصندوق، الذي كانن
يهـــرع إليـــه األوالد والكبار علىى
السواء، دائرة زجاجية يضعع

عينيـــه  الُمتفـــرج  فيهـــا 
فتكبـــر لـــه الصور
التـــيي الُمتعاقبـــة 
ينظر إليها، غيرر
صنـــدوقق أن 
ئـــبب لعجا ا

لـــذي  ا

الذين ظهـــروا في أعمال ســـورغولوغو بدوا 
منخرطين في أعمال بهلوانية كالمشـــي على 

أســـالك رفيعـــة، أو اعتـــالء غييمـــة،
مناطييـــد ركـــوب  أو 

ذ تأخ خ ا

ولكن عاجزة عن فتــــح حقل البصر إلى ما قد 
يكون خارج لحظة تلك اإلرســــاءات الوهمية، 
باتت جغرافيا الوطن المتعايش  التــــيي
مع أوهامه.

أ غ ال

بأجواء فيلــــم جورج ميليس من عدة جوانب، 
ال سيما حيث يختلط الرسم بالحقيقة ويطير 
البشر ويعتلون أعراش النجوم، أو يسبحون 
فــــي فضــــاء هو ســــماء وأرض وبحــــر، ولعل 
اســــتدارة أعمال الفنــــان ســــيرغولوغو تذّكر 

ي

”رحلة إلى  بشكل حاد بمشهد من مشاهد فيلم
القمــــر“، حيث يصل صاروخ إلــــى عين القمر 

الذي يملك وجها شبه بشري.
إحدى عشــــرة لوحة مســــتديرة 
األحجــــام  متالزمــــة  ألقمــــار 
وُمرقمــــة وكأنها أجزاء من 
ســــينمائي  شــــريط 
الذاكرة  إليها  تصل 
المأزومة بأشكال 
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} شــنغهاي (الصين) - بـــات الرئيس الصيني 
شي جين بينغ بطل فيلم وثائقي قومي الطابع 
يعرض في الصاالت الســـينمائية فيما تشـــن 

حملة واسعة لحث الصينيين على مشاهدته.
ويشـــتكي صينيون كثيرون على اإلنترنت 
مـــن إلزامهـــم بمشـــاهدة فيلـــم ”مـــا أعظمك 
يـــا بـــالدي“ وإعداد تقاريـــر فيهـــا الكثير من 
التبجيل، وليســـت هذه الخطوة بالجديدة في 
بلد تشـــتد فيه الرقابة ويقضـــي الهدف منها 
تفادي ظهور آراء ســـلبية. وقد ألغي التعليق 
على الفيلم على أكبر موقع صيني الستعراض 
األفالم ”دوبان.كوم“. وصّرح أحد مســـتخدمي 
شـــبكة التواصل االجتماعي ”ويبو“، ”نشـــعر 
بأننا تالميذ مدرســـة عرض علينا فيلم وكّلفنا 
بفـــرض منزلي“. وقـــد بدأ الحزب الشـــيوعي 

الصينـــي الحاكم فـــي البـــالد بالترويج لهذا 
الفيلم، في عمل يحقق نجاحا كبيرا في صاالت 

السينما.
لكـــن ثمة شـــكوكا فـــي عمليـــات تضخيم 
مصطنعـــة لإليـــرادات المحققـــة على شـــباك 
التذاكـــر، إذ أن شـــركات وإدارات عامـــة تقدم 
تذاكر مجانية وتنظم جلسات عرض لموظفيها 

الذين ال يمكنهم عمليا رفض طلب مدرائهم.
ويبدو أن هذا األســـلوب يؤتـــي ثماره، إذ 
أن هـــذا العمل المعروض فـــي الصاالت منذ 2 
مارس حصد إيـــرادات قدرها 269 مليون يوان 

(42.6 مليون دوالر). 
وهذا رقـــم قياســـي لوثائقي فـــي الصين 
بحســـب وســـائل إعالم حكومية. ويشيد هذا 
العمل الملـــيء بالصور البراقة والموســـيقى 

الحماســـية، بالنجاحات الصينية الكبيرة في 
مجـــاالت العلـــوم والصناعـــة والمجتمع. أما 
القاسم المشـــترك بين هذه األحداث فهو أنها 
قدمت كلها على أنها مـــن اإلنجازات المحققة 
منذ وصول شـــي جيـــن بينغ إلـــى الحكم في 

نهاية 2012.
ويظهـــر الزعيـــم الصيني مـــرات عدة في 
مقاطـــع كثيـــرة يقـــدم خاللها رؤيتـــه ويوجه 

رسائل سياسية في غير اتجاه.
وتوضـــح امرأة كانت مـــن بين مئة متفرج 
في قاعة ســـينما في شنغهاي ”نحن موظفون 

في شركة عامة للتبغ. جئنا معا إلى هنا“.
وهي تقول ”إنه فيلـــم وطني جدا ويحوي 
عقيـــدة حزبنا. مـــن واجبنا مشـــاهدته“. ولم 
يتـــم اختيار موعد العرض عن طريق الصدفة. 

فهـــو يأتي في أوج الدورة الســـنوية للبرلمان 
الصيني الذي يســـيطر عليه الحزب الشيوعي 

الحاكم.
ويتوّجب على صاالت الســـينما منذ العام 
2017 أن تبّث قبل كل فيلم مقتطفات يظهر فيها 
ممثلـــون معروفون يرددون شـــعارات الحزب 

الحاكم.
وباتـــت أفـــالم التشـــويق وطنيـــة الطابع 
تفرض نفسها في شباك التذاكر، متقدمة على 

إنتاجات هوليوودية ضخمة.
ويســـتفيد الرئيـــس الصينـــي أصال، في 
الصحف والقنوات التلفزيونية وعبر الالفتات 
اإلعالنيـــة، من حملة دعاية ضخمة تشـــيد به 
كزعيـــم يعمل علـــى إعالء شـــأن الصين كقوة 

عصرية ومزدهرة. 

} لوس أنجلس - لم تختف الضجة التي أثيرت 
حول تفاوت األجور بين الجنســـين في وسائل 
اإلعالم الغربية، حتى كشـــف منتجو مسلســـل 
”ذي كـــراون“ الناجـــح علـــى ”نيتفلكـــس“، أن 
الممثل الذي يـــؤدي دور زوج الملكة إليزابيث 

الثانية يتقاضى أجرا أعلى من البطلة.
ويجنـــي مـــات ســـميث الـــذي يلعـــب دور 
األميـــر فيليب مبلغا أكبر فـــي الحلقة الواحدة 
مـــن نظيرته كلير فوي التي تـــؤدي دور الملكة 
إليزابيث في شبابها، إذ أنه كان أكثر شهرة من 
فوي وقت التفاوض على عقود العمل، بحســـب 
منتجي المسلسل الذين لم يكشفوا عن المبالغ 

بدقة.
لكّن هـــذا التبرير لم يقنع النقاد الذين رأوا 
أنه كان من الممكن القبول به في الموسم األّول 
من العمل لكنه لم يعد صالحا بعده ألن الممثلة 

نالت جوائز متعددة عن دورها هذا.
قد كشـــفت العام  وكانت مجلـــة ”فراييتي“ 
الماضـــي أن فوي (33 عامـــا) تتقاضى 40 ألف 

دوالر في الحلقة الواحدة.
غير أن منتجـــي هذا العمل أكدوا أن الحال 
لم يعد كذلك في الموســـم الثالـــث الذي تم فيه 
تحقيـــق المســـاواة فـــي األجور بيـــن الرجال 
والنساء، لكن الممثلين الرئيسيين قد استبدال. 
وســـتحل أوليفيـــا كولمان محّل فـــوي في دور 
الملكـــة إليزابيث، في حين لم يكشـــف بعد عن 

الممثل الذي سيؤدي دور األمير فيليب.

وتكّلـــف الحلقة الواحدة من مسلســـل ”ذي 
كـــراون“ 7 ماليين دوالر وهو مـــن تأليف بيتر 
مورغـــن الذي ســـبق أن شـــارك فـــي فيلم ”ذي 
كوين“ (2006) مع هيلين ميرن التي نالت جائزة 

أوسكار عن دورها فيه.

ومن غير المرجح أن  يسبب تفاوت األجور 
بين الجنســـين، مشاكل للشـــركة الُمتخصصة 
فـــي مجال بـــث المحتوى عند الطلـــب، وتملك 
أكثـــر من 117 مليون مشـــترك حاليا، حيث كان 
مثـــل هذا اإلعالن قد تســـبب فـــي ضجة كبيرة 

وأزمة لهيئة اإلذاعة البريطانية، ال ســـيما بعد 
اســـتقالة محررة الشـــؤون الصينية في بي بي 
سي، كاري غريسي من منصبها، مبررة قرارها 
بعدم التوازن في الرواتب مع نظرائها الرجال.

يشـــار إلـــى أن أربـــاح وإيرادات الشـــركة 
األميركية العاملة في مجال الترفيه قد شـــهدت 
ارتفاعـــا ملحوظا، تجاوز حتـــى توقعات أغلب 
المحللين، مما يعنـــي أنها ال تعاني من أزمات 

على الصعيد المالي لتوفير أجور الممثلين.
وأكـــد ريد هاســـتينغز، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة، أن أرباحها المتوقعة من االشتراكات 

هذا العام قد تصل إلى 15 مليار دوالر.
يدفعهـــا  التـــي  األمـــوال  أن  وأضـــاف 
المشتركون بشكل دائم تذهب لتطوير محتوى 
الشـــركة وتقديم محتويات يرغب المشـــتركون 
في مشاهدتها، وقد نجحت نيتفلكس في تقديم 
المحتوى األمثل الجاذب للمشتركين من جميع 
أنحاء العالم، مرفقـــا بالترجمة لكل دولة وهذا 
األمر الذي ســـاهم في إنجـــاح نيتفلكس في أي 
منطقة تســـعى للدخول إليها، وقد تكون الهند 
من المناطق المستهدفة في الفترة الحالية من 

نيتفلكس.
نيتفلكـــس  شـــبكة  مســـتخدمو  ويشـــاهد 
محتويات الشـــبكة المتنوعة بين المسلسالت 
والوثائقيات  الكوميديـــة  والعـــروض  واألفالم 
بمعدل يصل إلى 10 مليارات ســـاعة متوســـط 

عدد الساعات اإلجمالي.

} لندن - تســــجل وسائل التواصل االجتماعي 
نمــــوا متصاعدا في منطقة الشــــرق األوســــط 
وشمال أفريقيا، تماشيا مع التطور التكنولوجي 
الســــريع، واســــتطاعت إعادة صياغــــة عادات 
تلقي األخبار لدى جمهور الشباب، وفقا ألحدث 
تحليل لألبحاث واإلعالنات واألخبار المتعلقة 
بالنمو الشبابي والرقمي في المنطقة، قامت به 

جامعة أوريغون األميركية.
وقــــدم البحــــث كل مــــن داميــــان رادكليف 
وأمانــــدا الم، في تقريــــر لشــــبكة الصحافيين 
الدوليين، حيث تناول مســــح الشــــباب العربي 
لعــــام 2017 الكيفيــــة التــــي غيرت بها وســــائل 
اإلعــــالم االجتماعيــــة ســــلوك المشــــاهدة لدى 

الشباب.
وتوصل البحـــث إلى أّن 35 فـــي المئة من 

الشـــباب المســـتطلعة آراؤهـــم حصلوا 
على أخبارهم من فيسبوك بشكل يومي، 

بينمـــا حصل عليهـــا 31  فـــي المئة 
منهم مـــن المصـــادر اإللكترونية 

األخرى، وجاءت قنوات األخبار 
أخيرا  والصحف  التلفزيونيـــة 

بنسبة 9 في المئة.
والشابات  الشباب  ويرجح 
فـــي العالـــم العربـــي مشـــاركة 

محتـــوى األخبار على فيســـبوك 
الماضية.  بالســـنوات  مقارنة  أكثر، 

ومـــن بين الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
18 و24 ســـنة، قال 64 في المئة إنهم يشاركون 
قصصا على الشبكة االجتماعية بزيادة 41 في 
المئة في 2015، حيث تواصل وســـائل اإلعالم 
االجتماعيـــة أن تصبح مصدرا مؤثرا بشـــكل 

متزايد الكتشاف األخبار ومشاركتها.
وأفاد االســـتطالع الذي شمل 16 دولة بأن 
نصف الشـــباب العرب يســـتخدمون يوتيوب 

يوميا.
ومن جهة أخرى، أشار نادي دبي للصحافة 
إلى أّن الســـعودية ســـّجلت أحد أعلـــى أرقام 
المستهلكين في العالم للفيديو، الذي يبقى من 
األكثر شعبية على اإلنترنت للشباب. ويقضي 
المســـتخدمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

15 و24 عاما في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا حوالـــي 72 دقيقة يوميا في مشـــاهدة 
مقاطـــع الفيديو عبـــر اإلنترنـــت، مقارنة بـ 16 
دقيقة يوميـــا لمن تتجاوز أعمارهـــم 35 عاما. 
وُيعـــد مقطع الفيديو األســـرع نمـــوا هو الذي 
يتضمـــن محتوى قصيرا، لهـــواة، أو لمحتوى 
رقمي برعاية الشـــباب العربي، بحســـب نادي 

دبي للصحافة.
وذكرت شـــبكة ”ســـي إن إن“ أن النساء في 
الســـعودية يســـتخدمن موقع يوتيوب بشـــكل 
واســـع للتعبيـــر عن وجهـــات نظرهـــن، حيث 
زاد اســـتهالك المحتوى المرتبط بالنســـاء في 
المملكة بنسبة 75 في المئة في العام الماضي.

مـــن  العديـــد  انتشـــرت  لذلـــك  ونتيجـــة 
األولـــى  الفيديـــو  منصـــة  مثـــل  التطبيقـــات 
للجّوال ”نيو ســـتاغ“ التـــي أطلقت خدمة 
أخبـــار فيديو لمنطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا في عام 2017. ويتيح 
للمســـتخدمين  الجـــّوال  تطبيـــق 
إنشاء ومشـــاهدة أخبار الفيديو 
المخصصـــة. وحاليـــا، 60 فـــي 
المئة من مستخدميها الحاليين 
موجـــودون في منطقة الشـــرق 

األوسط.
وأظهر استطالع رأي لـ100 من 
العالمات  ومديري  التســـويق  خبراء 
التجاريـــة في اإلمـــارات أن حوالي 43 في 
المئـــة مـــن المســـوقين ينفقون مـــا يصل إلى 
10 آالف دوالر أميركـــي لكل حملة من وســـائل 

التأثير على وسائل التواصل االجتماعي.
ويعمـــل نصف هـــؤالء الذين تم اســـتطالع 
آراؤهم في الوقـــت الحالي مع أصحاب النفوذ 
في وســـائل اإلعالم االجتماعية فـــي المنطقة؛ 
ويعتقد 94 في المئة بأن التسويق عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعي يلعب دورا رئيســـيا في 

نجاح عالماتهم التجارية.
في عـــام 2017 اختيرت هدى قطـــان، رائدة 
األميركية  األعمال وخبيرة التجميل العراقية – 
التـــي تعيش في دبي، كأفضل ”مؤثر اجتماعي 
فـــي العالم مدفوع األجر“ في أول قائمة ألغنياء 

إنســـتغرام. وتضم الئحة متابعيها 20.5 مليون 
شـــخص وتتقاضى 18000 دوالر أميركي عن كّل 

منشور.
ورغـــم شـــعبية التســـويق المؤثـــر، إال أن 
غالبيـــة النســـاء في الشـــرق األوســـط ما زلن 
يعتمـــدن على وســـائل اإلعـــالم التقليدية في 
الحصـــول علـــى األخبـــار، حيث قالـــت 74 في 
المئة من النســـاء إنها تظل المصدر الرئيسي 

للمعلومات.
وتتبنـــى النســـاء األصغـــر ســـنا منظورا 
مختلـــف، فقـــد وجدت مؤسســـة ”إيبســـوس 
الســـتطالعات الرأي أن 47 في المئة من  مينا“ 
النســـاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 
عاما، ذكـــرن أن منصات اإلنترنت هي المصدر 
الرئيســـي للمعلومات الخاصة بالمنتجات أو 

العالمات التجارية.
ويؤكد البحث أن الثقة في وســـائل اإلعالم 
االجتماعيـــة ال تزال أقل من الثقة في وســـائل 
اإلعالم التقليديـــة، على الرغم من تنامي تأثير 
واســـتخدامها،  االجتماعية  اإلعـــالم  وســـائل 

بشكل ملحوظ، في عصر ”األخبار المزيفة“.
وقال الباحثون في اســـتطالع للرأي أجرته 
مؤسســـة غالـــوب إّن 32 فـــي المئـــة فقـــط من 
األميركيين يثقون في وسائل اإلعالم مقارنة مع 
الثلثين أو أكثر في األردن ولبنان والســـعودية 

واإلمارات، و58 في المئة في تونس.
في المقابل، تنخفض مستويات الثقة عند 
النظر إلى وســـائل اإلعالم االجتماعية كمصدر 
إخبـــاري، علـــى الرغم من شـــعبيتها. فأقل من 
النصـــف؛ 47 فـــي المئة، يقولـــون إنهم يثقون 
فـــي األخبار التي يرونها على وســـائل اإلعالم 
االجتماعية، في حين يقول ثلثهم؛ 32 في المئة، 

إنهم ال يثقون في هذه األخبار على اإلطالق.
ويشـــير خبراء اإلعالم  إلى أنه بنظرة إلى 
المستقبل نجد أن من المثير لالهتمام أن نرى 
ما إذا كنا سنشهد تحوالت في مستويات الثقة 
هـــذه، خاصـــة مع اســـتمرار تزايد اســـتخدام 
والمعلومات  لألخبـــار  االجتماعية  الشـــبكات 

والترفيه.
اإلخباريـــة،  للمؤسســـات  وبالنســـبة 
يمكـــن توقع اســـتمرار التركيز علـــى الفيديو 
علـــى  والتوزيـــع  االجتماعيـــة  والمؤثـــرات 
الشبكات االجتماعية في العام المقبل، بالنظر 
إلى تأثيرها على الجمهور في الشرق األوسط.

ميديا
[ مقاطع الفيديو قصيرة المحتوى األسرع نموا  [ غالبية النساء يفضلن اإلعالم التقليدي في الحصول على األخبار

مواقع التواصل تعيد صياغة عادات الشباب في تلقي األخبار بالمنطقة

تشــــــير أبحاث حديثة إلى النمو املتسارع في اســــــتخدام مواقع التواصل االجتماعي في 
املنطقة العربية، وتغييرها لعادات اســــــتهالك األخبار واملعلومات للشباب، إال أن الثقة في 

وسائل اإلعالم االجتماعية ال تزال دون نظيرتها في وسائل اإلعالم التقليدية.

} دبي - كشـــف “ نادي دبي للصحافة “ ممثل 
األمانـــة العامة جلائزة الصحافـــة العربية عن 
أســـماء 41 مرشـــحا لنيل اجلائزة في دورتها 
الســـابعة عشـــرة مـــن مختلف أنحـــاء الوطن 
العربـــي وخارجـــه، إلـــى جانـــب مؤسســـات 
صحافية مرشـــحة للفوز ضمـــن فئة الصحافة 

الذكية.
وحجب األعمال املشاركة في فئة الصحافة 
االقتصاديـــة نظـــرا لضعـــف جـــودة األعمال 

املقدمة.
وسيتم تكرمي الفائزين يوم 4 أبريل املقبل، 
ضمن احلفل الســـنوي الكبير الذي يقام ضمن 
فعاليات الدورة السابعة عشرة ملنتدى اإلعالم 
العربـــي بحضور قيادات العمـــل اإلعالمي في 
املنطقـــة مبا في ذلـــك املؤسســـات الصحافية 
العربية والعاملية واإلعالميون العرب العاملون 
في مناطق مختلفة من العالم ضمن أكبر جتمع 

سنوي للصحافة واإلعالم العربي.
وقال جاســـم الشمســـي، نائب مدير جائزة 
الصحافـــة العربيـــة، إن االحتفاء باملرشـــحني 
لنيـــل اجلائزة يأتي بهدف إلهـــام الصحافيني 
املبدعـــني لتقـــدمي أفضل مـــا لديهم مـــن أفكار 
ورؤى ضمن ســـياق صحافي رفيع املســـتوى، 
وتعزيز جهودهم في تطوير اإلنتاج الصحافي 

العربي سواء من ناحية الشكل أو املضمون.
األعمـــال العربية  الشمســـي أن  وأضـــاف 
املتميزة التي تسابقت للترشح للجائزة، أكدت 
أن لدينـــا فـــي العالم العربـــي أقالما صحافية 
تستحق عن جدارة الوصول إلى منصة التكرمي 
سواء كانت من أصحاب الفكر املتميز واإلنتاج 
الصحافـــي رفيع املســـتوى، أو مـــن أصحاب 
البصمات الواضحة فـــي إحداث الفارق داخل 

املشهد اإلعالم والصحافي العربي.
ولفت إلى أن الدخول في قائمة املرشـــحني 
لنيـــل اجلائزة هو فـــي احلقيقة جناح في قطع 
شـــوط طويل على درب التميز والريادة، وهذا 
إجناز يضاف إلى اجلائزة ألنها استطاعت أن 

جتمع عقوال وأقالما قوية ومؤثرة.
وضمت القائمة التـــي أعلنت عنها األمانة 
العامة للجائزة، املرشـــحني الثالثة األوائل عن 
كل فئة من فئات اجلائزة، ومنها فئة الصحافة 
الذكية، والصحافة العربية للشباب، والصحافة 
االستقصائية، واحلوار الصحافي، والصحافة 
اإلنســـانية، والصحافة السياسية، والصحافة 
الرياضية، والصحافة الثقافية وأفضل صورة 

صحافية، والرسم الكاريكاتيري.

جائزة الصحافة العربية 
تعلن أسماء املرشحني

املشاهدة إلزامية لفيلم دعائي يمجد الزعيم في الصني

نتفليكس تعترف بتفاوت األجور بني الجنسني في {ذي كراون}

شعبية نيتفلكس لم تتأثر 

أعلن المعلق التلفزيوني الري كودلو أنه ســـيخلف غاري كوهن المصرفي السابق في غولدمان ساكس ككبير المستشارين 
االقتصاديين في البيت األبيض. وبدأ كودلو بنجاح مســـيرته في مجال الصحافة االقتصادية على قناة ســـي إن بي ســـي في 

2001، حيث جعلت مداخالته منه شخصية تلفزيونية شعبية بفضل أسلوبه المباشر والليبرالي.

في املئة من 
املستخدمني العرب ال 
يثقون في األخبار على 

مواقع التواصل
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} المنامــة - ”كبرنـــا كثيـــرا، وأكبـــر دليـــل 
على هـــذا هو احتفال قناة سبيســـتون بعيد 
ميالدهـــا الـ18! وصرنا نحن هؤالء الشـــباب، 
الذي حتدثت  بعدما أصبحنا في ’املســـتقبل‘ 
عنه قناتنا املفضلة في شـــعارها لســـنوات“، 
كان هـــذا تعليق مغرد على تويتر مبناســـبة 
احتفال قناة أفالم الكرتون العربية الشـــهيرة 
سبيســـتون بعـــد أيـــام قليلة بعيـــد ميالدها 

الثامن عشر.
ويؤكد خبـــراء أن جيل سبيســـتون جيل 
بني زمنني مختلفني، أدرك نهايات ما يســـمى 

”الزمن اجلميل“ وحلق بطفرة التكنولوجيا.
وتصدر هاشـــتاغ #عيد_سبيســـتون 18 

موقع تويتر.
وضمنـــه، اســـترجع مغـــّردون ذكرياتهم 
مـــع القناة، ونشـــروا مقاطـــع فيديو وصورا 
عـــن  فضـــال  لديهـــم،  املفضلـــة  لبرامجهـــا 
كلمـــات أغانـــي األفـــالم التي شـــاهدوها في 

السابق. 
عربيـــة  قنـــاة  أّول  سبيســـتون  وتعـــد 
متخصصة في عرض أفالم الكرتون، انطلقت 
فـــي مارس 2000، وحققـــت جناحا كبيرا على 

مستوى املنطقة العربية.
وكتب مغرد:

وأكد آخر:

وأكدت متفاعلة:

وقال معلق:

وأكد متسائل:

وحول ما علمتهم القناة قال مغرد:

وكتب آخر:
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@alarabonline
قالت شـــركة واتســـاب للتراســـل إنها بصدد طرح خدمة جديدة في الهند، تمكن مســـتخدميها من دفع المال واســـتالمه 

إلكترونيـــا باســـتخدام تطبيقهـــا في الهواتف الذكية. ويســـتخدم أكثر من مئتـــي مليون هندي تطبيق واتســـاب، وتختبر 

الشركة حاليا نسخة أخيرة مطورة من التطبيق الجديد قبل إتاحته للعموم في نهاية الشهر الجاري.

} واشــنطن - لـــم تكـــن نصيحة مســـؤولني 
أميركيني لتجّمع من نخبة السياسة اخلارجية 
األوروبية الشهر املاضي موفقة حني طالبوهم 
بأال يعيروا انتباها لتغريدات رئيسهم دونالد 

ترامب.
فقـــد أقال ترامـــب وزيـــر خارجيته ريكس 
تيلرســـون فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه على 
تويتر قال فيها ”مايك بومبيو سيصبح وزير 
اخلارجية اجلديد… أشـــكر ريكس تيلرســـون 

على خدمته“.
وبعد إقالته املفاجئة الثالثاء، تصدر اسم 
تيلرسون قائمات الهاشـــتاغات األكثر تداوال 

عربيا وعامليا.

بوســـت  الواشـــنطن  صحيفـــة  وقالـــت 
األميركيـــة إن إقالـــة تيلرســـون عبـــر تغريدة 
األميركيـــة“.  للدبلوماســـية  إهانـــة  ”مثلـــت 
وأوضحـــت الصحيفـــة فـــي افتتاحيتهـــا أن 

تيلرسون كان وزيرا ”ضعيفا“.
ومـــن جانبـــه أكد تيلرســـون فـــي مؤمتر 
صحافي أن الرئيـــس األميركي اتصل به بعد 
ســـاعات من تغريدة على موقـــع تويتر أكدت 

اإلقالة.
وناقـــش املســـتخدمون العـــرب اخلبر في 

إطار األزمة اخلليجية.
وانقســـم املغردون حول تأثير اإلقالة على 
العالـــم العربي، فمنهم من رأى في تيلرســـون 
”توازنـــا نســـبيا“ فـــي تعاملـــه مـــع األزمات 
العربيـــة، بينما اعتبـــر آخـــرون أن اخلطوة 
جاءت نتيجة ”أخطائه“ السياسية في املنطقة.

وفي عهد إدارات أميركية سابقة كان 
”الشكل البروتوكولي“ يقتضي أن 

يدعو البيت األبيض إلى مؤمتر 
صحافي للرئيس 
ليطلع األميركيني 

على موقف أو 
تعيني مسؤول 

أو إقالته 
من منصبه، 
لكن يبدو أن 

األميركيني قد 
انتخبوا 

فعال 
رئيسا مختلفا، فالرجل 

لم يعد ميلك ترف ”الشكل 
والبروتوكول“، إذ أخذ 

ُيسارع نحو إقالة مسؤولني 
كبار في إدارته من 

مناصبهم عبر تغريدة 
على تويتر، فحسابه 

املوثق على هذا 
التطبيق يتابعه 
نحو 49 مليون 
شخص حول 

العالم.
وقـــد أقال ترامـــب منذ 

بـــدء واليتـــه الرئاســـية فـــي 

العاشـــر من شـــهر ينايـــر من العـــام املاضي 
مسؤولني عدة علموا بأمر إقالتهم من حسابه 

على تويتر.
وأصبح حساب ترامب على تويتر املصدر 
اإلخباري األول للصحف ووســـائل اإلعالم في 
الواليات املتحـــدة، وهو ما ألغـــى دور وعمل 
املكتـــب الصحافي في البيت األبيض، فالكثير 
مـــن املواقف السياســـية يعلنهـــا ترامب عبر 
حسابه على تويتر، علما أن تقديرات أميركية 
تشير إلى أن نحو 10 باملئة من األميركيني على 

تويتر يتابعونه فقط.
ووصفت أوساط أميركية ترامب بـ“الفظ“ 
الذي ال يحترم مســـؤولني عملوا في إدارته، إذ 
أقال عدة مســـؤولني ومستشـــارين بـ“طريقة 
مهينة“، لكن ترامب مســـتمر في طريقته، دون 
أن يلقـــي باال لالنتقـــادات التي توجه إليه في 
هـــذا اإلطار، وســـط توقعـــات بـــأن تثير هذه 
الطريقـــة املزيد من الغضـــب واالنتقادات ضد 
إدارة ترامـــب التي تســـاقطت منهـــا ”أحجار 

كبيرة“ في غضون أشهر قليلة.
وقالـــت صحيفة الواشـــنطن بوســـت قبل 
م أعضاء بالكونغرس األميركي، من  شـــهر ”قدَّ
جمهوريـــني ودميقراطيـــني، وكبار مســـؤولي 
األمـــن القومـــي فـــي إدارة ترامـــب النصيحة 
نفســـها ســـرا وعالنية، وتصادموا في الكثير 

من األحيان مع تغريدات ترامب“.
وكان التصميـــم علـــى جتاهـــل تغريدات 
ترامب حول السياسة اخلارجية أمرا مشتركا 
بـــني كال احلزبني، فقد قالت الســـيناتور جني 
شـــاهني، الدميقراطية عن والية نيوهامشير، 
أمـــام جمهـــور يتألف فـــي معظمه مـــن نخبة 
 18 يـــوم  األوروبيـــة،  اخلارجيـــة  السياســـة 
فبرايـــر، ”هنـــاك املزيد مـــن الدعـــم ملواصلة 
سياســـاتنا املاضيـــة أكثـــر مما قـــد يبدو من 
بعض التصريحات. وهـــذا اإلجماع يأتي من 
أولئك الذين يضعون السياسة موضع التنفيذ 

فعال“.

وقال النائب 
مايكل تيرنر، 
اجلمهوري عن والية 
أوهايو ”القيم هي نفسها، 
والعالقات هي نفسها. ما 
ترونه بالفعل هو أنَّ هذه 
اإلدارة مستعدة للضغط 
على األنظمة“.

وباملقابل، تسبَّب 
السؤال حول َمن يجب 
على املسؤولني األوروبيني 
تصديقه، الرئيس أم 
مستشاريه، في إرباكهم.

واعتـــرف وزيـــر اخلارجيـــة 
ه  أنَّ غابرييـــل  زيغمار  األملانـــي 
ال يعـــرف أيـــن ينظر كـــي يفهم 

أميركا. وتساءل ”إلى األفعال؟ أم التصريحات؟ 
ه ليس متأكدا إن كان  أم التغريـــدات؟“. وقال إنَّ

ميكنه التعرُّف على الواليات املتحدة.
د  وبعيدا عـــن الكاميـــرات التلفزيونية، ردَّ
الكثير من الدبلوماســـيني وصانعي السياسة 

األوروبيني نفس املخاوف.
ونقلـــت صحيفة الواشـــنطن بوســـت عن 
دبلوماسي، رفض الكشـــف عن ُهويته لتجنُّب 
إثارة ترامب، ســـؤاله حول ما إذا كان صانعو 
السياسة، الذين يلتزمون بشكل كبير مبواقف 
السياســـة اخلارجيـــة األميركيـــة التقليديـــة 
يســـقطون في نفـــس الفخ الذي ســـقطت فيه 
ـــان صعود هتلـــر، حني  النخبـــة األملانيـــة إبَّ
ى  واصلـــوا العمـــل فـــي حكومته حتت ُمســـمَّ

حماية أمتهم.
وقـــال الدبلوماســـي إنَّ اإلجابة رمبا ُيعَثر 

عليها بعد ”حرب نووية“.
ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فالدميير 
بوتـــني فـــي مقابلـــة مع قنـــاة ”أن.بي.ســـي“ 
األميركية هذا الشـــهر ردا على سؤال عما إذا 
كان قـــد قرأ مقـــاالت ترامب علـــى تويتر ”ال“، 
وأكد أيضا أن لديه صفحات في هذه الشـــبكة، 
ألن لديـــه ”طرقـــا أخـــرى للتعبير عـــن وجهة 
نظره وتنفيذ احللول“، فيمـــا اعتبر الكرملني 

تغريدات ترامب بيانات رسمية.
ويقـــول جورج الكـــوف البروفيســـور في 
جامعة كاليفورنيا إن ”ترامب حاول من خالل 
تويتر السيطرة على دورة األخبار، وجنح في 
ذلك. ولم تكن تغريداته عشوائية، بل تكتيكية“.

ومـــن جانبـــه، يعتبـــر ريتشـــارد بيرلوف 
بروفيســـور االتصاالت والعلوم السياسية في 
جامعة كليفالند، أنه ”ما من شـــك في أن ترامب 
غّير طبيعة االتصاالت وكان فعاال في الوصول 
إلى أنصاره، وجاءت الفعالية بشكل خاص من 

حقيقة أن اإلعالم يكتب عن تغريداته“.
وال يخفي الرئيس األميركي امتنانه الكبير 
للموقـــع االجتماعـــي، قائـــال إنه رمبـــا لم يكن 
ليصل إلى البيت األبيـــض لواله. وقال ترامب 
إن بإمكانه جتاوز مـــا يراه تغطية إعالمية 
غيـــر عادلـــة من خـــالل التحدث بشـــكل 

مباشر. 
ووصف حساباته على وسائل 
بأنهـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 

”منصة هائلة“.
وســـبق ملايك بومبيو وزير اخلارجية 
األميركي اجلديد أن أكد حني كان مديرا لوكالة 
املخابرات املركزية ردا على ســـؤال خالل حلقة 
نقاش في منتـــدى ريغان الوطنـــي للدفاع، في 
كاليفورنيا، ديســـمبر املاضي حول ما إذا كان 
حســـاب ترامب على تويتر يشـــكل عائقا أمام 
عمل وكالة االســـتخبارات املركزية، إن الوكالة 
قد جمعـــت معلومات اســـتخباراتية مهمة من 
خالل مراقبة تفاعل خصـــوم الواليات املتحدة 

حول تغريدات الرئيس.
وأضاف ”إنها تســـاعدنا فعال، لقد رأيت أن 
األشياء التي وضعها الرئيس على حسابه على 
تويتر لهـــا تأثير في الواقع علـــى قدرتنا على 
فهـــم ما يجري في أماكن أخـــرى في العالم، إذ 
استجاب خصومنا لتلك التغريدات بطرق كانت 

مفيدة لنا لفهم قضايا القيادة والسيطرة“.

ــــــدة مــــــن الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب على حســــــابه على تويتر أقــــــال بها وزير  تغري
خارجيته ريكس تيلرســــــون اعتبرت ســــــابقة بروتوكولية لم يســــــبقه إليها أحد، وقســــــمت 

حجافل السياسيني واخلبراء بشأنها.

ترامب غير طبيعة االتصاالت

@m_o_d_f33 
منهــــــا تعلمت عهد األصدقاء ومنها تعلمت 
ــــــر ورعايته ولكي أصبح  حب األخ الصغي
ــــــال نبيال ال بد أن تكون أفكاري نبيلة،  مقات
ومع أبطال الديجيتال تعلمت أن الصديق 
ــــــم والكثيييير  يخفف وحشــــــة الدرب املظل

الكثييير.. وعاد عيدك يا أحلى قناة.
#عيد_سبيستون ١٨.

@MO18____ 
ــــــا شــــــباب  #عيد_سبيســــــتون ١٨.. صرن

املستقبل يا سبيستون.

renad_aldosary
#عيد_سبيستون ١٨.. عندما كان اإلعالم 
مسؤوال مؤمنا بحق الطفولة وبراءتها كانت 
”سبيستون“.. شــــــكرا من جيل التسعينات 

صنعتم أجمل أيام طفولته.

@tox_447 
ــــــم تكن مجرد  #عيد_سبيســــــتون ١٨.. ل
قناة بقدر ما كانت مدرسة علمتنا الطموح 
واألمل ونعمة األخ واألهل، علمتنا كل شيء 
حلو.. قناة شباب املستقبل شبابك يتمنى 

لك مليون عام.

@9_  Qi_
#عيد_سبيستون ١٨.. طفولتي التي كانت 
تتمحور حول أبطــــــال الديجيتال وماوكلي 
ــــــنت ماجد، وكثيرا  وعهد األصدقاء والكاب
غيرهم ألم تكن أفضل من هذا الهراء؟

fares2232

لو كانت هناك جائزة ألكثر فريق 
في العالم يعترض على قرارات احلكام 

في املباريات، لفاز "برشلونة". 
الغريب أنه يتفرغ لالمتاع واالعتراض 

معًا وهذه ال حتدث كثيرًا.

Reemmedhhat1

- شعرك طالع برا احلجاب دخليه
= انت محترم جدًا

- هذا رقمي لو طلع تاني رني عليا

Nawaf_AF

في جميع دول العالم هناك غزارة 
في املؤلفات دون احلكم على خلفية 
الكاتب أو مستواه العلمي ألن هناك 

جتربة ما سيتم نقلها عبر األسطر.
أمتنى أن هذا الشيء ما يصير عندنا.

أبرز تغريدات العرب

abazeid89

كان كل هذا املوت قريبًا، بينما احلياة 
تسير في كل مكان آخر، وما عاش إال 

الطيبون الشهداء.

AljaffalA

تذكر من تنتخب 
تذكر أن صوتك ليس للبيع 

#انتخابات_٢٠١٨
#العراق.

myboooks

يقول الكوميدي ريكي جيرفيه: عندما 
تكون ميتًا، فإنك ال تعلم أنك ميت، إنه 
أمر مؤلم فقط لآلخرين. نفس الشيء 

ينطبق عليك عندما تكون غبيًا.

kadwi69

لتظهر أنك منتصر للدين عليك أن تلعن 
ستيفن هوكينغ.. لتظهر أنك متسامح 
عليك أن تترحم على ستيفن هوكينغ..

حتى بشأن العلم منارس ثقافتنا 
املأزومة.

Salfarsis

اإلنسان الذي ال يقدر على حتمل كلمة 
نقد من مواطن.. كيف يكون بإمكانه 
حتمل املسؤوليات اجلسام للمنصب 

الذي يشغله! 
#عجبي!

MurtadhaMHA

العالم العربي يعيش حالة تعتيم 
في املعلومات يصعب قبولها، أغلبها 

مخفي وأقلها ظاهر. من املفارقات 
ان أحدا ال يعرف بالضبط حقيقة 
التأثيرات على عملية صنع القرار.

Hamdialzaedy

بنغازي ستعود أجمل مما كانت
املدن التي تعرضت للدمار هي أجمل 

مدن العالم اآلن - برلني - براغ - 
احلياة بعد املوت أفضل من أن تكون 

قبله. #ليبيا.

jamalfayad

لم ينل ألبوم كاظم الساهر األخير  
قدر االهتمام الذي ناله مشروع زواجه 

املُرتقب! الصحافة الفنية، ما عادت 
تفهم باملوسيقى والغناء قدر فهمها 

الزيجات والطالقات الفنية؟

تتابعوا

BreakingF24_ar  
فرانس ٢٤ عاجل.

جورج الكوف:

ترامب حاول من خالل تويتر 

السيطرة على دورة األخبار، 

ونجح في ذلك

مايك بومبيو:

األشياء التي وضعها الرئيس 

على تويتر لها تأثير على 

قدرتنا على فهم العالم
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تويتر ينهي البروتوكوالت الشكلية: 

ال مؤتمرات صحافية مستقبال
[ تغريدات ترامب باب لفهم السياسة األميركية الجديدة

هاشتاغ اليوم
#عيد_سبيستون 18.. الحنين يطبع المناسبة

@shoog_178 
مــــــع  ــــــاة  حي وال  ــــــاة  احلي مــــــع  ــــــأس  ي ال 

اليأس.#عيد_سبيستون ١٨.

@iialr55 
#عيد_سبيســــــتون ١٨.. تعلمــــــت اللغــــــه 

العربية الفصحى منها.. شكرا لها.

هد إدارات أميركية سابقة كان 
يقتضي أن  روتوكولي“

ت األبيض إلى مؤمتر 
رئيس 
يركيني 

 أو 
ؤول 

،
ن 
قد

تلفا، فالرجل 
ك ترف ”الشكل
ول“، إذ أخذ

و إقالة مسؤولني 
رته من

عبر تغريدة 
 فحسابه 

 هذا 
تابعه
يون
ول

قال ترامـــب منذ 
فـــي الرئاســـية ــه

فعال“.

وقال النائب
مايكل تيرنر،
اجلمهوري عن والية
هي نفسها، ”القيم أوهايو
والعالقات هي نفسها. ما
ترونه بالفعل هو أنَّ هذه

ي و

اإلدارة مستعدة للضغط
على األنظمة“.
وباملقابل، تسبَّب
السؤال حول َمن يجب
على املسؤولني األوروبيني
تصديقه، الرئيس أم
مستشاريه، في إرباكهم.
واعتـــرف وزيـــر اخلارجيـــة
ه أنَّ غابرييـــل  زيغمار  األملانـــي 
رجي ر وزي ر و

يفهم كـــي ينظر أيـــن يعـــرف ال

إلى أنصاره، و
حقيقة أن اإلعال
وال يخفي ا
للموقـــع االجتم
ليصل إلى البي
إن بإمكانه
غيـــر عا
مباش

ال
”
وســـب
األميركي اجلدي
املخابرات املرك
منتــ نقاش في
كاليفورنيا، ديس
حســـاب ترامب
عمل وكالة االس
قد جمعـــت مع
خالل مراقبة تف
حول تغريدات
وأضاف ”إن
األشياء التي و
تويتر لهـــا تأث
فهـــم ما يجري
استجاب خصو
لفهم لنا مفيدة
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قطرانـــي يمثل التقاء فريـــدا لثالثة عصور جيولوجيـــة ما يجعله مرجعا لـــكل الباحثين في تاريخ 

الكون، باإلضافة إلى كونه يمتاز بضمه لكائنات حية مختلفة البيئات.

مصـــر تكثف من مجهوداتها إلقناع منظمة األمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم اليونســـكو 

بضرورة استعجال ضم جبل قطراني إلى قائمة التراث العالمي. أماكن

محمد عبدالهادي ودينا المراغي

} الفيــوم (مصــر) - يـــروي جبـــل قطراني 
الواقع شـــمال بحيرة قارون بالفيوم (شمال 
الصعيـــد المصري)، روايـــة فصولها امتدت 
على نحو 35 مليون عام، أبطالها من العصور 
الســـحيقة ولـــم يتبـــق منهـــا ســـوى عظام 
ملتصقة بالصخـــور أو بقايا رؤوس ضخمة 
تترك للمشاهد فرصة فريدة لتكوين مالمحها 
وتخيل أحجامهـــا، وغابـــات متحجرة تمتد 

على مساحة تتجاوز 30 كيلومترا.
وقد تقدمت مصــــر لمنظمة األمم المتحدة 
للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو، مؤخرا، 
بملف كامل يتضمن خرائط وبيانات تفصيلية 
بهدف استعجال إعالن الجبل البالغة مساحة 
محيطه نحو 200 كم مربع، ضمن قائمة التراث 
العالمــــي، بعد مرور 18 عاما على إعالن وادي 
الحيتان القريب منه كأول موقع تراث طبيعي 
عالمــــي في القائمة ذاتها، وقــــد عاد عليه ذلك 

بفوائد اقتصادية وثقافية كبيرة.
وتســـعى مصر عبر قطرانـــي إلى تعزيز 
موقعهـــا في الدول التي تمتلـــك تراثا عالميا 
فريـــدا، بجانب شـــغل موقع أفضـــل بمجال 
الســـياحة الثقافيـــة التي تعتبـــر مقوما غير 

متكـــرر أو قابل للمنافســـة، ليمثل 
الجبل عنصـــرا هاما يتوازى مع 
مشـــروع مســـار رحلـــة العائلة 
من  تســـعى  الـــذي  المقدســـة 
خاللـــه القاهـــرة لوضع عدة 
في  أغلبها  تاريخية  كنائس 
جنوب مصـــر على خارطة 

السياحة العالمية. 
وتعتبـــر مواقع 

أماكن  العالمي  التراث 
فريـــدة تقـــوم لجنـــة 

التـــراث العالمـــي 
اليونســـكو بترشـــيحها 

ليتم إدراجها ضمن برنامج هدفه 
التصنيـــف والحفـــاظ علـــى المواقع ذات 

األهميـــة الخاصة للجنس البشـــري، ســـواء 
أكانـــت ثقافية أم طبيعية، وبموجبها تحصل 
الـــدول التي تضمهـــا على مســـاعدات مالية 

لحمايتها وصيانتها. 
وتوجد عشـــرة معاييـــر لقائمـــة التراث 
العالمـــي لضمـــان أن يكون الموقـــع له قيمة 
عالمية اســـتثنائية، أهمهـــا أن يحتوي على 
ظاهـــرة طبيعية فائقـــة أو مناطق ذات جمال 
استثنائي أو سجل حياة للمراحل الرئيسية 
مـــن تاريخ األرض، كمراحل تطـــور الكائنات 

حتى انقراضها.

نموذج مصغر

تعتبـــر محافظة الفيوم التـــي تضم جبل 
قطرانـــي نموذجـــا مصغـــرا لمصـــر وربما 
كان ذلـــك هـــو الدافع وراء تســـميتها ”مصر 
الصغـــرى“، بما تضمـــه من آثـــار تعود إلى 
عصور مختلفة، حيث أطلـــق عليها الفراعنة 
فـــي البداية تســـمية ”مير ويـــر“، أي البحر 
العظيم، وحينها كانت المياه تغمر منخفض 
أي  الفيـــوم، ليعيدوا تســـميتها بـ“شـــيدت“ 
األراضي المســـتصلحة، ثم أرض ”برسوبك“ 
نســـبة لمعبود المدينة الرســـمي اإلله سبك 

المتجسد في شكل إنسان برأس تمساح.
وأطلـــق على المدينـــة التي تتبـــع إقليم 
شـــمال الصعيد، في العصر الروماني، اســـم 
”كريكوديلوبولـــي“ لوجود التماســـيح بكثرة 
فـــي مياههـــا، لكن االســـم تغير مجـــددا إلى 
”أرســـينوي“ في عهد اليونان تكريما لزوجة 
بطليموس الثاني، ثم أخيرا ”بايوم“ وحرفت 
في العهـــد القبطي، قبل  بعدها إلـــى ”فيوم“ 
أن يضيـــف إليهـــا العرب بعـــد فتحهم مصر 
أداة التعريـــف لتحتفـــظ باســـمها الحالي.  

التاريخي  التنوع  هذا  ويتجســـد 

لمحافظة الفيوم بكل صوره في جبل قطراني، 
فحوله تتوزع اآلثار الفرعونية كأهرام ســـيال 
وهوارة والالهمون، جنبا إلى جنب مع اآلثار 
الرومانيـــة القديمـــة كبقايا قلعـــة دقالطيان 
ومعبدي ديونسياس وأم البريجات، مع عدة 
محاجر أثرية للبازلت والجبس اعتمد عليها 

الفراعنة في البناء.
بمصـــر  الثالثـــة  األســـرة  ملـــوك  وكان 
القديمة يحصلـــون على األحجار من قطراني 
ليســـتخدموها في أرضيات الهرم األكبر عام 
2600 قبل الميالد، وفي بداية عصر األســـرات 
ظهرت بعض القرى شرق المنخفض بالقرب 
من الجبل، ليستوطن اإلنسان ضفاف بحيرة 
موريـــس، االســـم القديـــم لبحيـــرة قـــارون، 
لالحتماء بارتفاعه الكبير الذي يصل إلى 400 

متر من أخطار فيضان النيل.  

التقاء فريد لثالثة عصور

يمثـــل قطرانـــي التقـــاء فريـــدا لعصـــور 
والبلستوسين“  واألوليجوســـين  ”اإليوسين 
ما يجعلـــه مرجعا لكل الباحثيـــن في تاريخ 
الكون والذين ال تجذبهم فقط هياكل الحيتان 
البحريـــة، لكـــن تشـــدهم أكثر أصـــول أنواع 
الحيوانـــات التـــي قطنت محيطـــه وتطورها 
والتـــي يصل عدد رتبها إلـــى 14 من أصل 28 

رتبة معروفة حتى اليوم.
وتعد العصور الجيولوجية 
الثالثـــة محـــور اهتمام 
باألحـــداث  الباحثيـــن 
التي شـــهدتها ففي عصر 
أولى  ظهرت  ”اإليوســـين“ 
الثدييـــات الحديثـــة ليلحق 
بها إلى عصر األوليجوسيني 
انقراض  بموجة  انتهـــى  الذي 
جماعي ضخمة ال تزال أسبابها 
وتخضـــع  اآلن  حتـــى  جدليـــة 
لترجيحات تبدأ من اصطدام جسم 
ضخـــم بســـيبيريا أو ارتفاع درجة 
الحرارة أعقبه انخفاض شـــديد لها، 

وصوال للعصر الجليدي أو ”البلستوسين“.
وقـــال الدكتور محمد ســـامح مدير إدارة 
الجيولوجيـــا والحفريـــات بقطـــاع حمايـــة 
الطبيعة بجهاز شـــؤون البيئة في مصر، إن 
قطراني أكبر مثال علـــى التغير الدراماتيكي 
للمنـــاخ، فحيـــن تعرضـــت األرض لحالة من 
الجفـــاف، كان جبل قطراني يضم غابة كثيفة 
ممطـــرة احتـــوت علـــى أســـالف الحيوانات 
التي انقرضت بجميع أنحـــاء العالم حينها، 
بما فيها أســـالف الفيلة والضبـــاع والقردة 

العليا. 
ويمتـــاز الجبـــل بأنه يضـــم كائنات حية 
مختلفة البيئات، فبيئته كانت مائية باألساس 
ثم تحولت ألرضية ذات غابات كثيفة وأمطار 
موسمية حتى أطلق عليها الفراعنة ”الشجرة 
الســـفلى“، لتتبدل فيه الحياة مرة أخرى إلى 

صحراء قاحلة. 
وتعتبـــر الغابة المتحجـــرة التي يضمها 
محيط الجبل األغنى عالميا بمســـاحة تصل 
لنحـــو 30 كيلومتـــرا، وتضـــم 1126 شـــجرة 
متحجـــرة يمكـــن تصنيفها لنحـــو 22 نوعا، 
ويصـــل طول الشـــجرة الواحـــدة منها لنحو 
44 متـــرا، وبعضها احتفظ بثمـــاره وأوراقه 
حتى اآلن ليبدو كما لو كان الزمن توقف مرة 

واحدة. 
أن  وأضاف ســـامح في حديثه لـ“العرب“ 
العمـــل بمنطقة الجبل اســـتمر على مدار 131 
عامـــا، وحاولـــت كل الجماعـــات البحثية أن 
تبرز أهمية المـــكان، إلى أن قرر فريق العمل 
المصـــري بالتعاون مـــع الجانـــب اإليطالي 

إعـــادة بلورة الفكرة، فتـــم تصميم ممر يصل 
طولـــه إلـــى 28 كيلومترا، يغـــوص في بحار 
األعمار الجيولوجية المختلفة، فحين تســـير 
عليه تجد نفســـك في كل منطقة تشاهد حقبة 

تاريخية بكائناتها الحية المختلفة. 
شـــاهدا علـــى تطور  ويعتبـــر قطرانـــي 
بعض الحيوانات مـــن الحياة المائية البرية 
”الموريثيريم“ أول أســـالف الفيلـــة الحالية 
والذي تمت تسميته نســـبة لبحيرة موريس 
(قـــارون حاليـــا) ويعـــود عمره إلـــى قبل 40 
مليون ســـنة، األمـــر الذي يؤهلـــه لكي يكون 
متحفـــا مفتوحا يضم 14 نقطـــة توقف تضم 

أنواعا من الحيوانات الضخمة المنقرضة.
كما يتضمـــن قصصا مكتوبـــة وضعتها 
وزارة البيئـــة المصرية تحكـــي تاريخ الفيلة 
وحيـــوان الفيوم الشـــبيه بوحيد القرن الذي 
كان موجـــودا بكثـــرة بالمنطقـــة التي يمكن 
تقسيمها لثالثة أجزاء، أولها منطقة توضح 
البحار وما كانت تضمه من كائنات نادرة، ثم 
مرحلة األنهار والمستنقعات، وأخيرا الجزء 
األرضـــي الذي حكـــى عن تطـــور الحيوانات 

األرضية وصوال لتطور القردة العليا.
ويبعد جبـــل قطراني نحو 10 كيلومترات 
فقط عن بحيرة قـــارون، أكبر بحيرة طبيعية 
بمصر، وتعتبر مزارا سياحيا محليا بامتياز 
لذوي الدخل المتوسط، في ظل اعتقاد شعبي 
أصيل لم يتم تأكيده من أي مصادر تاريخية، 
بأن أعماقهـــا هي األرض التي خســـف فيها 
الله قارون أحد أثرياء بني إســـرائي، حسب 
الروايتين اليهودية واإلســـالمية لقصة نبي 

الله موسى. 
ومن المرجح أن ينعكس انضمام قطراني 
للتـــراث العالمـــي علـــى وضعيـــة البحيـــرة 
المصنفـــة ضمـــن المحميـــات الطبيعية لما 
تضمـــه من مجموعات نباتية متنوعة وطيور 
مهاجـــرة نادرة ومهـــددة باالنقراض تزورها 
ســـنويا، وتمثـــل فرصـــة لجـــذب المهتمين 
بالطبيعـــة والطيـــور، لكنها فـــي الوقت ذاته 
تحتاج إلى جهود لمنع ارتفاع الملوثات بها 
والتي تســـببت في نفوق الكثير من أسماكها 
األصليـــة حتى باتـــت قاصرة علـــى األنواع 

المقاومة للتلوث فقط كالبلطي األخضر.
وكانت البحيرة في أّيام الفراعنة تستمد 
مصدرها المائي من نهر النيل خالل فيضانه، 
النخفاضها عن مســـتوى سطح البحر بنحو 
45 مترا، واعتنى بهـــا القدماء بإقامة قنوات 
وســـدود للحفاظ على مياههـــا لكن أصبحت 

مغلقة حاليا منذ انعزالها عن النهر.
وخلق اقتراب البحيرة ذات المياه العذبة 
من قطراني حالة فريدة من التنوع البيولوجي 
في حفرياته التي تنوعت بين كائنات بحرية 
ونهرية وأرضيـــة، لتتجـــاور عرائس البحر 
ذي  مع الترســـة المائية و“األرســـينوثيريم“ 
األربعة قرون والذي يشـــبه الفيـــل لكن دون 
خرطـــوم، وحيـــوان ”الفيوميا“ الذي يشـــبه 
الفيل أيضا لكن برأس ممتد للخلف وخرطوم 
صغير عند األنـــف واإلجيبتوبيثيكس (القرد 

المصري القديم).
مـــع  المصريـــة  التحـــركات  وتتماشـــى 
النمو العالمي المتزايد لســـياحة المحميات 
الطبيعيـــة عالميـــا، لكـــن التســـويق الجيد 
يمثل مشـــكلة أمام اســـتثمار دخول قطراني 
المرتقب لقائمة التراث العالمي، فإلى اآلن ال 
تزال مصر تقدم نفســـها بالشكل وبالمقاصد 
ذاتها كأهرامات الجيزة في المحافل الدولية 
المتعلقـــة بالترويج الســـياحي دون اهتمام 
كاف بالنواحي الثقافية والبيئية والطبيعية.

هدف سياحي

تـــرى يســـرية حامـــد مديـــرة المشـــروع 
المصـــري اإليطالي بقطاع حمايـــة الطبيعة 
بـــوزارة البيئة المصريـــة والمعنية بتطوير 
منطقة قطرانـــي، أن الجبـــل يمتلك مقومات 
أكبر مـــن منطقة وادي الحيتـــان، وتم تقديم 
ملـــف متكامل لمنظمـــة اليونســـكو إلدراجه 
كمنطقـــة تراث عالمي، لكـــن المنظمة طالبت 
بمجموعـــة توضيحية جديدة مـــن الخرائط 
التي تشـــرح تفاصيل أكثر عـــن المكان، ومن 
المتوقـــع إعالنه كمنطقة تـــراث عالمي خالل 

عامين على أقصى تقدير.  
إنه  وقالـــت حامد لـ“العـــرب“ 
حال إعالن اليونسكو لقطراني 
كمنطقة تراث عالمي ســــوف 
التســــويق  يتــــم 

عالميــــا لــــه دون تكلفــــة ماليــــة علــــى مصر، 
باإلضافــــة إلــــى كونــــه ســــيصبح نقطة جذب 
إلجراء  الجيولوجيين  والخبــــراء  للمهتميــــن 
أبحاثهم على المنطقــــة بحفرياتها، ففي أول 
أســــبوع فــــور االنتهاء من تجهيــــزه زاره وفد 
سياحي من 400 فرد، ولم يكن اإلعالم قد تناول 

أي معلومة عنه حينها.
وتراهن البيئة المصرية على قطراني في 
إنعاش منطقة وادي الريان القريبة الشــــهيرة 
بشالالتها وبحيرتها وصحرائها ولون رمالها 
المميــــزة، كمــــا أنها على خط هجــــرة الطيور 
النــــادرة التي تتوقــــف للراحة والغــــذاء وتم 
رصــــد 140 نوعا منها إلــــى جانب 37 نوعا من 
النباتــــات الصحراوية و24 نوعا من الثدييات 
كثعلب الفنك والغزال و15 نوعا من الزواحف 

داخلها. 
المصــــري  المشــــروع  مديــــرة  والتقــــت 
اإليطالي بقطاع حمايــــة الطبيعة عددا كبيرا 
من الســــائحين الذين تطغى عليهم الجنسية 
الفرنســــية، وترى في عيونهــــم انبهارا كامال 
بالمكان ولوحاته اإلرشادية والحفريات التي 
يضمهــــا، كمــــا تتواصل مــــع منظمي رحالت 
الســــفاري وتوزع عليهم اســــتمارات للتعرف 
على تقييمهم للمكان ومتطلباتهم في محاولة 
من المشــــروع لتنفيذها وذلك لجذب أكبر عدد 

ممكن من الزوار. 
وأوضحت حامــــد أن العمليات التي تقوم 
بهــــا القــــوات المســــلحة المصرية بســــيناء 
والظهير الصحــــراوي الغربي وإغالق منطقة 
وادي الحيتــــان علــــى إثرها، دفعــــت منظمي 
الســــياحية لتغييــــر اتجاههم من  الرحــــالت 
الرغبــــة في التخييم قــــرب وادي الحيتان إلى 
منطقة قطراني وكان هذا سببا في بدء توافد 

أعداد من األجانب إلى هناك منذ أسابيع. 
وتم تدريب الســــكان المحليين، على مدار 
الشــــهور األخيــــرة، على كيفية حفــــظ التراث 
بمحيط منطقــــة جبل قطراني وكيفية التعامل 

مع الســــائحين، كنوع من الدمج مع المجتمع 
المحيط وخلق فرص عمل لهم بهدف تأهيلهم 
بصورة كاملة إلدارة المكان وشرح محتوياته.

وتشــــهد المنطقــــة حاليا جهــــودا حثيثة 
لتطويرها بإقامة مخيمات لرحالت السفاري، 
ومبنــــى جديــــد لتقديــــم الخدمــــات الخاصة 
برحالت السفاري وسياحة الصحراء، لتكون 
جاهزة الســــتقبال الزائرين وألول مرة تستغل 

تلك المنطقة للترويج السياحي. 
وتطرح المشــــروعات التي ستقام بمنطقة 
جبــــل قطراني بنظام العطــــاءات والمزايدات، 
ويشترط أن يكون السكان المحليون جزءا من 
المشروع، سواء من قبل أصحاب المشروع أو 
في حال تقدم أحدهم الستئجار المخيمات أو 
شخص آخر سيشترط عليهم أن تكون أغلبية 

فرص العمال بالمشروع للسكان المحليين.
وأصبح تدريــــب الســــكان المحللين على 
الحفاظ على التــــراث وحمايته وعدم التدخل 
فيــــه بالتغييــــر، أمــــرا حتميا، كمــــا أن دخول 
موقــــع ما للتــــراث العلمــــي يمنــــع إدخال أي 
تعديالت عليــــه إال بعد دراســــة متأنية لنقاط 
القوة والضعــــف في الوضع القائــــم فالقيمة 
االســــتثنائية هي أســــاس االختيار، وبالتالي 
يتم احترام شأن الخطوط والمناطق الفاصلة 
بيــــن الــــدول فإدارتــــه تصبــــح ”ديناميكيــــة 

بالتنسيق بين عدة مؤسسات.  مستدامة“ 
وظلت الفيوم مشهورة على مدار تاريخها 
بسواقي الهدير والطواحين التي تعمل بقوة 
في دفــــع المياه دون أي تدخل بشــــري والتي 
تتخذها المحافظة شــــعارا لها حتى اآلن، لكن 
يبدو أن قيمتها في التراث العالمي في طريقها 
للتزايد باستمرار، فبعد دخول وادي الحيتان 
للقائمة، بــــات جبل قطراني على بعد خطوات 
من اللحاق به، وربمــــا يلحق بهما جبل غارة 
جهنم الذي استمد اســــمه من غروب الشمس 
الذي يكسي صخوره بلون أحمر غريب ليبدو 

وكأن النيران قد اشتعلت به.

تســــــعى مصر إلى ضم جبل قطراني بالفيوم (جنوب غرب القاهرة) لقائمة التراث العاملي 
من قبل اليونســــــكو، بكل ما يحمل في طياته من حكايات عن نشأة الكون وتبلور الطبيعة، 
فهــــــو يأخذ زائريه في رحلة تعود بهم إلى عدة حضــــــارات متعاقبة في متحف جيولوجي 
أثري مفتوح، يشــــــاهدون عبره حفريات لكائنات منقرضة وأســــــالف حيوانات حالية من 

الفيلة واألسماك وغابات متحجرة.   
مصدر غني للباحثين والبحوث

أكبر مثال على التغير الدراماتيكي للمناخ

بحيرة قارون

جبل مصري يستعد لدخول 

قائمة التراث العاملي
[ التنوع التاريخي لمحافظة الفيوم يتجسد بكل صوره في قطراني  
[ متحف مفتوح ضم أسالف الحيوانات المنقرضة بجميع أنحاء العالم

، بما تضمـــه من آثـــار تعود إلى  الصغـــرى
عصور مختلفة، حيث أطلـــق عليها الفراعنة 
”مير ويـــر“، أي البحر  فـــي البداية تســـمية
العظيم، وحينها كانت المياه تغمر منخفض 
أي  الفيـــوم، ليعيدوا تســـميتها بـ“شـــيدت“
األراضي المســـتصلحة، ثم أرض ”برسوبك“
نســـبة لمعبود المدينة الرســـمي اإلله سبك 

المتجسد في شكل إنسان برأس تمساح.
وأطلـــق على المدينـــة التي تتبـــع إقليم 
شـــمال الصعيد، في العصر الروماني، اســـم 
لوجود التماســـيح بكثرة  ل“ ”كريكوديلوبولـــي
فـــي مياههـــا، لكن االســـم تغير مجـــددا إلى 
في عهد اليونان تكريما لزوجة  ”أرســـينوي“
وحرفت  ”بايوم“ بطليموس الثاني، ثم أخيرا
في العهـــد القبطي، قبل  بعدها إلـــى ”فيوم“
أن يضيـــف إليهـــا العرب بعـــد فتحهم مصر 
أداة التعريـــف لتحتفـــظ باســـمها الحالي.  

التاريخي التنوع  هذا  ويتجســـد 

صحراء قاحلة.
وتعتبـــر الغابة المتحجـــرة التي يضمها
محيط الجبل األغنى عالميا بمســـاحة تصل
شـــجرة 1126 30 كيلومتـــرا، وتضـــم لنحـــو
نوعا، متحجـــرة يمكـــن تصنيفها لنحـــو 22
ويصـــل طول الشـــجرة الواحـــدة منها لنحو
44 متـــرا، وبعضها احتفظ بثمـــاره وأوراقه
كما لو كان الزمن توقف مرة اآلن ليبدو حتى

واحدة. 
أن وأضاف ســـامح في حديثه لـ“العرب“
1العمـــل بمنطقة الجبل اســـتمر على مدار 131
عامـــا، وحاولـــت كل الجماعـــات البحثية أن
تبرز أهمية المـــكان، إلى أن قرر فريق العمل
المصـــري بالتعاون مـــع الجانـــب اإليطالي

نفســـها بالشكل وبالمقاصد تزال مصر تقدم
ذاتها كأهرامات الجيزة في المحافل الدولية
المتعلقـــة بالترويج الســـياحي دون اهتمام
كاف بالنواحي الثقافية والبيئية والطبيعية.

هدف سياحي

تـــرى يســـرية حامـــد مديـــرة المشـــروع
المصـــري اإليطالي بقطاع حمايـــة الطبيعة
بـــوزارة البيئة المصريـــة والمعنية بتطوير
منطقة قطرانـــي، أن الجبـــل يمتلك مقومات
أكبر مـــن منطقة وادي الحيتـــان، وتم تقديم
ملـــف متكامل لمنظمـــة اليونســـكو إلدراجه
كمنطقـــة تراث عالمي، لكـــن المنظمة طالبت
بمجموعـــة توضيحية جديدة مـــن الخرائط
التي تشـــرح تفاصيل أكثر عـــن المكان، ومن
المتوقـــع إعالنه كمنطقة تـــراث عالمي خالل

تقدير.   عامين على أقصى
إنه وقالـــت حامد لـ“العـــرب“
حال إعالن اليونسكو لقطراني
تراث عالمي ســــوف كمنطقة
التســــويق يتــــم 

مصر تسعى عبر 

قطراني إلى تعزيز 

موقعها في الدول التي 

تمتلك تراثا عالميا 

فريدا



قال خبراء الجمال إن برايمر األظافر عبارة عن مستحضر يستخدم لوضع طبقة أساسية مثل مستحضر أساس األظافر التقليدي، 
ولكنه يمتاز عنه بأنه يعتني باألظافر بفضل احتوائه على الفيتامينات والبروتينات وزيت الجوجوبا. أسرة

حسينة بالحاج أحمد

} تشهد ســـوق لعب األطفال التقليدية تراجعا 
من حيث اإلقبال، مقارنة بالســـنوات الماضية، 
ومن بين أســـباب هذا التراجع انتشـــار أجهزة 
األلعـــاب اإللكترونيـــة التي أصبحـــت جزءا ال 
يتجـــزأ من حيـــاة األطفال بمختلـــف أعمارهم، 
باإلضافـــة إلى انتشـــار أســـواق بيع وشـــراء 
األلعـــاب عبر اإلنترنت، وغـــالء أجهزة األلعاب 
األصلية مقارنة باألجهزة المقلدة، مما أدى إلى 

تراجع سوق مبيعاتها بنسبة كبيرة.
وأعلنت سلســـلة متاجر األلعاب األميركية  
تويـــز ”آر“ يو أس في بيان عـــن نيتها تصفية 
فروعهـــا الـ735 في الواليـــات المتحدة. وتنوي 
المجموعـــة التي تواجه صعوبـــات مالية جّمة 
إعادة تنظيم أنشطتها في كندا وآسيا وألمانيا 

والنمسا وسويسرا وتدرس مشاريع بيعها.
ويمثل إغالق تويز ”آر“ يو أس وبيبيز “آر“ 
يو أس ضربة ألجيال من المستهلكين والمئات 
من صانعي لعب األطفال الذين باعوا منتجاتهم 
في فـــروع السلســـلة بالواليـــات المتحدة مثل 
شركة ماتيل منتجة الدمية باربى وشركة ليغو.

وتواجـــه منتجـــات األطفـــال في الســـوق 
العالمية منافســـة منقطعة النظيـــر من مواقع 
األلعـــاب الرقميـــة التي تتـــم ممارســـتها عبر 
اإلنترنـــت، وتخوض شـــركة ليغـــو الدنماركية 
الشهيرة معركة كبيرة للبقاء في عصر األلعاب 
اإللكترونية من خالل إنشاء منصة رقمية بهدف 
أن تكـــون جزءا من األشـــياء التي يقضي معها 

األطفال يومهم.
المحامي  سوانســـتروم،  توربيـــورن  وقال 
الدنماركـــي المتخصـــص فـــي قضايـــا حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة ”نحـــن نتنافس على شـــغل 
وقـــت األطفال، فهم إما أن يلعبوا بلعب األطفال 
التقليدية وإما باســـتخدام األجهـــزة الرقمية“. 
وأدركت شركة ليغو التغيير الذي تشهده سوق 

لعب األطفـــال، وبدأت االســـتثمار فـــي إطالق 
منصة رقمية تتيح لألطفـــال تنزيل تصميمات 
األشكال التي يمكن تكوينها باستخدام مكعبات 
ليغو وتبادل صـــور التصميمات والنماذج مع 

بعضهم عبر هذه المنصة.
وأكد مختصون أنه من بين أســـباب تراجع 
مبيعـــات األلعـــاب التقليدية تحـــول مجموعة 
كبيـــرة مـــن األطفال مـــن مختلـــف األعمار من 
األلعاب اليدوية إلى األلعاب اإللكترونية مبكرا 
نســـبيا مع تقدم صناعة األلعـــاب اإللكترونية، 
باإلضافـــة إلى ســـهولة الحصول على أشـــياء 
تجذب اهتمـــام الطفل بصريا عبـــر التلفزيون 

واآليباد والهواتف الذكية.
ويـــرى عبدالجليل معالـــي كاتب وصحافي 
من تونس أنه على الرغم من التغيرات الكبيرة 
التي طالت ســـوق لعب األطفال، والتي أفضت 
إلى انتصار األلعاب اإللكترونية، على حســـاب 
اللعـــب التقليديـــة، إال أن الكثير مـــن العائالت 
مازالت تحرص على التشبث باللعب التقليدية 

ألسباب متداخلة.
وأوضح لـ“العرب“ أن الســـبب األول يتمثل 
فـــي أن اللعـــب التقليدية تنّمي مـــدارك الطفل 
وتتيُح لـــه التعلم التدريجي (من خالل التعامل 
الحقيقـــي مـــع األبعـــاد واألحجـــام واأللوان) 
وتســـمح له،  بتملك المدارك التي تمتن عالقته 
بالعالم. أما الســـبب الثاني فهو متصل باآلثار 
الســـلبية للعب اإللكترونية، وهي آثار أثبتتها 
التجارب والدراســـات العلميـــة والطبية، التي 
توصلـــت -مثال- إلـــى إثبات الصلـــة الوطيدة 
بين شـــيوع أمراض التوحد وبين اإلدمان على 

األلعاب االفتراضية.
وأشار إلى أن القاعدة التربوية والتعليمية 
التي تقول إن الطفل يتعلم أثناء اللعب، مازالت 
ســـارية المفعـــول ومازالـــت تمثـــل دليال على 
أهمية اللعبة بالنســـبة للطفل، ســـواء في بناء 
عالمـــه الخاص من خـــالل العالقة الحميمة مع 
اللعبـــة، أو عبر الفوائد التربويـــة المثبتة في 
التعلم وتنمية المـــدارك. كما أضاف أن اللعبة 
هـــي تمرين الطفل األول في التعلم وفي الحياة 
وفـــي التواصل، أما اللعـــب اإللكترونية فتمثل 
هجرة بالطفل مـــن عالم يتواصل من خالله مع 
اآلخرين، إلى عالم ينزوي فيه ويضع مسافة مع 
كل شيء وهو ما يعني قطيعة كلية في التقبل.

ومـــن جانبـــه أفـــاد الباحـــث االجتماعـــي 
التونســـي الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي بـــأن 
المجتمـــع يخضـــع إلـــى متغيرات عـــدة تؤثر 
علـــى مختلف مكوناته، ويشـــمل ذلك التغيرات 
فـــي القيم والمعايير المجتمعيـــة، والتغير في 
المعيشـــة اليومية وفـــي مختلـــف األطر التي 
تؤثـــر على الطفـــل وعلى تنشـــئته االجتماعية 
مثل المنظومة التربوية، أو الملبس، أو تعامل 
األبويـــن معـــه، وأيضا على مســـتوى هوايات 
الطفل وطريقته في ملء أوقات فراغه واختياره 

للعبه.
موضحا ”لقد أثرت الطفرة  وقال لـ“العرب“ 
التكنولوجيـــة في ميـــوالت الطفـــل واختياره 
ألســـاليب تعلمـــه وأدوات لعبـــه، حيث أصبح 
مياال إلـــى اللعب اإللكترونيـــة التي غيرت من 
أســـاليب لعبـــه التقليديـــة، وذلـــك أن دافعية 
اختيار الطفل للعبه تغيرت باعتبار أن األلعاب 
اإللكترونيـــة، خالفا عـــن األلعـــاب التقليدية، 
توفر للطفل عـــدة مزايا إضافية، منها الجانب 

الســـمعي باعتبارهـــا توفر موســـيقى في كل 
اللعب اإللكترونية، وتوفر الجمل التمثيلية أو 
التعليمية، مما يحدث وقعا سمعيا على الطفل 
ويجعلـــه يفضلها. هذا باإلضافـــة إلى التأثير 
البصـــري عبر المؤثـــرات البصريـــة والبهرج 
الموجـــود في هذه األلعاب والتي تشـــد الطفل 

وتبهره.
وبيـــن الطويلـــي أن هـــذه األلعـــاب تمتاز 
بخاصية تطويعية، باعتبار أن الطفل يمكنه أن 
يطوع جهازه وألعابه خاصة باستعمال شبكة 
اإلنترنـــت حســـب ميوالته الشـــخصية، حيث 
يمكنـــه أن يختار الشـــخصية الكارتونية التي 
يفضلها وأن يختـــار اللعبة التي تثير انتباهه 

دون الحاجة إلى مجهود كبير.
كمـــا نبـــه إلى أن تحـــول اهتمـــام األطفال 
من األلعـــاب التقليدية البســـيطة إلى األلعاب 
اإللكترونيـــة يعتبـــر أمرا عاديـــا بحكم التغير 
االجتماعـــي، ولكن يبقى من الضروري التأكيد 
على رقابة الولي على الطفل، أوال على مستوى 

االســـتعمال الزمني، باعتبار أن مدة استعمال 
الطفـــل لهذه األلعاب ال يجب أن تتجاوز فترات 
قصيرة، كما تجب الرقابة على مستوى اختيار 
اللعبة حسب مدى تأثيرها التعليمي والتربوي 

على الطفل.
وأشـــار إلى أن عدة ألعـــاب إلكترونية أدت 
إلـــى الموت، ســـواء عـــن طريق مباشـــر مثل 
الحـــوت األزرق أو مريـــم، أو عـــن طريـــق غير 
مباشـــر مثل لعبـــة البوكيمون غـــو أو غيرها، 
مشـــددا على أن دور الولي يجب أن يكون هاما 
في تأطير اختيـــار الطفل أللعابه، حيث يختار 
منها ما يساعده على التعلم والتخطيط وبناء 
شـــخصيته، ال تلك التي تتسبب له في أضرار 
نفســـية وصعوبات في االندمـــاج في محيطه 
األسري والمدرســـي، العتبار أن عملية اختيار 
األلعـــاب وتوقيتهـــا بالنســـبة للطفـــل تكـــون 
مســـاهمة في تكوين شخصية الطفل، ومحددا 
ألن يكون طفـــال انطوائيا أو اجتماعيا، وطفال 

سريع البديهة أو غير ذلك.

حتتل األلعاب اليدوية حيزا هاما في حياة كل طفل، إال أن سوق لعب األطفال باتت تشهد 
ركودا نظرا النخفاض الطلب، مما أّدى بكبار الشــــــركات املتخصصة في هذا املجال إلى 
اإلعالن عن إفالسها. فماذا حدث لسوق لعب األطفال؟ وهل تغير مزاج األطفال أم تغيرت 

السوق أم السلع؟

[ إغالق تويز {آر} يو أس ضربة لسوق لعب األطفال  [ متاجر لعب األطفال تخوض معركة البقاء في عصر األلعاب اإللكترونية  
األجهزة الذكية تسرق األطفال من لعبهم التقليدية

تشبث باللعب التقليدية

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن األشـــخاص الذين يتضررون من أشقائهم 
أو يتعرضون للمشاحنات والعنف من قبلهم، 
لالضطرابـــات  متزايـــدا  خطـــرا  يواجهـــون 

الذهانية مع بلوغ سن الـ18 عاما.
وارويـــك  جامعـــة  فـــي  باحثـــون  وقـــال 
البريطانية، إن األشـــخاص الذيـــن كانوا إما 
ضحية وإما معتدين لعدة مرات في األســـبوع 
أو الشـــهر كانوا أكثـــر عرضة بمعـــدل ثالثة 
أضعـــاف للمعاناة من اضطـــراب ذهاني مثل 

الفصام، أو من اضطراب ثنائي القطب.
ومـــن جانبهـــا أوضحت الدكتورة ســـالفا 
دانتشيف، أســـتاذ األمراض النفسية بجامعة 
وارويـــك قائلـــة ”إذا حـــدث تنّمر فـــي المنزل 

والمدرسة، فإن خطر اإلصابة بالذهان يصبح 
أعلى أربع مرات بين األطفال الذين يتعرضون 

لحوادث تنّمر“.
وشملت الدراسة حوالي 3 آالف و600 شاب 
ممن استكملوا استبيانا حول طبيعة العالقة 
بيـــن األخوة وتصرفات التنّمر في ســـن الـ12، 
وتم تقييـــم األعراض الذهانية في ســـن الـ18 

عاما.
وأظهرت أنه في عمـــر الـ12، أكد 664 طفال 
تعرضهم للتخويف من قبل أشقائهم، فيما أكد 
486 طفال أنهم قاموا بتخويف أشـــقائهم، في 
حيـــن كان 771 منهم ضحيـــة للبلطجة من قبل 
أشقائهم، وفي عمر الـ18 عاما أصيب ما يقرب 

من 55 طفال باضطرابات ذهانية.

وأفـــاد الباحثون أن األطفال الذين يبلغون 
من العمر الـ18 عاما كانوا في األغلب ضالعين 
فـــي البلطجـــة في ســـن مبكرة، ســـواء كانوا 
يمارســـون البلطجـــة أو كانوا ضحيـــة لهذه 
البلطجـــة، فضال عن زيـــادة مخاطر تعرضهم 

الضطرابات ذهانية.

وفي مقابل ذلك أكدت دراســــة حديثة أنه 
على الرغم مــــن أن وجود إخوة وأخوات قد 
يكون ســــببا في حدوث خالفات وصراعات 
وتنافــــس إال أن ذلك يجعل الشــــخص أكثر 
تعاطفــــا وحنّوا مع اآلخريــــن، بينما الطفل 

الوحيد يكون أكثر إبداعا وعنادا.
وبينــــت الدراســــة أن اإلخــــوة يمثلــــون 
علــــى  ويســــاعدون  والمعلميــــن،  القــــدوة 
التعرف على العالم بطريقة مشــــابهة لآلباء 
والمربين، فاألطفال الذين يكون أشــــقاؤهم 
يكونــــون  وداعميــــن  ومحفزيــــن  لطيفيــــن 
مــــن اآلخريــــن  الحتياجــــات  تقبــــال  أكثــــر 
أولئــــك الذيــــن يفتقر أشــــقاؤهم إلــــى هذه 

الخصائص.

موضةالتنمر بني األشقاء يهددهم باضطرابات عقلية

} قالت الرابطـــة األملانية لصناع اُحللّي 
والساعات إن النباتات متثل مصدر إلهام 
تصاميم اُحللي فـــي 2018؛ حيث حتاكي 
اُحللّي شـــكل الزهور وأوراق األشـــجار 

واألغصان املتشابكة.
كما تشـــهد موضة اُحللـــّي هذا العام 
عودة قوية لشكل القطرة وكذلك النواس 

(البندول).
وبالنســـبة لأللوان، فإن اُحللّي تزهو 
هذا املوســـم باللون الوردي املفعم بالرقة 
واألنوثـــة، كما يشـــهد الكربون األســـود 

رواجا كبيرا، حتى مع خوامت الزواج.
ومـــن جهـــة أخـــرى أفـــادت مجلـــة 
”ماكســـي“ األملانيـــة بأن األقـــراط تتألق 
بأشكال هندســـية في 2018، لتمنح املرأة 

إطاللة جذابة تساير روح العصر.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمـــال أن األقراط تطّل بتصاميم على 
شـــكل مثلث أو مربع أو دائـــرة أو ُمعّني 
أو تتخذ شكال بيضويا، مشيرة إلى أنها 
غالبا ما تكـــون بأحجام صغيرة ورقيقة، 

كما أنها تتناغم مع كل املالبس.

النباتات مصدر إلهام 
تصاميم الُحلي

} يقول األديب األميركي ويليام هنري 
”العيون تهتف بما تخشى الشفاه أن تتفّوه 

به“، ووصف بعض علماء النفس العين بأنها 
نافذة العقل وما يدور فيه، ويكفي فك رموز 
نظراتها للتعرف عما يدور في خلد اآلخرين 

والكشف عن مشاعرهم المكنونة.
ويزخر التاريخ البشري بالحكايات 

واألساطير عن دور ال يستهان به للعيون في 
توطيد العالقات العاطفية واالجتماعية، بدءا 

من نظراتها الغامضة والناعسة والواثقة 
والجريئة والالمعة.. وصوال إلى التجريدية 

التي تجعلنا ونحن نحدق فيها نشعر كما لو 
أننا ننظر إلى عين الشمس أو شعاع القمر.

ولعل الكثير من قصص الحب التي 
يضرب بها المثل عبر التاريخ البشري، 

تعكس قوة اللحظ في كسر الحدود الثقافية 
واالجتماعية، وحتى الدينية بين العشاق 
وجعلهم يقعون في الحب منذ اللحظات 

األولى التي تلتقي فيها العيون.

تبادل عنترة بن شداد مع حبيبته عبلة 
النظرات، وتمخضت عنها قصيدته الشعرية 

الشهيرة التي كانت رمزا خالدا لقصة حبهما 
المتوهجة، وقد غنتها المطربة اللبنانية هيام 

يونس ووضع لحنها الموسيقار السعودي 
طارق عبدالحكيم، وتقول بعض أبياتها 

”رمِت الفؤاَد مليحةٌ عذراُء/ بسهاِم لحٍظ ما 
ْت أَواَن الِعيِد َبْيَن َنَواِهٍد/ ِمْثِل  لهنَّ دواُء/ َمرَّ

ُموِس ِلَحاُظُهنَّ ِظَباُء/ فاغتالني سقِمي  الشُّ
الَّذي في باطني/ أخفيتُه فأذاعُه اإلخفاُء…“.

وال يمكن أن تسقط من أذهاننا سهوا 
قصة حب روميو وجولييت المثالية، التي 
حركت مشاعر الكثيرين وجعلتهم يتوقون 

إلى حب مشابه لحب جولييت لروميو، ورغم 
أن القصة خيالية وقد خطها شكسبير في 

مسرحيته الشهيرة ”روميو وجولييت“، 
ولكن هناك قصص حب كثيرة واقعية شبيهة 

بقصة روميو وجولييت قد بدأت بنظرة.
ما توحيه لغات الحّس والحواس، مثل 
النظرات وتعابير الوجه ونبرات الصوت 

وحركات الجسد، تساهم جميعها في التأثير 
على المشاعر، وعندما تتطابق الرسالة التي 

يريد العاشق إيصالها مع لهفة المعشوق 

تحدث عملية انجذاب فوري وتقارب حسي 
بين االثنين.

أما في عصر التكنولوجيا فقد انتقل 
الناس للعيش على وسائط رقمية، وأصبحت 

الطرق التي يتفاعلون بها ال تنفصل عن 
هواتفهم وأجهزتهم اللوحية.

الكثيرون من كافة أرجاء المعمورة، ممن 
جانبهم الحظ في العثور على شريك الحياة 

في األماكن الحضرية، يقتفون أثر الحب 
بالنقر واللمس طوال الوقت على هواتفهم 

الذكية.
العالم االفتراضي مليء بقصص غريبة 

وعجيبة، بعضها بدأ بالنظر إلى صور منّمقة 
على حسابات المواقع االجتماعية، وانتهى 

بلقاء على أرض الواقع، والبعض اآلخر 
مازال مصيرها معلقا بين الوهم والحقيقة.

هذه ترغب في العثور على فارس أحالمها 
الذي سيحقق جميع طموحاتها، وتلك 

تبحث عن توأم روحها، وهذا يريد أن يجد 
زوجة تكون نسخة طبق األصل من الممثلة 

األميركية مارلين مونرو أو بالملكة الفرعونية 
نفرتيتي، وذاك يبحث عن مشروع من نوع 

آخر ال يتّوج ال بالحب وال بالزواج، وكٌل 

يمّني النفس بالعثور على لياله…
وتحدوني شفقة كبيرة على زميلة لي 
في الجامعة عاشت لسنوات على أمل أن 
يأتي حبيبها االفتراضي، وعلى األرجح 

أنه كان يخدعها، ولكنها كانت تجد دائما 
تبريرا لمواعيده الكاذبة وأقواله المتضاربة، 

وتحاول إقناعنا بأن عالقتها به ستكلل 
باالرتباط، ولم تتمكن إال مؤخرا من معرفة 

أنها كانت رهينة حب مزيف.
ربما ال تكون لكل العالقات العاطفية 

التي تبدأ على اإلنترنت نهايات متشابهة، 
فهناك الكثير من العالقات االفتراضية التي 

تتّوج بالزواج، ولكن العالقات التي تنشأ 
في الفضاء السيبراني تفتقر في أغلبها إلى 

ضمانات الصدق والشفافية، وقد تترتب 
عنها تبعات ومشاكل كثيرة وخطيرة، ولذلك 
فأفضل نصيحة يقّدمها الخبراء هي الرجوع 

إلى المقّومات األساسية في العالقات 
والتواصل والتحاور وجها لوجه في رحلة 
البحث عن الحب، ألن الحواس الرقمية ال 

تعكس حقيقة المروجين ألنفسهم من خالل 
الصور. فأغلبهم يقدمون أنفسهم بقناع 

مزّيف للحبيب المحتمل.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

الحب من منظور الحواس الرقمية
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األشـــخاص الذيـــن يتضـــررون مـــن 
أشـــقائهم أو يتعرضون للعنف من 
قبلهـــم، يواجهـــون خطـــرا متزايدا 

للمعاناة من الفصام

◄

الطيب الطويلي:
الطفرة التكنولوجية 

أثرت في ميوالت الطفل 
واختياره ألدوات لعبه
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رياضة

مروان محسن سعيد بالعودة لمنتخب مصر

مكافآت مالية لتحفيز نهضة بركان والرجاء

} القاهــرة - أعـــرب مروان محســـن، مهاجم 
األهلي، عن سعادته بالعودة إلى منتخب مصر 
بعد غيـــاب طويل، عقب اســـتدعائه لالنضمام 
ملعســـكر الفراعنة في سويسرا وخوض وديتي 
البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس اجلاري 
استعدادا لبطولة كأس العالم. وقال مروان في 
تصريحات صحافية ”لن أنسى دعم األرجنتيني 
هيكتـــور كوبر املدير الفني للمنتخب وثقته في 
قدراتـــي ومتابعته املســـتمرة لـــي، وأمتنى أن 

أكون عند حسن ظنه“.
وأضاف ”مواجهة البرتغال وديا مهمة ألنها 
أمام بطـــل أوروبا، وبالتالي يجب االســـتفادة 
منهـــا في ظل وجـــود جنوم كبار على رأســـهم 
كريســـتيانو رونالدو“. وعـــن مواجهة األهلي 
ومونانا الغابوني الســـبت املقبل في إياب دور 
الـ32 فـــي دوري أبطال أفريقيـــا، أكد مروان أن 
األهلي لن يتنازل عن الفوز بدوري األبطال هذا 
املوســـم بعد غياب طويل ملـــدة 5 أعوام. وأكمل 

”حققنا الفـــوز على مونانا في مبـــاراة الذهاب 
التـــي أقيمت بالقاهـــرة بنتيجة جيـــدة (0-4)، 
ولكـــن هذا ال يعنـــى تأهلنا، ونحتـــاج إلى بذل 
كل نقطـــة عرق؛ حتى نكرر الفـــوز ونلقى دفعة 
معنوية قوية قبل منافسات دوري املجموعات“.

ووصـــل مجســـم كأس العالـــم، العاصمـــة 
املصرية، القاهرة، اخلميس، وسط استعدادات 
كرنفالية كبيـــرة لالحتفاء بجولته داخل البالد 
اســـتعدادا ملونديال روســـيا.  ووصل مجســـم 
الكأس ضمـــن جولتـــه العاملية قبيـــل انطالق 
املونديال في يونيو إلى مطار القاهرة، بصحبة 
جنـــم الكـــرة الفرنســـية الســـابق كريســـتيان 
كارميبو، ووفد من اللجنـــة املنظمة للمونديال 
على منت طائرة خاصة قادمة من الكوت ديفوار.
ومن املقرر أن تقوم البعثة املصاحبة ملجسم 
كأس العالـــم بجولـــة فـــي عدد مـــن املواقع في 
محافظتـــي القاهرة واجليـــزة (غرب العاصمة) 

ملشاركة الشعب املصري فرحته بالكأس.

} الربــاط - خصـــص مجلســـا إدارتي ناديي 
نهضـــة بـــركان و الرجاء البيضـــاوي، مكافآت 
مالية مهمـــة لالعبني، قصد الظفر بتأشـــيرتي 
كأس  مســـابقة  فـــي  املقبـــل  للـــدور  التأهـــل 

الكونفدرالية. 
ووعـــدت إدارة بركان بــــ2000 دوالر 
لـــكل العب مقابـــل اإلطاحـــة باألفريقي 

التونســـي، بعدمـــا انتهـــت مباراة 
الذهاب لفائدة ممثل املغرب 1-3، 
وهي تقريبا نفـــس املكافأة التي 
رصدها مسؤولو الرجاء لالعبني 
بهدف العودة ببطاقة التأهل من 
مواجهـــة نواذيبـــو املوريتانـــي 

بعدمـــا انتهى الذهـــاب بالتعادل 
 .1-1

وكان اجلعواني، مدرب فريق بركان 
أكد قبل ســـفر الفريق لتونـــس أن ناديه مدرك 
لصعوبة املهمة التي تنتظـــره لكنه أضاف أنه 
واثـــق من العـــودة بالتأهل. مـــن ناحية أخرى 
أثـــارت إصابة 3 من العبي الوداد قبل الســـفر 

إلى الكوت ديفوار ملواجهة نادي ويليامسفيلي 
برســـم إيـــاب الـــدور الثانـــي لـــدوري األبطال 
األفريقية قلق املدرب التونسي فوزي البنزرتي. 
وســـمح البنزرتـــي لالعبـــني عبداللطيـــف 
نصير وإســـماعيل احلداد بالغياب عن 
آخـــر حصة تدريبيـــة ألخـــذ املزيد من 
الراحـــة في وقت لم يتـــدرب فيه زهير 
العروبـــي ومع ذلك قـــرر البنزرتي 
اصطحابـــه إلى الكـــوت ديفوار 
حلاجته خلبرتـــه. وكان الوداد 
حســـم مبـــاراة الذهـــاب بـ2-7 
علـــى ملعـــب محمـــد اخلامس 

بالدار البيضاء.
البنزرتـــي،  فـــوزي  وأبـــدى 
مـــدرب الوداد البيضـــاوي، رغبته 
في بقاء قائد الفريق، إبراهيم النقاش، 

ومتديد عقده ملوسم آخر. 
وينتهـــي عقد النقاش الصيـــف املقبل، وما 
زال مجلـــس اإلدارة لـــم يحســـم مســـتقبله في 

إشارة إلى أن هناك إمكانية لرحيله.

«عقد أحمد توفيق ممتد مع الزمالك ملدة موسم ونصف املوسم وال يستطيع أن يوقع لألهلي 

أو غيره، أو حتى الدخول في مفاوضات مع أي ناد وإال سيتعرض لعقوبات}.

إسماعيل يوسف 
عضو مجلس إدارة الزمالك املصري

«نملـــك أفضلية في مبـــاراة الذهاب أمام فيتا كلوب الكونغولي لكنها ليســـت كافية، وتفرض 

علينا مضاعفة الجهود في الكونغو للعودة للمغرب ببطاقة الترشح للدور املقبل}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع اجلديدي املغربي

العراق يترقب قرارا تاريخيا من الفيفا

اختبار صعب للعين أمام الجزيرة في الدوري اإلماراتي

 [ العراقيون يتسلحون بدعم قوي من االتحاد اآلسيوي لرفع الحظر عن مالعبهم

} بغداد - يأمل العراقيون في أن يقدم االحتاد 
الدولـــي على خطوة رفـــع احلظر على املالعب 
العراقية، معولني في ذلك على حتسن األوضاع 
علـــى تنظيم  األمنية ال ســـيما بعـــد ”النصر“ 
الدولة اإلســـالمية، فضال عن وجود منشـــآت 
وبنى حتتيـــة حديثة لكرة القـــدم تتيح للبالد 
اســـتضافة املباريـــات الرســـمية واملنتخبات 

الدولية حسب املعايير. 
ويرد بند ”طلب مـــن االحتاد العراقي لكرة 
القدم بشـــأن املباريـــات الدولية فـــي العراق“ 
ضمن جدول اجتماع املجلس التنفيذي للفيفا 
اجلمعة، وسيكون النقطة 14 على هذا اجلدول 

من أصل نقاطه الـ15.
وعلـــى الرغم مـــن اإليجابية التـــي يبديها 
املســـؤولون العراقيـــون جتـــاه احتمـــال رفع 
احلظـــر بشـــكل كامل بعدمـــا مت تخفيفه العام 
املاضي والســـماح بإقامة املباريـــات الدولية 
الوديـــة فقـــط، إال أنهـــم يقـــرون فـــي الوقت 
نفســـه بأن قرار االحتاد قـــد ال يكون على قدر 
التطلعـــات، ال ســـيما وأن قـــرارات مماثلة من 
االحتـــاد الدولي غالبا ما تكون مســـتندة على 

تقييم أمني مستقل.
ويقول مســـؤول اإلعالم في وزارة الشباب 
والرياضـــة علـــي العطواني فـــي تصريحات 
إعالمية ”كل املعطيات التي تلقيناها إيجابية 
عبداحلســـني  والرياضـــة،  الشـــباب  ووزيـــر 
عبطان، يواصل اتصاالته مع مسؤولي االحتاد 
اآلسيوي وكذلك مسؤولي االحتادات الوطنية 
املؤثرة في قرار االحتاد الدولي“. وأضاف ”في 
حال حصولـــه (عدم رفع احلظـــر) وطبعا هذا 
أمر سلبي، ستواصل وزارة الشباب والرياضة 

محاوالتها لرفع احلظر حتى النفس األخير“.

استقرار أمني

لم يشهد العراق وضعا أمنيا مستقرا منذ 
عقود، بدأت باحلرب مع إيران في الثمانينات 
من القـــرن املاضـــي، وصوال إلى فتـــرة حرب 
اخلليـــج واحلصـــار الدولي في التســـعينات، 
وصـــوال إلى الغـــزو األميركي وإســـقاط نظام 
الرئيـــس صدام حســـني عام 2003، وسلســـلة 
النزاعـــات والتفجيرات التي تلته، وصوال إلى 

سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على مساحات 
واسعة عام 2014.

وكان الفيفا قد عمد في العام 2012 إلى رفع 
احلظـــر، إال أن أول مبـــاراة دولية أقيمت (بني 
املنتخبني العراقـــي واألردني) في أربيل مركز 
إقليم كردستان الشمالي، شهدت انقطاع التيار 
الكهربائي عن امللعـــب، ما دفع الهيئة الدولية 
إلـــى إعـــادة احلظر إلى مـــا كان عليـــه. ومنذ 
تخفيـــف احلظر جزئيا العام املاضي،يســـعى 
املســـؤولون العراقيـــون بـــكل ما أوتـــوا من 
إمكانـــات، إلى الدفـــع في اجتاه رفعه بشـــكل 
كامل، ال ســـيما من خالل اســـتضافة مباريات 
ودية على املالعب التي أتيحت إقامة املباريات 
فيها، البصرة وكربالء جنوبا وأربيل شـــماال، 
وآخرهـــا اســـتضافة املنتخب الســـعودي في 
البصرة، في أول زيارة لـ“األخضر“ إلى العراق 

منذ 1979.
وكشـــف عبطـــان فـــي تصريحات الشـــهر 
املاضي، أن بغداد تعول على الدعم السياســـي 
اخلليجي، ال سيما السعودي، للدفع نحو رفع 
احلظر. وعلـــى هامش املبـــاراة، تلقى العراق 

جرعة دعم قوية من رئيس االحتاد اآلســـيوي 
لكـــرة القدم، الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة الذي شـــدد من البصـــرة على أن الوقت 

حان لرفع احلظر بالكامل عن العراق.
وقـــال ”الوقت قد حـــان لرفـــع احلظر عن 
املالعب العراقيـــة، ونطلب من االحتاد الدولي 
لكرة القدم أن يوصي بقرار رفع اخلطر وعودة 
املباريات إلى املالعب في العراق“، مضيفا ”من 
واجبنـــا أن نفرح للجمهور العراقي وأن يأخذ 
العراق دوره آسيويا وليس إقليميا فحسب“.

الحظر انتهى

لم يكـــن املنتخب العراقي وحـــده من تأثر 
باحلظر، إذ اضطرت الفرق العراقية املشـــاركة 
في مســـابقات آســـيوية، الختيـــار دول أخرى 
الستضافة املباريات احملتســـبة على أرضها، 
ولم حتظ تاليا بفرصة اللعب أمام جماهيرها. 
وكان االحتاد اآلســـيوي قد وافق بشكل مبدئي 
على اســـتضافة فرق عراقيـــة ملبارياتها ضمن 
كأس االحتاد اآلسيوي في العراق هذا الشهر، 

إال أنـــه تراجـــع عن ذلك بعد تدخـــل من الفيفا 
على خلفية أن احلظر ال يزال ســـاري املفعول، 
وأرجـــأ املباريـــات إلى الشـــهر املقبل من دون 
حتديـــد مكانها، في انتظار قرار الفيفا بشـــأن 

رفع احلظر بالكامل من عدمه.
الـــزوراء  نـــادي  إدارة  عضـــو  ويقـــول 
عبدالرحمن رشـــيد إن ”فريـــق كرة القدم اتخذ 
من العاصمـــة القطرية مكانـــا ملبارياته وهذا 
كلفنـــا ماديـــا كثيـــرا فالتنقل الزائـــد يتطلب 
أمواال زائدة تفوق قدرات النادي، لذا نأمل من 
قـــرار رفع احلظر املرتقـــب أن يضع حدا لهذه 

الظاهرة“.
وفي انتظار قرار رســـمي مـــن الفيفا، يرى 
عراقيـــون أن احلظر بات أشـــبه مبنتج انتهت 
مـــدة صالحيته. ويقول الصحافـــي الرياضي 
حســـني ســـلمان ”كعراقيـــني أصبحـــت لدينا 
قناعـــة في داخلنا بـــأن احلظر قد رفع وانتهى 
التي حضرها نحو 60  بعد مباراة السعودية“ 
ألف متفرج، مضيفا ”هذه املباراة فتحت أفاق 
التطلعات لدى العراقيني بامكانية رفع احلظر، 

فاألمن أصبح مستقرا“.

} ديب - يجتـــاز العني املباراة األصعب ضمن 
أربـــع مواجهات متبقية له فـــي رحلة بحثه عن 
اللقـــب الثالـــث عشـــر عندما يحـــل ضيفا على 
اجلزيرة السبت في املرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري اإلماراتي لكرة القدم. 
ويتصدر العني الترتيـــب برصيد 41 نقطة، 
ووســـع الفارق مـــع مطارده الوحـــدة إلى أربع 
نقـــاط بعد فـــوزه الكبير عليـــه 6-2 في املرحلة 
املاضية، لذلك فان فوزه على اجلزيرة اخلامس 

برصيد 25 نقطة سيقربه أكثر من اللقب.
ويدخـــل الـــدوري اإلماراتي مرحلـــة مهمة 
وحاســـمة مـــع انطالق اجلولة 19 التي تشـــهد 
ســـت مباريات جترى على مدار يومي اجلمعة 
والســـبت، بواقع ثـــالث مباريات فـــي كل يوم. 
وتكتســـب املواجهـــات أهميـــة كبيـــرة نســـبة 
لتأثيرهـــا املتوقـــع فـــي جـــدول الترتيب على 
مســـتوى صراع الصدارة والفرق التي حتاول 
الهروب من منطقة اخلطر لتفادي شبح الهبوط 

مع اقتراب البطولة من جوالتها اخلتامية.
وتبقـــى أربع مراحـــل على ختـــام الدوري، 
حيث يحل العـــني ضيفا على اجلزيرة والنصر 
ويســـتضيف دبا الفجيرة والظفـــرة، لذلك فإنه 
يطمـــح حلصد ثـــالث نقاط في مباراة الســـبت 

ليضـــع قدمـــا على منصـــة التتويج، ال ســـيما 
أن املباريـــات الثالث األخرى تعتبر أســـهل له. 
ويعـــرف العني جيدا صعوبة مـــا ينتظره أمام 
اجلزيرة، خاصة وأنه لم يفز عليه في آخر خمس 
مباريات أقيمـــت بينهما في كافة املســـابقات، 
حيث خســـر أمامه أربع مرات وتعادل معه 2-2 

في ذهاب دوري املوسم احلالي.
وقال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العني 
بعد الفوز على الوحدة ”أمامنا مباراة أهم أمام 
اجلزيرة، وإذا لم نفز بها فكأننا لم نفعل شيء“. 
وتابـــع املـــدرب الكرواتي ردا علـــى من أعطى 
العني فرصـــا أكبر من منافســـيه للفوز باللقب 
”نســـبة اقترابنا من اللقب هي صفـــر باملئة، ما 
يـــزال أمامنا أربع مباريات فـــي الدوري، يجب 

أن نكون أكثر حذرا وذكاء في التعامل معها“.

وقدم العـــني مباراة مثالية أمام الوحدة في 
طريقه لتحقيـــق أكبر فوز على غرميه التقليدي 
في تاريـــخ لقـــاءات الفريقني بالـــدوري، وبرز 
بشكل الفت في صفوفه املصري حسني الشحات 
الذي سجل هدفا ومرر ثالث متريرات حاسمة. 
وينتظر ماميتش شـــفاء الشـــحات والبرازيلي 
كايو فرنانديز ليلحقا مبواجهة الســـبت بعدما 
غابا عن مباراة االســـتقالل اإليراني في دوري 
أبطال آسيا االثنني بسبب اإلصابة، في حني أن 
اجلزيرة ســـيلعب من دون أهـــم أوراقه وصانع 
ألعابه املغربي مبارك بوصوفة بسبب اإليقاف.

ويفتتـــح الوحـــدة (37 نقطـــة) منافســـات 
املرحلة اجلمعة باســـتضافة اإلمارات العاشـــر 
واملهـــدد بالهبوط، وهو يتطلـــع للفوز وانتظار 
هدية ثمينة من جاره اجلزيرة. وبعد خســـارته 
أمـــام العني لم تعد املبادرة بيـــد الوحدة، وأكد 
مدربه الروماني لورينت ريجيكامب أن ”هدفنا 

الفوز في كل املباريات املتبقية“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الوحدة مـــا زال ميلك 
فرصة فـــي نيل اللقـــب، إال أن مدربه الروماني 
ريجيكامـــب، قـــال إن املركز الثانـــي هو هدفه. 
وأضاف فـــي مؤمتر صحافـــي ”هدفنا احلفاظ 
علـــى املركز الثاني، نســـعى لتقـــدمي أفضل ما 
لدينـــا أمـــام اإلمـــارات، واملبـــاراة صعبـــة ألن 
املنافـــس يريـــد الهـــروب من منطقـــة اخلطر“. 
ويحتـــل اإلمـــارات املركـــز العاشـــر برصيد 13 
نقطـــة، وهو نفس رصيد حتا صاحب املركز 11 

ومتقدما بنقطة عن الظفرة متذيل الترتيب.
ويدخـــل الوحـــدة املباراة معـــززا بتحقيق 
فـــوزه األول في دوري األبطال بتغلبه -3 0 على 
ذوب آهن اإليراني رغم أنه يحتل املركز األخير 
في املجموعة الثانية. وقال ريجيكامب ”أمتنى 
أن نســـتمر بنفس األداء القوي الذي ظهرنا به 

في املباراة الرابعة في دوري أبطال آسيا“.
ويحـــل الوصل ضيفا علـــى الظفرة األخير 
الســـبت لتحصني مركزه الثالـــث الذي أصبح 
مهددا من النصر الرابع الذي يســـتضيف حتا 
احلادي عشـــر. وميلك الوصل 32 نقطة متفوقا 
بفارق املواجهتني املباشـــرتني فقط على النصر 
الذي ميلك نفس الرصيد. ويلعب اجلمعة أيضا 
دبا الفجيرة مع شباب األهلي والسبت الشارقة 

مع عجمان.

المباراة ضد السعودية فتحت األبواب أمام رفع الحظر عن العراق

موهبة تحت المجهر

الوحدة يفتتح املرحلة باســـتضافة 

اإلمـــارات املهـــدد بالهبـــوط، وهو 

يتطلع للفوز وانتظار هدية ثمينة 

من جاره الجزيرة

◄

ســــــتكون أنظــــــار املاليني مــــــن العراقيني 
العاصمــــــة  نحــــــو  شــــــاخصة  اجلمعــــــة 
ــــــث يعقد املجلس  ــــــة بوغوتا، حي الكولومبي
ــــــذي لالحتــــــاد الدولي لكــــــرة القدم  التنفي
”فيفــــــا“ اجتماعــــــا يأملون فيه أن يســــــمح 
الدولية  ــــــات  املباري باســــــتضافة  لبالدهم 
الرسمية بعد حظر مفروض ألعوام طويلة 

بسبب الظروف األمنية.

2000
دوالر خصصت لكل 

العب من فريق 

نهضة بركان مقابل 

اإلطاحة باألفريقي 

التونسي

} برلني – حافظ املنتخب التونسي لكرة القدم 
على صـــدارة املنتخبات العربية في النســـخة 
اجلديـــدة من التصنيـــف العاملـــي للمنتخبات 
الصـــادر اخلميس عـــن االحتـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا) والـــذي لم يشـــهد تغييـــرات كبيرة عن 
النســـخة املاضية. وظـــل املنتخب التونســـي 
”نسور قرطاج“ في الصدارة العربية واألفريقية 
بعدمـــا حافظ على موقعه فـــي املركز 23 عامليا، 
يليـــه املنتخب املغربي ”أســـود األطلســـي“ في 

املركز الرابع أفريقيا و42 عامليا.
وتراجع املنتخب املصري ”أحفاد الفراعنة“ 
مرتبـــة واحدة إلـــى املركز 44 عامليـــا لكنه ظل 
في املرتبـــة الثالثة عربيا واخلامـــس أفريقيا. 
خمس  وتراجع املنتخب الســـعودي ”األخضر“ 
مراتب إلى املركز 69 عامليا والســـادس آسيويا 
ليكـــون في املرتبـــة الرابعـــة عربيـــا. وارتقى 
املنتخـــب العراقـــي، مركزيـــن فـــي التصنيف 
الشـــهري الذي أصـــدره االحتـــاد الدولي لكرة 
القدم، اخلميس. واحتل أســـود الرافدين املركز 
الـ83، برصيد 405 نقطـــة، بعدما كان في املركز 
الـ85 في الشهر املاضي. وحل املنتخب العراقي 
فـــي املركـــز احلادي عشـــر بقارة آســـيا، بينما 
جاء في املركز التاســـع عربيـــا، بعد منتخبات 
تونس واملغرب ومصر واجلزائر والســـعودية 

وفلسطني وسوريا واإلمارات.
 وحافظ املنتخب اجلزائري على موقعه في 
املركز 60 عامليا واملرتبة اخلامســـة عربيا فيما 
جـــاءت املراكز العربيـــة التالية علـــى الترتيب 
االتي ؛ فلسطني (73) وســـوري (74) واإلمارات 
(79) والعـــراق (83) ولبنـــان (87) وليبيـــا (99) 
وقطـــر (101) وعمـــان (103) وموريتانيا (104) 
واألردن (117) والسودان (117) والبحرين (125) 
واليمـــن (140) والكويت (173) وجيبوتي (187) 

والصومال (206).
وحافـــظ املنتخب األملاني بطـــل العالم على 
صدارة التصنيف الذي شهدت مراكزه العشرة 
األولى تغييرا واحـــدا فقط حيث تقدم املنتخب 
البولنـــدي مرتبـــة واحدة إلى املركز الســـادس 
مناصفة مع إسبانيا. وظلت منتخبات البرازيل 
والبرتغـــال واألرجنتني وبلجيكا في املراكز من 
الثاني إلى اخلامـــس على الترتيب ومنتخبات 
سويســـرا وفرنســـا وتشـــيلي فـــي املراكز من 

الثامن على العاشر في الترتيب.
وفي ســـياق متصل حســـم االحتاد األملاني 
لكرة القـــدم، موقفه بشـــأن الدعـــوات األخيرة 
ملقاطعـــة كأس العالم 2018، في ظـــل التوترات 
السياســـية األخيـــرة، بني بريطانيا وروســـيا، 
الدولـــة املســـتضيفة للمونديال. وقـــال رئيس 
االحتـــاد األملاني، راينهـــارد غرينـــدل ”نفضل 
اللجوء للحـــوار بدال من املقاطعة.. املقاطعة لن 
تغير شـــيئا، وعالوة على ذلك، أظهرت األلعاب 
األوملبية، أن الرياضة ميكن أن تقرب الشـــعوب 
من بعضها البعض“. وقـــال نائبه راينر كوش 
”لدينـــا جتربة ســـابقة، أظهـــرت دورة األلعاب 
األوملبيـــة عام 1980 فـــي موســـكو، أن مقاطعة 

األحداث الرياضية، لن تغير األخطاء“. 

تونس تحافظ على الصدارة 

العربية واألفريقية



{جـــاك ويلشـــير بإمكانـــه أن يلعب في أي دوري. هـــو العب من نوعية مختلفـــة ويتمتع في ذات أخبار

الوقت بمهارات الالعب اإلسباني. هما ثقافتان مختلفتان وهذا ما أحبه كثيرا}.

جينارو غاتوزو 
مدرب فريق ميالن  اإليطالي

} نيون (سويرسا) - تنتظر جماهير كرة القدم 
قرعـــة ربع نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، التي 
السويسرية،  ستقام الجمعة في مدينة ”نيون“ 
والمتوقع لها أن تســـفر عـــن مواجهات نارية. 
وتأهـــل لهذا الـــدور ريـــال مدريد وبرشـــلونة 
وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشســـتر سيتي 

وروما وإشبيلية وليفربول.
ويرغب كبار ربع النهائي، في عدم االصطدام 
فـــي هذا الدور وتأجيل ذلـــك لمواجهات نصف 
النهائـــي والنهائـــي، فمثال برشـــلونة ال يريد 
مواجهة ريال مدريد أو مانشســـتر سيتي بهذا 
الدور. والســـيناريو الذي يحقـــق ذلك قد يكون 
بمواجهة ريال مدريـــد، حامل اللقب مع نظيره 
روما اإليطالي، بينما يواجه برشـــلونة نظيره 
ليفربـــول اإلنكليـــزي الذي يعاني بشـــدة على 
المســـتوى الدفاعـــي. بينما يلعب الســـيتي أو 
اليوفي أو البايرن في مواجهة إشـــبيلية، على 
أن تجمع المواجهة األخيرة بين عمالقين منهم.
هناك إمكانية لظهور صدام إنكليزي خالص 
بين مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، وهي 
مواجهة ســـتكون نارية خاصة وأن السيتي لم 
يهزم في الدوري اإلنكليزي هذا الموسم إال على 

يد فريق المدرب األلماني يورغن كلوب.
أبـــرز  ضمـــن  ســـيتي  مانشســـتر  يقـــف 
المرشـــحين للمنافســـة على لقب دوري أبطال 
أوروبا، وهو ينتظر اآلن تحديد هوّية منافســـه 
في الدور ربع النهائي. ويقدم سيتي أداء مميزا 
على الصعيدين المحلي والقاري هذا الموسم، 
حيث يبتعد حاليا بصـــدارة الدوري اإلنكليزي 
الممتـــاز، بفارق 16 نقطة أمـــام أقرب مطارديه، 
وهـــو يبدو في وضع جيد لحســـم اللقب مبكرا 
والتفرغ لمشـــواره في دوري األبطال، في حال 

استطاع اجتياز خصمه بدور الثمانية.
ويعتبـــر يوفنتـــوس وريال مدريـــد فريقين 
قادرين على مجابهة أســـلوب غوارديوال، سواء 

من خـــالل التركيـــز الدفاعي ومراقبـــة مفاتيح 
اللعـــب، أو االعتمـــاد علـــى الهجوم الســـريع 
الخاطف. وبما أن القرعة مفتوحة، فإن الفرصة 
مهيأة لمواجهة ليفربول الذي ألحق بمانشستر 
ســـيتي هزيمته األولى في الـــدوري اإلنكليزي 

هذا الموسم.

والســـيناريو الثاني قد يكـــون على النحو 
التالـــي: ريـــال مدريد مـــع إشـــبيلية، ليفربول 
مع مانشســـتر ســـيتي، برشـــلونة مـــع روما، 
يوفنتوس مع بايرن ميونخ. يتوافر ســـيناريو 
آخـــر بمواجهـــات مثيـــرة، وتحديـــدا بوقـــوع 
مانشســـتر سيتي بقياده مدربه بيب غوارديوال 
مع برشلونة في مواجهة ستكون مثيرة، خاصة 
وأن مـــدرب الفريـــق اإلنكليـــزي، قاد البارســـا 
إلنجـــازات تاريخية مـــن قبل.  وهنـــا قد يكرر 
ريال مدريـــد مواجهة نهائي التشـــامبيونزليغ 
في الموسم الماضي أمام يوفنتوس اإليطالي، 
في مباراة ســـتكون ثأرية للسيدة العجوز بعد 

الخسارة 4 ـ 1 في النهائي.
وباقي المواجهـــات قد تكون بمواجهة بين 
ليفربـــول مع بايرن ميونـــخ، بينما يلتقي روما 

اإليطالي نظيره إشبيلية اإلسباني. 
هناك سيناريو ناري يشـــهد تصادم الكبار 
فـــي هـــذا الـــدور، فقد يلعـــب ريـــال مدريد في 
مواجهة برشلونة، ومانشستر سيتي مع بايرن 
ميونـــخ ويوفنتـــوس يصطـــدم بمواطنه روما 

بينما يلعب ليفربول أمام إشبيلية.

صدام إنكليزي مرتقب بني سيتي 

وليفربول في قرعة دوري األبطال
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{أمضينا فترة ضغط في الشـــتاء بســـبب توالي المباريات مع فترات قليلة للراحة، لهذا فإن هذه 

الرحلة ستمنح الالعبين الفرصة للتدريب في درجات حرارة مختلفة}.

دافيد مويز 
مدرب وست هام يونايتد اإلنكليزي

◄ توج نادي ريفر بليت بلقب بطولة 
كأس السوبر األرجنتيني لكرة القدم 
إثر تغلبه على غريمه التاريخي بوكا 

جونيورز بهدفين نظيفين في المباراة 
التي أقيمت بمدينة ميندوزا. وسجل العب 

الوسط غونزالو مارتينيز في الدقيقة 
17 الهدف األول لصالح ريفر بليت من 

ركلة جزاء، فيما أحرز المهاجم إغناسيو 
سوكو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

◄ تأجلت خطة لهدم وإعادة بناء الملعب 
األولمبي في سيدني بعد 18 عاما فقط 

من استضافته لألولمبياد الصيفي وذلك 

بعد انتقادات عنيفة وجهت لها. وسيحل 
ملعب آخر تبلغ سعته 75 ألفا بدال من 

الملعب األولمبي مع إمكانية إضافة سقف 
في بداية 2019. وتبدأ عملية بناء ملعب 

سيدني فوتبول العام المقبل على أن يتم 
االنتهاء منه في 2021.

◄ سجل كيفين دورانت 26 نقطة ليقود 
غولدن ستيت واريورز للفوز على لوس 

أنجلس ليكرز 117-106 في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفين. وسجل زازا 

باشوليا عشر نقاط في أول مشاركة له 
منذ تعافيه من اإلصابة. وساهم جوليوس 

راندل بـ22 نقطة وعشر متابعات وأضاف 
إيسياه توماس 20 نقطة وسبع تمريرات 

حاسمة لفريق ليكرز.

◄ يعتقد لويس هاميلتون أن فريق رد 
بول ربما سيملك السيارة األسرع عندما 

تنطلق بطولة العالم لسباقات فورموال- 1 
للسيارات األسبوع المقبل في أستراليا. 
وقال سائق مرسيدس بطل العالم أربع 

مرات، والذي يظل أبرز المرشحين 
للحصول على لقبه الخامس إن رد بول 

ربما يكون الفريق الذي سيخطف األنظار 
في ملبورن في 25 مارس.
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ميسي يواصل مطاردة رونالدو في لعبة 

األرقام القياسية بسباق أبطال أوروبا

هاينكس يسعى لتكرار الثالثية

 [ كونتي: أنا فخور بالعبي فريقي.. يجب علينا مواصلة العمل بهذه الطريقة

} برشــلونة (إســبانيا) - يعد جنم برشـــلونة 
اإلســـباني ليونيل ميســـي ثانـــي العب يصل 
إلى الهدف رقم 100 في املســـابقة القارية بعد 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، الذي يتربع 
علـــى قمة ترتيب هدافـــي دوري أبطال أوروبا 

برصيد 117 هدفا. 
وحقـــق فريق برشـــلونة اإلســـباني، رقما 
قياســـيا جديـــدا فـــي تاريـــخ مشـــاركاته في 
بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا، بعدما جنح في 
التأهـــل لربع نهائي املســـابقة هذا املوســـم. 
ومتكن برشـــلونة من التأهـــل للمرة الـ11 على 
التوالـــي لربع نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
كأطول مســـيرة للفريق الكتالوني في تاريخه 
بالبطولة. ويشار إلى أن برشلونة لم يتعرض 
ألي خسارة في املوســـم اجلاري خالل بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

واعترف إرنســـتو فالفيردي، املدير الفني 
لنـــادي برشـــلونة، بأنـــه عانـــى أمـــام ضيفه 
تشيلســـي اإلنكليزي في املبـــاراة التي جمعت 
بني الناديني في إياب دور الستة عشر لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، مشـــيرا إلـــى أن الالعب 
األرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي كان أحـــد أبرز 
العناصر التي ساعدت الفريق على التأهل إلى 

دور الثمانية للبطولة األوروبية.
وقال املدرب اإلسباني ”املنافس فريق قوي 
ولديه العديد من الالعبني االستثنائيني، عندما 
عرفنا في القرعة أننا ســـنصطدم بتشيلســـي 
أدركنا أن األمر ســـيكون معقـــدا وبالفعل كان 
كذلك ســـواء في مباراة الذهـــاب أو العودة“. 
وتغلـــب برشـــلونة على تشيلســـي 3-0، وهي 
النتيجـــة التي لم تعكس مجريات اللعب داخل 
امللعب، حيث أجبر النادي اإلنكليزي أصحاب 
األرض علـــى التراجع إلـــى الدفاع خالل وقت 
كبير مـــن املباراة وســـدد كرتني فـــي عارضة 

املرمى.  وتابع فالفيردي قائال ”تشيلسي أثبت 
أنه منافس صعـــب للغاية، اللقاء كان من أكثر 

املباريات تعقيدا في املوسم“. 
وأضـــاف ”لقد لعبنا بشـــكل جيـــد ولكنهم 
شكلوا خطورة كبيرة، عرفنا كيف نحافظ على 
النتيجـــة ومتكنـــا من زيادتها بهـــدف ليو في 

الشوط الثاني، ولكننا عانينا حتى النهاية“.
وشـــدد فالفيردي على أهميـــة الدور الذي 
لعبه ميسي، الذي سجل هدفني وصنع الهدف 
الثالث. واختتم قائال ”أن حتظى مبيســـي في 
الفريـــق فهو أمر مميز جدا، إنه العب حاســـم 
للغايـــة، ونحن نعلم أنه في أي لعبة قادر على 
تسجيل األهداف أو تشكيل خطورة، إنه يعمل 
على تنظيم اللعب الهجومي ونحن نســـتمتع 

به“.
ومن جانبه أشاد الالعب اإلسباني أندريس 
إنيســـتا، جنم برشـــلونة، بزميله فـــي الفريق 
ليونيـــل ميســـي بعد املبـــاراة الرائعـــة التي 
قدمها األخير أمام تشيلســـي، مؤكدا أن النجم 
األرجنتيني مبثابة ”منحة“ للنادي الكتالوني. 
وقال إنيستا ”ميســـي العب يصنع الفارق في 
جميع املباريات وهو منحة بالنســـبة للنادي، 
نأمل مبســـاندة اجلميع أن نصـــل إلى الهدف 

وهو لقب دوري األبطال“. 
وأضـــاف إنيســـتا قائال ”نتمتـــع باخلبرة 
والفريـــق قدم أداء جيدا للغاية، ودافعنا جيدا 

أيضا“.
واســـتبدل إنيســـتا في الدقيقة 56 من قبل 
املدير الفني لبرشـــلونة، إرنســـتو فالفيردي، 
وذلك خشـــية تعرضه إلصابـــة جديدة بعد أن 
تعافى في وقت قياســـي من إصابة تعرض لها 
مؤخـــرا. وعن هذا حتدث إنيســـتا قائال ”هذا 
ما كنا قد حتدثنا عنه مســـبقا وكل شيء سار 

بشكل رائع، املجهود أتى بثماره“.
وفي ســـياق متصل أملح اإلسباني الدولي 
أندريـــس إنيســـتا قائـــد فريق برشـــلونة إلى 
إمكانية انتقالـــه للدوري الصينـــي في نهاية 
املوسم. وقضى إنيستا (33 عاما) كل مسيرته 
في برشـــلونة، لكنه كشـــف عن إمكانية رحيله 

للدوري الصيني في غضون عدة أشهر. 
وقال إنيستا ”قبل 30 أبريل سأتخذ قراري 
ســـواء بالبقاء فـــي برشـــلونة أو الرحيل إلى 

الصني، علـــي أن أقيم ما هو أفضل بالنســـبة 
لي وللنادي“. 

وأضاف ”إنه قرار علـــي أن أناقش النادي 
فيه أوال، ثم ســـأعلنه، ســـأتخذ القرار قبل 30 
أبريل“. ومن جانبه اعترف إرنستو فالفيردي 
مـــدرب برشـــلونة بأنـــه ال يعرف مـــا إذا كان 

إنيستا سيبقى في النادي من عدمه.
وركـــزت عناويـــن الصفحـــات الرياضيـــة 
للصحف اإلنكليزية، على خروج تشيلسي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. وخرجت صحيفة 
ميـــرور بعنـــوان ”جن جنون ميســـي“، بعدما 
أحـــرز جنم برشـــلونة ليونيل ميســـي هدفني 
وصنع آخر في فوز فريقه على تشيلسي. فيما 
أكدت الصحيفة أيضا أن باريس سان جرمان 
يراقب تطورات وضع املدرب جوزيه مورينيو 
مع مانشســـتر يونايتد بعد خروج األخير من 

مسابقة دوري األبطال أمام إشبيلية.
أمـــا صحيفـــة ذا صـــن فنشـــرت عنوانـــا 
يقـــول ”كـــورت آوت“ في إشـــارة إلى األخطاء 
التـــي ارتكبها حارس تشيلســـي تيبو كورتوا 
الذي مـــرت الكرة بني قدميـــه مرتني من خالل 

تسديدتني مليسي. 
وذكـــرت الصحيفـــة أيضـــا أن مورينيـــو 
ألغى زيـــارة مخططـــة لالعبيه إلى ســـباقات 
اخليـــول األربعـــاء، بعد اخلـــروج املفاجئ من 
دوري األبطـــال. من ناحيتهـــا، ركزت صحيفة 
ديلي إكســـبريس على تأهل برشلونة بعنوان 
”ميسي جّيد آخر“. وأبرزت صحيفة تيليغراف 

تألق ميسي بعنوان ”ميسي الساحر“.
وفي الطـــرف املقابل أصّر املدرب أنطونيو 
كونتـــي علـــى أن فوز برشـــلونة علـــى فريقه 
تشيلسي كان ”ظاملا“ بعدما ألقى األداء املذهل 
لليونيل ميســـي بظله على املجهود الذي قدمه 
فريقـــه. ولم يكن تشيلســـي محظوظـــا بعدما 
حرمـــه إطار املرمى من التســـجيل مرة أخرى. 
وســـدد ويليان مرتني فـــي القائم فـــي مباراة 
الذهاب فيما سدد ماركوس ألونسو ركلة حرة 
فـــي القائـــم ورد إطار املرمـــى ضربة رأس من 

أنطونيو روديغر قرب النهاية.
وقال كونتي ”لســـنا نادمني. لو شـــاهدمت 
املباراة لتأكدمت من أن النتيجة النهائية ظاملة. 
اهتزت شـــباكنا بهدف وبدايتنا كانت ســـيئة 
للغاية. ســـددنا فـــي القائم أربع مـــرات وهذا 
أمر غريب“. وأضـــاف ”يجب أن أكون صادقا. 
أنـــا فخور للغاية بالعبـــي فريقي، يجب علينا 
مواصلة العمل بهذه الطريقة وهذه الرغبة في 

القتال سويا“.

} برلــني - يترقب بايرن ميونخ حســـم لقب 
دوري الدرجة األولـــى األملاني لكرة القدم هذا 
األسبوع كأسرع مرة في تاريخه، ولكن بصرف 
النظر عما ســـيحدث فإن اللقب السادس على 
التوالي في البوندســـليغا في طريقه ال محالة 

إلى بافاريا. 
ويتفـــوق فريـــق يوب هاينكـــس بفارق 20 
نقطة عن شالكه صاحب املركز الثاني وبفارق 
21 نقطـــة عن بوروســـيا دورمتونـــد صاحب 
املركـــز الثالـــث قبل ثمـــان جوالت مـــن نهاية 

املوسم.
وإذا جنـــح بايرن في حصد النقاط الثالث 
من مواجهته أمام مضيفه اليبزغ األحد املقبل 
في املرحلة الســـابعة والعشـــرين من الدوري 
األملاني مع فشـــل شالكه ودورمتوند في الفوز 
علـــى فولفســـبورغ وهانوفـــر، ســـيتم إعالن 
النادي البافاري بطال للـــدوري األملاني للمرة 

السابعة والعشرين في تاريخه.
ومنذ نشـــأة البوندســـليغا في العام 1963 
فاز بايرن باللقب 26 مرة. وسيكون هذا أسرع 
تتويج بلقب البوندســـليغا في تاريخ النادي 
البافاري، ليحطم الرقم القياســـي الذي حققه 
في موســـم 2014 عندما توج باللقب أيضا في 
اجلولـــة 27 عبر الفوز علـــى هيرتا برلني 1-3، 

ولكن التتويج حدث في 25 مارس. 
حتى لو فاز شالكه أو دورمتوند، فلن ينتظر 
بايـــرن كثيرا قبل إعالنه بطال للبوندســـليغا، 
لكن بشـــرط أن يظهر بأفضل صـــورة له أمام 
اليبـــزغ، وســـينتظر الفريق حينهـــا حتى 31 
مارس للتتويج رســـميا باللقـــب إذا فاز على 
بوروسيا دورمتوند، بصرف النظر عن نتائج 

املالحقني املباشرين له.

إنجاز يستحق التقدير

بقطع النظر عـــن موعد التتويج ورغم 
الهيمنـــة على الـــدوري احمللـــي، فإن 

إجناز بايرن يستحق التقدير بشكل 
كبيـــر نظـــرا ألن الفريق أقـــدم على 
تغيير مدربه بعد ســـت جوالت فقط 
من املوســـم. ودفـــع اإليطالي كارلو 
لبايرن  الســـابق  املدرب  أنشيلوتي 
ثمن الهزمية القاســـية أمام باريس 

ســـان جرمـــان 0-3 فـــي دوري 
تعرض  حيث  أوروبا،  أبطال 

لإلقالة. 
 72) هاينكس  وتولى 
عامـــا) تدريـــب بايـــرن 
خلفا ألنشـــيلوتي لكنه 
يصر على عدم جتديد 
بعد  مـــا  إلـــى  بقـــاءه 
احلالي.  املوسم  نهاية 
ويرغـــب العبـــو بايرن 
في  الفريق  ومســـؤولو 
ووصفه  هاينكس،  بقاء 
التشيلي  اللعب  صانع 
أرتورو فيـــدال باملدرب 

”القدير“.

وقـــال فيـــدال ملجلـــة كيكر هذا األســـبوع 
”املدرب القدير يدرك متاما ما يقوم به، لديه كل 
اإلمكانيات لكي يتولـــى تدريبنا ألعوام كثيرة 
قادمـــة، األمر يعتمد عليه، إنه قـــراره، لقد فاز 
بكل شـــيء في أملانيا، في إســـبانيا، يالها من 
مسيرة اســـتثنائية“. وفاز هاينكس بالثالثية 
التاريخية مع بايـــرن في ثالث والية من أصل 
أربع واليات لـــه مع النادي البافـــاري، وقاده 
للقب الدوري والـــكأس في أملانيا بجانب لقب 

دوري أبطال أوروبا في 2013.

تكرار الثالثية

يتطلـــع هاينكـــس لتكـــرار هـــذه الثالثية، 
وبالفعـــل اكتســـح الفريـــق منافســـه التركي 
بشـــكتاش 8-1 فـــي مجمـــوع لقـــاءي الذهاب 
واإلياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
ويـــدرك هاينكـــس جيـــدا أن حســـم لقـــب 
البوندسليغا مبكرا سيتيح الفرصة أمام بايرن 
لزيادة التركيز على دوري أبطال أوروبا وكأس 
أملانيـــا. وفي املقابل فإن جماهير دورمتوند لن 
ترضى بأي حال من األحوال أن يحســـم بايرن 
اللقب على حســـاب فريقهـــا خالل مواجهتهما 

معا في 31 مارس.
ويحتـــل دورمتونـــد املركز الثالـــث بفارق 
ثالث نقاط عـــن إينتراخت فرانكفورت صاحب 
املركز اخلامس، في ظـــل الصراع بينهما على 
التأهـــل لدوري أبطـــال أوروبا في املوســـم 
املقبـــل. ويتفوق شـــالكه بنقطـــة واحدة 
فقط على دورمتونـــد، لكنه الزال بعيدا 
عـــن ضمـــان التأهـــل األوروبي، 
مواجهة  الســـبت  يخوض  حيث 
صعبة أمام مضيفه فولفســـبورغ 

الذي يعاني من شبح الهبوط.
ويحتـــل اليبـــزغ املركـــز الســـادس 
وبالتالـــي الفـــوز علـــى بايرن ســـيعيد 
الفريـــق لدائـــرة الصراع علـــى التأهل 

األوروبي. 
الســـابعة  اجلولـــة  وتنطلـــق 
البوندســـليغا  مـــن  والعشـــرين 
اجلمعـــة مببـــاراة فرايبـــورغ مع 
شـــتوتغارت. ويلتقـــي الســـبت 
بوروسيا مونشـــنغالدباخ مع 
هوفنهـــامي وهامبـــورغ مـــع 
هيرتـــا برلـــني وإينتراخت 
ماينـــز  مـــع  فرانكفـــورت 
فيـــردر  مـــع  وأغســـبورغ 
األحـــد  ويلتقـــي  برميـــن. 
كولون صاحب املركز األخير 
مع باير ليفركوزن صاحب املركز الرابع.

نجم من كوكب آخر

فريق يـــوب هاينكس يتفوق بفارق 

صاحـــب  شـــالكه  عـــن  نقطـــة   20

املركز الثاني وبفارق 21 نقطة عن 

بوروسيا دورتموند

◄

كبـــار ربـــع نهائـــي دوري األبطـــال، 

يرغبـــون في عـــدم االصطـــدام في 

هذا الـــدور وتأجيل ذلك ملواجهات 

نصف النهائي والنهائي

◄

وصل الالعب األرجنتيني ليونيل ميســــــي، جنم برشلونة اإلســــــباني، بهدفيه األربعاء في 
مرمى تشيلســــــي اإلنكليزي في إياب دور الستة عشــــــر لدوري أبطال أوروبا، إلى الهدف 

رقم 100 في البطولة القارية الكبرى.

م ور تتويج ا د مو
ري احمللـــي، فإن
 التقدير بشكل
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برشـــلونة تأهـــل للمرة الــــ11 على 

التوالـــي لربع نهائي أبطـــال أوروبا، 

كأطول مســـيرة للفريق الكتالوني 

في تاريخه بالبطولة

◄
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} بغــداد - أطلقت شــــركة خاصة، في اآلونة 
األخيــــرة، خدمــــة للنقل بطائــــرات هليكوبتر 
مدنية تغطــــي كامل أنحاء العــــراق، موجهة 
أساســــا لرجال األعمال وشركات النفط التي 

تستثمر في العراق.
وكانت شركة البرهان للطيران قد أطلقت 
هــــذه اخلدمة في الشــــهر املاضي، وهي جزء 
من تكتــــل مقره العراق وله فــــروع في إمارة 

دبي والعاصمة البريطانية لندن.
وقــــال مســــؤولو الشــــركة إن طائراتهــــم 
الهليكوبتــــر املدنيــــة هــــي اجلهــــة الوحيدة 

املصرح لها بتقدمي هذه اخلدمة في العراق.
وحصلت شــــركة البرهــــان على ترخيص 
مــــن احلكومــــة العراقيــــة لتقــــدمي رحــــالت 
جتاريــــة للشــــركات وخاصــــة للشــــخصيات 
املهمــــة، بطائــــرات الهليكوبتر فــــي مختلف 
أنحــــاء العــــراق. وُتشــــغل الشــــركة طائرتي 
هليكوبتر مصنوعتني فــــي إيطاليا من طراز 
أجستاويســــتالند تتســــع كل واحدة لثمانية 

ركاب.
وأّكــــد حســــام محبوبــــة، املديــــر اإلداري 
للشــــركة أن ”البرهــــان هي املخــــول الوحيد 
العموديــــة  الطائــــرات  باســــتخدام  حاليــــا 

املدنية“.
بعمليــــات  ”نقــــوم  محبوبــــة  وأوضــــح 
اإلســــعاف اجلوي ونقل الشــــخصيات املهمة 
مــــن املطارات املدنية من أي موقع في العراق 
إلى أي موقع آمن. خدماتنا متوفرة للكل، لكن 
وللمستثمرين  النفطية،  للشــــركات  باألخص 
خاصــــة باملناطق النائية، وخدمة اإلســــعاف 
اجلــــوي فــــي حــــاالت اإلصابة، وفــــي حاالت 

الطــــوارئ، فطائراتنا هدفهــــا أن تكون املنقذ 
األول والوحيد الذي يتجاوز الوقت ويتجاوز 

االختناقات املرورية“.
وتوّظــــف هــــذه اخلدمــــة باإلضافــــة إلى 
نقل رجــــال األعمال واملســــتثمرين أيضا في 
التدخــــل الطبي العاجل لنقــــل الضحايا إلى 
املستشفيات من أي مكان بالعراق مبا في ذلك 
حقول النفط النائية في املناطق الصحراوية.

وتقلع خدمة النقل بالهليكوبتر من مطار 
بغداد إلى فندق الرشيد في قلب بغداد، وهو 
احملطة الرئيســــية لرجال األعمــــال األجانب 
داخــــل املنطقة اخلضراء شــــديدة التحصني 
والتي تقــــع فيها مقــــار احلكومــــة العراقية 
والســــفارات األجنبيــــة والتــــي كان ُيحظــــر 
الطيــــران فوقها فيما مضى. كمــــا أنها تقدم 
خدمــــات من مطار بغــــداد إلى حقول نفط في 

كل أنحاء العراق.
ويرفض املسؤولون ذكر تكلفة الرحلة في 
اجتاه واحد لكنهم ُيصرون على أنها أقل من 
اخلدمة التي تقدمها شــــركات األمن اخلاصة 

إضافة إلى أنها تستغرق وقتا أقل.
وأضــــاف حلمي ســــالمة مدير اإلســــكان 
في فندق الرشــــيد ”هذه اخلدمة بالهليكوبتر 
ســــتكون أقل كلفة من خدمة الشركات األمنية 
التي تنقل النزالء بتكاليف مجحفة، قد تكون 
الفكــــرة غريبة بعض الشــــيء، لكن أرجو من 
النــــاس أن يتقبلــــوا هــــذه اخلدمــــة لكونها 
سريعة وفعالة وال تستغرق الكثير من الوقت 

وأقل تكلفة من الشركات األمنية“.
ويعمــــل عــــدد كبيــــر مــــن حــــراس األمن 
اخلــــاص في العراق للمســــاعدة فــــي حماية 

العاملني األجانب واملنشــــآت بشكل أساسي 
فــــي بلد ال تــــزال فيه أحــــداث العنف اليومي 

متثل تهديدا جسيما.
وشــــدد األمني رائف، املدير العام لشــــركة 
البرهان للطيــــران، على أن هذه اخلدمة تقدم 

حال رائعا لتفادي االزدحام املروري.
وتابع رائــــف ”تعتبر خدمــــة الهيلكوبتر 
جيــــدة مقارنة بخدمة النقــــل البري وخاصة 

البــــري  النقــــل  خطــــوط  ألن  العــــراق،  فــــي 
بالعــــراق تعاني من الكثير مــــن الصعوبات 
بســــبب انتشــــار نقاط التفتيــــش والتعرض 
املباشــــر للخطر، بينما النقل اجلوي خاصة 
بالهليكوبتــــر يعمل علــــى أن ُيجنب املواطن 
أو املســــافر أو الشــــخص الذي يشتري هذه 
اخلدمــــة، أو يؤجــــر هــــذه اخلدمــــة، كل هذه 
املشــــكالت، كما أن الهليكوبتر مقارنة بالنقل 

البري هي أســــرع وســــيلة وأكثر أمانا وأقل 
كلفة“.

ودعــــا العــــراق مســــتثمرين أجانــــب في 
ينايــــر املاضي للمســــاعدة فــــي عملية إعادة 
بنــــاء البالد بعد هزمية تنظيم داعش. وقالت 
احلكومة إنها سوف حتتاج ما يصل إلى 100 
مليــــار دوالر إلعادة بناء املــــدن التي دمرتها 

احلرب.

ــــــى ترخيص من احلكومة يخّول لهــــــا تأجير طائرات  حصلت شــــــركة عراقية خاصة عل
هليكوبتر مدنية لرجال األعمال والشــــــخصيات الهامة، باإلضافــــــة إلى إمكانية تدخلها 

السريع في حاالت الطوارئ بشكل سريع وفعال.

استجابة سريعة وفورية

} اعتــــادت البشــــرية في عصرنــــا هذا، على 
وجود ذلك اجلسد الرهيف الضئيل والصوت 
اآللي الذي ينطق مبا ال يعجب غالبية البشر. 

اليوم لم يعد ستيفن هوكينغ موجودا.
تعالــــوا نتحدث عــــن هوكينغ ليس كقيمة 

علمية، بل كأيقونة اجتماعية عاملية.
ذات يوم أسّر لي مخرج سينمائي صديق 
أنــــه يريد صناعــــة أيقونــــات كرتونية تنجح 
ثقافيا وشعبيا وجتاريا. فأخذنا نقّلب األمر. 
من يصلح من رموزنا التاريخية ليكون أيقونة 
كرتونيــــة حقا؟ فكرنا بجلجامش ورســــمناه. 
باعتبــــاره جــــّدا أعلــــى حلضارتنــــا، وفكرنا 
باعتبارهما  ورســــمناهما  وأليسار  بهنيبعل 
رســــولني ما بني شــــرق املتوســــط وقرطاج. 

صالح الدين؟ زرقاء اليمامة؟ الرازي؟
فّكرنا بالعديد مــــن أولئك، لكننا لم جنزم 
أن أي واحــــد منهم قد يصلــــح للتحويل إلى 
شخصية جتتاح األسواق، خاصة مع شركات 
هوليــــوود مثل شــــركة كولومبيــــا التي كان 
املخــــرج الصديق قد تواصل معها بالفعل من 

أجل ذلك املشروع.
قلــــت له إننا نبحث فــــي االجتاه املعاكس 
للزمن. قــــال: كيف؟ قلت: انظر إلــــى الذهنية 
العامليــــة كيف تفّكر. انظر مثال إلى مسلســــل 
”آل سيمبســــون“. لقد قاموا بجلب كل شــــيء 
إلى الكرتــــون. حتى ســــتيفن هوكينغ والري 
كينــــغ، بيل غيتــــس، بينديكيــــت كامبرباتش 
وشــــخصيات أخــــرى ظهــــرت في املسلســــل 
الكرتوني األكثر شــــهرة فــــي تاريخ الواليات 

املتحدة.
لكــــن هــــؤالء جميعــــا أشــــخاص أحيــــاء 
يتنفســــون هواء هــــذا اليــــوم ويتفاعلون مع 
الناس. وهذا ما ال نفعله نحن، حني نستجلب 
مومياءات من املاضي لكي تلعب مع األطفال.
عالم الفيزياء الذي غــــادر األرض لم يكن 
مجّرد أســــتاذ جامعــــي، بل متّكــــن َمن حوله 
ِمن حتويلــــه إلــــى أيقونة حاضــــرة، يعرفها 
حتــــى عمال النظافــــة في الشــــوارع املعتمة. 
وهذا بفضل قدرة املجتمعــــات احلديثة على 

االستثمار بالفرد. وهو ما ال نتقنه نحن.
ولو كنت أملك شركة لإلنتاج السينمائي 
لقّدمت مسلسالت من بني أبطالها من هو قادر 
علــــى التأثير في الواقع مــــن خالل حضوره، 
ســــلبا أم إيجابا، مثل السياب ونزار وأحمد 
زويل وشــــادية حبال ومصطفى السيد وعلي 
الوردي بقبعته الفيصليــــة وعبدالله باخلير 
ووليد جنبــــالط وهيفاء وهبــــي وعبدالفتاح 
ذلــــك  ســــوى  يجمعهــــم  وآخريــــن ال  مــــورو 
”الكاراكتــــر“ الــــذي يتمتع بــــه كل واحد منهم 
والذي بوسعه أن يجلب املتعة عبر املشاهدة.
أما اليوم فســــأنتظر املجتمعات الغربية 
ألرى مــــن الشــــخص التالي الذي ستجلســــه 
على مقعد ســــتيفن هوكينغ الفــــذ والعبقري 
واحلاضر مهما غاب، والــــذي أراد أن ُتنحَت 
علــــى قبره تلــــك املعادلــــة التــــي تلخص كل 
شــــيء (S=πAkc3/2hG)؛ والتي تعّبر عن فكر 
هوكينغ بأن الثقوب الســــوداء ليست سوداء 
متامــــا، بل تطلــــق إشــــعاعا ســــّماه العلماء 

”إشعاع هوكينغ“ احلضاري.. رمبا.

صباح العرب

إبراهيم الجبين

تاكسي طائر هربا من أزمة ازدحام الشوارع في العراق

} ليام - طردت الســـلطات في موقع ماتشـــو 
بيتشـــو األثري الشهير أو كما يسمى ”القلعة 
الضائعة“ في البيرو ثالثة سياح ألنهم كانوا 
يلتقطـــون صورا لهـــم كاشـــفني مؤخراتهم، 

بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقال متحدث باســـم الشرطة إن ”السياح 
الثالثـــة كشـــفوا عـــن مؤخراتهـــم والتقطوا 

صورا“.
وأضـــاف ”من غير املســـموح به فعل ذلك 
في هذه األماكن“، ولذا وقع طردهم من املكان 

ولكن لم يتعّرضوا للتوقيف.
ووفقـــا للمتحـــدث باســـم الشـــرطة، فإن 
الســـياح الثالثـــة هـــم أملانـــي فـــي احلادية 
والعشرين وسويسري في الرابعة والعشرين 

وهولندي في السادسة والعشرين.
وتنظر الســـلطات في البيـــرو إلى أعمال 
كهـــذه على أنها مســـاس بالثقافـــة الوطنية. 
وتعد قلعة ماتشـــو بيتشو من املواقع األثرية 
الشهيرة واملقاصد السياحية الكبرى في هذا 
البلـــد، وهي تعود حلضـــارة األنكا في القرن 

اخلامس عشر.
وســـبق أن نّبهت وزارة الثقافة في يونيو 
من العام 2014 السياح إلى عدم خلع مالبسهم 
فـــي القلعة بعدما عمد عـــدد كبير منهم لفعل 
ذلـــك والتقـــاط صور، وذلـــك ألهميـــة مدينة 
ماتشو بيتشـــو التي قامت منظمة اليونسكو 
بتصنيفها في قائمة التراث العاملي عام 1983، 
باإلضافـــة إلـــى أنها إحـــدى عجائـــب الدنيا 

السبع اجلديدة.

طرد سياح من قلعة 
تاريخية بسبب مؤخراتهم

} مرصاتة (ليبيا) - يســــعى نــــادي ”أنا أقرأ“ 
للكتــــاب في مدينة مصراتة الســــاحلية بليبيا 
إلــــى تطبيــــق حكمة تقــــول ”القلــــم أقوى من 
وذلك عبر تنظيم معــــارض ُتعرض  الســــيف“ 

فيها الكتب في صناديق أسلحة وذخائر.
تأسس النادي في عام 2016 وبدأ في اآلونة 
األخيــــرة عرض كتب في صناديق قدمية كانت 
ُتستخدم قبل ذلك في تخزين أسلحة وذخيرة.

وأوضح سفيان قصيبات، مؤسس النادي، 
أن الفكــــرة من ذلك هي التعبير بشــــكل رمزي 

عن استبدال سنوات العنف بعادة أكثر فائدة 
أال وهي القراءة، مشــــيرا إلــــى أن ”الهدف من 
ذلك إقامة معرض رمزي لإلشــــارة إلى تبديل 
الســــالح والذخائر بســــالح الكتــــب وإحداث 
تغيير فــــي الوعــــي الثقافي والفكــــري داخل 
املجتمــــع بــــأن أهميــــة القــــراءة املعرفية هي 

األساس بدال من السالح القاتل“.
وقــــال زائر ألحد معــــارض الكتــــاب التي 
ينظمها النــــادي إن ”طريقة عرض الكتاب في 
صنــــدوق الذخيــــرة فكرة حديثــــة، أعتقد على 

األقل أنهــــا حتمل فــــي بالدنا رســــالة مهمة، 
رســــالة فيها دعوة إلى القراءة بدل احلروب، 
هي رســــالة مهمة في ظل الظرف الذي تشهده 
بالدنــــا، حيــــث التوترات األمنيــــة، ومقولة ال 
صوت يعلو فوق صــــوت املعركة. فنادي أقرأ 
ومنتسبوه أرادوا أن يقولوا إن صوت الكتاب 
أعلى من صوت املعركة، وإن الكلمة أقوى من 

الرصاصة، والكتاب أهم من البندقية“.
ويضــــم النــــادي 100 عضــــو يجمعــــون 

الكتب من متبرعني.

متكن علماء صينيــــون، باالعتماد  } بكــني – 
على تكنولوجيا إطالق الصواريخ، من تطوير 
قلــــب اصطناعــــي، قادر على ضــــخ الدم لفترة 
أطــــول، والتقليل من األضــــرار التي قد تلحق 

بالشرايني.
تاميــــز  غلوبــــال  صحيفــــة  وأوضحــــت 
الصينيــــة، أّن القلب االصطناعــــي ّمت إجنازه 
بالتعــــاون بــــني أكادمييــــة تكنولوجيا إطالق 
الصواريخ التابعة لشــــركة العلوم الفضائية 

والتكنولوجيــــة، ومستشــــفى تيجــــني تيــــدا 
املختص مبعاجلــــة أمراض القلــــب واألوعية 

الدموية.
وأطلــــق العلماء على القلــــب االصطناعي 
اجلديد، اســــم ”القلب الفضائي“، وأوضحوا 
أّنهــــم ســــيختبرون ابتكارهــــم اجلديــــد، على 

بعض احليوانات.
ويذكــــر أّن القلــــب االصطناعي ُيســــتخدم 
عادة في حاالت انتظــــار املريض لزرع القلب، 

أو فــــي حال عدم إمكانية إجراء عملية 
نقل القلب الطبيعي. وبشكل عام تبلغ 
قيمة القلب االصطناعي الواحد، نحو 
150 ألــــف دوالر، غير أنــــه من املنتظر 
أن تكــــون قيمــــة القلــــب االصطناعي 

الصيني أرخص من نظيره اآلخر.
ويعاني أكثر من 26 مليون شخص حول 

العالــــم من متاعب فــــي القلب، فــــي ظل ندرة 
واضحة في عدد املتبرعني.

ليبيون يسعون إلى استبدال األسلحة بالكتب

تكنولوجيا إطالق الصواريخ تشحن قلبا فضائيا بالحياة

} فنانة مينية حتمل حجرا عليه صورة للرســـام الهولندي فينســـنت فان غوخ، تعيد رسمها على اجلدار، اخلميس، في إطار حملة حتت عنوان ”يوم 
مفتوح للفنون“، وذلك دعما للسالم في العاصمة اليمنية صنعاء.

{فريق من المربيات}، لخدمة  قررت النجمة األميركية بيونسيه وزوجها المغني الشهير جاي زي، االستعانة بـ
أبنائهما الثالثة أثناء قيامهما بجولة غنائية مشتركة، من المقرر أن تبدأ في السادس من يونيو المقبل لمدة نحو 

4 أشهر، بأميركا الشمالية وأوروبا.

>

نا رســــالة مهمة، 
ءة بدل احلروب، 
ظرف الذي تشهده 
منيــــة، ومقولة ال 
عركة. فنادي أقرأ 
إن صوت الكتاب 
 الكلمة أقوى من 

البندقية“.
ضــــو يجمعــــون 

راء عملية 
 عام تبلغ 
حد، نحو
ن املنتظر
صطناعي

آلخر.
ون شخص حول 

ب، فــــي ظل ندرة 

مة 
مدة نحو
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