
} بغــداد - ازدادت وتيرة التظاهرات الناقمة 
في العراق على الطبقة السياســــية والفســــاد 
وتردي الوضع االقتصــــادي قبيل االنتخابات 

البرلمانية المزمع إجراؤها في مايو المقبل.
وتعبر التظاهرات التي انطلقت عفوية في 
بغداد وكربــــالء وذي قار وكركــــوك، عن حالة 
االســــتياء الشــــعبي المتفاقمة لدى العراقيين 
من الوضع السياسي وشيوع الفساد وانعدام 

الخدمات.
ومــــع أن هــــذه التظاهــــرات االحتجاجية 
ال يعــــول عليها في تغيير الوضع السياســــي 
فــــي البــــالد، إال أنها تبعث رســــالة شــــديدة 
للسياســــيين بأن غالبية العراقيين ال يعولون 

على نتائج االنتخابات القادمة.
تبذلهــــا  التــــي  المحــــاوالت  كل  وبرغــــم 
التيارات المدنيــــة لإليحاء بأن التغيير ممكن 
في العــــراق عن طريق االنتخابــــات فإن هناك 
شعورا متزايدا لدى العراقيين، الشباب منهم 
باألخص، بأن تلك االنتخابات ســــتعيد إنتاج 

النظام السياسي الفاشل نفسه.
ال ألن نتائــــج تلك االنتخابات ســــتتعرض 
للتزويــــر، وهي قناعة عززتها مؤخرا شــــكوك 
أميركيــــة، فحســــب، بــــل وأيضا ألن مــــا يراه 
الطبقــــة  أن  يؤكــــد  بأنفســــهم  العراقيــــون 
السياســــية التي فشــــلت في إدارة البلد طوال 
اثنتي عشــــرة ســــنة تعيد تنظيم صفوفها من 
خالل تحالفات جديدة اســــتعدادا لفترة حكم 

جديدة.
وصــــارت هــــذه المعطيات بمثابــــة محفز 
إضافــــي لكي يطالب العراقيــــون بالتغيير عن 
طريق االحتجاج المباشــــر مــــن خالل النزول 

إلى الشوارع.
وقال مراقب سياسي عراقي ”إذا ما كانت 
تلــــك التظاهــــرات قد بدأت عفويــــة فإنها هذه 
المــــرة لن تتعرض لالمتصاص من قبل التيار 
الصدري كما حدث للتظاهرات السابقة. وذلك 
ألن غرضها هذه المرة موجه ضد االنتخابات 
باعتبارهــــا ال تشــــكل حال ألزمــــات المجتمع 

العراقي“.
وأضاف المراقب فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”ألن التيــــار الصــــدري قد تحالف مــــع تيارات 
مدنيــــة فــــي وقت ســــابق مــــن أجــــل خوض 
االنتخابات فإن تظاهرات احتجاجية من هذا 
النــــوع لن تروق له. تشــــاركه في ذلك الموقف 
األطــــراف المدنيــــة التي تحالفــــت معه. وهو 
مــــا يعني إمكانية أن توجــــه إلى المتظاهرين 
التهمة التقليدية الساذجة بكونهم بعثيين أو 
من أيتام النظام السابق. وهي تهمة لن يكون 
لها أي أثــــر ُيذكر علــــى المتظاهرين، ذلك ألن 
معظمهم شباب ال يحملون شيئا من الذكريات 

عن عراق ما قبل االحتالل“.

} أنقــرة - يعمل الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان على توظيـــف ”الســـيطرة الكاملة“ 
علـــى مدينة عفرين الســـورية لتحقيق أهداف 
سياســـية، عبر تحويل دخـــول مدينة صغيرة 
تســـيطر عليهـــا ميليشـــيا كردية إلـــى إنجاز 
استراتيجي يوحي بتماسك النظام اإلسالمي 
الحاكم، بعد سلسلة من اإلخفاقات االقتصادية 
والسياســـية منذ محاولة االنقالب العســـكري 

الفاشلة عام 2016.
وتقـــدم الحكومـــة التركيـــة تمكنهـــا بعد 
شـــهرين كاملين من القتـــال والقصف الجوي 
التركـــي للمقاتلين األكـــراد باعتباره أمرا غير 
متوقع، ونصرا عســـكريا كبيرا، رغم االختالل 
الحاســـم في ميزان القوة بين الجيش التركي 

والقوة الكردية الصغيرة.
وقـــال أردوغـــان إن بـــالده ”لقنت درســـا 
للذين يحاولون تأســـيس دولـــة إرهابية على 
حدودهـــا“. وكان قبـــل ذلـــك أعلـــن ســـيطرة 
القوات المشاركة في عملية ”غصن الزيتون“، 
بشـــكل كامل، على مركز مدينة عفرين بالريف 
الشمالي لمحافظة حلب السورية، مضيفا أنه 
تم ”تحييد 3603 إرهابيين منذ انطالق العملية 

في منطقة عفرين“.
لكـــن اإلدارة المحلية الكرديـــة في عفرين 
سارعت بالقول إن الحرب على القوات التركية 
والقـــوات المتحالفـــة معهـــا ”دخلـــت مرحلة 
جديدة“. وأضافت في بيان أنها قررت ”إجالء 

المدنيين من المدينة لتجنب أسوأ كارثة“.
وأكدت أن القوات موجـــودة في كل أنحاء 
عفرين وستهاجم مواقع تركيا وحلفائها كلما 
أتيحت لها الفرصة، وســـتتجنب أي مواجهة 

مباشرة.
ويعني ذلك أن القوات الكردية قررت العمل 
بطريقـــة الكـــر والفر، وشـــن حـــرب عصابات 
على الجيش التركي، دون التســـبب في وقوع 

ضحايا مدنيين.
وقـــال خبراء في الشـــؤون العســـكرية إن 
اصطدمـــت مع واقع  حملة ”غصـــن الزيتون“ 
عســـكري للمنطقـــة لـــم يكـــن في الحســـابات 
العســـكرية التركية وهو مـــا أخر تقدم الحملة 
العســـكرية، وأن ســـقوط مدينة عفرين لم يجر 
بســـبب القوة العســـكرية التركيـــة، فالمدينة 
كان بإمكانها الصمود ألشـــهر إضافية، ولكن 
جـــرى نتيجة مداوالت دولية كبرى أفضت إلى 

انسحاب القوات الكردية من المدينة.
ويعنـــي انســـحاب القـــوات الكرديـــة من 
المدينة أن تطويقها ”بشـــكل كامل“ كان دعاية 

فقط، ولم يعكس واقعا على أرض المعركة.
ويقول مراقبون إن روســـيا ســـعت لتعقد 
اتفاقـــا مـــع تركيا يســـمح لها بدخـــول مدينة 
عفرين دون ضغوط، فـــي المقابل تعمل تركيا 
علـــى ســـحب تنظيمي أحـــرار الشـــام وفيلق 

الرحمـــن المدعومين مـــن قبلها مـــن الغوطة 
الشرقية.

ويفتـــح ذلـــك الطريق أمام قـــوات الجيش 
الســـوري لدخول مدينتي حرســـتا وحمورية 
في الساعات المقبلة، ويترك مدينة دوما، التي 
يســـيطر عليها جيش اإلســـالم، مكشـــوفة في 
مواجهة قصف الطائرات الســـورية والروسية 

العنيف.
ورأى الخبـــراء أن الجانـــب التركـــي يريد 
االحتفال بأي نصر مهما كان صغيرا، فالجميع 
يعرف أن قوة الميليشـــيات الكردية ضعيفة ال 
يمكن في الحسابات العسكرية االستراتيجية 

مقارنتها بالجيش التركي.
ولفـــت هـــؤالء إلى أن تركيا لـــم تتمكن من 
حصار عفرين وهو ما مكن القوات الكردية من 
االنســـحاب. كما أن العديد من المدن الكردية 
الســـورية كانـــت تتســـلم جثاميـــن المقاتلين 
األكراد وتشـــيعها مما يعني أن مسألة تطويق 

عفرين بشكل كامل غير حقيقية.
وتخشى أنقرة إقامة حكم ذاتي كردي على 
حدودها على غرار كردســـتان العراق، وطالما 
أكـــدت رفضها لـــإلدارة الذاتية التي أنشـــأها 
األكراد في ثالثة ”أقاليم“ في شـــمال وشـــمال 

شـــرق البـــالد، بينها إقليـــم عفريـــن. وخالل 
نحو شـــهرين من العملية العسكرية، سيطرت 
القـــوات التركية على مســـاحات واســـعة في 
منطقة عفرين بينها الشريط الحدودي، قبل أن 

تتمكن األحد من دخول المدينة.
وقـــال مراقبون للشـــؤون الســـورية إن ما 
جرى فـــي عفريـــن ال ينفصل عـــن التكتيكات 
المعروفـــة للجانب الكردي منـــذ انخراطه في 
الحرب في ســـوريا. فالقوات الكردية اعتمدت 
دائما خيار الخروج من المواجهة المباشـــرة 
تجنبا لدفعها خســـائر كبيرة واالعتماد الحقا 
علـــى حـــرب العصابات. وهذا تمامـــا ما أكده 

بيان اإلدارة المحلية الكردية لعفرين.
وتعتـــرف مصـــادر كردية في ســـوريا بأن 
الموقف السياســـي الكـــردي يتعرض لتراجع 
بســـبب تعـــارض الطموحـــات الكرديـــة مـــع 
حســـابات الدول الكبرى، وأن فشل االستفتاء 
فـــي إقليم كردســـتان في شـــمال العـــراق في 
أكتوبـــر الماضـــي أدى إلى إصابة المشـــروع 
الكردي اإلقليمـــي برمته بنكســـة يدفع ثمنها 
األكراد في سوريا. وتسبب تراجع قوة األكراد 
في العـــراق في تقهقـــر سياســـي لألكراد في 

سوريا.

ووثق المرصد مقتل أكثر من 400 مقاتل من 
الفصائل الســـورية الموالية ألنقرة. كما أعلن 

الجيش التركي عن مقتل 46 من جنوده.
وتكشـــف مصـــادر فـــي تركيـــا أن أنقـــرة 
تخشـــى من حرب عصابات تستنزف الجيش 
التركي شـــمال ســـوريا ال ســـيما فـــي عفرين، 
وهـــو أمر ينوي األكـــراد انتهاجـــه وفق بيان 
اإلدارة المحليـــة لعفريـــن. وتضيف المصادر 
أن متخـــذي القرار في تركيـــا يفضلون إجراء 
ترتيبـــات إدارية أمنية لتنظيـــم المنطقة التي 
تســـيطر عليها تركيا في ســـوريا بما يســـهل 

تخفيف التواجد العسكري التركي هناك.
وتقول المصـــادر إن الوجـــود التركي في 
شـــمال ســـوريا بات دائمـــا أو طويـــل األجل 
بانتظار نضوج تفاهمات إقليمية دولية كبرى 

إلنتاج تسوية تنهي الحرب في سوريا.
ويرى هـــؤالء أن تركيا التـــي فقدت كثيرا 
من أوراقها الســـورية منذ التدخل العســـكري 
الروســـي وبعـــد ذلـــك األميركـــي، ستتمســـك 
بتواجدها العســـكري شـــمال ســـوريا كورقة 
يجـــري التفاوض حولها الحقـــا، ما يجعل من 
تركيا قوة مقررة في مستقبل سوريا الداخلي 

واإلقليمي.

الروســـي  الرئيـــس  يســـتعد   - موســكو   {
فالديمير بوتين لكتابـــة فصل جديد من قصة 
روسيا في سياق يشـــبهه ويعكس شخصيته 
السياســـية  وعقليتـــه  الرتيبـــة،  الجامـــدة 
المتناقضة، التي تتسم بالمغامرة العدوانية، 
ونظرتـــه إلى النظام العالمـــي التي تقوم على 
قناعة أنه يتكون من ”قطيع من أعداء روسيا“.
واالنتخابـــات الرئاســـية التـــي أجريـــت 
باألمس هي أهم انتخابات تجرى في روســـيا 
علـــى اإلطـــالق، إذ ســـتمثل شـــرعية الجولة 
الثانية من حرب بـــاردة يتوق بوتين لخوض 

غمارها مع الغرب.
وطـــوال 18 عامـــا مثل بوتيـــن عامل أمان 
بالنســـبة للمواطنين الروس، الذين يرون فيه 
”مخلصـــا“ مـــن الفوضى التي أعقبـــت انهيار 
االتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن 

الماضي، وقائـــدا لنزعة جماهيرية تتذكر بألم 
هزيمة مريرة على يد الغرب.

ويقول باحثون أوروبيون إن سياق صعود 
بوتيـــن منطقي نظـــرا للبراغماتيـــة الغريزية 
للـــروس في مرحلة ما بعد انهيار الشـــيوعية. 
وأضافـــوا ”ماذا تنتظر مـــن أمة تعرف أنها ال 
تمثل ندا للغرب في االقتصاد أو القوة الناعمة 
أو التكنولوجيا، غير دعم االستثمار في قوتها 

العسكرية والنووية؟“.
ويقـــول فيتالـــي شـــكيلياروف، الباحـــث 
االستراتيجي والخبير في الشؤون الروسية، 
إن ”وظيفة القاعدة النووية الروســـية الكبرى 
تأجيل أحد االحتمالين: إما أن تجبر روســـيا 
علـــى االنضمـــام إلـــى صفـــوف الناتـــو فـــي 
المســـتقبل، وهو مـــا يعني تقليـــال كبيرا في 

اإلنفاق العسكري، وإما ينهار البلد“.

وأضاف ”الترســـانة النووية المكلفة التي 
خلقتها روســـيا الســـوفييتية ويحاول بوتين 
إعادتهـــا إلى قوتها الســـابقة، تلتهـــم أمواال 

ضخمة، لكنها ال تشتري سوى الوقت“.
وتســـببت سياســـة بوتين هذه في كســـب 
والء الطبقة األوليغاركية التقليدية، وشـــريحة 
كبيـــرة مـــن المنتمين لمجتمع ”كـــي جي بي“ 
القديـــم، والمحافظين الـــروس، الذين مازالوا 

يرون العالم من منظور تآمر سوفييتي.

لكن في الوقت نفســـه، مازال بوتين يطمح 
فـــي داخلـــه للحصول علـــى اعتـــراف البيت 
األبيض. ويقـــول محللون أميركيون إن ”عقدة 
روسيا تجاه الواليات المتحدة مازالت بنفس 

قوتها السابقة“.
وقال شـــكيلياروف ”شـــعور بوتين تجاه 
الغرب يشـــبه نظـــرة نيكيتا خروتشـــوف بعد 
خطابه في األمم المتحدة عام 1960، الذي هدد 
فيه الغرب بالحذاء. مثل خروتشـــوف، بوتين 
يريد أن يأخذ الغرب روســـيا على محمل الجد 
كقـــوة عظمى، وهذا يتطلب أوال عدم رفع ورقة 

العقوبات المهينة في وجهها“.
ولعبت الحرب السورية دورا محوريا عبر 
قيـــام بوتين بتوظيفها كورقة ضغط للحصول 
على هذا االعتـــراف. وتمكن من خالل التدخل 
العســـكري فـــي ســـبتمبر 2015 لدعـــم نظـــام 

الرئيس بشـــار األسد، من استعادة موطئ قدم 
متقدم لروسيا في الشرق األوسط.

رئيســـا  كان  أن  منـــذ  بوتيـــن،  ويؤمـــن 
لالستخبارات الروسية ”اف اس بي“، ورئيسا 
للـــوزراء في عهد بوريس يلتســـين عام 1999، 
بأن سياســـات االتحاد السوفييتي، في إجبار 
الغرب على رؤية روســـيا كقوة عظمى مكافئة 
عبر سباق التســـلح النووي، كانت صحيحة، 
لكنها نفذت بشـــكل خاطئ. ويضع ذلك روسيا 
أمـــام خطر العـــودة إلى المواجهـــة في القرن 
الحـــادي والعشـــرين بسياســـات تنتمي إلى 

حقبة الحرب الباردة.
ولم تشـــكل نتيجة االنتخابات الرئاســـية 
قلقا يذكر بالنسبة لبوتين، بقدر ما كان يبحث 
عن نسبة إقبال كبيرة تمنحه تفويضا حاسما 

لتبني رؤيته المثيرة للجدل.
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• الرئيس الروسي يطمح العتراف غربي بروسيا كقوة توازن في النظام العالمي  • االنتخابات إجراء غير مؤثر للحصول على الشرعية

بوتين.. رئيس «تحديثي» بعقلية السوفييت وسياسات الحرب الباردة

تركيا تستعد لبقاء عسكري طويل األمد في شمال سوريا

إضرام النار في تفاهمات سياسية سابقة

• األكراد يتحولون إلى تكتيك حرب العصابات سعيا لتكبيد الجيش التركي خسائر كبيرة

فيتالي شكيلياروف
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} القاهــرة – يشـــكل احلفـــاظ علـــى التهدئة 
مع مصر ضـــرورة ملحـــة بالنســـبة للرئيس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير الذي يواجه 
أزمات في الداخل تستوجب عدم فتح جبهات 
جديدة وتســـكني أخـــرى، وهو أحـــد مبررات 

زيارته إلى القاهرة االثنني.
وأوضح بيان للرئاســـة املصريـــة، األحد، 
أن زيـــارة الرئيس الســـوداني تســـتمر ليوم 
واحد، وتأتي في إطار مواصلة التشـــاور بني 
الرئيسني، وبحث ســـبل تعزيز العالقات التي 

تربط بني البلدين في كافة املجاالت.
وعكست التعليقات الرسمية من اجلانبني 
نبرة تفاؤل تتماشـــى مع الهدوء املستمر منذ 
لقاء السيســـي والبشـــير على هامـــش القمة 

األفريقية بأديس أبابا في ٢٧ يناير املاضي.
وحملـــت اللقـــاءات التي تلتهـــا تطورات 
إيجابية، أبرزها عقـــد لقاء رباعي في القاهرة 
بحضور وزيري اخلارجية ورئيســـي جهازي 
املخابـــرات في البلدين فـــي ٨ فبراير املاضي، 
الســـفير  عبداحلليـــم  عبداحملمـــود  وعـــودة 
الســـوداني لدى مصـــر للقاهرة فـــي ٥ مارس 

اجلاري، بعد شهرين من سحبه للتشاور.

وكانت العالقة بني اجلانبني قد شهدت قبل 
أشـــهر قليلة تدهورا واضحا، في ظل تصعيد 
ســـوداني وصف بـ“اخلطيـــر“، كانت أخطره 
تلميحـــات بوجـــود مخطط مصـــري لزعزعة 
االستقرار الســـوداني من اجلهة الشرقية مع 

إريتريا، األمر الذي نفته القاهرة.
وهنـــاك قناعـــة مصريـــة بـــأن التصعيـــد 
الســـوداني هـــو نوع مـــن االســـتفزاز حلرف 
األنظار عن االحتجاجات التي شـــهدتها أكثر 
مـــن محافظة ســـودانية جراء رفع األســـعار، 
وأيضا لتبرير انخـــراط اخلرطوم في عالقات 

واسعة مع كل من أنقرة والدوحة.
ووصـــل تعاون الســـودان مـــع تركيا إلى 
حد االتفاق على تســـليم جزيرة ســـواكن ذات 
املوقع االستراتيجي املطل على البحر األحمر 
إلى أنقـــرة بذريعة إعادة تعميرها وتطويرها. 

ناهيـــك عـــن التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن 
التفاهمات العسكرية واالقتصادية، وغالبيتها 

غير معلنة.
ولم تتـــورط مصر فـــي مبادلة الســـودان 
التصعيـــد بآخر مضاد، لكنهـــا لم تخف قلقها 
من حرص البشـــير على دعم التيار اإلسالمي، 

وااللتصاق مع توجهات كل من تركيا وقطر.
القضايـــا  إثـــارة  اخلرطـــوم  وتعمـــدت 
التقليديـــة مع مصر للتشـــويش علـــى حقيقة 
عالقتهـــا بأنقرة، وترديـــد نغمة اخلالف حول 
النـــزاع احلـــدودي على ملكيـــة مثلث حاليب 
وشالتني وأبورماد، ودعم املعارضة والتدخل 

في الشؤون الداخلية.
ولم تقتنع مصر بكل املبررات التي ساقتها 
اخلرطوم لإليحاء بأن عالقتها بأنقرة والدوحة 
بعيدة عن التأثير علـــى األمن اإلقليمي ملصر، 
وبدأت التفكيـــر في بدائـــل للتعاطي مع هذه 

املستجدات.
وكانـــت مصر دوما تتعامل مع الســـودان 
على أنه دولة موحدة ذات أهمية استراتيجية 
بالنسبة لها، فمن الناحية احلدودية هي دولة 
جوار مهمة من جهة اجلنوب، وبينهما حدود 

مشتركة تتجاوز األلف كيلومتر.
هذه احلدود حتولت إلى مصدر إزعاج دائم 
بعد صعود جماعة اإلخـــوان للحكم في مصر 
مـــن يونيـــو ٢٠١٢ إلى يونيـــو ٢٠١٣ والتقائها 
مـــع النظام احلاكم بالســـودان ذي التوجهات 
اإلسالمية، وبسقوط اجلماعة حتول السودان 
إلـــى مـــأوى للكثير مـــن عناصرهـــا املطلوبة 
قضائيا، وهناك شـــكوك في دور للخرطوم في 

عمليات تهريب أسلحة وإرهابيني إلى مصر.
وفشـــلت املعلومات املوثقة التـــي قدمتها 
مصر للســـودان في وقف سياســـاته املعادية، 
ألن احلركة اإلســـالمية نافذة في دوالب احلكم 
باخلرطـــوم، وهـــي التـــي حالـــت دون فرملة 

االندفاع نحو التعاون مع اإلسالميني.
وتزامنت هذه املسألة مع تصاعد حدة أزمة 
سد النهضة، عندما وقف السودان صراحة مع 
إثيوبيا، ما يضر مبصالح مصر املائية، وهي 
أحد أهم الثوابت فـــي توجهات القاهرة نحو 

أفريقيا.
وكشـــفت مصـــادر لـ“العـــرب“، أنـــه رغم 
السلوك الســـوداني املثير للجدل فإن التفكير 
املصري، ظل متمسكا برؤيته القدمية والسعي 
لتفويت العواصف القادمـــة من اجلنوب عبر 
التعامـــل الهادئ مـــع اخلرطـــوم. وأوضحت 

املصادر، أن ذلـــك ال يعني أن القاهرة لم تضع 
ســـيناريوهات بديلة، ملواجهـــة جنوح اجلارة 

اجلنوبية.
وهناك استدارة استراتيجية في التعاطي 
مع السودان ميكن حتسسها من خالل توطيد 
العالقات مع جنوب الســـودان وإريتريا، حلل 
معضلتـــي التهديـــدات القادمـــة مـــن احلدود 
والنقـــص املتوقع ملياه نهر النيل، جراء ســـد 
النهضة اإلثيوبي الذي شـــارف على االنتهاء 

في ظل تبني السودان موقف أديس أبابا.
ويصـــب هذا االجتـــاه في مـــا يطلق عليه 
باخلطة (ب) التي من غير املستبعد تبنيها في 
املســـتقبل، ألن النظام السوداني غير مأمون، 
فقد ينحنـــي للعواصف لكنه يعود إلى عاداته 

مبجرد جتاوزها.
وتقـــوم املفردات الرئيســـية لهـــذه اخلطة 
علـــى تطوير العالقات مـــع جوبا وإحياء قناة 
جونقلـــي بطول ٣٦٠ كيلومترا لالســـتفادة من 
املياه مبنطقة السدود ومستنقعات بحر اجلبل 
وتوصيلها إلى مصر، وكان قد مت بالفعل حفر 
٢٦٠ كيلومتـــرا قبـــل أن يتوقف املشـــروع منذ 

حوالي ثالثة عقود.
وتأتـــي أهميـــة القنـــاة مـــن تخفيف حدة 
األضـــرار املائيـــة الواقعة على مصر بســـبب 
مشروع سد النهضة الذي قارب على االنتهاء، 
وجتـــاوز العقبـــات التـــي تضعهـــا إثيوبيـــا 
والسودان في ملف املياه احليوي، ونزع ورقة 

مهمة من اخلرطوم.
أمـــا أهميـــة إريتريـــا فلهـــا عالقـــة قوية 
باخلـــالف مع أديس أبابا، لكن لها عالقة قوية 
بشرق السودان املمتد حتى احلدود مع مصر، 
وهي منطقـــة حيوية من الضـــروري االلتفات 
إليهـــا كثيرا وتوطيـــد العالقـــات فيها وعدم 

السماح لدولة مثل تركيا بالتواجد فيها.
وإذا أضيفـــت هذه املســـتجدات إلى تراكم 
األزمـــات الداخلية فـــي الســـودان، يكون من 
الطبيعي أن تسعى اخلرطوم إلى اإلصرار على 
التهدئـــة مع مصر، ألن تنفيـــذ اخلطة البديلة 
يعني أن هناك تخليا عـــن الطرق املعتادة في 
التعامل مع اخلرطوم، وفتح الطريق أمام منط 
جديد مـــن التفكير املصري، رمبـــا يدفع ثمنه 
النظـــام احلاكم. ويقوم الرئيس عمر البشـــير 
بإعـــادة هيكلة للكثير من أجهزة ومؤسســـات 
الدولة وحزب املؤمتـــر الوطني احلاكم، وهي 

عملية صعبة قد تكلفه ثمنا سياسيا باهظا.
ومـــع أن اخلطـــوات ترمـــي إلـــى ضمـــان 
متترس البشـــير في احلكم وإعادة ترشـــيحه 
لفتـــرة رئاســـية ثانيـــة عبر تقليـــص اجلناح 
املناوئ لـــه في احلركـــة اإلســـالمية، مع ذلك 
فإن نتائـــج التغييرات تصب في صالح تهدئة 

طويلة مع مصر.

أو  } عمــان - بات مشـــروع ”قنـــاة البحرين“ 
”قناة الســـالم“ كمـــا يفضل البعض تســـميته، 
أقـــرب إلى التحقق أكثر من أي وقت مضى رغم 
العقبات التـــي تصادفه، والتي تأخذ في معظم 
األحيان أبعادا سياســـية، مرتبطـــة بالتذبذب 
الحاصـــل في العالقات بين األطـــراف المعنية 

به، هذا فضال عن أزمة التمويل.
وتشترك كل من األردن وإسرائيل والسلطة 
الفلســـطينية في إنجاز المشـــروع الذي يقوم 
على ضخ مياه البحر األحمر إلى البحر الميت 
الذي يواجه منذ سنوات أزمة جفاف مستفحلة.
ويشـــكل هذا المشروع أهمية كبرى خاصة 
بالنســـبة لألردن الذي يصنف مـــن أكثر بلدان 
العالم فقرا مائيا، حيث أن نصيب الفرد الواحد 
ال يتجـــاوز 123 متـــرا مكعبـــا، فيمـــا المعايير 
الدولية تقول بضرورة حصول الفرد على 1000 

متر مكعب فما فوق.
ويرى إياد الدحيات، أمين عام سلطة المياه 
األردنية أن ”تحلية المياه هي مستقبل األردن، 
وبالنســـبة لنا، فإن مشـــروع البحـــر األحمر/ 

البحر الميت ضروري“.
وفقد البحر الميت الذي يقع في منطقة وادي 
األردن علـــى الحـــدود مع إســـرائيل واألراضي 
الفلســـطينية، ثلث مســـاحته الســـطحية منذ 
1960، ويشهد مستوى مياهه انخفاضا بمعدل 

متر واحد سنويا.
ويقول فيديريك موريل المهندس الخبير في 
الوكالة الفرنســـية للتنمية، إن ”تدفق مياه نهر 
األردن انخفض منذ عام 1950 من 1.2 مليار متر 
كعب إلى أقل من 200 مليون متر مكعب“. وهذا 
التراجع يعـــد كارثة للبحر الميـــت وللقاطنين 
بالمناطـــق القريبة من أردنيين وفلســـطينيين 

وإسرائيليين.
وللبحر الميت أهمية كبيرة بطينته السوداء 
الغنية وملوحته االســـتثنائية واحتياطاته من 
البوتاس وكونه وجهة ســـياحية، وهو ما جعل 

إسرائيل تنشغل بإعادة إحيائه منذ عقود.
واألفـــكار لوقف تراجع ميـــاه البحر الميت 
كانت دائمـــا موجودة. ففي حوالي العام 1900، 
كان مؤســـس الحركـــة الصهيونيـــة تيـــودور 
هيرتـــزل قد فكـــر بالفعل في حفـــر قناة لتغذية 

البحر الميت من مياه البحر المتوسط.
وأخيرا جاء مشـــروع بناء قنـــاة تربط بين 
البحر األحمر والبحر الميت على أساس مدها 

بشكل كامل على األراضي األردنية ووقع اتفاق 
بين إســـرائيل واألردن والســـلطة الفلسطينية 

بهذا الخصوص في نهاية عام 2013.
وبحســـب خطة المشـــروع ســـيتم مبدئيا 
ضـــخ 300 مليون متـــر مكعب من ميـــاه البحر 
األحمر وتحليـــة المياه فـــي محطة مخصصة 
شـــمال ميناء العقبة األردني (جنوب المملكة) 
للحصـــول على مياه صالحة للشـــرب، على أن 
تنقل المياه المالحة الناتجة إلى البحر الميت 

لمسافة مئتي كلم شماال.
وهذا لن يكون كافيا لتثبيت مســـتوى مياه 
البحر الميـــت، لكنه حل مبدئـــي لوقف جفافه 
بحسب فيديريك موريل المسؤول عن المشروع 

في الوكالة الفرنسية للتنمية. 
وفي فبراير 2015 تم وضع خطة المشـــروع 
الشـــاملة بموجب اتفاق إسرائيلي أردني. وتم 
اختيار 5 مجموعات شـــركات فـــي نهاية 2016 

مبدئيا للمضي في المشروع.
وما بقـــي عالقا هو إيجـــاد التمويل الالزم 
في مشروع من المتوقع أن تتجاوز كلفته مليار 

دوالر تشمل 400 مليون من المال العام.

وقد تعهـــدت الواليات المتحـــدة واليابان 
بتقديم دعم بنحو 120 مليون دوالر، فيما نسقت 
الوكالة الفرنسية للتنمية مع مجموعة مانحين 
أوروبييـــن مـــن فرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا 
واالتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي، 
مستعدة لتقديم 140 مليونا ضمن قرض بفائدة 

مناسبة لألردن.
ويقـــول موريـــل ”لـــم نكـــن من قبـــل أقرب 
مـــن تنفيـــذ هـــذا المشـــروع، لكنه يفتقـــر إلى 
الزخـــم األخيـــر مـــن قبـــل الســـلطات األردنية 

واإلسرائيلية“.
وكانت المحادثات حول المشـــروع جمدت 
منـــذ الصيف الماضي بعـــد أن قتل ضابط أمن 
إســـرائيلي أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل 
في عمان. إال أنها من المتوقع أن تستأنف بعد 

أن قدمت إسرائيل اعتذارا في يناير.

} دمشق -  زار الرئيس السوري بشار األسد 
األحد، جنودا ســـوريين في الغوطة الشـــرقية 
قرب دمشـــق، التي استعادت القوات الحكومية 
السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من مساحتها.

للرئاســـة  الرســـمية  الحســـابات  ونقلـــت 
الســـورية على مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
صورا لألسد وقد تجمع حوله جنود أمام دبابة 
في شـــارع بدت عليـــه آثار المعـــارك، وأرفقت 
الصـــور بتعليق ”على خطوط النار في الغوطة 
الشـــرقية.. الرئيس األســـد مع أبطال الجيش 

العربي السوري“.
وتعـــد هذه الزيارة األولى لـــه إلى المنطقة 
منذ ســـنوات، بعدما كانت قد تحولت إلى أحد 

أبرز معاقل الفصائل المعارضة العام 2012.
ويحـــاول األســـد من خـــالل هـــذه الزيارة 
إرسال رســـالة تحد للخارج بأنه بات مسيطرا 
على األمور، وأنه ال يخشى ضربة أميركية كثر 

الحديث عنها في الفترة األخيرة.
وتشـــن القـــوات الحكومية منـــذ 18 فبراير 
حملة عســـكرية علـــى الغوطة الشـــرقية بدأت 
بقصـــف عنيف ترافـــق الحقا مـــع هجوم بري 
تمكنـــت خالله مـــن الســـيطرة علـــى أكثر من 

ثمانين بالمئة من هذه المنطقة.
ومـــع تقدمها في الغوطـــة، نجحت القوات 
الحكوميـــة فـــي تقطيـــع أوصالها إلـــى ثالثة 

جيوب منفصلة هي دوما شـــماال تحت سيطرة 
فصيـــل جيش اإلســـالم، وحرســـتا غربا حيث 
حركة أحرار الشـــام، وبلدات جنوبية يســـيطر 

عليها فصيل فيلق الرحمن.
ويـــرى الخبيـــر في مؤسســـة ”سنتشـــري 
فاونديشـــن“ األميركـــي آرون لوند أن تقســـيم 
الغوطـــة الشـــرقية يتيـــح للقـــوات الحكومية 
التعامل مـــع كل فصيل على حـــدة، مضيفا أن 

”اليد الطولى ستكون للحكومة“.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد 
تحدث عن مفاوضات منفصلة بين طرفي النزاع 
للتوصل إلى اتفاقات تقضي بإخراج الراغبين 
أو إرساء مصالحات في أجزاء الغوطة الثالثة.

وخالل ســـنوات النـــزاع، شـــهدت مناطق 
ســـورية عدة مثل حلـــب وبلدات قرب دمشـــق 
المقاتليـــن  مـــن  لـــآلالف  إجـــالء  عمليـــات 
المعارضيـــن والمدنيين بموجـــب اتفاقات مع 

القوات الحكومية إثر حمالت عسكرية عنيفة.
ويتوجه هؤالء إلى مناطق تســـيطر عليها 
المعارضـــة خصوصـــا محافظة إدلب (شـــمال 

غرب) التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.
ولكن يبدو األمر أصعب بالنســـبة للغوطة 
الشرقية. ويقول آرون لوند ”إن غالبية مقاتلي 
المعارضة ينحـــدرون أصًال من الغوطة، ولذلك 

سيكون من المؤلم عليهم مغادرة المنطقة“.

{أي حل سياســـي ال يلبي تطلعات شـــعبنا بالحرية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أخبار

الشرقية، لن يمر، سواء كان دولة ذات حدود مؤقتة، أو أي مشاريع مشبوهة}.

نبيل أبوردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

{موضوع عدم مجيء اإلماراتيين إلى بيروت ليس سياسيا بل هو أمني، وبعد االنتخابات سيكون 

هناك استقرار مع عودة للخليجيين}.

حمد سعيد الشامسي
سفير اإلمارات في لبنان
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◄ ذكر اجليش اإلسرائيلي أن قواته هدمت 
األحد، نفقا في قطاع غزة كان نشطاء حركة 
حماس قد حفروه لشن هجمات عبر احلدود.

◄ أفاد قائد عسكري في اجليش السوري 
احلر بسقوط طائرة حربية سورية في منطقة 
القلمون شمال شرق العاصمة دمشق صباح 

األحد.

◄ طعن شاب فلسطيني حارسا أمنيا 
إسرائيليا في البلدة القدمية في القدس األحد 

وأصابه بجروح بالغة قبل أن يقتله شرطي، 
بحسب السلطات اإلسرائيلية.

◄ رعى العاهل األردني امللك عبدالله الثاني، 
األحد، االحتفال الوطني الذي أقامته القوات 

املسلحة األردنية بالذكرى الـ50 ملعركة الكرامة، 

وذلك في بلدة الكرامة، التي كانت محورا 
أساسيا من أرض املعركة.

◄ كشف مفوض الالجئني في السودان 
(باملؤسسة احلكومية)، حمد اجلزولي، األحد، 

عن الشروع في إجراء مسح شامل لالجئني 
من دولة جنوب السودان باخلرطوم، توطئة 

لنقلهم إلى مخيمات خارج العاصمة.

بباباختصار

{قناة البحرين} مشروع قابل للتحقق 

رغم التقلبات الدبلوماسية

األسد في الغوطة الشرقية متحديا 

التهديدات الغربية

إياد الدحيات:

تحلية المياه هي مستقبل 

األردن، ومشروع البحر 

األحمر/ الميت ضروري

يواجه الرئيس الســــــوداني عمر حسن البشــــــير أزمات داخلية معقدة تفرض عليه التهدئة 
قــــــدر اإلمكان مع اجلوار وخاصــــــة مع مصر، ولئن يبدو موقف القاهــــــرة إيجابيا بيد أن 
غياب الثقة بني الطرفني يجعلها حذرة ومتحفزة العتماد ســــــيناريوهات بديلة في التعاطي 

مع اخلرطوم.

على خط النار

تأمين العالقات مع مصر إحدى أولويات 

البشير لمواجهة تعقيدات األزمة الداخلية

2

اســـتدارة مصرية في التعاطي مع 

الســـودان يمكـــن تحسســـها من 

خالل توطيـــد العالقات مع جنوب 

السودان وإريتريا

◄

[ الرئيس السوداني في القاهرة لتكريس التهدئة الهشة



} القاهــرة – أكـــدت مصر واإلمـــارات العربية 
المتحدة، األحد، اتفاقهما على رفض المســـاس 
باالســـتقرار العربي ومواجهة القوى اإلقليمية 
التـــي تتدخـــل فـــي المنطقة بغرض اســـتدامة 

الفوضى الراهنة وفي مقدمتها إيران وتركيا.
المصـــري  الرئيـــس  اســـتقبال  وخـــالل 
عبدالفتاح السيســـي، للشـــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـــان وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
اإلماراتـــي، األحـــد في القاهـــرة، بـــرز مجّددا 
إصرار البلدين على ضرورة التصدي للمخاطر 
بمنتهـــى الحـــزم والوقـــوف صفا واحـــدا في 
مواجهـــة المحاوالت التي تســـتهدف النيل من 

األمن العربي.
وشـــّدد الشـــيخ عبدالله بن زايد في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مـــع ســـامح شـــكري وزيـــر 
الخارجـية المصري، األحد، على أن العالقة بين 

مصر واإلمارات والسعودية تزداد قوة.
وجـــاءت زيارة وزير الخارجيـــة اإلماراتي، 
عقب زيـــارة ناجحـــة للقاهرة كان قـــد قام بها 

ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
قبل أســـبوعين إلى مصر، وتم التركيز خاللها 
على عمق العالقات االستراتيجية بين القاهرة 

والرياض.
وتجلي هذه اللقاءات مالمح محور سعودي 
مصـــري إماراتي بوجـــه التدخـــالت اإليرانية 

التركية المدعومة من قطر.
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى ضرورة 
العمـــل على مواجهـــة التحديـــات التي تواجه 
العرب واالستفادة من الفرص الكثيرة المتاحة.

وقـــال أحمـــد أبوزيـــد، المتحـــدث باســـم 
خارجيـــة  وزيـــري  إن  المصريـــة  الخارجيـــة 
األوضـــاع  اســـتعرضا  ومصـــر  اإلمـــارات 
والتطورات اإلقليمية بشكل مستفيض، وتبادال 
التقييـــم حول تطـــورات الوضـــع الميداني في 
كل مـــن ســـوريا وليبيـــا واليمن. وأكـــدا على 
أهمية العمل سويا لتشـــجيع األطراف الدولية 
واإلقليميـــة الفاعلـــة علـــى تفـــادي المزيد من 
التصعيـــد، والتنســـيق والتشـــاور لمواجهـــة 

التدخالت المتزايدة مـــن خارج اإلقليم العربي 
في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديدها 

ألمن واستقرار المنطقة.
وأكد محمد مجاهد الزيات، الرئيس السابق 
للمركز المصري لدراســـات الشرق األوسط، أن 
هناك ممارســـات عدائية تقوم بها إيران وتركيا 
في المنطقة، تســـتوجب التكاتف من قبل مصر 
واإلمارات والســـعودية لوقف التهديدات التي 

تنطوي عليها تلك الممارسات.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن التوافـــق الكبير 
بين القاهـــرة وأبوظبي والرياض حول ســـبل 
معالجـــة القضايـــا اإلقليمية فّعـــال بمواجهة 
القوى المنافسة في المنطقة والحد من نفوذها 
بل وتقليصه ألقل مدى ممكن، ألن التفاهم حول 
الرؤى االســـتراتيجية بين القاهـــرة وأبوظبي 
والرياض يتزايـــد، ما يجعل التحّركات المقبلة 

قادرة على الفعل بصورة إيجابية.
إن  وقالت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
التكاتف السياســـي ســـيعطي الموقف العربي 
قوة كبيرة للتأثير، ألن التدخالت التي تقوم بها 
كل من إيران وأنقرة تمّس صميم األمن القومي 
العربي، ولم تعد هناك إمكانية للسكوت عليها، 
مشـــّددة على وجود فرصة مواتية إلعادة النظر 
فـــي بعض الـــرؤى التي تجاهلـــت تنامي نفوذ 
طهران وأنقرة واســـتفادة كل منهما من بعض 

الخالفات اإلقليمية والدولية.
العربيـــة  الجبهـــة  أّن  الزيـــات  وأضـــاف 
المضاّدة للسياســـة القطرية الداعمة لإلرهاب 
التي تشّكلت من الســـعودية واإلمارات ومصر 
والبحرين أصبحت بمثابة نواة صلبة لمواجهة 
نفوذ قوى أخرى على صلة وثيقة بقطر التي لم 

تعد قضّيتها ذات أولوية للدول األربع.
ولفـــت الزيات إلى التوّجـــه المتنامي لدول 
هـــذا المحور صوب العـــراق لموازنـــة النفوذ 
اإليراني هناك والذي استفاد من الغياب العربي 
طوال الســـنوات الماضية، مضيفا أن الصراع 
على ســـوريا سوف يواجه تغّيرا في المعادالت 
الســـابقة خالل الفترة المقبلة ستصّب في غير 

صالح إيران وتركيا.

} عــدن (اليمــن) - يعمــــل الرئيــــس اليمني 
المؤّقــــت عبدربه منصور هــــادي على تطويق 
الــــدور المتنامي للعميد طــــارق صالح، نجل 
شــــقيق الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 
في تجميع قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصــــة الســــابقة للمشــــاركة فــــي عمليات 
تحرير اليمــــن من قبضة ميليشــــيا الحوثي، 
األمر الذي يخشــــى هادي أن ُيكســــب العميد 
طــــارق مشــــروعية لعــــب دور سياســــي فــــي 
مســــتقبل اليمن يتعارض مع مطامح الرئيس 
والمحيطيــــن بــــه من جماعة حــــزب اإلصالح 

اإلخواني.
وقالت مصادر سياســــية يمنية مّطلعة إّن 
قرار هــــادي بتعيين األخ غير الشــــقيق لعلي 
عبدالله صالح، اللواء علي صالح األحمر قائدا 
لقوة االحتياط يصّب في اتجاه محاوالت قطع 

الطريق على العميد طارق صالح.
ليســــت سوى التسمية  و“قّوة االحتياط“ 
التــــي أطلقت على قوات الحــــرس الجمهوري 
عقب قرارات هيكلة الجيش التي كان هادي قد 
شــــرع في تنفيذها عقب توليه مقاليد السلطة 

في العام 2012.
واعتبرت المصادر ذاتهــــا أن تعيين علي 
صالــــح األحمر الــــذي جاء وفق ترشــــيح من 
نائب الرئيس، علي محسن األحمر، يعد قرارا 
سياســــيا بالدرجة األولى أكثر من كونه قرارا 
عســــكريا، نظرا لعدم وجود أي قوة عسكرية 

في قوام الجيش الوطني تحمل هذه الصفة.
وقــــرار التعييــــن هــــذا واحد من سلســــلة 
من القــــرارات الرئاســــية التي تلــــت الظهور 
األخيــــر للســــفير أحمد علي صالــــح والعميد 
طارق صالــــح، اللذين تأتــــي تحركاتهما على 
المسارين السياسي والعسكري بهدف إعادة 
تجميع الثقل السياسي والشعبي والعسكري 
للرئيس الســــابق علي عبدالله صالح وحزبه 
فــــي الوقــــت الــــذي يتعــــرض فيه ذلــــك الثقل 
لمحاوالت استنزاف من قبل العديد من القوى 
اليمنية في معسكري االنقالب والشرعية على 

السواء.

وأشــــار مراقبــــون إلــــى أن إعــــادة اللواء 
علــــي صالح األحمر إلــــى الواجهة مجددا من 
خالل تعيينه في منصب مواز لقيادة الحرس 
الجمهوري الســــابق الذي كان يقوده العميد 
أحمد علي عبداللــــه، ترمي إلى خلق حالة من 
الخالفات واالصطفافات داخل أسرة الرئيس 
صالــــح التي ال تــــزال تمثل حجــــر عثرة أمام 
القوى الطامحة لالســــتحواذ على تركة زعيم 
المؤتمر الشــــعبي العام السياسية والشعبية 
والعســــكرية، كمــــا أن هذه القــــرارات تعكس 
ذهنيــــة الحكم لــــدى الرئيس هــــادي الذي لم 
يخــــف منــــذ اليــــوم األول النتخابه ســــيطرة 
هاجــــس صالــــح وأســــرته عليه، األمــــر الذي 
دفعه إلى االنخراط فــــي عملية معقدة لتفكيك 
الجيش اليمني والدخول في صراع مع صالح 
وأســــرته داخل الجيش وفي حــــزب المؤتمر 
تسببت في خدمة الميليشــــيا الحوثية، وهو 
السيناريو الذي يتكّرر اليوم من خالل ارتماء 
هــــادي في أحضان جماعة اإلخوان واالرتهان 

لرغباتها.

أّن  وكشــــفت مصادر خاصــــة لـ“العــــرب“ 
جماعــــة اإلخــــوان وراء الحملــــة اإلعالميــــة 
المنّظمة التي شّنها النظام القطري بمشاركة 
وزراء من حكومة أحمد عبيد بن دغر للمطالبة 
بعــــودة هــــادي من الريــــاض إلى عــــدن وذلك 
الستخدامه في إصدار قرارات تخدم الجماعة 
وتهيــــئ لها االنقضاض الكامل على الســــلطة 
بعد إزاحة أفراد أســــرة علــــي عبدالله صالح 
وأعضاء حزبــــه وقطع الطريــــق على أي دور 

لهم في مستقبل اليمن.

} بغداد - يثير رواج أنباء بشأن زيارة محتملة 
قد يقوم بها ولي العهد السعودي األمير محّمد 
بن ســـلمان إلى العراق جـــدال متصاعدا داخل 
العراقية،  واإلعالميـــة  السياســـية  األوســـاط 
يرجعـــه مراقبـــون إلى الطابع االســـتراتيجي 
الذي ستكتســـيه الزيارة في حال ّمتت بالفعل، 
على صعيد عودة السعودية بقّوة إلى الساحة 
العراقية وتطويق النفوذ اإليراني في املنطقة.
وتظهر التحركات السياسية والدبلوماسية 
السعودية األخيرة صوب العراق، عزم اململكة 
علـــى اســـتخدام قّوتها الناعمة، مبـــا في ذلك 
قدراتها املالية واالقتصادية، في معركتها ضد 

النفوذ اإليراني.
وتّعـــول الرياض علـــى مشـــاركة أميركية 
فاعلة في تلك املعركـــة، وهو األمر الذي أّكدته 
مصادر سياســـية قالـــت إّن األميـــر محّمد بن 
ســـلمان سيفتح خالل زيارته للواليات املتحدة 
هذا األسبوع امللف العراقي مبختلف تفاصيله 

مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وحســـب محللني سياســـيني، فإن العراق 
الـــذي مّثل بدءا مـــن ســـنة 2003 تاريخ الغزو 
األميركي له وسقوط حكم البعث وصعود حكم 
األحزاب الشـــيعية، بّوابة التمـــّدد الفعلي في 
املنطقـــة وصوال إلى البحر املتوّســـط والبحر 
األحمـــر بعـــد أن كان نفوذ طهـــران ال يتعّدى 
جيبا تابعا حلزب الله في لبنان ترعاه القوات 
السورية، سيمّثل مدار املعركة األهم مبواجهة 

النفوذ اإليراني وضربه.
وكمـــا أّن للواليـــات املّتحـــدة مســـؤولية 
تاريخية عن ضرب التوازن الذي كان قائما في 
املنطقة وكســـره ملصلحة إيـــران، فإّن لها دورا 
أساســـيا في تصحيح ذلك اخلطـــأ التاريخي، 

بالتعاون مع اململكة العربية السعودية.
واحتدم النقاش داخل األوساط السياسية 
العراقية بشـــأن الزيارة احملتملة لألمير محّمد 

إلى العراق، إذ سارعت أطراف عراقية موالية 
إليران إلى شـــجبها، في حـــني رحبت أطراف 
أخرى بها، معتبرة أنها تتويج للتطور الكبير 

في عالقات البلدين.
وعلمـــت ”العـــرب“ مـــن مصـــادر حكومية 
رفيعة فـــي بغداد، بـــأن العراق والســـعودية 
”اتفقا علـــى هذه الزيارة منذ حـــني، لكنهما لم 

يناقشا تفاصيلها أو موعدها“.
ورفضـــت ذات املصـــادر توضيـــح ما إذا 
كانت الزيارة ســـتقتصر على العاصمة بغداد 
أم ستشـــمل مدنـــا أخرى ذات أهميـــة ورمزية 
كبرى، غيـــر أّن نائبا في البرملان العراقي أبلغ 
”العرب“ بأن ”ولي العهد الســـعودي ســـيزور 

بغداد والنجف“.
وال تســـتبعد مصادر سياسية في النجف 
هذا األمر بل تشير إلى أن ”املرجعية الشيعية 
العليا ممثلة باملرجع الديني علي السيستاني، 
لن متانع في استقبال شخصية من وزن األمير 

محّمد بن سلمان إذا ما رغب في ذلك“.
وتقول املصـــادر إن ”الزيارة ســـتأتي ردا 
على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر 

العبادي في أكتوبر املاضي إلى الرياض“.
ويقول النائب في البرملان العراقي سعدون 
الدليمي إن ”األمير محمد بن ســـلمان سيزور 
العراق رسميا ليومني، يخصص األول لبغداد 
لتوقيـــع اتفاقيات مـــع رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي، والثانـــي للنجـــف للقـــاء زعامات 

دينية“.
ويوضـــح أن ”هذه الزيارة ســـتكون زيارة 
تاريخية تبشـــر املنطقـــة واملســـلمني جميعا 
مبرحلـــة جديـــدة مـــن الســـلم والتعايش بني 
والصـــراع  التكفيـــر  عـــن  بعيـــدا  املســـلمني 

الطائفي“.
وتشــــهد العالقــــات بني بغــــداد والرياض 
تطــــورا مســــتمرا، فيمــــا تعتــــزم الســــعودية 
اســــتثمار املليارات من الدوالرات في مشاريع 
صناعيــــة وزراعيــــة فــــي جنوب العــــراق ذي 
الغالبية الشــــيعية، تنفيذا الستراتيجيا تقوم 
على جتــــاوز األســــوار الطائفية ونــــزع ورقة 

لطاملا حاولت إيران التالعب بها.
وترى أوســــاط سياســــية عراقيــــة أّنه في 
حال صحت أنباء زيارة ولي العهد السعودي 
للعراق، فإنها ستشــــّكل دعمــــا كبيرا لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي في مواجهة منافســــيه 

في انتخابات شهر مايو القادم من كبار رموز 
املواالة إليران والذين بدأوا فعليا في شــــجب 
الزيــــارة قبل أن تتأكــــد املعلومــــات املتداولة 

بشأنها.
وشــــّن ممثل حركة عصائب أهل احلق في 
البرملان العراقي حســــن ســــالم هجوما حادا 
على الســــعودية، من على منصــــة املؤمترات 
الصحافية في مبنى املجلس، متهما الرياض 
بدفع أموال لساســــة عراقيــــني مقابل حتقيق 

التقارب مع بغداد.
كما شمل هجوم ممثل العصائب املعروفة 
مبواالتهــــا الّتامــــة إليــــران أيضــــا الساســــة 
العراقيني الذين يزورون السعودية في إشارة 

إلى العبادي.
وفــــي املقابل حــــاول جاســــم محمد جعفر 
النائــــب عــــن دولــــة القانــــون بقيــــادة رئيس 
الوزراء الســــابق نــــوري املالكي التخفيف من 

حــــّدة االعتراضــــات على زيــــارة األمير محّمد 
احملتملــــة قائال ”االنتقاد الشــــديد لزيارة ولي 
العهد الســــعودي للعــــراق ال يخدمنــــا“، لّكنه 
اســــتدرك بالقــــول إن ”رئيس الــــوزراء حيدر 
العبادي إذا كان يشعر بأن زيارة األمير محّمد 
بن ســــلمان إلى النجف قد تؤثر على مشــــاعر 
الناس وتأتي بنتائج عكســــية فمن األفضل أن 

تقتصر الزيارة على بغداد“.
ويقــــول مّطلعون على كواليــــس األحزاب 
الشــــيعية في العــــراق إّن القوى السياســــية 
املواليــــة إليران متــــارس ضغطــــا هائال على 
العبــــادي لوضــــع حــــد للتقــــارب بــــني بغداد 
والريــــاض، تلبية لرغبة طهران التي تخشــــى 
علــــى مصاحلهــــا فــــي العــــراق مــــن ”التمدد 

السعودي الناعم“.
وتــــرى هــــذه القــــوى أن بإمــــكان حزمــــة 
اســــتثمارات ســــعودية فــــي جنــــوب العراق 

الشــــيعي الفقيــــر أن تلفت نظر الســــكان إلى 
عقــــد مقارنات بني دوري طهران والرياض في 

املنطقة.
وتتحــــدث مصادر سياســــية عن تفاهمات 
أولية أجرتها السعودية مع أطراف محلية في 
محافظات البصرة واملثنى وذي قار، بتشجيع 
من حيــــدر العبادي بشــــأن طبيعة املشــــاريع 
االستثمارية التي ســــتقوم الرياض بتمويلها 

هناك.
وكان العبــــادي أعلن لدى اســــتقباله وفدا 
إعالميا ســــعوديا في بغداد أن ”العالقات بني 
العراق والســــعودية علــــى الطريق الصحيح 
ونتطلع إلى توسيعها في جميع املجاالت مبا 
يخدم مصالح شــــعبينا الشــــقيقني، والتعاون 
من خالل املجلس التنســــيقي الذي يعد قاعدة 
لنمو العالقات االقتصادية والتبادل التجاري 

واخلبرات“.

حراس النفوذ اإليراني قلقون: ماذا لو زار األمير محمد بن سلمان بغداد والنجف
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أخبار

حتركات الســــــعودية لتطويق النفوذ اإليراني في املنطقة تتضح معاملها وتتأكد جديتها من 
ــــــة إيران للتمدد نحو عدة  خالل التركيز على الســــــاحة العراقية التي ســــــبق أن مّثلت بواب
بلدان في املنطقة. والزيارة احملتملة لولي العهد الســــــعودي إلى بغداد تؤشــــــر على بلوغ 

معركة حتجيم ذلك النفوذ منعطفا حاسما.

«األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي آس، وبني موقفنا 

الصلب والثابت في وجه معسكر اإلرهاب والعدوان}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

«من 700 مليون دوالر إلى مليار دوالر دفعتها الحكومة القطرية لحزب الله والحشـــد الشـــعبي 

والنصرة.. ال يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم األدلة والقرائن}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

منصور هادي يلعب ورقة إحداث محور خليجي مصري يشرع في مواجهة األطماع اإلقليمية

الشقاق داخل أسرة علي عبدالله صالح

انتهت مرحلة إسقاط الحواجز وبدأت مرحلة بناء الجسور

[ مباحثات مصرية إماراتية بشأن تأمين المنطقة من اإلرهاب والتدخالت الخارجية

وفاق تام على مواجهة المخاطر و األطماع

اســـتراتيجية ســـعودية جديدة في 

العـــراق تقـــوم علـــى تخطي أســـوار 

الطائفية وشـــمول مناطق الشيعة 

بجهد تنموي

◄

تعيني علي صالح األحمر قائدا لقوة 

االحتيـــاط لعرقلة صعـــود العميد 

طـــارق صالح وقطـــع الطريق على 

دوره املستقبلي

◄



منى المحروقي

} القاهــرة - تشـــير التحركات التـــي يجريها 
الفرقاء الليبيون في الفترة األخيرة، إلى وجود 

تقارب بين السلطات شرق البالد وغربها.
وتتصارع حكومتان وبرلمانان على السلطة 
في ليبيـــا، األولى هي حكومة الوفاق المعترف 
بهـــا دوليا فـــي طرابلس مســـنودة بالمجلس 
األعلـــى للدولـــة (جســـم استشـــاري انبثق عن 
اتفـــاق الصخيـــرات)، والحكومـــة المؤقتة في 
الشـــرق منبثقة عن مجلس النـــواب المنتخب 

ومن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبدأت مالمح التقارب بيـــن الجانبين منذ 
بدء اجتماعات توحيد المؤسســـة العســـكرية 
في القاهـــرة برعايـــة مصرية منتصـــف العام 

الماضي.
وتستأنف اليوم االثنين مفاوضات توحيد 
الجيـــش الليبـــي فـــي العاصمـــة المصريـــة، 
والتي قطعت أشـــواطا مهمة، وهو ما يعكســـه 
انضمـــام رئيس األركان عبدالـــرزاق الناظوري 
وعبدالرحمـــن الطويل رئيـــس لجنة الترتيبات 

األمنية (جزء من اتفاق الصخيرات).
وسيشارك في اجتماعات الجولة السادسة 
لتوحيـــد الجيـــش الليبـــي نحـــو 45 ضابًطـــا 
ا برئاســـة الناظوري والطويل اللذين  عســـكرّيً
يشـــاركان فـــي االجتماعات للمـــرة األولى منذ 
انطالقها كما ستضم االجتماعات قادة الفروع 
الرئيســـية للجيـــش الليبي التابعيـــن للقيادة 

العامة والمجلس الرئاسي.
فبرايـــر  منتصـــف  القاهـــرة  واحتضنـــت 
الماضي الجولة الخامسة من المفاوضات التي 
جرت فيها ”مناقشة آليات تنفيذ ما تم التوصل 
إليه في االجتماعات السابقة، وما يمكن إنجازه 
في هذا الشـــأن من خطوات مدروســـة ومدققة 
ومتوافـــق عليها في الفترة المقبلة“، وفق بيان 

صدر في ختام الجولة.
وفي مدينة طرابلس انعقـــد األحد اجتماع 
لعمداء البلديات شـــهد مشـــاركة عـــدة مدن من 

المنطقة الشرقية في مقدمتها مدينة بنغازي.
ووصـــل عميـــد المجلس البلـــدي بنغازي، 
عبدالرحمـــن العبار، إلى طرابلـــس برفقة عدد 
من عمداء المنطقة الشرقية، وكان في استقباله 

عميـــد طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال. 
ويأتي هـــذا اللقـــاء بينما تصاعدت الخشـــية 
من تقســـيم البالد، وهو ما أكده الناطق باسم 
الجيش أحمد المســـماري األســـبوع الماضي، 
والذي شدد على أن الجيش سيتصدى ألطراف 

أجنبية تحاول تقسيم البالد.
ويرى مراقبون أن التقارب بين الســـلطات 
شـــرق البـــالد وغربها جاء عقـــب االتفاق على 
اســـتبعاد الجماعـــات المتطرفـــة مـــن أي حل 
سياســـي، وهـــي الجماعات المحســـوبة على 
حكومـــة خليفـــة الغويل وما يعـــرف في ليبيا 
بـ“تيـــار المفتـــي“ نســـبة إلى المفتـــي المقال 

الصادق الغرياني.
ويقـــول هـــؤالء إن االتفاق على اســـتبعاد 
المتطرفيـــن تم خـــالل اللقـــاءات التي جمعت 
خليفـــة حفتـــر ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج فـــي أبوظبي 

وباريس.
وال يخفي أتبـــاع تيار المفتـــي انزعاجهم 
من جهود توحيد المؤسســـة العســـكرية التي 
المؤسســـات  علـــى  بـ“االنقـــالب  يصفونهـــا 

المدنية“.

البنيـــان  عمليـــة  باســـم  الناطـــق  وكان 
المرصـــوص العميد محمد الغصـــري دعا في 
تصريحـــات إعالميـــة األســـبوع الماضي إلى 
ضرورة أن يتم توحيد المؤسسات المدنية قبل 

الجيش.
ووصـــف الغصـــري الـــذي يعـــد مـــن بين 
العســـكريين المتمردين على الســـراج،  توحد 
علـــى  بـ“االنقـــالب  الجيـــش  داخـــل  الكلمـــة 

المؤسسات المدنية“.
والغصـــري أحـــد أفـــراد الوفد الـــذي زار 
الدوحـــة أغســـطس الماضي، دون استشـــارة 

رئيس المجلس الرئاسي.
ويبني الليبيون آماال على مؤتمر البلديات 
الـــذي يتوقعون أن يخرج بقرارات مهمة في ما 

يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية.
ودعـــا رئيـــس لجنـــة الحوار عـــن مجلس 
النـــواب عبدالســـالم نصيـــة عمـــداء البلديات 
المجتمعيـــن في ملتقى طرابلـــس إلى الضغط 

لتوحيد المؤسسات فوًرا.
وأشـــار في تغريـــدة عبر موقـــع التواصل 
االجتماعـــي تويتر إلى أهميـــة الضغط إلعادة 
هيكلـــة المجلس الرئاســـي وتشـــكيل حكومة 

وحـــدة وطنية. ويحاول الفرقـــاء الليبيون منذ 
ســـبتمبر الماضي إجـــراء تعديل علـــى اتفاق 
الصخيرات. واتفـــق الطرفان (المجلس األعلى 
للدولة ومجلس النـــواب) على تقليص أعضاء 
المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثالثة، 
باإلضافة إلى فصل رئاسة الحكومة عن رئاسة 

المجلس الرئاسي.
لكنهم اختلفوا في ما بعد حول آلية اختيار 
أعضاء السلطة التنفيذية، حيث اشترط مجلس 
النواب أن يتولى بمفـــرده القيام بهذه العملية 

وهو ما رفضه المجلس األعلى للدولة.
ولم يتم اإلعالن عن مصيـــر المادة الثامنة 
مـــن االتفـــاق السياســـي، التي يصـــر مجلس 

النواب على حذفها أو تعديلها.
وتعديـــل اتفـــاق الصخيـــرات بما يســـمح 
بتوحيد الســـلطة التنفيذية الليبية، هو الجزء 
األول من خطة المبعوث األممي غسان سالمة.

ورغم ما أشاعه اجتماعا القاهرة وطرابلس 
من تفـــاؤل بقرب توصل الفرقـــاء الليبيين إلى 
تسوية فإن مراقبين يستبعدون حصول توافق 

على المدى القريب.
وفـــي قراءتهم يســـتند هؤالء إلـــى عائقين 
رئيســـيين؛ أولهما الخالف بين الطرفين حول 
مســـار إجراء االنتخابات، حيث يطالب معسكر 
الشـــرق بإجرائها خالل هذه السنة دون إصدار 
الدســـتور، في حين يشـــترط معســـكر السراج 
إصدار الدســـتور أوال ويعتبـــر أن تجاوز هذه 

النقطة تمديد للفترة االنتقالية.
أمـــا العائق الثانـــي فيتمثل فـــي الصراع 
الفرنســـي اإليطالي المشـــتعل على النفوذ في 
ليبيا وهو ما يعكســـه -حسب متابعين- توتر 
الوضـــع األمنـــي في الجنـــوب الغنـــي بالنفط 
والغاز. وتدعم فرنســـا الجيـــش بقيادة خليفة 
حفتر، في حين تدعم إيطاليا المجلس الرئاسي.

   

صابر بليدي

} الجزائــر – يعيـــش جنـــوب الجزائـــر حالة 
من االحتقان االجتماعي، تســـعى السلطة إلى 

احتوائها عن طريق أعيان المنطقة.
وكشف أحد الناشـــطين في حراك الجنوب 
عـــن مســـاع حثيثة لرمـــوز الســـلطة من أجل 
اســـتمالة أعيـــان الجنـــوب، وتحريـــك بعض 
الفعاليات المحلية بغية احتواء حالة التململ 
الشـــعبي، وسحب البســـاط من الحراك الكبير 

الذي ينوي ناشطون مستقلون التحضير له.
وقال الناشط السياسي عبدالرحمن هنانو، 
مؤســـس حزب الجزائر للعدالـــة والبناء (غير 
معتمد) في تصريح لـ“العرب“ ”إن الســـلطة ما 
زالت تفكر بشـــكل نمطي ولم تواكب التغيرات 

االجتماعية والثقافية في الجنوب“.
وأضاف ”الســـلطة مـــا زالـــت تعتمد على 
األعيان لضمان االســـتقرار والسلم االجتماعي 
في المنطقة، وهو ما زاد في تعميق الهوة بين 

الطرفين اليوم“.
وكان ممثلو المجتمـــع المدني لألهقار قد 
أكدوا فـــي لقاء لهم عقد الســـبت على ضرورة 
مراجعـــة وتيـــرة وآليـــات التنميـــة المحليـــة 
والتكفل باالنشغاالت اليومية لسكان الجنوب، 
بشكل يضمن االستقرار والسلم االجتماعي في 

المنطقة.
وعبروا عن ”تمســـكهم بالوحـــدة الوطنية 
واستقرار البالد والحفاظ على مكتسبات األمة، 
وعـــن التزامهم باآلليات الســـلمية في التعبير 
عن انشـــغاالتهم، مع دعمهم الالمشروط ألمين 
عقال األهقار أحمد ايدابير“، األمر الذي عكس 
خالفات السكان حول من يمثلهم لدى الهيئات 

والمؤسسات المحلية والوطنية. ويعكس لقاء 
تمنراســـت للفاعلين والناشطين األهقار، حالة 
التجاذب واالســـتقطاب بين األطـــراف الفاعلة 
في المجتمـــع المحلي، ورغبتها فـــي االنفراد 
بتمثيلـــه، والعمـــل على ســـحب البســـاط من 
نشطاء مستقلين يحضرون لعقد لقاء كبير قبل 
نهاية الشهر الجاري في مدينة بسكرة لإلعالن 

عن أرضية مطالب شاملة وذات سقف عال.
وكان وزير العـــدل طيب لوح قد نظم زيارة 
خـــالل األيام الفارطة، إلى بعض مدن الجنوب، 
التقـــى خاللهـــا مـــا يعـــرف بأعيان وشـــيوخ 
المنطقـــة، وأبلغهم رغبة الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة فـــي التكفـــل بانشـــغاالت الشـــارع 

المحلي.
وهو ما اعتبره مراقبون خطوة الستمالتهم 
واحتواء الغضب الشـــعبي المتنامي، تماشيا 
مع اعتقاد لدى الســـلطة، فـــي بقاء نفوذ هؤالء 

وتأثيرهـــم على الســـكان. ووصف عبدالرحمن 
هنانـــو لقـــاء تمنراســـت الذي انعقد الســـبت 
بـ“العمل االســـتباقي من طرف موالين للسلطة 
ومنتخبيـــن، للحديث باســـم األهقار وســـكان 

الجنوب“.
وأضـــاف ”نحن بصـــدد التحضيـــر للقاء 
ضخـــم في مدينة بســـكرة، يحتضـــن كل أبناء 
الجنوب ومن مختلف النواحي والجهات، وأن 
المشـــاورات واالتصاالت جارية بين الفاعلين 
والناشطين، إلعداد أرضية صلبة إلطالق حراك 
حقيقي، يمثل ويستجيب لتطلعات السكان في 

مختلف الميادين“.
وعاشت العديد من مدن الجنوب األسابيع 
الماضية على غرار ورقلـــة وأدرار اعتصامات 
واحتجاجات على تفشي البطالة والتمييز في 
فرص الشـــغل التي توفرها الشـــركات العاملة 

في حقول النفط.

وحـــذر حزب طالئـــع الحريـــات المعارض 
من التهميش والمعاناة التي يعيشـــها ســـكان 
الجنوب، والتي غذت الحركات االحتجاجية في 
المنطقة، بســـبب غياب الحوار الحقيقي ونية 

التكفل بالمطالب واالنشغاالت المرفوعة.
ولفـــت عبدالرحمن هنانو إلـــى أن الحراك 
الجنوبـــي الجديـــد هـــو حوصلـــة وخالصـــة 
للحركات الســـابقة التي عرفتهـــا مختلف مدن 
الجنوب، وأن اللغة هذه المرة ستكون واضحة 
وصريحة، بشـــأن ترتيـــب األوراق واألولويات 

وتصحيح المفاهيم.
وأضـــاف ”حراكنـــا سيؤســـس لمواطنـــة 
حقيقيـــة وينهـــي صـــورة المواطـــن الجنوبي 
الهـــادئ والمســـالم وربما الســـاذج، فمن غير 
المعقـــول أن يكـــون الجنـــوب الجزائـــري هو 
مصـــدر ثـــروة ومداخيل البـــالد، وســـكانه ال 

يستفيدون منها“.

االحتقان جنوب الجزائر يربك مراكز القرار في الشمال
[ السلطة تسعى الستمالة أعيان الجنوب لقطع الطريق على حراك النشطاء

[ الناظوري والطويل وجها لوجه في القاهرة  [ عميد بنغازي يحضر اجتماع عمداء البلديات في طرابلس

ازدادت حــــــدة االحتقان الشــــــعبي جنوب 
اجلزائر، بســــــبب ما يعيشــــــه من تهميش 
ــــــروات مهمة  وإقصــــــاء رغــــــم توفره على ث
من النفط والغاز وهو ما دفع نشــــــطاء إلى 
عقد مؤمتر لتحديد مطالب املنطقة متهيدا 

لرفعها إلى السلطة.

أخبار
«الحكومة فشـــلت في معالجة الملفات المطروحة وفي تحقيـــق انتظارات المواطنين. االتحاد 

يرفض سياسة ربح الوقت على حساب معالجة الملفات».

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

«هناك محاوالت لعرقلة عمل الحكومة وتقدمها، والحديث عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة 

مجرد إشاعات عارية من الصحة}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

رغـــم ما يشـــيعه اجتماعـــا القاهرة 

وطرابلـــس من تفاؤل فإن مراقبني 

يســـتبعدون حصـــول توافـــق على 

املدى القريب

◄

بوادر تقارب بني سلطات شرق ليبيا وغربها

األعيان أداة السلطة للسيطرة على الجنوب

◄ استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح سلمى اللومي 

الرقيق وزيرة السياحة التونسية، حيث 
تم بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 

ومجاالت التعاون في المجال السياحي 
والعلمي بين البلدين الشقيقين.

◄ أعلنت اإلدارة العامة لمكافحة 
اإلرهاب التابعة للقيادة العامة للجيش 
الليبي األحد، عن القبض في كمين على 

16 عنصرا من جبهة النصرة، أثناء 
تسللهم إلى ليبيا من السودان عبر 

صحراء الكفرة جنوب البالد.

◄ دعت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
في ليبيا (غير حكومية)، األحد، حكومة 

الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى 
سرعة الكشف عن مصير المدعي العام 

العسكري، اللواء مسعود ارحومة.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه 

للسلطات العسكرية بمنطقة إن أمناس 
بمحافظة إليزي، القريبة من الحدود مع 

ليبيا، جنوبي شرق البالد.

◄ بدأ شيخ األزهر أحمد الطيب السبت 
زيارة رسمية لموريتانيا تستمر ثالثة 
أيام، حيث من المقرر أن يجري الطيب 

خالل وجوده بموريتانيا لقاءات مع 
رئيس البالد محمد ولد عبدالعزيز 
وبعض أعضاء الحكومة، وعدد من 

العلماء واألئمة.

◄ أعلنت السلطات اإليطالية القبض 
على ثالثة ليبيين بتهمة خطف أربعة 

وقتل اثنين منهما من الفنيين اإليطاليين 
بشركة بوناتي لإلنشاءات في صبراتة، 

في 19 يوليو عام 2015، جميعهم اعترفوا 
بإنتمائهم إلى تنظيم داعش وكانوا 

محتجزين بسجن في طرابلس لجرائم 
أخرى، وفقا لوكالة آكي اإليطالية لألنباء.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حـــزب طالئـــع الحريـــات املعارض 

يحذر من التهميش الذي يعيشـــه 

الجنـــوب، والـــذي يغـــذي الحركات 

االحتجاجية في املنطقة

◄

اإلثنني 2018/03/19 - السنة 40 العدد 410933

التقارب يحيي أمل الليبيني في قرب التوصل إلى تسوية

} تونــس – انضم رئيس حركة مشـــروع تونس 
محسن مرزوق إلى صف املطالبني بتغيير نظام 

احلكم في تونس.
ودعا حزب حركة مشروع تونس إلى اعتماد 
النظـــام الرئاســـي في البـــالد بدًال مـــن النظام 

البرملاني املعّدل الذي يقره الدستور احلالي.
وقال محسن مرزوق، في تصريح صحافي، 

إن ”منط احلكم احلالي أثبت فشله“.
وأوضـــح مـــرزوق أن ”النظـــام الرئاســـي 
ســـيجعل الســـلطة التنفيذيـــة فـــي يـــد رئيس 
اجلمهوريـــة املنتخـــب مباشـــرة من الشـــعب، 
الذي ســـيكون بدوره مسؤوًال عن تعيني رئيس 
احلكومـــة واختيار تشـــكيلتها، بالتشـــارك مع 

رئيسها املعني“.
وأضـــاف أن النظـــام الرئاســـي ســـيجعل 
الســـلطة التنفيذيـــة متركزة في جهـــة واحدة 
واضحـــة تقـــود البـــالد وتتحّمل املســـؤولية 

وحتاسب.
وجاءت تصريحات مرزوق بعد تســـريبات 
نشرتها وســـائل إعالم محلية األسبوع املاضي 
تفيـــد بـــأن الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي 
سيتقدم يوم 20 مارس الذي يوافق ذكرى إعالن 
استقالل البالد عن فرنســـا، مببادرة تشريعية 

لتغيير نظام احلكم من برملاني إلى رئاسي.
وكان السبســـي دعـــا فـــي حـــوار جلريدة 
”الصحافـــة“ ســـبتمبر املاضـــي إلـــى ”ضرورة 
إعـــادة الّنظر في طبيعة النظام الّسياســـي في 

البالد“، دون اقتراح نظام بديل.
وقطعـــت تونس منذ إســـقاط نظام الرئيس 
األســـبق زيـــن العابدين بـــن علي مـــع النظام 

الرئاسي الذي حكم البالد طيلة ستة عقود.
وال يوضـــح الدســـتور، الـــذي أقـــر عـــام 
أّن  إّال  السياســـي،  الّنظـــام  طبيعـــة   ،2014
توزيـــع الصالحيات بني الســـلطتني التنفيذية 

والتشريعية جعل منه نظاًما شبه برملاني.
ويجابـــه النظـــام السياســـي احلالـــي في 
تونـــس بالكثير من االنتقـــادات من قبل العديد 
من األطراف السياســـية التي تـــرى فيه مكّبال 
للســـلطة وال مينح الفائز باالنتخابات شـــرعية 
احلكم ومن ثمة حتمل املسؤوليات السياسية.

وتصطدم مســـاعي الرئيس التونســـي في 
تغيير النظام السياسي برفض حركة النهضة، 

شريكته في احلكم.
وكان القيادي في احلركة محمد بن سالم قال 
في تصريحات ســـابقة لـ“العرب“ ”ملاذا العجلة 
في تقييم نظام سياســـي لم نســـتكمل جتربته 
ونحكم عليه فـــي فترة قصيرة ال تتجاوز بضع 
ســـنوات واحلال أن الدول الدميقراطية ال تفّكر 
فـــي التغييـــر إال بعد جتربة النظم السياســـية 
ومنحها فرصة ُتقارب العقد من الزمن أو أكثر“.

مرزوق يؤيد تغيير 

النظام السياسي بتونس



{النهج الذي تتبعه روســـيا أصبح أكثر عدوانية وال يمكن التنبؤ بنتائجه وعلى دول حلف شمال أخبار

األطلسي تحسين جاهزيتها الدفاعية}.

ينس ستولتنبرغ
األمني العام حللف شمال األطلسي

{ال بد من تطبيق الرقابة على الحدود الداخلية لفترة طويلة، طالما أن االتحاد األوروبي ال يقوم 

بحماية الحدود الخارجية ومراقبتها بشكل فعال}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية األملاني

قــــال الســــيناتور الجمهوري  } واشــنطن – 
بوب كوركر، رئيس لجنة العالقات الخارجية 
بمجلس الشــــيوخ األميركي األحد، إنه يتوقع 
انســــحاب الرئيس دونالد ترامب من االتفاق 
النووي اإليراني فــــي مايو القادم، في خطوة 
ليســــت مســــتبعدة مع وصول مايك بومبيو، 
المعــــروف بتشــــدده تجاه إيــــران، إلى البيت 

األبيض.
وقــــال كوركــــر لتلفزيــــون (ســــي.بي.أس) 
”االتفاق اإليراني ســــيكون مســــألة أخرى تثار 
فــــي مايو وفــــي الوقــــت الحالي ال يبــــدو أنه 

سُيمدد“.
وبســــؤاله عمــــا إذا كان يعتقــــد أن ترامب 
سينســــحب من االتفــــاق في 12 مايــــو القادم، 
فــــي نهاية مهلــــة لتمديــــد تعليــــق العقوبات 
علــــى إيران بموجب االتفاق، قال الســــيناتور 

الجمهوري ”نعم“.
وتابع ”ال أعتقد أنه ســــيتم تمديد االتفاق، 
وعلى األرجح سينحسب الرئيس ترامب منه، 
إال إذا اتفــــق نظراؤنــــا األوروبيون على إطار 

عمل، لكن يبدو أنهم لن يفعلوا ذلك“.
والجمعــــة، أعلــــن نائب وزيــــر الخارجية 
اإليراني عباس عراقجــــي في فيينا، أن بالده 
لن تعيد التفاوض بشــــأن المعاهدة نفســــها، 
لكنها ربما تكون مســــتعدة للتطــــرق لقضايا 
الشــــرق األوســــط والقضايا الصاروخية، إذا 
شــــعرت أن االتفاق النووي يتم تنفيذه بشكل 

كامل.
ويرى محللــــون أن قبول طهــــران بإدراج 
برنامجها الصاروخي الباليستي وتحركاتها 
فــــي المنطقة ضمن االتفاق النــــووي، بعد أن 
كانت ترفض ذلك، يأتيان في سياق خسارتها 
التعويــــل على دور تيلرســــون في كبح جماح 
الرئيــــس الذي هدد أكثر من مرة باالنســــحاب 
من االتفاق النووي. وقررت الواليات المتحدة 
الثالثاء الماضي تمديد العقوبات المفروضة 

على إيران وغير المرتبطة ببرنامجها النووي 
لمدة عام آخــــر، في خطوة كانت متوقعة، مّدد 
فيهــــا الرئيس األميركي دونالــــد ترامب حالة 
الطــــوارئ الوطنية التي صنفت طهران ضمن 
الدول التــــي تمثل خطرا علــــى األمن القومي 

األميركي.
وقــــال المكتب الصحافــــي للبيت األبيض 
”إن سياســــة الحكومة اإليرانيــــة وتصرفاتها 
ومن ضمنها تطوير صواريخ باليستية ودعم 
اإلرهــــاب الدولــــي وانتهاك حقوق اإلنســــان 
ال تزال تشــــكل خطــــرا غير عــــادي على األمن 
القومــــي والسياســــة الخارجيــــة واالقتصاد 

األميركي“.
وأضاف البيت األبيض أنه لهذا الســــبب 
قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية ضد طهران 
المفروضــــة بموجب المراســــيم التنفيذية في 
األعــــوام 1995 و2010 و2012 و2013 لمــــدة عام 
واحد، مؤكدا أن الرئيس ترامب بعث برســــالة 

بهذا الشأن إلى الكونغرس.
وقــــال ترامب ”بغــــض النظر عــــن أن هذا 
القــــرار يمثل تغييرا جذريا لسياســــتنا تجاه 
طهران، ال تزال العقوبات الشاملة المفروضة 
عليهــــا وغير المرتبطــــة باألســــلحة النووية 

سارية المفعول“.
وأعاد الرئيس األميركــــي، بهذه الخطوة، 
إلى األذهان اتفاقية إيران مع مجموعة خمسة 
زائد واحد (الدول الخمس الدائمة في مجلس 
األمــــن الدولــــي وألمانيا) حول خطــــة العمل 
الشاملة المشتركة الهادفة إلى ضمان سلمية 

برنامج إيران النووي.
وتقضــــي هــــذه الخطة بفــــرض قيود على 
تخصيــــب اليورانيوم والتخلي بشــــكل كامل 
عن إنتاج األســــلحة النووية، حيث أدى إبرام 
هذه االتفاقية إلى القرار األميركي الصادر 16 
يناير 2016 برفع العقوبات عن إيران المرتبطة 

بأنشطتها النووية.
قــــد  األميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وكانــــت 
قــــررت في بداية العام الحالــــي تمديد تجميد 
العقوبــــات التــــي فرضتهــــا على إيــــران وفق 
االتفاقية النووية المبرمة معها، مشــــيرة إلى 
عزم ترامب على تمديد تعليقها للمرة األخيرة.

وســــبق لترامب أن أعلن فــــي أكتوبر الماضي 

استراتيجيته الجديدة شــــديدة اللهجة تجاه 
إيران التي تقضي برفضه لتأكيد تنفيذ إيران 
االتفاقيــــة حول برنامجهــــا النووي وإصراره 
علــــى إدخال تعديالت عليها، وتحذيره من أنه 
خالفا لذلك فإن الواليات المتحدة ستنســــحب 

منها.
وحــــددت الواليات المتحدة مســــارا يلتزم 
بموجبــــه ثالثة حلفــــاء أوروبييــــن بوضوح 
بمحاولــــة تعديــــل االتفاق النــــووي مع إيران 
بمــــرور الوقــــت، فــــي مقابــــل إبقــــاء الرئيس 
األميركــــي دونالد ترامب على االتفاق بتجديد 

تعليق العقوبات األميركية في مايو المقبل.
ومســــؤوالن  أوروبيان  مســــؤوالن  وقــــال 
أميركيان لوكالة رويترز إن الحلفاء األوروبيين 
ال يعرفــــون بدقــــة مــــا الذي يمكــــن أن يرضي 
ترامب ويحجمون عــــن هذا االلتزام خوفا من 
أن يطالبهم بالمزيد. وقال خمســــة مسؤولين 

أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين 
ســــابقين إن الوصف الوارد فــــي البرقية لما 
تريده الواليات المتحدة من األوروبيين، وهو 
ما لم ينشــــر من قبل، يضــــع معايير أدنى مما 
طالب به ترامب في يناير وهو ما قد يســــاعد 

على تالقي وجهات النظر.
وجاء في البرقيــــة ”نريد التزامكم بالعمل 
معا ســــعيا إلى اتفــــاق تكميلــــي للتعامل مع 
تطويــــر إيــــران للصواريخ بعيــــدة المدى أو 
اختبارها ويضمن تفتيشــــا محكمــــا تقوم به 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب 

المتعلقة ببند المدة الزمنية“.
وكان جوهر اتفاق 2015 بين إيران وســــت 
قــــوى عالمية كبــــرى هي بريطانيــــا والصين 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والواليات المتحدة 
هــــو أن تقلــــص إيــــران برنامجهــــا النــــووي 
في مقابــــل رفــــع العقوبات التي كانت تشــــل 

اقتصادهــــا. ويــــرى ترامب ثالثــــة عيوب هي 
فشــــل االتفاق في التعامل مــــع برنامج إيران 
للصواريخ الباليســــتية والشروط التي يمكن 
للمفتشــــين الدوليين بموجبهــــا زيارة مواقع 
إيرانيــــة تتعلــــق بالبرنامــــج النــــووي وبند 
الفترة الزمنيــــة الذي تنقضي بموجبه القيود 

المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.
ويريد الرئيس األميركي تحسين العيوب 
الثالثــــة حتــــى يتســــنى للواليــــات المتحدة 
تقويضــــه  وعــــدم  االتفــــاق  فــــي  االســــتمرار 

باالنسحاب منه.
ووجــــه ترامب إنــــذارا للقــــوى األوروبية، 
ينايــــر الماضــــي، قائــــال إنــــه يتعيــــن عليها 
الموافقــــة على ”إصــــالح العيــــوب المزعجة 
باالتفاق النووي اإليراني“ وإال فإنه سيرفض 
مــــد تعليــــق العقوبات األميركيــــة على إيران، 

مؤكدا ”هذه فرصة أخيرة“.

مشرعون يستشعرون انسحاب ترامب من االتفاق النووي مع إيران

رجح رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشــــــيوخ األميركي بوب كوركر األحد، انسحاب 
ــــــالده من االتفــــــاق النووي مع إيران في مايو القادم. في املقابل، يرى محللون أن قبول طهران  ب
بإدراج برنامجها الصاروخي الباليســــــتي وحتركاتها في املنطقة ضمن االتفاق النووي يأتيان 

في سياق خسارتها التعويل على دور تيلرسون في كبح جماح ترامب.

أميركا أوال

[ طهران تذعن لبعض المطالب األميركية بحثا عن هامش للمناورة  [ الحلفاء األوروبيون ال يعرفون بدقة ما الذي يرضي ترامب

بوب كوركر:

أتوقع انسحاب دونالد 

ترامب من االتفاق النووي 

اإليراني في مايو القادم

ببباختصار
◄ قتل شخص على األقل وأصيب آخر 

بجروح في هجوم على مدرسة قرب منطقة 
الشرطة الثالثة عشرة بالعاصمة األفغانية 

كابول، عندما حاول طالب بالمدرسة 
تفجير قنبلة يدوية الصنع.

◄ تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي األحد بإقناع األعضاء اآلخرين 
بالمحكمة الجنائية الدولية بـاالنسحاب 

منها في أعقاب انسحاب بالده، مشيرا إلى 
أن معاهدة روما التي أسست المحكمة 
هراء، نظرا إلى أنه ”لم يعدها الجميع 

وكانت برعاية االتحاد األوروبي“.

◄ قال مسؤولون قضائيون إن محكمة 
في بنغالدش أصدرت حكما باإلعدام على 
سبعة متشددين، بعد إدانتهم بقتل عامل 

في معبد عام 2015، حيث تواجه بنغالدش، 
وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، تهديدا 

متناميا من عنف المتشددين.

◄ أعاد البرلمان الصيني األحد انتخاب 
لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء لوالية ثانية 
من خمس سنوات، يأتي ذلك غداة إعادة 

انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين 
لوالية ثانية، في تصويت باإلجماع 

لمصلحة رجل البالد القوي.

◄ قال مسؤولون من الجيش والشرطة 
الهندية إن خمسة هنود من أفراد أسرة 

واحدة قتلوا وأصيب اثنان في قصف 
للقوات الباكستانية األحد، عند خط 

المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين 
الهند وباكستان.

◄ ذكر الجيش النيجيري أن قواته قتلت 
أربعة من أفراد الميليشيات المسلحة 
في والية باوتشي، شمال شرق البالد، 

واعتقلت تسعة آخرين، فيما أصيب جندي 
واحد بجروح تم نقله على إثرها إلى 

المستشفى لتلقي العالج.

للمشاركة والتعقيب
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} بكني- طلبت بكين من واشـــنطن ”تصحيح 
خطئهـــا“ حول تايوان، بعـــد أن وافق الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب على قانـــون يعزز 
العالقـــات بيـــن الواليـــات المتحـــدة وجزيرة 
تايـــوان التي تعتبرها الصيـــن جزءا ال يتجزأ 

من أراضيها.
تايـــوان،  إلـــى  الســـفر  قانـــون  ويشـــجع 
الـــذي وافق عليه مجلســـا النواب والشـــيوخ، 
المســـؤولين األميركييـــن من كل المســـتويات 
علـــى الســـفر إلـــى تايـــوان للقـــاء نظرائهم، 
والعكـــس بالعكـــس، رغم العالقات الملتبســـة 
التـــي تقيمهـــا الواليات المتحدة مـــع تايوان، 
حيـــث أن الجانبيـــن غير مرتبطيـــن بعالقات 

دبلوماسية.
وتعليقا على القانون، قال لو كانغ المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينيـــة فـــي بيان 
لمبدأ الصيـــن الواحدة  إنه ”انتهاك صـــارخ“ 
وقد أرســـل ”إشـــارات خاطئة جدا إلى القوى 

االنفصالية المؤيدة لالستقالل في تايوان“.
وأضاف ”نحـــض الجانـــب األميركي على 
تصحيـــح هذا الخطـــأ الذي ارتكبـــه والتوقف 
عن مواصلة أي عالقات رســـمية مع تايوان أو 
تحســـيٍن لعالقاته الحالية مع الجزيرة“، فيما 
اعتبر المتحدث باســـم وزارة الدفاع الصينية 
وو تشـــيان أن القانون األميركي يشكل ”تدخال 

في الشؤون الداخلية للصين“.

وطالـــب المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
الصينيـــة ”بقطـــع كل صلـــة بين الجيشـــين 
األميركي والتايواني وأي عملية بيع أســـلحة 
إلى تايـــوان، للحيلولة دون اإلســـاءة بشـــكل 
خطير إلى العالقات الثنائية والعســـكرية بين 
الصيـــن والواليـــات المتحدة، وإلى اإلســـالم 

واالستقرار في مضيق تايوان“. وكان الرئيس 
ترامب أثار غضب بكين بعـــد انتخابه أواخر 
2016 بموافقتـــه على الـــرد على اتصال هاتفي 

من الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين.
وأعلـــن البيت األبيـــض الجمعة أن ترامب 
وقع قانون الســـفر إلى تايوان الذي ”يشـــجع 

علـــى تبادل الزيارات بين مســـؤولي الواليات 
المتحدة وتايوان على كل المستويات“.

حاليا  األميركييـــن  للمســـؤولين  ويمكـــن 
الســـفر إلـــى تايـــوان بينما يزور مســـؤولون 
تايوانيون من حين إلـــى آخر البيت األبيض، 
لكـــن االجتماعـــات جـــرت حتـــى اآلن بتحفظ 

لتجنب إثارة غضب الصين.
عالقاتهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مـــع تايـــوان فـــي 1979 ارضاء 
لبكيـــن، لكنها أبقت على عالقـــات تجارية مع 
الجزيرة وتبيعها أســـلحة مما يثير اســـتياء 

الصين.
وتعتبـــر الصين تايوان المســـتقلة بحكم 
األمـــر الواقـــع، إقليما متمردا يشـــكل جزءا ال 
يتجزأ من أراضيها، حيث قطعت كل االتصاالت 
الرسمية مع تايبيه لرفض رئيستها تساي إنغ 
ون االعتراف بالجزيرة الديمقراطية جزءا من 

”صين واحدة“.
ووصف القانـــون األميركي الجديد تايوان 
أن  مؤكـــدا  للديمقراطيـــة“،  ”منـــارة  بأنهـــا 
”إنجـــازات تايوان الديمقراطية تشـــكل مصدر 

وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة“.
ورحـــب الســـناتور جيـــم اينهـــوف بهذه 
الخطوة، مؤكدا أن االجتماعات على مســـتوى 
عال ”تبقى ثمينة جدا وخصوصا مع مواصلة 

الصين مطالبها في بحر الصين الجنوبي“.

} لندن - أشـــارت لجنة بريكست في البرلمان 
البريطاني األحد إلى إمكانية تأخير انسحاب 
لنـــدن مـــن االتحـــاد األوروبي بســـبب وجود 
مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي 
حلهـــا، بينهـــا كيفية المحافظة علـــى الحدود 
المفتوحـــة بين أيرلندا الشـــمالية وجمهورية 

أيرلندا.
وأوضحـــت اللجنـــة، التـــي أيـــد معظـــم 
أعضائهـــا البقاء فـــي االتحـــاد األوروبي في 
استفتاء 2016، أنه ”إذا بقيت جوانب جوهرية 
بشـــأن الشراكة المســـتقبلية غير متفق عليها 
مـــع حلـــول أكتوبـــر 2018، فســـيتعين علـــى 
الحكومة الســـعي إلى تمديد محـــدود للفترة 

الزمنية المنصوص عليها في المادة الـ50“.
وحـــذرت مـــن أن توفيـــر حقـــوق مختلفة 
للمواطنيـــن القادميـــن قبل خـــروج بريطانيا 
رسميا سيكون ”متناقضا“ مع قانون االتحاد.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة هيـــالري بيـــن إن 
المفاوضات باتت حاليا في ”مرحلة حرجة، إذ 
لم يعد هناك ســـوى سبعة أشهر فقط للتوصل 
إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة“.

وأضـــاف النائـــب العمالـــي المعارض أن 
”علـــى الحكومـــة حاليا تقديـــم مقترحات ذات 
مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها 
من خاللها إدارة حدود غير فعلية بين أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا“.

وتابـــع ”ال نعـــرف أي حـــدود دوليـــة عدا 
الحـــدود الداخليـــة ضمن االتحـــاد األوروبي، 
تعمـــل دون تفتيش وبنى تحتيـــة فعلية، هذا 

أمر مقلق“.
وبين المســـائل األخرى التي ينبغي حلها 
وضع مواطنـــي االتحاد األوروبـــي القادمين 
إلـــى بريطانيا خالل الفتـــرة االنتقالية عندما 
ســـتواصل بريطانيا االلتـــزام بقانون االتحاد 
األوروبي مقابل بقائها في الســـوق الموحدة 
التابعـــة للتكتـــل لفترة تصل إلـــى عامين بعد 

مغادرتها رسميا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من االتحاد 
األوروبـــي فـــي 29 مـــارس 2019، أي بعد نحو 

ثالث ســـنوات من االســـتفتاء على بريكست، 
وبعدمـــا فّعلت لندن فـــي 2017 المـــادة الـ50، 
مباشرة بذلك عملية االنســـحاب التي تستمر 

لعامين.
وكانت بريطانيـــا قد عبرت عن رغبتها في 
تمديـــد الفترة االنتقالية، المقررة لعامين، بعد 

خروجها من االتحاد األوروبي.
وكشـــفت مســـودة وثيقة حكومية مسربة 
أن ”المملكـــة المتحـــدة تعتقد أن مـــدة الفترة 
االنتقاليـــة يجـــب أن تحـــدد ببســـاطة علـــى 
أســـاس الوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ 
العمليـــات واألنظمـــة الجديدة التي ستشـــكل 

أساس الشراكة المستقبلية“.

الصني ساخطة على قانون أميركي يعزز العالقات مع تايوان

اللجنة البرملانية لبريكست تقترح تأخير االنفصال عن االتحاد األوروبي

تايوان خط أحمر



} لنــدن – في الوقت الذي كانت فيه اهتمامات 
العالم وجهوده مركزة على القضاء على تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، كان التنظيـــم األم للحركات 
الجهاديـــة يلـــم شـــتاته فـــي هـــدوء ويراجع 
اســـتراتيجياته ويتعلم مـــن داعش كيف تمدد؟ 
ولمـــاذا انهـــار؟ ما ينبـــئ بخطر ظهـــور حالة 
إرهابية أشـــد خطورة مما ســـبق، وهي عبارة 
عـــن ”قاعدة“ جديدة تجمع بين ”دبلوماســـية“ 
بكـــر  أبـــي  واســـتراتيجية  الدن  بـــن  أســـامة 
البغدادي العسكرية، وتحاكي نموذج حزب الله 

بالسيطرة من خلف مشهد سياسي محدد.
يقلل سيث جونس الباحث في مجلة فورين 
افيرز مـــن القراءات التي تتحـــدث على تراجع 
تنظيم القاعـــدة، خصوصا بعـــد ظهور تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ويشـــاطره التوجه الباحث 
توماس ماكابـــي، الذي يقول إن تنظيم القاعدة 
تعلم مـــن أخطائه وهو بصـــدد التحول. ومثل 
هذا التحـــول، حتى لـــو كان تعديـــال مؤقتا ال 
تحوال اســـتراتيجيا دائما، قد يســـمح للقاعدة 
بـــأن تندمج داخـــل حـــركات التمـــرد الحالية 
واالستيالء عليها تدريجيا على أمل الظهور من 

جديد في شكل جديد للقاعدة في وقت الحق.
يقول جونس إن تنظيم القاعدة مازال شبكة 
مرنة متشـــابكة وســـائلة تنتشـــر عبـــر مناطق 
عـــدة. أيمن الظواهري هو قائـــد التنظيم، يليه 
المدير العام عبدالرحمن المغربي، فأبومحسن 
المصـــري. وتمـــارس هـــذه القيادة االســـمية 
للتنظيم، فيما يبدو، شرعية ونفوذا على تنظيم 
ذي خمســـة أفـــرع: جبهة النصرة في ســـوريا، 
والقاعـــدة في بالد العرب فـــي اليمن، والقاعدة 
فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة في جنوب آســـيا، 
والشـــباب في الصومال، والقاعدة في المغرب 
اإلسالمي وشـــمال أفريقيا، باإلضافة إلى ذلك، 
يحتفظ التنظيم بعالقة نشـــطة مع جماعات في 
أفريقيا والشـــرق األوســـط وآســـيا مثل أحرار 
الشام في ســـوريا، وطالبان وشبكة حقاني في 
أفغانســـتان وطالبان باكستان، وجماعة نصرة 
اإلسالم والمسلمين في المغرب وغرب أفريقيا.
إلى جانب التمـــدد الجغرافي، يرى توماس 
ماكابي، أن تنظيم القاعدة يستمد استمراريته 
و“جماهريته“ من مبدأ لم يمتلكه تنظيم داعش 
ولم يؤمن به، وهو مبدأ عدم استهداف السكان 
المحليين وقتل المســـلمين، في العالم الغربي 
كما في العالم اإلســـالمي، مشيرا إلى أن تنظيم 
القاعـــدة، يمكـــن أن يصبـــح أكبـــر تهديد على 
المـــدى الطويل بعد أن نجا مـــن حملة عالمية 
واســـعة النطـــاق من أجـــل تدميـــره وعدل من 
اســـتراتيجيته لتعكس الدروس المستفادة من 

أخطاء الماضي.
يطـــرح توماس ماكابي، في دراســـته، حول 
مســـألة إلى أي مدى يمكـــن لتنظيم القاعدة أن 
يتعلـــم من أخطائـــه، قضية شـــديدة الخطورة 
في تحليله لفكـــرة إعادة هيكلة تنظيم القاعدة، 
وتســـييس الجهاد مـــع ظهور جيـــل جديد من 
القاعدييـــن، لم يعاصر كثيرا أســـامة بن الدن، 
وهـــو جيل ولئن آمـــن بأفكار بـــن الدن وتتلمذ 
علـــى أيدي أيمـــن الظواهـــري، إال أنـــه يتمتع 
أيضا بخصال مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، 
الـــذي هو فـــي األصل مجموعة مـــن القاعديين 
المنشـــقين؛ وفي ”هيئة تحرير الشام“، الذراع 
الرئيســـية للقاعدة فـــي ســـوريا، والتي تقاتل 
فـــي الحرب ضد نظام األســـد، أبـــرز مثال على 

التغييرات الطارئة على تنظيم القاعدة.

أخطاء الجهاديين

القاعـــدة  تنظيـــم  ممارســـات  تســـببت 
والجماعات الجهادية األخرى في قتل وتشويه 
أي صـــور ترحيب حصلت عليه هذه الجماعات 

في بدايـــة نشـــأتها. تمثلت هذه الممارســـات 
بشكل رئيسي في العداء للمصالح والممارسات 
القبلية، والعـــداء للممارســـات المحلية للدين 

اإلسالمي.
ومن المفارقات أن تنظيم القاعدة، الذي كان 
يقوده في األصل رجل ينتمي إلى إحدى القبائل 
السعودية، كان غالبا ما يتجاهل العامل القبلي 
بل ويعاديه. ولعل من أحد أهم األســـباب التي 
ســـاعدت على تحول موقـــف القبائل الســـنية 
العراقية في نهاية المطاف ضد تنظيم القاعدة، 
هـــو مهاجمة التنظيـــم واســـتهدافه المصالح 
القبليـــة والقيادة وشـــرف القبائـــل. وقد تكون 
نقطة التحول قـــد حدثت عندما اختطف تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق، إحدى أذرع تنظيم 
القاعدة، بنات شـــيخ بالقوة ليصبحن زوجات 

لمقاتلي التنظيم.
وفـــي حيـــن أن الديـــن اإلســـالمي معروف 
بتنوعـــه في ظل وجود العديد من التفســـيرات 
للخطـــاب الديني، إال أن الجهاديين يمارســـون 
الشكل المتعصب والمتزمت من اإلسالم السني. 
في الماضي، حـــاول تنظيم القاعدة، وغيره من 
الحركات الجهادية، إجبار المسلمين المحليين 
على السير وفق نهجه المتشدد. وخالل الحرب 
األهلية التي اندلعت في الجزائر في تسعينات 
القـــرن الماضي، قامـــت الجماعـــات الجهادية 
بممارسة ســـلوكياتها المتطرفة عن طريق قتل 
أشـــخاص اعتبرتهـــم غير مســـلمين الرتكابهم 
أخطـــاء مثـــل عـــدم ارتـــداء الـــزي اإلســـالمي 

المناسب أو مثال التحدث بالفرنسية.
ومع مرور الوقت، اضطر الشعب الجزائري 
إلى النهـــوض لدعم الحكومـــة الجزائرية ضد 
التنظيـــم، ما أدى إلى تخلـــي التنظيم في بالد 
المغـــرب اإلســـالمي إلى حد كبيـــر عن تحقيق 
طموحاتـــه ونقـــل عملياته إلـــى الجنوب. وفي 
البلقـــان، تأثـــر المســـلمون المحليـــون تأثرا 
كبيـــرا بالموروثـــات التاريخية التـــي خلفتها 
تســـامحت  والتي  العثمانيـــة،  اإلمبراطوريـــة 
بشـــكل عام مع الممارســـات الدينية المختلفة، 
كما تأثروا أيضا بالعقود التي عاشوها في ظل 

القمع الشيوعي.
وتأثـــرت النســـخة المحليـــة من اإلســـالم 
بشـــكل كبيـــر بممارســـات الصوفييـــن. لكـــن، 
تنظيم القاعدة اعتبر مثل هذه الممارسات غير 
إســـالمية، وحاول تشجيع الســـكان المحليين 
على اتباع النهج اإلسالمي ”الصحيح“ وفرض 
وجهـــة نظرهـــم مـــن خـــالل تدمير المســـاجد 
المزخرفـــة الموروثة مـــن العثمانيين. ونتيجة 
لذلك، فقـــد التنظيم أي ترحيـــب كان قد حصل 

عليه في البلقان.
وعلـــى الرغم مـــن حالة التدين والتســـامح 
الديني التي ســـيطرت على أفغانستان، حاولت 
حركـــة طالبـــان وحلفاؤها من تنظيـــم القاعدة 
فرض ممارســـاتهم الدينية على السكان الذين 
ظلـــوا يقاومونهم واعتبروهم فـــي نهاية األمر 
جماعة متعصبة احتلـــت بالدهم. ويرجع جزء 
كبير مـــن الدعم الذي تلقته حركـــة طالبان إلى 

فشل الحكومة األفغانية في توفير إدارة فعالة. 
وعلى الجانب الباكستاني، قضت حركة طالبان 
على العديد من الممارسات الدينية المتسامحة 

لدى معظم المسلمين الباكستانيين.
وفـــي عراق مـــا بعد صدام حســـين، انقلب 
العرب الســـنة، الذيـــن رحب الكثيـــر منهم في 
البداية بتنظيم القاعـــدة لدعمهم ضد الواليات 
المتحـــدة والحكومـــة الشـــيعية واألكراد، ضد 
التنظيم بعدما اكتشـــفوا محاولة فرض األخير 
أليديولوجيتـــه الدينية. ومن بين الممارســـات 
التـــي منعهـــا التنظيـــم كانت التدخيـــن وبيع 

الرجال لمالبس النساء.
ثم جاء تنظيم داعش ليفاقم المشكلة بطريقة 
حكمه األكثر عنفا التي اتبعها أينما حكم. فهو 
يعتبر حتى ممارسات تنظيم القاعدة، وخاصة 
رفض قتل المسلمين الشيعة على الفور، خيانة 
للدين اإلسالمي. وكان حظر التدخين أيضا من 

أحد القوانين التي فرضها تنظيم داعش.
وقامت الجماعات الجهادية بالقتل المتعمد 
للكثيـــر من الضحايـــا األبريـــاء. وكان هذا هو 
الحال بشكل خاص في الجزائر والعراق حيث 
نجح تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق بشكل 
جزئـــي في إثارة حـــرب دينية بين المســـلمين 
الشـــيعة والســـنة. وُقتل العديد مـــن الضحايا 
ببســـاطة ألنهم لم يكونوا ”مسلمين على حق“، 
أو بالصدفة بسبب تواجدهم في المكان الخطأ 
في الوقت الخطأ. وزاد تنظيم داعش من ســـوء 
ممارساته هذه بإعالنه من ال يتبع أيديولوجية 
التنظيم مرتدا ومن ثم أجاز ذلك لهم استهداف 

العديد من األبرياء.

تعديالت استراتيجية

خالل العقد الماضي، بدا أن تنظيم القاعدة 
عـــدل تدريجيا مـــن اســـتراتيجيته وتكتيكاته، 
ال ســـيما أن مختلـــف أذرع التنظيـــم ســـعت 
إلـــى التعاون وبنـــاء تحالفات مـــع الجماعات 
المتمردة اإلســـالمية، أو حتى غير اإلسالمية. 
وكان هذا هو الحال في أفغانســـتان وباكستان 

والصومال واليمن وسوريا وجنوب آسيا.
وكجـــزء مـــن هـــذه االســـتراتيجية، أعطى 
التنظيـــم األولويـــة بشـــكل انتقائـــي لتنفيـــذ 
العمليـــات المحليـــة بدال من الدوليـــة من أجل 
االســـتعانة بأوجـــه محلية لتنفيـــذ مخططاته، 
وال سيما في مالي، حيث القوات التي انضمت 
كانت  إلى جماعة ”نصرة اإلسالم والمسلمين“ 

جميعها من قادة تنظيم القاعدة أو فروعه.
وبـــدال مـــن محاولـــة فـــرض أيديولوجيته 
اإلســـالمية الخاصة بشكل فوري، سعى تنظيم 
القاعـــدة إلـــى القيام بذلك تدريجيـــا، من خالل 
متابعـــة األمور مـــن خلف الكواليـــس وتكوين 
قاعـــدة من الدعـــم وبناء حركـــة جماهيرية في 

نهاية المطاف.
مـــن خالل القيام بذلك، أصبح التنظيم أكثر 
انتقائية وأقل عشـــوائية فـــي تنفيذ الهجمات 
اإلرهابية. وفي بعض األحيان، اســـتغل انهيار 

هيـــاكل الحكومـــات المحلية، وحاول إنشـــاء 
مؤسســـات حاكمـــة وجهـــات إنفـــاذ لنظامـــه، 
وخاصـــة فـــي أجـــزاء مـــن اليمـــن والصومال 
وســـوريا. أما في ســـوريا، فقـــد فرضت حركة 
”هيئة تحرير الشـــام“ ســـيطرتها على المحاكم 
وجهات إنفـــاذ القانون، وتركت المهام اإلدارية 
األخـــرى لجماعـــات أخـــرى. ولهذه األســـباب، 
مقارنـــة بداعش، اتخـــذ تنظيـــم القاعدة نهجا 

متطرفا ”معتدال“، ال سيما في سوريا.
ساعدت كل هذه العوامل على إعادة تشكيل 
تنظيم القاعدة ليبدو أكثـــر محلية في مختلف 
األماكـــن التي يعمل بها، وقللـــت إلى حد كبير 
من أســـباب خسارته الســـابقة للدعم الشعبي. 
ويمكـــن لهـــذه التعديـــالت أن تعطـــي تنظيـــم 
القاعـــدة ضمانـــا جديدا الســـتمراره وأن تزيد 
أيضا من تهديداته التي تســـتهدف دول الغرب 
وبقية العالم. ومن شأن إدخال القاعدة لتحوير 
في تكتيكاتهـــا لتركز على الجهـــاد ”الدفاعي“ 
وتقلـــل من قتل المدنيين المســـلمين أن يجعل 
هذا التنظيم مستساغا أكثر لدى هؤالء الناس.

قاعدة أشد خطورة

يشـــير تومـــاس ماكبي إلـــى أن التعديالت 
الحديثة التـــي أدخلها تنظيـــم القاعدة تجعله 
أشـــد خطورة، وربما أكثر نجاحـــا، خاصة إذا 
اســـتمر في التأقلـــم واســـتغالل األوضاع في 
المنطقة والعالم اإلســـالمي من أجل اســـتعادة 
المساندة. ويمكن لهذا أن يحدث ألسباب ثالثة 

على األقل.
] معالجة االنقسامات نسبيا داخل الجهاد 
العالمي: في الوقت الحاضـــر الجهاد العالمي 

منقسم إلى ثالثة اتجاهات كبرى:
[ االتجـــاه األول هـــو داعش، وهـــو نزعة 
الجهاديـــة األشـــد تطرفا في تأويلها لإلســـالم 
إلى درجة أنها تعتبر كل المسلمين المخالفين 
لها في العالم تقريبا كفارا وبالتالي يستحقون 
القتل. إضافـــة إلى ذلك يريد داعش إعادة دولة 
الخالفة في أســـرع وقـــت ممكـــن. وكانت هذه 

النقطة محل الخالف الرئيسية مع القاعدة.
[ االتجـــاه الثانـــي يتمثـــل فـــي مـــا يمكن 
تســـميته بالجهاد العالمي مثـــل القاعدة التي 
تفضـــل ”الجهاد الهجومي“ أو مهاجمة ”العدو 
البعيد“ فورا، ويقصد بذلك الغرب، وعلى رأسه 
الواليـــات المتحدة األميركية، حيـــث يقول بن 
الدن فـــي إحدى الرســـائل المنســـوبة إليه وتم 
الكشـــف عنها بعد عملية مقتله في عملية أبوت 
أبادا ”أعداء األمة اليوم مثل شـــجرة شـــريرة.. 

جذع هذه الشجرة هو الواليات المتحدة“. 
[ االتجاه الثالث يمكن تسميته بالجهادية 
الوطنيـــة مثلما هـــو الحال في مـــا يجري في 
ســـوريا، ويزعم هذا االتجاه أنه يحاول تطبيق 
الشريعة في دولته فقط. ويالحظ أن التغييرات 
األخيرة في اســـتراتيجية القاعدة وتكتيكاتها 
تدفعهـــا بشـــكل كبير فـــي اتجـــاه الجهاديين 
الوطنيين، وهـــو ما يزيد في إمكانية حصولها 

على دعمهم. وتبرز هيئة تحرير الشـــام كمثال 
يوضح هذا االتجـــاه. ويتحدث عن ذلك بروس 
هوفمان، الخبير األميركي في شـــؤون اإلرهاب 
ومديـــر مركـــز الدراســـات األمنية فـــي جامعة 
جـــورج تاون، مشـــيرا إلـــى أن ”قـــوة القاعدة 
تحّولت لتنحصر بين شـــخصيتين رئيسيتين: 
أبـــي محمد الجوالني الذي يقـــود فرع التنظيم 
في ســـوريا، وســـيف العـــدل وهو مـــن الجيل 

األول“.
و”يعمـــل كّل من العـــدل والجوالني معا من 
أجل تكريس حضور دائم للقاعدة في ســـوريا. 
في خضم محاولة القاعـــدة العودة إلى واجهة 
التيـــار الجهـــادي العالمـــي“. وفـــي الســـابع 
والعشرين من شهر فبراير الماضي صدر بيان 
يدعو  تحت عنوان ”أنقذوا فسطاط المسلمين“ 
الفصائل المسلحة  إلى نصرة الغوطة الشرقية 
في ســـوريا ونبذ الخالفات. وذيل البيان باسم 
”تنظيم حراس الدين“، وهو تنظيم جديد يقوده 
القاعدي أبو همام الشامي، وهو مثال آخر على 

استراتجية االعتماد على الجهاد المحلي.

اآلثار المترتبة

يخلص تومـــاس ماكابي إلـــى أنه في حال 
مضـــى تنظيـــم القاعدة قدما في مســـار تعديل 
اســـتراتيجيته ســـيكون ذلـــك تطـــورا ضخما، 
إذ أن التنظيـــم الجهـــادي الذي يســـتعمل هذه 
االســـتراتيجية وهذه التكتيـــكات من المرجح 
أن يكـــون أنجح. كما أن تغييـــرات كهذه يمكن 
أن تقلـــص الخالفات مـــع الجهاديين اآلخرين 
وخاصة مع ما يســـمى الجهاديين ”الوطنيين“ 
الذين يدعـــون بأنهـــم يريدون الحكـــم الديني 

اإلسالمي في دولهم المتفرقة.
ويمكن لهذه التغييرات أن تحســـن الخالف 
بيـــن الجهادييـــن وبقيـــة جماعـــات اإلســـالم 
األصولي التي على الرغم من خالفاتها الفقهية 
مـــع الجهادييـــن يمكـــن أن تدعي بأنهـــم معا 
يقاومون األعداء المشـــتركين للعالم اإلسالمي، 
وســـتكون للجماعـــات الجديدة حظـــوظ أوفر 
بكثيـــر فـــي الحصول علـــى دعـــم المرجعيات 
الدينيـــة اإلســـالمية بما أن النتيجـــة يمكن أن 
تقدم على أنها ”جهـــاد دفاعي“. ويبقى الخطر 
النهائـــي في أن مثل هـــذا التنظيـــم قد يصير 
حركـــة تتمكن مـــن الهيمنة علـــى الدولة مثلما 
هو الحال بالنســـبة إلى حزب اللـــه في لبنان. 
وستستفيد هذه التغييرات أيضا من المخزون 
العميق للعداء الشعبي تجاه الواليات المتحدة 
والغرب وما سببته سياستهما لمنطقة الشرق 

األوسط.

القاعدة اليوم: فكر بن الدن وعنف البغدادي ومحاكاة نموذج حزب الله

سوريا.. جبهة رئيسية في خطة القاعدة الجديدة

 [ تنظيم القاعدة يتعلم من أخطائه ويعدل استراتجيته  [ تمكين الفروع المحلية إلعادة بناء القوة المركزية  

في 
العمق

{لو حدث صعود جديد لمجموعات ســـلفية جهادية أخرى فمـــن الممكن أن تقودها القاعدة أو 
داعش أو تنظيم جديد أو خليط من الجماعات السلفية الجهادية}.

سيث جونس
مدير املركز الدولي لألمن والدفاع في مؤسسة راند

{زيـــادة قوة الجماعات التابعة للقاعـــدة تؤدي إلى زيادة قوة تنظيـــم القاعدة المركزي، وذلك 
يتوافق مع خطة زعيم القاعدة أيمن الظواهري}.

بروس هوفمان
مدير مركز الدراسات األمنية في جامعة جورج تاون

ــــــم القاعــــــدة في الســــــنوات  ســــــجل تنظي
ــــــرة تراجعــــــا مقابل صعــــــود تنظيم  األخي
الدولة اإلســــــالمية، لكن اليوم مع الهزائم 
التي مني بها داعش في العراق وسوريا، 
يتوجــــــس اخلبراء من صعود جديد لتنظيم 
القاعدة، الذي يختلف اليوم عما كان عليه 
منذ عقد مضى. واخلطر في هذا الصعود 
أن القاعــــــدة اجلديدة ســــــتكون أقرب إلى 
خليط مــــــن اجلماعات الســــــلفية اجلهادية 
اإلسالمية، وبالتالي ستكون تهديدا أكبر، 
فيما ســــــتكون احلرب ضد قاعدة متجددة 

وأكثر صعوبة.
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تنظيم القاعدة، يمكن أن يصبح أكبر 
تهديد على املدى الطويل بعد أن نجا 

من حملة عاملية من أجل تدميره وعدل 
من استراتيجيته لتعكس الدروس 

املستفادة من أخطاء املاضي

توماس ماك كابي:
القاعدة قد تتمكن من 

الهيمنة على الدولة مثل  
حزب الله في لبنان
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في 
العمق

{المســـؤولون يستخدمون الرشا واإلغراءات إلقناع الناس بالتصويت. يسوقون البلد بأسره إلى 
مراكز االقتراع، األمر مهين.. لسنا قطيعا}.

يفجيني رويزمان
معارض للكرملني

"بعد الضم غير الشـــرعي لشـــبه جزيـــرة القرم وتمركز قـــوات في جورجيا وكثيـــر من الهجمات 
اإللكترونية، هناك تهديدات روسية أخرى جديدة حاليا".

 ينس ستولتنبرج 
األمني العام حللف شمال األطلسي

} موســكو – أدلـــى الناخبـــون فـــي روســـيا 
بأصواتهـــم األحد فـــي انتخابات رئاســـية من 
المتوقـــع أن يحقـــق فيهـــا الرئيـــس فالديمير 
بوتيـــن فـــوزا ســـهال، حيـــث ال يـــرى غالبيـــة 
الناخبيـــن بديال ممكنـــا لبوتين الـــذي يهيمن 
بشـــكل كامل على المشـــهد السياسي ويمنحه 
التلفزيون الحكومي، الذي يســـتقي الكثير من 
الروس آراءهم منه، مساحة كبيرة في التغطية 

خالفا لمنافسيه.
وينســـب ناخبون كثيـــرون لبوتين، ضابط 
المخابرات الســـابق البالغ مـــن العمر 65 عاما، 
الفضل في الدفاع عن مصالح روســـيا في عالم 
خارجي معـــاد وأنه اســـتعاد االســـتقرار بعد 
الفوضى التي خلفها انهيار االتحاد السوفيتي، 
حتى وإن كان الثمن المواجهة مع الغرب وأزمة 

معيشية وتراجع الحريات في الداخل.
وبدت نســـبة اإلقبـــال علـــى التصويت في 
انتخابات الرئاســـة، األحد، أعلـــى من مثيلتها 
في انتخابات الرئاسة السابقة 2012 في معظم 
مناطـــق البالد، رغم كل ما أحـــاط باالنتخابات 
من توتر، ورغم أبرز معارض في روســـيا، وهو 

أليكسي نافالني، بمقاطعة االنتخابات.
وأرجعـــت المعارضة الروســـية ومنظمات 
غير حكومية ارتفاع نسب التصويت إلى اآلالف 
من التجاوزات، والتي تجلت خصوصا في نقل 
ناخبين في حافالت من جانب الشرطة وتهديد 
مراقبيـــن وحشـــو صناديق بهدف رفع نســـبة 

المشاركة في اقتراع محسوم سلفا.

وعرضـــت منظمة غولـــوس، غير الحكومية 
والمتخصصة في مراقبـــة االنتخابات، حاالت 
التزوير على موقعهـــا اإللكتروني وأعربت عن 
قلقها حيـــال معلومـــات عن ضغوط مارســـها 
موظفيـــن  علـــى  جامعـــات  أو  عمـــل  أربـــاب 
وطـــالب إلجبارهم علـــى اإلدالء بأصواتهم في 
مـــكان عملهـــم أو دراســـتهم وليس فـــي مكان 
إقامتهم وذلـــك بهدف ”مراقبة مشـــاركتهم في 

االنتخابات“.
ومـــع ضمان فـــوز بوتين فـــي االنتخابات، 
بـــذل الكرمليـــن كل ما فـــي وســـعه للتأكد من 
مشـــاركة أكبر عدد من المقترعيـــن فيها، إذ أن 
نســـبة المشاركة تشكل المعيار الفعلي في هذا 
االســـتحقاق، ولكن بمعزل عن وسائل الترغيب 
القســـرية للتصويت، يؤكد خبراء ومختصون 
في الشـــأن الروســـي أن بوتين ضامـــن للفوز 
بوالية رابعة، لكنه يحتاج إلى دعم شعبي يدعم 
به توجهاته خصوصا في السياسة الخارجية، 
التي تعد الورقة الرابحة للرئيس الروســـي في 

هذه االنتخابات تحديدا.
ويشـــرح الخبير الروســـي غريغوري فايفر 
ذلـــك مشـــيرا إلـــى أن ماضي بوتين وروســـيا 
يفســـر نتيجة االنتخابات وما ســـيأتي بعدها. 
ويقـــول فايفر، في تحليل نشـــرته مجلة فورين 
افيرز األميركية، إن الروس يميلون إلى التفكير 
في التســـعينات، وفي الحرمان الذي عاشـــوه 
بشـــكل مهين، وال ســـيما عندما لم يكن أمامهم 
خيار ســـوى االنتظار طويال في طابور من أجل 
الحصـــول على مناشـــف الحمام مـــع أقرانهم 

اآلخرين.

وانتشـــر االعتقاد بأن بوتين، الذي انتخب 
رئيســـا من الدورة األولى في انتخابات ســـنة 
2000، هـــو الذي اســـتطاع أن ُينعش االقتصاد 
من جديد وأن يقضي على فوضى التســـعينات 

العارمة.
 ووقف الحظ في صف بوتين، عندما تولى 
السلطة، تصادف حكمه مع بداية ارتفاع أسعار 
النفط والغاز، المحرك الرئيسي لالقتصاد الذي 
بـــدأ بالفعل فـــي االنتعاش، وذلـــك بفضل أزمة 
التضخم الهائلة التي حدثت في عام 1998. وبدأ 
بعض المنتجين في التنافس محليا في البالد 

بسبب ضعف الروبل الروسي.
واعتقد كثيـــرون في الداخـــل والخارج أن 
أخطـــاء الرئيـــس الروســـي األســـبق بوريس 
يلتســـين كانت بســـبب عالقاته مع ما يســـمى 
األوليغاركييـــن، وهـــم قلـــة مـــن المصرفييـــن 
األقوياء ورجال الصناعة الذين حصدوا ثروات 

هائلة في مقابل تقديمهم دعما سياسيا.
لكن بوتيـــن، بعيـــدا عن تخليص روســـيا 
من الفســـاد، والذي وعـــد بإقامـــة ”دكتاتورية 
القانون“، أشـــرف على التوسع الروسي الهائل 
الـــذي ضمن مـــن خالله نقل ســـلطة الحكم إلى 
الكرمليـــن مـــن أجل الســـيطرة علـــى مجموعة 

المافيا تلك. 
وكان الفكـــر الجديـــد الذي اعتنقـــه بوتين 
متعلقا باســـتغالله للفساد إلنشاء نوع إقطاعي 
من الســـيطرة اإلدارية من أعلى إلى أسفل على 
السياســـة واالقتصـــاد، حيث طالمـــا أن حكام 
األقاليـــم وكبار رجال األعمـــال دفعوا للكرملين 
األمـــوال والـــوالء بالتأكيـــد، فإنهـــم يتمتعون 

بالحرية في جني األرباح مقابل ذلك.
واســـتخدم بوتين أيضا أساليب لّي الذراع 
والترهيب من أجـــل إعادة تأميم صناعة النفط 
بشـــكل فعال. وقـــام بتعيين أحـــد المخلصين 
للحكومة، أليكسي ميلر، لرئاسة شركة غازبروم 
التـــي تحتكر صناعة الغاز في عام 2001، والتي 
كان يديرها في السابق رئيس ذو عقلية مستقلة 
كان غالبـــا ما يتصرف ضـــد مصالح الكرملين، 
ولكـــن بعد تعيين ميلر كان من الممكن غســـيل 
مبالغ كبيرة من األموال بأمان. واستمر بوتين 
في اســـتخدام هـــذا النظـــام اإلداري، من أعلى 
إلى أســـفل، للحفاظ على قبضته على الســـلطة 
في الســـنوات التي مضت، بل ويقوم اآلن بعمل 
بعض التعديالت التي تتالءم والعصر الحالي.
لكن، فـــي اآلونـــة األخيرة، بـــدأ بوتين في 
اســـتبدال دائـــرة المقربيـــن لـــه، ذوي الثـــراء 
الضخم، ببعض مســـؤولي الحكومة البسطاء 
الذيـــن يدينون بوالئهم فقط لـــه، آمال من خالل 
ذلك أن يســـاعد في الحفاظ علـــى نظام حكمه، 

وهو النظام الوحيد الذي يعرفونه.
وقـــد أدت ســـيطرة بوتين المباشـــرة على 
الجهاز األمني كذلك إلى جعل أي تغيير متوقع 
أمرا مســـتبعدا إلـــى حد كبير، فـــي حين تبدو 
احتماالت انقـــالب الكرملين أو حدوث أي أزمة 
أخرى ضعيفة للغايـــة. وبالتالي، فإن التعامل 
مع موســـكو يتطلب تفكيرا إستراتيجيا طويل 
األمد واســـتثمارات أكبر في بناء الديمقراطية 
ومســـاعدات للمجتمـــع المدنـــي فـــي الـــدول 
المجاورة لروســـيا. ويشير فايفير إلى أن نظام 
الحكـــم الخاص ببوتين يجعـــل احتماالت بقاء 
الدولة الروســـية على قيد الحياة بعد مغادرته 

ضعيفة.

حقبة جديدة

بتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى 
في الســـلطة نحو 25 ســـنة ليصبح ثاني أطول 
زعمـــاء الكرملين بقاء في الحكـــم بعد الرئيس 
السوفييتي جوزيف ستالين. وتدخل البالد مع 
هذا االستحقاق االنتخابي إلى مرحلة سياسية 

جديدة، حيث أن هـــذه االنتخابات هي األخيرة 
التي يحـــق لبوتيـــن خوضها وفقـــا للقوانين 
الروســـية، ما يضعه خالل الســـنوات الســـت 

المقبلة أمام أحد خيارين:
[ إدخال تعديالت دستورية تتيح له البقاء 
في المنصـــب لفترة أطول، وهو خيار يســـعى 
بوتيـــن إلى تجنبه وعدم تكـــرار المناورة التي 
حدثـــت في عـــام 2008 عندما اضطر لترشـــيح 
ديمتري ميدفيديف لفترة رئاســـية بقي خاللها 
ممســـكا بزمام األمور فـــي البالد قبـــل عودته 

رئيسا في عام 2012.
[ إعداد خليفة له خالل الســـنوات المقبلة، 
ممـــا يعنـــي اضطـــراره إلـــى إجـــراء توافقات 
كبـــرى بين مراكـــز القوى والتأثير السياســـي 
واالقتصـــادي في البـــالد، وتحضيـــر الوضع 

لتولي شخصيات مؤثرة مراكز مهمة.
ورغـــم تعمد بوتيـــن إبقاء األمـــور غامضة 
حـــول قراراته التي ســـتلي االنتخابـــات، فإن 
تكهنات بدأت تنتشـــر حول احتمال عدم تمديد 
الثقـــة لرئيـــس الـــوزراء ديمتـــري ميدفيديف، 
وإجـــراء تغييـــرات واســـعة فـــي مؤسســـتي 
الخارجية والدفاع، وهما المؤسســـتان اللتان 
شـــكلتا العمـــاد الرئيســـي لسياســـاته خالل 

السنوات األخيرة.
ومهمـــا كانـــت الخطوات التي ســـيتخذها 
بوتين في بداية واليته الجديدة، فهي ستحمل، 
كما يشير مقربون من الكرملين، تأثيرات مهمة 
علـــى كل الملفات الســـاخنة التـــي تلعب فيها 
روســـيا أدوارا مهمة على الصعيدين الداخلي 
والخارجـــي، ممـــا يعني أن سياســـة الكرملين 
ورغم أنها ســـتحافظ على اســـتقرار وثبات في 
مالمحها العامة، ستشـــهد تغييـــرات تكتيكية 

كبرى في أكثر من ملف.

بعـــد انهيـــار االتحـــاد الســـوفييتي، كان 
اإلحساس بالهزيمة حالة مضافة إلى المعاناة 
االقتصادية واتساع مشاعر اإلحباط بل اليأس. 
ومرجح أن تكون سياســـات بوتين تجاه العالم 
الخارجـــي، خالل فتـــرة رئاســـته الرابعة ”أقل 

دبلوماسية وأكثر تصادمية“. 

قرن من االنتصارات

أثناء حملته االنتخابية األخيرة، وعد بوتين 
أنصاره بـ“قـــرن من االنتصارات“، وتحدث لهم 
عن ”روسيا القوية المجيدة“، وعن ”بناء الدولة 
العظمى الســـاطعة“، وعن ”قوة عسكرية خارقة 

تتحدى الغرب وتدافع عن البالد“.
القت هذه النوعيـــة من الوعود، وما يترتب 
عليهـــا من الدخول في ”حرب باردة جديدة“ مع 
الغـــرب، ردود فعل متباينة بشـــدة في الداخل 
الروسي، بين موالين أشـــادوا بها واعتبروها 
تمهد النتصارات متتالية ســـتفرضها روســـيا 
العائدة بقوة إلى المسرح الدولي، ومعارضين 
رأوا فيها مقدمات لتقوقع روســـيا على نفسها، 
وبدء مرحلة قاســـية من العزلـــة الدولية، وبناء 

سياج حديدي جديد حول روسيا.
وما يزيـــد من مخـــاوف المعارضين إنفاق 
روســـيا حاليـــا حوالـــي ثلـــث ميزانيتها على 
الدفـــاع، حيث قرر الرئيـــس بوتين في نوفمبر 
الماضـــي تخصيـــص مبلـــغ 324 مليـــار دوالر 
لبرنامج تســـليح حكومي للفتـــرة 2017 /2018، 
مشـــيرا إلـــى أن ”قـــدرة االقتصاد علـــى زيادة 
حجـــم المنتجات والخدمات الدفاعية بســـرعة 
وفي الوقت المناســـب، هي أحد أهم الشـــروط 
الالزمة لضمان األمن العســـكري للدولة“. وفي 
ظـــل الواليـــة الجديـــدة لبوتين، يبقى الشـــرق 

األوســـط علـــى األرجـــح مســـرحا للتنافس مع 
الغرب ولتوســـيع النفوذ الروسي. ففي الشأن 
السوري سيبقي بوتين على التواجد العسكري 
واالقتصادي الروســـي. كما ستضطلع روسيا 
باســـتثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة 

والموارد الطبيعية في سوريا.
وفي غيـــاب بدائـــل أخرى، تبقى موســـكو 
فـــي الموقع المناســـب للتحكم بوجهة مســـار 
اإلعمار في سوريا حتى إذا افتقرت إلى األموال 
االستثمارية الالزمة. وفي الوقت نفسه، ستميل 
روسيا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على آلية 
التشاور بين سوريا وتركيا وإيران. وستتعاظم 
المكانة العســـكرية الروسية في منطقة الشرق 
األوسط وصفقات بيع األسلحة سيبقيان أمرين 
مهمين لموســـكو بعـــد االنتخابات الرئاســـية، 
باعتبارهما مصدر ربح مادي ووسيلة للتأثير.

ويعمـــل بوتين على الوصـــول إلى المرافئ 
اإلقليمية المهمة في هذه المنطقة، فبناء موانئ 
جديدة أمر مكلف، لكن بوســـع موســـكو ضمان 
حقوق اإلرســـاء لســـفنها في مناطق مثل ليبيا 
لتجنب مثل هـــذه التكاليف. وقد يتدخل بوتين 
أيضا فـــي ليبيا كصاحب نفوذ فيكســـب بذلك 
االهتمام الدولي الذي يتوق إليه عبر التوســـط 
بيـــن الجيش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر فـــي الشـــرق وحكومـــة الوفاق 

الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.
ورغم أن هذه المساعي وغيرها من الخطط 
اإلقليمية الروســـية قد ال تؤول إلى نجاح، لكن 
في غياب إســـتراتيجية غربية متماســـكة تجاه 
روســـيا أو إعادة إحياء القيـــادة األميركية في 
المنطقة، لن يوجد ما يحد من جهود بوتين في 
مســـاعيه الرامية لتوســـيع النفوذ في المنطقة 

في إطار حربه الباردة الجديدة مع الغرب.

بوتين: الوالية الرابعة تتويج لربع قرن من العمل على بناء {روسيا الخارقة}

شبح انهيار االتحاد السوفييتي يخيم على جيل التسعينات والشباب لم يعرفوا غير بوتني رئيسا

[ نتيجة التصويت تعني للرئيس الروسي تفويضا شعبيا لالستمرار في توجهاته  [ االنتخابات األخيرة التي يحق لبوتين خوضها
بدت نســــــبة اإلقبال على التصويت في انتخابات الرئاســــــة الروسية أعلى من مثيلتها في 
انتخابات الرئاســــــة الســــــابقة 2012 في معظم مناطق البالد، في الوقت الذي يسعى فيه 
الرئيس فالدميير بوتني إلى الفوز بفترة رابعة، فيما نددت املعارضة الروسية بالتجاوزات 

بهدف رفع نسبة املشاركة في اقتراع محسوم سلفا.

في ظل غياب إستراتيجية غربية 
متماسكة تجاه روسيا ال يوجد ما يحد 

من جهود فالديمير بوتني في حربه 
الباردة مع الغرب
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} هل الرهان على دور لروسيا كقّوة اعتدال 
على الصعيدْين اإلقليمي والدولي في محّله؟ 

مؤسف أن الرئيس فالدميير بوتني الذي 
فاز بوالية رئاسية جديدة لم يستطع لعب 

الدور، دور القّوة العاقلة، الذي كان مفترضا 
لعبه ببالده في مرحلة ما بعد انتهاء احلرب 

الباردة.
يتطلب مثل هذا الدور اخلروج من عقد 

املاضي واالنتماء إلى الفضاء األوروبي 
بعيدا عن الوهم القائل إّن في استطاعة 

روسيا استعادة دور القّوة العظمى 
وموقعها، كما كانت عليه احلال أّيام االحتاد 

السوفياتي.
يستهّل بوتني واليته الرئاسية اجلديدة 

في ظل أزمة عميقة في العالقات مع 
بريطانيا. أخذت هذه األزمة بعدا جديدا 

بعد انضمام الواليات املتحدة ومعها 
فرنسا وأملانيا إلى املنددين مبحاولة قتل 

اجلاسوس املزدوج، سرجي سكريبال، 
بواسطة السّم في مدينة سالزبري، وهي 

مدينة تقع غرب إنكلترا.
ذهبت السلطات البريطانية بعيدا 
في املواجهة مع روسيا بسبب تسميم 

اجلاسوس املزدوج الذي أطلقته موسكو في 
عملية تبادل للعمالء في العام 2010. وصل 

األمر بوزير اخلارجية بوريس جونسون 
إلى اتهام الرئيس الروسي نفسه بأنه وراء 

تسميم اجلاسوس املزدوج الذي يحمل 
اجلنسية البريطانية. أثار ذلك الكرملني 

ووزارة اخلارجية الروسية من منطلق أن 
ليس مسموحا املّس بشخص بوتني الذي 

يسير على خطى جوزيف ستالني وإن 
بطريقة أكثر نعومة، هذا إذا استثنينا كيفية 
تعاطيه مع الشيشان مطلع هذا القرن. أليس 
ستالني من أطلق شعار ”املوت للجواسيس� 

في أربعينات القرن املاضي؟
بعيدا عن األخذ والرّد، وتبادل روسيا 

وبريطانيا االتهامات وإبعاد دبلوماسيني، 
من البلدين من موسكو ولندن، ال تبّشر 

الوالية اجلديدة لبوتني باخلير. لعّل أكثر ما 
ال يبّشر باخلير هو اهتمام العالم بتسميم 

العميل املزدوج في سالزبوري، وغض الطرف 
عّما يدور في سوريا حيث تقتل الطائرات 

الروسية يوميا عشرات املدنيني في الغوطة 
الشرقية التي تقع على مشارف دمشق.

من املستغرب أن ال تلقى احلملة التي 
تشّنها قوات تابعة للنظام السوري بدعم 

إيراني وغطاء جّوي روسي أي رّد فعل دولي. 
يحدث ذلك على الرغم من وجود قرار ملجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة يحمل الرقم 2401 
يدعو إلى وقف شامل إلطالق النار ملّدة شهر 

في الغوطة. بقي القرار حبرا على ورق. 
زادت الغارات الروسية على املدنيني عنفا. 

كل املطلوب بقاء بشار األسد في دمشق وكأّن 
في اإلمكان إعادة احلياة إلى نظام صار في 
مزبلة التاريخ منذ فترة طويلة. حصل ذلك 

في اليوم الذي لم يجد فيه النظام من رّد 
على أطفال ومراهقني في درعا كتبوا عبارة 
”الشعب يريد إسقاط النظام“ سوى اقتالع 
أظافر هؤالء. حدث ذلك في مثل هذه األّيام 

من العام 2011.

كان منتظرا من رئيس لروسيا تولى 
مسؤولياته للمّرة األولى مطلع القرن الواحد 

والعشرين أن ينقل بلده إلى عالم آخر 
مختلف. نكتشف حاليا، بعدما أمضى بوتني 
ثمانية عشر عاما رئيسا، أو رئيسا للوزراء 

ميتلك كّل خيوط السلطة، أن الهدف هو 
إعادة روسيا إلى أّيام ستالني. كانت تلك أّياَم 

ال مكان فيها سوى ملنطق واحد هو منطق 
القّوة.

لم يلجأ بوتني، في معظم األحيان، إلى 
الوسائل التي اعتمدها ستالني من نوع 

التصفيات اجلماعية والفردية والنفي إلى 
سيبيريا. اختار طريقة أخرى من أجل 

التخلص من معارضيه تقوم على عزلهم 
وجتريدهم من أّي قدرة على التحّرك. أما 

رجال األعمال الذين قاوموه واعترضوا على 
حصر النشاط املالي مبحيطني به، فكان 

مصيرهم السجن والنفي. سجن ميخائيل 
خودوروفسكي ثم أطلق وانتقل إلى العيش 
في سويسرا. أما بوريس بريزوفسكي فقد 
ذهب إلى املنفى ثّم انتحر في بريطانيا في 

ظروف غامضة عام 2013.
هناك أمثلة كثيرة على حوادث تعطي 

فكرة عن كيفية تعاطي فالدميير بوتني مع 
خصومه.

 ثّمة أدلة تشير إلى تسميم روسي آخر 
جلأ إلى بريطانيا هو الكسندر ليتفيننكو 
في العام 2003 في أحد مطاعم لندن. كان 

ليتفيننكو عميال لالستخبارات الروسية جلأ 
إلى بريطانيا، فنال جزاءه.

يكتشف من يتابع مسيرة بوتني، الضابط 
السابق في االستخبارات الروسية الذي عمل 
أيام احلرب الباردة في برلني، وجه شبه كبير 

بينه وبني ستالني. الفارق أن الرئيس الروسي 
احلالي يلجأ إلى وسائل حديثة لتحقيق 

الهدف ذاته املتمثل في التخلص من اخلصم. 
إذا صّحت االتهامات البريطانية، تكون 

روسيا في 2018 هي روسيا 1940 حني أرسل 
ستالني إلى املكسيك َمن يغتال تروتسكي!
ليست السياسة الروسية في سوريا 
سوى امتداد لسياسة بوتني في الداخل 
الروسي. لم يتواَن الرئيس الروسي في 

مرحلة معينة عن تسوية مدينة مثل غروزني 
باألرض إلخماد ثورة الشيشان في العام 

2002، ولكن في كل ما له عالقة بروسيا 
األوروبية، هناك وسائل وأساليب أكثر 

حضارية تنّم عن عقل قادر على التكّيف مع 
املستجدات.

هذا العقل القادر على تكييف نفسه مع 
املستجدات هو الذي مّكَن روسيا من التدخل 
في سوريا للمشاركة في احلرب التي يشّنها 

نظام على شعبه من منطلق مذهبي قبل 
أّي شيء آخر. مثل هذا العقل ال يدرك أّنه 
ال يستطيع االنتصار ال في روسيا وال في 

سوريا، وأّن هناك حدودا لالستفادة من 
العجز الدولي عن الرّد على املجازر التي 

ترتكب في سوريا.
ميكن لبوتني أن ينجح في الداخل 

الروسي. لديه حّتى ما يرد به على بريطانيا 
حيث تستغّل رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

األزمة من أجل تغطية أزمة أخرى على عالقة 
بانقسام حزبها حيال موضوع اخلروج 

من االحتاد األوروبي (بريكست). ما ال بّد 
من االعتراف به أن الشعب الروسي شعب 

مغلوب على أمره تستثيره غرائز معّينة 
مرتبطة بالشعور الوطني واالنتماء إلى أمة 

عظيمة ذات تاريخ مجيد تعرضت للظلم. 
هذه الغرائز التي تستثير الشعب الروسي 

جتعله قادرا على حتّمل الكثير، مبا في ذلك 
العقوبات الدولية.

ولكن ما هي األسباب التي ميكن أن جتعل 
بوتني ينجح في سوريا بالتضامن والتكافل 
مع إيران… وفي ظّل تواطؤ دولي؟ ال وجود 

ألي سبب من هذه األسباب. هناك غياب 
كامل لسبب يدعو روسيا إلى التدخل في 

سوريا. ال وجود لهدف روسي يبّرر الوسيلة 
املعتمدة في التعاطي مع الشعب السوري. 

إذا كان الهدف من هذا التعاطي إنقاذ النظام 
السوري، ال شيء ميكن أن ينقذ هذا النظام 

في يوم من األيام. إذا كان الهدف تغيير 
طبيعة سوريا وإحداث تغيير دميوغرافي في 

العمق، فإن األرقام كفيلة بالقضاء على مثل 
هذا احللم.

مبروك لبوتني واليته اجلديدة. سينجح 
إلى حّد كبير في إبقاء شبح ستالني مخّيما 
في الداخل الروسي وخارجه، لكن السؤال 

الذي سيطرح نفسه يوميا من سيخرج 
روسيا من مأزقها السوري ومن تلك 

الطائرات من دون طّيار التي حتّلق بني حني 
وآخر فوق قاعدة حميميم في الالذقية؟

بوتين وشبح ستالين

{الغوطة ســـتتحول نتيجة أفعال نظام األســـد إلى مقابر مفتوحة. نحن مع بحث كيفية التطبيق 

الكامل للقرار األممي 2401، ونرحب بأي ضغط يمكن ممارســـته على نظام األســـد}.

فرانسوا ديالتر
املندوب الفرنسي الدائم لدى األمم املتحدة

{اليـــوم تقف روســـيا بمفردها ومعزولـــة. هذه الحقيقة توضـــح الفرق بيـــن بريطانيا والرئيس 

الروسي فالديمير بوتين: فنحن لدينا أصدقاء في جميع أنحاء العالم بينما هو فال}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

} ال أعتقد أن ثمة أحدا كان يعتقد باستمرار 
الصراع السوري، لسبع سنوات (من مارس 

2011 إلى مارس 2018)، على هذا النحو 
وإلى هذه الدرجة، أي إلى درجة مصرع 

مئات األلوف وتدمير عمران املدن وتشريد 
املاليني، ودخول أطراف دولية وإقليمية على 

هذا الصراع، مثل إيران وتركيا وروسيا 
والواليات املتحدة، ومع انعدام اليقني بشأن 

حتوالته أو مآالته، ال بالنسبة للنظام وال 
بالنسبة للمعارضة وال بالنسبة لتموضع 

القوى اخلارجية.
على ذلك ميكن تشخيص الواقع السوري، 
أو ”الرجل السوري املريض“، وفقًا للجوانب 

املهمة اآلتية:
أوًال، باتت القوى اخلارجية الدولية 

واإلقليمية، وال سيما األميركية والروسية 
ثم اإليرانية والتركية، أكثر تأثيرًا بالنسبة 

لتقرير مستقبل سوريا، خصوصًا بسبب 
اعتماد األطراف احمللية املتصارعة على الدعم 

اخلارجي، السياسي واملالي والتسليحي، 
وهذا يشمل النظام واملعارضة، وال سيما مع 

غياب أغلبية الشعب عن معادالت الصراع 
الدائر، الذي بات يغلب عليه طابع الصراع 

املسلح.
ثانيًا استطاع النظام مبساعدة حلفائه، 
إخراج أغلبية املجتمع السوري من معادلة 
الصراع، بتدميره أو مبحاصرته البيئات 

الشعبية املتمردة، أو التي يعتبرها مبثابة 
حاضنة للجماعات املعارضة، كما حصل 

في حمص وحلب والقصير والزبداني وكما 
يحصل اليوم في الغوطة، يضاف إلى ذلك 

تشريده للماليني من السوريني.
ثالثًا ما زالت الثورة السورية تفتقد 
إلى القيادة، وبحاجة لتوضيح أو تأكيد 

خطاباتها املتعلقة باحلرية واملواطنة 

والدميقراطية، بعد أن أزاحتها الفصائل 
العسكرية املتغطية باإلسالم لصالح 

خطاباتها الدينية والطائفية املتطرفة.
رابعًا جنح النظام وحلفاءه في سعيهم 
حرف األنظار عن حقيقة الصراع السوري 

بوصفه جزءًا من ثورات الربيع العربي التي 
تستهدف نظم االستبداد والفساد والتغيير 

نحو أنظمة دميقراطية، وتوجيه أنظار 
العالم إلى نواح أخرى، ضمنها ما يسمى 

باحلرب ضد اإلرهاب، ووقف تدفق الالجئني 
إلى أوروبا، وتأمني املساعدات التموينية 
والطبية للمناطق احملاصرة، مع علمنا أن 
النظام ما زال يتصرف -رغم كل ما جرى- 
باعتبار أن هذه ”سوريا األسد إلى األبد“، 

أو كأنها مبثابة ملكية عقارية خاصة، ليس 
بها مواطنون، أو كأن هؤالء مجرد مقيمني ال 

حقوق لهم.
خامسًا ثمة حليفان ثابتان وقويان 

وشريكان للنظام هما إيران وروسيا، يريان 
أن أي تغيير في سوريا سيكون مبثابة نهاية 
لنفوذهما فيها، وخاصة على ضوء تورطهما 

عسكريا في دعم النظام القائم ضد غالبية 
شعبه.

سادسًا لم تكن ما تعرف بدول ”أصدقاء 
الشعب السوري“ على ذات القدر املكافئ 

للدولتني الصديقتني للنظام، إذ أن تلك 
الدول ”الصديقة“ تالعبت بثورة السوريني، 

وجذبتها ألجنداتها اخلاصة واملتضاربة، 
وهذا يشمل تركيا، التي أضحت تتعاطى 
مع سوريا من بوابة خشيتها من املسألة 

الكردية، كما من بوابة مصاحلها اخلاصة 
وأمنها القومي، كما يشمل ذلك الواليات 

املتحدة، التي أضحت تسيطر على جزء كبير 
من األراضي السورية في شرقي الفرات وفي 
اجلنوب السوري، مع ثماني قواعد عسكرية.

سابعًا حتى اآلن لم تصدر كلمة السر 
األميركية اخلاصة بوقف الصراع في 

سوريا، إذ أن القرار حتى اللحظة، ورغم 
تغير اإلدارة األميركية، من باراك أوباما إلى 

دونالد ترامب، مازال يتأسس على اإلبقاء 
على دميومة الصراع، ال غالب وال مغلوب، 

ال النظام وال املعارضة، وإبقاء سوريا 
ساحة لصراعات القوى اخلارجية إلرهاقها 

واستنزافها، وهذا كله يفسر إخفاق املسارات 
التفاوضية، سواء كانت في جنيف أو كانت 

في أستانة.
هكذا فبعد مرور سبعة أعوام على 

الصراع السوري ثمة صعوبات ونواقص 
ومخاطر وحتديات جمة تواجه السوريني، 
وهذا قدر سوريا وموقعها اجليوسياسي 

كبوابة للمشرق العربي، وفي تأثيراتها على 
مستقبل الوجود اإلسرائيلي.

لكن القول بأن هذا هو واقع الصراع 
السوري، أو الثورة السورية، وأنه ما كان 

ميكن توقع مسارات أفضل، ال يعني أن األمور 
تسير على ما يرام، وال التزام التغطية على 
األخطاء، أو النواقص. فهذه الثورة انطوت 
على مفاجآت خطيرة، أوالها؛ عجز الطبقة 

السياسية السائدة عن إنتاج قيادة، أو أقله 
مرجعية قيادية، مدنية وعسكرية، فحتى اآلن 

لم تنجح في إنتاج كيان سياسي يعبر عن 
السوريني ويجمعهم من حوله، وهذا يشمل 
تشرذم جماعات املعارضة العسكرية التي ال 
يجمع بينها جامع، ناهيك عن الفجوة بينها 

وبني اإلطار السياسي (املجلس الوطني 
ثم االئتالف الوطني)، إذ حتى الهيئات 

التفاوضية جند أنها باتت متعددة وتتعرض 
لتغييرات بني فترة وأخرى.

وثانية املفاجآت؛ عدم محافظة كيانات 
الثورة السياسية والعسكرية على خطابات 

احلرية والدميقراطية والكرامة التي أصدرتها 
في بداياتها، في مقابل مجاملة اخلطابات 

الدينية والطائفية املتعصبة ما أضّر 
مبصداقيتها إزاء العالم وإزاء شعبها.
وثالثتها؛ تتمثل في االعتماد على 

اخلارج واالرتهان ألجنداته، بدل تنمية 
مجاالت االعتماد على الذات، والتركيز على 

خدمة مصالح السوريني وتطلعاتهم العادلة 
واملشروعة في احلرية والدميقراطية.

ورابعتها؛ إعادة بناء الهوية الوطنية 
السورية اجلامعة، على أسس جديدة، باعتبار 

ذلك مبثابة رّد على حال الهشاشة والتفكك 
اللذين بدا عليهما املجتمع السوري حني ظهر 
على شكل جماعات سكانية متباعدة ومتفرقة 
على أسس هوياتية قبلية وطائفية ومذهبية 
وإثنية ومناطقية وعشائرية، يكاد ال يجمعها 

جامع، سوى اعتبارها سوريا مبثابة مكان 
لإلقامة، وليست وطنا يضم كل السوريني، 

وبديهي أن هذه الهوية ال بّد أن تنبني على 
دولة مؤسسات وقانون ودولة مواطنني أحرار 

ومتساوين.
لكل ذلك فإن سبعة أعوام من الصراع 

الضاري والدامي واملدمر، تلوح من دون أفق.

الصراع السوري يدخل عامه الثامن.. غياب األفق

سينجح بوتين في إبقاء شبح ستالين 

مخيما في الداخل الروسي وخارجه، 

لكن من سيخرج روسيا من مأزقها 

السوري ومن تلك الطائرات من دون 

طيار التي تحلق بين حين وآخر فوق 

قاعدة حميميم في الالذقية؟

حتى اآلن لم تصدر كلمة السر 

األميركية الخاصة بوقف الصراع في 

سوريا، إذ أن القرار حتى اللحظة، مازال 

يتأسس على اإلبقاء على ديمومة 

الصراع، ال غالب وال مغلوب

8

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

ما زالت الثورة السورية تفتقد إلى 

القيادة، وبحاجة لتوضيح أو تأكيد 

خطاباتها المتعلقة بالحرية والمواطنة 

والديمقراطية، بعد أن أزاحتها 

الفصائل العسكرية المتغطية 

باإلسالم لصالح خطاباتها الدينية 

والطائفية المتطرفة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



آراء

} ال أحب إسداء النصائح، تطوعا أو 
تلبية لطلب؛ إلمياني بثقل النصيحة. ولو 

حاك اإلثم في صدري، فال أنصح إال نفسي، 
وأذّكرها بهذا النهي ”ال متدح حاكما على 
قيد احلياة ولو كان نبيا رسوال“. وبهذه 

القاعدة الذهبية أنتصر على نفسي األمارة، 
وعلى وسوسة شيطان أوعز إلّي مبّد يدي 

إلى رّف قريب مبكتبتي، اللتقاط كتاب 
ضخم عن أنور السادات. كتاب منبوذ ال 
أقربه إال كل بضع سنوات، كلما ضاقت 
واستحكمت ومّسني شيء من اليأس، 

واحتجت إلى قدر من تدبر املصائر، ومد 
اخليوط إلى نهايات واحتماالت أخرى ال 
تتفق متاما مع ”إجماع“ يحظى به حكام 

على قيد احلياة.
ولم أجد وصفا لكتاب ”أنور السادات 
رائدا للتأصيل الفكري“ أكثر دقة وإيجازا 

من عنوان رواية جنيب محفوظ ”عبث 
األقدار“، وأضفت كلمات مثل ”تعس الكاتب 

والكتاب واملستهدف به“. وقضت األقدار 
مبوت الكتاب في حياة السادات، فكان من 
األعمال قصيرة العمر محدودة الهدف، أما 

وجوده بندرة في طبعته الوحيدة عام 1975 
فيدين املثقف الذي يبتغي بالكتابة وجها 
لم تخلق له، وميّد بها حبال إلى احلاكم، 
وهو ال يدرك قسوة اختبار الزمن، وأن ال 

سلطان ألحد على القارئ الذي ميلك وحده 
حق الفرز. وقد تولى مؤلف الكتاب مناصب 

أكادميية، وأصدر العشرات من مؤلفات 
نقدية وروايات أنتجت أفالما ومسلسالت 

ال جتذب انتباه أحد، ومتضي إلى النسيان، 
مثل مؤلفها الذي مات في صمت عام 2017، 

في درس بليغ لبؤس املثقف.
كان السادات يتطاوس منتشيا بنصر 

على مرمى عشرة أشهر، حني انتهى املؤلف 
من كتابه، في أغسطس 1974، ولم ينتبه 
إلى ضرورة ترسيم العالقة بني املثقف 

والسياسي، واتخاذ موقف نقدي، والوقوف 
على مسافة تسمح له بتوقع تقلب القلب، 

وهو بني إصبعني من أصابع شيطان 
متكن ممن هم أكثر حكمة من السادات، 
وأولهم تابعي اشتهر بالزهد والتنسك 

والعلم، هو عبدامللك بن مروان أحد فقهاء 
املدينة األربعة، وقد أتاه امللك على غير 

انتظار؛ ورفض عمرو بن سعيد بن العاص 
أن يبايعه، فاتفقا على أن تكون اخلالفة 
لعبدامللك، ومن بعده لعمرو. كتبا بذلك 

كتابا، وأشهدا عليه أشراف أهل الشام، ثم 
غدر به عبدامللك، فُأخذ عمرو، كما يسجل 

أبوحنيفة الدينوري في ”األخبار الطوال“، 
”فأضجع، وذبح ذبحا، وُلف في بساط. 

وأحس أصحاب عمرو بذلك، وهم بالباب، 
فتنادوا، فأخذ عبدامللك خمسمئة صرة، قد 
هيئت، وُجعل في كل صرة ألفا درهم، فأمر 

بها، فُأصِعدت إلى أعلى القصر، فألقيت 
إلى أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس 

عمرو، فترك أصحابه الرأس ملقى، وأخذوا 
املال، وتفرقوا. فلما أصبح عبدامللك أخذ 

من أصحاب عمرو ومواليه خمسني رجال، 
فضرب أعناقهم، وهرب الباقون، فلحقوا 

بعبدالله ابن الزبير“. 

وأمر عبدامللك بإرسال احلجاج بن 
يوسف إلى ابن الزبير، فحاصر مكة شهرا، 

وضرب الكعبة باملنجنيق، ثم قتل ابن 
الزبير، أول مولود في اإلسالم، وصلبه 

منكسا، وبعث برأسه إلى عبدامللك.
أما معمر القذافي، فقال عنه عبداملنعم 

الهوني، الذي عرفه عام 1963، إنه كان 
”شديد التمسك مبواقيت الصالة ويحض 
اآلخرين على التزامها“، واشترط في من 
ينضم إلى التنظيم صفات ”كلها أخالقية 
أي يصلي.. بعضهم كان يتهمه باإلفراط 

في املظاهر خصوصا حني يكون في النادي 
العسكري ويحني موعد الصالة وينادي 
احلاضرين للصالة معه… كان يعارض 
استخدام أي شتيمة في احلديث أو أي 

نعت قاس بحق أحد الزمالء“. ووافقه 
عبدالرحمن شلقم في كون القذافي الشاب 

”شبه قديس. يواظب باستمرار على 
الصالة والصيام. استقامته وورعه كانا 
مصدر إحراج لرفاقه… كانوا ال يلعبون 

الورق في حضوره ويطفئون السجائر إذا 
وصل… وثمة من سماه الفقيه“. 

وقال علي عبدالسالم التريكي إن 
القذافي كان يجري محادثات في الكرملني 

عام 1971، ونظر إلى ساعته وقال: حان 
وقت صالة العصر. وانصرف للصالة، 

”ولعلها كانت املرة األولى التي يقيم فيها 
السوفييت حفلة على شرف زعيم زائر وال 

يقدمون اخلمر“.
الروايات السابقة سجلها غسان شربل 
في كتابه ”في خيمة القذافي.. رفاق العقيد 

يكشفون خبايا عهده“. وبعد الثورة على 
القذافي قال التريكي إنه كان دمويا. وقال 

عبدالسالم جلود، إن القذافي خالل دراسته 
كان حسن السلوك ”لكن سلوكه انقلب 

متاما“، منذ عام 1975 حني انفرد بالسلطة، 
بعد فشل انقالب عضو مجلس قيادة الثورة 

عمر احمليشي.
عّمد القذافي مفكرا في معرض القاهرة 
للكتاب، والبعض ممن فاتتهم البيعة ذهب 

إلى العقيد حامال دراسة عن عبقريته 
األدبية. سقط الكثيرون عربا ومصريني، 

وقال نوري املسماري أمني جهاز املراسم 
العامة إن القذافي كان يجتمع باملثقفني في 

القاهرة ”كي يهينهم“.
يسيء إلى املثقف الغافل، ال أقول 

املغّفل، مديحه ألي حاكم على قيد احلياة، 
فال يتخيل حتوالته حني تدير السلطة 
رأسه. وما قاله نبيل راغب عن الريادة 

الفكرية للسادات لم يخطر ببال بريطاني 
أن يصف به تشرشل، ولم يفكر فرنسي 

أن يقوله في ديغول، فاخلط الفكري 
عند السادات متسق ومتناغم، ”ففلسفة 

التأصيل الفكري عند السادات فلسفة 
إنسانية حضارية شاملة… وسيالحظ 

القارئ أن التاريخ سيسجل للسادات دوره 
كرائد فكري بنفس الدرجة التي سيسجل 
بها دوره كقائد سياسي. فإن ما قدمه من 

فلسفة للتأصيل الفكري يضيف الكثير إلى 
البناء الذي بدأه رفاعة الطهطاوي وجمال 
الدين األفغاني ومحمد عبده وأحمد لطفي 
السيد وغيرهم من رواد الفكر احلديث في 

األمة العربية“.

لم تعد املساحة تتسع ملا قيل عن التبشير 
بعبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، 

ولكني أستأذن محرر ”العرب“ في أربع كلمات 
إضافية: السيسي أصابنا بخيبة أمل.

عن الولع في مدح الزعماء

{نظرا للنفوذ اإلقليمي الراســـخ الذي تتمتع به كل من السعودية ومصر، ال بد لهاتين الدولتين 

أن تأخذا زمام المبادرة في مسعى مكافحة التطرف}.
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اإلصالح االقتصادي، وكل مصري يثمن هذا الدور الحيوي الجتياز الفترات الصعبة}.
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مركزية مصرية أم عربية لماذا نرفض نظرية 
المؤامرة

} في أوقات كثيرة يلفت نظري بعض 
األصدقاء من دول عربية مختلفة، إلى أن 

املصريني مركزيون بطبعهم. يرون أنفسهم 
فقط في هذا العالم. بلدهم أم الدنيا. من 

يشرب من نيلها يعود إليه مرة أخرى. 
يتصورون أنهم قادرون وحدهم على 

استيعاب كل اجلنسيات، وصهرها في 
النسيج الوطني.

كنت أفكر في هذه املسألة، وأجد لها 
ظالال واسعة من احلقيقة. غالبية املصريني 
يرون العالم وفقا ملقياس يتمحور حولهم، 
في البداية والنهاية. كل شيء يبدو كأنه 

ُخلق من أجلهم ولهم إسهامات في كل شيء، 
بصرف النظر عن املستوى العلمي والثقافي 

والسياسي واالجتماعي القامت.
عندما يتدهور حال الوطن، يهربون إلى 

املاضي ويجدون مياها وفيرة للنهل منها 
وكنوزا عريقة لالقتباس منها. نحن أكثر 

شعب تغزل ببلده واحتفى بقادته وخلدهم 
أحياء وأمواتا.

أغنيات أم كلثوم وعبداحلليم حافظ 
ومحمد ثروت وهاني شاكر وعمرو 

مصطفى، وكلمات عبدالرحمن األبنودي 
وعبدالرحيم منصور وفؤاد حداد وسيد 

حجاب، وأحلان بليغ حمدي ومحمد 
الطويل، كلها عالمات شاهدة على التضخم 

السياسي واحلضاري، من خالل الطرب 
واملوسيقى.

اجلديد أن هذا املجال أصبح يشمل 
مطربني ومطربات عربا، مثل التونسية 

لطيفة واللبنانية نانسي عجرم واإلماراتي 
حسني اجلسمي واألردني عمر عبدالالت 

وغيرهم، ما يوحي أن هناك سحرا خاصا 
ومنافع كثيرة في هذا البلد، بعيدا عن 
مدى تراجعه الثقافي، وحجم مشاكله 

االقتصادية.
أذكر أن الكثير من األصدقاء العرب 

انتقدوا مصر وأهلها وعابوا الزحام في 
الشوارع والفوضى في وسائل املواصالت 
ومضايقات السائقني، مع ذلك لم يتورعوا 
عن زيارتها والتردد عليها. اتفق عدد كبير 

منهم أن هذا البلد لو تغير حاله وبات 
منظما وشعبه يستيقظ وينام مبكرا، لفقد 

جانبا من بريقه.

لم أتعجب من االنتقادات وهي في 
معظمها صحيحة، لكنني كنت أتعجب من 

مفارقة العشوائية واجلاذبية، ومتالزمة 
تدهور األحوال والتفاخر معا.

قطاع كبير من املصريني ينتقدون بلدهم 
ويصبون اللعنات على أحوالهم. عندما 
يقوم غيرهم بذلك كأن شيطانا مسهم، 

ينتفضون للدفاع عنه مبا يذكرك مبن يشرب 
اخلمر في حانة حتى الثمالة، وإذا سمع من 

يسب دينه يستفيق ويتذكر قداسته ويهب 
للدفاع عنه.

احلكايات التي ميكن ذكرها في هذا 
السياق كثيرة ومتعددة، وكلها تدور حول 

صواب فكرة املركزية املصرية التي يصعب 
إنكارها. 

تفسيرها يعود إلى العمق احلضاري في 
املاضي والزهو به، وعدم وجود ما يضاهيه 
في احلاضر. لذلك يلجأ احلكام واحملكومون 

إلى هذا اإلرث ملداراة فجوة خطيرة.
املشكلة أن املبالغة والتضخيم والعزف 
على هذا الوتر عموما، ترك أثرا مجتمعيا 

كبيرا، جتده في العالم واجلاهل وعند املفكر 
ومحدود الثقافة والغني والفقير.

تتالشى وتتراجع هذه املسألة وفقا 
لدرجة االطالع واالحتكاك بعوالم أخرى 

حيوية وبها عافية سياسية وثقافية 
وعلمية. املعرفة عن عمق تزيل جزءا مهما 
من التضخم املعنوي، الفردي واجلماعي، 
أو على األقل حتد منه وتضعه في مكانه 

الصحيح.
التنشئة في الصغر عبر املدرسة واملنزل 

واملجتمع، تتحمل جانبا من مسؤولية 
التثقيف املشوه عند قطاع كبير من 
املصريني، ألنها تغرس، من حيث تدري

أو ال تدري، فكرة املركزية بكل ما تنطوي 
عليه من معاني جيدة ومضامني معيبة 

ومختلة.
من ترّبوا في الصغر على أنهم أعظم 

جنس وأقوى دولة عربية وشعاعها الثقافي 
امتد جلميع أنحاء العالم عبر التاريخ، 

يصعب عليهم أن يتخيلوا عند الكبر 
املس مبا احتفظت به ذاكرتهم من حقائق 

وخياالت.
ناهيك عن ترسيخ فكرة أن الفراعنة، 
وهم أصحاب حضارة فعال، اخترعوا كل 

شيء ولم يتركوا مجاال إال وطرقوه باقتدار، 
في الفن والثقافة والهندسة والعلوم 

الطبيعية. هي نغمة يتزايد االعتماد عليها 

وقت اشتداد األزمات، أمال في تخفيف 
املشكالت.

الطريقة التي تعتمد عليها الكثير من 
األسر في مصر لتربية أبنائها تتحمل جزءا 

مهما من التضخم، ألنها تقوم على وضع 
بذور الفخر العربي منذ الصغر، وبالتالي 

من املنطقي أن تبدو املركزية ظاهرة في 
التصورات والتصرفات.

احلاصل أن هذه القضية ال يحتكرها 
املصريون فقط، فهي ظاهرة عربية بامتياز. 

تتفاوت درجتها من دولة ألخرى حسب 
العمق احلضاري واالنتماء القبلي. رمبا 

يكون املصريون أعلى صوتا وأكثر صخبا 
وحرفية وإتقانا وتوظيفا.

من يراجع كتابات بعض الصحافيني 
العرب يتأكد أن العالم يتمحور حول 

بلدانهم. السوري مستغرق في همومه 
التي ال تنتهي ويعتقد أن قلب وعقل العالم 

مشغوالن به فقط. العراقي منخرط في النيل 
من الطوائف التي خربت بلده ومتحفز 

لالنتقام من إيران واألميركان.
كما أن اللبناني ال يزال يحاول فك شفرة 

التعقيدات السياسية في بيروت ومصير 
االنتخابات النيابية في ظل تغول حزب الله. 
السعودي يبشر بنتائج مشروع ولي العهد 
محمد بن سلمان والتحوالت اإليجابية في 

البالد. املغربي يتفاخر باستقرار وأمن 
نظام بلده. التونسي منغمس في قفزه على 
التراث وحتقيق الطموحات املجتمعية التي 

لن تنتهي.
كل هذه العالمات متر أمام أعيننا ولم 

أجد من يلوم من يتحدثون عن املركزية 
الشديدة التي تتحكم في عقل هؤالء. 

قد يستطيع املصري الكتابة عن العراق 

والعكس، لكن كل يغني على لياله، وهي 
عادة عربية أصيلة.

الواضح أن مركزية املثقفني املصريني 
عتيدة، مع ذلك ال تختلف كثيرا عن مركزية 

أي مثقف عربي. املشكلة أن الوضع بدأ 
يتفاقم، فعندما يعتقد كل طرف أنه أكثر 

وعيا وحضارة، من الطبيعي أن يقلل من 
شأن اآلخرين.

بالطبع مصر ليست أفضل بلد عربي، 
وال يوجد البلد العربي األفضل أيضا. 

من املمكن أن جتد ميزة نسبية في دولة، 
سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية 
أو ثقافية أو حضارية، أو في مجال حقوق 

اإلنسان والدميقراطية واحلريات.
رمبا جتد البعض من هذه املكونات في 
بلد، لكن من الصعوبة أن جتدها مجتمعة 

في دولة واحدة، ما يعني أن تكرار احلديث 
عن مركزية مصر فقط، يكشف عن أمرين 

مختلفني.
أحدهما ينم عن مرارات جتاه دولة 
تراجعت، ومع ذلك ال تزال متلك قدرة 

للتفاخر بنفسها والهجاء لغيرها.
واآلخر يريد التأكيد أن العالم مفتوح، 

ولهجة املركزية والقولبة انتهت وجتاوزها 
الزمن ولم تعد تؤثر في وعي املصريني 

أنفسهم.
األمران، أو أحدهما، ميكن أن ينطبق 

على أي دولة أخرى، فكل األزمات التي 
حلت بالعراق وسوريا وحتى اليمن، لم 
متس اجلذور. جتد مواطن أي من هذه 
الدول ينتفض مبجرد أن تقلل من شأن 

بلده، مهما كان خالفه مع النظام احلاكم، 
وبعيدا عن أي تدهور أو خراب حلق 

بالدولة.
رأيت فتاة سورية تطلب مساعدة من 

شاب في أحد شوارع القاهرة، راقبتها 
أخرى من نفس بلدها وعرفتها من لهجتها 
ونهرتها وعنفتها ولم تقبل عذرها، وقالت 
لها ”أنت عار على سوريا، مثلك تعمل وال 

تشحذ“.
نعم العالم أصبح منفتحا، وتراجعت 

االنتماءات اإلقليمية كثيرا، وتخلص 
مواطنو دول كثيرة من ميراثهم السابق، 

لكن تظل العقلية العربية مرتبطة بجذورها، 
حتى لو أمضت عقودا طويلة في دول 

أوروبا وأميركا، فدائما ميلك العربي حنينا 
ملوطنه األصلي، ما ميثل قمة املركزية التي 

قد تضاهي نظيرتها املصرية املعيبة.

} لدينا كل احلق في التساؤل ابتداء عما إذا 
كان األمر متعلقا بنظرية من النظريات، أم أن 
التوصيف هنا هو من باب املبالغة، أو لعله 

من قبيل السخرية كما ُيرجح؟ ذلك أن شروط 
بناء النظرية ال تبدو متوفرة في هذا املقام. 

وال بأس أن نذكر بعض األساسيات: من 
شروط بناء النظرية االنطالق من معطيات 

واضحة، ثم صياغة فرضيات قابلة لالختبار. 
على أن القابلية لالختبار تعني االستعداد 
املسبق لتكذيبها. وبعد ذلك يتم اختبار كل 

فرضية على حدة، وصوال إلى االستنتاج 
الذي هو مبثابة إعادة صياغة نهائية 

للفرضية التي جنحت في الصمود أمام 
”قسوة“ االختبار. وأخيرا يجب أن تساعدنا 
الصياغة النهائية في توسيع مجال الفهم. 
غير أن هذه الشروط ال تتوفر في ما يسمى 
بنظرية املؤامرة، والتي تنطلق من معطيات 

غامضة أو ناقصة أو خاطئة، قبل القفز 
مباشرة إلى صياغة فرضية وحيدة تكون هي 

االستنتاج النهائي.
الذي يحدث ضمن ما يسمى بنظرية 

املؤامرة هو أن التوقعات تأخذ مكان 
االستنتاجات بسرعة قياسية ومنذ الوهلة 
األولى. وليس هذا كل ما في األمر، إذ تقوم 

”نظرية املؤامرة“ على اختالالت منطقية 
مضللة نسرد بعضها على النحو التالي:
أوال، عادة ما يتم تقدمي غياب الدليل 

كدليل. فأنت ال تستطيع أن تسأل عن األدلة 
على وجود املؤامرة طاملا من قواعد املؤامرة 

حجب األدلة. وبهذا النحو يصبح انعدام 
األدلة مجرد دليل على حبكة املؤامرة.

ثانيا، عادة ما ُيطرح السؤال ”ملاذا في 
هذا الوقت بالذات؟“. وهذا سؤال مضلل 

ويوحي بأن التوقيت غير بريء. علما بأن 
هذا السؤال قد يكون بال معنى طاملا أنه قد 
يطرح عن كل األشياء وفي كل األوقات، وبال 

استثناء.
ثالثا، عادة ما يتم إنكار الصدفة. وبال 

شك، يبقى الذهن مياال إلى التشكيك في 
الصدفة. وهذا مما تستثمره نظرية املؤامرة. 
بحيث يكفي أن يقال ”ال ميكن أن يحدث هذا 

األمر وذاك األمر من باب الصدفة“، حتى 
تثار مشاعر الريبة. غير أن الصدفة، لكي ال 

ننسى بعض البداهات، تظل موجودة في كل 
األحوال، واحلياة نفسها مجرد مصادفات.

رابعا، جرت العادة أن ُينظر إلى كل نقد 
موجه إلى نظرية املؤامرة باعتباره جزءا من 

املؤامرة نفسها. وهذا ما يضعنا في حلقة 
مفرغة.

فضال عن االختالالت العلمية واملنطقية 
فإننا نرفض نظرية املؤامرة ألنها امتداد 

للرؤية السحرية للعالم، حني كانت العشائر 
البدائية تتصور وجود أرواح شريرة حتبك 
املؤامرات في اخلفاء، وتتحكم في الظواهر 

واألحداث واملصائر واملآالت، سواء منها 
الظواهر الطبيعية أو الظواهر االجتماعية. 

لذلك تظل جذور نظرية املؤامرة كامنة في 
الالوعي اجلمعي لكافة املجتمعات. لكن، وإن 

كان هوس املؤامرة يعرف رواجا لدى كافة 
الشعوب، طبعا بنسب متفاوتة، فبال شك يظل 

الشرق األوسط مبثابة السوق األكثر رواجا 
واستهالكا لبضاعة ”نظرية املؤامرة“. لذلك 

نفهم على سبيل االستدالل كيف أن الصحافي 
الفرنسي ثييري ميسان والذي يعد من أبرز 

رموز ”نظرية املؤامرة“ في ما يتعلق باحلادي 
عشر من سبتمبر، لم يجد مالذه األخير في 
آخر املطاف في غير الشرق األوسط، حيث 

حصد بادئ األمر العديد من اجلوائز واملنح 
من بعض املؤسسات اخلليجية، ثم صار في 

األخير متعاونا إعالميا مع إيران وحزب الله. 
يتعلق األمر بأحد التجار البارعني لـ“نظرية 

املؤامرة“، واحلديث هنا قد يطول.
ثم أننا نرفض نظرية املؤامرة باعتبارها 

مجرد أداة فعالة للتحكم في الشعوب عبر 
إثارة انفعاالتها السلبية (اخلوف، التوجس، 

الكراهية، الرغبة في االحتماء). 
ونعلم كيف استثمر هتلر نظرية املؤامرة 

(وجود مؤامرة يهودية) ألجل التحكم في 
رقاب الشعب األملاني، كما يروج لها رجب 
طيب أردوغان اليوم ألجل إحكام سيطرته 

على الشعب التركي، ورمبا على أجزاء 
واسعة من الشرق األوسط. كما أن اليمني 

املتطرف في أوروبا وكذلك اليسار املتطرف 
كليهما يروجان لنظرية املؤامرة؛ األول 
بخلفية معادية للسامية وللمهاجرين، 

والثاني بخلفية معادية للرأسمالية 
والرأسماليني. بل ال ننسى كيف برع اإلسالم 

السياسي عندنا في تسويق فكرة وجود 
مؤامرة صهيونية ماسونية صليبية ضد 

اإلسالم واملسلمني، بنحو ساعده على 
التغول، وإحكام سيطرته على وجدان 

املسلمني، والذين صار حالهم في األخير 
كحال من ”يحسبون كل صيحة عليهم“ كما 

جاء في الذكر احلكيم.
أخيرا، إن كانت هناك من مؤامرة فإنها 

”نظرية مؤامرة“ بالذات. وهذا كل ما في 
األمر.
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مركزية المثقفين المصريين عتيدة، 

مع ذلك ال تختلف كثيرا عن مركزية 

أي مثقف عربي. المشكلة أن الوضع 

بدأ يتفاقم، فعندما يعتقد كل طرف 

أنه أكثر وعيا وحضارة، من الطبيعي أن 

يقلل من شأن اآلخرين

يسيء إلى المثقف الغافل، مديحه 

ألي حاكم على قيد الحياة، فال يتخيل 

تحوالته حين تدير السلطة رأسه. وما 

قاله نبيل راغب عن الريادة الفكرية 

للسادات لم يخطر ببال بريطاني أن 

يصف به تشرشل، ولم يفكر فرنسي 

أن يقوله في ديغول

سعد القرش
روائي مصري

رر ؤؤ
سعيد ناشيد

ر
الم

كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



اقتصاد
{اتفاقية تســـليم وديعـــة للبنك المركزي اليمني قدرهـــا مليارا دوالر ترفع قيمـــة الودائع التي 

قدمتها السعودية لليمن إلى 3 مليارات دوالر}.
محمد اجلدعان
وزير املالية السعودي

{مصر للطيران قررت اســـتئناف رحالتها إلى العاصمة الروســـية موســـكو اعتبارا من 12 أبريل 
المقبل، بمعدل ثالث رحالت أسبوعيا}.

صفوت مسلم
رئيس شركة مصر للطيران 

} لندن – حتبس األوساط السياسية اإليرانية 
أنفاســـها مـــع ترجيـــح تصعيـــد الضغـــوط 
األميركية بدرجة غير مسبوقة لتعديل االتفاق 
املتحـــدة  الواليـــات  انســـحاب  أو  النـــووي، 
منـــه والدخول فـــي جولة جديدة من تشـــديد 

العقوبات على طهران.
وذكـــر تقريـــر لوكالة بلومبيـــرغ األميركية 
لألخبار االقتصادية، أن الطريق أصبح مفتوحا 
أمام الرئيس دونالد ترامب لتشـــديد الضغوط 
علـــى إيـــران في وقـــت أكد فيـــه الســـيناتور 
اجلمهوري بوب كوركر، رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشـــيوخ أمـــس أنه يرجح 
انســـحاب ترامب من االتفاق النووي اإليراني 

في مايو املقبل.
وأضاف التقرير أن وزير اخلارجية السابق 
ريكـــس تيلرســـون كان ينصـــح ترامـــب بعدم 
إلغـــاء االتفاق النـــووي، لكنه أقال تيلرســـون 
بدل االســـتماع إلى نصيحته، مـــا يعزز فرص 
انسحاب واشنطن من االتفاق في 12 مايو وهو 

املوعد النهائي لرفع العقوبات عن طهران.
ومع ذلك ال يزال هناك مسؤولون في وزارة 
اخلارجيـــة يعارضون االنســـحاب مثل برايان 
هـــوك، مدير التخطيـــط السياســـي، الذي قال 
عقـــب االجتماع ربع الســـنوي للجنة املشـــرفة 
علـــى تقييم االتفـــاق النووي املبـــرم عام 2015 
”نعتقـــد أنه مـــازال ميكننا العمـــل ضمن إطار 

الصفقة النووية“.
وتـــرى بلومبيـــرغ أنه بالنظـــر إلى مصير 
رئيسه السابق تيلرسون، ميكن القول إن وقت 
هـــوك فـــي وزارة اخلارجية أصبـــح محدودًا، 
خاصـــة أن الرئيـــس ترامب يبـــدو عازما على 

االنسحاب من االتفاقية.
ويرى جوليان لي خبير أسواق الطاقة في 
بلومبيرغ أن انســـحاب الواليـــات املتحدة من 

االتفاق لن يحدث فارقا، فيما مت الســـماح ألي 
دولة أخرى مبواصلة شراء النفط اإليراني.

لكنه يعود للقول ”إذا جنح ترامب في فرض 
عقوبـــات جديدة خلفض صادرات إيران، وهي 
اخلطوة التالية التي سيسعى حتما تنفيذها، 
فـــإن النتيجة ستســـفر عن هبـــوط التدفقات 
النفطية اإليرانية إلى أدنى مستوياتها، األمر 

الذي سيدخل طهران في أزمة خانقة.
وإذا فعـــل ترامـــب ذلك في املوعـــد املقبل، 
فقد يبدأ تدفـــق النفط اإليرانـــي في اجلفاف. 
وقد يؤدي ذلك إلى نقـــص اإلمدادات العاملية، 
لكـــن الـــدول التي قلصـــت إنتاجهـــا مبوجب 
االتفاق بني منظمة أوبك واملنتجني املســـتقلني 
ستقفز للعودة إلى مستويات اإلنتاج السابقة 

وتعوض نقص اإلمدادات.
وكان تشـــديد العقوبات على إيران في عام 
2012 قـــد فرض عقوبات صارمـــة على صناعة 
النفـــط اإليرانيـــة وأدى إلى خفـــض صادرات 
البالد بنحو 1 مليون برميل يوميا. ومن شـــأن 
إلغاء االتفاق أن يعيدها إلى تلك املســـتويات 

في أفضل تقدير.
وتبدو احلكومة اإليرانية يائسة حني تؤكد 
أنهـــا ال ترى أي منافـــع من االتفـــاق النووي 
مقابـــل  األجنبيـــة  االســـتثمارات  وعـــود  ألن 
التخلـــي عن برنامجهـــا النووي لـــم تتحقق. 
لكـــن البيانات تؤكد حتقيق تقـــدم محدود في 
جذب االســـتثمارات من الشـــركات الروســـية 

والصينية.
ويـــرى مراقبون أن إيران لـــن تكون قادرة 
علـــى حتمل تداعيات إعـــادة تقييد صادراتها 
النفطية. وأكـــدوا أن االحتجاجات على تردي 
األوضـــاع االقتصاديـــة ســـتنفجر بدرجة غير 
مســـبوقة إذا ما أجبرت طهـــران على العودة 

لتصدير مليـــون برميل فقط قبل إبرام االتفاق 
النووي.

وتعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة 
رغـــم أن البيانات تشـــير إلى أنهـــا أصبحت 
تصـــدر 3 أضعاف ما كانـــت تصدره من النفط 
قبـــل تخفيـــف العقوبـــات مبوجـــب االتفـــاق 
النـــووي، األمر الذي ينـــذر بانفجار األوضاع 

الداخلية إذا أجبرت على تقليص الصادرات.
في املقابل يرى محللون آخرون أن الرئيس 
ترامـــب قد يجـــد صعوبة في إقناع الشـــركاء 
الدوليـــني في العودة لتشـــديد العقوبات على 
إيـــران في ظل وجود معارضة واســـعة إللغاء 

االتفاق النووي.
وكانـــت العقوبـــات قـــد حظيـــت بتأييـــد 
دولي واســـع في عهد الرئيس بـــاراك أوباما، 

الذي أقنـــع االحتاد األوروبـــي بحظر واردات 
النفط اإليرانية وأجبر املشـــترين اآلســـيويني 
بخفض مشـــترياتهم من خالل تهديدهم بقطع 

تعامالتهم مع البنوك األميركية.
كمـــا فـــرض أوبامـــا أيضا عقوبـــات على 
البنـــوك األجنبيـــة التي تقدم تســـهيالت ألي 
صفقة مالية مع املؤسسات اإليرانية. وحددت 
وزارة اخلزانـــة األميركية حينها إعفاءات ملدة 
6 أشـــهر حلصص مقننة من مشـــتريات النفط 

اخلام اإليراني.
ورغـــم صعوبـــة أن يحظـــى ترامـــب بذلك 
التأييـــد الدولي مرة أخـــرى، إال أن بلومبيرغ 
ترى أنه ميكن أن يســـعى الســـتهداف شركات 
التأمـــني التي توفـــر غطاء تأمينيا لشـــحنات 

النفط اخلام اإليرانية والسفن التي حتملها.

وأكــــدت أن شــــركات التأمني التــــي لديها 
نشــــاط فــــي الواليــــات املتحــــدة لــــن تكــــون 
بوســــعها املشــــاركة في تغطية أسطول إيران 
بسبب عقوبات أخرى، لكن شركات أخرى من 
أوروبــــا قد توفر الغطاء التأميني للشــــحنات 

اإليرانية.
وسيتعني على ترامب حينها إيجاد طريقة 
الســــتهداف شــــركات التأمني األجنبية، رمبا 
عن طريق حرمانها من الوصول إلى الســــوق 

األميركية إذا واصلوا عملهم مع إيران. 
ويرى جوليان لي أن ترامب سيحاول بكل 
ما أوتي من قوة تضييق اخلناق على تدفقات 
إيــــران النفطيــــة. ومن شــــأن ذلك أن يســــمح 
للسعودية وروسيا بإلغاء اتفاق خفض إنتاج 

النفط املطبق منذ بداية العام املاضي.

أكــــــدت تقارير غربية أن إيران لن تقــــــوى على احتمال تداعيات إعــــــادة تقييد صادراتها 
ــــــة إذا ما قّوضت الواليات املتحدة االتفاق النفطي. وأكد مراقبون أن االحتجاجات  النفطي
على تردي األوضاع االقتصادية ستنفجر بدرجة غير مسبوقة إذا ما أجبرت طهران على 

العودة لتصدير مليون برميل فقط قبل إبرام االتفاق النووي.

طهران لن تحتمل ثمن عودة القيود على صادرات النفط
[ إلغاء االتفاق النووي سيفاقم األزمات االقتصادية ويفجر االحتجاجات  [ تقييد صادرات إيران سيوقف اتفاق خفض إنتاج النفط
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ريماك تقدم سيارة كهربائية تنافس سيارات السباق
} جنيف (ســويرسا) - اشـــتد سباق شركات 
صناعة السيارات لرفع سقف قدرات السيارات 
الكهربائية لتنافس أقوى السيارات التقليدية 
وبضمنها سيارات الســـباق في مدى السرعة 
القصـــوى، واألهم مـــن ذلك مدى الســـير قبل 

احلاجة إلى إعادة الشحن.
أوتوموبيلـــي“  ”رميـــاك  شـــركة  ونقلـــت 
السباق إلى مرحلة جديدة حني كشفت النقاب 
عن سيارتها الكهربائية سي.تو اخلارقة خالل 
فعاليات معـــرض جنيف الدولي للســـيارات، 

الذي اختتم أعماله أمس.
وأوضحت الشـــركة الكرواتية أن ســـيارة 
السباقات الكهربائية، التي يبلغ ارتفاعها 1.21 
متر، وتتوثـــب بطاقة تصل إلى 1408 كيلوواط 
أي مـــا يعادل 1914 حصانا، وتصل ســـرعتها 

القصوى إلى 412 كيلومترا في الساعة.
وميكـــن للســـيارة اخلارقـــة املصنوعة من 
أليـــاف الكربـــون أن تنطلـــق من الثبـــات إلى 

ســـرعة 300 كيلومتـــر في الســـاعة خالل 11.8 
ثانية. وتكمن امليزة األهم في مدى السير الذي 
ميكنها عن شـــحن البطارية بالكامل من قطع 
مســـافة 650 كيلومترا قبل احلاجة إلى إعادة 

الشحن مرة أخرى.
وأعلنت شـــركة رميـــاك أوتوموبيلي التي 
اقتحمت عالم كبار مصنعي الســـيارات بقوة، 
أن إنتاج أيقونتها اجلديدة ســـي.تو اخلارقة 
سوف يقتصر في البداية على 150 نسخة فقط، 
غير أنها لم تكشـــف بعد عـــن موعد الطرح أو 

األسعار.

وتشـــهد الفئـــة العليا ألحدث الســـيارات 
الكهربائيـــة ظهـــور شـــركات جديـــدة تزاحم 
الشـــركات العمالقـــة، مثـــل شـــركة تيكرولس 
الصينية التي كشـــفت عن سيارة خارقة قريبة 
من مواصفات سيارة شركة رمياك، في معرض 

جنيف أيضا.
وقالـــت تيكرولس إن ســـيارتها الرياضية 
ريـــن آر.أس تضم محركات كهربائية بقوة 960 
كيلوواط، أي مـــا يعادل 1305  خيول وميكنها 
االنطالق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر 
في الســـاعة خالل 3 ثوان فقط، في حني تصل 
ســـرعتها القصـــوى إلـــى 330 كيلومتـــرا في 

الساعة.
وتقل جميع أرقـــام تيكرولس عن مثيالتها 
في سيارة رمياك، لكن الشركة الصينية زودت 
سيارتها بإمكانية شـــحن البطارية بنسبة 80 
باملئة خالل ربع ســـاعة فقط عـــن طريق تقنية 

الشحن السريع.

سامسونغ أس9 ال يقدم جديدا
سوى معالجة عيوب أس8

} برلني - جاءت هواتف سامسونغ اجلديدة 
مشابهة للجيل السابق باستثناء بعض 

التفاصيل البسيطة. وقدمت جهاز غاالكسي 
أس9 اجلديد بشاشة قياس 5.8 بوصة وذاكرة 

وصول عشوائي 4 غيغابايت، في حني جاء 
املوديل األكبر أس9 بالس بشاشة قياس 6.2 
بوصة وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وقامت الشركة الكورية اجلنوبية بإصالح 
خطأ التصميم في غاالكسي أس8 السابق، 

حيث كان املستخدم يضع إصبعه على فتحة 
العدسة عند الرغبة في إلغاء قفل الهاتف 
الذكي. ومت نقل مستشعر بصمة األصابع 

ألسفل الكاميرا في الهاتف اجلديد.
وأجرت سامسونغ حتسينات لرفع أداء 

الكاميرا الرئيسية في جهاز أس9 لتصل دقتها 
إلى 12 ميغابيكسل وإضافة كاميرا ثانية في 
أس9 بالس بدقة مماثلة، مع زووم بدرجتني 

يتيح تصوير املشاهد البعيدة والتقاط صور 
بورتيريه أفضل.

ويعيب على الكاميرات اقتصارها 
على التركيز االنتقائي، لكن فتحة العدسة 
الديناميكية تعتبر ميزة مهمة حيث تتأقلم 

مع درجة اإلضاءة التي تصل إلى 
املستشعر. وتبدو الصور الليلية 

بشكل أفضل، ويتيح الوضع 
االحترافي إمكانية ضبط جميع 

قيم التصوير يدويا.
وكان هاتف سامسونغ 

غاالكسي أس8 متقدما جدا في 
نواحي التصوير، وقد ورث 

املوديل اجلديد أس9 تلك املزايا، 
مثل التصوير باحلركة البطيئة، 

حيث يتيح تسجيل مقاطع بطول 
0.2 ثانية، لكن بسرعة 960 صورة 

في الثانية، وهو ما يؤدي إلى 
إبطاء املشاهد ذات احلركات 

السريعة.
وتتيح تقنية ”أي.آر 

إميوجي“ إنشاء رموز تعبيرية 
وإضافة أقنعة لتعابير الوجه 

عن طريق الكاميرا وشخصيات أخرى مثل 
القطط الصغيرة واألرانب.

وتعد السماعة من التحسينات اجلديدة 
التي طرأت على غاالكسي أس9 في تطوير 

السماعة؛ حيث ميكن االستمتاع بصوت 
واضح بفضل تقنية ”دولبي إمتوس“. وميكن 
استعمال الهاتف كنظام صوتي صغير أثناء 

التنقل. 
ويأتي هاتف سامسونغ اجلديد مزودا 
بنظام تشغيل غوغل أندرويد 8 مع واجهة 

مميزة من سامسونغ، تتخلى عن تثبيت برامج 
غير مفيدة بشكل مسبق، وتتيح إضافة ما 

يحتاجه مثل فيسبوك وحزمة برامج أوفيس.
وعند تشغيل الهاتف ألول مرة تتوفر 

مساحة تخزينية أقل من 50 غيغابايت، ميكن 
زيادتها إلى 400 غيغابايت في طراز أس9 
بالس عن طريق بطاقات ذاكرة خارجية. 
ويعمل الهاتف بواسطة املساعد الرقمي 

سامسونغ ”بيكسبي“ وميكن أيضا استعمال 
مساعد غوغل أسيستنت.

وعلى غرار املوديل السابق مت تصنيع 
الهاتف اجلديد من الزجاج على اجلانب 

األمامي واخللفي، ولذلك يتعني شراء غالف 
حلمايته من احلوادث.

ولم مينح موقع آي. فيكست الهاتف 
اجلديد سوى 4 نقاط من 10 بالنسبة إلمكانية 

اإلصالح. ورغم أن الوحدات 
التركيبية داخل اجلهاز ميكن 

استبدالها بسهولة. إال أن 
الواجهات الزجاجية املثبتة 

بقوة والبطارية امللتصقة 
تعرقل الوصول إلى األجزاء 

الداخلية.
وبشكل عام يبدو غاالكسي 
أس9 اجلديد عبارة عن جهاز 

أس8 أسرع قد تخّلص من بعض 
عيوب اجلهاز السابق، وخاصة 

اخلطأ الكبير في موضع 
مستشعر بصمة األصابع.

ويقتصر التحسني الوحيد 
على الكاميرا التي توفر أوضاع 
تصوير مثيرة، لكن مستخدمي 

اجليل السابق غاالكسي أس8 لن 
يشعروا بفوارق كبيرة.

جوليان لي:
الرئيس ترامب سيحاول 

بكل ما أوتي من قوة تقييد 
صادرات النفط اإليرانية

وكالة بلومبيرغ:
ترامب أقال تيلرسون 

بدل سماع نصيحته بعدم 
االنسحاب من االتفاق النووي

ريماك أوتوموبيلي:
سرعة سي.تو القصوى 412 

كلم/س وتقطع 650 كلم 
قبل إعادة الشحن

في وداع ناقالت النفط األجنبية

سقف جديد لطاقات السيارات الكهربائية القصوى

تيل سيمون ناجيل
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} لنــدن - اتســـعت اســـتغاثات الســـلطات 
القطريـــة من تزايـــد الضغوط علـــى عملتها. 
وعادت إلى مطاردة أشـــباح التالعب ملواجهة 
قناعـــة األســـواق العاملية بضعـــف األوضاع 
املالية في قطر ورهـــان املتعاملني على حتمة 
تراجع الريال القطري، الذي يظهر في رهانات 

العقود طويلة األجل.
وطلبــــت الســــلطات القطريــــة مــــن جهات 
رقابية أميركية التحقيق في ما وصفتها بأنها 
معامالت ”مشبوهة“ في سوق الصرف أجرتها 
وحدة أميركية تابعة ألكبر بنك إماراتي بهدف 
اإلضرار باقتصادها في إطــــار املقاطعة التي 

تفرضها دول خليجية على الدوحة.
وكتب مكتب محاماة أميركي ميثل مصرف 
قطـــر املركزي خطابا إلـــى اخلزانة األميركية 
يطلـــب فيـــه التحقيق مع الوحـــدة األميركية 
لبنـــك أبوظبي األول. وطلـــب في خطاب آخر 
من جلنة تداول عقود السلع اآلجلة التحقيق 

في تالعب محتمل في الريال القطري.
لكـــن ردود فعل احملللني تؤكـــد أن تراجع 
الريال في التعاقدات اآلجلة ناجت عن انحدار 
ثقة أسواق املال مبستقبل االقتصاد القطري، 
والذي يظهر بوضوح في موجة نزوح األموال 
واملســـتثمرين عن قطر وفـــي تصاعد رهانات 
املتعاملني في األســـواق العاملية على حتمية 

تراجع الريال القطري.
ويرى محللون أن الدوحـــة حتاول تبرير 
تراجـــع الثقة مبســـتقبل االقتصـــاد القطري 

من خالل نســـج نظريات مؤامرة تشترك فيها 
جميع أسواق املال العاملية، وهو أمر ال ميكن 

حدوثه على أرض الواقع.
وتكشـــف اســـتغاثات قطر عمـــق أزماتها 
املاليـــة. ويبـــدو أنها تلجأ للهجوم كوســـيلة 
للدفاع مع ترجيـــح تزايد الضغوط األميركية 
عليها بعد تعيني وزير خارجية أميركي جديد 
هو مايك بومبيو، املعروف بانســـجامه التام 
مع مواقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم 

قطر مرارا مبحاربة اإلرهاب.
وقـــال اخلطاب الـــذي أرســـله مكتب بول 
وويـــس وريفكند ووارتون وجاريســـون إلى 
اخلزانة األميركيـــة بتاريخ 26 فبراير ”نعتقد 
أن بنـــك أبوظبي الوطني شـــارك في مخطط 
استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على 
قطر مبا في ذلك من خالل التالعب في العملة 

القطرية وأسواق األوراق املالية في قطر“.
وأضـــاف أن تلـــك ”التصرفـــات يجب أن 
تتوقـــف على الفـــور ونطلـــب أن حتققوا في 
مـــا إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر التالعب في أسواق 
قطر، مبـــا في ذلـــك مقاصة الـــدوالر في بنك 
أبوظبي الوطني وخدمـــات وحدته املصرفية 

في الواليات املتحدة“.
وفند بنك أبوظبي األول تلك املزاعم بالقول 
إنه باعتبـــاره ”أكبر بنـــك إماراتي واحد من 
أكبر املؤسســـات املالية وأكثرها أمنا يتعاون 
مع جميـــع اجلهات التنظيمية في األســـواق 
التي يعمـــل بهـــا، للتمســـك واحملافظة على 
أرفع معايير احلوكمـــة وااللتزام باإلجراءات 

التنظيمية“.

وذكـــرت وكالة رويتـــرز أن وزارة اخلزانة 
وجلنة تداول عقود السلع اآلجلة في الواليات 
املتحدة رفضتا الرد علـــى طلب للتعليق، في 
وقت أكد محللون أن استغاثات قطر ستذهب 
أدراج الريـــاح مثلمـــا حصل للمزاعـــم التي 

أطلقتها قبل 3 أشهر.
وكان مصـــرف قطر املركزي قـــد أعلن في 
ديســـمبر املاضي أنه بدأ حتقيقا قانونيا في 
محاوالت لإلضـــرار باالقتصـــاد القطري عن 
طريق التالعب في أســـواق العملة واألوراق 

املالية واملشتقات.
لكن محللني أكـــدوا أن الدوحة لم يعد لها 
ســـوى اللجوء إلى نظريات مؤامـــرة لتبرير 
انحـــدار ثقة املســـتثمرين واألســـواق املالية 
مبستقبل االقتصاد القطري، في ظل املقاطعة 
اخلانقـــة املفروضـــة علـــى الدوحة مـــن قبل 

السعودية واإلمارات ومصر والبحرين.

وقال محافظ البنك املركزي الشيخ عبدالله 
بن ســـعود آل ثاني حينها ”إن دول احلصار 
وعمالءهـــا يحاولـــون التالعـــب فـــي عملتنا 
واألوراق املاليـــة واملشـــتقات وتقويضها في 
إطار استراتيجية منسقة لإلضرار باالقتصاد 

القطري“.
وأضـــاف أن الســـلطات القطرية ”لن تقف 
مكتوفة األيـــدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم 
على هذا النحو“، مضيفا أن البنك املركزي قد 
استعان مبكتب احملاماة بول وايس ريفكيند 
وارتون أنـــد غاريســـون، ومقـــره نيويورك، 

لقيادة التحقيق.
وشهد الريال القطري منذ فرض املقاطعة 
فـــي 5 يونيـــو املاضـــي تراجعـــا في ســـوق 
الصرف اخلارجية مقارنة مع السوق احمللية 
التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي 
البالغ 3.64 ريال للـــدوالر، من خالل إجراءات 

قاســـية وصلـــت حد تقليـــص الســـيولة عن 
السوق القطرية.

وتراجع سعر تداول الريال في التعامالت 
اآلجلة في أسواق املال العاملية ليصل أحيانا 
إلـــى 3.93 ريال للدوالر في عقـــود التعامالت 
اآلجلـــة. ويعني ذلك وجود فجـــوة تصل إلى 

أكثر من 8 باملئة عن السعر الرسمي.
ويؤكد ذلـــك حجـــم الثمن الباهـــظ الذي 
تدفعه الدوحة للدفـــاع عن قيمة الريال، حيث 
تؤكد األرقام الرســـمية أنهـــا ضخت أكثر من 
50 مليـــار دوالر ملعاجلة أزمة الســـيولة، لكن 

األموال سرعان ما تتسرب إلى اخلارج.
ويـــرى متابعون للشـــأن القطـــري أن تلك 
األرقام الرســـمية ال تكشـــف الصـــورة كاملة. 
وهم يرجحون أن تكون مؤسســـات ســـيادية 
قطريـــة قد ضخـــت مبالغ أخـــرى كبيرة دون 

اإلفصاح عنها.

اقتصاد
{ندعــــو شــــركة جنــــرال إلكتريــــك األميركية إلــــى تعزيز اســــتثماراتها فــــي المملكــــة العربية 

السعودية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا}.
خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{لبنان ســـيطرح خطـــة اقتصادية ومقترحـــات عملية على الـــدول والمنظمات المشـــاركة في 
المؤتمر االقتصادي الدولي لدعم لبنان، الذي سيعقد في باريس الشهر المقبل}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

مليار دوالر على األقل 
ضختها المؤسسات القطرية 

في السوق المحلية لكنها 
سرعان ما تسربت إلى الخارج
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أبوظبي تضم توتال إلى تحالف
حقول النفط البحرية

} أبوظبي - اســـتكملت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) شـــراكاتها االســـتراتيجية 
أمـــس بإبـــرام اتفاقيتني مبنح شـــركة توتال 
الفرنســـية حصصا في امتيـــازات في حقلني 
بحريـــني للنفـــط والغـــاز فـــي ميـــاه أبوظبي 

اإلقليمية.
وتأتـــي الصفقـــة فـــي إطار اســـتراتيجية 
أدنـــوك املتكاملـــة 2030 للنمـــو الذكـــي والتي 
تشـــمل ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة 

من النفط والغاز ومضاعفة األرباح.
وحصلت توتال مبوجـــب االتفاقيتني على 
20 باملئـــة فـــي امتياز حقل أم الشـــيف ونصر 
بقيمـــة 1.15 مليـــار دوالر و5 باملئة في امتياز 

حقل زاكوم السفلي بقيمة 300 مليون دوالر.
وتسري االتفاقيتان اللتان وقعهما الرئيس 
التنفيذي للشـــركة اإلماراتية ســـلطان اجلابر 
ونظيره الفرنســـي باتريك بويانيه ملدة أربعة 
عقود يبدأ العمل بهما بأثر رجعي اعتبارا من 

التاسع من مارس اجلاري.
وتعد توتال أحد أقدم وأكبر شركاء أدنوك 
الدوليني، حيث بدأت الشركة أعمالها في قطاع 
النفط والغاز في أبوظبي منذ 1939 ومع مرور 
الوقت تطورت الشـــراكة لتشـــمل استكشـــاف 
وتطويـــر وإنتـــاج النفط والغاز مـــن احلقول 
البحرية والبرية والتكرير واملعاجلة والشحن.

إن  ألدنـــوك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
”االتفاقيـــات تتماشـــى مع توجيهـــات حكومة 
أبوظبـــي الهادفة إلى االســـتفادة مـــن معرفة 
وخبـــرة شـــركة توتـــال فـــي حقـــول النفـــط 
والغـــاز البحرية في إمـــارة أبوظبي وتوظيف 

التكنولوجيا املتطورة“.
وكانت شـــركة أدنـــوك قد انتهـــت مؤخرا 
من حفر بئر تقييميـــة لتطوير الغطاء الغازي 
الضخـــم في امتياز أم الشـــيف، حيث أظهرت 
النتائج بأن املشروع مشـــجع جدا لالستثمار 

فيه.
وأوضـــح اجلابـــر أن االتفاقيـــات التي مت 
إبرامهـــا مع توتـــال خطوة مهمة تســـهم في 
ترسيخ أطر التعاون والشـــراكة املمتدة ألكثر 

من 75 عاما مع إحدى أكبر الشـــركات العاملية 
فـــي القطـــاع مع التركيـــز على حتقيـــق قيمة 

إضافية.
وتوتال رابع أكبر شـــركة للنفط والغاز في 
العالـــم وتغطـــي أعمالها استكشـــاف وتطوير 
وإنتاج النفط والغـــاز وتوليد الكهرباء والنقل 
والشحن والتكرير وتسويق املنتجات البترولية 

وهي من أكبر مصنعي املواد الكيميائية.
وبلغ إنتاج الشـــركة من النفط اخلام العام 
املاضـــي نحـــو 2.5 مليون برميـــل يوميا، وفق 

البيانات الرسمية.
وقـــال بويانيـــه إن ”االتفاقيـــات مع أدنوك 
متثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكات 
االســـتراتيجية الناجحة التـــي تربط توتال مع 
كل من إمـــارة أبوظبي وأدنـــوك، حيث تضمن 
االســـتفادة على املدى البعيد من موارد مؤكدة 
ذات عائـــدات تنافســـية منتلـــك معرفـــة دقيقة 

عنها“.
وأشـــار إلى التزام توتال بالعمل مع أدنوك 
والشـــركاء اآلخرين في االمتيـــاز عبر توظيف 
اخلبرة التي اكتســـبتها املجموعة من شراكتها 
في االمتياز البحري الســـابق الذي كانت تديره 
”أدمـــا العاملـــة“ مبـــا يحقـــق أفضـــل عائدات 

اقتصادية من مناطق االمتياز اجلديدة.
وميثل امتيازا ”أم الشيف ونصر“ و“زاكوم 
جزءا من االمتياز البحري الذي كانت  السفلي“ 
والتي كانت  تديره سابقا شركة ”أدما العاملة“ 

توتال أحد شركائها منذ عام 1953.
وقامت أدنوك بتقســـيم امتياز أدما السابق 
لثـــالث مناطق منفصلـــة بهدف زيـــادة العائد 
االقتصادي وتنويع وتوســـيع نطاق شراكاتها 
االســـتراتيجية وتعزيز تبادل اخلبرات الفنية 

ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
ومنحت أدنوك مؤخرا امتيازات ملجموعات 
إكسون موبيل وبريتش بتروليوم وشل وشركة 
النفـــط الوطنية الصينية وكونسورســـيوم من 
شركات تقودها شركة فيديش الهندية. وتخطط 
الشـــركة لزيادة قدرتها اإلنتاجية هذا العام من 

3.2 ماليني برميل في اليوم إلى 3.5 ماليني.

موانئ دبي تمد إمبراطوريتها إلى بيرو
أعلنت شـــركة موانئ دبـــي العاملية  } ديب – 
أمس عن اســـتحواذها على شركة كوسموس 
أجانســـيا ماريتيمـــا (ســـي.أي.أم) املختصة 
بتقـــدمي اخلدمـــات اللوجســـتية املتكاملة في 
بيرو، لتوســـع بذلك إمبراطوريتها املمتدة في 

كامل القارات الست.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي ملجموعة موانئ 
دبي العامليـــة، ”إن هذا االســـتحواذ يعزز من 

عائدات الشركة ويزيد أرباحها“.
وذكـــرت الشـــركة التابعـــة ملجموعة دبي 
العامليـــة اململوكة حلكومة دبي فـــي بيان قبل 
ذلـــك أن الصفقة، البالغ قيمتهـــا 315.7 مليون 
دوالر، تدعم اســـتراتيجية التوسع في األعمال 

األساسية، لتشمل القطاعات التكميلية.
أعمـــال  متتلـــك  ”الشـــركة  أن  وأضافـــت 
اخلدمات اللوجستية نبتونيا أس إيه وتريتون 
ترانسبورت أس.أي التي تقدم حلوال متكاملة 
لعمالئها، كما يوفر قســـم اللوجستيات منصة 

متكاملـــة مـــن احللول فـــي األنشـــطة املتعلقة 
املنتجـــات  وتخزيـــن  اخلارجيـــة،  بالتجـــارة 

وتوزيعها“ .
وتعمـــل شـــركة ســـي.أي.أم البيروفية في 
مجال تقدمي اخلدمات اللوجستية من التجارة 

والتخزين والشحن.
ومتلـــك كوســـموس أجانســـيا ماريتيمـــا 
حصـــة 50 باملئـــة في ترمينالـــز بورتواريوس 
يورواندينـــوس أس.أي فـــي مينـــاء بايتا في 
البيـــرو، الذي يعد ثانـــي أكبر محطة حاويات 

في البلد.
وتشغل موانئ دبي العاملية محطة حاويات 
في ميناء كاالو في بيرو، وتعد واحدة من أكثر 
احملطـــات كفـــاءة وإنتاجية فـــي املنطقة، ومت 
تصنيفها باســـتمرار كأفضل ميناء في أميركا 

اجلنوبية من قبل العمالء.
وتعتبـــر موانـــئ دبـــي العاملية مـــن أكبر 
مشـــغلي املوانئ فـــي العالم، وتضـــم محفظة 
أعمالها أكثر مـــن 77 محطة بحرية في العديد 

من الدول، مبا في ذلك املشـــاريع اجلديدة قيد 
اإلجناز في كل مـــن الهند وأفريقيـــا وأوروبا 

ومنطقة الشرق األوسط.
وحققـــت موانـــئ دبي العامليـــة قفزة قوية 
العام املاضي بعد أن أعلنت األســـبوع املاضي 
أن أرباحهـــا زادت بنحـــو 14.9 باملئة مبقارنة 
ســـنوية، لتصل إلى 4.7 مليـــار دوالر. وقد أكد 
املسؤولون فيها أن خطط الشركة االستثمارية 

لهذا العام ستبلغ قرابة 1.4 مليار دوالر.
وزادت أحجام مناولة احلاويات في مرافئ 
الشـــركة عامليا بنحو 10.1 باملئة العام املاضي 
لتصل إلى 70.1 مليون حاوية، مبقارنة سنوية.
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قال محللون إن جلوء الدوحة إلى الشــــــكوى إلى واشنطن من التالعب بعملتها، يشير إلى 
أنها اختارت الهجوم كوسيلة للدفاع مع ترجيح تزايد الضغوط األميركية عليها بعد تعيني 
وزير خارجية أميركي جديد منســــــجم مع مواقف الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم قطر 

مرارا بدعم اإلرهاب.

الدوحة تعود لمطاردة {أشباح} التالعب لتبرير أزماتها المالية
[ قطر تطلب من واشنطن التحقيق مع وحدة أميركية لبنك إماراتي  [ محاوالت لمواجهة تصعيد متوقع للضغوط األميركية على قطر

قطر تلجأ للهجوم كوسيلة 
للدفاع مع ترجيح تصعيد 

إدارة ترامب لضغوطها 
على السلطات القطرية

باتريك بويانيه:
سنوظف كل خبرتنا 

لتحقيق أفضل األرباح من 
مناطق االمتياز الجديدة

سلطان الجابر:
االتفاقيات مع توتال خطوة 

مهمة تسهم في ترسيخ 
الشراكة مع أدنوك

سلطان أحمد بن سليم:
استحواذ موانئ دبي على 

سي.أي.أم يعزز عوائد 
الشركة ويزيد أرباحها

أسواق المال تراهن على االنحدار الحتمي للعملة القطرية

آفاق أوسع لمحفظة موانئ دبي العالمية

سالم سرحان

ب إلر م ب ر ر
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[ التكنولوجيا تساهم في االرتقاء بنوعية حياة األفراد والحد من االزدحام المروري  

} لندن –  أدى وقوع حوادث مشهورة شاركت 
فيها مركبات ذاتية التحكم إلى نقاشات جرت 

مؤخرا حول السالمة الجسدية للناس.
وكانت ســــنة 2016 شاهدا على بعض هذه 
الحــــوادث، حيث توفــــي رجــــل أميركي وهو 
يســــتعمل منظومة تيســــال للقيــــادة الذاتية، 
كمــــا حدث أول اصطدام لدى ســــيارات غوغل 
للقيادة الذاتية في نفس الســــنة عندما غيرت 
الممر ووضعت نفسها في مسلك حافلة قادمة.

المســــتهلكين  علــــى  يتوجــــب  ولذلــــك 
والمصنعيــــن علــــى حــــد الســــواء أن يكونوا 
منشــــغلين بدرجــــة أكبــــر بنقــــاط الضعــــف 

المحتملة في المركبات ذاتية التحكم.
وكان إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة 
تيسال، حذر يوليو 2017، من أن أكبر المخاوف 
المتعلقة بالمركبــــات ذاتية القيادة تتمثل في 
أن يقوم ”شــــخص ما بقرصنة أسطول كامل“ 

من السيارات ذاتية القيادة.
وفــــي هذا الســــياق نجــــد وزارة النقل في 
الحكومة البريطانية ســــباقة ففي أغســــطس 
2017 أصــــدرت مبــــادئ جديــــدة تخــــص أمن 
الفضــــاء اإللكترونــــي بالنســــبة إلــــى قطــــاع 
الســــيارات لرفع معايير األمــــن لدى مصنعي 
المركبات ذاتية القيادة. ويؤشــــر هذا التحرك 
غير المســــبوق من الحكومــــة البريطانية إلى 
أن أمــــن الفضــــاء اإللكترونــــي المتعلق بهذه 
المركبات هو ليس مســــألة تخص النقل بقدر 

ما هو مسألة بنية تحتية وطنية مهمة.
وتهدف هذه المبادئ إلى معالجة مشاغل 
أمن الفضاء اإللكتروني قبل أن تأتي السيارات 
ذاتية القيــــادة إلى الطرقات البريطانية. وقال 
فليــــب هاموند وزيــــر الماليــــة البريطاني في 
نوفمبر 2017، إن ذلك قد يحدث بداية من 2021.

وتغطي المبــــادئ الثمانية لــــوزارة النقل 
نطاقا واســــعا من مشــــاغل األمن في الفضاء 
اإللكتروني، من الحلول التقنية مثل تصحيح 
وتحييــــن البرمجيــــات الحاســــوبية بأمــــان، 
إلــــى األشــــخاص والعمليات مثــــل الخضوع 
للمساءلة على مستوى مجلس اإلدارة وتقييم 

مخاطر األطراف الثالثة في سلسلة التزويد.
والتطور  المجهــــود  مســــتوى  ويختلــــف 
التقني عبر هذه المبادئ، فمثال توفير العناية 
بالمنتج بعد البيع والرد على الحوادث للتأكد 
مــــن أمان أنظمــــة المركبــــات ذاتيــــة القيادة، 
وتصميــــم نظام هــــذا النــــوع مــــن المركبات 
ليصمــــد أمــــام الهجمــــات والــــرد المناســــب 
عند فشــــل دفاعاته، وضمــــان التخزين اآلمن 
للمعلومــــات ونقلها، كل ذلــــك يمكن أن يطرح 
تحديات أمام الشــــركات غيــــر المتعودة على 

التكنولوجيات الرقمية.
وستكون الشــــركات التكنولوجية الكبيرة 
التي تملك بعد أنظمــــة قيادة خاصة بها مثل 
غوغل وأبــــل، أكثر تعودا على هــــذه المبادئ 
وقد تكون لها أسبقية على الشركات التقليدية 
للسيارات. وبناء عليه فإن مبادئ أمن الفضاء 
اإللكتروني تقدم توجيها في الوقت المناسب 
للشركات األخرى التي تسعى من أجل تطوير 
خط اإلنتــــاج الخاص بهــــا للمركبــــات ذاتية 
القيادة قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا أكثر 

انتشارا.
الفضــــاء  أمــــن  مبــــادئ  نشــــر  ويؤشــــر 
اإللكترونــــي علــــى حــــدوث تحول فــــي صنع 
السياســــات في المملكة المتحــــدة بعيدا عن 

سياســــة رد الفعــــل التــــي تحركها المشــــاكل 
وفي اتجاه محاولة لتشــــكيل المركبات ذاتية 
القيادة والتأثير فيها قبل اســــتخدامها. وهو 
أيضا مثال على محاولة الحكومة البريطانية 
مواكبــــة التغيــــر التكنولوجي الســــريع الذي 
كثيرا ما تتزايد سرعته قبل أن تحدث قرارات 

مهمة تخص السياسات.
وعمومــــا يجــــب النظــــر إلى مبــــادئ أمن 
تدريجيــــة  كخطــــوات  اإللكترونــــي  الفضــــاء 
علــــى  والتشــــجيع  المصنعيــــن  لتوجيــــه 
المتعلقــــة  واآلمنــــة  الســــليمة  االبتــــكارات 
بالمركبــــات ذاتية القيادة. ويمكن أن يســــاعد 
أمــــن الفضــــاء اإللكترونــــي بالتــــوازي مــــع 
إجــــراءات حــــول الســــالمة الجســــدية، على 
توجيه المملكة المتحدة وصناعة الســــيارات 

في اتجاه مستقبل آمن دون سائقين.

تالشي المخاوف

أظهرت دراســــة أميركيــــة ظهرت في يناير 
الماضــــي تزايــــد نســــبة الســــائقين الذيــــن 
أصبحوا يرحبون بفكرة وجود سيارات ذاتية 
القيادة على الطريق، رغم أن فكرة التخلي عن 
قيادة الســــيارة لصالح نظام كمبيوتر مازالت 

صعبة بالنسبة للكثيرين.
وبحســــب الدراســــة التي أجرتها شــــركة 
”أيه.أيه.أيه“ لتأجير وخدمات الســــيارات في 
الواليــــات المتحــــدة، فإن 63 بالمئــــة فقط من 
الســــائقين األميركيين قالوا إنهم سيشعرون 
بالخوف في حالة ركوب سيارة ذاتية القيادة.
ورغم أن النســــبة ليســــت قليلة، لكنها أقل 
كثيرا من النســــبة التي أظهرها المسح الذي 
أجــــري أوائل العام الماضي وكانت 78 بالمئة 

من السائقين.
ووفقا للدراســــة الجديدة، فــــإن 20 مليون 
ســــائق أميركي إضافي ســــوف تكــــون لديهم 
الثقة في السيارة ذاتية القيادة مقارنة بالعام 

الماضي.
وقال 73 بالمئة من النســــاء إنهن يشــــعرن 
بالخوف مــــن ركوب ســــيارة ذاتيــــة القيادة، 
مقابــــل 52 بالمئــــة فقط من الرجال يشــــعرون 
بنفــــس الخــــوف. وكان جيــــل األلفيــــة األكثر 
استعدادا لقبول فكرة السيارة ذاتية القيادة، 
حيــــث قــــال 49 بالمئة فقط من الشــــباب إنهم 

يخشــــون ركوب ســــيارة ذاتية القيادة، مقابل 
73 بالمئة منهم قالوا ذلك في العام الماضي.

وفي الوقت نفســــه فإن اآلباء الذين لديهم 
أطفــــال كانوا أقل ثقــــة في الســــيارات ذاتية 
القيــــادة حيــــث قــــال 68 بالمئــــة منهــــم إنهم 

يخشون ركوبها.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن الكثيرين من 

دة السائقين ال يشــــعرون بالراحة أثناء  لقيا ا
إلى جوار سيارة ذاتية القيادة على 

الطريق.
ويجمع خبراء السيارات 

علــــى أن اســــتخدام تقنية 
القيادة الذاتية سيكون 

الســــمة الســــائدة في معظم 
الجيل الجديد من المركبات 

خالل هذا العام.
ويتوقع المختصون 

أن يشــــهد عــــام 2018 
المستوى  إلى  التحول 

الثانــــي من القيــــادة الذاتية 
في معظــــم الموديالت، حيــــث يتولى 

كمبيوتر الســــيارة في هذا المســــتوى الثاني 
بعــــض منــــاورات القيــــادة الفرديــــة ولفترة 

محدودة.

أحدث تقنيات النقل

كشــــفت شــــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
”مصــــدر“ خــــالل فعاليــــات أســــبوع أبوظبي 
لالســــتدامة 2018 عن نتائج أحــــدث تقاريرها 
حــــول تقنيات النقــــل المســــتقبلية في المدن 

الذكية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية تقنيات 
النقل الناشــــئة والدور الواعد الذي يمكن أن 
تضطلــــع به في المســــتقبل من خــــالل توفير 

فوائد كبيرة للمدن.
وأشــــار إلــــى أن دمــــج التقنيــــات بنجاح 
األمثــــل  النحــــو  علــــى  منهــــا  واالســــتفادة 
يســــتدعيان التركيز على التخطيط الحضري 
الذكي واالســــتثمار بعيد األمد ونشــــر أحدث 

الحلول المبتكرة.
وتوقــــع التقريــــر أن التقنيــــات الجديــــدة 
القيــــادة  وذاتيــــة  الكهربائيــــة  كالســــيارات 
وإنترنت األشــــياء وتحليل البيانات وسلسلة 
الكتــــل والطرق الذكية ســــوف تمثــــل الركائز 
األساســــية إلحداث التحول في مشــــهد النقل 
الحضــــري علــــى مــــدى العقديــــن المقبلين، 
وبتكامل هذه التقنيات ســــيكون قطاع التنقل 
مؤهــــال لتحقيق قفــــزة كبيرة تعــــزز الكفاءة 

والسالمة وتنقذ األرواح وتحد من التلوث.
وأفاد التقرير أن الدول التي تمتلك شبكات 
نقل حضرية جديدة نسبيا، مثل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودول الخليج األخرى لديها 
ميزة مهمة تجعلها في موقع أفضل من الدول 
األخرى كون بنيتهـــا التحتية الخاصة بالنقل 
أحدث وأقل توســـعا وبالتالي يسهل تحديثها 

ودمجها مع التقنيات الرقمية الحديثة.
وقال يوســــف باصليب المديــــر التنفيذي 
إلدارة التطويــــر العمرانــــي المســــتدام فــــي 
”مصدر“ إن قطــــاع النقل الحضري اليوم يقف 
علــــى مفترق طــــرق، حيث تتكامــــل التقنيات 
الناشــــئة لتضعنا علــــى أعتاب نقلــــة جديدة 
وجذرية ســــتحدث ثورة فــــي القطاع ليصبح 
أكثر أمانــــا وكفاءة واســــتدامة وحفاظا على 

البيئة.

األوســــط  الشــــرق  منطقــــة  أن  وأضــــاف 
فــــي موقــــع مثالــــي اآلن لالســــتفادة من هذه 
التطــــورات، ولكــــن تحقيــــق هــــذه التطلعات 
يتطلــــب ضخ اســــتثمارات كبيــــرة على مدى 

العقود القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيكون من الضروري أيضا 
أن يتعــــاون القطاعــــان الحكومــــي والخاص 
لالتفــــاق علــــى معاييــــر التكنولوجيــــا التي 
ستتحكم بالســــوق وتحديد أولويات االبتكار 

وريادة التكنولوجيا.
وتواجه مدن العالم تحديات 
مجال  فــــي  متشــــابهة 
النقل تشــــمل االزدحام 
والتلــــوث، ال ســــيما في 
المدن المكتظة بالســــكان 
وذات الدخــــل المنخفــــض 
للفرد وحوادث المرور حيث 
شــــخص  مليون   1.25 يقضي 
الحوادث  هذه  بســــبب  سنويا 
وفقا لتقديــــرات منظمة الصحة 

العالمية.
ويعتقــــد رئيــــس النقــــل الذكي 
في بلومبــــرغ (بلدة ألمانية) لتمويل 
الطاقــــة الجديــــدة أن المــــدن ونظــــرا لكثافة 
السكان العالية والمتطلبات المتزايدة لتوفير 
خدمات النقل العام الموثوقة قد تشــــكل حقل 
اختبار مثاليا لالبتكار لمعظم مشــــاريع النقل 

الذكية المتطورة.
وقال إنــــه يمكن للمدن اعتمــــاد الحافالت 
الكهربائيــــة واللوائــــح التنظيميــــة والبنيــــة 
التحتية التي تدعم استخدام المركبات ذاتية 
القيــــادة وخدمات طلب ســــيارات األجرة عبر 
المنصات الرقمية والتنقل المشــــترك وحلول 
االتصــــال ما بين المركبــــات والبنية التحتية 
والمراقبة الذكية لحركة المرور وأنظمة الدفع 

الرقمية في كافة أنحاء المدينة.
وشــــدد على أن هــــذه التقنيات ستســــهم 
فــــي االرتقاء بنوعية حيــــاة األفراد والحد من 
االزدحام المروري وتعزيز التنقل االجتماعي 

وتسريع وتيرة االبتكار.
مثــــل  أخــــرى  تقنيــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
االستشــــعار  ”أجهــــزة  األشــــياء  إنترنــــت 
المتصلــــة باإلنترنت والتي يمكن أن تشــــارك 
ستســــاعد علــــى ربــــط المركبات  البيانــــات“ 
والمباني وإشــــارات المــــرور والطرقات، مما 
ســــيدعم اعتمــــاد الوســــائل الذاتيــــة القيادة 
فــــي النقل الحضــــري ويجعلها أكثر ســــهولة 

للمستخدمين.
وذكــــر أنــــه لالســــتفادة مــــن اإلمكانيــــات 
والقــــدرات الكاملــــة لهذه التقنيــــات الجديدة 
يجــــب مواجهــــة الكثير من التحديــــات، فهذه 
التقنيــــات غالبا ما تكون باهظة الثمن مقارنة 
بوســــائل النقل التقليدي في حين يشير معدل 
التغيير إلى أن التكنولوجيا قد تفقد فعاليتها 
بسرعة وباإلضافة إلى ذلك يجب االتفاق على 
معايير متسقة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات 
المختلفــــة لتتمكن من التواصــــل ويصار إلى 

دمجها بشكل فعال.
واختتــــم الدكتــــور إزادي نجــــف أبــــادي 
بالقــــول ”ســــنواجه حتما عقبــــات كثيرة عند 
تنفيــــذ نماذج جديدة لوســــائل النقــــل، ولكن 
المــــدن الطموحة والرائدة تقــــف أمام فرصة 
ذهبية ســــتمكنها من تحقيق فوائد كبيرة في 
حال قــــررت تبنــــي تقنيات جديدة لتحســــين 

قطاع النقل الحضري“.

الذكاء االصطناعي 
يمثل الركيزة األساسية 

إلحداث التحول في مشهد 
النقل الحضري على مدى 

العقدين المقبلين

مفاهيم جديدة للتنقل مستقبال

واحة التنقل الذكي

تتنافس كبرى الشركات العالمية لصناعة 
ــــــع التكنولوجيا في  الســــــيارات على تطوي
ــــــكار أحدث موديالتها لغــــــزو الطرقات  ابت
ــــــى معالجة  ــــــا عل ــــــات قــــــادرة تلقائي بمركب
مشــــــكالت االزدحام واالنبعاثات، وهذا ما 
جعل المصنعين أمام جملة من التحديات 
الجديدة أهمها حماية الفضاء اإللكتروني 
ــــــة كل  ــــــادة وتغطي ــــــة القي للســــــيارات ذاتي
الثغرات األمنية لألسطول المستقبلي من 

وسائل النقل والمواصالت.

مفاهيم مستقبلية 
لوسائل النقل

للســـياحة  برليـــن  بورصـــة  شـــهدت   {
2018 مؤخرا تســـليط الضوء على بعض 
المفاهيـــم المســـتقبلية فـــي عالـــم النقل 
والمواصـــالت؛ حيث أكـــد القائمون على 
المعـــرض علـــى أهمية هـــذا الموضوع؛ 
نظـــرا ألن وســـائل النقـــل والمواصالت 
الحالية لن تصبح مناســـبة للمســـتقبل، 
بســـبب اســـتهالك الموارد وتلوث البيئة 
والضوضـــاء والزحمة المرورية وإضاعة 

الوقت.

«قطـــاع النقـــل الحضري اليوم يقف على مفترق طرق، حيث تتكامل التقنيات الناشـــئة لتضعنا علـــى أعتاب نقلة جديدة 
وجذرية ستحدث ثورة في القطاع ليصبح أكثر أمانا وكفاءة واستدامة وحفاظا على البيئة».

يوسف باصليب
مدير تنفيذي بشركة أبوظبي ”مصدر“

[ هايبرلـــوب: ظهـــرت هـــذه التقنية 
خـــالل 2013، ويتمثـــل هـــذا المفهوم في 
إمكانية نقل األشـــخاص في المســـتقبل 
بواســـطة قطـــارات مغناطيســـية داخـــل 
أنفـــاق فراغيـــة وبســـرعة تقتـــرب مـــن 
ســـرعة الصوت. ويشـــبه هـــذا المفهوم 
الجديد نوعا مـــن األنبوب الهوائي، ومن 
المتوقـــع أن تصـــل ســـرعة الكبســـوالت 
اإليروديناميكيـــة إلـــى 1200 كلم/س، وقد 
يتم إنشاء المسار األول لهذه التقنية بين 
سان فرانسيســـكو ولوس أنجلس بوالية 
كاليفورنيا األميركية؛ حيث يتم قطع هذه 
المســـافة في غضون 35 دقيقة فقط، ومن 
المفتـــرض أن ُيحدث مفهـــوم هايبرلوب 

ثورة في عالم النقل والمواصالت.

[ التاكسي الطائر: تسعى إمارة دبي 
لتطبيـــق المفاهيم المســـتقبلية في عالم 
النقل والمواصالت؛ حيـــث قامت اإلمارة 
الشهيرة ببرج خليفة الواقع على الخليج، 
باختبـــار نوع من التاكســـي الطائر دون 
ســـائق؛ حيث قامت السلطات بعقد اتفاق 
مع شـــركة فولوكوبتـــر األلمانية، وقد تم 
إجـــراء االختبار دون أي مشـــكالت خالل 
2017، ولم يكن هناك أي شخص على متن 

التاكسي الطائر.
وهنـــاك العديد من الشـــركات األخرى 
تعمـــل على تطوير تقنيـــات جديدة لجعل 
حلـــم التاكســـي الطائر حقيقـــة واقعية، 
وتخطـــط دبـــي لجعل ربع وســـائل النقل 
والمواصـــالت آليـــة القيـــادة بحلول عام 

.2030

[ القيـــادة اآلليـــة: يهيمـــن موضوع 
القيـــادة اآلليـــة منذ ســـنوات علـــى عالم 
الســـيارات، وعلـــى الرغـــم مـــن تطويـــر 
التقنيـــات إلـــى حد بعيد، إال أنـــه ال تزال 
هناك بعض الموضوعـــات ذات الطبيعة 
إلـــى  بحاجـــة  واألخالقيـــة  القانونيـــة 
توضيح، وبدءا من أبريل المقبل ســـوف 
ُيسمح للســـيارات المزودة بنظام القيادة 
اآللية بالسير في شوارع والية كاليفورنيا 

األميركية.

[ عصـــر الكونكورد: لم تعد الطائرات 
مـــن الوســـائل الجديـــدة في عالـــم النقل 
والمواصـــالت؛ حيـــث امتـــازت طائرات 
الكونكورد بســـرعة تعادل ضعف ســـرعة 
الصوت، بحيـــث يمكنها عبـــور المحيط 
األطلنطـــي فـــي ثـــالث ســـاعات ونصف 
الســـاعة، غيـــر أن الشـــركة البريطانيـــة 
الفرنســـية قامت بإيقاف المشروع خالل 
2003، بســـبب عدة أمور منها االستهالك 
المرتفـــع للوقود، ولكن اآلن تعمل شـــركة 
بووم األميركية على تطوير إصدار جديد 
من الطائرات أســـرع من الصوت، وتوجد 
طلبات شراء هذه الطائرة بالفعل، والتي 

تصل سرعتها إلى 2300 كلم/س.



حميد زناز

} لـــم يعد التغلغل األصولـــي اإلخواني خافيا 
على أحد في الســـويد ولم يكـــن االعتداء الذي 
تعرضت له ستوكهولم يوم 07 أبريل 2017 سوى 
تعبير ونتيجة لسياســـة التهاون المزمنة التي 
تنتهجها الســـلطات الســـويدية تجاه الخطاب 
اإلســـالمي المتطـــرف باســـم حريـــة التعبيـــر 

وحقوق اإلنسان وواجب استقبال الالجئين.
ورغم أن جماعة اإلخوان أصبحت منذ فترة 
مثار تســـاؤل فـــي بلدان كثيـــرة ومتهمة بأنها 
تنشـــر إسالما سياســـيا متطرفا كما هو الحال 
فـــي ألمانيا، ورغـــم اعتبارها جماعـــة إرهابية 
من قبل حكومات مصر والســـعودية وروســـيا 
واإلمـــارات، إّال أنهـــا تبقى تســـرح وتمرح في 

السويد وكأن شيئا لم يكن.
وليس هذا فحســـب بـــل لم تعـــر الحكومة 
الســـويدية كبير اهتمـــام حتـــى للتقرير الذي 
أعدتـــه وكالة حكوميـــة ونددت فيه بسياســـة 
اإلخوان المســـلمين واالزديـــاد الخطير ألعداد 
الشـــبان المتأســـلمين فـــي البلد تحـــت تأثير 
الجماعـــة وتـــم تجنيـــد بعـــض الجامعييـــن 
المواربيـــن وبعض الناشـــطين لنقـــد التقرير 
والتشكيك في مصداقيته. فماذا نقرأ في تقرير 

وكالة حماية الحقوق المدنية؟
يشـــير التقرير منبها الحكومة الســـويدية 
إلى ظهور شكل من أشكال ”المجتمع الموازي“ 
شـــيئا فشـــيئا فـــي البلـــد، ويعود ســـببه إلى 
اإلخوان الذين يشجعون المسلمين على العيش 
معا في جماعة منعزلة. تلك الجماعة التي يقول 
عنها كاتبو التقرير إنها تحاول نشـــر ممارسة 
متشـــددة لإلســـالم قد تهـــدد تماســـك الوحدة 
الوطنية واألمـــن االجتماعي. ويضيف التقرير 
أن اإلخوان يعتمدون في اســـتراتيجيتهم على 
وســـائل كثيـــرة من بينهـــا اســـتغالل وصول 
الالجئيـــن من أفريقيا والشـــرق األوســـط إلى 
الســـويد في السنوات القادمة، ويعّول اإلخوان 
علـــى هـــؤالء القادمين الجـــدد باعتبارهم تربة 
خصبة لزرع أفكارهم وذلك قبل أن يتأقلموا مع 
المجتمع الســـويدي أو ”يتغربوا“ إذا ما أردنا 

استعمال لغة اإلخوان ذاتهم.

وربمـــا مـــا أثـــار أكثـــر حفيظـــة النخبـــة 
السياســـية والثقافية في الســـويد ليس إدانة 
التقريـــر للمجتمع المدني، وإنما إشـــارته إلى 
العالقـــات المشـــبوهة التـــي تجمـــع بين تلك 
النخبـــة ذاتها وجماعـــة اإلخوان المســـلمين 
المطـــاردة فـــي أماكـــن كثيـــرة مـــن العالم، إذ 
فســـح المجال إلخوان السويد انتهاج أسلوب 
التغلغـــل الناعـــم داخـــل األحزاب السياســـية 
والجامعـــات والمنظمات غيـــر الحكومية دون 
حسيب وال رقيب، وهذا ما أدى حسب التقرير 
إلى استعداد الطبقة السياسية لقبول منظومة 
قيم دينيـــة ال عالقة لها بالمجتمع الســـويدي 
الديمقراطـــي المنفتح، وقد تكـــون هذه األفكار 
اإلخوانية عامل حرب وقد تؤدي إلى خلق أزمة 

خطيرة على المدى البعيد في السويد. 
وكالعادة جّند اإلخوان الكثير من المرتزقة 
للطعـــن فـــي مضمـــون التقريـــر مـــن بينهـــم 
جامعيـــون اعتبروه مؤامرة على المســـلمين، 
وحزب الخضر الذي ســـيطر عليه اإلسالميون 
سيطرة شبه كلية وأصبح بوقا لهم، عالوة على 
مجموعـــة تتكون من 22 باحثا في الدراســـات 
الدينيـــة وكما يقول مثل شـــعبي جزائري: من 
يدلي بشـــهادته لصالحك يـــا قط؟ ذيلي، يجيب 

القط.
وبغـــض النظـــر عن الجـــدل الـــذي يحاول 
اإلخـــوان وحاملـــو حقائبهم من الســـويديين 
التســـتر به على مشـــاريعهم وأفعالهم، ما هو 

الوضع على أرض الواقع؟
اســـتولى اإلخوان المســـلمون على مجمل 
مناصـــب تدريـــس اللغـــة العربيـــة فـــي البلد 
مســـتغلين ذلك القانون الســـويدي الذي يمنح 
فرصـــة للطفل تعلم لغـــة والديه على حســـاب 
الدولـــة، وراحوا كمعلمين للغة العربية يلقنون 
لألطفال مبادئ المرشـــد منـــذ نعومة أظافرهم 

مستغلين سذاجة المسؤولين وطيبتهم.
فـــي الســـنة الماضية حل اإلمام المتشـــدد 
سيد راجيا، ضيفا على إسالميي السويد وهو 
مؤســـس مســـجد مونتريال عاصمـــة الكيبك، 
وتوجه بخطبة جهادية إلى الشبان المنحدرين 
من أصول إســـالمية في مســـجد بســـتوكهولم 
ومن خاللهم إلى كل المسلمين في الغرب قائال 
”لماذا في اعتقادكم جـــاء آباؤكم وأمهاتكم إلى 
هنا؟ هل تعتقدون أنه بسبب الحرب في بلدانهم 
األصلية؟ وهل كان ذلـــك صدفة أن تولدوا هنا؟ 
ال أبدا! الله هو الـــذي أراد لكم ذلك من أجل أن 
تتعلمـــوا وتتأقلموا في هـــذا البلد من أجل أن 
تنشـــروا اإلسالم هنا. بعض الشبان والشابات 
يعتقدون أنهم هنا من أجل المتعة واالســـتماع 

إلى الموسيقى إلخ فقط في حين أن الله خلقكم 
هنا من أجل الدعوة إليه ال غير“.

نتيجـــة لمثل هذه الخطابـــات الال عقالنية 
ازداد عدد المتطرفين في الســـويد، فبينما كان 
عددهم 200 ســـنة 2010 حســـب رئيس الشرطة 
األمنيـــة (ســـابو)، يوجد اليوم علـــى األراضي 
اإلســـالميين  مـــن   2000 حوالـــي  الســـويدية 
الراديكالييـــن مـــن بينهـــم عـــدد من هـــم على 
اســـتعداد للقيام بعمليات إرهابيـــة. وذلك من 
الســـتعمال  المؤيديـــن  المتطرفيـــن  مجمـــوع 
العنف في الســـويد البالغ عددهم 3000 حســـب 
إحصـــاءات االســـتعالمات. ومنـــذ 2012 غـــادر 
آخرون إلى ســـوريا والعراق وقد وصل عددهم 
إلى 300 جهادي وقد عاد منهم 140 إلى السويد، 
وهو ما أصبح هاجســـا للكثير من المواطنين 
وخاصة حينما ظهرت أسماء بعض المتطرفين 
من السويد في التحقيقات المتعلقة باعتداءات 
13 نوفمبـــر 2015 بباريـــس و22 مـــارس 2016 

ببروكسل وعلى رأسهم أسامة كرّيم.
تجمع تقاريـــر صحافية كثيرة وشـــهادات 
علـــى أن حـــي تينســـتا بســـتوكهولم المأهول 
بأغلبية مســـلمة بـــدأ يختلف وينفصل شـــيئا 

فشـــيئا عن باقـــي أحياء المدينـــة منذ أكثر من 
عشـــر ســـنوات، وأصبحت شـــوارع هذا الحي 
مـــع مـــرور الزمـــن غير آمنـــة وتحت ســـيطرة 
المتشددين اإلسالميين. وهو ما تؤكده النائبة 
االشتراكية السابقة نالين بكغول، وهي واحدة 
من أشهر النسويات الســـويديات والتي تقول 
بأنها غادرت حي تينســـتا التي عاشت فيه مدة 
30 ســـنة ألنها لم تعد تشـــعر هنـــاك بأي آمان. 
هي التي ناضلت طويال من أجل إخراج نســـاء 
هذا الحي وحي هوزبي المسلمات من المصير 
الكئيـــب الذي تفرضـــه عليهن ثقافـــة بلدانهن 

البطريكية.
في شـــريط وثائقي بثته القناة الســـويدية 
”تـــي في 4“ حـــول مدرســـة إســـالمية ابتدائية 
ذهل المشاهدون وهم  خاصة تســـمى ”األزهر“ 
يرون ذكور المدرســـة يصعدون في الحافلة من 
الباب األمامي والبنات من الخلف واســـتغربوا 
ذلك الفصل بين أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 
السادســـة والعاشرة في الحافالت وفي دروس 

الرياضة البدنية.
وعلى نفـــس القنـــاة وفي برنامج يســـمى 
أظهـــرت الكاميـــرا الخفية  ”حقائـــق صعبـــة“ 

ألغلبيـــة  بالنســـبة  مقبولـــة  غيـــر  ســـلوكات 
المواطنيـــن في الســـويد وبالذات في شـــمال 
ســـتوكهولم كترويـــع المنحدريـــن مـــن أصول 
إســـالمية وغيرهم من طرف أشخاص ينصبون 
ويحاولون  أنفسهم كـ“شرطة أخالق إسالمية“ 
منع بعـــض الســـلوكات في الشـــارع وخاصة 
على النســـاء كارتياد المقاهي والمطاعم. وقد 
صرحـــت إحـــدى المخرجتين للشـــريط بأنها 
أجبرت على تغيير المكان في مقهى حيث طلب 

منها الرجال أن تختفي عن أنظارهم.
وفي الشـــريط شـــهادة الجئة جاءت هاربة 
من بلدها ســـوريا فخاب ظنها في بلد الحريات 
الشـــخصية: ”كنت ضحية العتداءات وإهانات 
كثيرة وخاصة في فترة رمضان، بسبب لباسي. 
لقد وصـــل بهم الحقـــد حتى إلـــى رمي بعض 
األشـــياء داخل منزلـــي من خـــالل نافذتي. لقد 
فررت إلى السويد من بلد تقمع فيه النساء وأنا 
اليوم هنا ولي نفس الشعور الذي كان لدي وأنا 
هناك تحت حكم داعش“. ونفس شعور الخيبة 
انتاب معظم السويديين وهم يشاهدون صورة 
تلـــك الالجئة الســـورية المحجبة وهي ترفض 

مصافحة رئيس وزرائهم ستيفان لوفين.

السويد.. سعي أصولي لبناء مجتمع مواز يقطع مع القيم الوطنية

مسلمو السويد بخير دون إسالميين

{زرت السعودية في إطار تكريم سعودي للقوات األمنية التونسية في مكافحة اإلرهاب، ولدينا 
اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب منذ عام ١٩٩٥}.

لطفي براهم
وزير الداخلية التونسي

{أجبر ما يســـمونه بالدفاع عن مصلحة الدعوة، الســـلفيين على تبّني مواقف تتعارض مع بعض 
معتقداتهم الدينية لكن هذه المرة كانت هذه المواقف مبّررة بحجج الضرورة}.

ستيفان الكروا
باحث فرنسي متخصص في اجلماعات السلفية

اإلســــــالميون في السويد يخططون ألســــــلمة املجتمع عبر التغلغل في الكثير من املؤسسات 
وفرض ممارســــــات قروسطية وإقصائية مســــــتغلني في ذلك طيبة املجتمع واإلرث احلقوقي 
والدميقراطــــــي الذي تتمتع به هذه البالد، وهو ما حدا بالكثير من املتابعني والعلمانيني إلى 
دق ناقوس اخلطر والتنبيه إلى خطر هؤالء اإلســــــالميني الذين يخططون وينســــــقون في ما 

بينهم خدمة ملشروعهم اجلهنمي.

تقريـــر ينبه إلى ظهـــور مجتمع مواز 
فـــي البلد ويعود ســـببه إلى اإلخوان 
الذيـــن يشـــجعون املســـلمني على 

العيش في جماعة منعزلة

◄

[ السلطات السويدية متهمة بالتهاون إزاء المد اإلسالمي  [ هاربات من داعش يقعن في تشدد الوسط اإلسالمي

ــان – مازالـــت قليلـــة وغيـــر كافيـــة تلك  } عمّ
الدراسات واألبحاث التي تتطرق إلى اإلرهاب 
بوصفه ظاهرة اجتماعية تتعلق بطبيعة تنامي 
وتمدد الشبكات اإلرهابية على خلفية العالقات 
والـــوالءات العائلية والعشـــائرية في مناطق 

معينة من بلدان عربية وإسالمية كثيرة.
صار بإمكاننا في بعض البلدان أن نتحدث 
و“مناطـــق إرهابية“  عن ”عائـــالت إرهابيـــة“ 
تمامـــا كما يتحـــدث اإلعالم عـــادة عن عائالت 
رياضيـــة أو فنيـــة أو سياســـية، إذ يتقاســـم 
ويتـــوارث هؤالء فـــي مناطق وأقاليـــم بذاتها، 
نوعا من ”اإلقطاع اإلرهابي“ إذا صلح التشبيه 

وسمحت المقاربة.
األمر ال يتعلق، دون شك، بنوع من التنظير 
إلرهاب ينتقل بشـــكل جيني أو وراثي، وكذلك 
ال يخص بطبيعة الحـــال، إدانة منطقة بعينها 
لمجـــرد أنها تحتـــوي على خاليـــا وعصابات 
إرهابية أوجدتها طبيعة الجغرافيا وتشابكها 
مع الخطط القتالية لهذه الجماعة أو تلك، وإنما 
يتجاوزه إلـــى بحوث ميدانية واســـتقصائية 
ترصد تنقل وتوســـع الشـــبكات الجهادية في 

محيطها السكاني والبشري والثقافي.
وال ينبغـــي أن تغيب عن أعيـــن المتابعين 
للظاهرة اإلرهابية مسألة التركيبة العائلية أو 
العشائرية ودورها في الحسم سلبا أو إيجابا 
إزاء الجســـم اإلرهابي في محيطهـــا، وهو ما 
حصل قبل تطهير األراضي العراقية من داعش 
العـــام الماضي، ففي قبيلة شـــمر على ســـبيل 
المثال، طرد تجمع العشـــائر في غرب نينوى، 
عائالت عناصر تنظيم داعش في ناحية ربيعة 

ومحيطها وصادر منازلها.
وكان الشـــيخ علي الشـــمري، أحد وجهاء 
شـــمر، قد قال إن ”العشيرة ومن منطلق األذى 
الذي صدر عـــن عائالت داعش وأبنائها، بدأت 
حملة لطـــرد عائالت التنظيم مـــن ربيعة غرب 
نينوى، وأضاف الشـــمري أن ”العائالت جرى 

تبليغهـــا بالطـــرد مـــن الناحية حتى يتســـنى 
لها االســـتعداد ومن ثم تمت مصـــادرة جميع 
منازلهـــا“ وبيـــن أن ”أعدادها وصلـــت إلى 20 

عائلة فقط من داخل ربيعة ومحيطها“.
هـــذا التداخـــل بيـــن البعدين العشـــائري 
والمناطقـــي، باإلضافة إلـــى عوامل اجتماعية 
مـــا يتجاهلهـــا أو  وعمريـــة أخـــرى، كثيـــرا 
يســـتبعدها المتابعون لنشـــاطات الشـــبكات 

اإلرهابية في بالد كثيرة.
كمـــا أن الظاهـــرة الجهادية لـــم تعد حالة 
ذكوريـــة فرديـــة ومنفردة بـــل أصبحت بعض 
المســـميات والتوصيفـــات المتعلقة بها أليفة 
واعتياديـــة، مثل األشـــقاء الجهاديين، واآلباء 
واألبناء، والشـــقيقات الجهاديـــات، واألحداث 
الجهاديين، فالتيار الجهادي لم يعد، كما كانت 
الحال ســـابقا، مشـــّكال من أفراد ذكور بالغين، 

متأثريـــن بهذا الفكر، بل أصبـــح عائالت؛ آباء 
وأبنـــاء زوجات، وبنات، ما يعني الوصول إلى 
درجة مـــن التجّذر االجتماعـــي والثقافي أكبر 

مما سبق.
كتـــاب  خلـــص  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
”سوســـيولوجيا التطرف واإلرهاب في األردن: 
دراسة ميدانية وتحليلية“، والذي أصدره مركز 
الدراســـات االســـتراتيجية في عّمان، وشارك 
فـــي تأليفه كل مـــن الباحثين محمـــد أبورمان 
وموسى شتيوي، إلى أّن هنالك تحوال في نمط 
التيار السلفي الجهادي في األردن من السياق 
الفردي الذكوري إلى العائلي والشـــبكي. وأكد 
أبورمان أن ”المعطيات والمؤشرات المطروحة 
فـــي الكتاب مقلقة“، داعيا إلى ”مقاربات أخرى 
غير المقاربة األمنية التي تلجأ إلى عزل أســـر 
المتطرفين، وذلك حتى ال يعانوا نتيجة أفعال 

أبنائهـــم“، مؤكدا أن المعطيـــات تتطلب إعادة 
نظـــر وتركيـــزا جديدا مـــن قبل المســـؤولين 

والمؤسسات المعنية.
ويمّثـــل الكتـــاب نتائـــج دراســـة نظريـــة 
وميدانية شملت بيانات للمئات من الناشطين 
في التيار السلفي الجهادي في األردن، شملت 
مـــا يقرب مـــن 760 جهاديـــا، منهـــم قرابة 190 
قتلوا في ســـوريا والعراق، و11 دراسة لحاالت 
معّمقة، منذ العام 2010 إلى بداية العام الحالي.

بّيـــن  الرئيســـة؛  النتائـــج  صعيـــد  علـــى 
الكتاب أّن محافظـــة الزرقاء، وباألخص مدينة 
الرصيفـــة، تمّثل اليـــوم المركز األكبـــر لنفوذ 
التيـــار وحضـــوره، وذلـــك يتضح مـــن خالل 
القيـــادات المعروفـــة للتيـــار مـــن المحافظة، 
وحجـــم المشـــاركة فـــي تنظيمي فتح الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقا) وتنظيـــم الدولة من 
أبناء المحافظة، ونســـبة من وصلوا منهم إلى 
مواقع قيادية في الحالة السورية، فهي مسألة 

الفتة فعال.
أما على مســـتوى السمات االجتماعية فإّن 
الكتاب يشـــير إلى ثالثة أجيال من الجهاديين، 
فالجيل األول الذي شـــارك فـــي القتال أو تأثر 
بساحة أفغانستان خالل الثمانينات، ثم عاد مع 
بداية التسعينات، من بقي منه جهاديا يفترض 
أنه اليوم في عقد األربعينات أو الخمســـينات. 
وهناك الجيـــل الثاني الذي ظهـــر  مع أحداث 
ســـبتمبر 2001 واحتـــالل العـــراق 2003، ممن 
قاتلوا في العراق مـــع تنظيم الزرقاوي أو في 
أماكـــن أخرى. أّما الجيـــل الثالث، فهو من قّدم 
أو التـــزم بالتيار في األعوام الســـتة األخيرة، 
وبصـــورة خاصة مع أحداث ســـوريا والعراق 
نهايـــة 2011، وأغلب هذا الجيـــل هو من أبناء 

العشرينات بدرجة أولى.
وفي ما يتعّلـــق بالتعليم، فمن الواضح أّن 
هنالك ارتفاعا ملموســـا، خالل الفترة األخيرة، 
في نسبة المتعّلمين في هذا التيار، إذ وصلت 

إلـــى 21.6 في المئة من طلبـــة الجامعات، و1.8 
في المئة من الدراســـات العليا أي أّن النســـبة 
تـــكاد تصل إلى ربع العدد الكّلي، وهي نســـبة 
مرتفعـــة، مقارنة بالصورة النمطية التي كانت 
تربـــط قبول هـــذا الفكـــر بمســـتوى متدن من 

التعليم والثقافة.

للوظيفـــة  بالنســـبة  الحـــال  تختلـــف  وال 
والعمل، والحالة االجتماعية، فهناك ارتفاع في 
نسبة العاملين مقارنة بالصورة النمطية التي 
تربطهم بالبطالة، إذ تصل نســـبة البطالة إلى 

27.6 في المئة فيما اآلخرون يعملون.
خـــالل التجربة البحثية ودراســـة الحاالت 
تتبّيـــن مجموعة من النتائـــج المهمة، منها أّن 
هنالك روافـــد أو خلفيات فكريـــة متباينة لمن 
انضموا لتنظيم الدولة والنصرة في القتال في 
ســـوريا والعراق، فليســـوا جميعا من أعضاء 
التيـــار الســـلفي الجهـــادي األردنـــي، فهنالك 
مجموعـــة ممـــن تعـــود خلفيتهم إلـــى جماعة 
اإلخوان المســـلمين، أو كانوا فـــي مرحلة من 
المراحـــل أعضاء فاعلين في الجماعة، وهنالك 
مـــن ينتمون إلـــى خلفيـــات ســـلفية تقليدية، 
وهـــم أقل ممن ينتمون للتيار المعروف باســـم 
الســـلفية الحركية، ومـــن كانـــوا ينتمون إلى 
جماعـــة الدعوة والتبليغ، التـــي تقول بأنها ال 
تتدخل في السياســـة. وهنالك مـــن ال ينتمون 
إلى توجهات إســـالمية ســـابقا، وبعضهم من 
أصحـــاب الســـوابق، الذيـــن تـــّم تجنيدهم أو 

تأثروا بهذا الفكر داخل السجون.

سوسيولوجيا التطرف في األردن.. أخطار ومؤشرات غير تقليدية

نزوع واضح نحو العنف

التيـــار الجهادي لم يعد مشـــكال من 
مجـــرد أفـــراد بل أصبـــح عائـــالت، ما 
يعني الوصول إلـــى درجة من التجذر 

االجتماعي والثقافي

◄
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محمد الحمامصي

} ”أبوبكـــر القيســــي: رائـد مســـرح الطفل في 
عنوان الكتـــاب التذكاري للباحث نزار  اليمـن“ 
القيســـي، صـــدر مؤخرا ضمن مشـــروع وزارة 
الثقافـــة اليمنية ومؤسســـة أروقة للدراســـات 
والترجمـــة والنشـــر، وقد قدم له وزيـــر الثقافة 
اليمنـــي مروان دماج. والقيســـي كتب البعض 
من أهـــم صفحات الحركة المســـرحية اليمنية 
خـــالل العقـــود الثالثـــة األخيـــرة مـــن القرن 
الماضـــي، وقد وصل إلينا صوتـــه، نحن أبناء 
ذلـــك الزمن المشـــغولين بالصراع السياســـي 
وإهـــدار الوقـــت. وقـــال ”مازلنا نتذكـــر عمله 
م لألطفال (بشـــبوش  الدرامي التلفزيوني المقدَّ
وأبوالريـــش) والظروف التي رافقت إنتاج ذلك 
العمل الدرامي المقدم على مدار سنوات. يتمثل 
حرص القيســـي على عمله المذكور في جوانب 
عدة منها أنه كتب مرة مقاال نشـــر في 19 أبريل 
من عام 1990 دعا فيه الوسطين الفني والثقافي 
للتوقف أمام هـــذا العمل بالنقد والتقييم وإلى 
المشـــاركة في تطوير هذه التجربة، وهنا ندرك 
أي ظروف كان القيســـي يحاول أن يســـتمر في 

مشروعه فيها“.
الكتاب ضـــم مختـــارات مـــن رؤى أبوبكر 
القيســـي لمســـيرة مســـرح الطفل فـــي اليمن، 
وبعض أعماله، وشهادات لفنانين وموسيقيين 
ومسرحيين ونقاد وصحافيين وتربويين حول 
القيســـي وما قدمه لمســـرح الطفل اليمني من 
أعمال وأفكار ورؤى، باإلضافة إلى عدة مالحق 
منها ما يضم صورا لوثائق وشـــهادات تقدير 
وجوائـــز حصل عليها، وكـــذا ملحق لصور من 

أعماله.
يقـــول نزار القيســـي فـــي مقدمتـــه للكتاب 
”قليلـــون هم أولئـــك الذين يأتون إلـــى الحياة، 
ويصنعـــون تاريخا تخّلد بـــه األمم، بما قّدموه 
من خدمات لإلنسانية، وما يضيفونه من جديد 
فـــي الحياة، ترفع من شـــأن أمتهـــم، وتجعلها 
في مصاف األمم المتقدمـــة، انطالقا من قاعدة 
إنســـانية أرســـاها رائد أدب األطفال في العالم 
الدنماركي هانس كريســـتيان أندرســـن، وهذه 
القاعدة هـــي: الكمال الفني يســـاوي الموهبة 

مع علم. إنها الفلســـفة التي جعلت الفيلسوف 
والشـــاعر الهندي الكبير طاغـــور يخاطب أهل 
الدنمـــارك عندمـــا زارهم يومـــا بقولـــه ’لماذا 
تريـــدون أن يزداد الســـكان عندكـــم.. يكفي أن 

يكون أندرسن منكم'“.
ويضيف ”في هذا الكتـــاب نلتمس الطريق 
إلـــى تخليـــد رجل نـــذر حياته ألطفـــال بالدنا، 
واتخذ من المسرح وسيلة لتربيتهم وتثقيفهم، 
متدرجـــا من المســـرح المدرســـي إلى مســـرح 
الطفـــل والعرائس. ثم إنه لجـــأ إلى التلفزيون 
كوســـيلة تواصل لألطفال، حتى أنه اســـتحق 
و‘عمو شمســـان‘   منهم ألقاب ’عمو بشـــبوش‘ 
و‘عمـــو ميســـور‘.. إلـــخ، وهي مســـميات في 
كلياتها تدل على شـــخص واحـــد أراد ـ بعمله 
ـ أن يكـــون رمـــزا أو قدوة لألطفـــال، وفي ظننا 
أنـــه حقق مبتغاه. ولذلك فقـــد قصدنا أن يكون 
هذا الكتاب تذكارّيـــا. بمعنى أنه أوال: مختلف 
عـــن كل الكتب التي يتم إصدارها في مناســـبة 
كهذه شكال ومضمونا، وثانيا: هو كتاب يذهب 
بالقارئ إلى تتبع التجربة اإلبداعية للقيســـي 

ـــر عنها هو من خـــالل كتاباته ولقاءاته  كما عبَّ
الصحافية والمتابعـــات النقدية ألعماله، ومن 
خالل نخبة من الذين ارتبطوا بهذه التجربة“.

فـــي الحوار الـــذي أجراه عمر مكـــرم عنتر 
لمجلـــة الفنون (عدن) مارس 1984 يقول أبوبكر 
القيســـي عـــن بداياتـــه ”فـــي طفولتـــي ولعت 
بالمســـرحيات التي كان يقدمها رواد المسرح 
في الخمســـينات ومحاكاتي لهـــم أمام أقراني 
في المنزل، وكذا بعض المســـرحيات لجيل ما 
بعد الـــرواد وأخص بالذكر مســـرحية (روميو 
وجولييـــت) التي مثل بطولتهـــا الفنان القدير 
أحمد قاســـم، هذا إلـــى جانب ولعي بمســـرح 
األراجوز أثنـــاء عرضها في زيـــارات األولياء. 
في عام 1965 أنشأت أول فرقة مسرحية للهواة 
بأســـم المســـرح الحديث وعند تقديم أول عمل 
لها (تقاليد جديدة) اعتقلت من قبل الســـلطات 
وألغيت المسرحية.. وفي السبعينات اشتركت 
والزميـــل فيصـــل بحصـــو فـــي تكويـــن فرقة 
المســـرح الوطني والمشـــاركة في أول أعمالها 
(الكنز) وأســـهم فـــي إخراج معظـــم عروضها 

الزميـــل فيصل عبدالله الذي كان إلســـهامه أثر 
كبيـــر في إحداث نقلة نوعية للمســـرح اليمني 
باستخدامه األسلوب البريختي كأسلوب جديد 
في المسرح.. بعدها قمت بتكوين عدد من فرق 
مســـرحية أهمها فرقة المســـرح القومي، فرقة 

أشيد وفرقة العاصمة“.
ويتابع ”بداية الســـبعينات كانت تجربتي 
مع اإلخراج وتخصصت في المســـرح الغنائي 
وكونت ثنائيا مـــع الفنان الملحن أحمد محمد 

ناجي ابتداء من مســـرح العرائس 
(األســـد والفـــأر) ألديب قاســـم ثم 
مســـرح الطفـــل (أروى والتاريخ) 
فالمســـرح  عيـــدروس،  لزيـــن 
األرض)  مـــن  (زائـــر  المدرســـي 
لمحمد ســـعد عبدالله ومســـرح 
باجميل  ألنور  (القافلة)  الشباب 
(المســـيرة)  الهـــواة  ومســـرح 
ســـالم  عبدالرحيـــم  للقرشـــي 
المحترفين  بمســـرح  وانتهاء 
المنصور)  منصـــور  (الفتـــى 
لعبدالمجيـــد القاضـــي. كنت 
المسرح  مؤسسي  رأس  على 

المدرســـي ووراء بروز رعيل كبير من 
الموهوبيـــن في التمثيل أمثال: أنيس شـــاكر، 
عمر مكرم ومن الفنيين عبداللطيف الحاشـــدي 
فـــي اإلضـــاءة ومحمـــد التمـــار فـــي الديكور 
والرقص الشـــعبي. حاليا أقوم بإنجاز مسرح 
الطفل الذي يشـــمل عروضا عرائسية وبشرية 

ومن المقرر افتتاحه في األول من يونيو“.
ويشـــير إلـــى أن المســـرح أداة ثورية في 
عمليـــة التحـــول االجتماعي لصالـــح الطبقات 
الشـــعبية، وذلك بدراســـته ومخاطبتـــه لواقع 
هـــذه الطبقـــات، ولكون مجتمعنـــا يلتزم بهذه 
العملية الثورية منطلقا من مســـتويات شعبية 
فإنه يقـــف على هذه الطريق ومســـرح بريخت 
هو الذي تمكن االستفادة منه لتحقيق ذلك.. إذ 
أن المسرح البريختي وهو يالزم حركة التطور 
في عصرنا قد ظل يحمل أهم السمات للمسرح 
الشـــعبي منذ شكســـبير.. كونه يقيـــم عالقات 
جدلية بين النص والخشبة والجمهور.. وبذلك 
نشـــأ المســـرح التعليمي – أو كمـــا يقال الذي 

يغلف أقراصـــه التعليمية بطبقة من الســـكر.. 
وهـــذا هو ما يحتاج إليه مســـرحنا اليمني في 

الوقت الحاضر..
ويوضـــح أبوبكـــر القيســـي فـــي حـــواره 
”أعطني نصا جيدا أعطيك مســـرحا.. وأعطني 
مســـرحا أعطيـــك جمهـــورا مســـرحيا.. مـــاذا 
تعطينـــا هذه المعادلة؟ هذا هو الســـؤال. نصا 
جيدا، فمسرحا لتحصل على جمهور مسرحي.. 
لمـــاذا ال نريد أن نفهم ذلك؟ وأظن أن المســـألة 
مقلوبة نحن عـــادة نقدم العربـــة على الفرس، 
يكـــون  ال  لمـــاذا  أتســـاءل  وأنـــا 
المســـرح أوال.. وعلـــى ذلك جرت 
العـــادة.. فالمســـرح بمواصفاتـــه 
الفنية.. بعناصره الشائقة، امتدادا 
من خشـــبة المسرح بقاعاتها الفنية 
وحتـــى طاقمـــه المتخصـــص وهي 
قافلـــة كبيرة من المهـــارات والتقنية 
وانتهاء بالموقع الـــذي يتم فيه بناء 

هذا المسرح.“.
ويرى أخيـــرا أن قضية المســـرح 
العربي ليســـت قضية منصة المسرح، 
إنما قضية الســـاحة العربية كلها، هي 
قضية المصير العربي في الثلث األخير 
من القـــرن الماضي، لذا فما أشـــد الحاجة في 
مســـرحنا العربي إلى تخطيط مسرحي ضمن 
إطـــار تخطيط ثقافـــي، بل تخطيـــط اجتماعي 
شـــامل، يحقـــق لقـــاء اإلنســـان العربـــي على 
أرض النضـــال والمعانـــاة، وبهجـــة التفتـــح 
والتجـــدد واإلبـــداع.. يحقـــق لقـــاء اإلنســـان 
العربـــي لقاء حميما واعيـــا بحقيقته وحقائق 
مجتمعـــه وعصره. والتخطيـــط ال يعني فرض 
القيـــم والمفاهيـــم واألذواق، إنما يعني تنظيم 
المجـــاالت وتوفيـــر الوســـائل وإتاحة الفرص 
أمـــام الطاقـــات المبدعـــة كي تعبر وتكتشـــف 
والتنويـــر  التغييـــر  فـــي  وتســـهم  وتضيـــف 
الفكـــري والوجدانـــي، من هـــذه الرؤيا يحاول 
مســـرحنا اليمني أن يقف بتواضع وبإمكاناته 
المتواضعة وبإصراره وبفعل توجهه الصائب 
مســـهما إلى جانب بعض المسارح العربية في 
تحقيق تخطيط مســـرحي ضمن تخطيط ثقافي 

اجتماعي شامل.

زكي الصدير

} فـــي اتصـــال هاتفـــي أجرته ”العـــرب“ مع 
المشـــرف العام على معرض الرياض الدولي 
للكتاب في دورته الحالية الدكتور عبدالرحمن 
العاصـــم أكد على أن اللجـــان المنظمة أجرت 
أربع مراحـــل من الفلترة الختيار دور النشـــر 
المشـــاركة في المعرض، باالســـتعانة في ذلك 
بجمعيـــة الناشـــرين الســـعوديين، واتحـــاد 
الناشـــرين العرب، وكذلك االتحادات القطرية 
لـــكل البلـــدان العربيـــة. وبيـــن العاصـــم أن 
المنظميـــن حريصون على مشـــاركة أكبر عدد 
ممكن من الدور العربية المهمة ذات الحضور 
الثقافـــي والمعرفي عربيـــًا وعالميًا، موضحًا 
أن اللجـــان المنظمة قد تســـتبعد بعض الدور 
بســـبب طبيعـــة كتبها المشـــاركة التـــي قد ال 
تتوافق مع النظام الســـعودي، أو بسبب عدم 

التزامها بالشروط العامة للمشاركة.

المنع غير مجد

أوضـــح العاصـــم أن لكل معـــرض نظامه 
الخـــاص، والدور التي قد ُيفســـح لها المجال 
في المعارض الدولية فـــي الخليج مثًال، قد ال 
ُيفســـح لها في الســـعودية، وأن جميع الدور 
العربية تأمـــل في الحضور لمعرض الرياض، 
الذي تتجـــاوز مبيعاته 100 مليـــون ريال (27 
مليـــون دوالر)، وأن المنظمين يقدمون لجميع 
الدور المشاركة تسهيالت استثنائية وخدمات 
عالية الجودة بمبالغ رمزية (16 ألف ريال/ 4.3 
ألف دوالر)، وفي المقابل يأملون منها االلتزام 

بنظام المعرض والبلد المضيف.

يشـــير الناقـــد والقاص الســـعودي مبارك 
الخالدي في مداخلته مع ”العرب“ إلى أن ”هذا 
المنـــع ليس خيبتنا األخيـــرة، وأن الالفت في 
األمـــر ليس عدم كشـــف الوزارة ألســـباب منع 
بعض الدور من المشاركة في معرض الرياض 
للكتاب فهذا مما اعتدنا عليه، ولكن ذلك الجهد 
المهدر على ما تســـميه الـــوزارة ’الفلترة’؛ إذ 
تتحول اتحادات الناشرين إلى أجهزة رقابية 

قمعية“.
ويتابـــع الخالدي ”يفتـــرض أن تكون هذه 
االتحـــادات كيانات ديمقراطيـــة تكرس مبادئ 
حرية التعبير والتأليف والنشر وتدافع عنها، 
لكنها بدًال من ذلـــك وبطريقة صادمة ومخيبة 
للتوقعات، تتورط في عالقة مريبة مع األجهزة 

الرقابية الرسمية“.
وفي حديث عن أسباب المنع ودوافعه ترى 
الناقدة الســـعودية ميساء الخواجة أنه يجب 
أن توضح معايير الســـماح للدور بالمشـــاركة 
في المعرض. تقـــول ”يمكنني أن أتفهم غياب 
دور نشـــر تنتمي إلى بلدان ليســـت لها عالقة 
مـــع الســـعودية، أو لتخلـــف الـــدار عـــن دفع 
المســـتحقات المطلوبة منها، أو ما شابه ذلك، 
لكني ال أميل إلى فكـــرة فلترة الدور بناء على 
الجمعيـــات واالتحادات ألن ذلك ربما يفســـح 
مجاال للعالقات الشـــخصية. ورغم أني لســـت 
على اطـــالع كاف على قوانين النشـــر وآليات 
عملها إال أني أرى أن فكرة المنع في حد ذاتها 
قد تكون غير مجدية ال ســـيما في ظل العولمة 
والتكنولوجيا والنشر اإللكتروني الذي يتيح 
نشر الكتب رقميا واالطالع عليها في أي وقت 
ومن أي مكان، ومن هنا فإني أرى أن المنع في 
حـــد ذاته غير مجد، وأن إيضاح األســـباب قد 
يكون أكثر جـــدوى وفائدة، وللقارئ أن يختار 

في النهاية“.
من جانبه يؤكد الروائي الســـعودي طاهر 
الزهرانـــي على أن حضـــور هذه الـــدور مهم 
جـــدًا، فهـــي تعطي ثـــراء مهمـــا ألي معرض؛ 
يقول ”هـــذه الدور التي أحـــرص على متابعة 
نتاجها، تصلني إصداراتها ســـواء عن طريق 

دور أخـــرى، أو عـــن طريـــق بعـــض المتاجر 
اإللكترونية، تصلني إلى البيت، فطالما يصل 
الكتاب لماذا تمنع بعض الدور من المشاركة؟ 
نعم على الدور أن تلتزم بسياسات أي معرض، 
وتتحمـــل أي عقوبة في حال المخالفة، لكن أن 
تحرم من المشـــاركة تماما فهذا ال يتضرر منه 

الناشر فقط بل القارئ الشغوف أيضا“.

التالعب بالقارئ

في الشـــأن نفســـه يوضح الروائي مظاهر 
الالجامي أن عملية منع الكتب أو دور النشـــر 
من المشـــاركة في المعرض تنطوي على داللة 
تســـتبطن أن التفكير عمليـــة تخضع للتوجيه 

واالحتكار من قبل الرقيب.
قائـــال   ويســـتأنف مداخلتـــه لـ“العـــرب“ 
”الســـؤال بعموميته يبعدنا عن هـــذه الفكرة، 
فإحدى الدور المشـــاركة اســـتغلت مشاركتها 

وفوز أحد منشـــوراتها بجائـــزة في أن تتقّول 
علـــى إدارة المعرض بأنهـــا منعت الكتاب من 
أجل التسويق وزيادة أرباحها، مما يعني أنها 
لم تلتزم بأخالقيات المشـــاركة في المعرض. 
المنـــع بهذا االعتبـــار ينطوي علـــى مبرراته. 
المنع باعتباراتـــه األيديولوجية هو ما يعتبر 

ممارسة مرفوضة“.
من جانبها ذكرت الشاعرة السعودية هدى 
الدغفق أنه حينما تتحـــدث عن معرض دولي 
فأنـــت تتحدث عـــن المعرفة بـــكل متغيراتها. 
معتبرة أن المنع عادًة عالمة تراجع يســـجلها 
معرض الرياض. وتقول ”بمالحظة التطورات 
التي عايشها هذا المعرض العامين الماضيين 
نـــرى أنه انفتـــح كثيرًا على مســـتوى الحرية 
الفكريـــة، وتجاوز بتســـامحه مع دور النشـــر 
والكتـــب أكثـــر بكثير مـــن دول أخـــرى، ولكن 
ينبغـــي االلتفات إلى التجـــاوزات التي حدثت 
مـــن بعـــض دور النشـــر العربية بناشـــريها 

الذين حاولوا استغالل نهم القارئ السعودي 
وتالعبوا باألسعار، وبنسخ الكتب المطبوعة، 
وخاصـــة تلك الدور التي فاز مؤلفوها بجوائز 
أعلن عنها أثنـــاء فعاليات المعرض، واألخرى 
التي لـــم تحترم مواثيق الدول من ناحية ضخ 
الكتـــب الممنوعـــة وإيهامها القـــارئ بالمنع 

لكتب ليست ممنوعة الستغالله ماديا“.
وتضيـــف الدغفق ”أنا كمتلقيـــة وكمؤلفة 
أعلـــم بتلـــك الحيل التـــي يتعامـــل بها بعض 
الناشرين. فالسوق السوداء تجعل الكثير من 
الناشرين يتهافتون على معارض الكتب لدينا 
دون احتـــرام لجيـــب المتلقـــي. وأود التأكيد 
علـــى أننا ســـنفتقد تلك الدور التـــي تتضمن 
الكثيـــر من الكتـــب القيمة، والتـــي يحتاجها 
المتلقـــي الســـعودي الذي يمكنـــه أن يحصل 
على قائمة منشورات تلك الدور وشراء الكتب 
إلكترونيًا. وهنا ســـيكون الخاسر الوحيد هو 

الوطن“.
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قام سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين املصريني بتكريم عبدالرحمن العاصم، املشرف العام ثقافة

على معرض الرياض الدولي للكتاب، ومحمد العتيبي مدير املعرض.

[ مثقفون وكتاب سعوديون ينددون بمنع الرقيب للكتب وتالعب الناشرين بالقارئ  [ اتحادات الناشرين تشارك في «الفلترة»
فــــــي ظل التصريحات التي أدلت بها اللجنة املنظمة ملعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي 
يســــــتمر من ١٤ إلى ٢٤ مارس اجلاري، مبشــــــاركة أكثر من ٥٠٠ دار نشر عربية وعاملية، 
الحــــــظ املتابعــــــون واملثقفون غياب دور نشــــــر عربية مهمة، لم تشــــــارك -رغم رغبتها في 
املشــــــاركة- بســــــبب منعها، مثل دار اجلمل، ومنشورات املتوسط، والشبكة العربية، ودار 
ورد، والعديد من الدور الســــــورية، وغيرها. ويأتي ذلك دون تصريح رســــــمي من الوزارة 

يوضح أسباب املنع، تاركًة األمر للتكهنات والتحليالت املفتوحة.

منع الرقيب للكتب ليس حال 

هناك دور نشـــر تتحيل على القراء 

لكـــن المنع في حد ذاتـــه غير مجد، 

وإذا حـــدث فإيضـــاح أســـبابه قـــد 

يكون أكثر جدوى للقارئ
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دور طليعية تمنع من المشاركة في معرض الرياض للكتاب

قالت مريم الســـويدي رئيســـة وفد اإلمارات ضيفة شـــرف معـــرض الرياض للكتـــاب إن الجناح 

اإلماراتي خرج عن الشكل التقليدي املعتاد بحلة جديدة شكال ومضمونا.

أبوبكر القيسي مسرحي نذر حياته لألطفال
[ رائد مسرح الطفل في اليمن كان يؤمن أن الفن تغيير للواقع

أبوبكر القيسي أسس للمستقبل بالفن



أحمد رجب

} القاهــرة - لمع كشـــهاب فشـــغل الدنيا في 
عصره وخالل عشر ســـنوات فقط رسم المئات 
مـــن اللوحات، ثم مات.. هكذا يمكن إيجاز قصة 
حياة الرســـام الهولندي األشـــهر فينسنت فان 
جـــوخ، الـــذي لم تطـــل حياته ألكثر من ســـبعة 
وثالثين عاما، كان يرســـم يوميا ويكتب يوميا، 
كتاباتـــه اقتصرت على رســـائله للمقربين منه، 
أغلبها ألخيه ثيو، حيث شكلت رسائله اليومية 
ســـجال لعصره وســـيرة لحياته، ولم يتبق من 
مراســـالته سوى 903 رســـائل، جمعها ووثقها 
فريق مـــن المحررين والمتخصصين في أعمال 

فان جوخ.
أما كتاب ”المخلص دوما، فينسنت“ فيضم 
مختارات من إعداد ليو يانســـن، وهانز لويتن، 
ونيينكه باكر، تضم 265 رسالة من تلك الرسائل، 
صـــدرت ألول مـــرة فـــي العـــام 2012 باللغـــات 
ونقلها  واإلنكليزيـــة.  والفرنســـية  الهولنديـــة 
إلى العربية مؤخرا الكاتب ياســـر عبداللطيف 
بتحرير  والشـــاعر محمد مجـــدي ”هيرمـــس“ 
ياســـر عبداللطيـــف. وصدر في طبعـــة فخمة، 
تضم ترجمـــة للرســـائل المختـــارة مصحوبة 
بصور ألكثر من مئة اسكتش أصلي شغل 1296 
صفحة، والقارئ للرســـائل ســـيجد قصة حياة 
الفنان األشـــهر متناثرة بين سطورها، ويطالع 
آراء الفنـــان في شـــخصيات وقضايا وأحداث 

عصره، ورؤاه الوجودية والفنية.
فينســـنت فان جوخ أشـــهر رســـامي القرن 
التاســـع عشـــر، ولد في برابنت فـــي الثالثين 

مـــن مارس 1853 والمقاطعـــة الهولندية تحتفل 
بفصل الربيع، لكن طفولته هناك، وكما وصفها 
في ما بعد في رسالة ألخيه ثيو، كانت ”متقلبة 
وبـــاردة“، فقـــد كان ابنـــا لقس بروتســـتانتي 
وحفيدا لقس، وكان مخططا له أن يســـير على 
دربهما، فلما فشـــل في امتحـــان القبول لكلية 
الالهـــوت فـــي جامعة أمســـتردام عـــام 1877، 
أرســـلوه في العام التالي إلى مدرســـة تبشـــير 
بروتســـتانتية لمدة ثالثة أشـــهر تؤهله للعمل 

كمبشـــر، بعدها أوفدته المدرسة إلى 
منطقـــة مناجـــم الفحم فـــي بلجيكا، 
وهناك أدرك للمـــرة األولى أن العالم 
يضـــج بالفقـــراء المشـــردين، ولـــم 
يكـــن يعلم ســـابقا أن بشـــرا يمكن 
أن يموتـــوا من البـــرد والجوع إن 
لم تقتلهم انفجـــارات التنقيب عن 
الفحم، الصدمة دفعته إلى أن يقيم 
فـــي كوخ ويفتـــرش القش، بعدما 

تبرع بكل ما كان يملكه للعمال.
عرضته  المفرطة  إنســـانيته 
وقالـــت  بالجنـــون،  التهامـــه 
الكنيســـة إن أفعالـــه الطائشـــة 

”تقلـــل مـــن كرامـــة الكهنـــوت“، ففقـــد وظيفته 
كمبشـــر لكنه اكتشف الفنان الكامن في أعماقه. 
وفي نهاية عام 1879 ترك الكنيســـة، إذ قال في 
رسالة لثيو ”كنت أتمنى أن يقبلوني كما أنا“.

كان فـــان جوخ يـــرى أن اإليمـــان ينبع من 
الشـــعور وليس من تعاليم القساوســـة، فيقول 
في رســـالته لثيو بتاريخ 26 نوفمبر 1882 ”هذا 
الشـــعور بعيد تماما عن الالهـــوت؛ فالحقيقة 

أن أفقـــر الحطابيـــن أو الفالحين لديه لحظات 
مـــن العاطفة واإللهام التي تعطيه اإلحســـاس 

بالمسكن األبدي“.
في 26 مـــارس 1885 توفي والـــده إثر أزمة 
قلبيـــة، ويبـــدو أن رحيله دفعه إلى اســـتعادة 
حياتـــه الســـابقة وخصوصـــا تجربتـــه مـــع 
الكنيســـة، فرســـم أهـــم لوحاته األولـــى ”آكلو 
البطاطا“ في أبريل عام 1885، والتي يقول عنها 
في إحدى رســـائله ”إن الفقـــراء الذين يأكلون 
البطاطـــا قـــد حفـــروا األرض بنفـــس 
األيدي التي يأكلـــون بها. فهي 
وجبة استحقوها بأمانة نتيجة 
عملهم اليدوي الشاق“. لكن ذلك 
لم يرق لســـواه، ورأى معاصروه 
أن لوحاتـــه ”مظلمة وكئيبة“، فلم 
يبع في حياتـــه وَلْو لوحة واحدة 
بالرغـــم من أن بيـــع اللوحات كان 

عمل أخيه.
تلك كانت مأســـاته، فالفن عنده 
وســـيلة تعبير عن النفس وتواصل 
ال  فنـــه  كان  فـــإذا  اآلخريـــن،  مـــع 
يتواصل مـــع أحد فإنه يفقد أهميته. 
وُتفاقـــم مـــن مأســـاته نوبات فشـــله 
العاطفية المتتالية، وكانت آخرها في أغسطس 
1884، عندما أحب فتاة تصغره بعشـــرة أعوام، 
إال أن عائلتيهمـــا رفضتـــا زواجهمـــا فحاولت 
الفتـــاة االنتحـــار، ودخل فينســـنت فـــي حالة 
اكتئـــاب عميقـــة فأفرط فـــي شـــرب الخمر، إال 
أنه عـــاد إلى العمل في عـــام 1886 بألوان أكثر 

إشراقا. 

وفي عام 1888، زاره الفنان جوجان ورسمه 
وهـــو يبدع لوحة عباد الشـــمس، واقترح عليه 
أن يغير أسلوبه في الرسم ليعتمد على الخيال 
والذاكرة. وفي ديســـمبر 1888، بعد مشـــادة مع 
جوجان، عاد فينسنت إلى االكتئاب والهالوس، 
فقطع أذنه اليسرى بشفرة حادة، ولفها بالورق 

وذهب بها ليعطيها إلحدى العاهرات.  
وعثـــرت عليـــه الشـــرطة في اليـــوم التالي 
ونقلته إلى المستشـــفى. طبيبه هناك الدكتور 
جاشـــيه كان يشبهه في شـــخصيته، ولقد عبر 
عن ذلك في رســـالة “أنا أعتقـــد أنه أكثر مرضا 
منـــي، أو دعني أقل إنـــه كان مريضـــًا مثلي“، 
التشـــابه أوجد بينهما صداقة، فرسم فان جوخ 
لصديقـــه ”صورة الدكتور جاشـــيه“ 1890، لكن 
اللوحـــة لم تعجب الطبيـــب فرماها بعيدا، مما 
أحزن فينســـنت فكتب لثيو ”أنا ال أرسم صورا 
فوتوغرافية بل أرسم تعابير وجدانية أراها في 

عيون من أرسمهم“.
بعدهـــا وفي منتصف شـــهر يونيـــو 1890، 
رســـم لوحته األجمـــل ”ليلة النجـــوم“، إثر ذلك 
انتقل إلى الريف الفرنســـي وراقـــت له اإلقامة 
هناك، فكان يرسم لوحة كاملة يوميا. فكتب في 
رسالة لثيو بتاريخ 10 يوليو ”إن اللوحات التي 
أرســـمها ستخبرك ما ال أســـتطيع صياغته في 

كلمات؛ وهو كم أجد الريف صحيا ومنشطا“.
قيل إنـــه انتحر لكـــن باحثين شـــككوا في 
رواية انتحاره، فلم يتم العثور على المســـدس 
وال على أدوات فان جوخ التي كان يســـتعملها 
في الرسم. كما أن لوحاته األخيرة ال توحي بأي 

اضطرابات عقلية.

حنان عقيل

} عيسى حسن الياسري شاعر عراقي صاحب 
تجربة شعرية ثرية يتجاوز عمرها أربعة عقود، 
تغيـــرات مجتمعية وسياســـية  في وطنه أّثرت 
بشكل مباشر على مسيرة حياته وساهمت في 
إضفـــاء طابعها المميز على ِشـــعره الذي جاء 
مفعًما بالعزف على أوتار آالم إنســـانية غائرة 
وّلدتها شجون الوطن ونوستالجيا القرية التي 

شهدت طفولته.

 المنفى والشعر

تحضر عوالم القرية بشـــخوصها وأماكنها 
ونوســـتالجيا فتـــرة إقامتـــه بها فـــي قصائد 
الياســـري رغـــم ســـنوات المنفـــى واالغتراب، 
عالقة حميمية ما بين الشـــاعر وقريته جعلتها 
حاضرة في ذاكرته ووجدانه ال يمل من كتابتها. 
يقول الياســـري ”القرية هـــي طفولتي، واللبنة 

ل تجربتي في الشعر  األولى في تشكُّ
والحيـــاة، لـــذا ظّلت هـــي الحضور 
واإلقامـــة الدائمة بعـــد أن ابتعدت 
عني أشياء كثيرة، أنا ال أحن إليها 
فحسب بل أعيشها بكل تفاصيلها 
كما لو كانت حالة مرضية مزمنة“.
مـــن العـــراق إلـــى األردن ثم 
اإلقامـــة في كنـــدا؛ ســـنوات من 
الترحـــال واالغتـــراب تأثـــر بها 
الشاعر وعلقت آثارها بقصيدته. 
هذا الترحال واالغتراب المؤلم 
لـــم يكونا وليَدْي خيـــار ُمترف 
يوضح  اضطـــراًرا.  جاءا  إنما 

الشـــاعر أنه بعد الحـــروب العبثية التي 
وقع ضحيتهـــا العراق، وبعد فـــرض الحصار 
عليـــه، كان أمـــام خياريـــن؛ إّمـــا أن ينضم إلى 
جوقة الشعراء المرتزقة وإما أن يجد عمال ينقذ 
عائلته مـــن غائلة الجوع، وكلمته من االنحناء، 
وهكـــذا انتقل مـــن عمله فـــي الصحافة، ليعمل 
كاتـــب عرائض أمام إحـــدى المحاكم في بغداد 
من 1992 – 1998، كان عمال شـــاقا وكان للصيف 
والشتاء حصة ال يستهان بها من تدمير حياته.

يستطرد الياســـري ”بعد مرور ستة أعوام 
على جلوســـي في الحر والبـــرد، لم أعد أحتمل 
عملي هذا، لـــذا حملت حقيبتـــي وهدية عملي 
لي وهـــي ’جلطة دماغية‘ ويممت وجهي صوب 
المنفـــى، كان األردن محطتـــي األولـــى، ومنها 
وصلت كندا مطلـــع عام 2001 وما زلت أقيم في 

مدينة مونتريال حتى اآلن“.

يضيف الشـــاعر ”أعتقد أن المنفى قدم لي 
الكثير، قبلني عضوا في اتحاد كتاب كندا بعد 
أن ترجم لي عبدالواحد محمد مختارات شعرية 
للغـــة اإلنكليزيـــة، كما أنه ترجـــم لي مجموعة 
شعرية كاملة وصدرت مع المختارات الشعرية 
في كتاب واحد بعنوان ’لم أتعلم شـــيئا’ شارك 
في معرض مونتريال العالمي للكتاب، وأقامت 
لي أكثر من مكتبة فـــي مونتريال حفل توقيع، 
وهنـــاك أكثـــر من بيـــت يقرأنـــي اآلن. ضّمني 
المنفـــى إلى أنطولوجيا شـــعراء فـــي العالم، 
أشـــركني في أكثـــر من مهرجـــان عالمي، علما 
أننـــي كنـــت ممنوعا فـــي بلدي من المشـــاركة 
فـــي مهرجاناته الشـــعرية المحلية ومن أهمها 
مهرجان ’المربد’ ألنني ال أمتهن مديح ’األبواب 

العالية’“.
يتابـــع ”لكـــن المنفى رغم كل هـــذه الهبات 
الســـخية أخذ مني أشـــياء ثمينة؛ أبعدني عن 
عائلتـــي، عن أصدقائي، عن بغداد التي أحبها، 

وجعل أمي ترحل ولم أحضر نزعها األخير“.
بعـــد عقود من كتابة الشـــعر أســـفرت عن 
شعرية،  مجموعة  عشـــرة  إحدى 
ينظر الشـــاعر إلـــى ديوانه األول 
”العبور إلى مـــدن الفرح“ بمحبة، 
رغم  طغيـــان موضوعات قصائده 
علـــى بنائه الفنـــي ونبرة الصوت 
العالي فيه على الصوت المهموس، 
ألن جـــَلّ قصائده ُكتبـــت في مرحلة 
ضاجـــة وصاخبة تتمثل في نكســـة 
حزيـــران، التـــي فرضـــت حضورها 
على نصـــوص معظـــم شـــعراء تلك 
المرحلة، هـــو مؤمن بأن كل ما يكتبه 
يمثل مرحلـــة مهمة من مراحل تطوره 
الشـــعري، لـــذا فالديوان األول شـــّكل 
في الوقت نفســـه محطة انتقـــال نحو ضفاف 
أخرى أكثر تطورا من خالل اســـتقرار المفردة 
الشـــعرية، وتشـــكيالت النص الشـــعري فنيا 
وبنائيـــا، مضيًفا ”من أهم ما يتميز به الديوان 
األول هو أنه وضع اللبنات األولى لقاموســـي 
الشـــعري، الـــذي يفصـــل بين صوتـــي وجلبة 

تصادم األصوات األخرى من حولي“.

 األدب والمرأة والواقع

التجربـــة الشـــعرية الثريـــة التـــي بدأهـــا 
الشـــاعر منذ ســـبعينات القرن الماضي والتي 
أسفرت عن دواوين شعرية بارزة منها ”فصول 
مـــن رحلة طائـــر الجنوب“ و“ســـماء جنوبية“ 
و“شتاء المراعي“ و“صمت األكواخ“ و“السالم 
عليك يا مريم“، تخللتها تجربة روائية وحيدة 
جاءت استجابة  بعنوان ”أيام قرية المحسنة“ 
لمعطيات يوضحها الياسري بقوله ”في مطلع 
خريـــف عام 1982 تعرضت لحالـــة قد ال تحدث 
حتى في أشـــد الكوابيـــس رعبا، كنـــُت عائدا 
للتـــو من رحلة صيفية جميلـــة زرت فيها روما 
مدينة الفن والتاريـــخ وبلغاريا وهنغاريا، أنا 

أحـــب األســـفار، بعـــد يومين فقط مـــن عودتي 
إلى بغداد وجدت نفســـي محتجـــًزا في معتقل 
التســـفيرات الرهيب، وبتهمة ال أحد يصدقها، 
دونتهـــا في مذكراتي، مكثت فـــي هذا المعتقل 
شـــهرا واحدا كان أطول من عمر، بعد مغادرتي 
المعتقـــل ُفِصلت من عملي في الصحافة وعدت 
للتعليم، ومنعت من النشـــر، ولشـــدة الصدمة 
التـــي تعرضت لهـــا فرضت على نفســـي إقامة 
جبرية، وبعد عمل ُمضن اســـتمر ست سنوات 
كانت تالزمني فيها قريتي وناسها، كتبت فيها 

رواية ’أيام قرية المحسنة’“.
الحضـــور األنثوي فـــي قصائد الياســـري 
يبـــرز في أكثر من موضع ويحمل أكثر من داللة 
وهنا يلفت الشـــاعر إلـــى أنه منذ صباه  تعّرف 
على عالم المرأة الســـحري، كانت أول قصيدة 
كتبها أوحـــت بها صبيٌة من صبايا قريته، أول 
قصيدة دخلت اللغة اإلنكليزية قامت بترجمتها 
الشاعرة األسترالية آن فيربيرن دون أن تعرفه، 
حاضـــرت عنها في أكثـــر من جامعـــة عالمية، 
وظهرت في موســـوعة ”الريشات واألفق“ التي 
ضمت تسعين شاعرا من شـــعراء العربية، من 
الجواهـــري إلى الســـياب إلـــى البياتي ونازك 
المالئكـــة، ونـــزار قباني والفيتـــوري وصالح 
ومحمـــود  الماغـــوط  ومحمـــد  عبدالصبـــور 

درويش، وغيرهم.
ُيبّيـــن الشـــاعر العراقي أن المرأة ليســـت 
حاضـــرة في قصائده فحســـب، بل هي حضور 
يتجول فـــي كل فاصلة من حياته الشـــخصية، 

هي شـــجرة الدردار التي تســـند ثقـــل متاعبه، 
والهـــواء المنخـــول الـــذي يتنفســـه، بـــل إن 
الكثير مما حققه شـــعريا يعود الفضل فيه إلى 

المرأة.
يرى الياســـري أن الشـــعر من أكثر الفنون 
تمرًدا على ســـلطة الوعي، فهو االبن الشـــرعي 
للمخيلـــة والحلـــم وعنابر الذاكـــرة والالوعي 
والقليل مـــن الجنـــون، والكثير مـــن الطفولة، 
الشـــعر حالـــة خاصـــة جـــدا وال ســـبيل إلـــى 
إخضاعهـــا للتوصيف، فال توجـــد قصدية في 
الشـــعر بأي حال، كما أن الزمن الشـــعري زمٌن 
إنقـــاذي يســـحبنا بعيدا عن الضغـــط الموجع 
ألزمتنـــا الذاتيـــة، وهو الـــذي يعطـــي لزمننا 
الوجـــودي معناه وحقيقته، إنه شـــحنة صراخ 
قلقنا ومخاوفنا التي نواجه بها عالما كارثيا.

يؤمن الشـــاعر العراقي بأن حضور النص 
الشعري يكون مفاجئا، كما هو حضور زائٍر لم 
ننتظر زيارته، ومن هنا تكون تهيئة مستلزمات 
الضيافة مسبقًا أمرًا مستحيًال. النص يحضر 
وهـــو يحمل معـــه معداتـــه البنائيـــة والفنية 
مكتملة وال يطلب منا شـــيئا سوى تدوينه كما 
لو كان ُيمّلى علينا، ألنه أقام طويال في حاضنة 

الذات قبل اندفاعته نحو ضوء الحياة.
ثمة مثالب يرى الياســـري أنها تسببت في 
خراب الثقافة؛ منها غياب سلطة النقد الصحي 
والنظيـــف، وغياب الرقابـــة الفنية على الكتاب 
قبل طبعه، وانتشـــار الفوضى فـــي الكثير من 

المؤسسات الثقافية.
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ينظـــم مختبر الســـرديات في عمان ندوة لتوقيع ومناقشـــة رواية «ســـيدات الحواس الخمس» ثقافة

للكاتب األردني جالل برجس، وذلك يوم 24 مارس الجاري.

الشـــعر من أكثر الفنـــون تمردا على 

ســـلطة الوعي، فهو االبن الشـــرعي 

للمخيلـــة والحلـــم وعنابـــر الذاكـــرة 

والالوعي والجنون والطفولة

 ◄

} كيف يتّم تقديم العربّي في الدراما 
األوروبّية الحديثة؟ هل يتّم تقييد صورته 

الدرامية وفقًا للتصّورات التي نّمطتها 
وسائل اإلعالم الغربّية سياسّيًا؟

يتم مؤخرا تصوير بعض األعمال 
الدرامّية الحديثة، ومنها المسلسل 

اإلسبانّي ”المغرب.. الحّب في أزمنة 
الحرب“، الذي أنتجته شركة ”نتفليكس“ 

حديثًا، ويعود إلى سنوات العشرينات من 
القرن الماضي، إّبان االحتالل اإلسباني 

لمدينة مليلة المغربية التي ال تزال تحت 
الحكم اإلسباني، حيث مجموعة من 

الممّرضات يقصدن المدينة لمساعدة 
الجنود اإلسبان الجرحى في الحرب 

التي يخوضونها ضّد الثّوار المغاربة 
الذين يوصفون بالمتمّردين، وكان قائدهم 

حينها محمد عبدالكريم الخطابي.
يرصد العمل التحّوالت التي تطرأ 
على الناس في أزمنة الحرب، وتبّدل 

الهوى والحّب من شخص آلخر، 
وكيف أّن الظروف تلقي بتأثيراتها 

على الشخصّيات فتخلق منهم أناسًا 
مختلفين عّما كانوا عليه قبل مرورهم 

بتلك التجارب الرهيبة. ومن ضمن 
المحاور التي يطرحها المسلسل، حضور 

العربّي بصور مختلفة، هناك العربّي 
العامل مع اإلسبان، والذي يتحّول إلى 
عاشق لممّرضة إسبانية، ويعرف عند 

الجميع بالعربّي اسمًا وانتماء، يتعّرض 
للمضايقات واإلهانات في المستشفى 
الذي يعمل فيه، يتحّمل ذلك ويحاول 

التحّلي بشيء من الواقعّية التي ترضي 
غرور المستعمر. وهناك الطفل اليتيم 

الذي تتّم رعايته من قبل اإلسبان، 
إلظهار الوجه اإلنسانّي في مواجهة 

الوجه الوحشّي الذي يتّم تصوير الثّوار 
المغاربة عليه، ويفترض نوعًا من 

التعاطف مع الجنود اإلسبان وكأّنهم هم 
الضحايا الذين يواجهون قوى االستعمار 

على أرضهم ويحاولون صّدها وطردها 
منها.

هناك أيضًا مسلسل ”مرسيليا“ 
المنتج من قبل ”نتفليكس“ أيضًا مؤّخرًا، 

ويقّدم بدوره صورة يراد لها أن تدرج، 
أو يرّسخ الصور النمطية التي تكون 

مستحضرة مستدعاة إلى األذهان حين 
الحديث عن العربّي في أجواء المدينة، 

بحيث تبديه قادمًا من عالم متخّلف، 
يعاني من مرارات الجهل وتبعاته، يعيش 

في بيئات فقيرة على هوامش المدينة 
التي يقطنها، وال سّيما أنه مهاجر أو 

ابن مهاجرين فقراء لم يستطيعوا ارتقاء 
السّلم االقتصادّي في بالد المهجر 

األوروبّية.
تكون شخصية ”سليم“ في ”مرسيليا“ 

مثاًال على التناقض في التعاطي مع 
المهاجر العربّي، يكون معشوق ابنة 

العمدة، لكّنه في الوقت نفسه يدرك 
موقعه االجتماعّي، ينحدر من بيئة فقيرة، 

يكون حلقة صغيرة في سلسلة ترويج 
المخّدرات في أحياء شعبّية من مدينة 
مرسيليا الفرنسّية، وال يجد أّي مخرج 
محتمل من دائرة الخراب التي يعيش 
وسطها، فيكون مرّشحًا لتشكيل خطر 

متوّقع على محيطه الفرنسّي، مهما حاول 
االبتعاد بنفسه عّما يغرق مجتمعه من 

فساد وفقر وجهل، ويقضي وحيدًا على يد 
أحد المجرمين من محيطه ويضيع ذكره 

كأّنه لم يكن.
تتعارض صورة العاشق المأمول، 

أو العشيق اآلنّي، مع صورة مرّوج 
المخّدرات الشاّب، وال تجدي محاولة عقد 

عالقة حّب بين سليم وابنة العمدة التي 
تمّثل رأس الهرم السلطوّي االجتماعّي 

والسياسّي في المدينة، في ردم الفجوة 
بين عالميهما، فلكّل منهما مساره 

الحياتّي المختلف، وعليه أن يناضل 
في سبيل تحصيل ما يصبو إليه من 

تحقيق للذات وسط فوضى عالمه الذي 
يعاني عذابات متعّددة، كأّنها مأساة أكبر 

متمّثلة في توّسع دوائر الجهل والفقر 
والتخّلف والفساد ضمن أمكنة يفترض 

بها أن تحّقق نوعًا من المساواة ألبنائها 
والمقيمين فيها.

يبدو أّن عدسة الدراما الغربّية تبقى 
مقّيدة بنظرة الُمستعمر، أو المستشرق 

االنتقائّي في أفضل األحوال، وتبقى 
صورة العربّي المطروحة رهينة قوالب 

نمطّية جاهزة وأحكام مسبقة إلى إشعار 
آخر، ُيخشى أن يكون بعيدًا.

هيثم حسين
كاتب سوري

صورة العربّي

في الدراما األوروبية
شاعر لم يتنكر لديوانه األول

[ عيسى الياسري: النص الشعري يأتي فجأة كزائر لم ننتظر زيارته
الكثير من الكتاب والشــــــعراء العــــــرب التجأوا إلى االبتعاد عن قراهــــــم ومدنهم وأوطانهم 
واالحتماء باملنافي، مناف قد تقدم لهم الرعاية وغيرها، لكنها رغم ذلك تســــــلبهم الكثير من 
أحضانهم األولى التي تبقى حنينا جارحا. ”العرب“ كان لها حديث مع الشــــــاعر العراقي 

املغترب عيسى حسن الياسري حول جتربته الشعرية وحكايات املنفى.

القرية حالة مرضية مزمنة

رسائل وتخطيطات فان جوخ تصدر في القاهرة 
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طاهر علوان 

} فـــي فيلم ”بوابة ألفا“ للمخرج األســـترالي 
جون ســـوتو، وهو مشـــارك أيضا فـــي كتابة 
الســـيناريو إلى جانب ميكائيـــل وايت، هناك 
طرح إلشـــكالية عبور حاجـــز الزمن من خالل 
جتارب متواصلة جتريها جني (املمثلة جاكلني 
مكينـــزي)، وهـــي باحثة فـــي علـــوم الفيزياء 

ونظرية الكم محاولة الوصول إلى املستقبل.
وخـــالل ذلك تتوصل إلـــى اختفاء التفاحة 
التي تذهب لزمن آخر، ومن ثم تقوم بإرســـال 
آلـــة تصوير، فتعود إليهـــا حاملة فيديو عنها 

عندما كانت فتاة يافعة.

هذه النتيجة الصادمة تتزامن مع فقدانها 
لزوجها في حادث ســـير ّممـــا يدفعها للمضي 
أكثـــر محاولة اخلـــروج من محنتهـــا باجتاه 
الوصـــول إلى مفصل زمنـــي ماض يحول بني 

الزوج وبني تعرضه للحادث.
وبعد محاوالت مضنية هي ومساعدها ريغ 
(املمثل بـــني مورتلي) تتمكن من إعادة زوجها 
من ذلك الزمن البعيد في املاضي، ليفاجأ بأنه 
يعيش في وسط أسرة ال يعرفها، حيث لم يكن 

قد أجنب، وهو بشـــكل عام شخصية عدوانية 
في الزمن الذي كان يعيش فيه.

يســـتطيع  ال  اجلديـــدة  حياتـــه  وخـــالل 
االندمـــاج مع املجتمع، بل إنـــه يبادر إلى قتل 
أحد جيرانه بدم بارد بواســـطة جهاز صاعق 
كان جلبه من حياته األخرى، لنكتشف مع تقّدم 
األحـــداث مـــا هو أكثر من ذلـــك، إذ أنه كان قد 
قتل زوجته بسبب شـــكوك في خيانتها له مع 

زميلها في العمل.
ووفق هـــذه اخلطوط الســـردية املتداخلة 
متضي حياة تلك األســـرة التي تعيش ارتباكا 
ما بني قبول الضيف اجلديد القادم من املوت، 
وبني نزعته العدوانية ونيته تصفية اجلميع.

ومتّيـــز الفيلم بانتقـــاالت مكثفة في املكان 
وذلك من خـــالل التالعب بعنصر الزمن، حيث 
مت بنـــاء املشـــاهد بتراتبية ارتبطت بالســـرد 
الرئيســـتني،  الدراميتـــني  والشـــخصيتني 
جـــني وزوجها الـــذي تعيش احلنـــني إليه في 
شـــخصيته قبل املوت وبني هذا املاثل أمامها 

بنزعته العدوانية.
وبالطبع يســـير الفيلم فـــي مجمل أحداثه 
علـــى نفس األســـلوب واملعاجلة الســـينمائية 
التي ســـارت عليها العديد مـــن أفالم االنتقال 
عبـــر الزمن، مـــن خالل ماكينـــة أو جهاز لهذا 
الغرض، وهو ما شـــكل استسهاال في االنتقال 
الزمني مبجـــرد ضغطة على زر مـــع مؤثرات 
صوتية وبصرية، وهو حل متكّرر ال يخلو من 

تبسيط ّمما مّثل ثغرة الفيلم.
ولم يتم االجتهاد كثيرا ســـواء على صعيد 
الســـيناريو أو اإلخـــراج للتعّمـــق فـــي تلـــك 
اإلشـــكالية الزمانية/املكانيـــة، وكيفية النفاذ 

من خاللها، وهو أكبر حتد واجهته الفلســـفة 
وواجهه الفكر اإلنساني وانعكس على صعيد 
املنجز الســـردي فـــي األدب كمـــا على صعيد 

السينما.
وما عدا الذهـــاب والعودة عبـــر الزمن لم 
يكتنـــز الفيلم حبـــكات ثانوية مهمـــة، وحتى 
الشخصيات كاألبناء والشـــقيقة واألم لم يكن 
لهم دور مهم في توليد تلك احلبكات الثانوية، 
مع اســـتثناء قيام االبن بإنقاذ أمه في اللحظة 
األخيرة من بطش األب وضربه له ليغمى عليه.
الرئيســـة  الشـــخصيات  صعيـــد  وعلـــى 
والثانويـــة، وجدنـــا أن جـــني هـــي احملـــرك 
األساسي لألحداث ومن خاللها تتم الكثير من 

التحوالت مبا فيها الذهاب إلى زمن آخر.

وبعـــد هـــذا ما الـــذي ميكـــن توقعـــه من 
أحداث ســـوى سعي جني للتخلص من زوجها 
الشرير؟ إذ بعد سقوطه مغشيا عليه تقوم هي 
وأبناؤهـــا بتكتيفـــه وزجه فـــي ماكينة الزمن 
لتعيـــده إلى زمـــن آخر مجهول بكل بســـاطة، 
وليتنفـــس اجلميـــع الصعداء بعـــد ذلك. ومن 
املهـــم هنا القول إن هذا األســـلوب الفيلمي إن 
كان فيه عنصر إمتاع، فإنه يقوم على املفاجأة 
واملفارقة، وبذلك يجيب على ســـؤال: ماذا لو؟ 
وعلى ســـبيل املثـــال: ماذا لو عـــاد الزوج من 
العالم اآلخر؟ ولكن ما لم يكن في احلسبان أن 

يعود في نسخة أخرى ال عالقة لها باألولى.
تفصـــح  ال  الفيلـــم  أحـــداث  أن  علـــى 
مبـــا فيه الكفايـــة ملاذا عاد شـــريرا؟ وأي زمن 

هـــذا الـــذي كان يعيش فيه؟ فـــي مقابل الزمن 
الـــذي تعيش فيـــه الزوجة وأبناؤهـــا، وتاليا 
تبرير اســـتخدام ذلك السالح الصاعق الفّتاك 
الذي يحرق ويقتل مباشـــرة وحجمه ال يتعدى 
حجم الكف، ففي أي زمن نحن وما شـــكل ذلك 
الزمن االفتراضي اآلخر؟ سؤال من دون إجابة 

واضحة.
ولعـــل جدليـــة الزمن تطـــرح بقـــوة هنا، 
وباإلمـــكان البناء عليها على أســـاس الشـــكل 
السردي الذي مت االعتماد عليه، وتاليا التنقل 
عبر األزمنة واألماكن، وهي مســـاحة واســـعة 
تســـتطيع من خاللها الشـــخصية أن تعّبر عن 
نفســـها في كل حقبة زمنيـــة بطريقة مختلفة 

وفيها قدر من اإلدهاش واالختالف.

+ثقافة
اإلثنني 2018/03/19 - السنة 40 العدد 10933

أبوبكر العيادي 

} بـــدأ تســـوغوهارو فوجيتـــا (1968-1886) 
مســـيرته الفنية في مسقط رأسه، بعد تخرجه 
في معهد الفنون الجميلة بطوكيو، ثم قدم إلى 
باريس عام 1913 واســـتقر بحـــي مونبرناس 
الـــذي كان في تلـــك الفترة مركـــز المغامرات 

الفنية الرائدة.
وهناك تعرف على بيكاســـو، وموديلياني، 
وأنـــدري دوران، وكذلك الروماني قســـطنطين 
برنكوتشـــي، والروســـيين أوســـيب زادكيـــن 
وشـــئيم سوتين، والبيالروسي ليون إندنبوم، 
والبولندي مويز كيســـلينغ الذين شـــكلوا ما 

عرف بمدرسة باريس.
وقد تمّيـــز فوجيتا عن زمالئـــه بمراوحته 
بين الفنون اليابانية والفنون الغربية التي بدأ 
يتأثر بها منذ زيـــارة كان أداها إلى روما عام 
1921، حيـــث انبهر بأعمال ميـــكل أنجلو التي 
تزين كنيسة سيستينا، واهتم بفن النهضة، ال 
سيما أعمال التريشنتو والسايتشنتو، ومضى 
يدعم أجساد نماذجه المجسمة، ويعّد دراسات 
مفصلة عن تركيب األجسام العضوّية ومعرفة 
أجزائها المختلفة، عن طريق أعمال تحضيرية 
بقلم الرصاص، وقلم الفحم، والحبر، ما يجعل 
خلفيات لوحاته مصقولة كالعاج، وكانت هذه 
ل الهيئة اآلدمية  العودة إلى الكالسيكية وتمثُّ
وهذا الشـــغف بارتياد المتاحـــف مثل ”عودة 
إلـــى الجذور“ كان يريـــد أن ينهل منها بعد أن 

استقر به المقام في باريس.
ورغم إقبال زمالئه مثله على كالســـيكيات 
النهضـــة في تلك الفتـــرة، فـــإن فوجيتا تمّيز 
عنهم بتقنية تشـــبه تقنية الرســـم على العاج، 
حيث كان يحيط رســـومه باألســـود مع ألوان 
شـــفافة متناثـــرة كُبـــرادة الحديد، مســـتعينا 
بفرشـــاة رفيعة، ما يجعل لوحاتـــه أقرب إلى 
الرســـم من الفـــن الزيتي، بينمـــا كان نظراؤه 

يستعملون لونا خالصا مع تكثيف للمادة.
واســـتعرض فـــي أعوامه األولـــى الخلق 
الشـــبابي الباريســـي، ولكنه لـــم ينجذب إلى 
التيـــارات التـــي كانت رائجة في تلـــك الفترة، 
بل اكتفى من الفنون التشـــكيلية الغربية بفن 
التصوير، ونقل األحجام، واتجاه الظالل التي 
ُتقولب األشـــكال، ومرونة الخط، قبل أن يختّط 
أســـلوبه، كثمرة تنافذ بين ثقافتين، باريسية 
ويابانية، حيث استحضر اليابان على طريقته 

الخاصة.
ومن بيـــن التقنيات الفنية الشـــرقية التي 
وظفهـــا فوجيتـــا، فن المنقوشـــات فـــي عهد 
إيـــدو (وهي المرحلـــة الممتدة بيـــن القرنين 

الســـابع عشـــر والتاســـع عشـــر، والتي تقّرر 
خاللها تقوقع اليابان على نفســـها وانغالقها 
أمـــام العالم الخارجـــي ومؤثراته، وانصراف 
أهلها إلـــى تطويـــر الثقافة المحليـــة وإعالء 
شأنها)، وال ســـيما تقنية يوكيو إي، ومعناها 
صورة عالـــم متمّوج، وهي حركة فنية يابانية 
ال تضـــم فنون الرســـم الشـــعبية والســـردية 
األصليـــة فحســـب، وإنما أيضا المنقوشـــات 
على الخشب، فاســـتعمل ألوانا مائية يدعكها 
بأوراق القصب، لتبرز شـــفافيُة األلوان اإلطار 

المحيط المرسوم بالحبر، ثم زاوج بين تقنية 
الرسم الزيتي بتقنية المنقوشات فأضفى على 

أعماله صبغة جديدة.
وفي العام 1928 خاض تجربة أخرى، أنجز 
خاللها أربع لوحات ضخمة (ثالثة أمتار على 
ثالثـــة) تتألف من ثنائيات ذات رؤية مزدوجة، 
دينامكية من جهة، وهادئـــة مطمئنة من جهة 
ثانيـــة، ثم صارت أعماله أكثـــر ألوانا وخطية 
وســـردية، خصوصا لوحاتـــه األربع ”صالون 
و“ثالث نساء“  و“مروضة األسد“  مونبرناس“ 
و“انتصار الحياة على الموت“، التي نحا فيها 
منحـــى يخالف مـــا درج عليه مـــن اعتدال في 
رســـم شخصياته األنثوية، ولطف في المالمح 

العامة.

وكانت ثيماته المفضلة، كالنساء والقطط 
واألطفــــال والبورتريهــــات الذاتية، دليال على 
غــــزارة إنتاجــــه في تلك الفترة الحاســــمة من 
مسيرته التي شهدت بروز التيارات الحداثية 
الكبــــرى، كالتكعيبيــــة واألورفيــــة والدادائية 
والتعبيرية، دون أن يحيد عن تخطيط بحثه، 
ووفائــــه لجذوره اليابانية وكالســــيكية أعالم 

الغرب الكبار.
وكان أن حــــاورت آثــــاره الفنيــــة أعمــــال 
جيرانــــه، وأصدقائه وعشــــاق فنــــه، من أجل 
حوار مثمر يســــمح بقياس مدى االئتالف أو 
االختالف لــــدى تلك المجموعة مــــن الفنانين 

المنضوين تحت الفتة ”مدرسة باريس“.
لقــــد التحــــم فوجيتا ببــــالد اإلقامة، حتى 
صــــار منها، إذ تجّنــــس بجنســــيتها، وتعّمد 
بديانتهــــا، وكان تعميده فــــي إحدى الكنائس 
الفرنســــية بمدينــــة رانــــس عــــام 1959 حدثا 

تناقلته وسائل اإلعالم.
وهناك اختار اسم ليونار، على اسم فّنانه 
األمثل لويناردو دا فينتشي، فصار يعرف منذ 
ذلك الوقت بليونار فوجيتا، واعتناقه الديانة 
المسيحية لم يأت عفو الخاطر، بل كان نتيجة 
اهتمامه منذ شــــبابه بالفن الديني، ودراسته 
الفــــن الغربي وجذوره اليونانيــــة الرومانية، 
وكذلك فنون العالم القديم في الشرق األوسط، 
مصــــر والعــــراق بخاصة، حيث يتجــــّذر الفن 
في الطقــــوس والشــــعائر الدينيــــة، ثم فنون 
أميــــركا الالتينية من خالل ارتياده المعارض 

والمتاحف العالمية.
لفوجيتا  االســــتعادي  المعرض  ويحتوي 
المقــــام حاليــــا بمتحــــف ”مايول“ الفرنســــي 
علــــى قرابــــة مئة عمــــل فنــــي، بيــــن لوحات 
فيهــــا  تتبــــدى  ومنحوتــــات،  ومنقوشــــات 
بعض الشــــخصيات مســــتوحاة مــــن النحت 
اليونانــــي القديــــم كتمثالــــي كــــوروس، ومن 
ميــــكل أنجلو، ورودان، والنهضــــة اإليطالية، 
ونيكوال بوّســــا، ودييغــــو فيالثكيث، ويتبدى 
بعضها اآلخر خلقا خالصا، وإن حمل بصمة 
الشــــرق األقصى في خطــــوط دقيقــــة رفيعة، 
ومناظــــر متمّوجــــة أو غائمــــة تذّكــــر بأعالم 
الفــــن الياباني مثل أوتامارو، وهوكوســــاي، 
وإن تغّربــــت قليــــال، وحملت أصــــداء وظالال 
من مواطنهــــا الباريســــية في تلــــك ”األعوام 
ذات الحمــــو الدافق، واالبتكارات  المجنونة“ 

المتالحقة.

فرنسا تحتفي بفوجيتا الياباني.. رسام اللوحات المصقولة كالعاج
ــــــول“ بالفنان الياباني األصل الفرنســــــي  خمســــــون عاما بعــــــد وفاته، يحتفي متحف ”ماي
اجلنسية فوجيتا، من خالل معرض فني ضخم يركز على السنوات احلامية التي عاشتها 

احلركات الفنية في باريس ما بني عامي 1913 و1931.

الجمال يتألم

} ينبغي أال نكذب على أنفسنا، الفن 
التشكيلي العربي في حالة ال تسر، هناك 
فنانون مكرسون نسبيا، ولكن أصغرهم 

جتاوز اخلمسني.
ودون تلك السن ال توجد إّال قلة من 

الرسامني والنحاتني الذين تهبنا أعمالهم 
نوعا من األمل، ولكنه يظل أمال ناقصا في 

ظل ظروف تعليمية وثقافية صعبة.
ال ميكن الرهان على استمرار تلك 

التجارب الواعدة بسبب قسوة احلياة 
في العالم العربي، ما ال ميكن إنكاره أن 
الدرس األكادميي كان ضعيفا دائما إّال 

في حدود فردية ضيقة، وهو ما جعل 
الكثيرين يعتمدون في تطوير صلتهم 

بالفن على جهودهم الشخصية من غير 
أن يعّولوا على ما يكتسبوه من معرفة 

مدرسية.
لقد كانت خبرة خريجي معاهد 

وكليات الفن باحلرفة على قدر كبير من 
السطحية والضعف، وألن العالم العربي 

يفتقر إلى وجود املؤسسات املجاورة 
التي ترعى الفن والفنانني، فقد كان دارس 

الفن يجد نفسه في الشارع مباشرة من 
غير أن ميتلك خلفية ثقافية وحرفية 

تؤهله للقيام بدوره فنانا طليعيا.
هناك اليوم مئات الفنانني ّممن 
يفتقدون إلى أصول احلرفة ُيجرى 

تقدميهم على أساس كونهم ممثلني للفن 
املعاصر في العالم العربي، شيء من هذا 

القبيل صار يجري في امللتقيات الفنية 
التي يحاول القائمون عليها منحها طابعا 

شبابيا.
ومن حق الشباب أن يغتبطوا بفرص 

من ذلك النوع، غير أنها فرص ضائعة، 
ذلك ألن أحدا لن يستفيد منها باستثناء 
الفنانني أنفسهم، وليس غريبا واحلالة 
هذه أن يكون لدينا فنانون من غير أن 

نعثر على حلظة جمال واحدة.
لسنا محظوظني مبا يجري، غير أن 
األجيال العربية القادمة ستكون أسوأ 

حظا، ذلك ألنها قد تربت على شيء سمي 
مجازا فنا من غير أن يكون هناك حضور 
لعناصره.. ال حرفة وال موهبة وال خيال 

وال أفكار وال سحر.
علينا أن نعترف أننا في احلضيض، 

اجلمال يتألم، ال أعتقد أن أحدا من 
حضور املشهد الفني في إمكانه أن يقّدم 

وصفة لعالج اجلمال.

يعـــرض كيفانش تاتليتوغ حاليا بدور العرض الســـينمائي في تركيـــا فيلم «هيا يا ابني»، والذي 

يجسد فيه النجم التركي دور أب لطفل يعاني من مرض التوحد.

يجتمـــع النجمان بينيلـــوب كروز وخافيير بارديم في فيلم عن بـــارون املخدرات الكولومبي بابلو 

إسكوبار تحت عنوان «في حب بابلو»، وهو من إخراج فرناندو ليون أرانوا.

«بوابة ألفا».. تالعب بالزمن يقود عائلة إلى نهاية مأساوية
[ ضيف قادم من الموت ينغص حياة الجميع  [ شخصية عدوانية تستعيد زمنها الماضي ليربك الحاضر

احلاجة لعبور حاجز الزمن كانت وال تزال محورا أساســــــيا وثيمة مهمة من ثيمات سينما 
وأدب اخليال العلمي على السواء، ولعل السؤال املعتاد الذي لطاملا رّدده دارسو الدراما 
هو الذي يحضر بقوة في هذا املجال: ماذا لو؟، وهو ســــــؤال افتراضي يقود إلى سلسلة 
من االحتماالت ومنها مثال، ماذا لو اســــــتطعنا إيقاف عجلة الزمن أو إعادتها إلى الوراء 
أو التعجيل بها باجتاه املستقبل، وفي كل األحوال هناك رغبة جامحة لبلوغ تلك احلقيقة 

الزمنية التي تسير بقوة في مسارها املعتاد دون تراجع.

نهاية غير سعيدة

مراوحة بين فنين

فوجيتـــا اختـــط أســـلوبه، كثمـــرة 

باريســـية  ثقافتيـــن،  بيـــن  تنافـــذ 

ويابانيـــة، حيـــث اســـتحضر اليابان 

على طريقته الخاصة

 ◄

الفيلـــم يتميز بانتقاالت مكثفة في 

المـــكان من خـــالل التالعب بعنصر 

الزمـــن، حيـــث تـــم بنـــاء المشـــاهد 

بتراتبية ارتبطت بالسرد

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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}  لنــدن – بعــــد التعرض للســــكتات القلبية، 
تتعــــرض أجزء مــــن القلب إلى املــــوت، األمر 
الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة املرضى. 
يوضح تقرير نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية، 
أن الســــرعة في التشخيص والعالج تزيد من 
فــــرص النجاة، وتقلل احتمــــاالت تلف عضلة 
القلــــب. ويعتمد القلب على األكســــجني الذي 
يحمله الــــدم املتدفق من الشــــرايني التاجية، 
فإذا انســــدت الشرايني وتوقف تدفق الدم إلى 
القلب، متــــوت خاليا عضلة القلب في غضون 

دقائق معدودة.
وفــــي الكثيــــر من احلــــاالت، إذا لم يتدخل 
اجلراحون إلزالة االنسداد خالل ساعة، متوت 
أكثــــر من مليــــار خلية من اخلاليــــا العضلية 

القلبية.

وكثيرا مــــا يعانــــي الناجون مــــن النوبة 
القلبية من فشــــل القلــــب االحتقاني أو قصور 
القلــــب املزمن. ويقدر عــــدد املصابني بقصور 
القلــــب فــــي اململكــــة املتحدة بنحــــو 450 ألف 
شــــخص. وبعد خمس ســــنوات مــــن اإلصابة 
بالنوبة القلبية، يفارق 50 باملئة منهم احلياة.
ونقــــال عن بي بي ســــي، يقول ســــاجناي 
ســــينها، طبيب القلب مبستشــــفى أدينبروك 
بكامبريدج ”ســــتضعف قلوب مرضى قصور 
القلب بعد حني، ولن تقوى على ضخ الكميات 
الكافية من الدم لتلبية احتياجات اجلسم، ثم 

تتوقف كليا“.
لكــــن في غضون خمس ســــنوات، قد يقدم 
لنــــا الطــــب التجديــــدي واخلاليــــا اجلذعية 
بديــــال ثوريــــا جديــــدا، يتمثل في اســــتنبات 
أنسجة عضلية قلبية حية نابضة لتحل محل 
األنســــجة العضلية التالفة مــــن القلب، وهي 
تســــمى بـ“رقعات القلــــب“. إذ أن القلب، على 
عكــــس بعض أعضاء اجلســــم األخــــرى، مثل 
اجللــــد والكبــــد، يلتئم ببطء شــــديد. وتتكاثر 

اخلاليا العضلية للقلب مبعدل 0.5 باملئة فقط 
سنويا، وهذا املعدل ال يكفي إلصالح أي ضرر 

كبير يصيب القلب.
وتنمــــو فــــي املقابــــل طبقات ســــميكة من 
النســــيج الندبي القاسي، لتحل محل اخلاليا 
امليتة، وهذا يؤدي إلى توقف أجزاء من القلب 

عن العمل.
وال يــــزال العالج الطبــــي الوحيد لقصور 
القلــــب منحصرا في عمليــــة زرع القلب. ولكن 
في ظل نقص أعــــداد املتبرعني باألعضاء، لن 
يتعــــدى عدد عمليــــات زرع القلب فــــي اململكة 

املتحدة مثال 200 عملية سنويا.
ويقول ســــينها ”أزعم أننا لن نحصل أبدا 
على األعــــداد التي نحتاجها من املتبرعني ألن 
أعداد الشــــباب الذيــــن كانت قلوبهم ســــليمة 
وقــــت الوفــــاة أقل مــــن أعداد املرضــــى الذين 
يحتاجــــون إلى هــــذه العمليــــات. ال يوجد إال 
عــــدد قليل للغاية من قتلــــى حوادث الطرق أو 
من ميوتون بســــبب إصابات الدماغ، وهم من 

تصلح قلوبهم لعمليات زرع القلب“.
ولكن اخلاليا اجلذعيــــة رمبا تقدم البديل 
العالجــــي املناســــب. وقد حــــاول العلماء في 
جتارب ســــريرية جتديــــد اخلاليــــا العضلية 
القلبية التالفة من خالل احلصول على خاليا 
جذعية، قد تتطور إلــــى أنواع عديدة مختلفة 
من اخلاليا، من دم املريض أو نخاعه العظمي 

ومن ثمة حقنها في القلب مباشرة.
وبينمــــا جنحت هــــذه الطرق فــــي جتديد 
األوعيــــة الدمويــــة التالفة، وبالتالي حســــنت 
تدفق الدم إلى القلب، فإن تأثيرها كان محدودا 
على املشــــكلة الرئيســــية، وهي جتديد خاليا 
عضلة القلب التالفة. ويرجع العلماء ذلك إلى 
أن 95 باملئــــة من اخلاليا اجلذعية احملقونة ال 

تلتصق بالقلب وتضيع في مجرى الدم.
وفــــي معهــــد اخلاليــــا اجلذعيــــة بجامعة 
كامبريدج، يعكف ســــينها مع فريق من علماء 
أحيــــاء اخلاليــــا اجلذعية علــــى تطوير فكرة 

مختلفة إلى حد ما، وهي رقعات للقلب.
وُتستنبت هذه األنسجة العضلية القلبية 
الصغيرة، التي يقل حجــــم الواحدة منها عن 
2.5 سنتيمتر مربع وال يتجاوز سمكها نصف 
ســــنتيمتر، في أطبــــاق صغيرة فــــي املختبر، 

وتنمو على مدار شهر.

تؤخــــذ خاليــــا الــــدم مــــن اجلســــم وتعاد 
برمجتهــــا إلى نوع معني من اخلاليا اجلذعية 
قد يتحول إلى أي خلية في اجلســــم البشري، 
وفي هذه احلالة يتحول إلى اخلاليا العضلية 
القلبية وخاليا األوعيــــة الدموية، وما يعرف 
بـ“الِنخــــاب“، وهو الغشــــاء اخلارجي احمليط 

بالقلب.
ثم ُتنقل هذه العناقيد من خاليا القلب إلى 
بنى خاصة أو ”دعائم“ للمســــاعدة في تكوين 
األنســــجة، تشــــبه اخلاليا احمليطة بالنسيج 
داخل اجلســــم، وتنظــــم هذه البنــــى الداعمة 
للخاليا وتربطها ببعضها لتشــــكل قطعة من 

األنسجة شبيهة بأنسجة القلب احلقيقية.
يقول سينها ”نرى أن فرص هذه الرقعات 
في النمو داخل قلب املريض كنســــيج عضلي 
قلبي طبيعي ســــتكون أعلى من فرص الطرق 
السابقة، ألننا نعمل على تطوير أنسجة تقوم 
بجميع وظائف األنســــجة الطبيعية، وتنبض 

وتتقلص، من خالل دمج هذه األنواع املختلفة 
من اخلاليا التي تتفاعل مع بعضها“.

ويضيــــف ”متثل خاليــــا الِنخــــاب أهمية 
كبيرة في تنسيق عملية تطوير عضلة القلب، 
إذ كشــــفت األبحــــاث عــــن وجــــود الكثير من 
اإلشــــارات املتبادلة بني الِنخاب والقلب أثناء 

مرحلة تكوينه لدى األجنة“.
ويستعد سينها في الوقت احلالي لتجربة 
تلــــك الرقعات على الفئــــران أوال ثم اخلنازير. 
وإذا سار كل شيء على ما يرام، سيجري أول 

جتربة على البشر في غضون خمسة أعوام.
وبالتزامــــن مع جتــــارب ســــينها وفريقه، 
مــــن  العلمــــاء  مــــن  فريــــق  أيضــــا  يحــــاول 
جامعــــة ســــتانفورد وجامعة ديــــوك وجامعة 
ويسكونسن بالواليات املتحدة تطوير رقعات 

مماثلة للقلب.
ويأمل هــــؤالء العلماء في إجــــراء جراحة 
مستقبال تستخدم فيها األشعة فوق الصوتية 

والتصويــــر بالرنــــني املغناطيســــي لتحديــــد 
موقع النــــدوب في القلب، ثم طباعة شــــريحة 
مــــن اخلاليــــا بنفس شــــكل وحجم األنســــجة 
التالفة، باســــتخدام الطباعة احليوية ثالثية 
األبعاد. ثم يفتح اجلراحون القفص الصدري 
ويخيطون الرقعة على القلب مباشــــرة بحيث 
ترتبــــط باألوردة والشــــرايني احمليطة بها في 

القلب.
ويقول تيــــم كامب، أســــتاذ علــــم األحياء 
التجديدي بجامعة ويسكونســــن، واملشــــارك 
مع فريــــق العلماء الــــذي يعمل علــــى تطوير 
هــــذه الرقعة، إن ”املرضى الذيــــن يعانون من 
قصور شديد في القلب قد يحتاجون إلى أكثر 
مــــن رقعة في أماكــــن متعددة مــــن القلب، ألن 
القلــــب بأكمله يتضخم عندمــــا يحاول التأقلم 
مــــع اإلصابة. فإذا كان القلــــب في حجم الكرة 
الصغيرة مثل كرة الرغبي سيصبح في حجم 

البالون أو كرة السلة“.

العلماء يتوصلون إلى طريقة تعيد الحياة إلى األجزاء الميتة من القلب
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صحة
توصل العلماء إلى اســــــتحداث تقنية جديدة متكنهم من إنقاذ حياة من تعرضوا للنوبات 
ــــــف في خاليا القلب. تســــــمى التقنية اجلديدة  ــــــة أو ممن يشــــــكون من قصور أو تل القلبي
برقعات القلب وهي خاليا بديلة مبرمجة على النمو والعمل متاما مثل األنســــــجة الطبيعية 

لعضلة القلب.

[ رقعات القلب خاليا جذعية بديلة تحل محل التالفة  [ السرعة في عالج التلف تنقذ حياة املرضى

} واشنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن 
األشـــخاص الذين تعافوا من السرطان بنجاح، 
أصبحوا يشـــعرون باإلرهاق والتعب بســـرعة 
أكبـــر مـــن أقرانهم الذيـــن ليس لديهـــم تاريخ 

للسرطان.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الصحة 
العامـــة، بجامعة جونـــز هوبكينـــز األميركية، 

ونشروا نتائجها في دورية (كانسر) العلمية.
وُتعد اآلثار اجلانبية طويلة األمد لعالجات 
الســـرطان، أحد أبرز مجاالت اهتمام الباحثني 
في الواليات املتحدة، خاصة بعد أن وصل عدد 
الناجني من الســـرطان في البالد إلى 16 مليوًنا 
منذ عام 2016 وحتى اآلن، نتيجة التقدم امللحوظ 

لعالجـــات الســـرطان. وأوضـــح الباحثون، أن 
اآلثار اجلانبيـــة لعالجات الســـرطان غالبا ما 
تشـــبه عملية الشـــيخوخة املتســـارعة، ورمبا 
تســـبب اإلصابة ببعـــض املشـــكالت اإلدراكية 
وأمراض القلب والسرطانات، لكن يظل الشعور 

بالتعب األثر اجلانبي األكثر شيوًعا.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثون 334 شـــخًصا مـــن الناجني من مرض 
الســـرطان، باإلضافـــة إلـــى 1331 شـــخًصا لم 
يصابوا بالسرطان. وأجرى الفريق للمشاركني 
مـــن املجموعتني عدة اختبـــارات تتعلق بقدرة 
اجلســـد على التحمل، وكان من بينها الســـير 

ملسافة 400 متر.

ووجد الباحثون أن املشـــاركني الذين تلقوا 
من قبل عالجات السرطان، أبلغوا في املتوسط 
عن شـــعورهم باملزيد مـــن التعب في اختبارات 
جهاز املشـــي، ويزيد هذا الشعور كلما تقدموا 
فـــي الســـن، وكانـــت حركتهـــم أبطـــأ مقارنـــة 

باملشاركني الذين لم يصابوا بالسرطان.
وكانت حركة الناجني من مرض الســـرطان 
أبطأ مبعـــدل 14 ثانية، باإلضافة إلى انخفاض 

قدرتهم في تنفيذ متارين التحمل.
وقالت جينيفر شراك، قائد فريق البحث إن 
”الهدف من عالج الســـرطان هو بقاء األشخاص 
على قيد احلياة، ولكن هذه الدراسات تشير إلى 

أننا بحاجة أيًضا إلى دراسة اآلثار اجلانبية.

} واشــنطن – أفـــادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن القهوة ليســـت مجرد مشروب يساعد على 
التركيز وحســـب؛ بل تؤثر على عملية التمثيل 
الغذائـــي للدم بعشـــرات الطـــرق املختلفة، ما 
يتبعه تغييرات في العمليات احليوية للجسم.

الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة نورث 
وسترن األميركية، ونشروا نتائجها في دورية 

(جورنال اوف انترنال ميديسني) العلمية.
 والكتشـــاف تأثيـــر القهـــوة علـــى عمليـــة 
التمثيل الغذائي للجسم، أجرى الفريق جتربة 

ملدة 3 أشهر على 47 شخًصا في فنلندا.
وخالل الشـــهر األول امتنع املشـــاركون عن 
شـــرب القهوة، فيما شربوا 4 فناجني يومًيا من 
القهوة في الشهر الثاني وزاد هذا العدد إلى 8 

فناجني من القهوة يومًيا خالل الشهر الثالث.
واســـتخدم فريـــق البحث تقنيـــات متقدمة 
لفحـــص أكثر مـــن 800 من األيضـــات أو مواد 
التمثيـــل الغذائـــي في عينـــات الـــدم التي مت 
جمعها من املشاركني في الدراسة، خالل مراحل 

الدراسة الثالثة.
وفوجـــئ العلمـــاء باكتشـــاف أن القهـــوة 
ســـاعدت على إحـــداث تغيرات فـــي الكثير من 
األيضـــات في الدم أكثر ما كان معروًفا من قبل، 
واأليضات هـــي املواد الكيميائية في الدم التي 

تتغير بعد أن نأكل ونشرب.

واكتشـــف الباحثون أن القهـــوة تؤثر على 
النواقل العصبية (املواد الكيميائية التي تنقل 
الرسائل بني اخلاليا العصبية) املرتبطة بنظام 

”إندوكانابينويد“.
و”إندوكانابينويد“ هي مســـتقبالت تنتشر 
فـــي جميـــع أنحاء اجلســـم، مبا في ذلـــك الدم 
والعمود الفقري والدماغ، وهي املســـؤولة عن 
التنظيم الهرموني السليم للعمليات احليوية.

وينتج اجلسم مستقبالت ”إندوكانابينويد“ 
بشـــكل طبيعي، لتنظيم مجموعة واســـعة من 
الوظائـــف منها اإلدراك وضغـــط الدم واملناعة 
واإلدمـــان والنوم والشـــهية والطاقة والتمثيل 

الغذائي للغلوكوز.
واكتشـــف الباحثـــون أن مســـار التمثيـــل 
بنظـــام  املرتبطـــة  العينـــات  فـــي  الغذائـــي 
”إندوكانابينويـــد“ انخفـــض مع شـــرب الكثير 

وخاصة  القهـــوة  مـــن 
مـــع الوصـــول إلى 8 

فناجني من القهوة 
يومًيا.  وحسب 

الدراسة، 
يعتبر مسار 

التمثيل الغذائي لنظام 
”إندوكانابينويد“ 
مهم جًدا لتنظيم 

عمليـــة اســـتجابة اجلســـم للتوتـــر واإلجهاد 
املزمن.

وأثبتـــت الدراســـة أن االســـتهالك املتزايد 
للقهوة خالل فترة الشـــهرين من التجربة رمبا 
يكون قد خلق ضغًطـــا كافًيا إلحداث انخفاض 
في التمثيـــل الغذائي لهذا النظـــام، وقد يكون 
حدث ذلك بســـبب محاولة تكيف اجلسم إلعادة 

مستويات التوتر إلى التوازن.
وقالـــت قائد فريق البحث، الدكتورة مارلني 
كورنيليـــس: ”الدراســـة تســـلط الضـــوء على 
مســـارات جديـــدة متاًما قد تؤثـــر فيها القهوة 
على الصحة. اآلن نريد أن نتعمق أكثر وندرس 

كيف تؤثر هذه التغييرات على اجلسم“.
وأضافـــت أن ”نتائجنا اجلديدة التي تربط 
تقدم  بني القهـــوة ونظـــام ”إندوكانابينويـــد“ 

تفسيرات تستحق املزيد من الدراسة“.
إلى  وأشارت 
أن ”الكافيـــني فـــي 
القهوة لديه القدرة 
على تعزيز 
التمثيل الغذائي 
للدهون 
وإحداث 
تأثيرات منظمة 
للغلوكوز.

الناجون من السرطان أكثر عرضة لإلرهاق والتعب

القهوة تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدم

التقنية الجديدة حل جذري لنقص عدد المتبرعين بالقلب

قال باحثون أملان إنه ال يجوز استخدام اُملطّهرات في املنزل دون داع، ألن تركيزها غالبا ما يكون منخفضا، ومن ثم فهي ال تتمتع 

بتأثير فعال، وهو ما يزيد مقاومة البكتيريا.

الحياة
صحة

} قـــال أطبـــاء أملان إن نزيف األنف يســـتلزم 
استشارة الطبيب إذا لم يتوقف بعد 15 دقيقة 
أو لم يتخذ الـــدم اللون األحمر الفاحت، وعادة 
يعتبر نزيف األنف حالة بســـيطة ال تستدعي 

القلق.

} تقـــول دراســـة يابانيـــة إن املدخنـــني أكثر 
عرضـــة لإلصابة بضعف الســـمع مقارنة بغير 
املدخنـــني وإن اخلطـــر يزيد مع كل ســـيجارة 
وميكن أن يقل حتى وسط املقلعني عن التدخني 

منذ فترة قصيرة.

} أفـــادت دراســـة حديثـــة أنه ميكـــن حماية 
الطفل املصاب بحساســـية جتـــاه عث الغبار 
املنزلي، عبر اســـتخدام غطاء خاص للمرتبة، 
مع مراعاة غســـل الدمـــى املصنوعة من الفرو 

مباء ساخن بانتظام.

} كشـــف باحثـــون، مـــن كلية طب األســـنان 
بجامعـــة بنســـلفانيا األميركيـــة، أن اخلاليا 
اجلذعية املوجـــودة في أنســـجة اللثة ميكن 
أن تساعد على التئام اجلروح بسرعة كبيرة، 

تفوق مثيالتها من أنسجة اجللد األخرى.

في حـــال انســـدت الشـــرايني وأدى 

ذلـــك إلـــى توقـــف تدفق الـــدم إلى 

القلب، تموت خاليا عضلة القلب في 

غضون دقائق معدودة

◄



} الربــاط - قررت الســـلطات المغربية توقيف 
بـــث برنامج ديني إذاعي ألســـبوعين، بســـبب 
مـــا اعتبرته ”إخـــالًال بكرامة المـــرأة، وإخالال 
وذلك  والتنظيميـــة“،  القانونيـــة  بااللتزامـــات 
بعدما ربط ضيفه الرئيسي بين تفشي سرطان 

الرحم والدعارة والخيانة الزوجية.
وأصدر المجلس األعلى لالتصال السمعي 
البصري قراًرا يقضي بوقف بث إذاعة ”شـــذى 
إف إم“ الخاصـــة، خـــالل التوقيـــت االعتيادي 

لبرنامج ”دين ودنيا“.
وجاء في بيان للمجلس أن ضيف البرنامج 
زعم بأن ”النســـاء األكثر عرضة للســـرطان هن 
اللواتي يمارسن الدعارة والخيانة الزوجية“. 

واعتبـــر المجلس فـــي بيان لـــه أن اإلدعاء 
المذكـــور ”ال يســـتجيب للمنظومـــة القانونية 
والتنظيمية الجاري بها العمل وال ســـيما تلك 
المتعلقة بكرامة المـــرأة، وللضوابط المتعلقة 
بعدم وصم المرضى والتي قد تؤدي إلى عزوف 
النساء عن الكشف المبكر عن هذا المرض وما 
قد يشكل ذلك من خطر على صحتهن وحياتهن“. 
وأضاف المجلس أن الضيف الذي قّدم نفســـه 
على أنه ”شـــيخ وداعية“، ”لم يتقيد بالضوابط 

المتعلقـــة بتقديم معلومـــات ومعطيات صحية 
مؤكـــدة وذات مصداقية، كما لـــم تتدخل إدارة 

البرنامج أو تتحفظ على كالم الضيف“.
وطالب العديد من اإلعالميين والصحافيين 
في المغرب بالتدقيق أكثر في مؤهالت الضيوف 
الذيـــن يتوّلون مهمـــة إجابة المســـتمعين لما 
أصبح لهـــم من تأثير على المجتمع، ال ســـيما 
بعد تكـــرار مثل هـــذه المغالطات في وســـائل 
اإلعـــالم وخاصة فـــي البرامج الدينيـــة منها، 
والتي تحمل حساســـية شـــديدة بسبب طبيعة 
المجتمـــع المحافظة التي تأخذ بـــآراء الدعاة 

وفتواهم.
وســـبق للســـلطات المغربيـــة أن أوقفـــت 
برامـــج إذاعيـــة مماثلـــة، حيث نشـــرت الهيئة 
العليا لالتصال السمعي البصري في المغرب، 
مؤخرا، قـــراًرا في الجريدة الرســـمية، يقضي 
بوقـــف برنامـــج ”فتـــاوى فقهية“، الـــذي يبث 
علـــى إذاعة ”كازا إف إم“ لمدة شـــهر، بســـبب  
”عـــدم احترام الشـــركة للمقتضيـــات القانونية 
والتنظيمية المنصوص عليها“، بحسب القرار.
واعتبر القرار إنذاًرا لإلذاعة بسبب واحدة 
ـــى خاللها ”الواعظ“  مـــن حلقات البرنامج، تلقَّ

اتصاًال من إحدى المستمعات، تسأله عن الحكم 
الشـــرعي في ضربها لزوجها الـــذي يعود إلى 
البيت في حالة ســـكر، فكان الجواب ”أحسنِت 
اضربيه حفظك الله، هذا رجل يستحق الضرب 

ألنه سّكير“.
وقـــد أوضح البالغ أن خطـــاب الواعظ ”له 
طبيعة تحريضيـــة لفئة من الجمهور على نهج 
ســـلوك عنيف يعاقب عليه القانون، ومن شأنه 
أن يلحق ضرًرا بسالمة األشخاص، وذلك دون 
أي تحفظ من مقّدمة البرنامج، كما يقتضي ذلك 

واجب التحكم بالبث“.
وتم إنشـــاء عـــدة إذاعات خالل الســـنوات 
األخيـــرة فـــي المغـــرب، نجحت فـــي اجتذاب 
المســـتمعين إليها ببرامج لالستشارة الدينية 

والنفسية وفيما يخص الطب البديل.
يذكـــر أن إذاعـــة محمـــد الســـادس للقرآن 
الكريم، التابعة لمؤسســـة التلفزيون واإلذاعة 
العمومّيين بالمغرب، تصدرت نســـب االستماع 
الخاصة باإلذاعات، حسب اإلحصاءات األخيرة.

وقالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، في 
بيـــان لها إن نتائج القيـــاس للفصل الثاني من 
عـــام 2017، بّينت أن خمســـة ماليين شـــخص 
استمعوا إلذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، 
مّمـــا يجعلهـــا أول إذاعة بالمغـــرب، في مركز 

تحتله منذ مدة.
وأكد مســـؤول من داخل الشـــركة ذاتها، أن 
الخمسة ماليين شخص هم المستمعون الذين 
قضوا في االســـتماع لإلذاعة مـــدة تزيد عن 15 
دقيقة خالل الفصل، أي تم استثناء المستمعين 
الذيـــن يلتقطـــون برامجها صدفـــة أو يغّيرون 

المحطة بعد لحظات من التقاطها.

} واشــنطن - تواجه شـــركة فيسبوك دعوات 
جديـــدة إلى تطبيق قواعـــد تنظيمية من داخل 
الكونغرس األميركي، وانهالت عليها األســـئلة 
بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، 
بعـــد أن اعترفت باختراق شـــركة استشـــارات 
سياســـية لبيانات 50 مليون مستخدم، للتأثير 

في خياراتهم االنتخابية عام 2016.
وأعلنـــت فيســـبوك أنهـــا عّلقـــت حســـاب 
األميركية لتحليل  شـــركة ”كامبريدج أناليتكا“ 
المعلومات التي عملـــت لصالح حملة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب خـــالل االنتخابات 

الرئاسية عام 2016.
وذكرت صحيفتا ”نيويورك تايمز“ األميركية 
البريطانية، أن الشـــركة ســـرقت  و“أوبزرفـــر“ 
معلومات من 50 مليون مســـتخدم لفيسبوك في 
أكبر خرق من نوعه لموقع التواصل االجتماعي 
األكبر فـــي العالم، الســـتخدامها فـــي تصميم 
برامـــج بإمكانهـــا التنبؤ بخيـــارات الناخبين 

والتأثير عليها خالل االقتراع.

وتم تعليق حســـاب منظمة ”ســـتراتيجيك 
أيضا التي تتبع  كوميونيكيشـــن البوراتوريز“ 
لهـــا الشـــركة، إضافة إلى حســـابي الكســـندر 
كوغـــان عالـــم النفس مـــن جامعـــة كامبريدج 
وكريســـتوفر وايلي الذي يدير مؤسســـة تدعى 

”يونويا تكنولوجيز“.
وشـــكل التدقيـــق الجديـــد في ممارســـات 
الشـــركة تهديدا آخر لســـمعتها التي تعرضت 
لهجوم بالفعل بســـبب االستخدام المزعوم من 
قبـــل الروس لفيســـبوك من أجـــل التأثير على 
الناخبيـــن األميركييـــن قبل وبعـــد االنتخابات 

الرئاسية األميركية في 2016.
وقالـــت الســـناتورة الديمقراطيـــة إيمـــي 
كلوبوهار في تغريدة على تويتر ”من الواضح 
أن تلـــك المنصـــات ال يمكنها ضبط نفســـها“.

وأضافت ”يقولـــون ‘ثقوا بنـــا‘… يحتاج مارك 

زوكربيـــرغ إلـــى اإلدالء بشـــهادته أمـــام لجنة 
القضاء في مجلس الشـــيوخ“، في إشـــارة إلى 
الرئيس التنفيذي لفيســـبوك واللجنة التي هي 

عضو فيها.
وتقول فيســـبوك إن المشكلة األصلية تكمن 
في الباحثين وأن كامبريدج أناليتكا كذبت على 
فيسبوك وأســـاءت استغالل سياســـاتها. لكن 
منتقدين لفيســـبوك ألقوا باللوم على الشـــركة 
أيضا وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين 

ودعوا إلى وضع قواعد تنظيمية جديدة.
وحصلـــت كامبريدج أناليتـــكا على تمويل 
يقارب 15 مليون دوالر من صندوق اســـتثماري 
للمليارديـــر روبرت ميركر الـــذي يعد من أكبر 

المتبرعين للحزب الجمهوري.
وأوردت أوبزرفر أن رئيس الشـــركة في ذلك 
الوقـــت كان ســـتيف بانون الذي تـــم طرده من 

وظيفته كمستشار لترامب الصيف الماضي.
وكتـــب نائب رئيس فيســـبوك بول غريوال 
علـــى الموقـــع ”عـــام 2015 علمنا بـــأن كوغان 
كذب علينـــا وانتهـــك سياســـات منصتنا عبر 
تمريـــر معلومات من تطبيق متصل بفيســـبوك 
لكامبريدج أناليتكا، وهي شركة تتعاطى العمل 
السياسي والحكومي والعسكري حول العالم“، 
مضيفا أن كوغان تقاسم المعلومات المسروقة 

مع كريستوفر وايلي.
وتمت عمليـــة جمع معلومات مســـتخدمي 
فيســـبوك عبر تطبيق أنشأه كوغان يحمل اسم 
”ذيس از يور ديجيتـــال اليف“ (هذه هي حياتك 
الرقميـــة) الذي قدم خدمة إجراء اختبار للتنبؤ 
بشـــخصية المســـتخدم، وأدرج التطبيق على 
فيسبوك تحت وصف ”تطبيق بحثي يستخدمه 

علماء النفس“.
وقالـــت أوبزرفـــر ”مـــع ذلك فـــإن التطبيق 
جمع معلومات أيضا عن أصدقاء الذين أجروا 
االختبار، ما أدى إلـــى مراكمة قاعدة معلومات 
تشـــاركية قويـــة عـــن عشـــرات المالييـــن من 

األشخاص“.
لكن فيسبوك تراجعت الحقا عن هذا االدعاء 
بســـرقة المعلومـــات، وأصدرت بيانـــا جديدا 
الســـبت اعتبرت فيـــه أن البيانـــات التي تمت 
إساءة اســـتخدامها انحصرت في هؤالء الذين 
أجروا بشـــكل تطوعـــي االختبار الـــذي يقدمه 

التطبيق حول الشخصية.

وقال غريـــوال ”الناس قدمـــوا معلوماتهم 
بمعرفتهـــم، ولـــم يتـــم اختـــراق أي نظـــام أو 
ســـرقة أي كلمات مرور أو أجزاء حساســـة من 

المعلومات“.
وأعلنت شركة كامبريدج أناليتكا أنها على 
اتصال مع فيسبوك ”من أجل حل هذه المسألة 
في أسرع وقت ممكن“. وألقت باللوم على كوغان 
في عملية إساءة استخدام البيانات وقالت إنها 
قامت بإلغاء كل البيانات التي تلقتها من شركة 
قام هو بتأسيســـها وتحمل اسم ”جي أس أر“. 

(غلوبال ساينس ريسيرتس).
وأكدت الشركة ”لم يتم استخدام أي بيانات 
من جـــي أس أر، من قبل كامبريدج أناليتكا في 
إطار الخدمـــات التي تم تقديمها لحملة دونالد 

ترامب الرئاسية عام 2016“.
وصـــرح وايلي الذي كشـــف القضية الحقا 
من تلقاء نفســـه في حديث مـــع الصحيفة ”لقد 
اســـتغللنا فيســـبوك فـــي حصـــد الصفحـــات 
الشـــخصية للمالييـــن من األشـــخاص، وبنينا 

نمـــاذج الســـتغالل مـــا عرفنـــاه عـــن هـــؤالء 
األشـــخاص واستهداف شـــياطينهم الداخلية. 
هذه هي األســـس التـــي قامت عليها الشـــركة 

بأكملها“.
من جهته، قال فرانك باسكال أستاذ القانون 
فـــي جامعـــة ماريالند ،”ُيكشـــف الســـتار عن 
الصندوق األسود لممارسات فيسبوك الخاصة 

بالبيانات والصورة ليست جميلة“.
وأضـــاف أن رد فيســـبوك بـــأن البيانـــات 
عمليا لم تســـرق بدا وكأنه تستر على المشكلة 
األساســـية وهـــي أن البيانـــات على مـــا يبدو 
اســـتخدمت بطريقـــة تتناقـــض مـــع توقعات 

المستخدمين.
علـــى  حصـــل  كوغـــان  أن  مـــن  وبالرغـــم 
المعلومـــات بطريقـــة مشـــروعة إال أنه ”خرق 

سياسات المنصة“ وفق فيسبوك.
وقالـــت فيســـبوك التي لـــم تذكـــر كيف تم 
اســـتغالل المعلومـــات إنهـــا أزالـــت التطبيق 
عـــام 2015 عندما تم اكتشـــاف عمليـــة اختراق 

المعلومـــات، إال أن كوغان أبلغهم بأن البيانات 
التي تم الحصول عليها قد ُأتلفت.

وكتـــب غريوال ”قبل عدة أيام تلقينا تقارير 
تفيـــد بأنه على عكس الشـــهادات التي أعطيت 
لنـــا، لم تتم إزالـــة كل البيانات“، مضيفا ”نحن 

نعمل بكثافة لتحديد دقة هذه االدعاءات“.
وتعتبر شـــركة كامبريدج أناليتكا الوحدة 
األميركيـــة لشـــركة ”أس ســـي أل“ البريطانية 
التي تعنى بالتسويق الســـلوكي، وبرزت على 
الصعيـــد العالمي بعد أن اســـتأجرت خدماتها 
مجموعـــة داعمـــة لبريكســـت مـــن أجـــل جمع 

المعلومات واستهداف الجمهور.
وتخضـــع الشـــركة لتحقيق فـــي البرلمان 
البريطانـــي حـــول الطريقة التـــي تتعامل بها 
مـــع المعلومـــات. وقالـــت مفوضـــة االتصـــال 
البريطانيـــة اليزابيـــث دينهام الســـبت ”نحن 
نحقق في الظروف التي قد يكون تم من خاللها 
الحصول على بيانات فيســـبوك واستخدامها 

بطريقة غير شرعية“.
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ميديا
[ تهديد جديد لسمعة الموقع بعد فشله في حماية بيانات مستخدميه  [ سرقة معلومات 50 مليون حساب للتأثير على الناخبين

أكبر خرق في تاريخ فيسبوك لمصلحة ترامب خالل حملته االنتخابية

اعترفت شركة فيســــــبوك بأنها تعرضت الختراق ومتت سرقة بيانات 50 مليون مستخدم 
ــــــر على االنتخابات الرئاســــــية األميركية عام 2016، ما  ملنصتها، الســــــتخدامها في التأثي
يشــــــكل صفعة جديدة للشــــــركة التي ما زالت تعاني من تأثير قضية اســــــتخدام الروس 

لفيسبوك من أجل الدعاية قبل وبعد االنتخابات الرئاسية األميركية.

عملية جمع معلومات املستخدمني 
تمت عبر تطبيق (هذه هي حياتك 
الرقمية) الذي يجـــري اختبار للتنبؤ 

بشخصية املستخدم

◄

الضيـــف الـــذي قـــدم نفســـه علـــى 
أنـــه {شـــيخ وداعيـــة}، لـــم يتقيـــد 
بتقديـــم  املتعلقـــة  بالضوابـــط 

معلومات صحية مؤكدة 

◄

إيقاف برنامج إذاعي مغربي ربط 
مرض السرطان بالتجاوزات األخالقية

قال األمير الوليد بن طالل، عبر حســـابه الشـــخصي على تويتر، إن وســـائل إعالم دولية تنشـــر مزاعم وأخبارا 
كاذبة عن الســـعودية وعن شـــركته. وأضاف باللغتين، العربية واإلنكليزية، أنه ســـيرد شـــخصيا على تلك 

المزاعم في وقت قريب.

◄ طردت أوكرانيا الصحافية الروسية 
الموظفة في قناة ”روسيا 24“ نتاليا 

غونتشيروفا، وحظرتها من دخول البالد 
لمدة 3 أعوام، وقالت هيئة األمن األوكراني 

في بيان إن ”أفراد األمن الخاص أوقفوا 
النشاط المدمر للصحافية في القناة 

التلفزيونية الروسية“. وورد في االتهام أن 
”غونتشيروفا أعدت 4 أفالم ضللت فيها 

الرأي العام (األوكراني) والدولي“.

◄ بحثت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة اإلماراتية، األحد، 

مع لورانت جافيو، مدير المختبر ”ذا 

الب“ في معهد غوغل الثقافي سبل تعزيز 
التعاون بين المختبر والمنصات اإلبداعية 

اإلماراتية، وذلك خالل زيارتها لباريس، 
فضال عن إمكانية التعاون مع المختبر 

بهدف االستفادة من تجارب تفاعلية مبنية 
على تكنولوجيا الثقافة.

◄ قضت محكمة مصرية ببراءة مقدمة 
البرامج منى عراقي، من تهمة ارتكاب فعل 
فاضح وعلني على الهواء وخدش الحياء 

العام وتشويه صورة الرجل المصري، بسبب 
ما ذكرته في إحدى حلقات برنامجها على 

قناة المحور، عن قضايا التحرش الجنسي.

باختصار

عين فيسبوك فشلت في رصد االختراق

فتاوى الدعاة تجاوزت تخصصاتهم

} إسطنبول (تركيا) - أفرجت السلطات التركية 
عن الصحافي شـــاهين ألباي، الـــذي قضى 20 
شهرا في الحبس ووضعته قيد اإلقامة الجبرية 
الســـبت، بعد ســـاعات مـــن تصريـــح المحكمة 
العليا بالبالد، حيث قضت في صالحه قائلة إن 

حقوقه قد انتهكت وأمرت باإلفراج عنه.
ونشـــرت صحيفـــة حريـــت صـــورا أللباي 
(74 عامـــا) وأفراد عائلته -مـــن بينهم زوجته- 
يعانقونه بعد اإلفراج عنه. وقالت قناة (ســـي.

إن.إن ترك) التلفزيونيـــة الخاصة إن المحكمة 
قضت الجمعة بإخالء سبيل الصحافي شاهين 
ألباي تحـــت رقابة قضائية مـــع الوضع تحت 
اإلقامة الجبرية في منزله. وكان شـــاهين يعمل 
اليومية التـــي توقفت عن  بصحيفـــة ”زمـــان“ 

الصدور.
وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية التركية قد 
حكمـــت الجمعة بأن حقوق ألبـــاي قد انتهكت 

أثناء احتجازه وطلبت اإلفراج عنه.
باالرتبـــاط  اتهامـــات  أللبـــاي  ووجهـــت 
بمنظمات إرهابية ومحاولة اإلطاحة بالحكومة 
في محاولة االنقالب الفاشـــلة التـــي قتل فيها 
أكثر من 240 شخصا. وينفي ألباي االتهامات.

وبالتزامن مع إطالق ســـراح ألباي، طالب 
اإلدعاء التركي بســـجن 13 موظفا في صحيفة 
”جمهورييـــت“ لمدة تصل إلى 15 عاما، وفق ما 

أعلنت الصحيفة ووسائل إعالم رسمية.
وتجري محاكمة 17 كاتبا ورسام كاريكاتير 
بتهـــم تتعلـــق  ومديـــرا فـــي ”جمهورييـــت“ 
باإلرهـــاب، وانطلقـــت مجريـــات محاكمتهـــم 

بتاريخ 24 يوليو 2017. 
ورغـــم إطـــالق الســـراح المشـــروط لعدد 
منهم خالل جلســـات سابقة بما في ذلك اثنان 
األســـبوع الماضي، ال يزال الرئيس التنفيذي 
لـ“جمهورييت“ أكين أتالي في السجن. وطالب 
اإلدعاء بإبقاء أتالي الذي أكمل األربعاء يومه 

الـ500 في السجن.
وبيـــن الــــ13 رئيـــس تحريـــر الصحيفـــة 
مـــراد صابونجـــو والصحافي االســـتقصائي 
أحمد سيك ورســـام الكاريكاتير موسى كارت 

والمعلق السياسي المخضرم قدري غورسل.
موظفـــي  التركيـــة  الســـلطات  وتتهـــم 
”جمهورييـــت“ بتغطيـــة األحـــداث بأســـلوب 
اعتبرتـــه داعما لثـــالث مجموعـــات تصنفها 

أنقرة على أنها ”إرهابية“ 

تركيا تفرج عن صحافي وتطالب 
بسجن ١٣ آخرين
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} لنــدن - حازت الرباعية التي ســـجلها العب 
ليفربول املصري محمد صالح في مرمى فريق 
واتفـــورد اإلنكليـــزي، على اهتمـــام املغردين 

العرب.
الترند  #محمد_صالح  هاشـــتاغ  وتصّدر 

العاملي.
واعتبر مغردون مصريون أن محمد صالح 
الراعي الرسمي لفرحتهم. وكتب مغرد في هذا 

السياق:

فـــي الســـياق ذاتـــه، عّبر مشـــجعو فريق 
ليفربول عن حبهم لصالح. وذهب البعض إلى 

حد إعالن إسالمهم على تويتر.
وترجـــم هـــذا املغـــرد تغريدة معلـــق جاء 

فيها:

وغرد معلق:

وكتب آخر:

وكتبت اإلعالمية نشوى الرويني:

ودخـــل رجال دين على اخلـــط. وغرد رجل 
الدين السعودي عائض القرني:

وتهكم مغرد:

ويتصدر صـــالح اآلن قائمـــة هدافي أكبر 
خمسة دوريات في أوروبا.

} بيروت - ضّجت مواقع التواصل االجتماعي 
منذ أيـــام بمعلومات عن نّية الفّنـــان المعتزل 
فضـــل شـــاكر إطـــالق ألبـــوم غنائـــي بعنوان 
”فيروزيـــات“ يقّدم فيـــه مجموعة مـــن أغنيات 

السيدة فيروز بصوته.
من جانبها، أعلنت ريما عاصي الرحباني 
فــــي تعليــــق لها في حســــابها في فيســــبوك، 
بطريقــــة غيــــر مباشــــرة بمنشــــور كتبته عبر 
حسابها الخاص بموقع التواصل االجتماعي 
حّذرت فيه  فيسبوك تحت عنوان ”علم وخبر“ 
من إعادة تســــجيل أّي عمل فّني لوالدتها ألّنه 

يعّرض الفاعل للمالحقة القانونية.
فكتبــــت ريمــــا الرحبانــــي ”علــــم وخبر.. 
إعــــادة أّي عمل فّني وإعــــادة التوزيع وإعادة 
التســــجيل واالســــتغالل على اإلنترنت و/أو 
عبر كاّفة وســــائل البث إلى الجمهور مشروط 
بالموافقة الخطّية الُمســــبقة لجميع أصحاب 

الحقوق“.
وتابعــــت ”أي مخالفة لما ســــبق، ســــوف 
تعّرض مرتكبهــــا للمالحقــــة القانونية. ريما 

عاصي الرحباني“.
وأكدت ريما في ردودها على االستفسارات 
أنهــــا ”مؤتمنة على اإلرث“، نافية الشــــائعات 
التــــي تتحــــدث عــــن ”االحتــــكار والعائــــدات 

المالية“ من وراء هذه اإلجراءات، واضعة إياه 
في إطار ”تشــــويه السمعة وتخريب العالقات 
بيننا“. وقالــــت لجمهور الســــيدة فيروز ”أنا 
واعية تمامًا لحاجتكــــم، ألنها حاجتي أيضا! 
لكن هذا االنفالت الحاصل والمتزايد يجب أن 

يوضع حد له“.
وشـــددت الرحباني على أن ما يحصل 

التواصل  مواقـــع  في 
االجتماعـــي 

مـــن إعادة 
نشر مقاطع 
فيروزيـــة 

فـــي صفحات 
غيـــر رســـمية 

”هو ســـرقة ونهب 
وتعـــّد علـــى الحقـــوق 

األصلية  بالنسخ  وتشويه 
واســـتغالل مـــادي“، الفتة 
”موجودة  البدائـــل  أن  إلى 
الصفحـــات  علـــى  ا  رســـمّيً
الرســـمية أو تلك المتوفرة 
إنها  وقالـــت  الســـوق“.  في 
المرفوعة  المقاطع  ستحذف 
من غير مصادر، كما ستحذف 

المقاطع المصورة من الحفالت والمرفوعة في 
مواقع التواصل“.

وأظهرت التعليقـــات أن اإلجراءات اتخذت 
بحـــق المخالفيـــن، من بينهـــا إقفـــال قنوات 
في يوتيـــوب حملت مقاطع مـــن إرث األخوين 

الرحباني من غير موافقة مسبقة.
ونفـــت ريما أن يكون المغّني فضل شـــاكر 
حصـــل على أي موافقة إلعادة أداء أغنيات يتم 

الترويج لها في اإلعالم اآلن بصوته.
بعد تحذير ريما، نشـــر فضل شاكر، فيديو 
على صفحته على تويتر، أّكد خالله بأنه سيطل 
بحلقة خاصة ضمن برنامج ”االستقصا“ 
وســـيتحّدث  علـــى قنـــاة ”الجديـــد“ 
بالتفصيل عما حصـــل معه، كما 
ظهـــر فضـــل شـــاكر وهـــو 
فيروز  للســـيدة  يغنـــي 
”احكيلي  أغنيتهـــا 

عن بلدي“.
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@alarabonline
قررت شـــركة غوغل التي تطور نظام التشـــغيل أندرويد المســـتخدم في الهواتف الذكية والمنافـــس لنظام {آي.أو.إس} 

المســـتخدم مع هواتف آيفون، طرح نســـخة من تقنية {غوغل لينس} لمستخدمي هواتف آيفون خالل أيام. يذكر أن تقنية 

{غوغل لينس} تتيح استخدام كاميرا الهاتف للبحث عن المعلومات اعتمادا على تكنولوجيا الواقع المعزز.

} الريــاض - أثـــارت دعـــوى قضائيـــة تقّدم 
بهـــا مكتـــب االتصـــال احلكومـــي لدولة قطر 
فـــي الواليات املتحـــدة ضد أشـــخاص يقول 
إنهم يشـــّنون حملة غير قانونية عبر وســـائل 
لنشـــر  واإلنترنـــت  االجتماعـــي  التواصـــل 
معلومـــات كاذبة، ولإلضرار بشـــركات البالد 
نقاشـــا على شـــبكات التواصـــل االجتماعي 

خاصة موقع تويتر األكثر استخداما 
في منطقة اخلليج العربي.

ودّشـــن مغردون هاشـــتاغ 
_ _عنـــد _تبكي قطر #
أطلقـــه  الـــذي  األميـــركان 
مغردون ســـعوديون والقى 

تفاعال واسعا األحد.
وقال املكتب في الشكوى 
التـــي قدمهـــا ليـــل اجلمعة 

نيويـــورك  بواليـــة  حملكمـــة 
فـــي مانهاتـــن إن املُّدعى عليهم 

استخدموا حســـابات منذ أكتوبر 
 QATAR) (قطر إكســـبوزد) حتت اسم

EXPOSED)، على فيسبوك وتويتر ويوتيوب 
 KICK) “وموقع إلكتروني باســـم ”اطردوا قطر
QATAR OUT) لنشـــر أخبـــار كاذبة عن حكومة 

قطر ”تشمل الترويج ملعاقبة قطر“.
ووصـــف املوقـــع اإللكتروني نفســـه بأنه 
”ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطّرف في 
العالم“ ويشير مرارا إلى ما يعتبره رعاية قطر 

لإلرهابيني واجلماعات اإلرهابية.
وقال مكتـــب االتصال احلكومي إن املُّدعى 
عليهم اســـتغلوا استخدام أســـماء مستعارة 
لنشـــر معلومـــات ســـلبية ممـــا تســـبب فـــي 

أضـــرار ال ميكـــن إصالحها لعمليـــات البالد 
وســـمعتها. وقال أيضا إن نحو خمسة باملئة 
علـــى تويتر  مـــن متابعـــي ”قطر إكســـبوزد“ 
عبـــارة عن برامـــج آلية مما يعنـــي أن معظم 
األخبار الكاذبة تنتشـــر على حسابات حقيقية 

ألشخاص حقيقيني.
وتقـــول الشـــكوى ”منشـــورات وهجمات 
املدعـــى عليهم على وســـائل التواصل 
أو  رأيـــا  متثـــل  ال  االجتماعـــي 
خطابـــا سياســـيا محميـــا من 
واحملتوى  املضمـــون  حيـــث 

والهدف“.
ويســـعى مكتب االتصال 
احلكومـــي إلـــى تعويض لم 
يحـــّدده فـــي الشـــكوى. ولم 
يرد محام عن املكتب مقيم في 
الواليات املتحـــدة على طلبات 

للتعقيب.
واشـــتعل تويتر تعليقات ساخرة 
من ”أكذوبة الـــرأي والرأي اآلخر“ التي تروج 

لها قطر في كل مناسبة.
وكتب حســـاب موجز األخبـــار على تويتر 
”قطـــر تقدر الرأي وتبكي مـــن الرأي اآلخر عند 

األميركان“.
وغّرد حســـاب متســـائال ضمن هاشـــتاغ 
#قطر_تبكي_عند_األميـــركان ”وش فيهـــا 

(ما بها) قطر العظمى زعالنة (غاضبة)“!
وربط بعضهـــم الدعوى بزيارة ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان للواليات 
املتحـــدة األميركيـــة. وفي هذا الســـياق كتب 
عبدالرحمن بن مســـاعد ”قنـــاة اجلزيرة على 

مـــدى الــــ24 ســـاعة يومًيـــا ولشـــهور في كل 
برامجها ونشـــراتها ال تخلو من حديث مكثف 
عـــن األمير محمد بن ســـلمان وصـــوره تظهر 
بها أكثـــر بكثير جًدا من القنوات الســـعودية 
ال ألومهـــا فإجناز محمد بن ســـلمان مســـتفز 
جًدا.. وال ُيْعذُر احلســـاد في الغل مطلًقا ولكنه 

اإلجناز يصنع ُحّسدا“!، وفق تعبيره.
وأضـــاف ”تعالـــى صـــراخ اجلزيـــرة ضد 
األمير محمد بن سلمان قبل زيارته لبريطانيا 
وبذلـــت قطـــر اجلزيرة لتفشـــل الزيـــارة التي 
جنحت جناحا مبهرا وأظهرت حجم االحترام 
املســـتحق لقيمة الرجـــل وإجنـــازه ويتعالى 
صـــراخ مماثل قبـــل زيارته ألميركا وســـُيبذل 
نفس اجلهد لنفس الهدف وســـتكون النتيجة 

هي نفسها.. جناحه وفشلهم“.
مـــن جانبه أكد محمد العثيم ”قطر تريد أن 
تصير دولة لها كيان املشكلة صغرها املتناهي 
وكونها دولة (ميكروســـكوبية) ال ُترى بالعني 
املجّردة.. كل هذا جعل قطر متلك ســـيادة دولة 
وتصرخ بكل اجتاه لعلهـــا تصير دولة ولهذا 

تفعل الشيء وضده لتقول إنها موجودة“.
وتســـاءل مغـــرد ”ملـــاذا يا قطر تشـــتكني 
مغردين بســـطاء مـــن خالل جواالتهـــم هزوا 
عـــرش إمبراطوريتـــك التـــي تعـــج باخلاليا 
العزمية لســـنوات، أين احترام الرأي والرأي 
اآلخر، ألن رأيـــك مخابراتي ضد الغير فعندما 
نهضـــوا دفاعـــا عن دولهـــم هرولت مســـرعة 

بالبكاء عند األميركان“، وفق تأكيده.
فيما أكـــد متفاعـــل ”حرية الكلمـــة لديهم 
هي شتم الســـعودية وما عداها يعتبر جرمية 

معلومات“.
وتهكم مغرد ”الرأي عند قطر مقبول الرأي 

اآلخر أقدم عليه شكوى عند األميركان“.
وتدور في الفضـــاء االفتراضي منذ بداية 

األزمة القطرية حرب إلكترونية معلنة.

قطر تتقدم بشــــــكوى قضائية فــــــي الواليات املتحدة األميركية ضد أشــــــخاص قالت إنهم 
ــــــون مصاحلها، وهو ما أثار تهكما واســــــعا على تويتر ألن ”شــــــعار الرأي والرأي  يضرب

اآلخر“، تبّني أنه مجرد أكذوبة وفق معلقني.

ماذا غردوا؟

@AhmedHassan
ــــــروك حملمد صالح تخطي الـ١٠٠ هدف  مب
أوروبي وتصّدر هدافي الدوري اإلنكليزي، 
صالح أصبح هو الراعي الرسمي لفرحة 

وسعادة املصريني.

@Mhndsin
مشــــــجع يقول إن الالعــــــب محمد صالح 
جدا ممتاز فــــــي كرة القدم.. معناه أنه ٩٩ 
باملئة يصلي للرب الصحيح. لذلك سأدخل 

اإلسالم.

@TheArabHash
مشــــــجع لنادي ليفربول ُيعلن إســــــالمه، 
بعد املســــــتويات الرائعــــــة حملمد صالح 
ــــــى قائمــــــة هدافــــــي الدوري  وتربعــــــه عل
ــــــاز! ويكتب باللغة العربية اإلنكليزي املمت

”أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول 
الله“.

@loulopl
ــــــه ال يحترم  ــــــم يعشــــــق الناجح ولكن العال
الفاشــــــل، وفقــــــك الله أيهــــــا الرائع محمد 

صالح.

@nashwaa
محمد صالح ســــــلب قلوب الناس. هنيئا 
ــــــه قيامه مبا يعزز مفهوم (الدين املعاملة)  ل
ــــــة  ــــــة اخلاطئ فيصحــــــح الصــــــورة النمطي
لإلســــــالم بأخالقه ورقــــــي تعامله. صادق 
خان عمدة لندن حتدث عن هذا املوضوع 
فــــــي فيديو وحتــــــدث عن خوفــــــه من هذا 
النوع من التفكير املريض ضد اإلســــــالم 

واملسلمني في بريطانيا.

shamsofficial

جتاهل األحاِديث املُستهلكة وال تنُظر 
لألحاديث الرديئة، 

اجعل األحترام ِلذاتك 
ُكن َكشخصية عظيمة في عقِلك، 

فالعظمة فن لّن ُيتقنه املُسيُء إليك .

3bdul1ah

"هل تعرف معنى
 أن تنام وتستيقظ 

وأنت تردد -سأجتاوز هذه األيام-؟".

nada9sa

اإلنسان يولد بعقل حر متسائل ثم 
تتلقفه اُألسرة والتعليم واملجتمع 

لتصنع منه عقال يقينيا ال عقال يشك 
ويتساءل ومن هنا ينطلق إرهاب الفرد 

وترهيبه.

أبرز تغريدات العرب

ghathami

ما يضيرك لو سكت...  
إن كنت ال تستطيع قول احلقيقة.

Zi_a_y_d

أكرموا من حتبون بكلمات جميلة، 
وأفعال أجمل،

أرواحنا ُخلقت ِلفترة من الزمن 
وسترحل.

its_phiphi 

أنا ال أحتاج للتهديد بجهنم 
حتى أكون أخالقًيا...

Na9eR_Dashti

نريد مجتمع "الفرد" ال مجتمع 
"اجلماعة"...

مجتمعا مفتوحا للكل. أساسه احلرية 
#علمانية

yiahabibii 

لألمانة؛ الزواج التقليدي مخيف جدًا؛ 
كيف ترتبط مع إنسان بقية حياتك 

اختاره املجتمع لك؟

mobeid  

القراءة الصحيحة 
مثل التغذية الصحيحة.

Salah_Albani 

ُيفّضلون الزواج من املرأة املتدينة ليس 
ألنها ستجلب لهم السعادة بل ألنها 

من أضعف النساء شخصية، ونسبة 
السيطرة عليها والتحكم فيها تفوق 

املئة باملئة..!!

adab 

ملاذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة 
وعندما نحلم وعندما نتعانق وعند 

اخلشوع؟ ألن أجمل ما في احلياة لن 
تراه بعينك بل ستشعر به بقلبك.

تتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية

 #قطر_تبكي_

عند_األميركان هاشتاغ 

أطلقه مغردون القى 

تفاعال واسعا 

األحد

19

شكوى قضائية ضد مغردين: 

قطر ال تحتمل الرأي اآلخر
[ #قطر_تبكي_عند_األميركان ينسف شعار {الرأي والرأي اآلخر}

ريما الرحباني تحذر من تداول أغاني فيروز على اإلنترنت

هاشتاغ اليوم
#محمد_صالح.. ترند عالمي

@MohaLiver
ــــــم ملرحله  ما هــــــذا املــــــرض؟ يعني وصلت
تفرحوا لو حد أسلم بسبب مستوى العب؟ 
يعني هذا اإلنســــــان يبني إسالمه على كم 
هــــــدف ســــــجله صــــــالح؟ ونعم اإلســــــالم 

صراحة، حالتكم مثيره للشفقة.

@Dr_alqarnee
علينا جميعــــــًا أن نحرص على متثيل هذا 
ــــــم، دين اإلســــــالم بصورته  ــــــن العظي الدي
احلقيقية املُشّرفة في جميع املجاالت وفي 

كل امليادين.

ددت الرحباني على أن ما يحصل 
التواصل  ـــع 

عـــي
دة 
طع 
ـة

حات 
ســـمية 

رقة ونهب 
لـــى الحقـــوق 

األصلية  بالنسخ 
الل مـــادي“، الفتة

”موجودة  لبدائـــل
الصفحـــات  علـــى 
أو تلك المتوفرة  ة
إنها  وقالـــت  ـوق“. 
المرفوعة  المقاطع   
ستحذف كما مصادر،

ونفـــت ريما أن يكون المغّني فضل شـــاكر
ي

حصـــل على أي موافقة إلعادة أداء أغنيات يتم
الترويج لها في اإلعالم اآلن بصوته.

بعد تحذير ريما، نشـــر فضل شاكر، فيديو
على صفحته على تويتر، أّكد خالله بأنه سيطل
بحلقة خاصة ضمن برنامج ”االستقصا“
وســـيتحّدث ”الجديـــد“ علـــى قنـــاة
بالتفصيل عما حصـــل معه، كما
ظهـــر فضـــل شـــاكر وهـــو
فيروز للســـيدة  يغنـــي 
”احكيلي أغنيتهـــا 

عن بلدي“.
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محافظة الداخلية في ســـلطنة عمان تشـــتهر بزراعة قصب السكر في شهر أبريل، ثم تبدأ 

عملية عصر القصب بعد عام كامل، إلنتاج أنواع عديدة من السكر.

عراقيـــون جاؤوا مـــن مختلف المناطق لحضور مـــزاد علني للعمالت العراقية القديمة في ســـوق 

الميدان بغداد، لتعود بهم الذاكرة إلى زمن الملكية الذي طوته صفحات التاريخ تحقيق

} نزوى (عمان) - عرف العمانيون محصول 
قصب السكر منذ القدم وحرصوا على زراعته 
ليســــتخرجوا منــــه الســــكر األحمــــر والزيج 

والخمير.
ويســــتخدم العمانيــــون مشــــتقات قصب 
الســــكر في الكثيــــر من االســــتعماالت، ومنها 
عــــالج بعــــض األمــــراض الباطنيــــة، وأيضا 
كمشــــروب دافئ في أيام الشتاء، كما يستخدم 

لصناعة الحلوى العمانية.
محافظــــة  (أقضيــــة)  واليــــات  وتشــــتهر 
الداخليــــة مثل نزوى وبهــــال ومنح والحمراء 
وإزكي بوجود مســــاحات كبيرة من األراضي 
المزروعة بقصب الســــكر، حيث ُتعّد محافظة 
الداخليــــة مــــن المحافظــــات التــــي تشــــتهر 
بصناعــــة وإنتاج الســــكر األحمــــر المصنوع 
من قصب الســــكر، نظرا لما توارثه األبناء عن 

اآلباء في هذه المهنة.
وتعتبــــر زراعــــة محصول قصب الســــكر 
واالعتناء بــــه ومن ثم عصر القصب وتصنيع 
السكر، من األمور التي يحرص عليها المزارع 

في محافظة الداخلية.
وفي إحصائية حديثة بمحافظة الداخلية 
أكــــدت أن إنتاجية العــــام الماضي (2017) من 

السكر األحمر بلغت 154 طنا.
ويقــــوم المزارعون فــــي البدايــــة بتهيئة 
األرض لزراعــــة قصب الســــكر، حيث تتم هذه 
العمليــــة في بداية شــــهر أبريل مــــن كل عام، 
ويقــــوم خاللها المزارع بتنظيف األرض، ومن 
ثم غرس عقل قصب الســــكر، وما إن تبدأ هذه 
العقــــل بالظهور مكونة عيدان قصب الســــكر، 
حتى تبــــدأ بعدهــــا عمليــــة تنظيف ســــيقان 
المحصــــول وإزالة القشــــور واألوراق الجافة 
منه، ثم يقــــوم المزارع بعمليــــة ربط العيدان 

ببعضها بعضا لتكــــون أكثر صالبة ومقاومة 
للرياح والظروف المناخية التي يتعرض لها 
المحصول، ويتعهد المزارع منتوجاته بالري 
والتنظيف والتســــميد باستمرار حتى يضمن 

الحصول على إنتاج وفير.
وبعد عــــام كامل من زراعة قصب الســــكر 
وتحديدا في شــــهر مــــارس من كل عــــام يبدأ 
المزارع باالستعداد لعصر القصب، من خالل 
قطع القصب وتنظيفه بإزالة األوراق والقشور 
الجافــــة، ثم ربطــــه في حزم لنقلــــه إلى إحدى 
المعاصر المتوفرة في واليته (قضائه)، بعدها 
يتم عصر القصب باســــتخدام وسائل حديثة 
بعد أن كانت العملية تتم ســــابقا باســــتخدام 

آالت حديديــــة ضخمــــة تديرهــــا الحيوانات، 
وتطّور األمر بعد ذلك بإدخال مولدات خاصة، 
واآلن صارت تعتمد على الطاقة الكهربائية، ثّم 
يتم تجميع عصير السكر بعد ذلك في حوض 
صغير مغلق تعادل سعته سعة المرجل الذي 

سيتم تكرير السكر فيه.
يقول خلف بن خلفان المســــروري صاحب 
معصرة حديثة في والية (قضاء) منح، إنه بعد 
امتالء الحوض بعصير القصب يتم نقله إلى 
المرجل المعد للتكرير حيث يتم غلي العصير 
وإزالة الشــــوائب، وتستمر هذه العملية قرابة 
3 ســــاعات حتــــى ينضــــج العصيــــر ويتبخر 
الماء الموجود به ويتحول إلى ســــكر ســــائل 

مع إضافــــة بعض من ماء الــــورد أو النكهات 
األخرى حســــب الطلــــب، بعد ذلك يتــــم تفريغ 
المرجل بنقــــل المحتويات إلى برك أخرى في 
مخازن مغلقة بعيدا عن أشعة الشمس، حيث 
يتّم تجفيف الســــكر األحمر في برك خاصة أو 
في وعاء مصنوع من ســــعف النخيل (جراب) 
وتتــــم خــــالل هــــذه العمليــــة تصفية الســــكر 
ليصبــــح جافا وذلك من خــــالل وجود فتحات 
تســــمح بخروج السكر الســــائل أو ما يسمى 

محليا بـ“الخمير“. 
ويؤكد المســــروري على أهميــــة أن يكون 
مصنع عصر قصب الســــكر نظيفــــا، بدءا من 
عملية غسل القصب مرورا إلى مرحلة العصر، 
حيث تســــتخدم حاليا مضخات حديثة، ويمر 
السائل المعصور ويسمى ”الشارج“، في قناة 
مغلقة حتى وصوله إلى المرجل، ويســــتخدم 
مصنع المسروري مضخات لتوفير النار بدال 
عن األخشاب تفاديا لتلوث البيئة، ويؤكد على 
ضرورة بقاء الســــكر المطبــــوخ داخل مخازن 

نظيفة لتجفيفه. 
من جانبه قال إبراهيم بن محمد الريامي، 
صاحب معصرة قصب ســــكر في والية نزوى، 
إن طبخ الســــكر بالنار المنبعثة من األخشاب 
أكثر قوة على إنضاج السكر، فهو يحتاج إلى 
نار عالية الحرارة ودائمة االشتعال، وبعد أن 
يتم تجفيف الســــكر في األوانــــي يتم تخزينه 
لوقت الحاجة وعرضه للزبائن، مشيرا إلى أن 
السكر األحمر يســــتخدم في صناعة الحلوى 
العمانيــــة وغيرها مــــن الصناعــــات األخرى، 
ويتم بيعه بالتفصيل أو بالجملة، وكذلك يلقى 
الســــكر األحمر رواجا كبيرا بيــــن العمانيين 
حيــــث يســــتخدم كعــــالج لبعــــض األمراض 

المعوية.

وتعد والية (قضــــاء) بهال من أكثر واليات 
محافظــــة الداخلية زراعة لقصب الســــكر، ثم 
واليــــة منح فــــي المرتبة الثانيــــة تليها والية 
نزوى ومن ثــــم والية إزكي، ويقوم المزارعون 
بتحويل عصير قصب الســــكر إلى سكر أحمر 
لسهولة تســــويقه، وألن فترة صالحيته تكون 

طويلة.
وهنــــاك ُمنتجات أخرى من قصب الســــكر 
مــــن بينها ”الزيج“، وهو عبارة عن ســــكر أقل 
كثافة ويســــتخدم كبديل للعســــل الطبيعي أو 
عســــل النخيل (الدبس) ويتم تصنيعه بنفس 
خطوات صناعة الســــكر لكن فــــي فترة زمنية 
أقــــل، حيث ال يتــــم تجفيفه بالكامــــل كما تتم 
إزالة الشوائب منه أكثر من مّرة وعند نضجه 
تتم إضافة مــــاء الورد والهيل والزعفران إليه 

ومن ثم تسويقه.
كذلــــك  الســــكر  قصــــب  منتجــــات  ومــــن 
”البلوج“، وهو ســــكر أعلى جودة من الســــكر 
األحمر وخطوات صناعته تتّم بتصفية عصير 
القصب على عــــدة مراحل حتى يتم الحصول 

على سكر عالي الجودة وخاٍل من الشوائب.
الجدير بالذكــــر أن وزارة الزراعة والثروة 
السمكية قامت في محافظة الداخلية بتطوير 
زراعة قصب الســــكر للمحافظة على المصادر 
الوراثيــــة العمانيــــة ألصناف قصب الســــكر، 
ورفع إنتاجية وحدة المســــاحة في األراضي 
حثــــت  كمــــا  باألفــــالج،  المرويــــة  الزراعيــــة 
المزارعيــــن على تحديث معامل تكرير ســــكر 
القصب بهــــدف تطوير عمليات اســــتخالص 
الســــكر األحمــــر، وتطوير وتأهيــــل المصانع 
التقليدية العاملة في استخالص واستخراج 
الســــكر، وكذلــــك تطويــــر عمليــــات التعبئــــة 

والتغليف.

} بغــداد – يدفع الحنين إلـــى الزمن الماضي 
عـــددا كبيـــرا مـــن العراقيين إلـــى البحث عن 
مقتنيات في سوق تباع بها مواد قديمة نادرة، 
لتعود بهم الذاكـــرة إلى ذلك الزمن الذي طوته 

صفحات التاريخ.
فـــي مقهـــى ”المدلـــل“، يحتشـــد نحو مئة 
شـــخص جاؤوا مـــن مختلف مناطـــق العراق 
لمتابعة مزادات تقام في سوق الميدان، إحدى 

أقدم األسواق في وسط بغداد.
يقول علي حكمت البالغ 52 عاما، وهو دّالل 
بضائع في هذه الســـوق ”لدى الزبائن شـــعور 

بالحنين“.
ويضيـــف ”العمـــالت الصادرة مـــن البنك 
كانت أفضل من حيث نوعّيتها وصناعتها في 

الماضي، لهذا السبب األسعار ترتفع“.
ويرتفع صـــوت هذا الرجـــل الضخم الذي 

يمارس المهنة منذ العام 1992، ليعلن عّما 
يعـــرض للبيع، ومن ذلـــك أوراق نقدية 

وعمـــالت معدنية وطوابع وأوســـمة 
يعـــود تاريـــخ معظمهـــا إلـــى زمن 

الملكية في العراق (1958-1921).
ومن المعروضـــات أيضا عمالت 

الحكـــم  بدايـــة  إلـــى  تعـــود 
الجمهوري لعبدالكريم قاســـم 
الســـوق  لكـــن   ،(1963-1958)
تخلو مـــن أي مقتنيات تعود 
إلـــى الزمـــن الطويـــل لحكـــم 

صدام حسين.
يقول أحمـــد كمال (53 عاما) 

وهو مدير مكتـــب وكاالت عقارية 
فـــي بغـــداد ”مؤكـــد أننا نشـــعر 

بالحنيـــن إلـــى العهـــد الملكي، كل 
منجزات اإلعمار الرئيسية في البلد 
تعود إلى ذلك العهد، بكل أشـــكالها؛ 

الجسور والسدود وما تبقى“.
ويضيـــف أحمـــد وهو يحتســـي 
الشـــاي ”نتحســـر علـــى الماضـــي، 
الحقبـــة الملكية مّثلـــت بداية الدولة 
العراقية.. إن قارّنـــا الماضي باليوم، 

أكيد أن الحال كان أفضل“.
ويشـــاطره سعد محســـن (43 عاما) 

الـــرأي قائال إن زمـــن الملكية ”كان أكثر 
ديمقراطية وأكثر نقاء من اآلن“.

ويقول محسن وهو أستاذ في التاريخ 
الحديث في جامعـــة بغداد ”كنا بعيدين عن 

الدم والقتال الذي عرفناه“ بعد ذلك الزمن.
في العقود األربعة الماضية شـــهد العراق 
حربين طاحنتيـــن، تالهما اجتيـــاح أميركي، 
ثم تدهور أمني، وهجـــوم كبير لتنظيم الدولة 

اإلســـالمية المتطّرف انتهى بدحر التنظيم في 
آخر العام الماضي.

ويقول حســـين الحكيم، وهو تاجر مالبس 
(43 عامـــا) مظهرا بفخـــر قطعتين تعودان إلى 
عهد الملكين غـــازي وفيصل الثاني بين عامي 
1938 و1953، ”أنـــا مولـــع بالماضـــي، وأهتـــم 

بتاريـــخ بلدي مـــن خالل مـــا أجمع 
من مقتنيات، منـــذ العهد العثماني 
وحتـــى الجمهـــوري، لكني أفضل 

العهد الملكي“.
المـــزاد المقـــام فـــي هـــذا 
المقهى مميـــز ليس من حيث 
فحســـب،  المعروضة  القطع 
وإنمـــا ألن القّيميـــن عليـــه 
يديرونه على أساس ”بيع 
كل شيء بغّض النظر عن 
يمنح  ما  وهو  السعر“، 
الكثيرين فرصة شـــراء 

قطعة ما بسعر في المتناول.
ويقـــول عـــالء الحســـيني، وهو 

موظف حكومـــي في الخامســـة والثالثين 
جاء من محافظة النجـــف جنوب بغداد، 
إنه يجمع هذه المقتنيات ليعّلم أوالده 
تاريخ بلدهم من خاللها، مشـــيرا هو 
أيضـــا إلى أنه يتحّســـر على العهد 

الملكي.
لكن هذا الحنين لم ُيترجم بشيء 
عملي، فالشريف علي بن 
الحسين المطالب بعرش 
العراق لدى وصوله 
بغداد في العاشر من 
يونيو 2003، لم يجد 
الكثير من اآلذان 
الصاغية.
وفشل هذا 
الشاب المتحدر 
من ساللة العائلة 
الملكية التي 
حكمت العراق، 
في الفوز في 
االنتخابات 
البرلمانية. 

يقـــول عبدالكريم صبـــري (75 عاما) الذي 
يدير مجلة ”هوايتـــي“ المتخصصة بالطوابع 
والعمـــالت النقديـــة القديمـــة ”الماضي دائما 

أكثر جماال ألنه زمن الذكريات“.
لكنه يلفت إلى أن الكثيرين من المتواجدين 
هنـــا فـــي المقهى ال يعرفـــون الشـــيء الكثير 
عن تاريـــخ بلدهم، وهم ”يشـــترون فقط ألنهم 

يملكون المال وألن ذلك استثمار جيد“.
يقول محمد جاســـم أحد المغرمين بجمع 
العمـــالت القديمـــة والطوابـــع البريديـــة إن 
العمـــالت العراقية للحقبـــة الملكية ذات قيمة 
تاريخيـــة ألن هـــذه الفترة شـــهدت متغيرات 
كثيرة، كان فيهـــا العالم خارجا للتّو من حرب 
عالمية وأحداث لســـقوط الدولـــة العثمانية 
ونشـــأة الكثير من الـــدول العربية 
فالعمـــالت  واســـتقاللها، 
الملكيـــة العراقيـــة 
تعكس  قديمـــة  عمالت 
الحقبـــة  هـــذه  تاريـــخ 
لذلك تجد هـــواة األنتيكا 
يبحثـــون عنهـــا لقيمتهـــا 
الجمالية والتاريخية وحتى 

الربحية.
فالقيمـــة الماليـــة للعملـــة 
يحكمها التاريخ وعدد الطبعات 
المتوفـــرة، فهناك عمالت اندثرت 
واختفت وإن وجدت ستكون غالية 

الثمن.
وال يقتصـــر بيع النفائـــس التاريخية على 
المـــزادات العلنية فالمغرمـــون بجمع التحف 
والوثائق التاريخيـــة يبحثون عنها أيضا في 
محـــالت األنتيكا، وهي محـــالت جميلة تفوح 

منها رائحة التاريخ والتراث.
الذي يقع في ســـاحة  ففي خـــان ”المدلل“ 
الميـــدان وســـط بغـــداد توجد دكاكيـــن تبيع 
المقتنيـــات والتحـــف النادرة مثل الســـيوف 
وأجهـــزة  البريديـــة،  والطوابـــع  والخناجـــر 
والتماثيـــل  الفخاريـــة  واألوانـــي  الراديـــو، 
النحاســـية والبرونزيـــة والســـاعات الرملية 
وغيرهـــا مما طـــال عمره وأصبـــح يعد وثيقة 

لحقبة تاريخية.
وفي سوق الهرج يعرض التجار إلى جانب 
أصناف أخرى من التحف التاريخية العمالت 
العراقية القديمـــة مثل الدينار العراقي وفئات 
مختلفة من الخمسة والعشرة دنانير، روبيات 

وليرات عثمانية ذهبية وفضية.
يقـــول ناظم الذي يجمـــع العمالت القديمة 
ويتاجـــر بها أيضا إنه ال بـــد للتاجر أن تكون 
لديـــه معرفـــة بتاريـــخ المطبوعـــات النقدية، 
ويتداول أيضا بالسوق الدينار العراقي الذي 
اســـتبدل بعد نهاية حكم الزعيم قاسم، وهناك 
ايضا الليرة الذهبية والمجيدي والقرش وهي 
عمـــالت عثمانيـــة تم اســـتبدالها بعـــد دخول 
البريطانييـــن للعراق، وهنـــاك عمالت أجنبية 

يعود تاريخ بعضها إلى بداية العام 1800.

ــــــب ال تكفي العراقيني لتوثيق تاريخ بالدهم، لذلك هــــــم يبحثون على الوثائق والتحف  الكت
ــــــة يعتقدون أنها األفضل في  والعمــــــالت القدميــــــة ليحتفظوا بها حتى يتباهوا بحقبة زمني
تاريخ بلدهم، فجمع العمالت املطبوعة واملسكوكات القدمية أصبح هواية واستثمارا تقام 

املزادات فيأتيها العراقيون من كل املناطق

صناعة السكر حالوة العمانيني منذ القدم

السكر األحمر سيد الحلوى العمانية

عراقيون يشدهم الحنني 
إلى زمن امللكية

[ مزاد لعمالت تشهد على بداية الدولة 
 [ جمع التحف النادرة هواية واستثمار جيدان

تها وصناعتها في
عار ترتفع“.

جـــل الضخم الذي
19، ليعلن عّما 

وراق نقدية 
وأوســـمة 
لـــى زمن

.(195
ضا عمالت 

ـــم
ــم 
ق 
ود

ــم 

عاما) 
عقارية 

نشـــعر 
لكي، كل 
البلد في

شـــكالها؛ 
ى“.

يحتســـي
لماضـــي، 
ية الدولة 
ي

ي باليوم، 
و ي

ن (43 عاما) 
ية ”كان أكثر

آلن“.
تاذ في التاريخ 

”كنا بعيدين عن 
بعد ذلك الزمن.

ضية شـــهد العراق
اجتيـــاح أميركي،
كبير لتنظيم الدولة

وإنمـــا ألن القيميـــن عليـــه 
”بيع يديرونه على أساس
كل شيء بغّض النظر عن 
بيع س ى يرو ىي

يمنح ما  وهو  السعر“، 
الكثيرين فرصة شـــراء

قطعة ما بسعر في المتناول.
ويقـــول عـــالء الحســـيني، وهو 

موظف حكومـــي في الخامســـة والثالثين
جاء من محافظة النجـــف جنوب بغداد،
أوالده إنه يجمع هذه المقتنيات ليعّلم
ب وب ج ج بن

تاريخ بلدهم من خاللها، مشـــيرا هو
أيضـــا إلى أنه يتحّســـر على العهد

الملكي.
لكن هذا الحنين لم ُيترجم بشيء

ي

عملي، فالشريف علي بن
الحسين المطالب بعرش
العراق لدى وصوله
بغداد في العاشر من
2003، لم يجد يونيو
الكثير من اآلذان
الصاغية.
وفشل هذا
الشاب المتحدر
من ساللة العائلة
الملكية التي
حكمت العراق،
في الفوز في
االنتخابات
البرلمانية.
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محافظة الداخلية في ســـلطنة عمان تشـــتهر بزراعة قصب السكر في شهر أبريل، ثم تبدأ

عملية عصر القصب بعد عام كامل، إلنتاج أنواع عديدة من السكر.

لني للعمالت العراقية القديمة في ســـوق 

ذي طوته صفحات التاريخ

بيدي وثائق الزمن الجميل

األوراق النقدية كتب تاريخ

العراقيون يبحثون عن تاريخ بال حرب

الشريف علي بن الحسين 

شاب متحدر من ساللة 

العائلة الملكية التي 

حكمت العراق يطالب 

بعرش البالد



أكدت دراســـة أن إضافة الكمون أو الشـــبت إلى البروكلي والقرنبيط والفاصوليا الســـوداء املخلوطة بالذرة، قد تســـاعد في إقناع 
طالب املدارس الثانوية بتناول الخضروات خالل وجبة الغداء. أسرة

} ماينــز (ألمانيــا) - تفخـــر ألمانيـــا بنهجها 
التقدمـــي في توفيـــر فرص الرعايـــة والتكامل 
لألشـــخاص من ذوي اإلعاقات العقلية، ســـواء 
كان ذلك مـــن خالل توفير الطعام أو اإلســـكان 
أو الوظائـــف، إال أنه حتـــى هنا، من الممكن أن 
يتم الدفع بشـــوق األشـــخاص من ذوي االعاقة 
العقليـــة إلقامة عالقة حميمية وجســـدية، إلى 
هامش أجندة الرعاية المجتمعية، والتي غالبا 

ما تعتبر ترفا أو موضوعا محرما.
وتقـــول أخصائيـــة اجتماعيـــة تدعى لوتا 
بـــرودت ”عندما جـــاء إلّي أشـــخاص من ذوي 
اإلعاقات العقلية في مخيمات العطالت للتحدث 

بشـــأن مواضيع حميمية، شـــعرت باإلحراج“. 
وشـــرعت برودت (32 عاما) في تأسيس ”مركز 
ليبيـــل لتقديـــم المشـــورة“، في مدينـــة ماينز 
الواقعـــة غربي البالد، حيـــث يركز على اإلعاقة 

العقلية والرغبة الجنسية.
ومن ناحيـــة أخرى، تقول خبيـــرة الرعاية 
االجتماعية سفينيا هيك، إن المركز يعد منظمة 
فريدة فـــي ألمانيا. وتقوم برودت التي تشـــعر 
بأنها ليست على قدر كاف من التدريب لمعالجة 
مجال معـــروف بأنه ذات أهمية كبيرة، بتدريب 
إضافي متخصص في ”معهد التعليم الجنسي 

بدورتموند“.

ومنذ تدشين مركز ”ليبيل“ في مايو من عام 
2015، أجرت هي وزميلها لينارت زايب أكثر من 
200 جلســـة استشارية مع أشـــخاص من ذوي 
اإلعاقـــات العقلية وأقاربهـــم ومهنيين يعملون 
في مرافق تخص أشـــخاصا من ذوي اإلعاقات 
العقلية. وهناك على سبيل المثال، سفين الذي 

جاء إليهم مذهوال بسبب انهيار
عالقتـــه. ويقـــول زايـــب (33 عامـــا)، الذي 
يفتـــرض أنه يشـــهد حالـــة من انكســـار القلب 
الكالســـيكية وألـــم االنفصـــال ”كان فـــي حالة 
ســـيئة“. إال أن زايـــب أدرك ســـريعا أن عالقـــة 
سفين كانت قد تمت من خالل وسائل التواصل 
االجتماعـــي فقط، مـــن خالل الكتابة وإرســـال 
الصـــور. ويضيـــف أن ”هـــذا يـــدل على ضيق 
المفاهيـــم والصور النمطية التي لدينا بشـــأن 

األمور الجنسية وإقامة العالقات“.
ومـــن ناحية أخرى، يعد الحب واالشـــتياق 
والشـــعور بالعاطفة من جانـــب ذوي اإلعاقات 
إلدارة  بالنســـبة  بحـــث  مجـــاالت  العقليـــة، 
العمـــل االجتماعـــي الخاصة بخبيـــرة الرعاية 
االجتماعية، هيك، في جامعة دارمشتات للعلوم 

التطبيقية.
وترى هيـــك عقبة رئيســـية في مـــا يتعلق 
بـ“المحرمـــات المزدوجـــة الخاصـــة بالجنس 
واإلعاقة العقلية“، وهـــو ما يجعل من الصعب 
للغاية، بالنســـبة لجميع المشـــاركين، االتفاق 
على كيفية التوفيق بين هؤالء اآلباء أو غيرهم 
مـــن مقدمي الرعاية، المســـؤولين عن البالغين 
من ذوي اإلعاقات العقلية، والذين في الكثير من 
األحيان يضعون حـــدودا صارمة على التعبير 
عن الرغبة الجنســـية. وفي الوقت نفسه، تقول 
 “in.betrieb” بترا هاوستشـــايلد مـــن منظمـــة
غير الربحية والتي تتخـــذ من ماينز مقرا لها، 

وتمنـــح أكثـــر من 630 شـــخصا معاقـــا فرصة 
التعليم والعمل ”إن اآلباء غالبا ما يكونون في 
حيرة تماما، وال ســـيما مع البنات، يكون هناك 
قلق كبير حـــول خطر حدوث حمل غير مرغوب 
فيه“. وعادة ما ينظر أقارب األشخاص من ذوي 
اإلعاقـــة العقليـــة إلى الجنس علـــى اعتبار أنه 
”مشـــكلة مرفهة“ وأنهم ال يجـــب عليهم التعامل 
معها، بحســـب ما تقوله هاوستشايلد. وتقول 
برودت إن النســـاء من ذوات اإلعاقات العقلية، 
أكثر عرضة لإلصابة بالعنف الجنسي، بنسبة 
أربعـــة أضعاف أكثر من الرجال. وقد حدث ذلك 
مع كل امرأة تقريبا أجرت معها المشـــورة في 
مركـــز ليبيل. وتوضـــح ”عادة ما تكـــون هناك 
حاجة ماسة إلى الحديث بشأن ذلك، ثم أحاول 
منح القوة لهؤالء النســـاء، ونبحـــث معهن ما 
يمكننا القيام به اآلن بشأن ذلك، وكيف يمكنهن 

اكتساب قوة من تلك التجربة“.
وفـــي المقابـــل، عادة مـــا يعانـــي الرجال 
مـــن ذوي االعاقة من الرفض والتمييز بســـبب 
إعاقتهـــم، عندما يقعون في حب شـــخص غير 
معـــاق. ويقول زايب ”حتى التواصل األول، من 

الممكن أن يؤدي إلى إصابة عاطفية“.
وعادة مـــا تبدأ االستشـــارة بإجراء مقابلة 
أولية حول وضع الشخص ومخاوفه الخاصة. 
ومن الممكن أن تـــؤدي المالحظات إلى تعاون 
استشـــاري مـــع العديد من جلســـات المتابعة، 
إال أن الموظفيـــن يؤكـــدون أن ذلـــك هو مصدر 
تعليمي أكثر منه عالجيا. وتتلقى هاوستشايلد 
طلبـــات للحصول على استشـــارة مـــن جميع 

أنحاء ألمانيا،
تشـــعر بأنها مـــن األفضل أن تتـــم إحالتها 
إلـــى منظمة برودت. إال أن مركـــز ليبيل يواجه 

مستقبال غامضا.

تدريب املعاقني عقليا على العالقات الحميمية

} األم مخلوق رائع ال يمكن وصفه، ال 
توجد كلمات في كافة لغات العالم تستطيع 
أن توفيها حقها، فهي السند والدرع الواقي 

لألسرة، الممتصة للصدمات حال وقوعها 
أو تفاديها، الحائط القوي الذي يلوذ به 
الجميع وقت انهيارات الكثير من حولنا.

أم وصديقة، أخت وجارة، جدة وطفلة، 
صبية حنونة وشريكة أوقات اللعب والجد 

والمرح، مربية ومعلمة وضابطة إيقاع 
للحياة، هي طبيبة أطفال، غسالة وطباخة،  

هي محور الحياة الذي يدور الجميع في 
فلكه، فهي النواة الرئيسية الجاذبة لمن 

حولها، تجسد مفهوم ”الكل في واحد“ 
هي عسكري المرور الواقف بالمرصاد لكل 

مخالفة، عامل المطافئ القادر على إنقاذ 
الجميع والمرور بهم لبر السالمة وشاطئ 
األمان، الماء البارد ونسمة الهواء العليل 
في حر الصيف، ودفء شمس العصاري 

في أيام الشتاء القارس، شقية، أبية، فاتنة 
ومفتونة.

مسكونة بحب وعذابات غيرها، فهي 
الكائن الوحيد الذي ال يحيا حياة واحدة 

بل تضم لعمرها حيوات من حولها، تعيش 
ألبنائها وزوجها وبهم، تدخل راغمة، 

راضية في كافة التفاصيل بال شكوى وال 
أنين، ههههه ولمن تشكو؟ فهي األذن التي 
تسمع وليست اللسان المبادر بالشكوى، 

قدرة األمهات على االحتواء تفوق الخيال، 
تقهر كل األمثال الشعبية البالية القائلة 
إن ”صاحب بالين كاذب وصاحب ثالثة 

منافق“، فوحدها األم تتماهى في مشكالت 
كل من هم حولها لدرجة االتحاد مع كل 

التفاصيل، ففي معظم األوقات وما أكثرها 
تقوم بأكثر من عمل في وقت واحد.

قدرة هائلة وسعة صدر لحل مشكالت 
األبناء، وفك طالسم شيفرة الفتاة المراهقة 
والشاب المتمرد، تستمع لتفاصيل يومية 

من زوجها وأبنائها ومن الممكن أن تشارك 
في نفس الوقت في االعتناء بأمها المسنة 

وحماها المريض، ومشكالت عائلية عارجة 
على بيتها في زيارات أسرية خاطفة تزين 
يومها المشحون، وساعات عمل واعتناء 
بمنزل وإطعام، وحب، وحنان، ناهيك عن 
تحملها لسخافات أصدقاء األبناء واللغة 

الشبابية العجيبة، خالفات ابنتها المراهقة 
مع صديقتها قد تهدد استمرار عالقتهما 

وتريد الفتاة الحفاظ على صديقة طفولتها 
لكنها الكرامة، وكرامة المراهقات لها شكل 

آخر فمن يدفع فاتورة بقاء تلك العالقة 
وعودة المياه إلى مجاريها غير األم.

هي الجسر الواصل بين األب واألبناء 
في كافة التفاصيل، قنطرة عبور آراء 

األبناء الشبابية الغريبة والوصول بها 
إلى أذن وعقل األب بل وانتزاع الموافقة 

منه على المستحيالت، هي حاضنة عذاب 
الحب األول، ومجففة دموع قهر الفراق بعد 

عالقات ظن أصحابها أنها نهاية العالم.
هي األم مخلوق معجون بالحب، 

سرديات وروايات، أبحاث نقدية ودراسات 
كثيرة تحاول الوصول إلى تالفيف مخ 

”الكائن األم“ ولكنها تقف عاجزة. بمجرد 
أن يركل الجنين أحشاءها بقدميه تتفجر 

بداخلها طاقة هائلة من الحنان، تضم 
وتهدهد بال ضجر، يا الله على جمالها 

وروعة تدفقات مشاعرها كالشالل ال يهدأ 
وال يكف عن االندفاع.

يحتفل العالم بعيد األم كل عام وأترقب 
الجديد في عالم األمومة، فيتبارى شعراء 

وكتاب في قصائد جاذبة تحدث ضجة 
إعالمية وزخما، وجديد هذا العام إطالق 

”اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم“ 
مبادرة لفتت نظري ألمهات، معجونات 

بوجع األبناء وشظف العيش فأطلقن على 
منصات التواصل االجتماعي مبادرة راقية 

للتوعية بأهمية مساندة طالب التعليم 
الثانوي تحت اسم ”أنقذ طالبا ثانويا“، 

لرفع العناء عن األسر المصرية والتخفيف 
من حدة التوتر الذي تسببه الثانوية العامة 

وما تفعله باألسر. 
فالثانوية في بالدي هم ال يمكن وصفه 
وال تحمله، تضيف لألسر المصرية أعباء 

تفوق الخيال، مادية ونفسية، حالة من 
التأهب الشديد ترتفع درجته كلما اقتربت 

الساعة وجاءت أوراق نتيجة الحائط 
بتاريخ االمتحان النهائي لتدخل األسر 

بأكملها في ماراثون للفوز بالنجاح، ليس 
غريبا أن تطلق األمهات المبادرة رغم 

كون اآلباء هم المتكبدون لثمن الدروس 
الخصوصية، ولكنها األم يا سادة، 
ترموميتر األسرة وبوصلة الحياة.

تحية لكل األمهات الالتي يتماهين 
مع أبنائهن، تحية لي وألمي، وصديقاتي، 

ولقارئات في كل مكان ال أعرفهن باالسم 
ولكنني أحبهن وأكتب لهن تحية إعتزاز 
وتقدير على كل ما يقدمنه من تضحيات، 
ألف قبلة لهذا الكائن االستثنائي الرائع.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

أنقذوا طالب ثانوية عامة
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باتجاه طريق الحب مهما كان

ماجد محفوظ

} احلديـــث عـــن قدرة الـــزوج اجلنســـية في 
املجتمعات العربية يعتبر من األمور املسكوت 
عنها والتي تشـــكل خطا أحمر لـــدى الزوجة، 
وجتبر فـــي الكثير من األحيـــان على الصمت 
وعـــدم الشـــكوى بنـــاء علـــى نصائـــح األهل 

واألصدقاء.
وقد يصـــاب الرجـــل بالضعف اجلنســـي 
ألســـباب طبيـــة، منهـــا تراجع إفـــراز هرمون 
تستوســـتيرون مع التقدم في العمر أو بسبب 
أمراض عضوية أو ضغوط نفسية، وأيضا قد 
يحدث نتيجة أسباب نفسية أو اجتماعية مثل 
عدم توافقه مع الزوجة أو تعرضه ملشكالت في 
محيط الســـكن الذي يعيش فيه، باإلضافة إلى 
التعب الشـــديد واإلرهاق والتوتر الذي يعاني 
منه الرجال غالبا بســـبب ضغوط العمل طوال 
اليوم، كما أن التدخني واإلكثار من املشروبات 
الكحولية قد يكونان أحد األسباب، إلى جانب 
اإلصابة مبرض الســـكري أو أمراض القلب أو 

أمراض اجلهاز البولي.
ويقـــول الدکتـــور کمال شـــعير أســـتاذ 
أمـــراض الذكـــورة والعقم بجامعـــة القاهرة: 
هناك انتشار كبير لظاهرة انعدام وجود رغبة 
جنســـية عند الرجال في عدد مـــن املجتمعات 
العربية، وهناك شـــكل آخر من شـــكل العزوف 

عن اجلنس لدى الشباب.
وعـــرف شـــعير الضعـــف اجلنســـى بأنه 
اســـتمرار عـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول إلى 
االنتصـــاب أو احلفاظ على اســـتمراره لفترة 
كافية لعملية جنســـية كاملة، موضحا أنه من 
املمكـــن أن يســـبب الضعف اجلنســـي تأثيرا 
جســـديا وعاطفيا كبيرا على الرجل، وبالتالي 
علـــى شـــريكة حياته. وأوضح أن الســـبب في 
تصاعـــد هـــذه الظاهرة مـــرده االختالف الذي 

طرأ على منط احليـــاة اآلن عما قبل، فقد زادت 
عناصـــر القلـــق والتوتـــر، فالشـــباب يفكر فى 
إمكانيـــة حصولـــه علـــى عمل من عدمـــه، وهل 
يســـتطيع أن تكـــون لديه شـــقة يؤثثها؟ ومثل 
هذه اآلمال في مواجهة الواقع تصيب الشـــباب 
باإلحباط واليأس والتوتر العصبي املستمرين، 

مما يؤثر على عواطفه ورغباته بشكل سلبي.
ووفقا لشـــعير، هنـــاك باإلضافـــة إلى ذلك 
عيوب خلقية يولد بهـــا الطفل منها مثال حالة 
اخلصيـــة املعلقـــة، وفيهـــا يبدو الرجـــل دون 
خصيتـــني بينما هـــي موجودة داخـــل البطن، 
وهذه العيوب تظهر إما بسبب أمراض وراثية 
فـــي عائلـــة األب أو األم، وإمـــا أن تكون طفرة 
وراثية، مبعنى أال تكون لها ســـابقة في أي من 

العائلتني.
وفـــي مثل هـــذه احلـــاالت ظهر مـــن خالل 
التشـــخيص الطبـــي للكثيـــر من احلـــاالت أن 
الطفـــرات التـــي حتمـــل عيوبا خلقية تســـبب 
عقم الرجـــل منذ مولده لتأخر ســـن زواج األب 
واألم، وتتراوح هذه العيوب اخللقية بني درجة 
انعدام اخلصوبة بشكل نهائي أو بسبب عيوب 

قابلة للعالج الطبي أو اجلراحي.
كمـــا نبه إلى أنـــه من األســـباب اجلوهرية 
التـــي قد تؤدي إلى انعـــدام الرغبة في اجلنس 
أو عقم الرجال أو الضعف اجلنسي لديهم، هو 
تنـــاول أدوية حتمل في مكوناتهـــا كيمياويات 
تؤثـــر علـــى اجلهـــاز التناســـلي، أو التعرض 
جلراحات غير جيدة، حيث ميكن أيضا أن يفقد 
الرجل قدرته على اإلجناب إذا أصيب بأمراض 
جرثومية معدية في اجلهاز البولي–التناسلي.

لكــــن مــــا يجعــــل عــــالج حــــاالت الضعف 
اجلنســــي أو العقــــم بــــني الرجــــال صعبا هو 
التقاليــــد االجتماعيــــة واملفاهيــــم الثقافية في 
املجتمعــــات العربية، وهي التقاليد التي جتعل 
الرجــــل يخجل مــــن االعتراف بأنــــه يعاني من 
الضعــــف اجلنســــي، وهــــو ما يجعلــــه يرفض 
الذهاب لطبيب متخصص في العقم أو اجلهاز 
التناســــلي لعالجه من الضعف اجلنســــي، أو 
حتــــى قد يقبل على مضض بأن يذهب للفحص 

الطبي.
وبّني أنه قد ثبت علميا أن عالج عقم النساء 
أسهل من عالج ضعف القدرة اجلنسية أو عقم 
الرجال، وذلك ألن عقم الرجال أو ضعف القدرة 
اجلنســــية لديه يحدث نتيجة أســــباب عضوية 
أو نفسية أصعب في التشخيص والعالج، ألن 
التركيب التناسلي للرجل ليس واضحا كما هو 

احلال في التركيب التناسلي للنساء.
وحذر شعير في نفس الوقت من االستجابة 
لإلعالنات التجارية التي تعلن عن املنشــــطات 
اجلنســــية بشــــكل جتاري ودون أن تكون لدى 
من يلجأ ملثل هذه املنشــــطات وصفة طبية بها، 
أو يتأكــــد من صالحيتها للتداول بشــــكل طبي 
آمن، حيث يبدي شــــكوكه في أن تكون مثل هذه 
املنشطات اجلنسية والتي تظهر من وقت آلخر 
ويتــــم الترويج لها بشــــكل جتاري واســــع، قد 
خضعت في أي وقت مــــن األوقات لالختبارات 

املعملية الضرورية قبل طرحها في األسواق.
وأكــــد أن الضعف اجلنســــي يأتــــي نتيجة 
للتقدم فــــي العمر واإلصابة مبرض الســــكري 
وقرحة املعدة والتهاب البروســــتاتا وأعراض 

االكتئــــاب واإلفراط فــــي تنــــاول الكافيني، كما 
كشــــفت الدراسات أن نســــبة كبيرة من الرجال 
فــــوق ســــن الـــــ35 عامــــا يعانون مــــن الضعف 
اجلنسي بنسبة 57 باملئة إلى 81 باملئة، ما يدل 
على أن معدالت انتشــــار املرض وشدة اإلصابة 

به ترتفع مع التقدم في العمر.
وأوضح شــــعير قائال ”يعانــــي 152 مليون 
بنســــبة تقدر بـ16 باملئة من جميع رجال العالم 
في الفئة العمرية من 20 إلى 75 سنة من الضعف 
اجلنسي، ما يعرضهم ملشــــاكل وصعوبات في 
حياتهــــم الزوجية بســــبب الضعف اجلنســــي 
املســــتمر، ومــــن املتوقع أن يرتفع هــــذا املعدل 
ليصل إلى 322 مليون مصاب بحلول عام 2025.

وقــــال إنه علــــى الرغم من وجــــود عالجات 
فعالــــة، إال أن نســــبة ضئيلة فقط مــــن الرجال 
املصابــــني باملــــرض يســــعون للحصــــول على 

مساعدة طبية للشفاء.
وكشــــفت دراســــة ســــابقة أن أغلب الرجال 
الذين يعانون من مشــــكلة الضعــــف أو العجز 
اجلنســــي، تقــــل أعمارهم عــــن ســــن 40 عاما، 
وســــلطت الضوء علــــى حقيقــــة أن العديد من 
الرجــــال الذين يتلقون عالجــــا ملرض الضعف 

اجلنسي، هم من فئة الشباب.
وأثبــــت الباحثــــون أن تدخــــني الســــجائر 
واســــتخدام املخــــدرات غالبا مــــا يؤديان الى 
هذه املشكلة احملرجة، فهاتان املادتان ميكن أن 
تؤثــــرا على ضغط الدم، األمــــر الذي يؤدي إلى 
حتديد تدفق الدم في الشــــرايني. وأوضحوا أن 
التوقف عن التدخني ميكن أن يساعد على عالج 

املشكلة.

الضعف اجلنســــــي لدى الرجال هو أحد 
األعــــــراض التي تعصف باحلياة الزوجية، 
ولســــــوء احلــــــظ فــــــإن معظم الرجــــــال في 
املجتمعات الشــــــرقية يرفضون االعتراف 
ــــــون به، ويرفضــــــون الذهاب  بأنهم مصاب
ــــــب متخصــــــص للعالج فــــــي الوقت  لطبي
املناســــــب، وهو ما يضــــــع احلياة الزوجية 
فوق صفيح ساخن، وفي نفس الوقت يدفع 
الرجال للجوء إلى املنشــــــطات اجلنســــــية 
التي يتم الترويج لها بشــــــكل جتاري عبر 
الفضائيات أو املواقع اإللكترونية، وهو ما 
يزيد من وطأة مرض الضعف اجلنســــــي 
وقد يتسبب في بعض األحيان في أمراض 

أكثر خطورة منها العقم.

[ العجز الجنسي يؤثر جسديا وعاطفيا على الزوجين
الضعف الجنسي.. يخجل الرجال من االعتراف به

صعوبات في الحياة الزوجية بسبب الضعف الجنسي

نســـبة كبيرة من الرجال فوق ســـن 
الـ35 يعانون من الضعف الجنســـي 
ما يدل على أن انتشار املرض يرتفع 

مع التقدم في العمر

◄
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«الوديتان مع منتخبني كبيرين مثل أوكرانيا وبلجيكا بمثابة االختبار لنا، كما أننا نسعى لتحقيق رياضة

االستفادة الكاملة بالوقوف على مستويات جميع الالعبني، وتصحيح األخطاء السابقة}.

أنطونيو بيتزي 
املدير الفني للمنتخب السعودي

«عودتي إلى منتخب املغرب دافع كبير للتألق في املرحلة القادمة. النادي األهلي يسعى لحصد 

الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو طموحي مع الفريق األحمر}.

وليد أزارو 
مهاجم فريق األهلي املصري

} قال العداء اجلامايكي يوهان بليك بطل العالم 
األسبق في سباق 100 متر األحد، إن دورة ألعاب 

الكومنولث املقبلة في أبريل ستكون مبثابة 
فرصة انطالق بالنسبة إليه والبناء على ”إرث“ 

مواطنه يوسني بولت واخلروج من ظل هذا 
العداء األسطورة الذي اعتزل في العام املاضي. 

واعتزل بولت بعد أن حصد ثماني ذهبيات 
أوملبية و11 ذهبية في بطولة العالم أللعاب 

القوى تاركا مهمة حمل الشعلة في جامايكا 
لزميله السابق في التدريبات بليك (28 عاما). 

وبعد وصوله إلى أستراليا لالشتراك في ألعاب 
الكومنولث ما بني 4 و15 من الشهر املقبل، قال 

بليك في تصريح صحافي ”ترك يوسني بولت لنا 
مهمة البناء على إرثه وهذا ما نسعى للقيام به“.

} سجل ليبرون جيمس 33 نقطة ليساهم 
في فوز كليفالند كافالييرز على شيكاغو 

بولز 114-109 في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وأحرز جيمس أيضا 12 متابعة 
و12 متريرة حاسمة ليسجل عشرة أو أكثر 

من النقاط واملتابعات والتمريرات احلاسمة 
للمرة الـ15 في املوسم احلالي. وسجل جيف 
غرين 21 نقطة وأضاف جوردان كالركسون 
19 نقطة لكافالييرز. وتصدر دينزل فالنتني 

قائمة هدافي شيكاغو بإجمالي 34 نقطة. 
وفاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز 
109-102 حيث سجل برادلي بيل 19 نقطة 
وأضاف مارسني غورتات 18 نقطة للفريق 

الفائز. 

} تقدم فريق تولوكا لوصافة الدوري 
املكسيكي بالفوز على مضيفه كلوب أميركا 
2-1 ضمن املرحلة الثانية عشر للمسابقة. 

وفي باقي املباريات فاز مونتيري على مضيفه 
كويريتارو 3-1 وتعادل ليون مع لوبوس 2-2 
ونيكاكسا مع باتشوكا 1-1 وكروز أزول مع 
بوماس أونام 1-1 وديبورتيفو غواداالخارا 

مع تيغريس أونال سلبيا. وارتقى تولوكا 
إلى الوصافة رافعا رصيده إلى 24 نقطة 

بفارق نقطتني عن سانتوس الغونا املتصدر. 
وجنح تولوكا في حتويل تأخره بالهدف الذي 
تقدم به أليكس إيبارا مينا لكلوب أميركا في 

الدقيقة الثانية ورد بهدفني حمال توقيع روبن 
سامبويزا وأوزفالدو غونزاليس. 

} عزز فريق كوردوبا موقعه في وصافة 
جدول ترتيب الدوري األرجنتيني املمتاز 

لكرة القدم بالفوز على ضيفه ديفينسا 
خوستيكا 1-0 ضمن املرحلة العشرين 

للمسابقة. وفي مباريات أخرى فاز مارتني 
دي سان خوان على خيمناسيا البالتا 0-3 

وسان لورينزو على أوليمبو 2-0 وهوراكان 
على مضيفه تيمبيرلي 2-1 وأرجنتينوس 
جونيورز على نيولز أولد بويز 1-0. ورفع 

كوردوبا رصيده إلى 41 نقطة في املركز 
الثاني بفارق خمس نقاط خلف بوكا 

جونيورز املتصدر. وسجل خوان إدغاردو 
هدف الفوز لكوردوبا. وشهدت املباراة ثالث 

حاالت طرد.

متفرقات

} ديب - تنطلـــق اإلثنـــني، الـــدورة الثانيـــة 
حلـــكام كأس العالـــم ”روســـيا 2018“، والتي 
يســـتضيفها وينظمها احتاد اإلمـــارات لكرة 
القدم، بالتنسيق والتعاون مع االحتاد الدولي 
لكرة القدم ”الفيفـــا“، حتى 23 مارس احلالي. 
ويشـــارك في الـــدورة 57 حكم ســـاحة وحكما 
مســـاعدا وحكما للفيديو من قارتـــي أفريقيا 
وأوروبا، ويشرف عليهم اإليطالي بييرلويجي 
كولينا، رئيس جلنتي احلـــكام في االحتادين 
ماســـيمو  والسويســـري  واألوروبي،  الدولي 
بوســـاكا، مديـــر إدارة احلـــكام فـــي االحتاد 
الدولـــي لكرة القـــدم، باإلضافـــة ملجموعة من 

نخبة محاضري العالم.
وحتظـــى هـــذه الـــدورات بأهميـــة عالية 
ومتابعة دقيقة على مســـتوى االحتاد الدولي 
واالحتادات القارية، خاصة وأنها تضم أفضل 
احلـــكام على مســـتوى العالم، ومـــن ضمنهم 
أطقم حتكيمية مرشـــحة إلدارة مباريات كأس 

العالم في روسيا 2018.
وُتعـــد هذه املرحلة هـــي األخيرة قبل 
اإلعـــالن عن الترشـــيح الرســـمي لتلك 
األطقم في املونديال املقبل، حيث خضع 
جميـــع املرشـــحني لـــدورات تدريبية 
عديدة ســـابقة نظمها االحتاد الدولي 

لكرة القـــدم، كان آخرها دورة مكثفة في 
العاصمة أبو ظبي حلكام الساحة 

فقط في نوفمبـــر 2017، إضافة 
إلى دورة حلكام الســـاحة في 

فبراير 2018.
الدولـــي  االحتـــاد  وكان 
لكـــرة القدم ”الفيفـــا“، اختتم 
املاضـــي،  اجلمعـــة  مســـاء 
فعاليات الدورة األولى حلكام 
 ،2018 روســـيا  العالـــم  كأس 
ونظمها  اســـتضافها  والتي 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع 
للكـــرة  اإلمـــارات  احتـــاد 
خالل الفترة مـــن 12 إلى 16 
مـــارس احلالي، مبشـــاركة 
وحكمـــا  ســـاحة  حكـــم   69
للفيديو  وحكمـــا  مســـاعدا 
من قـــارات آســـيا وأميركا 

وأشـــرف  وأوقيانوســـيا، 
خبيـــرا   37 ودربهـــم  عليهـــم 

ومدربا من أفضل الكـــوادر الفنية والتدريبية 
العاملية. وأعلن ماسيمو بوساكا، رئيس جلنة 
احلكام باالحتـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، 
عن موعد إعالن أســـماء احلكام املشاركني في 
مونديال روسيا 2018، املقرر إقامته في روسيا 
خالل الفترة بني 14 يونيو و15 يوليو املقبل. 

وقال بوســـاكا إن قائمة احلكام املشاركني 
في كأس العالم ســـتعلن نهاية مارس اجلارى، 
بعد انتهاء معســـكر احلكام املقرر إقامته ملدة 
أســـبوعني في دبي، وينتهي في 25 من الشهر 

اجلاري.
وأضـــاف بوســـاكا، أن عـــدد احلـــكام في 
نســـخة مونديال روســـيا لن يزيد عـــن العدد 
الـــذي تواجد في نســـخة البرازيـــل عام 2014 
التـــي شـــهدت مشـــاركة 25 طاقمـــا حتكيميا. 
ويعتبر جهاد جريشـــة احلكم املصري الوحيد 
املرشـــح للدخول ضمن طاقم حتكيم مباريات 
كأس العالـــم للمرة الثانية علـــى التوالي بعد 

مشاركته في مونديال البرازيل.
سويســـرية  صحافية  تقارير  وكشـــفت 
سابقة أن النسخة املقبلة من بطولة كأس 
العالم ستشـــهد مشـــاركة 6 حكام عرب، 
هـــم، املصري جهاد جريشـــة، اجلزائري 
مهدي شـــارف، السعودي فهد املرداسي، 
اإلماراتـــي محمـــد عبداللـــه، البحريني 
نـــواف شـــكرالله، والقطـــري 

عبدالرحمن اجلاسم.
نســـخة  وســـتكون 
مونديال روســـيا تاريخية 
حيث  للحـــكام،  بالنســـبة 
ســـتكون أول بطولة كأس 
عالم تســـتخدم فيها تقنية 
حكـــم الفيديو بعد موافقة 
مجلـــس االحتـــاد الدولى 
لكرة القدم باإلجماع على 
التقنية  هـــذه  اســـتخدام 
بشـــكل دائم بعد اجتماع 
الســـبت  زيورخ  فى  عقده 
املاضـــى. وحـــدد املجلس 
ســـيتدخل  التي  األحـــداث 
بهـــا حكـــم الفيديـــو أثناء 
املباراة، وهي التى قد تؤثر 
على نتيجـــة املباراة أو وضع 
الفريق وقدرته على استكمالها. 

حكام المونديال يدركون المحطة 

األخيرة في اإلمارات

} الريــاض - فـــاز نـــادي الهالل الســـعودي 
بجائـــزة أفضـــل فريـــق عربي في كـــرة القدم، 
مناصفة مـــع نادي الوداد البيضاوي املغربي، 
للعـــام املاضي 2017، وذلك فـــي حفل (غلوبال 
العاملية) الذي أقيم فـــي العاصمة البريطانية 
لنـــدن. وأعلن املوقع الرســـمي لنـــادي الهالل 
األحـــد، أن الهـــالل قـــد فـــاز أيضـــا بجائـــزة 
أفضل نـــاد عربي في املســـؤولية االجتماعية 

لعام 2017.

فيمـــا فـــاز الدولي املصـــري محمد صالح 
مهاجـــم ليفربـــول اإلنكليزي بجائـــزة أفضل 
العب عربي، وتسلم اجلائزة نيابة عنه السفير 
املصـــري باململكة املتحدة، حيـــث أقيم احلفل 
بحضور السفراء العرب في اململكة املمتحدة، 
وســـلموا اجلوائـــز للفائزين. وقـــد مّثل نادي 
الهالل فـــي احلفل، عضو مجلـــس إدارته بدر 
املعيوف، ومدير إدارة املســـؤولية االجتماعية 

بالنادي، سعود السبيعي.

جائزة عاملية للهالل السعودي والوداد املغربي

} الريــاض - اســـتعاد البرازيلـــي ليونـــاردو 
سوزا جنم فريق أهلي جدة، مستواه في مرحلة 
مهمة من املوســـم احلالي للدوري الســـعودي، 
الـــذي دخـــل مرحلـــة احلســـم. وقـــاد ســـوزا، 

األهلـــي، للفوز على الرائد، بثالثية نظيفة 
ضمـــن اجلولة الـ18 املؤجلـــة من الدوري 

الســـعودي، بعد أن ســـجل هدفا وصنع 
آخر لزميله السوري عمر السومة، 

ســـوزا،  وأصبح  الفريق.  هّداف 
ثالـــث العب فـــي تاريخ األهلي 
يساهم في 15 هدفا على األقل، 
في موســـمه األول مع الفريق 

بدوري احملترفني السعودي.
وسجل البرازيلي 9 أهداف، 

وصنع 6، ليعادل مواطنه لويس 
غوســـتافو العـــب الفيصلي، الذي 

ســـاهم في 15 هدفا أيضا هذا املوسم، 
وبفـــارق هدف واحد عن كل من عمر الســـومة، 
والتشـــيلي روني فيرنانديز مهاجـــم الفيحاء. 
وال يوجد قبـــل ليوناردو، في تاريخ األهلي من 
ساهم في 15 هدفا على األقل، في موسمه األول 
بدوري احملترفني، ســـوى البرازيلي مارســـيلو 

كاماتشـــو فـــي موســـم -2011 2012 (18 هدفا)، 
وعمر السومة (24 هدفا) في موسم 2015-2014، 
وفي املرتني أنهى األهلي املوسم وصيفا للبطل.

ويعول األهلي على ســـوزا كثيرا في الفترة 
احلاســـمة من املوسم، ال ســـيما الكأس الذي 
سيفتقد فيه الفريق إلى العبيه الدوليني، في 
حال وصوله إلـــى النهائي، بعد قرار احتاد 
الكـــرة بلعب املبـــاراة اخلتامية للكأس 
دون العبـــي املنتخب. وكان ســـوزا 
قـــد بـــدأ املوســـم بشـــكل أكثر من 
رائـــع، قبل أن ينخفض مســـتواه 
تدريجيـــا، ثم جـــاءت أزمة تأخره 
عن العودة من بالده، عقب إجازة 
في يناير املاضـــي، لتفقده مكانته 
األساســـية فـــي الفريـــق، لصالـــح 
سلمان املؤشر. وفي تلك األثناء، أعلن 
نـــادي بارتيـــزان الصربي عـــن رغبته في 
اســـتعادة الالعب من األهلي، الذي اســـتقطبه 
منه في الصيف املاضي، إال أن اجلوانب املادية 
للصفقة كانت أكبر من قدرات النادي الصربي، 
فضـــًال عن عدم رغبـــة األهلي فـــي التخلي عن 

الالعب في منتصف املوسم.

صحوة ليوناردو تعزز آمال األهلي السعودي

عامد أنور

} القاهــرة - تنتصـــر دائما مصلحة منتخب 
مصـــر للنجـــوم الكبـــار، فقبل عشـــرة أعوام 
هرب حـــارس األهلي ومنتخـــب مصر عصام 
احلضـــري، فـــي موقـــف غيـــر متوقـــع على 
اإلطالق، ال سيما وأن الالعب كان ملء السمع 
والبصـــر، بعد تقدمي مســـتوى الفت في كأس 
األمم األفريقيـــة 2008 بغانا، وحصل احلارس 
على لقب أفضل حارس في القارة الســـمراء، 
لكنه ودون مقدمات فضـــل الرحيل إلى فريق 

سيون السويسري املغمور.
وقتهـــا كتب الالعـــب نهايته مـــع النادي 
األهلـــي، وقال املدير الفني آنـــذاك البرتغالي 
مانويـــل جوزيه، ”أقيـــدوا الشـــموع ترحما 
على احلضـــري“، فيمـــا وصفتـــه اجلماهير 
باخلائـــن، وهو تصـــرف غير محســـوب من 
حـــارس مخضـــرم ال يـــزال يدفع ثمنـــه إلى 
اآلن، ويكفي أنه لـــن يتمكن من حتقيق حلمه 
وإنهاء مشـــواره الكروي بـــني جدران النادي 

األهلي.

وقبل أيام قليلة، كشفت األحداث عن قيام 
العب وســـط األهلي الدولي عبدالله السعيد، 
بالتوقيـــع على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك 
دون اســـتئذان فريقـــه األهلـــي، وحصل على 
مبلـــغ 40 مليون جنيه مصري ( نحو 2 مليون 
دوالر) دفعـــة واحدة كمقدم للتعاقد، وافتضح 
أمـــر الالعب فـــي جلســـة إقناعـــه بالتجديد 
للنادي األهلي، وتدخل رئيس هيئة الرياضة 
الســـعودية تركـــي آل شـــيخ، الداعـــم املادي 
لألهلي ورئيس شـــرفه، وتكبد صفقة السعيد 

التـــي بلغت 50 مليونا (نحو مليونني ونصف 
املليون دوالر)، مقابل اللعب ملوسمني اثنني.

كما تبني أن تسويف الالعب حول جتديد 
تعاقـــده طـــوال الفترة املاضيـــة، كان بغرض 
زيادة املقابل املادي، بداعي حرصه على تأمني 
مســـتقبله وأوالده بعد أن تخطى الثالثني من 
العمـــر (33 عاما)، لكن لم يغفل األهلي معاقبة 
الالعب حتى بعد التجديد، وقرر عرضه للبيع 
بدايـــة من املوســـم املقبـــل، معتبـــرا أنه غير 
جدير بارتداء قميص النادي، فضال عن وابل 
مـــن االتهامات التي طالـــت الالعب من طرف 

جماهير القلعة احلمراء.

فارق كبير

الفـــارق كبيـــر في التصرف بني الســـعيد 
واحلضري، غيـــر أن النجومية جتبر الالعب 
على دفع الثمـــن مضاعفا، ولنا في البرازيلي 
نيمـــار أســـوة، فقـــد تـــرك الالعـــب العمالق 
اإلسباني برشـــلونة، وذهب للعب في باريس 
ســـان جرمان، بســـبب إغراءات مادية أفقدته 
جزءا كبيرا من شـــعبيته، وبينما جاء انتقال 
نيمار بصورة شـــرعية ودون هروب، غير أن 

اجلماهير الكتالونية اعتبرته خائنا.
ودائمـــا ما يأخذ بعـــني االعتبار مصلحة 
املنتخبـــات الوطنيـــة في املرتبـــة األولى في 
مثل هـــذه احلاالت، مـــع فارق املهـــارات بني 
نيمار البرازيلي والســـعيد املصري، فاحتاد 
الكـــرة املصري رفـــض إيقـــاف الالعب، على 
خلفيـــة أزمتـــه مع األهلـــي، تالفيـــا لتصدير 
األزمـــة إلى صفـــوف املنتخب الذي يســـتعد 
لدخول معسكره األول في سويسرا، الثالثاء، 
وخـــوض مباراتـــني وديتـــني أمـــام منتخبي 

البرتغالي واليونان.
كذلك فعل حســـن شـــحاتة مـــع احلارس 
عصام احلضري، وقرر ضّمه حلراســـة عرين 
املنتخب املصـــري في بطولـــة كأس القارات 
التي اســـتضافتها جنوب أفريقيا عام 2009، 
بـــل وتواجـــد احلارس أساســـيا فـــي جميع 
املباريات الودية التي سبقت البطولة. وقتها 

اتهمت اجلماهير شحاتة بأنه يحطم املبادئ، 
بعـــد أن ظلت تترقب املوقـــف إلى أن فوجئت 
بوجود احلضـــري على رأس قائمة الفراعنة، 
وظلت تنادي بايقافه بداعي أن ”الهارب“، كما 

وصفته، ال يستحق متثيل منتخب بالده.
وعّلـــق مديـــر املنتخـــب املصـــري إيهاب 
لهيطـــة على األزمة قائـــال، ”إن اجلهاز الفني 
بقيـــادة األرجنتيني هيكتور كوبر ليس طرفا 
فـــي أزمة الســـعيد مـــع ناديه، لذلـــك فهو لم 

يتدخل في األمر“. 
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن منتخـــب مصر 
بعيـــد متاما عن كل ما يـــدور، وليس منطقيا 
أن ينشـــغل بهـــذه األمور في ظل االســـتعداد 
للمونديـــال، وااللتفـــات إلى ضـــرورة جناح 
مـــن  واالســـتفادة  اخلارجيـــة،  املعســـكرات 
املباريـــات الودية. ولفت فقـــط إلى أن توقيت 
األزمـــة غيـــر مناســـب لتزامنه مع انشـــغال 
منتخـــب مصر، لذلك فاجلهاز الفني ســـيعمل 
حتمـــا علـــى مســـاعدة الالعب للخـــروج من 

احلالة النفسية السيئة.
وكانت قائمة منتخـــب مصر التي أعلنها 
كوبر استعدادا خلوض معسكر سويسرا، قد 
شـــهدت ضم ثالثة وجوه جديـــدة هم، مدافع 
األهلي أمين أشرف والعب إنبي محمد مجدي 
الشهير بـ“أفشة“، وحســـني الشحات املتألق 
مع نادي العـــني اإلماراتي، بينما عاد مهاجم 
األهلي مروان محســـن إلى صفوف الفراعنة 
للمرة األولى منذ يناير 2017، بســـبب تعرضه 
لإلصابة بقطـــع في الربـــاط الصليبي خالل 

بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

وجوه جديدة

ضمـــت قائمة املنتخـــب رباعي حراســـة 
املرمى، عصـــام احلضري وأحمد الشـــناوي 
ومحمـــد الشـــناوي ومحمـــد عـــواد، معهـــم 
محمـــد عبدالشـــافي وأحمد حجـــازي وعلي 
جبـــر وأحمد احملمـــدي وعمر جابـــر وأحمد 
فتحي وســـعد سمير وأمين أشـــرف ومؤمن 
مرســـي  ووســـام  الننـــي  ومحمـــد  زكريـــا 
ورمضان صبحي ومحمود حسن ”تريزيغيه“ 
وحســـني الشـــحات وعمـــرو وردة وعبدالله 
الســـعيد وحســـام عاشـــور وطـــارق حامـــد 
ومحمد مجدي ”أفشـــة“ ومحمود عبد الرازق 
”شـــيكاباال“ ومحمـــود عبداملنعـــم ”كهربـــا“ 
ومروان  ومحمد صالح وأحمد حسن ”كوكا“ 

محسن.

مصلحة منتخب مصر تنقذ المخطئين

فضل احتاد كرة القدم املصري عدم تصدير أزمات للمنتخب الوطني، الذي يستعد خلوض 
غمار مباريات كأس العالم، ورفض إيقاف العب األهلي عبدالله السعيد، على خلفية التوقيع 
ــــــني هما، األهلي والزمالك، قبل أن يحســــــم األهلي املوقف لصاحلــــــه، ولن يؤثر إيقاف  لنادي
الالعــــــب محليا على مشــــــاركته في املونديال، غير أن االحتاد قــــــدم مصلحة املنتخب، وكأن 
التاريخ يعيد نفسه، فاملشكلة نفسها تكررت مع احلارس الدولي املخضرم عصام احلضري.

رقم صعب في الكرة المصرية

[ اتحاد الكرة يرفض إيقاف عبدالله السعيد بسبب أزمته مع األهلي والزمالك
[ األرجنتيني كوبر سيعمل على مساعدة الالعب لتجاوز حالته النفسية

إيهاب لهيطـــة قال إن الجهاز الفني 

بقيادة هيكتور كوبر ليس طرفا في 

أزمة الســـعيد مع ناديه، لذلك فهو 

لم يتدخل في األمر
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{يوب هاينكس عاد لبايرن بعد فترة وهذا شيء لطيف، ولكنه إذا توقف عن التدريب بعد هذا 

الموسم، فسيكون بمثابة ملك في بافاريا. هاينكس هو قائد هذا الفريق}.

لويس فان غال 
املدرب السابق لبايرن ميونخ األملاني

} مدريــد - كشـــفت تقارير صحافية إسبانية 
عن أولويـــة نادي ريال مدريـــد خالل الصيف 
المقبل، في ظل صعوبة التعاقد مع البرازيلي 
نيمار دا ســـيلفا مهاجم باريس ســـان جرمان 

الفرنسي. 
وحسب ما نشرته صحيفة ماركا اإلسبانية، 
فإن ريـــال مدريد يرغب بقوة فـــي التعاقد مع 
نيمار وهـــو الخيـــار األول في خطـــة النادي 
الملكـــي، لتكوين فريق ال يقهر في الســـنوات 
المقبلة، لكن النادي الباريســـي لن يترك نجمه 
يرحل بســـهولة في الصيف المقبل. وأضافت 
أن إدارة الميرينغي حولت رغبتها لهدف آخر 

وهو ضم بديل للكرواتي لوكا مودريتش.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن فلورنتينو 
بيريـــز، رئيس نادي ريال مدريد أعطى أوامره 
لمســـؤولي وكشـــافي النادي للبحث عن العب 
وســـط بمواصفـــات لـــوكا مودريتـــش، الذي 
يعتبـــره المثـــال العصـــري لالعب الوســـط. 
وتابعـــت أن لـــوكا مودريتـــش هـــو الركيـــزة 
األساسية بوســـط ريال مدريد خالل السنوات 

الخمس األخيرة. 
وأضافت أن المســـؤولين فـــي ريال مدريد 
يبحثـــون عـــن خليفـــة لمودريتـــش، ألنه من 
الصعـــب اســـتمرار الكرواتي في المســـتوى 
العالـــي خـــالل الســـنوات المقبلـــة. وختمت 
الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد سوف يركز 
جهوده على ضـــم بديل لمودريتـــش أكثر من 

فتح خزائن النادي لضم نيمار.

وفـــي هـــذا الســـياق نفـــى نـــادي باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، ما تردد بشأن طلب 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا، زيادة راتبه كشرط 
مـــن أجل البقاء مع فريق العاصمة الفرنســـية 
الموســـم القـــادم، وفقـــا لما نشـــرته صحيفة 
ليكيـــب.  وبذلك، رد النادي الفرنســـي على ما 
نشـــرته صحيفـــة ذا تايمـــز البريطانية التي 
أشـــارت إلى أن المهاجـــم البرازيلي الذي دفع 

”بـــي إس جـــي“ 222 مليـــون يـــورو مـــن أجل 
اســـتقدامه من برشـــلونة، طالب بزيادة أجره 
السنوي ليصل إلى 54 مليون يورو، علما بأنه 

يتقاضى حاليا 40 مليون يورو.

شرط البقاء 

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نيمار 
وضع هذه الزيادة شـــرطا للبقـــاء في باريس 
مقابـــل العـــروض األخـــرى التـــي تلقاها من 
أندية كبـــرى مثل ريال مدريد. وحســـب نفس 
الصحيفـــة، طـــرح الالعب ووالـــده الذي يدير 
أعمالـــه، هذا الطلب على رئيس باريس ســـان 
جرمان، القطري ناصـــر الخليفي، أثناء زيارة 
األخير للمهاجم في البرازيل حيث يتعافى من 
اإلصابة التي ستبعده عن المالعب ربما حتى 

نهاية الموسم.
ويعتبر زيـــن الدين زيـــدان، المدير الفني 
لريال مدريـــد، من أصحاب اللباقة في الحديث 
الذي يحفـــز عقـــول الالعبيـــن، لتقديم أفضل 
مستوياتهم، وهي الطريقة التي أدت لتتويجه 
بثمانيـــة ألقاب مـــع الفريق الملكـــي. وصرح 
الفرنسي الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم 
لعـــام 2017 في الدوري اإلســـباني ”نيمار قادر 

على التأقلم في وجـــود الثالثي غاريث 
بيـــل وكريســـتيانو رونالـــدو وكريم 

بنزيمة“.
تصريح مثير للجـــدل من زيدان 
الذي طالما رفض الحديث عن العبين 

بأنديـــة أخـــرى منـــذ قيادته 
للفريـــق الملكي في 4 يناير 
2016، والذي يعبر عن رغبة 
دفينة وقوية داخل جدران 
الملكـــي في ضـــم نيمار 
من باريس سان جرمان، 
وهو األمـــر الذي يحظى 
نجـــوم  أغلـــب  بتأييـــد 
الفريـــق ورئيس النادي 
بيريـــز،  فلورنتينـــو 
بالرغم من صعوبة تركه 

من قبـــل القطـــري ناصر 
النادي  رئيـــس  الخليفـــي، 

الباريســـي. لكـــن النقطـــة األهم 
فـــي حديث زيدان تبقـــى إمكانية 

استمرار الثالثي ”بي بي سي“ مع قدوم نيمار، 
وهو األمر الذي ســـيؤدي إلى حالة شديدة من 

الجدل حول زيزو في الموسم الجديد.
ويعتمد ريال مدريد في الســـنوات األخيرة 
علـــى خطتـــي 3-3-4 و 2-4-4، ممـــا يجعـــل 
تصريحـــات زيـــدان غيـــر منطقيـــة بوجود 4 
العبين أصحاب إمكانيات هجومية، وهم بيل، 
نيمـــار، كريســـتيانو رونالـــدو، وبنزيما. كما 
يتعارض مركز نيمار مع كريســـتيانو رونالدو 
الذي يميل للجبهة اليســـرى خاصة مع وجود 
بنزيمـــا في الهجوم، وال يســـتطيع غاريث بيل 
أيضا القيام بالواجبـــات الدفاعية في الجناح 
األيمـــن، ما يجعل من وجـــود الرباعي معا في 
تشكيل الفريق الملكي األساسي صعبا للغاية 
قد يصل لالســـتحالة، ولن يكون وضع أحد من 
الرباعي على مقاعد البدالء أمرا ســـهال لزيدان 

باألخص نيمار، بيل، رونالدو.

صعوبات مالية

كما أن العائق المالي يمنع وجود 4 العبين 
برواتـــب ضخمـــة فـــي الفريق الملكـــي، حيث 
يتقاضى كريســـتيانو رونالدو 23 مليون يورو 
سنويا، وبيل 21 مليون يورو وبنزيمة 9 ماليين 
يورو، ونيمار حاليا مع باريس ســـان جيرمان 
38 مليون يـــورو. ولن يقبل النجـــم البرازيل 
براتب أقل مـــن ذلك مع الفريـــق الملكي، مما 
سيدفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي للتفكير 
فـــي اإلطاحة بغاريـــث بيـــل أو بنزيما في 
الصيف، إلفساح الطريق أمام انضمام 
نيمـــار، وذلك عكـــس نوايـــا زيدان 

بوجود الرباعي دفعة واحدة.
صفقـــة  ستشـــكل  وبذلـــك 
كبيرا  صداعـــا  نيمار  انضمـــام 
داخل أروقة العمالق المدريدي، 
وســـتضع زيـــدان فـــي مـــأزق 
شديد إداريا وفنيا باالستغناء 
عـــن أحـــد الثالثـــي الهجومي 
ومجبـــرا بالخضـــوع لقـــرارات 
رئيـــس النادي بتخفيـــض النفقات مما 
يعد تدخال مباشـــرا في عملـــه، وكذلك 
افتقاد أحد األضالع الثالثة التي تشكل 
قوة بـــارزة ال يســـتهان بهـــا ومخيفة 

لمنافسي الميرينغي.

} برشــلونة (إســبانيا) - يعد إيفان راكيتيتش 
العب وســـط برشـــلونة اإلســـباني من الركائز 
األساســـية التـــي ال غنى عنها، منـــذ انضمامه 
للفريـــق الكتالوني في صيـــف 2014 قادما من 

إشبيلية.
أهميته  علـــى  راكيتيتـــش  وحافـــظ 
في خطط البارســـا على مدار 3 مواســـم 

مع مدربه الســـابق لويـــس إنريكي، 
واســـتمر األمر تحت قياة المدرب 

فالفيـــردي  إرنســـتو  الحالـــي 
مطلع  المســـؤولية  تولى  الذي 

الموسم الجاري.
وفـــي هـــذا الصـــدد قالـــت 
ديبورتيفـــو  مونـــدو  صحيفـــة 

أن راكيتيتـــش لعـــب 203 مبـــاراة 
من أصـــل 227 خاضها البارســـا في 

المواســـم األربعة األخيرة، أي بنســـبة 90“ 
تقريبـــا، ويتجـــاوز معدله نجومـــا آخرين في 
صفـــوف الفريق مثـــل ليونيل ميســـي، لويس 
سواريز وسيرجيو بوســـكيتس. وتحت قيادة 
فالفيردي هذا الموسم، تم استدعاء راكيتيتش 

لقائمـــة المباريـــات 45 من أصـــل 46 مرة، فيما 
شـــارك في 44 مباراة بجميع المسابقات، منها 
36 مباراة أساســـيا، وتم استبداله في 10 منها، 

فيما شارك كبديل في 8 مباريات.
وأضاف تقريـــر الصحيفة الكتالونية 
أنه خالل هذه المباريات، شـــارك الالعب 
الكرواتي في مراكز مختلفة، وقام بأدوار 
البلوغرانا،  الحتياجـــات  تبعا  عديدة 
وأنـــه فـــي الليغـــا تحديدا شـــارك 
كأساســـي في 24 مباراة، وكانت 
آخر مرة تواجد فيها على مقاعد 

البدالء أمام الس بالماس.
ولفتـــت إلـــى أنه مـــع لويس 
إنريكي، شارك راكيتيتش في 159 
مباراة من أصل 181، نســـبة كبيرة 
منها كأساســـي، رغم أنـــه في فترة 10 
مباريات، شارك كأساسي فقط في 3 مباريات، 
وكان ذلـــك ما بين نهاية عام 2016 وبداية 2017، 
وتزامـــن ذلك مع تعادل مخيب أمام ريال مدريد 
في كامب نو، وتحدثت العديد من المصادر أنه 

بصدد التفاوض على تجديد عقده.

} لنــدن - أفادت تقارير صحافية أن أرســـنال 
اإلنكليـــزي لديه أفضلية على منافســـه المحلي 
تشيلسي، في سباق التعاقد مع مدرب برشلونة 
اإلســـباني الســـابق لويس إنريكـــي. ويقال إن 
تشيلســـي يبحث عـــن مدرب جديد اســـتعدادا 
إلقالة اإليطالي أنطونيو كونتي نهاية الموسم 
الحالـــي، فيما يتردد أن أرســـين فينغر يعيش 

حاليا موسمه األخير مع أرسنال.
ووفقا لصحيفة ميـــرور فإن لويس إنريكي 
لـــم يقبل حتـــى اآلن بعرض مقدم لـــه من إدارة 
تشيلســـي، وذلك في انتظار رحيـــل فينغر عن 
أرســـنال الصيف المقبل، حيث يرغب اللوتشو 
في أن يحل محل الفرنسي على ملعب اإلمارات. 
ولم يتول إنريكي تدريـــب أي فريق منذ رحيله 
عن برشلونة الصيف الماضي، علما بأن تقارير 
ربطته أيضـــا بإمكانية تولـــي تدريب العمالق 
الفرنســـي باريس ســـان جرمـــان بديال ألوناي 

إيمري المتوقع إقالته.

تنوعـــت عناويـــن الصفحـــات الرياضيـــة 
للصحـــف اإلنكليزية الصـــادرة، بعد يوم حافل 
بالمباريـــات علـــى صعيـــد بطولتـــي الدوري 
اإلنكليـــزي الممتـــاز وكأس إنكلتـــرا. وخرجت 
صحيفة ديلي ستار بعنوان ”الملك لويس“، في 
إشـــارة إلى نية مدرب برشلونة السابق لويس 
إنريكي تجميد مفاوضاته مع تشيلســـي حتى 
يتحدد مستقبل المدرب الفرنسي أرسين فينغر 

مع أرسنال.
وفي هـــذا الســـياق أكد غوارديـــوال مدرب 
مانشســـتر ســـيتي أنه واثق من نجاح مواطنه 
لويـــس إنريكـــي في حـــال قيـــادة أي فريق في 
الـــدوري اإلنكليـــزي. وحـــول وصـــول لويس 
إنريكـــي إلى الـــدوري اإلنكليزي في الموســـم 
القـــادم قـــال غوارديـــوال "إنريكـــي مـــن أفضل 
المدربين الذين عرفتهم وهو يستطيع أن يقوم 
بعمـــل جيد جدا ويملك القـــدرة على التألق في 

الدوري اإلنكليزي، أنا متأكد من نجاحه".
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راكيتيتش يتفوق على ميسي وسواريزريال مدريد يتراجع عن مغازلة النجم البرازيلي نيمار

إنريكي يفاضل بني أرسنال وتشيلسي

} ليفربــول (إنكلرتا) - حقق الفرعون املصري 
محمـــد صـــالح بالفعـــل العديـــد مـــن األرقام 
القياســـية بالبرمييرليـــغ رفقة الريـــدز، حيث 
بات الهـــّداف احلالي للبطولة األعرق، وهداف 
الدوريـــات اخلمس الكبرى، متفوقا على أعظم 

العبي العالم. 
وتألـــق النجـــم املصـــري أمـــام واتفورد، 
وسجل أربعة أهداف ”سوبر هاتريك“، لتكون 
املرة األولى التي يســـجل فيهـــا العب مصري 
وعربي هـــذا العدد مـــن األهداف فـــي مباراة 
واحدة بالدوري اإلنكليزي، وأول العب يسجل 
رباعيـــة مـــع ليفربول فـــي موســـم واحد منذ 
عـــام 2013 عندما ســـجل األوروغوياني لويس 

سواريز هذا العدد من األهداف.
وهـــذا أول ســـوبر هاتريـــك لصـــالح منذ 
قدومـــه إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز، ليصبح 
أول العـــب مصـــري وعربـــي يســـجل رباعية 
في مبـــاراة واحدة في البرمييرليـــغ. يذكر أن 
الفرعـــون املصـــري وصـــل إلى هدفـــه رقم 28 
في الدوري اإلنكليزي املمتـــاز والـ36 له خالل 
املوســـم احلالي في جميع البطوالت، ليصبح 
أفضل هداف في الدوريات األوروبية الكبرى.

أفضل مسجل

اعتبر األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
أن مهاجمه املصري محمـــد صالح في طريقه 
الن يصبـــح في يوم ما أفضل العب في العالم. 
ويقدم صالح موســـما رائعا مـــع الريدز حتى 
اآلن أكّده الســـبت برباعيـــة تاريخية. وأصبح 
صـــالح أفضل مســـجل في موســـمه األول مع 
ليفربول، بعدما رفـــع رصيده إلى 36 هدفا في 
جميع املســـابقات، متخطيا اإلسباني فرناندو 
توريـــس صاحـــب 33 هدفا في موســـم 2008. 
ويـــرى كلوب أنه بامكان صـــالح (25 عاما) أن 
يخلف األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو كأفضل العب في العالم 

بقوله ”أعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك“.
وأضـــاف ”ال أعتقـــد أن محمـــد صالح أو 
أي العب آخـــر يريد أن تتـــم مقارنته بليونيل 
ميسي“. ودعا كلوب العبه إلى أن يحافظ على 
املستوى الذي وصل إليه هذا املوسم، كما فعل 
ميســـي ورونالدو لعقد من الزمن. وتابع ”كما 
هـــو احلال دائمـــا في احلياة، فـــإذا كان لديك 

املوهبة، عليك أن تظهر ذلك باســـتمرار، وهذا 
جيد جدا لنا ويســـاعدنا كثيرا“. وكان صالح 
قال بدوره قبل استالمه جائزة أفضل العب في 
املباراة ”املهم أننا استفقنا من خيبة األمل بعد 
مباراة يونايتد. أشـــكر اجلميع وزمالئي. هي 
ليست مسألة أرقام فنحن نسعى في كل مباراة 

حلصد النقاط الثالث“.
وأصبـــح صالح أول العب يســـجل رباعية 
لليفربول في الدوري منذ األوروغوياني لويس 
ســـواريز في مرمى نوريتش 2013، وأول العب 
يســـجل ثالثية أو أكثر حتت إشـــراف يورغن 
كلوب. ويواجـــه ليفربول مواطنه مانشســـتر 

سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعتقـــد مارتـــن كيـــون مدافـــع أرســـنال 
الســـابق واحمللل الرياضي احلالي، أن القيمة 
الســـوقية حملمد صـــالح جنـــاح ليفربول في 
الوقت احلالي، أعلى من قيمة جنم برشـــلونة. 
وتألق صالح، وهو ما جعل كثيرون يتحدثون 
مجددا عن احتمال انتقاله ألحد عمالقة أوروبا 
الصيـــف املقبل مقابل مبلـــغ خيالي. وعن ذلك 
قـــال كيون ”إنه رائع، ما هـــي قيمته اآلن، 145 
مليـــون جنيـــه إســـترليني؟ ال أعتقـــد أن هذا 
سيكون كافيا للحصول عليه“، مؤكدا أنه أعلى 
قيمة من البرازيلـــي كوتينيو، الذي انتقل من 
الليفر إلى برشـــلونة في يناير املاضي، مقابل 
142 مليون جنيه إســـترليني تقريبا. وأضاف 
”هناك مباراة في دوري األبطال ضد مانشستر 
ســـيتي، كم شخصا سيراهن عليه في تسجيل 
هدف الفوز؟ إنه يشكل تهديدا دائما ألي فريق، 
واملدافعون يتســـاقطون أمامه، هو العب جيد 
جدا، وقوي وال يستســـلم أبـــدا، وفي كل مرة 

يتطور ويتحسن لألفضل“.

مورينيو ينتقد

بعـــد يوم واحد من هجومـــه على منتقديه 
في خطبة ساخرة خالل مؤمتر صحافي، وجه 
جوزيـــه مورينيو مـــدرب مانشســـتر يونايتد 
انتقاداته إلى العبيه بعد أداء باهت إثر الفوز 
2-0 على برايتون آنـــد هوف البيون في كأس 
االحتـــاد اإلنكليزي لكـــرة القـــدم مبلعب أولد 
ترافورد. ولم يوجه مورينيو انتقادات مباشرة 
إلى فريقه بعد األداء الســـيء في الهزمية أمام 
إشـــبيلية في دوري أبطـــال أوروبـــا الثالثاء 

املاضـــي وال يوم اجلمعة عندما دافع عن عمله 
وشـــكك في التقديرات املتعلقة بتراث النادي. 
لكـــن هذه املرة كان غضبه موجها متاما ألغلب 
العبيه. وأبلغ مورينيـــو ”لم تعجبني املباراة. 
أعتقـــد أننـــا كنا نســـتحق الفـــوز ألن املباراة 
كانـــت حتت الســـيطرة فـــي املجمل، ســـجلنا 
هدفني وهم لم يســـجلوا، لكننا لم نلعب مثلما 
أعددت الفريق للعب“. واختص مورينيو العب 
الوســـط نيمانيا ماتيتـــش، الذي صنع الهدف 
األول لروميلو لوكاكو وأضاف الثاني بنفســـه 
بضربـــة رأس قـــرب النهاية، باإلشـــادة ضمن 

قليلني فقط أبدى رضاه عنهم.
وقال مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق 
”في الكثير من املـــرات كان ماتيتش جزيرة من 
الرغبة والتحكم محاطة باالفتقار للشـــخصية 
واجلـــودة والرغبة وليس باملـــاء“. وردا على 
ســـؤال عما إذا كان شاهد رد فعل إيجابيا من 

العبيه بعد خسارة أشبيلية، قال مورينيو ”لم 
يكن هناك رد فعـــل منهم جميعا. كان هناك رد 
فعل من بعضهم فقط. وسبب انتصارنا هو أن 
بعضهم كان قويا على الصعيد الذهني وقادرا 
على تقدمي كرة القدم اجليدة التي نتميز بها“.
وأبدى املـــدرب البرتغالي غضبا بالتحديد 
جتـــاه عدم تطبيـــق ما طلبه مـــن الالعبني في 
املران وهـــو اللعب بطريقة أســـرع وأكثر دقة 
وفاعلية. ومضى قائـــال ”عندما أقضي يومني 

في العمـــل على ذلـــك وعندما أصـــل إلى هنا 
أرى املهاجمـــني يختبئـــون وراء املدافعني وال 
يحصلـــون على الكرة بني اخلطـــوط، واكتفاء 
املدافعني بتناقل الكرة بعرض امللعب واحلاجة 
إلـــى 10-12 متريرة لنقل الكـــرة من خط آلخر 
فالبد لي بالتأكيد أن أشـــعر باإلحباط. كمدرب 
خيبـــة األمـــل األكبر ليســـت النتيجـــة ألن من 
املمكـــن في بعـــض األحيان اخلـــروج بنتيجة 

سيئة“.
وأضـــاف ”أعددنا الفريـــق ليلعب بطريقة 
أكثـــر قوة وحيوية وأن يهاجـــم دفاع املنافس 
أكثـــر وهذا الترابط بـــني املدافعني والكرة في 
حوزتهـــم واملهاجمـــني لم يكن جيـــدا. أريد أن 
يظهـــر الفريـــق شـــخصية أقـــوى“. وإضافة 
ملاتيتش، أشاد مورينيو بالعب الوسط الشاب 
سكوت مكتوميناي رغم أن هذه الكلمات كانت 

مليئة باالنتقادات آلخرين.

أرقام محمد صالح تخلد اسمه بالدوري اإلنكليزي

مــــــا يقدمه محمد صالح النجم املصري الدولي وجناح ليفربول، في أول مواســــــمه بالدوري 
ــــــة العريقة، خاصة من العب  ــــــزي، بات أمرا خارقــــــا وغير اعتيادي أن يحدث بالبطول اإلنكلي

عربي أفريقي.

شكرا على مجهودك

[ كلوب: صالح في طريقه ألن يصبح أفضل العب في العالم  [ الفرعون المصري وصل إلى هدفه رقم 28 في الدوري اإلنكليزي
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{إدارة يونايتد كانت تعرف جيدا ماذا يعني التعاقد مع مورينيو، مدرب ال يلعب في أحيان كثيرة 

بشكل جميل، لكنه يجلب األلقاب مثلما فعل في الموسم الماضي}.

آالن شيرر 
أسطورة نيوكاسل اإلنكليزي السابقة

هذا أول ســـوبر هاتريك لصالح منذ 

قدومـــه، ليصبـــح أول العـــب مصري 

وعربـــي يســـجل رباعيـــة فـــي مباراة 

واحدة في {البريميرليغ}

◄

23

44
مباراة شارك فيها 

إيفان راكيتيتش 

بجميع املسابقات، 

منها 36 مباراة 

أساسيا

نادي باريس ســـان جرمان الفرنسي 

نفى ما تردد بشـــأن طلـــب البرازيلي 

نيمار دا سيلفا، زيادة راتبه كشرط 

من أجل البقاء

◄

رياضة
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} جــدة (الســعودية) – تســـعى مدربة مالكمة 
ســـعودية جتري تدريباتها فـــي صالة ألعاب 
رياضية بعيدا عن أنظـــار املتطفلني، للتأكيد 
علـــى حق النســـاء فـــي ممارســـة الرياضة، 
وهو حق لطاملـــا حرمت منه العديد منهن في 

بلدها.
وتديـــر هالة احلمرانـــي (41 عاما) صالة 
في  رياضية للنســـاء تدعى ”فالغ بوكسينغ“ 
مدينـــة جدة املطلـــة على البحـــر األحمر، مع 
حصص رياضية فـــي املالكمة والكروس فت 

واجلمباز ورياضات قتالية عّدة.
وفي مجتمع مازال الكثيرون فيه ينظرون 
إلى ممارســـة املرأة للرياضة في ناد رياضي، 
أو ممارسة الرياضات القتالية بشكل خاص، 
علـــى أنها أمـــر غير الئق، تعتمـــد احلمراني 
أكثر على الدعاية الشـــفهية في مسعى منها 
لتمكـــني جيل من الفتيات لم ميارس الرياضة 

بشكل معتاد.
تقول احلمرانـــي ”يوميا، تأتي ســـيدات 
لم يقمن مـــرة واحدة في حياتهن مبمارســـة 
الرياضـــة إلـــى إحـــدى احلصـــص، وتأتـــي 
بعضهن مـــع والداتهن“ إلى الصالة املفتتحة 
في العـــام 2016. وتضيـــف ”يخرجن من هنا 
بثقة كبيرة، وتأتي األمهات ليقلن لي: شـــكرًا 

على منحك بناتنا شعورا بالقّوة“.
للوهلـــة األولـــى، تبـــدو صالـــة الرياضة 
وكأنهـــا فـــي واليـــة كاليفورنيـــا األميركية، 

العربية السعودية.وليست في اململكة 
عصابـــات  فمـــع 
واملالبـــس  الـــرأس 
الرياضيـــة، ترفـــع 
بعـــض  الســـيدات 
ل  ألثقـــا ا
وتتدّرب 

أخريـــات على مهـــارات القتال، بينمـــا ترّكز 
أخريـــات علـــى توجيه قبضاتهـــن إلى كيس 

املالكمة.
وتشـــارك في هـــذه احلصـــص الرياضية 
قرابة 150 ســـيدة ســـعودية وعربية، ُنسجت 

بينهّن خيوط صداقة. 
وتشـــهد الســـعودية حملـــة إصالحـــات 
قانونيـــة وتغّيـــرات ثقافيـــة هـــي األكبر في 

تاريخها املعاصر.
وفي العام 2016، ُعّينت األميرة رمية بنت 
بندر رئيســـة لإلدارة النسائية للهيئة العامة 
للرياضـــة في اململكة. وتســـعى الســـعودية 
أيضا إلى فرض حصص التربية البدنية على 

الفتيـــات بعد إلغاء احلظـــر عليها عام 2014. 
وفي هذا اإلطار أيضا، تشـــارك احلمراني في 

صياغة املناهج الرياضية باملدارس العامة.
وأب  أميركيـــة  ألم  احلمرانـــي  وولـــدت 
سعودي، وحظيت بامتياز حرمت منه غالبية 
الفتيات الســـعوديات وهو تشـــجيع والديها 

لها على ممارسة الرياضة في سن مبكرة. 
وقد أقامـــت صالتها الرياضية في مجمع 
ســـكني، خلف جـــدران زجاجيـــة معتمة دون 
أي الفتات خارجية. وتعتبر بعض الســـيدات 
قدومهن إلى الصالة نوعا من العالج النفسي.

ومن النســـاء اللواتي يترددن في الصالة 
ربـــة منـــزل تبلغ من العمـــر 36 عاما، وهي أم 

ألربعـــة أطفـــال حتضـــر بانتظـــام للتمارين، 
وتقـــول ”اعتـــدت أن أكـــون أمـــًا خجولـــة ال 

تستطيع النظر في عيون الناس“. 
وتضيـــف ”أعطتنـــي الصالـــة الرياضية 
صوتا لم أكـــن اعرف أنه موجـــود عندي من 
قبل. وأعطتني قوة لـــم أعرف بوجودها لدّي 

أبدا“.
لكن بعض النســـاء انســـحنب من الصالة 
الرياضية بعد أن بدأن ”بالتعبير عن أنفسهن 
بجـــرأة“ بطريقـــة جتعل األقارب مـــن الذكور 

يشعرون بالتهديد، بحسب احلمراني.
وتقول إن عبارة ”زوجي غير ســـعيد“ هي 

أحد األسباب الذي تكرر لتفسير االنسحاب.

ــــــة رياضية للنســــــاء تدعــــــى ”فالغ  صال
ــــــة جــــــدة تديرها  فــــــي مدين بوكســــــينغ“ 
ــــــة مالكمة ســــــعودية تؤكد على حق  مدرب
السعوديات في ممارسة الرياضة، التي 

لطاملا حرمن منها في بلدهن.

الحمراني أعادت ثقة نساء بأنفسهن

لمسات سمير عربية دائما

طيور تقطف بعض الحبوب أثناء استراحتها على شجيرة مغطاة بالثلج ومزينة ببيض عيد الفصح في مدينة اليبزيغ شرق ألمانيا

مالكمة سعودية تضرب القيود في صالة رياضة نسائية

} كابول - لم يكن األفغاني سيد عبدالله بويا 
يدرك حني ســــّمى ابنه دونالد ترامب قبل عام 
ونصــــف العــــام أن ذلك ســــيصبح نقمة عليه 
وعلــــى عائلته، رغــــم ذلك مــــازال يأمل في أن 
يكون هذا االسم فأال حسنا على ابنه ملستقبل 
ناجــــح على غرار ما حققه الثرّي األميركي في 

حياته.
كان ســــيد عبداللــــه معجبــــا بترامب، أيام 
كان رجل أعمال جتوب أخبار جناحاته أنحاء 
العالم، فقرر أن يطلق اســــمه علــــى ابنه. لكن 

األمور تعّقدت بعد ذلك.
فقــــد صــــار هــــذا الثــــرّي الناجح رئيســــا 
للواليات املتحدة وصاحــــب مواقف وقرارات 
مثيرة للجدل والغضب، وخصوصا في العالم 

اإلسالمي.
ومنــــذ ذلك احلــــني، انهالت علــــى العائلة 

الشتائم والتهديدات والتعليقات املسيئة.
ومن هــــذه التعليقات ما كتــــب على موقع 
فيســــبوك متهمــــا الوالدين بأنهمــــا يعّرضان 

حياة ابنهما للخطر بسبب هذا االسم.
وذهــــب بعــــض املســــتخدمني إلــــى اتهام 
الوالدين بأنهما اختارا هذا االســــم تزّلفا على 
أمل احلصول على جلوء في الواليات املتحدة.

ويقــــول الوالــــد البالغ من العمــــر 28 عاما 
”لم أكن أعرف أن األفغان ســــيكونون على هذه 

الدرجة من احلساســــية من هذا االســــم“ فيما 
دونالد ترامب يلهو بالهاتف على مقربة منه.

وبحســــب ســــّيد عبداللــــه، فــــإن موّظفني 
حكوميني هم الذين نشــــروا صورة عن بطاقة 
ابنــــه الرســــمية، مثيريــــن موجة مــــن اجلدل 
واالســــتياء دفعتــــه إلــــى إقفال حســــابه على 

فيسبوك.
وتلقــــت العائلة مــــن جيرانها فــــي احلّي 
القاطنة فيــــه في كابول تهديــــدات ومطالبات 
بالرحيل. ويقول سيد عبدالله ”حني أخرج من 

منزلي أشعر بالترهيب“.
ولــــد الطفل دونالــــد ترامب قبــــل أيام من 
االنتخابــــات الرئاســــية التي أوصلــــت الثرّي 

األميركي إلى البيت األبيض.
ويقول والده إنــــه تأثر ببعض الكتب مثل 
”كيــــف تصبــــح ثريــــًا“ كان فيها ذكــــر لدونالد 

ترامب.
ويضيــــف ”أجريت بعض األبحــــاث عنه، 
وهذا ما حّفزني ألطلق اسمه على ابني“، آمًال 
في أن يحظى ابنه بنجاح كالذي حققه دونالد 

ترامب في حياته.
ورغــــم كل املتاعب، ال يبدو أن ســــّيد أحمد 
مستعّد لفعل شيء لتغيير االسم، ويقول ”رمبا 
سيتعّرض للمضايقات في املدرسة، لكنني لن 

أغّير رأيي.. فليذهب اآلخرون إلى اجلحيم“.

طالــــب مصمم األزيــــاء اجلزائري،  } دبــى – 
ســــمير كرزابــــي بضرورة حــــدوث تقارب بني 
مصممــــي األزيــــاء العرب، وتكوين ما يشــــبه 
التحالف، ملواجهة ما أسماه بـ“زحف املوضة 
باجتاه األســــواق العربية، ومن  األوروبيــــة“ 
أجل احلفاظ على الــــروح والهوية العربيتني 

لألزياء.
ودعــــا كرزابــــي، علــــى هامش مشــــاركته 
بعــــروض ”تيفانــــي فاشــــون ويــــك باريس“ 
مبدينــــة دبــــي، فــــي أول عــــروض لــــه بدولة 
اإلمــــارات العربية املتحدة، إلى بذل املزيد من 
اجلهود لتصدير املوضة والذوق العربي إلى 
كل بلدان وشــــعوب العالم، خاصة وأن األزياء 
العربيــــة واإلســــالمية، متتلــــك خطوطا متثل 
تراثا لإلنسانية جمعاء، ومن السهل تقدميها 

في قوالب تتناسب وكل األذواق العاملية.
وعبــــر عــــن أمله فــــي وضع رؤيــــة عربية 
مشــــتركة، لتشــــجيع صناعة املوضة، وتقدمي 
الدعم والرعاية للقائمني عليها، وتشــــجيعهم 

وتقــــدمي  املنافســــة،  غمــــار  خــــوض  علــــى 
تصمـيماتهــــم للعالــــم، عبر معــــارض عربية 
مشــــتركة، يتم من خاللها تقدمي الزي العربي، 
واحلفــــاظ علــــى الهويــــة، بــــروح معاصــــرة، 
والترويــــج لصناعــــة املوضة العربيــــة عامليا 
خصوصــــا أن العاملــــني العربي واإلســــالمي 
ميتلكان تراثــــا هائال من األزيــــاء التي جتب 
احملافظــــة وتقدميهــــا لألجيــــال املعاصــــرة، 

بصورة تتماشى وروح العصر.
وأضاف كرزابي أن املصمم العربي أصبح 
على عاتقــــه احلفاظ على الهوية الوطنية، من 
خــــالل احلفاظ على الــــزي الوطني واملوروث 

الثقافي والشعبي لألوطان.
وأشــــار إلى أن كثيرا من األسماء العربية 
باتــــت معروفة عامليــــا وأن وجوها نســــائية 
أيضا صارت تنافس أســــماء كبــــرى في عالم 
املوضــــة بأوروبا، وباتت تصميماتهن تطوف 
بــــني بلدان العالم، عبــــر مهرجانات ومنصات 

للموضة العاملية.

وقال إن صناعة األزيــــاء باجلزائر تخطو 
خطواتهــــا األولى، لكنها خطوات واعدة، وأن 
عارضــــات األزيــــاء اجلزائريــــات، جنحن في 
املشاركة مبجموعة كبيرة من عروض املوضة 

العاملية. 
وحــــول مجموعتــــه األخيرة التــــي قدمها 
بدبي، قال كرزابي إنها مستوحاة من اللباس 
الشــــعبي والوطنــــي اجلزائــــري، وألوانهــــا 
مستوحاة من ألوان الربيع، وقد أسماها ”ظل 

الربيع“. 
وأشار كرزابي، الذي شــــارك مبجموعات 
تصميماته في مهرجانــــات وعروض املوضة 
في فرنسا وبلجيكا وتونس ولبنان واإلمارات 
والكاميرون، إلى أن تصميماته هي تعبير عن 
شــــخصيته ورؤيته وثقافته، وهي نقل للفكرة 
من مجرد تصّور إلــــى واقع معيش، الفتا إلى 
أنه متأثر بشــــخصية الفرنســــي كريســــتيان 
ديور، لكنــــه يضع بصمته وهويتــــه العربية، 

التي يراها مناسبة لكل األذواق.

تحالف عربي لمواجهة زحف الموضة األوروبية 

} في منتصف التسعينات من القرن املاضي 
أطلقت مسابقة في قلب أوروبا تقترح سؤاال 
كي تكــــون اإلجابة عليــــه مبقال، عــــن كيفية 
إنقــــاذ احلاضر من املاضي وربط املســــتقبل 
باحلاضــــر، كانــــت مناســــبة ثقافيــــة ال أكثر، 
تزامنت وقتهــــا مع اختيار عاصمــــة للثقافة 
األوروبيــــة. لم يكن يخطر ببــــال مطلقي هذا 
السؤال الفذ، أن التاريخ على وشك النهوض 
مــــن رقاده فــــي أوروبا بعد ســــنوات من تلك 
املسابقة التي أرادت إنقاذ العالم من املاضي، 
التاريــــخ لم ينم طويال، لكنه كلما تعّرض إلى 
قيلولة يكون احلاضر مســــتقّرا، فكرة التعلم 
من التاريخ أصبحت أقدم من التاريخ نفسه، 
بدليل أن السياسيني أنفسهم لم يتعلموا من 
التاريخ شــــيئا، فالتراجيديا اليونانية تسيل 
مقابلها اليوم دمــــاء أكثر، لذلك لم يقبل وزير 
اخلارجية األميركي املقال، ريكس تيلرسون، 
فتــــح ملــــف التاريــــخ مــــع نظيره الروســــي 
ســــيرجي الفروف في أول لقاء جمعهما معا، 
حيث احلاضــــر بالنســــبة له أجــــدى بكثير، 
بينما لــــدى الروس فإن دروس املاضي عليها 

احلضور دائما.
مشــــكلتنا مع املاضي بــــدأت متتد عندما 
صــــار األمــــر يتعلق باملســــتقبل، فما يشــــاع 
اليــــوم عن خيانة املســــتقبل مــــن أجل تبرير 
التحريــــض علــــى جتديد النضال الســــتعادة 
اليوتوبيــــا املفقــــودة، وفــــق جــــون ثورنهيل 
احملــــرر في صحيفــــة فايننشــــيال تاميز، هو 
محاولة الستعادة سلطة اختطفها متصيدون 
خبيثــــون وأنظمة اســــتبدادية ورجــــال دين 

فاسدون ورأسماليون جشعون.
العالم يزداد شــــوقا إلى املســــتقبل، لكن 
غياب الشجاعة أمر سيء أما غياب املصداقية 
فهو أســــوا بكثيــــر، وكل احلديث عن املاضي 
كالم ال يتفــــق اثنان علــــى مصداقيته، فلماذا 
يراد للمستقبل أن يكون كاذبا مثل املاضي؟

يحثنــــا أنــــدرو كــــني مؤلف كتــــاب ”كيف 
نصلح املســــتقبل“ على حمل السالح خلوض 
معركة جديــــدة، تتمثل فــــي مقاومة احلتمية 
واســــتعادة  واخلبيثة  الزاحفة  التكنولوجية 

السيطرة على مصيرنا.
يرى كني، وهو أحد أكثر املعلقني الالذعني 
ميال إلــــى العراك في وادي الســــيلكون، مثل 
غيره ممن يدافعون عن املســــتقبل ”ســــتكون 
األجيــــال املســــتقبلية مرعوبة بالقدر نفســــه 
ومصابــــة بالذهــــول من الطريقــــة املتعجرفة 
وغيــــر املبالية، التي يتم من خاللها الكشــــف 
عن أكثر معلوماتنا خصوصية، أمام شركات 
مبهمــــة متعددة اجلنســــيات وغيــــر خاضعة 

للمساءلة، تقع مقارها في قارات أخرى“.
الــــكالم اليــــوم عــــن غــــدر التكنولوجيــــا 
واتخاذهــــا مســــارا غيــــر الــــذي انطلــــق به 
املخلصــــون من أجل حريــــة العالم، وصناعة 
املستقبل سترســــم مصيرنا من احلاضر، فال 
يكون للتاريخ معنــــى حينها ألننا لن نختلف 

بشأنه مثلما نختلف اليوم على املاضي.
شــــركات اإلنترنــــت ذات البيانات الكبرى 
غير مستعدة بشــــكل غريب للمستقبل، وغير 
جاهــــزة ملواجهــــة حــــاالت تعطيــــل أعمالها. 
لذلك يطالب عالم الكمبيوتر توماس هندريك 
احلكومات  باخلصوصيــــة،  املهتــــم  إلفيــــس 
بضمــــان الهوية، ويقــــول ”أْن يكــــون هنالك 
شــــخص يعــــرف فصيلــــة دمي ليــــس باألمر 
املهــــم، لكن إن كان باإلمــــكان تغيير البيانات 
املتعلقة بفصيلة دمي فهذا ميكن أن يتســــبب 

في مقتلي“.

صباح العرب

المستقبل يتعرض 
للخيانة

كرم نعمة

دونالد ترامب.. 
طفل أفغاني في خطر




