
} لنــدن - كشــــفت العدســــات التلفزيونيــــة 
انبهــــارا مغمــــورا بالســــعادة لكابتن منتخب 
إنكلتــــرا الســــابق ونجــــم ليفربول ســــتيفين 
جيرارد، بعد تسجيل الالعب المصري محمد 

صالح هدفه الثاني في مرمى نادي روما.
وتلقائيــــة التعبير لجيــــرارد أثناء متابعة 
المباراة، الثالثاء، جسدها بابتكار لقب جديد 
لالعب العربي في الدوري اإلنكليزي بقوله إن 

صالح ”أفضل العب على كوكب األرض“.
وقــــال جيــــرارد فــــي تعليقــــه علــــى أداء 
صالح ”من الصعب مقارنته بليونيل ميســــي 
وكريســــتيانو رونالدو ألنهمــــا يحافظان على 

مستواهما منذ فترة طويلة“.
وأضــــاف ”ولكن مــــن دون أدنى شــــك فإن 
صــــالح أفضل العــــب على كوكــــب األرض في 

الوقت الراهن“.
وخطا صالح خطوات كبيرة نحو النجاح 
في بريطانيا لم يســــبقه إليها أي العب عربي، 

وأذهــــل أداؤه فــــي مباراة الثالثــــاء المعلقين 
والجمهور على حد سواء بعدما سجل هدفين 
وصنــــع مثلهما ليقود ليفربول إلى اكتســــاح 
روما بخمســــة أهداف مقابل هدفين في ذهاب 

المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وتفــــرش شــــهادة جيرارد لصــــالح طريق 
النجــــاح الباهــــر. وتأتــــي لتأكيــــد أحقيتــــه 
بالحصول على جائزة أفضل العب في الدوري 

اإلنكليزي.
وجاء تألق صالح بعد يومين فقط من فوزه 
بجائزة أفضــــل العب في الــــدوري اإلنكليزي 
الممتــــاز ليصبح ثاني العــــب عربي وأفريقي 
يتــــوج بالجائــــزة المرموقــــة بعــــد الجزائري 
رياض محرز العب ليســــتر سيتي، الذي نالها 
في موســــم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه إلى 

التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي آنذاك.
وال يكتفي صالح بتحقيق األرقام القياسية 
فــــي البطولة اإلنكليزية، أو فــــي رابطة أبطال 

أوروبــــا، بل أصبح ظاهرة خاصة تســــتقطب 
األضواء.

وتقديــــرا منه للفتــــرة التــــي قضاها بين 
صفــــوف روما، لــــم يحتفل الالعــــب المصري 
بهدفيه الرائعين سوى برفع يديه إلى السماء 
على اســــتحياء، في إشــــارة منه إلى مشــــاعر 

االحترام التي يكنها لفريقه القديم.
وتؤكــــد وســــائل اإلعــــالم اإلنكليزيــــة أن 
القيمة الســــوقية الحالية لصــــالح تبلغ ثالثة 
أو أربعة أضعــــاف المبلغ الذي دفعه ليفربول 
لرومــــا للحصــــول علــــى خدماته قبل عشــــرة 

أشهر.
وأصبح البعض هنــــاك ينظر إلى مبلغ 50 
مليــــون دوالر، الذي حصل عليه النادي مقابل 
التنازل عن خدمــــات الالعب لصالح ليفربول، 

على أنه مجرد فتات وسعر زهيد.
والتميز السلوكي للنجم المصري يقابله 
جمهور ليفربول بدعمه وتقليده في كل سجدة 

يقـــوم بها على األرض بعد كل هدف يســـجله 
فـــي محـــاكاة لما يفعـــل المســـلمون. ويردد 
الجمهور في كل مقابلة رياضية يشـــارك فيها 
صالح شـــعارات خاصة من مثل ”إذا سجلت 

مجددا سنصبح مسلمين“.
محمـــد  الســـعودية  الســـلطات  وأهـــدت 
صـــالح، قطعة أرض في مكـــة المكرمة. وقال 
نائـــب رئيـــس المجلـــس البلـــدي بالعاصمة 
المقدســـة، فهـــد الروقـــي، إن الســـبب وراء 
إعالن هذا اإلهداء هو ”دعم الشـــباب القدوة، 
أمثـــال الكابتـــن محمد صالح، تحت اســـمه 

ورعايته“.
ولفـــت إلى أن ”هذه الهديـــة تأتي اعتزازا 
بالنجـــم المصري وبأخالقـــه الكريمة وقيمه 
الرفيعـــة؛ فهـــو خير من يمثل نشـــر رســـالة 

اإلسالم السمح في بريطانيا“.
ويقول محللون إن بساطة صالح وتواضعه 
خالل المقابالت الرياضيـــة، وتدّينه التلقائي 

وحـــب الجمهور له، عناصـــر يمكنها أن تغير 
الصورة عن الجالية المســـلمة فـــي بريطانيا 

والغرب ككل، وهو ما عجزت 
والمنظمات  الجمعيات  عنه 

والمســـاجد والمراكـــز 
اإلسالمية، بل على العكس 

فقد زادت من الشـــكوك 
بشـــأن المســـلمين 

ألن المتحكميـــن 
بها يحققون أجندات 

مثيرة للجدل.

} واشــنطن - اعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية 
عربيـــة فـــي العاصمـــة األميركيـــة أن اللقـــاء 
الـــذي جمع الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب 
بالرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، واآلخر 
الذي سيجمعه بالمستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميركل، الجمعـــة، يظهران بوضوح حرص دول 
االتحاد األوروبي كما روسيا والصين قبل ذلك 
علـــى الدفاع عن المصالـــح اإليرانية في العالم 

وخصوصا لدى اإلدارة األميركية.
وأشـــارت هذه المصادر إلـــى أن المواقف 
الملتبســـة للـــدول الكبـــرى يجـــب أن تأخذها 
سياســـة  مـــن  المتضـــررة  اإلقليميـــة  الـــدول 
التخريـــب الطائفـــي إليران فـــي المنطقة بعين 
االعتبـــار، وخاصة الســـعودية باعتبارها دولة 
محوريـــة إقليميا ودوليـــا، وأن توظف األوراق 
التـــي تمتلكها لدفع الـــدول المعنية إلى تعديل 
مواقفهـــا على قاعـــدة تبـــادل المصالح وعدم 
االكتفـــاء بالرهـــان على موقف واشـــنطن التي 
قد تســـعى بدورها إلى الحصول على ضمانات 

تراعي مصالحها وتراعي كذلك أمن إسرائيل.
وال يخفي متابعون للشأن الخليجي أن دول 
المنطقة تحتاج إلى أن تطّور أداءها وتســـعى 
إلـــى تالفي ثغـــرات فـــي العمل الدبلوماســـي 

واالستراتيجي الذي تعتمده لبناء عالقاتها.
وكان ترامب وماكرون عبرا، الثالثاء، خالل 
قمتهما في واشـــنطن عن رغبتهما في التوصل 
إلى اتفاق ”جديد“ مع إيران، يحل مكان االتفاق 
النووي الموقع عام 2015، من دون اإلفصاح عن 
معالم ونطاق هـــذه المفاوضات الجديدة التي 
يرغبـــان فيها. إال أن إيران ســـرعان ما رفضت 
فكـــرة االتفـــاق الجديد، ورد الرئيـــس اإليراني 
حســـن روحاني، األربعاء، مشـــككا في شرعية 

مساعي التوصل إلى اتفاق جديد.
ويســـتغل ماكرون زيـــارة الدولة التي يقوم 
بهـــا على مدار ثالثـــة أيام للواليـــات المتحدة 
إلنقاذ االتفاق مـــع إيران، والذي يعتبره الغرب 
أفضل أمل لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

ويقضي مقترح ماكرون بأن تتفق الواليات 
المتحدة وأوروبا على عرقلة أي نشـــاط نووي 
إيرانـــي حتـــى 2025 ومـــا بعدهـــا، والتصدي 
لبرنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية اإليرانـــي 
وتهيئة الظروف لحل سياســـي الحتواء إيران 

في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وألمـــح ماكـــرون إلـــى اســـتعداده إلجراء 
محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقال الرئيس الفرنسي في أعقاب محادثاته 
مع نظيره األميركـــي إنه ينبغي تمهيد الطريق 
مـــن أجـــل اتفـــاق جديـــد، وأن يتـــم فـــي هذه 
المحادثات إشراك القوى السياسية في اإلقليم 

مثل روسيا وتركيا.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية خليجية إن 
ســـعي ماكرون إلقناع نظيره األميركي بالذهاب 
نحو مفاوضـــات جديدة مع إيران للتوصل إلى 
اتفاق جديد يشمل البرنامج النووي والبرنامج 
الصاروخـــي والنفوذ اإليرانـــي يراعي مصالح 
أوروبـــا كما مصالح الغـــرب عامة، ويراعي في 
الوقـــت عينه إيران نفســـها في ما تنشـــده من 
موقـــع ودور تريده أن يحظـــى باعتراف الدول 
الكبـــرى، وأنه ال يراعي مصالـــح دول المنطقة 

األخرى وخاصة مطالب السعودية.
ومع اقتـــراب مهلة نهائية بشـــأن عقوبات 
اقتصاديـــة أميركية على إيـــران تنقضي في 12 
مايو، هدد ترامب الثالثاء ”بمشكالت أكبر“ إذا 

استأنفت إيران برنامجها النووي.
وتوقع المحلل السياســـي تشارلز برمنر أال 
تحقق زيارة ماكـــرون أي تغيير يذكر، بل ينظر 
إليهـــا حلفاء ماكرون كاختبـــار لخطط الرئيس 
الفرنسي وإطراءاته تجاه رئيس ال يمكن التنبؤ 

بتصرفاته ويكبره بـ31 عاما.
التايمـــز  صحيفـــة  فـــي  برمنـــر  وكتـــب 
البريطانية ”ماكرون يهدف إلى توصيل رسالة 
إلـــى ترامـــب بأال يكون ســـاذجا تجـــاه نظيره 
الروســـي فالديمير بوتين المهـــووس بالتأثير 
علـــى ديمقراطيتنا، لذا أعتقد أنـــك ال يجب أن 

تكون ضعيفا مع بوتين“.
ورأى خبراء أميركيون في شـــؤون الشرق 
األوســـط أن إيران باتت تملـــك جماعات ضغط 
داخل الدول الغربية الرئيسية وأن لهذه الدول 
مصالح مأمولة فـــي إيران، خصوصا إذا ما تم 
تطبيـــع العالقات مع طهران، مـــن خالل اتفاق 

جديد ورفع العقوبات عنها.
ورأت مراجـــع خليجيـــة أن مقاربـــة العالم 
بشأن خطر إيران في المنطقة ال يجب أن تتم من 
خـــالل البوابة األميركية فقط، وأن هناك ثغرات 
في العمل الدبلوماســـي واالســـتراتيجي على 
النحـــو الذي يجعل المســـألة اإليرانية متقدمة 
في الغرب على الرغـــم من الجهود التي تبذلها 
دول خليجية لتطوير العالقات االســـتراتيجية 

واالقتصادية مع الدول الغربية.
ولفتـــت مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة إلى 
أن واشـــنطن وشـــركاءها عملـــوا علـــى إنتاج 
االتفاق النووي عام 2015 دون مراعاة لمصالح 
ومخاوف الدول العربيـــة، وأن المداوالت التي 

تجري حاليا إلنقاذ هذا االتفاق من خالل اتفاق 
آخر، تســـتمر في ســـعيها دون األخذ باالعتبار 
وجهة النظر العربية عامة والخليجية خاصة.

وتحث أوســـاط دبلوماســـية خليجية على 
وجوب أن تكـــون وجهة النظر العربية حاضرة 
بقـــوة داخل أي خطط لتعديـــل االتفاق النووي 
وتوسيع نطاقه ليشـــمل ملفات خالفية أخرى، 

ووجوب أن يستمع المجتمع الدولي إلى لهجة 
عربية جديدة تقنعه بأن المنطقة تملك إمكانات 
لتعطيـــل أي تفاهمات دوليـــة مع إيران ال تأخذ 
جديـــا بعيـــن االعتبار وجهـــة النظـــر العربية 
المطالبة بوقف السياســـة التوسعية اإليرانية 
في المنطقـــة ووقف تدخل طهران في شـــؤون 

المنطقة.
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} القاهــرة - أحرجـــت عودة المشـــير خليفة 
حفتـــر قائد الجيش الليبي إلى القاهرة، قادما 
من باريس، األطراف الليبية التي راهنت على 
طول مدة غيابه للبحث عن خليفة له على رأس 
المؤسســـة العســـكرية، فضال عـــن الدفع إلى 

مفاوضات وتفاهمات تهّمش دوره.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن حفتـــر الـــذي عـــاد 
إلـــى القاهـــرة، مســـاء الثالثـــاء، وكان فـــي 
انتظاره 11 مـــن قادة الجيـــش الليبي، بينهم 
عبدالـــرازق الناظـــوري رئيـــس األركان، الذي 
تعـــرض لمحاولة اغتيال األســـبوع الماضي، 

وعبدالسالم الحاسي رئيس هيئة العمليات.
والتقى حفتر المسؤولين عن الملف الليبي 
في مصر، على رأســـهم اللواء محمد الكشكي، 
للتباحث بشأن التطورات األمنية والسياسية 
على الســـاحة الليبيـــة، وأنه ســـيغادر اليوم 

الخميس إلى شرق ليبيا.
وســـيؤدي ظهور حفتر إلـــى خلط األوراق 
التـــي جـــرى ترتيبها علـــى أســـاس أن غيابه 

سوف يطول.
لـ“العـــرب“  سياســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
أن عـــودة حفتر إلـــى القاهرة، قبل اســـتكمال 
فترة النقاهة، ليســـت منفصلة عما يجري من 
تحركات سياسية وعسكرية، ووسط تطورات 
حثيثـــة من جانب بعـــض القـــوى للتأثير في 
الخارطة الليبية، ومحاولـــة تغيير المعادالت 
الراهنة التي تقوم على أن حفتر رقم محوري.

وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن وجـــود 
قيادات عســـكرية كبيرة مع حفتر في القاهرة، 
غرضه التأكيد على وحدة الجيش واســـتمرار 
الـــوالء لقائده، وقطع الطريـــق على محاوالت 
إحداث شـــرخ في صفوفه، خاصـــة أن معركة 

درنة قد تدخل مرحلتها الحاسمة خالل أيام.
وأكـــدت أن عـــودة حفتر مـــن باريس إلى 
القاهرة، كما غادر منهـــا، تقطع الصمت الذي 
اتبعـــه الرجل، لمعرفة نهاية الســـيناريوهات 
التـــي يتم حبكهـــا، وكان من الضـــروري عدم 
اســـتمرار زحفها خوفا مـــن تصاعد اللغط في 
الجيش، بعد أن كثفت الدوائر التابعة إلخوان 
ليبيـــا والجهـــات الخارجية الداعمـــة لهم من 

وتيرة الشائعات العسكرية والسياسية.
وأضافـــت أن غيـــاب حفتر ثـــم ظهوره في 
القاهـــرة، ســـوف يؤثـــران علـــى مكانة بعض 
القوى والشـــخصيات، التـــي راهنت على عدم 
عودتـــه مرة أخـــرى، ومن المنتظـــر أن تتغير 
عالقة حفتر بها، في إشارة إلى رئيس البرلمان 
عقيلة صالح، الذي انجرف للقاء رئيس مجلس 
الدولة خالد المشـــري، وفي ذهنـــه أن مرحلة 

المشير قد انتهت.
ومـــن المرجـــح أن يقود ظهـــور حفتر في 
ليبيا، إلى زيادة شعبيته ونفوذه خالل الفترة 
المقبلة، بعد أن أحرق عدد من خصومه الكثير 

من أوراقهم.
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} دمشــق – تشـــهد األزمـــة الســـورية مرحلة 
مفصلية قد تنتهي مبفاوضات جدية للتسوية 
السياســـية، أو تصعيد خطيـــر يهدد بانفجار 
كامل في املنطقة، على ضوء تقلص املساحات 
الفاصلـــة بني القوى الكبـــرى املتصارعة على 
األرض الســـورية، خاصة مع اقتـــراب النظام 
من تأمني محيط العاصمة دمشـــق، وسيطرته 
الكاملة األربعاء على منطقة القلمون الشرقي.

روســـيا  أن  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
وحليفيها نظام الرئيس بشـــار األسد وإيران 
يتحضرون للتعاطي مـــع االحتمالني وهذا ما 
يفســـر إعالن وزارة الدفاع الروســـية عن قرار 
بتســـليم اجليش الســـوري منظومـــات دفاع 
جوية متطورة، وســـط رصـــد مخابرات غربية 

حلركة جوية مريبة بني سوريا وإيران.
وأعلنـــت هيئـــة األركان العامـــة للقـــوات 
املســـلحة الروســـية، األربعـــاء، أن موســـكو 
ستسلم قريبا لســـوريا منظومات دفاع جوي 

متطورة.
وأكـــد رئيـــس إدارة العمليات لـــدى قيادة 
األركان العامة الروســـية، الفريق أول سيرغي 
صحافـــي  موجـــز  أثنـــاء  فـــي  رودســـكوي، 
عقـــد بـــوزارة الدفـــاع الروســـية، أن اخلبراء 
العسكريني الروس سوف يستمرون في تدريب 
زمالئهم الســـوريني في ما يتعلق باســـتخدام 

األسلحة اجلديدة.

وكان وزيـــر اخلارجية الروســـي ســـيرغي 
الفروف أعلن أن بالده باتت في حل من أي التزام 
أخالقي يحول دون تسليم دمشق منظومة إس 
٣٠٠ املتطورة، على خلفية الضربات الفرنســـية 
األميركيـــة البريطانية ملواقع ســـورية الشـــهر 
اجلاري، ردا على هجـــوم مفترض بالكيمياوي 

في الغوطة الشرقية احمليطة بدمشق.
ويـــرى مراقبـــون أن روســـيا تبـــدو جادة 
هذه املـــرة في تنفيـــذ تهديدها بتســـليم نظام 
األســـد هذه املنظومة، في ظل خشية من تكرار 
الهجوم الغربي بشكل أوسع، ما يهدد املكاسب 
العســـكرية التي حققتها موســـكو منـــذ العام 

٢٠١٥، تاريخ انخراطها املباشر في األزمة.
وأشـــار املســـؤول العســـكري الروسي إلى 
أن املستشـــارين الروس ســـاهموا في إصالح 
وحتديث قوات الدفاع اجلوي السورية، مؤكدا 
أن معظم الصواريخ الغربية عالية الدقة والتي 
مت اعتراضهـــا خالل الهجوم الثالثي ُدمرت من 
قبل منظومات الدفاع سوفييتية الصنع ”إس-
١٢٥“ و“أو أس إيـــه“ و“كـــوادرات“ والتـــي يبلغ 

عمرها ٤٠ عاما.
وذكر رودســـكوي أن وزارة الدفاع السورية 
قامـــت بتحليل مفصل لنتائج الغارات الغربية، 
وأدخلت على أســـاس ذلك سلسلة تعديالت في 

نظام الدفاع اجلوي لسوريا بغية رفع فعاليته.
وتتعزز فرضية متكني موسكو نظام األسد 
من منظومـــات عســـكرية متطـــورة، مع رصد 
أجهزة االستخبارات األميركية ”شحنات جوية 
بني إيران وســـوريا، يشـــتبه بأنها قد  مريبة“ 

حتتوي على أسلحة أو منظومات عسكرية.
اإلخباريـــة  ونقلـــت شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
األميركيـــة األربعـــاء عـــن املصـــدر القـــول إن 
”الواليـــات املتحدة وإســـرائيل تراقبـــان هذه 
الشـــحنات التـــي يحتمـــل أنها حتتـــوي على 

أسلحة قد تستخدم في تهديد أمن إسرائيل“.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  املصـــدر  وأضـــاف 
الشـــحنات اجلوية، وإن كان ليس باملستغرب، 
إال أن توقيته لفت انتباه أجهزة االستخبارات 
باعتبار أنه يأتي بعـــد الضربات اجلوية التي 
وجهتهـــا كل مـــن الواليـــات املتحدة وفرنســـا 
وبريطانيا في وقت ســـابق من الشهر اجلاري، 
وارتفـــاع وتيـــرة التهديـــدات التـــي وجههـــا 
مســـؤولون إيرانيون إلســـرائيل بعد اتهامها 
باســـتهداف مطار التيفور في سوريا وسقوط 

قتلى إيرانيني فيه.
وتهـــدد إيـــران بـ“الرد املناســـب عاجال أم 
آجال على االعتداء غير القانوني على سوريا“ 
في مطـــار التيفور، وأشـــارت تقاريـــر إيرانية 
إلى مقتل ســـبعة إيرانيني جـــراء قصف املطار 
الذي حتول خالل السنوات األخيرة إلى قاعدة 
لعناصر احلرس الثوري اإليراني وامليليشيات 

التابعة له.
ويشـــير مراقبون إلى أن املشـــهد السوري 
ينحـــو نحو املزيـــد من التـــأزمي، وأن املســـار 
احلالي يقود نحو غلبة اخليار العســـكري على 
السياســـي في ظل الفجوة القائمة بني روسيا 
والواليـــات املتحدة حـــول جملة من املســـائل 

بينها الوجود اإليراني.
وكان الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب 
قـــد جـــدد خـــالل لقائـــه فـــي البيـــت األبيض 
نظيره الفرنســـي إميانويل ماكـــرون رغبته في 
االنســـحاب من ســـوريا، ولكن أوضح في اآلن 
ذاته عدم نيته الســـماح إليـــران بالوصول إلى 

البحر املتوسط.
وتســـعى إيران إلى إنشاء حزام أمني يربط 
بني العراق وشـــرق ســـوريا وصوال إلى لبنان 
املطل على املتوســـط، وال تبدي موســـكو جدية 
فـــي التعاطي مع هذه املســـألة التـــي تعتبرها 
الواليـــات املتحدة وإســـرائيل تهديـــدا خطيرا 

ألمنهما القومي ومصاحلهما.
ويقول خبراء إن الواليات املتحدة ال ميكنها 
النجـــاح في ثني إيران عـــن طموحها، في حال 
قررت ســـحب قواتها من شـــمال شرق سوريا، 
قبـــل االتفاق على تســـوية مع روســـيا بشـــأن 
هذه املعضلـــة، وأيضا بشـــأن إدلب واجلنوب 
السوري، في ظل خشية فعلية من إمكانية إقدام 
موســـكو على التوجـــه صوب إحداهمـــا، بعد 
االنتهـــاء من جيوب املعارضة في ريف دمشـــق 

وأيضا في حماة وحمص.
واســـتعاد اجليش السوري منطقة القلمون 
الشـــرقي قرب دمشـــق بعد انتهاء عملية إجالء 

مقاتلـــني ومدنيني، حســـب مـــا أعلـــن اإلعالم 
الرســـمي األربعاء، في تطور يعزز إحكام نظام 
الرئيس بشـــار األســـد ســـيطرته علـــى محيط 

العاصمة.
وبدأت الســـبت عملية اإلجـــالء من منطقة 
القلمون الشرقي الواقعة على بعد ٦٠ كيلومترا 
شمال شرق دمشق، اســـتنادا إلى اتفاق يؤمن 
ممـــرا آمنـــا النســـحاب اآلالف مـــن املقاتلـــني 
وعائالتهـــم مـــن الرحيبـــة وبلدتـــي الناصرية 
وجيـــرود املجاورتـــني إلـــى منطقـــة ســـيطرة 

الفصائل املعارضة في الشمال السوري.
وأعلـــن التلفزيون الســـوري عـــن ”انتهاء 
عمليـــات إخـــراج اإلرهابيني مـــع عائالتهم من 
بلدات القلمون الشـــرقي لتصبح املنطقة خالية 

من اإلرهـــاب“. وأفاد بأن قـــوى األمن الداخلي 
دخلت الثالثاء واألربعاء إلى الرحيبة وجيرود، 
حيث ُرفع العلم السوري في الساحة الرئيسية.

وأوضح املرصد الســـوري حلقوق اإلنسان 
من جهتـــه أن ”القافلة األخيـــرة“ التي انطلقت 
من القلمون الشـــرقي ليل الثالثاء وعلى متنها 
املئـــات من املقاتلـــني واملدنيـــني، ”وصلت إلى 
مناطق ســـيطرة قوات عملية ’درع الفرات'“ في 

الشمال السوري.
ويأتي اإلعالن عن اســـتعادة السيطرة على 
القلمـــون الشـــرقي، في وقت تشـــّن فيه القوات 
احلكومية منذ بضعـــة أيام حملة قصف عنيفة 
علـــى مخيم اليرمـــوك لالجئني الفلســـطينيني 
الواقع في جنوب دمشق وعلى األحياء القريبة 

التي يســـيطر عليها تنظيم الدولة اإلســـالمية. 
وبحســـب املرصد، هنـــاك حوالي ألـــف مقاتل 
جهادي في أحيـــاء اليرموك واحلجر األســـود 
والتضامن والقدم. ويســـعى اجليش السوري 
حاليا إلى ضمان أمن العاصمة دمشـــق ســـواء 
عبر اتفاقات إجالء جديدة أو عمليات عسكرية، 
بعد استعادة السيطرة منذ نحو أسبوعني على 
الغوطة الشرقية التي كانت آخر معقل للفصائل 

املعارضة قرب دمشق.
وفـــي ١٤ أبريل، اســـتعاد النظام الســـوري 
السيطرة على الغوطة الشرقية التي بقيت منذ 
عـــام ٢٠١٢ املعقل األبرز للفصائل قرب دمشـــق، 
إثر هجـــوم عنيف أدى الى مقتـــل ١٧٠٠ مدني، 

بحسب املرصد.

} رام اهللا – تشهد منظمة التحرير الفلسطينية 
املزيـــد من التصدع والتشـــتت فـــي ظل غياب 
التوافق على عقد املجلس الوطني الفلسطيني 
املقـــرر فـــي ٣٠ أبريـــل اجلـــاري، األمـــر الذي 
تســـتغله بعض القـــوى وعلى رأســـها حركة 
حماس للتشـــكيك في القرارات التي من املمكن 
أن يتخذها املجلس، ولضرب السلطة القائمة.

ويقول مراقبون إن عقـــد املجلس الوطني 
”مبـــن حضـــر“ أو اعتمـــاد سياســـة اإلقصاء 

بأخـــرى  وتعويضهـــا  وقـــوى  لشـــخصيات 
محســـوبة علـــى الســـلطة التـــي تتمحور في 
شـــخص الرئيس محمود عبـــاس، بالتأكيد ال 
يصب في صالـــح اإلجماع الفلســـطيني، وقد 
يشكل مدخال لضرب شرعية القرارات التي من 
املمكن أن يتخذها املجلس وبينها حل املجلس 

التشريعي الذي تترأسه حماس.
ووجه عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة ملنظمة 
التحرير ياسر عبدربه، مؤخرا، رسالة شديدة 

اللهجـــة إلى رئيـــس املجلس الوطني، ســـليم 
الزعنون، انتقد فيها إقصاءه إلى جانب فاروق 
القدومي وعلي اســـحق من املشاركة في دورة 

املجلس املقبلة.
واتهـــم عبدربه عزام األحمد املســـؤول عن 
ملـــف املصاحلة بأنه من يقـــف خلف إقصائه، 
حيث اشترط حصول الشخصيات الثالث على 
ترشيح أحد مكونات املجلس الوطني لتوجيه 

الدعوة إليهم باملشاركة.
وكانت اجلبهة الشـــعبية لتحرير فلسطني 
قـــد أبـــدت رفضها املشـــاركة فـــي اجتماعات 
املجلس الوطنـــي في ظل مـــا اعتبرته جتاوز 
إعـــالن بيـــروت الـــذي نـــص على اســـتكمال 
اإلجراءات النضمام كافة القوى الوطنية وفق 

إعالن القاهرة واتفاق املصاحلة ٢٠١١.
ولـــم تعلن اجلبهة الدميقراطية عن قرارها 
باملشـــاركة، حيث تدور لقاءات بني مسؤوليها 

وفتح حملاولة ثنيها عن تبني خيار املقاطعة.
وتـــرى أوســـاط فلســـطينية أن مقاطعـــة 
اجلبهة الشعبية، ورمبا اجلبهة الدميقراطية، 
مـــن شـــأنها أن تضعـــف شـــرعيته وتقلل من 

أهمية قراراته على الصعيد السياسي.
وينعقد املجلـــس الوطني في ظرفية بالغة 
التعقيد في ظل فشـــل جهـــود املصاحلة جراء 
رفـــض حماس تقدمي أي تنـــازالت ومحاولتها 
اإلبقـــاء علـــى هيمنتهـــا على قطـــاع غزة مبا 
يخدم املشروع اإلســـرائيلي القائم على فصل 
القطاع عن الضفة الغربية وتبني عباس خيار 
اإلجـــراءات العقابية ضد قطاع غزة، كما يأتي 
انعقاد املجلس مع اقتراب موعد نقل السفارة 

األميركية إلى القدس، ما يعني تكريس القدس 
كعاصمة إلسرائيل كأمر واقع.

ويرى مراقبون أن الســـلطة التي يترأسها 
محمود عباس يقع علـــى عاتقها اجلزء األكبر 
مـــن حالة االنقســـام التـــي تشـــهدها منظمة 
التحرير، حيث أنها وبدل الســـعي إلى حتقيق 
الوفـــاق بني مكونات املنظمـــة تعمد إلى تبني 
سياســـات انفرادية للتحكم في املشـــهد العام 
الفلســـطيني دون أن تبدي الوعي الكافي بأن 
ما تقـــوم به يخصم من رصيدهـــا الكثير على 

املستوى الشعبي والسياسي.
ويشير هؤالء إلى أن حركة حماس جنحت 
نســـبيا في استغالل أســـلوب تعاطي السلطة 
مع مكونات منظمة التحرير، واالنقسام الدائر 

حول املجلس الوطني، لشق صف املنظمة.
وتأمـــل حماس فـــي تكريس هـــذا الواقع، 
متطلعة إلى تشكيل جسم مواز ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، بيد أن مراقبني يستبعدون فعليا 
جناحها في حتقيق هذا الهدف، ورمبا املسألة 
الوحيـــدة التـــي قد حتقـــق فيهـــا جناحا هي 
تكريـــس فصل الضفة عن غزة، وهي تالقي في 

ذلك دعما من تركيا وقطر وإيران.

{البعـــض يحـــرص على محاولة تشـــويه مواقـــف القوات اللبنانيـــة، وفي هذا الســـياق نرغب في أخبار

التذكير بأن ’القوات‘ رفضت الموازنة لكونها لم تتضمن أي إصالحات بنيوية}.

فادي كرم 
القيادي في القوات اللبنانية

{لـــم يعد بإمـــكان المدنيين الفرار من القتال والقصف في ســـوريا ألن الحـــدود أصبحت تخضع 

لقيود مشددة للغاية وألن كاهل الدول المجاورة بات مثقال بأعباء الالجئين}.

فيليبو غراندي
املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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◄ قلل ألكسندر شني سفير روسيا لدى 
إسرائيل األربعاء من شأن التوترات 
القائمة بني البلدين بسبب الهجمات 

التي تنفذها إسرائيل ضد سوريا قائال 
إنها ليست السبب وراء مقترح بأن تزود 

موسكو دمشق بنظام دفاع صاروخي 
متطور.

◄ قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي 
صبيح املصري األربعاء إن احملكمة 

العليا األميركية أنصفت البنك العربي 
وأنهت دعاوى ألكثر من 6 آالف مدع.

◄ ُقتل ستة مدنيني مساء الثالثاء في 
قصف جوي للجيش السوري على مخيم 
اليرموك اخلاضع لسيطرة تنظيم الدولة 

اإلسالمية في جنوب دمشق، حسب ما 
أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 

األربعاء.

◄ أعلن اجليش املصري صباح األربعاء 
القضاء على أكثر من 30 من ”التكفيريني 

وشديدي اخلطورة“، من بينهم أمير 
”التنظيم اإلرهابي“ في وسط سيناء، 

في إطار عملية عسكرية واسعة للقضاء 
على اإلرهاب على مختلف االجتاهات 

االستراتيجية حتت اسم ”سيناء 2018“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حماس المستفيد األبرز من االنقسام حول عقد المجلس الوطني

تســــــتعد روسيا جلميع الســــــيناريوهات في ســــــوريا ومن بينها إقدام القوى الغربية على 
تصعيد جديد يكون هذه املرة بشــــــكل أوسع، وفي هذا السياق تولي موسكو أهمية كبرى 

لتعزيز ترسانة النظام السوري مبنظومات دفاعية متطورة.

روسيا تتهيأ لسيناريوهات دراماتيكية في سوريا
[ الجيش الروسي: سنسلم دمشق قريبا منظومات دفاعية متطورة  [ تقارير استخبارية عن {شحنات جوية مريبة} بين إيران وسوريا
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عباس وسياسة الهروب إلى األمام

سيرغي رودسكوي:

المستشارون الروس ساهموا 

في إصالح وتحديث قوات 

الدفاع الجوي السورية

} بروكســل – كشـــف مـــارك لوكوك، منســـق 
شـــؤون اإلغاثة بـــاألمم املتحـــدة، األربعاء، أن 
الـــدول املانحة تعهدت بتقدمي ٤٫٤ مليار دوالر 
ملساعدة الشعب السوري واملنطقة خالل العام 
اجلـــاري، في الوقـــت الذي تســـعى فيه األمم 
املتحدة إلى سد فجوة التمويل التي تصل إلى 

أكثر من ٦ مليارات دوالر.
وشـــارك فـــي املؤمتـــر، الـــذي اســـتضافه 
االحتاد األوروبي واألمم املتحدة في بروكسل، 
أكثر من ٨٠ وفدا رفيع املســـتوى بهدف حشـــد 

الدعم املالي للبلد الذي مزقته احلرب.
وهـــدف املؤمتر إلـــى جمع تبرعـــات لدعم 
املاليني من املدنيني في داخل ســـوريا، وأيضا 
في الـــدول املســـتضيفة وفي مقدمتهـــا لبنان 

واألردن.
وقال االحتاد األوروبي إنه ســـيحافظ على 
متويلـــه الســـنوي البالـــغ ٥٦٠ مليـــون يورو، 

في حني تعهـــدت بريطانيا مببلـــغ ٢٠٠ مليون 
جنيه إســـترليني (٢٨٠ مليون دوالر) إضافية.
وأشار لوكوك إلى أن الكثير من الدول املانحة 
الكبيـــرة، مثل الواليات املتحـــدة األميركية، لم 
تستطع تأكيد تعهداتها بالنسبة للعام اجلاري 

بسبب مسائل تتعلق بامليزانية الداخلية.
وســـبق وأن صرحـــت الواليـــات املتحـــدة 
بأنها لن تقدم أي تبرعات للمناطق التي حتت 

سيطرة النظام السوري.
وشـــكل املؤمتـــر، الـــذي مت متثيـــل معظم 
القوى العاملية واإلقليمية الرئيسية فيه، فرصة 
لتعزيز الضغوط بشـــأن إطالق عملية سياسية 

جادة. 
ودعت منسقة الشؤون اخلارجية باالحتاد 
األوروبي، فيديريكا موغيريني، إيران وروسيا، 
احلليفتني الرئيسيتني للحكومة السورية، إلى 
”ممارســـة الضغـــط على دمشـــق، حتـــى تقبل 

االجتماع على طاولة (املفاوضات) حتت رعاية 
األمم املتحدة“.

وقالت إن املؤمتر جنح في توفير مســـاحة 
للحوار بني الـــدول في ما يتعلق باملضي قدما 

في سبل حل األزمة.
وأضافـــت موغيرينـــي ”مـــن الواضـــح أن 
االختالفـــات لم تختـــف خالل هذه الســـاعات 
القليلـــة من احملادثـــات، ولم نكـــن نتوقع ذلك 
بتاتا، لكنني أعتقد أننا نستطيع أن نقول إننا 
حددنا أرضية مشتركة حول قضيتني أو ثالث 

قضايا على األقل“.
وتشـــمل القضايا املتفق عليها أنه ال ميكن 
أن يكون هناك حل عســـكري للنزاع الســـوري، 
وأن األمم املتحـــدة ينبغـــي أن تضطلع بالدور 
الرئيســـي في عملية الســـالم، وأن السوريني 
داخـــل الدولـــة وخارجها يحتاجـــون إلى دعم 

دولي.

بروكسل2 يفشل في سد فجوة التمويل مع رفض واشنطن االلتزام بتعهداتها

ياســـر عبدربـــه يتهم عـــزام األحمد 

املســـؤول عن ملـــف املصالحة بأنه 

مـــن يقف خلف إقصائـــه من حضور 

اجتماعات املجلس الوطني

◄



صالح البيضاين

} صنعاء - تســــّلم مهدي المشــــاط، األربعاء، 
رسميا، منصبه رئيســــا لما يسمى ”المجلس 
للمتمّرديــــن  التابــــع  األعلــــى“  السياســــي 
الحوثييــــن فــــي اليمن خلفا لصالــــح الصماد 
الذي قتل الخميس الماضي في غارة للتحالف 
العربي بمدينة الحديدة على الساحل الغربي 

اليمني.
وتوّعــــد المشــــاط لــــدى أدائــــه ”اليميــــن 
ضّد الحكومة  الدستورية“، بـ“حرب مفتوحة“ 
المعترف بها دوليا والتحالف العربي الداعم 
لهــــا بقيادة المملكــــة العربية الســــعوية، في 
خطــــاب لم يفاجئ المراقبيــــن الذين يصّنفون 
الرجل ضمن معســــكر المتشــــّددين، معتبرين 
اختيــــاره لخالفــــة الصّمــــاد، بمثابــــة تنفيــــذ 
لسياســــة الهروب إلى األمــــام والدفع باتجاه 
حاّفــــة الهاويــــة التــــي لم يعــــد المتمــــّردون 
الموالون إليران يملكــــون خيارا غيرها بفعل 
ما أصاب قدراتهم العســــكرية من إنهاك، وما 

لحق بهم من هزائم وتراجعات على األرض.
وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عن حالة 
من التوتر تســـود صفوف الحوثيين إثر مقتل 
الصماد في الوقت الذي كان يقوم فيه بحشـــد 
المقاتلين تحت عنوان“ مسيرة البنادق“ والتي 
كانت تستهدف الدفع بالمزيد من الميليشيات 

للقتال في جبهات الساحل الغربي.
ورّجحت المصادر انعكاس مقتل الصماد 
بشكل مباشر على جبهات القتال المختلفة في 
ظل فشل أي من قيادات الجماعة على تعويض 
الخســــائر البشــــرية والمادية التي منيت بها 

الجماعة الحوثية.
واعتبــــر مراقبون مقتل الصمــــاد في هذا 
التوقيــــت الذي تحتشــــد فيه قــــوات الجيش 
اليمنــــي مدعومــــة بالتحالــــف العربــــي على 
مشارف مدينة الحديدة االستراتيجية وانتقال 
المعــــارك إلــــى عمــــق محافظة صعــــدة بأنها 
مؤشــــر على حالة االنهيار الشــــامل التي تمر 
بها الجماعة على مختلف األصعدة السياسية 

والعسكرية.
كمــــا لفتت المصــــادر إلى انعــــكاس مقتل 
الصماد بصورة مباشرة على حالة التوازنات 

الهشة داخل أجنحة الجماعة الحوثية، إضافة 
إلــــى أن مقتله دفع بزعيــــم الجماعة عبدالملك 
الحوثي إلى فرض أحد القيادات األشد تطرفا 
وراديكاليــــة ليكــــون خليفة للصمــــاد وهو ما 
ينــــذر بموجة جديــــدة من الصراعــــات داخل 
الجماعة الحوثية ومــــع حلفائها وخصومها 

على السواء.
وتنذر التحوالت السياســــية والعســــكرية 
المتســــارعة وتصاعد الخســــائر في صفوف 
القيــــادات الحوثيــــة ببدء مرحلــــة جديدة من 
مراحل الحرب بين الشرعية والتحالف العربي 
من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من 
جهة أخرى عقب تعييــــن القيادي المقرب من 
عبدالملك الحوثي رئيسا للمجلس السياسي 
األعلى وهــــو ما يعده مراقبــــون تنفيذا لقرار 
مبكــــر عن رغبــــة الجماعة ومــــن خلفها ايران 

بالدفــــع نحو آخــــر فصول التصعيــــد وتقديم 
الوجه الحقيقــــي للحركة الحوثية كما هو من 

دون أقنعة.
ووصــــف فهد طالب الشــــرفي القيادي في 
حزب المؤتمر وأحد أبناء صعدة في تصريح 
خســــارة الحوثييــــن للصماد في  لـ“العــــرب“ 
هــــذه المرحلة وتعيين المشــــاط خلفا له بأنه 
تعبيــــر واضح عن حالة االرتباك في أعلى قمة 
الهرم الحوثــــي، حيث يتمتع الصماد بصفات 
عديدة على صعيد قدرته على الحشــــد وكسب 
والء القبائــــل، إضافــــة إلــــى دوره البــــارز في 
إنشــــاء التحالف بين حزب الرئيس الســــابق 
علــــي عبدالله صالح وبيــــن الحوثيين وعمله 
على التخفيف من آثــــار مقتل رئيس المؤتمر 
الشعبي العام واألمين العام للحزب من خالل 
سعيه إلى استقطاب قيادات المؤتمر المتبقية 

في صنعــــاء، وهي الملفات التي أجاد إدارتها 
وفقا للشــــرفي، ويتوقع أن يعمل المشاط عبر 
شخصيته النزقة واندفاعه السياسي وذهنيته 
األيديولوجية المتشــــددة إلى التعامل بشــــكل 
مغاير ينعكس سلبا على أداء الحوثيين خالل 

الفترة القريبة القادمة.
الجماعــــة  زعيــــم  أن  الشــــرفي  وأضــــاف 
الحوثية كان يعــــول إلى حد كبير على مرونة 
الصماد فــــي إدارة العديد مــــن الملفات التي 
فشــــلت فيها قيادات حوثية أخــــرى، كما كان 
يســــتثمر وجوده الرمــــزي على رأس االنقالب 
إلرضاء شريحة واســــعة من أبناء القبائل في 
محافظة صعــــدة التي ينتمــــي إليها الصماد 
نفســــه، فيمــــا يمثل مقتلــــه انتكاســــة كارثية 
على تماسك الميليشــــيا الحوثية في جبهات 
محافظة صعدة التي انتقلت إلى عمق مناطق 
النفوذ الفكري للجماعة ومعاقلها األساســــية 
فــــي مــــران وضحيان التــــي باتت فــــي مرمى 
اســــتهداف قوات الجيــــش والمقاومــــة التي 

تحاصر صعدة من أربعة محاور.
من جهته علق المحلل السياســــي اليمني 
على مقتل  فارس البيل في تصريح لـ“العرب“ 
الصماد وعدد من القيــــادات الحوثية البارزة 
برفقته بأنها خســــارة هائلة معنويا من خالل 
كسر مســــتوى القيادة واســــتهداف الرؤوس 
بشــــكل مباشــــر مما يعنــــي أن ”التابو“ الذي 
صنعــــه الحوثــــي حــــول رمزية قياداتــــه أمام 
النــــاس قد انكســــر، والصــــورة الرمزية التي 
في ذهن أتباعه حول القيادات تهدمت وباتت 
الجماعــــة كعصابــــة يالحق زعماؤها بشــــكل 
واضح باعتبارهم مرتكبــــي جرائم حتى وإن 
ظهروا كسياسيين، إضافة إلى أنه إعالن بأنه 
لم يعد أحــــد من قيادات الحوثــــي بمنأى عن 

االستهداف.

} الكويت  - لــــم تتمّكن الكويت والفلبني من 
تطويق اخلالف الذي نشب بينهما بشأن ملّف 
خدم املنازل، وتطّور بشكل سريع ليتحّول إلى 
أزمــــة دبلوماســــية، أفضت إلى طرد الســــفير 
الفلبينــــي مــــن الكويت واســــتدعاء الســــفير 

الكويتي من مانيال.
وأمهلت الكويت، األربعاء، السفير ريناتو 
أوفيــــال مدة أســــبوع ملغــــادرة أراضيها، كما 

استدعت سفيرها في مانيال للتشاور.
واّتخــــذت احلكومة الكويتية هذا اإلجراء، 
بعد ظهور موّظفني بسفارة الفلبني، في شريط 
فيديو بــــّث علــــى اإلنترنت، بصدد مســــاعدة 
خادمــــات فلبينيــــات على الهــــروب من بيوت 

مشغليهّن واللجوء إلى سفارة بالدهن.
وعلى مــــدار الشــــهرين املاضيني جتادلت 
الكويت ومانيال بحّدة بشــــأن أوضاع العمالة 
الفلبينيــــة فــــي الكويت وخصوصــــا خادمات 
املنــــازل التــــي قالــــت ســــلطات مانيــــال إّنهّن 

يتعّرضن لالضطهاد واالستغالل.

ووصل األمر حّد طلــــب الرئيس الفلبيني 
رودريغــــو دوتيرتــــي مــــن مواطنيــــه مغادرة 
الكويت، وفرض شــــروطا على سفرهم للعمل 
هناك، وهو األمر الذي رأت فيه جهات سياسية 
كويتية ضغوطا غير مقبولة على البلد بورقة 
ميكن إســــقاطها عبر التوّجه إلى بلدان أخرى 

جللب العمالة مبا في ذلك خدم املنازل.
ورغــــم ذلك، بدا أن حكومة الكويت مفتقرة 
للحزم في معاجلة هذا امللف، األمر الذي فّسره 
مســــتثمرين  لضغوط  باخلضوع  معارضوها 
كبار وأصحاب رؤوس أموال يســــتثمرون في 

مكاتب اجللب التي تدّر أرباحا طائلة.

وبحسب متابعني للشأن الكويتي فإّن قرار 
طرد السفير ال ينفصل عن الضغوط الداخلية 
التــــي تتعــــّرض لهــــا حكومــــة الشــــيخ جابر 
املبــــارك التي تنتظر مطلــــع مايو القادم ثالثة 
اســــتجوابات نيابيــــة دفعة واحدة ســــيوّجه 
أحدها إلى رئيس مجلس الوزراء نفسه. وكان 
ميكن أن تضاف إليها مســــاءلة بشأن العالقة 

مع الفلبني.
ويقول منتقــــدون حلكومة الشــــيخ جابر، 
إّن تطــــّور ملف العمالة املنزلية بهذا الشــــكل، 
وحتّوله إلى مشــــغل دولة من الطــــراز األول، 
ميّثل امتدادا لفشــــل مزمن فــــي معاجلة ملف 
العمالــــة الوافــــدة ككّل والعجــــز عــــن التحّكم 
فيــــه مــــا جعل لــــه تبعــــات كبيــــرة اجتماعية 

واقتصادية، وحّتى أمنية.
وســــوق الشــــغل في الكويت غارق بعمالة 
وافدة في مختلف القطاعات مبا في ذلك املهن 

البسيطة التي ال تتطلب كفاءة خاّصة.
وســــّرع ارتفاع فاتورة حتويــــالت العّمال 
األجانب، في مقابل تراجــــع املداخيل املتأتية 
مــــن بيع النفــــط بفعل تراجع أســــعاره، خالل 
الســــنوات القليلــــة املاضية، عمليــــة التفكير 
في توطــــني العمالة في نطاق مــــا يطلق عليه 
محّليــــا بـ“التكويت“، لكن تطبيق ذلك ما يزال 
يصطدم بعّدة عوائق، ليس أقّلها رفض غالبية 
الكويتيني العمل في مهن بســــيطة ذات عوائد 

مالية متدنّية.
ويرفــــض غالبيــــة املقبلــــني علــــى ســــوق 
الشــــغل في الكويت مهنا يدوية مثل النجارة 
والســــباكة واحلدادة. أما العمل باملنازل فأمر 

غير مطروح من األساس.
األربعاء،  الكويتيــــة،  اخلارجيــــة  وأعلنت 
فــــي بيــــان رســــمي رفضها ملــــا أقدمــــت عليه 
ســــفارة الفلبني ”من انتهــــاك صارخ ومخالفة 
جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، 
واملتمثل بقيام أعضاء من الســــفارة وآخرين 
بتهريــــب عامــــالت منزليــــات من اجلنســــية 
الفلبينية في حتّد سافر لقوانني دولة الكويت 
ولألعراف واملواثيــــق الدولية، إضافة إلى ما 
شــــّكله ذلك مــــن تدخل في الشــــؤون الداخلية 

للدولة وممارســــة أعمال هــــي من صميم عمل 
األجهزة األمنية في البالد“.

كمــــا لفــــت ذات البيــــان إلــــى تصريحات 
املسؤولني الفلبينيني والتي أشارت إلى قيام 
وزارة اخلارجية الفلبينية بإرســــال تعزيزات 
لســــفارتها في الكويت تتكّون من ســــبع فرق 
تابعــــة ملكتب وكيل وزارة اخلارجية لشــــؤون 
العمالة املهاجرة، واالدعــــاء بأنها تهدف إلى 
إنقــــاذ العامالت املنزليات فــــي دولة الكويت، 
معتبــــرا ”تلك األعمــــال والتصريحات مخالفة 

صريحة للمبادئ واألعراف الدولية“.
وأردف البيان بـــأن ”حكومة دولة الكويت، 
ممثلـــة بـــوزارة اخلارجيـــة، وانطالقـــا مـــن 
واجباتهـــا ومســـؤولياتها املنوطـــة بها جتاه 

الوقـــوف ضـــد أي أعمـــال من شـــأنها انتهاك 
ســـيادة البالد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها 
تؤكـــد أوال بأنهـــا واألجهـــزة األمنيـــة املعنية 
ســـتواصل مالحقتها للذين اعتـــدوا على أمن 
البـــالد وإحالتهم إلـــى القضاء العـــادل طبقا 
للقوانني الدبلوماســـية الدوليـــة املرعية بهذا 
الشـــأن“، في إشـــارة إلى املتوّرطني في عملية 

تهريب العامالت.
وبفعل األزمـــة مع الفلبني، باتـــت الكويت 
تعانـــي نقصا فـــي العمالة املنزليـــة املطلوبة 
بقّوة في البلد. وســـبق ملتحدث باســـم االحتاد 
الكويتي ملكاتب اســـتقدام العمالـــة املنزلية أن 
حـــّدد العجز في توفيـــر العمالـــة املنزلية مبا 
نســـبته ســـتني باملئة، مشـــيرا إلى أّن الكويت 

كانـــت تســـتقبل بـــني أربعـــة وخمســـة آالف 
خادمة شـــهريا قبل األزمة مـــع مانيال. واقترح 
ذات املتحـــّدث جملة من احللول لســـّد النقص 
مـــن بينها فتـــح منافذ جديدة الســـتقدام خدم 
املنـــازل عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مزيد من 
الـــدول املصدرة للعمالـــة املنزلية، وتوفير خط 
ســـاخن لدى وزارة الداخلية الستقبال شكاوى 

اخلدم.
وال تقل احلكومـــة الكويتية اهتماما مبلف 
ســـّد النقص في العمالة املنزلية. ومؤّخرا قال 
خالـــد اجلاراللـــه نائـــب وزير اخلارجيـــة، إّن 
الوزارة بدأت في التواصل مع 11 ســـفارة لدى 
البالد بغية التنسيق معها بشأن جلب العمالة 

املنزلية.

قضية خدم املنازل تتطور إلى أزمة دبلوماسية بني الكويت والفلبني

[ طرد السفير الفلبيني واستدعاء السفير الكويتي من مانيال  [ موقف حكومي {حازم} في غمرة ضغوط نيابية وموجة استجوابات
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أخبار

تطّور ملف العمالة املنزلية في الكويت بشــــــكل ســــــريع وحتّوله إلى مشغل دولة من الطراز 
األول، ميّثل بحســــــب منتقــــــدي احلكومة الكويتية امتدادا لفشــــــل مزمن في معاجلة ملف 
العمالة الوافدة ككّل والعجز عن التحّكم فيه ما جعل له تبعات كبيرة اجتماعية واقتصادية 

وحّتى أمنية.

«لـــن تســـتطيع قطر الخـــروج من أزمتها عبر شـــركات العالقـــات العامة وهـــدر أموالها وتلميع 

صورتها في املؤتمرات الدولية. عليها تغيير توجهها الداعم للتطرف واإلرهاب}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

«حضرموت مبتهجـــة بالذكرى الثانية لتحرير عاصمتها املكال من قوى التطرف.. صمام األمان 

هو املجتمع الحضرمي الرافض لألفات الدخيلة فكريا وأخالقيا}.

خالد بحاح
رئيس الوزراء اليمني السابق

اختـــالال  يســـبب  الصمـــاد  مقتـــل 

أجنحـــة  بيـــن  الهشـــة  بالتوازنـــات 

الجماعـــة الحوثية وينذر بموجة من 

الصراعات داخلها

◄

بعد الصماد.. المشاط يقود مسيرة الحوثي إلى حافة الهاوية

مفاجأة كويتية لدوتيرتي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ألقت قوات األمن العراقية، األربعاء، 
القبض على عشرة من عناصر تنظيم 

داعش في عملية دهم وتفتيش بالجانب 
الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى بشمال العراق.

◄ رفضت محكمة التمييز العسكرية 
البحرينية، األربعاء، الطعون المقدمة 
على أحكام صادرة في وقت سابق في 

أول محاكمة عسكرية لمدنيين بعد 
التعديالت القانونية التي سمحت 

للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. 
وأقّرت المحكمة األحكام التي صدرت 
بحق متهمين بتشكيل خلية إرهابية 

والتخطيط الغتيال القائد العام 
للقوات المسّلحة، وتراوحت بين 

اإلعدام والسجن من 5 إلى 15 سنة مع 
إسقاط الجنسية البحرينية عن جميع 

المدانين.

◄ أّكدت وزارة الصحة السعودية، 
األربعاء، أن برنامج خصخصة قطاع 

الصحة، الذي تّم اعتماده من قبل 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

لن يمس مجانية العالج للمواطنين.

◄ انطلقت في العاصمة السعودية 
الرياض محاكمة شخصين بعدة تهم 
إرهابية من بينها االنتماء إلى تنظيم 

داعش وبث محتويات صوتية ومرئية 
على اإلنترنت تتضّمن تحريضا على 

اإلرهاب ونشرا ألخبار كاذبة ومساسا 
باألمن.

◄ اختتمت في العاصمة البحرينية 
المنامة، األربعاء، فعاليات التمرين 

العسكري المصري البحريني ”خالد 
بن الوليد 2018“ الذي اشتركت في 

تنفيذه قوة دفاع البحرين ممّثلة بالقوة 
الخاصة الملكية، بمشاركة مجموعة 

من القوات الخاصة بالقوات المسلحة 
المصرية.

[ انتفاء المرونة وغلبة التشدد في فترة هزائم عسكرية وارتباك سياسي

متوالية السقوط وفق مفعول الدومينو

مســـتثمرون في ســـوق اســـتقدام 

العمـــال الوافدين يعقـــدون مهمة 

الحكومـــة الكويتيـــة فـــي معالجـــة 

املشاكل التي تحف بامللف

◄



} طرابلــس - يدفـــع االتحـــاد األوروبـــي نحو 
إجراء االنتخابات الرئاســـية والتشـــريعية في 
ليبيا، وهو ما يعكســـه قـــراره بمنح 5 ماليين 

يورو لدعم العملية االنتخابية في البالد.
وأعلن االتحاد األوروبي األربعاء، عن تقديم 
مســـاهمة مالية قيمتها 5 ماليين يورو لتعزيز 

القدرات االنتخابية في ليبيا.
لـــدى  األوروبـــي  االتحـــاد  بعثـــة  وقالـــت 
طرابلس، عبـــر صفحتها في موقع فيســـبوك، 
إن رئيســـتها بثينا موشـــيدت وّقعت مع مدير 
مكتـــب برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي في 
ليبيا، ســـلطان هجييف اتفاقا في تونس، تعّهد 
االتحـــاد بموجبه بتقديـــم 5 ماليين يورو لدعم 

المشروع األممي إلجراء االنتخابات الليبية.
وأشـــارت البعثة األوروبية إلـــى أنه بهذه 
المساهمة ينضم االتحاد األوروبي إلى ألمانيا 
وهولندا وإيطاليا وفرنســـا وسويسرا لتعزيز 
القـــدرات الليبيـــة لتنظيم االنتخابـــات وزيادة 

المشاركة في العمليات االنتخابية.
ويعتبر مراقبون أن إعالن االتحاد األوروبي 
عـــن هذه الخطـــوة هو بمثابـــة رّد ضمني على 
مســـاعي بعض األطـــراف اإلقليميـــة والدولية 

الرامية إلى تأجيل االنتخابات.
وتدفـــع بعـــض الـــدول المتهمـــة بدعمهـــا 
لتيار اإلســـالم السياســـي في ليبيـــا، بطريقة 
غير مباشـــرة، نحو تأجيل االنتخابات متخذة 
من شـــرط االســـتفتاء على الدســـتور وتوحيد 

السلطات مطية لتحقيق هذا الهدف.
وترفـــض بريطانيـــا بدرجـــة أولـــى إجراء 
االنتخابـــات فـــي ليبيا قبـــل توحيد الســـلطة 
التنفيذيـــة، وهو ما عّبر عنـــه وزير خارجيتها 

بوريس جونسون في أكثر من مناسبة.
وقـــال جونســـون فـــي ســـبتمبر الماضي 
”أعتقد أنه من األهمية بمكان أال نســـّرع األمور، 
نريد أن نؤسس األرضية المالئمة أوال وأن يتم 
وضع دستور مقبول حتى تتم االنتخابات بناء 
عليـــه، وكذلك اتفاق أمني واتفاق سياســـي في 

ليبيا بمشاركة كل األطراف“.

تيـــار  مـــع  جونســـون  موقـــف  ويتقاطـــع 
اإلسالم السياســـي الذي يصر على عدم إجراء 
االنتخابات هذا العام. ويفّســـر مراقبون رفض 
اإلســـالميين لالنتخابـــات إلدراكهـــم بتراجـــع 
شـــعبيتهم بعد أن اقترنت صورتهم لســـنوات 
بدعم المتشددين والميليشيات المسلحة التي 

تمنع قيام دولة مدنية في ليبيا.
ويقـــول متابعـــون إن إجـــراء االســـتفتاء 
على الدســـتور يعني آليا تأجيـــل االنتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية نظرا لما ستستغرقه 
العمليـــة مـــن وقـــت، خاصة مع الرفـــض الذي 
تلقاه مسودة مشـــروع الدستور في إقليم برقة 
ولدى البعـــض من المكونـــات الثقافية كالتبو 

واألمازيغ.
وترفض أطـــراف سياســـية ليبية وخاصة 
تلـــك المعروفـــة بمواقفها الرافضة لمشـــروع 
اإلســـالميين وداعميهـــم في المنطقـــة، تأجيل 
االنتخابـــات. وترى هذه األطـــراف أنه بإمكان 

الليبيين االســـتناد إلى دستور ما قبل االنقالب 
الذي قـــاده العقيد الراحل معمـــر القذافي على 

الملك إدريس السنوسي.
ويـــرى المرشـــح لالنتخابـــات الرئاســـية 
وسفير ليبيا السابق لدى دولة اإلمارات عارف 
النايـــض أن ”المماطلة الواضحـــة ال تخدم إال 
العصابـــات الظالمية والقوة الغاشـــمة والمال 
الفاسد“، في إشارة إلى تيار اإلسالم السياسي.
وبدوره يرفض القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر تأجيـــل االنتخابات. 
ويـــرى متابعـــون أن اللقـــاءات التـــي جـــرت 
األســـبوع الجاري في المغرب كان الهدف منها 
اســـتغالل مرض حفتر لتمرير شروط اإلخوان. 
وانعقدت في المغرب مطلع األســـبوع الجاري 
مفاوضات بيـــن رئيس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح ورئيـــس المجلس األعلـــى للدولة خالد 
المشري الذي ينتمي إلى حزب العدالة والبناء، 
الذراع السياســـية لجماعة اإلخوان المسلمين 

في ليبيـــا. وألمحت تصريحـــات عقيلة صالح 
عقب المفاوضات إلى قبوله بشـــرط االستفتاء 
علـــى الدســـتور. وقال المشـــري قبـــل يوم من 
المفاوضات إنه سيناقش مع عقيلة صالح عددا 

من القضايا من بينها قضية الدستور.
وكان مبعـــوث األمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة لدى ليبيا، صالح الدين الجمالي، قال 
في مـــارس الماضي إن الجامعة تدعم المبادرة 
األمميـــة، مشـــيرا إلى أن الحل األمثل للشـــعب 

الليبي هو إجراء انتخابات في أسرع وقت.
ولفت إلى أن ”هناك دســـاتير ليبية ســـابقة 
من الممكن االستفادة منها، أيضا لدينا االتفاق 
السياسي المعترف به دوليا إلى أن يتم االتفاق 
على مشروع الدستور المقدم من الهيئة، وبهذا 
ال نجعل الخالف الحالي حول المســـودة سببا 

لتعطيل العملية السياسية في ليبيا“.
وجاءت تصريحات الجمالي عقب أيام على 
إحاطة المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة 
أمام مجلس األمن التي جدد فيها تمسك البعثة 

بإجراء االنتخابات خالل العام الجاري.
وفـــي ســـبتمبر الماضي أعلن ســـالمة عن 
خطـــة تتكّون من ثـــالث مراحل رئيســـية تبدأ 
بتعديل االتفاق السياســـي بما يسمح بتوحيد 
السلطة التنفيذية وإطالق مؤتمر للمصالحة ثم 

إصدار الدستور وإجراء االنتخابات.
وقـــال ســـالمة حينئـــذ ”في غضون ســـنة 
مـــن اآلن يجـــب أن نكون وصلنا إلـــى المراحل 
النهائيـــة ويشـــمل ذلك إجـــراء اســـتفتاء على 
اعتماد الدســـتور، يلي ذلك وفي إطار الدستور 

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية“.

   

الدبلوماســـية  الحملـــة  بـــدأت   – الربــاط   {
والسياســـية التي دشنها المغرب مطلع الشهر 
البوليســـاريو  الســـتفزازات  للتصدي  الجاري 
تحقق أهدافها، وهو ما يعكســـه مشـــروع قرار 

أممي يعترف بتلك االستفزازات.
ويعد هـــذا االعتـــراف تراجعا عـــن موقف 
األمـــم المتحدة الذي وصف مؤخـــرا بالمنحاز 
لالنفصاليين، بعدما نفت أن تكون البوليساريو 
قد توغلت في المنطقة العازلة منزوعة السالح.

وينص مشـــروع القرار علـــى التجديد لمدة 
عام لبعثة األمم المتحـــدة لمراقبة الهدنة التي 
تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد 

أسس العودة إلى المفاوضات.
وتعّبـــر الفقـــرة 2 مكرر من مشـــروع القرار 
عن قلق مجلـــس األمن مما يتعلـــق بانتهاكات 
البوليســـاريو التفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار، 

وتدعوها إلى االنسحاب فورا من الكركرات.
وكان الناطـــق الرســـمي باســـم المنظمـــة 
ســـتيفان دوجاريـــك اعتبـــر فـــي تصريحـــات 
األســـبوع الماضـــي، أن بلدتـــي تفاريتي وبئر 
الحلـــو ال تقعان داخـــل المنطقـــة العازلة بين 

المغرب وجبهة البوليساريو االنفصالية.
وجـــاءت تصريحـــات ســـتيفان دوجاريـــك 
ردا علـــى اتهامـــات وجههـــا المغرب رســـميا 
للبوليســـاريو أمـــام األمم المتحـــدة باختراق 
المنطقة العازلة الواقعة شـــرق الجدار األمني 
المغربي، وهي نفس المنطقة التي تضم بلدتي 
تفاريتـــي وبئـــر الحلو، وهو مـــا اعتبره خرقا 

لقرار وقف إطالق النار.
كما عّبـــر مجلس األمن في الفقـــرة الثانية 
عن ”قلقه بشـــأن نية البوليساريو نقل جزء من 
عملياتها اإلدارية من مخيمات تندوف إلى بئر 
الحلو“، ودعا الحركة االنفصالية إلى ”االمتناع 

عن أي أعمال مزعزعة لالستقرار“.
وكان المغرب أكد أنه في حال فشـــلت األمم 
المتحدة في ضمان االلتزام بشروط وقف إطالق 
النار لعام 1991، فإنه ســـيتخذ جميع الخطوات 

الضروريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام القوة 
العسكرية لمنع البوليساريو من الحصول على 
موطـــئ قدم في كل أرجـــاء المنطقة المتواجدة 

شرق حائط الدفاع المغربي.
ويقـــول مراقبون إن األمـــم المتحدة أخذت 
السياســـي  وتصعيـــده  المغـــرب  تهديـــدات 
والدبلوماســـي علـــى محمـــل الجـــد. كما يرى 
هؤالء أن الجولـــة الدبلوماســـية التي قام بها 
وزير الخارجية ناصر بوريطة لعدة بلدان وفي 

مقدمتها الواليات المتحدة أتت أكلها.
وتدعم الواليـــات المتحدة مشـــروع القرار 
الذي كان من المبرمـــج أن يتم التصويت عليه 
مجلـــس األمن األربعاء، لكن تم تأجيله بســـبب 
معارضة إثيوبيا وروسيا اللتين وصفتا القرار 

بالمنحاز للمغرب.
وأبلغـــت بعثـــة الواليات المتحـــدة مجلس 
األمـــن الثالثـــاء بأنهـــا ”تحتاج إلـــى قليل من 
الوقت للنظر“ فـــي التعديالت المقترحة، وأنها 
تنوي عرض نســـخة جديدة من مشروع القرار. 
وتتالت المواقف التي عكســـت بوادر فتور في 
العالقـــات بين البلديـــن كان أبرزهـــا تصريح 

سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الجزائر 
جـــون ديروش عقب زيارة قام بها إلى مخيمات 
تندوف جنوب البالد، اعتبره المغاربة منحازا 

لالنفصاليين.
وقـــال ديروش إن بالده ”تدعم بقوة مســـار 
المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة وتأمل 
الواليات المتحدة األميركية بأن يحقق المسار 
حال سياســـيا عادال ودائما يقبلـــه الطرفان من 
شـــأنه أن يضمن حـــق تقرير المصير لشـــعب 

الصحراء“.
وحملـــت تصريحات الســـفير تأييدا لطلب 
البوليســـاريو بإجراء اســـتفتاء يقـــرر مصير 
سكان أقاليم الصحراء، وهو ما يرفضه المغرب 

الذي يطرح مقترح الحكم الذاتي.
وقال مراقبون إن ما جاء على لسان السفير 
األميركي يعكس انزعاج واشنطن من تحالفات 
المغـــرب الجديـــدة مع روســـيا والصين ودول 
فـــي أميـــركا الالتينية. ويدعو مشـــروع القرار 
فـــي إحدى فقراتـــه الدول المجـــاورة (الجزائر 
وموريتانيا) إلى زيادة مساهماتها في العملية 
السياسية التي تقودها األمم المتحدة، وهو ما 

يشكل انتصارا حقيقيا للمغرب الذي طالما دعا 
إلى ضرورة اعتبار الجزائر طرفا في القضية.

الصحـــراء  لقضيـــة  متابعـــون  ويجمـــع 
المغربيـــة على أن التوصل إلـــى حل لن يتم إال 

بإشراك الجزائر كطرف فيه.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
أكـــد على ذلك في رســـالة بعث بهـــا إلى األمين 
العام لألمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريس هذا 
الشهر، حيث أكد على دور الجزائر المركزي في 

إطالة أمد الصراع.
وترفـــض الجزائـــر بشـــدة إشـــراكها فـــي 
المفاوضـــات، وهـــو مـــا تعكســـه تصريحات 

المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين.
الشـــؤون  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الخارجيـــة في الجزائـــر، عبدالعزيـــز بن علي 
شـــريف، قـــال مطلع الشـــهر الجـــاري ردا على 
العاهل المغربي، إن ”قضية الصحراء مســـألة 
لتصفية االســـتعمار، مثل حالـــة الجزائر خالل 
كفاحهـــا مـــن أجل اســـتقاللها، فهـــل يعقل أن 
نطالب حينئذ تونس التي دعمتنا بالمشـــاركة 

في المفاوضات مع فرنسا؟“.

مشروع قرار أممي يعترف باستفزازات البوليساريو
[ واشنطن تدعم مشروع القرار وموسكو تعتبره منحازا للرباط

يحمل مشروع قرار أممي أعدته الواليات 
املتحدة األميركية بشأن قضية الصحراء 
مؤشــــــرات على دعــــــم املغرب، ما شــــــكل 
انتكاســــــة جلبهة البوليســــــاريو وداعميها 

وفي مقدمتهم اجلزائر.

أخبار
«البرلمـــان صـــوت لفائدة عدم التمديد في فترة عمل هيئـــة الحقيقة والكرامة، لكنه لم يصوت 

لفائدة إنهاء مسار العدالة االنتقالية».

يوسف الشاهد
رئيس احلكومة التونسية

«ال حـــل لمشـــكلة الجنوب الليبـــي إال بالحوار، وقـــرار التعايش يجب أن يصدر عـــن أهل الجنوب 

بمختلف مكوناتهم عبر ميثاق اجتماعي للتعايش السلمي}.

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي الليبي

إعـــالن االتحـــاد األوروبـــي عـــن هذه 

الخطـــوة رد ضمنـــي علـــى مســـاعي 

بعض األطراف اإلقليمية والدولية 

الرامية لتأجيل االنتخابات

◄

[ منحة أوروبية بخمسة ماليين يورو لدعم العملية االنتخابية
االتحاد األوروبي يدفع نحو إجراء االنتخابات في ليبيا هذا العام

ال تهاون مع وحدة المغرب

◄ طالب زعيم الطوارق في الجزائر 
إبراهيم غومة، الرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة، بالتدخل إلعادة 
فتح الحدود مع ليبيا على مستوى 

منفذين حدوديين أمام ”الحاالت 
اإلنسانية الطارئة“.

◄ تمّكن المدعي العام العسكري في 
حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، 

اللواء مسعود أرحومة، من الهروب من 
خاطفيه بعد أكثر من شهر على اختطافه 

من قبل مجموعة مسلحة بالعاصمة 
طرابلس.

◄ انطلقت األربعاء بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط اجتماعات الدورة 
العادية الـ62 لـ“اللجنة األفريقية لحقوق 
اإلنسان والشعوب“، التي تتواصل على 

مدار أسبوعين.

◄ أعلنت حكومة والية شمال الراين 
فيستفاليا غربي ألمانيا أنه ال يزال من 

غير الممكن ترحيل حارس شخصي 
سابق ألسامة بن الدن، زعيم تنظيم 

القاعدة الراحل، إلى تونس.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن 
القضاء العسكري فتح تحقيقا في 

”أسباب“ حادثة تحّطم طائرة تدريب 
عسكرية جنوبي البالد، ما أسفر عن 

مصرع عسكريين اثنين.

◄ أرسلت الجزائر، الثالثاء، شحنة 
مساعدات غذائية وطبية إلى مخيم 

لالجئين الماليين يقع بمقاطعة باسيكنو 
شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط، 

في عملية تكفلت بها منظمة إنسانية 
تضم دول الساحل األفريقي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الغموض يكتنف زيارة 

قائد أفريكوم للجزائر
} الجزائــر - يكتنـــف الغمـــوض زيـــارة قائد 
القـــوات األميركيـــة فـــي أفريقيـــا ”أفريكوم“ 

توماس وولدهاوسر إلى الجزائر.
ورغـــم إعـــالن الســـلطات الجزائريـــة عن 
الزيارة إال أن مراقبين وصفوا ما جاء في بيان 
كل من وزارة الدفـــاع والخارجية بـ“العبارات 
العامـــة والفضفاضـــة“، خاصة مـــع تصاعد 
الحديـــث عن وجود مســـاع أميركية إلشـــراك 
الجيش الجزائري في الحرب على اإلرهاب في 

منطقة الساحل األفريقي.
وأعلنت الخارجية الجزائرية األربعاء، أن 
الوزير عبدالقادر مســـاهل بحـــث مع الجنرال 
توماس وولدهاوسر أزمات المنطقة والتعاون 

في مجال مكافحة اإلرهاب.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الجزائرية 
علـــى موقعها، أن مســـاهل اســـتقبل الجنرال 

توماس وولدهاوسر الذي يزور البالد.
ونقـــل البيان عـــن الجنرال وولدهاوســـر 
تأكيـــده عقـــب اللقـــاء أن هذه الزيـــارة جاءت 
”الستكشاف النشاطات المســـتقبلية للتعاون 

في المجال األمني مع الجزائر“.
وأوضح أنها ”تعد فرصة سانحة لمناقشة 
انشغاالتنا المشتركة في مجالي الدفاع واألمن 

مع القادة الجزائريين“.
وبحســـب المسؤول العســـكري األميركي 
فإن البلدين يعمالن كشـــريكين، وهما قادران 
علـــى ”محاربة الدوافع العميقـــة لإلرهاب من 

أجل ترقية السالم واالستقرار“.
وبـــدوره ذكر وزيـــر خارجيـــة الجزائر أن 
”هـــذا النـــوع مـــن اللقـــاءات يســـمح بالقيام 
بتحاليل وتبـــادل الخبرات في مجال األمن، ال 

سيما على المستوى اإلقليمي“.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الفريق 
أحمـــد قايد صالـــح، نائب وزيـــر الدفاع، قائد 
أركان الجيش، استقبل الجنرال وولدهاوسر.

ووفق بيان للوزارة فقد تناول اللقاء ”حالة 
التعاون العســـكري بين البلديـــن، كما تبادال 
التحاليل ووجهـــات النظر حول القضايا ذات 

االهتمام المشترك“.
وال يســـتبعد مراقبون أن تكـــون اللقاءات 
التـــي جرت فـــي إطار مســـاع أميركيـــة لجر 
الجيـــش الجزائـــري للمشـــاركة فـــي الحرب 

المعلنة على اإلرهاب في منطقة الساحل.
وتأتي زيارة المسؤول العسكري األميركي 
عقـــب أيام مـــن مناورات عســـكرية جرت على 
الحدود الجزائرية بقيادة أميركية وسط غياب 

للجزائر. 
وجـــرت المنـــاورات فـــي مناطـــق قريبـــة 
من الشـــريط الحـــدودي الرابط بيـــن الجزائر 
ودولتـــي النيجـــر ومالي، وشـــارك فيها نحو 
1500 عسكري من القيادة العسكرية األميركية 
لمنطقة أفريقيا ”أفريكـــوم“، والقوة األفريقية 
لمحاربـــة اإلرهـــاب المنضوية فـــي ما يعرف 

بمجموعة الخمسة.

الفقـــرة 2 مكرر من مشـــروع القرار 

تعبـــر عـــن قلـــق مجلس األمـــن من 

انتهاكات البوليساريو التفاق وقف 

إطالق النار

◄
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انتخابات يخشاها اإلسالميون وحلفاؤهم



{ندعـــو جميع األطـــراف إلى الحوار البناء في إطار الدســـتور األرمني، لضمان االنتقال الســـلمي أخبار

للسلطة التي تصب في إطار القانون}.

هيثر ناوريت
املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

{هناك دول تحاول بشكل متزايد تجاهل القانون الدولي عبر استخدام القوة العسكرية، وهذا 

يشكل عدم استقرار ويصب في مصلحة اإلرهابيين}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

} برلــني - ذكـــرت صحيفـــة كولنر شـــتات-
أنتســـايجر األربعـــاء، أن الحكومـــة األلمانية 
ســـمحت بدخـــول 350 إماما تابعيـــن التحاد 
”ديتيب“ اإلســـالمي التركي الذي تحوم حوله 
شـــبهات تجســـس لصالح الحكومـــة التركية 
برئاســـة رجب طيب أردوغـــان، ما دفع بحزب 
اليســـار األلماني إلى التنديـــد بهذه الخطوة 

التي تقوض ”الديمقراطية في بالده“.
وقالـــت نائبـــة رئيـــس الكتلـــة البرلمانية 
لحزب اليسار، سيفيم داغديلين إن ”الحكومة 
األلمانية إما ساذجة تماما وإما غير مسؤولة“، 
بعد ســـماحها ألئمة االتحاد بالدخول مجددا 
إلى البالد رغم شبهات الجوسسة التي تحوم 

حول مؤسستهم.
وأضافـــت داغديلين أنه مـــن غير المعقول 
توقع أن ”اتحادا متورطا في فضيحة تجسس 
ومشـــاركا فـــي إرهـــاب معارضـــي أردوغـــان 
ومالحقـــة مختلفـــي الـــرأي ســـيدعم تقويـــة 

المواقف الديمقراطية في ألمانيا“.
و يواجـــه اتحـــاد ”ديتيب“ انتقـــادات في 
ألمانيا بســـبب قربـــه من الحكومـــة التركية، 
ويعتبره ناقدون اليد الطولى للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وُيشتبه في أن عددا من أئمة ”ديتيب“ كانوا 
يتجسســـون على معارضي أردوغان وينددون 
بهم بتعليمات من أنقرة، حيث ترســـل رئاسة 
الشـــؤون الدينية التركيـــة ”ديانت“ كافة أئمة 
”ديتيب“، وعددهم نحـــو 900 إمام، إلى ألمانيا 

وتدفـــع لهم رواتبهـــم. وتم حفـــظ التحقيقات 
ضد عدد من هـــؤالء األئمة بتهمة التجســـس 
في ديســـمبر الماضي، رغـــم أن االدعاء العام 
األلمانـــي أعلن في ذلك الحين أنه يرى شـــبهة 
كافيـــة ضد المتهميـــن الســـبعة، إال أنه ليس 
بمقـــدوره تحريك دعـــوى قضائية ضدهم بعد 

مغادرتهم ألمانيا لهدف غير معلوم.
ويشـــتبه فـــي أن هـــؤالء األئمـــة جمعـــوا 
معلومـــات عن أنصار لحركة فتـــح الله غولن، 
التـــي تتهمها أنقرة بتدبيـــر محاولة االنقالب 
الفاشـــلة فـــي يوليـــو 2016، وأخبـــروا بهـــا 

القنصلية التركية في كولونيا.
وكانت صحيفة دي فيلت واسعة االنتشار 
قد ذكرت في وقت سابق، أن الشرطة االتحادية 
األلمانيـــة حذرت أعضاء فـــي البرلمان من أن 
المخابـــرات التركيـــة ربما تتجســـس عليهم 
وأنهـــم قـــد يواجهون أيضـــا أخطـــارا أمنية 
محتملة من مواطنين أتراك. وقالت الصحيفة 
األلمانيـــة ”أجرى مكتـــب الشـــرطة الجنائية 

االتحاديـــة مناقشـــات أمنية مع عـــدة أعضاء 
بالبرلمـــان في األســـابيع األخيـــرة“، مضيفة 
”يقال إن المناقشـــات تركزت على التجســـس 
المحتمل للمخابرات التركية واألخطار األمنية 

التي يمثلها المواطنون األتراك“.
وكشـــف تقرير إعالمي ألمانـــي عن اتهام 
طالبي لجوء أتراك موظفين في هيئات ألمانية 
معنية بشؤون األجانب بالوشاية ضدهم لدى 
وســـائل إعـــالم مقربة من الســـلطات التركية، 
وفي تقرير اســـتقصائي مشترك تحدثت مجلة 
”دير شـــبيغل“ األلمانية وشـــبكة ”إي.آر.دي“ 
عن الجئين أتراك، حـــددت صحف أو محطات 
تلفزيونيـــة تركية أماكـــن إقامتهم في ألمانيا، 

ووصمتهم باإلرهاب.
والكاتب  االســـتخباراتي  الخبيـــر  ويقول 
”أريـــش شـــمدت إينبـــوم“ لموقـــع ”لـــوكال“ 
اإلخبـــاري األلمانـــي ”بوجود نحـــو 3 ماليين 
شـــخص من أصـــول تركية فـــي ألمانيا، فهذا 
يعنـــي أن كل مخبـــر يمكـــن أن يراقـــب 500 

شـــخص، وهو رقم أكبر مما كان جهاز شتازي 
يراقبهم في ألمانيا“.

وأعلنت الحكومـــة األلمانية في يناير2017 
تعقبهـــا ألنشـــطة المخابـــرات التركية داخل 
أراضيها، حيث تقدم نواب البرلمان عن حزب 
اليسار األلماني ”سفيم داغداالت وولف جانج 
بمذكرة اســـتفهامية  جيـــرك وأنيتة جـــروث“ 
إلى البرلمان بشـــأن أنشـــطة االســـتخبارات 
التركية داخل ألمانيا، مطالبين الحكومة بالرد 

عليها.
وأوضحت المذكرة المؤلفة من 21 مادة، أن 
نحو 800 عميل باالستخبارات التركية يعملون 
في أوروبا الوسطى، كما يقوم 6 آالف شخص 
مذكرة  االســـتخباراتية،  المعلومـــات  بجمـــع 
أن محمـــد طه جرجرلي أوغلو الذي ســـبق أن 
عمـــل مستشـــاًرا ألردوغـــان تم القبـــض عليه 
بتهمة جمـــع معلومات اســـتخباراتية لجهاز 
المخابـــرات التركي حول األكـــراد والفصائل 

المعارضة واإليزيديين المقيمين في ألمانيا.

عودة أئمة أردوغان إلى النشاط في ألمانيا تثير جدال

أثار ســــــماح احلكومة األملانية للمئات من 
اإلسالمي  األئمة التابعني الحتاد ”ديتيب“ 
التركي املتهم باجلوسسة وتتبع معارضي 
الرئيس رجب طيب أردوغان في اخلارج، 
موجة جديدة من اجلدل، ما دفع باليســــــار 
األملاني إلى التنديد بهذه اخلطوة والضغط 
في ســــــبيل مراجعتها، فيما أخفقت جميع 
ــــــب معارضي  محــــــاوالت أنقــــــرة فــــــي جل
ــــــس، ما دفعها حســــــب مراقبني، إلى  الرئي
اســــــتغالل الهياكل الدينية التي متّولها في 

عمليات التجسس.

مهام خارج اإلمامة

[ اليسار األلماني يندد بتساهل الحكومة مع أجندات األئمة األتراك

سيفيم داغديلين:

اتحاد متورط في إرهاب 

معارضي أردوغان لن يساهم 

في تقوية الديمقراطية

} واشــنطن - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون األربعاء، في كلمته أمام اجتماع مشترك 
للكونغـــرس األميركـــي إن بـــالده والواليـــات 
المتحدة تتقاســـمان التاريخ المشـــترك بدءا 

بالدعم الفرنسي للثورة األميركية.
وأكـــد أن القيم المشـــتركة وحدت فرنســـا 
والواليـــات المتحدة مرة أخـــرى خالل القرن 
األولـــى  العالميـــة  الحـــرب  فـــي  العشـــرين 
والحـــرب العالمية الثانية والحـــرب الباردة، 
مضيفا ”نحن نرتكز علـــى تلك القوة لمحاربة 

الجماعات اإلرهابية“.
وحث الرئيس الفرنسي الواليات المتحدة 
علـــى رفـــض النزعـــات القوميـــة ومواصلـــة 
التمســـك بمثـــل هـــذا التعـــاون العالمـــي في 
مواجهة اإلرهاب وغيـــره من التحديات، وقال 
إنه ال يزال بوســـع الـــدول االحتفاظ بهوياتها 

الخاصة.
وتابـــع ”ال أتفـــق مـــع رؤيـــة التخلي عن 
الحريـــة ومع وهم القوميـــة“، مضيفا ”يمكننا 
أن نختار نهجا انعزاليا واالنسحاب أو نهجا 
قوميا، هذا خيار. قد يكون ذلك مغريا بالنسبة 

لنا كعالج مؤقت لمخاوفنا“.
وحـــذر ماكـــرون مـــن ”حـــرب تجارية بين 
حلفـــاء“ داعيا الواليات المتحـــدة إلى ”إعادة 
على وقـــع تصفيق أعضاء  ابتـــكار التعددية“ 

مجلسي الشيوخ والنواب.
وأكد أن ”حربا تجارية بين حلفاء ليســـت 
في إشـــارة إلى التهديدات  أمرا متجانســـا“ 
الحمائية للرئيـــس ترامب والتي تنذر بحرب 
تجارية، مكررا أن ”ليـــس هناك كوكب بديل“ 
على صعيد قضيـــة المناخ في انتقاد ضمني 
لالنســـحاب األميركـــي مـــن اتفـــاق باريـــس 

للمناخ.
ولم يحصل الرئيس الفرنســـي على شيء 
مهّم بشـــأن اتفاق باريس حـــول المناخ الذي 
كان يأمل منذ فتـــرة طويلة في عودة الواليات 
المتحـــدة إليـــه، وال حول الرســـوم الجمركية 
التي فرضها ترامب على الفوالذ واأللومنيوم.

وحول هذه النقطة، اتخذت فرنسا وأوروبا 
قرارا سريعا بينما ســـيكون بإمكانهما الحكم 
علـــى الوضع في األول من مايـــو موعد إعفاء 

االتحاد األوروبي من هذه الرسوم.
وانتهز ماكرون فرصة زيارته إلى الواليات 
المتحدة للترويج لفرنسا، حيث التقى رؤساء 
مجالـــس إدارات حوالـــي ثالثيـــن مجموعـــة 
أميركيـــة بينها ”جي.بي مورغان“ و“بيبســـي 
كوال“ و“سيلزفورس“ و“يو.تي.سي“ و“بيست 
باي“ و“إي.تي اند تي“، فيما ، أعلنت مجموعة 
البرمجيـــات العمالقـــة ”ســـيلزفورس“ أنهـــا 
ستستثمر في فرنسا 2.2 مليار دوالر على مدى 

خمسة أعوام.

ماكرون ال يرى نصرا 

على اإلرهاب دون أميركا
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} كابــول - أطلقـــت طالبـــان األربعاء، هجوم 
الربيع المعتاد سنويا، في رفض على ما يبدو 
لعرض الحكومـــة األفغانية للتفاوض من أجل 
التوصل إلى اتفاق ســـالم، فيما تستعد البالد 
النتخابات تشـــريعية في أكتوبر القادم، وسط 

مخاوف أمنية من إمكانية إجهاضها.
وأعلنت الحركة في بيان إطالق اسم ”عملية 
الخندق“ على هجومها، مشيرة إلى أن العملية 
ستســـتهدف القـــوات األميركيـــة وعمالءهـــا 

االستخباريين وأنصارها المحليين.
وذكـــرت طالبان أن الهجـــوم هو رد جزئي 
على اســـتراتيجية الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب الجديدة بخصوص أفغانســـتان والتي 
تمنـــح القوات األميركية هامـــش مناورة أكبر 

لمالحقة المتمردين اإلسالميين.
وأضافـــت أن وجـــود القواعـــد األميركيـــة 
”تخـــّرب كل فـــرص الســـالم“، وتشـــكل ســـببا 
أساسيا ”إلطالة أمد الحرب الجارية“ التي بدأت 
مع التدخل األجنبي بقيـــادة الواليات المتحدة 

والذي أطاح بحكم طالبان في العام 2001.
ويمّثـــل هجـــوم الربيـــع الســـنوي عـــادة 
بداية موســـم القتال، إال أن هذا الشـــتاء شهد 
مواصلـــة طالبان القتال ضد القوات األميركية 
واألفغانية بشـــكل طبيعي، حيث شّنت طالبان 
سلســـلة من الهجمات الدامية فـــي العاصمة 
كابـــول، أســـفرت عـــن مقتل وإصابـــة المئات 

من المدنيين. وقال خبـــراء غربيون وأفغان إن 
إعالن طالبـــان األربعاء، هو رفض على ما يبدو 
لعرض السالم، ما ينذر بقتال مكثف في الحرب 

الجارية منذ سنين. 
الدفـــاع  وزارة  باســـم  متحـــدث  واعتبـــر 
األفغانيـــة إعـــالن طالبان محض دعايـــة، فيما 
يتوقع مســـؤولون غربيـــون ومحليون أن يكون 

العام 2018 دمويا للغاية.وقال المحلل السياسي 
األفغاني أحمد سعيدي إن طالبان اعتبرت على 
ما يبدو أن رفض الواليات المتحدة طلب الحركة 
إجراء مباحثات ســـالم مباشـــرة مع مفاوضين 
أميركيين في فبراير الماضي، يعني تركها ”بال 
خيار ســـوى مواصلة القتال“. وأضاف سعيدي 
األســـتاذ بجامعة كابول ”هذا العام سيحاولون 

إضعاف الحكومة األفغانية أكثر، ســـيحاولون 
عرقلة العملية االنتخابية“.

وتابـــع أن ”حكومة ضعيفـــة يعني بالنهاية 
إجبار الواليات المتحـــدة على الحديث معهم“، 

في إشارة إلى طالبان.
وتواجـــه القـــوات األفغانيـــة ضغوطا على 
جبهات متعددة فهي تستعد لتنظيم االنتخابات 
التشـــريعية التـــي تأجلت كثيرا، فيما تســـعى 
الســـتعادة الســـيطرة فـــي أرض المعركة ومنع 

المزيد من سفك دماء المدنيين.
ويأتي إطـــالق طالبان هجـــوم الربيع فيما 
تواصـــل كابول تســـجيل الناخبيـــن تحضيرا 
لالنتخابـــات التشـــريعية المقررة فـــي أكتوبر 
المقبل، والتي تعتبر اختبارا أوليا لالنتخابات 

الرئاسية التي ستجرى في 2019.
ومنذ بدء تســـجيل الناخبيـــن في منتصف 
أبريل الجاري، طالت اعتداءات مراكز انتخابية 
فـــي واليتي غـــور وبدغيـــس، قتـــل خاللها 57 
شخصا على األقل بينهم نساء وأطفال وأصيب 
119 فـــي اعتـــداء انتحـــاري اســـتهدف مركـــزا 

لتسجيل الناخبين في كابول.
ويشـــكل العنـــف أكبـــر عقبـــة أمـــام ســـير 
االنتخابات، كما تقـــول اللجنة االنتخابية التي 
فتحت مراكز لتســـجيل الناخبين في المدارس 
والجامعـــات خصوصـــا، التي يحرســـها رجال 

شرطة يقومون بتفتيش الداخلين إليها.

} واشنطن - بدأت المحكمة العليا األميركية 
بشـــكل معمـــق األربعـــاء، النظر في مرســـوم 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب حول الهجـــرة، في 
المرحلـــة األخيرة من معركة قضائية شرســـة 
استمرت 15 شـــهرا حول هذا القرار الذي أثار 
جدال محتدمـــا، على أن تصدر قرارها النهائي 

في يونيو المقبل.
ويتنـــاول المســـعى القضائـــي الصيغـــة 
الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم حين 
قـــرر البيت األبيض بصـــورة مفاجئة تطبيقه 
فـــي 27 ينايـــر 2017، بعد أســـبوع على تولي 
ترامـــب مهامه.وتحظر هـــذه الصيغة األخيرة 
من المرســـوم بصورة دائمـــة دخول مواطني 

ســـتة بلدان ذات غالبية مســـلمة إلى األراضي 
األميركية، بما يشمل 150 مليون شخص.

ويتهم معارضو المرسوم اإلدارة األميركية 
باســـتهداف المســـلمين، بما يخالف الدستور 

الذي يحظر التمييز الديني.
وقضى بعض األشـــخاص الليل في خيام 
نصبوهـــا أمام مقـــر المحكمة حتـــى يكونوا 
فـــي طليعة صف االنتظـــار ويضمنوا حضور 
الجلســـة، فيمـــا تجمـــع بضـــع عشـــرات من 
المتظاهرين في الصباح، حاملين الفتات كتب 
و“أوقفوا  عليها ”فخور بأنني أميركي مسلم“ 
العـــداء لألجانـــب“. وكانـــت كل مـــن صيغتي 
المرسوم ضد الهجرة األوليين موضع معركة 

حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما 
الكثير مـــن التقلبات والمفاجآت ســـواء أمام 

المحكمة االبتدائية أو في االستئناف.
القراريـــن  هذيـــن  الحكومـــة  واســـتأنفت 
وقضـــت المحكمـــة العليا في نهايـــة المطاف 

بنفاذ المرسوم، لكن دون البت في جوهره.
ويعتبر البيت األبيض أن المرســـوم حول 
الهجرة يندرج تماما ضمن صالحيات الرئيس 
التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية 
الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الواليات 
المتحـــدة إذا رأى ضـــرورة لذلك تحت شـــعار 
حماية األمن القومي. وأكدت الرابطة األميركية 
للحريـــات المدنية التي تتصدر حملة التصدي 

للمرســـوم أن ”المرسوم حول الهجرة هو على 
لسان ترامب نفسه حظر على المسلمين“، غير 
أن الحكومة تعلمت من أخطائها خالل الخالف 
المســـتمر منذ 15 شـــهرا، ووضعـــت الصيغة 
الثالثة للمرســـوم بحيث يبدو أقل اســـتهدافا 

للمسلمين بصورة مباشرة.
وأوضـــح خبير مســـائل الهجرة األســـتاذ 
ســـتيفن يال لور أن ”المحاكم تفوض الرئيس 
عادة مسائل الهجرة، ألن الهجرة هي من شأن 
الخارجية واألمن القومي، لكن المحاكم تضع 
كذلك حدودا لهذه الســـلطة“، مضيفا ”أيا كان 
قـــرار المحكمة، ســـتترتب عنـــه عواقب كبرى 

لألميركيين والمهاجرين والرئيس“.

طالبان ترفض السالم مجددا بإعالن انطالق هجوم الربيع

القضاء األميركي يبدأ جلسات الحسم في مرسوم ترامب حول الهجرة

جولة دماء جديدة

ببباختصار
◄ دخلت أرمينيا األربعاء، جولة 

جديدة من االحتجاجات مع تعقد األزمة 
السياسية غداة اتهام زعيم المعارضة 
نيكول باشينيان، الحزب الحاكم بعدم 
الرغبة في التفاوض على نقل السلطة، 

بعد استقالة سيرج سركيسيان من 
منصبه رئيس للوزراء.

◄ تعتزم السلطات األلمانية مراجعة 
عشرات اآلالف من القرارات المتعلقة 

بطلبات اللجوء على خلفية شبهة فساد 
في الهيئة االتحادية للهجرة والالجئين 
في ألمانيا، حيث سيتم اختيار العّينات 

التي سيشملها الفحص على نحو 
عشوائي.

◄ لقي عشرة أشخاص مصرعهم 
وأصيب آخرون األربعاء، إثر نشوب 
حريق في بئر نفط بإقليم إتشيه في 

أقصى غرب إندونيسيا، حيث أشارت 
السلطات إلى أن الحريق ربما يكون 

ناجما عن عملية لحام أنبوب في 
الموقع.

◄ أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، عن 
مقتل اثنين من ضباطها وإصابة 121 

آخرين خالل االحتجاجات األخيرة 
التي اندلعت ضد إصالح نظام الضمان 

االجتماعي في البالد، حيث تعتزم 
الحكومة الترفيع في حجم مبالغ 

استقطاعات أصحاب العمل والعمال 
لفائدة صناديق التأمين االجتماعي.

◄ أعلنت مجموعة المعتقلين السابقين 
بدولة جنوب السودان، األربعاء، تلقيها 

دعوة رسمية من الهيئة الحكومية 
للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، لحضور 

الجولة الثالثة من مباحثات إحياء 
اتفاق السالم، المقررة في العاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا، في 3 مايو 
المقبل.
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} سيد دخيل (العراق) - يبحث الفالح أبوعلي 
بدقـــة داخل حفرة لتشـــغيل محـــرك كهربائي 
صار الوســـيلة الوحيدة ألهالـــي محافظة ذي 
قـــار الجنوبية للحصـــول على المـــاء، بعدما 
بـــات الجفاف المتزايد يهدد الزراعة ومختلف 

جوانب الحياة في جنوب العراق.
يقول هذا الرجل المزارع أبا عن جد لوكالة 
فرانس برس إن ”ميـــاه النهر بدأت تجف منذ 
العام الماضي، واآلن انقطعت بالكامل. لم يبق 
لدينا ســـوى آبار المياه للعيش“. واســـتطاع 
أبوعلي (73 عاما) الذي يســـكن في قضاء سيد 
دخيل الواقع إلى شـــرق مدينة الناصرية (300 
كلـــم جنوب بغداد)، إعادة إحيـــاء مزرعته من 
ميـــاه بئر كلفته نحـــو مليوني دينـــار عراقي 

(حوالي 1600 دوالر).
ويضيـــف الرجـــل بجالبيتـــه التقليديـــة 
ممســـكا معولـــه أن مياه ”البئر تشـــرب منها 
أبقارنـــا وأغنامنـــا، ورغم طعمهـــا المر فإننا 
نســـتخدمها أيضا للشـــرب“. ودفعت الحاجة 
أبوعلـــي إلى شـــراء نحو 18 متـــرا مكعبا من 
الماء أســـبوعيا ووضعها في خزانات وزعها 
في باحـــة منزلـــه، بمبلغ يصل إلى عشـــرين 

ألـــف دينار، لكنها ال تســـد حاجة عائلته. 
أبوعلي مـــا زال صامـــدا، لكن الجفاف 

الذي ضرب البلـــدة، كما هو الحال 
فـــي مناطق واســـعة مـــن جنوب 
البالد، دفع بسكان نحو عشرين 

قرية إلى النزوح.
وتعانـــي عـــدة مناطق 

ومحافظـــات عراقية الســـنوات 
األخيـــرة من أزمة ميـــاه حادة قد 

تؤدي بحســـب خبراء إلـــى كوارث 
بيئيـــة كبيـــرة بســـبب الجفـــاف التي 

تتعرض لـــه، حيث شـــهدت محافظات النجف 
والبصـــرة وذي قار وميســـان والمثنى نقصا 
حادا في مناسيب المياه ما تسبب في تعرضها 

للجفاف ودمار المئات من األراضي الزراعية.
ويذهـــب بعض الخبـــراء إلى أن مشـــكلة 
نقـــص ميـــاه المحافظـــة تعود إلـــى التوزيع 

الخاطئ وعدم التـــزام المحافظات بالحصص 
المائية المقررة لها، ما أدى في نهاية المطاف 
إلى تحول العديـــد من األنهار في المحافظات 
الجنوبية إلى أرض جرداء بعد جفاف مياهها.

وعلـــى غرار األســـباب الداخلية والعوامل 
المناخيـــة التـــي قـــادت إلـــى هـــذه المعضلة 
القاســـية فـــإن العامل السياســـي يلعب دورا 
أساســـيا في ما يعانيه العراقيون من جفاف، 
ويقـــول محللـــون إن سياســـة الميـــاه التـــي 
تعتمدهـــا تركيا وإيـــران مثل بعـــض الدول، 
والطامحتين في التوسع بالمنطقة، تستفيدان 
من خاللها لدعم دورهـــا اإلقليمي باعتبارهما 
العبيـــن بارزيـــن في أزمـــات المنطقـــة، حيث 
تســـتغالن اســـتحواذهما على مصادر المياه 
لبلـــورة سياســـتهما الخارجيـــة والمزيد من 

الضغط على دول الجوار.

المياه الممتدة من إيران وتركيا

يقول المهنـــدس مهدي رشـــيد، مدير عام 
السدود والخزانات المائية في وزارة الموارد 
المائيـــة العراقيـــة، إن ”انخفاض منســـوب 
ميـــاه األنهـــار ســـببه انحســـار األمطار 
للموســـم الثاني على التوالي وارتفاع 
درجات الحرارة التي تتجاوز عادة 
موســـم  خالل  درجة  الخمســـين 
الصيف“، ويضيف أن ”األمطار 
تشـــكل ثالثيـــن فـــي المئة من 
موارد العـــراق المائيـــة، فيما 
تشكل مياه األنهار السبعين في 
المئة الباقيـــة الممتدة من إيران 

وتركيا“.
ويكشـــف رشـــيد عن قيـــام ”إيران 
بتغييـــر مجرى نهر الكارون بالكامل وإقامتها 
ثالثة ســـدود كبيرة على نهـــر الكرخة“ بعدما 
كانا يمثالن مصدرين رئيسين للعراق. ويشير 
المهندس المائي إلى أن ”العراق كان يشـــترك 
مع إيران من خالل 45 رافدا مائيا، لم يبق منها 

اليوم سوى ثالثة أو أربعة فقط“.

ويلفـــت إلى أن ”األمر نفســـه مع تركيا (…) 
اآلن نتواصل مع تركيا بخصوص ســـد إليسو 
الـــذي كان مقـــررا دخولـــه العمـــل فـــي مارس 
الماضـــي. وتعد تركيا التـــي يتدفق منها نهرا 
دجلة، الذي يصب مباشرة في العراق، والفرات 
الذي يصل إلى سوريا، من المصادر الرئيسية 
للعراق الذي عرف من خاللها عبر قرون بـ“بالد 

ما بين النهرين“.
ورغم وجود خزانات مائية وسدود رئيسية 
فـــي البـــالد، بينها ســـدود الموصـــل وحديثة 
ودوكان وأخـــرى متفرقة صغيرة، تصل طاقتها 
الخزنية الكلية إلـــى 96 مليار متر مكعب، ”فإن 
المتوفـــر فيهـــا حاليا حوالـــي 12 مليـــار متر 

مكعب“، وفقا للمسؤول نفسه.
وتعمـــل الحكومـــة التركيـــة منذ ســـنوات 
على مشـــروع ضخم يسمى بمشـــروع ”غاب“، 
والـــذي يتضمن بنـــاء قرابة 22 ســـدا 14 منها 
على نهـــر الفـــرات و8 على نهر دجلـــة، والتي 
ســـوف يكـــون لها تأثيـــر كبير علـــى تخفيض 
نســـب المياه التـــي تدخل إلى العـــراق وإقليم 
كردســـتان.كما بدأت إيران منـــذ العام الماضي 

في بناء أنفاق ومشاريع إروائية ضخمة لتغيير 
مجرى نهر ســـيروان، الذي يأتـــي 70 في المئة 
منه من األراضي اإليرانيـــة ويصب في بحيرة 
دربنديخان في محافظة الســـليمانية. وقد حذر 
خبراء عراقيون من أن مشاريع المياه اإليرانية 
والتركيـــة ستتســـبب فـــي جفـــاف العديد من 

المحافظات العراقية.

جفاف تاريخي

تمثـــل األهـــوار في العـــراق، التـــي تمتد 
عشـــرات اآلالف مـــن الكيلومتـــرات في جنوب 
البـــالد، عامال للتـــوازن البيئي ومصدر عيش 
للساكنين فيها. واألهوار عبارة عن مسطحات 
مائيـــة كبيـــرة تنفـــرد بهـــا البيئـــة العراقية 
وتشـــكلت مـــن روافد نهـــري دجلـــة والفرات 
وعيون مياه طبيعية وتتميز بالتنوع البيئي. 
ويؤكـــد جمعـــة الدراجي عضـــو الجمعية 
العراقية إلحياء وتطويـــر األهوار، أن ”األمور 
وصلت اآلن إلى درجة عدم الحصول على مياه 
كافية للشرب، ال للسكان وال حتى للحيوانات“، 

مضيفا ”لم يتبق ســـوى منخفضات وبرك ماء 
متناثرة“. ويشـــدد الدراجي على أن ”الجفاف 

الحالي هو األشد في تاريخ األهوار“.
ويهدد شـــح المياه، على غـــرار محافظتي 
البصرة وذي قار، حيث تمتد مساحات واسعة 
مـــن األهوار، محافظـــات الديوانيـــة والمثنى 
وميسان. ويسكن في تلك المحافظات الخمس 
ما يقـــارب 25 فـــي المئـــة من ســـكان العراق 

ويعتمدون بصورة رئيسية على الزراعة.
ففي محافظـــة الديوانية التـــي تعد 7.500 
كيلومتر مربـــع من األراضي الزراعية، ال يمكن 
توفيـــر مياه الـــري خـــالل الموســـم الزراعي 
الصيفي المقبل ســـوى ما يغطي ”أقل من 500 
كليومتر مربع“، وفقا لمديـــر زراعة المحافظة 

صفاء الجنابي.
وتشير أم عقيل، وهي إحدى سيدات ناحية 
ســـومر الواقعة في شـــمال الديوانية، إلى أن 
ولدهـــا عقيل فقـــد ذراعه خـــالل المعارك ضد 
داعش بالموصل شمال العراق. وتقول أم عقيل 
بأســـى يمأل صوتها ”ابني تطوع في الجيش، 

ألن الزراعة تدهورت، بسبب شح المياه“.

12
مليار متر مكعب 
متوفرة حاليا في 

خزانات املياه والسدود  
العراقية

في 
العمق

{أزمة المياه تفوق إمكانيات الحكومة ووزارة الموارد المائية تتحمل المســـؤولية الكاملة عنها، 
باعتبارها المسؤولة عن توفير المياه وتوزيع حصصها بين المحافظات العراقية}.

عادل الدخيلي
نائب عراقي

{متفائل بما ســـتؤول إليه األوضاع في لبنان رغم صعوبتها، والوضع االقتصادي مرتبط بشكل 
كبير بعالقات البلد مع دول الخليج والدول العربية}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

الخميس 2018/04/26 - السنة 40 العدد 610971

جفاف قاس يهدد الزراعة وكل مفاصل الحياة جنوب العراق
[ الجفاف يدفع سكان 20 قرية جنوبية إلى النزوح  [ إيران وتركيا تستحوذان على مصادر المياه العراقية

ال تتوقف معاناة العراقيني رغم مكاســــــب احلكومة العراقية في حتقيق انتصارات ميدانية 
ــــــذ العام 2014،  وال توجد مؤشــــــرات على حياة  ــــــة الذي دخل البالد من ضــــــد تنظيم الدول
طبيعية متنحهم احلق في عيش بأمن وسالم على الرغم من الوعود االنتخابية التي تطلقها 
التيارات السياســــــية املختلفة بالبلد مع اقتراب االنتخابات البرملانية في مايو القادم، حيث 
يشــــــكو املواطنون العراقيون من أزمة مياه كبيرة تهدد بجفاف قاس خاصة في احملافظات 
ــــــة، وعلى الرغم من  ــــــة قد يؤدي إلى إتالف مســــــاحات هامة من األراضي الزراعي اجلنوبي
العوامل املناخية القاســــــية وسوء توزيع املياه من قبل احلكومة العراقية، فإن إيران وتركيا 
اللتان تطمحان في التوســــــع باملنطقة تضغطان على العراق من خالل استغالل ورقة املياه 
باعتبارهما مصدرين رئيسني له لتمرير سياستهما اخلارجية البراغامتية، األمر الذي جنم 

عنه نفاد مخزون املياه العراقي بعد استحواذ إيران وتركيا على سدود ومصادر املياه.

الجفاف ينذر بأزمة إنسانية جديدة بالعراق

} بيــروت - توقـــف المراقبون فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة عند تكرار األمين العـــام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه نيـــة الحزب المشـــاركة بعد 
االنتخابات التشـــريعية في القرارات المتعلقة 
بالشـــؤون االقتصاديـــة للبنان، محمـــال تيار 
المستقبل والقوى السياسية األخرى مسؤولية 
التدهور في األوضاع المعيشية والتراجع في 
االهتمـــام بالبنـــى التحية وعجـــز الحكومات 
المتعاقبة عن تأمين الكهرباء للبلد بشكل كامل 

رغم المليارات التي رصدت لهذا الغرض.
وكان نصرالله تطـــرق منذ أيام إلى الملف 
االقتصـــادي في لبنان، مؤكدا أن ”الفريق الذي 
تولى الملف االقتصادي منذ عقود فشل“، مبينا 
أن ”القطاع الزراعي والصناعي في أسوأ حالة 
والبنية التحتية بالرغـــم من صرف المليارات 

عليها لكنها ليست بأفضل حال“.
ورأت أوساط مطلعة أن نصرالله يبعث من 
خالل تطرقه إلى هذه المسألة برسائل متعددة 
االتجاهات وال تعكس بالضرورة تحوال جديدا 
في اســـتراتيجيات الحـــزب في لبنـــان ودول 

الجوار.
ويعتبر المراقبون أن نصرالله يســـعى من 
خالل إطالالته االنتخابية إلى االبتعاد عما هو 
شـــأن إقليمي في محاولة لشد عصب جمهوره 
بصفتـــه كتلـــة انتخابيـــة مطلوبـــة ال تنجذب 
أصواتهـــا في دوائر الجنوب كمـــا البقاع كما 
جبل لبنـــان إال صوب ما هو معيشـــي مرتبط 

بشروط العيش اليومي والتنمية الموعودة.
وينقل عن مصدر سياســـي مقرب من تيار 
المســـتقبل أن تفـــّرغ الرئيـــس الراحـــل رفيق 
الحريري لقيـــادة الجهد اإلعماري االقتصادي، 
كان مـــن ضمـــن اتفاق محلـــي إقليمـــي هدفه 
الفصـــل بين ملـــف األمـــن الذي كانـــت ترعاه 
ســـلطة الوصاية السورية وشبكاتها اللبنانية 
بالتحالـــف مـــع حـــزب اللـــه، وملـــف التنمية 
واالقتصـــاد الـــذي يتطلـــب كفـــاءات وعالقات 

دولية تعيد الثقة في لبنان واقتصاده.

ويضيف المصـــدر أن األزمات االقتصادية 
التي يتحـــدث عنها نصرالله هـــي، في مرحلة 
أولى، نتيجة لهيمنة النظام الســـوري، حليف 
الحـــزب، علـــى مفاصـــل الحيـــاة السياســـية 
واالقتصاديـــة فـــي البلـــد، وهي، فـــي مرحلة 
ثانية، نتيجـــة لهيمنة الحزب على قرار الدولة 
وجر البلـــد نحو مواقف معادية للعالم العربي 
والعواصـــم الدوليـــة، كما ربط لبنـــان بدوائر 
العنـــف واإلرهـــاب و“فائض الســـالح“، على 
نحو عّطل وأثر ســـلبا على العمل السياســـي 

واإلنتاجي واالستثماري في البلد.
ويشكك خبراء في الشؤون االقتصادية في 
قدرة حزب الله علـــى أن يكون ضالعا في قرار 
االقتصاد والتنمية فـــي البالد النعدام كفاءاته 
في هذا المضمار. ويقول هؤالء إن بنية الحزب 
عقائدية عســـكرية غير مؤهلة إلدارة البالد في 

الشـــأن االقتصـــادي، وأن إدراك الحـــزب لهذه 
المعضلـــة العضوية في بنيته جعله يبتعد عن 
أي سيطرة على الحكومة حتى حين بدت قوته 
العســـكرية تتيح له األمر كما حدث بعد أحداث 

”7 مايو“ الشهيرة.
وتقـــول مصـــادر المعارضة الشـــيعية إن 
الحزب يود مواجهة الحمالت االنتخابية التي 
تخوضهـــا لوائحها في دائـــرة بعلبك الهرمل 
ودوائـــر الجنوب، باســـتخدام وعود انتخابية 
باالهتمام بتنمية المناطق الشيعية بعد إهمال 

مارسه الحزب لهذه المناطق. 
وربطـــت مراجـــع سياســـية مراقبـــة بين 
إعـــالن نصرالله اســـتعداد حـــزب الله للبحث 
في االســـتراتيجية الدفاعية بعـــد االنتخابات، 
ودعوته المتكررة ليكون جزءا من استراتيجية 

تطال شؤون االقتصاد والتنمية في البلد.

ويشـــير هؤالء إلى أن نصرالله يســـتجيب 
علـــى مضض لمبـــادرة صـــادرة عـــن الرئيس 
ميشال عون لمناقشة االســـتراتيجية الدفاعية 
التي لم تكن منســـقة مســـبقا مع قيادة الحزب، 
علما أن أوســـاط الحزب اعتبرت أن تحرك عون 
يأتي متأثرا باألجواء الدولية والدعم المشروط 
للبنان، باإلصالحات ومكافحة الفساد من جهة، 
وتوضيحـــات وتطمينات في مـــا يخص حزب 

الله ودوره وسالحه من جهة ثانية. 
وينقل عن مقربين من حزب الله أن نصرالله 
يرمـــي إلـــى الربط بيـــن بحث االســـتراتيجية 
الدفاعية فـــي أي حوار وطني بعد االنتخابات، 
وبحث االســـتراتيجية أو الخطة أو ما أســـماه 
الرؤيـــة االقتصاديـــة، وأنه يريـــد الخروج من 
معادلة حكمت عالقته مع تيار المســـتقبل منذ 
التسعينات، واستنادا إلى ما يسميه نصرالله 
تفاهمـــات ال ”اتفاقات“ فحواها أن ”يهتم حزب 
اللـــه بملـــف المقاومة والدفاع عـــن لبنان، وأن 
يهتم المستقبل بالملف االقتصادي والمالي“. 

وتذهب بعض اآلراء إلى أن حزب الله يعيد 
التموضع محليا بصفته حزبا سياسيا لبنانيا 
بعد أن توّســـعت أجنداته ما فوق اللبنانية في 
ســـوريا والعراق والكويت والبحرين واليمن، 
وأن دعـــوة نصرالله إلى االنخـــراط في الملف 
االقتصادي هدفها المزيد مـــن االنخراط داخل 
المؤسســـات الدســـتورية واالقتصاديـــة بمـــا 
يمنحه حصانة لبنانية في مواجهة العواصف 

الدولية التي قد يتعرض لها في المستقبل.
بيـــد أن معارضين للحزب يؤكدون أن حزب 
الله كان دائما جزءا من القرار االقتصادي وأن 
حضوره داخل البرلمـــان كما داخل الحكومات 
المتعاقبة، حيث ناقش السياسات االقتصادية 
مـــا يجعله مســـؤوال كبقية القوى السياســـية 

األخرى عن هذه السياسات.
ويرى بعض المراقبين أن مواقف نصرالله 
تأتي إثر نجاح المعارضة الشيعية في ”لبننة“ 
خطابهـــا من خـــالل التوجه للشـــيعة بصفتهم 

مواطنيـــن لبنانييـــن لهم كامل الحقـــوق التي 
يتمتع بها كافة المواطنين وليسوا تفصيال في 

جيش النظام اإليراني.
ورأى هـــؤالء أن نصراللـــه يســـعى بدوره، 
وبصعوبـــة، إلى ”لبننـــة“ خطابه وتقديم حزب 
اللـــه بصفتـــه حزبا لبنانيا ســـيهتم بشـــؤون 
الشـــيعة في لبنان. غير أن مراجـــع اجتماعية 
داخل الطائفة الشيعية في لبنان رصدت انقالبا 
لدى الرأي العام للطائفة قد ال يؤدي إلى تراجع 
كبير في شـــعبية الحـــزب، إال أنه قد يؤدي إلى 
ارتفاع نســـب التصويت العقابي ضد الحزب، 
ما يتيح اختراقات في منطقة بعلبك الهرمل مع 

إمكانية ذلك أيضا في الجنوب اللبناني. 
ويضيف هؤالء أن االعتداء الذي تعرض له 
رئيس الئحة ”شبعنا حكي“ المعارضة للحزب، 
علـــي األمين، هـــو برهان جديد علـــى االرتباك 
الحقيقـــي داخـــل الحـــزب وعلى الخشـــية من 
تشوهات قد تصيب أسطورة شعبيته والتفاف 

”جمهور المقاومة“ حوله.
وتقول معلومات نقلتها بعض المصادر من 
طهران إن النظام اإليراني قد أرســـل إشـــارات 
امتعـــاض إلى حزب الله جـــراء تقارير تحدثت 
عن توســـع دائـــرة التململ واالحتقـــان داخل 
المناطـــق الشـــيعية ضد حزب اللـــه، وتضيف 
هذه المعلومات أن طهران وجهت لوما لبعض 
قيادات الحزب على تراجع شـــعبية الحزب في 
لبنـــان على الرغم من حجم الوفـــورات المالية 

التي ترصدها طهران لحزب الله في لبنان.
وترى بعض المصادر المصرفية في لبنان 
أن وعـــود نصراللـــه بالتدخـــل في القـــرارات 
االقتصادية للبلد ال تهدف إلى تحســـين األداء 
االقتصـــادي العام، بـــل إلى محاولة اإلمســـاك 
بالواجهات المالية لرد العقوبات التي تعرض 
لهـــا الحزب فـــي الماضي أو التي ســـيتعرض 
لها الحقا، خصوصـــا أن منابر قريبة من حزب 
الله كانت شنت حملة ضد المصارف اللبنانية 

بصفتها أساس منظومة الفساد في لبنان. حزب الله مسؤول عن التراجع االقتصادي بلبنان

حزب الله يراوغ المجتمع الدولي بإعادة التموضع محليا بعد االنتخابات
[ الحزب يطلق وعودا اقتصادية للتمتع بحصانة تقيه الضغوط  [ توقعات بارتفاع نسب التصويت العقابي ضد الحزب



} يريفان - إن القضايا الرئيســـة التي ينبغي 
على األتـــراك مواجهتها تتمثل في عدم قدرتنا 
أو رفضنـــا االعتراف بالعنف الـــذي ارتكبناه، 
وبشـــكل خـــاص، المذابح واإلبـــادة الجماعية 
التـــي ارُتكبت ضـــد المواطنين المســـيحيين 
مـــن األرمن واآلشـــوريين واليونانيين.. بهكذا 
إقرار افتتح المؤرخ التركي تانير أكشـــم كلمته 
أمـــام البرلمـــان الســـويدي، الثالثـــاء، أدالها 
خالل مراســـم إحياء الذكرى الســـنوية لإلبادة 
الجماعيـــة لألرمن، التي وقعـــت في عام 1915، 

ونقلها موقع أحوال التركية.
يعتقد المؤرخ التركي أن مكافحة األتراك من 
أجل إقامة نظام يحترم حقوق اإلنســـان يرجع 
إلى معضلة أساســـية تتمثل في رفض النظام 
مواجهـــة الجرائم التي ارتكبـــت في الماضي، 
مشـــيرا إلى أن التحديات غيـــر مقصورة على 
الشـــؤون الداخلية لتركيا، لكن تمتد أيضا إلى 
المنطقة األوسع. ويرى أن العمليات العسكرية 
في ســـوريا والحرب مع األكراد من مظاهر هذا 

العجز عن مواجهة الماضي.
وتســـاءل أكشـــم ”لمـــاذا ينبغـــي علينا أن 
نواجه تاريخنا؟ ولماذا يجب علينا إحياء ذكرى 
وتذكـــر الجرائم التي وقعت في الماضي؟ يقّدم 
المؤرخ أســـباب أساســـية ومترابطة في نفس 
الوقت لإلجابة على هذين السؤالين، ويرى أنه 
”إذا لم يســـتطع األتراك القيام بتصفية حساب 
صادقة لجرائمهم، والدخول في حوار جاد مع 
واإلنصات  واآلشـــوريين،  واليونانيين  األرمن 
إلى تواريخ هذه المجتمعات ذات األلم العميق، 
فـــإن مجموعات الضحايا لن تشـــعر أبدا بأي 

إجراء من الثقة بالنسبة لألتراك.

والســـبيل الوحيـــد أمام األتـــراك لتحقيق 
التعايش الســـلمي في بلدهـــم، ومع جيرانهم، 
هو أن تعترف الحكومة التركية وشعبها (بمن 
في ذلك األتراك واألكراد والعلويين والســـّنة..) 
بصدق باألخطاء التاريخية، وقبول مســـؤولية 
أعمالهم. ودون المواجهة الصادقة وقبول هذا 
التاريخ المؤلم، فلن يكون هناك بناء مســـتقبل 

مشـــترك على اإلطالق. أما السبب وراء ”لماذا 
فيجيب عنه  يجب علينـــا مواجهة التاريـــخ؟“ 
أكشم قائال ”نحن نتذّكر الماضي ونحيي ذكرى 
األعمال الوحشـــية الجماعية، ألن هذا يعّد أحد 
الديمقراطي.  للمجتمع  األساســـية  المتطلبات 
وإلقامـــة ديمقراطيـــة تحترم حقوق اإلنســـان، 
فمن الضروري فـــي البداية مواجهة انتهاكات 

حقوق اإلنسان“.
ويتابـــع ”االعتـــراف بالمظالـــم التاريخية 
ضـــروري إلقامة بيئة ديمقراطية يمكنها تقدير 
قيمة حقوق اإلنســـان. ويترك إنـــكار األخطاء 
التاريخية الباب مفتوحا على مصراعيه لخطر 
محتمل يتمّثـــل في تكرار نفس الجرائم ونفس 
األخطاء مرة أخرى“.ويرى أكشـــم أنه ”بإنكار 
تركيا للمذابح والجرائم، فإنها ترســـل رسالة 
بأنها ســـترتكب نفس الجرائم مرة أخرى، إذا 
ما تعّرضت للتهديد. ولهذا الســـبب، فليس من 
قبيل المبالغة االّدعـــاء بأن تركيا تمّثل تهديدا 

محتمال على المنطقة بأكملها“.

توجه أيديولوجي خاطئ

يفّســـر المـــؤرخ التركـــي نقطتـــي ســـوء 
فهم رئيســـتين في مـــا يتعلق بإنـــكار اإلبادة 
الجماعيـــة، وبشـــكل خـــاص، اإلنـــكار التركي 
الرتكاب هـــذه اإلبادة. أوال: يعتبـــر اإلنكار في 
الغالـــب توّجهـــا أيديولوجيـــا خاطئـــا، لكنه 

متسامح تجاه األعمال الوحشية الجماعية.
وتتعلق النقطة الثانية لسوء الفهم بالنقطة 
األولى، وتفترض أن إنكار المواجهة يكون عن 
تجاه جريمة واحدة  تشـــكيل موقف ”أخالقي“ 
تظل منسية في صفحات التاريخ. وأي ارتباط 
مع الحاضر يتّم فصله بجدران بصورة فّعالة.

وهـــذان التصـــّوران الخاطئان مـــا هما إال 
نتيجـــة منطقية لما أطلق عليه المؤرخ التركي 
”تقســـيما مؤقتا“ وتحديدا: الميـــل إلى وضع 
الماضـــي والحاضر فـــي صندوقين مختلفين، 

وتجاهل الترابط بينهما.
ويمّثل قطع العالقات بين اإلنكار والمشاكل 
السياســـية المعاصرة إشكالية كبرى. فاإلنكار 
ليس فقط عن توّجه أيديولوجي نحو الماضي، 
وال يقتصر طلب االعتراف بالجرائم التاريخية 
على قناعة أخالقيـــة ماضية. بل هو عبارة عن 
هيـــكل ال يمكنـــه أن يحذف ببســـاطة األعمال 
الوحشـــية التي ارتكبت في الماضي. والهيكل 

اإلنـــكاري أنتج ويواصل إنتاج سياســـات في 
عصرنا الحالي.

في هذا الصدد قارن المؤرخ اإلنكار التركي 
بنظام التمييز العنصـــري في جنوب أفريقيا. 
ويـــرى أن النظام، وعقلية، ومؤسســـات نظام 
التمييـــز العنصـــري تأسســـت جميعها على 
االختالفات العرقية، وإلنكار اإلبادة الجماعية 

األرمينية نفس الجذور.
ويالحظ أكشـــم أنه ”تم اختالقه بناء على 
الدينية  التمييز واستبعاد األقليات العرقية – 
وعلـــى اعتبار أن المطالـــب الديمقراطية لهذه 
الجماعـــات تمّثل تهديـــدا لألمن القومي يجب 

القضاء عليه“.
ويـــرى أن ”إنـــكار هـــذه الحقيقة أســـاس 
الفكـــرة التركيـــة لألمـــن، والتي لم تتأســـس 
فقـــط على إنـــكار الجرائم، بل علـــى إدراك أن 
الترويج للمطالب الديمقراطية األساسية، مثل 
المساواة أمام القانون واإلصالح االجتماعي 
وحريـــة التعبير تمّثل جميعهـــا تهديدا لألمن 

القومي“.
وحســـب المؤرخ تكُمن المفارقـــة هنا في 
”أن إنكار اإلبادة الجماعيـــة وتجريم المطالب 

بمجتمع أكثر ديمقراطية وعدالة بسبب األمن 
القومـــي هي العراقيـــل الحقيقيـــة في طريق 
الديمقراطيـــة“. ويؤدي الـــرد التركي العنيف 
على مطالب حقوق اإلنسان إلى نتائج عكسية. 
وفي الحقيقة، فقد أّدى هذا الرّد مباشـــرة إلى 

حدوث مشاكل أمنية حقيقة.

سياسة قمعية متواصلة

هذا هو الســـبب  كان ”تحقـــق النبـــوءة “ 
الجـــذري لإلبـــادة الجماعية لألرمن، وشـــّكل 
المشـــكلة الكردية حاليا حسب تعبير المؤرخ 

التركي. 
وبدال من حّل المشـــاكل الكردية عن طريق 
البحث عن حلـــول يمكن أن تؤّدي إلى مجتمع 
أكثر ديمقراطية، فقد بعـــث اإلنكار ذو الطابع 
المؤسســـي نفس الفكـــرة األمنيـــة، وأعلن أّن 
المطالب الكردية تمّثل مشـــكلة أمنية أساسية 
لألمـــة. وتعتبر هذه هي القصة القصيرة لغزو 

الجيش التركي لسوريا.
 لذلـــك يرى أكشـــم أن ”الصـــورة واضحة 
جدا: فعـــن طريق إنكار ما حدث في عام 1915، 

أعـــادت تركيا إنتاج المؤسســـات، والعالقات 
االجتماعيـــة، والعقلية التي خلقت أحداث عام 

1915 في المقام األول“.
ويضيـــف ”اإلنـــكار ليس ببســـاطة دفاعا 
عن نظـــام قديـــم (اإلمبراطوريـــة العثمانية). 
إن اإلنـــكار يغـــّذي أيضا سياســـات العدوان 
المتواصل داخل تركيا وخارجها اليوم“. الفتا 
إلى أن ”عرض الترابط القوي بين إنكار تركيا 
لإلبادة الجماعية لألرمن والسياسات المحلية 

واإلقليمية لتركيا حاليا ليس صعبا“.
يشرح ذلك قائال ”دون الخوض في تفاصيل 
التطورات المظلمة المستمرة في تركيا اليوم، 
وبشـــكل خاص منذ محاولة االنقالب الفاشلة 
التي وقعت في يوليو عام 2016، اســـمحوا لي 

أن ُأعّبر عن الوضع الراهن باألرقام“.
يقول أكشـــم ”يوجد حاليا أكثر من عشـــرة 
مـــن نواب البرلمان، وقرابـــة 150 صحافيا في 
السجن، كما ُأجبر حوالي أربعة آالف أكاديمي 
على االســـتقالة من مناصبهم، وتم تدمير مدن 

كردية وحرقها وتسويتها باألرض“.
وباإلضافـــة إلى هذه الحقائـــق، فإن تركيا 
تعاني من هجـــرة جماعية للنخبة المثقفة في 
البـــالد، وربما تكون األكبر فـــي تاريخ البالد. 
لذلـــك يحّذر المؤرخ من أن ”تركيا تركض نحو 
نظام اســـتبدادي، إن لم تكن قد أصبحت تحت 

هذا النظام بالفعل“.
محاولة  التركيـــة  الحكومـــة  واســـتخدمت 
االنقالب كذريعة لقمع المعارضة الديمقراطية، 
وحجـــة الحكومـــة الرئيســـة فـــي دعـــم هـــذه 
السياسات هي أّن طلب المزيد من الديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنســـان، يمّثالن تهديدا على 
األمن القومي وينبغي قمعهما قبل انتشارهما.

ويمّثل العدوان على ســـوريا جزءا آخر من 
سياســـة األمـــن القومي التركي هـــذه. وقامت 
تركيا بغزو ســـوريا عندما أدركت أن المطالب 
الكردية من أجل بناء ديمقراطي في سوريا أو 

في تركيا تمّثل تهديدا لألمن القومي.
وكان ضياء كوك ألب، أحد األيديولوجيين 
فـــي حـــزب تركيـــا الفتـــاة وأحـــد مهندســـي 
السياســـات العثمانية المتأخـــرة، قد وصف 
العدوان العثماني على الشـــرق خالل الحرب 
العالمية األولى وشبهه بأنه ”تفاحة حمراء“.

وتمثـــل ”التفاحة الحمـــراء“ معتقدا يعود 
تاريخه إلى تقاليـــد تركية قديمة، وتهدف إلى 
انعـــكاس الهيمنة التركية علـــى العالم. وعند 
الحديث عن المعـــارك واالنتصار، فإن األتراك 
العثمانيين يشبهون انتصارهم بأنهم وصلوا 

إلى ”التفاحة الحمراء“. 
ترمـــز  الحمـــراء“  ”التفاحـــة  وأصبحـــت 
إلـــى فكرة القوميـــة التركيـــة، وتوحيد جميع 

الشعوب التركية.
ومعرفـــة هـــذه األســـطورة حاســـمة لفهم 
اإلبادة الجماعية لألرمن. ويكشـــف هذا بشكل 
كبير عن إشـــارة الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى هذا الرمز األســـطوري ُقَبيل شّن 

عملية عفرين 2018 في سوريا.
وفي كلمة ألقاها في 22 يناير الماضي، رد 
أردوغان على ســـؤال ”إلى أيـــن نذهب؟“ قائال 
”نحو التفاحـــة الحمراء.. نعـــم، نحو التفاحة 

الحمراء“.
ويعتقد المـــؤرخ التركي فـــي ختام كلمته 
أّن ”الصورة واضحـــة، اليوم، طالما أن تركيا 
تواصـــل اعتبار أّن مواجهـــة الظلم التاريخي 
بأمانـــة واالعتـــراف بارتكاب أخطـــاء يمّثالن 
تهديدا لألمن القومي، وترفض قبول ماضيها 
ألسباب تتعلق باألمن القومي، فإن نتيجة ذلك 

هي حدوث المزيد من المشاكل األمنية“.

اإلنكار التركي إلبادة األرمن يغذي سياسات أنقرة العدوانية

اإلنكار جريمة في الماضي.. وجريمة ضد الكرامة اإلنسانية اليوم

ــــــني 1915 و1917 في عهد  ــــــا األرمن الذكرى الســــــنوية لضحايا املجازر التي وقعت ب أحي
ــــــادة“ ويحّملون تركيا  ــــــة، الثالثاء، فــــــي أحداث يصفهــــــا األرمن بـ“اإلب الســــــلطنة العثماني
املسؤولية عنها. لكن النظام التركي يصر على رفضه االعتراف بجرائم املاضي متجاهال 
الكرامة اإلنســــــانية للشــــــعوب وشــــــروط العيش املشترك، ويكشــــــف هذا اإلنكار مواصلة 

سياسته العدوانية محليا وإقليميا بحجة الدفاع عن أمن بالده القومي.

تانير أكشم:
بإنكار تركيا للجرائم، فإنها 

ترسل رسالة بأنها سترتكب 
نفس الجرائم مرة أخرى
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[ رفض أردوغان االعتراف بأخطاء الماضي يشرع ألخطاء أكثر خطورة  [ تركيا تركض نحو نظام استبدادي

في 
العمق

{نســـتطيع االتحـــاد في األوقات الحرجـــة والتفاوض وإيجاد حلول منطقية. لنخبر شـــهداءنا أن 
الشعب انتصر، وأن إبادة شعبنا أصبحت من الماضي}.

نيكول باشينيان
 معارض أرمني

{ذكـــرى إبادة األرمن تذكرنا بواحدة من أبشـــع الجرائم التي عرفهـــا التاريخ الحديث، وهي جرائم 
اإلبادة التي ارتكبها األتراك في حق الشعب األرميني}.

عاطف السعداوي 
باحث سياسي مصري

} يريفــان - تســـتمر تركيا فـــي محاوالتها 
مـــن  والتملـــص  التاريـــخ،  علـــى  للتحايـــل 
المســـؤولية التاريخيـــة عن جرائـــم اإلبادة 
 ،1917 الجماعيـــة بحق األرمـــن بيـــن 1915 – 
والتـــي راح ضحيتهـــا 1.5 مليـــون أرمنـــي، 

بحسب األرقام التي يعلن عنها األرمن.
ورغـــم أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان تحدث عن ضـــرورة معالجة الملف 
وتناولـــه بعيدا عـــن الصراعـــات والمصالح 
السياسية، وحل القضية عبر منظور ”الذاكرة 
العادلـــة“، الذي يعنـــي التخلي عـــن النظرة 
أحاديـــة الجانب إلـــى التاريـــخ، وأن يتفهم 
كل طرف ما عاشـــه اآلخـــر، إال أّنه يتخذ تلك 
الدعوات كمحاوالت للتحايل على التاريخ، ال 
للكشـــف عن الحقائق، بحسب ما يقول بعض 
األرمن وبحســـب ما نقله تقرير موقع أحوال 

التركية في ذكرى إبادة األرمن.
وأحيـــت أرمينيـــا الثالثاء ذكـــرى ”إبادة 
وســـط مراســـم مؤثرة جـــدًا للبالد،  األرمن“ 
ويتدفق األرمن من جميع الفئات وهم يحملون 
الزهور لضحايـــا المجازر التـــي وقعت بين 

1915 و1917 في عهد السلطنة العثمانية.
وال يـــزال إحيـــاء ذكـــرى اإلبادة يشـــكل 
معضلة دبلوماســـية وسط عدم وجود توافق 
دولي على مســـاعي أرمينيا اعتبار المجازر 
”إبادة“. وقد رفضـــت تركيا التي يدين غالبية 
سكانها باإلســـالم، والتي قامت على أنقاض 
اإلمبراطوريـــة العثمانيـــة، وصـــف المجازر 

بحق األرمن المسيحيين بأنها إبادة.
وتقـــر أنقـــرة أن نحو 500 ألف شـــخص 
قتلـــوا فـــي تلك المجـــازر، إال أنهـــا تقول إن 
معظمهم قتل بســـبب القتال والمجاعة خالل 
الحرب العالمية األولى عندما انتفض األرمن 
ضد الحكام العثمانييـــن، ووقفوا إلى جانب 
الجنود الـــروس الغزاة. كما تصر تركيا على 
الزعـــم بأن ما وقع من مجـــازر فظيعة وإبادة 
جماعيـــة كارثيـــة بحـــّق األرمن فـــي الرابع 
والعشـــرين من أبريـــل 1915، ومـــا تالها في 
األحـــداث التي وقعت بين عامي 1915 و1917، 

لم يكن إبادة جماعيـــة، وتصف تلك األحداث 
بالمأساة لكال الطرفين.

كما تحرص تركيا على تكرار ”أن ما حدث 
كان ’تهجيـــرا احترازيا‘ ضمن أراضي الدولة 
العثمانية؛ بســـبب عمالة عصابـــات أرمينية 
للجيش الروسي“. وقد نقلت وكالة األناضول 
الرسمية التركية تقريرا سعت فيه إلى تبرئة 
الدولة العثمانية تماما من أي مجازر مقترفة 
بحق األرمن، وأن دوال غربية ترفض اإلفصاح 

عن ذلك، ألسباب سياسية ودينية وعرقية.
أشـــارت األناضـــول في تقريرهـــا إلى أن 
األرمـــن يدعـــون بأن هـــذه األحداث أســـفرت 
عـــن مقتل ما بين مليون إلـــى مليون ونصف 
شـــخص، وفـــق معلومـــات متضاربـــة. كما 
أشـــارت إلـــى أن أرمينيا، بحســـب باحثين، 
تعمل على ابتزاز تركيا اقتصاديا وسياسيا، 

لذا دائمًا تفتح هذا الملف إعالميا. 
اســـتعانت الوكالـــة بفرضيـــة واردة في 
كتاب ”االحتكام إلى التاريخ“، للبناني ماجد 

الدرويش، الذي يحـــاول تفنيد وقائع أحداث 
1915، وتبرئـــة تركيا واإلشـــارة إلى روســـيا 

كمحرض أساسي. 
وتنقــــل األناضول عــــن الدرويش قوله إن 
”شــــرارة هذه األحداث بدأت في القرن التاسع 
عشــــر، عندما احتــــل الروس شــــمال منطقة 
األناضول ودخل معهم أرمن، فســــّلم الروس 
الحكــــم المحلي لألرمــــن، وارتكبــــوا مجازر 

شنيعة بحق األكراد واألتراك معا“.
ولفت الدرويــــش إلى أن ”هــــذه المجازر 
ســــبقتها مجازر أخرى بحق المســــلمين في 
اليونــــان والقوقــــاز ومناطق أخــــرى، هاجر 
منهــــا المســــلمون عندمــــا احتلهــــا الجيش 

الروسي“.
ويزعــــم الدرويــــش أنه نقــــل نظريته عن 
ماكارثــــي،  جاســــتون  األميركــــي،  الباحــــث 
صاحــــب كتاب ”الطرد واإلبادة“، الذي يصفه 
بأنه مبني على ”تقاريــــر قناصل أجنبية في 
الدولة العثمانية، كانوا ينقلون أخبار مجازر 

الــــروس وأعوانهم األرمن بحق المســــلمين 
علــــى مدار 100 ســــنة (1821 حتــــى 1922) في 

بالد القوقاز“.
ويلفت الدرويش إلى ”مسألة مهمة تتعلق 
بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث 
نادى أكثــــر من مــــرة (مقابل رفــــض الطرف 
األرمينــــي) بتشــــكيل لجنة محايدة لدراســــة 
الوثائق المتعلقة بهذه القضية، سواء كانت 
فــــي األرشــــيف العثمانــــي أو البريطاني أو 
األرميني أو األميركــــي، والقرار الذي تخرج 

به هذه اللجنة هو مستعد لقبوله“.
وزعمــــت األناضــــول أن األرمــــن يطلقون 
عــــادة، عبــــر جماعــــات ضغــــط فــــي مختلف 
تركيا،  دول العالــــم، دعــــوات إلى ”تجريــــم“ 
وتحميلهــــا مســــؤولية مزاعم تعــــرض أرمن 
األناضــــول لعملية ”إبــــادة وتهجير“ على يد 
الدولــــة العثمانيــــة، إبــــان الحــــرب العالمية 

األولى (1914– 1918).
كمــــا نقلت الوكالــــة خبرًا ذكــــرت فيه أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرســــل 
رسالة إلى البطريركية األرمينية بإسطنبول 
قال فيها ”إن بالده تتشــــارك مــــع مواطنيها 
األرمن أوجــــاع الماضي، مشــــددا بالقول إن 
تقاســــمنا تلك األوجاع مؤشــــر على الموقف 

الوجداني واألخالقي للشعب التركي“.
وفي محاوالتها لتفنيد الوقائع والوثائق 
التاريخيــــة المتعلقة بإبادة األرمن في تركيا، 
نقلت وكالــــة األناضول مقابلة مع مدير مركز 
أبحــــاث العالقــــات التركيــــة األرمينيــــة في 
جامعة سقاريا؛ خلوق سلفي، أشار فيها إلى 
”وجود العديد من األكاديميين في الجامعات 
األميركيــــة واألوروبية، يســــعون حاليا إلى 
إقناع الرأي العام العالمي بأّن مزاعم األرمن 
حــــول وقــــوع مجــــازر بحقهم عــــام 1915، قد 

حدثت بالفعل“. 
وأضاف ســــلفي أّن أرمينيــــا واللوبيات 
األرمينيــــة حــــول العالم، تتعــــاون مع القوى 
التي تعادي تركيا، من أجل إقناع الرأي العام 

العالمي حول أحقية مزاعمهم.

تركيا.. التحايل على التاريخ في الذكرى السنوية إلبادة األرمن

التاريخ التركي ملطخ بدماء األرمن



} ُيقال إن هناك حربا على وشك أن تقع 
بني إسرائيل وإيران. وهو قول فيه الكثير 

من التضليل واخلداع أو املبالغة في أحسن 
األحوال. ال ألن الطرفني ينفيان ذلك فحسب، 

بل وأيضا ألن كل املعطيات على أرض الواقع 
تؤكد أن أحدا من الطرفني ال يفّكر في اإليقاع 

باآلخر على أرضه.
الغرب يعرف ذلك جيدا، ولذلك فإنه ال 

يسعى إلى التهدئة، أو التصريح مبا يكشف 
عن قلقه على إسرائيل، أو غضبه من إيران.

لقد سبق لزعماء إيرانيني، وفي مقدمتهم 
مـرشد الثـورة علي خامنئي، أن هـددوا 

بـإزالة إسرائيل، غير أن تلك التهديدات مرت 
كما لو أنها لم تقع، بل أعطاها الغرب أذنا 

صماء.
وهو أمر مستغرب باملقارنة بردود الفعل 

الغربية على تهديد واحد أطلقه الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني، جلب عليه 

نقمة الغرب وعصف بنظامه ودفع بالعراق 
إلى الهاوية. ما الفرق بني احلالتني؟

ميكننا أن نصدق، مضطرين، أن الغرب 
اعتبر الرئيس العراقي جادا في تهديده، 

فيمـا رأى في تهديد خامنئي نوعا من 
املـزحة. 

ولكن سيكون ذلك نوعا من العبث. فدولة 
بحجم إيران وزعيم بحجم علي خامنئي ال 

ميكن أن يكونا مجرد دميتني في سيرك عاملي 
أرعن.

إسرائيل هي األخرى تنظر بحذر إلى 
النشاط النووي اإليراني وتسعى جاهدة 

إلى منع استمـراره، باالتفاق النـووي أو مـن 
خالل إلغاء ذلك االتفاق. غير أن أحدا في 

الغرب لم يشُك من ضغوط إسرائيلية في ذلك 
املجال.

لقد ضربت إسرائيل مدعومة بالغرب 
مفاعل متوز العراقي عام ١٩٨١ من غير أي 
متهيد مسبق، فيما تكتفي مبراقبة جتارب 
إيران عن بعد من غير أن تشي تصرفاتها 

بأنها قـد ُتْقدُم على قصـف املفاعالت 
اإليرانية.

وكما يبدو فإن ما كان مسموحا لها في 
العراق يقابله اعتراض غربي إذا ما تعلق 

األمر بإيران.
هناك خط غربي أحمر في كل ما يتعلق 

بإيران.
وهو ما ال تواجهه إسرائيل في ما يتعلق 

بالعالم العربي. في هذه احلالة فإن كل 
اخلطوط تكون خضراء أمامها.

تتصرف إسرائيل في ذلك وفق متييز 
غربي صارم بني إيران والعالم العربي.

وإذا ما عرفنا أن الغرب قد صّنف إيران 
دولة عدوة، فيما كان اجلزء األكبر من العالم 
العربي وال يزال صديقا له، ميكننا أن نعبر 

عن دهشتنا في مواجهة ذلك السلوك الذي ال 
يعبر عن أدنى مستويات اإلنصاف.

فالواليات املتحدة األميركية، وهي 
صديقة العرب، ميكنها أن تقف مع أي عدوان 
إسرائيلي على سوريا أو على لبنان أو على 
غزة، غير أنها تقف بطريقة أو بأخرى حائال 

دون أن تفّكر إسرائيل في القيام مبا يزعج 
إيران على أراضيها.

هناك لغز إن متكنا من الوصول إلى 
تفكيك عناصره سيكون في إمكاننا أن نفهم 

ذلك الوضع امللتبس.
في سياق ذلك اللغز ميكن توّقع حرب 
إسرائيلية على إيران ولكن على األراضي 

السورية. 
في املجال نفسه ميكن توقع حرب أميركية 

على إيران لكن في العراق. في احلالني فإن 
إيران ستبقى بعيدة عن حرب ميكن أن تلحق 

بها وبشعبها وبنظامها الضرر.
أما بالنسبة للعالم العربي فقد كان 

غزو العراق وحتطيم دولته وجيشه وإعدام 
قيادته، وشن حلف شمال األطلسي حربا 

جوية على ليبيا انتهت مبقتل رئيسها 
بطريقة بشعة، واختراق سوريا مبئات 

اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية في محاولة 
إلسقاط نظامها السيـاسي الـذي لم يعد 

يعجب الغرب، كلها أمور مقبولة وال قيمة 
ملا تركته من أضرار على مستوى مستقبل 

املنطقة.
أعتقد أن األمر يتعلق بثوابت غربية 
صارت مبثابة عقيدة تتبناها احلكومات 

الغربية، بغض النظر عن توجهاتها 
السياسية، ميينية كانت تلك التوجهات أم 

يسارية.
هناك اعتقاد ثابت لدى الغرب أن العالم 

العربي يشكل خطرا على إسرائيل. أما إيران 
فمهما بلغ بها التطرف الدعائي فإنها ال 

تشكل مثل ذلك اخلطر. أما من جهة متددها 
في العـالم العربي فإن ذلك ُيحسب من جهة 

ما ينتج عنه من إنهـاك عربي وإيراني 
مزدوج.

ما دام الغرب ينظر براحة إلى ما يجري 
فإن إسرائيل في طمأنينة. العكس صحيح 

هو اآلخر.

الحرب اإلسرائيلية اإليرانية 

مزحة غربية

فاروق يوسف

ُ
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} في هذا األسبوع عادت قضية اللغة 
األمازيغية من جديد إلى الواجهة السياسية 

والثقافية اجلزائرية، والالفت للنظر أن 
وسائل التواصل االجتماعي قد انشغلت على 

نحو متزامن بحدث إنزال العلم اجلزائري 
من طرف أحد املنتمني إلى احلركة األمازيغية 
بتيزي وزو، وذلك بحضور مشجعيه في يوم 

٢٠ من هذا الشهر اجلاري حيث اعتبر هذا 
احلدث خطيرا وأنه ميكن أن يتطور، في حالة 

تكراره، إلى أفعال تنذر باندالع أزمة جديدة 
في منطقة القبائل. ولقد وصل األمر بأحد 

الناشطني في وسائل التواصل االجتماعي 
إلى اتهام منطقة القبائل الواقعة في شمال 

اجلزائر باخليانة والعدوان على علم الشهداء 
وبالصهيونية.

إلى جانب هذا احلدث فقد نشرت بعض 
الصحف اجلزائرية في هذا األسبوع أيضا 
أحاديث أجريت مع مجموعة من الناشطني 
السياسيني والثقافيني، منها احلديث الذي 
أجري مع األمني العام للمحافظة السامية 

لألمازيغية الهاشمي عصاد والذي حتدث فيه 
بشكل فضفاض يرضي النظام احلاكم عن 

األشواط التي قطعتها اللغة األمازيغية وعن 
أمله في إنشاء أكادميية متخصصة في اللغة 

والثقافة األمازيغيتني.
وفي الواقع فإن االحتفال احملدود جدا 

في املنطقة األمازيغية بالذكرى الـ٣٨ للربيع 
األمازيغي، والذي ّمت في بحر هذا األسبوع، 

قد شهد نشر عدة مقاالت في الصحف 
التابعة للقطاع اخلاص وغيرها حيث كرست 

ملناقشة ما مت إجنازه عمليا في مجال اللغة 

األمازيغية سواء على مستوى املنظومة 
التعليمية، أو على مستويات أخرى مثل 
التأليف وطبع الكتب التاريخية واألدبية 

واللغوية والقواميس وغير ذلك.
في هذا السياق نشرت يومية الشروق 

اليومي حوارا آخر مع مصطفى نويصر 
وقدمته بأنه مؤرخ جزائري وأكد فيه بلهجة 

منطية مكررة أن الدعوة إلى اللهجة البربرية 
والعامية هي صناعة استعمارية. هكذا 

يبدو لنا مجددا أن أزمة اللغة األمازيغية 
لم تشهد انفراجا حقيقيا، بل كانت وال 

تزال مشكلة قـائمة وقابلة لالنفجار في أي 
حلظـة، حيث أن االعتراف بها ثـم ترسيمها 

في الدستور من طرف الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ال يكفيان ولم يحال إلى يومنا هذا 

هذه املشكلة إطالقا، ألن ثمة صراعا دفينا 
يعمي القلوب والنفوس يسود بعض أوساط 

كل من املعربني واألمازيغ في عمق املجتمع 
اجلزائري وفي مختلف مؤسسات وأجهزة 

الدولة.
املؤسف أن قضية األمازيغية ومحموالتها 

الثقافية التي طرحت منذ أكثر من ٧٠ سنة 
لم تخط إلى يومنا هذا اخلطوة املرجوة، 

خاصة على صعيد قبول تيار من املواطنني 
اجلزائريني املعربني املتطرفني واألكثر 

أصولية بالفرادة الثقافية األمازيغية عن 
طيب خاطر واقتناع راسخ، وعلى صعيد 

مواقف التيار األمازيغي األصولي املتطرف 
الذي رفض وال يزال يرفض أن تكون اللغة 
العربية جزءا محوريا من مكونات هويته 

الثقافية واللسانية إلى جانب املقوم 

األمازيغي بأبعاده الثقافية واللغوية 
والتاريخية واحلضارية.

جراء تفاقم وتكلس هذا التطرف الثنائي 
املتبادل جند أنفسنا اليوم أمام معسكرين 
متنازعني غير عقالنيني ال يقبالن بعضهما 

البعض، وينتصر كل واحد منهما ألصوليته 
النرجسية املعبأة بالعداء. في هذا املناخ 

الذي تعكره هذه الثنائية املتضادة يالحظ 
أن ثمة أصواتا معتدلة سواء بني املواطنني 

املناصرين حلق األمازيغية في الوجود، 
أو بني املواطنني املعربني الذين يدعون 

إلى العمل بالثنائية اللغوية الوطنية، أي 
األمازيغية والعربية. هناك مثال شخصيات 

معربة وأحزاب معارضة يقودها معربون 
تعتبر أحداث الربيع األمازيغي محاولة 

إيجابية، وهدفها هو الشروع في التأسيس 
ملناخ يفضي إلى البناء التدريجي ملعمار 

الهوية الثقافية الوطنية واإلسهام في بناء 
أسس تؤدي مستقبـال إلى غـرس بذور 

الثقافة السياسية والتي مبوجبها ينتقل 
املجتمع اجلزائري إلى مرحلة االنفتاح 

الدميقراطي.
ولقد عبر عن هذا االجتاه عدد من 
رؤساء األحزاب املعارضة أمثال حزب 

حركة اإلصالح، وحزب القوى االشتراكية، 
خاصة في عهد وضوح مواقفه السياسية 
وقبل أن يصبح جزءا من اآللة السياسية 

التي يستخدمها النظام اجلزائري احلاكم 
لتبرير وجوده في احلكم ولتسويغ تطبيقاته 

للـرأسمالية املتـوحشة في املجتمـع 
اجلزائري.

واحلال أن املشكالت البارزة التي تعاني 
منها األمازيغية في اجلزائر لم تنل حقها 
من الدراسة والتمحيص من طرف النظام 
احلاكم واملعارضة األمازيغية معا، وهكذا 

جند النظام اجلزائري يتعامل معها كمشكل 
سياسي ينبغي التحايل عليه لضمان 
استمراريته في الهيمنة على الدولة. 

أما اجلزء األعظم من التيار األمازيغي 
فإنه يستخدمها كفزاعة للتهديد باالنفصال 

حينا، وكوسيلة للوصول إلى املناصب 
السياسية واإلدارية الكبرى في مختلف 

أجهزة الدولة حينا آخر، وفي كلتا احلالتني 
جند جوهر قضية األمازيغية ضائعا أو 

مهمال.
ال شك أن املشكل األساسي احلقيقي 

الذي تعاني منه األمازيغية هو أن الدولة 
اجلزائرية ليس لديها مشروع أو نية ألن 

تسخر اإلمكانيات املادية والعلمية إلخراج 
هذه األمازيغية من طور البدائية إلى طور 
تصبح فيه لغة العلوم والفكر والصنائع 

بتعبير عبدالرحمن بن خلدون. فالسائد في 
اجلزائر هو اإلبقاء على األمازيغية كمركب 
فوضوي ومشتت من اللهجات مبا في ذلك 

الفرنسية الدارجة، وفضال عن ذلك فإن 
النظام اجلزائري يجمد عن قصد احلسم في 
احلروف التي تدون بها األمازيغية، وإضافة 

إلى ذلك فإن الناطق بهذه األخيرة ال ميلك 
حتى اآلن ما يدعى باللغة الواصفة التي 
بدون توفرها لن تتمكن من الصمود أمام 

شبح املوت واالندثار الذي يهدد كيانها في 
املستقبل.

الجزائر: األمازيغية في قبضة أالعيب السلطة

جراء تفاقم هذا التطرف الثنائي 

المتبادل نجد أنفسنا اليوم أمام 

معسكرين متنازعين غير عقالنيين 

ال يقبالن بعضهما البعض، وينتصر 

كل واحد منهما ألصوليته النرجسية 

المعبأة بالعداء
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{قرار رئيس الجمهورية الجزائري بترســـيم رأس السنة األمازيغية (يناير) يوم عطلة رسمية في 

البالد يقوي مقومات الهوية الوطنية ويبعدها عن التوظيف السياسي}.

السعيد بوحجة
رئيس املجلس الشعبي الوطني اجلزائري (البرملان)

{يجب أن يركز المسؤولون األمريكيون على التوصل إلى تفاهم مع األوروبيين حول كيفية رفع 

الثمن الذي تدفعه إيران حينما تزيد من نشاطاتها المزعزعة لالستقرار في المنطقة}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

أزراج عمر
كاتب جزائري

} بعد العملية اإلرهابية التي نفذتها في 
إقليم مايدوغوري، كبرى مدن الشمال الشرقي 
في نيجيريا، والتي خلفت ثمانية عشر قتيال 

وأكثر من ثمانني جريحا في بداية شهر أبريل 
املاضي، عادت جماعة بوكو حرام لتضرب 

من جديد يوم السبت املاضي في مدينة باما 
مبحافظة بورنو، على احلدود مع تشاد، حيث 

نفذت عملية انتحارية داخل أحد املساجد 
قام بها رجل وامرأة بحزامني ناسفني، مخلفة 

ثالثة قتلى وعددا من اجلرحى.
ومع تزايد الضربات اإلرهابية التي 

توجهها هذه اجلماعة املسلحة املنشقة عن 
الدولة، تزداد صعوبات احلكومة النيجيرية 

التي تبذل جهودا حثيثة للقضاء على 
احلركة، لكن من دون نتائج ملموسة على 

األرض، على الرغم من الهزائم املتوالية التي 
تلحق بهذا التنظيم اإلرهابي الذي يقوده 
شخص غير طبيعي يدعى أبا بكر شيكو، 

يظهر كل مرة في أشرطة الفيديو وهو يترنح 
ويكثر من الضحك كمن يتناول أقراصا 

مخدرة. ففي العام ٢٠١٥ متكنت حكومة محمد 
بوهاري، الذي ركز في برنامجه االنتخابي 

ذلك العام على اجتثاث التنظيم كرهان 
أساسي أمام النيجيريني، من طرد مقاتلي 
بوكو حرام من مدينة باما التي استولوا 

عليها عاما قبل ذلك التاريخ، بيد أن اجلماعة 
لم تتراجع وظلت تتربص باملدينة بني احلني 

واآلخر، منفذة عمليات إرهابية في صفوف 
السكان، في محاولة عابثة للعودة إلى 

احتاللها من جديد.
وبات املسؤولون العسكريون في نيجيريا 

يقّرون بالتقصير في محاربة اجلماعة، إذ 
يؤكدون أن القتال ضد اإلرهابيني ال تفيد 

فيه تكتيكات احلرب التقليدية. ذلك ألن بوكو 
حرام ليست ميليشيا من النوع التقليدي 

ِكُن مواجهتها عبر اعتماد أساليب  التي ُمتْ
التخطيط العسكري النظامي التي ترتكز على 

املواجهة املباشرة واستراتيجية الكر والفر 
والهجوم املفاجئ، كون مقاتليها يتسللون 

وسط السكان ويعيشون حياة طبيعية 
بشكل ال يثير أي شبهة، وميكن للعمليات 

اإلرهابية، سواء كانت تفجيرا انتحاريا أو 
هجوما مسلحا، أن ينفذها أشخاص عاديون 

متشربون بفكر اجلماعة املتطرف.
وقبل أسبوع اعترف ضباط عسكريون 

نيجيريون ومسؤولون عسكريون أميركيون 
في مؤمتر حول األمن في أفريقيا عقد في 

العاصمة أبوجا، نظمته القيادة العسكرية 
األميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بعجز 

االستراتيجية العسكرية احلالية عن حتقيق 
تقدم ضد اإلرهابيني، ونصحوا بإيجاد بدائل 

أكثر جناعة، بالتعاون مع الواليات املتحدة 
األميركية، من أجل إعادة تأهيل اجليش 

النيجيري على احلرب ضد العصابات 
املسلحة وأعمال اخلطف، واستمالة السكان 

احملليني جللب دعمهم من خالل الرصد 
والتبليغ.

وباملوازاة مع العجز في مواجهة 
اإلرهابيني التابعني للجماعة، تتعرض 

احلكومة النيجيرية لالتهام بالتقصير في 
حترير الرهائن من األطفال من اجلنسني 
الذين قامت بوكو حرام باختطافهم في 

مناسبات مختلفة. وفي شهر مارس املاضي 
انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة بوهاري 

بسبب الفشل في البحث عن مئات األطفال 
املختطفني وتسليمهم إلى عوائلهم، وطالبت 

ببذل املزيد من اجلهود إلطالق سراحهم.
ولم متض على تقرير أمنستي سوى 

أيام معدودة حتى قامت بوكو حرام بتحرير 
عشرات الفتيات اللواتي مت اختطافهن في 

فبراير املاضي إثر هجوم شنته اجلماعة 
على مدرسة كن يدرسن فيها مبدينة دابشي، 
شمال شرق البالد. وجاء ذلك بشكل مفاجئ 
وغير متوقع ما طرح تساؤالت كبرى حول 

خلفيات قرار اجلماعة، وما إن كان ذلك نتيجة 
مفاوضات غير معلنة يقودها مسؤولون في 

احلكومة النيجيرية أو نتيجة وساطة من 
زعماء القبائل. وقد طرح هذا األمر في الوقت 

نفسه تساؤالت حول مدى جدية احلكومة 
في محاربة اجلماعة، وهو ما يبرر انتقادات 

املنظمات احلقوقية النيجيرية والدولية 
للحكومة بشأن التقصير.

غير أن مصير التلميذات اللواتي 
اختطفتهن اجلماعة عام ٢٠١٤ في شيبوك 

مبحافظة بورنو، وعددهن ٢٧٦ تلميذة، ال يزال 
في حكم املجهول. وخالل الفترات املاضية 

أطلقت اجلماعة عددا قليال منهن، لكن 
مصير األخريات ال يزال غير معروف. وتشير 

بعض التقارير إلى احتمال مقتل بعضهن 
في العمليات املسلحة التي تشنها القوات 

العسكرية بني الوقت واآلخر ضد مواقع 
تابعة للجماعة اإلرهابية، ولكن الهيئات 

احلقوقية الدولية تشكك في تلك االحتماالت 
بسبب عدم وجود ما يدل عليها، وعدم العثور 

على رفات التلميذات، على الرغم من أن 
جماعة بوكو حرام سبق لها أن نشرت شريط 

فيديو في أغسطس عام ٢٠١٦ تظهر فيه 
جثث أطفال صغار على األرض، بعد عملية 

عسكرية استهدفت موقعا ملسلحيها.

بوكو حرام وأزمة الحرب التقليدية على اإلرهاب

تعجز االستراتيجية العسكرية الحالية 

عن تحقيق تقدم ضد اإلرهابيين، ما 

يفرض إيجاد بدائل أكثر نجاعة من 

أجل إعادة تأهيل الجيش النيجيري 

على الحرب ضد العصابات المسلحة 

وأعمال الخطف، واستمالة السكان 

المحليين لجلب دعمهم

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



آراء

} ُيعّد الصحافي بتلفزيون فوكس نيوز، فاحت 
بورتاكال، أحد األصوات القليلة الناقدة على 

التلفزيون التركي التي ال يزال يجري التسامح 
معها، كما زاد احترام برنامجه وعدد مشاهديه 

في السنوات القليلة املاضية بسبب ذلك.
وبرغم ذلك، فقد أعلن بورتاكال بشكل 
مفاجئ في برنامجه، اجلمعة املاضي، عن 

دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان. وقال ”رمبا 
سيفاجئكم هذا. لكن هذه احلكومة يجب أن 

تبقى. لقد حطمت كل شيء من االقتصاد إلى 
احلياة االجتماعية، لكن هذه احلكومة يجب 
أن تبقى. يجب أن حتل كل تلك املشكالت في 
ظل قيادة أردوغان“. وأضاف إنه إذا تغيرت 

احلكومة، فسوف تكون احلكومة اجلديدة 
مضطرة للتعامل على الفور مع انهيار مالي 

وحطام مجتمع متخاصم مع نفسه. وقال ”إذا 
كنتم أنتم السبب في حتطم السيارة، فعليكم 
تسوية األمر أيها السادة األفاضل. تنتظرنا 

أيام عصيبة بعد هذه االنتخابات“.
غير أن االنحراف الذي ال مفّر منه عن 

الطريق في محاولة أخيرة للفرار من حادث 
السيارة القادم، وغيره من الكثير من املناورات 

املفزعة التي مرت بها تركيا في السنوات 
القليلة املاضية، هو بالضبط السبب في 

أن كثيرا من الناخبني ال يزالون يعتبرون 
أردوغان وحزبه، بعد أكثر من ١٥ عاما في 

السلطة، املصدر الوحيد لألمل والتغيير.

ورث حزب العدالة والتنمية السلطة في 
تركيا عن مؤسسة عسكرية علمانية محافظة 

فاسدة ومعجبة بنفسها، وقضى سنواته 
السبع األولى في احلكم في تفادي محاوالت 

إغالقه أو تعطيله عن العمل.
واألحزاب الرئيسة األخرى التي تروق 
لألغلبية السنية من السكان في تركيا في 
االنتخابات القادمة هي إما بقايا أحزاب 

مهملة منذ التسعينات، وإما كما هو احلال 
مع حزب ”الصالح“، صنيعة وزير سابق 

للداخلية، وعدد من السياسيني اآلخرين من 
عهد ما قبل حزب العدالة والتنمية.

في كل عملية انتخابية خاضها حزب 
العدالة والتنمية حتى اآلن، كان اخلطاب 

عن ”تركيا اجلديدة“ ناجعا للغاية، ذلك ألن 
البدائل كانوا يذكرون الناخبني باملؤسسة 

القدمية في السنوات الصعبة بعد االنقالب، 
والتي اتسمت باالغتياالت السياسية وأخطاء 
السياسة اخلارجية ومصاعب اقتصادية جمة.

وحارب حزب العدالة والتنمية أقطاب 
اإلعالم واجلنراالت وكبار رجال األعمال 

العلمانيني، كما حارب سلطة قضائية معادية، 
وفي كل مرة كان يخرج منتصرا، ليس هذا 

فحسب، وإمنا يكون محققا أيضا حتوال هائال 
في ميزان القوى لصالح أعوانه.

كانت حركة فتح الله غولن، أحد 
املستفيدين من اإلطاحة باملؤسسة القدمية. 

والحقا وبعدما اتضح أن احلركة واحلزب 
أصبحا من القوة بحيث أن كال منهما بات 
يشكل تهديدا لآلخر، نشب صراع أدى إلى 

إغالق شركات على صلة باحلركة، فضال عن 
عمليات تطهير استهدفت من يشتبه بكونهم 

أنصارا لغولن من قوات الدرك والشرطة.
وتفاقم مناخ اخلوف بعد محاولة انقالب 
في يوليو ٢٠١٦ قام بها ضباط ساخطون من 
أنصار غولن، كانوا يدركون أنهم على وشك 
الفصل من العمل، لتصل احلملة املناهضة 

حلركة غولن إلى ذروتها.
بعد احتجاجات غازي في ٢٠١٣، 

واستئناف العمليات القتالية في جنوب شرق 
تركيا في ٢٠١٥، بدأ حزب العدالة والتنمية 

يصنف األكراد والليبراليني املناهضني 
للنزعات العسكرية باعتبارهم تهديدات.

وبرزت فئة جديدة من الرابحني نتيجة 
لهذه الصورة اجلديدة؛ شركات جديدة تفوز 
مبناقصات محلية وموظفون عموميون جدد 

مت توظيفهم من اليمني القومي، ومت فتح 
مناصب جديدة في التعليم والشرطة واإلعالم، 

بعدما ظهر تأثير عمليات التطهير الواسعة.
ووعد أردوغان بأنه إذا انتخب لوالية 

جديدة فسيعزز سلطته ويواصل العمل 
لهزمية اخلصوم في الداخل.

ووعد معارضوه باستعادة االستقرار 
والدميقراطية والوضع الراهن. ووجه بعضهم 

أيضا انتقادات قاسية إلنفاقه الهائل على 
املشروعات الضخمة، واحلوافز املوجهة 
لقطاعات مختلفة من املجتمع دون مباالة 

بتضخم الدين العام لتركيا.
غير أنه بالنسبة للكثيرين ممن 

سيتوجهون إلى مراكز االقتراع في ٢٤ يونيو 
املقبل، فإن الوضع الراهن واالستقرار النسبي 

ال يشكالن عوامل جذب تذكر.
التصويت لصالح أردوغان هو تذكرة 

يانصيب من أجل األمل والتغيير تقول إن 
مصيبة جارك قد تفيدك، وإن حدث انحراف 
جنوني في احلكم في محاولة لتفادي حادث 

حتطم سيارة وشيك فقد ُمتنح السلطة 
والثروة ملجموعة تنتمي أنت إليها.

ذلك، بالطبع، ما لم تكن تنتمي إلى جماعة 
أقلية من املرجح أن تتعرض للدهس.

رجب طيب أردوغان.. {مرشح األمل والتغيير في تركيا}

{أردوغان قـــدم االنتخابات للحصول على المزيد من الســـلطة وتعليق الديمقراطية. وفي حال 

فوز أردوغان فإن النظام الجديد سيؤسس لنظام الفرد الواحد في تركيا}.

كمال كيلتشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري التركي املعارض

{دولـــة اإلمارات تبرعـــت بمبلغ 50 مليـــون دوالر لدعم ميزانية وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين 

الفلسطينيين، التي تعاني عجزا ماليا منذ إعالن اإلدارة األميركية تقليص مساعداتها}.
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} األزمة التي اندلعت في تونس منذ أسابيع، 
وبوادرها قائمة منذ سنوات، بني نقابة 

التعليم الثانوي ووزارة التربية التونسية، 
هي أكثر من خالف نقابي، يتشكل من مطالب 
(تناقش مشروعيتها) ومفاوضات (تستعرض 

فيها موازين القوى والظرفيات االقتصادية 
والسياسية) وإضرابات أو احتجاجات.

املسألة متصلة عند الطرفني، احلكومي 
والنقابي، باخليارات االقتصادية املتبعة. 

امللفُت أن الطرفني يتفقان، على أن عمق األزمة 
سياسي؛ احلكومة التي تدخل في مفاوضات 
مع الطرف النقابي بل ومتضي معه اتفاقات 

وتتراجع عن تنفيذ بعضها وتتعلل بأن 
الظرف االقتصادي ال يسمح بالتنفيذ، تقدُم 

اعترافا ضمنيا بأن املوانع سياسية ولو 
تعللت بأرقام االقتصاد وشواهده. والنقابة 
التي تفاوض دفاعا عن منظوريها من أجل 

مطالب (مادية أو غير مادية) تعرف أنها 
حتتاج لتحقيق تلك املطالب الدخول في 

أشكال احتجاجية شتى من أجل افتكاك تلك 
املطالب، ألنها تقع في نفس الظرف التي 

تعيش فيه احلكومة. وكل ذلك بصرف النظر 
عن املتسبب في ترّدي الوضع االقتصادي 

القائم والذي أصبح، للمفارقة، يستعمُل دليال 
لوجاهة هذا الرأي أو ذاك.

نسق األحداث السريع الذي تعاقب على 
األيام القليلة املاضية، كشف أن املسألة ليست 
خالفا بني نقابة تذوُد عن منظوريها، ووزارة 

تقف وسيطا -باعتبار إشرافها على القطاع- 
بني حكومة ”عاجزة“ ونقابة ”متطلبة“. كان 

األمر خالفا عميقا حول اخليارات االقتصادية، 
وكان محاكمة للخيارات السابقة التي حتولت 
مآالتها إلى ما نراه اليوم من وضع اقتصادي 

عسير، وكان اخلالف محاكمة لطرق تعاطي 
الدولة مع مطالب القطاع القوي نقابيا، 

ومحاكمة ملطلبية منظمة لم تراع وضع البالد 
حسب التوصيف احلكومي.

جرت العادة أن االحتاد العام التونسي 
للشغل، يتدخل في األزمات السياسية الكبرى، 

إلخماد احلرائق أو لتفادي احتماالت حريق 
قادم، حصل ذلك في السنوات ٢٠١٣ و٢٠١٤، 

وأبان عن دور املنظمة احليوي في منعرجات 
البالد. لكن املستجد في املعركة األخيرة، أن 
احتاد الشغل طرف في اخلصومة عبر فرعه 
األقوى عدديا وتنظيميا، فكان على املنظمة 

أن تلعب دورها احليوي في إخماد احلرائق 
مع مراعاة مصالح منظوريها وقواعدها 

وهياكلها. جدير بالذكر أن املنظمة وعند كل 
تدخل حاسم، من قبيل رعاية احلوار الوطني 
في أكتوبر ٢٠١٣، أو وثيقة قرطاج في يوليو 

٢٠١٦، كانت حتظى بإشادة وطنية واسعة 
نظير تدخلها لتجنيب البالد استتباعات 

األزمة، لكنها اليوم توجد في مرمى نيران 
األطراف التي كانت أشادت بها سابقا، 

واملقصود هنا املستفيدين من العمليات 
اإلطفائية السابقة التي نفذتها املنظمة.

اخليارات االقتصادية العرجاء واخلالف 
حول التفويت في بعض مؤسسات القطاع 

العمومي من عدمه، وتنكر احلكومة واألطراف 
السياسية املشكلة لها، كانت األبواب 

الرئيسية في االمتعاض النقابي من موقف 
احلكومة من األزمة، وكانت أيضا دافعا 

لإلصرار النقابي على املواصلة في املوقف 
االحتجاجي مبسمياته املختلفة.

كل هذه العناصر تضافرت وشكلت معالم 
االستعصاء األخير بني النقابة واحلكومة. 
استعصاء عنوانه الواضح أزمة الثانوي، 

ومضامينه العميقة خالفات حاّدة في تقييم 
الوضع االقتصادي وتشخيصه، ومن ثم بلورة 

األفكار والتصورات للخروج منه.
اجلديد في األزمة أن خالفا جديدا تفرع 
عن اخلالف الكبير، وهو خالف داخلي بني 

املركزية النقابية وبني نقابة األساتذة، ولئن 
يرجح أن يتوصل االحتاد إلى حل أزمته 

الداخلية (بعيدا عن احتماالت التجميد أو 
العقوبات الداخلية للعناصر املتمردة)، أو 
تأجيلها للتفرغ لالستحقاقات القادمة، فإن 

الثابت أن هذا الشوط في اخلالف بني االحتاد 
واحلكومة، قد شارف على االنتهاء، لكن ذلك ال 
يعني نهاية اخلالفات، طاملا الوضع يراوح في 
ترديه، وطاملا يتمسك كل طرف بوجاهة ِرؤيته 

للمشكلة وللحل وملستقبل البالد، وسنشهُد 
جوالت قادمة بني االحتاد واحلكومة، طاملا 

تواصل اعتماد املناويل التنموية نفسها.

سجاالت النقابة والحكومة في تونس.. جبل الجليد

استعصاء عنوانه الواضح أزمة الثانوي، 

ومضامينه الحقيقية العميقة خالفات 

حادة في تقييم الوضع االقتصادي 

وتشخيصه، ومن ثم بلورة األفكار 

والتصورات للخروج منه

عبدالجليل معالي
كاتب صحافي تونسي

تم لويل
صحافي مختص في الشأن التركي

معنى أن تدعم أبوظبي عمليات {أونروا}
} حزمة مساعدات مدروسة وسخية، تقدمها 

قيادة اإلمارات العربية املتحدة وشعبها، 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني. 

فللقدس ُخصص لألوقاف الفلسطينية، 
٢٠ مليون دوالر، إلعانتها على الصمود 

واستبقاء احلضور القوي في وجه الرياح 
األصولية اليهودية العاتية التي تستهدف 

املدينة ومعاملها اإلسالمية واملسيحية، 
وتستهدف بالدرجة األولى املسجد األقصى 

وكنيسة القيامة ومعهما املساجد والكنائس 
األخرى. أما لعمليات الوكالة، من تعليم 

وبرامج خدمات إغاثية وشبابية ومنظومة 
صحية وتطويرية؛ فقد ُخصص ٥٠ مليونا. 

وميكن القول باملختصر املفيد إن هذا الدعم 
للشعب الفلسطيني، ليس جديدا في سياسة 
الدولة التي أسسها رجل كبير وعالي الهمة 

والهامة، حظي بثقة شعبه وإخوانه حكام 
اإلمارات وأمة العرب واملسلمني، وهو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه.
بعيدا عن أالعيب السياسة وتخّرصات 

الكيديني؛ جاء الدعم هذه السنة ليحمل معنى 
سياسيا يضرب في مقتل كل أنواع الكالم 

املجازي وسياقاته. ومن املعلوم أن القيادة 
السياسية في اإلمارات، تعمل وال تثرثر، 

بينما ال يزال الذين يثرثرون مستنكفني من 
الدخول إلى جوهر الدعم للشعب الفلسطيني 
ومتطلباته وحقائقه املوصولة بأنباء الساعة.
فوكالة غوث وتشغيل الالجئني مستهدفة، 

ليس لكونها منظمة إغاثية وحسب؛ وإمنا 
لكونها ُمشبعة تاريخيا بحيثيات سياسية، 

عنوانها احلفاظ على معنى أن الفلسطينيني 
مازالوا الجئني، وقد تأكد في اآلونة األخيرة، 

أن الواليات املتحدة وإسرائيل، حتاوالن 
شطب املعنى. ومحبطو محاولة الشطب، 
ليسوا الضالعني في ”صفقة القرن“ وال 

مبحاوالت اإلجهاز على القضية الفلسطينية، 
وإمنا هم احلريصون على صمود الشعب 
الفلسطيني وعلى استمرار عمل املنظمة 

التي يختزل وجودها إحدى أهم احلقائق 
التي تعكس فحوى القضية وتداعياتها. 

ولهذا السبب، اسُتهدفت الوكالة، ولم 
ُيخِف اإلسرائيليون تطّيرهم من وجودها، 

وساندهم األميركيون في التطير وبدأوا 
عملية اإلجهاز على ”أونروا“ فاقتطعوا 

النصف من حجم إسهامهم املقرر لعملياتها، 
لكي يستكملوا مسعاهم بتعجيز الوكالة عن 
العمل، وهذه عملية من جنس العمل في قلب 
كيمياء السياسة املناوئة لطموحات الشعب 

الفلسطيني واألمة العربية.
في حقل التعليم، حتتضن وكالة ”أونروا“ 

٤٧٧ ألف تلميذ، موزعني على ٧٠٣ مدارس 
تابعة لها، ونصف هذا العدد من اإلناث. 

ويعمل في التدريس، على نفقة ”أونروا“ ٢٣ 
ألفا و٤٠٠ معلم، ويبلغ معدل تكلفة التلميذ أو 

التلميذة سنويا ٧٥٥ دوالرا. أما في القطاع 
الصحي، فإن للوكالة ١٣٩ مركزا طبيا يعمل 
فيه ٣١٠٧ كوادر فلسطينيني، يخدمون ثالثة 

ماليني وربع املليون الجئ، تبلغ زياراتهم 
العالجية سنويا تسعة ماليني و٣٠٠ ألف 

زيارة. وكانت الوكالة، حتى العام ٢٠١٤ قادرة 
على االستمرار باالقتراض، ثم َثُقلت عليها 

الديون شيئا فشيئا. فحتى تلك السنة، 
كانت ديونها قد بلغت ٢٢٥ مليون دوالر، ما 

جعل الكثير من احلكومات والشخصيات 
الدولية الناشطة في ميدان حقوق اإلنسان، 
تشيُد بالوكالة التي ظلت تعمل في ظروف 
استثنائية وتقدم خدمات معتبرة للشعب 

الفلسطيني.
وعلى اجلانب اآلخر، كانت إسرائيل 

تتهم الوكالة بتسييس عملها، وهي تقصد 

الرمزيات وبعض النشاطات التي يقوم بها 
التالمذة مبساندة املعلمني. أي إن إسرائيل، 

تريد للوكالة أن تضبط مدارسها وأن يصمت 
التالمذة عن الكالم في قضيتهم، بعد أن فشل 

املشروع الصهيوني في جعل اآلباء الذين 
ميوتون، ينجبون أطفاال ال يتذكرون.
في ذلك السياق، تفاقم االنزعاج 

اإلسرائيلي من ”أونروا“ وال سيما بعد أن 
منحتها وكالة تقييم جودة عمل منظمات 

األمم املتحدة، لقب منظمة ناشطة متعددة 
األطراف استطاعت على الرغم من الظروف 

الصعبة واملعاناة االستثنائية للشعب 
الفلسطيني، حتقيق نتائج ملموسة في 

تخفيف معاناة الالجئني واملدنيني اللبنانيني 
خالل عمليات الطوارئ في لبنان وقطاع غزة. 

وكان ذلك في ظل ظروف تهدد احلياة غالبا.
وبالطبع، أصبحت إسرائيل واللوبي 

الصهيوني في الواليات املتحدة، في ذروة 
الغضب، وإن قلنا كلمة حق في هذا االجتاه، 

من باب النقد املوضوعي لألداء السياسي 
للقوى الفلسطينية النافذة نقول:  كان 
وال يزال ينبغي على هذه القوى، وعلى 

حركة حماس بالدرجة األساس (ألن بعض 
ممارساتها في غزة أخذت كذريعة إلضعاف 

أونروا وكتبت فيها التقارير) أن تتحسب 
قبل املبالغة في تظهير النشاط السياسي 

في مدارس الوكالة، وأن تفعل ما تشاء في 
مراكز وقاعات أخرى. ففي عام ٢٠٠٧ أي في 

بدايات عملية استهداف ”أونروا“ وكانت 
الوكالة ال تزال قوية وال تستطيع إسرائيل 

قصفها مثلما ُتقصف منشآتها، صرح مندوب 
إسرائيل لدى ”اللجنة الرباعية“ إن تل أبيب 

تدعم عمليات ”أونروا“ اإلنسانية، لكنها 
تعترض على تسييسها، وتتطلع إلى حوار 
مع مفوضتها العامة، آنذاك، كارين كونينغ 

أبوزيد. ومن جانبها، رغبت الوكالة في العمل 
على دحض الذريعة، واستمرت إسرائيل 

في احلديث املضاد للوكالة، ووصفها بأنها 
أشبه بدولة داخل األراضي الفلسطينية وفي 

مخيمات الشتات. 
معنى هذا الكالم، أن إسرائيل تريد أن 
يبقى الالجئون الفلسطينيون، على احلالة 
الذهنية التي أعقبت يوم نكبتهم؛ مجاميع 

مكدسة في خيام، ال تفكر إال في قوت اليوم 
وحليب األطفال، ويكون للوكالة دورها في 

قاعة الطعام التي أنشأتها بجوار كل مخيم، 
وسماها الفلسطينيون ”الُطعمة“، مع فارق 

وحيد وهو أن الشباب الفلسطيني الذي تعلم 
بعدئٍذ في مدارس الوكالة، تقدموا في العلم، 
وعملوا وابتنوا البيوت ألسرهم وحتسنت 
أحوالهم. أما فكرة فلسطني، فهي إرهابية 
عند إسرائيل. وتريد إسرائيل اليوم، من 

الوكالة، أن تندمج في سلطة عباس.
وبالطبع يعرف احملتلون اإلسرائيليون، 

أن أعز ما ُيقال، في كل ذكرى النطالقة احلركة 
الوطنية املعاصرة، بقيادة ياسر عرفات، أن 

هذه احلركة نقلت قضية الشعب الفلسطيني، 
من حجم خيمة، وقضية إنسانية شأنها شأن 

ألوف القضايا اإلنسانية في العالم، إلى 
حجم أهم قضية في هذا العالم، على املسرح 

الدولي.
على طريق اإلسهام الدولي املرجتى، 

إلبقاء ”أونروا“ حاضرة وتؤدي خدماتها؛ 
تقدمت أبوظبي، باألصالة عن نفسها وعن 

دولة ”زايد اخلير“ بإسهامها املالي، مبقاصد 
نبيلة، سياسية وإنسانية وقومية، وتعمدت 

أن يكون اإلسهام عن طريق الوكالة، وذلك 
خيار ذكي يضرب عصفورين بحجر واحد، 

وهما دعم الوكالة لكي تبقى، وإبعاد مال 
الدعم عن أظافر سلطة عباس.
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

هذه الحكومة يجب أن تبقى. لقد 

حطمت كل شيء من االقتصاد إلى 

الحياة االجتماعية، لكن هذه الحكومة 

يجب أن تحل كل تلك المشكالت في 

ظل قيادة أردوغان

تقدمت أبوظبي بمقاصد سياسية 

وإنسانية وقومية، وتعمدت أن يكون 

اإلسهام عن طريق الوكالة، وذلك 

خيار يضرب عصفورين بحجر واحد، 

دعم الوكالة لكي تبقى، وإبعاد مال 

الدعم عن أظافر سلطة عباس
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تيسال تدخل إنتاج سيارات الدفع الرباعي الكهربائية

تحفة جديدة ضمن باقة تيسال

} ســان فرانسيســكو (الواليــات املتحــدة) - 
األميركية لصناعة  كشـــفت شـــركة ”تيســـال“ 
الســـيارات الكهربائيـــة عن بـــدء تنفيذ خطط 
إلنتاج سيارات الدفع الرباعي من طراز ”واي“ 
لطرحهـــا في األســـواق في نوفمبـــر من العام 

املقبل.
ويقول خبراء في القطاع إن مشروع تيسال 
اجلديـــد من املمكن أن يحـــدث فارقا كبيرا في 
موارد الشـــركة وقدراتها في املستقبل، خاصة 
مـــع إعالن الشـــركة أنهـــا ســـتبدأ اإلنتاج من 

وحدتها في الصني بعد ذلك بعامني.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز ملصدريـــن فـــي 
القطـــاع قولهما إن تيســـال بـــدأت بالفعل في 
قبـــول عروض أوليـة لعقــــود املـوردين إلنتاج 
السيارة اجلديدة، وهي السيارة املعدلة لطراز 

”سيدان 3“.
وبحســـب املصـــادر فقـــد أعطت الشـــركة 
املوردين تفاصيل شحيحة حول البرنامج ولم 

تقدم إطارا زمنيا محددا لبدء عملية اإلنتاج.

ولكنها أشـــارت إلى بدء تصنيع الســـيارة 
فـــي مصنـــع الشـــركة فـــي مدينـــة فرميونت 
بكاليفورنيـــا في نوفمبر من العام املقبل، فيما 
رفضت الشـــركة التـــي يديرها إيلون ماســـك، 

التعقيب على هذا األمر.
ويعتبر طراز ”واي“ مجرد واحد من العديد 
من املشاريع في خط إنتاج تيسال، التي أطلقت 
أيضا طراز ”تيســـال ســـيمي“ و”رودستر“ في 

األشهر األخيرة.
وأظهـــرت تفاصيـــل طـــراز ”واي“ اجلديد 
أن تيســـال متضي قدمـا فـــي خططها لتصنيع 
ســـيارة جديـــدة، بينمـــا تكافح إلنتـــاج طراز 
”ســـيـدان 3“، الـــذي مت إطـالقـــه فـــي يوليـــو 

املاضي.
ورغم اجتذاب نحو 500 ألف طلب مقدم في 
شـــكل تأمني قابل للسداد، فإن إطالق السيدان 
كان يعانـــي مـــن تأخيرات وعوائـــق تصنيع، 
مما أدى إلـــى تأجيل تدفق العائدات املتوقعة، 
وتفاقم أزمة الشـــركة النقدية. وحاولت تيسال 

في وقت سابق هذا الشهر طمأنة املستثمرين، 
قائلـــة إن ”إنتاجها األســـبوعي من ســـيدان 3 
قـــد تضاعف خالل الربـــع األول من 2018، وأن 
معدالت اإلنتاج ســـوف تتســـارع خالل الربع 
الثاني إلى 5 آالف وحدة أسبوعيا، أو ما يقرب 

من 250 ألف سيارة سنويا“.
وتأتي العطاءات التنافسية كخطوة مبكرة 
حاســـمة في عملية تصنيع ســـيارات تيسال، 
حيث بعد أن تكشف الشركة مصنعة السيارات 
عـــن خططها، يتنافس املـــوردون في ما بينهم 
لتقـــدمي عـــروض تصنيـــع تقوم على أســـاس 

عوامل تشمل التكلفة والتكنولوجيا.

تونس تتجاهل مخاطر اتفاق

{أليكا} مع االتحاد األوروبي
} بروكســل - جتاهلت تونس التحذيرات من 
االنعكاسات السلبية التفاقية التبادل التجاري 
احلّر الشـــامل واملعّمـــق (أليـــكا) التي تطمح 
إلبرامها مع االحتـــاد األوروبي، على اقتصاد 

البالد.
وكشـــف رئيس املفوضيـــة األوروبية جان 
كلـــود يونكر خـــالل لقاء مع رئيـــس احلكومة 
التونســـية يوســـف الشـــاهد في بروكسل أن 
الطرفني لديهما رغبة فـــي إبرام االتفاق العام 

املقبل.
وكانت املفاوضات بني اجلانبني قد أطلقت 
بشـــكل رســـمي في أكتوبر 2015 رغم حتفظات 
بعـــض خبـــراء االقتصـــاد التونســـيني الذين 
يتخوفون من حترير السوق التونسية قسرا.

وشـــدد الشـــاهد علـــى أهميـــة التوصـــل 
تدريجيا إلى هذا االتفـــاق املثير للجدل. وقال 
خالل مؤمتر صحافي مشترك مع يونكر ”هناك 
عدم تكافـــؤ اقتصادي بني تونـــس واالحتاد. 
لسنا مبستوى التطور نفسه لكن هذا ال يعني 

أنه ال ميكننا التعاون“.
وأوضـــح أن ”تونـــس واالحتـــاد األوربي 
ســـيضعان في نهاية مايو املقبل مبادئ يجب 

أن يقوم عليها هذا االتفاق“.
وجتدد اجلـــدل في األوســـاط االقتصادية 
التونســـية حول اجلدوى من إعادة التفاوض 
مـــع االحتاد األوروبي إلبـــرام اتفاقية جديدة، 
وســـط حتذيـــرات مـــن أنها ميكـــن أن تقّوض 
األســـاس املادي ألبرز دميقراطية ناشـــئة في 

املنطقة.
ويأتي مشروع االتفاقية، كامتداد التفاقية 
التبادل احلر والشـــراكة التي أبرمتها تونس 
مع االحتاد األوروبي في عام 1995 حيث كانت 
أول بلد جنوب البحر املتوســـط يوقع مثل تلك 

االتفاقية.
وينقســـم احملللون بني التشاؤم والتفاؤل، 
حيـــث يرى املنتقـــدون أن تونس لم تتمكن من 
تعديـــل ميزانها التجاري املختـــل مع أوروبا، 

بعد أن خســـرت موازنة الدولة خالل السنوات 
الســـبع األخيـــرة بســـببه نحـــو 30 باملئة من 
اإليـــرادات ودفعتها إلى املزيـــد من االقتراض 

اخلارجي.

ويقول اخلبراء إن أهم حتد يواجه تونس 
يتمثـــل في عـــدم قـــدرة اقتصادها وال ســـيما 
القطاعات االســـتراتيجية على تعزيز موقعها 

كشريك حقيقي مع أوروبا.
ويشـــمل االتفـــاق حترير قطاعـــي الزراعة 
واخلدمـــات اللذيـــن كانا خارج إطـــار التبادل 
للشـــركات  ســـيتيح  الوضـــع  وهـــذا  احلـــر، 
األوروبيـــة منافســـة املنتجـــني احملليـــني في 
مجـــاالت اســـتراتيجية مثل الغـــذاء والصحة 

والبنوك والطاقة وغيرها.
وهنـــاك ضغـــوط أوروبيـــة علـــى تونس 
لتوقيـــع االتفـــاق، حيث قالت عضـــو البرملان 
األوروبي ماري فيرجيـــات، للصحافيني خالل 
زيارتها لتونس في فبراير املاضي إن ”االحتاد 
األوروبـــي يســـتخدم ورقة القوائم الســـوداء 

للضغط على تونس“.
وشـــرحت فيرجيـــات دوافع تلـــك اخلطوة 
حينمـــا قالـــت إن ”الســـبب وراء التصنيفات 
الدوليـــة الســـلبية لتونس هـــو الضغط على 
املتعلقـــة  املفاوضـــات  لتســـريع  الســـلطات 
باتفاقيـــة التبـــادل احلـــر والشـــامل واملعمق 

(أليكا) مع االحتاد األوروبي“.
وأكد اخلبير االقتصادي ســـامي العوادي 
خالل نـــدوة حول ”التنمية مـــن خالل التبادل 
احلـــر“ نظمتها مؤسســـة روزا لوكســـمبورغ 
األملانيـــة بتونـــس العـــام املاضـــي، أن ”هناك 
تباينا صارخـــا، فالعمالق األوروبي يتفاوض 

مع القزم االقتصادي“ في إشارة إلى تونس.
وتنـــدرج املفاوضـــات في قطـــاع الفالحة 
حتديدا في سياق توصيات قدمية للمؤسسات 
املاليـــة الدولية حيث أشـــارت دراســـة للبنك 
العاملـــي في 2006 إلى ”التخلـــي عن الزراعات 

غير الرابحة مثل القمح وتربية املاشية“.

يوسف الشاهد:

صحيح هناك عدم تكافؤ 

اقتصادي لكن هذا ال يعني 

أنه ال يمكننا التعاون

شركة تيسال األميركية بدأت 

في قبول عروض أولية لعقود 

الموردين إلنتاج السيارة 

الجديدة طراز {واي}

{نســـعى لنيل إعفاء من رسوم أميركية على صادراتنا، لكن في حالة الرفض ستمرر الرسوم في 

األسعار ليدفعها المستهلكون في الغرب األوسط األميركي}.

تيم موراي
الرئيس التنفيذي لشركة أملنيوم البحرين (ألبا)

{البنك المركزي سيشـــدد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة كما سيراقب عن 

كثب توقعات التضخم والسلوك التسعيري العام في البالد}.

مراد جيتينكايا
محافظ البنك املركزي التركي

} أنطاليــا (تركيــا) - تكتمت اخلطوط اجلوية 
التي  القطرية عـــن حجم اخلســـائر ”الكبيرة“ 
تكبدتهـــا فـــي الســـنة املالية املاضيـــة، جراء 
املقاطعة اخلليجية للدوحة، والتي تسببت في 

حظر عمل الشركة في تلك الدول.
وقـــال أكبـــر الباكـــر، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة، لوكالة رويترز أمـــس، خالل معرض 
”أوراســـيا للطيران“ في مدينة أنطاليا التركية 
”لقد زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا 

إيراداتنا“.
وأضاف ”لذلك، ال نعتقد أن نتائجنا للسنة 
املالية املاضية ســـتكون جيدة جدا وال أريد أن 

أحتدث عن حجم اخلسارة لكنها كبيرة“.
ويقول محللون إن الناقلة القطرية عجزت 
عـــن التأقلـــم مـــع املقاطعة اخلليجيـــة وحتى 
منافســـة االحتـــاد للطيـــران اململوكة حلكومة 
أبوظبـــي وطيران اإلمـــارات اململوكة حلكومة 

دبي، وهما أكبر ناقلتني في املنطقة والعالم.
وُمنعت اخلطوط القطرية من الطيران إلى 
18 مدينة في الســـعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر منذ يونيـــو املاضي، عندما قطعت تلك 
الدول عالقاتها مع الدوحة، متهمة إياها بدعم 

اإلرهاب.
وأوضح الباكر أن بعض األنشطة األخرى 
حققت ربحا وإن كان ذلك غير كاف لتبديد أثر 

خسائر الشركة.
ولـــدى اخلطـــوط القطرية بضـــع وحدات 
تابعـــة، من بينهـــا وحدات خلدمـــات األغذية 
واملشروبات واخلدمات األرضية في املطارات.

وأكـــد الباكر أن شـــركة الطيـــران القطرية 
اململوكة للدولة ســـتحتاج إلى ثمانية أسابيع 
إضافية لوضع اللمسات األخيرة على دفاترها 
وإجـــراء التعديـــالت الالزمـــة قبـــل أن تعلن 
نتائجها املالية للســـنة املنتهية في 31 مارس 
املاضي، وحققت اخلطـــوط القطرية ربحا بلغ 

نحو 1.97 مليار ريال قطري (541 مليون دوالر) 
في السنة املالية السابقة.

وكانـــت الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة 
وجهتني رائجتني للخطوط القطرية التي حظر 
عليها أيضا دخول املجال اجلوي للدول األربع 

املقاطعة.
وأرغـــم ذلك شـــركة الطيران على تســـيير 
رحـــالت أطول على خطوط كثيـــرة إلى الغرب 
واجلنوب مـــن قطر، وهو ما يحتاج إلى املزيد 

من الوقود ويتسبب في زيادة التكلفة.
وقـــال الباكر إن ”اخلطـــوط القطرية ليس 
لديها أي خطط فورية ألن تطلب من مساهمها 
الوحيـــد، حكومة قطـــر، ضخ رأســـمال لكنها 
قـــد تفعل ذلك إذا اســـتمر حظر املجال اجلوي 
وإذا كانت هناك ضغوط على نسبة الدين إلى 

حقوق املساهمني“.
ومتتلك اخلطوط القطرية حصصا في عدد 
من شركات الطيران، من بينها كاثاي باسيفيك 
ومجموعـــة آي.إيه.جي الشـــركة األم للخطوط 

اجلوية البريطانية.
وأشـــار الرئيـــس التنفيذي للشـــركة إلى 
أن اخلطوط القطرية ســـيصبح لديها شـــبكة 
للركاب والشـــحن تشمل نحو 250 وجهة حول 
العالم عندما تســـتضيف مسابقة كأس العالم 

لكرة القدم في 2022.
ووفقـــا ملوقـــع اخلطـــوط القطريـــة علـــى 
اإلنترنت، تســـير الشـــركة حاليـــا رحالت إلى 

أكثر من 150 وجهة.
وألغـــت اخلطـــوط القطريـــة فـــي يوليـــو 
املاضي، طلبيات لشراء أربع طائرات أيرباص 
من طراز أي 350-900 بسبب تأخر التسليم في 

وقت تعاني فيه الشركة من أزمة خانقة.
وقالت مصادر مطلعـــة حينها إن أيرباص 
حتـــاول معاجلة مشـــاكل مع املورديـــن، إال أن 

آخريـــن يقولون إن اخلطـــوط القطرية تعاني 
من غموض مســـتقبلها بســـبب إغالق أجواء 
الســـعودية واإلمارات والبحرين ومصر بوجه 

طائراتها.
وتعاني اخلطوط القطرية من إلغاء عشرات 
الرحالت إلـــى الدول األربـــع وفقدانها لتدفق 
املســـافرين من تلك الدول، إضافة الضطرارها 

االعتماد على مسارات طويلة ومكلفة.
وكانت الشركة أول مشـــتر لطراز الطائرة 
عريضة البدن األحدث مـــن الصانع األوروبي 

وبلغ إجمالي طلبياتها منها 80 طائرة.
ويأتـــي اإللغاء عقـــب تأخيرات ومشـــاكل 
تتعلـــق باجلـــودة فـــي جتهيـــزات مقصورة 
الطائـــرة أي 350 ويتزامـــن مع تعطل نشـــاط 

الكثيـــر من طائرات اخلطوط القطرية بســـبب 
إلغاء الرحـــالت، وهي جاثمـــة دون حراك في 

املطارات.
وقال الرئيـــس التنفيذي للخطوط القطرية 
حينها إن ”الشركة ستمضي قدما في خططها 
لتكويـــن حصـــة تصـــل إلـــى 4.75 باملئـــة في 
أميـــركان أيرالينـــز في املســـتقبل القريب رغم 
معارضة ’قاطعة‘ من إدارة الشركة األميركية“.
وكانت الشـــركة أخطرت أميركان أيرالينز 
في يونيو املاضي، أنها مهتمة بشراء 10 باملئة 
من أسهمها، لكنها لن تتجاوز 4.75 باملئة دون 

موافقة مجلس إدارة أميركان أيرالينز.
وأوضح الباكر أن شراء األسهم سيبدأ فور 
تلقي اخلطـــوط القطرية املوافقـــة التنظيمية. 

لكن أميركان أيرالينز قالت إن قواعد الشـــركة 
حتظـــر على أي طـــرف ”شـــراء 4.75 باملئة أو 
من األســـهم املصـــدرة للشـــركة بدون  أكثـــر“ 

موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة.
ويـــرى محللـــون أن اخلطـــوط القطريـــة 
حتاول أن تبعث برسالة جليرانها اخلليجيني 
بأنها ميكن أن جتد حلـــوال للمقاطعة، إضافة 
إلى محاولة اســـترضاء الســـلطات األميركية 

للمساهمة في إنهاء األزمة مع جيرانها.
لكن اخلبـــراء أكدوا أن ذلك صعوب للغاية 
خاصة أن الشركة األميركية ال متلك أي حضور 
في الشرق األوسط وهي تقود جبهة نزاع بني 
شركات أميركية مع شركات الطيران اخلليجية 

ومن ضمنها اخلطوط القطرية.

أكدت نتائج أعمال اخلطوط القطرية للعام املاضي، توقعات احملللني بأن الشركة اململوكة 
للدولة، باتت أكبر اخلاســــــرين من املقاطعة اخلليجية املفروضة على الدوحة منذ عشــــــرة 

أشهر، والتي أثرت على جميع رحالت شبكتها اإلقليمية والعاملية.

رياح المقاطعة الخليجية تضرب الخطوط الجوية القطرية

[ الخسائر الكبيرة للناقلة تكشف ارتباك الدوحة في إدارة االقتصاد  [ األزمة أجبرت الشركة على التخلي عن صفقة لشراء طائرات

مسافرون أشباح

أكبر الباكر:

ال أريد أن أتحدث عن حجم 

خسارة الشركة العام 

الماضي لكنها كبيرة

جان كلود يونكر:

االتحاد األوروبي وتونس 

لديهما رغبة في إبرام 

االتفاق العام المقبل

مليون دوالر، أرباح الخطوط 

القطرية في السنة المالية 

2016، وفق البيانات 

الرسمية للشركة
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} الريــاض – كشـــفت الســـعودية عـــن خطط 
لتوليد إيرادات غير نفطيـــة جديدة مبليارات 
الدوالرات، في ســـياق برنامـــج اخلصخصة، 
الذي ســـتعتمده في السنوات القليلة القادمة، 
جتســـيدا الســـتراتيجية التنويع االقتصادي 

بعيدا عن عوائد النفط.
واعتمـــد مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة 
والتنميـــة الســـعودي خطـــة تنفيـــذ ”برنامج 
التخصيـــص“ لبيـــع أصـــول تتـــراوح بني 35 
مليـــار و40 مليـــار ريـــال (11-9 مليـــار دوالر) 
بحلـــول 2020، وتوفيـــر ما يصل إلـــى 12 ألف 

وظيفة جديدة.
وقال تركي بن عبدالعزيز احلقيل الرئيس 
للتخصيـــص  الوطنـــي  للمركـــز  التنفيـــذي 
والشراكة بني القطاعني العام واخلاص لوكالة 
رويترز أمـــس، إن ”مباني املدارس ومنشـــآت 
التحلية التي تنتج املياه العذبة ستكون ضمن 

بعض أولى الصفقات“.
وأوضـــح أن الريـــاض تعكف علـــى قواعد 
جديدة جلذب رأس املال األجنبي واحمللي إلى 
العملية وأنها ستعالج بواعث القلق احملتملة 
لدى املستثمرين بشأن مستوى السيطرة على 
املشـــاريع مبا فـــي ذلك قدرتهم علـــى توظيف 

وفصل العاملني.
وأشـــار إلى أن السلطات ســـتقدم مسودة 
قانون بشـــأن أطر الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص للمناقشـــة في غضون أســـبوع قبل 

تطبيقها في وقت الحق من العام اجلاري.
ويتضمن القانون اســـتحداث مؤشر جديد 
لتقييـــم عمليـــة اخلصخصـــة فـــي كل قطـــاع 
مســـتهدف على أســـاس عدد العروض املقدمة 
من القطاع اخلاص وقيمتها مقارنة مع القيمة 
املاليـــة األصليـــة. ويتضمن املشـــروع بكامله 
أكثـــر من 100 مبادرة محتملـــة في أكثر من 10 

قطاعات.
ويســـتهدف هذا اإلجراء جذب استثمارات 
غيـــر حكومية حجمها نحـــو 16.3 مليار دوالر 
بحلـــول 2020 بهـــدف املســـاهمة فـــي الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي مبا يصـــل إلـــى 3.7 مليار 
رأس  مـــن  دوالر  مليـــار   8.8 وتوفيـــر  دوالر 
املـــال احلكومـــي ونفقات التشـــغيل من خالل 

االستثمارات اجلديدة.

ويقـــول محللـــون إن اخلطـــوة ميكـــن أن 
حتـــدث ثورة في برامج إعادة هيكلة االقتصاد 
على أســـس مســـتدامة وزيادة كفاءته وقدرته 
التنافسية عبر إشراك القطاع اخلاص في جزء 
من األنشطة. كما ستســـاعد في دعم األوضاع 
املالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار 

النفط.
املستشـــار  ســـفاكياناكيس  جون  ووصف 
الســـابق للحكومة ومدير األبحاث االقتصادية 
فـــي مركـــز اخلليج لألبحـــاث بجدة مســـعى 

اخلصخصة بأنها ”معلم مهم“.
وقـــال اخلبير االقتصادي إن ”اخلصخصة 
ســـتعزز الفاعلية واإلنتاجية داخليا وستمكن 
الســـعودية من توظيف جميع املـــوارد املادية 

والبشرية“.
وأظهـــرت وثيقة رســـمية نشـــرتها وكالة 
األنباء الســـعودية الرســـمية في وقت متأخر 
الثالثـــاء أن املبادرة تســـتهدف اســـتثمارات 
تتـــراوح بني 6.4 مليار دوالر و7.5 مليار دوالر، 
فـــي 14 عقدا للشـــراكة بـــني القطاعـــني العام 

واخلاص.
ويرتكز برنامج اخلصخصة على 3 محاور 
أساســـية، هـــي إرســـاء األســـس التنظيميـــة 
البرنامـــج  مبـــادرات  وتوجيـــه  واملؤسســـية 
الرئيســـة عن طريق تنفيذ مبـــادرات البرنامج 

في األوقات احملّددة.
وتتضمن اخلطة حتويل املوانئ السعودية 
واألندية الرياضية وشـــركات مطاحن الدقيق 
التابعـــة للمؤسســـة العامـــة لصوامـــع، إلى 

شركات وخصخصة قطاع اإلنتاج في املؤسسة 
العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس اخلير 

لتحلية املياه وإنتاج الطاقة.
كما ســـتتم خصخصة بعض اخلدمات في 
قطـــاع النقل وحتويـــل مركز مستشـــفى امللك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث إلى منظمة 

غير هادفة إلى الربح.
وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل البرنامج على 
تنفيذ أهدافه وغاياته من خالل إشراك القطاع 
اخلاص في تقدمي عدد من اخلدمات وإنشـــاء 

األصول في قطاعات محددة.
وتشـــمل القطاعات على سبيل املثال جذب 
االســـتثمارات اخلاّصة إلنشـــاء مباٍن تعليمية 
ومـــدن طبية جديـــدة، مع اســـتمرار احلكومة 

بدورها في العملية التعليمية والصحية.
ويســـتهدف البرنامج املساهمة في الناجت 
احمللي اإلجمالي بنحو 3.5 إلى 3.7 مليار دوالر 
بحلـــول 2020 مـــع توفير وظائـــف للمواطنني 
ورفـــع كفاءة أداء االقتصاد احمللي وحتســـني 

اخلدمات.
وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى أن معدل 
البطالة بني الســـعوديني بلغ فـــي نهاية الربع 

الثالث من العام املاضي 12.8 في املئة.
ومن أهـــم تطلعات برنامـــج التخصيص، 
أن يســـهم في حتقيق أهداف احلكومة، ومنها 
زيـــادة مســـاهمة القطاع اخلاص فـــي الناجت 
احمللـــي اإلجمالي من 40 في املئـــة إلى 65 في 
املئـــة بحلول عام 2030، وزيادة االســـتثمارات 

غير احلكومية.

وقال احلقيل إن ”الســـلطات ســـتدقق في 
اختيارهـــا بشـــأن هويـــات مشـــتري األصول 
احلكوميـــة، كما ســـتدقق معهم بشـــأن أمور 
مثـــل نيتهم إضافـــة قيمة لالقتصـــاد وتعزيز 
التوظيـــف وتنمية قدرات ومهـــارات املوظفني 

داخليا“.
ورغم ارتفاعات النفط األخيرة والتي بلغت 
حـــدود 74 دوالرا للبرميل، تعاني الســـعودية، 
أكبر دولة ُمصدرة للنفط في العالم، في الوقت 
الراهن، مـــن تراجع في إيراداتها املالية، ناجت 
عن تراجع أسعار النفط اخلام عما كانت عليه 

عام 2014.
وبتطبيق البرنامج سوف تستمر احلكومة 
فـــي أداء دورهـــا التنظيمـــي واإلشـــرافي مع 
إتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص بإمكاناته 
وقدراته لإلسهام في حتقيق األهداف التنموية 

وتعزيز الفائدة للمستفيدين.
وتقول احلكومة إنها تخطط جلمع حوالي 
200 مليار دوالر من خالل عمليات اخلصخصة 
فـــي الســـنوات املقبلة في إطـــار اإلصالحات، 
التـــي تهدف إلى إحداث تغييرات شـــاملة في 

اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

دخل برنامج اخلصخصة في الســــــعودية 
ــــــدة حينما مت الكشــــــف عن  ــــــة جدي مرحل
ــــــل خطة حكومية تضــــــع القطاعات  تفاصي
ــــــة ضمــــــن أولوياتهــــــا جلمع  ــــــر النفطي غي
ــــــارات الدوالرات  ــــــة مبلي ــــــرادات إضافي إي
ترفد بها خزينة الدولة، ضمن استراتيجية 
ــــــي يقودها ولي  اإلصالح االقتصادي الت

العهد الشاب األمير محمد بن سلمان.

القطاعات غير النفطية في قلب خطط الخصخصة السعودية

[ قواعد جديدة تبدد قلق المستثمرين استعدادا لخصخصة 14 قطاعا  [ الرياض تستهدف جمع 200 مليار دوالر من البرنامج

عوائد إضافية تعزز خزان الدولة

النفـــط  مجموعـــة  كشـــفت   - الريــاض   {
الفرنســـية العمالقـــة توتـــال أمـــس، أنهـــا 
وّقعت مذكرة تفاهم مع أرامكو الســـعودية، 
أكبر شركة نفط على مســـتوى العالم، لبناء 
”مجمع عمالق للبتروكيماويات في اململكة“.

ويأتـــي اهتمام توتـــال بتطوير ســـوق 
محطات الوقـــود في الســـعودية إثر دخول 
شـــركة بترول أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنوك) 
للســـوق في الفترة املاضيـــة بعد أن حصلت 

على ترخيص رسمي من الرياض.
وقال متحدث باســـم الشركة إن ”املذكرة 
ُوقعت في الـ10 من أبريل اجلاري أثناء زيارة 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
إلـــى باريس“، وهـــي الزيارة التي شـــهدت 
توقيع اتفاقات أولية مع شركات فرنسية من 

بينها توتال بنحو 12 مليار دوالر.
وأكد مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن 
توتال وأرامكو تدرسان االستحواذ املشترك 
على مشـــغلي محطات بنزين في السعودية، 

فيما لم تعلق الشركة السعودية على ذلك.
وقـــال أحـــد املصدريـــن إن ”الشـــركتني 
العمالقتني تناقشـــان اتفاقا قيمته بني 2 و3 
مليارات ريال (بني 533 و800 مليون دوالر)“.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن املشـــروع 
سيتطلب اســـتثمارات تبلغ نحو 5 مليارات 
دوالر، وســـُيدمج مـــع مصفـــاة نفـــط تعمل 
بالفعل كمشروع مشترك بني أرامكو وتوتال.

ومن املقرر، بحسب تلك املصادر، أن تبدأ 
أعمال الهندسة والتصميم للمجمع في الربع 

الثالث من العام احلالي.
وقال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة توتال 
باتريـــك بويـــان في بيـــان ”ســـيمكننا هذا 
املشـــروع مـــن تعزيـــز عالقاتنا مـــع أرامكو 
الســـعودية التـــي جنحنا في تشـــغيل أكبر 

مصافيها وأكثرها كفاءة في العالم“.
وأشـــار إلى أن املشـــروع سيوفر حوالي 
ثمانية آالف وظيفة جديدة، وسُيدخل تقنيات 

جديدة إلى السعودية في هذا املجال.
وكان بويـــان قـــد قـــال أثنـــاء منتـــدى 
اقتصـــادي فرنســـي ســـعودي بباريس هذا 
الشهر ”نخطط لتوســـعة مشروعنا املشترك 
مع أرامكو.. لدينـــا مصفاة كبيرة جدا هناك 
واخلطوة التالية لتحقيق قيمة إضافية هي 
دخول مجال الكيماويات والبتروكيماويات“.

ويقـــوم ولي العهـــد الســـعودي بجولة 
عامليـــة جلذب االســـتثمارات األجنبية ضمن 

”رؤية اململكة 2030“ إلصالح اقتصاد بالده.
وحصلت وحـــدة بيع الوقـــود بالتجزئة 
التابعة لشـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنـــوك) التـــي تشـــغل محطات وقـــود في 
السعودية، على رخصة جديدة هذا األسبوع 

لتشغيل محطات بنزين أخرى في البالد.

مشروع للبتروكيماويات

بين أرامكو وتوتال

{هيئـــة قطـــاع البترول ســـتطلق ورشـــة عمـــل كبيرة لوضـــع خارطة طريـــق لـــدورة ثانية من 

التراخيص البحرية للتنقيب عن النفط والغاز}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة واملياه اللبناني

{جميع أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط غير األعضاء بمن فيهم روسيا، ملتزمون بتخفيضات 

المعروض المتفق عليها حتى نهاية 2018}.

سهيل محمد املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

} اخلرطــوم – تفاقمـــت أزمة نقص اإلمدادات 
حملطـــات الوقود الســـودانية بعـــد أن عجزت 
احلكومة عن استيراد شحنات لتغطية الفجوة 
التي ظهرت منذ مطلع هذا الشهر، بسبب تآكل 

احتياطات البالد من العملة الصعبة.
ورغـــم أن عبدالرحمن ضـــرار وزير الدولة 
بـــوزارة املاليـــة أكد أن خمـــس ناقالت حتمل 
منتجات بترولية وصلت إلى امليناء الرئيسي 
للبـــالد لتخفيف نقـــص الوقود، غيـــر أن هذه 

اإلمدادات قد ال حتل املشكلة.
وال تـــزال املركبات تصطف لســـاعات عند 
محطات الوقود فـــي العاصمة وواليات أخرى 
أيضـــا، وهو ما أدى إلى حالـــة من القلق لدى 
السودانيني من اســـتمرار الوضع على ما هو 
عليه ألسابيع أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

وبعدما كان الســـودان بلدا مصدرا للنفط، 
اضطـــر إلى البدء في اســـتيراده بعد انفصال 
اجلنوب في 2011 آخذا معه ثالثة أرباع إنتاج 

البالد ومصدره األساسي للعملة الصعبة.

ويقـــول آدم عبداللـــه، الذي يعمل ســـائق 
حافلـــة، وهـــو واحد من عمـــال كثيرين قضوا 
ليلتهـــم عند محطة للوقـــود لتزويد مركباتهم 
بالوقود، ”ظللت أنتظر عند محطة الوقود منذ 
الليلـــة املاضية وحتى منتصـــف اليوم… هذه 

احلافلة هي مصدر دخلي الوحيد“.

أمـــا انتصـــار عوض التي كانـــت تقف في 
محطـــة للحافالت فـــي قلب اخلرطـــوم فتقول 
”أنتظـــر منـــذ ســـاعات للعثـــور على وســـيلة 
مواصـــالت تعيدني إلى املنزل. هذا شـــيء ال 

ميكننا حتمله. أين احلكومة؟“.
وكان حولهـــا مئات آخـــرون يصطفون في 
انتظار وســـيلة مواصالت تقلهم إلى منازلهم 
بعد أن انضموا إلى طوابير تتكدس منذ نهاية 

األسبوع املاضي مع تفاقم أزمة العملة.
ونســـبت وكالة رويترز ألحد املتعاملني في 
الســـوق الســـوداء أن العملـــة احمللية هبطت 

إلـــى نحو 35 جنيها للـــدوالر من 33 جنيها في 
وقت ســـابق هذا األســـبوع، متوقعا املزيد من 

التراجع في قيمتها في األيام املقبلة.
وترجع احلكومة أزمة نقص الوقود بشكل 
رئيســـي إلى دخـــول مصفاة اجليلي بشـــمال 
اخلرطوم في صيانة دورية منذ مارس املاضي.

وســـعت شـــركات التوزيع إلـــى احلصول 
على حصصها من ميناء بورتســـودان الواقع 
على البحر األحمر، ما تسبب في تأخر ونقص 

اإلمدادات.
وتتهم وزارة النفـــط وكالءها في محطات 
اخلدمـــة بالتالعـــب فـــي احلصـــص اليومية 
للمحطـــات فـــي الواليات، مشـــيرة إلـــى أنها 
بصدد معاقبة الشركات املخالفة بعقوبة تصل 
إلى سحب الترخيص في حال تكرار التالعب.

وكانـــت وزارة املالية عقـــدت مطلع أبريل 
اجلاري اجتماعا تنســـيقيا مـــع وزارة النفط 
والغـــاز، وبنك الســـودان املركزي واملؤسســـة 

العامة للنفط، ملعاجلة األزمة.
وممـــا قد يزيد الشـــكوك في عـــدم حصول 
انفـــراج في األجـــل القصير أن شـــركتي نفط 
نيجيريتني، هما إكســـبريس وميسانا، باعتا 
االثنـــني املاضي حصتهمـــا البالغة حوالي 30 
فـــي املئة في حقل الروات النفطي الســـوداني 
إلـــى شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الســـودانية 

(سودابت).
ووفقا ملـــا ذكرته وكالة الســـودان لألنباء، 
فإنـــه مبوجـــب تلـــك الصفقة باتت ســـودابت 
متتلك جميع األســـهم في الروات الواقع على 
بعـــد 420 كيلومترا جنوب اخلرطـــوم. وتأمل 
الشـــركة في زيادة إنتاجه فـــي األجل الطويل 

بتقليل االعتماد على الواردات من خالل زيادة 
أنشطة االستكشاف.

وارتفع التضخم بشكل قياسي ليصل إلى 
55.6 في املئة على أســـاس ســـنوي في مارس 
املاضـــي، من 54.34 في املئة في فبراير، ما زاد 

من معاناة املستهلكني.
وتشهد األســـعار زيادات منذ هبط اجلنيه 
إلى مستويات قياسية في السوق السوداء في 
األشهر القليلة املاضية، ما دفع البنك املركزي 
لتخفيض حاد لقيمتها مرتني منذ بداية العام.

ويجري تداول العملة احمللية في الســـوق 
الرســـمية حاليا عند 28 جنيها للدوالر مقارنة 

مع 6.7 جنيه أواخر ديسمبر املاضي.
وبلغ اجلنيه السوداني مستويات قياسية 
متدنيـــة عند نحو 40 جنيهـــا للدوالر في وقت 
ســـابق هذا العام في الســـوق الســـوداء، لكن 
خفـــض قيمته مرتني وحظر إيـــداع الدوالرات 
املتحصـــل عليها من الســـوق الســـوداء قادا 

اجلنيه إلى االرتفاع بعض الشيء.
وفرض املركزي، الذي ال تتجاوز احتياطاته 
النقدية مليـــار دوالر وفق تقديـــرات صندوق 
النقـــد الدولـــي، قيودا مشـــددة علـــى عمليات 
ســـحب األموال، ما جعل الكثير من املواطنني 

غير قادرين على سحب أموال من البنوك.

تصاعدت حدة أزمة شح الوقود في السودان بعد أسابيع قليلة من ظهور بوادر تذبذب في 
اإلمدادات، ما وّلد حالة من عدم اليقني بني املواطنني، وســــــط محاوالت احلكومة الستيراد 
شحنات لتغطية الفجوة رغم شح السيولة من العملة الصعبة، وذلك بالتزامن مع اتهاماتها 

للوكالء بالتالعب في حصص احملطات.

حالة من عدم اليقين في السودان مع تفاقم أزمة الوقود

[ تآكل االحتياطات النقدية يصعب مهمة االستيراد لتغطية الطلب  [ الحكومة تلقي باللوم على الوكالء في التالعب بحصص المحطات

اإلمدادات التسويقية األخيرة قبل إعالن الطوارئ

تركي الحقيل:

أعددنا مسودة قانون 

بشأن أطر الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص

عبدالرحمن ضرار:

5 ناقالت تحمل شحنات 

بترولية وصلت إلى البالد 

لتخفيف نقص الوقود

مليار دوالر، احتياطات بنك 

السودان المركزي، وفق 

تقديرات صندوق النقد 

الدولي
1

جون سفاكياناكيس:

الخصخصة ستمكن الرياض 

من توظيف جميع الموارد 

المادية والبشرية



} شـــهد األســـبوع الماضي حدث افتتاح أول 
ســـينما في الســـعودية منـــذ أكثر مـــن ثالثة 
عقـــود. وقد مّثل الحدث األكثـــر جذبا الهتمام 
علـــى الصعيدين المحلي والدولي. فيلم“ بالك 
أو ”النمر األسود“، الذي وقع االختيار  بانثر“ 
عليه ليكون أول فيلم تفتتح به صاالت السينما 
الســـعودية ربما يعكس طموح القائمين على 

هذا المشروع التنويري الهائل.
ومـــن المتوقع بحســـب خطـــط الحكومة 
الســـعودية أن يتـــم افتتاح 350 دار ســـينما، 
بإجمالي 2500 شاشـــة عرض، خـــالل األعوام 

الـ12 القادمة.
وهكـــذا انطلق قطار التحديـــث واالنفتاح 
في الســـعودية بقيادة ولّي العهد الســـعودي 
األمير الشـــاب محمد بن ســـلمان الـــذي تبّنى 
اســـتراتيجية جديدة وشـــجاعة إلخراج بالده 
من نفق ما بات ُيعرف بفترة ”الصحوة“، التي 
يرى البعـــض أنها اختطفت ما يزيد عن ثالثة 
عقود من أعمار جيل كامل وتسّببت في فرض 
نمط قـــاس من الحيـــاة في بلد شـــديد الثراء 

يشّكل فئة الشباب معظم سكانه.

وفي سياق الرؤية الســـعودية للمستقبل، 
مـــن  العديـــد  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  بـــرزت 
المؤسســـات التـــي تعمل علـــى إدارة وتنفيذ 
المشـــروع العصري لولّي العهد الســـعودي، 
فـــي تناغم تـــام بين ما يمكـــن أن يطلق عليها 
رافعات التحديث الســـعودي، وفي مقدمتها “ 
التي تّم إنشـــاؤها في  الهيئة العامة للترفيه“ 
7 مايو 2016 بقرار ملكي في إطار سلســـلة من 
قرارات مشابهة تتماشى مع إعالن السعودية 
عن خط ســـير رحلتهـــا الكبرى للســـفر نحو 
المســـتقبل، وتنفيـــذا لالســـتراتيجية العامة 
للدولـــة الســـعودية الحديثة التي كشـــف عن 
مالمحها األولى األمير محمد بن ســـلمان عند 
تدشـــينه لرؤية الســـعودية 2030 في 25 أبريل 
2016 متحدثـــا عـــن ضرورة دفع المؤسســـات 
الصناديـــق  دور  تفعيـــل  نحـــو  الرســـمية 
وتطويـــر  لتأســـيس  المختلفـــة،  الحكوميـــة 
المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من 

داخل وخارج الســـعودية لالســـتثمار في هذا 
القطاع الحيوي، وعقد الشـــراكات مع شركات 
الترفيه العالمية، وتخصيص األراضي إلقامة 

المشـــروعات الثقافيـــة والترفيهية من 
مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها من 

مظاهـــر االنفتـــاح الثقافي 
اإليجابي.

قائد فريق متعدد المهام

عـــن  اإلعـــالن  ترافـــق   
إنشـــاء أول هيئـــة للترفيه في 
الســـعودية مـــع تعيين رئيس 
بحســـب  يتمتع،  الهيئة  لهـــذه 
محّل  جعلته  بمزايـــا  متابعين، 
ثقة قيادة بـــالده بهدف تحقيق 
يتواكب  وقياسي  ســـريع  إنجاز 
مـــع طموحـــات األميـــر الشـــاب 
محمد بن ســـلمان الـــذي يراهن 
في الكثيـــر من خططه على كفاءة 
الفريق العامل معه وقدرتهم على 
تخطي الحواجـــز وتحدي عوامل 

الزمن.
وقد صدر األمر الملكي 

بتعيين أحمد بن عقيل الخطيب 
رئيسا للهيئة العامة للترفيه الذي 
وبالعودة إلى سيرته، نجد أن آخر 
منصب عمل فيه هو تعيينه وزيرا 

للصحة ومن ثم مستشارا في 
الديوان الملكي. 

الخطيـــب ولد فـــي مدينة الرياض 
عام 1965 وحصل علـــى درجة البكالوريوس 
فـــي إدارة األعمال من جامعة الملك ســـعود، 
وعـــزز مســـيرته المهنية من خالل دراســـته 
لديبلومـــات متنوعة فـــي التخطيـــط المالي 
وإدارة الثروات من إحدى الجامعات الكندية 
المرموقـــة، وقد مّكنه تخّصصـــه العلمي من 
التنقـــل بيـــن قائمـــة عريضة مـــن المناصب 
بدءا مـــن التحاقـــه ببنك الرياض فـــي العام 
1992 وعمل في أول تحّد مهني على تأســـيس 
إدارة الســـتثمارات العمالء في البنك ومن ثم 
تنقلـــه بين إدارات مختلفة لما يزيد عن العقد 
مـــن الزمن، قبـــل أن يتحول للعمـــل في بنوك 

ومؤسسات مالية أخرى.
 شارك الخطيب كعضو في مجالس إدارة 
العديد من الشركات مثل مجلس إدارة مصفاة 
وشـــركة ”جدوى“  تكريـــر الزيوت ”لوبريف“ 
لالســـتثمار، ومجموعـــة الحكيـــر ومجلـــس 
إدارة الغرفة التجاريـــة الصناعية بالرياض 

وجمعية أبحاث اإلعاقة.

مستشار وزير الدفاع

 الخطيـــب ليـــس مجـــرد موظـــف يتوّلى 
منصبـــا، بل إنه كان قد اقترب منذ وقت مبكر 
من األميـــر محمد بن ســـلمان وحظي بثقته، 
حيث عمـــل تحـــت قيادته كمستشـــار لوزير 
الدفاع ومديرا لمشروع تطوير الدفاع قبل ان 

يصبح مستشارا في الديوان الملكي.
مناصبه الهامة والحساسة ساهمت ربما 
في تســـهيل مهمته في رئاســـة الهيئة العامة 

للترفيه، المؤسســـة التي تجتذب أنشـــطتها 
اليوم فئة عريضة من الســـعوديين، وتحظى 
بمتابعـــة إعالميـــة واســـعة، يغلـــب عليهـــا 
طابع اإلعجاب في معظـــم األوقات، غير أنها 
تتعـــرض كذلـــك النتقادات بعضهـــا قادم من 
مـــوروث ما يســـّمى بتيار الصحـــوة واآلخر 
كيدي تشـــرف عليـــه قطر وتيارات اإلســـالم 
السياســـي في المنطقة، وهو ما يعكس حالة 
القلـــق والتوّجس لـــدى الجماعات األصولية 
مـــن خطـــوات التحديث الحثيثـــة التي تقدم 

عليها القيادة السعودية.
حملــــت األخبار التــــي ينقلها رئيس هيئة 
الترفيه أحمــــد الخطيب الكثير مــــن التفاؤل 
واألمل والتبشــــير بنشر مظاهر السعادة على 
وجــــوه العائلة الســــعودية التي قــــال إن 80 
بالمئة من أنشــــطة وفعاليــــات الهيئة موجهة 

للعائالت في المقام األول.
ويؤكد الخطيب علــــى اهتمام الهيئة بكل 
ما يتعلق بالمرأة ومن ذلك تخصيص أسبوع 
للموضة والتطلع نحو تنظيم فعاليات أخرى 
تسهم في دعم دور المرأة السعودية في إطار 
األسرة والعائلة والمجتمع ككل. وعن روزنامة 

الترفيه الخاصة بالعام 2018 يكشف الخطيب 
عن خطة طموحة تتضمن أكثر من 5500 فعالية 
في 55 مدينة سعودية، يغلب عليها المحتوى 
المحلي الخاص بأنشــــطة الشــــباب، وتتميز 
بانفتــــاح أكبر باتجاه اســــتقطاب األنشــــطة 
العالميــــة، فــــي تطور نوعي وكمــــي عن العام 
2017 الــــذي قال ان الهيئــــة قدمت فيه حوالي 
2200 فعاليــــة احتضنتها 25 مدينة وحضرها 
أكثــــر من 8.2 مليون زائر، ملّمحا إلى توســــع 
قادم في مجال ومرافق الترفيه بعد تأســــيس 
حوالــــي 500 شــــركة متخصصــــة فــــي مجال 
الترفيه في أول ســــنة فقط من إنشــــاء الهيئة، 
وهو األمر الذي أشار إلي انعكاسه على سوق 
العمل من خالل توفير أكثر من 22 ألف فرصة 

عمل جديدة للشباب السعودي. 
كما كشف عن اســــتثمار السعودية لنحو 
64 مليار دوالر في قطاع الترفيه في السنوات 
العشر المقبلة، على أن يتّم جمع هذه األموال 

من الحكومة والقطاع الخاص.

نشر السعادة والهجوم المضاد

وغيــــره  الخطيــــب  لتصريحــــات  وفقــــا   
مــــن قيــــادات هيئــــة الترفيه، فــــإن طموحات 
الحكومة الســــعودية تتجاوز جوانب الترفيه 
الكالســــيكية إلى آفاق أكثر رحابة مثل الدفع 
الســــياحة  واســــتقطاب  االقتصــــاد  بعجلــــة 
الخارجيــــة وتعزيــــز األنشــــطة الفنيــــة مثــــل 

المسرح والسينما.
وعــــن الرســــالة التــــي تــــوّد الســــعودية 
توجيهها إلــــى العالم في مــــا يخص صناعة 
الترفيــــه في الســــعودية يقــــول الخطيب ”إن 
رســــالة الترفيه الحقيقية، هي نشر السعادة، 
وخلق فــــرص وظيفية للشــــباب الســــعودي، 
واالعتماد على القــــدرات الوطنية“، ويضيف 
”نســــعى إلــــى أن تكــــون الفعاليــــات واجهــــة 
ســــياحية للشــــباب والشــــابات لالســــتمتاع 

بالترفيه في وطنهم بدال من الخارج“.
وشــــهدت الســــعودية منــــذ إنشــــاء هيئة 
الترفيه وفــــي وقت قصير زمنيا، اســــتضافة 
فعاليات وأنشــــطة لم يكن يتوقع السعوديون 
أنفســــهم أن يروهــــا يومــــا في بالدهــــم مثل 
الحفــــالت الغنائيــــة لرمــــوز الغنــــاء العربي 
واألجنبي وحفالت موسيقى الجاز والعروض 
الفلكلوريــــة الغربيــــة والشــــرقية، وهي كلها 
أنشــــطة حظيــــت بحضــــور واســــع وملفــــت 
من قبــــل كافــــة أطيــــاف وشــــرائح المجتمع 
الســــعودي الذي تمّثل شريحة الشباب الجزء 

األكبر منه.
 ترافقت حالة االنفتاح الثقافي السعودية 
مــــع موجــــة مــــن االنتقــــادات ذات الطابــــع 
السياســــي والتحريضي فــــي معظم األوقات، 
وغلبت عليها محــــاوالت االصطياد في الماء 

العكر من قبــــل التيــــارات الراديكالية التي 
تعتقــــد أّن المكاســــب واالمتيــــازات التــــي 
حققتها خــــالل الثالثــــة العقــــود الماضية 
توشــــك ان تتالشــــى، مع إصرار القيادة 
الســــعودية على التعاطي مــــع تطلعات 
الشباب الســــعودي الراغب في أن تكون 
بــــالده مركزا عالميا لالســــتقطاب الثقافي 
والتنوير، وأن تعود 
إلى طبيعتها الحقيقية 
قبل موجة االنغالق 
الطارئة التي أتت على 
مجتمع أكثر انفتاحا 
كانت البالد تعيش في 
ظله حراكا ثقافيا وفنيا 
رفيعا برفقة المسرح 
والسينما وكافة أشكال 

الفنون األخرى.
وعرفت السعودية 
أول إنتاج سينمائي 
سعودي في العام 1950 
وتطورت بعد ذلك صناعة 
السينما السعودية بشكل 
متسارع، قبل أن تتراجع 
إثر القيود التي فرضت 

بدءا من العام 1979.
وفي أبريل العام الماضي. 
تصّدى الخطيب ألول موجة 
انتقادات، في تصريحات 
أدلى بها لوكالة ”رويترز“. 
علــــى  الخطيــــب  وعّقــــب 
تصريح منســــوب له في ذلك 
الحيــــن عن التوجــــه الفتتاح 
السينما في السعودية، وقوله 
كذلك بأن هيئة الترفيه تســــعى إلى 
توفيــــر ترفيــــه ”يشــــبه بنســــبة 
99 فــــي المئة مــــا يحدث في 
وهــــو  ونيويــــورك“،  لنــــدن 
األمــــر الذي حــــاول البعض 
اســــتغالله وتفســــيره بشــــكل خاطــــئ، ما 
دفــــع الخطيــــب للقول بــــأن ”نهــــج الهيئة 
منــــذ انطالقتها يعتمد في أساســــه على دعم 
وتمكيــــن القطاع الخــــاص لتقديم برامج ذات 
قيمة عالية ومتنوعة وتواكب أبرز ما توصلت 
لــــه هذه الصناعة عالميا وبشــــكل يتوافق مع 
قيــــم وثوابت المملكة المعتمــــدة على تعاليم 
اإلسالم الســــمحة“. مضيفا أن ”موقف الهيئة 
واضح من أي تجاوزات أو مخالفات لنهجها 
وسعيها إلى تطوير صناعة الترفيه“، مشيرا 
إلى ”أنه ســــبق وحدثت مخالفات فردية قليلة 

للغاية تم التعامل معها“.
وحول مــــا نقل في اللقاء على لســــانه من 
أن ”المحافظيــــن عليهم المكــــوث في منازلهم 
إذا لم تلَق برامج وأنشــــطة الترفيه المختلفة 
أكد الخطيب علــــى أّن ما تّم ذكره  اهتمامهم“ 
فــــي هذا الســــياق غيــــر دقيق، الفتــــا إلى أنه 
”يحترم كافة أطياف المجتمع الســــعودي وأن 
الهيئة وبرامجها تســــعى إلى تلبية أذواقهم، 
وأضاف أن الهيئة ســــتوفر خيــــارات متعددة 
أخرى للترفيه لكافة طبقات المجتمع“، مؤكدا 
أن ”الهيئة تشترط على منظمي تلك الفعاليات 
االلتزام بالتعاليم اإلسالمية“، مدلال على ذلك 
”أنــــه ســــبق وأن حدثت حــــاالت أوقفــــت فيها 

الفعاليات“.
وشــــدد الخطيب علــــى ان هيئــــة الترفيه 
سبق وأن رفضت أكثر من 150 فعالية قدمتها 
لها بعض الشــــركات العاملة في هذا المجال 
وذلــــك لتعارضهــــا مــــع نهــــج الهيئــــة القائم 
على احتــــرام تعاليم الدين اإلســــالمي ورغبة 
الجمهــــور، قائال ”نؤمن بأّن الغالبية العظمى 
من أفراد المجتمع السعودي نهجها االعتدال 
والوسطية وسنركز في برامج الهيئة عليها“، 
مشــــددا على أّن ”منهج الهيئــــة لن يحيد عن 
النهج العام للمملكة وثوابتها في تعزيز قيمة 
هذا التوجه الذي يســــعى إلى تعزيز االعتدال 

ومحاربة التطّرف“.

رئيس هيئة الترفيه السعودية في مهمة الخروج من نفق {الصحوة}
أحمد الخطيب

بعد افتتاح السينما هل سيبقى المحافظون في بيوتهم؟

الرؤية السعودية تطرح ضرورة دفع املؤسسات الرسمية لتأسيس وتطوير املراكز الترفيهية، وتشجيع املستثمرين لالستثمار في هذا القطاع الحيوي، وعقد الشراكات مع شركات وجوه
الترفيه العاملية إلقامة املشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها من مظاهر االنفتاح الثقافي اإليجابي.

الخطيب يتمتع، بحسب متابعين، 
بمزايا جعلته محل ثقة قيادة بالده 
بهدف تحقيق إنجاز سريع وقياسي 
يتواكب مع طموحات األمير الشاب 

محمد بن سلمان الذي يراهن في الكثير 
من خططه على كفاءة أعضاء الفريق 

العامل معه وقدرتهم على تخطي 
الحواجز وتحدي عوامل الزمن

الهيئة العامة للترفيه مؤسسة تجتذب 
أنشطتها اليوم فئة عريضة من 

السعوديين، وتحظى بمتابعة إعالمية 
واسعة، يغلب عليها طابع اإلعجاب 

في معظم األوقات، غير أنها تتعرض 
كذلك النتقادات بعضها قادم من 

موروث ما يسمى بتيار الصحوة واآلخر 
كيدي تشرف عليه قطر وتيارات 

اإلسالم السياسي في المنطقة

صالح البيضاني

[ الرؤية السعودية للمستقبل تستولد العديد من المؤسسات التي تعمل على تنفيذ المشروع العصري لولي العهد السعودي، في تناغم تام بين رافعات 
تحديث مختلفة. ”الصورة لألمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون أمام لوحة (الحرية تقود الشعب) لدي الكروا“.
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ية لالســـتثمار في هذا
لشـــراكات مع شركات
صيص األراضي إلقامة
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 مدينة الرياض 
ى درجة البكالوريوس 
جامعة الملك ســـعود، 
ية من خالل دراســـته 
ــي التخطيـــط المالي 
دى الجامعات الكندية 
خّصصـــه العلمي من 
عريضة مـــن المناصب 
ك الرياض فـــي العام 
د مهني على تأســـيس 

ي

مالء في البنك ومن ثم 
للترفيه، المؤسســـة التي تجتذب أنشـــطتها
اليوم فئة عريضة من الســـعوديين، وتحظى

يكشف الخطيب  2018 الترفيه الخاصة بالعام
0عن خطة طموحة تتضمن أكثر من 5500 فعالية 

العكر من قبــــل التيــــار
تعتقــــد أّن المكاســــب
حققتها خــــالل الثالثـــ
توشــــك ان تتالشــــى
الســــعودية على الت
الشباب الســــعودي
بــــالده مركزا عالميا ل
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السينما ف
كذلك بأن هيئة
توفيــــر ترفي
99 فــــي 
وو للنـنـــددنن
األمــــر ا
اســــتغالله وتفســــيره
دفــــع الخطيــــب للقول
منــــذ انطالقتها يعتمد في



} برليــن - أعلـــن جوزيـــف شوســـتر رئيس 
المجلـــس المركـــزي ليهـــود ألمانيـــا الثالثاء 
الماضـــي، أن على اليهود تجنب ارتداء الرموز 
الدينية فـــي هذا البلد بســـبب تزايـــد مخاطر 

استهدافهم باعتداءات.
جـــاء ذلك بعد موجة مـــن االعتداءات طالت 
أفرادا من اليهود على خلفية معاداة الســـامية. 
ونصح شوستر في حديث مع اإلذاعة العمومية 
في برلين، يهود ألمانيـــا البالغ عددهم حوالي 
200 ألـــف بعدم ارتداء ”الكيباه“ أي القلنســـوة 
التقليديـــة التي يضعها اليهود على الرأس في 
المـــدن األلمانية الكبيـــرة، ودعاهم إلى توخي 

الحيطة والحذر.
وكان شـــابان (21 و24 عامـــا) قـــد تعرضـــا 
لالعتـــداء بالضـــرب فـــي شـــارع عـــام بحـــي 
برلين،  األلمانيـــة  بالعاصمة  بريتســـالوربرغ، 
وذلك بســـبب ارتدائهما القلنســـوة اليهودية، 
وتمكـــن الشـــاب المعتـــدى عليه مـــن تصوير 
الواقعة التي تـــم تناقلها على مواقع التواصل 
االجتماعي مما أثار موجة من السخط والغضب 

وردود فعل اجتماعية وسياسية حادة.

وقال أصغـــر الشـــابين المعتـــدى عليهما 
بالضرب، واســـمه آدم، إنه ليس يهوديا، وإنما 
من عرب إسرائيل، مضيفا أنه سيواصل ارتداء 
”الكيباه“ على رأســـه بعدما قـــال له أصدقاء في 
إســـرائيل إن األمر خطير بالنســـبة لهم عندما 

يظهرون عالنية كيهود في شوارع ألمانيا.
وتابـــع ”أردت أن أظهـــر أن األمـــر ليـــس 
خطيـــرا، وكان وضع الكيباه تجربة بالنســـبة 
لي“، لكن األســـوأ من وجهة نظره هو أن الكثير 
مـــن الناس في محيط المكان توقفوا ولم يتقدم 

أحد منهم للمساعدة.
وأوضـــح آدم أنه ينحدر من أســـرة الدينية 
من عرب إســـرائيل في حيفـــا، ويدرس اآلن في 
ألمانيا، لكنه يبحث لنفســـه عـــن هوية دينية، 
مؤكدا ”سأواصل ارتداء الكيباه، بصرف النظر 

عما يظنه آخرون حول هذا“.
محتـــوى الفيديـــو الـــذي صـــور االعتداء 
وانتشـــر في شـــبكة اإلنترنت يبلغ توقيته أقل 
من دقيقة، ويظهر شـــابا يافعـــا يضرب بحزام 
في يده شـــخصا عدة مرات، يقـــوم بتصويره، 
ويقـــول المعتدى عليـــه باللغـــة األلمانية ”أنا 
أصورك“، ويكـــرر المعتدي بلغة عربية تشـــبه 
لكنة بالد الشـــام ”شـــيل الجـــوال“ ثم يواصل 
ثم ُيســـمع صوُت  الضرب وهو يقول ”يهودي“ 
امـــرأة في الخلفيـــة تتحـــدث باإلنكليزية قائلة 
إنها ستتصل بالبوليس، ثم يتدخل شاب إلبعاد 

صاحب الحزام.
ويذكر أن التحذيـــرات تتزايد من تنامي ما 
يعـــرف بـ“معاداة الســـامية“ ليس فـــي ألمانيا 
فحســـب بل على نطاق أوروبـــي. وذكر تقرير، 

شارك في إعداده ”المؤتمر اليهودي األوروبي“ 
حول معـــاداة الســـامية على مســـتوى العالم 
نشـــر منذ يومين، أن كلمـــة ”يهودي“ أصبحت 
تســـتخدم بشـــكل متزايد على مســـتوى العالم 
كإســـاءة، مع عودة معاداة الســـامية التقليدية 

للظهور.
وحذر التقرير من أن معاداة السامية تتكون 
مـــن العناصـــر اليمينية في بالد مثـــل ألمانيا 
والنمسا وجماعات اإلسالم الراديكالي وخطاب 
معاداة الصهيونية في جناح اليســـار، مشيرا 
أيضا إلى اتهامات بمعاداة الســـامية في حزب 

العمال البريطاني.
وقال رئيـــس المؤتمر اليهـــودي األوروبي 
فياتشيســـالف موشيه كادار، ”العيش كيهودي 
فـــي الكثير من مناطق أوروبا يعني العيش في 

قلعة، والتصنيف كشخص مختلف“.
وحّذر عشـــية تظاهـــرة تضامن مـــع يهود 
ألمانيـــا في برلين مـــن أنه إذا رفـــض األلمان 
الوقوف ضد العداء للسامية فان ”ديمقراطيتنا 

ستكون في خطر“.
وقال ”األمر ال يتعلق فقط بمعاداة السامية، 
إنمـــا يتوازى ذلك مع العنصريـــة والرهاب من 

األجانب.. أنت تحتاج إلى إشارة وقوف هنا“.
ومـــن جانبها، أكدت المستشـــارة األلمانية 
أنجيـــال ميـــركل عزمهـــا على مكافحـــة معاداة 
الســـامية في بالدها. وفي أعقاب اجتماعها مع 
رؤساء حكومات الواليات الشرقية، قالت ميركل 
في مدينة باد شـــميدربيرغ، إن ما حدث ”واقعة 
مفزعة“، وأضافت أن الحرب على أعمال الشغب 

المعادية للسامية ”يجب كسبها“.
وأشـــارت ميركل إلـــى أن مثل هذه الظاهرة 
موجـــودة ســـواء بيـــن المواطنيـــن األلمان أو 
األلمان المنحدريـــن من أصول عربية، وطالبت 

بالتصدي لمثل هذا األمر بكل شدة وحسم.
وفي إطار ردود الفعل حول حادثة االعتداء 
على الشـــابين في أحد شوارع برلين، قال وزير 
الخارجية األلماني هايكو ماس، في تصريحات 
صحافيـــة ”حيـــن ُيهاَجم شـــابان فـــي ألمانيا 
لمجرد وضعهما القلنســـوة اليهودية فإن األمر 
يخرج عن نطاق التحمل. يجب أال يشعر اليهود 
بالتهديد مجددا فـــي ألمانيا“. وأضاف الوزير 
األلمانـــي ”نتحمل مســـؤولية حمايـــة الحياة 

اليهودية“.
أما األمينة العامة لحزب االتحاد المسيحي 
الديمقراطي، أنجريت كرامب-كارنباور، فقالت 
في تصريـــح لصحيفة ”برلينر تشـــايتونغ“ إن 
وجود مثل هـــذه الحاالت في ألمانيا، يعد عارا 
ومثيـــرا لبالـــغ القلق، مضيفة ”يجـــب مكافحة 
معاداة السامية بكل القوى والعواقب الممكنة، 

بغض النظر عن مصدرها“.
وكان رئيـــس المجلس األعلـــى لليهود في 
ألمانيا جوزيف شوســـتر، قد قـــال إنه أصيب 
بالفـــزع والهلـــع عندما ســـمع بهـــذه الواقعة. 
وأضـــاف أنـــه يأمل فـــي أن يتم التعـــرف على 
المعتـــدي من خـــالل المقطـــع الموضوع على 

هاتف الُمعتدى عليه.
وأثار عدد من الحوادث في األشهر األخيرة 
القلق من احتمال عودة مشاعر العداء للسامية 
في ألمانيا، ســـواء من جانب اليمين المتطرف 

أو الالجئيـــن الذيـــن تدفقـــوا منـــذ عـــام 2015 
وغالبيتهم من المسلمين.

وكانـــت وزارة الداخلية األلمانية قد أعلنت 
أن مجلـــس الـــوزراء األلماني قـــرر األربعاء 11 
أبريـــل 2018 خـــالل اجتمـــاع بقصر ميســـبرغ 
في واليـــة براندنبورغ، تعييـــن فيليكس كالين 
”مفوضـــا للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة 
معاداة السامية“. ومن المقرر أن يتولى كالين 
البالـــغ من العمـــر 50 عاما منصبـــه في وزارة 

الداخلية في األول من مايو المقبل.
وكان االئتالف الحاكم المكون من التحالف 
المســـيحي بزعامة المستشارة أنجيال ميركل، 
والحـــزب االشـــتراكي الديمقراطـــي، اتفقا في 
معاهدة االئتالف على استحداث هذا المنصب 
فـــي ظل تزايد الجـــدل حول معاداة الســـامية. 
وقـــال وزير الداخلية هورســـت زيهوفر ”كالين 
اهتم على نحو مكثف خالل الســـنوات األخيرة 
بالحيـــاة اليهودية في ألمانيـــا ويتمتع بمكانة 
عاليـــة بيـــن المواطنيـــن اليهود فـــي ألمانيا 

وخارجها“.

حلقات تحتاج إلى ربط

المؤشـــرات والتحقيقات المتوفرة تؤكد أن 
الشاب الذي هاجم صاحبي القلنسوة اليهودية 
بحزامـــه في أحد شـــوارع برلين، كان مســـلما 
ســـوريا وعمره 19 عاما. أما العبارة التي نطق 
بها فكانت تنم، بما ال يدع مجاال للشك، عن كره 
ومعاداة لليهود في البلد الذي شـــهد المحرقة 
التـــي قضى فيهـــا النازيون على مـــا يقارب 6 
ماليين يهودي أوروبـــي أثناء الحرب العالمية 

الثانية.
النقطـــة التـــي ينبغي التوقـــف عندها هي 
الفيديـــو المصور من الهاتـــف الجوال، والذي 
يقـــارب الدقيقـــة الكاملـــة، وعمليـــة انتشـــاره 
الواســـعة علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، 
وما خلفه من ســـيول جارفة من اإلدانات وردود 
الفعل المســـتنكرة، والتي من شأنها أن تصب 
الزيت على النار.. كل هذا يطرح أكثر من سؤال 
عند كل من يحاول التحقق في األمر، ويقرن بين 
هذه الحادثة المفزعة وبين الجهات المستفيدة 

من ورائها.
مراقبـــون ومحللـــون كثيـــرون ال يترددون 
فـــي ربط هـــذه الواقعة وما تحملـــه من ارتفاع 
مشـــاعر العداء للســـامية بأجندات سياســـية 
وحســـابات انتخابيـــة داخل ألمانيـــا وأوروبا 
عمومـــا. كما ال يمكـــن فصل هـــذه الحادثة عن 
الجـــدل القائم حول سياســـة التعامل مع تدفق 
المهاجرين الذين ألصقت بهم شـــبهة التطرف 
واإلرهـــاب، وبلهجة فيها الكثير من التعســـف 
والتعميم واإلجماع. هذه الريبة من المهاجرين 
القادميـــن من ســـوريا على وجـــه الخصوص، 
أكدتهـــا حوادث هنا وهناك، شـــكلت ”إحراجا“ 
للمستشـــارة األلمانيـــة التي طالمـــا رأى فيها 
المهاجرون ”األم الرؤوم“ عند بداية تســـاهلها 
مع الحشـــود الالجئة إلى ألمانيا، وسخر منها 
وانتقدها خصومها اليمينيون، وها هي ميركل 
تقول اليـــوم بعد الواقعة، فـــي مقابلة مع قناة 
تلفزيونية إســـرائيلية ”لدينا ظاهـــرة جديدة، 
فهنـــاك بيننا العديد من الالجئين على ســـبيل 
المثال من أصول عربية يحضرون معهم شكال 

جديدا من معاداة السامية إلى البالد“.
المستشـــارة األلمانيـــة أدانت ما أســـمته 
”شـــكال آخر مـــن العـــداء للســـامية“ مـــن قبل 
الالجئين المســـلمين، إلى جانب ذلك الموجود 
لـــدى جماعـــات اليميـــن المتطرف. هـــذا األمر 

يزيـــد األمور تعقيـــدا وإرباكا، فميـــركل تواجه 
غـــالة اليمين الذيـــن يعادون بدورهـــم اليهود 
والمســـلمين الذيـــن بدورهـــم تربطهـــم عالقة 
تشـــوبها الكراهيـــة والعداء لـــدى المتطرفين 
منهـــم، وذلك على خلفية الخالف الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي.. هذا الخالف السياسي الحاصل 
بسبب االستيطان، تحول إلى خالف ديني لدى 

المتشددين من المسلمين واليهود.
ومـــن جهتـــه وصـــف المجلـــس المركزي 
للمســـلمين في ألمانيا معاداة الســـامية بأنها 
”خطيئة“. وقـــال رئيس المجلـــس أيمن مزيك، 
فـــي تصريح نقلته قنـــاة ألمانيـــة، إن ”معاداة 
الســـامية، العنصريـــة والكراهيـــة، هي ذنوب 
في اإلســـالم، ولهذا لن نتســـامح معهـــا أبدا“. 
ـــق مزيك على تصريح المستشـــارة ميركل  وعلَّ
دت  بالقول، إنه جاء ”واضحا كالعادة“، ألنها أكَّ
أن العـــداء لليهوديـــة لـــم يأت فقـــط مع مجيء 
الالجئيـــن إلـــى ألمانيا. وقـــال إن إحصائيات 
الجريمة تشـــير إلى ذلك، إال أنه أوضح ”نأخذ 
العداء لليهود بين بعض الالجئين على محمل 
الجـــد“. وأثار عـــدد من الحوادث في األشـــهر 
األخيرة القلَق من احتمال عودة مشاعر العداء 
للســـامية في ألمانيا، ســـواء من جانب اليمين 
المتطـــرف أو الالجئين الذيـــن تدفقوا منذ عام 

2015، وغالبيتهم من المسلمين.

بقعة ضوء وبارقة أمل

وســـط كل هـــذه التقاريـــر الصحافية التي 
انتشـــرت مؤخرا وتحدثت عـــن موجات جديدة 
من معاداة الســـامية في ألمانيا شملت مدارس 
العاصمـــة برليـــن وحتى شـــوارعها في وضح 
النهار كما بينت واقعة االعتداء على الشـــابين 
صاحبي القلنسوة اليهودية، ظهرت لفتة طيبة 
قد تخفـــف االحتقان، وتتمثل في أن سياســـيا 
من أصول فلســـطينية مســـلمة، رئيـــس الكتلة 
البرلمانية ألقوى أحـــزاب والية برلين، الحزب 
االشـــتراكي الديمقراطي رائـــد صالح، ورئيس 
الجالية اليهودية في برلين جدعون جوفي، قد 
أطلقا مبادرة إلعـــادة ترميم كنيس يهودي كان 

قد دمره النازيون.
ويأمـــل رائد وجدعـــون في جمـــع تبرعات 
إلعادة بنـــاء الكنيس كـ“مكان للعبـــادة وللقاء 
أبناء الحّي مـــن كل األديان ومن غير المؤمنين 
بأي دين“، حســـب تقرير لصحيفة ”واشـــنطن 
بوســـت“ األميركيـــة. ويحـــدد رائـــد وجدعون 
الهدف من مبادرتهما بأنه ”بعث رسالة كياسة 
وطمأنة“، في وقت يتعمق فيه انعدام الثقة في 
المجتمع بفعل تزايد اإلســـالموفوبيا والموجة 

الجديدة من معاداة السامية.
ويقول رائد صالـــح، الذي ينحدر من عائلة 
فلســـطينية من الضفـــة الغربيـــة ويعيش في 

ألمانيا منذ أن كان في الخامسة من عمره، ”لن 
أكون مسلما صالحا إن لم أدافع عن اليهود في 
موطني برلين ولن يكون المســـيحي مســـيحيا 
صالحا إن لم يتدخـــل عند محاولة أحدهم نزع 

حجاب امرأة“.
وردا علـــى ما ورد في التقارير من تخوفات 
تخص العيش المشترك بين اليهود والمسلمين 
في ألمانيا، اقترح المجلس المركزي للمسلمين 

في ألمانيا إرسال أئمة إلى المدارس. 

قـــال رئيـــس المجلـــس أيمـــن مزيـــك ”في 
البداية نخصص عشـــرة أئمة جاهزين ويفضل 
أن يذهبـــوا إلـــى الفصـــول الدراســـية برفقـــة 
حاخامات“. وتابع ”رجال الدين ســـيدعون إلى 
الحـــوار والتنويـــر واالحترام المتبـــادل“. كما 
أوضـــح رئيـــس المجلس المركزي للمســـلمين 
فـــي ألمانيا أنه ســـيكون ســـعيدا لو شـــاركت 
الجمعيـــات اليهوديـــة في هذا األمـــر، مضيفا 
”عندئـــذ يمكننا أن نبدأ اليوم فـــي برلين ثم في 

أعقاب ذلك نتوسع في كافة أنحاء ألمانيا“.
وللمزيـــد مـــن زرع األمل في نفـــوس يهود 
ألمانيـــا، أكدت ميـــركل أن أمـــن اليهود مصدر 
اهتمام رئيسي بسبب ”مســـؤوليتها الدائمة“ 
عـــن المحرقـــة اليهودية فـــي الفتـــرة النازية. 
ويذكـــر أن برليـــن تجـــذب اليـــوم العديـــد من 
الشباب اإلسرائيليين. الكثير منهم يزور برلين 
لجاذبيتها الفنيـــة والثقافية وآخرون يحطون 
الرحـــال فيهـــا ألســـباب سياســـية. وهناك 10 
آالف إسرائيلي يعيشـــون في برلين، وال تلعب 
خلفيتهم الدينية اليهودية أي دور هام بالنسبة 
للكثيريـــن، ومـــع ذلـــك يحملـــون معهـــم ثقافة 
يهودية جديدة إلى برلين. ويظهر ذلك من خالل 

المطاعم والمعارض الفنية والنوادي الليلية.
وبعد حادثة الهجوم بالحزام دعا اليهود في 
العاصمـــة األلمانية إلى تظاهرة ”برلين ترتدي 
الكيباه“، وتحدث رئيـــس بلدية المدينة مايكل 
موللر وشوســـتر خالل هذه المناســـبة لتهدئة 
النفـــوس وطمأنـــة اليهـــود والتأكيـــد على أن 
ألمانيا لن تعـــود أبدا إلى تلك الحقبة المظلمة 

من ثالثينات وأربعينات القرن الماضي.
واألهم من ذلك هو ســـن قوانين رادعة لعل 
أهمها بالنســـبة لليهـــود هو تأييـــد الداخلية 
األلمانية لقانون ســـحب إقامة ”مجرمي معاداة 
السامية“، لكن هذا قد يخلق ثغرات وإشكاليات 

عديدة وجديدة في نظر مراقبين ومحللين.

معاداة السامية: معادلة مركبة االتجاهات ومتشعبة المصالح في ألمانيا

بين ألمانيا واليهود عالقات مرتبكة

لعنة النازية من الحياة إلى الممات

{أحد أقاربي اضطر ألن يرســـل لي الخبز الخالي من الخميرة باســـم مستعار من جربة إلى سوسة، 

ألن سائق سيارة األجرة امتنع عن ذلك حين علم بأن ذلك يتعلق بيهودي}.

إيف قمحي
ناشط حقوقي تونسي

{من بين الشـــخصيات التي ستسجل حضورها في موسم الحج اليهودي، هناك كبير األحبار في 

روسيا وكبير األحبار في ألمانيا، إلى جانب سفراء عدد من الدول الغربية}.

رينيه طرابلسي
رجل أعمال تونسي

أن يعتدي شــــــاب عربي مسلم والجئ على شاب من عرب إســــــرائيل يضع قلنسوة يهودية 
لكنه من عائلة الدينية، في شوارع برلني، مفارقة تبطن العديد من االلتباسات وتظهر الكثير 
ــــــي تتنامى في أملانيا وأوروبا عموما، ويحذر  من التناقضات في موجة معاداة الســــــامية الت
منها مراقبون، ذلك أن سياســــــيني يســــــتفيدون منها ميينا ويســــــارا، دون إدراك خطورتها 

وانعكاساتها على مستوى السلم االجتماعي.

كثيـــرون ال يترددون فـــي ربط هذه 

الواقعـــة ومـــا تحملـــه مـــن ارتفـــاع 

مشـــاعر العداء للســـامية بأجندات 

سياسية وحسابات انتخابية

◄

في تظاهرة {برلني ترتدي الكيباه}

تحدث رئيس بلدية املدينة مايكل 

موللر وشوستر خالل هذه املناسبة 

لطمأنة اليهود

◄

[ الخصوصية التاريخية في العالقة مع اليهود تزيد األمور ضبابية  [ ما لغز {الكيباه} اليهودية التي تغطي رأسا من عرب إسرائيل
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} تطــوان (المغــرب) - أقامـــت دار الشـــعر 
بتطوان المغربية حفال شـــعريا كبيرا لتقديم 
وتوقيـــع الدواوين الشـــعرية التـــي فازت في 
”مســـابقة الشـــعراء الشـــباب“ فـــي دورتهـــا 
األولى السنة الماضية. وشهدت قاعة غرناطة 
بتطوان، مؤخـــرا، تقديم الدواويـــن المتوجة 
بجائـــزة دار الشـــعر، حيث تحدث الشـــعراء 
المتّوجون عن تجربتهم مع دار الشعر وجائزة 
”الديـــوان األول“، وكيـــف كانت هـــذه الجائزة 
منطلقا لتجاربهم الشعرية الفتية، وكيف كانت 

دار الشعر مؤسسة حاضنة لمواهبهم.
وأقيم حفل تقديم وتوقيع الدواوين الفائزة 
ضمـــن البرنامج الثقافي لتظاهرة عيد الكتاب 

بتطوان في دورتها العشرين.
وأشـــار مدير دار الشـــعر بتطوان مخلص 
الصغيـــر إلـــى أن تظاهرة عيد الكتـــاب، التي 
أقيمت منـــذ أربعينات القـــرن الماضي، كانت 
تشـــهد تنظيم مســـابقات في األدب والشـــعر. 
وكان عيـــد الكتـــاب هو الذي اكتشـــف موهبة 
كبيـــرة اســـمها أحمـــد عبدالســـالم البقالي، 
أحـــد رواد أدب األطفـــال في العالـــم العربي، 
كما اكتشـــف عيد الكتاب الكاتبـــة آمنة اللوه 

والشـــاعر الغنائي أحمد الطنجاوي وشـــاعر 
الموشـــحات إبراهيم اإللغي، شـــقيق المختار 
السوســـي، وكان ذلـــك فـــي منتصـــف القـــرن 

الماضي.
واليوم، ها هي دار الشـــعر بتطوان تعود 
إلى حقل اكتشاف األصوات الشعرية الجديدة 
من خالل هذه المســـابقة الشـــعرية الوطنية، 

ومن خالل تقديم أعمال المتوجين بها.
وقد قرأ الشـــعراء المتّوجـــون قصائد من 
أعمالهـــم الفائـــزة بالجائـــزة، والتي صدرت 
حديثـــا عـــن دار الشـــعر بتطوان. واســـتهل 
الشـــاعر الفائز بالجائزة األولى ياسين نحيل 
أمســـية التتويـــج بـ“قصائـــد مـــن رصـــاص 
وشـــوكوالتة“، كمـــا يســـميها، افتتحها بقول 
ابن الفـــارض ”إن الغرام هـــو الحياة فمت به 
صبـــا فحقـــك أن تموت وتعذرا“. أما الشـــاعر 
الفائز بالجائزة الثانية محمد الساق، فقد قدم 
قصيدته ”حصاد الحـــب“، حصاد تجربته مع 

اللوعة واالشتياق.
وبإيقاع شجي أيضا، على تفاعيل الخليل، 
عزف الشـــاعر عبداإلله مهـــداد على ”الوتر ما 
قبل األخير“، عنوان قصيدة شـــّيقة من ديوانه 

”األبواب الخمســـة“، الحائز علـــى تنويه لجنة 
التحكيـــم. واختتمـــت إنعـــام أوبطيـــل حفل 
التوقيع بتقديم ديوانها ”الوهم شيء جميل“، 

الحائز على تنويه اللجنة أيضا.
وجـــاء فـــي تقديـــم هـــذه الدواويـــن أنها 
”اكتشـــافات شعرية نادرة، تم العثور عليها في 
أراضي القصيدة المغربية الواســـعة“. وأنها 
”أصـــوات جديـــدة اكتشـــفتها دار الشـــعر في 
تطوان بعد تنظيم مسابقة الشعراء الشباب“.

ســـتعلن  بتطـــوان  الشـــعر  دار  أن  يذكـــر 
عـــن الفائزيـــن بالجائزة في دورتهـــا الثانية، 
بمناســـبة اختتام الدورة الثانية من مهرجان 
الشـــعراء المغاربـــة، الذي يقام أيـــام 4 و5 و6 

مايو المقبل بمدينة تطوان.

} أبوظبــي - قدمت ليلة الثالثـــاء الحلقة ما 
قبل األخيرة من برنامج ”شـــاعر المليون“ في 

موسمه الثامن بمســـرح شاطئ الراحة 
بأبوظبي.

وقبل المنافسة بين شعراء 
األمســـية، أعلنت أسمهان 

جانبها  وإلـــى  النقبي 
حســـين العامـــري عـــن 

اسم الشاعر المترشح عن 
بتصويت  الماضية  الحلقة 
الجمهـــور بعـــد أســـبوع 

مـــن االنتظار، حيث اســـتطاع 
الشـــاعر الســـعودي نجـــم بـــن 

جزاع األسلمي التأهل عبر تصويت 
الجمهـــور إثر حصوله علـــى 70 بالمئة من 

نسبة األصوات.

وتنافس شعراء الحلقة الستة، وهم بتول 
آل علـــي وعلي ســـالم الهاملي مـــن اإلمارات، 
وصالح الهقيش الصخري من األردن، 
ومن الســـعودية نجـــم بن جزاع 
الزناتـــي  وفـــواز  األســـلمي 
العنـــزي ومتعـــب النصـــار 
ألقوا  أن  بعـــد  الشـــراري، 
تراوحت  التـــي  قصائدهم 
أبياتها بيـــن 9 أبيات و12 
بيتا، وجـــاءت حرة الوزن 
والقافيـــة والموضوع بناء 
لجنة  أعضـــاء  طلـــب  علـــى 
النقاد  من  المتكونـــة  التحكيم 
غسان الحســـن وسلطان العميمي 
وحميد السعيد، والتي قدمت آراءها في 

القصائد المقدمة.

وبعـــد إلقـــاء الشـــعراء لقصائدهم تمكنت 
الشـــاعرة بتول آل علي من حجز أول مقعد لها 
من حيث النســـب، بعـــد أن منحتها اللجنة 28 
بالمئـــة، تالها نجم بن جزاع األســـلمي وفواز 
الزناتي العنزي بحصول كل واحد منهما على 
27 بالمئة، وحل ثالثا صالح الهقيش الصخري 
26 بالمئة، أما متعب النصار الشراري فحصل 
على 21 بالمئة، وحل أخيرا علي سالم الهاملي 

إثر حصوله على 20 بالمئة.
وقـــررت إدارة البرنامج تقســـيم المرحلة 
النهائية من المنافســـة إلـــى حلقتين، أولهما 
كانت ليلة أمس، والثانية ليلة الثالثاء المقبل، 
والتي ســـيتم خاللها تتويـــج الفائز بالبيرق، 
حيث قســـمت درجات اللجنة الـ60 بالتساوي 
بيـــن الحلقتيـــن، علـــى أن تكـــون للجمهـــور 

الدرجات الـ40 الباقية.

} أبوظبــي - انطلق معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب األربعاء، في دورته الثامنة والعشـــرين 
بمشـــاركة 1350 عارضا مـــن 63 دولة من بينها 

بولندا، ضيف شرف المعرض هذا العام.
ويرفع المعرض في دورته الجديدة شـــعار 
”نبنـــي المســـتقبل“ ويقـــدم أكثر مـــن 500 ألف 
عنوان كتاب بمختلف اللغات. واختير الشـــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان ”شخصية المعرض“ 

بمناسبة مرور 100 عام على ميالده.
ويســـتمر المعـــرض، الـــذي تنظمـــه دائرة 
الثقافة والســـياحة -أبوظبـــي بمركز أبوظبي 
الوطني للمعارض حتى األول من مايو القادم.

وبمناســـبة افتتـــاح المعرض قال عيســـى 
ســـيف المزروعـــي، نائـــب رئيس لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية، إن 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يرســـخ مكانته 

كأكبر حدث من نوعه في المنطقة.
وأشـــار المزروعي إلى أهمية المشاركة في 
هـــذا الحدث الثقافـــي الدولي الذي يســـتقطب 
عشـــرات اآلالف من القراء، وُيبرز دور اإلمارات 
الرائـــد في المشـــهد الثقافي العالمـــي، وُيعّزز 
مفاهيـــم الحفـــاظ علـــى التـــراث وينقلـــه إلى 

الناشئة.

برنامج ثري

ثقافيـــا  برنامجـــا  الـــدورة  هـــذه  تشـــهد 
ممّيزا يناقش عـــدة محاور تتنـــاول التغّيرات 
والتحـــوالت التي شـــهدتها الســـاحة الثقافية 
العربيـــة فـــي الســـنوات األخيرة، إلـــى جانب 
اســـتعراضه للمشـــهد الثقافي في اإلمارات من 

خالل عدة جلسات حوارية متخصصة.
ويشـــمل برنامج المعرض نحـــو 830 ندوة 
وجلسة حوارية وحلقة نقاشية، كما يستضيف 

والمفكريـــن  الكتـــاب  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
والمثقفيـــن مـــن بينهـــم الفائـــزون بالجائـــزة 
العالمية للرواية العربية البوكر وجائزة الشيخ 

زايد للكتاب لهذا العام.
وتجتـــذب العاصمـــة أبوظبي مـــع انطالق 
كل دورة مـــن دورات المعـــرض أنظـــار العالم 
واهتمامـــه وتعيـــد التأكيد علـــى المكانة التي 
باتـــت تحتلها فـــي خارطـــة الثقافـــة العربية 

والعالمية.
المعـــرض  زوار  أعـــداد  تنامـــي  ويعكـــس 
والمشـــاركين فيه والكم الكبير من اإلصدارات 
التـــي يعلن عنها خالله، حجم التأثير والمكانة 
التي بـــات يحتلها المعرض الـــذي تحول إلى 

”عرس ثقافي“ يحتفي بالكتاب وأهله.
وتشهد الدورة الجديدة من المعرض زيادة 
في المســـاحات المحجوزة لتصبح أكثر من 35 
ألـــف متر مربع بعدد إجمالـــي للعارضين 1350 
عارضا وبزيـــادة 20 عارضا عن العام الماضي 

2017، يمثلون 63 دولة حول العالم.
وتقدم دولـــة بولندا، التي تحـــل هذا العام 
ضيفة الشـــرف في المعرض، برنامجا يتضمن 
العشـــرات من الفعاليات بهـــدف تقديم موروث 

أدبي قّيم يعود تاريخه إلى ألف سنة.
وســـيتمكن زوار المعـــرض مـــن حضـــور 
جلسات وندوات حول تاريخ الفن والموسيقى 
والســـينما البولنديـــة، بما في ذلك موســـيقى 
شوبان وسزيمانوفســـكي. كما يطلع الجمهور 
أيضـــا على ســـوق الكتب في بولنـــدا، ويلتقي 
بخبـــراء ومختصيـــن فـــي مجالـــي الترجمـــة 

والحقوق الفكرية.
كمـــا تندرج ضمن أجندة بولندا في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب فعاليـــات موّجهة 
لألطفال والناشـــئة، يقدمها فنانون وأســـاتذة 
وكتـــاب بولنديـــون مرموقون، بحســـب موقع 

المعرض اإللكتروني.
ولهواة موائد الطعام ســـيتمكن الزوار من 
التعـــرف على ثقافـــات المطبـــخ البولندي من 

خالل عروض ألمهر الطهاة البولنديين.
كما تنظم الثقافة والسياحة – أبوظبي عدة 
ندوات من بينها جلســـة ”شـــعر الشيخ زايد.. 
والتي ســـتبرز قيم  الخصائـــص والجماليات“ 

الجمال في أشـــعار الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، كونه كان يوظف قصائده لجعلها عامال 
من عوامل بنـــاء اإلمارات، إضافة إلى جلســـة 
بعنـــوان ”التنميـــة الثقافية والتســـامح، إرث 
من اإللهـــام“، والتي تتناول قصـــة الثقافة في 
اإلمارات التي انطلقت مع المرحلة التأسيسية 
األولـــى، وتمـــددت حتى شـــملت مرحلة الوعي 
والنضج والنهوض، وفق أفق ثقافي وحضاري.

والالفت في معرض هذا العام أن مؤسسات 
الدولـــة الثقافيـــة والفنية وحتى المؤسســـات 
الخاصـــة تحضـــر في هـــذه الـــدورة ببرنامج 
ثقافـــي وفكري وبعضها ببرامـــج فنية موجهة 
لألطفـــال والطـــالب، وأغلبها يحمـــل مبادرات 
جديدة لدعـــم الكتاب الشـــباب ودعـــم القراءة 
والقّراء، فمؤسســـة دبي لإلعالم طرحت مبادرة 
”موعد مجهول مـــع كتاب“ لتســـلط الضوء من 
خاللهـــا على نشـــر الوعي بخصـــوص اختيار 
الكتـــب دون االلتفات إلـــى العناوين والغالف 

وإنما التركيز على المحتوى. 
وتركز المؤسســـة من خالل هـــذه المبادرة 
علـــى تقديـــس مضمـــون الكتـــب ذلـــك ألن كل 
كتاب يســـتحق القـــراءة ألنه بمثابـــة رأي وكل 

اآلراء مرحب بها لســـماعها واالســـتفادة منها 
قدر اإلمـــكان. وعرضت المؤسســـة عددا كبيرا 
مـــن الكتب وقامت بتغليفهـــا بالكامل وحجبت 
العنـــوان والغـــالف إلعطـــاء فرصـــة لزائـــري 
المنصة الختيار كتاب كهدية عشـــوائيا ”وهو 
بمثابة موعد مجهول مع ذلك الكتاب ألن جميع 

الكتب مغلفة تماما“.
كمـــا يتواصل حضـــور جمهورية الهند في 
المعـــرض، حيث يحظى حضورهـــا هذا العام 
أيضا بثراء بارز على مســـتوى تمثيل أدبائها 
ومثقفيهـــا وســـينمائييها وإعالمييها، وأيضا 

دور نشرها وصّناع النشر فيها.

االرتقاء بالنشر

يسعى المعرض عبر فعالياته المتنوعة إلى 
االرتقاء بصناعة النشـــر والكتاب في اإلمارات 
والمنطقة لتقدم نموذجـــا عربيا متقدما وفعاال 
في ما يتعلق بحماية حقـــوق الملكية الفكرية، 
إســـهاما في تعزيز عالقة الناشـــئة من الشباب 
والطلبة باألنشطة الثقافية واإلبداعية ليكونوا 
رجـــال الغد المزدهر، فكرا وعلما وأدبا وثقافة، 

وليكونـــوا صّناع قرار شـــعوبهم في مســـيرة 
النهضة الثقافية المستدامة.

وحقـــق المعـــرض على مـــدى الــــ27 دورة 
الماضيـــة قفـــزات نوعية نحـــو االحترافية في 
صناعـــة الكتاب وبنـــاء منصة ثقافيـــة تجمع 
الناشـــر بالمؤلف وتقلص المسافة بين الكتاب 
والقـــراء وتمـــد جســـور التالقـــي والتواصل 
الثقافي بين دور النشـــر العالمية والمترجمين 
وتطرح النقاش المستجد حول الواقع الثقافي 

العربي والعالمي.
وأصبـــح ”أبوظبي للكتـــاب“ من المعارض 
الضخمـــة في المنطقة والشـــرق األوســـط من 
ناحية عدد دور النشـــر والدول المشـــاركة فيه، 
وذلـــك وفـــق االتحـــاد الدولي للناشـــرين، فهو 
يتفوق على معـــارض عالمية في هذا الشـــأن، 
وتصنف اإلمـــارات ضمن قائمة الـــدول األكثر 

التزاما بحقوق الملكية الفكرية في العالم.
واحتفـــى المعـــرض باليوبيـــل الفضي في 
دورتـــه الـ25 عام 2015 وجذب أكثر من 1125 دار 
نشر، حيث شارك أكثر من 100 كاتب في ندواته 
ونقاشـــاته، إلى جانب حضور أكثر من 248000 

زائر.
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توقـــع الكاتبـــة اللبنانية غيداء طالـــب روايتها الجديدة {بني غمازتني} الصـــادرة حديثا عن دار ثقافة

{هاشيت أنطوان/نوفل} في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الجمعة 27 أبريل.

صدرت أخيرا عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت النســـخة العربية من الرواية البوليسية 

{سر الرجل الغامض} للكاتب البريطاني كيفن بروكس.

برامج مبتكرة في الدورة الـ28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب
[ برنامج في حجم التغيرات والتحوالت التي شهدتها الثقافة العربية  [ مبادرات جديدة خاصة لألطفال والشباب

يسعى معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ بداياته في عام ١٩٨١ إلى ترسيخ ثقافة القراءة 
ــــــدى اجلميع، وقد أصبح اليوم  واالطــــــالع ورفع الوعي وتوســــــيع املدارك وتعزيز املعرفة ل
جزءا من االســــــتراتيجية الهادفة إلى حتويل أبوظبي إلى مركز رئيســــــي في عالم النشر، 
ــــــه نافذة اإلمارات إلى املعرفة واالبتكار، كمــــــا بات يعّد من أهم معارض  إضافــــــة إلى كون

الكتب في العالم.

احتفاء بمؤسس المعرض

المعـــرض أصبـــح مـــن التظاهرات 

والشـــرق  المنطقة  فـــي  الضخمـــة 

األوســـط من ناحية عدد دور النشر 

والدول المشاركة فيه

 ◄

اكتشافات شـــعرية نادرة ألصوات 

جديدة، تم العثور عليها في أراضي 

القصيدة المغربية الواسعة وطبع 

أعمالها األولى

 ◄
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دار الشعر بتطوان تكتشف أصواتا شعرية جديدة 

شاعرة تقترب من لقب {شاعر المليون}

أن نقرأ اآلخرين..

} يعّد شيوع األدب المترجم وتزايد الطلب 
عليه في بيئتنا العربية حقيقة ناصعة ال 
يمكن نكرانها، ويصّح هذا األمر مع كافة 

األلوان األدبية، وإن كان التفوق محسوما 
لصالح الرواية التي انعقدت لها راية 

السبق األدبي ألسباب كثيرة سبق أن كتبت 
عنها في تقديمي لكتابي المترجم ”تطور 

الرواية الحديثة“ الصادر عام 2016.
كان السبق أول األمر مقتصرا على 

األدب الغربي، ثم سرعان ما هّبت موجة 
ترجمة اآلداب اآلسيوية واألفريقية، ثم 

أعقبتها موجة أدب أميركا الالتينية 
بجاذبية واقعيته السحرية، وساهمت 

جائزة نوبل في ترسيخ بعض األسماء 
األدبية وسبقها على اآلخرين مثل أورهان 
باموك وسواه، غير أن أسماء مهمة ذاعت 
وانتشرت بعيدا عن صخب جائزة نوبل، 

وليس مثال ميالن كونديرا ببعيد عن 
أذهاننا.

ثمة أسباب موضوعية – كما أرى – تقف 
وراء هذه الظاهرة، ويمكن إجمال أصل 

تلك األسباب في أن الفن الروائي هو منتج 
غربي النشأة، فكان من الطبيعّي أن يتأثر 
بمجمل التطورات الثورية التي شهدتها 

البيئة الغربية وبخاصة في حقل الفلسفة 
والسايكولوجيا والعلم والتقنية، األمر 

الذي جعل الفن الروائي الغربي في حركية 
دائمة تعكس إسقاطات تلك التغيرات 

الثورية الدائمة على المنتج الروائي وعلى 
نحٍو يجعل القارئ مشدودا إلى نبض 

الحياة الحية والمتحركة دوما بعيدا عن 
النظرة السكونية التي تحيل الرواية إلى 

محض ”حّدوتة“ حكائية مفرغة من كّل 
الحموالت المعرفية والكشوفات التي ترمي 
لفّك مغاليق اإلمكانيات الخبيئة في الحياة، 

في حين انشغلت معظم الروايات العربية 
بمالعبة اللغة عوضا عن اختبار األفكار 
والكشوفات الفلسفية مما جعل الرواية 

أقرب إلى ”كاميرا“ ثابتة تصور الوقائع 
وال تؤثر في تيارها، األمر الذي بات مدعاة 

لعزوف القراء عنها.
قد يتساءل أحدهم: كيف يمكن تسويغ 
حقيقة انتشار األدب اآلسيوي أو الهندي 
أو األفريقي أو التركي وهي ليست آدابا 

غربية؟
يبدو لي أن السبب في شيوع آداب 

هذه الجغرافيات يكمن في حقائق 
ثالث: األولى هي أن هذه اآلداب نشطت 

على الساحة العالمية بعد أن رّسخت 
الجغرافيات المنتمية إليها بنيتها 

التحتية االقتصادية والصناعية، بما 
فيها المنطقة األفريقية، والثانية تكمن 
في استفادة هذه الجغرافيات من اإلرث 

الكولونيالي وتوظيف وسائله الناعمة في 
تحقيق التأثير العالمي (مثل وسائل اللغة 
اإلنكليزية والتنظيم المؤسساتي المحكوم 

بسطوة القانون)، أما الحقيقة الثالثة 
فهي وجود مهاجرين من تلك الجغرافيات 
في بلدان المركزيات الغربية مّمن وظفوا 
تجاربهم الثرية ونشروها في شكل أدبي 

حاز على القبول واالنتشار العالمي، 
وبخاصة أنهم خاطبوا القارئ الغربي 
بطريقة ال تبتعد كثيرا عّما اعتاد عليه.

أما األسباب الذاتية النحسار األدب 
العربي محليا فيمكن القول إن قراءنا، وبعد 

عقود من الهزائم الفكرية والمجتمعية، 
باتوا يفّضلون المنتجات الفكرية األجنبية 

– والرواية من بينها – في ردة فعل غير 
معقلنة أو مسّوغة، وأحسب أن هذه الحال 

سوف تستمر لعقود طويلة ما لم تحصل 
انعطافة ثورية هائلة في الوضع العربي.
ال بد في هذا المجال من اإلشارة إلى 

حقيقة مهمة: إّن المنتج األدبي برغم تأثره 
العميق برسوخ البنية التحتية في بلدان 
العالم، لكن األفكار تبقى هي المادة الخام 

التي تشكل فضاء األدب، وهو السبب الذي 
يقف وراء ظهور أعمال أدبية عمالقة في 
بلدان ذات بنية تحتية هشة مثل بلدان 

أميركا الالتينية وهو ما ال يمكن القياس 
عليه.

  لطفية الدليمي
كاتب عراقية
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زكي الصدير

} صـــدرت مؤخرًا عـــن نادي الجـــوف األدبي 
الثقافي، شـــمال الســـعودية، مســـرحية ”شرق 
للكتاب الســـعودي ماجد  األرض، غرب البحر“ 
ســـليمان (مواليد الريـــاض 1977)، وتأتي هذه 
المسرحية بعد اثنى عشر إصدارًا أدبيًا اشتغل 
عليها سليمان منذ 2011، تراوحت بين الرواية 
والقصة القصيرة والشعر ومسرحيات األطفال 
والكتابة المقالية، نذكر على ســـبيل المثال من 
الرواية ”عين حمئة“ و“دم يترقرق بين العمائم 
والّلحى“، و“طيور العتمة“، ومن المســـرحيات 
”قبعـــة تطيـــر فـــي الريـــح“، و“وليمـــة لذئاب 

شرهة“، والعديد من القصص والمسرحيات. 
مجموعـــة  كتابـــة  علـــى  حاليـــًا  ويعمـــل 
(حكايات)، وهي محاولة منه -حســـب ما يذكر 
لـ“العرب“- إلعادة السرد إلى ينابيعه األصيلة 
عبر حبكة شـــهرزاد ”أم السرد“ وذلك من خالل 
وضـــع نســـب للحكايات يرتبـــط ذهنيـــًا براٍو 

يسردها عبر توليد مغٍر.

الكاتب المتنوع

يرى سليمان أن وســـيلة واحدة للتعبير ال 
تكفـــي، فقد يكون كثيفًا فـــي جنس أدبي معين 
لكنه متشـــظٍّ في أجناس أخرى، لهذا ينتقل من 
منصة إبداعية إلى منصة أخرى. يقول ”المبدع 
دائمـــًا فـــي حالـــة تأهـــب للطيران إلى ســـماء 

جذابة أكثر، وأوســـع لمّد جناحيه في 
فضائها، الحي هو من يتغير ويتبدل 
ويتطور، الميت فقط هو الثابت على 
حالـــه، الباقي علـــى طريقتـــه وفنه 
الوحيد، وما أكثـــر األحياء األموات 
المبـــدع  الثقافـــي،  مشـــهدنا  فـــي 
الحقيقي مندفع نحو األفق األوسع، 
طالبا الركض في األرض األرحب، 
ال يعجبني المبـــدع الذي ال يجيد 
من الكتابة إال شكًال واحدًا، أليس 

ذلك مدعاة للملل؟“.
ويضيـــف ســـليمان ”أنا في 
الشعر أغني، وفي الرواية أبني 

عالمـــًا دراميـــًا أفهم من خاللـــه الحياة، 
وأصنـــع في الحوار المســـرحي مفاهيم ألفراد 
المجتمع، أتجرد في المقالة من عواطفي مانحًا 
العقل مســـاحته الخاصة، ولـــو نظرت إلى أهم 
المبدعين في العالم العربـــي لرأيتهم متعددي 
النوافذ األدبية، منفتحين على أجناس مختلفة 
ومتعـــددة. مثـــال ال حصـــرا غـــازي القصيبي 
كتب فـــي الشـــعر والرواية والقصـــة والمقال 
والمســـرح وغيره، وإبراهيم نصرالله كتب في 

الشـــعر والرواية والمقال والسينما وغير ذلك، 
وجبران خليل جبران كتب في الشعر والرواية 

والمسرح والقصة والمقال وغير ذلك“.
تدور أحداث مسرحية ”شرق األرض، غرب 
خـــالل عامـــي 2013 و2015، في منطقة  البحر“ 
مشتعلة بالحرب في العالم العربي دون إشارة 
جغرافيـــة محددة، وتشـــتمل على 13 مشـــهدًا 
مســـرحيًا، في فضاءات ثنائية الحرب والحب 
بيـــن بطلـــي الكاتب عميـــر وخاتـــون، جاعًال 
من حالـــة الخوف حبًا، ومـــن الطمأنينة رعبًا، 
فأبطاله محاصرون بهذه الثنائية بين حياتهم 
وموتهم، حيث سؤال الدم حاضر وسط ثنائية 
تحّول القـــارئ إلى متفّرج يبحث عن قدرة أحد 
الطرفيـــن الوجوديين على التســـاوي في عين 
المقاتل والخائن والهارب والعاشـــق، وكأنهما 
-بحســـب وصف أحد أبطاله- عينان في رأس 

الحياة، غير أنهما ليستا متكافئتين.
يحّدثنـــا ضيفنـــا عن مناخات المســـرحية 
قائال ”تدور أحداث المســـرحية على خارطتنا 
العربيـــة، كتبتهـــا تأثـــرًا بالحيـــاة العربيـــة 
المعاصرة التي تئن تحـــت أصوات الطائرات 
الحربيـــة، وطلقـــات المدافـــع، 
وكأي عربـــي أتمنـــى أن نبقـــى 
نحن العرب بعيديـــن تمامًا عن 
الحروب، ولكن األقـــدار ال حيلة 
بشـــخصيتي  دفعت  فيهـــا،  لنـــا 
’عميـــر’ كجنـــدي أبهـــر الســـلطة 
بجنونه العســـكري، الذي يخالطه 
الكثير من الشعور العميق بالذنب 
جراء ما يفعله بأعداء السلطة، من 
الثوار وغيرهم، وفي المقابل نجده 
المحـــب المفتون بغاليتـــه ’خاتون’ 
التـــي ما إن يعـــود إليها مـــن نيران 
الحرب حتى يستحيل إلى سبٍع وديع 

رّوضه الحب وأالن مشاعره“.
مناخات المســـرحية أخذتنـــي للتوقف مع 
كاتبنـــا عند مدى إيمان المبـــدع بقدرة الكتابة 
علـــى التفوق على الحـــاالت اإلبداعيـــة األكثر 

حضورًا لدى المتلقين كالسينما مثًال.
يعّلـــق ســـليمان ”الكتابـــة اإلبداعية اليوم 
في زحـــام مع الصـــورة والصوت والتشـــكيل 
والكاريكاتير وغيرهـــا من فنون الحياة، إال أن 
الكتابة تنفرد بأنها تمنحك حرية التخيل التي 
ال تمنحها بقية الفنون، فلو شـــاهدت فيلمًا عن 
شـــخصية تاريخية مثًال تلك الفنون البصرية 
ســـتقدم شكل الشـــخصية وصوتها وطريقتها 
بشـــكل جاهـــز ال يمنـــح خيالك فرصـــة البناء 
الخاص بك خالف الكلمـــة المقروءة، فأنت من 

خاللهـــا تصنع مالمـــح الشـــخصية وتتصور 
تقلباتهـــا وتتفهم مقاصدها، أي أنني في قراءة 
عمل أدبي أرى الشـــخصية بطريقتي بينما في 
الحالـــة المقابلة أراها كيف وضعها ورســـمها 
المخرج والســـينمائي، وهذا ما يجعل الكتابة 

اإلبداعية في تفوق مستمر“.

المبدع الجاد

عـــن قراءته الخاصة للمشـــهد المســـرحي 
المعاصر في السعودية يوضح كاتبنا أنه بعد 
رؤية 2030 اســـتعادت الفنـــون عافيتها ومنها 
المســـرح، ويجد نفســـه قريبًا من المسرح من 
جهـــة النص األدبي فقط. يقول الكاتب ”لســـت 
ضليعًا في أمور العرض والمالبس واإلضاءة، 
فتلـــك لها أهلهـــا وصناعها والبارعـــون فيها، 
لكني ســـأخبرك عن النص المســـرحي األدبي، 
هو في حالة ســـيئة، فنحن نرى كتابة نصوص 
خاصة بالعرض، نصوص شعبية (عامية) وأنا 
لســـت من أهل هذه الكتابة، وبالكاد نجد نصًا 
خاصًا باألدب مثل مســـرحيات توفيق الحكيم 
وممدوح عدوان وغيرهما، أظن أن المسرحيات 
الجادة ال مكان لها على خشبة المسرح ألسباب 

لست أعلمها“.

ال يعـــّول ضيفنا على مؤتمـــرات المثقفين 
الســـعوديين، فلـــم تعد هـــذه المؤتمـــرات وما 
حوتها من أحـــالم وطلبات تعنيـــه، فقد وصل 
إلـــى قناعـــة أن المبدع الجاد هـــو رهين بيته، 
يقرأ ويكتب وينشر أعماله بعيدًا عن الملتقيات 
الثقافية، فاإلبداع الحقيقي -بحسب تعبيره- ال 
يعيش في ظـــل التكتالت أو األحزاب مهما كان 

مسماها: اتحادا، مؤتمرا، ملتًقى… إلخ.
وإثـــر ســـؤال عـــن األثـــر الذي ســـينعكس 
مســـتقبًال على المشـــهد الثقافي بصورة عامة 
إزاء تغيرات الخطاب السياســـي السيادي في 
الســـعودية بعد القرارات واإلجراءات األخيرة 
التي تصنعها القيادة السعودية، والتي شّكلت 
مفارقة اجتماعية بين اليـــوم واألمس القريب، 
ال ســـيما في مـــا يخـــص موقفها مـــن خطاب 
الصحـــوة والتيـــار الدينـــي المتشـــدد، يجيب 
ماجد سليمان مختتما ”المشهد الثقافي اليوم 
ُمنـــح الحلـــم الذي ظـــن كل الظن أنه ســـيموت 
دون رؤيته، فالخطابات والتيارات المتشـــددة 
أّيـــا كانـــت مالمحها نحـــن اليـــوم نتعافى من 
أمراضهـــا التي عانيناها عقودًا. ولم تعد هناك 
شـــوائب تربك المشـــهد الثقافي، بـــل نحن في 
مســـاحة هائلة من الحرية، الحرية المتعّقلة ال 

المتفّلتة“.

} أبوظبــي - ينظم مشــــروع ”كلمة“ للترجمة 
في دائرة الثقافة والســــياحة بأبوظبي يوم 1 
مايو 2018 نــــدوة ثقافية خالل الدورة الثامنة 
والعشــــرين مــــن معــــرض أبوظبــــي الدولــــي 
للكتــــاب، لتوقيع ومناقشــــة الترجمة العربية 
لكتــــاب ”حالق دمشــــق: محدثــــو الكتابة في 
بالد الشــــام إبــــان العهــــد العثمانــــي (القرن 
الثامــــن عشــــر)“، للكاتبــــة الفلســــطينية دانة 
الســــجدي، والذي نقلته إلى العربّية األستاذة 
الجامعيــــة األردنية ســــرى خريــــس، وراجع 
الترجمة الكاتــــب والمترجم العراقي ســــعيد 

الغانمي.
ينتمــــي الكتــــاب إلى نمــــط مــــن التاريخ 
يدعــــى ”التاريــــخ المصغــــر“، أي ذلــــك النوع 
مــــن التاريخ الــــذي يتناول جوانــــب قد تبدو 
ثانويــــة عند مقارنتهــــا باألحــــداث المحيطة 
بقصور الملوك والعالقات الدولية والحروب، 
لكنهــــا ال تقل عنهــــا أهمية عنــــد النظر إليها 
مــــن حيــــث دالالتهــــا الثقافيــــة واالجتماعية. 
فحــــالق دمشــــق هــــذا يمكــــن أن يخبرنا عن 
وشــــبكات  ومعتقداتهــــم،  النــــاس،  عــــادات 
عالقاتهــــم اليوميــــة بشــــكل ال نحصــــل عليه 
عندما ندرس سير الملوك والقادة العسكريين 

والسياسيين.
ومن الطريف أن الحالق المقصود في هذا 
الكتــــاب كتــــب تاريخا خاصا بــــه، قد ال يكون 
قــــا كما توثَّق كتب التاريخ المعتادة، لكنه  موثَّ

تاريــــخ له وزنــــه لما فيه من صــــدق التصوير 
والعفوية. ولذا فإنه أقرب إلى إعطائنا صورة 
حقيقيــــة عن الحياة الدمشــــقية فــــي أّيامه قد 
ال نحصــــل عليها من المصادر الرســــمية ذات 

االهتمامات المغايرة.
يقــــّص الكتاب حكاية شــــهاب الدين أحمد 
بــــن بديــــر، الحّالق الدمشــــقي الــــذي ُولد في 
بيئــــة متواضعة في بالد الشــــام إبــــان العهد 
العثماني، وينتمي إلى عائلــــة من الحّمالين، 
عاشت في ضاحية تقع خارج أسوار المدينة، 
بعيــــدا عن االمتيازات التــــي يمكن أن توّفرها 
حيــــاة المدينة، واســــتطاع امتهــــان الحالقة، 
وانتهــــى به األمــــر إلى تقديــــم خدماته لطبقة 

المثقفين وِعْلية القوم.
المســــار االجتماعي الالفت الذي قاد ابن 
بديــــر نحو مركز المدينة هو الذي ســــاعد في 
تفســــير إنجازه االســــتثنائي، فقد أّلف كتابا 
تاريخيــــا في حــــوادث دمشــــق اليومية وكان 

مزيجا من األدب والتأريخ.

 ونجد في صلب هذه الدراسة طموح هذا 
الحرفي المميز ومخاوفه، لكّنه لم يكن الوحيد 
الــــذي انتهك قوانيــــن أدب التاريــــخ لتحقيق 
مآربــــه الخاصــــة، فقد انضــــم إليــــه مؤلفون 
آخرون ال تتــــالءم خلفياتهــــم االجتماعية مع 

هذا النمط من األدب.
وعلى الرغم مــــن أن جوهر هذه 
الدراسة يتمحور حول حياة الحّالق 
وعمله األدبي، فإنها تسلط الضوء 
على ظاهــــرة أدبية اجتماعية ذات 
أهميــــة تاريخية ال مثيــــل لها، إذ 
يمثل الحــــالق، والمزارع، وكاتب 
والقسيس،  والناسخ،  المحكمة، 
والجنديان، جوهر هذه الظاهرة.
تشّكل عالم ابن بدير الثقافي 
واكتسب جوهره بفضل كل ما 

هو محكّي ومكتوب. 
وســــمح له وجــــوده داخل 

دكان حالقــــة باالنفتــــاح علــــى فــــن الحكايــــة 
الشعبية وغيره من األنماط األدبية المحكية، 
ومن ثم وجد في نفسه الثقة الكافية، فاكتسب 
ســــلطة مّكنتــــه مــــن تأليف كتــــاب والتصرف 
كالعلماء بالمعنى الســــائد في عصره، مع أنه 
لم يتلق أي تدريب أو تعليم يســــمحان له بأن 

يكون عاِلما.
ُيذكر أن مؤلفة الكتاب دانة الســــجدي من 
مواليد نابلس، وأســــتاذ مشــــارك في التاريخ 

اإلســــالمي بكليــــة بوســــطن فــــي الواليــــات 
المتحدة األميركية، وسبق لها أن حّررت كتاب 
”الزنابق والقهــــوة: أنماط الحياة االجتماعية 
في القرن الثامن عشــــر من العهد العثماني“. 
كما شاركت في تحرير كتاب ”تحويل الفقدان 
إلــــى الجمال: دراســــات في الثقافــــة العربية 

لذكرى ماجدة النويهي“.
أما المترجمة سرى خريس 
فهي أســــتاذ مشــــارك في النقد 
واألدب اإلنكليــــزي فــــي جامعة 
البلقاء التطبيقية بعّمان، وتهتم 
واألدب  النســــوية  بالدراســــات 
العالمــــي، وقد صدر لهــــا كتابان 
نقديان هما ”صــــورة األمومة في 
القصــــة القصيرة لتوماس هاردي: 
دراســــة نســــوية“، و“تمثيل المكان 
والعالقــــات العرقيــــة فــــي روايات 

نادين غورديمر“. 
وترجمــــت مجموعة كتب صدرت 
عن مشروع كلمة، منها ”اإلسالم واالستشراق 
فـــــي العصــــر الرومانســــي: مواجهــــات مــــع 
لمحمد شــــرف الديــــن، و“المؤلف“  الشــــرق“ 
للكاتــــب اإلنكليــــزي أنــــدرو بينيــــت، ورواية 
”السمي“ للروائية األميركية (الهندية األصل) 
جومبا الهيــــري، وكتاب في الســــيرة الذاتية 
بعنــــوان ”تســــلق أشــــجار المانغــــا“ للكاتبة 

الهندية مادور جافري.
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يستضيف ملتقى الكتاب في املوصل نجم أمير الشعراء في املوسم املاضي الشاعر عمر عناز ثقافة

في أمسية شعرية تقام مساء الجمعة.

عقــــد محمــــد املر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشــــد، مؤخرا، جلســــة حوارية في ندوة 

الثقافة والعلوم بدبي، مع وفد من الكتاب والناشرين الصينيني.

ماجد سليمان:

الكتابة اإلبداعية اليوم في 

زحام مع الصورة والصوت 

وغيرهما من فنون الحياة

} اعتاد فيسبوك أن يصادر صور 
العري التي يرى فيها الطهرانيون 
إخالال باآلداب، ولم يعترض على 

ذلك إال دعاة التفّصي من كل قيد في 
المجتمعات الغربية، ولكن هذا الموقع 

االجتماعي العالمي أثار حفيظة السواد 
األعظم من المشتركين حيثما كانوا، 

حين بدأ يصادر األعمال الفنية، بالتعلة 
نفسها، إذ تعالت األصوات حتى في 

وسائل اإلعالم الكبرى معربة عن 
استيائها من ذلك السلوك القروسطي، 

الذي ال يختلف في شيء عن موقف 
األصوليين من الفنون بعامة، والفنون 
التشكيلية بخاصة، وتساءل أصحابها 

في استنكار ما إذا كان يجوز أن نعامل 
اآلثار الفنية كما نعامل صور المجالت 

اإلباحية.
والحق أن للمصادرة في هذا 
المجال تاريخا طويال، ولم تسلم 

منها حتى اللوحات التي ال يبرز فيها 
العري بجالء، كما في لوحات النهضة 

األوروبية في إيطاليا وهولندا، ففي 
مطلع القرن الماضي لفت الفرنسي 

مارسيل دوشامب االنتباه بلوحة ”عاٍر 
ينزل السلم“، لوحة أثارت السخط 

قبل أن تشكل منعطفا في حركة الفن 
المعاصر، وتعلن عن والدة فنان ألقى 

بظالله على القرن العشرين.
لوحة ذات منحى تكعيبي كان 

دوشامب ينوي عرضها عام 1912 في 
صالون المستقلين بباريس، ولكن 
المنظمين رفضوا تعليقها ألنها ال 
تستجيب لما ينبغي أن يكون عليه 

العري، فالعاري كما قال أحدهم ال ينزل 
السلم، وقد اعتادوا أال يروه إال جالسا 

أو مستلقيا على كنبة كما في لوحة 
”أولمبيا“ إلدوار مانيه.

وإذا كان بعضهم قد وجد األعذار 
لمصادرة القائمين على فيسبوك 

لوحَة ”أصل العالم“ لغوستاف كوربيه 
لكونها قد تصدم بعض الحساسيات 
لفرط واقعيتها، فبماذا يفسرون هذه 
المرة مصادرته صورة عن ”فينوس 
ولندورف“، تلك المنحوتة الجيرية 

المعروضة في متحف التاريخ الطبيعي 
بفيينا، والتي ُتعد تحفة فنية نادرة 

من مأثورات العصر الحجري؟ ما وجه 
اإلثارة في صنم صغير ال يتجاوز 

ارتفاعه أحد عشر سنتمترا، عتيق يرجع 
عهده إلى ثالثين ألف عام قبل الميالد؟

تراجع فيسبوك أمام الضجة 
العالمية التي أثارها الحجب، واعتذر 
لمن نشرها على صفحته، ولكنه ذّكر 

بأن سياسته في مجال اإلشهار ال 
تسمح بعرض العري الفادح وال العري 
الموحي، باستثناء التماثيل، ما يعني 

أن فنانا مثل مودلياني ال يمكن نشر 
لوحاته على هذا الموقع، حتى بعد 
مرور قرن على مصادرتها في أول 

معرض أقامه في باريس. وإذا كان العذر 
في تلك المرة أن المصادرة تمت بأمر 

من شرطي استاء من صور العري أمام 
بيته، فال عذر هنا سوى أن البشرية 

تشهد رّدة حضارية عميقة.

أبوبكر العيادي

ا أأ ك ف تا ا {{

كاتب تونسي

فيسبوك والعري

مكتبة إيطالية 

باإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} دبــي - شــــهدت نخبــــة من أشــــهر الكّتاب 
والرســــامين اإليطاليين، مؤخرًا، حفل تدشين 
أول مكتبة إيطالية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والتي افتتحتها القنصلية اإليطالية 

في مدرسة ”ICE“ بدبي.
وخــــالل حفــــل افتتــــاح المكتبــــة، ألقــــت 
الدكتورة مارشــــيال تيروسي، ممثلة المجلس 
اإليطالــــي لكتب اليافعيــــن، كلمة تناولت فيها 
مسيرة المجلس الدولي لكتب اليافعين وأبرز 
محطاتــــه، وأثنت على الجهــــود الكبيرة التي 
يقوم بها المجلــــس اإلماراتي لكتب اليافعين 
في تطوير صناعة الكتاب وتشــــجيع القراءة، 
مشــــيدة ببرنامــــج ”ضيــــف الشــــرف“ الــــذي 
يستضيف فيه المجلس اإلماراتي كل عام أحد 
الفروع الوطنية للمجلس الدولي على هامش 

مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وقالت مروة العقروبي، رئيســــة المجلس 
اإلماراتــــي لكتــــب اليافعيــــن، ”لطالمــــا كانت 
إيطاليــــا أحد أهــــم مراكــــز األدب والحضارة 
الغربيــــة، كمــــا أن اإلبــــداع الفنــــي واألدبــــي 
اإليطالي مــــن أبــــرز روافد الفكر اإلنســــاني، 
ولذلــــك أســــعدتنا مشــــاركة الوفــــد اإليطالي 
كضيف شــــرف في مهرجان الشــــارقة القرائي 

للطفل“.

حالق يؤلف كتابا أدبيا يروي فيه تاريخ دمشق
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األدب متفوق على الصورة والفنون األخرى

[ ماجد سليمان: المبدع الجاد رهين بيته يقرأ ويكتب وينشر أعماله بعيدا عن الملتقيات الثقافية
ــــــى منصة أخرى باحثا  ــــــدع فيتنقل من منصة أدبية إل قد تضيق أشــــــكال األدب على املب
ومجربًا الكتابة اجلديدة وفق شروط مختلفة ومناخات مغايرة، ليعبر عن همومه وهواجسه 
وأســــــئلته باشــــــتراطات أدبية جديدة، ال ميكن أن حتصره في قالب ثابت يضيق على أفقه 
ورؤاه. ”العرب“ حتاور الكاتب الســــــعودي ماجد ســــــليمان، وهو واحد من األدباء املنوعني 
ــــــن لم يحصروا أنفســــــهم في مجال أدبي واحد، حيث اشــــــتغل على الرواية والقصة  الذي

واملقال واملسرحية.

األديب في مواجهة الصورة (لوحة للفنان بسيم الريس)

إ

لـــو نظرنا إلـــى أهـــم المبدعين في 

العالـــم العربي لرأيناهـــم متعددي 

النوافـــذ األدبيـــة، منفتحيـــن علـــى 

أجناس مختلفة ومتعددة

 ◄

للترجمة  اإلماراتـــي  مشـــروع كلمة 

يناقـــش كتـــاب {حـــالق دمشـــق} 

ضمـــن فعاليـــات الدورة الــــ28 من 

معرض أبوظبي للكتاب

 ◄



ناهد خزام

} تدور أحداث المسلســـل السعودي ”حب بال 
حـــدود“ للمخرج مجتبى ســـعيد حـــول طبيبة 
ســـعودية شـــابة تطمـــح لتحقيـــق النجاح في 
مجالهـــا، وتتمّرد علـــى التقاليد التي تســـمح 
للزوج بعرقلة طموحها والتحكم في مستقبلها، 
ففـــي اللحظات األخيـــرة إلتمام عقـــد زواجها 
تفاجأت الفتاة بأن خطيبها الذي تحبه يشترط 
عليهـــا تـــرك عملهـــا والتفـــرغ تماما لشـــؤون 
البيت، ويضع هـــذا الموقف مريم وأهلها أمام 
خيار صعب فـــي مواجهة النـــاس والمجتمع، 
لكـــن الفتاة تتمّســـك بخيارهـــا وطموحها رغم 

صدمتها الشديدة.
ويقف والد الطبيبـــة مريم إلى جانبها 

ويعلـــن مســـاندته لهـــا فـــي قرارهـــا 
الـــذي اختارته، رغـــم صعوبة األمر 
عليه، في عزمها الســـفر إلى خارج 
البالد للعمـــل كمتطّوعة مع إحدى 

منظمات اإلغاثة.
ويجد الُمشـــاهد نفســـه هنا 
أمـــام واقعين، أحدهما متشـــّدد 
ويعانـــي مـــن االزدواجيـــة في 
حكمـــه علـــى األمـــور، ويتمثل 
فـــي شـــخصية عبدالله خطيب 
مريم، الذي يقوم بدوره الفنان 
وواقـــع  الفرحـــان،  يعقـــوب 
آخـــر أكثـــر انفتاحـــا وتفهمـــا 
لمقتضيـــات العصـــر وهو والد 
مريـــم وأســـرتها، فرغـــم هـــذه 
النظـــرة النمطية التـــي ينظر من 
خاللهـــا البعـــض إلـــى المجتمع 
للنساء،  قاهر  كمجتمع  السعودي 

ثمـــة رؤى أخـــرى ونماذج مبشـــرة 
تدحض هذه النظرة النمطية تماما.

ومريـــم هـــي نمـــوذج لغيرها من النســـاء 
الســـعوديات الالتي حّققن نجاحات في العديد 
مـــن المجـــاالت، وهي نمـــوذج مشـــرف يجب 
االحتـــذاء به، هكذا يدفعنا ســـياق المسلســـل 
الدرامي ويدفع مشـــاهديه إلى معاودة التفكير 
من جديد في دور المرأة بشكل عام ودور المرأة 

السعودية على نحو خاص. 

ويظهر المسلســـل توق الشباب السعودي 
إلـــى االنفتاح والتطلع إلـــى آفاق مختلفة، ففي 
مشهد داخل إحدى دور السينما الجديدة يدور 
حـــوار بين عبدالله وابنة خالته عن الســـينما، 
وكيف أن اإلقبال يتراجع على ارتيادها عالميا، 
فتقـــول له ”هـــذا لن يحـــدث في بلدنـــا إذا ما 
انتشرت دور العرض السينمائي، فالناس هنا 
عطشانة“، وكأننا هنا أمام إرهاصات لمجتمع 
جديد ينـــزع عنـــه محاذير الماضـــي وقيوده، 
ويســـتعد لحقبة جديدة يتم التبشـــير بها على 

كافة األصعدة.
والمسلســـل تـــم تصويره كامـــال بتقنيات 
الســـينما، وهي المرة األولى التـــي يقّدم فيها 
مسلســـل ســـعودي بهذه التقنية، ولعل خلفية 
المخـــرج الســـينمائية قد أهلتـــه لخوض هذه 
التجربة باحترافية لتظهر لنا على هذا النحو، 
فالمخرج الشـــاب قد درس اإلخراج السينمائي 

في ألمانيا.
والمسلســـل مـــن تأليف هيفـــاء المنصور، 
وبطولـــة كل من إلهام علي ويعقـــوب الفرحان 
ونجيـــب بلحســـن وخالد الحربي وســـناء بكر 
يونـــس ومؤيـــد الثقفـــي وليلى الســـلمان، 

باإلضافة إلى نخبة من النجوم العرب.
وتســـافر الطبيبـــة مريم التـــي تلعب 
دورها الفنانة الســـعودية إلهام علي إلى 
بنغالديش لعلها تنسى ذلك الوجع الذي 
ســـببه لهـــا خطيبها، ولتثبت لنفســـها 
ولمن حولهـــا أنها قـــادرة على تحقيق 
النجاح داخل بالدهـــا وخارجها أيضا. 
وتعمل مريم في أحد معســـكرات اإلغاثة 
الطبية ضمن منظمـــة أطباء بال حدود، 
ويحتـــم عليها هذا العمـــل العيش في 
المناطق المنكوبة باألوبئة والكوارث 

واالضطرابات.
وتلتقـــي مريـــم فـــي بنغالديش 
الـــذي  لويـــس  المعســـكر  برئيـــس 
يلعب دوره الفنان التونســـي نجيب 
بلحسن، كما تلتقي أيضا بزمالء من 

السعودية وبلدان مختلفة.
وتتوتـــر عالقة مريـــم بالطبيب 
لويس، كما تتعـــّرض أيضا للكثير 

من المحن، إذ يتم اختطافها على سبيل المثال 
على يد مجموعة من الســـكان المحليين، لكنها 
تعـــود من جديد لعملها أكثر قوة وإصرارا على 
النجاح وتحقيـــق الذات. وســـرعان ما تتوّطد 
عالقة مريم برئيس المعسكر لويس، وتالحقهما 
اإلشـــاعات، وتظهر األحداث مدى تعلق لويس 
بمريم، غير أن هذه العالقة الشائكة تتحّول في 
ما بعـــد إلى احترام متبادل فـــي ما بينهما، إذ 
يتفّهم الطبيب األميركـــي مدى ما في مثل هذه 

العالقة من تعقيدات.
وتستطيع مريم التغّلب على الصعاب التي 
واجهتهـــا، وتضع حـــدودا للعالقة التي تجمع 
بينها وزمالئها في المعسكر، فتردع الُمتجاوز 
وتفـــرض احترامهـــا علـــى الجميـــع من خالل 
عملها وســـلوكها. هي رســـالة مبّطنة بال شـــك 
أراد صانعو المسلســـل إيصالها لكل النســـاء 
ولكل األسر العربية، مفادها أن المرأة تستطيع 
مواجهة الصعـــاب بعلمهـــا وأخالقها وعملها 
مثلهـــا مثل الرجل تمامـــا، وال يتحّتم علينا أن 

نكون أوصياء على مستقبلها.
مسلســـل ”حـــب بال حـــدود“ يعـــد مغامرة 
جديـــدة في الدرامـــا الســـعودية، كونها المرة 
األولى التي يتم فيها تصوير مسلسل تلفزيوني 
بتقنية الســـينما، بما تفرضه هـــذه التقنية من 
أجواء مختلفة وأساليب جديدة على الصناعة 
الدرامية كاستخدام أكثر من كاميرا في تصوير 
المشـــاهد، أو أســـلوب التحميض والمونتاج، 
ليخرج لنا العمل في النهاية على نحو مرضي.
وتـــم تصويـــر المسلســـل بيـــن اإلمـــارات 
وبنغالديش ومدينة جدة الســـعودية، وتضمن 
العديد مـــن المشـــاهد المفتوحة علـــى أجواء 
مغايـــرة لمـــا تعّودناه فـــي األعمـــال الدرامية 

الخليجية، والسعودية على نحو خاص.

خلود الفالح

} يبدأ المخرج الليبي أســـامة رزق بعد شـــهر 
رمضـــان القـــادم تصويـــر أحداث المسلســـل 
الدرامـــي ”زنقـــة الريح“، الـــذي ألفـــه الكاتب 
عبدالرحمن حقيق وينتجـــه وليد الالفي، وهو 
عمـــل ضخم بـــه أكثر من 270 فنانـــا وفنانة من 

ليبيا وتونس ومصر.
وعن العمل يقول رزق لـ“العرب“، ”المسلسل 
يتناول فتـــرة حكـــم اإلدارة البريطانية لليبيا، 
تحديدا إثر هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية 

الثانية“.
وتـــدور أحداث المسلســـل في ســـنة 1945، 
بالمدينة القديمة بطرابلس، وهي حقبة صعبة 
اقتصاديـــا واجتماعيا تعايـــش فيها الليبيون 
علـــى اختـــالف طوائفهـــم، مســـلمين ويهودا، 
رغم تمييـــز البريطانيين للجاليـــات اليونانية 
واإليطاليـــة التي كانت تعيش فـــي ليبيا آنذاك 

على حساب أبناء البلد.
ويؤكـــد المخرج الليبي ”يعتبر المسلســـل 
ســـردا فنيا مهما من تاريخ ليبيـــا الذي لم يتم 

ذكره في الدراما سابقا“.
ويتابع ”ســـيقوم فريـــق العمل ببناء بعض 
المواقـــع المهمة فـــي مدينة تونـــس العتيقة، 
لعدة أســـباب أهمهـــا أن المدينـــة القديمة في 
طرابلـــس ضاعـــت مالمحها بالكامـــل ولم تعد 
تصلح لتصوير تلك الحقبة مع انتشـــار كوابل 
الكهرباء والهواتـــف وأجهزة التكييف والبناء 
الحديـــث، وكل ذلـــك ســـاهم في تغييـــر معالم 

المدينة القديمة“.
ومن هنـــاك، يضيف المخـــرج الليبي ”كان 
لزاما أن نقـــوم ببناء أهم المعالم المعروفة في 
ديكور ضخم، وال يتوفر هـــذا األمر إّال في دول 
أخـــرى، فاتجهنا إلى تونـــس التي تحتكم على 
تقنيين ُمحترفين وظروف عمل مناسبة لنصّور 
فيها، إننـــا أصبحنا على معرفة ممتازة بوضع 

اإلنتاج في تونس بعد عدة تجارب كمسلســـلي 
اإلعالنـــات  مـــن  والعديـــد  و‘عيـــاد‘  ’روبيـــك‘ 

واألغاني“.
أن العمل ستشارك  وأوضح رزق لـ“العرب“ 
فيـــه مجموعة كبيـــرة من الفنانيـــن من بينهم: 
محمـــد عثمـــان وواصـــف الخويلـــدي وفتحي 
كحلـــول وصالـــح القراد مـــن ليبيا، وســـامح 
عبدالعزيـــز وعبدالعزيـــز مخيـــون مـــن مصر، 
وهشام رستم وغانم الزرلي ونجالء بن عبدالله 

من تونس.
ويعتبر أسامة رزق أن أزمة الديكورات غير 
المتوفرة بليبيا نتيجة األحداث التي تعيشـــها 
حاليا جزء من مشـــكلة الدرامـــا الليبية، عالوة 
على أزمة الممثلين والممثالت الذين أصبحوا 
يتناقصـــون يوما بعد يوم بســـبب قلة اإلنتاج 
وقلة خريجـــي المعاهد الفنية، ويقول موضحا 
”الممثـــل المحترف أصبح ال يســـتطيع تطوير 
مهاراته بسبب ندرة األعمال، أما األزمة الكبرى 

فتتمثل في ندرة ُكّتاب السيناريو“.
وال يوجد في ليبيا إّال ثالثة كّتاب سيناريو 
مهميـــن، وهو مـــا يجعل إمكانيـــة إيجاد نص 
جيد باألمر المحال، ويؤكـــد رزق ”أحيانا تجد 
قصة جيدة، ولكن كتابتها وتحويلها لسيناريو 
درامي تكون ســـيئة جدا، كمـــا أن أزمة اإلنتاج 
ال حل لها، حيث أصبحت القنوات التلفزيونية 
الليبيـــة التي ثبت مـــن الخـــارج تدفع أبخس 
األرقـــام إلنتـــاج األعمـــال الدرامية مســـتفيدة 
مـــن ارتفاع ســـعر الصرف، ما ال يســـاعد على 
تنفيـــذ عمل ناجح، فبتنا تحـــت رحمة القنوات 
التلفزيونية التي اســـتغلت الوضع االقتصادي 
المتـــردي فـــي ليبيا حتـــى تمأل البـــث بإنتاج 

ضعيف ومتدن“.
ورزق الذي قّدم سابقا مسلسل ”دراجنوف“ 
الذي عـــّده النقاد نقلة نوعية فـــي عمر الدراما 
الليبية القصير، وهو الـــذي تحّدث عن الحياة 
الليبيـــة بعـــد 17 فبرايـــر، اعتبر أن مـــن مهام 
الدرامـــا نقـــل جزء مـــن الواقع وليـــس الواقع 
بأكملـــه. ويقول ”فـــي الدراما نشـــاهد قصصا 
مؤلمة من المجتمع ليـــس بالضرورة أن يكون 
حدث هذا األمـــر بالتفصيل فـــي الحقيقة، لكن 
للدراما رؤيتها المختلفـــة التي تقوم بالتركيز 
أكثر على المشـــاعر واألحاسيس واالنكسارات 

والخسارات، المشاهد بطبيعته يحب مشاهدة 
هذه التفاصيل وال يميل لمتابعة شخصية غنية 

مرفهة تعيش رغد الحياة“.
أن من  ويـــرى مخـــرج مسلســـل ”فوبيـــا“ 
واجـــب الدراما التركيز على مـــن هم في الظل، 
على المقهورين الذين ليس لهم صوت يعبرون 
بـــه ويفضلون البقـــاء خارج دائـــرة األضواء، 
ويضيف ”شخصيا أميل أكثر إلى تنفيذ أعمال 
تتحدث عن الشـــخصيات المقهورة المهمشـــة 
التي تعاني في حياتها وتصارع للبقاء، وأحب 

كثيرا التركيز على مشاعرهم وأحاسيسهم“.
ويرى أســـامة رزق أنه ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن يقيم المخرج الليبي صلة وثيقة مع 
الجمهور من خالل دراما موسمية، قائال ”نحن 
بحاجة لغزارة إنتاجية ومستوى عال في كافة 
التفاصيل من ســـيناريو إلى تمثيل إلى إخراج 
واألهم قوة اإلنتاج، فاالســـتمرارية في اإلنتاج 
واختيـــار قضايـــا ومواضيع تالمس مشـــاعر 
وعقل المشـــاهد من حيـــث ارتباطهـــا بهويته 
وتاريخه هي التي تجعله في تواصل مســـتمر 

مع فنه المحلي“. 
ويؤكد أحمد رزق فـــي حديثه لـ“العرب“ أن 
الوجوه النســـائية الليبية في مجـــال التمثيل 
قليلـــة جـــدا، قاصدا بذلـــك من تجيـــد التمثيل 
باحترافية عالية، قائال ”عدد محترفات التمثيل 

في بلدي ال يتجاوز العشرة مقسمة على مناطق 
ليبيـــا غربا وشـــرقا وجنوبا، إضافـــة إلى عدم 
وجود تفاوت في الفئات العمرية حتى أستطيع 

أن أختار من بينهّن“.
ويطـــرح ضيفنـــا بدوره ســـؤاال إشـــكاليا، 
فيقـــول ”ماذا أفعل عندمـــا يصبح لدّي نص به 
أكثر من خمس شخصيات نسائية رئيسية، وال 

يمكنني إيجاد هذا العدد؟“.
ويجيـــب ”علّي حينها أن أســـتعين بوجوه 
نســـائية تونســـية، فعلـــى ســـبيل المثـــال في 
كانت لدينا سبع شخصيات  مسلســـل ’روبيك‘ 
نســـائية رئيســـية، وفي مسلســـل ’زنقة الريح‘ 
الـــذي أنا بصـــدد التحضير لـــه اآلن، توجد 16 
شخصية نســـائية رئيســـية، ال يمكنني إيجاد 

هذا العدد في ليبيا“.
ويعزو ذلك إلى رفض جّل الفنانات الليبيات 
أداء بعض األدوار بســـبب التقاليد االجتماعية 
واألسرية، مّما يضعه كمخرج في مأزق حقيقي، 
حيث ترفض العديد من األسر أن تصبح بناتهّن 
ممثالت بســـبب العادات والتقاليـــد المتوارثة 
دون قناعة حقيقية، موضحا ”الفن في ليبيا لم 
يكـــن يوما بعيدا عن العادات والتقاليد ولم يتم 
إنتـــاج أي عمل به أي خـــروج عن اآلداب مثلما 
يحدث في بعض األعمال السينمائية والدرامية 

في دول عربية أخرى“.

كمـــا أّكـــد رزق أنه ”ليس هنالك ما يشـــجع 
لدخـــول المجـــال الفنـــي فـــي ليبيـــا، فاألجور 
ضعيفـــة جدا ال يمكـــن أن توفر حيـــاة كريمة، 
والســـبب الوحيد لبقاء أي فنانـــة في المجال 

الفني هو الشغف وحب الفن فقط ال غير“.
وعّلـــل أســـامة رزق غياب مشـــاركة الممثل 
الليبي فـــي المسلســـالت العربية المشـــتركة 
برفض صناع الدرامـــا العربية إعطاء الفرصة 
للفنـــان الليبـــي، نتيجة فكرة مســـبقة، مفادها 
أنه ال يوجد فن في ليبيا أساســـا، مستدال على 
ذلك بما حدث له وطاقم مسلســـله ”روبيك“ في 
تونس، بقوله ”واجهنا هذا في مسلسل ’روبيك‘ 
عندمـــا تفاجأ جميع التقنيين التونســـيين من 
مســـتوى الممثل الليبـــي، وكانـــوا يقولون لم 
نتوقع أن يكون بليبيا ممثلون بهذا المستوى، 
وأثناء تصوير المسلسل عرضت على أكثر من 

فنان ليبي أدوار في أعمال تونسية“.

التلفـــزة  ”مؤسســـة  شـــرعت   – تونــس   {
مؤخرا في تصوير أول مشـــاهد  التونســـية“ 
سلســـلة ”الفاج“ (محطة غسيل السيارات) في 
مدينة منوبة التونســـية، لتكـــون جاهزة للبث 
خالل شهر رمضان القادم على القناة الوطنية 

األولى (حكومية).
وسلســـلة ”الفـــاج“ متكونة مـــن 15 حلقة، 
وهي من بطولة نسائية لكل من سوسن معالج 
ومرام بن عزيزة وريم بن مســـعود في األدوار 
الرئيســـية، وبمشـــاركة كل من صالح مصدق 
وشـــاكرة الرماح وعلي الخميري ومحمد علي 
دمـــق إضافـــة إلى حمـــودة بن حســـين ومعز 

القديري، ومن إخراج سيف الدين الظريف.
وتطرح السلســـلة عدة مواضيع هي محل 
نقـــاش داخـــل المجتمع التونســـي على غرار 
معضلـــة البطالـــة، حريـــة المـــرأة والتفاوت 
الطبقي وغيرها من المواضيع الحارقة، وذلك 
انطالقا من عالم السيارات الذي أضحى اليوم 

من الضروريات.
ويقـــول مخـــرج العمـــل ”يكفـــي أن تركب 
ســـيارة تونســـي لتعطيك حالتها من الداخل 
فكرة عن نفســـية مالكها أو سائقها ما يسمح 

لك بالولوج إلى أدق خصوصياته“.
وتقّدم سلســـلة ”الفاج“ وضعيات ومواقف 
طريفة لمستعملي السيارات وحرفاء محطات 
غسيل السيارات، أما ملخص السلسلة فيحكي 
قصة ثـــالث فتيات جمعتهّن الُصدفة من خالل 
الحصول على دعم من إدارة التشغيل والعمل 
المســـتقل وقرض بنكي لبعث مشـــروع يتمثل 
في محطة لغسيل السيارات، ورغم عدم معرفة 
أي منهـــّن باألخرى وافتقـــار االختصاص ألي 
منهـــّن في هذا المجـــال، إّال أنهّن قّررن خوض 

غمار التجربة بكل ما فيها.
وترصـــد السلســـلة الوضعيـــات الطريفة 
التي تتعّرض لها الفتيات في المهنة الجديدة 
وخاصة مـــع الحرفاء، ومـــن المنتظر أن تبّث 
الحلقـــات فـــي المنتصـــف الثاني من شـــهر 
رمضـــان، على أن تبـــّث الوطنيـــة األولى في 
المنتصف األول منه الجزء الثاني من سيتكوم 

”نجوم القايلة“.

أسامة رزق:

الدراما الليبية تعاني شحا 

في اإلنتاج وندرة

في النصوص الجادة

وافقت النجمة نانسي عجرم على أداء أغنية شارة مسلسل رمضاني جديد يحمل عنوان {جوليا}، دراما

وهو من بطولة اللبنانية ماغي بوغصن والسوري قيس الشيخ نجيب.

كشف النجمان املصريان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم أنهما سيجسدان دور متحيلني 

في املسلسل الرمضاني {عزمي وأشجان} للمخرج إسالم خيري.
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قّدم أســــــامة رزق في العام 2014 مسلســــــل ”دراجنوف“ الذي تناول احلياة الليبية بعد 17 
فبراير 2011، من خــــــالل عائلتني واحدة مع النظام واألخرى ضده، والذي عّد أيامها نقلة 
نوعية في الدراما الليبية، وهو يســــــتعد بعد نهاية شــــــهر رمضان القادم لتصوير مسلسل 
ــــــد يتحّدث هذه املرة عن الفترة التي تلت هزمية االحتالل اإليطالي في احلرب العاملية  جدي
ــــــة وخروجه من ليبيا، وخضوع طرابلس للوصاية البريطانية. عن املسلســــــل اجلديد  الثاني

حتّدثت ”العرب“ مع املخرج الليبي، فكان هذا احلوار.

في أولى جتاربه الدرامية استطاع املخرج السعودي مجتبى سعيد أن يقّدم توليفة درامية 
مختلفــــــة ومتميزة من خالل مسلســــــله اجلديد ”حب بال حــــــدود“ والذي عرض أخيرا على 
قناة ”أم بي سي“، واملسلسل الذي تقوم ببطولته مجموعة من الفنانني السعوديني والعرب 

يستشرف بعني درامية مالمح السعودية اجلديدة كما يتطّلع إليها اجليل اجلديد.

{زنقة الريح} مسلسل ليبي بنجوم تونسيين ومصريين

{الفاج} كوميديا 

نسوية تونسية

[ عمل يروي معاناة الليبيين مع االحتالل البريطاني  [ الممثلة الليبية غائبة بسبب إمالءات العادات والتقاليد

{زنقة الريح}.. ليبيا ما بعد الحرب العالمية الثانية

{حب بال حدود} ينصف المرأة السعودية ويبشر بحقبة جديدة

مسلسل {زنقة الريح} يعتبر سردا 

فنيا مهما مـــن تاريخ ليبيا الحديث 

الـــذي لم يتـــم ذكـــره فـــي الدراما 

التلفزيونية سابقا

 ◄

أن  مفادهـــا  املسلســـل  رســـالة 

املـــرأة العربية تســـتطيع مواجهة 

بعلمها وأخالقها وعملها  الصعاب 

كالرجل تماما

 ◄

 بشكل عام ودور المرأة 
ص. 
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} لنــدن - امليزوفونيـــا حالـــة يعانـــي فيهـــا 
الشخص من كراهية ألصوات معينة، وبالنسبة 
إلـــى الكثير من املصابني قـــد تكون هذه احلالة 

سيئة إلى درجة أنهم قد يفكرون في االنتحار.
وتختلف األصوات التـــي تثير امليزوفونيا 
من شـــخص آلخـــر، ومنها األصـــوات املرتبطة 
بالفـــم كاملضغ أو التنفس أو الســـعال أو األكل 
أو األصـــوات الصادرة عن األنـــف أو األصابع 
أو اليد أو أشـــكال أخرى كالصوت الناجت عند 

الكتابة على لوحة املفاتيح وصرير القلم.
وهـــذه احلالة تؤثر على النـــاس من جميع 
األعمار، وهي شـــائعة جدا لدى األطفال، حيث 
تشير أدلة إلى أن مرض كراهية الصوت يتطور 
في مرحلة الطفولة ومييل إلى التفاقم مع مرور 

الوقت.
وقد يجد األشخاص املصابون بامليزوفونيا 
األصـــوات أكثر حدة إذا صـــدرت من قبل أفراد 
العائلـــة عوضا عـــن الغرباء، وقـــد جتعل هذه 

احلالة تناول وجبة طعام عائلية مشكلة.
أو  القلـــق  املصـــاب  فعـــل  ردة  وتشـــمل 
االشـــمئزاز، وأيضا زيادة ضغـــط الدم ومعدل 
ضربات القلـــب والتعرق وتقلـــص العضالت. 
وتؤثـــر أعراض املـــرض على أنشـــطة املصاب 
اليومية وذلك وفقا خلدمـــات الصحة الوطنية 

في اململكة املتحدة.

وذكرت صحيفة األندبندنت البريطانية، أن 
الباحثني قد درســـوا ما إذا كانـــت امليزوفونيا 
ترتبط بظروف نفســـية أخـــرى مثل طنني األذن 
والوســـواس القهـــري واضطرابـــات األكل أو 
اضطراب ما بعد الصدمة. وتشـــير أدلة إلى أنه 
رغم وجود بعض االرتباطـــات فإن أيا من هذه 
االضطرابات ال ميكن أن يفســـر متاما األعراض 
الصوتية، مما قد يشير إلى أن امليزوفونيا هي 

حالة مستقلة في حد ذاتها.
يشـــير املوقع األملاني، دويتشه فيله، إلى أن 
العلماء مييزون بني مرض ”الفونوفوبيا“ وهو 
اخلـــوف املرضي من األصـــوات املرتفعة، وبني 

مرض امليزوفونيا.
وهناك عدد كبير من البشر الذين يعانون من 
هذه املشـــكلة. ويعّد عاملا األعصاب األميركيان 
باول ومارغرت جاستربوف أول من وصف هذا 

جتاه أصوات  الشعور ”باالشمئزاز والغضب“ 
مـــا، وفق ما جاء في موقع ”في.دي.آر“ األملاني، 
حيـــث قام الزوجان ببحث حـــول هذه الظاهرة 
مطلع تسعينات القرن العشرين، وأطلقا عليها 

هذا االسم.
وأوضح الباحثان أن هذا املرض ال يتوقف 
على حدة الصوت أو تـــردده، وأنه متعلق فقط 
بتجارب شخصية مرتبطة بصوت ما، قد سببت 
للمرء هـــذه احلالة مـــن اإلحباط واالشـــمئزاز 
والغضـــب، ووفق نظريتهما فإن هذه املشـــاعر 
الســـلبية تتولد عند االســـتماع لهذه األصوات 

مرة أخرى.
ويرجـــع بعض الباحثني مبركز أمســـتردام 
الطبـــي هذا االضطـــراب للنزاعات بـــني اآلباء 
واألبنـــاء، والتـــي عادة مـــا تكثر أثنـــاء تناول 
الوجبات، وهو ما قد يربط املشـــاعر الســـلبية 

بأصوات طبيعية مثل أصوات مضغ األكل.
ونقـــل موقع ”فـــي.دي.آر“ أن لـــدى مرضى 
امليزوفونيا عدة استراتيجيات لتفادي التعامل 
مع هـــذه املواقف الســـلبية، ومـــن بينها مثال 
القيام بضوضاء أخرى لتفادي االســـتماع لهذه 
الضوضاء، أو االســـتماع للموســـيقى لتحويل 
التركيز عن هذه األصوات املســـتفزة. بينما في 
بعض األحيـــان ال يكون مفيـــدا إال جتنب هذه 

األصوات واالبتعاد عن مصدرها واالنعزال.
وحتـــى اآلن ال توجد طريقة واضحة لعالج 
املـــرض، ومازالـــت هناك عـــدة مراكـــز أبحاث 
لالضطرابات النفسية تقوم بدراسات حول هذا 

املرض.

كما اكتشـــف علماء بجامعة نيوكاســـل في 
اململكة املتحدة وجـــود تغيرات في الدماغ لدى 
األشـــخاص املصابـــني بامليزوفزنيـــا (كراهية 
الصـــوت)، مما قد يســـهم في فهـــم هذه احلالة 

وتفهم املصابني بها.
وتتفـــاوت امليزوفونيا من حالة إلى أخرى، 
فبعـــض الناس يجـــدون األصـــوات الصاخبة 
مزعجـــة، والبعـــض اآلخـــر يزعجـــه ضجيـــج 
معـــني. كما قـــد يصاب الشـــخص باخلوف من 
الضوضاء، في حني يشـــعر البعـــض بألم عند 

سماع أصوات عادية.
ووجـــدت الدراســـة اختالفـــا في النشـــاط 
الدماغـــي فـــي منطقـــة معينـــة بالدمـــاغ لدى 
املصابني عند سماعهم األصوات غير املرغوبة.

كما وجد الباحثـــون أن هناك منطقة أخرى 
كانت أصغر حجما لدى املصابني بامليزوفونيا، 

مقارنة باألشخاص العاديني.
وتكمـــن أهمية الدراســـة في أنهـــا أظهرت 
وجود تغيرات حقيقيـــة واختالفات في البنية 
الدماغيـــة بني الذيـــن يعانون من هـــذه احلالة 

وبني األشخاص العاديني.
وأجـــرى عـــدد مـــن الباحثني دراســـة على 
مجموعة أشـــخاص، ملعرفة سبب ذلك الغضب، 
ليتبـــني لهـــم أن حالـــة الغضب والقلـــق الذي 
يصـــاب بها الشـــخص عندما يســـمع أصوات 
مضغ اآلخريـــن للطعام والتي تســـمى حالتهم 
بامليزوفونيا، تعود إلى زيادة نشاط أجزاء املخ 

التي تعمل على معاجلة العواطف وتنظيمها.
وفي دراســـة أخـــرى، أجـــرى العلماء بحثا 

على 20 شـــخصا يعانون مـــن امليزوفونيا و22 
شـــخصا عاديـــا، قامـــوا بتعريضهـــم جميعا 
ألصوات مختلفة، كصوت سقوط املطر، ونحيب 

طفل، وأصوات مضغ الطعام والتنفس.
بالرنـــني  الدماغـــي  املســـح  وأوضـــح 
املغناطيســـي، أن املجموعتـــني تفاعلتـــا مـــع 
األصـــوات بنفـــس الطريقة، ولكن مـــن يعانون 
امليزوفونيـــا اســـتجابوا بشـــكل أكبر ألصوات 
املضـــغ والتنفـــس، إذ ظهر لديهم نشـــاط أكبر 
في القشـــرة املخية اجلزيريـــة األمامية، والتي 
تسهم في عملية املعاجلة العاطفية، كما تبينت 
أيضـــا معاناتهم من زيادة معدل ضربات القلب 

وحساسية اجللد.
وقال أحد الباحثني املشـــاركني في الدراسة 
ويدعى ســـوخبيندر كومار، إن األصوات التي 
يتجاهلها أغلب الناس تتســـبب في اســـتجابة 
عاطفية قوية لـــدى من يعانون من امليزوفونيا، 
إذ متنـــح عقولهـــم أهميـــة إضافيـــة ألصوات 

بعينها.
ويعنـــي هـــذا أن املصابـــني بامليزوفونيـــا 
يعانـــون فعـــال مـــن مشـــكلة حقيقيـــة، وهم ال 

يتصنعون هذه احلالة أو يتدللون.
تشير بعض الدراســـات أن هذه احلالة لها 
عالقة بالوســـواس القهري أو القلق العام، وأن 
املصابني بامليزوفونيا عرضة لالكتئاب والقلق 

بشكل أكبر.
في عام 2013، توصل باحثون من أمستردام 
إلى معيار تشـــخيصي يصنف كـــره األصوات 

كاضطراب نفسي جديد.

متالزمة حساسية الصوت قد تؤدي إلى االنتحار
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صحة
ــــــزال متالزمــــــة حساســــــية الصــــــوت  ال ت
ــــــة أو ما يطلق عليها علميا اســــــم  االنتقائي
امليزوفونيا، تثير اهتمــــــام مراكز البحوث 
ــــــة، إذ ينكب الباحثون على  العلمية والطبي
دراسة خصوصيات هذا املرض وأعراضه 
ومراحــــــل تطوره، للبحــــــث عن عالج فعال 
يساعد على التخفيف من حالة االضطراب 
والعصبية الشديدة التي تواجه املصابني 

بها.

[ العصبية والتوتر أهم أعراض املرض  [ امليزوفونيا تؤثر في جميع األعمار

} ديب - يعـــد ســـرطان الفـــم مـــن األمراض 
اخلطيرة للغاية والقابلة للتطور واالنتشـــار 
عنـــه  الكشـــف  ويتوجـــب  كبيـــرة،  بســـرعة 
مبكـــرا لضمان عالجه والتصـــدي له. وميكن 
الوقاية منه بســـهولة مـــن خالل احلفاظ على 
ســـالمة وصحة الفـــم، وذلك باتباع أســـلوب 
حيـــاة صحي وزيارة طبيب األســـنان إلجراء 

الفحوصات الدورية بشكل منتظم.
وأوضـــح الدكتـــور بير رينبيـــرج، املدير 
التنفيـــذي ملركز ســـنو دينتال لألســـنان، أن 
ســـرطان الفم ينقسم إلى فئتني، تصيب الفئة 
األولـــى منطقة التجويف الفموي كالشـــفتني 
واخلدين وكل ما بداخلها، واألســـنان واللثة 
وثلثـــي اجلهة األمامية من اللســـان واملنطقة 

الداخلية من الفم السفلية والعلوية.
أما الفئة الثانية من سرطان الفم فتصيب 
املناطق احمليطة بالبلعوم، كاملنطقة الوسطى 
مـــن احللق، والتي تشـــمل اللوزتـــني وقاعدة 

اللسان.
ويقدم الدكتور رينبيرج، اخلبير في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة للفـــم، النصائـــح التالية 

للمساعدة في الوقاية من سرطان الفم:
[ االبتعـــاد عن التبغ ومشـــتقاته: يرتبط 
التدخني بالعديد من أنواع السرطان املختلفة، 
ومن بينها ســـرطان الدماغ والرقبة وجتويف 
الفم. وأفضل وسيلة لتفادي تطور هذا املرض 
في الفـــم أو البلعوم الفموي تكمن في جتنب 

استهالك التبغ بأي شكل من أشكاله.
[ احلفـــاظ علـــى نظافـــة الفـــم: ينبغـــي 
تنظيف األســـنان بالفرشـــاة وخيط األسنان 
يوميـــا؛ ألن النظافـــة الســـيئة للفـــم تعد من 
العوامل الرئيسية خلطورة اإلصابة بسرطان 

الفم. ويجـــب تنظيف األســـنان مرتني يوميا 
باســـتخدام معجـــون أســـنان يحتـــوي على 
عنصر الفلورايد، والذي له دور فعال في إزالة 
البكتيريا، التي تتسبب في ظهور التجاويف 

والتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة.
ومن منظفات األسنان األساسية والتي ال 
يعيرها الكثيرون أهمية، التنظيف باستخدام 
اخليـــط؛ ألن اخليط يســـاعد فـــي تنظيف 35 
باملئة من سطح األسنان. كما يساعد استخدام 
اخليط في املســـاء على إزالة البكتيريا، التي 
تتغذى على جزيئات بواقي الطعام على مدار 

اليوم ومينع ظهور رائحة الفم الكريهة.

[ إجراء فحص لألســـنان بشـــكل دوري: 
يتوجب إجراء فحـــص الفم واجلوف مرة كل 
شـــهر للتأكد من ســـالمة الفم مـــن التقرحات 
أو النزيـــف أو ظهـــور بقع غيـــر طبيعية أو 
أي تورمات، فجميع هذه األعراض قد تشـــير 
إلى تطور اخلاليا الســـرطانية، وعند الكشف 
املبكـــر عن هـــذه األعراض تزيـــد فرص عالج 

املرض.
[ إجـــراء فحـــص تصوير منتظـــم: يفيد 
الفحـــص التصويـــري كل ســـتة أشـــهر في 
احلفـــاظ على صحـــة الفم، ويعتبـــر الفحص 
الوقائي املنتظم عنصرا أساســـيا للشفاء من 

ســـرطان الفـــم. فمن خالل الفحـــص املنتظم، 
يستطيع اختصاصي طب األسنان حتديد أي 
حتركات غير عادية أو الكشف عن أي عالمات 
تشـــير إلى منو املـــرض، وبالتالي مســـاعدة 
املريض على تلقي العالج املناسب في الوقت 

املناسب قبل تفاقمه.
[ عدم التعرض ألشـــعة الشـــمس لفترات 
طويلة: يرتبط ســـرطان الشـــفة باألشعة فوق 
البنفســـجية، التي حتدثها أشـــعة الشمس، 
وتؤثر هذه األشـــعة على األشـــخاص، الذين 
يعملون في الهـــواء الطلق لوقت طويل حتت 
الشـــمس، وهم من أكثـــر املعرضني لإلصابة 

بسرطان الشفة.
وللحد مـــن ظهور هـــذه املخاطـــر، يجب 
تفادي التعرض ألشعة الشمس ألوقات طويلة 
والتعـــرض للمصـــادر األخرى، التـــي تنتج 
األشعة فوق البنفسجية. وهذا ال يعني أنه ال 
يجب التعرض للشمس بشكل نهائي، بل يجب 
توخي احليطة واحلذر من كثرة التعرض لها، 
وميكن الوقاية منها من خالل استخدام مرهم 
للوقاية من الشـــمس عند التعرض ألشـــعتها 

لفترات طويلة.
[ عدم جتاهل التقرحات الفموية والنزيف 
واأللـــم فـــي الفـــم: في حـــال عدم اســـتجابة 
التقرحات الفموية أو النزيف في الفم للعالج 
املتبـــع، يجـــب مراجعة طبيب األســـنان على 
الفور لتجنب تطور املرض إلى حالة خطيرة.

[ اتبـــاع حميـــة غذائية وأســـلوب حياة 
صحـــي: يســـاعد النظـــام الغذائـــي الغنـــي 
وممارسة  واملكسرات  والفواكه  باخلضروات 
التمارين الرياضية بانتظـــام في الوقاية من 

سرطان الفم. 

النظافة والفحص الدوري يقيان الفم من السرطان

حتى األصوات البسيطة يمكنها أن تسبب اإلزعاج والعصبية

قال الدكتور هيرمان جوزيف كال إنه يمكن مواجهة اإلمســـاك لـــدى األطفال من خالل تعديل النظام الغذائي في البداية، وذلك 

بتناول الفواكه مع قشرتها وإضافة الكراوية وزيت الزيتون إلى الطعام.

الحياة
صحة

} أوضحـــت مجلـــة ”إيلـــي“ األملانيـــة أن 
مســـمار القدم (عني الســـمكة) ينشـــأ غالبا 
بســـبب وضعيات القـــدم اخلاطئة وارتداء 
أحذية ضيقة، والتـــي تضغط على أصابع 

القدم وحتتك بها.

} تتمثـــل أبـــرز أعراض التنكـــس البقعي 
املرتبـــط بالســـن في تناقص حـــدة البصر 
بشـــكل كبيـــر، أي عـــدم القدرة علـــى رؤية 
األشـــياء، التي يتـــم تركيز النظـــر عليها، 

بوضوح.

} حـــذر املعهد االحتـــادي لتقييم املخاطر 
من تناول البطاطس احملتوية على مواضع 
خضراء أو مواضع عفـــن أو درنات نابتة؛ 
نظرا ألنها حتتوي على مادة ”الســـوالنني“ 

السامة.

} قـــال أطباء أملـــان إن التقيؤ املتكرر على 
شـــكل قذائف لـــدى الرضع خالل األشـــهر 
األولى من العمر يستلزم استشارة الطبيب 
فورا وأوضحت أن ســـبب هـــذا التقيؤ قد 

يرجع إلى ”تضيق البواب“.

} حـــذر باحثون أملـــان من أن املشـــروبات 
الســـاخنة للغاية، كالقهوة، التي تزيد درجة 
حرارتها عـــن 65 درجة مئويـــة، ترفع خطر 
اإلصابة بســـرطان املـــريء ولتجنـــب ذلك، 

ينبغي االنتظار خمس دقائق حتى تبرد.

هناك مجموعة من األدلة تشـــير إلى 

أن مرض كراهية الصوت يتطور في 

مرحلة الطفولـــة ويميل إلى التفاقم 

مع مرور الوقت

◄

الفحص الدوري لألسنان يزيد فرص عالج األمراض



«الصحافـــة تعتبر جريمة… هل تدركون الخطر؟ أنا أقرأ الئحة االتهام ضدنا مرات ومرات لكنني ال أفهمها، الهدف واضح: الســـيطرة ميديا
على جمهورييت وتسليمها إلى أشخاص يسهل انقيادهم، ما يشكل تحذيرا للصحف األخرى}.

أكني آتلي
رئيس مجلس إدارة صحيفة ”جمهورييت“ التركية

} باريس - قالت منظمة ”مراســـلون بال حدود“ 
إن حريـــة الصحافة فـــي جميع أنحـــاء العالم 
مهددة من قبل رئيس الواليات المتحدة دونالد 
ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل 

معارضة.
وتتهم ”مراسلون بال حدود“ القوى الكبرى 
الثالث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، 
مشـــيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية 
باســـتمرار علـــى الصحافييـــن، وبكيـــن تقوم 
من أجل  بتصدير ”نموذجها لمراقبـــة اإلعالم“ 

خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.
وأضافـــت المنظمـــة أن حريـــة الصحافـــة 
ســـجلت المزيد مـــن التراجع فـــي العالم العام 
الماضـــي، و“أجواء من الكراهية والعداء“ ضد 
الصحافييـــن خصوصا فـــي أوروبا والواليات 

المتحدة ما يشكل ”تهديدا للديمقراطيات“.
وفي تقريرها الســـنوي، قالـــت المنظمة إن 
الصحافييـــن أصبحوا هدفا لموجـــة متنامية 

لالستبداد مع مجاهرة القادة بالعداء لهم.
وتشير خارطة المنظمة للعالم في تصنيفها 
للـــدول في مجـــال حرية الصحافـــة، إلى أن 21 
وهو  بلـــدا أصبحت في وضـــع ”خطير جـــدا“ 
رقـــم قياســـي، بعد انضمـــام العـــراق إلى هذه 
الفئـــة التي تضم أيضا مصـــر (المرتبة الـ161) 
والصين (176) وكوريا الشمالية التي بقيت في 

مرتبتها الثمانين بعد المئة واألخيرة.
الكراهيـــة  خطـــب  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
والهجمـــات على الصحافة لم تعـــد تصدر عن 

الدول المستبدة فقط.
ورأت أن التوجـــه نحـــو سياســـة ”الرجال 
األقوياء“ والشعوبية في أوروبا، التي تؤججها 
روســـيا، يهدد الحريات في المنطقة التي كانت 
يوما األكثر آمانا، مشـــيرة إلـــى أن الوضع في 

المجر وسلوفاكيا وبولندا ينذر بالخطر.
وذّكـــرت بظهور رئيـــس تشـــيكيا ميلوش 
زيمان في مؤتمر صحافي بسالح كالشنيكوف 
زائـــف مكتوب عليـــه ”للصحافييـــن“، ووصف 
زعيم سلوفاكيا السابق روبرت فيكو صحافيات 

وصحافييـــن ”بالعاهرات القـــذرات المعاديات 
لسلوفاكيا“ و”الضباع األغبياء“.

بـــال  ”مراســـلون  منظمـــة  رئيـــس  وقـــال 
”الكراهيـــة  إن  دولـــوار  كريســـتوف  حـــدود“ 
التهديـــدات  أخطـــر  مـــن  الصحافييـــن  ضـــد 

للديمقراطيات“.
وأضـــاف أن ”القـــادة السياســـيين الذيـــن 
يزكـــون احتقـــار الصحافيين يقوضـــون مبدأ 
النقـــاش العام القائـــم على الحقائـــق بدال من 
الدعايـــة. الطعـــن في شـــرعية الصحافة اليوم 

بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا“.
ولم يعـــد عداء المســـؤولين السياســـيين 
لإلعالم خاصا ”بالدول المستبدة مثل تركيا أو 
مصر“، بل أصبح يسمم األجواء السياسية في 

بعض الديمقراطيات العظيمة.
وأشـــارت المنظمة إلى إن ”نســـبة رؤساء 
الدول الُمنتخبين ديمقراطيا الذين ال يعتبرون 
الصحافـــة ركيزة أساســـية للديمقراطية وإنما 

هي خصم يعلنون نحوه البغضاء قد ارتفعت“، 
مثـــل ترامـــب والرئيـــس الفلبينـــي رودريغو 
ديتورتـــي ورئيـــس الـــوزراء الهنـــدي ناريندا 

مودي.
وقالت إن الرئيـــس األميركي يعتمد خطابا 
بغيضـــا بشـــكل صريـــح ويعتبر المراســـلين 
”أعداء الشـــعب“ مســـتخدما عبارة كان يكررها 

الزعيم السوفييتي جوزف ستالين.
واتهمت المنظمة روســـيا، بقيادة رئيسها 
فالديميـــر بوتين، ”بخنق األصوات المســـتقلة 
داخـــل حدودها وتوســـيع شـــبكة دعايتها في 
العالم بفضل وســـائل إعالم مثل روسيا اليوم 

وسبوتنيك“.
واســـتخدمت المنظمـــة لهجة أكثر قســـوة 
بحق بكيـــن، قائلة إن الرئيس الصيني ”شـــي 
جيـــن بينـــغ يقتـــرب أكثـــر وأكثر من نســـخة 

معاصرة من االستبداد“.
وقالـــت إن ”الرقابة والمراقبـــة وصال إلى 
مســـتويات غير مســـبوقة بفضل االســـتخدام 
فـــي واليته  الهائـــل للتكنولوجيـــا الحديثـــة“ 

الرئاسية األولى.
وأضافـــت المنظمة أن الحكومـــة الصينية 
”تســـعى لتأســـيس نظام إعالم عالمـــي جديد، 
خاضـــع لنفوذها بتصديـــر أدواتهـــا القمعية 

وأنظمة المراقبـــة المعلوماتية وأدوات مراقبة 
اإلنترنت“. وقالت إن ”رغبة (الصين) الواضحة 
في ســـحق كل جيوب المقاومة العامة تجد من 

يفعل مثلها لألسف في آسيا“.
ونــــددت المنظمــــة بــــأن نفــــوذ الصيــــن 
وتكتيكاتهــــا يمكــــن لمســــهما فــــي تايالنــــد 
وماليزيا وســــنغافورة. وتراجعت تركيا، أكبر 
ســــّجان للصحافيين، إلى نطــــاق الدول الـ25 
األكثر قمعا في العالم. ودانت المنظمة انتشار 
”ُرهــــاب اإلعالم“ فــــي تركيا إلــــى درجة تعميم 
االتهامات باإلرهاب ضّد الصحافيين وسجن 
غيــــر الموالين منهم اعتباطيا. وال تزال كوريا 
الشمالية أكثر الدول قمعا للصحافة على وجه 
األرض تليها إريتريا وتركمانســــتان وسوريا 
والصين، بحســــب مؤشــــر حريــــة الصحافة 

المؤلف من 180 دولة.
وتراجعــــت مالطــــا 18 مرتبة بعــــد اغتيال 
الصحافيــــة االســــتقصائية دافنــــي كاروانــــا 
جاليزيا. وبعد مقتل إحدى عشر صحافيا في 
المكســــيك أصبح هذا البلد، في 2017، الثاني 

في العالم من حيث مقتل الصحافيين.
ومع اســــتمرار أصل النزاعين المسّلحين 
في سوريا واليمن والتهم المتكررة باإلرهاب 
في مصر، اعتبرت المنظمة أن منطقة ”الشرق 
األوســــط األكثر صعوبة وخطورة لممارســــة 
مهنة الصحافة“، لكن التقرير حمل بارقة أمل 
بخصوص حريــــة الصحافة في بعض الدول، 
حيث أحــــرزت كنــــدا بقيادة جاســــتن ترودو 
تقدما وارتقت أربع مراتب لتصبح في المرتبة 
الـ18، وتنضم إلى قائمة أفضل عشــــرين دولة 

التي تهيمن عليها الدول األوروبية.
وقالت المنظمة إن ”رحيل ثالثة من أشــــّد 
أعداء الصحافة في أفريقيا يفتح عهدا واعدا 

للصحافيين“ في البلدان الثالث“.
وكالمعتــــاد، احتلت الدول اإلســــكندنافية 
قمــــة القائمة، بوجــــود النرويج فــــي المرتبة 
األولــــى كأكثــــر دول العالــــم تمتعــــا بحريــــة 
التوالــــي.  علــــى  الثانــــي  للعــــام  الصحافــــة 
وأصبحت المخاطر التي تواجه الصحافيين 
االســــتقصائيين في أوروبا محل تركيز شديد 
في األشــــهر األخيــــرة، بعد مقتــــل الصحافية 
دافنــــي كاروانــــا جاليزيا بمالطا فــــي أكتوبر 
2017 والصحافي جان كوسياك في سلوفاكيا 

في فبراير الماضي.

[ الرقابة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفضل التكنولوجيا الحديثة
لم تعد الدول الدميقراطية حصنا حلرية الصحافة بل اجتهت بعضها إلى تقويض دورها 
بإعالن العداء لها والتحريض ضد الصحافيني ووصفهم بشــــــتى األلفاظ املشــــــينة، وفقا 
ملنظمة ”مراســــــلون بال حدود“ التي نعت حرية الصحافة مع ارتفاع نســــــبة رؤساء الدول 
ــــــني دميقراطيا الذين ال يعتبرون الصحافة ركيزة أساســــــية للدميقراطية وإمنا هي  املُنتخب

خصم.

ترامب يدشن عهد التخلي عن حرية الصحافة في الدول الديمقراطية

الكراهية ضد الصحافيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات

◄ نظم نادي دبي للصحافة ثالثة 
جلسات البرنامج تحت عنوان 

”مستقبل الصحافة ووسائل اإلعالم“ 
ضمن أعمال البرنامج ”اإلعالمي 

الوطني للشباب“ الذي يهدف إلى 
تدريب المنتسبين وتأهيلهم في تسعة 

محاور في مجال االبتكار والتحرير 
الصحافي واالتصال، في حين تعنى 

محاور البرنامج بتنمية مهارات 
اإللقاء والتحرير والكتابة واستشراف 

المستقبل اإلعالمي.

◄ يعتزم رئيس وزراء التشيك أندريه 
بابيس مقاضاة صحيفة ”نوفي كاس“ 
السلوفاكية لنشرها حوارا زعمت فيه 

أنه تعاون مع أمن الدولة الشيوعي 
قبل عام 1989. وذكرت وكالة األنباء 
التشيكية ”سي تي كيه“ األربعاء أن 

الملياردير (63عاما) مؤسس حزب ”ايه 
إن أو“ الشعبوي الليبرالي يطالب 

بتعويض عن الضرر بقيمة مليون يورو 
(1.22 مليون دوالر) واعتذار.

◄ أظهر استطالع للرأي أن 91 في 
المئة من الصحافيين الفلسطينيين 

يتعرضون النتهاكات من قبل األجهزة 
األمنية الفلسطينية ترتبط بعملهم. 
وأجرى االستطالع مركز الحريات 

اإلعالمية ”مدى“، بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمي لحرية الصحافة، 

الذي يوافق 3 مايو من كل عام. 
وشمل االستطالع عينة مكونة من 182 

صحافيا من أصل 3200 هم أعضاء 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

◄ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
مساء األربعاء، عن وفاة الصحافي 
أحمد أبوحسين (24عاما)، متأثرا 

بجراحه التي أصيب بها خالل تغطيته 
للمسيرات السلمية قرب الحدود مع 
قطاع غزة. وكان أبوحسين قد ُنقل 
من غزة إلى رام الله لتلقي العالج 

في مستشفيات الضفة الغربية نظرا 
لخطورة حالته الصحية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} بيروت - وجدت وســـائل اإلعـــالم اللبنانية 
في الحملة االنتخابية موسما ذهبيا لتعويض 
ضعف إيـــرادات اإلعالنات، بينمـــا انحصرت 
إمكانيـــة الظهـــور اإلعالمـــي في المرشـــحين 
األغنيـــاء القادرين على دفع مبالغ طائلة مقابل 

اإلطاللة على التلفزيون.
وتراوحت التســـعيرة التي حددتها وسائل 
اإلعالم للمرشـــحين إلى االنتخابات النيابية، 
بين ســـتة آالف دوالر كلفـــة دقيقة على الهواء، 
و240 ألفا لحلول الضيف المرشح على برنامج 
حواري، أما الحزمة الدعائية الكاملة فقد تصل 

إلى 1.5 مليون دوالر.
وتحرم هذه األسعار المرشحين المستقلين 
وغير المقتدرين ماديا من ظهور إعالمي عادل 
مقارنة مع مرشحي األحزاب الكبرى والزعماء 
األثرياء ورجال األعمال الذين ينفقون الماليين 

من الدوالرات على حمالتهم االنتخابية.

وتقول روال مخايل، مديرة مؤسسة مهارات، 
وهـــي منظمـــة تعنى بقضايا اإلعـــالم وترصد 
االنتخابات، ”قبل شـــهر ونصف الشهر، كانت 
دقيقة الظهور في البرامج الصباحية للمرشح 
تســـاوي ألـــف دوالر، واليوم ترتفع األســـعار 
تدريجيـــا“ مـــع اقتراب موعـــد االنتخابات في 

السادس من مايو المقبل.
وتصل كلفـــة الدقيقـــة حاليـــا على بعض 
القنـــوات التلفزيونية الخاصة إلى ســـتة آالف 
دوالر، فيمـــا يتعيـــن على المرشـــح دفع ثالثة 
آالف دوالر مقابل مداخلة لمدة ربع ساعة على 

المحطات اإلذاعية، وفق مخايل.
على الئحة باألســـعار  وحصلت ”مهارات“ 
من أشخاص يعملون في الحمالت االنتخابية 
للمرشـــحين الذين تلقوا عروضا من وســـائل 

اإلعـــالم. وتضيـــف ”إنـــه موســـم انتخابـــي 
استبشـــرت به المؤسســـات اإلعالميـــة خيرا 

لتقدم عروضا تصل إلى 1.5 مليون دوالر“.
ولطالما شـــكلت االنتخابات مصدر تمويل 
رئيســـيا لوســـائل اإلعالم اللبنانية المعروفة 
باعتمادهـــا على المـــال السياســـي وتبعيتها 

لألحزاب واألفرقاء السياسيين المختلفين.
وتعيـــش الصحافة اللبنانية منذ ســـنوات 
أزمـــة جـــراء الجمـــود الـــذي طبـــع المشـــهد 
السياسي منذ العام 2011 مع اندالع النزاع في 
ســـوريا المجاورة وتراجـــع التمويل الداخلي 

والعربي.
وبرغم انقسام وسائل اإلعالم بين األفرقاء 
السياســـيين، تبقـــى بعض القنـــوات منفتحة 
على غالبية التيارات السياسية، ما يرفع كلفة 

الظهور عبر شاشاتها. 
وتـــرى مخايـــل أن ”المتمول هـــو الوحيد 
القادر علـــى الوصول إلى الســـلطة في لبنان، 
ووحـــده لديـــه الحق والقـــدرة علـــى الظهور 

اإلعالمي“.
وقدمت وســـائل اإلعـــالم اللبنانيـــة لهيئة 
اإلشـــراف علـــى االنتخابات المكلفـــة بمراقبة 
اإلعالن االنتخابي وإنفاق المرشـــحين، لوائح 
أســـعار لما يعرف بـ“اإلعالن االنتخابي“، لكن 

يبدو أنها لم تلتزم بها.
وتشير مخايل إلى أن وسائل اإلعالم ُتحجم 
عن إرســـال عـــروض مكتوبة إلى المرشـــحين 
خشـــية مالحقتها من الهيئـــة، وغالبا ما ”يتم 

تداول األرقام شفهيا“.
ووفقا للقانون، فإن تلفزيون لبنان الرسمي 
وحده المخول اســـتضافة مرشـــحين من دون 
مقابل، وهو ما يعطي مســـاحة لالئحة طويلة 
من المرشحين الذين ال يجدون سبيال للوصول 
إلى وســـائل اإلعـــالم الخاصة. لكـــن تلفزيون 
لبنان ال يمنحهم حكما جمهورا واسعا، إذ أنه 

بين الشاشات األقل جذبا للمشاهدين.
علـــى  اإلشـــراف  هيئـــة  رئيـــس  ويقـــول 
االنتخابات القاضـــي المتقاعد نديم عبدالملك 
”ليـــس لدى الهيئـــة أي علم بمثل هـــذه األموال 

التـــي تطلبها وســـائل اإلعالم. ويقر  الطائلة“ 
بأن ”وســـائل اإلعالم ال تلتزم بالقانون لناحية 
أن تذكـــر عندما تقوم بـــأي إعالن انتخابي أنه 
مدفوع األجر ومن هي الجهة التي طلبته منها، 
كمـــا ال تلتـــزم بصـــورة عامة بتقديـــم التقرير 
األســـبوعي للهيئة حول إعالناتها“. وقد تأخر 
تشـــكيل هيئة اإلشراف، فلم تتمكن منذ البداية 
مـــن رصـــد مخالفـــات المرشـــحين واإلعالم. 
واستقالت منها في 20 أبريل الممثلة الوحيدة 
عـــن المجتمع المدني ألســـباب عدة بينها عدم 
توفـــر المـــوارد الالزمـــة، وعدم قـــدرة الهيئة 
”علـــى مراقبة اإلعالم وال اإلعـــالن وال اإلنفاق“ 

االنتخابي.
وفي مقر هيئة اإلشـــراف على االنتخابات 
في بيروت، ينهمك 25 موظفا يوميا في مراقبة 

وســـائل اإلعـــالم، وتضـــع إحداهـــّن صحيفة 
أمامهـــا وتقرأهـــا بتمعن، وُتســـجل أخريات، 
على غـــرار منـــال عزالديـــن (34 عامـــا)، على 
جداول أمامهـــّن توقيت ظهور المرشـــح على 
المخصصة  والمدة  واإلذاعـــات،  التلفزيونات 

له والمخالفات.
وتقـــول عزالديـــن ”نالحـــظ كمراقبين أن 
الوســـيلة اإلعالمية تســـتقبل ضيفـــا أكثر من 
غيـــره بحســـب خطـــه (السياســـي)، ويتكرر 
اســـتقبالها له“، مضيفة ”هناك مرشـــحون ال 
تســـمع بهـــم وال تراهم ألنهـــم ال يحظون بأي 

ظهور إعالمي“.
وتختلف االنتخابات الحالية عن سابقاتها 
بإقرار النظام النسبي في قانون االنتخاب، ما 
قد يتيح لناشـــطي المجتمع المدني واألحزاب 

الصغيـــرة الوصـــول إلـــى البرلمـــان في حال 
نيلهم حدا معينا من أصـــوات الناخبين. لكن 
المبالـــغ الكبرى التي تطلبها وســـائل اإلعالم 
تحـــول دون ظهور هؤالء على وســـائل اإلعالم 
التقليديـــة، مـــا يجعلهم يركـــزون على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي من فيســـبوك وتويتر 

وإنستغرام لعرض برامجهم.
وتقول لوري حيطايان، المرشحة المستقلة 
على الئحـــة ”كلنا وطني“ فـــي بيروت، ”هناك 
صعوبة فـــي أن نجد تلفزيونات أو إذاعات أو 

صحفا تضيء على الوجوه الجديدة“.
وتوضح ”ليســـت لدينا أمـــوال طائلة، من 
يســـتطيع اليوم أن يدفـــع 20 ألف دوالر مقابل 
نصف ســـاعة فقـــط مـــن غيـــر المتمكنين أي 

السلطة واألحزاب التقليدية التي نعرفها؟“. 

[ مواقع التواصل االجتماعي مالذ المستقلين لعرض برامجهم االنتخابية  [ أجندة القنوات السياسية ال تمنع بث الخدمات الصحافية
موسم تعويض خسائر اإلعالم اللبناني يبدأ مع الحملة االنتخابية

مــــــع اقتراب موعد االنتخابات النيابية في لبنان في الســــــادس من مايو، تزداد تســــــعيرة 
الظهور اإلعالمي للمرشــــــحني، وبلغت أرقاما خيالية جعلتها حكرا على األغنياء فقط، مع 
عــــــدم قدرة الهيئة املشــــــرفة على االنتخابات على مراقبة اإلعــــــالم وال اإلعالن وال اإلنفاق 

االنتخابي.

موسم انتخابي يغدق 1.5 
مليون دوالر على وسائل 

اإلعالم

روال مخايل:

الحساب بالدقيقة
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} مقديشــو - لطاملا غاب صوت الصوماليني 
علـــى الشـــبكات االجتماعية، لكن فـــي األيام 
األخيـــرة اســـتطاع هاشـــتاغ #الصومـــال_
تتحدث أن يكســـر القاعدة إذ أصبح ترندا في 

عدة دول عربية.
وضمن الهاشـــتاغ، نشر مستخدمو تويتر 
معلومات وصورا من بالدهم التي تظهر أنها 

بدأت تتعافى بعد أن أنهكتها احلروب.
وتأتي أهمية هذه احلملـــة إلظهار الوجه 

اآلخـــر للصومـــال (الواقع مبنطقـــة القرن 
األفريقي في شـــرقي أفريقيا)، الذي 

املســـتوَيني  علـــى  جتاهلـــه  مت 
أظهرت  إذ  والدولـــي؛  العربي 
صـــورة منطيـــة ســـيئة عن 

”املجاعـــة  وهـــي  البـــالد، 
واإلرهـــاب  والقراصنـــة 
واحلروب“، وفق القائمني 

على احلملة.
وجدير بالذكـــر أن تاريخ 

باحلـــروب  ملـــيء  الصومـــال 
والصراعـــات، ومعظـــم فصولـــه 

كتبته القوى االســـتعمارية الغربية 
منذ القرن التاسع عشر.

وخالل ســـنوات النضال الصومالي، ركز 
اإلعـــالم العربي والغربي علـــى املجاعات إثر 
احلـــروب، والتـــي هـــددت حيـــاة املاليني من 

الصوماليني.
وكتـــب معلق في هذا الســـياق ”للصومال 
جوانب لن تســـمعها في القنـــوات الفضائية، 
إذ كثيرا ما نســـمع اإلعـــالم العربي والغربي 
يتحدث عن الصومال كمثال للدمار. حاول أن 

تزيل الســـتارة التي وضعها اإلعالم عن جمال 
وطبيعة الصومال“.

ويذكر أن الناشـــطني غـــردوا أيضا ضمن 
Somalia_#” بعنـــوان  باإلنكليزية  هاشـــتاغ 

.“speaks
وأظهـــرت العديد من الصور التي نشـــرت 
حتـــت تعليـــق ”الصومـــال ينهـــض حّيـــوه“ 
الطبيعـــة اخلّالبـــة واخلضـــراء والشـــواطئ 

النقية املمتدة إضافة إلى البنايات اجلديدة.
وجدير بالذكر أن عدد ســـكان الصومال 
يبلغ أكثـــر من 14 مليون شـــخص، 

وفق إحصائية في عام 2016.
وكتبـــت مغـــردة ”إذا 
أردت معرفة حال ســـوريا 
إذا  الســـوريني،  اســـأل 
أردت معرفـــة حال العراق 
وإذا  العراقيـــني،  اســـأل 
أردت أن تعـــرف الصومال 
وأضافـــت  أهلـــه“.  اســـأل 
”الصومال_تتحـــدث بعـــد أن 
صمت 30 عاما وصمتم معه صمت 
القبور وتفنن اإلعالم الفاجر في تشـــويه 
حقيقتنـــا، لكنه اليوم ســـيتحدث بصوت عال 

ليخبر العالم عن سر اختفائه“.
ويؤكد صوماليون أن أبناءهم ”هم األمل“ 
و“هـــم ال يقلون حقـــا عن أبنائكـــم بعد كل ما 
عانينـــاه بســـبب احلـــرب األهليـــة القامتة.. 
نريدهم أن يبـــدأو من حيث انتهينا نحتاجهم 

ليبنوا لنا صوماال أجمل“.
وغـــرد معلق باســـم محمـــد فـــرح ”قالوا 
(الصومال)، قلت لهم دعني أخبركم عن املعنى 

فإن اســـمي يعرفني، فالكلمـــة ’الصو‘ معناها 
احلـــب (النافة) وهـــو من احلروف املســـاندة 
للفعـــل وخاصة فعل األمر، وفعل  ’مال‘ مبعنى 
’احلـــب له‘ ألن شـــعبي كـــرمي من نوعـــه يكرم 
ضيفـــه باحلليب، مبا أن اســـمي يعرفني فإن 

كرامتي فوق كل شيء“.
وأكد مغرد يدعى مختار ســـليمان ”شـــهد 
الصومال في الســـنوات األخيـــرة العديد من 
بفضـــل  الســـريعة،  االقتصاديـــة  التطـــورات 
تعيشـــه  الـــذي  النســـبّي  األمنـــّي  التحّســـن 
مقديشو. وتشمل هذه التطورات مجاالت عّدة 

أبرزها البنوك“.
وقالت ناشطة على فيسبوك ”#الصومال_
تتحدث أكتر هاشـــتاغ نشط في معظم البلدان 
العربية والشرق األوسط! وصل املرتبة الرابعة 
في الســـعودية.. الصوماليون يقدمون صورة 
جديـــدة عن بلدهم، الصومال الذي لن تراه في 
اإلعالم تراه على الشبكات االجتماعية! .. انس 

الصورة النمطية!“. 
فيمـــا كتب مغـــرد عربـــي ”كنـــت أظن أن 
الصومـــال بلد فقير وشـــعبه يفتقر للتحضر، 
ولكن مبتابعة الهاشـــتاغ أدركت أن من زرعوا 
فينا هذه األوهام يعانون من أمراض التعصب 
واجلاهليـــة األولـــى وأن عـــدم االنفتـــاح على 

العالم يجعلنا نقبع في الظلمات“.
ويذكـــر أن بعـــض املغرديـــن حاولوا طبع 
الهاشـــتاغ بصيغة سياســـية لتصفية بعض 

احلسابات، وهو ما رفضه مغردون. 
وكان الفتا، مسح بعض املغردين لتغريدات 
سابقة ونشر تغريدات جديدة مناقضة. وقالت 
مغـــردة ”نحن نشـــكر كل الـــدول العربية على 
إســـهاماتها في أحلك حـــاالت البلد، ونخص 
بالذكر الشـــعب اإلماراتي الـــذي نكن له احلب 
والعرفـــان، وال ينكر ذلـــك إال جاحد كفور، وال 

نريد خسارة األصدقاء على حساب أزمات“.
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@alarabonline
قرر تطبيق واتســـاب عدم إتاحة خدمة التراســـل الفوري للمراهقين تحت سن ١٦ عاما في أوروبا. وحتى اآلن، يجب أن يكون 

عمر مستخدمي خدمة الرسائل الفورية الشائعة ١٣ عاما على األقل، لكن الشركة تنوي فرض قواعد أكثر صرامة قبل تقديم 

قواعد خصوصية البيانات الجديدة في االتحاد األوروبي الشهر المقبل. 

} واشــنطن - حصـــل مقطع فيـــدو ظهر فيه 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب ينفض 
”قشـــرة الرأس“ عن ســـترة الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، على مشـــاهدات قياســـية 

على الشبكات االجتماعية.
وقبيـــل املؤمتر الصحافي الـــذي عقد في 
البيت األبيـــض الثالثاء بني ترامب وماكرون 
الـــذي اســـتهل االثنـــني زيـــارة رســـمية إلى 
الواليات املتحـــدة، التقطت عدســـات املكتب 

البيضاوي اللقطة الغريبة.
يرحبـــان  الرئيســـان  كان  حـــني  ففـــي 
بالصحافـــة، اســـتهل ترامـــب حديثـــه قائال 
”تربطنا صداقة وثيقة، وهذه ليســـت أكاذيب 
على تلك  (fake news)“، وفي داللة ”حســـية“ 
عن  الصداقـــة، قام بنفض ”قشـــرة الـــرأس“ 
سترة الرئيس الفرنسي، قائال “وللداللة على 
تلـــك الصداقة، ســـأنظف هذه القشـــرة، لكي 
يصبح مثاليا“، ثم استدرك قائال ”وهو مثالي 

ورائع بطبيعة احلال“.
ضحكات  وأثارت تلك ”الطرفـــة الغريبة“ 

الضيف الفرنسي.
 dandruff# وعلى الفـــور تصدر هاشـــتاغ
(قشـــرة الشـــعر) الترند األميركي والفرنسي 

على تويتر.
وعاب فرنســـيون على رئيســـهم سكوته 
املطبـــق، مؤكديـــن أنـــه كان عليـــه أن يقول 
لـــه ”ما رأيـــك لـــو اهتممتك بصلعـــك“، وفق 

ساخرين.
واشتعل تويتر سخرية من املوقف احملرج 

الذي تعرض له ماكرون.
وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

فيما تفاعل معلق:

وقال آخر:

فيما درس آخر لغة جسد ترامب مؤكدا:

وال يتوقـــف ترامب عن إثـــارة اجلدل بعد 
كل لقاء مع زعيم سياســـي. ونشر مستخدمو 
الشـــبكات االجتماعيـــة أرشـــيفا مفصـــال ملا 

أسموه ساخرين ”بطوالت الرئيس“.
ويقول مغردون 
إن ترامب ”يعاني 

عقدة الشعر“ 
وحوروا 

عبارة ”أميركا 
أوال“ التي 
اتخذهـــا 

ترامب 

شعارا حلملته االنتخابية إلى ”الشعر أوال“.
وتهكم آخر:

وكتبت مغردة:

تساءلت أخرى:

كما اســـتغلت بعـــض مـــاركات التجميل 
الفرصة للترويج ملنتجاتها. وجاء في حساب 

إحداها تعليقا على صورة ملنتج:

فيما اختار مغـــردون أميركيون االعتذار 
للفرنسيني ردا على األسلوب الفج لرئيسهم. 

وقال مغرد في هذا السياق:

وكتبت مغردة:

وشارك مغردون على تويتر صورا ومقاطع 
فيديو لشعر الرئيس األميركي. 

وأعـــاد معلقون نشـــر صور لتطاير شـــعر 
الرئيـــس األميركـــي آخرها يـــوم 5 أبريل عند 

صعوده الطائرة.
شـــعر  األميركيـــون  يقـــارن  مـــا  وكثيـــرا 
الرئيس بشـــعر شـــخصيات الكرتون اخليالية 
الواقعيـــة  وباخلضـــار  غيـــر  بتســـريحاتها 

واحليوانات أيضا. 
كما نشـــر الكاتـــب مايكل وولف في شـــهر 
يناير تفاصيل عن تصفيفة شـــعر الرئيس غير 
االعتياديـــة، نقـــًال عن الدعابـــات التي تقصها 

ابنته إيفانكا ترامب ألصدقائها.
وكان الكاتـــب مايكل وولف قـــال في كتابه 
Fire and Fury ”النار والغضب“ ”لطاملا أخبرت 
إيفانـــكا أصدقاءهـــا بدقـــة عن شـــعر والدها، 
الـــذي يحيط مـــن كل اجلهـــات ببقعـــة فارغة 
متاما من فروة الرأس، يغطيها بشـــعر اجلبهة 
والصدغني، ويرش الـــرذاذ املثبت ليتأكد أنها 

لن تظهر أبدا“.
وادعى الكاتب أيضا أن شعر الرئيس البالغ 
من العمر 71 عاما، لم يعد أشـــقر طبيعيا، وقال 
”يكمن ســـر لون شـــعر ترامب في اســـتخدامه 
ملنتـــج يدعى Just for Men، والذي يوضع على 
الشعر إلخفاء الشـــيب، وكلما بقي وقتا أطول 
كلما أصبح الشـــعر أغمـــق“، وأضاف ”حصل 
ترامب على لون شـــعره البرتقالي بسبب عدم 
صبره على 
وضع 
املنتج 
لوقـــت 
طويل“.

@n_santama
كان ماكرون بطال في احلفاظ على رباطة 
جأشــــــه بينما كان محاطا بغريب ال يجيد 

التصرف.

@duh_commonsense
أنا آســــــف جدا فرنســــــا. أنا آســــــف. مع 
 TrumpTrainWreck# ــــــر.  التقدي خالص 

# #dandruff

@AyushGlobal  
ــــــوج مئة باملئة طبيعــــــي ال يحتوي على  منت
ــــــة، وهو مفيد جدا في عالج  مواد كيمياوي
تســــــاقط الشــــــعر والقشــــــرة، مــــــا يجعل 
ــــــوي على احلنة  الشــــــعر المعا وقويا. يحت

والشيكاكاي.

@BarMath 
هــــــل تذكرون أن الرئيس األســــــبق رونالد 
ريغان حني أخبر رئيســــــة الوزراء السابقة 
مارغريت تاتشر أن لديها بقايا ورق حّمام 

dandruff# .على حذائها؟ ال ، أنا ال

@emilie
#ترامب يقول إنه ســــــوف يخّلص ماكرون 
من القشــــــرة، ما القشــــــرة التي يقصدها 
ــــــس األميركي حتى تصبح فرنســــــا  الرئي

مثالية؟

@M_U_Elozy 
كان مــــــن املمكن أن تتجنب هــــــذا املوقف 
تســــــتخدم  ــــــت  كن ــــــو  ل ماكــــــرون  ســــــيد 
head&shoulder الشــــــامبو رقــــــم واحد 
ــــــم للقضاء نهائيا على القشــــــرة  في العال

وتسوس األسنان.

@jeanjean
ــــــني: بنفض  ترامــــــب يهــــــني ماكــــــرون مرت
القشــــــرة عن كتفــــــه وبطريقــــــة مصافحته 
اخلشــــــنة والتي قاومها مفكرون، ثم ملاذا 
ــــــة وهو املدافع  يتحــــــدث ماكرون اإلنكليزي

الشرس عن الفرنكفونية؟

@AzureHandsom 
ترامب فصل على ماكرون االســــــتهبال.. 
ــــــك عالقة مميزة جدا  يقــــــول نحن فعال منل

حتى أني سأزيل القشرة عنه.

 @Barneysome 
الرجل أحمق والكلمــــــة التي تخرج منه ال 
ــــــى أي نوع مــــــن ”الفالتر“… حتى  متّر عل
ــــــه ولغــــــة جســــــده ال يقيدهــــــا أي  تصرفات
نوع من البروتوكول أو البرســــــتيج… آخر 
ــــــه محاولة إزالة القشــــــرة من على  حماقات

كتف ”الفرنسي“ األنيق ماكرون. 

@hadya442 
ــــــى أناقة  ــــــس األميركي حريص عل الرئي
ــــــا ــــــك ي ــــــا جمال ــــــس الفرنســــــي، ي الرئي

ترامب. 

وسائل اإلعالم

العربية والغربية تركز 

فقط على المجاعات 

في الصومال إثر

 الحروب
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دبلوماسية قشرة الشعر 

ترند فرنسي_أميركي

ــــــب متقدمة ضمن قائمة  #الصومال_تتحدث هاشــــــتاغ احتل فــــــي اليومني املاضيني مرات
الهاشــــــتاغات األكثر تداوال على تويتر. واعتبر مســــــتخدموه أنه جنح في كســــــر الصمت 

اإلعالمي املطبق في الصومال.

أبرز تغريدات العرب

EyadAbdulrhman

Alarabquotes osamagharib1 LASTWISDOM1

alfarhan @Athbi

SalehAlshehi ahmedaabed202

ترعبك املرآة؟
 أنا أيضًا ترعبني األسئلة، 

م به العمر فجأة! من مّنا ال يخيفه أن يتقَدّ

”كل فراق فطام، و كل تخل فطام، كل هزمية 
فطام، وفي كل جناح فطام، الفطام هو 

الثمن الذي نؤديه عند كل محطة للعبور 
نحو رغباتنا، نحو طموحاتنا، نحو 

املجهول املغري، ونحو حتفنا أيضًا“.

قفة رمضان التي تخلو من اللحوم 
والطيور ال تكفي إلدخالك اجلنة.. 
لكنها قد ُحتّسن وضعك في جهنم!

مصادر املعرفة اإلنسانية:
-اإلدراك باحلواس، 
-التجريب والتعلم، 

-طرح األفكار املتداولة، 
-"قالوا له" هو داء األمم املتخلفة.

يقولون في الرياض مطر، 
من لديه معاملة حكومية متعرقلة 

أو دفعات عقود لم يستلمها، فليسرع 
ليقفل مواضيعه. النفسيات تتحسن 

بشكل كبير بسبب املطر.

تقريبا كل العرب على اإلنترنت 
يتحمسون لذكر أي نقطة سلبية على أي 
أمر سواء كان منتجا، تطبيقا، شخصية 
أو حتى مقالة لكنهم يترددون كثيرا في 

ذكر اإليجابيات.

في تطبيقات التواصل االجتماعي
 هناك من يشاهد الصور، 

وهناك من يقرأها.

محمد صالح لو استمر على هذا املستوي 
جماهير ليفربول ستصوم معنا رمضان 

هذا العام.

تتابعوا

IbrahimNasrllah
إبراهيم نصرالله
روائي فلسطيني.

انس الصورة النمطية

#الصومال_تتحدث بعد صمت طويل
[ مغردون صوماليون يقدمون صورة جديدة عن بالدهم 

هاشتاغ اليوم

@AZPATRICK
ــــــق ماكرون شــــــعره  ال أســــــتبعد أن يحل
ــــــرى هل  ــــــز، لكن ت ــــــى طريقــــــة املارين عل
ــــــة؟ الحظوا  اللقطــــــة مقصــــــودة أم عفوي
ــــــراء لغة  املصافحــــــة بعدهــــــا! ما رأي خب

اجلسد؟

ملنتـــج يدعى Just for Men، والذي يوضع على ويقول مغردون و ر و وي
”إن ترامب ”يعاني

عقدة الشعر“
وحوروا

عبارة ”أميركا 
التي أوال“
اتخذهـــا 
ترامب

ى ع يو ي و ى ي ج
وقتا أطول  الشعر إلخفاء الشـــيب، وكلما بقي
كلما أصبح الشـــعر أغمـــق“، وأضاف ”حصل
ترامب على لون شـــعره البرتقالي بسبب عدم
صبره على 
وضع 
املنتج 
لوقـــت 
طويل“.
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عالم دراسة األشجار اإلسباني كارلوس ماجدالينا يجوب العالم محاوال إنقاذ أنواع نباتات مهددة 

بخطر، ألنه يعتبرها حيوية بالنسبة للتنوع البيئي، ولبقاء الجنس البشري.

معهد حماية النباتات في الجزائر يهتم بتربية حشـــرات محلية أو مســـتوردة في ظروف مناســـبة 

قبل إطالقها في الحقول بأعداد محددة تتالءم مع عدد الحشرات الضارة. بيئة

} الجزائر – ال شــــيء تغّيــــر تقريبا في معهد 
حمايــــة النباتــــات في الجزائر منذ تأسيســــه 
قبــــل تســــعين عاما مــــع مجموعتــــه الفريدة 
من الحشــــرات الميتة، إال بعض الفســــاد في 
صفقات استيراد األدوية والمبيدات المقاومة 

للحشرات والتي تتكّفل بها الدولة.
في وســــط حديقــــة تمتــــد علــــى أكثر من 
ثمانية هكتارات تكســــوها أشــــجار الصنوبر 
والزيتــــون، يقع معهــــد حمايــــة النباتات في 
الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الذي 
حفظــــت في أحد مبانيه أكثر من ثمانية آالف 

صنف من الحشــــرات مقّســــمة إلى 3814 
نوعا و399 عائلة.

تؤكــــد رئيســــة قســــم الحشــــرات 
فــــي المعهــــد المهندســــة فتيحة بن 

عبدالرحمــــن أن الهدف األساســــي 
من جمع الحشــــرات ودراســــتها 

حياتها  مراحــــل  جميــــع  فــــي 
”مــــن البيضــــة إلى الــــدودة 
ثــــّم الفراشــــة“ هــــو ”فهــــم 
وكميته،  غذائهــــا  طبيعــــة 
حتى نتمكن مــــن الحّد من 

ضررها“.
ليس  ”العــــالج  وتقول، 

دائمــــا باألدويــــة الكيمياوية ولكــــن في كثير 
من األحيان نســــتعمل العالج البيولوجي، أي 

مكافحة الحشرات بحشرات أخرى“.

فُتربى في أحد األقســــام حشرات ”مفيدة“ 
قبل إطالقها في البساتين لتقوم بمهمتها في 

التهام الحشرات الضارة.
وتوضــــح حفصة حــــركات الخبيــــرة في 
مجــــال المكافحة البيولوجية، أن هذه التقنية 
تقوم على تربية حشرات محلية أو مستوردة 

إطالقهــــا فــــي ظروف  قبــــل  مناســــبة 
بأعــــداد  الحقــــول  فــــي 
محددة تتــــالءم مع عدد 

الحشرات الضارة.
التقنية  هذه  وسمحت 
مرغوبــــة  أصبحــــت  التــــي 
”بخفض  الفالحيــــن،  لــــدى 
كلفة المعالجــــة بثالث مرات 
وبنتائــــج أحســــن بكثير من 

المبيدات“ بحسب الخبيرة.
تــــزداد أهمية هــــذا المعهد 
نظرا إلى نــــدرة األراضي الزراعية 
التــــي ال تشــــكل ســــوى 3.5 بالمئــــة 
مــــن إجمالّي مســــاحة الجزائر البالغة 
مربــــع  كيلومتــــر  ألــــف  و200  مليونيــــن 

والصحراوية بغالبيتها.
إضافــــة إلى ذلــــك، يعكــــف المهندســــون 
على مراقبــــة كّل المواد الغذائيــــة والنباتات 
واألخشاب المســــتوردة التي يمكن أن تحمل 
حشــــرات غير موجودة في الجزائر وقد تكون 

ضارة.

ويبقى الخطــــر األكبر هو الجراد الزاحف 
مــــن الســــاحل األفريقــــي الذي يلحــــق ضررا 
واســــعا في المحاصيل الزراعية، وال ســــيما 
في وقت الحّر، فيعمــــل المعهد ومخبره على 
مراقبــــة حركة الجراد ومتابعــــة دورة حياته، 
وإصدار نشــــرة تنبيهية للفالحين حول تقّدم 

أسراب الجراد.
وكشــــف تقرير خطير أعــــّده المعهد هذه 
السنة عن اســــتيراد الدولة لكميات هامة من 

مبيــــدات محاربــــة الجــــراد تحمل مدة 
صالحية قصيــــرة جدا، األمــــر الذي 
عجل بتلفها وتكبيد الدولة لخسائر 

مالية كبيرة.
المكــــّون  التقريــــر  ويشــــير 
مــــن 5 وثائــــق تحمــــل الكميات 

المســــتوردة والمالحظــــات 
المســــجلة مــــن قبــــل المعهد 
النباتات،  لحمايــــة  الوطني 
إلــــى أن الكميــــات المقدرة 
بـ221 ألــــف و170 لترا تم 
استيرادها سنة 2005 من 

أجل مكافحة الجراد الذي غزا 
الواليات الجنوبية للوطن خالل الفترة 

الممتدة من 2004 إلى غاية 2006.
وعن الوجهة التي تم منها اســــتيراد هذه 
المواد الكيمياوية، كشــــف التقرير أنها قادمة 
مــــن الصين واألردن بمدة صالحية ال تتجاوز 
ســــنتين، بالرغم مــــن أن القوانيــــن المعمول 
بهــــا تفرض على المســــتورد 7 ســــنوات مدة 

صالحية المواد الكيمياوية.
وفي المختبــــر علب كثيــــرة تحوي دودة 
الحرير في كل مراحل حياتها، وأوراق التوت 
التي تتغذى عليها وكذلك كميات الحرير التي 

تنتجها.

وبـــدأ تجميـــع هـــذه الحشـــرات من أجل 
دراســـتها وتصنيفها، في حديقـــة التجارب 
بوســـط العاصمة الجزائرية التي أنشئت في 
العام 1832، أي بعد سنتين على بدء االحتالل 
الفرنســـي للجزائر. وفي هـــذه الحديقة التي 
اكتسبت شـــهرة كبيرة رأى مجمع الحشرات 

النور بعد اقل من قرن.
وفـــي العـــام 1975 ُنقلت الحشـــرات إلى 
المعهد الوطنـــي لحماية النباتـــات بمنطقة 
الحـــراش، على بعد بضعـــة كيلومترات، مع 
اإلبقاء على المجموعة كما كانت محفوظة 

في العلب واألدراج نفسها.
وُجمعت الحشـــرات 
مناطق  مختلف  من 
الجزائر ودول 
المغـــرب والســـاحل 
وبعضها  األفريقي، 

أيضا من أوروبا.
والقاسم المشترك 
بينهـــا هو أنها كلها ضارة 
والمحاصيل  بالنباتـــات 
الزراعية، بحســـب المهندسة 
شـــريفة زواي مديـــرة المخبر 

المركزي في المعهد.
وتفتخر فتيحة بن عبدالرحمن 
بمجموعتها الفريدة من الحشرات المحفوظة 
في حرارة ال تزيد عن 16 درجة، في علب تبلغ 
مـــن العمـــر أكثر من 90 ســـنة وأخرى حديثة 
أنجزها مهندســـو المعهد أو طالب باحثون 

من معاهد وجامعات الجزائر والخارج.
مؤســـس المتحـــف أندريه  وتعد ”علبة“ 
لوبيغـــر التـــي أنجزها العام 1924 لفراشـــة، 
األقـــدم في المعهد وال تزال محفوظة بشـــكل 

جيد والمعلومات مكتوبة بخط يده.

 واكتســـب أندريه لوبيغـــر (1982-1902) 
المهندس الزراعي الفرنســـي شـــهرة عالمية 
بفضـــل أبحاثـــه حـــول محاربة الحشـــرات 
الضـــارة بحشـــرات أخـــرى، بعدمـــا أثبتت 
المبيدات عجزها عن لجـــم األضرار الالحقة 
خصوصا بأشجار البرتقال، التي تشتهر بها 

الجزائر.
وكذلك تمكن رفيقه ألفريد باالشوفســـكي 
من إنقـــاذ واحـــات النخيـــل فـــي الصحراء 
الجزائريـــة مـــن هجمات الحشـــرات الضارة 
بفضل دعســـوقة أطلقها فالتهمـــت ”الغزاة“، 

وهي طريقة مستعملة حتى يومنا هذا.
كذلك، ال يزال الدفتر الذي ســـجلت فيه كل 
المعلومات حول الحشـــرات ومـــكان جمعها 

ومسار حياتها، على حاله.
وقد خّطه المهندســـون والباحثون الذين 

تعاقبوا على مجمع الحشرات منذ تأسيسه.
وترى شـــريفة زاوي مديـــرة المخبر أنها 
قّيمـــة على كنز من المعلومات ينبغي الحفاظ 
عليـــه، في هذا المتحـــف المخصص للطالب 

والباحثين.
عندمـــا بـــدأ لوبيغـــر جمـــع الحشـــرات 
ودراســـتها كان هدفه عالج األرض المريضة 
فـــي الجزائـــر التـــي كانـــت تحـــت االحتالل 

الفرنسي آنذاك.
واليـــوم يواصـــل مهندســـون جزائريون 
المهمـــة نفســـها معتمديـــن علـــى خبـــرات 

توارثوها على مدى 90 سنة.
مباني المكان حديثـــة، لكن أثاثه والعلب 
واألدراج التـــي تركها أندريـــه لوبيغر وفريق 
عملـــه عند تأسيســـه فـــي 1928 ظـــّل هو هو، 
وظلت الحشـــرات الميتة ”ترقد“ فيه بســـالم، 
”فلو أنه يعود اليوم بيننا لما شـــعر بالغربة“، 

كما تقول شريفة زاوي.

} مدريــد - فـــي فيلـــم وثائقـــي عـــن حديقة 
كيـــو الملكية للنباتات، أطلـــق محب الطبيعة 
ديفيد اتنبـــروغ، عليه لقب ”مســـيح النباتات 
المخلص“، ومنذ ذلك الحين، أصبح اإلسباني 
كارلـــوس ماجدالينا، معروفـــا بهذا اللقب، بل 
وأكثـــر من ذلك، اتخذ مـــن لقبه عنوانا للكتاب 
الـــذي نشـــره مؤخـــرا عـــن دار ”ديســـتينو“ 

اإلسبانية للنشر.
يعمل ماجدالينا، وهو من مواليد 1972، في 
مدينة خيخون، بإقليم أستورياس، شمال غرب 
إســـبانيا، عالم دراسة أشجار في حديقة كيو، 
ويجوب العالم محاوال استنقاذ أنواع نباتات 
مهـــددة بخطر، وهـــي مهمة شـــاقة، وأحيانا 
مخيبـــة لآلمال، إال أنـــه يعتبرها حيوية ليس 
بالنســـبة للنبات فحســـب، بل لبقـــاء الجنس 

البشري أيضا.
ويوضح عالم األشـــجار اإلسباني أن فكرة 
نشر الكتاب نشأت من الحاجة للتوعية بأبعاد 
خســـائر التنـــوع البيئـــي، وخاصـــة النباتي 

وبوتيرة متسارعة للغاية.
كان ماجدالينا يمزج في حديثه الحماسي 
بين اإلسبانية واإلنكليزية اللغة األصلية التي 
كتب بها كتابه في البداية ”مسيح النباتات“.

”إن  اإلســــباني،  األشــــجار  عالــــم  يؤكــــد 
الموضــــوع ليــــس نخبويــــا فقــــط، أو يتعلق 
بفكرة اإليثار فحســــب، بل بشــــكل براغماتي 
جدا، عندما ندرك القوة الكامنة في النباتات، 
والمنافــــع الجّمة التي يحصل عليها البشــــر 
منها، الغذاء واألدويــــة وأمن المناخ وحماية 
الخدمات البيئية وحمايــــة التربة من التفتت 
والنحــــر“، مضيفــــا، ”الخالصــــة، نحــــن كمن 
يطلق الرصاص على ســــاقه“، في إشــــارة إلى 
مستوى اســــتجابة المجتمع السلبي، بالرغم 
مــــن التحذيرات المتالحقة. كما يعتبر الكتاب 
نوعا مــــن التكريــــم لوالديه أيضــــا، وخاصة 

والدته، لعشــــقهما للنباتات، وحرصهما على 
أن يترعرع وسط العديد منها في مسقط رأسه 
بإقليم أستورياس اإلسباني. من خالل الكتاب 
يكرم ماجدالينا أيضا علماء ومحبين للطبيعة 
أّثروا في حياته، ومن بينهم فيلكس رودريغث 
دي ال فوينتي (إسبانيا)، واتنبروغ (إنكلترا) 

وجين جودال وجاك كوستو (فرنسا).
على ذكــــر هــــذه الشــــخصيات الهامة من 
محبــــي الطبيعة، يــــرى ماجدالينا بأســــى أن 
هنــــاك فجوة بيــــن األجيــــال، ولهــــذا فكر في 
أهمية نشــــر مؤلف توعوي وفي نفس الوقت 
يمكن قراءته كعمــــل روائي، لعله يكون ملهما 
ألحد الشــــباب، فيتخصص في مجال دراســــة 
األشــــجار؛ وأن يكون عمال مفيدا في التوعية 
المجتمعيــــة، دون أن يكــــون ”مجــــرد خطــــب 
ومواعظ“، على الرغم من أن عنوان الكتاب هو 
”المسيح مخلص النباتات“، يعلق ماجدالينا 

مبتسما.
يوضح عالم األشــــجار اإلسباني أن هناك 
رســــالتين حول دمار البيئة، واحدة من هؤالء 
الذين ينظرون للوضع مستســــلمين، إال أنهم 
يقررون المضــــّي ُقدما ألنهم يرون أن القضية 
بــــال حل، وهؤالء الذين ينــــادون بغزو المريخ 
عندمــــا تتغيــــر األرض وتصبــــح غير صالحة 

للحياة عليها. 
ويؤكد أنه نظــــرا ألن االحتباس الحراري 
أدى إلى عدم اســــتقرار الطقس، أصبح الحل 
هو الرحيــــل عن األرض إلى كوكــــب آخر تقّل 
درجــــة الحرارة فيه عن 32 درجــــة، لكن علمّيا 
حتى اآلن ال يزال العلم عاجزا عن توفير حلول 
لمشــــكالت مثل معدالت ثاني أكسيد الكربون 
وتوافــــر هواء نظيــــف وميــــاه صالحة خارج 

كوكب األرض.
ومع ذلك يعــــرب ماجدالينا عــــن ثقته في 
قــــدرة التكنولوجيــــا علــــى تمكين البشــــرية 

من تجــــاوز الوضــــع الراهــــن، ”التكنولوجيا 
ساعدتنا منذ سنوات على التغلب على الكثير 
من المعوقات، ولكننا ال نســــتغل منجزاتها“، 
محذرا ”يجب علينا جميعا أن نتوقف لنتأمل، 
وندرك أن التوجه الذي نتعامل به مع مشاكل 
البيئة غير موفق، ومن هنا تأتي صعوبة قيام 

المجتمع بتبني أهدافه“.
وبالفعــــل يأســــف ألن القضايــــا الدوليــــة 
المثــــارة حاليــــا تتمحور حول ”البريكســــت، 
انفصال كتالونيــــا، إدارة دونالد ترامب، ومن 
ســــيدفع كلفة الجــــدار العازل بيــــن الواليات 
المتحدة والمكســــيك“، موضحا ”حتى لو بدا 
غير منطقي تأكيد أن هــــذه القضايا ال أهمية 
لها، مقارنة بمشــــكلة حقيقية تهدد البشــــرية 
بالفعل.هذه المناقشــــات الدائرة على الساحة 
الدولية، أشــــبه بثرثرة جــــارات في ما بينهّن، 
وســــتذهب أدراج الرياح، حينما نتأمل تأثير 
االحتبــــاس الحــــراري، ومدى تأثيــــره الممتد 
لســــنوات طويلة بصورة ســــوف تغّير شــــكل 

الحياة على وجه األرض“.
كمــــا يضيــــف أن النباتــــات هــــي أفضــــل 
ماكينــــات في العالم، والوحيدة التي يمكن أن 
تحّل المشــــكلة بالفعل، ألنها تعــــادل المناخ، 
وهذا ما فعلته على مدار الماليين من السنين.

يقــــول، ”األرض لــــم تكــــن لتحتــــوى على 
أوكســــجين لــــوال النباتات، والمتــــأل الغالف 
الجوي بثاني أكســــيد الكربون لو لم تمتصه 

النباتات التي تخرج لنا األوكسجين“.
ويتابع ”النباتات هــــي الكائنات الوحيدة 
وتخزينهــــا  الطاقــــة  إنتــــاج  علــــى  القــــادرة 
وتحويلهــــا إلى مواد أخرى دون إخراج عادم، 
علــــى العكس تمتص العــــوادم، وخاصة ثاني 

أكسيد الكربون“.
يؤكد ماجدالينـــا أيضا أن العالم يدور في 
فلـــك النباتات، فلـــو توقفت زراعـــة محصول 

القمح في ســـيبيريا، فإن األســـواق العالمية 
سوف تتأثر، وقد تحدث مجاعات بسبب ذلك. 
وعلى مر التاريخ كان اإلنتاج الزراعي العمود 
الفقـــري لالقتصاد، وتضرره قد يؤدي لحدوث 

كوارث عالمية سياسية واقتصادية.
”كان غانـــدي يقـــول: هذا الكوكـــب لديه 
كل مـــا نحتاج إليه، ولكن بســـبب الجشـــع 

لن يتبقى منه شـــيء. ومن ثم إذا أحسنا 
إدارة الموارد، فإن حياتنا سوف تمضي 
دون أي تأثير كبير. األوكسجين مجاني، 

بالرغم من أنه محرك االقتصاد“.
ويوضـــح أيضـــا، ”لقـــد تجاهلنـــا أمرين 
هامين: أن الجنس البشـــري عـــاش دائما في 
جماعـــات، وأن هـــذه الجماعـــات تواصلـــت 
وتداخلـــت مـــع األنواع األخـــرى. إال أن هذين 

األمرين فـــي الوقت الراهـــن، يغيبان عن 
عقولنا تمامـــا. كل مّنا يعيش 
في فقاعتـــه المعزولة: كل مّنا 
يســـير في الشارع فقاعة إلى 

جانب الفقاعات األخرى“.
”ذات مـــرة قـــال لي 

أحدهـــم أننـــي أعاني 
من عقـــدة بيتر بان، 
حياتي  كّرست  ألنني 
للطبيعـــة وأعيـــش 

محاطـــا بنباتاتها. فكرت في 
األمر قليال، ثم قلت لنفســـي 

”ال. 
الحقيقة،  هـــي  الطبيعة 

وال يوجد شـــيء آخر حقيقي 
أكثر منها. كل مـــا عدا الطبيعة 

زيـــف مدعى من صنع اإلنســـان. قد 
يكون خيرا أو شـــرا، إال أن الطبيعة تحكمها 
قوانين غير قابلة للتغيير وال تتحول“. يؤكد 
ماجدالينا ”الطبيعــــة أداة لصحتك العقلية، 

عنصــــر موجود، غير قابــــل للتغيير، ال يمكنك 
المجادلة معــــه: إذا رميت التفاحة، فإنها تقع 
على األرض. قد تعطيــــك بعض القيم الصلبة 

للتشبث“.

تســــــاهم معاهد ومختبرات النباتات واحلشــــــرات في احلفاظ على اســــــتمرار احلشرات 
والنباتات وإنقاذها من االنقراض، كما تســــــاهم في اختراع األدوية املناسبة املتفشية في 
األشــــــجار والبقول، فمعهد حماية النباتات في اجلزائر يساهم كل سنة في إنقاذ واحات 
النخيل من األمراض التي تصيبها، كما يساهم في مقاومة هجمات اجلراد الذي يكتسح 

مناطق اجلنوب اجلزائري.

مجموعة فريدة من الحشرات المحفوظة في حرارة مناسبة فهم الحشرة يحد من ضررها

مجمع الحشرات في الجزائر يداوي األرض المريضة
[ فساد صفقات المبيدات لم يغير مالمح المختبر  [ الحشرة المفيدة تلتهم الحشرة الضارة

باالشوفسكي أنقذ 

النخيل من الحشرات 

الضارة بفضل 

دعسوقة أطلقها 

فالتهمت {الغزاة}

{مسيح النباتات} يجوب العالم للتوعية بخسائر التنوع البيئي

تحدث مجاعات بسبب ذلك. 
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لحدوث  د، وتضرره قد يؤدي

اسية واقتصادية.
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قّســــمة إلى 3814

قســــم الحشــــرات  ة
المهندســــة فتيحة بن 

أن الهدف األساســــي  ـن
مع الحشــــرات ودراســــتها 

حياتها  مراحــــل  جميــــع 
لبيضــــة إلى الــــدودة 
هــــو ”فهــــم  ـة“ ش
وكميته،  ــا  ه
الحّد من 

س
ة ولكــــن في كثير
لبيولوجي
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القها
هام الحشرا
وتوضــــح حف

مجــــال المكافحة البيو
تقوم على تربية حشرات

مناســــبةفــــي ظروف 
الحق فــــي 

محددة تتــــال
الحشرات الضار
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م أصبحــــت التــــي 
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لشـــراء القبـــار الطازج ينصح بالبحث عن البراعم املقفولة والجامدة، ولدى الجلد األخضـــر الزيتوني الداكن بقع خفيفة صغيرة على 
األطراف فقط، وكلما كانت البراعم صغيرة، كلما كان املذاق أقوى. أسرة

مطبخ

} السلمون من أكثر البروتينات الصحية 
التي ميكن تناولها. فهو مليء باملغذيات 
الضرورية، غير أن اجلزء الذي ال يحظى 
باإلجماع هو هل األفضل شـــراؤه طازجا 

أم مجمدا؟ بري أم مزارع؟
واختبرت مجموعة معنية باملستهلك 
في أملانيا مؤخرا اخليارات وخلصت إلى 
أن ســـلمون املزارع الطازج هو األفضل، 
مع وجود حتذير مـــن أنه يجب أن يكون 

قادما من منطقة قريبة.
مجموعـــة  فـــي  املختبـــرون  ووجـــد 
”شـــتيفتوجن فارنتســـت“ أنـــه فـــي حني 
لم يكن ســـلمون املزارع املجمد ســـيئا إال 
أنه خســـر نقاطا في فئة املذاق. واألسوأ 
كان الســـلمون املخلي الذي يتم شـــراؤه 
مجمـــدا. ولـــم يحصـــل ســـوى اثنني من 
تسعة أنواع سلمون بري مجمدة مخلية 
علـــى درجة جيـــدة، بينما كانـــت البقية 
ُمرضية. وأحد أسباب خسارة النكهة أن 
أغلب الســـمك البري قد يكون أكبر ســـنا 
ويقطع مســـافات طويلة ليصل إلى أرفف 

البقالة من منتجات املزارع.
وعلـــى ســـبيل املثال، أحـــد منتجات 
الســـلمون البريـــة التي جـــرى جتميدها 
في ســـبتمبر 2015، لم حتصل على تاريخ 

نهاية صالحية حتى مايو 2018.
وعادة ما يتم جتميد السلمون البري 
حيث يجـــرى اصطيادها في أالســـكا أو 
روسيا قبل نقلها إلى اخلارج وإلى آسيا 
لتتم معاجلتها. وخالل هذا الوقت ميكن 
أن تخضع لعملية إذابة للتجمد أو إعادة 
جتميدها عدة مرات، وهو ما يسفر بشكل 

عام عن فقدان النكهة.

أفضل خيارات شراء 
سمك السلمون

} برليــن  - قالـــت مراكـــز صحيـــة لمعالجـــة 
الغلمانيـــة في ألمانيا بشـــكل وقائـــي، إن هذا 
العالج يؤثر بشكل فعال في الكثير من األحيان 
على الرجال الذين لديهم شـــهوة جنسية تجاه 

األطفال.
وقال الباحـــث كالوس ام باير المتخصص 
في هذا العالج، إن دراســـة بهذا الشأن أظهرت 
أن 100 بالمئة تقريبا من الرجال الذين خضعوا 
لهذا العالج لم يرتكبوا جرائم اغتصاب أطفال 

بعد خضوعهم للعالج.
وأشـــار ام باير فـــي معـــرض تعليقه على 
بيانات جديدة بشـــأن حملة شـــبكة ”ال تصبح 
الوقائيـــة، إلـــى أن رجـــال واحدا من  جانيـــا“ 
الذين شـــملتهم الدراسة هو الذي تحرش بطفل 

جنسيا.

ورأى الباحـــث األلمانـــي أن هـــذه النتيجة 
”تأكيد هائـــل“ للتأثير الناجع للعالج. وأشـــار 
ام بايـــر إلـــى أن الدراســـة اســـتطلعت آراء 56 
رجال بعد ســـت ســـنوات من خضوعهم للعالج 

النفسي.
وانطلقـــت حملة ”ال تكن جانيـــا“ عام 2005 
من مستشفى برلين شـــاريتيه وأصبحت تضم 
شـــبكة مـــن المراكز الصحيـــة المشـــاركة في 

الحملة في العديد من المناطق بألمانيا.
ووفقا لبيانات الشـــبكة فـــإن أكثر من 9500 
رجل لجأوا لفروعها لتلقـــي العالج مع ضمان 

حقهم في سرية البيانات الخاصة بهم.
وحسب نفس البيانات فإن 925 رجال كانوا 
يشـــعرون باالنجذاب الجنســـي تجاه األطفال 
بـــدأوا العالج لـــدى المراكز المشـــاركة، منهم 

360 رجال أتموا العالج بنجاح. وبدأت شركات 
التأميـــن الصحي العامة منـــذ مطلع عام 2018 
تتحمـــل تكاليف عالج المصابيـــن بالغلمانية، 

وذلك في إطار مشروع نموذجي مشترك.
وقالـــت دراســـة ألمانية ســـابقة إن مرضى 
البيدوفيليـــا يعانـــون مـــن بعض التشـــوهات 
العصبية ونســـبة الذكاء عندهم أقل بحوالي 8 
في المئة عن المتوســـط، مضيفة أنه من المثير 
لالهتمـــام أيضا أن عمـــر الضحية له عالقة مع 
نســـبة الذكاء عند الجاني، وهذا يعني أنه كلما 
كان غباء الجاني أكثر، يكون الطفل أصغر سنا.
كما أشـــارت إلـــى أن هنـــاك أدلـــة على أن 
المولعين باألطفال يكونون أقصر من متوســـط 
حجـــم الســـكان، ووجـــد باحثون كنديـــون أن 
المولعيـــن باألطفـــال تعرضـــوا لضعـــف عدد 

إصابات الرأس في مرحلـــة الطفولة بالمقارنة 
مع غيرهم من األطفال.

وقال الباحثون إن االعتداء الجنســـي على 
األطفال يصنف في الطب الجنســـي كاضطراب 
عقلي وبالتالـــي كمرض، وهذا صحيح فقط إذا 
كان ذلك يتســـبب في ضرر شخصي أو لآلخر. 
وحســـب نظـــام التصنيف النفســـي األميركي، 
تصنـــف البيدوفيليا كاضطـــراب عقلي عندما 
يكون الشخص ذو التوجه الجنسي يعيش هذه 
الرغبة، أو على األقل يعاني بســـببها، وإذا كان 
لديـــه هذا الميل فقـــط، دون أن يصبح الجاني، 

فيمكن الحديث عن مجرد ميول جنسي.
وتوصـــل الباحثون إلى وجـــود عالقة بين 
الدماغ والبيدوفيليا، وذلك من شأنه أن يساعد 

في إنقاذ الكثير من األطفال من اعتداءاتهم.

باحثون: عالج الرجال وقائيا من الغلمانية فعال غالبا

} ’يتعلق األحفاد كثيرا بجداتهم‘، قد تبدو 
هذه المقولة حكما بمفعول رجعي، أي أنها 

تتعلق بأحفاد األجيال السابقة ال بأجيال 
اليوم من األحفاد. الفوارق بين الجيلين 

متعددة، وهو أمر طبيعي، لكن في ما يخص 
العالقة بين األحفاد واألجداد فإن الفارق 

يتمثل في أن األجيال الماضية لم تكن لديها 
وسائل ترفيه متنوعة وال أجهزة إلكترونية 

ذكية تأخذها من أسرها لتتعلق بعالم 
افتراضي وبشخصيات افتراضية، إلى جانب 

تغير مفهوم األسرة الموسعة حيث كان 
أغلب األحفاد يربون تحت عيون وبمساعدة 

األجداد.
األجيال السابقة كانت أكثر قربا من 

األسرة ومن هنا يتأتى تعلق الحفيد 
بالجدين، فهما أكثر شخصين يهتمان به 
بعد الوالدين- في أغلب األحيان- وهما 

المدرسة الثانية التي تعلمه دروس وعبر 
الحياة بعد أبويه. وُيقبل األطفال بلهفة على 

أحضان جداتهم ألنهن يالعبنهم ويروين 
لهم الحكايات والقصص المفضلة عندهم 
ويقضون معهن أكثر أوقات اليوم إمتاعا. 

ويأخذون منهن العبر والنصائح والحكم 
وأحيانا تخزنها عقولهم البسيطة دون 

فهمها.
وعندما يكبر الطفل ويبدأ في خوض 

تجارب حياته يتعرض لمواقف تذكره 
بمواضيع ومقوالت وحكم سمعها من جدته 

عندها يستحضرها ويفهمها بعمق، وقد 
يعتمدها كمرجع يستلهم منه آراءه ومواقفه 

وتصرفاته فهي أحد الموارد الثرية لمخزونه 
الثقافي والقيمي والفكري.

وبعد الفهم والتمعن ومع تقدمه في السن 
يوقن أن وسائل الترفيه التي كان يعتمدها 

أجداده لم تكن عبثية ولمجرد الترفيه 
واإلمتاع، بل هي من بين اللبنات التي تبني 

شخصيته وتفكيره وتساهم في تربيته 
وتوجيهه طيلة حياته.

هذا باإلضافة إلى ما نعم به من دفء 
التواصل وما نهله من حنان جدته بجانب 

الواقعية التي عاش بها طفولته دون أن 
يدرك، فهو يتعامل ويتعلم من أشخاص 

حقيقيين في حياته ويعتبر من تجاربهم ومن 
التجارب التي رووها له.

أحفاد اليوم ولألسف أغلبهم يعيشون 
بعيدا عن أجدادهم بحكم الطابع المضيق 
الذي طغى على األسر العربية في العصر 

الراهن، وبحكم انشغال الوالدين وخاصة إن 

كانا عاملين وأيضا مع توفر وسائل أخرى 
للترفيه تعتمد أغلبها على التكنولوجيات 
الحديثة مثل األجهزة الذكية، فتجد طفل 
الجيل الراهن يتعلق بهذه الوسائل التي 

تبهره بالصورة وباأللعاب وبالتواصل 
والتعامل مع شخصيات افتراضية.

األسئلة المطروحة هنا أو التي يجب 
التفطن لطرحها والتفكير فيها هي: ماذا توفر 
له هذه األجهزة؟ وماذا يتيح له هذا النوع من 

التواصل من إفادة؟ وماذا يتعلم منها؟
أما األجوبة فباتت معروفة ومعلنة 

لدى الجميع فهذه األجهزة الذكية تأخذ 
الطفل من واقعه وعالمه الحقيقي ليعيش 

في عالم افتراضي، وقد أثبتت العديد 
من الدراسات أنها من بين أهم المؤثرات 

السلبية على األطفال وأحد أهم أسباب 
مشاكلهم التواصلية واالجتماعية؛ فهي 
السبب األكثر ترديدا عندما يتعلق األمر 

بالبحث في الظواهر االجتماعية التي تعاني 
منها المجتمعات العربية اليوم مثل العنف 

واإلدمان والجريمة وغيرها.
وال مجال للمقارنة بين ما يتعلمه الطفل 
من عالقته بأجداده وبين ما يتلقاه ويتعلمه 
من وسائل الترفيه المتاحة اليوم خصوصا 

منها التلفزيون أو األجهزة الذكية، سواء 
في مستوى التواصل وأدواته أو العالقة 

المباشرة وغير المباشرة مع اآلخر ومع 
المحيط أو في مستوى الفائدة والرسائل 

التي يتلقاها أو في مستوى بناء شخصيته 
وتفكيره وال في مستوى التربية والتوجيه.
وعندما يصبح أحفاد اليوم شبابا في 

الغد لن يستحضروا حكمة لجداتهم أو 
عبرة من إحدى حكاياتهن لالستعانة بها 

في اتخاذ القرارات الصائبة وستفتقد 
مواقفهم وسلوكياتهم السند القيمي.. ومن 

المتوقع أن تطغى على حياتهم الوحدة 
والعزلة والعالقات االفتراضية وأشياء كثيرة 

مما لقنتهم األجهزة الذكية مثل العدوانية 
والعنف واألنانية التي تعج بها أفالم 

الكارتون التي يتابعونها اليوم وألعابهم 
اإللكترونية وغيرها. كما أنه من المرجح أن 

تكون عالقاتهم االجتماعية واألسرية محدودة 
وشبه معطلة أو مشوهة بسبب ما شهدوه في 

طفولتهم من عزلة واكتفاء باألجهزة الذكية.
ولعله من األجدر باآلباء اليوم االنتباه 

ليس فقط لمخاطر األجهزة الذكية وتقنيات 
االتصال والتواصل الحديثة، بل أيضا 

االنتباه والحذر من خطورة إخراج األجداد 
من حياة األسرة ومن حياة األحفاد ومن 

تداعيات إلغاء الدور التربوي الذي يلعبونه 
في تكوين أجيال متوازنة عاطفيا وذهنيا 

وسلوكيا.

حضن الجدة أفضل
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} صنعــاء – بـــدأت ماجدة بامحـــرز عملها في 
تصميـــم العبـــاءات فـــي العـــام 2013، وقامت 
بإنشـــاء محالت خاصة بذلك، فـــي مدينة تعز 
جنـــوب غربي اليمـــن (275 كيلومتـــرا جنوبي 
صنعـــاء)، من أجل توفير خدمة مميزة مختلفة 

عما هو متواجد في األسواق واحملالت.
وعلى الرغم من أن مشـــروعها كان ناجحا 
بعـــد عمليـــة التأســـيس، وجلبـــت العديد من 
الزبائن لشـــراء العبـــاءات، إال أنهـــا تعرضت 
لصدمـــة كبيرة مع بدء احلـــرب في مدينة تعز، 
بـــني القوات احلكومية واحلوثيني مطلع العام 

.2015
وكانت احلرب مبثابة كابوس الحق طموح 
الشـــابة اليمنيـــة، التـــي كانـــت تأمـــل وحتلم 
بتوسيع مشـــاريعها في جانب األزياء في تلك 
املدينـــة- التي توصف بأنهـــا عاصمة الثقافة 
اليمنيـــة- رغم الظـــروف االقتصادية الصعبة 

التي كان يعيشها اليمن قبل احلرب.

الشـــيء احملزن بالنسبة ملاجدة، هو تدمير 
احلـــرب حملالتها في مدينة تعز، إذ تشـــير إلى 
أنـــه مت تدمير احملالت ونهبها، وهو ما جعلها 
تقرر القيام بخيارات أخرى ملواصلة طموحها 
في عالم األزياء والعباءات، مهما كلفها ذلك من 

متاعب أو صعوبات.
وبنبرة ملؤها احلـــزن على املاضي واألمل 
مـــن احلاضر تقول الشـــابة ماجدة، إنها قررت 
النزوح مع أسرتها بعد تدمير احلرب حملالتها 
في تعز، وانتقلت بعدها إلى العاصمة صنعاء، 
من أجـــل العيش فـــي واقع بعيد عـــن أوجاع 
احلـــرب وآالم املواجهات التي خلفت في اليمن 
بشـــكل عام، مليوني نازح، أكثر من نصفهم من 

النساء واألطفال.

وعلى الرغم من أن احلرب حولتها وأسرتها 
إلى نازحني بعيدين عـــن موطنهم األصلي في 
تعز؛ إال أن إصرار الشابة ماجدة على مواصلة 
حتقيـــق أحالمها، جعلهـــا تقرر إنشـــاء محل 
خاص بتصنيع وبيع العبـــاءات في العاصمة 
صنعاء، (اخلاضعة لســـلطة مســـلحي جماعة 

أنصارالله احلوثية منذ نهاية العام 2014).
وفي هذا الســـياق تســـتطرد ماجدة ”كنت 
مقتنعة جـــدا مبواصلة طموحـــي رغم ظروف 
النـــزوح، وقـــد قمت بإنشـــاء احملـــل واملعمل 
اخلاص بتصنيع العبـــاءات في قلب العاصمة 

صنعاء“.
وأضافت ”قمت بعد تأسيس احملل بالعمل 
علـــى ترويـــج منتجاتي عبر مواقـــع التواصل 
االجتماعي على شـــبكة اإلنترنـــت وفي بعض 
محطات اإلذاعة“. وتابعت قائلة ”لقد كنت أول 
من دخل عالم مواقع التواصل االجتماعي على 
شـــبكة اإلنترنت، من أجل الترويج ملا صممته 
مـــن عباءات“. وأوضحت أنهـــا قامت بتصوير 
أشـــكال وأنـــواع العبـــاءات من أجـــل عرضها 
على الزبائن فـــي مواقع التواصل االجتماعي، 
مشـــيرة إلى أن ذلك كان مبســـاعدة من جانب 
مصور محترف يدعـــى خالد عزام الذي كان له 

إسهام في هذا اجلانب.
وتواصـــل ماجدة حديثها، مبشـــاعر تبدو 
عليها عالمـــة الرضا، وتقول إنها ”باتت حاليا 
لديها ماركة خاصة بها ملنتجاتها، حتت اســـم 
’شـــيمة عبايا‘، كأول مينية تخصص لها ماركة 
في هذا املجال، رغم ظـــروف احلرب التي أدت 
إلى تقلص مســـاحات الشـــراء لدى السكان“. 
وتشكو ماجدة من ظروف احلرب التي فرضت 
قيودا كبيرة على مسألة استيراد املنتجات أو 
السفر إلى اخلارج، وهي شكوى يتحدث عنها 
العديـــد من الســـكان والتجار فـــي البالد التي 
تشـــهد حربا منذ أكثر من ثالثة أعوام، ”خلفت 
عشـــرات اآلالف من القتلى واجلرحى، وجعلت 
معظم املواطنني بحاجة ملســـاعدات“، حســـب 

تقديرات لألمم املتحدة.
وواصلت ماجدة حديثها بفخر عن مساندة 
أسرتها لها قائلة ”لقد تلقيت تشجيعا مستمرا 

من والدي ووالدتي وأخواتي، من أجل مواصلة 
طموحي في مجال تصميم العباءات، وتوسيع 

هذا احللم الذي ولد قبل سنوات“.
وأشـــارت إلى أن ”مصممة مينية تقيم في 
إمارة دبـــي اإلماراتية اســـمها أماني مبخوت 
كانت أيضا مســـاندة لها فـــي مواصلة حتقيق 

هذا احللم في بلد قل ما توجد به مصممات“.
وقالت إن ”الدافع األساســـي للعمل في هذا 
املجال، هو حبها وشـــغفها لتصميم العباءات، 
مع عشقها بأن تتميز في ذلك“. وتشرح ماجدة 
كيف اســـتطاعت أن تقيـــم أول مهرجان عرض 
للعباءات في مدينة تعـــز قبيل احلرب، وتلفت 
إلـــى أن تلـــك الفعاليـــة قـــد نالت استحســـان 
اجلميـــع، كونها كانت فكـــرة فريدة من نوعها، 

ومت تنفيذها للمرة األولـــى في املدينة املكتظة 
بالسكان.

وتقول حول تصاميمها ماجدة إنها تعتبر 
خاصة ومميزة عن بقية التصميمات، ”وهو ما 
جعل منتجاتهـــا تلقى قبوال أكبر من الزبائن“. 
وتواصل قائلة ”حتى لو أراد الزبون تصميما 
خاصا يحبه، نقوم بتلبيـــة طلبه بإتقان، وهو 
حـــرص كبير على مواصلة احللم وكســـب ثقة 

الزبائن“.
وأشـــارت بامحرز إلى أنهـــا فتحت مجال 
إقامـــة مهرجانات عروض األزيـــاء والتصميم 
أمام الكثير من اليمنيات، بعد أن كسرت حاجز 
اخلوف لديهن من خـــالل التجربة التي أقبلت 
هي عليها. وحول الصعوبـــات التي واجهتها 

مبسيرتها في هذا املجال تضيف ”كوني امرأة 
لـــم أواجه أي صعوبـــات.. احلمد لله، نحن في 
بلـــد ومجتمع يؤمنان بقدرات املرأة.. احلكومة 
واملجتمع باليمن دعما املرأة؛ لذلك ال أعتقد أن 
املجتمع اليمني يعيق تقدم أي فتاة لها إرادة، 

باستثناء أقلية فيه“.
وحـــول أبـــرز طموحاتها اخلاصـــة، تقول 
ماجـــدة ”أحلم بأن يكون اســـم ’شـــيمة عبايا‘ 
ماركة عاملية، وليســـت فقط في اليمن“. أما في 
السياق العام، فتأمل أن يعود األمن واألمان إلى 
اليمن، وأن تتخلص البالد من احلرب واملأساة، 
وتعود إلى واقع ملؤه احملبة والســـالم، بعيدا 
عن كل اآلالم واألوجاع، وأن يصبح الوطن كما 

عرف دائما بــ”اليمن السعيد“.

لم تكن احلرب املدمرة عائقا أمام مواصلة حتقيق طموح شابة مينية، تعتبر أول امرأة في 
ــــــا يختص بعرض العباءات التي ترتديها معظم اليمنيات ويطغى على  البالد تقيم مهرجان

معظمها اللون األسود.

[ ماجدة بامحرز تتحدى الصعوبات لتحقيق طموحها في عالم األزياء  [ أول امرأة في اليمن تخصص لها ماركة في تصميم العباءات
مصممة يمنية تحلم بكسر حاجز الخوف لدى الفتيات

حرص كبير على مواصلة الحلم

ماجـــدة بامحـــرز أول مـــن دخل عالم 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي على 
شبكة اإلنترنت من أجل الترويج ملا 

صممته من عباءات

◄

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
ة ا ن ا
ي و ي

جتميدها عدة مرات، وهو ما يسفر بشكل
عام عن فقدان النكهة.
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حسن أحمد 
مدرب فريق النفط العراقي

أخطاء التحكيم المصري في مباراة القمة ال تغتفر

[ فارق النقاط الكبير بين األهلي والزمالك يدفع اتحاد الكرة لتعيين الحنفي إلدارة اللقاء الختامي للدوري

عامد أنور

} القاهــرة - عـــاد التحكيم املصري بعد غياب 
أربع سنوات مجددا إلى مباريات القمة، وأسند 
احتاد الكرة مهمة حتكيم املباراة التي ستجمع 
بـــني األهلـــي والزمالك، فـــي األســـبوع الرابع 
والثالثـــني من مســـابقة الـــدوري احمللي، إلى 
احلكـــم محمد احلنفي ويعاونه كل من، ســـمير 
جمال وعبدالفتاح عريشة، وسامح فاروق حكما 
رابعا وأمني عمر وســـعيد حمزة حكما خامسا، 
غيـــر أن هـــذا القرار أثـــار جدال واســـعا وكان 
األهلـــي أول املعترضـــني على طاقـــم التحكيم، 

برغم أنه حسم البطولة لصاحله مبكرا.

تعتبر القمة التي حتمل الرقم 116 في تاريخ 
لقـــاءات الفريقني هادئة نســـبيا، بســـبب فارق 
النقاط الكبير بني طرفيها، فاألهلي الذي يحتل 
املركز األول لـــه 85 نقطة، أما غرميه الذي يقبع 
فـــي املركز الثالث له 58 نقطة، لكن ذلك ال ميحو 
حساســـية اللقاء الـــذي يصنف بـــني جماهير 
الناديـــني على أنه بطولة خاصة، حتى وإن كان 

خارج املنافسة على األلقاب.
لكل فريق من الفريقـــني مآربه اخلاصة من 
املباراة، فاألهلي يأمل في تخطى الرقم القياسي 
لعدد النقاط في موســـم واحد واملســـجل باسم 
الزمالك (87 نقطة في موسم -2014 2015)، وإذا 
فاز باللقاء ســـيصل إلى النقطـــة 88 أي بفارق 
نقطـــة واحدة، أما الزمالـــك ال يزال يحدوه أمل 
في املنافسة على املركز الثالث من أجل املشاركة 

في كأس االحتاد األفريقي (الكونفيدرالية).
األهلـــي الذي فاز فـــي آخر قمة فـــي يناير 
املاضي بنتيجـــة (3-0)، يواجه جهـــازه الفني 

بقيادة حسام البدري أزمة بسبب غياب عدد من 
العناصر املؤثرة، أبرزها املهاجم املغربي وليد 
أزارو، بعد إصابته بشـــد فـــي العضلة اخللفية 
التـــي تعـــرض لهـــا خـــالل مبـــاراة بتروجيت 
األخيرة، كما أن هناك محاوالت لتجهيز حسام 
عاشـــور، أما املهاجـــم صالح محســـن فتوجد 
صعوبة في االعتماد عليه لعدم جاهزيته الفنية 
بعد عودته من اإلصابة، وكذلك مروان محسن.

وفـــرض خالد جـــالل املدير الفنـــي اجلديد 
لفريق الزمالك الســـرية على معسكره، ويسعى 
لتقدمي مباراة جيدة والفوز على األهلي في آخر 
لقـــاء له على مقعد املدير الفنـــي، بعد أن تعاقد 
النادي مـــع السويســـري كريســـتيان غروس، 
وتعتبـــر املباراة فرصـــة أمام العبـــي الزمالك 
ملصاحلة اجلماهير الغاضبة من نتائج املوسم 

احلالي املخزية.
تصب املباراة فنيـــا لصالح النادي األهلي، 
الذي قـــدم العبوه موســـما جيـــدا وأداء جيدا 
أهلهـــم حلصد اللقب قبل نحو 8 أســـابيع على 
انقضاء املوســـم، واألهم هو احلالـــة املعنوية 
املرتفعة لالعبني، على عكس الوضع في الزمالك 
الذي يدخـــل العبوه اللقاء وهـــم يحملون على 
عاتقهـــم ضغطا كبيرا لضـــرورة حتقيق الفوز، 
ألن ذلك يعني محـــو حالة الغضب اجلماهيري 
نســـبيا، على اعتبـــار أن االنتصار على الغرمي 

التقليدي بطولة خاصة.
أمـــام هـــذه احلالة يكـــون حكم اللقـــاء أيا 
كانـــت جنســـيته في موقـــف صعـــب، واحلكم 
املصـــري حتديدا يتنفـــس الصعـــداء إذا مّرت 
املبـــاراة بســـالم، حتـــى وإن كانـــت ال حتظى 
باهتمام جماهيـــري وإعالمي على غير العادة، 
ألن نتيجتها لن تغير في ترتيب الدوري شـــيئا 

بالنسبة للفريق البطل.
مبجـــرد طرح اســـم احلكـــم الدولـــي جهاد 
جريشـــة إلدارة اللقـــاء، اعترض عـــدد كبير من 
أعضاء احتاد كـــرة القدم، خوفـــا على تعرض 
جريشـــة لهجوم جماهيري إذا أخطأ في بعض 
قراراتـــه، وهو ما يؤثر عليه قبل مشـــاركته في 
بطولـــة كأس العالـــم التي تنطلق في روســـيا 

منتصـــف يونيو املقبل، بينما يرى املؤيدون أن 
تولي جريشـــة املهمة فرصة جيـــدة أمامه وهو 
تكرمي يســـتحقه، لذلك كان االستبعاد هو احلل 

األمثل.
واألخطـــاء التحكيمية في مباريات القمة ال 
تغتفر بالنسبة جلماهير الناديني، وقد تعرض 
احلكم التهامات بأنـــه يعمل لصالح فريق على 
حســـاب آخـــر، وهو ما حـــدث فعليـــا مع حكم 
مبـــاراة اليـــوم محمد احلنفي احملســـوب على 
الزمالك، وكان األهلـــي أول املعترضني، بعد أن 
حذر مدير الكرة ســـيد عبداحلفيظ من خطورة 
احلكـــم املصري، وقال ”من األفضل االســـتعانة 

بحكم أجنبي نظرا حلساسية اللقاء“.
حتـــى أن مباريات القمة ال متر بســـالم في 
وجود احلكام األجانب، وال يزال البعض يتذكر 
واقعة مباراة عام 1993 عندما طرد احلكم الدولي 
الســـوري جمال الشـــريف، مدافع الزمالك نبيل 
محمود لعرقلته أمين شوقي مهاجم األهلي بعد 
أقـــل من 3 دقائق من بدايـــة اللقاء، وهو ما دفع 
اجلهاز الفنـــي والعبي الزمالك لالعتراض على 

احلكم الذي كاد أن يلغى املباراة.
وشـــهدت مباراة القمة في الدوري موســـم 
(-1998 1999) واقعـــة غيـــر مســـبوقة بســـبب 
انسحاب فريق الزمالك من امللعب بعد 5 دقائق 
فقط من بـــدء اللقاء، احتجاجا على قرار احلكم 
الدولي الفرنسي مارك باتا، بطرد العب الزمالك 
أميـــن عبدالعزيز، وهـــو ثاني أســـرع طرد في 

تاريخ لقاءات الفريقني بعد قرار الشريف.
وهنـــاك واقعة أخـــرى في موســـم (-1995 
1996) بطلهـــا احلكـــم الدولـــي املصـــري قدري 
عبدالعظيـــم، واشـــتعلت أجواء املبـــاراة بعد 
الهـــدف الثانـــي الذي أحرزه حســـام حســـن، 
مهاجم األهلي آنذاك،وانتهت املباراة بانسحاب 
الزمالك بســـبب اعتراضه علـــى صحة الهدف، 
وجتنبـــا ملثل هـــذه األزمات يلجـــأ احتاد الكرة 
إلـــى احلكم األجنبي، ليس ألنه ال يخطئ بل ألن 
وصمة اخلطأ ستالحقه طوال املوسم. ولم يدر 
احلـــكام املصريون لقاءات القمـــة إال في مرات 
تعـــد على أصابـــع اليد الواحـــدة، وكانت آخر 
صافـــرة مصرية للحكم قبـــل أربعة أعوام حني 
أدار الدولي إبراهيم نورالدين، مباراة الفريقني 
في مسابقة الدوري عام 2014، وفاز فيها األهلي 

بهدف نظيف.

تضع حساســــــية لقاءات قطبي الكــــــرة املصرية، األهلي والزمالك، احتــــــاد كرة القدم في 
موقف حرج بســــــبب تعيني طاقم احلكام الذي سيدير اللقاء، وألن األخطاء التحكيمية في 

لقاءات القمة ال تغتفر، تتم االستعانة غالبا بحكام أجانب.

رياضة

خطوات متفاوتة

دائما في الموعد
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املبـــاراة تصـــب في صالـــح األهلي، 

الـــذي قـــدم العبـــوه موســـما جيدا 

أهلهـــم لحصـــد اللقب قبـــل نحو 8 

أسابيع على انقضاء املوسم

◄

} عــامن - تســــتقبل منطقــــة البحــــر امليــــت 
اخلميس رالــــي األردن الدولي املرحلة األولى 
من بطولة الشــــرق األوســــط للراليــــات للعام 
اجلــــاري. ويشــــارك في النســــخة السادســــة 
والثالثني للرالي 10 فرق تتوزع على دول قطر 
وُعمان والكويت ولبنان وفرنســــا وجمهورية 
تشــــيكيا واألردن، إضافة إلى 4 طواقم أردنية 
في الرالــــي الوطني املقام بالتزامن مع الرالي 
الدولــــي. وتبلــــغ املســــافة اإلجماليــــة للرالي 
640.56 كيلومتر، منها 223.74 كيلومتر مراحل 
خاصة بالسرعة وعددها 15 مرحلة مع املرحلة 

االستعراضية.
ويدخــــل الســــائق القطري ناصــــر صالح 
العطية املنافســــات كأبرز املرشحني لإلحتفاظ 
بلقبــــه ورفع عــــدد إنتصاراته إلــــى 12 فوزا، 
ليتســــاوى مع صاحب الرقم القياسي في عدد 
اإلنتصارات اإلماراتي محمد بن ســــليم، الذي 
يشــــغل حاليا منصــــب نائب رئيــــس اإلحتاد 

الدولي للسيارات ”فيا“.
ويشــــارك العطية على منت شــــكودا فابيا 
آر5 في وقت يعتبر التشيكي فيوتيش شتايف 
املنافس األبرز له وهو يشارك على منت سيارة 
من الطراز ذاتــــه. وأحرز العطية ألقاب جميع 
النسخ التي شــــارك بها في األردن- باستثناء 
أربــــع فقط، منذ عودته إلــــى عالم الراليات في 

العام 2003.

وقـــال العطية ”يتحدث النـــاس عن األرقام 
القياسية وأنا معهم، من اجليد الفوز بالراليات 
وتســـجيل أرقام قياســـية جديـــدة. ولكن األمر 
ال يتمحـــور حـــول هذا، بـــل حول االســـتمتاع 
بالراليـــات، والتأكد من أننا نقـــدم أداء جيدا. 
أعتقد بأنـــه إذا نظرنا إلـــى البطوالت األخرى 

التي فزنا بها أكثـــر، فبالتأكيد، ما أزال 
أرغب بالفـــوز برالـــي األردن، أحب هذا 

الرالـــي وأعشـــق مراحلـــه املتطلبـــة 
كثيرا“.

وأضـــاف ”أنا ُمتأكـــد من أن 
البطولة ســـتعود أقـــوى، رأينا 
حـــاالت مـــد وجزر فـــي املاضي 
وجتاوزناهـــا. مـــن الرائع رؤية 

فيوتيـــش  التشـــيكي  الســـائق 
شـــتايف يشـــارك هنـــا علـــى منت 

سيارته شـــكودا. لقد عملنا سوية في 
إيران في املوســـم املاضي، وشـــجعته على 

املشاركة في بطولة الشـــرق األوسط للراليات. 
كما ســـاعده كني سكيدمور، أحد أعضاء فريقنا 
في األمور املتعلقة بإجراءات الشحن واإلمداد“.
وأشار إلى أن ”مراحل رالي األردن متطلبة 
دائمـــا ونعـــرف بـــأن األمـــور لن تكون ســـهلة 
خاللهـــا. وأيضـــا، لدينا منافســـة إضافية من 
ســـيارات بطولة أوروبا للراليات (إي.آر.سي) 
خـــالل رالي قبـــرص، حيـــث يوجـــد مجموعة 

قوية من ســـيارات الفئـــة (آر 5)، وأيضا هنالك 
ســـائقون أقوياء في ُلبنان، لذا نتطلع بإيجابية 

لهذا املوسم“.
ويتنافـــس الكويتي مشـــاري الظفيري مع 
املتســـابقني األردنيـــني أحمد شـــعبان (الفائز 
بالرالـــي الوطنـــي األول لعـــام 2018) وإيهـــاب 
الشـــرفا وأميـــر ناصيـــف وخالد جمعة 
الرواحي  عبداللـــه  الشـــاب  والُعمانـــي 
الذي يشـــارك للمرة األولى في بطولة 

الشرق األوسط للراليات.
ويســـعى الســـائق اللبناني 
هنـــري قاعي مع مالحه األردني 
موســـى جيهريان، للفوز بلقب 
فئة “ آر.سي 4“، بينما سيحاول 
األردنـــي عاصـــم عـــارف بطـــل 
الشـــرق األوســـط لفئة ”آر.سي 3“ 
ومالحه فارس التل، الظفر بلقب هذه 

الفئة.
أمـــا املنافســـة احمللية في الرالـــي الوطني 
الثانـــي ســـتكون علـــى مـــنت ســـيارات انتهى 
تصنيفهـــا واملشـــاركون في الرالـــي هم طارق 
الطاهـــر وزياد املقداد وســـالمة القمـــاز ورعد 
العـــدوان. ويشـــار إلى أن النســـخة األولى من 
رالـــي األردن ُأقيمـــت في العام 1981، واســـتمر 
تنظيمـــه منذ ذاك احلني باســـتثناء عامي 1989 

و1991.

العطية يرفع التحدي في رالي األردن

◄ أكدت أيقونة التنس الروسية ماريا 
شارابوفا أنه ال يزال مبقدورها أن حتقق 

الكثير من األمور الرائعة في املالعب 
العاملية مثل بطوالت الغراند سالم األربع 

الكبرى، رغم خروجها من الدور األول 
لبطولة شتوتغارت. وترى شارابوفا أنها 

إذا لم تؤمن بهذه القاعدة فعليها أن تعتزل 
التنس. وقالت الالعبة الروسية ”نعم 

بالتأكيد أريد الفوز باأللقاب الكبرى، أدرك 
هذا األمر من املنظور التنافسي ونعم هذا 

ما أحلم به مجددا“. وسجلت شارابوفا 
املصنفة األولى على العالم سابقا، صوالت 
وجوالت في مالعب التنس بني لقبها األول 

في بطوالت الغراند سالم في 2004 عبر 
بطولة وميبلدون، ولقبها األخير في بطولة 

فرنسا املفتوحة في 2012.

◄ تواجه السنغالية فاطمة سامورا، األمني 
العام للفيفا، اتهامات بعدم إبالغ االحتاد 

الدولي عن عالقة عائلتها باحلاج ضيوف، 
الذي يعمل سفيرا مللف املغرب، الستضافة 
مونديال 2026. وقالت سامورا ”على دراية 
كاملة بالشكوى املقدمة“. وأضافت ”دولة 
السنغال بأكملها ستضحك على الشكوى 

املقدمة ضدي للجنة أخالق الفيفا، ألن 
اجلميع في بالدي يعرف أصول احلاج 

ضيوف“. وكان جياني إنفانتينو، الذي خلف 
جوزيف بالتر رئيسا للفيفا، قد عني سامورا 

في منصب األمني العام، في 2016. أما 
ضيوف، فقد حقق مسيرة جيدة في أوروبا، 

حيث بدأ مع سوشو الفرنسي، ثم لعب 
في أندية ليفربول، وبولتون، وسندرالند، 

وبالكبيرن، ورينجرز، وليدز يونايتد.

متفرقات

} الريــاض – استقر تيسير الجاسم العب خط 
وســـط وقائد أهلي جدة السعودي على إنهاء 
مســـيرته مـــع الفريق مفضال خـــوض تجربة 

احترافية بداية من الموسم الجديد. 
وأرجـــع الجاســـم قـــراره إلى زيـــادة عدد 
المحترفين األجانب بالدوري السعودي إلى 7 
العبين، ما قد يؤثر على فرصة مشاركة الالعب 

السعودي بشكل عام في المباريات. 
وأضاف ”أعتقُد أن الوقت حان بالنسبة لنا 
لخوض تجارب احترافية خارجية لنجد فرصة 

مناسبة للعب“. 
وشدد الجاســـم على حرصه إلنهاء عالقته 
باألهلي بشكل جيد، مضيفا ”في األيام المقبلة 
ســـيكون قرار الخروج بشـــكل رسمي“. وحول 
وجهتـــه المقبلة، قال الجاســـم إنه لم يحســـم 
حتى اآلن ما إذا كان ســـينتقل إلى أحد الفرق 

الخليجية، أو خارج المنطقة بالكامل.
وانتقل الجاســـم للحديث عـــن األوكراني 
ســـيرغي ريبروف مدرب فريقه السابق، الذي 
أقيل من منصبه عقب نهاية منافسات الموسم 

المنصرم. 
وقال الجاسم إن ريبروف جيد من الناحية 
الفنيـــة، إال أن مـــا ينقصـــه هـــو الخبرات في 
التعامـــل مـــع الالعبيـــن، خاصـــة وأن عمره 
التدريبـــي 4 ســـنوات فقط. وفي ســـياق آخر 
توصل البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني 
للتعاون الســـعودي، التفاق مبدئي مع مجلس 

اإلدارة لالســـتمرار فـــي منصبه لمدة موســـم 
إضافي، وفقا لما أعلنه محمد القاســـم رئيس 

النادي. 
وكتب القاســـم عبر حســـابه على شـــبكة 
التواصـــل االجتماعـــي ”تويتر“ ”تـــم االتفاق 
مـــع البرتغالـــي جوزيه غوميز علـــى التجديد 
لموســـم قادم، المدرب طلب مهلة لمدة أسبوع 
قبـــل التوقيع الرســـمي لمحاولة حـــل ظروفه 
التي شرحها لإلدارة، هذا في ما يتعلق بملف 

الجهاز الفني، دعواتكم لنا بالتوفيق“.
وأضاف القاســـم ”ملفات الموســـم المقبل 
بدأنـــا العمـــل فيها مـــن فترة بدعـــم ومتابعة 
المجلـــس التنفيـــذي علـــى صعيد المعســـكر 

اإلعدادي والتعاقدات وزي الفريق األول“. 
وكان غوميـــز أصـــدر بيانا رســـميا أعلن 
من خالله انتهاء مســـيرته مع فريق التعاون، 
بنهاية الموســـم الكـــروي 2017-2018 مكتفيا 
بالفترة التـــي قضاها مع النـــادي في الثالث 

سنوات الماضية.

الجاسم يقرر الرحيل عن أهلي جدة

10
فرق تشارك في الرالي 

تتوزع على دول قطر 

مان والكويت ولبنان 
ُ
وع

وفرنسا وتشيكيا 

واألردن

الجاســـم قال حول وجهته املقبلة، 

إنه لم يحســـم حتى اآلن ما إذا كان 

ســـينتقل إلى أحد الفرق الخليجية 

أو خارج املنطقة

◄



{ليفاندوفســـكي إلـــى ريال مدريد؟ إنـــه واحد من أفضـــل المهاجمين في العالم، فهو يســـجل 

األهداف باستمرار مع بايرن ومنتخب بالده.. نعلم ما يشكله من تهديد لنا}.

غاريث بيل
جنم فريق ريال مدريد اإلسباني

} برشلونة (إسبانيا) - يعيش نادي برشلونة 
اإلســــباني حالة من الحيرة واالنقسام بشأن 
صفقة آرثر ميلو المتوقع إتمامها خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة. 
بالفعــــل  اتفــــق  قــــد  برشــــلونة  وكان 
علــــى ضــــم آرثر مــــن غريميــــو البرازيلي 

مقابــــل 30 مليــــون يــــورو، إلى جانب 
9 مليــــون يــــورو كمتغيــــرات، كما 

دفع البلوغرانــــا 4 ماليين يورو 
كمقــــدم من أجل احتــــكار خيار 
تفعيل شــــراء الالعب بداية من 

يوليو المقبل.
”موندو  لصحيفــــة  ووفقــــا 

فــــإن هناك حالة من  ديبورتيفو“ 
االنقســــام داخــــل إدارة برشــــلونة 

بشــــأن دفع المبلغ المتبقــــي (26 مليون 
يــــورو) للحصــــول على آرثر، وســــط أصوات 
تطالــــب بالتراجــــع عن الصفقــــة والبحث عن 
العب آخــــر يتمتع ببنية قويــــة ويجيد ألعاب 

الهواء. 

وأشــــارت الصحيفة إلى أن برشلونة ربما 
يبحث عن العب بنفس المواصفات الجسدية 
وطــــول القامة اللذين يتمتــــع بهما البرتغالي 
أندريــــه غوميــــز، والمتوقع رحيلــــه الصيف 

المقبل بعدما فشل في إثبات نفسه. 
ولفتــــت إلــــى أن هنــــاك العديــــد مــــن 
األســــماء المرشــــحة لالنضمــــام إلى 
برشــــلونة أمثــــال ثنائــــي أياكس 
فرينكــــي دي يونــــغ، ودوني فان 
دي بيــــك، وفابيــــان مــــن ريال 
بيتيــــس، أمــــا الوحيــــد داخل 
برشــــلونة الــــذي يراهــــن على 
نجاح آرثر فهو السكرتير الفني 

روبرت فيرنانديز. 
ونّوهت الصحيفــــة بأن تراجع 
برشــــلونة عن ضم آرثر يعني خســــارة 
4 مالييــــن يورو، لكــــن إدارة متصــــدر الليغا 
تخشــــى خســــارة 26 مليون يورو أخرى، في 
حــــال عدم نجاح صاحب الـ21 عاما في التألق 

مع ”البلوغرانا“. 

} مانشسرت (إنكلرتا) - أوضح ديفيد دي خيا، 
حارس مرمى مانشســـتر يونايتـــد اإلنكليزي، 
أن الموســـم الحالي يشـــهد أفضل أداء له مع 
فـــي الـــدوري اإلنكليزي  ”الشـــياطين الحمر“ 

الممتاز. 
وحافـــظ دي خيـــا على نظافة شـــباكه في 
21 مباراة بجميع المســـابقات هذا الموســـم، 
وساعد مســـتواه الرائع ناديه في التأهل إلى 
نهائي كأس االتحـــاد اإلنكليزي واالقتراب من 

حسم المركز الثاني في الدوري. 
وأشاد دي خيا بعقلية الفوز التي يمتلكها 
مدربه جوزيه مورينيـــو، لكنه حث رفاقه على 
ثبـــات المســـتوى، من أجـــل المنافســـة على 
لقب الدوري الموســـم المقبل. ونـــّوه إلى أنه 
”فـــي نهاية المطـــاف األمر يعود إلينـــا، علينا 

كمجموعـــة أن نحافـــظ علـــى الثبـــات طـــوال 
الموسم“.

وقال دي خيا ”أنا ســـعيد بمستواي. كان 
األداء متكامـــال من جانبي. أشـــعر بأنني على 
ما يرام وفي حالة جيدة على المستوى البدني 

طوال الموسم“. 
وتابـــع ”أتمنـــى أن اســـتمر هكـــذا فـــي 
المباريـــات المتبقية بالموســـم، ثـــم التوجه 
لكأس العالم، وهو وقت مهم بالنســـبة إلّي مع 
إســـبانيا“. واختير الحارس اإلسباني، البالغ 
مـــن العمر 27 عاما، األســـبوع الماضي، ضمن 
تشـــكيلة العام في اســـتفتاء رابطـــة الالعبين 
المحترفين، وهو مرشـــح للفوز بجائزة أفضل 
العـــب في يونايتد هذا العام، للموســـم الرابع 

على التوالي.

} لندن - رغم أن نادي أرسنال اإلنكليزي مازال 
يعيش على وقـــع الخبر المدوي لرحيل مدربه 
الفرنســـي أرســـين فينغر مع نهاية الموســـم، 
بعد 22 موســـما على رأس قيادتـــه الفنية، إال 
أن  ذلـــك ال يحجب اهتمام فريق ”المدفعجية“ 
بالمواجهـــات التـــي تنتظـــره ومنهـــا مباراة 
الخميس ضد أتلتيكو مدريد اإلســـباني ضمن 

منافسات ذهاب نصف الدوري األوروبي. 
وتشـــكل هـــذه البطولـــة فرصـــة لفينغـــر 
للرحيـــل متوجـــا بأحـــد األلقاب بعـــد تراجع 
شـــعبيته لدى بعض الجماهير في الســـنوات 
الماضية، ما دفعه للتخلي عن ســـنته األخيرة 
من عقده وإعالن تركه النادي اللندني األسبوع 

الماضي.
وبعــــد 14 عاما من لقبه األخير في الدوري 
اإلنكليزي، لم يعد أرسنال بين رباعي المقدمة 
فــــي ”البريميرليغ“، ويعاني للتأهل إلى دوري 
أبطــــال أوروبا، لذا تشــــكل بطاقــــة الفائز في 
يوروبــــا ليغ إلــــى المســــابقة األولــــى حافزا 
إضافيــــا لفينغر الذي شــــغل العاصمة بقراره 
األخير. والالفت أن فينغر، الذي قاد أرســــنال 
إلى المشــــاركة في دوري األبطال 19 موســــما 
متتاليا وبلــــغ النهائي أيضا، يتحين الفرصة 
لتوديــــع أرســــنال بلقب قاري، وهــــو ما عجز 
عنــــه طوال 22 عاما رغم إنجازاته المحلية في 

الدوري والكأس.
وينفــــرد فينغر بإحصائيــــة بلوغه نهائي 
المســــابقات األوروبيــــة الثــــالث دون إحراز 
األلقــــاب، وذلك بعــــد خســــارته كأس االتحاد 
األوروبي (تحولت إلى يوروبا ليغ) أمام قلعة 
ســــراي التركي في 2000، دوري أبطال أوروبا 
أمام برشــــلونة اإلســــباني فــــي 2006، وكأس 
الكؤوس األوروبية (ألغيت) ضد فيردر بريمن 

األلماني في 1992.
ورغم تتويجه بــــكأس إنكلترا ثالث مرات 
فــــي آخــــر أربــــع ســــنوات، إال أن األصــــوات 
المطالبة علــــت مطالبة برحيله، وهو أمر عده 
المــــدرب األلمانــــي الجذور مشــــوها لصورة 
النــــادي الخارجية التي جهــــد لبنائها طوال 

السنوات الماضية.

لــــن يكــــون خصــــم أرســــنال ســــهال أبدا، 
إذ يعــــد أتلتيكــــو مدريد مــــن االختصاصيين 
في المســــابقات القارية، وقد تــــوج بالدوري 
األوروبي عامــــي 2010 و2012، كما بلغ نهائي 
و2016   2014 عامــــي  أوروبــــا  أبطــــال  دوري 
عندما خســــر أمــــام جاره ريــــال مدريد. ومنذ 
تولــــي األرجنتينــــي دييغو ســــيميوني مهمة 

تدريبــــه قبــــل ســــبع ســــنوات، بلــــغ 
نهائي  نصــــف  ”كولتشــــونيروس“ 
البطــــوالت األوروبية خمس مرات، 
لكنه أقصي أربع مــــرات أمام ريال 

مدريد.
ولمــــا ضمــــن أتلتيكــــو التأهــــل 

إلى دوري األبطــــال لحلوله ثانيا في 
الــــدوري اإلســــباني راهنا وراء 

برشــــلونة، عمــــد ســــيميوني 
إلى إراحة العبيه في مباراة 
األحد،  األخيرة  بيتيس  ريال 
بالتعــــادل  انتهــــت  والتــــي 
الســــلبي. وكانــــت المباراة 
الـــــ11 تواليــــا مــــن دون أن 
ملعبه  علــــى  شــــباكه  تهتز 
متروبوليتانــــو“،  ”وانــــدا 
مــــا يعني أنــــه يتعين على 

إلى  الوصــــول  أرســــنال 
مرمــــى خصمــــه إذا ما 

أراد بلوغ النهائي.
وســــتكون 

المواجهة القارية 
بيــــن  األولــــى 

أتلتيكــــو الــــذي 
ســــبورتينغ  تخطى 

البرتغالي في ربع النهائي، وأرسنال المتفوق 
على سسكا موسكو الروسي. 

وفي المبــــاراة الثانية، يبحث مرســــيليا، 
الفريق الفرنســــي الوحيد الــــذي توج بدوري 
أبطــــال أوروبــــا (1993)، عــــن بلــــوغ النهائي 
لخوضــــه في فرنســــا علــــى ملعب ليــــون في 
16 مايــــو، ويتعيــــن عليــــه تخطــــي ريــــد بول 
سالزبورغ وصيف بطل 1994. وفي ظل تواجد 
أرســــنال وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، 
ال يعد مرســــيليا مرشــــحا للقب، بيد أن فوزه 
الكبيــــر علــــى اليبزيغ األلمانــــي 2-5 في إياب 
ربــــع النهائي رفع هيبة فريــــق المدرب رودي 
غارســــيا. وأعاد غارســــيا، مــــدرب ليل وروما 
اإليطالي ســــابقا، إحياء الفريق المتوســــطي 

بعد استحواذه من األميركي فرانك ماكورت.
وأطلق ماكورت ”مشروع األبطال“ الهادف 
إلى إعادة النادي للمسابقة القارية األولى 
في أقرب فرصة ممكنة. ويتبارز مرســــيليا 
راهنــــا بشراســــة على المركــــز الثاني في 
الدوري الفرنسي مع ليون وموناكو وذلك 
بعد ضمان باريس ســــان جرمــــان إحراز 
اللقــــب. وهــــذا أول نصــــف نهائــــي 
أوروبي لمرســــيليا منذ عام 
2004، عندمــــا قــــاده ديدييه 
دروغبــــا إلــــى النهائــــي 
وخســــر أمــــام فالنســــيا 
اإلسباني (2-0) في كأس 
االتحاد األوروبي، علما 
وأنه حل وصيفا أيضا 
عــــام 1999 أمــــام بارما 

اإليطالي (0-3).
قـــدم  جهتـــه  ومـــن 
مشـــوارا  ســـالزبورغ 
البطولة،  فـــي  محترمـــا 
قلب  نتائجـــه  أبـــرز  ومن 
التســـيو  أمـــام  تأخـــره 
اإليطالـــي 2-4 إلى فوز كبير 
إيابـــا 4-1 في ربـــع النهائي، 
وذلـــك بعـــد إقصائه بوروســـيا 

دورتموند من ثمن النهائي.

صفقة آرثر ميلو تربك برشلونة

دي خيا يشيد بمورينيو قمة أوروبية بني أرسنال وأتلتيكو على وقع رحيل فينغر

الخميس 2018/04/26 - السنة 40 العدد 10971

{يوفنتوس يظل فريقا رائعا، يجب مواجهته بشـــكل جيد، ودون أي تشـــتيت. فوز نابولي على 

اليوفي في تورينو، أعاد فتح السباق.. اآلن ستكون نهاية الموسم بأكثر متعة}.

ماسيمو موراتي
الرئيس السابق إلنتر ميالن اإليطالي

23

30
مليون يورو قيمة 

صفقة ضم آرثر من 

غريميو البرازيلي  إلى 

جانب 9 ماليني يورو 

كمتغيرات

محمد صالح يزاحم عمالقة العالم في سباق الكرة الذهبية
[ كلوب: قادرون على الفوز بمباراة العودة، لسنا برشلونة  [ دي فرانشيسكو: كل شيء يمكن أن يحدث، ال شيء مستحيال

} ليفربــول (إنكلرتا) - تعملق املصري محمد 
صالح ووضـــع ليفربول اإلنكليزي على طريق 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا في كـــرة القدم، 
بتسجيله هدفني ومتريرتني حاسمتني، ليقود 
بذلك ”احلمر“ إلى ســـحق فريقه السابق روما 
اإليطالي 2-5، على ملعب ”أنفيلد“ ضمن ذهاب 

الدور نصف النهائي. 
وكان صالح، املتـــوج األحد بجائزة أفضل 
العب في الدوري اإلنكليزي، ترك روما الصيف 
املاضـــي مقابـــل 42 مليـــون يـــورو، مـــن أجل 
االلتحاق بفريق املدرب األملاني يورغن كلوب.

وجاء تألق صالح بعد يومني فقط من فوزه 
بجائـــزة أفضل العـــب في الـــدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز ليصبح ثانـــي العب عربـــي وأفريقي 
يتوج باجلائزة املرموقة بعد اجلزائري رياض 
محرز العب ليســـتر ســـيتي، الـــذي نالها في 
موســـم -2015 2016، عندما قاد فريقه للتتويج 

بلقب الدوري اإلنكليزي آنذاك.
ويتربع صالح على صدارة هدافي الدوري 
اإلنكليـــزي برصيـــد 31 هدفا، متفوقـــا بفارق 
خمســـة أهـــداف على أقـــرب مالحقيـــه هاري 
كني، كما صنع عشـــرة أهداف أخرى لزمالئه. 
وأحرز صـــالح 43 هدفا خالل 47 مباراة لعبها 
مع ليفربول في مختلف املســـابقات حتى اآلن، 
بواقع 31 هدفا في الدوري اإلنكليزي وعشـــرة 
أهـــداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدف 
في الدور املؤهل ملرحلة املجموعات باملسابقة 
القاريـــة، إضافة إلـــى هدف فـــي بطولة كأس 

االحتاد اإلنكليزي.

أصبح صالح أكثر العب في إنكلترا يسجل 
أهدافا في مختلف البطوالت في موســـم واحد 
برصيد 43 هدفا، ليتفـــوق على رقم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو الذي كان قد ســـجل 42 

هدفا في مختلف البطوالت في موسم واحد. 
ويقـــدم الدولي صالح (25 عاما) أداء رائعا 
هذا املوســـم، وأصبح اســـمه على كل لســـان 
فـــي إنكلترا، حيث لم يقنـــع البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو في تشيلســـي خالل موســـم 2015، 

فتحول إلى فيورنتينا اإليطالي ثم روما وقاده 
إلى مركـــز الوصافة املوســـم املاضـــي. وكان 
ليفربـــول، حامل اللقـــب 5 مـــرات آخرها عام 
2005، تأهـــل للمرة األولى منذ 2008 إلى نصف 
النهائي بإجناز الفت ذهابا وإيابا على حساب 
مواطنه مانشســـتر ســـيتي (1-5) املتوج بطال 

للدوري املمتاز.
وفي هذا الســـياق أيد عشـــاق كـــرة القدم 
في إســـبانيا، إمكانية تتويـــج املصري محمد 
صالح، جنم ليفربول اإلنكليزي، بجائزة الكرة 
الذهبية. وفي استطالع لصحيفة ”ماركا“، أيد 
64 باملئـــة من رواد الصحيفـــة إمكانية تتويج 
صالح باجلائزة رغم احلضور القوي للنجمني 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو واألرجنتيني 
ليونيل ميســـي اللذين يســـتحوذان عليها في 
آخر 10 ســـنوات. وفي حني اســـتبعد 36 باملئة 
من املشـــاركني الذيـــن تخطى عددهـــم 5 آالف 

شخص قدرته على الفوز بها.

رقم قياسي

عادل اخلط الهجومـــي للفريق األول لكرة 
القدم لنـــادي ليفربول املكون من محمد صالح 
وروبرتـــو فيرمينيـــو وســـاديو مانـــي الرقم 
القياسي لعدد األهداف التي سجلها نظيره في 
ريال مدريد اإلســـباني املكون من كريســـتيانو 
رونالدو وكرمي بنزمية وغاريث بيل في موسم 

2014-2013 بدوري أبطال أوروبا. 
وبفضل األهداف اخلمســـة التي ســـجلها 
العبـــو ليفربـــول الثالثة في شـــباك روما في 
املبـــاراة رفـــع الثالثـــي الهجومـــي للنـــادي 
اإلنكليـــزي رصيده من األهـــداف إلى 28 هدفا، 
وهو نفس عدد األهـــداف التي أحرزها ثالثي 

ريال مدريد في موسم 2013-2014.
وبعد أن ســـجل صـــالح وفيرمينيو أربعة 
أهـــداف، بواقع هدفني لكل العب، رفع الالعبان 
رصيدهمـــا إلـــى 10 أهـــداف لـــكل منهما في 
النســـخة احلالية من البطولة األوروبية، فيما 
رفع ماني رصيده إلـــى ثمانية أهداف بعد أن 

سجل هدفا وحيدا في شباك روما. 
وفي موســـم 2013-2014 عندمـــا توج ريال 
مدريـــد بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا، ســـجل 
رونالدو 17 هدفا، فيما سجل بيل ستة أهداف 
وبنزمية خمسة أهداف. وميلك الثالثي صالح 
ومانـــي وفيرمينو فرصة واحدة على األقل في 
مباراة العودة أمام روما لكسر هذا الرقم، كما 

أنهم قد يلعبون مباراة إضافية أخرى إذا جنح 
ليفربـــول في حســـم تأهله إلـــى نهائي دوري 

أبطال أوروبا في العاصمة األوكرانية كييف.
وتسبب الالعب الدولي املصري في انفجار 
حالة من اجلدل والدهشـــة داخـــل أروقة روما 
اإليطالي. وينظـــر البعض، إلى أن املبلغ الذي 
حصـــل عليه رومـــا مقابل التنـــازل عن محمد 
صالح، لصالح ليفربول، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيـــة املاضيـــة، والذي يقدر بــــ42 مليون 

يورو، سعر زهيد للغاية. 

{ريمونتادا} تكرار الـ

تقديـــرا منـــه للفتـــرة التـــي قضاهـــا بني 
صفـــوف رومـــا، لـــم يحتفل الالعـــب املصري 
بهدفيه الرائعني في مباراة األمس، سوى برفع 
يديه إلى الســـماء على اســـتحياء، في إشارة 
منه إلى مشـــاعر االحترام التـــي يكّنها لفريقه 
القدمي. ويتعني علـــى روما تكرار ”رميونتادا“ 
أخرى للوصول إلى النهائي للمرة الثانية في 

تاريخـــه، وهو ما عبر عنه مدافعه األرجنتيني 
فيديريكو فاســـيو ”ســـجلنا هدفـــني وحصلنا 
على الكثير من الفرص في الشوط األول. يجب 

أن نكون إيجابيني، نحن مقاتلون“. 
وأكـــد يوزيبيـــو دي فرانشيســـكو، املدير 
الفني لنادي رومـــا اإليطالي، أنه ال يزال يأمل 
فـــي الوصول إلى نهائـــي بطولة دوري أبطال 
أوروبا. وقال دي فرانشيســـكو ”لم نفقد األمل، 
أعتقـــد أن علينا أن نؤمن مبا نفعله أمام فريق 
كبير ولكنه مختلف عن برشـــلونة، جماهيرنا 

ستكون معنا“.
ويعتمـــد روما فـــي تطلعاته علـــى عودته 
التاريخيـــة أمام برشـــلونة فـــي دور الثمانية 
عندما عـــوض خســـارته في مبـــاراة الذهاب 
بنتيجة 1-4، وفاز فـــي مباراة العودة بثالثية 

نظيفة. 
واســـتطرد املـــدرب اإليطالـــي قائـــال ”كل 
شـــيء ميكن أن يحدث في كرة القدم، ال شـــيء 
مســـتحيال، لقد دللنـــا على هـــذا وبالطبع لن 
يكون أمرا سهال، ســـتكون مباراة مختلفة عن 

مبـــاراة برشـــلونة، ولكن رغبتنا فـــي العودة 
حاضرة“.

وفي الطـــرف املقابل أكـــد األملاني يورغن 
كلوب، مدرب ليفربول، أنه كان ليشعر بسعادة 
أكبـــر لو لم يســـتقبل فريقه هدفـــني في نهاية 
املباراة. واســـتطرد كلوب قائال ”كان كل شيء 
رائعا طوال 80 دقيقة، كنت سأشـــعر بســـعادة 
أكبر لو كنـــا فزنـــا 1-5 أو 0-5، ولكن الفتيان 
لعبوا بشـــكل جيد للغاية ولـــم أكن أتصور ما 

حدث قبل املباراة“.
وال متثـــل عـــودة رومـــا التاريخيـــة أمام 
برشـــلونة، أي مصدر للقلق بالنســـبة لكلوب 
الـــذي أكـــد أن فريقه تفـــوق فـــي اللعب على 

منافسه. 
واختتم كلوب قائال ”ما تعلمناه هو قدرتنا 
على حتقيـــق الفوز في مباراة العودة، لســـنا 
برشـــلونة، هم حققوا الكثيـــر من االنتصارات 
في الســـنوات األخيرة، ولكن نحـــن لم نحقق 
هذا، ولذلك ســـنبذل كل شيء من أجل حتقيق 

نتيجة جيدة في روما“. 

واصل النجم املصري محمد صالح معانقة اإلبداع على املالعب األوروبية وأحرز هدفني 
وصنع مثلهما في مباراة ليفربول وروما، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وتطور 
الفرعون الصغير أكثر من أي العب على املستوى العاملي هذا املوسم، ليتحول من مجرد 

جناح مهاري وسريع إلى العب حاسم.

صالح رفع رصيده هذا املوسم إلى 

43 هدفا فـــي 47 مبـــاراة بمختلف 

املســـابقات، بينهـــا 9 فـــي ســـباق 

دوري األبطال

◄

في ظـــل تواجد أرســـنال وأتلتيكو 

مدريد في نصف النهائي املسابقة، 

ال يعد مرســـيليا الفرنســـي مرشحا 

للقب األوروبي

◄

رياضة

نجم يسير ضد التيار 

ـبع ســــنوات، بلــــغ 
نهائي نصــــف   “
بية خمس مرات، 
مــــرات أمام ريال 

أتلتيكــــو التأهــــل 
ل لحلوله ثانيا في 

ني راهنا وراء 
ســــيميوني
في مباراة 
األحد، يرة 
بالتعــــادل
ت المباراة 
ن دون أن 
ملعبه  ى 
يتانــــو“،
عين على 

إلى  ول 
ذا ما 

.

نغ

”وأطلق ماكورت ”
إلى إعادة النادي
في أقرب فرصة مم
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} برلــني - توصلت ســـاندرا ســـيلز، ســـيدة 
أعمال أملانية، قد ســـبق وأن تعرضت حملاولة 
اغتصـــاب، إلـــى فكرة صنـــع نوع مـــن أنواع 
الـــدروع ملنطقة مـــا بني الفخـــذ والبطن أو ما 
لتجعلها تشعر باألمان.  يطلق عليها ”األربية“ 
وتوجهت إلى معمل طباعـــة باألبعاد الثالثية 

لكي يعّد لها منوذجا أوليا.
وروت ســـيلز أنهـــا فـــي صباح أحـــد أيام 
الشـــتاء في عام 2015، كانـــت تركض في غابة 
بالقرب من مدينـــة أوبرهاوزن في غرب أملانيا 
عندما أحاط بها ثالثة رجال كانوا مخمورين.

وحاول الرجال االعتداء عليها، ولكن ظهر 
أحـــد املارة فـــي الوقت املناســـب، مما جعلهم 
يفرون بعيدا. غير أن الشعور باالرتياح لم يدم 
بالنسبة لسيدة األعمال (42 عاما)، فقد أدركت 
أنهـــا عرضة لالعتـــداء عليها أثناء ممارســـة 

الرياضة. 
وأشـــارت إلى أنهـــا قالت لفنـــي الطباعة 
الثالثيـــة األبعـــاد ”أريدك أن تطبع لي شـــيئا 
أضعه فـــي منطقتي املقدســـة بحيث ال يتمكن 
أحد من الوصـــول إليها“، ثـــم أدركت أنها قد 
ال تكون املـــرأة الوحيدة التي تشـــعر بانعدام 
األمـــان عندمـــا تركض فـــي منطقـــة عمومية. 
وهداها تفكيرها إلى حتويل الفكرة إلى منتج 
جتـــاري، واستشـــارت رياضيـــني وخبراء في 

صناعات التكنولوجيا واألمن.
وكانـــت النتيجة ”ســـراويل آمنة“، متاحة 
اآلن للشراء عبر اإلنترنت، مت تصميمها بحيث 
متنـــع االعتداءات اجلنســـية مـــن خالل ثالث 
آليات: قفل يحكم ربط السروال على من ترتديه 

بحيـــث يصعب إزالته بالقوة، ونســـيج مقاوم 
للتمزق وجرس إنذار تبلغ قوته 130 ديسيبل.

وقال خبير من مبـــادرة برلني ضد العنف 
جتـــاه النســـاء ”لن متنـــع الســـراويل صور 
االعتداء اجلســـدي األخرى“. بـــل إن البعض 

منهم يقول إن الســـراويل قد تستفز املعتدي 
أكثر وتؤدي إلى تصعيد العنف. ولكن ســـيلز 
تقـــول ”ميكن أن يقتلني بعـــد أن يغتصبني. 
فلماذا ال أحاول جتنب التعرض لالغتصاب؟“.

وكتبت إحدى الزبائن على فيســـبوك ”بالطبع 

فإن السراويل لن متنعك من التعرض للهجوم، 
لكنك تشـــعرين بأنك أكثر أمانا بارتدائها ففي 
أسوأ الظروف واألحوال، عندما يدرك املهاجم 
أنـــه لن يصـــل إلى مبتغاه بســـرعة، فســـوف 

ميضي إلى حال سبيله“.

ابتكرت ســــــيدة أعمــــــال أملانية خوفا من 
تكرر جتربة محاولة اغتصابها، سراويل 
آمنة باالستعانة بالطباعة ثالثية األبعاد، 

عممتها على بقية النساء بأملانيا.

تجاوز العقبات قبل االعتداء

السراويل اآلمنة أحدث صيحة لمقاومة االغتصاب في ألمانيا

} أبوظبي – تخوض املمثلة املغربية ميساء 
مغربــــي أول جتربة إخراجيــــة لها من خالل 
إخراجها للفيلم الســــعودي اجلديد ”وجوه 
محّرمــــة“، باإلضافــــة إلى متثيلهــــا لبعض 

املشاهد فيه.
ويتــــم تصوير هذا العمــــل اجلديد بدعم 
من هيئــــة أبوظبــــي لإلعالم ”توفــــور 54“، 
التــــي توفر مرافق إنتاج عاملية املســــتوى، 
ومبــــادرات لتنمية املواهــــب، وبذلك يكون 
الفيلــــم الســــعودي قــــد أحــــدث إضافــــة 
إلــــى قائمة اإلنتاجــــات الفنيــــة العربية 
الضخمــــة التي تســــتضيفها العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.
الدعم للفيلم  وقدمت ”توفــــور 54“ 
من خــــالل خدمات اإلنتــــاج وما بعد 
اإلنتــــاج، ومت تصوير أحــــداث الفيلم 
في مرافق ومواقع التصوير احلائزة 
للمنطقة  والتابعــــة  اجلوائــــز  على 
خليفــــة  مدينــــة  فــــي  اإلعالميــــة 
إنتاج  فريــــق  وضــــّم  الصناعيــــة. 
الفيلم نحو 60 خبيرا إعالميا، حيث 
ينتمــــي العديد منهم إلــــى مجتمع املوظفني 

املستقلني في ”توفور 54“.
ويضــــم ”وجــــوه محّرمــــة“، نخبــــة من 
النجــــوم من بينهم الفنانة الشــــعبية توحة، 
إلى جانــــب عدد مــــن املمثلني الســــعوديني 

املعروفني.
وتتنــــاول قّصــــة الفيلــــم ثالثــــة أجيال 
مختلفــــة فــــي مدينــــة الريــــاض، بــــدءا من 
الســــبعينات مرورا بالثمانينات، ثم األلفية 

اجلديدة وصوال إلى اليوم.
وقالــــت الفنانــــة املغربيــــة عــــن فيلمها 
اجلديــــد ”نحن مســــرورون بتصويــــر فيلم 
وجوه محّرمة فــــي أبوظبي، وجاء اختيارنا 
للعاصمــــة اإلماراتية بعد الدعم الكبير الذي 
تلقيناه من الرئيس التنفيذي لهيئة املنطقة 
اإلعالميــــة أبوظبي، مرمي املهيــــري، وفريق 

العمل في توفور 54“.
وأضافت ”ثّمة طلــــب متزايد على أعمال 
احملتوى العربي املتمّيز في منطقة الشــــرق 
األوســــط وشــــمال أفريقيــــا وجميــــع أنحاء 
العالم، ونأمل أن يكون الفيلم بداية لشراكة 

مستمّرة مع توفور 54“.

أبوظبي تحتضن تجربة 
إخراجية لميساء مغربي

} فيينــا - عثر العلمــــاء، مؤخرا، على فصيلة 
من النمل تعيش في الغابات اآلســــيوية، تقوم 
عناصر منها بتفجير نفسها لتحمي فصيلتها 

عند استشعارها خلطر يهددها.
وقــــد مت اكتشــــاف هذا النــــوع اجلديد من 
حتديــــدا علــــى جزيرة  النمــــل ”االنتحــــاري“ 
بورنيو (أكبر جزيرة في آسيا) فهو يلجأ إلى 
تفجير نفســــه عبر إفراز سائل سام ولزج من 

أجل صد العدو أو قتله.
وهذا النمل واسمه العلمي ”كولوبوبسيس 
أكبلودنس“ اكتشف في دولة بروناي الصغيرة 
الواقعة في شــــمال جزيرة بورنيو واملعروفة 

بتنوعها احليوي الكبير.
ومن خالل تقلصه بقوة ميارس هذا النمل 
ما يكفــــي من الضغــــط لتفجير جــــدار املعدة 
محررا إفرازات سامة، وفقا ملا أوضحت أليس 

السيني من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا 
التي شاركت في الدراسة.

وميكنــــه بذلــــك أن يصــــد العــــدو أو حتى 
يتمكن مــــن القضاء عليه بحســــب ما ورد في 
مقال نشر في مجلة ”زوكيز“ التي تعنى بعالم 

احليوانات.
يكتشف، إال  وهذا ليس أول منل ”متفجر“ 
أن هذا النوع اجلديد يفجر نفســــه بســــهولة 

وهذا ما يثير اهتمام الباحثني.
وأوضحــــت الباحثة النمســــاوية أن هذه 
الظاهــــرة ”نادرة جدا فــــي الطبيعة“ ووحدها 
حفنة من احلشرات التي تقيم في مستعمرات 
مثــــل النمل والنحــــل تضحي بنفســــها بهذه 
الطريقة. وتابعت ”املســــتعمرة هي مثل جسم 
كبيــــر والنملة فيه مبثابة خلية لها دور محدد 

تضطلع به“.

} برمنغهام (بريطانيا) - خضع طفل بريطاني 
لعملية جراحية فريدة من نوعها، متت خاللها 
زراعة خمســــة أعضاء جديدة في جسده دفعة 

واحدة.
وحصل جــــاي كراوتش البالــــغ من العمر 
ســــبع ســــنوات على كليتني وكبد وبنكرياس 
ومعــــدة صغيرة دفعة واحــــدة، في واحدة من 
أغــــرب العمليات اجلراحيــــة التي أجريت في 

بريطانيا حتى اآلن.
وبحســــب ما ورد في صحيفــــة ديلي ميل 
البريطانية، قال األطبــــاء إنهم اضطروا لنزع 
األعضــــاء اخلمســــة من جســــد طفــــل متوفى 

حديثا، وزرعها على الفور عبر ربطها بشرايني 
كراوتش في عملية اســــتغرقت عشــــر ساعات 
في مستشفى األطفال مبدينة برمنغهام (غرب 

وسط إنكلترا).
وأدخــــل كراوتــــش إلى املستشــــفى بعدما 
توقفت أمعاؤه الدقيقــــة عن العمل، وأصيبت 
أعضاؤه الداخلية بأضــــرار بالغة، إلى درجة 
أنــــه اضطر لتنــــاول الطعام عبــــر أنبوب في 

معدته لعدة سنوات.
وأعربــــت والدته عــــن ســــعادتها الغامرة 
بنجاح العملية، مشــــيرة إلى أنــــه بدأ يتناول 

الطعام بشكل طبيعي بعد إجراء العملية.

} الربــاط - تســــتضيف العاصمــــة املغربية 
الربــــاط حتــــى 27 أغســــطس املقبــــل معرضا 
”غيــــر مســــبوق“ يتمحــــور حــــول املتوســــط، 
ويضم أعماال لهنري ماتيس وبابلو بيكاســــو 

وسالفادور دالي وجورج براك.
 ويقام معرض ”املتوســــط والفن احلديث“ 
فــــي متحــــف محمد الســــادس للفــــن احلديث 
واملعاصــــر بالتعاون بني املؤسســــة الوطنية 
للمتاحف في املغــــرب ومركز جورج بومبيدو 
فــــي باريــــس الــــذي أعــــار غالبيــــة اللوحات 

واملنحوتات والصور الثمانني املعروضة.
 وقــــال القيمــــون علــــى املعــــرض إن هذا 
املعرض غير املسبوق في املغرب ”يقترح على 
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العشــــرين فــــي عالقته مــــع املــــكان والتصور 
املتوسطي“.

وأكد مفــــوض املعرض كريســــتيان بريان 
وهــــو أمني مركز جورج بومبيدو أنه ”معرض 
غير مســــبوق وهو مســــار يتتبع التسلســــل 
الزمني بحســــب املواضيع في الفترة املمتدة 

بني 1905 و1980 حول املتوسط“.
واألعمال موزعة على تســــعة أقسام تتركز 
بحســــب املواضيع. ويبدي املغرب الذي يضم 
حوالي 15 متحفا عاما، منذ سنوات عدة عزمه 

على إنعاش قطاع الثقافة خاصة في الرباط.
واســــتضاف متحف محمد السادس للفن 
احلديــــث واملعاصر الذي دشــــن في 2014، في 
العام 2016، معرضا استعاديا ضخما للنحات 
السويســــري ألبرتــــو جاكوميتــــي وفي 2017 

معرضا للرسام اإلسباني بابلو بيكاسو.

اكتشاف نمل انتحاري يفجر أعداءه

زراعة خمسة أعضاء لطفل بريطاني

معرض يقترح مراجعة الزوار لتاريخ الفن

} فــــي نهاية يــــوم منهك مــــن متابعة أخبار 
احلــــروب والصراعات وأزمــــات العالم. وفي 
حلظة توق إلى الهــــروب من صخب الواقع، 
آخر شــــيء ميكن أن أفكر في مشــــاهدته، هو 
أحد البرامج احلوارية الشعبوية أو مسلسل 
تركــــي مدبلج أو دراما مصرية مقتبســــة من 

فيلم جنح أيام األبيض واألسود.
أحيانــــا نصــــل إلــــى درجة مــــن اإلنهاك 
النفســــي، تصبح فيها حتى مشاهدة األفالم 
متعبة، فنبحث عن أي شــــيء ال يجبرنا على 
التفكيــــر. لكن، رغم عــــدد الفضائيات الهائل 
وزحام البرامج وتنّوع األعمال، نادرا ما جند 
شيئا يشّد االنتباه ويريحنا فكريا وجسديا.

أقفز من قناة إلى أخرى، بال غاية محددة. 
فجأة يستوقفني مشهد من هذا الواقع، لكنه 
واقع مختلف؛ لبوءة جتري ويالحقها أربعة 
أشــــبال، ويظهر في الكادر أســــد ومجموعة 
أخرى مــــن احليوانــــات، في مشــــهد يحمل، 
رغم بســــاطته وصورته التقليدية، الكثير من 

الرقي واإلبداع واحلياة.
وجــــدت في عالــــم احليوان متنّفســــا من 
عالم اإلنســــان. شدتني األشــــبال الصغيرة، 
بجمالها، وأقنعتني مبتابعة البرنامج حتى 
نهايتــــه. ولم أنــــدم على ذلــــك، وإن كانت قد 
أعادتني الحقا إلى دوامة التفكير حول امليديا 
العربيــــة ودور اإلعــــالم ومن يضــــع خارطة 
البرامج علــــى الفضائيــــات العربية ويحّدد 
أنواعهــــا، هل هو حقا املشــــاهد أم سياســــة 
البلد أم حيتان الســــوق؟ عــــرض البرنامج، 
واســــمه القطط الكبيرة، على قناة ناشيونال 
جيوغرافيك أبوظبي، هذه القناة التي غيرت 
نظرة املشــــاهد العربي للبرامــــج الوثائقية، 
وأثبت جناحها أن ســــبب اجلفاف الوثائقي 
الذي تعاني منه الفضائيات العربية ليســــت 
في املشاهد، بل في كل من له دور في صناعة 

السياسة اإلعالمية وتقدميها لهذا املشاهد.
البرامج الوثائقية في ثقافة التلفزيونات 
العربية، هــــي برامج طوارئ ووســــيلة ملء 
فراغ في مســــاحة زمنية فاصلة بني األخبار 
وأحد البرامج الرئيســــية. تتعامل معها كما 
تتعامل مع الكارتون وبرامج لألطفال. وتلجأ 
إليهــــا إذا طــــرأت حالة حــــداد. وإذا صادف 
وعرضت إحدى القنوات، ذات الطابع احمللّي 
أساســــا، هذه البرامج فــــإن أغلب ما تعرضه 
أعمــــال مدبلجة مكــــررة وباهتــــة األلوان من 

قدمها. 
البرامج الوثائقية ليســــت مجرد كاميرا 
تتتبــــع تفتــــح الزهــــور ونشــــأة احلشــــرات 
وتالحق احليوانات في سباتها الشتوي، بل 
هي فن يلتقط مشــــهدا طبيعيا ليضفي عليه 
بعدا جديدا مختلفا، وهي طريقة ناجحة في 
نشر املعلومة باعتماد اإلبهار الذي تتضمنه 
الصورة، بشكل أرقى من إبهار برامج التوك 
شــــو التي أســــرفت فــــي تطبيق حــــق حرية 

التعبير.
اقتبســــنا من الغرب األعمال السينمائية 
واملسلسالت واشترينا حقوق تعريب برامج 
املســــابقات وتلفزيون الواقع، لكننا جتاهلنا 
اهتمامــــه بصناعة ثقافــــة املعلومــــة، وبتنا 
ننفق على إنتاج مسلسالت رمضان وبرامج 

املسابقات، ما يفوق حاجتنا.
فــــي املقابل، وباســــتثناء بعــــض األفالم 
التســــجيلية التــــي ال جتد مــــكان عرض لها 
إال فــــي املهرجانــــات الدوليــــة، أو في بضع 
فضائيات عربية متخصصة، منها ناشيونال 
جيوغرافيــــك أبوظبــــي، فإننــــا نعانــــي فقرا 
مدقعا فــــي ثقافة األفــــالم الوثائقية، التي ال 
تعرف مواضيعها حــــدودا، ألن الكون برّمته 

مادتها وصورتها.

صباح العرب
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} شاركت الراقصتان أليسون بارسونز وجورجيا باتون-دورانت في عرض فني مرافق الفتتاح معرض الزهور في مدينة يوركشاير شمال إنكلترا، 
الذي يشارك فيه أكثر من 500 عارض.




