
صابر بليدي

} الجزائــر - عـــاد اآلالف من مجندي الجيش 
الجزائـــري إلـــى االحتجـــاج علـــى أوضاعهم 
االجتماعيـــة وعدم تلبية الحكومـــة لمطالبهم 
المرفوعـــة منذ عدة أشـــهر. وحاولوا الدخول 
إلى العاصمة سيرا على األقدام بعدما تجمعوا 
في الضواحي الشرقية من أجل تبليغ رسالتهم 

إلى السلطات مجددا.
وعاشـــت العاصمة الجزائريـــة نهار أمس 
يوما اســـتثنائيا، بســـبب إقدام قـــوات األمن 
على غلق المداخل لمنع تسلل مسيرة مجندي 
الجيش إلى وسطها، ما أدى إلى تسجيل حالة 
اختنـــاق كبيـــرة وصدامات بيـــن المحتجين 
وأعـــوان األمـــن أفضت إلى إصابـــات عدد من 

الجنود تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
أن ”مجندي  وذكر شـــهود عيان لـ“العرب“ 
الجيش ســـاروا منذ ســـاعات الصباح األولى 
من نقاط التجمع فـــي ضواحي رغاية ورويبة 
والـــدار البيضـــاء عبـــر الطريـــق الرئيســـي 
والطريق السيارة، إال أنهم فوجئوا باعتراض 
قوات األمـــن التي قامت بإغالق جميع المنافذ 
المؤدية إلـــى العاصمة وحالت دون تســـللهم 

الستكمال مسيرتهم“.
وتمثل فئة المجندين العناصر االحتياطية 
التي اســـتدعيت مـــن طرف قيادة المؤسســـة 
العسكرية خالل فترة العشرية الحمراء (1990-

2000)، للمســـاهمة إلى جانب قـــوات الجيش 
واألمن في الحرب علـــى الجماعات اإلرهابية، 
والتـــي ترتبت عنها إصابات وإعاقات مختلفة 
لـــدى بعـــض العناصـــر، وتطالـــب اآلن بمـــا 
تصفه بـ“ضمـــان الحكومة لحقوقهم وحياتهم 
الكريمة واالعتراف بهم كفئة رســـمية حاربت 

اإلرهاب“.
وكانـــت قيـــادة المؤسســـة العســـكرية قد 
وجهت أصابـــع االتهام إلى بعـــض العناصر 
بـ“العمـــل علـــى التحريـــض والمزايـــدة وبث 
االرتباك لدى منتســـبي المؤسسة، خاصة بعد 
عدم اقتناع ناشـــطي االحتجاج باالســـتجابة 
الجزئيـــة للمطالـــب، وإصرارهم فـــي كل مرة 
علـــى الضغط والتظاهر ومحاولة الدخول إلى 

العاصمة“.
ويعد احتجاج مجنـــدي الجيش من أقوى 
االحتجاجات التـــي تحرك الجبهة االجتماعية 
في الجزائر خالل األشهر األخيرة، حيث أبدى 
هـــؤالء تمســـكا قويـــا بمطالبهـــم االجتماعية 
وبعـــدم التنكر لجهودهـــم وتضحياتهم خالل 
العشرية الحمراء. ويشكل هؤالء مصدر إزعاج 
حقيقيـــا لقيادة المؤسســـة العســـكرية، التي 
تصر على تسويق صورة االنضباط والعقيدة 
المتماســـكة لدى الجيش بعناصره الحالية أو 

التي انتسبت إليه في السابق.

} بغــداد – حذرت أوســـاط سياســـية عراقية 
مـــن أن لجوء رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي إلى قمع االحتجاجـــات والعمل على 
التعتيم عليها، ســـيبدد ما تبقى من شـــعبيته 

التي صنعها االنتصار على داعش.
وأكدت مصادر عســـكرية رفيعة في بغداد 
أن ”العبادي أصدر أوامر بإرســـال  لـ“العرب“ 
قطعـــات عســـكرية إلـــى مختلف مدن وســـط 
وجنوب العـــراق، التي يتظاهر ســـكانها ضد 
شيوع الفساد وســـوء اإلدارة والنقص الحاد 
في الخدمـــات األساســـية كالكهربـــاء والماء 

والمستلزمات الصحية“.
واســـتخدمت الشـــرطة العراقية الهراوات 
والخراطيم لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا 
عند المدخل الرئيســـي لحقـــل الزبير النفطي 

الضخم في مدينة البصرة.
ويقـــول صحافيـــون وســـكان محليون إن 
معظم المؤسســـات الحكومية وشركات النفط 
فـــي مدن الوســـط والجنـــوب، باتـــت محاطة 
بأرتال عســـكرية جرارة، تتضمـــن الكثير من 
األســـلحة الثقيلة، ما يكشـــف عن نية حكومية 

لمواجهة االحتجاجات بالقوة.
وتشـــهد 9 محافظات عراقية في الوســـط 
والجنـــوب، فضـــال عـــن أجـــزاء من بغـــداد، 
مظاهرات متفرقة، تحـــرص أجهزة األمن على 
التعامـــل معها ســـريعا ومنع اتســـاع نطاقها 
باســـتخدام القنابل المســـيلة للدموع والمياه 

الحارة والرصاص الحي في بعض األحيان.
وقالـــت مصادر في وزارة الصحة العراقية 
إن حصيلـــة ضحايا االحتجاجـــات حتى اآلن 
تشـــمل مقتل 10 أشـــخاص على األقل وإصابة 
نحـــو 250 آخرين بجـــروح متفرقة، فضال عّما 
أوردتـــه وزارة الداخلية عـــن إصابة نحو 100 

شرطي ورجل أمن.
مـــن  المئـــات  األمـــن  أجهـــزة  وأوقفـــت 
المتظاهريـــن، ومـــا زالـــت حتـــى اآلن تصدر 
مذكـــرات القبض بحق آخريـــن. وبينما أجبر 
المتظاهـــرون بعض المحافظـــات على إطالق 
ســـراح زمالئهم المعتقلين على غرار ما حدث 
في محافظـــة ذي قار، ترفض محافظات أخرى 
كالنجف، إطالق ســـراح أي معتقل على خلفية 

التظاهر إلى حين عرضه على القضاء.
ولم تكتف الحكومة بمحاصرة المظاهرات 
علـــى األرض، بـــل قطعت اإلنترنـــت وحجبت 
معظـــم مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لمنع 

المحتجين من تنســـيق جهـــود االحتجاجات 
والحـــد مـــن متابعة الســـكان واالطـــالع على 

تطورات حركة االحتجاج.
وهبطت هذه اإلجراءات بشـــعبية العبادي 
إلى مستويات غير مســـبوقة. ووجه مدونون 
اعتادوا مساندة الحكومة العراقية، نقدا الذعا 
لرئيس الوزراء خالل األيام الماضية، من على 

منصات التواصل كلما حانت الفرصة.
ويجمـــع مراقبون علـــى أن العبادي أضر 
بالصورة التي رسمها العراقيون للقائد الذي 

قاد الحرب على داعش وأنجز نصرا كبيرا.
وتقـــول مصـــادر سياســـية إن العبـــادي 
الذي حاول االســـتنجاد باألطراف السياســـية 
العراقية المختلفة، التي تخشى على مصيرها 
من هذه التطـــورات، لحثها على نبذ خالفاتها 
والتوحد في وجه المظاهرات، يخســـر المزيد 

من حظوظه في والية ثانية.
وقال مراقب سياســـي عراقي ”إن العبادي 
يجد نفسه واقفا بين خيارين. األول يكمن في 
محاولة استرضاء المحتجين عبر وعود صار 
واضحا أنه لن يقوى علـــى تنفيذها، والثاني 
يتلخـــص فـــي االســـتجابة لمخطـــط التعامل 
بعنـــف مـــع المظاهرات مـــن أجـــل أال تنقلب 
الميليشـــيات عليه وتأخذ زمـــام المبادرة في 

التعامل مع الشارع“.
إلى  وأشار المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن العبادي الذي صار يعاني من عزلة سياسية 
فاقمتها االحتجاجات غير المتوقعة، يخشـــى 
أن يبدو الرجل األضعف في المشهد السياسي 
العراقي إذا ما نزلت الميليشيات إلى الشوارع 
ضاربة عرض الحائط بما كان شائعا من أنها 
تتلقـــى األوامر منه، وهو ما يمكـــن أن يقوده 
إلـــى إعطـــاء أوامره لقـــوات الجيـــش واألمن 
بالصدام مع المحتجين إلثبات شيء من القوة 
فـــي مواجهة خصومه الذيـــن يحاولون تبرئة 
أنفســـهم مما انتهت إليه األمـــور من أوضاع 

سيئة وتحميله وحده المسؤولية.
وعقد رئيس الوزراء العراقي، ليل االثنين، 
اجتماعا مـــع قادة وممثلي الكتل السياســـية 

لمناقشة األوضاع العامة في البالد.
وبحســـب بيان رســـمي، فقـــد ”أجمع قادة 
الكتل السياســـية على حق التظاهر الســـلمي 
لمطالـــب  وتفهمهـــم  الـــرأي  عـــن  والتعبيـــر 
المواطنين المشـــروعة والعمـــل على تلبيتها 
ورفضهم وإدانتهم للتجـــاوزات التي حصلت 
على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسســـات 

الدولة واالعتداءات على القوات األمنية“.
وأكـــد المجتمعـــون ”علـــى دعـــم القوات 
األمنيـــة في ســـعيها لحفـــظ األمـــن والنظام 
في البلد وضـــرورة أخذ الموافقـــات على أي 
مظاهـــرة يحدد فيها الزمـــان والمكان والجهة 

والتعهد بسلميتها“.

العاجـــل  االجتمـــاع  إن  مراقبـــون  وقـــال 
والبيـــان العام الـــذي صدر عنه، لـــم يتضمنا 
جديـــدا ولكنهما برهنـــا على تمســـك الطبقة 
السياســـية العراقية بامتيازاتها الناجمة عن 

هيمنتها على مقدرات الدولة.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
العبادي حـــاول إقناع المجتمعيـــن بضرورة 
اإلسراع في إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة 
الجديدة، لكنه لم يحصل على وعود واضحة. 
وتضيف المصادر أن ”األطراف السياسية 
العراقية لـــن تتضرر لو تركت العبادي يواجه 
مصيره السياســـي أمام الغضب الجماهيري، 

وهي ربما تكون فرصة للتخلص منه“.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن زعيم ائتالف 
دولة القانون نـــوري المالكي، الذي تخلف عن 

حضور هذا اللقاء، بعث برســـالة إلى األطراف 
السياســـية تشـــير إلـــى أنـــه يتبنـــى مطالب 
المحتجين، وهو ما فســـره مراقبون بمحاولة 
استغالل لحظة ضعف العبادي وركوب موجة 
المظاهرات التي تهّدد جميع مكونات المشهد 
بمـــا في ذلـــك المرجعية التي تتهم بمســـايرة 
الحكومات المتعاقبة والتستر على أخطائها.

ويـــرى المراقب أنه ما لم تخرج المرجعية 
الدينيـــة عـــن صمتهـــا فـــإن االحتجاجات قد 
تطالها، وهو ما يفتح الباب لمعرفة األســـباب 
التـــي حالت بين الشـــعب وبيـــن التعبير عن 
رفضه لسياســـة الحكومات الطائفية، مشددا 
على أن تلك األسباب ستكشف عن الدور الذي 
لعبتـــه المرجعية فـــي تضليل الشـــعب تحت 

غطاء الخوف على المذهب.

الجمعي قاسمي

} تونــس – فتحـــت التحركات الدبلوماســـية 
التونســـية على صعيد األزمـــة الليبية، الباب 
أمام الكثير من اآلمال بإمكانية إحداث اختراق 
جدي لحلحلة الخالفات بين الفرقاء الليبيين.

وتدفع زيارات وزير الخارجية التونســـي، 
خميـــس الجهيناوي، إلـــى طرابلس ثم طبرق 
وبعدها بنغـــازي، وما تم خاللهـــا من لقاءات 
وما كشـــفته مـــن رســـائل، إلى اســـتنتاجات 
مفادها أن ُمتغيرات قد تدخل قريبا على الملف 
الليبي تتســـع معها التقديرات التي تقود إلى 
أن تونس أضحت الحلقـــة المنتظرة للخروج 

من األزمة التي تردى فيها الملف الليبي.
وكان الفتـــا لقـــاء الجهينـــاوي مـــع قائد 
الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر ببنغازي 

في اجتماع ُوصف بأنه نقلة نوعية في تعاطي 
الدبلوماسية التونسية مع الفرقاء الليبيين.

وشدد الجهيناوي خالل هذا االجتماع على 
ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل ليبي 

داخلي وتوافقي تحت مظلة األمم المتحدة.
واعتبر أن االتفاق السياســـي لســـنة 2015 
”يظـــل هو اإلطار األنســـب من أجل اســـتكمال 
المرحلـــة االنتقاليـــة في ليبيا، ال ســـيما عبر 

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية“.

وأكد أن المشـــاورات المكثفة والمتواصلة 
التـــي تجريها تونس على عدة مســـتويات ومع 
مختلف األطراف الليبية، وتطابق وجهات النظر 
مع الجزائـــر ومصر في إطار المبادرة الثالثية، 
يبرهنـــان على الدور الهام الذي تقوم به تونس 

في مرافقة المسار السياسي في ليبيا.
ورأى مراقبون أن تحرك الجهيناوي يعكس 
أهمية دور تونس التي بدأت تمســـك تدريجيا 
بالملف الليبي، خاصة أن زيارته لبنغازي تأتي 
قبل أســـبوع من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية 
الفرنســـي جون إيف لودريان لتونس، لمتابعة 

تطورات الملف الليبي.
إن  وقـــال دبلوماســـي عربـــي لـ“العـــرب“ 
لودريان ســـيزور ليبيا مباشـــرة بعـــد زيارته 
تونس، وذلـــك إلجراء محادثات مـــع الفاعلين 
الليبيين ضمن إطار ُمخرجات مؤتمر باريس

واعتبـــر مراقبون أن ما تـــم لغاية اآلن ُيعد 
كســـرا ُممنهجا للعوائق التي تحول دون دور 

تونسي فعال في األزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية التونســـي األســـبق 
إن هـــذه التطورات  أحمـــد ونيس لـ“العـــرب“ 
تؤكـــد أن تونس بدأت تســـتعيد دورها المؤثر 

في مجريات الملف الليبي رغم تعقيداته.
واعتبـــر أن كل مقومات نجـــاح هذا الدور 
”ُمتوفـــرة حاليـــا، وأهمهمـــا أن غالبيـــة فرقاء 

الصراع في ليبيا يرتاحون لتونس، ويطمئنون 
لها ألنه ليست لها أطماع في ليبيا“.

ورغم أنـــه ال يزال من المبكر الجزم بمآالت 
ونتائج التحرك الدبلوماسي التونسي، ُيشاطر 
رافع الطبيب، الخبير في الشأن الليبي، الرأي 
الذي يدفع إلى دور تونســـي فعـــال في األزمة 
الليبية من شأنه تعبيد الطريق نحو تفاهمات 

ليبية -ليبية برعاية تونسية.
وقال الطبيب لـ“العرب“ إن تونس التي هي 
األقرب جغرافيـــا واجتماعيا إلى ليبيا، لها كل 
األوراق للقيـــام بدور مؤثر فـــي الملف الليبي، 
وأن تكـــون المحامـــي األكثر صدقـــا والتزاما 
بالقضيـــة الليبيـــة، خاصـــة في هـــذه الفترة 
التي تتســـم بدخول بقية الالعبين اإلقليميين 
والدولييـــن المعنييـــن بهذا الملـــف في حالة 

انتظار وترقب.
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} القاهــرة – كشـــف مصدر فلســـطيني مطلع 
الثالثاء، أن حماس وافقت على الطرح املصري 
للمصاحلة الفلســـطينية، الذي ينّص على عدة 
نقاط، بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل 
مـــدة أقصاهـــا ٥ أســـابيع. وأن القاهرة تنتظر 
موافقـــة الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس 

على رؤيتها.
للمصاحلـــة  املصريـــة  الرؤيـــة  وتنـــص 
الفلســـطينية، بحســـب املصـــدر، ”علـــى رفـــع 
العقوبـــات (احلكومية) املفروضـــة على قطاع 
غـــزة، وعلـــى رأســـها إعـــادة رواتـــب موظفي 
الســـلطة (الذين مت تعيينهم بغـــزة قبل أحداث 
االنقسام عام ٢٠٠٧)، بشكل كامل ودفع املوازنات 

التشغيلية للوزارات“.
وأضاف ”تنـــص الرؤية علـــى توّلي وزراء 
احلكومـــة احلالية مهامهم علـــى ذات الهيكلية 
اإلدارية القائمـــة في الـــوزارات العاملة بغزة، 
وتشـــغيل محطـــة الكهربـــاء من خـــالل توفير 

الوقود لها دون فرض ضرائب عليه“.
ويحـــدد الطـــرح املصـــري مـــدة أقصاها ٥ 
أسابيع لـ“تشـــكيل حكومة وحدة وطنية“، إلى 
جانب اســـتيعاب موظفي قطاع غـــزة املدنيني 
(الذيـــن عّينهم حماس خـــالل إدارتها للقطاع) 
الســـلطة  مبوظفـــي  أســـوة  رواتبهـــم  ودفـــع 
الفلســـطينية بغزة، علـــى أن يتم دفـــع رواتب 
املوظفـــني األمنيـــني حلني انتهاء عمـــل اللجان 

املتخصصة“.
ويسود االنقسام السياسي أراضي السلطة 
الفلســـطينية منـــذ منتصف يونيـــو ٢٠٠٧، في 
أعقاب استيالء حماس على غزة بقوة السالح.

وتعّذر تطبيق العديد من اتفاقات املصاحلة 
املوقعة بني فتـــح وحماس والتـــي كان آخرها 
بالقاهرة في ١٢ أكتوبر ٢٠١٧، بســـبب نشـــوب 
خالفـــات حول قضايا، منهـــا: متكني احلكومة، 
وملـــف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء 

فترة حكمها للقطاع.
ويـــرى مراقبون أن الظرف احلالي مختلف، 
فحركة حماس باتت في وضع جد صعب خاصة 
بعد اخلطوات اإلسرائيلية التصعيدية وآخرها 
الغـــارات العنيفـــة التي شـــنتها علـــى مواقع 

احلركـــة في القطـــاع األســـبوع املاضي، فضال 
عن إغالق معبر كرم أبوسالم، على خلفية تعثر 
املفاوضات غير املباشـــرة بينها وبني إسرائيل 

والتي ترعاها قطر.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن هامـــش املناورة 
يضيـــق على حماس وبالتالي هي مضطرة إلى 

القبول بالطرح املصري.
وتستعد املخابرات العامة املصرية لتوجيه 
دعوة رســـمية للفصائل الفلســـطينية الفاعلة، 
لعقد لقاء موسع في القاهرة خالل األيام املقبلة، 

وفق ما أكدته مصادر مصرية لـ“العرب“.
وقبلها ستجتمع القيادة الفلسطينية للنظر 
في موقف حماس املستجد من الطرح املصري، 

وسط آمال بأن يكون الرد إيجابيا.
وبالتـــوازي مع ذلك يتخـــذ ملف املصاحلة 
املجتمعيـــة بـــني حركة حمـــاس وقائـــد التيار 
اإلصالحـــي حلركة فتح محمد دحـــالن، وتيرة 
أســـرع إلنقاذ األوضاع االقتصادية واإلنسانية 

في غزة من االنهيار الكامل.
وتنظـــر القاهـــرة إلـــى االنتهاء مـــن ملف 
املصاحلـــة املجتمعيـــة فـــي قطاع غـــزة، على 
أنـــه خطوة مهمـــة في طريق إمتـــام املصاحلة 
السياســـية الشـــاملة بني حركتي فتح وحماس 

والفصائل األخرى.
ويقـــول متابعون، إن حماس التي أصبحت 
عاجـــزة عن توفيـــر متطلبـــات مليوني مواطن 
فـــي غـــزة، أصبحـــت خياراتها محـــدودة، ولم 
يعد أمامها ســـوى التعـــاون مع القيادي محمد 

دحالن، للقيام بدور املنقذ للقطاع.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن حمـــاس أّحلت على 
القيادي محمد دحالن بسرعة العودة إلى ملف 
املصاحلـــة املجتمعيـــة، قبل زيـــارة وفدها إلى 
القاهرة األســـبوع املاضي، وأنه (دحالن) أبدى 
اســـتعداده لذلك، شـــريطة أال تكون وراء األمر 
أبعاد سياسية، حتى ال تتعثر جهود املصاحلة 
الشـــاملة، حيث أنه يريد من حتركاته أن تكون 

جزءا منها وليست مناقضة لها.
ومت التوصـــل إلـــى تفاهمات بـــني دحالن 
وحركـــة حماس خـــالل اجتماعـــات عقدت في 
القاهـــرة العام املاضي، قضت بتعزيز العالقات 
بـــني الطرفني، بعد خصومة طويلة والتنســـيق 

في حل العديد من األزمات في القطاع.
وقالـــت مصادر داخـــل التيـــار اإلصالحي 
لفتـــح لـ“العـــرب“، بعد إمتام ملـــف املصاحلة 
املجتمعية، ســـوف تكون هناك فرصة لتوظيف 
عـــدد كبير من شـــباب قطـــاع غزة، كما ســـيتم 
صـــرف مبلـــغ ٣٠٠ دوالر شـــهريا للعاطلني عن 

العمل، مع حل أزمة الكهرباء واألدوية وإدخال 
املواد الغذائيـــة، ودفع ٥٠ ألف دوالر ملن راحوا 
ضحية املواجهات التي جرت عام ٢٠٠٧ في غزة.
وتنظـــر القاهـــرة للمصاحلـــة بـــني دحالن 
وحمـــاس على أنهـــا ”ضرورة اســـتراتيجية“، 
وهـــي جـــزء مـــن ملـــف املصاحلـــة الواســـعة 
والشاملة التي تســـعى إلى حتقيقها لتحصني 
اجلـــدار الداخلي فـــي القطاع أمـــام احملاوالت 
القطريـــة التركيـــة حلصـــر أزمـــة القطـــاع في 
الوضع اإلنساني، وما ميكن أن يترتب عليه من 
مترير صفقة القرن األميركية بغطاء اقتصادي.

وسبق أن قدم دحالن تعهدات ملساعدة غزة، 
بينها وعـــد إماراتي ببناء محطة توليد كهرباء 
مببلغ ١٠٠ مليون دوالر ميكن أن توفر حال دائما 
لقضيـــة انقطـــاع الكهرباء، وهي إحـــدى أبرز 
أزمـــات غزة املزمنة، فضال عن االتفاق مع مصر 
على فتـــح معبر رفح احلـــدودي ليكون للقطاع 
بوابة دائمة، بعيدا عن حتكمات إســـرائيل في 
ما يدخل ويخرج لغزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وقـــال مصـــدر مصـــري مطلـــع علـــى ملف 
املصاحلة الفلســـطينية لـ“العرب“، إن القاهرة 

منفتحة علـــى القيادي محمـد دحالن، باعتباره 
جـــزءا مـــن احلل السياســـي للقضيـــة ال ميكن 
جتاهلـــه، وميتلك عالقـــات إقليمية قوية متّكنه 
من جلب مســـاعدات إلنعاش االقتصاد في غزة، 

بشكل يحول دون انفجار القطاع.
وتـــدرك مصـــر أن حتجيـــم دور اإلســـالم 
السياســـي علـــى الســـاحة الفلســـطينية يبدأ 
من دخول دحـــالن بقوة عبـــر بوابة املصاحلة 
املجتمعيـــة، وإذا جـــرت مصاحلـــة سياســـية 
شـــاملة واســـتقر احلديث عن إجراء انتخابات 
تشريعية، يكون دحالن البديل األمثل على رأس 
احلكم، لتجّنب استنســـاخ منوذج جديد حلزب 
اللـــه اللبناني، ويقلص مســـاحة الفـــراغ التي 
كانـــت تتحـــرك من خاللها كل مـــن إيران وقطر 

وتركيا في غزة.
يضاف إلى ذلـــك، أن القاهرة وتيار دحالن 
لديهمـــا قناعـــة بأن ربط احلالة اإلنســـانية في 
غزة بالوضع األمني يســـاهم في تخفيف حالة 
اإلحباط لدى الشباب الفلســـطيني وما يترتب 
عنـــه مـــن تهدئـــة الوضع فـــي ســـيناء، بحيث 
يتشـــارك اجلميع في حماية األمن القومي، بعد 

استرخاء حماس في تطهير غزة من التكفيريني 
الذين اعتادوا تقدمي الدعم لإلرهابيني بسيناء.

وقال أمين الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القـــدس، إن وجود محمـــد دحالن في 
املشـــهد الفلســـطيني أصبـــح ضـــرورة ملحة 
لعـــدم مترير صفقة القرن بغطاء إنســـاني، ألن 
العقوبـــات املفروضـــة من أبومـــازن على غزة، 
واحلصـــار املماثـــل من جانـــب إســـرائيل، قد 
يدفعـــان ســـكان القطـــاع للقبول بأي تســـوية 

سياسية مقابل حتسن أوضاعهم االقتصادية.
وأضاف الرقـــب لـ“العـــرب“، أن املصاحلة 
املجتمعيـــة هـــي البوابـــة املثاليـــة للمصاحلة 

الشاملة بني الفصائل الفلسطينية وفتح.
وتـــرى دوائـــر سياســـية قريبـــة مـــن ملف 
املصاحلة الفلسطينية، أن اتساع الضغوط غير 
املسبوقة التي وجدت حماس نفسها محاصرة 
بها، بعدمـــا اعتقدت أن انتهاء عزلتها ســـوف 
يكـــون بالتقارب مع قطر وتركيا، يســـهل مهمة 
القاهرة في إقناع احلركة بتقدمي تنازالت إلمتام 
املصاحلة مـــع فتـــح، بالتوازي مع التنســـيق 

املصري مع دحالن إلنقاذ الوضع في غزة.

أحمد جمال

} القاهــرة - تواصـــل العديـــد مـــن الفصائل 
السورية المســـلحة اجتماعاتها في القاهرة، 
لتوســـيع نطـــاق التهدئة في أماكـــن مختلفة، 
وضـــم العديد من القـــوى لمواجهة الجماعات 
اإلرهابية التي أصبحت إحـــدى الذرائع التي 

تتحجج بها إيران للبقاء في سوريا.
وكشـــف توقيع عدد من الفصائل المسلحة 
على اتفاقيتين للمشـــاركة فـــي جهود مكافحة 
اإلرهـــاب، مســـاء االثنين، عن تغيـــرات دفعت 
القاهرة وموســـكو للســـعي إلـــى تحييد هذه 
الفصائـــل فـــي الصـــراع الـــذي انخرطت فيه 

جماعات متنوعة منذ سنوات.
ومـــع أن القاهـــرة لم تكشـــف عن أســـماء 
الفصائـــل التـــي يجـــري الحـــوار معهـــا، إال 
أن مصـــادر سياســـية قالت لـ“العـــرب“، إنها 
تأتـــي بالتوازي مع رغبة فـــي اتخاذ خطوات 
متسارعة نحو الحل السياسي وعدم الوقوف 
أمام التعقيدات العســـكرية، مؤكدة أن التهدئة 
هـــي أحد مفاتيـــح الوصـــول إلى التســـوية، 

وهناك اتصاالت مع جماعات كثيرة.
وألمحت المصادر، إلى أن الرعاية الروسية 
والمصرية التفاقيات التهدئة الجديدة، ترتبط 
بالتوصـــل إلـــى تفاهمـــات إقليميـــة ودولية 
بشـــأن ضرورة تقليـــم أظافر إيـــران الممتدة 

في سوريا.
وجـــاءت توقيـــع اتفاقيتين بيـــن فصائل 
مسلحة، بالتزامن مع إعالن الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب توصله إلى اتفـــاق مع نظيره 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن، االثنيـــن، بعدم 
ســـماح موسكو لطهران باالستفادة من هزيمة 
داعش، وممارســـة الضغـــوط لوقف تدخالتها 

في المنطقة.
وشمل االتفاق الذي وقعته فصائل مسلحة 
في الســـاحل الســـوري، بوســـاطة تيـــار الغد 
الذي يرأســـه أحمد الجربا، وقف إطالق النار، 
والمشاركة في جهود مكافحة اإلرهاب وعودة 
الالجئين والنازحيـــن لمناطقهم واإلفراج عن 

المعتقلين.

ووقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص 
الشمالي، وعلى رأســـها جيش التوحيد، على 
اتفاق مماثـــل لالنضمام إلى جهـــود مكافحة 
اإلرهاب في ســـوريا، وإنشاء قوى لحفظ األمن 
والســـالم في المنطقة، بعد شهرين من توقيع 
الفصائـــل ذاتها على اتفاق لوقف إطالق النار 

في المنطقة.
وقال منذر أقبيق، المتحدث باسم تيار الغد 
السوري، إن اتفاق الســـاحل السوري، وقعت 
عليه ”الفرقة الســـاحلية األولـــى“، ومجموعة 
من الفصائـــل الصغيرة الخاضعة لها، وهدف 
إلـــى تحييدها من المعارك الدائرة بين النظام 
وجبهة النصرة وبقايا تنظيم داعش في ريف 

الالذقية الشمالي.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن اتفاق ريف حمص 
هو األكثر صعوبة، انتهى باالتفاق على تشكيل 

قوة مكونة من ألف عنصر، غالبيتهم من جيش 
التوحيد، باعتبـــاره أكبر الفصائل المتواجدة 
هنـــاك لحفظ األمن، مع الحصول على تعهدات 
من النظام بالســـماح لعودة النازحين من قرى 

ريف حمص إلى منازلهم.
وأوضح أن الجانب الروســـي عليه ضمان 
اإلفـــراج عـــن المعتقليـــن مـــن ريـــف حمص 
داخل ســـجون النظام، وســـيضمن عودة آمنة 
للنازحيـــن في تلـــك المناطق، وعـــدم تعرض 
القوات الحكومية إلى المدنين، وأن المعارضة 

تلقت وعودا جادة بتنفيذ تلك البنود.
ويأخذ اتفاق وقف إطالق النار في الساحل 
الســـوري، أبعـــادا سياســـية مهمـــة، ألن تلك 
المنطقـــة لم تنغمس بشـــكل كبير في الصراع 
المســـلح منذ انـــدالع الثـــورة، ويمثـــل ريف 
الالذقيـــة الواقع جنوبها بوابة وصول النظام 

إلى محافظة إدلب، التي تســـطر عليها فصائل 
إسالمية متطرفة على رأسها فتح الشام.

وأكـــد مصطفى الســـعيد، المتخصص في 
الشـــأن الســـوري، أن مناطق شـــمال وشـــرق 
الفرات هي األكثر ســـخونة عسكريا وسياسيا 
حاليـــا، ودخـــول القـــوات النظاميـــة إلى تلك 
المناطـــق ممكن خالل الفتـــرة المقبلة، بعد أن 
بدأت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ألول مرة 

مفاوضات مع دمشق.
وكان مجلـــس ســـوريا الديمقراطية، وهو 
الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، 
أعلن، مســـاء االثنين، أنه يدرس إنشاء منصة 
تمثل ســـكان المناطق الخاضعة لهذه القوات 
في الشمال، استعدادا لمفاوضات محتملة مع 

النظام السوري.
وأضـــاف الســـعيد لـ“العـــرب“، أن األزمة 
تطـــوي واحـــدة من أهـــم صفحاتهـــا مع قرب 
االنســـحاب األميركي من األراضي الســـورية 
قبل نهاية العام الجاري، وهو ما تدعمه أيضا 
ســـيطرة قـــوات النظـــام على غالبيـــة مناطق 
الجنوب، نهاية بإحرازها تقدما عســـكريا في 

درعا وريف القنيطرة.
وأشارت مصادر مصرية لـ“العرب“، إلى أن 
التنسيق الروسي مع مصر إلنجاز التفاهمات 
األخيـــرة، يرتبط ببدء اتخاذ خطوات متباعدة 
مـــن إيـــران، وأن دور القاهرة يعـــد مقبوال من 

أطراف عربية ودولية.
وقالـــت إن القاهـــرة وموســـكو ال تجـــدان 
صعوبة فـــي إخضاع المجموعات المســـلحة 
لالتفاقات السياســـية، بعـــد أن تأكدتا من أن 
الرهان على الحل العسكري لم يعد مجديا، مع 

انسحاب العديد من القوى الداعمة لهما.
وتوســـطت القاهـــرة فـــي ثـــالث اتفاقات 
للهدنـــة في أوقات ســـابقة، بضمانة روســـية، 
تتعلق بمناطق متفرقة من األراضي السورية.

وأشـــار محمد شـــاكر، عضو ائتالف الغد 
السوري لـ“العرب“ إلى أن االتفاقيات السابقة 
تعرضت إلى خروقات عدة، لكنها حققت هدفا 
ارتبط بفرملة التغيير الديموغرافي في سوريا 

الذي عملت إيران من أجله.

{لقد وصل الســـيل الزبى، فالطبقة الوسطى التي لم تعرف لها الحكومات المتعاقبة طريقا إال أخبار

الشعارات بحمايتها من التآكل والشعب أجمع على أن أوراقها بدأت تصفر}.

إبراهيم القرعان
عضو مجلس النواب األردني

{كل ما يحكى عن تدخالت خارجية في ملف الحكومة خصوصا المملكة العربية الســـعودية هو 

كالم عار من الصحة، وهذا الصراع اإلقليمي ال عالقة له بالشؤون الداخلية}.

ملحم الرياشي
وزير اإلعالم اللبناني
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فصائل سورية تغير وجهتها من قتال النظام إلى مالحقة المتشددين

ــــــق. وهذا الوضع يضطر  ــــــات معها هامش املناورة يضي تواجــــــه حماس ضغوطا كبيرة ب
احلركة إلى القبول بالرؤية املصرية لتحقيق املصاحلة الفلســــــطينية الشــــــاملة، التي لطاملا 

سعت للتملص منها إلبقاء سيطرتها املطلقة على قطاع غزة.

حماس توافق على الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية

[ تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل مدة أقصاها 5 أسابيع  [ تقارب دحالن مع حماس يقطع الطريق أمام الدوحة وأنقرة
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وجود دحالن في المشهد 

أصبح ضرورة ملحة لعدم 

تمرير صفقة القرن 

أيمن الرقب:

هامش المناورة يضيق

تسويات بطعم االستسالم

} دمشــق – توصلـــت إيـــران وهيئة حترير 
الشـــام الثالثاء إلى اتفاق ينص على إجالء 
بلدتـــي الفوعة وكفريـــا املواليتني للحكومة 
الســـورية في محافظة إدلب في شمال غرب 
ســـوريا واللتـــني تعتبـــران آخـــر منطقتني 

محاصرتني في البالد.
البلدتـــني  بإجـــالء  االتفـــاق  ويقضـــي 
احملاصرتـــني من قبـــل هيئة حترير الشـــام 
التي تقودهـــا جبهة النصرة بالكامل، مقابل 

اإلفراج عن مئات املعتقلني واألسرى.
وأكد مصدر مطلع ”االتفاق كان بني هيئة 
حترير الشـــام وإيران بضغـــط تركي قطري 
ويقضـــي باخلـــروج الكامل ألهالـــي بلدتي 
كفريـــا والفوعة، ويبلغ عددهم 6900 نســـمة 
تقريًبا، مقابل خروج 1500 معتقل من فصائل 
املعارضـــة لدى النظام الســـوري وخروج 36 

أسيًرا موجودين عند حزب الله اللبناني“.
ومنذ العـــام 2015، ّمت على مراحل إجالء 
اآلالف من ســـكان البلدتني. وفـــي أبريل عام 
2017، ومبوجب اتفاق بني احلكومة السورية 
والفصائل املقاتلة حصلت أكبر عملية إجالء 
منهمـــا. وتعرضـــت وقتهـــا قافلـــة محملـــة 
باملغادريـــن لتفجير كبيـــر أودى بحياة 150 

شخصًا معظمهم مدنيون بينهم 72 طفًال.
ولم يتم تنفيذ املرحلة الثانية من االتفاق، 
وبقي في البلدتني نحو 8 آالف شـــخص من 
مدنيـــني ومقاتلـــني ينتظـــرون التوصل إلى 
تسوية نهائية تتيح لهم اخلروج واالستقرار 
في مناطق حتت سيطرة القوات احلكومية.

ويرى مراقبـــون أن االتفـــاق األخير، قد 
يكون مؤشرا على أن املعركة التالية للجيش 
السوري ســـتكون محافظة إدلب، بعد إمتام 

السيطرة على جنوب غرب سوريا.

اتفاق بين إيران والنصرة 

بشأن الفوعة وكفريا



} لندن - سّلط نشُر تفاصيل جديدة عن عملية 
حتريـــر رهائن قطريـــني من أيـــدي خاطفيهم 
بالعراق، الضوء مجّددا على الصالت الواسعة 
لقطر بالتنظيمات اإلرهابية وامتالكها لقنوات 
تواصل كثيرة معهم، وقدرتها على مفاوضتهم 
ومســـاومتهم حـــني يســـتدعي األمـــر، وإبرام 
صفقات ماليـــة ضخمة معهـــم متخطية بذلك 
اخلطـــوط اُحلمر لتمويل اإلرهـــاب، واإلضرار 
مبصالـــح قوى كبـــرى على رأســـها الواليات 
املتحدة، التـــي ترّوج الدوحة إلـــى عالقة ثقة 
وتعـــاون معها في مجـــال محاربـــة الظاهرة 
اإلرهابيـــة بحســـب مـــا يـــرّدده املســـؤولون 

القطريون في الكثير من املناسبات.
وتكشـــف التفاصيل التـــي تضّمنها تقرير 
لهيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، 
عـــن دفع قطـــر ألكبر فديـــة فـــي التاريخ تدفع 
لتنظيمـــات إرهابيـــة بقيمة نحـــو 1.15 مليار 
دوالر، فضال عن انخراط مســـؤولني رســـميني 
بالدولـــة، بل أعضاء في األســـرة احلاكمة في 
عقد الصفقـــة التي انتهت بإطالق ســـراح 28 
رهينة قطرية بينهم شـــيوخ مـــن آل ثاني، في 
شـــهر أبريل 2017، بحســـب ما تظهره رسائل 

نصية وتسجيالت ملكاملات هاتفية.
وذهبــــت األمــــوال التي دفعتهــــا قطر لقاء 
اســــتعادة رهائنها جلماعات وأفراد تصّنفهم 
الواليــــات املتحدة كإرهابيــــني، ويتعّلق األمر 
بكتائــــب حزب الله العراق والتي قتلت جنودا 
أميركيني بعبوات ناسفة، وقائد قوات احلرس 
الثــــوري اإليراني اجلنرال قاســــم ســــليماني 
اخلاضع لعقوبات الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي، وهيئة حترير الشام جبهة النصرة 
ســــابقا واملصّنفــــة فرعــــا مــــن فــــروع تنظيم 

القاعدة.
ويـــرد في التقرير ضمن أســـماء من قاموا 
بدور رئيســـي في عقد الصفقة اســـم الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير اخلارجية 
احلالي، والذي لم يكن آنذاك قد تسّلم منصبه، 
وكان من بـــني املخطوفني اثنان مـــن أقربائه، 
هما ابن عّمه وزوج خالته، وهو ما جعله حلقة 
وصل رئيسية مع السفير القطري لدى العراق 

زايد اخليارين، الذي أدار عملية التفاوض مع 
اإلرهابيني بشكل مباشـــر وبنفس طويل على 
مدار قرابة السنة ونصف السنة، حتى أثمرت 

جهوده عن عقد الصفقة.
ولـــدى حدوث عملية اختطـــاف الصيادين 
كان  العـــراق  جنـــوب  بصحـــارى  القطريـــني 
اخلياريـــن يحمل رتبـــة عقيد فـــي املخابرات 
القطرية، ولعّل هذه إحدى نقاط قّوته، إذ لطاملا 
ُنظر إلى جهـــاز املخابرات القطريـــة على أّنه 
ضالع في صالت واسعة مع منظمات إرهابية 
وله عالقات بقادتها تّؤمن له التواصل مع تلك 

التنظيمات وحتى توجيه بعضها.
في بدايـــة عملية االختطـــاف، يقول تقرير 
الـ“بي.بي.ســـي“، لـــم يكـــن لدى قطـــر خيوط 
واضحة ملتابع القضية لكّن األمور اتضحت في 
مارس 2016 حـــني علمت الدوحة أّن اخلاطفني 
ليســـوا ســـوى عناصر من كتائب حـــزب الله، 
وهي ميليشيا عراقية شيعية مدعومة إيرانًيا.
وأرادت اجلماعـــة احلصـــول علـــى املال. 
وحينئذ أرسل الســـفير زايد اخليارين رسالة 

إلى الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن يعلمه فيها 
مبطالب اخلاطفني.

وتظهـــر الرســـائل النصيـــة والصوتيـــة 
املتبادلـــة بني اخلياريـــن وقيادته في الدوحة 
أن اخلاطفني أضافوا إلى مطالبهم وطّوروها 
إلى مطالب سياســـية من بينها اشتراطهم أن 
تغادر قطر التحالف الذي تقوده الســـعودية 
فـــي اليمن، وأن تؤّمن الدوحة إطالق ســـراح 
اجلنـــود اإليرانيـــني احملتجزيـــن مـــن قبـــل 

املسّلحني في سوريا.
ومع ذلك ظّل املال مطلبا رئيسيا، وفضال 
عن الفدية الرئيســـية أراد قادة امليليشـــيات 
مبالـــغ جانبية لهم. وعلى ســـبيل املثال تبني 
أن أحـــد مفاوضـــي كتائـــب حـــزب الله طلب 
من الســـفير اخليارين مبلـــغ 10 مليون دوالر 
لنفســـه، ولم يعترض الســـفير إّال أّنه اشترط 
اســـتالم الرهائـــن جميعهـــم، وزاد على طلب 
القائـــد بامليليشـــيا عرضـــا بأن يشـــتري له 
شّقة في لبنان. واســـتعان السفير باثنني من 
الوسطاء العراقيني، وكالهما كانا من الطائفة 

السّنية. وزارا وزير اخلارجية القطري، وطلبا 
منـــه مقدما أن يعطيهمـــا 150 ألف دوالر نقدا 
وخمس ســـاعات من إحدى املاركات العاملية 

باهظة الثمن.
وفـــي أبريل 2016 دخل علـــى خّط القضية 
قاسم سليماني الراعي اإليراني لكتائب حزب 

الله.

وبحلـــول هـــذا الوقـــت -يقـــول التقرير- 
وصلـــت الفديـــة املطلوبـــة إلى مبلـــغ مذهل 
يساوي مليار دوالر. ومع ذلك طالب اخلاطفون 
باملزيد. وأرسل السفير القطري رسالة نصية 
إلى وزيـــر اخلارجية قـــال فيها ”لقـــد التقى 
ســـليماني باخلاطفني وضغط عليهم من أجل 
قبـــول املليار دوالر. لم يســـتجيبوا بســـبب 

وضعهم املالي.. سليماني سيعود“.
وفي نوفمبر 2016، أدخل ســـليماني على 
قضيـــة الرهائـــن طلبا جديـــدا يتعّلـــق هذه 
املـــّرة بالتدّخـــل اإليراني في ســـوريا، وقتال 

ميليشياته اإليرانية هناك.
وطلب قائد فيلق القدس من قطر املساعدة 
في تنفيذ ما ُعـــرف بـ“اتفاق املدن األربع“ في 

سوريا.
واملـــدن املقصـــودة هـــي كل مـــن كفريـــا 
والفوعة الشـــيعيتان احملاصرتـــان آنذاك من 
قبـــل جبهـــة النصـــرة، والزبدانـــي ومضايا 
احملاصرتان وقتها من قبل ميليشيات شيعية 

موالية لنظام دمشق.
ومـــّرة أخـــرى أعلـــم الســـفير اخليارين 
الشـــيخ محّمـــد بـــن عبدالرحمـــن، وبعد ذلك 
متـــت الصفقة، مؤّكدة مجـــّددا قدرة قطر على 
التواصل مع اإلرهابيني سّنة وشيعة على حّد 

سواء.

} بغــداد - يبـــدأ وفد حكومـــي عراقي، اليوم 
األربعاء، زيارة إلى اململكة العربية السعودية 
صّنفتها الدوائر الرسمية العراقية ضمن إطار 
عمل مجلس التنسيق العراقي السعودي الذي 
مت إنشـــاؤه صيف العام املاضي، لكن مصادر 
متعّددة ربطتها بسعي حكومة بغداد للحصول 
على مساعدة سعودية مباشرة لتجاوز األزمة 
اخلانقـــة الناجتـــة عـــن موجـــة االحتجاجات 
الشـــعبية العارمـــة التي تهـــّز مناطق جنوب 
العـــراق منذ أحد عشـــر يومـــا دون أن متتلك 
حكومـــة حيدر العبادي التـــي تواجه مصاعب 
مالية كبيرة املوارد الّالزمة لالستجابة ملطالب 

احملتّجني، مبا في ذلك حّل أزمة الكهرباء.
ويأتـــي توّجـــه احلكومـــة العراقية صوب 
الســـعودية، ورمبـــا صـــوب دول عربية غنية 
أخرى من ضمنهـــا الكويت التي جرت بالفعل 
اتصاالت بـــني قيادتها وحكومة العبادي، بعد 
أن انسّدت بوجهها أبواب املساعدة اإليرانية، 
حني أقدمت طهـــران على قطع توريد الكهرباء 
إلـــى العراق في أوج موجة احلـــّر، وهو األمر 
الذي ســـاهم بشكل مباشـــر في تفجير موجة 

الغضب لدى سكان محافظات جنوب البالد.

وجّددت طهران، الثالثاء، رفضها استئناف 
توريـــد الكهرباء للعراق، مبّررهـــا ذلك بتلبية 

االحتياجات احملّلية من الطاقة الكهربائية.
رضـــا  اإليرانـــي،  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
أردكانيان، أن وقف تصديـــر الكهرباء للعراق 
”يتسق مع االتفاقية املبرمة بني البلدين والتي 
تنـــّص علـــى منـــح األولوية لســـد احتياجات 

البالد“.
وأوضـــح أردكانيـــان أّن ”كل عقد واتفاقية 
لتبادل الطاقة، يحوي أطرا وإلزامات منها أن 
الدولة املصدرة وعندما تكون بحاجة شديدة، 

عليها أوال تلبية احتياجاتها الداخلية“.

وبحسب عضو سابق في البرملان العراقي 
حتّدث طالبا عدم الكشـــف عـــن هويته، ُينظر 
إلى املوقـــف اإليراني من قضية الكهرباء، من 
قبـــل عراقيـــني، باعتباره ”موقفـــا موغال في 
األنانيـــة وال يخلو من خذالن للطبقة احلاكمة 
في البالد والتي كثيرا ما توّهمت أنها حليفة 
لطهران، لكـــّن األخيرة تركتهـــا ملصيرها في 

منعطف بالغ الصعوبة“.
واعتبـــر ذات املتحـــّدث أن أمـــام الـــدول 
العربيـــة، وحتديـــدا الغنيـــة منهـــا فرصـــة 
تاريخيـــة لتثبـــت للعراقيـــني مـــن مختلـــف 
الطوائف، ال ســـيما أبناء الطائفة الشـــيعية 
التـــي تّدعـــي إيـــران التعاطـــف معهـــم، أن 
مصلحتهم ومصلحة بلدهم ليست مع إيران، 

بل مع دول اجلوار العربي.
ويقّر عراقيون باتســـاع نفـــوذ إيران في 
بلدهـــم، غير أّنهم يرون وجـــود فرصة كبيرة 
أمـــام الـــدول العربية الســـتعادة مكانتها في 
البلـــد، مبا متتلكـــه من مقـــّدرات ضخمة من 
جهة، وعلـــى أرضية األوضـــاع املترّتبة على 
سياســـات إيـــران جتـــاه العـــراق واألخطاء 
اجلســـيمة التي ارتكبتها األحزاب والقيادات 
املواليـــة لهـــا واملمســـكة بزمام الســـلطة في 
البلـــد منذ ســـنة 2003، وأفضت إلـــى ما هو 
ماثـــل اليـــوم مـــن تراجعات شـــاملة ملختلف 
أمنيـــة  مـــن  احليـــاة  ومظاهـــر  املجـــاالت 

واقتصادية واجتماعية.
وينّبـــه البعـــض إلـــى أّن هنـــاك انطباعا 
عاّمـــا رائجا حول شـــيعة العـــراق على أّنهم 
شـــديدو االرتباط بإيران ”وهو خطأ ومبالغة 
وجب تصحيحهما“، بحســـب أحد املراقبني، 
الذي شـــرح أّن احلديث عـــن ”ارتباط عاطفي 
للشـــيعة العراقيني بإيـــران انطباع من صنع 
اإلعالم وخلـــط بني موقف قيادات سياســـية 
عراقية موالية لطهران، وموقف رجل الشارع 
العادي الذي ال تختلف اهتماماته وطموحاته 
عن ســـائر شـــعوب املنطقة التائقة إلى األمن 
واالســـتقرار وتوفيـــر لقمة العيـــش وتأمني 

مستقبل أفضل ألبنائها“.
ويوضـــح ذات املراقب أّن شـــيعة العراق 
علـــى غـــرار باقـــي املكّونـــات تضـــّرروا من 
سياســـات إيران ومازالوا يتضـــّررون بفعل 

جهودهـــا املتواصلـــة وعملها الـــدؤوب على 
إضعاف الدولة العراقية، وتفكيك مؤسساتها.

وقال إّن سّكان جنوب العراق حيث املوطن 
الرئيسي لشيعة البالد يلمسون بشكل يومي 
كيـــف أّن إيـــران تدّمـــر األنشـــطة التجاريـــة 
االقتصاديـــة احملّلية عبر حركة تهريب أطنان 

من السلع الرخيصة واملغشوشة.
وأوضـــح أّن حركة التهريب النشـــطة من 
طهـــران صوب العراق ال تســـتثني املخّدرات 
القادمـــة من أفغانســـتان، فضال عن احلبوب 
املخّدرة التي تصنع على نطاق واســـع داخل 

إيران.
وحـــني يتعّلق األمـــر بقضّية نـــدرة املياه 
املتفاقمة في املنطقة -يضيف نفس املتحّدث- 
فـــإّن إيـــران لم تتـــرّدد في حجز ميـــاه أنهار 
متجهـــة إلى األراضي العراقية بالســـدود أو 
حتويـــل مجاريها، وإطالق املياه املســـتعملة 

وامللوثة ومرتفعة امللوحة في مجاري األنهار 
التي يتم حجز مياهها النقية.

وكشـــف املتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الهنداوي،  عبدالزهـــرة  العراقيـــة  التخطيـــط 
الثالثـــاء، أّن الوفـــد احلكومـــي العراقي إلى 
الســـعودية يضـــم وزيـــر التخطيـــط ســـلمان 
اجلميلي رئيـــس اجلانب العراقي في املجلس 
العراقـــي الســـعودي، ووزراء النفـــط جبـــار 
اللعيبي والكهرباء قاســـم الفهـــداوي والنقل 
كاظـــم فنجـــان احلمامي، وعددا مـــن املديرين 

العامني في عدد من الوزارات.
وأضـــاف أن على أجندة الزيارة مناقشـــة 

ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء.
وجاء إعـــالن زيـــارة الوفـــد العراقي إلى 
الســـعودية غداة إعالن الوزيـــر الفهداوي عن 
وضع خطة بديلة الستيراد الطاقة الكهربائية 
مـــن إيران عقب قرار اجلانـــب اإليراني إيقاف 

توريد الكهربـــاء إلى العراق. وتعمل احلكومة 
العراقيـــة حتـــت ضغط شـــديد من الشـــارع، 
حيث تتصاعد موجة االحتجاجات على ســـوء 
األوضاع االجتماعية وتردّي اخلدمات في عدد 
من مناطق جنوب البالد، مهّددة بالتحّول إلى 
انتفاضة شـــعبية عاّمة، خصوصا وأن أحوال 
جميـــع مناطق البالد ال تكاد تختلف في درجة 

السوء.
اســـتخراج  منطقة  االحتجاجات  وطالـــت 
النفـــط فـــي محافظـــة البصرة. واســـتخدمت 
الشرطة العراقية، الثالثاء، الهراوات وخراطيم 
املياه، لتفريـــق نحو 250 محتجا جتمعوا عند 
املدخل الرئيسي حلقل الزبير النفطي الضخم 

الذي تديره شركة إيطالية.
وســـيكون تعطيـــل إنتاج البتـــرول ضربة 
قاصمة للحكومـــة العراقية حيث تكاد تقتصر 

املوارد املالية للدولة على تصدير النفط.

بغداد تلتمس مساعدة دول عربية لتجاوز أزمة االحتجاجات

[ وفد وزاري عراقي في السعودية بحثا عن مصدر بديل عن الكهرباء اإليرانية  [ هل تؤذن انتفاضة الجنوب بفك ارتباط بغداد بطهران
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أخبار

ال يبدو الدور الســــــلبي إليران في العراق وسياســــــاتها االنتهازية جتــــــاه البلد ومواطنيه، 
أوضــــــح ممــــــا هي عليه اليوم. وعلى الطــــــرف املقابل ال تبدو الفرصــــــة أكثر مالءمة للدول 
العربية إلثبات ما ميكن أن تلعبه من دور إيجابي في العراق يقنع مواطنيه بأّن مصلحتهم 

ومصلحة بلدهم تكمن في التحّرر من الهيمنة اإليرانية واالرتباط باحمليط العربي.

«رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعده لتواجد النظام اإليراني باملحافظه موقف بطولي 

ينهي آمال إيران الثورية في اليمن وأذرعها اإلرهابيه بالعالم العربي}.

األمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الواليات املتحدة

«هل تدرك الطبقة السياســـية في العراق مدى اإلحبـــاط والقلق لدى عامة الناس والخوف من 

مستقبل يبدو لهم مجهوال}.

إحسان الشمري
املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اعترضت منظومة الدفاع الجوي 
”باتريوت“ التابعة للقوات المسلحة 

اإلماراتية العاملة ضمن التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية في 

اليمن، اإلثنين، صاروخا باليستيا أطلقته 
ميليشيا الحوثي باتجاه مديرية المخا 

بمحافظة تعز على الساحل الغربي اليمني 
وتمكنت من تدميره بعيدا عن األحياء 

السكنية ودون وقوع إصابات.

◄ تصل اليوم األربعاء إلى األراضي 
السعودية، أول قافلة من الحجاج 

اإليرانيين من ضمن 86 ألف إيراني 
سيؤدون فريضة الحج هذا العام، سيتم 

نقلهم في 310 رحالت جوية تؤّمنها شركتا 
الخطوط الجوية اإليرانية والسعودية، 

على أن يكون لدى كّل حاج الحّق بسحب 
200 دوالر فقط من البنك الوطني.

◄ بحث اجتماع نيابي حكومي موسع، 
انعقد الثالثاء في الكويت، مستجدات 

األوضاع السياسية واألمنية في العراق 
وتداعياتها المحتملة وكيفية التعاطي 

معها.

◄ أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثالثاء، 
في بيان تنفيذ تمرين بحري فرنسي قطري 

مشترك داخل المياه اإلقليمية القطرية، 
وذلك لمدة 4 أيام، دون تحديد موعدي بدء 

التمرين وانتهائه.

 ◄ أقدم مجهولون على إحراق مسجدين 
للوقف السني في قضاء تلعفر غرب 

الموصل مركز محافظة نينوى بشمال 
العراق، بعد سرقة محتوياتهما. واستعيد 

القضاء المذكور من تنظيم داعش في 
أغسطس 2017، إال أن الحياة لم تعد إلى 

طبيعتها بمركزه والقرى المحيطة به 
والتي ما تزال تعاني من انفالت أمني 

ومن عمليات اختطاف وقتل ونهب.

فدية قطرية حطمت رقما قياسيا في تمويل اإلرهاب

مدرسة فريدة في {العمل الدبلوماسي}

قـــدرة قطـــر علـــى التفـــاوض مـــع 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة تـــدل على 

امتالك الدوحـــة قنوات تواصل مع 

تلك التنظيمات

◄

الطبقة الحاكمة فـــي العراق كثيرا 

مـــا توهمت أنهـــا حليفـــة لطهران، 

لكن األخيرة تركتهـــا ملصيرها في 

منعطف بالغ الصعوبة

◄

[ مبلغ 1.15 مليار دوالر وصل إلى تنظيمات إرهابية ضمن صفقة تحرير الرهائن القطريين في العراق

طهران ساهمت في إشعال الحريق وتركت لبغداد مهمة إطفائه



الجمعي قاسمي

} تونــس - استبقت حركة النهضة اإلسالمية 
احلراك السياســـي املتصاعد في أعقاب تعثر 
االجتماع التشاوري ألبرز الفاعلني في املشهد 
العـــام فـــي البالد، الـــذي عقد االثنـــني بقصر 
قرطـــاج، بتوجيه رســـائل سياســـية جتاوزت 
فـــي مضامينهـــا األزمـــة احلكوميـــة الراهنة 
إلى محاولة رســـم اخلطـــوط العريضة ملعركة 
سياســـية ســـتحدد طبيعة املشـــهد في عالقة 

باالستحقاقات االنتخابية املقررة في 2019.
ولـــم تنتظر هـــذه احلركة احملســـوبة على 
جماعة اإلخوان املسلمني، طويال، حيث عادت 
بعد ســـاعات مـــن تعثر ذلك االجتماع بســـبب 
متســـكها مبوقفهـــا الداعم لرئيـــس احلكومة 
يوســـف الشـــاهد إلـــى سياســـة املقايضـــة. 
وســـعت النهضة إلى إرسال إشارات الفتة إلى 
إمكانية تخليها عن الشاهد، الذي وقع في فخ 
مناوراتها عندما ذهب إليها طواعية في سياق 
حســـابات مغلوطة أملتها قـــراءات متناقضة 

ملعادلة الربح واخلسارة.

وجتلت سياســـة املقايضة هـــذه في بيان 
وزعته حركـــة النهضة اإلســـالمية في أعقاب 
اجتماع مكتبها السياســـي مساء االثنني، أي 
بعد ساعات من اجتماع قصر قرطاج الرئاسي 
الـــذي انتهـــى إلى ما بـــدأ به رغـــم االتهامات 
واالتهامـــات املتبادلة التي أبقـــت على األزمة 
احلكومية في مربع االنســـداد وهو ما نسجت 
خيوطه مناورات راشد الغنوشي رئيس حركة 

النهضة بحسب غالبية الفاعلني السياسيني.

وجــــددت النهضة، في هذا البيان، دعوتها 
إلــــى رئيــــس احلكومة يوســــف الشــــاهد إلى 
”االلتزام بعدم الترشــــح لالنتخابات الرئاسية 
2019 وبإضفــــاء املزيد من النجاعة على العمل 
احلكومي، عبر التعجيل بإجراء تعديل وزاري 
وخاصة سد الفراغات في املناصب“ الوزارية.
وأشــــارت إلى أن هذا املوقف ”أكده رئيس 
احلركة راشد الغنوشي خالل اللقاء الذي عقد 
االثنــــني في قصــــر قرطاج بدعــــوة من رئيس 

اجلمهورية الباجي قائد السبسي“.
ولــــم تكتف احلركة بذلك، وإمنا ذهبت إلى 
التشديد وفق ما جاء في بيانها ”على وجوب 
اســــتمرار احلوار وتوســــيعه فــــي إطار روح 
التوافــــق التــــي ميزت دميقراطيتنا الناشــــئة 

وجنبت بالدنا املزالق واالهتزازات“.
ورأى مراقبــــون هذا املوقف الذي ال يخرج 
عن سياق مناورات حركة النهضة التي حتاول 
من خاللها رسم خطوط حتركاتها، يأتي فيما 
تزايدت الضغوط على يوســــف الشاهد لدفعه 
إلى االستقالة أو الذهاب إلى البرملان لتجديد 
الثقة. ويعني األمر أن احلركة أرادت من خالل 
ذلك إعادة إيصال رســــائلها السياســــية تبعا 
ملتغيــــرات موازيــــن القوى، وتبــــدل املعطيات 

التي بدأت تعاكس أجنداتها.
ويبــــدو أن تلك الضغوط، ومــــا رافقها من 
تبــــدل واضح فــــي املواقف، همــــا اللذان دفعا 
حركة النهضة للعودة إلى سياســــة املقايضة 
فــــي الربــــع ســــاعة األخير مــــن هــــذه األزمة 
التــــي اختلطــــت فيها احلســــابات واملعادالت 

اخلاطئة.
وقال غازي الشواشي، األمني العام حلزب 
التيــــار الدميقراطــــي وعضو مجلــــس نواب 
الشعب، لـ“العرب“، إن ”ما جاء في بيان حركة 
النهضة مجرد مواقف تكتيكية مكشــــوفة، ولم 
تعــــد تنطلي على الفاعلني السياســــيني الذين 
يدركــــون أن دعمهــــا ليوســــف الشــــاهد ليس 

لشخصه وإمنا لدعم صورتها في اخلارج“.

وأوضح الشواشـــي أن اجلميع في تونس 
على قناعة بأن حكومة يوســـف الشاهد انتهى 
عمرهـــا، وأن حركـــة النهضة على اســـتعداد 
للتراجـــع عن دعمها للشـــاهد الذي اســـتغلته 
للترويج لصورتها في اخلارج كحركة ”حريصة 
على االســـتقرار احلكومي والسياسي“، متى 

استنزفت ذلك االستغالل والتوظيف.
وانتقد، في املقابـــل، اإلصرار على حرمان 
الشـــاهد أو غيـــره من حقـــه الدســـتوري في 
الترشح لالنتخابات إذ وصف األمر بـ“املوقف 
اخلطيـــر الـــذي يتعني علـــى اجلميـــع رفضه 

وإدانته“.

وبينما التزم يوســـف الشـــاهد وأنصاره 
الصمت أمام هذه املقايضة املكشـــوفة، وبدت 
حســـاباتهم كأنها مازالت تتأرجح في محاولة 
لفهم املغزى السياسي من هذا التبدل الواضح 
فـــي موقـــف حركـــة النهضـــة، تـــكاد مختلف 
القـــراءات جتمـــع علـــى أن هذا املوقـــف كان 

متوقعا.
وتذهب األوساط السياسية إلى اعتبار أن 
حركة النهضة اإلســـالمية أيقنت أن اجتاهات 
األحـــداث بـــدأت تتبـــدل وتعاكـــس طموحات 
يوســـف الشـــاهد، وأنهـــا وصلت إلـــى مربع 
أصبحت فيـــه غير قادرة على االســـتمرار في 

إمـــالء ما كانـــت تفرضه. وبالتالـــي ال ميكنها 
االستمرار في االستثمار في رهان خاسر.

وتدرك حركة النهضة اإلسالمية أن املشهد 
في البالد بـــدأ يتجه نحو عمليـــة فرز جديدة 
على قاعدة اصطفافات سياســـية باتت متليها 
حســـابات املرحلة اجلديدة، لذلك لم تتردد في 
إدارة ظهرها ليوسف الشـــاهد. ويعكس بيان 
املكتب السياسي حلركة النهضة التوجه نحو 
إعـــادة ترتيـــب أوراقها اســـتعدادا للمواجهة 
السياســـية املفتوحـــة علـــى كل االحتمـــاالت، 
بسبب تصدع تفاهماتها مع الرئيس السبسي 
الذي لم يتردد في وصف الغنوشي بـ“املرشد“.

«االتحاد األوروبي ســـعيد بســـن موريتانيا في تشـــريعاتها وفي المادة 13 من دستورها أحكاما أخبار
واضحة تدين وتجرم ممارسات االسترقاق}.

جياكومو دورازو
رئيس بعثة االحتاد األوروبي في موريتانيا

«عوض الســـعي لحل المشـــكالت التي تمر بها البالد وإتمام المصادقة على مشـــاريع القوانين، 
يتم التركيز على إيجاد حلول لألزمة التي افتعلها حافظ قائد السبسي}.

صابرين القوبنطيني
نائب عن الكتلة الوطنية بالبرملان التونسي

األربعاء 2018/07/18 - السنة 41 العدد 411052

◄  صادق البرلمان التونسي، الثالثاء، 
باألغلبية المطلقة على قانون التصريح 
بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء 

غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع 
العام. ووافق 126 نائبا على مشروع 

القانون وتحفظ نائب وحيد ودون 
اعتراض. 

◄ بحث عدد من أعضاء مجلس النواب 
من غرب ليبيا، مساء االثنين في طبرق 

(شرق)، سبل إيجاد حكومة وحدة وطنية 
تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتوحيد 

المؤسسات السيادية بهدف استكمال 
االستحقاقات التي تحتاجها البالد.

◄ قالت وكالة األنباء الجزائرية نقال عن 
الشرطة الدولية اإلنتربول أن المنظمة 

قامت بإيفاد عدد من عناصرها إلى  ثمانية 
موانئ بمنطقة غرب البحر المتوسط، 

منها الجزائر، من أجل مساعدة  السلطات 
المحلية في تفتيش الركاب وكشف 

اإلرهابيين المحتملين خالل الصيف.

◄ استقبل رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، صباح الثالثاء، وفدا 
بلجيكيا يضم وزيري الداخلية جان 

جامبون والدفاع ستيفن فاندبوت وكاتب 
الدولة للهجرة تيو فرنشن. وتناول اللقاء، 

الذي حضره وزير العدل والداخلية 
بالنيابة التونسي ووزير الدفاع، التنسيق 

بين البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب 
والفساد والجرائم.

◄ قال مكتب األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان، الثالثاء، إن ما يقرب من 300 

مدني في مالي قتلوا منذ بداية العام في 
اشتباكات بين ميليشيات متنافسة فيما 

يهدد تصاعد وتيرة العنف في البالد 
إجراء االنتخابات الرئاسية في 29 يوليو.

◄ انضمت مجموعة من قيادات حزب 
االستقالل المغربي بجهة الداخلة وادي 

الذهب، إلى حزب التجمع الوطني لألحرار 
بسبب رغبتها في خوض تجربة أكثر 

رحابة وتوفر ظروف اشتغال جيدة بحسب 
ما ذكر موقع إلكتروني محلي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

غازي الشواشي:
النهضة استغلت الشاهد 

للترويج لصورتها وستتخلى 
عنه متى استنزفت ذلك

دفعت حالة االنســــــداد التي وصلت إليها األزمة السياســــــية املتصاعدة في تونس بحركة 
النهضة إلى مقايضة رئيس احلكومة يوســــــف الشــــــاهد بدعمها له مقابل عدم ترشــــــحه 
لالنتخابات الرئاسية القادمة. ويرى مراقبون أن هذه احملاولة تعد حيلة من النهضة جلأت 

إليها في الربع ساعة األخير من األزمة في تونس، وهو ما يزيد من تعقيد األوضاع.

تركيز كامل على الخطة

النهضة تلمح إلى تخليها عن دعم رئيس الحكومة التونسية
[ الحركة تقايض الشاهد مقابل عدم ترشحه النتخابات 2019  [ تشابك خيوط اللعبة السياسية يعقد األزمة

} جنيــف - أعلنـــت منظمة الهجـــرة الدولية 
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، الثالثـــاء، أن عدد 
المهاجرين الواصلين بحرا إلى إســـبانيا منذ 
ينايـــر الماضي تجـــاوز عـــدد الواصلين إلى 

إيطاليا خالل الفترة نفسها.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد المهاجرين 
الواصليـــن إلـــى أوروبا عبر المتوســـط هذه 
الســـنة تجاوز عتبة الخمســـين ألفـــا، أي أقل 
بمرتين من العدد الذي ســـجل عام 2017 خالل 
الفترة نفســـها. وســـجلت المنظمـــة مقتل أو 
فقدان 1443 شـــخصا في البحر المتوسط منذ 

مطلع السنة.

وقـــال المتحـــدث باســـم المنظمـــة جويل 
ميلمان، فـــي مؤتمر صحافي عقده في جنيف، 
”كما سبق أن توقعنا قبل أسابيع فإن إسبانيا 
باتت الطريق األكثر سلوكا للمهاجرين األفارقة 
ولألشـــخاص الذين يستخدمون أفريقيا نقطة 

انطالق نحو أوروبا“.
وفـــي اإلجمـــال وصـــل 18016 مهاجرا عن 
طريق البحر إلى إســـبانيا منذ مطلع الســـنة 
مقابل نحو 6500 خالل الفترة نفسها من العام 
2017، بحســـب إحصاءات هـــذه المنظمة. كما 
وصل نحو ثالثـــة آالف مهاجر إلى إســـبانيا 
عبر سبتة ومليلية اإلسبانيتين الواقعتين في 

شمال المغرب. بالنسبة إلى إيطاليا سجل منذ 
مطلع الســـنة الحالية وصول 17827 مهاجرا، 
في حين أن الفترة نفســـها من العام الماضي 

شهدت وصول 93237 مهاجرا. 
وســـاهم االتفاق الـــذي تم التوصـــل إليه 
في منتصـــف يوليو 2017 مع خفر الســـواحل 
الليبيين في تراجع عدد المهاجرين الواصلين 

بشكل كبير.
وكان مديـــر الوكالـــة األوروبيـــة لحـــرس 
الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) فابريس 
ليغيـــري قد أعلن مطلع يوليو أن إســـبانيا قد 
تصبـــح المقصد األول لوصول المهاجرين من 

أفريقيـــا، خصوصا بعـــد أن أصبحت الطريق 
عبر ليبيا أكثر صعوبة مع زيادة عدد دوريات 

خفر السواحل الليبيين.
وشهدت إسبانيا خالل األسابيع الماضية 
زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى 
شواطئها. وبلغ عددهم 9866 منذ مطلع يونيو 
أي أكثر مما ســـجل خالل األشـــهر الخمســـة 
األولـــى من العـــام الحالـــي (8150)، بحســـب 

منظمة الهجرة الدولية.
وقـــال ميلمان إنه رغم هـــذه الزيادة ”نحن 
مرتاحـــون ألن عدد الوفيات الذي ســـجل قليل 
جدا مقارنة بعدد العابرين“ بحرا إلى أسبانيا.

إسبانيا حلت محل إيطاليا في استقبال الجزء األكبر من المهاجرين

} الجزائــر  - يدفع الوضع السياســـي احلالي 
فـــي اجلزائر احملللـــني إلى الذهـــاب أكثر نحو 
ترجيـــح فرضيـــة ترشـــح الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة لوالية رئاســـية خامســـة رغم وضعه 
الصحي الســـيء، مع تزايد التساؤالت في هذا 
الشـــأن وتكثف الدعـــوات من محيـــط الرئيس 
بالترشـــح مـــن جديـــد فـــي االنتخابـــات التي 

ستجري العام القادم.
وقبل تسعة أشهر من االنتخابات الرئاسية 
في اجلزائر، تدور تســـاؤالت حـــول ما إذا كان 
الرئيـــس بوتفليقـــة البالغ من العمـــر 81 عاما 
سيترشح لوالية خامسة، وهي الفرضية األكثر 

ترجيحا.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
اجلزائـــر محمد هنـــاد، لوكالـــة فرانس برس، 
”إذا أطـــال اللـــه في عمره، سيترشـــح بوتفليقة 

بالتأكيد لوالية خامسة“.
ويؤكـــد دبلوماســـي أجنبـــي فـــي اجلزائر 
لنفس الوكالة أن والية خامســـة لرئيس الدولة 
احلاكم منـــذ 1999 وحامل الرقم القياســـي في 
طول فترة احلكـــم على رأس الدولة اجلزائرية، 
أصبحت أمرا شبه مؤكد بالنسبة إلى األوساط 

السياسية الغربية.
ويقول أســـتاذ التاريخ املعاصر في جامعة 
املؤشـــرات  ”كل  فيرمريـــن  بيـــار   1 باريـــس- 
اخلارجية تـــدل على أن هناك مجموعة صغيرة 
من األشخاص حتظى بنفوذ قوي وموجودة في 
أعلى هـــرم الدولة اجلزائريـــة، تدفع في اجتاه 

إعادة انتخاب الرئيس“.
ويضيـــف فيرمريـــن، اخلبيـــر املتخصص 
بشـــؤون املغرب العربـــي، أن مجموعات دينية 
وأحزابـــا سياســـية تبدو  ومحليـــة وثقافيـــة 

”مهمشـــة بالكامل، ويبـــدو أنه ليـــس هناك أي 
سلطة مضادة في رأس الدولة“.

ويشير البروفســـور هناد إلى حالتني فقط 
ميكـــن للرئيـــس املنتهيـــة واليته أّال يترشـــح 
بســـببهما ”إذا انســـحب من احلياة السياسية 
وهي فرضية مســـتبعدة، أو إذا مت إعالنه غير 
قادر على أداء مهامه قبل االنتخابات، وهو أمر 

غير وارد في الوقت الراهن“.
ويثير الوضـــع الصحي للرئيـــس تكهنات 
عـــدة، خصوصا منذ أصبح ظهـــوره نادرا بعد 

إصابتـــه بجلطة دماغية فـــي 2013 أقعدته على 
كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكالم.

لكن هذا األمر لم مينع حزبه جبهة التحرير 
الوطنـــي وأبـــرز حليف لـــه التجمـــع الوطني 
الدميقراطي من مطالبة الرئيس باستمرار منذ 
أبريـــل ”مبواصلة مهامه“. وتبعهما في الدعوة 
وحلفاء آخرون  إسالميو ”جتمع أمل اجلزائر“ 

واملركزية النقابية.
ويقول فيرمرين ”مـــا متت محاولته وجنح 
قد يعاد مجددا“، مذكرا ”بالسابقة التي حصلت 

في احلملة“ الرئاســـية املاضيـــة في 2014 التي 
قـــام بها مقربـــون من بوتفليقة الـــذي لم يظهر 
علنا ومع ذلـــك مت انتخابه بنســـبة عالية جدا 

بلغت 81.5 باملئة من األصوات.
وأصبح املعارضون أيضـــا على قناعة بأن 
تولي الرئيس والية خامســـة أصبح أمرا شبه 
حتمـــي. ويـــرى رئيس حـــزب اجليـــل اجلديد 
ســـفيان جياللـــي، أحد أبرز معارضـــي الوالية 
الرابعـــة واآلن اخلامســـة املرجحـــة، أن ”ليس 
هناك من شـــك بأن بوتفليقة يريـــد إنهاء أيامه 
في الســـلطة“ لكنـــه يؤكد أن دعوات املعســـكر 
الرئاسي تهدف إلى ”منع أي ترشحات أخرى“.
وتأتـــي إقالة املديـــر العام لألمـــن الوطني 
عبدالغنـــي هامل من منصبه في اآلونة األخيرة 
وبشـــكل مفاجئ، ومن دون حتديد ســـبب لهذه 
اإلقالة، لتذكـــر أيضا بالتعديـــالت في صفوف 
أجهـــزة االســـتخبارات القوية فـــي البالد قبل 

أشهر من االنتخابات الرئاسية في 2014.
ويقول الدبلوماســـي األجنبـــي ”إنها حملة 
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي قبـــل االنتخابات“، 
معتبـــرا أن إقالة هامل كان هدفها القضاء على 
طموحات الرجل الـــذي اعتبر في أحيان كثيرة 
أحد املرشحني احملتملني خلالفة رئيس الدولة.

ويرى مدير مركز الدراسات واألبحاث حول 
العالـــم العربي واملتوســـط في جنيف حســـني 
عبيـــدي أنه عبـــر إقالـــة هامل، أكـــد بوتفليقة 
مجـــددا ”أنه هو الرئيس وهـــو وحده“ معتبرا 
أن ذلك شكل ”بداية معجلة للحملة الرئاسية“.

ويلفـــت فيرمرين إلى أن ”كوادر الرئاســـة“ 
أقدمـــوا على ”حتييد أو حتجيـــم دور اجليش 
وأجهزة االســـتخبارات“، التي كانت نافذة جدا 

و”صانعة ملوك في السابق“ في اجلزائر. السيناريو السابق يتكرر

المشهد السياسي في الجزائر يعزز فرضية والية خامسة لبوتفليقة



حركـــة  اكتســـبت   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
انفصالية كتالونية جديدة حتت قيادة الرئيس 
السابق لإلقليم اإلسباني كارليس بوجدميون 
والرئيس احلالي كيم تورا اآلالف من األعضاء، 
في خطوة اعتبرهـــا مراقبون مثيرة للقلق في 
اإلقليم اإلسباني الذي ركن لتوه لهدوء نسبي.
وبعد عرض برنامج حركة ”صرخة وطنية 
في احتفـــال أقيم في  من أجـــل اجلمهوريـــة“ 
برشـــلونة االثنـــني، قـــال 3500 شـــخص إنهم 
يرغبون في االنضمام على الفور، حسبما ذكر 

اإلعالم اإلسباني.
وذكـــرت تقاريـــر إعالمية، نقال عن ساســـة 
انفصاليـــني، أنه بحلول الثالثـــاء ارتفع العدد 

بشـــدة ليصـــل إلى 13 ألف شـــخص. وأســـس 
بوجدميـــون، املوجود حاليا في أملانيا، احلركة 
مع الرئيس الكتالوني اجلديد تورا والسياسي 
والناشط جوردي سانشيز املعتقل حاليا بسبب 
ضلوعه في االستفتاء الذي أجري العام املاضي 

حول استقالل كتالونيا رغم حظر مدريد له.
ومن املتوقـــع أن تصبح احلركـــة اجلديدة 
حزبا سياســـيا في اخلريـــف، حيث يوجد ما ال 
يقل عن ثالثـــة أحزاب انفصالية فـــي املنطقة، 
أكبرهـــا حزب بوجدميون ”بديكات“، فيما أعلن 
أحـــد األحزاب االنفصالية األخرى ”إيســـكويرا 
ريبوبليكانـــا“ أنـــه ال يريد أن يكـــون جزءا من 

احلركة اجلديدة.

وقال بوجدميـــون اإلثنني عبر رابط فيديو 
من أملانيا “نحن أقوى عندما نتصرف بشـــكل 

شامل ومتحدين“.
وقضت محكمة أملانيـــة مؤخرا بأنه ميكن 
تســـليم بوجدميون إلى إســـبانيا بتهمة سوء 
اســـتخدام األموال العامة إلجراء االســـتفتاء، 
ولكن ليـــس بناء على االتهام الرئيســـي الذي 
يتمثـــل فـــي التمـــرد وفقـــا ملذكـــرة التوقيف 

األوروبية التي استصدرتها مدريد.
ورفضـــت احملكمة العليا األملانية تســـليم 
السياســـي الكتالونـــي إلســـبانيا بنـــاء على 
اتهامـــات التمرد، كـــون هـــذه االتهامات غير 
موجودة في القانون األملاني وال يجوز قانونا 

تســـليم املتهمني لدولة ثانية اســـتنادا إليها، 
غيـــر أنها فتحـــت الباب أمام تســـليمه بتهمة 
االختالس، مطالبة مدريد بتقدمي ما يثبت هذا 
االتهام لدراســـته وبالتالي دراسة إصدار قرار 

تسليمه.
ويتهـــم القضاء اإلســـباني رئيـــس إقليم 
كتالونيـــا املعزول بالتمـــرد، والتحريض على 

الشغب، واختالس األموال العامة.
ويحتجز العديد من الساســـة االنفصاليني 
فـــي الســـجون اإلســـبانية بســـبب ضلوعهم 
في االســـتفتاء، وعلى الرغم مـــن ذلك  احتفظ 
االنفصاليون بأغلبية في برملان برشلونة بعد 

إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر املاضي.

{نـــزع الســـالح النووي الكامل من شـــبه الجزيـــرة الكورية يســـتوجب ضمانات دولية، وروســـيا أخبار

مستعدة لتقديم مساهمتها إذا لزم األمر}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

{على زعماء كينيا تجنب السياســـات العرقية المثيرة لالنقســـام، التي أفضت مرارا وتكرارا إلى 

أعمال عنف وفشل في محاربة الفساد}.

باراك أوباما
الرئيس األميركي السابق
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علـــى  املشـــرفة  اللجنـــة  أعلنـــت   – لنــدن   {
االنتخابات في بريطانيا الثالثاء، فرض غرامة 
علـــى احلملـــة الرســـمية املؤيدة للخـــروج من 
االحتاد األوروبي في االستفتاء حول بريكست، 
النتهاكها قواعد اإلنفاق في 2016 وأنها أحالت 
القضية إلى الشـــرطة، مـــا يفاقم الضغوط على 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريـــزا ماي التي 
تواجه خطتها لالنفصال ســـيال من االنتقادات 
وصلت إلـــى مطالبتهـــا بالتراجـــع نهائيا عن 

بريكست.
وميثل تقرير اللجنة ضربة جديدة للحكومة 
البريطانية التي تستعد ملناقشة خطة االنفصال 
مع بروكسل األســـبوع املقبل، وسط انقسامات 
واســـتقاالت في صفوفها، ما يجعل املفاوضات 

أكثر تعقيدا في ظل غياب حزام داخلي كافي.
وقالـــت جلنـــة االنتخابـــات إن الفائـــز في 
االســـتفتاء عمـــل مـــع مجموعة أصغـــر مؤيدة 
لبريكســـت هي ”بيليف“ لاللتفـــاف على قواعد 

متويل احلمالت.
وذكر مدير التمويل السياسي والقوانني في 
اللجنة بوب بوزنر أنه مت إجراء حتقيق معمق 
فـــي التمويل واحلملة التـــي أجرتها فوت ليف 
(صوتوا للخـــروج) واملجموعة األصغر املؤيدة 

لبريكست ”بيليف“ خالل حملة االستفتاء.

وأضاف بوزنر ”وجدنا أدلة ملموســـة على 
أن املجموعتني عملتا نحو خطة مشـــتركة، ولم 
تعلنا نشـــاطهما املشـــترك ولم تلتزما بســـقف 
اإلنفاق القانوني“، مؤكدا ”إنها خروق خطيرة 
للقوانني التي وضعها البرملان لضمان النزاهة 

والشفافية خالل االنتخابات واالستفتاءات“.
وقال التقرير إن حملـــة ”صوتوا للخروج“ 
تخطـــت ســـقف إنفاقهـــا القانوني احملـــدد بـ7 
ماليني جنيـــه (9.7 مليـــون يـــورو، 3.9 مليون 

دوالر) بنحـــو 500 ألف جنيه. وتابع التقرير أن 
مجموعة ”بيليف“ التي أسســـها طالب املوضة 
داريـــن غراميز، أنفقت أكثـــر من 675 ألف جنيه 
مع مجموعة ”اغريغيت.آي.كيو“، وهي شـــركة 
إعالنـــات سياســـية رقمية كنديـــة حتت ”خطة 

مشتركة“ مع حملة ”صوتوا للخروج“.
وورد اســـم الشـــركة فـــي فضيحة شـــركة 
كامبريـــدج أناليتيـــكا البريطانية، التي اتهمت 
بجمع البيانات الشخصية ملستخدمي فيسبوك 
واختراق خصوصيتهم لبث إعالنات سياسية.

وقال كريســـتوفر وايلي، كاشف املعلومات 
املتعلقـــة بكامبريدج أناليتيـــكا، إن مجموعات 
مؤيـــدة لبريكســـت، ضمت جهودهـــا للتحايل 
حول قواعد متويل احلمالت مستعينة بخدمات 

شركة اغريغيت.آي.كيو.
مببلغ  ومت تغرمي حملة ”صوتوا للخروج“ 
61 ألـــف جنيـــه، فيمـــا فرضت علـــى غراميز 
غرامـــة قيمتهـــا 20 ألف جنيه، وهـــي الغرامة 
القصوى لألفراد. واتهم متحدث باســـم حملة 
”صوتـــوا للخـــروج“ جلنة االنتخابـــات بأنها 
”مدفوعة بأجندة سياسية أكثر من الكشف عن 

احلقائق“.
وقال املتحدث إن هناك ”عددا من االتهامات 
الزائفـــة والتأكيـــدات غيـــر الصحيحـــة، هي 

جميعا غير دقيقة وال تصمد أمام التدقيق“.
وتابع ”رغم األدلة الواضحة عن مخالفات 
ارتكبتهـــا احلملة املؤيدة للبقـــاء في االحتاد 
(رميـــني) فـــإن اللجنـــة اختارت جتاهـــل ذلك 

ورفضت فتح حتقيق“.
البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  وتواجـــه 
تيريـــزا مـــاي، انتقادات حـــادة علـــى خلفية 
خطتها لبريكســـت، إذ وصفتها وزيرة سابقة 
بالضعيفة ودعت الســـتفتاء ثـــان على مغادرة 
االحتـــاد األوروبي، فيما تراجعـــت األصوات 
الراغبة في االنفصال عن التكتل األوروبي بعد 

معرفة تكلفته الباهظة على البالد.
وتنامـــت األصـــوات التي تريـــد أن تضع 
بريكســـت في املاضـــي وهي تشـــكل ضغوطا 
حقيقية على تيريزا ماي التي تستعد ملناقشة 
خطتها لالنفصال مع بروكسل األسبوع املقبل، 

فيما دعا الرئيس الفرنســـي إميانويل ماكرون 
لنـــدن إلـــى العدول عـــن االنفصـــال، ما ميثل 

ضغطا خارجيا ينضاف إلى ضغوط الداخل.
وقالت وزيرة التعليم الســـابقة جاســـتني 
غرينينـــغ، املعارضة لبريكســـت، إن خطة ماي 
تنفيذ لقواعد االحتاد األوروبي بشـــأن جتارة 

السلع دون التمكن من التأثير عليها.
والفتة لالنقســـامات العميقة في احلكومة 
والبرملان في طريق تطبيق ذلك، قالت غرينينغ 
إنه يتعني طـــرح القرار أمام الناخبني، لتنضم 
بذلـــك إلى كبار أعضاء حـــزب احملافظني الذي 

تنتمي له ماي املؤيدين لذلك الرأي.
وكتبت في مقالة في صحيفة ذا تاميز ”إن 
احلل هو إخراج القرار النهائي حول بريكست 
من يد السياسيني الواقفني في طريق مسدود، 
بعيدا عـــن الصفقات اخللفيـــة، وإعطائه إلى 

الشعب“.

وطاملا اســـتبعدت ماي إجراء استفتاء ثان 
بعـــد أن أيـــد البريطانيـــون بغالبيـــة 52 باملئة 
فـــي 2016 مغادرة االحتـــاد األوروبي لكن تأييد 
غرينينـــغ ملا أطلـــق عليه ”تصويت الشـــعب“، 

سيعطي احلملة زخما كبيرا.
ويعد موقف الوزيرة السابقة ضربة أخرى 
خلطـــة ماي املؤيـــدة إلبقاء عالقـــات وثيقة مع 
االحتـــاد األوروبي، والتـــي تعرضت النتقادات 

من احملافظني الذين يريدون انفصاال تاما.
ودافعـــت ماي نهاية األســـبوع املاضي عن 
خطتهـــا وقالت إنه ال توجد هنـــاك خطة بديلة 
حتمي جتارة الســـلع مـــع االحتـــاد األوروبي 

وتتجنب حواجز حدودية في أيرلندا.
وشددت على أن اخلطة ستسمح لبريطانيا 
بضبـــط الهجـــرة وإنهـــاء صالحيـــات احملاكم 
األوروبية ووضع سياساتها التجارية اخلاصة 
بها، رغم إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب 

أن من شأن اخلطة أن تقضي على فرص توقيع 
اتفاق جتـــاري بني الواليات املتحـــدة واململكة 

املتحدة.
ويعتقد املشـــككون في مؤسســـات االحتاد 
األوروبي أن من شـــأن اخلطة إبقـــاء بريطانيا 
قريبـــة جدا مـــن االحتاد األوروبـــي، فيما حذر 
وزيـــر بريكســـت الســـابق ديفيـــد ديفيس في 
مقالة في صحيفة فايننشال تاميز أنها ستمنع 

احلكومة ”من حرية إدارة اقتصادنا بنفسنا“.
وكتبت ”ســـيكون من اخلطيـــر جدا مغادرة 
االحتـــاد األوروبي والبقـــاء خاضعني لقوانني 
وضعتها مؤسسات ال سلطة لنا على قراراتها“.
وحضـــت ماي في مقالة في صحيفة ذا ميل 
أون صنداي األحد النواب املشـــككني باالحتاد 
األوروبي علـــى ”مواصلة التركيز على الهدف“ 
محذرة من أن ”عدم قيامنا بذلك يجعلنا نخاطر 

بعدم التوصل إلى بريكست على اإلطالق“.

تنامي الضغوط على بريكست يعزز مواقف الداعني إلى إلغائه
م حملة مؤيدي االنفصال  [ تيريزا ماي ال تستبعد انهيار مفاوضات االنسحاب

ّ
[ لجنة االنتخابات البريطانية تغر

تصاعدت الضغوط على بريكســــــت في بريطانيا مع تنامي األصوات الداعية إلى استفتاء 
ثان بشــــــأنه وتراجع املواقف الداعمة لالنفصال، بعد أن تعرضت خطة احلكومة لالنتقاد 
من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما تشكلت لدى البريطانيني رؤية أكثر وضوحا لتكلفة 
االنســــــحاب الباهظة، األمر الذي يثير سيناريوهات واحتماالت عديدة قد تصل إلى درجة 

التراجع عن بريكست وهو ما لم تستبعده رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

بوب بوزنر:

الفائز في استفتاء بريكست 

التف على قواعد تمويل 

الحمالت االنتخابية

ال بريكست احتمال وارد

} أنقــرة - لعبـــت ميليشـــيا حـــراس القـــرى 
التركية دورا مهّما في مســـاعدة الرئيس رجب 
طيب أردوغان وحزبه على الفوز في انتخابات 
الشـــهر الماضي، بعـــد قرار المجلـــس األعلى 
لالنتخابات نقل اآلالف مـــن صناديق االقتراع 
إلى ”قرى الحراس“، وهي أماكن إما يســـيطر 
عليها الحـــراس وإما ُتفرز مســـلحين ينتمون 

إلى هذه الميليشيا.
وحـــراس القرى ميليشـــيا يجندهـــا أكراد 
موالـــون للحكومة لمســـاعدة قـــوات األمن في 
محاربـــة مقاتلي حـــزب العمال الكردســـتاني، 
المجموعـــات  ضمـــن  أنقـــرة  تصنفـــه  الـــذي 

اإلرهابية.
وفي يوم االنتخابات، في الرابع والعشرين 
من يونيـــو، كانت هناك تقارير عن أن الحراس 
أغلقـــوا الطرق المؤديـــة إلى قراهـــم ودخلوا 
مراكـــز االقتـــراع بأســـلحتهم وهـــددوا بقتل 
مراقبي االنتخابات التابعين لحزب الشـــعوب 

الديمقراطي الموالي لألكراد.
وكان مـــن شـــأن وضع صناديـــق االقتراع 
فـــي قـــرى يســـيطر عليهـــا الحـــراس أن أدى 
على األرجـــح إلى منع مؤيـــدي المعارضة من 

التصويت.
وبعد االنتخابات، في الســـادس والعشرين 
مـــن يونيو، قـــال رئيس اتحاد حـــراس القرى 
ضياء ســـوزن إن حراس القرى وأسر الشهداء 
والمحاربين القدامى عملـــوا جاهدين ولعبوا 

دورا مهمـــا في النصر الـــذي حققته الحكومة 
في المنطقة.

وتأسست ميليشيا حراس القرى عام 1985 
وكانـــت توصف فـــي البداية بأنهـــا مجموعة 
مـــن ”حراس البالد أو الغابـــات، من المدنيين 
الذيـــن يســـاعدون قـــوات األمن فـــي الريف“، 

لكن خـــالل وقت قصير جرت االســـتعانة بهم 
لمساعدة القوات المسلحة على محاربة حزب 
العمال الكردســـتاني في الجبال باالســـتفادة 
مـــن معرفتهم بطبيعة األماكن التي يتواجدون 
فيهـــا. وبعد انهيـــار وقف إطـــالق النار الذي 
اســـتمر لعاميـــن ونصـــف العام بيـــن الدولة 

وحزب العمال الكردســـتاني فـــي يوليو 2015، 
أجرت الحكومـــة تعديالت جوهرية في تكوين 
حراس القرى، ما زاد من مخالفات الحراس مع 
لجوء الكثيرين منهم للقوة لتصفية حســـابات 

داخلية.
وزاد حـــزب أردوغـــان، الذي وعـــد بإلغاء 
حراس القرى قبل 16 عاما، في نســـبة التجنيد 
في الميليشـــيا وعزز ارتباطهـــا بالجيش من 

خالل إدخاله تغييرات هيكلية على التنظيم.
ويعتبـــر تأكيـــد الدولة علـــى الحماية من 
المالحقـــة القضائية عـــن ارتـــكاب مخالفات 
جنائيـــة كأحد التغييرات األكثـــر أهمية، ففي 
حالـــة وجود شـــكوى جنائية ضـــد أحد أفراد 
الميليشـــيا، يدفـــع مكتـــب حاكـــم المحافظة 

الرسوم القانونية.
وفتح القانون الجديـــد الباب أمام حراس 
القـــرى لاللتحاق بالقوات المســـلحة أو حتى 
االرتقاء إلى رتبة ضابط، حيث تحول التنظيم 
الجديد الذي تأسس في العامين األخيرين إلى 

وحدة شبه عسكرية كردية موالية للحكومة.
ويقاتل الحراس الجدد إلى جانب الجيش 
التركي في المدن، بـــل وحتى عبر الحدود مع 
سوريا والعراق، حيث تعتمد قوة هذه الرابطة 
علـــى ”الرغبة في حماية الدولة“ كما قال وزير 
الداخلية ســـليمان صويلو في إحدى كلماته، 
ما يعني بعبارة أخرى استعدادهم للتخلي عن 

هويتهم الكردية.

{حراس القرى} ميليشيا أردوغان للفتك باألكراد

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة تركية الثالثاء، 
أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 31 

شخصا، بينهم عسكريون سابقون، على 
صلة بالمحاولة االنقالبية الفاشلة التي 

وقعت عام 2016، ما يرفع عدد أحكام 
السجن المؤبد الصادرة في هذا الشأن 

إلى أكثر من مئة في غضون أسبوع 
واحد.

◄ أفاد مسؤول الثالثاء، بأن القوات 
الخاصة في الجيش األفغاني حررت 

العشرات من األشخاص بينهم مدنيون 
وعناصر أمن، من سجن تابع لطالبان 

في إقليم هلمند المضطرب جنوبي 
البالد.

◄ دعا مكتب األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان حكومة نيكاراغوا الثالثاء، إلى 
تقديم معلومات عن اثنين من الناشطين 

المفقودين منذ اعتقالهما بأحد المطارات 
قبل أيام وفتح كل سجونها للمراقبين.

◄ وّجه الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون انتقادات حادة إلى مسؤولي 
النظام خالل زيارات تفقدية، بسبب عدم 
كفاءتهم في عدد من المنشآت، ما يؤكد 

بحسب محللين رغبة بيونغ يانغ في 
التركيز على التنمية االقتصادية.

◄ قال الجنرال جون نيكلسون، أكبر 
قائد عسكري أميركي في أفغانستان، إن 
الواليات المتحدة مستعدة للمشاركة في 
مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان في 
مسعى إلنهاء الحرب المستمرة منذ 17 

عاما.

◄ أعلن وزير االستخبارات اإليراني 
محمود علوي الثالثاء، أن قوات األمن 
في جنوب غرب البالد اعتقلت أربعة 
أشخاص يشتبه في أنهم من نشطاء 

تنظيم الدولة اإلسالمية كانوا يخططون 
لشن هجمات في مناطق متفرقة.

بوجديمون يؤسس حركة انفصالية جديدة في كتالونيا

كيان مواز



} طوكيــو - عّجلت مخرجات قمة هلســـنكي 
المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس  جمعـــت  التـــي 
األميركيـــة دونالـــد ترامب بنظيـــره فالديمير 
بوتين والتـــي أوحت لألوروبيين بـــأّن إدارة 
واشـــنطن ماضية في تركيز نظام دولي جديد، 
بتفكيـــر دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي بدائل 
سياســـية وتجارية للحفاظ على وزنها الدولي 

وتماسك كيانها.
ولـــم يكتـــف ترامـــب باســـتفزاز شـــركاء 
الواليـــات المتحدة التقليدييـــن عبر قمته مع 
بوتين، بل زاد في سلسلة حروبه الكالمية ضّد 
أوروبا بتأكيده عقب القمة أن واشنطن تتحمل 

91 بالمئة من تكلفة أمن أوروبا.
وفي أول خطوة يّتخذها االتحاد األوروبي 
للـــرّد على تمادي الرئيس األميركي في توجيه 
انتقادات لـــكل مكونات االتحاد، وّقع المجلس 
األوروبـــي اتفاقـــا للتبادل الحر مـــع اليابان. 
وقال رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك، 
إن هـــذا االتفـــاق التبـــادل ”رســـالة واضحة“ 
ضـــد الحمائية، في إشـــارة إلى نهـــج ترامب 
الذي فرض مؤخرا رســـوما جمركية مشـــددة 
علـــى واردات الصلـــب واأللومنيوم ومنتجات 

مختلفة.

وأضاف ”إننا نوجه رسالة واضحة ونقف 
صفا موحدا بوجه الحمائية“، فيما قال رئيس 
المفوضيـــة األوروبية جان كلـــود يونكر ”إننا 
نظهـــر أقوى وأفضل حين نعمـــل معا“. ورّفع 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أهمية 
الحدث بقوله إّن ”توقيع االتفاق سيغطى ثلث 

االقتصاد العالمي“.
ويفســـّر العديـــد من المراقبيـــن لتطورات 
السياســـة الدوليـــة االتفاق بأنـــه ضربة قوية 
لسياســـات الحمائية التجاريـــة التي يتبناها 

دونالد ترامب.
ويحـــاول االتحاد األوروبـــي الُمثقل بعدة 
انقسامات داخلية تخّص ملفات حارقة كأزمة 

الالجئيـــن أو الخالفات حول احتمال انضمام 
دول البلقان إلى دول االتحاد، الظهور في شكل 
تكتل قوي ال يذعن لضغوط ترامب السياســـية 
واالقتصاديـــة والتجاريـــة أو حتـــى محاولته 
لعـــب ورقـــة تغييـــر النظـــام العالمـــي برفقة 

”صديقه“ بوتين.

أوروبا مثقلة بخالفات داخلية

ولـــم يكتـــف األوروبيـــون بالتوجـــه إلى 
طوكيو، حيث اجتمع قـــادة االتحاد األوروبي 
بالتزامن مع انعقاد قمة هلسنكي بقادة الصين 
بمشـــاركة رئيس المجلس األوروبـــي دونالد 
توســـك ورئيس المفوضيـــة األوروبية جان-
كلود يونكر في بكين، التي قالت إنها ســـتعمل 
علـــى شـــراء المزيد مـــن النفـــط اإليراني بعد 
العقوبـــات األميركية، في خطـــوة تعزز نيران 

الحرب التجارية والدبلوماسية المندلعة.
واتفـــق الصينيـــون واألوروبيـــون، وهما 
شريكان في االتفاق النووي الموقع مع إيران، 
علـــى تعزيز التعليمات اإلرشـــادية والعالقات 
بيـــن الصيـــن وأوروبا عبـــر تبـــادل وجهات 
النظر بشـــأن القضايا ذات االهتمام المشترك. 
ويبحث قـــادة االتحاد األوروبـــي عن التوجه 
نحو األسواق اآلســـيوية وخاصة إلى الصين 
عـــن ضـــرب عصفورين بحجر واحـــد، أولهما 
تحقيق نمو مطرد فـــي العالقات الثنائية عبر 
تدعيم التجارة وتســـهيل االستثمار والتعامل 
مع التحديات العالمية والحفاظ على الســـالم 
واالستقرار والتنمية على المستوى العالمي.

ويتمثل السبب الثاني في إحراج الرئيس 
األميركي الذي يواصل سلســـلة انقالبات على 
أوروبا باصطفافه إلى جانب روســـيا الخصم 

األكبر ألوروبا.
وســـّدد قادة أوروبا ضربـــة أخرى لترامب 
بتأكيد القمة األوروبية-الصينية على االلتزام 
المشـــترك لفائـــدة تحديـــث منظمـــة التجارة 
العالمية، وهـــو أمر ُيعارضه بشـــدة الرئيس 
األميركـــي.  ويبقـــى على أوروبـــا أن ُتذلل كل 
الخالفات التجاريـــة مع الصين وخاصة منها 
مـــا يتعلق بمعضلة إغراق الســـوق األوروبية 
بالـــواردات الصينية الرخيصة. وكان االتحاد 
األوروبي قد قدم شـــكوى لدى منظمة التجارة 

العالميـــة ضد القـــرار األميركـــي الذي فرض 
رســـوما جمركيـــة علـــى صـــادرات الصلـــب 
واأللومنيـــوم، فيمـــا رفع شـــكوى أخرى ضد 
الصين بسبب ”النقل غير العادل“ لتكنولوجيا 

المؤسسات األوروبية الناشطة في الصين.
ويعتبـــر ترامـــب أن الصين هـــي أحد أهم 
الخصوم للواليـــات المتحدة، ال مـــن الناحية 
التجارية فحسب بل على المستوى السياسي 
أيضـــا عقـــب تحّول بكيـــن من االكتفـــاء بتلك 
الدبلوماســـية الناعمـــة لفـــّض كل المســـائل 
العالقة إلى محاولة لعب أدوار سياسية كبرى 
فـــي العديد مـــن الملفات وخاصـــة في منطقة 

الشرق األوسط.

التأهب إلى مزاجية ترامب

ورفض االتحـــاد األوروبي أيضـــا مطالبة 
الواليات المتحدة بعزل إيران اقتصاديا، عبر 
إقرار آلية قضائية لحماية الشركات األوروبية 
الموجـــودة في طهران من العقوبات األميركية 
المحتملـــة. وقالـــت وزيرة خارجيـــة االتحاد 
األوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي فـــي ختام 
اجتماع لوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي 
في بروكسل ”لقد أقرينا تحديث نظام العرقلة، 
وسنتخذ كل اإلجراءات لجعل إيران قادرة على 
االستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات“. وتدل 
كل هذه التحّركات على بداية تأهب أوروبا إلى 

ما ســـتؤول إليه رغبة ترامب في إعادة ترتيب 
موازين القوى فـــي العالم بالعودة إلى منطق 
معســـكري الشـــرق والغرب اللذين سقطا منذ 
عام 1989 بســـقوط االتحاد الســـوفييتي. وفي 
هذا الصدد، عكســـت تصريحـــات قادة أوروبا 
اهتزاز ثقتهم بالصداقة مع واشـــنطن، وفيما 
قال دونالد توســـك إن ترامب ”يشـــيع أخبارا 
كاذبـــة“ عندما نعـــت أوروبا بأنهـــا ”خصم“، 
اعتبـــرت ألمانيـــا أنه لـــم يعد بوســـع أوروبا 
االعتمـــاد علـــى ترامب، وســـط دعـــوات لقمة 
هلســـنكي بحماية النظام العالمي. وقال وزير 
الخارجيـــة األلماني هايكو ”لم يعد بوســـعنا 
االعتماد بالكامل على البيت األبيض“، مضيفا 
”للحفاظ على شـــراكتنا مع الواليات المتحدة، 
يجـــب علينا تعديلها. وشـــدد علـــى أن نتائج 
تحركات ترامب الواضحـــة ال يمكن أن تجابه 
إال بالتقارب أكثر بين دول أوروبا وعدم إتاحة 

الفرصة النقسام مكوناتها“.
كما حّذر توســـك، خـــالل لقاء مـــع رئيس 
الـــوزراء الصيني لـــي كيكيانغ، خـــالل القمة 
الســـنوية بين االتحاد األوروبي والصين، من 
أن التوتـــرات التجارية قد تتحّول إلى ”صراع 
ســـاخن“، داعيـــا كال مـــن الصيـــن والواليات 
التي  المتحدة وروسيا إلى ”تجنب الفوضى“ 

ستتأتى عن حرب تجارية.
ويوجـــه األوروبيون رســـائل بالجملة إلى 
الرئيس األميركي مفادهـــا أن النظام العالمي 

يتبّدل لكن وجب تعديله وتقويمه وليس هدمه 
وبناء نظـــام جديد على اعتبار أن ما تم بناؤه 
على مدى عقود أتى بالســـالم ألوروبا، والنمو 

ألميركا للصين، وبنهاية الحرب الباردة.
وفـــي ســـياق مّتصـــل أكـــدت موغيريني 
أن تغييـــر اإلدارة األميركيـــة ال يعنـــي تغيير 
الصداقة، مضيفـــة أن أوروبا ســـتكون دائما 
”صديقـــة مقربـــة وشـــريكة“ لواشـــنطن. لكن 
لدى وصولها إلى إجـــراء محادثات مع وزراء 
خارجية االتحـــاد األوروبي، صّرحت بأن لدى 
أوروبـــا أصدقاء آخرين كثيريـــن حول العالم، 
مثل اليابان، التـــي وقعت معها اتفاقا تجاريا 

ضخما.
ورغـــم أهمية المســـاعي الجاهدة ألوروبا 
بالتحـــول نحـــو دول الشـــرق وخاصـــة نحو 
القوى اآلســـيوية لكبح جمـــاح رغبات ترامب 
الرامية إلى وضع تصّور جديد لموازين القوى 
العالميـــة ولمعاقبة واشـــنطن علـــى خذالنها 
للشـــريك التقليدي، فإن القارة العجوز قد تجد 
نفسها، وهي المحفوفة منذ أعوام بانقسامات 
داخلية، في منعطف خطير ال يلبي في النهاية 
رغبتهـــا في المحافظـــة على النظـــام الدولي 
الكالســـيكي بمحاولة إصالحه، ألنها قد تجد 
نفسها منغمســـة بتحركاتها غربا وشرقا  في 
هندسة ما يصبو إليه ترامب من  نظام عالمي 
جديد ُيعيد تســـّيد أميركا على العالم بأشكال 

ونظم مختلفة.

} واشــنطن - أجمعت المنابر األميركية على 
انتقـــاد أداء الرئيس دونالد ترامـــب في القمة 
التـــي جمعتـــه مع نظيـــره الروســـي فالديمير 
بوتين بمدينة هلسنكي االثنين. وكتبت مختلف 
الصحف األميركيـــة أن الرئيس األميركي بعث 
رســـائل كارثيـــة من خـــالل قمته مـــع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين االثنين في هلسنكي، 
فيما اعتبرت شخصيات سياسية لدى الحزبين 
الجمهـــوري والديمقراطـــي أن ترامـــب أظهـــر 
ضعفا ال يليق برئيس دولة كالواليات المتحدة، 
كمـــا أظهر وهنا في الدفاع عن الموقف الغربي 

حيال قضايا أساسية في العالم.
وذكرت صحيفة واشـــنطن بوست ”ترامب 
قال ســـابقا إنه يريـــد التطرق خـــالل قمته مع 
الســـيد بوتين إلى قضية التدخل الروســـي في 
االنتخابـــات، ولكن النتيجة كانت سلســـلة من 
التصريحـــات كان يمكـــن أن تمليها موســـكو. 

ليس من المعروف حتى اآلن ماذا ناقش السيد 
ترامب والســـيد بوتين خـــالل لقائهما الخاص 
أو ما إذا كانا قـــد توصال إلى اتفاق ملموس“. 
أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت ”ليس هناك 
دالئل على أن الواليات المتحدة حققت مكســـبا 

ما من وراء خنوع ترامب للسيد بوتين“.
وأثـــارت تصريحات ترامـــب صدمة كبيرة 
حتـــى في صفـــوف الجمهوريين مـــن أعضاء 
الكونغـــرس الذيـــن يتجنبـــون عـــادة توجيه 
االنتقـــادات العلنية إليه. والســـبب أن ترامب 
اســـتخدم لهجـــة تصالحيـــة جدا مـــع نظيره 
الروسي، ال بل ذهب إلى حد التشكيك بالقضاء 
االســـتخبارات  أجهـــزة  وبعمـــل  األميركـــي 
األميركيـــة التـــي خلصتإالـــى اتهام روســـيا 
بالتدخل في االنتخابات الرئاســـية االميركية 
عـــام 2016. وضجـــت واشـــنطن بمـــا أظهـــره 
الرئيـــس األميركـــي من انحيـــاز لرواية بوتين 

حـــول مســـألة تدخل روســـيا فـــي االنتخابات 
الرئاســـية علـــى حســـاب مـــا ســـبق ألجهـــزة 
المخابرات األميركية أن أكدته في هذا الشـــأن. 
وكان ترامب اســـتبعد مرارا أن تكون روســـيا 
قد تدخلت في االنتخابات الرئاســـية عام 2016 
لمســـاعدته في الفوز بالرئاســـة أمام منافسته 

هيالري كلينتون.
غير أّن تحقيقات أميركية تنظر في احتمال 
وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن 
ترامب عرقل تحقيقا حول القضية نفســـها، من 
خالل طـــرد مدير مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
”أف.بـــي.آي“، الســـابق جيمـــس كومـــي فـــي 
مايـــو2017. وذهب مدير المخابـــرات المركزية 
الســـابق جـــون برينان إلـــى القـــول إنه يجب 
عزل ترامب مـــن منصبه. وأضاف ”أداء دونالد 
ترامب في المؤتمر الصحافي بهلسنكي يرتفع 
لم يكن  ويتجاوز حد ‘الجريمـــة الكبرى واإلثم‘ 
هذا أقل مـــن الخيانة. لم يكـــن ترامب معتوها 
فحسب في تصريحاته بل كان بأكمله في جيب 
بوتيـــن. أيهـــا الجمهوريـــون الوطنيـــون: أين 

أنتم؟“.
زعيمـــة  بيلوســـي،  نانســـي  وغـــّردت 
الديمقراطيين في مجلـــس النواب على تويتر، 
”فـــي كل يوم أســـأل نفســـي: ما الذي يمســـكه 
الروس علـــى دونالد ترامب شـــخصيا هل هي 
أمـــور مالية أم سياســـية؟ واإلجابـــة على هذا 
الســـؤال هو الشيء الوحيد الذي يفسر سلوكه 

ورفضه للوقوف أمام بوتين“.
كما جاءت القمة مخيبة آلمال المراقبين في 
الشرق األوســـط ومناقضة للتحليالت السابقة 
التي توقعـــت توصل الزعيميـــن إلى صفقة ما 
تقوم من خاللها روسيا بالمساهمة في إخراج 

النفوذ اإليراني من سوريا. 
ورأى المراقبون أن ترامب ظهر مستســـلما 
لألمر الواقع الروســـي في ســـوريا ومستسلما 
لقواعد األمن اإلســـرائيلية وحدها في شأن أي 
ترتيبات مقبلة في ســـوريا، ولـــم يبد أي رؤى 
تتعلق بمستقبل سوريا السياسي، وأن ترامب 
اكتفى بالحديث عن اتفاق لممارســـة ”ضغوط“ 

علـــى إيـــران. واتفـــق الرئيســـان علـــى تعزيز 
التنســـيق العســـكري بين قـــوات بلديهما في 
ســـوريا، وخصصا حيز من المباحثات للشأن 
الســـوري، حيث أبـــرز الرئيســـان رغبتهما في 

العمل على إحالل السالم في سوريا.
ودافع الرئيس األميركي عن أمن إســـرائيل، 
بالقول إن ”أمن إســـرائيل مهم بالنســـبة إلينا، 
ونريـــد أن نعمل بشـــكل مشـــترك حتـــى تنعم 
إســـرائيل باألمـــن والســـالم“. وأردف ترامـــب 
”اتفقنـــا مـــع روســـيا علـــى أال نســـمح إليران 

باالستفادة من هزيمة داعش في سوريا“.

وأشـــار إلى ضرورة أن ”نساعد السوريين، 
فقـــد رأينا صـــورا فظيعـــة للغايـــة، ويجب أن 
نساعدهم من أجل أن يعودوا إلى ديارهم ألنهم 
يعيشـــون حاليا فـــي المالجئ“. كمـــا لفت إلى 
وجود ”تنســـيق عســـكري بين جيشي البلدين 
(األميركـــي والروســـي)“ فـــي ســـوريا. وقـــال 
”جيشـــانا يعمـــالن معا في ســـوريا، إلى جانب 

تواصل أفضل بين قيادتي البلدين“.
ورغـــم أن ما أعلنـــه الزعيمان فـــي مؤتمر 
صحافـــي مشـــترك عقب قمتهمـــا ال يفصح عن 
كل ما دار داخلها، إال أن دبلوماســـيين غربيين 
يـــرون أن بوتين اســـتغرق طويال فـــي الدفاع 
عن روســـيا في مســـألة تدخلها في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة خدمة لنظيره األميركي الذي 
يعاني مـــن التحقيقات التـــي يجريها المحقق 

الخاص روبرت مولر. 
وأضافوا أن قمة بين دول عظمى كروســـيا 
والواليات المتحدة تحّولت إلى مرافعة دفاعية 
يقـــوم بها زعيـــم الكرملين إلنقـــاذ زعيم البيت 
األبيـــض مـــن أي اتهامـــات قـــد تكشـــفها تلك 

التحقيقات.

أوروبا تلعب ورقتي الصين واليابان لكبح جماح ترامب

صدمة أميركية بعد دعم ترامب لبوتين

اتفاقيات مع قوى الشرق

[ يمكن أن يظهر بالون على شكل ترامب الرضيع الغاضب، كان قد حلق في سماء لندن أثناء جولة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في أوروبا، مجددا في سماء والية نيوجيرزي األميركية بعد أن قال 

نشطاء إنهم جمعوا أمواال كافية لجلبه إلى الواليات المتحدة.

[ األوروبيون يسعون لضرب السياسة الحمائية  [ خطوات محفوفة بمخاطر االنخراط في النزعة الترامبية

في 
العمق

{لـــم أعتقد أبدا أنني ســـأرى اليوم الـــذي يقف فيه رئيســـنا األميركي على المنصـــة مع الرئيس 
الروسي ويوجه اللوم للواليات المتحدة وليس للعدوان الروسي. هذا أمر مشين}.

جيف فيلك
سيناتور من أريزونا

{إذا رأت لجـــان الكونغـــرس ضرورة لفرض المزيد مـــن العقوبات سيســـعدني بحث ذلك األمر، 
روسيا حكومة تشكل تهديدا وال تشترك معنا في المصلحة وال تشترك معنا في القيم}.

 بول رايان 
رئيس مجلس النواب األميركي

ــــــى البيت األبيض الثالثاء ليجد نفســــــه معزوال  ــــــس األميركي دونالد ترامب إل عــــــاد الرئي
حتى داخل معســــــكره اجلمهوري، إثر جولة أوروبية كارثية حسب خصومه أدار خاللها 
ظهــــــره حللفاء الواليات املتحــــــدة التاريخيني، وتقرب بشــــــكل مذهل مــــــن زعيم الكرملني 
فالدميير بوتني.وارتفعت األصوات من مختلف أطياف الطبقة السياسية األميركية لتصفه 
بالضعيف، وهي التهمة نفســــــها التي كان يستسيغ استخدامها بحق معارضيه. وال يبدو 
أن ترامب مســــــتعد للتجاوب مع هذه االنتقادات، وعلى غرار ما هو معروف عنه، أشــــــاد 

بنفسه وبأدائه خالل جولته األوروبية عبر حسابه على تويتر.
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 فيديريكا موغيريني:
أوروبا تعرف جيدا من هم 

أصدقاؤها، لدينا آخرون كثر 
حول العالم مثل اليابان

مادلني أولبرايت تحذر 
من فاشية ترامب

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - تشـــترك وزيرة 
مادليـــن  الســـابقة  األميركيـــة  الخارجيـــة 
أولبرايـــت مـــع العديـــد مـــن السياســـيين 
والمســـؤولين والمفكريـــن األميركييـــن في 
الخشـــية من مخاطر مـــا يعتبرونـــه قيادة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب ”المتهورة“ 

للسياسة الخارجية األميركية.
األميركية  الخارجيــــة  وزيــــرة  وتذهب 
فــــي عهــــد بيل كلنتــــون إلى حــــد التحذير 
من وجــــود فاشــــية آخــــذة فــــي التنامي، 
مشــــيرة في كتاب صدر حديثا لها بعنوان 
”الفاشــــية: تحذير“، تحلل فيــــه أولبرايت 
عدة ظواهر من بينها أوجه التشــــابه بين 
القوى الديمقراطية الحالية وفاشية القرن 

العشرين.
أن  الديمقراطيــــة  السياســــية  تــــرى 
ترامب ”أكثر الرؤســــاء غير الديمقراطيين 
فــــي التاريــــخ المعاصر“. وحســــب وجهة 
نظرهــــا أدى ”ازدراء“ ترامــــب المصرح به 
للديمقراطيــــة في الكثير مــــن األحيان إلى 
تقوية أيــــدي الحكام المتســــلطين في كل 
مكان، إذ هاجم القضاء وسخر من اإلعالم، 
ودافع عن التعذيب وتغاضى عن وحشــــية 

الشرطة.
وقالــــت أولبرايت، فــــي مقابلة أجرتها 
معهــــا صحيفــــة فرانكفورتــــر روند شــــاو 
األلمانية، إثــــر انعقاد قمة ترامب وبوتين، 
إنــــه من المثيــــر للقلق أن الفاشــــية ”تأتي 
خطوة خطوة ولذلك تظل غير ملحوظة من 

جوانب كثيرة إلى أن يفوت األوان“.
وتابعت بقولها ”لم نكن في صف أولئك 
الذين يقوضون المجتمعات الديمقراطية… 
أما اليوم فإن ترامب يدعم سياســــيين من 
أمثــــال رئيــــس الــــوزراء المجــــري فكتور 
أوربان وياروســــالف كاتشينسكي، رئيس 
حزب العدالة والقانــــون البولندي، ويثني 

عليهم“.

جون برينان:
أداء دونالد ترامب في 
هلسنكي يتجاوز حد 

الجريمة الكبرى واإلثم
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في 
العمق

{قمة هلنســـكي أفضل اختراق دولي يحققه بوتين بعد كأس العالم الذي انتهت فعالياته يوم 
األحد. وقد يلعب مع ترامب لعبته اإليرانية}.

ساميون تيسدال
محرر الشؤون اخلارجية في صحيفة الغارديان

{أكدت قمة هلســـنكي بشكل مؤلم على أن النظام العالمي يتعرض لهجوم مباشر، وأن الغرب 
يكافح للرد عليه}.

غوندولني ساس
باحثة في معهد كارنيغي ألبحاث السالم

} لم تكــــن قمة هلســــنكي، ومــــا تخللها وما 
ســــبقها، من خطاب للرئيس األميركي دونالد 
ترامب ســــوى صورة أخرى لمشــــهد الرئيس 
المصــــري الراحل أنــــور الســــادات الذي قرر 
أن يزور إســــرائيل ويكســــر العداء التاريخي 
معها بجرة قلــــم ملغيا بذلك عقودا من العداء 

وصراع الوجود.
الرئيــــس األميركــــي جدد االثنيــــن، نفس 
خطــــاب الســــادات عــــن ”مخاطرة سياســــية 
مع روســــيا التــــي مثلت  من أجــــل الســــالم“ 
ألكثر مــــن نصف قــــرن العدو االســــتراتيجي 
للواليــــات المتحدة، ووصف ســــنوات التيقظ 
االستخباراتي األميركي خالل الحرب الباردة 
بأنهــــا ”أعــــوام مــــن الغبــــاء“. وقــــال ترامب 
”باعتبــــاري رئيســــا، فإنــــه ال يمكننــــي اتخاذ 
قــــرارات إلرضــــاء المنتقديــــن مــــن الحزبين 
اإلعــــالم،  أو  والجمهــــوري)  (الديمقراطــــي 

فالحوار البناء يفتح طرقا جديدة للسالم“.
و“التنازالت“  خطــــاب ”التذلــــل“  وقوبــــل 
الذي قدمه ترامب لنظيره الروســــي فالديمير 
بوتيــــن بغضــــب أميركــــي واســــع خاصة من 
أعضاء الكونغرس سواء أكانوا ديمقراطيين 
أم جمهورييــــن، وعلى رأس هــــؤالء كان جون 
ماكين الذي وصف خطاب ترامب بأنه ”إحدى 
أسوأ اللحظات“ في تاريخ الرئاسة األميركية، 
وأن قمة هلسنكي بين الرئيسين كانت ”خطأ 

مأساويا“.
وقـــال ماكين إن ”المؤتمـــر الصحافي في 
هلســـنكي كان أحـــد أســـوأ األداءات المخزية 
لرئيـــس أميركـــي في التاريـــخ“، وإن ”الضرر 
الـــذي أحدثـــه ترامـــب بســـذاجته وغـــروره 

ومساواته الزائفة 
(بين موسكو 

واألجهزة 
األميركية) 

وتعاطفه مع 
حكام متسلطين 

أمر يصعب 
تقديره“.

وموجة الغضب هذه قد تســــتمر ألسابيع 
وقد تقطع طريق الرئيس الشعبوي إلى والية 
رئاســــية جديدة مثلما أعلن عن ذلك منذ أيام. 
وربمــــا يجد الرئيس الذي قطع خطوة باتجاه 
نفســــه مالحقا بدعاوى  و“الخزي“  ”الخيانة“ 
قضائيــــة متعددة تهدف إلــــى عزله ومنعه من 

إنهاء مدته الرئاسية الحالية.
لم تكن رغبة  ومن الواضح أن ”المغامرة“ 
شــــخصية من الرئيس ترامب، وأنها تعبر عن 
توجه داخل البيت األبيض من المستشــــارين 
الذيــــن عينهم ويثــــق بهم، وأغلبهــــم ممثلون 
عن لوبي المــــال ورجال األعمال والشــــركات 
التي وقفــــت وراء حملتــــه االنتخابيــــة بقوة 
لتحقيق مصالحها وفق اســــتراتيجية جديدة 
تقوم على جــــذب االســــتثمارات والتمويالت 
الكبرى والضغط على المنافســــين وإجبارهم 
على إعطاء األولويــــة دائما للقيادة األميركية 

تجاريا واقتصاديا.

مراجعة ضرورية

من الواضــــح أن التهدئة مع روســــيا هي 
جــــزء مــــن اســــتراتيجية أميركية بــــدأت مع 
الرئيس الســــابق باراك أوباما وتســــتمر مع 
ترامــــب بالرغم مــــن الصخب الــــذي ظهر عن 
وجود اســــتراتيجية مغايرة لــــإلدارة الحالية 
تجاه روســــيا وإعــــادة تمركزها في الشــــرق 

األوسط.
وقوام هذه االســــتراتيجية، فــــي ظاهرها 
التهدئة مع روســــيا، والقبول بعودتها القوية 
إلــــى مواقــــع نفوذهــــا التقليدية في الشــــرق 
األوســــط، بعــــد اســــتيعاب مخلفــــات صدمة 
السوفييتي  االتحاد  وتفتيت  البروســــترويكا 
السابق. لكن محور االستراتيجية األميركية، 
التي ال يرسيها الرئيس في الغالب، بل مراكز 
صنع القرار، هو مراجعة التدخل العســــكري 
كأداة لتثبيت الســــيطرة األميركية في العالم، 
والبحث عــــن توليفة جديدة توظــــف التفوق 
العســــكري كجزء مــــن عناصر قــــوة الواليات 

المتحدة وريادتها للعالم.
لم تكن هذه المراجعة استجابة لرغبة في 
تنويع أساليب السيطرة فقط على عالم يشهد 
ظهور قوى صاعدة باستمرار قد تهدد نفوذ 
واشــــنطن ومصالحهــــا مرحليا، وإنما 
هي نتاج تقييم لفشــــل اســــتراتيجية 
ســــابقة تقوم علــــى االكتفــــاء بالقوة 
العســــكرية لتعبيــــد الطريــــق أمــــام 
الهيمنة االقتصادية االستخباراتية 
واالســــتباق  الريــــادة  وتوفيــــر 
للشــــركات األميركية التي كان لها 
دائما تأثيــــر في تصعيد الرئيس 
واختيار فريقــــه الحكومي الذي 
كان فــــي العقــــود األخيــــرة من 

فصيلة ”الصقور“.
لقــــد اســــتنفد خيــــار القوة 
احتــــكار  مبــــررات  العســــكرية 
األميركــــي  التســــيد  مقولــــة 
فــــي العالــــم، والمفارقــــة أن ما 
قاد إلــــى تراجــــع هذا التســــيد 
ليســــت قــــوة عســــكرية متقاربة 
من حيث عناصر القــــوة والتطور 
التكنولوجي العســــكري وال التقدم 
االستخباراتي مثل روسيا أو الصين، 
وإنما فــــي ميادين صــــراع تقليدية مثل 

أفغانستان والعراق.
وكان خبراء عســــكريون واستراتيجيون 
أميركيــــون حثوا على تقييــــم تجربة التدخل 
العســــكري في أفغانســــتان والعراق والبحث 
عن األســــباب التي قادت إلى فشــــل واشنطن 

في الخروج السريع من الحرب وفرض حلفاء 
محليين في البلدين.

ومــــن الواضح أن التقييم قــــد اهتدى إلى 
نتيجة رئيســــية، وهي أن التدخل العســــكري 
المباشر لم يعد مأمون النتائج على المستوى 
البعيــــد، وأنــــه ال يكفــــي إطالق المئــــات من 
الصواريخ المتطــــورة لتحقيق أكثر ما يمكن 
الدمار، أو تصفية الخصوم عبر طائرات دون 

طيار، لخلق بيئة صديقة.
وظهرت مقاومات محلية بأفكار ووســــائل 
تقليدية، مثل حركة طالبان، استطاعت بمرور 
الوقــــت أن تربــــك الوجود األميركــــي وجنود 
حلفائــــه وتفرض عليهم البقــــاء لفترات أطول 
مــــع ما يتبع ذلك من خســــائر بشــــرية ومالية 
كبيــــرة دون أن تحقق االســــتقرار بمقاســــات 

أميركية.
والواليات المتحدة تكافح اآلن الســــتدراج 
طالبان إلى حوار سياسي ينتهي إلى تشريكها 
في الســــلطة بأفغانستان ويجبرها على إلقاء 
الســــالح بعد أن كانت توصف أميركيا بأنها 

حركة إرهابية.
وفي العراق، لعبت واشنطن على توظيف 
ورقة إيــــران واألحزاب الدينيــــة الموالية لها 
في غــــزو العراق علــــى أمــــل أن تتولى الحقا 
تحييدها وإجبارها على القبول بدور الالعب 
الثاني، لكن إيران تمّكنت من االلتفاف بعد أن 
ســــيطرت الميليشيات التابعة لها على الدولة 
وصارت تضغط إلخراج الواليات المتحدة من 

العراق.
التحــــوالت  أحــــد  التطــــور  هــــذا  ومّثــــل 
المساعدة على مراجعة البيت األبيض لألداء 
األميركي في الشــــرق األوسط في عهد أوباما 
الذي سعى الحتواء إيران بإغرائها بلعب دور 
إقليمي محدود مقابــــل التخلي عن برنامجها 
النووي، لكن المقاربة يتم التراجع عنها كليا 
حاليا بســــبب قصور أدائها ونجاح إيران في 

استثمارها بشكل فعال.
وتتجــــه إدارة ترامــــب إلى التشــــدد التام 
إلجبار طهران على التخلي عن فكرة التســــيد 
اإلقليمــــي الذي تؤســــس له مقولــــة ”تصدير 
التي تعني منافســــة نفــــوذ الواليات  الثورة“ 
المتحــــدة وخلق عداء طائفــــي لها ولحلفائها 

في المنطقة.

حضور روسيا في الشرق األوسط

تجــــد اســــتراتيجية تبريــــد الخــــالف مع 
موســــكو في الشــــرق األوسط مشــــروعية لها 
كونهــــا تفتــــرض أن يحصل توافــــق أميركي 
روسي يتم بمقتضاه االعتراف بدور الكرملين 
في ســــوريا مقابل أن يتولى بوتين شخصيا 
التعهــــد بأن تقوم بــــالده بكبح نفــــوذ القوى 

اإلقليمية التي سعت لتحدي النفوذ األميركي 
في المنطقة مثل إيــــران وتركيا ومنعهما من 

اقتطاع مناطق نفوذ في سوريا.
ويخشى أعضاء بارزون في الكونغرس أن 
يقدم ترامب سلســــلة من التنازالت من جانب 
واحد لرجــــل الكرملين القوي. لكن العديد من 
الدبلوماســــيين والمحلليــــن يقولون إن نفوذ 
روسيا في الشرق األوسط لم يعد بحاجة إلى 
تنــــازل أميركي، ذلك أن بوتين نجح في فرض 
بقاء الرئيس الســــوري بشار األسد بالسلطة، 
ويتــــم تمكينــــه من بســــط ســــيطرته على كل 
األراضــــي الســــورية بدعــــم إقليمــــي ودولي 
وفــــرض ذلك على المعارضــــات المختلفة بما 

في ذلك الموجودة في إدلب.
ويحافـــظ الوجـــود الروســـي القوي في 
الشـــرق األوســـط علـــى الخطـــوط الحمراء 
للمؤسســـات األميركيـــة المتشـــددة من ذلك 
حمايـــة أمـــن إســـرائيل وتشـــكيل المشـــهد 
الســـوري بمـــا يالئـــم مزاجهـــا، فقـــد أبدت 
روســـيا تفهما كامال لالختراق اإلســـرائيلي 
لألجواء الســـورية وتنفيذ عمليات مستمرة 
ضد أهداف ســـورية رسمية أو أهداف إليران 
وحزب الله اللبنانـــي، وهو وضع تحول إلى 
أمر واقع حتى بالنسبة إلى إيران التي باتت 
مثلها مثل األسد وأمين عام حزب الله حسن 
نصراللـــه تلـــّوح بالرد القاســـي فـــي الوقت 

المالئم.
وربمــــا يعمــــد بوتين إلى مكافئــــة ترامب 
علــــى مغامــــرة الســــالم بدعــــوة إيــــران إلى 
سحب مستشــــاريها والميليشــــيات العراقية 
والباكســــتانية واألفغانيــــة واللبنانيــــة التي 
جلبتهــــا تحت ســــتار حمايــــة المراقد بهدف 
إلحاق سوريا بحالة العراق وفتح طريق بري 

من طهران إلى بيروت.
ورغــــم أن األمر قد يبدو غريبــــا، لكن قوة 
دوليــــة بحجــــم روســــيا ال يمكــــن أن تربــــط 
مصيرها بمصير إيــــران، خاصة أنها لم تعد 
تحتاج إلــــى مســــاعدتها في ضبــــط الوضع 
العســــكري واألمني بســــوريا، مــــع أن ”طرد“ 
إيران من ســــوريا لن يتم بشكل عاجل، وربما 
يحصل فــــي ســــياق تفاهمــــات ســــرية تبرر 
الخروج اإليراني من ســــوريا بانتهاء القضاء 
علــــى اإلرهاب وضمــــان بقاء األســــد وتأمين 
المراقد الشيعية، وكل المسوغات الفضفاضة 
التــــي رفعها اإلعالم اإليرانــــي لتبرير التدخل 

المباشر في سوريا.
ويعتقــــد الخبراء أن وجودا روســــيا قويا 
في الشــــرق األوســــط لن يهدد نفوذ الواليات 
المتحدة، خاصــــة مصالحها في دول الخليج 
وفــــي الميــــاه اإلقليميــــة، وإن كانت روســــيا 
ســــتبحث عــــن مراكمــــة منافــــع جديــــدة من 
التحّوالت التي تلت تدخلها في ســــوريا مثل 
زيادة التعاون العسكري واالقتصادي مع دول 
الخليج في ضوء توجه من زعامات هذه الدول 
لتنويع الشــــركاء وكســــر االحتكار األميركي 
الذي اهتزت شروطه بعد تقارب إدارة أوباما 
مع إيران وإلــــى اآلن ال يزال يراوح مكانه في 
ضوء الضبابية التي تحيط بمواقف واشنطن 

في اليمن.
وفي كل األحوال لم تعد الواليات المتحدة 
قادرة على إعادة عقارب الســــاعة إلى الوراء، 
فروســــيا اســــتفادت من ارتباك استراتيجية 
المراقبــــة عــــن بعد للوضع في ســــوريا، التي 
اعتمدهــــا أوبامــــا، وفرضت واقعا عســــكريا 
واســــتراتيجيا جديدا ليس بوســــع واشنطن 
التأثير فيــــه، ومن ثمة يصبــــح التطبيع معه 

بأخف األضرار اســــتراتيجية فــــي حد ذاتها 
للتفرغ للمعركة األهم التي يبدو أن ترامب قد 
جاء للرئاســــة من أجلها، وهي معركة الهيمنة 
علــــى االقتصــــاد العالمــــي بمواجهــــة التنين 
الصينــــي بدرجة أولى ثم االتحــــاد األوروبي 

بدرجة ثانية.

أكبر حرب تجارية

تقول الحكومة الصينية إن ترامب بدأ أكبر 
حرب تجارية في تاريخ االقتصاد العالمي عبر 
فرض رســـوم مجحفـــة، وتؤّكد أنهـــا مضطرة 
للـــرد على الخطوات األميركية لحماية مصالح 
الشـــعب الصيني. وبحســـب معطيـــات مكتب 
التعـــداد األميركـــي، بلغت قيمة ما تســـتورده 
الواليـــات المتحـــدة مـــن الصيـــن حوالي 505 
مليـــارات دوالر فـــي 2017، فيمـــا بلغـــت قيمة 

صادرت واشنطن إلى بكين 130 مليار دوالر.

ويشـــير خبراء اقتصاديون إلى أن انزعاج 
واشنطن يكمن في استراتيجية التسلل الناعم 
التي تعتمدها بكين لغزو األســـواق الصغيرة 
فـــي الـــدول النامية، مـــا يتيح لهـــا ليس فقط 
مزاحمـــة المنتجات األميركية، ولكن تشـــجيع 
االقتصاديات المحلية على خلق بدائل خاصة 
ترتبـــط مباشـــرة بالدعم الصينـــي، فضال عن 
اشـــتغالها على الفراغ الذي تتركه واشـــنطن 
والناجـــم عن التعاطي مع الـــدول النامية على 
أنها دول تابعة ال تحتاج ســـوى إلى استهالك 

المنتجات األميركية.
وقـــد تبـــادر الصيـــن إلـــى تحـــدي المزاج 
األميركي المتشـــدد ضد إيران من خالل كســـر 
العقوبات التي تبدأ خالل أشهر قليلة، ما يضع 
إدارة ترامـــب فـــي إحراج شـــديد خاصـــة أنها 
تمســـكت برفض أي إعفاءات لألوروبيين. وهو 
ما أشارت إليه وول ستريت جورنال التي نقلت 
عن مصدر قوله إن واشنطن تتوقع شراء الصين 

المزيد من النفط اإليراني بعد العقوبات.
لكـــن الســـؤال األهم فـــي كل هـــذا: كم من 
الوقـــت ستســـتمر فتـــرة التبريد مع روســـيا 
خاصـــة أن وضعها الجديد قد يســـاعدها على 
أن تتحول ســـريعا إلى قـــوة اقتصادية مؤثرة 
تتولـــى بدورها تحصيـــل نصيبها مـــن نفوذ 
واشـــنطن الذي بدأ باالنكماش؟ وهل ســـتقدر 
واشنطن على حســـم الحرب التجارية بالشكل 
الذي تخرج فيـــه إلى وضع أفضل خاصة أنها 
تضع الصين واالتحاد األوروبي معا في مرتبة 

األعداء؟

سالم السادات طريق ترامب لوالية رئاسية جديدة

سياسة تثير الكثير من الصخب

[ تبريد صراع النفوذ مع روسيا والتفرغ للحرب التجارية  [ إستراتيجية أميركية جديدة لتنويع أساليب السيطرة في عالم متغير
عاد الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى واشــــــنطن بعد جولة أوروبية حاســــــمة، بدأها من 
ــــــو، ثم توقف في لندن حيث اســــــتقبلته مظاهرات منّددة  بروكســــــل حيث انعقدت قمة النات
بسياســــــته، وتسبب ترامب في صدمة للمؤسسة السياسية في بريطانيا عندما انتقد خطط 
رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن البريكست، كما أثار جدال خالل زيارته إلى 
اســــــكتلندا. وكانت محطته األخيرة بهلســــــنكي األكثر إثارة للجــــــدل أميركيا وعامليا. وفي 
ــــــني ترامب والرئيس الروســــــي فالدميير بوتني، وضع  العاصمــــــة الفنلندية، انعقدت قمة ب
خاللها ترامب نقاطا على الكثير من احلروف وأوضح مالمح الطريق اجلديد الذي سيسير 
ــــــات املتحدة قوية لكنها لم تعد  ــــــه النظام العاملــــــي في املرحلة القادمة، حيث تبقى الوالي علي
كما كانت دون منافس، إذ تصعد الصني بســــــرعة كمنافس بينما حتاول روســــــيا احلذرة 
اســــــتراتيجيا إيجاد موطئ قدم لها في املساحة غير املستقرة بني هاتني القوتني، في حني 

تقف أوروبا في الطرف اآلخر مثقلة باألزمات.

مختار الدبابي
كاتب وصحفي تونسي

اا االل ختختاا
ي و ي و ب

ي ب

} موســكو - كتبت صحيفة روســـية رسمية 
كبرى، أن ”كل شيء قد تغّير لألفضل“ بالنسبة 
للرئيـــس الروســـي فالديمير بوتيـــن بعد قمة 

هلسنكي.
جازيتا،  روسيســـكايا  صحيفـــة  وصّدرت 
صفحتها األولى بعنوان ”بوتين: لقد تغير كل 
شـــيء إلى األفضل بعد االجتماع مع ترامب“، 
و“بوتين: لقد فشـــلت جهود الغـــرب من أجل 

عزل روسيا“.

وعلقـــت صحيفة كوميرســـانت الشـــعبية 
الواســـعة  علـــى ما نشـــرته وســـائل اإلعالم 
األميركيـــة قائلـــة إن ترامب ”غيـــر مفهوم في 
موطنه“. وأضافت أن وسائل اإلعالم األميركية 

”وصفته بأنه غير كفء“.
فيدوموســـتي  صحيفـــة  كانـــت  بينمـــا 
االقتصادية أكثر اعتداال في ما يتعلق بتناولها 
أنبـــاء القمة، حيـــث كتبت أن ”الرئيســـين لم 

يتفقا على أي شيء ولكنهما لم يتخاصما“.

التطبيع مع روسيا بأخف األضرار 
يصبح استراتيجية للتفرغ للمعركة 
التي يبدو أن ترامب قد جاء للرئاسة 
من أجلها، وهي معركة الهيمنة على 

االقتصاد العالمي بمواجهة التنين 
الصيني ثم االتحاد األوروبي 

بوتني وترامب.. واالمتحان السوري

ص8

أراء
قمة هلسنكي بني البراءة والتكاذب

كل شيء تغير لألفضل بالنسبة لبوتني

الـــذي أحدثـــه ترامـــب بســـذاجته وغـــروره 
ومساواته الزائفة 

(بين موسكو 
واألجهزة 
األميركية) 

وتعاطفه مع 
متسلطين  حكام

أمر يصعب 
تقديره“.

التي ال يرسيها الرئيس
صنع القرار، هو مراجعة
كأداة لتثبيت الســــيطرة
والبحث عــــن توليفة جد
العســــكري كجزء مــــن ع
المتحدة وريادتها للعالم
تكن هذه المراجعة لم
تنويع أساليب السيطرة
ظهور قوى صاعدة باس
واشــــنطن ومصال
هي نتاج تقييم ل
ســــابقة تقوم عل
العســــكرية لتع
الهيمنة االقتص
الر وتوفيــــر 
للشــــركات األ
دائما تأثيــــر
واختيار فر
كان فــــي ا
”ال فصيلة
لقــــد اس
العســــكري
ا مقولــــة 
فــــي العالـــ
قاد إلــــى تر
ليســــت قــــو
من حيث عنا
ال التكنولوجي
االستخباراتي مث
وإنما فــــي ميادين

أفغانستان والعراق.
وكان خبراء عســــكر
أميركيــــون حثوا على ت
في أفغانســــت العســــكري
قادت عن األســــباب التي

- كتبت صح } موســكو
”كبرى، أن ”كل شيء قد تغ
للرئيـــس الروســـي فالد

هلسنكي.
ر صحيفـــة  وصّدرت 

ي

صفحتها األولى بعنوان
شـــيء إلى األفضل بعد
و“بوتين: لقد فشـــلت ج

عزل روسيا“.

كل ش
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} ال يشّك اثنان في أن روسيا حققت إجنازا 
كبيرا من خالل تنظيمها لدورة كأس العالم 
لكرة القدم. كانت دورة كأس العالم مناسبة 

كي تلّمع روسيا صورتها في العالم، وكي 
يظهر الرئيس فالدميير بوتني في مظهر رجل 

الدولة القادر على االهتمام بأدق التفاصيل 
الداخلية.

كّل من ذهبوا إلى روسيا في الفترة 
املمتدة بني منتصف حزيران – يونيو 

يوليو، يوم جرت املباراة  ومنتصف ّمتوز – 
النهائية بني فرنسا وكرواتيا والتي أسفرت 

عن فوز فرنسا بالكأس، يجمعون على أن 
فالدميير بوتني استطاع حتقيق إجناز كبير 
على الصعيد الشخصي. طوال الشهر الذي 
استغرقته مباريات كأس العالم، التي كان 
العالم كله مشدودا إلى روسيا، لم يحصل 

خطأ، ال في املجال التنظيمي وال في املجال 
األمني. هناك دولة استطاعت أن تكون في 

مستوى أفضل دول العالم، في مستوى 
بريطانيا مثال التي استضافت الدورة 

األوملبية صيف العام ٢٠١٢.
بعد حدث دولي مثل كأس العالم لكرة 

القدم في ٢٠١٨، تبّني بكل بساطة أن ال شيء 
ينقص روسيا كي تكون في مصاف الدول 
الراقية القادرة على لعب دور إيجابي على 
الصعيد الدولي في حال تخلصت من عقدة 
الدولة العظمى، من عقدة العودة إلى أّيام 

االحتاد السوفياتي حتديدا.
في اليوم الذي تال مباشرة اختتام دورة 
كأس العالم، توّجه بوتني إلى هلسنكي لعقد 

قمة مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار 
في جولته األوروبية سلسلة من العواصف. 
كشفت اجلولة نظرة أميركية جديدة لكيفية 

التعاطي مع احللفاء، إْن في اإلطار األوروبي 
أو في إطار حلف شمال األطلسي. هناك تعاط 

أميركي فوقي مع األطلسيني الذين يعتبر 
ترامب أّنهم مقّصرون في مجال املساهمة في 

إقامة قوة عسكرية في مستوى التحديات 
التي تواجه ما كان يشكل في املاضي، إّبان 

احلرب الباردة، العمود الفقري للمعسكر 
الغربي في مواجهة االحتاد السوفياتي 

واملنظومة التابعة له.
جنح بوتني في امتحان دورة كأس العالم. 

هل ينجح في مناوراته السياسية خارج 
روسيا؟ ما ال مفّر من االعتراف به أّن الرئيس 

الروسي استطاع في السنوات القليلة 
املاضية وضع الواليات املتحدة في موقع 

دفاعي. عرف جيدا كيف التعاطي مع باراك 
أوباما مستفيدا من نقطة الضعف األساسية 

في سياسته اخلارجية. كان هّم أوباما 
محصورا طوال سنوات في كيفية استرضاء 
إيران. لم يكن يريد إزعاجها بأي شكل وذلك 
خشية أن تنسحب من املفاوضات في شأن 

ملّفها النووي.
تسلل بوتني من هذه الثغرة كي يجعل 
من روسيا الالعب األّول في سوريا. حقق 

ما لم يستطع أي زعيم روسي حتقيقه وذلك 
منذ حلم القياصرة بإيجاد موطئ قدم في 

املياه الدافئة أي في البحر املتوسط. صحيح 
أن روسيا كانت متتلك، منذ أّيام االحتاد 

السوفياتي، تسهيالت في ميناء طرطوس 

السوري، لكّن الصحيح أيضا أّنها لم تكن 
في أّي يوم الالعب األساسي في سوريا. 
كان حافظ األسد يعرف في كّل وقت كيف 
يوازن بني االحتاد السوفياتي والواليات 
املتحدة. دخل جيشه لبنان في العام ١٩٧٦ 

بضوء أخضر أميركي وإسرائيلي ”من أجل 
وضع اليد على مسلحي منظمة التحرير 

الفلسطينية“. قبل ذلك، كان اتفاق فك 
االشتباك مع إسرائيل عام ١٩٧٤ بوساطة 
هنري كيسينجر وال أحد غيره. أّما وضع 

لبنان كله فتحت الوصاية السورية، مبا في 
ذلك قصر بعبدا في خريف ١٩٩٠، فجاء بقرار 

أميركي مكافأة حلافظ األسد على مشاركته 
إلى جانب التحالف الدولي، على رأسه 

الواليات املتحدة، في حرب حترير الكويت.
اتبع بّشار األسد سياسة مختلفة عن 
سياسة والده. تقوم هذه السياسة على 

الذهاب بعيدا في التحالف مع إيران 
واإلعجاب الشديد بـ”حزب الله“ وما قام به 
في الداخل اللبناني. استطاعت إيران إنقاذ 
نظامه لدى اندالع الثورة الشعبية في آذار 
– مارس ٢٠١١، لكن نقطة التحول األساسية 

كانت في أواخر ٢٠١٥ عندما استنجدت إيران 
بروسيا كي يبقى بّشار األسد في دمشق.

تقف روسيا وراء معظم التحوالت التي 
تشهدها سوريا منذ العام ٢٠١٥ عندما كانت 

دمشق مهددة بالفعل وعندما كان الساحل 
السوري، مبا في ذلك معاقل العلويني، على 

قاب قوسني أو أدنى من السقوط في يد 
املعارضة.

هل يحقق فالدميير بوتني اختراقا ذا 
طابع استراتيجي في قّمة هلسنكي؟ الثابت 
أّنه وضع األسس ملثل هذا االختراق املبني 
على اتفاق يقوم على بقاء بشار األسد في 

دمشق في مقابل تأمني اخلروج الهادئ 
لإليراني من العاصمة السورية ومحيطها 

ومن مناطق اجلنوب. وضع الرئيس الروسي 
أسسا لهذا االتفاق مع بنيامني نتنياهو أّوال، 

ومع اجلانب األميركي في مرحلة الحقة. لو 
لم تكن هناك نقاط اتفاق مع إدارة ترامب، 

وإْن عْبَر إسرائيل، في شأن سوريا، ملا كانت 
الواليات املتحدة اتخذت املوقف املطلوب 

منها عندما تقّدمت قوات تابعة للنظام 
السوري من درعا ومن احلدود مع األردن.

سيتوقف الكثير على مدى جّدية فالدميير 
بوتني في تنفيذ املطلوب منه إسرائيليا 

وأميركيا في سوريا، فضال بالطبع عن قدرته 
على ذلك. ليس مصير بّشار األسد أمرا 

مهّما. املهّم هل يستطيع الروسي إخراج 
اإليراني من سوريا، وصوال إلى اللحظة التي 

سيتمكن فيها من القول إن روسيا صارت 
صاحبة الكلمة الفصل في سوريا، وإن ما 

حلم به القياصرة في القرنني التاسع عشر 
والعشرين، ثّم قادة االحتاد السوفياتي، 

حتّول إلى حقيقة؟
في النهاية، سيتبني أن مرحلة ما بعد 

قّمة هلسنكي امتحان لبوتني وترامب في آن. 
االمتحان لبوتني في سوريا حيث سيكون 

على الرئيس الروسي لعب دور إيجابي يذّكر 
بنجاحه الداخلي، خصوصا في اإلعداد لدورة 

كأس العالم. إذا جنح بوتني في سوريا، أي 
في إخراج إيران منها، سيكشف أّنه رجل 
قادر على حتمل مسؤولياته وليس مجرد 

رئيس دولة متتلك سالحا جويا قادرا على 
إحلاق تدمير كبير باملدن والبلدات السورية 

خدمة لنظام أقلوي يشّن حربا على شعبه.
أما بالنسبة إلى ترامب، فإن سوريا 
ستكشف أيضا هل هو أفضل من سلفه 

باراك أوباما، أم أّنه سيكون مجرد دمية 
في يد الرئيس الروسي الذي أقنعه في مثل 
هذه األيام من العام ٢٠١٣ بغض النظر عن 

استخدام بّشار األسد السالح الكيميائي في 
سياق حربه على السوريني.

األهّم من ذلك كله، ستكشف قمة هلسنكي 
هل ميتلك دونالد ترامب سياسة متكاملة 

بدأت باالنسحاب من االتفاق في شأن امللف 
النووي اإليراني. كان االنسحاب من هذا 

االتفاق ضرورة ولكن ما تتمة ذلك؟ ما هي 
اخلطوة األخرى التي ستقدم عليها إدارة 

ترامب لتأكيد أّنها إدارة جّدية وال تتميز عن 
إدارة أوباما سوى بالكالم الكبير. ال تتمة 
منطقية لالنسحاب من االتفاق مع إيران 

خارج اإلطار السوري. إّما تنسحب إيران من 
سوريا وإما ال تنسحب. كّل ما تبقى تفاصيل 
وسقوط في االمتحان لكّل من بوتني وترامب.
إذا كان من رغبة حقيقية في تقطيع أذرع 

إيران في املنطقة في سياق احلرب على 
اإلرهاب والتطرف بكل أشكالهما، اإلرهاب 

السّني واإلرهاب الشيعي، تبقى سوريا، وال 
أرض أخرى غيرها، نقطة البداية.

بوتين وترامب.. واالمتحان السوري

8
{المؤتمر الصحافي في هلســـنكي كان أسوأ أداء لرئيس أميركي في التاريخ، الضرر الذي أحدثه 

ترامب بسذاجته ومساوماته وتعاطفه مع حكام متسلطين أمر يصعب تقديره}.

جون ماكني
السناتور اجلمهوري األميركي

{المشـــكلة ليست في عقد الرئيس دونالد ترامب لقمة هلسنكي، وإنما في نهج سياسة سيئة 

للواليات المتحدة والحلفاء. هذه السياسة جيدة فقط لفالديمير بوتين}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي األسبق

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

دونالد  } لم تخرج قمة فالدميير بوتني – 
ترامب، عن سياق هذا األخير، بطبائعه 

اإلشكالية، وال خرجت عن سياق األول، الذي 
اتسمت طبائعه بالدهاء والبراعة في اقتناص 

اللحظات واللقطات والفرص!
شخصيات عامة وازنة على خارطة 

النخب السياسية واألمنية األميركية 
تبرمت أصال من فكرة القمة بني العمالقني 

في هلسنكي. كانت استشارات ترامب قد 
اقتصرت على بعض أركان إدارته، فسمع 
تشجيعا على عقد اجتماع على انفراد مع 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني، الذي يراه 
املستوى األمني األميركي محض رئيس 

للمخابرات الروسية. فبعد لقاء القمة وقبله، 
ُسمعت في واشنطن عبارات التقريع للرئيس 
ترامب. فقد صرح عدد من أعضاء الكونغرس، 

ومن بينهم جمهوريون، قبل االجتماع، 
بأن أداء الرئيس غريب ومخجل. أما بعد 

االجتماع وفي املؤمتر الصحافي فقد انهالت 
على رأس ترامب عبارات التأثيم، وفي 

مضمونها أن الرجل ال يعرف من فن السياسة 
احلد األدنى الذي يؤهله ألن يخدم الواليات 

املتحدة أو يدرأ عن دورها مغّبة الضآلة 
واخلفة. فهو حسب بعض اجلمهوريني، 

رجل مولع بالفعاليات الكبرى، بل إن جون 
أوبرينان، املدير السابق لوكالة االستخبارات 
املركزية، وصف أداء ترامب في ذلك االجتماع 

بكونه سلوكا يقترب من عتبة اجلرائم أو 
اجلنح، وإن ظل أقل من اخليانة بقليل. 

ويفسر هذا األمر السيناتور الدميقراطي 
تشاك شوفر، فيقول ”في كل تاريخ الواليات 

املتحدة لم يكن أي رئيس يؤّيد اخلصم مثلما 
أيد ترامب بوتني“. ونحا كثيرون بالالئمة 

على أقسام اإلدارة األميركية، التي أيدت 

اجتماعا منفردا بني الرئيسني، يحضره 
املترجمان وحسب. وقال هؤالء إن االجتماع 

املنفرد، كان مبثابة فوز كبير لبوتني الذي 
يرغب بشدة في احلصول على اعتراف 

أميركي به كزعيم لدولة كبرى!
وبحكم ثقافة النخبة السياسية األميركية، 

بدت سمة االحتجاج مشبعة مبنطق 
االستكبار والعنجهية األميركية. ومن هذا 

املنظور، ُيالم الصقر األميركي املستكبر جون 
بولتون، مستشار األمن القومي األميركي، 

الذي صّرح بعد لقائه الرئيس بوتني في 
الكرملني (٢٧ يونيو ٢٠١٨) بأن ”حقيقة القمة 

نفسها، قابلة للتسليم“. فكأمنا بولتون، 
آنذاك، كان يسترضي رئيسه املولع باملشاهد 
اجلاذبة لألنظار، والدليل قوله مستطردا ”إن 

القضايا اجلوهرية قد ال تكون حقا في قلب 
املناقشات“.

وألن القضايا التي طرحت في االجتماع 
جانبية ما خال إشارات مقتضبة عن تفاهمات 

بال صدقية حول املسائل اجلوهرية فقد 
تناول احلديث موضوع التدخل الروسي في 
االنتخابات الرئاسية األميركية، وهذه نقطة 

تنقسم بشأنها املؤسسة األميركية، لكن جلنة 
االستخبارات في مجلس الشيوخ توافقت في 

مستهل العام ٢٠١٧ على أن روسيا تدخلت، 
وعلى أن بوتني نفسه أصر على مساعدة 
ترامب على الفوز، ولعب لعبة التخويف 
من خالل إرسال إشارات متضاربة بشأن 

التهديد األمني الروسي للواليات املتحدة، 
وهذا ما دعا الدميقراطيني إلى مطالبة ترامب 

مبحاسبة بوتني على جهود روسيا الرامية 
إلى زعزعة االستقرار في أميركا، بسبب 
التدخل االنتخابي ودعم النظام السوري 

وضم شبه جزيرة القرم.

الضالعون في رسم السياسات في 
الواليات املتحدة، يعترفون بأهمية وجود 
قدر من االستقرار في العالقة األميركية – 
الروسية لصالح استمرار النظام الدولي 

مثلما يريدون. لكن هذا القدر املطلوب 
لن يتحقق، مثلما يرون، من خالل رجل 

استعراضي ال يزال يحبو في معرفة كيمياء 
السياسة. هم يريدون قدرا من االستقرار 
في عالقة واشنطن مع موسكو، من خالل 

عملية سياسية استراتيجية متأنية وبالغة 
الدقة، يجري خاللها وضع تصورات محددة 

يتم التوافق عليها حول السياسة النووية 
واألسلحة التقليدية وآليات السيطرة 

السيبرانية الباتة (التحكم العملياتي) وكذلك 
حول رؤى حل النزاعات في سوريا وأوكرانيا 

وغيرهما.
في هذا اخلضم، بدا األوروبيون متبرمني 
في دواخلهم. فنعومة ترامب مع بيونغ يانغ 
وموسكو، تقابلها غالظته معهم. وفي سياق 

هذه املعادلة تراهم يستذكرون الفترة التي 
أعقبت نهاية النظام العاملي بعد احلرب 

العاملية الثانية وقيام النظام اجلديد، 
حيث وقفت الواليات املتحدة وشركاؤها 
عبر األطلسي، جنبا إلى جنب، دفاعا عن 

النظام الليبرالي، بينما اليوم، وفي أوقات 
ترّدي العالقات بني أوروبا وروسيا، يرون 

الرئيس األميركي يتـوافر على تصفير مشكلة 
الواليات املتحـدة مع روسيا، وهـذه وجهة 

غير مسبوقة وتثير أسئلة وجودية بالنسبة 
لهم.

ولعل من بني البراهني على استفادة 
الروس من قمة هلسنكي، هو سعادة 

شركائهم بفحوى ما جرى بني ترامب 
وبوتني. فإسرائيل ابتهجت ألن توافق 

موسكو وواشنطن من شأنه إجناح خطتها 
بالنسبة لسوريا. والهنود على سبيل 

املثال، رأوا في القمة فك أزمة بالنسبة لهم، 
على أساس أنهم يريدون االستفادة من 
الواليات املتحدة في الوقت الذي ُتعتبر 

روسيا بالنسبة لهم شريكا استراتيجيا. 
فلقاء بوتني مع ترامب، يرفع ضغطا هائال 

على الدبلوماسية الهندية، إذ يتراجع 
القانون الذي يختمر في عقل ترامب، لفرض 
عقوبات على الدول التي لها تعامالت كبرى 

مع الشركات الروسية، وفق استراتيجية 
األميركيني قبل هلسنكي، حملاصرة مصالح 

روسيا وإنزال عقوبات بها ومبن يتعامل 
معا. والهنود في هذا املثال، يحافظون على 

عالقات عسكرية مع روسيا، وال تزال القوات 
املسلحة الهندية تعتمد بشكل كبير عليها، 

في التقنيات االستراتيجية وفي توفير قطع 
الغيار والصيانة. ثم إن جفاء الغرب لروسيا 

من شأنه تقريبها من الصينيني، وهذا أمر 
يقلق الهند.

في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
الرئيسان ترامب وبوتني بعد االجتماع، بدا 

األول كأمنا يريد احلصول على شهادة براءة 
من تدخل الروس في االنتخابات الرئاسية 
لصاحله. حتدث الرئيس األميركي عن هذا 

األمر، واتهم ضمنا وكالة االستخبارات 
املركزية في بالده بالكذب قائال ”لم أر أي 
سبب لتصديق مزاعمها“، ثم أردف ”كان 

الرئيس بوتني اليوم قويا وقويا للغاية، في 
إنكار ذلك“. 

وفي الواقع إن املترجمني اللذين حضرا 
اللقاء الثنائي، هما اللذان يعلمان ما إذا كان 
ما رواه ترامب صحيحا، أم إن الرجلني اتفقا 

على التكاذب.

قمة هلسنكي بين البراءة والتكاذب

إذا كان من رغبة حقيقية في تقطيع 

أذرع إيران في المنطقة في سياق 

الحرب على اإلرهاب والتطرف بكل 

ي واإلرهاب 
ّ
أشكالهما، اإلرهاب السن

الشيعي، تبقى سوريا، وال أرض أخرى 

غيرها، نقطة البداية

الضالعون في رسم السياسات 

األميركية يعترفون بأهمية وجود قدر 

من االستقرار في العالقة األميركية  

الروسية لصالح استمرار النظام 

الدولي. لكن هذا القدر المطلوب لن 

يتحقق من خالل رجل ال يزال يحبو في 

معرفة كيمياء السياسة



آراء

} انتقل العراقيون في ذروة ثورة احلّر 
التموزية املتكررة إلى تلّمس طريقهم نحو 

ثورة األحرار عندما ارتقت حناجرهم الغاضبة 
لتغادر تفاصيل اخلدمات إلى جذر أزمتهم 
ومأساتهم ومصيبتهم، لتنال من االحتالل 

اإليراني، وذلك بالهجوم على مقرات األحزاب 
ذات املاضي الراسخ في خيانة الوطن واألمة.
مقابل ثورة األحرار تداعت قوى املطافئ 

من احملللني والصحافيني واإلعالميني 
والسياسيني، بل حتى من القيادات املتواطئة 
مع عملية االحتالل واحملاصصة والتي سعت 

إلى تقدمي نفسها في مناطق فكرية محايدة 
أو منتقدة لألداء السياسي احلكومي، إلرباك 

الثورة ومحاولة التصّيد في خطاب عقلنة 
الشارع املنتفض باحلديث عن مفارقة حرمة 

املال العام ومؤسسات الدولة ومرافقها، 
خوفا من أن تنالها أيدي املتربصني املندسني 

في التظاهرات؛ واحلجة أنها أموال 
الشعب وسيدفعون ثمنها من أموال نفطهم 

وخزينتهم.
ليس هذا فقط، فاملبررات واألصوات 

االنتهازية ورد معظمها من املنتفعني والكتبة 
في املكاتب االستشارية إلدارة دولة حزب 

الدعوة والذين هم بحق بعض فيلق اإلعالم 
في احلرس الثوري ومن املفكرين الذين طاملا 
نظروا لوالية الفقيه وصادرات اخلميني ومن 
بعده اخلامنئي ووصلت ببعضهم، وهو مداد 
فخر لهم وال يحتسبونه إال من مكارم التذلل، 

أن يتوسلوا بتقبيل شسع نعل املرشد ليشمل 
العراق برحمته ويزيل اخلونة من حكم العراق 

ويقضي على الفاسدين واللصوص.
هل هناك التباس أكثر من هذا في مفاهيم 

االنتماء إلى مشروع االحتالل اإليراني؟ لذا 
تكالبت مكيفات النظام السياسي لتبريد 

أعصاب املنتمني إلى ثورة احلّر لعزل أصوات 
األحرار من بينها، ثم النيل منهم كل على حدة. 

فاجلموع الثائرة لدرجة الغليان من نقص 
الكهرباء وانعدام املاء الصالح لالستخدام 
البشري وقلة فرص العمل، ميكن التعامل 
معها وضبطها بوسائل بدائية وبأسلوب 
الترضية العشائرية أو األبوية واألوامر 

الورقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي 
استمع جيدا للغاضبني وهم يهتفون ضده 

وضد حزبه ونظامه وضد عمالتهم.
كانت أصوات املتظاهرين يتردد صداها 

في إيران، حيث جتتاز شط العرب املبتلى 
بذاكرة جثث احلرب لآلالف من شباب العراق 

الذين أجَلوا بشجاعة نادرة لن يعرف فصولها 

إال من تعايش معها وذاق ويالتها وجّرب طعم 
أفواج الراحلني من األصدقاء، هؤالء الرجال 

لوا وصول األحزاب اإليرانية وميليشياتها  أجَّ
الطائفية احلاقدة على كل أهل العراق، 

وبالذات من هم من عرب الفرات األوسط 
والبصرة وجنوب العراق عموما قياسا إلى 

جتربتهم في ردع العدوان اإليراني إبان حرب 
الثمانينات.

ألنهم بجهالتهم يسقطون من حساباتهم 
الطائفية األكثرية من أهل اجلنوب وينظرون 
إليهم كمجرد كتلة بشرية في خدمة أهدافهم 

وعلى أهبة االستعداد لتكون، بإشارة من 
فتوى مرجع ديني أو رئيس ديوان عشيرة أو 
زعيم حزب طائفي، جزءا من ميليشيا مسلحة 

حتت إمرة خدم والية الفقيه.
تناست أحزاب السلطة احلاكمة في عراق 
ما بعد احتالل العراق أن أهل اجلنوب هم من 

أبناء العروبة، واألكثر حماقة أنهم جتاهلوا 
أن يوفروا لهم أبسط مقومات العيش والبقاء 

على قيد احلياة. رهانهم أن الوالء للمذهب 
والطائفة يَجبُّ احلياة وُيغيِّب األصول 

واالنتماء للوطن ولتاريخ األسر الكرمية 
وكفاح رموزها سواء في الثورة على احملتلني 
أو في نضاالتهم السياسية والفكرية والفنية 

والدبلوماسية.
الغوص في أرومة أهل العراق غوث لكل 

من ترتبك لديه وحدة املواطنة واملصير، 
فأشجار األنساب تختلط فيها اجلذور 
والفروع بأمة العرب، بل إنها متتزج 

بالقوميات األخرى واملذاهب اإلسالمية 
وتتعداها، ملن ال يدرك معنى وأسباب التنوع 

في العراق، إلى األديان بحكم االحتماء 
واالستجارة مبالذ آمن من  وأعراف ”الدخيل“ 

خوف وعطش وجوع.
ثالثة أطواق يتحدث عنها حيدر العبادي 

أثناء لقاءاته في مدينة البصرة حلماية مقرات 
أحزابهم ومنازل الفاسدين من قادتها وبظلهم 

حتضر حماية املنشآت النفطية واحلكومية، 
وهذه األطواق يصفها الناطق باسمه بنعومة 

ال منلك معها إال االبتسام لهذا القرف الوظيفي 
املذل الذي يبّرئ القتلة من جرائم قتل 

العراقيني وتدمير مدنهم وجتويعهم والتفريط 
بكرامتهم.

ماذا لديهم ملكافحة ”الشعب“؟ استعمال 
خراطيم املياه من السيارات احلوضية التي 
اقترحها أحدهم حلل مشكلة عطش البصرة، 
لكّن العراقيني باتوا يفرحون باملياه ملكافحة 

شغب احلرارة؛ ولديهم أيضا القنابل املسيلة 
للدموع والهراوات والرصاص املطاطي 

والكاميرات التي تلتقط املندسني ملالحقتهم 
بعد أن يهدأ متوز، ولديهم كذلك امليليشيات 
بواجباتها الوطنية والسياسية والتأديبية، 

ومنها ما ميكن أن يأتي كدعم من بيروت 
أو من طهران أو من سوريا، أو يتم تناقلهم 

كأفواج زوار للعتبات املقدسة.
حكمة نوري املالكي، زعيم حزب الدعوة 
اإليراني، ينبغي أن َتشرح ملن التبس عليهم 
األمر في لهيب متوز ٢٠١٨؛ فاحلرب األهلية 

التي توعد بها العراقيني في حالة تأخير 
االنتخابات عن موعدها أو إعالن نتائجها 

وحتذيره املتكرر من مخاطر الفراغ الدستوري، 
تتحقق في قطع إمدادات الكهرباء من إيران، 
وقطع األنهار العذبة من إيران إلى البصرة، 
وقطع أي احتمال حلدوث تغيير في النظام 
السياسي احلاكم حتى ولو من داخل الكتل 

الطائفية، ألن ذلك سيؤدي إلى انفراط تدريجي 
في الوالء املطلق ألوامر ماللي طهران بفعل 

الزمن وتآكل اجليل الذي قاتل ضد الوطن األم.
ما أقدمت عليه ثورة األحرار ضد عمالء 

احملتل اإليراني من جتربة دمائها، أن كل 
أطواق احلماية والتمترس بسالح الدولة 

أو باألحرى سالح امليليشيات وصبات 
الكونكريت ومعها القوانني وأنظمة وأجهزة 
العنف، لن جتدي يوم تتسع الثورة إلى عمل 
وواجبات يومية، حينها لن حتاصرها دولة 
تتعاطى بالفساد والرشاوى حتى مع إخماد 

مطالب مشروعة تتعلق بتوفير املياه أو 
الكهرباء أو العمل.

امليليشيات الرئيسية تصف وجودها 
بالعمل السياسي كقوة للدولة وترصني 
ألمنها، مبعنى أن اإلرهاب ستتم قطعا 

السيطرة عليه إن بانتفاء احلاجة للعمليات 
اإلرهابية أو بتوجيه اإلرهاب ألهدافها 

في التوقيت واملكان املطلوبني أو مبقارعة 
العصابات واملافيات ألنها فعال ال تخفى 

عليها وسائل نضالها السري والعلني حيث 
التنسيق واالتصال والتكليف واالغتياالت 

وكوامت الصوت ومكائد اإليقاع بني اجلماعات 
السكانية في خبرة طويلة أثمرت عن دولة 
ونظام حكم يعرفان كل صغيرة وكبيرة عن 

كيفية تهدمي وتخريب وإشعال احلرائق في 
مؤسسات الدولة أو تصفية اآلخرين.

لكن احلياة تنتصر في النهاية حيث ال 

حياة دون ماء أو طعام أو عمل أو كهرباء أو 
كرامة إنسانية. العراقيون ال ميكنهم العيش 

على وقع سياسة بقاء احلال على ما هو 
عليه، ليشربوا الطائفية ويتناولوا الفتاوى 

ويختلفوا على العمالة لإليراني أو األميركي، 
أو ليقتتلوا في ما بينهم لينتهوا إلى مقابر 

توحدهم كإخوة يتصافحون حتت ثرى العراق 
ويعتذرون لبعضهم.

مكافحة {الشعب} أم مكافحة {الشغب} في العراق

{فشـــل الحكومات المتعاقبـــة في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل هو ســـبب 

التظاهرات التي تشهدها المحافظات الوسطى والجنوبية}.
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} ”سرايا األشتر“ عصابة قطاع طرق تتبع 
أيديولوجيا التيارات اإليرانية املتشددة 

املشحونة بنزعة متطرفة وعقيدة مذهبية 
ِرّض ”سرايا األشتر“، ذات  وعقلية توسعية. ُحتَ

التربية العقائدية الطائشة، على قيام ثورات 
طائفية مسلحة لظهور اإلمام الغائب املهدي 

املنتظر.
في بداية عام ٢٠١٨ كشف وزير الداخلية 

البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 
أنه مت خالل ٢٠١٧ القبض على ٤٧ عنصرا 

إرهابيا من العناصر الرئيسية والذين ينتمي 
أغلبهم إلى ثالثة تنظيمات إرهابية: سرايا 

األشتر، وسرايا املختار، وسرايا املقاومة 
الشعبية.

احملرض الرئيس وراء عصابة ”األشتر“ 
هو إيران التي قامت بتجنيد عدد من 

اإلرهابيني في أواخر عام ٢٠١٢ في البحرين، 
ومنهم أحمد يوسف سرحان وجاسم أحمد 
عبدالله املتورطان في عدة قضايا إرهابية. 

فعال، إيران أفضل مكان لتعليم خيانة 
األوطان.

انتهزت اخلاليا املسلحة املدعومة من 
طهران الفرصة، فشارك احلرس الثوري 

وحزب الله واحلشد الشعبي في دعم ومتويل 
وتسليح خاليا األشتر اإلرهابية. هذا ليس 

كل شيء، بل ساهمت ”كتائب حزب الله“ 
بأبواقها اإلعالمية املوجهة من الضاحية 

اجلنوبية في بيروت في تدريب قيادات تنظيم 
”األشتر“على استخدام األسلحة وصناعة 

املتفجرات.
أحبطت العيون الساهرة البحرينية عددا 

من اجلرائم التي كان اإلرهابيون ينوون 
تنفيذها في مملكة البحرين الشقيقة. من 

ضمن هذه اجلرائم املوثقة الشروع في عملية 
اغتيال عدد من املسؤولني والشخصيات 

العامة، واستهداف رجال األمن من ضباط 
وأفراد، وحرق وتدمير املنشآت النفطية بهدف 
ضرب االقتصاد الوطني، وإيواء الهاربني من 
العدالة، والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية 

خالل فترة االحتفاالت باألعياد الوطنية.
لم تكن عملية اإليقاع بإرهابيي ”األشتر“ 

سهلة، فقد دربتهم طهران على تخزين 
األسلحة، ونقل وتوزيع العبوات واألموال، 

وإعداد التجهيزات السرية لصناعة 
املتفجرات. لم تقف املنامة مكتوفة األيدي، 

بل نفذت أكثر من ١٠٥ مهمة أمنية شملت ٤٢ 
منشأة، ومتت إحالة ٢٩٠ مطلوبا ومشتبها 

إلى النيابة العامة.
كل األدلة تشير إلى اتهام طهران بسبب 

نهجها التحريضي على البحرين. في سبتمبر 
٢٠١٦ قال أمني مجلس تشخيص مصلحة 

النظام اإليراني وقائد احلرس الثوري األسبق 
محسن رضائي، إن طهران ”لن تتخلى عن 

حلفائها في سوريا والبحرين واليمن“.
اجلنرال محمد علي فلكي، القيادي 

في احلرس الثوري، وقائد ”فيلق القدس“ 
اإلرهابي قاسم سليماني كانا أكثر وقاحة 

باعترافهما بأنهما حرضا على أعمال عنف 
وإرهاب وإطالق ما أسمياها ”مقاومة 

مسلحة“ ضد احلكومة الشرعية في املنامة.
دأبت إيران، بال كلل أو ملل، على تدريب 

العصابات اإلرهابية إلشاعة الفوضى في 
البحرين، واستضافت اإلرهابيني لتلقي 

التعليمات في معسكرات احلرس الثوري 
في طهران. أضف إلى ذلك، التحريض على 

الهروب من سجن ”جو“، وعملية تفجير 
أنبوب النفط عند قرية ”بوري“، واستهداف 

الدوريات األمنية في منطقة ”الدراز“، 
ومحاوالت طهران املتكررة لبسط سيطرتها 

على دول اجلوار.
كل هذه العمليات اإلرهابية متت بإيعاز 

مباشر من املرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي الذي استقبل مرات عديدة أعضاء 
عصابات امليليشيات البحرينية اإلرهابية 

التي مولتها طهران.
تأخرنا كثيرا في قطع طريق ”الهالل 

اإليراني“ الذي ينطلق من طهران وينتهي في 
بيروت، مرورا ببغداد ودمشق.

وزير داخلية البحرين كان واضحا عندما 
قال ”واجبنا الوطني يتطلب مواجهة التطرف 

والتقوقع بالطائفية، واالنتقال إلى الفضاء 
الوطني لكل البحرينيني“. هذا يعني أن مملكة 
البحرين لن تسمح لإلرهاب اإليراني بالتغلغل 

إلى أراضيها أو املساس بأهلها الكرام.

عصابة األشتر على قائمة 

اإلرهاب

عبداهللا العلمي

اإلره

عضو جمعية االقتصاد 
السعودية

إيران تقتل ناسها في العراق

} ليس أمام حكام املنطقة اخلضراء للخروج 
من مأزق االنتفاضة املباغتة التي لم يحسبوا 

حساب اشتعالها بهذه القوة وبهذا احلجم 
واحلرارة واالندفاع واالنتشار إال بخيارين. 
إما بإنسانية امللك عبدالله الثاني احلكيمة 

واحلريصة على حقن دماء األردنيني وتلبية 
مطالبهم باحلسنى، وإما بهمجية بشار األسد 

الذي أضاع كرامته وكرامة وطنه وشعبه، 
وصار حارسا روسيا على خرابة اسُمها 

سوريا وكانت زاهرة وعزيزة وقوية وموحدة 
ذات يوم.

ويبدو من أوامر مندوب حزب الدعوة 
لدى حكومة احملاصصة، حيدر العبادي، 

ومعه قادة ميليشيات احلشد الشعبي بقيادة 
زعيمهم املكلف بإدارة املعسكر اإليراني 

في العراق، هادي العامري، أن الذي كان، 
والذي سوف يكون هو املواجهة الدامية بني 

اجلماهير املنتفضة وبني جالوزة األحزاب 
الدينية احلاكمة التي يسّيرها قاسم سليماني 

وضباط فيلق القدس واحلرس الثوري 
اإليراني، حتى لو جعلوا العراق خرابة كما 

فعلوا ذلك بسوريا واليمن ولبنان.
فقد اخترعوا ذريعة املتسللني على 
االنتفاضة، ثم ابتدعوا أكذوبة حماية 

مؤسسات الدولة من التخريب، لشرعنة قتل 
املتظاهرين وإسكاتهم بقوة السالح، رغم 

أن رئيس حكومة حزب الدعوة أفتى بالقتل 
دون استخدام الرصاص، وهو يعلم بأن قادة 

امليليشيات ال يشترون أوامره بدينار.
وباالستناد إلى معلومات من داخل 

االنتفاضة، وإلى ما تناقلته وكاالُت أنباء 
محايدة فقد سال دم عراقي غال وعزيز 

بغزارة في أكثر من مدينة، رغم أن سلطات 
النظام اعترفت ببعض حاالت قتل، لكنها لم 

تعلن عن أعداد املصابني واملعتقلني واملُغّيبني 
واملُختَطفني.

وهنا صار في إمكاننا أن نتكلم. فهذه 
االنتفاضة الشعبية الغاضبة لم تندلع في 

تكريت وال في الفلوجة والرمادي وسامراء 

وبعقوبة وبيجي والشرقاط، بعد أن ذاق 
أهلها أكثر من غيرهم، على أيدي جنود هذه 
احلكومة وشرطتها وميليشياتها كلَّ أنواع 

الظلم والغدر واإلذالل والتهجير، بل اشتعلت 
في البصرة والعمارة والناصرية والسماوة 

وبغداد والنجف وكربالء احتجاجا على 
الفقر والبطالة والفساد. وهذا يعني الكثير، 

باعتبار أن اإليرانيني ووكالءهم كثيرا ما 
جوا ألكذوبة أنهم يحكمون باسم مظلومية  روَّ

هذه احملافظات، ويحُرسون أمَنها وحريتها 
ودماء أبنائها.

وهو يعني أيضا أن اجلماهير الشيعية 
أصبحت تسأل، ما فائدة حكوماٍت وأحزاب 

وميليشيات تتغنى مبقدسات الطائفة، وتلطم 
وتبكي على أئمتها، نفاقا وتقية، وهي تزيد 
أبناءها فقرا على فقر، وشقاًء على شقاء؟
ولو أن الفقر الذي تعيشه املاليني في 

احملافظات املنتفضة كان من صنع الله ومن 
قدره وقضائه، لكان الصبُر عليه ودعوُة 

الله إلى التعجيل بتفريج غمته عن عباده 
الصابرين هما عالَجه الوحيد، باعتبار أْن 

ليس باإلمكان إال ما كان.
ولكن حني يكون اجلوع والعطش واملرض 

وخراُب البيوت من صنع هؤالء احلكام 
وأبنائهم وخدمهم وأحزابهم، فال عالج له 

سوى الثورة والصمود حتى النصر النهائي، 
مثلما فعلت جماهيُر ُشجاعة في بالٍد كثيرة 
كبالدنا فأسقطت الدكتاتوريني والفاسدين، 

ورمت بهم إلى جهنم وبئس املصير.
ُترى، كيف تريد إيران أن ُيصّدق شيعُة 

العالم بأنها احتلت العراق حلماية شيعتها 
العراقيني من أعدائهم اإلرهابيني، وهم 

يرونها تتسلط عليهم، إلذاللهم وإفقارهم 
وجتويعهم، أسوَأ أبنائهم اإلرهابيني 

واملنافقني واملزورين واملختلسني، وأكثَرهم 
فسادا ونفاقا وانتهازية وجهالة، ثم حني 

تقتضي مصاحلها االنتهازية العابرة تقطع 
عنهم املاء والكهرباء، وحتاصرهم بالبطالة، 

وتغرقهم باملياه اآلسنة، كما هو احلال في 
البصرة. وفي العمارة والناصرية والسماوة 

والنجف وكربالء، ُجتّوعهم وتقتل منهم 
كثيرين بدم بارد، متاما كما تقمع شيعتها 

اإليرانيني بالنار واحلديد؟ 

وا على االنتفاضة من يعتدي  نعم، لقد دسُّ
على املمتلكات واملؤسسات ليبرروا هدر 
دم الذي سُيثبتون عليه تهمة االندساس، 

وقد يتمكن قاسم سليماني وهادي العامري 
وقيس اخلزعلي، مبيليشياتهم وأسلحتهم 

اخلفيفة والثقيلة، من أن ُيطفئوا شعلة 
الثورة، وُيسكتوا رجالها ونساءها، 

وشيوخها وشبابها، ولكن الذي زرعته 
هذه االنتفاضة في عقول ماليني العراقيني 
وقلوبهم وضمائرهم ال بد أن ُيشعل لهيبها 

من جديد في قادم األيام أو األسابيع أو 
الشهور.

لقد كشفت أوال عن انتهازية رئيس 
الوزراء القيادي في حزب الدعوة، حيدر 

العبادي، حني أصدر قرارات عاجلة بـ“توسيع 
وتسريع آفاق االستثمار للبناء في قطاعات 

السكن واملدارس واخلدمات، وإطالق درجات 
وظيفية الستيعاب العاطلني عن العمل، 

وإطالق تخصيصات مالية حملافظة البصرة 
بحوالي ثالثة مليارات دوالر فورا“. وقد فهم 
املنتفضون أنها جزرة يرُشو بها البصريني، 
ولكن العصا مخبأة حتت ثيابه وثياب رفاقه 

املسلحني.
خصوصا وأنه لم يقّدم شيئا ألبناء 

احملافظات األخرى، في اجلنوب والوسط 
والشمال، رمبا ألنهم في نظره مرّفهون، 

وُمكتفون، وال يحتاجون لهدايا حزبه 
وعطاياه. فتكريت أصبحت دبي، والرمادي 

أبوظبي، وأحوال النجف وكربالء والناصرية 
والعمارة تبَهر الناظرين والسامعني 

والقارئني، وكأنها باريس وفيينا ولندن 
وجنيف.

ثم أثبتت االنتفاضة شيئا آخر أهم، وهو 
أن احلشد الشعبي وقوات بدر والنجائب 

والعصائب وحزب الله العراقي، وحلفاءها، 
زراعٌة إيرانية خالصة، وإنها حرس ثوري 

عراقي جديد متأهب لكي يرش بالدم كل من 
يتطاول على املرشد األعلى أو على احلاج 

قاسم سليماني. أما العراق والطائفة والدين 
فليس لها حساب.

ولعل أهم ما كشف عنه املنتفضون هو 
نفاق املنافقني، وسكوت الساكتني الذين 
يرون احلـق وهو ُيذبح، علنا، بسكاكني 

الولي الفقيه ووكالئه العراقيني، ثم ُيطنشون 
ويتفرجون.

فلم نسمع نحن وُهم واحدًا من رؤساء 
أميركا وأوروبا وروسيا والصني ينّدد أو 

يشجب أو يدين، حتى وإن كانوا يقولون ما 
ال يفعلون.

ثم أين هم السياسيون أصحاب الوجاهة 
والزعامة والنيابة عن أبناء الطائفة السنية؟ 

وأين َمضافاتهم وندواتهم ومؤمتراتهم 
التي يعقدونها خارج الوطن، وهم الذين 

دّوخوا الدنيا ببكائهم على العدالة املفقودة 
واملساواة والكرامة، وبأحاديثهم عن 

احلاجة إلى أحزاب وائتالفات وجتمعات 
وطنية عابرة للطوائف واألديان والقوميات، 

وبتصريحاتهم التي لم تنقطع عن ضرورة 
إلغاء احملاصصة، وإقامة حكم وطني رشيد؟
فإن كان سكوُتهم خوفا من السلطة ومن 

إيران، فوا أسفا على الرجولة والشهامة 
واألصالة والفداء. وإن كان سببا طائفيا، 

باعتبار أن املنتقضني شيعة، وفّخار يكّسر 
بعضه، فذاك أقبح وأكثر عيبا ونقيصة.

فكيف ميكن أن يقف عراقي واحد 
وطني وشريف متفرجا على أشقاء له وهم 

يتساقطون دفاعا عن حرية وطن واحد 
للجميع، وفداًء لكرامة شعب واحد لن 

تستطيع أن تفّرقه إيران، وال األكبر وال 
األقوى من إيران ومن نظامها اآليل للسقوط؟

كيف تريد إيران أن يصدق شيعة 

العالم أنها احتلت العراق لحماية 

شيعتها العراقيين من أعدائهم 

اإلرهابيين، وهم يرونها تتسلط 

عليهم، إلذاللهم وإفقارهم وتجويعهم، 

أسوأ أبنائهم اإلرهابيين والمنافقين 

والمزورين والمختلسين، وأكثرهم 

فسادا ونفاقا وانتهازية وجهالة
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حامد الكيالني
كاتب عراقي

تكالبت مكيفات النظام السياسي 

لتبريد أعصاب المنتمين إلى ثورة الحر 

لعزل أصوات األحرار من بينها، ثم 

النيل منهم كل على حدة

دأبت إيران على تدريب العصابات 

اإلرهابية إلشاعة الفوضى في البحرين، 

واستضافت اإلرهابيين لتلقي 

التعليمات في معسكرات الحرس 

الثوري في طهران



} واشــنطن – أعلنـــت الواليـــات املتحدة عن 
تقدمي شكوى أمام منظمة التجارة العاملية في 
حق كل من كندا والصني واملكســـيك واالحتاد 
األوروبي وتركيا بسبب إجراءات اتخذتها هذه 
األطراف ردا على الرسوم اجلمركية األميركية 

على وارداتها من األلومنيوم والصلب.
وســـبق جلميـــع تلـــك الـــدول أن ســـبقت 
الواليات املتحدة في تقدمي شكاوى، األمر الذي 
يرسم خارطة من الشكاوى لم يسبق لها مثيل 

أمام املنظمة الدولية.

وامتـــدت املواجهـــات التجارية لتصل إلى 
شـــكوى مثيرة للجدل قدمها االحتاد األوروبي 
وسويســـرا والواليات املتحدة ملنظمة التجارة 
العامليـــة ضـــد الضرائـــب االنتقائيـــة التـــي 
تفرضها دول خليجية على مشـــروبات الطاقة 

واملشروبات الغازية.
واستغرب محللون تقدمي تلك الشكوى في 
وقت تتصاعد فيه حتركات املنظمات الصحية 
في معظم الدول الغربية لفرض رسوم مشابهة 
ملواجهـــة التأثيـــرات الصحية الضـــارة لتلك 

املشـــروبات، بل إن الكثير مـــن الدول فرضت 
بالفعل ضرائب مشابهة.

وقـــال املمثـــل األميركي للتجـــارة روبرت 
اليتـــزر فـــي بيـــان إن ”الرســـوم اجلمركيـــة 
األميركيـــة التي فرضهـــا الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامب على الصلـــب واأللومنيوم في 
وقت ســـابق من هذا العام هي مبررة بحســـب 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي أبرمتهـــا الواليات 

املتحدة مع شركائها التجاريني“.
وأكد أن تلك ”اإلجـــراءات قانونية بالكامل 
ومبررة متاما سواء بالنسبة للقانون األميركي 

أو قواعد التجارة الدولية“. 
واعتبـــر املســـؤول األميركي فـــي املقابل 
اإلجراءات الضريبية االنتقامية التي اتخذها 
الشـــركاء التجاريـــون للواليـــات املتحدة، بال 

أســـاس قانوني فـــي قواعد منظمـــة التجارة 
العاملية.

وتقول تلك الدول إن اإلدارة األميركية هي 
التي خالفت القواعد التجارية أوال وأشـــعلت 
املواجهـــات التجاريـــة التـــي أصبحـــت تهدد 

مستقبل النشاط االقتصادي في العالم.
وأضـــاف اليتـــزر أن الرســـوم اجلمركيـــة 
املضـــادة التـــي فرضتهـــا الـــدول ”تتعارض 
مـــع االلتزامـــات التي قطعها أعضـــاء منظمة 
التجـــارة العامليـــة مبوجـــب اتفاقيـــة منظمة 

التجارة العاملية“.
وكانـــت واشـــنطن قـــد فرضت فـــي مطلع 
مارس رســـوما جمركية بنســـبة 25 باملئة على 
الـــواردات األميركية من الصلب وبنســـبة 10 

باملئة على واردات األلومنيوم.
ورّدت احلكومة الصينية في أبريل بفرض 
رسوم تتراوح بني 15 إلى 25 باملئة على قائمة 
من الســـلع األميركية. أما االحتـــاد األوروبي 
فقرر فرض رسوم تتراوح بني 10 إلى 25 باملئة 
علـــى واردات أميركية بقيمـــة 3.2 مليار دوالر 

سنويا اعتبارا من 22 يونيو املاضي.
أما تركيا فقد فرضت اعتبارا من 21 يونيو 
رسوما جمركية تتراوح نسبتها بني 4 إلى 70 
باملئة علـــى واردات أميركية تصل قيمتها إلى 

1.8 مليار دوالر سنويا.
كما فرضـــت كندا التي ترتبط مع الواليات 
املتحـــدة مبعاهدة التبـــادل التجاري احلر في 
أميركا الشـــمالية (نافتا) رســـوما تتراوح بني 
10 إلى 25 باملئة على ما قيمته 12.7 مليار دوالر 

من الواردات األميركية سنويا.
وفرضـــت املكســـيك العضـــو اآلخـــر فـــي 
معاهـــدة نافتا رســـوما جمركيـــة تتراوح بني 
7 إلـــى 25 باملئـــة علـــى واردات أميركية تصل 

قيمتها السنوية إلى 3.6 مليار دوالر.
في هـــذه األثنـــاء أفـــاد محضـــر اجتماع 
ملنظمة التجارة العاملية ومصادر دبلوماســـية 
أن االحتـــاد األوروبي وسويســـرا والواليات 

املتحدة قدمت شـــكاوى إلى منظمـــة التجارة 
العاملية بشـــأن الضرائب التـــي تفرضها دول 
خليجية علي مشـــروبات الطاقة واملشـــروبات 

الغازية.
فـــي  عقـــد  اجتمـــاع  مذكـــرات  وأظهـــرت 
الثالـــث والرابع من يوليو مطالبة الســـعودية 
واإلمـــارات والبحرين بشـــرح أســـباب فرض 
ضريبـــة نســـبتها 100 باملئة على مشـــروبات 

الطاقة و50 باملئة على املشروبات الغازية.
وكانـــت الـــدول اخلليجية قـــد فرضت تلك 
الرســـوم في أكتوبـــر 2017. وقالت إنها تهدف 
إلـــى تنويع مصـــادر الدخل وحتســـني أمناط 
احلياة الصحية في تلك الدول التي تعاني من 

ارتفاع معدالت السمنة ومرض السكري.
ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول جتاري 
في جنيـــف قولـــه إن الواليـــات املتحدة دعت 
الـــدول الثالث إللغـــاء الضريبـــة وحثت دوال 
خليجية أخرى على عدم تطبيقها، بينما طلبت 
سويســـرا من وزراء مالية تلك الدول دراســـة 

تعديل الضريبة.
وقال مصـــدر أوروبي ودبلوماســـيان في 
اخلليج إن االحتـــاد األوروبي ال يعارض فكرة 
فرض ضرائب، لكنه يعتقد أن هناك متييزا في 
احتســـاب الضريبة على أساس سعر التجزئة 
وعـــدم فرضها على املشـــروبات غيـــر الغازية 

التي حتتوي على سكر.
وأكد دبلوماســـي أوروبي طلب عدم نشـــر 
اســـمه أنه ”ال يوجد منطـــق متاما من منظور 
وأن االحتـــاد األوروبـــي ســـيدرس  صحـــي“ 
الدعوة إلجراء مشـــاورات رسمية في املنظمة 
إذا عجز عن تسوية قضية الضرائب من خالل 

محادثات ثنائية.
وذكـــرت شـــركة يـــورو مونيتـــور ألبحاث 
الســـوق أن حجم سوق املشروبات الغازية في 
دول اخلليج الســـت بلغ نحـــو 8.4 مليار دوالر 
العـــام املاضي. وأن الضرائب تضر بشـــركات 

بينها كوكاكوال وبيبسي ورد بول.

غرقت منظمة التجارة العاملية في سيل لم يسبق له مثيل من الشكاوى والشكاوى املضادة 
مــــــن أكبر الكتل التجارية فــــــي العالم بينها الواليات املتحدة التي كانت طرفا في معظمها، 
في مقابل دول أخرى أبرزها الصني واالحتاد األوروبي وكندا واملكســــــيك وتركيا وصوال 

إلى الدول اخلليجية.

اشتباك دولي في شكاوى متبادلة أمام منظمة التجارة العالمية
[ اعتراض أوروبي سويسري أميركي على ضرائب خليجية  [ شكوى أميركية مضادة لكندا والصين والمكسيك وأوروبا وتركيا

إعادة تصميم العالقات التجارية األميركية

روبرت اليتزر:

الرسوم األميركية على 

الصلب واأللومنيوم مبررة 

بحسب االتفاقات الدولية
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اقتصاد
{شركة رولس رويس تعمل على مشروع تاكسي طائر يستطيع اإلقالع والهبوط عموديا. ومن 

المتوقع أن يطرح لالستخدام التجاري بحلول عام 2020}.

بيان رسمي
شركة رولس رويس البريطانية

{مخـــاوف متزايـــدة في أوروبـــا من صفقـــات االســـتحواذ الصينية علـــى شـــركات التكنولوجيا 

المتطورة والطاقة، أصبحت تفرض طلب ضمانات من المستثمرين الصينيين}.

يي صن
خبيرة الشؤون الصينية في إرنست أند يونغ

} لندن – حشـــرت تغريـــدة الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب شـــركات األدوية فـــي قفص 
االتهام وســـلطت عليهـــا األضـــواء، ودفعتها 
ملراجعة سياســـاتها لتخفيف األضرار الكبيرة 

التي حلقت بسمعتها لدى الرأي العام.
ورغم اســـتياء شـــركة فايزر من انتقادات 
ترامـــب إال أنهـــا أعلنـــت تأجيل زيـــادات في 
أســـعار 100 عقار طبي حتى نهايـــة العام، أو 
حلـــني تنفيذ خطة ترامب لتعزيز نظام الرعاية 
الصحية في إطار سلســـلة من اإلجراءات التي 

تهدف خلفض أسعار األدوية.
وأشـــار تقرير لصحيفة فايننشـــال تاميز 
البريطانيـــة األســـبوع املاضي إلـــى وجود 4 
اســـتراتيجيات رئيســـية تعتمدهـــا شـــركات 
صناعـــة األدويـــة لزيـــادة األســـعار وإبقائها 

مرتفعة.
وذكرت أن األســـلوب األول كان يعتمد رفع 
األســـعار مرتني فـــي العام الواحـــد، وأنه كان 
من الشـــائع زيادة األســـعار فـــي يناير ومرة 
أخرى في فصل الصيـــف، قبل أن تقفز قضية 
أسعار الدواء املرتفعة إلى قمة جدول األعمال 

السياسي.
وتضيف أن تلـــك الزيـــادات كانت تضمن 
أن تصبـــح األدويـــة التي ال تبـــاع إال بوصفة 
طبية أكثر ربحية مع مرور الوقت. لكن الكثير 
مـــن الشـــركات توقفت عن زيادة األســـعار في 
الصيف بعد أن أصبحت حتت مجهر املراقبة.

وتشير البيانات إلى أن استراتيجية زيادة 
األســـعار مرتني في العـــام، التي بـــدأت تفقد 
جاذبيتهـــا، كانت الســـبب الرئيســـي لتضخم 
األســـعار. فعلى ســـبيل املثال، ارتفع متوسط 
ســـعر اجلملة حلبة فياجـــرا 100 مليغرام، من 
نحـــو 12 دوالرا في عـــام 2007 إلى أكثر من 88 
دوالرا بدايـــة الشـــهر احلالي. وتقول شـــركة 
فايزر إنها تنوي اآلن إعادة ســـعر فياجرا إلى 

املســـتوى الذي كان عليه قبـــل يوليو اجلاري 
والبالـــغ 80.82 دوالر ”بأقصى ســـرعة ممكنة“ 
إلـــى جانـــب األدوية األخـــرى التـــي ارتفعت 

أسعارها مطلع الشهر احلالي.
أن  إلـــى  تاميـــز  فايننشـــال  وتشـــير 
االســـتراتيجية الثانية هي الزيادة الســـنوية 
لألســـعار، وبـــدأت تعتمدهـــا معظم شـــركات 
األدويـــة منذ بدايـــة العام املاضـــي. وتعهدت 
بإبقاء نســـبة الزيادات بأرقـــام من رقم واحد، 

وكانت في الغالب تزيد على 9 باملئة.
ونســـبت إلى ديفيد ميتشـــيل، وهو ناشط 
في حملـــة ”مرضى مـــن أجل أدوية بأســـعار 
قوله إن تلك الزيادات، التي تتجاوز  ميسورة“ 
معـــدل التضخم في الواليـــات املتحدة ال تزال 
كبيرة وأن األمر ال يســـتند إلـــى بيانات تثبت 

ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء.
وأضاف أن ”التأثير الذي يقع على النظام 
نتيجـــة زيادة بنســـبة 9 باملئة في ســـعر دواء 
شائع بدرجة كبيرة ميكن أن يكون أكبر بكثير 
مـــن تأثير إحـــدى الزيادات الكبيـــرة جدا في 
ســـعر دواء ال حتتاجه سوى نسبة صغيرة من 

الناس“.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن شـــركة آبفي، 
األكثر مبيعا في  التي تصنع دواء ”هوميـــرا“ 
العالم، رفعت متوســـط سعر اجلملة حلقنة 40 
مليغراما من نحو 792 دوالرا في العام املاضي 
إلى نحو 2923 دوالرا أي بزيادة تصل نسبتها 

إلى 270 باملئة.
أمـــا االســـتراتيجية الثالثة فهـــي حصار 
الســـوق. وتنسب فايننشـــال تاميز إلى مايكل 
آر.اكـــس  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ري، 
سيفينغز، التي تصنع تطبيقات تساعد أرباب 
العمل وشـــركات التأمني على تقليـــل إنفاقها 
علـــى األدويـــة قولـــه إن ”الطريقة الســـريعة 

لتحقيـــق أرباح هائلة تكمـــن في امتالك وضع 
احتكاري، حيث تكون مالكا جلميع الشـــركات 

املنافسة“.
ويرتكز هذا األسلوب على استهداف دواء 
يواجه منافســـة ضئيلة أو بال منافســـة على 
اإلطالق رفع ســـعره بوتيرة هائلة، لكن معظم 
شـــركات الدواء الكبرى أصبحت تتجنب هذا 
التكتيك خشـــية اإلضرار بســـمعتها، لكنها ال 
تزال اســـتراتيجية ســـائدة في بعض جيوب 

الصناعة.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن ســـعر اجلملة 
ألقـــراص عقـــار ميليبريـــد، وهو اســـتيرويد 
يســـتخدم لعالج أمراض متعددة، قفز بنسبة 

4000 باملئة خالل السنوات العشر املاضية.
وقد حدث ذلك رغم أن العقار مت اكتشـــافه 
في اخلمســـينات من القرن املاضي وفقَد براءة 

اختراعـــه احلصرية منذ ســـنوات طويلة، لكن 
شركة سيريكور التي تنتجه، متكنت من فرض 
تلك الزيادة في األسعار ألنها الشركة املصنعة 

الوحيدة له.
وألقت الشركة باللوم في تلك الزيادات في 
األسعار على شـــركة زايليرا قبل أن تستحوذ 

سيريكور عليها مؤخرا.
أما االســـتراتيجية الرابعة التي ترصدها 
فايننشـــال تاميز فهـــي جلوء الشـــركات إلى 
محاربـــة املنـافســـة، مــــن خـــالل التدخل في 
تصميـــم دليـــل قائمـــة األدوية الـــذي تعتمده 
الشـــركات التـــي تضبـــط اإلنفـــاق الدوائـــي 
لشـــركات التأمـــني وأربـــاب العمـــل، من أجل 
تصميـــم القوائـــم ظاهريـــا بطريقة تســـتبعد 
األدوية ذات التكلفـــة األكبر. ويؤكد مايكل ري 
أن بعض شركات صناعة الدواء ذات املنتجات 

باهظة الثمن حتاول شـــراء مقاطع معينة من 
دليل قوائـــم األدوية إلبقاء األنـــواَع األرخص 
مـــن الشـــركات املنافســـة خـــارج القوائم، من 
خالل تقدمي خصومـــات جلهات ضبط اإلنفاق 

الدوائي.
ويضيـــف أن معظـــم النـــاس يعتقدون أن 
كتيبـــات الوصفـــات الدوائيـــة تســـتند إلـــى 
الفعالية والقيمـــة والتكلفة. في حني أن وضع 
دواء معـــني ميكن أن يســـتند إلـــى خصومات 

للشركات االستشارية.
وكانـــت شـــركة فايـــزر قـــد رفعـــت دعوى 
قضائية ضد شـــركة جونســـون أند جونسون 
متهمة إياها بإرغام املستشـــفيات على توقيع 
”عقـــود اســـتبعاد“ ألدويـــة تنتجها مـــن أجل 
ترويـــج أدوية مشـــابهة وأكثر كلفـــة تنتجها 

جونسون أند جونسون.

مناورات شركات األدوية الكبرى إلبقاء األسعار مرتفعة

[ تغريدة ترامب تضع الشركات في قفص االتهام  [ االحتكار والتضليل ضاعفا األسعار أحيانا عشرات المرات

االحتكارات الملتوية سالح شركات األدوية

تزايدت التقارير العاملية التي ترصد سياســــــات شركات األدوية العاملية منذ كتب الرئيس 
األميركــــــي في تغريدة أن على شــــــركة فايزر وشــــــركات األدوية األخــــــرى ”أن تخجل من 

نفسها“ بعد رفع أسعار األدوية دون مبرر بداية الشهر احلالي.

يورو مونيتور: الضرائب االنتقائية الخليجية 

تضر بشركات بينها كوكاكوال وبيبسي 

ديفيد ميتشيل:

زيادات األسعار الكبيرة ال 

تستند إلى أدلة تثبت ارتفاع 

تكلفة إنتاج الدواء

مايكل ري:

الطريقة السريعة لتحقيق 

أرباح هائلة هي امتالك جميع 

الشركات المنافسة



اقتصاد

البرلمان المصري يقر تأسيس

صندوق سيادي بقيمة 11 مليار دوالر

جدل مصري بشأن بيع

الجنسية مقابل ودائع مالية
} القاهــرة – أثارت موافقـــة البرملان املصري 
على تعديالت قانونية تســـمح مبنح اجلنسية 
لألجانب الذين يقومون بإيـــداع ودائع نقدية 
في البنك املركزي جدال واســـعا في األوســـاط 

السياسية واالقتصادية.
ومبوجب القانون اجلديد املتعلق بـ”دخول 
وإقامـــة األجانـــب مبصـــر، واخلـــروج منهـــا 
ومنح اجلنســـية“، فإنه يجوز منح اجلنســـية 
لألجنبي، الذي يودع سبعة ماليني جنيه (392 
ألـــف دوالر) أو ما يعادلهـــا بالعملة األجنبية 
إذا ســـّلم الوديعة للخزانـــة العامة بعد خمس 

سنوات.
واعتـــرض عـــدد مـــن النـــواب علـــى هذا 
التوجه، من بينهم هيثم احلريري، الذي أشار 
إلى أن اجلنســـية وفق هذا القانون ســـتكون 
”ســـلعة تباع وتشـــترى“، وهي ضمن اتهامات 
ينفيها رئيس البرملان علي عبدالعال، الذي رد 
عليه بالقول إن ”مصر دولة جاذبة واجلنسية 

املصرية ليست للبيع“.
عامـــة  جلســـة  خـــالل  احلريـــري،  وقـــال 
مثيـــرة حتـــت قبة البرملـــان االثنـــني املاضي، 
إن ”اجلنســـية املصريـــة يجـــرى بيعها ليس 

لالستثمار ولكن ألشياء أخرى“.
ورفض عمر مروان، وزير شـــؤون مجلس 
النواب، ما جاء على لســـان النائب، مؤكدا أن 
بالده جاذبة لكل اجلنســـيات، وأن املادة التي 
اعترض عليها النائب، واملتعلقة مبدة السماح 
مبنـــح اجلنســـية للمســـتثمرين، موجودة في 

القانون احلالي، وليست جديدة.

وبرر املوافقون علـــى القانون موقفهم بأن 
احلكومـــة رأت تقليـــص مدة منح اجلنســـية 
للمســـتثمرين اجلاديـــن من 10 ســـنوات إلى 

خمس سنوات.
وتســـعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة 
وجذب االســـتثمار األجنبي الـــذي ابتعد بعد 
2011 وأجرت سلسلة من اإلصالحات القاسية 

املرتبطـــة ببرنامـــج قرض من صنـــدوق النقد 
الدولـــي بقيمة 12 مليار دوالر بـــدأ في أواخر 

.2016
ولم يتضـــح بعد ما هي املزايا االقتصادية 
التي ســـيحصل عليها األجنبي بحصوله على 
اجلنســـية نظرا ألن مصر ال تضع قيودا تذكر 
على املشروعات االســـتثمارية األجنبية، برغم 
أنها حتظر ملكية األجانب لألراضي الزراعية 
والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح 

الدولة إسالميني متشددين.

ونـــص التعديـــل القانوني ”يجـــوز بقرار 
مـــن وزير الداخليـــة منح اجلنســـية املصرية 
لكل أجنبي أقام فـــي مصر ووضع وديعة ملدة 
خمس ســـنوات متتالية على األقل سابقة على 
تقـــدمي طلب التجنيس، وفـــي حالة قبول طلب 
التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة 

للدولة“.
وقال كمال عامر رئيس جلنة الدفاع واألمن 
القومي في البرملان إن ”القانون اجلديد يكمل 
تعديالت صدرت في اآلونة األخيرة على قانون 
لالســـتثمار مينح حوافز لألجانب لالستثمار 

في مصر“.
وأضـــاف أن األجانب الذين يحصلون على 
اجلنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إال بعد 
خمس سنوات من احلصول عليها ولن يكونوا 
مؤهلني للمشـــاركة في االنتخابات أو التعيني 

في هيئة نيابية إال بعد عشر سنوات.
وذكـــر عامر أن األزواج واألبناء لن يكونوا 
مؤهلني للحصول على اجلنسية ما لم يقيموا 

في مصر.
وبدأ البنك املركزي خفض أســـعار الفائدة 
في وقت سابق هذا العام، حيث خفضها مبقدار 
2 باملئة، لكنه أبقى أســـعار الفائدة دون تغيير 
فـــي االجتماعـــني األخيرين للجنة السياســـة 
النقدية، مشـــيرا إلـــى مخـــاوف التضخم في 

أعقاب تخفيضات لدعم الطاقة مؤخرا.
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ماليين جنيه مصري قيمة 

الوديعة التي تمنح المستثمر 

األجنبي حق الحصول على 

الجنسية بعد 5 سنوات

10 [ 7 اتفاقيات تعاون تعزز الشراكات في معظم المجاالت
[ بكين تخصص 86 مليار دوالر لبناء {مدينة الحرير} الكويتية

زخم جديد لخطط االنفتاح االقتصادي في الكويت

بداية جديدة إلدارة األصول الحكومية 

} الكويت – نشـــرت االتفاقـــات التي وقعتها 
الكويـــت مع الصـــني خالل زيـــارة أمير البالد 
صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصباح إلـــى بكني 
مؤخـــرا، حالة مـــن التفاؤل بتحريك النشـــاط 
االقتصـــادي ومشـــاريع التنمية التـــي تراوح 

مكانها منذ عقود.
وأعطت االتفاقـــات الطموحة زخما جديدا 
للعالقات الكويتيـــة الصينية التي تتجه نحو 
شـــراكة اســـتراتيجية في إطار مبادرة إحياء 
طريـــق احلريـــر التاريخـــي، الـــذي رصدت له 
الصـــني اســـتثمارات تصـــل إلـــى تريليونات 

الدوالرات.
وتدور في األروقة السياسية الكويتية منذ 
ســـنوات مشـــاريع تنمية عمالقة لتكون بوابة 
النفتاح البالد على العالم واملنطقة وإخراجها 
من الركود االقتصادي، لكنها ضاعت في دروب 

التقاطعات بني األطراف السياسية.
وتهدف الكويت من وراء تعزيز شـــراكاتها 
مع الصني في هذا التوقيت بالذات إلى أمرين 
مهمني، وهما إعطاء التنمية االقتصادية دفعا 
جديـــدا، وبنـــاء ”مدينـــة احلريـــر“ عبر جذب 
الشـــركات األجنبيـــة الكبـــرى وفـــي مقدمتها 

الصينية.
ويقـــع مشـــروع مدينة احلرير فـــي منطقة 
الصبيـــة، شـــمال شـــرق الكويت ويقـــام على 
مســـاحة تقدر بواقع 250 كيلومتر مربع، ومن 
املتوقع أن يســـتغرق إنشـــاؤها نحو 25 عاما 

بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دوالر.
ونســـبت وكالة األنباء الصينية الرسمية 
(شـــينخوا) ألميـــر الكويـــت قولـــه إن بـــالده 
”تسعى إلى تطوير الشراكة والتعاون الثنائي 
مع الصني من أجل حتقيق املكاســـب املشتركة 

ملشروع طريق احلرير“.
وأضاف ”نريـــد دورا داعما إليجاد منصة 
اقتصادية مشـــتركة، حتقـــق التبادل التجاري 
واملصلحـــة املشـــتركة علـــى أســـاس املنفعة 
املتبادلة بـــني جميع الدول في منطقة شـــمال 

اخلليج“.
وأوضح الشيخ صباح أن اجلانب الصيني 
ومســـتثمرا  اســـتراتيجيا  شـــريكا  ســـيكون 
أساســـيا في تطويـــر البنية التحتيـــة ملدينة 
احلرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية 

متقدمة في منطقة شمال الكويت.
ويأتـــي التحـــرك الكويتـــي ضمـــن خطة 
اقتصاديـــة متكاملة ســـتتيح للبـــالد اخلروج 
مـــن اجلمود االقتصـــادي املتواصل منذ عقود 
بسبب اعتمادها الشـــديد على الريع النفطي، 
وكون الدولة املشغل الرئيسي ملعظم املواطنني 

الكويتيني.

وواجهـــت الكويت عجزا ماليـــا كبيرا في 
األعوام املالية الثالثة األخيرة بسبب التراجع 
احلاد ألسعار النفط العاملية، وهي تبدو بأمس 
احلاجـــة حاليا لتنويـــع االقتصـــاد ومصادر 
الدخل، ملواجهة عجز املوازنة قبل حتقيق قفزة 

اقتصادية شاملة.
ويقول مدير مركز الدراسات االستراتيجية 
الكويتـــي، ســـامي الفرج، إن الكويت تســـعى 
منـــذ 1997 إلى بناء ”كويـــت جديدة“ من خالل 
مشاريع التنمية التي مت التخطيط لها من أجل 

احلصول على القيمة املضافة.
وأضاف ”لنـــا مصلحة أن يعاد بناء طريق 
احلريـــر القـــدمي بـــني الشـــرق والغـــرب وأن 
نكـــون محطة عليه فقد كنـــا أول املوقعني على 
بروتوكـــول تعاون في يونيو 2014 مع الصني، 
للمســـاهمة في مرور طريق احلرير بالكويت، 

وذلك ببناء مدينة احلرير“.
ويتضمن املشروع الذي سيتسع إلى نحو 
700 ألف نسمة، إنشـــاء برج بارتفاع ألف متر 
وســـيكون مزودا بأحدث التقنيـــات املعمارية 

املالئمة للمناخ.

ويشـــمل البـــرج ســـبعة مجمعـــات، تضم 
مكاتـــب ومرافـــق وفنـــادق ومطاعـــم وأماكن 
ترفيهية، وســـيكون أحـــد أطول األبـــراج في 
العالم. ويتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في 

مشروع املدينة نحو 100 مليار دوالر.
وســـبق أن مت اإلعالن في نهاية العام 2015 
عن خطط إلنشـــاء مناطق اقتصادية حرة على 
خمس جزر قريبة من شواطئ العراق وإيران، 
وهـــي جزء من مدينة احلريـــر، مع فتح أبواب 
االستثمارات لشركات القطاع اخلاص احمللية 

واإلقليمية والدولية.
وقالـــت هند صبيح براك، وزيرة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمل ووزيرة الدولة لشـــؤون 
التخطيـــط والتنميـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، إن 
”املشـــروع يهـــدف إلى اســـتغالل جـــزر وربة 

وبوبيان وفيلكا ومسكان وعوهة“.
وأضافـــت ”نحـــن نخطـــط إلقامـــة منطقة 
اقتصادية حـــرة متكاملة ومتعـــددة املجاالت 
تكـــون مبثابة بوابة اقتصادية وثقافية ملنطقة 

شمال اخلليج ولدولة الكويت“.
وتعمـــل في الكويـــت، حاليـــا، أكثر من 40 
شـــركة صينية تشـــرف على ما يقـــرب من 80 
مشـــروعا في مجاالت النفـــط والبنية التحتية 

واالتصاالت واملال وغيرها.
حجـــاج  االقتصـــادي،  اخلبيـــر  ويـــرى 
بوخضور، أن توقيع أميـــر الكويت والرئيس 
الصيني شـــي جـــني بينـــغ علـــى 7 اتفاقيات 
للتعـــاون بني البلدين له انعكاســـات إيجابية، 

الـــواردات،  علـــى رأســـها تغييـــر مســـارات 
وتخفيـــف تكلفـــة االســـتيراد فضـــًال عن نقل 

التكنولوجيا إلى الكويت.
وبلغ حجم التبادل التجـــاري بني البلدين 
حوالي 12 مليار دوالر في العام املاضي، ونحو 
4 مليـــارات دوالر فـــي الربع األول مـــن العام 
اجلاري، بحســـب تصريحات السفير الصيني 

لدى الكويت، وانغ دي، األسبوع املاضي.
ولـــدى الكويـــت اســـتثمارات فـــي الصني 
تتجـــاوز قيمتها 3 مليـــارات دوالر، بينما بلغ 
حجم االستثمارات الصينية في الكويت العام 
املاضي نحو 750 مليون دوالر، وتركز معظمها 

في الشركات النفطية.
وقال وانـــغ، إن ”إجمالي عقـــود املقاوالت 
املتراكمـــة التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركات 
الصينية في الكويت بلغ 20 مليار دوالر، منها 

3.6 مليار دوالر في �2017.
وتبني الكويت والصني مشـــروعا مشتركا 
يضـــم مصفاة لتكرير النفط، ومجمعا لصناعة 
البتروكيماويات في غوانغدونغ بالصني، تبلغ 

كلفته نحو 9 مليارات دوالر.
ويؤكد رجل األعمال الكويتي عبدالســـالم 
العوضي، أن الشـــراكة مع الصني، التي تعتبر 
ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم بعـــد الواليات 
املتحدة، حتقق تقدما ملموسا للدول الصغيرة 

والناشئة.
وقال ”نحتـــاج لهذا العمـــالق االقتصادي 
في تطوير مشـــاريع اجلزر واالستثمار باملدن 
فـــي الشـــمال وتطوير املوانئ وإنشـــاء طريق 

احلرير“.
ومن بني املشاريع املتوقع تشييدها بحلول 
العام 2020، شـــبكة قطارات أنفاق بقيمة 18.5 
مليار دوالر، ومشـــروع ســـكك حديد بقيمة 6.6 
مليار دوالر، هو جزء من مشروع على مستوى 
دول مجلـــس التعاون اخلليجـــي، إضافة إلى 
محطـــة إلنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة بقيمة 8 

مليارات دوالر.
ويعتقـــد رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
شركات ”أساســـات“ العاملية، مشاري املرشاد، 
أن التحالفـــات االقتصاديـــة مع الصني خطوة 
إيجابيـــة، فهي تعتبر قـــوة اقتصادية عاملية، 
تتميـــز بالكفـــاءة العاليـــة وقّلـــة التكاليـــف، 
والكويـــت بحاجة إلى توفيـــر العناية الالزمة 
والضروريـــة لهـــذه االســـتثمارات الصينيـــة 
والدولية، وتوفير التســـهيالت التي يحتاجها 

املستثمر األجنبي.
وأشار إل أن إحياء مشروع طريق احلرير، 
ســـيجعل الكويـــت محطـــة رئيســـة لتوصيل 
البضائـــع والســـلع من الصـــني وجمهوريات 
آســـيا الوســـطى إلـــى أوروبـــا ودول القـــرن 
األفريقـــي وبالعكس، وســـيحّول البـــالد إلى 
ملتقـــى جتـــاري ضخم، ونواة شـــبكة خطوط 
حديد عنكبوتية تبدأ مـــن الصني وتنتهي في 

القدس مرورا بآسيا الوسطى.

ــــــع رهاناتها على إعطاء زخم جديد ملشــــــاريع التنمية في الســــــلطة  وضعــــــت الكويت جمي
الصينية من خالل شراكات استراتيجية في إطار مبادرة ”احلزام والطريق“ ويرى محللون 
ــــــة الراكدة في البالد بعد عقود من شــــــلل  أن اخلطــــــوة ميكــــــن أن حترك املياه االقتصادي

املشاريع االقتصادية بسبب التقاطعات بني األطراف السياسية.

الكويت تضع ملف التنمية

االقتصادية في السلة الصينية

الشيخ صباح األحمد:

نريد دورا داعما من الصين 

حتى نصل إلى بناء منصة 

اقتصادية مشتركة

سامي الفرج:

الكويت لها مصلحة في 

أن يعاد بناء طريق الحرير 

القديم بين الشرق والغرب

حجاج بوخضور:

التعاون المشترك له 

انعكاسات إيجابية، منها 

نقل التكنولوجيا للكويت

هيثم الحريري:

الجنسية المصرية يجرى 

بيعها ليس لالستثمار 

ولكن ألشياء أخرى

{عدد شركات صناعة األدوية العاملة في األردن يبلغ 23 شركة ويعمل بها نحو 13 ألف شخص 

ومثلهم تقريبا في مستودعات األدوية}.

هايل عبيدات
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء األردنية

{مؤشر البنية التحتية يعد األهم في المرحلة المقبلة نظرا ألنه مرتبط بالتنمية الشاملة ويعزز 

سعي اإلمارات لتحقيق الصدارة العالمية في مجال البنية التحتية}.

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية في اإلمارات

} القاهــرة – دخلـــت مصـــر مرحلـــة جديدة 
بعـــد أن صادق البرملـــان على إطـــالق كيان 
مالي يدير أصول الدولة، يقول محللون إنها 
خطوة عملية لتحفيز النمـــو رغم التحديات 

الكثيرة التي تعترض احلكومة.
وذكـــرت وكالـــة أنباء الشـــرق األوســـط 
املصرية الرســـمية أمس أن مصر ستؤسس 
صندوقا للثروة الســـيادية برأسمال مرخص 

بنحو 200 مليار جنيه (11 مليار دوالر).
وكان وزير قطاع األعمال العام الســـابق 
خالـــد بدوي قـــد قال في مـــارس املاضي، إن 
”احلكومـــة تدرس تأســـيس صنـــدوق ثروة 
ســـيادي إلدارة الشـــركات احلكوميـــة التي 

تخطط إلدراجها في البورصة“.
ولـــم تـــأت الوكالـــة علـــى ذكـــر برنامج 
اخلصخصـــة، لكنهـــا قالـــت إن ”الصندوق 
يهدف إلى املساهمة في التنمية االقتصادية 

املستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله“.
وللصندوق احلق في املشـــاركة في كافة 
األنشـــطة االقتصاديـــة واالســـتثمارية، مبا 
في ذلك تأســـيس الشـــركات واالستثمار في 
األدوات املاليـــة وأدوات الديـــن األخـــرى في 

مصر واخلارج.
بتأســـيس  املتعلـــق  القانـــون  وحـــدد 
الصندوق، الذي أقره البرملان االثنني املاضي، 
رأس املـــال املصدر للصنـــدوق من ”صندوق 
واملقدر بنحـــو 5 مليارات جنيه  حتيا مصر“ 

(حوالي 280 مليون دوالر) ُيســـدد منه مليار 
جنيـــه (نحـــو 56 مليون دوالر) مـــن اخلزانة 

العامة للدولة عند التأسيس.

االقتصادية  ونقلت صحيفـــة ”البورصة“ 
املصرية عن عمرو اجلوهـــري عضو اللجنة 
االقتصاديـــة بالبرملان قولـــه إن ”الباقي من 
رأس املـــال الصنـــدوق يســـدد وفقـــا خلطط 

االستثمار املقدمة منه خالل ثالث سنوات“.
ويســـمح القانـــون لرئيس البـــالد بنقل 
ملكيـــة أي مـــن األصول غير املســـتغلة ”إلى 
التـــي  الصناديـــق  مـــن  أي  أو  الصنـــدوق 

يؤسسها واململوكة له بالكامل“.
ولـــم تذكـــر الوكالـــة أي تفاصيل بشـــأن 
املوعد املتصور لوصول رأس مال الصندوق 

إلى القيمة التي مت إقرارها في القانون.
وكان البرملان قد وافق العام املاضي على 
قانون اســـتثمار تأخر إقراره طويال لتبسيط 
ممارســـة األعمـــال وتقدمي حوافـــز يأمل في 
أن تعيـــد جذب تدفقـــات النقـــد األجنبي من 

املستثمرين بعد سنوات من االضطرابات.

رأس مال الصندوق 

السيادي والمقدر بنحو 280 

مليون دوالر سيكون من 

صندوق تحيا مصر



تحديات

} القاهــرة – ”ليكــــن املظهــــر كاجلوهر، وليكن 
الظاهــــر كالباطن.. كل ما يحدث في حياتك أنت 
من قمت بجذبه إلى حياتك، لكن عندما تبدأ في 
فهم أفكارك ومشــــاعرك والسيطرة عليها حينئذ 
سترى كيف تصنع واقعك اخلاص وهناك تكمن 
حريتــــك“، تلك كلمــــات قصيــــرة وبراقة يجذبك 
إليها كتاب ”الســــر“، أحد أشــــهر كتب التنمية 
البشــــرية علــــى اإلطالق، التي قد حتول مســــار 
حيــــاة القارئ ومنط تفكيره مــــن خالل حتفيزه 
على االنتباه إلى نظريات نفســــية إنســــانية لم 
تكن محل تفكير لدى الكثيرين، لكن قد تنجح في 
إنقاذه من حالة الشعور باإلحباط ومتنحه أمال 
جديدا حني حتمل ســــطوره سر حتقيق األحالم 

املستحيلة.
للكاتبة األســــترالية روندا  كتــــاب ”الســــر“ 
بايرن، وغيره من عشــــرات الكتب التي تصدرت 
فــــي العقــــود املاضيــــة قائمة املبيعات، يســــلط 
الضــــوء على مســــاهمة هــــذا النوع مــــن العلم 
واألدب فــــي تغييــــر منط حياة النــــاس وطريقة 
نظرتهــــم لألمــــور خاصــــة فــــي طريقــــة جتاوز 
الضغــــوط والصعوبــــات اليومية، وقــــدرة هذا 

العلم على تطوير الذات.
وتالقــــي كتــــب التنميــــة البشــــرية إقبــــال 
فئات عمرية خاصة الشــــباب كمــــا تلفت انتباه 

املشــــاهير، وقد أثــــار جنم كرة القــــدم املصري 
محمد صالح مؤخــــرا جدًال كبيــــرا على مواقع 
التواصــــل االجتماعي لدى ظهــــوره في صورة 
وهو يقــــرأ كتاب ”فن الالمبــــاالة“ للكاتب مارك 
مانســــون، وهــــو رائد أعمــــال انتقد فــــي كتابه 
الصادر عــــام 2016 مــــا وصفه بثقافــــة التفكير 
اإليجابــــي، التــــي روج لها البعــــض على أنها 
مفتاح الســــعادة والثــــراء، ودعا إلــــى التحلي 

بالواقعية وعدم العيش في مثالية زائدة.
وبغض النظر عن الرسالة التي أراد صالح 
إرسالها من خالل ظهوره مع هذا الكتاب، إال أن 
ثمة رسالة أخرى ميكن استنباطها من الصورة 

ذاتها.
لــــم يكــــن صــــالح، العــــب نــــادي ليفربــــول 
اإلنكليــــزي، ســــوى واحد مــــن املاليــــني الذين 
ُأعجبــــوا بكتاب مارك مانســــون. هؤالء املاليني 
هــــم أيًضــــا جزء من ماليــــني أخرى مــــن القراء 
حــــول العالم بــــدأت توجهاتهــــم الفكرية تتغير 
مع صعــــود جنم نوع جديد من كتب املســــاعدة 
الذاتية في مقابــــل تراجع تدريجي لكتب عرفت 

جتاريا باسم ”كتب التنمية البشرية“.
واعتبر متابعون أن كتــــاب ”فن الالمباالة“ 
ال يشبه أي كتب مساعدة ذاتية أخرى موجودة 
فهــــو ينقض فكرة الســــعادة املطلقــــة، ويرى أن 
ثقافتنا اليــــوم تركز على التوقعــــات اإليجابية 

غير الواقعية، وهو أمر غير سليم.
ومتحورت أفكار كتب التنمية البشرية حول 
الدعــــوة إلى التفــــاؤل وتخيل مســــتقبل أفضل 
والتــــزام التفكيــــر اإليجابــــي، والتأكيد على أن 
الطريق األســــهل واألســــرع نحو النجاح يكون 
بتخيل ما يريد اإلنســــان حتقيقه في املســــتقبل 
واإلميان بأنه حــــدث بالفعل، وأن احلصول 

عليه ما هو إال مسألة وقت.
تبــــدو الفكــــرة جذابة وملهمــــة، لكن ما 
يعيبها أنها جتعل اإلنسان يلهث دائًما وراء 
أهداف مادية دون التفكير في الرحلة التي 
عليــــه أن يقطعها لبلوغ أهدافه، فضال عن 
االتهامات املوجهة لكتاب هذه النوعية من 
الكتب وبعض مدربي التنمية البشــــرية، 
بأنهــــم يتربحــــون من خالل بيــــع الوهم 
للناس. كما وقع التشكيك في النصائح 
التي يقدمونها فــــي كتبهم لتحقيق 
الثــــروة احلقيقية، الفتني إلى أنه 
لو كانت فعال ناجعة لكان هؤالء 
أنفســــهم أغنى أغنيــــاء العالم 
إرهاق  إلى  احتاجــــوا  وملا 
أنفسهم في تأليف الكتب 

وإلقاء احملاضرات.
كتــــب  أشــــهر  ومــــن 
التنميــــة البشــــرية كتــــاب 
”الســــر“، الذي حقــــق جناًحا 
كبيــــرا، حيث جتاوزت مبيعاته 
الـــــ 19 مليــــون نســــخة، ومتت 
ترجمته إلى 44 لغة، تقوم فكرة 
الكتاب على ما يعرف 
اجلــــذب،  بقانــــون 
الذي تــــرى الكاتبة 

أنــــه أحد قوانــــني الطبيعة، وتبني أن اإلنســــان 
يجذب إلى حياته األشخاص والظروف والثروة 
وفًقــــا ألفكاره، فــــإن ضبط تردد أفــــكاره بحيث 
تكــــون إيجابية طوال الوقــــت فهو على الطريق 
الصحيح لتحقيق الشــــهرة والثــــروة والصحة 

والعالقات الناجحة.
وفــــي العالم العربي شــــكل الراحل إبراهيم 
الفقــــي، خبير التنمية البشــــرية املصري، حلقة 
الوصل بــــني كتــــب التنمية البشــــرية مبعناها 
التقليــــدي املهتم فقط بالتفكير اإليجابي، وكتب 
املســــاعدة الذاتيــــة وتســــليطها الضــــوء على 

ضرورة اجلد واالجتهاد في كل حلظة. 
وشــــمل منهجه قواعد علم البرمجة اللغوية 
العصبيــــة وهو أحــــد مؤسســــيه، وإن أقر مبدأ 
التفكير اإليجابــــي والتفاؤل، لكن يقرنه بأهمية 
الصبر واملثابرة. وكانــــت إحدى مقوالته ”عش 
كل حلظــــة كأنها آخر حلظة، عش بالكفاح، عش 

بالصبر، عش باحلب، وقّدر قيمة احلياة“.
لكن بدأت األضــــواء تخفت عن كتب التنمية 
البشرية مع تزايد احلديث حول توجهات فكرية 
جديدة، تلفت إلى أن الســــعادة احلقيقية تكمن 
فــــي الرحلــــة الشــــاقة لبلوغ الهــــدف وليس في 
متعة الوصول إليه، وأنه ال معنى في أن يقضي 
اإلنســــان حياته في تخيل هدف مادي رمبا بعد 
احلصول عليه قد ينتابه الندم ألنه لم يســــتمتع 
بكل مــــا كان حوله فــــي احلياة ألجــــل نيل ذلك 

الهدف.

إنسان إيجابي

 قدم مارك مانسون في كتابه ”فن الالمباالة“ 
أبرز األمثلة التي صنعت بطل الشــــباك الثقافي 
اجلديد، وهي كتب املساعدة الذاتية التي أعلت 
مــــن قيمــــة أهمية عيــــش اللحظــــة احلالية بكل 
تفاصيلها، ســــواء كانت مرضية من وجهة نظر 
اإلنســــان أو مؤملــــة، فيما حتذر مــــن خطورة أن 

ينشغل اإلنسان مبستقبله عن حاضره.
دافــــع مانســــون عــــن فكــــرة أن احليــــاة لن 
تســــتقيم، إذا ظل اإلنسان في سعي دائم جلعل 
كل األمــــور مثاليــــة وااللتهــــاء املبالــــغ فيه بكل 
التفاصيــــل، ألن ذلــــك ســــينتهي بنا إلــــى حالة 
الهم املســــتمر، ورأى أن احلل يكمن في جتاهل 
تفاهات احلياة واختيــــار االهتمام فقط مبا هو 
بني أيدينــــا في هذه اللحظة وإعــــادة النظر في 
ترتيب أولوياتنا والتحلي بالواقعية فاحلياة ال 
ميكــــن أن تكون بال مشــــاكل بل ميكــــن أن تكون 

مبشاكل ”جيدة“ إن أحسّنا نظرتنا إليها.
ويبــــدو أن االختيار األهم فــــي احلياة ليس 
أن تعيش سعيًدا في املطلق وحتصل على منزل 
أو سيارة أو شريك مثالي، بل االختيار األفضل 
واألنســــب هــــو أن تواجــــه  الصعــــاب بنضال 

ومثابرة.
ال ننكر أن اجلميع يريد حياة سهلة سلسة، 
لكــــن مبا أن احلياة لن تخلو من األلم فاألنســــب 
تقبل مشــــاكلك اخلاصة كأن تختار نوع الضغط 
النفسي املصاحب مثال لوظيفة أحالمك وتؤهل 
نفســــك لتحمله. لذلك ينصح مانســــون كل فرد 

بأن يعيــــد ترتيب القيم واألولويــــات في حياته 
انطالقــــا مــــن واقعــــه أوال ويتجنــــب األوهــــام، 
وهو ما مينح اإلنســــان فرصة لتحديد األشــــياء 
التي تســــتحق أن يقضي فيهــــا أوقاته ومنحها 
اهتمامــــا دون غيرها. وقد ابتعد مانســــون في 
كتابه عــــن املبالغة فــــي التفاؤل الــــذي تصّدره 
كتب التنمية البشرية، ويرى أنها عبارات متنح 
ســــعادة مؤقتة، ويوضح أن سر القوة احلقيقية 
الدافعة لتحقيق أي إجنــــاز وجتاوز أي عقبات 
هو تقبل اإلنســــان لعجزه وفشــــله وما لديه من 
جوانــــب القصــــور الذاتي واالعتــــراف بها، بل 

وتقبل أكثر احلقائق مرارة وهي املوت.
وحاول مانســــون دحض فكــــرة تخفيف آالم 
النــــاس ومعاناتهم من خالل منحهم أمال زائفا، 
وقال صراحة إن هذا الكتاب ”ليس مرشًدا نحو 
العظمــــة، ألن العظمة في حد ذاتها وهم صنعته 
العقــــول“، وأن مكمن الســــعادة في إدراك جمال 

وبساطة احلياة“.
ويعتبر كتاب ”قــــوة اآلن“ أيًضا أحد الكتب 
الرائدة التي أســــهمت بشــــكل كبير في حتريك 
وعــــي القراء باجتــــاه نوعيــــة كتب املســــاعدة 
الذاتيــــة، وفيــــه يؤكــــد الكاتب إيــــكارت تول أن 
معظم مشــــاكل اإلنســــان في احليــــاة تكمن في 
االنشــــغال بهموم املســــتقبل والندم على أفعال 
املاضي، فــــي حني أنه يغفل عــــن عيش اللحظة 
احلالية واالستمتاع بكل تفاصيلها ويحرم بذلك 

من الشعور بالسالم الداخلي.
ويشرح تول كيفية تطبيق فكرة التركيز على 
اللحظــــة احلالية وقدرتها على إحداث تغييرات 
شــــاملة في حياة اإلنسان، ســــواء على مستوى 
الراحة النفســــية بالتخلص من املزاج الســــيء 
والتفكيــــر الزائد الذي يشــــعر اإلنســــان بالهم 
الدائم، أو على مســــتوى احلفــــاظ على الصحة 
ومنــــع عالمات تقــــدم العمر، أو على مســــتوى 
العثور على شــــريك احلياة املناسب، وغير ذلك 

من أوجه السعادة احلقيقية.
ومــــن الكتب التي صعدت فــــي قوائم األكثر 
مبيعــــا في وقــــت قصير كتــــاب ”قاعدة اخلمس 
وتشــــرح فيه املؤلفة ميــــل روبنس حيلة  ثوان“ 
اكتشــــفتها صدفًة ميكن من خاللهــــا أن يتغلب 
اإلنســــان على كسله وخوفه من اتخاذ القرارات 
والقيام بالواجبات، وتتلخــــص فكرتها في أنه 
في اللحظة التي يشــــعر فيها اإلنســــان بالرغبة 
فــــي القيــــام بشــــيء مــــا يبــــدأ العــــد التنازلي 
”5 -4 -3 -2 -1 ثم يبدأ في احلركة على الفور“.

بحثت روبنــــس بطريقة علميــــة عن حقيقة 
تأثير هــــذه احليلة، ووجــــدت أن ما يحدث عند 
العــــد التنازلي من 5 إلى 1 هو أننا نعطل خدعة 
ينفذهــــا العقل عنــــد القيام باملهــــام املختلفة أو 
اتخاذ القرارات الصعبة، وهي أنه يقوم بتجميع 
املخاوف من اخلطوة التي يقبل عليها اإلنســــان 
ويهتدي إليهــــا وعيه وتبقي عقل اإلنســــان في 

مساحة راحة وأمان.
وفــــي حــــال تأجيــــل اتخــــاذ خطــــوة بعــــد 
التفكيــــر فــــي مــــا نرغب فيــــه يشــــرع العقل في 
تهويــــل حجم املخــــاوف واحتماالت الفشــــل من 
وراء قــــرارك أو خطوتــــك املرتقبــــة، لكــــن عنــــد 

العد 1 -2 -3 -4 -5  نحرم العقل من مساحة املناورة 
واملماطلــــة التي عــــادة يضع فيها احلســــابات 
املنطقية وتنتهي في أغلــــب األحيان بأن يفّضل 
اإلنســــان املكوث في مكانه دون املضي قدًما في 

حياته.
ورغــــم الهالة التي تتمتــــع بها كتب التنمية 
البشــــرية وما يشابهها، إال أنها تبقى محل شك 
كبير حــــول مــــا إذا كانت حقا قائمــــة على علم 
صحيح ونظريات بشرية ونفسية منطقية، وإن 
كانت كذلك، فهل حقا قــــادرة على تغيير الواقع 

وحياة البشر؟

تجارة زائفة

يعتقــــد ُكّتاب األدب والفن والسياســــة وكل 
املؤلفــــني الذين ال يكتبــــون في مجــــال التنمية 
البشــــرية أن كتب التنمية البشرية خدعة كبيرة 
الهــــدف منهــــا صناعــــة الوهم بهــــدف التجارة 
وكســــب املاليــــني دون االكتراث بالقــــارئ الذي 

يتوقع من كاتبه الصدق واألمانة.
ومن جهة ثانية ال نســــتطيع إنكار دور كتب 
التنمية البشــــرية في اكتشــــاف كتب املســــاعدة 
الذاتية التي تعد أحــــد أبرز مراحل تطور وعي 
القراء واملؤلفني في الوصول إلى هذا النوع من 
الكتب. وال شك أن كل من اطلع على سطور هذه 
الكتب انتابه شــــعور بأنه أكثــــر حرية وخففت 
عنه أعباء االنشغال بأمور اتضحت له تفاهتها، 
على الرغم من أنها كانت تســــتحوذ على معظم 
اهتمامــــه ووقته وتفكيره ومجهــــوده. ومبجرد 
االنتهاء من قراءتها سيسعى إلى تغيير نظرته 
إلــــى احليــــاة. ورغــــم اإليجابيــــة ذات املنحــــى 
الواقعي التي سيســــتفيد منها قارئ هذا النوع 
مــــن الكتب إال أنــــه يجب األخذ بعــــني االعتبار 
حتذيرات املختلفني فيها، التي تنبه إلى ضرورة 
عــــدم االنزالق خلف الكلمــــات البراقة واجلذابة 

دون حتكيم العقل.

 السعادة المطلقة غير ممكنة لكن نستطيع التفاؤل بحذر
 [ خبراء ينصحون بالتحلي بالواقعية والتأقلم مع صعوبات الحياة  [ اتهام صناع التنمية البشرية بالتربح على حساب آالم الناس

ــــــت التنمية البشــــــرية فــــــي العالم  ذاع صي
ــــــزات اإليجابية  العربي مــــــن خالل التحفي
خلبير التنمية الراحل إبراهيم الفقي، الذي 
يعد أول من سلط الضوء على هذا العلم في 
املنطقة بهدف حتفيز الشباب العربي على 
تطوير قدراته وعدم االستسالم لصعوبات 
احلياة. ورغم أن الفقي دعا إلى املثابرة دون 
االكتفاء بالتمني واخليال لبلوغ األهداف، 
إال أن بروز كتب املســــــاعدة الذاتية مؤخرا 
يدحض فكرة الســــــعادة الوهمية التي روج 
لها الكثيرون من صناع التنمية البشــــــرية 
كالقول إن كل األحالم املستحيلة بوسعها 
أن تتحقق مبجرد التفكير فيها، حيث يلفت 
هــــــذا النوع اجلديد من الكتب إلى أن أولى 
خطوات مواجهة الضغوط هي تقبل الواقع 
كما هــــــو واالســــــتمتاع باحلاضر حتى ال 
يفقدنا التفكير في املســــــتقبل قيمة اللحظة 

احلالية.

«التنمية البشـــرية تحولت إلى وســـيلة لملء الجيوب ومهنة من ال مهنة له، ودورها الحقيقي هو التحفيز على النجاح ال وســـيلة 
للتغطية على الفشل بذرائع مختلفة}.

مخلص سمارة
أخصائي فلسطيني في التنمية البشرية

لحظات فرح على أنقاض الخراب 
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الدافعـــة  الحقيقيـــة  القـــوة  ســـر 
لتحقيق أي إنجاز وتجاوز أي عقبات 
هو تقبل اإلنســـان لعجزه وفشـــله 

وكل جوانب القصور الذاتي

"
مارك مانسون

أيمن محمود
صحافي مصري

ن أأ
ري ي

لــــم يكــــن صــــالح، العــــب
واحد مـــ اإلنكليــــزي، ســــوى
ُأعجبــــوا بكتاب مارك مانســــ

و و زي ي إل

هــــم أيًضــــا جزء من ماليــــني
ر ب ب و وجب

حــــول العالم بــــدأت توجهاته
مع صعــــود جنم نوع جديد م
الذاتية في مقابــــل تراجع تد
”كتب التنمية ا جتاريا باسم
واعتبر متابعون أن كتــــا
ال يشبه أي كتب مساعدة ذات
فهــــو ينقض فكرة الســــعادة
ثقافتنا اليــــوم تركز على التو
غير الواقعية، وهو أمر غير س
ومتحورت أفكار كتب التن
الدعــــوة إلى التفــــاؤل وتخيل
والتــــزام التفكيــــر اإليجابــــي
الطريق األســــهل واألســــرع ن
بتخيل ما يريد اإلنســــان حتق
واإلميان بأنه حــــدث بالف
عليه ما هو إال مسألة وق
الفكــــرة جذابة تبــــدو
يعيبها أنها جتعل اإلنسا
أهداف مادية دون التفكي
عليــــه أن يقطعها لبلوغ
االتهامات املوجهة لكتا
الكتب وبعض مدربي
بأنهــــم يتربحــــون من
للناس. كما وقع التش
التي يقدمونها فــ
الثــــروة احلقيق
لو كانت فعال
أنفســــهم أغ
احت وملا 
أنفسهم
وإلقاء
ومـــ
التنميــــة
”الســــر“، ال
كبيــــرا، حيث
19 مليــــو 9الـــــ
ترجمته إلى
الك
ب
ا

T االختيار األهم في 
الحياة ليس أن تعيش 

سعيًدا في املطلق 
وتحصل على منزل 

أو سيارة بل االختيار 
األفضل واألنسب هو 

أن تواجه الصعاب 
بنضال ومثابرة



} القاهرة – العالقات السعودية مع الفعاليات 
الروحيـــة المســـيحية، فـــي العالـــم والمنطقة 
العربية على وجه الخصوص، لم تنقطع يوما، 
لكنهـــا توطدت أخيرا في ظل مســـيرة االنفتاح 
والتحديـــث التـــي يقودها ولي عهـــد المملكة، 

األمير محمد بن سلمان.
وضمن هذا التوجه الســـعودي التحديثي، 
والذي بدا يســـير على نســـق حثيـــث، تكررت 
الزيـــارات الرســـمية مـــن مســـؤولين بارزيـــن 
بالمملكة للمقر البابوي للكنيسة األرثوذكسية، 

كبرى الكنائس المسيحية بمصر.
ويـــرى مراقبـــون ومحللـــون أن مثـــل هذه 
الزيـــارات تتماشـــى مع الرؤيـــة الجديدة التي 
طرحها ولي العهد السعودي؛ فضال عن الرغبة 
فـــي تقديم رســـالة وصورة ذهنيـــة جديدة عن 
المملكة للغرب مغايرة لتلك التي كانت تبدو له 

”متشددة“ في أمور كثيرة.
وال يســـتبعد مهتمون بالشأن السعودي أن 
األمور ربما تســـير إلى اســـتضافة السعودية 
للمرة األولـــى، البابا تواضـــروس الثاني بابا 
أقباط مصر. وأشـــار محلل ســـعودي بارز إلى 
أن تلـــك الزيـــارات تعبير عن انفتاح ســـعودي 
على الجميـــع، بعيدا عن االنغـــالق والوصاية 

والتدخل.
اجتماعيـــة  تغييـــرات  الريـــاض  وتشـــهد 
وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة خالل 
اآلونـــة األخيرة، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها 
ولـــي العهد محمد بن ســـلمان. ففـــي 3 يوليو 
الجاري  زار السفير السعودي بالقاهرة أسامة 

نقلي بابا أقباط مصر بالمقر البابوي.
وتعـــد زيـــارة نقلي هـــي الثالثة لمســـؤول 
ســـعودي بارز للمقر البابـــوي في مصر، حيث 
زار هـــذا المقـــر كل من ولي العهد الســـعودي 
محمد بن سلمان في 5 مارس  الماضي، وبعده 

وزير الدولة السعودي للشؤون األفريقية أحمد 
قطان، في 20 من الشـــهر ذاتـــه، والتقى االثنان 

البابا تواضروس.
وقالت الكنيســـة األرثوذكسية بمصر، وفق 
بيـــان، ”إن زيـــارة بن ســـلمان تعـــد أول زيارة 
لولي عهد سعودي للكنيسة القبطية منذ نشأة 

المملكة العربية السعودية عام 1932“.
وخالل تلـــك الزيارة عرض األمير محمد بن 
ســـلمان على البابا، ورموز الكنيسة في اللقاء 

زيـــارة المملكة، دون تحديد موعد. وســـبق في 
أبريل  2016 أن استقبل العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز خالل زيارتـــه للقاهرة 

آنذاك البابا تواضروس.
وكان لقاء الملك سلمان والبابا تواضروس 
بمقـــر إقامة األول بالقاهرة، وفق بيان كنســـي 
مصري، هو األول الذي يلتقي فيه عاهل سعودي 
ببابـــا للكنيســـة القبطية. وخالل لقـــاء األمير 
محمد بن سلمان، قال البابا تواضروس ”نتابع 

بإعجاب التطورات الحادثة في الســـعودية (..) 
التي تســـاهم بشـــكل كبير في تنميـــة المنطقة 
العربيـــة كلهـــا، ونتذكر زيـــارات األنبا مرقس 
(رجل ديني بارز بمصر) للسعودية 3 مرات منذ 

عام 2012، حيث عاد بانطباعات طيبة“.
وقـــال القس بولس حليم، المتحدث باســـم 
الكنيســـة األرثوذكســـية في تصريحات سابقة 
إن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية مؤسســـة 
مصرية ”قامـــت بدور وطني على مدار 20 قرنا، 
وتعبـــر عن مصريتها فـــي كل األحداث التي مر 

بها الوطن“.
وأضاف أن الكنيسة أيضا ”أكبر كنيسة في 
الشرق األوســـط، ومن ثم لها أهميتها ودورها 
الذي يتالقى مع الـــدور اإلصالحي الكبير على 
مستوى األصعدة كلها الذي يقوم به ولي العهد 

السعودي في المملكة“.
ودارت أغلـــب هـــذه اللقـــاءات حـــول عمق 

عالقات الوئام التي تربط بين الجانبين.
وتعـــد الســـعودية أكبـــر داعـــم اقتصادي 
وسياســـي للدولـــة المصريـــة فـــي الســـنوات 

األخيرة.
قال المفكر المصري القبطي، جمال أسعد، 
”إن هذه الزيارات ضمن المتغيرات الســـعودية 
األخيرة، وسياسة االنفتاح التي يتبناها األمير 

محمد بن سلمان“.
وأوضـــح أن تلك الزيارات ”نقلة موضوعية 
إلعالنـــات ســـعودية أخيـــرة، انفتحـــت علـــى 
المسرح والســـينما والغناء والتصريح بقيادة 
المصريـــون  وينتظـــر  الســـعودية“.  المـــرأة 
األقباط ويتوقعون انفتاحا أكبر على الكنيســـة 

األرثوذكسية لما تمثله من ثقل عربي.
وبـــدأت الصـــورة النمطيـــة التـــي ظلـــت 
تتمســـك بها األوســـاط الغربية عن السعودية 
بالتالشـــي، وتشـــكلت قناعـــة راســـخة لـــدى 

الجميع بأن المملكـــة تقوم بخطى حثيثة نحو 
المزيـــد من االنفتاح المدروس دون التخلي عن 
خصوصيتهـــا في العالم اإلســـالمي. وبات من 
الوارد أن تســـتقبل السعودية بابا أقباط مصر 
في ضوء استقبال شبيه لوصول بشارة بطرس 
الراعي، أول بطريرك ماروني يصل السعودية، 

في نوفمبر 2017.
بـــدوره، اتفـــق المحلـــل المصـــري مختار 
غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات 
السياسية واالستراتيجية، مع الطرح السابق، 
بالقول ”إن ما يحدث يتماشـــى مـــع االنفراجة 
غيـــر العادية بالمملكة في الفنون والتعامل مع 

اآلخر“.
محمـــد عبداللـــه آل زولفـــي، عضو مجلس 
الشورى السعودي السابق، والكاتب والمحلل 
السياسي، اعتبر أن تلك الزيارات تأتي ”ضمن 
ما تشـــهده المملكـــة من حالة انفتـــاح على كل 
الثقافـــات، وأتباع المذاهب واألديان، لمواجهة 
مـــن يجعـــل الســـعودية منغلقة على نفســـها 

واآلخرين“.
وأوضح الكاتب أن ”الملك السعودي الراحل 
عبداللـــه بن عبدالعزيز، بـــدأ مبكرا الحوار مع 
الثقافات، واآلن األمير محمد بن ســـلمان يتبنى 
هذا المشروع بشكل عملي وواضح على جميع 
المســـتويات، وهذا واضح في توالي الزيارات 

األخيرة للمقر البابوي“.

} لنــدن – انطلقـــت فعاليـــات منتدى“شـــباب 
صناع الســـالم“، في الثامن من يوليو الجاري 
وتختتـــم اليـــوم، األربعـــاء الثامـــن عشـــر من 
يوليو، ويهـــدف المنتدى إلى بناء فريق عالمي 
مـــن الشـــباب الواعد الســـاعي للســـالم، وذلك 
للمشـــاركة فـــي مبـــادرات وفعاليـــات يدعمها 
األزهر ومجلـــس حكماء المســـلمين بالتعاون 
مع أســـقفية كانتربري، بحيث يتم تنفيذها من 
قبل هؤالء الشـــباب وأقرانهم حـــول العالم من 
أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير 

وسالم.
ويشـــارك في المنتدى 25 شابا من أوروبا، 
قامت باختيارهم أسقفية كانتربري بلندن، و25 
شابا من العالم العربي، قام باختيارهم األزهر 
الشـــريف ومجلس حكماء المســـلمين من عدة 
دول عربيـــة، مع الحرص على تنوع مشـــاربهم 
الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء 

الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.
وكانـــت التحضيرات قد بـــدأت بوصول 50 
مشـــاركا من الشـــباب من عدد مـــن دول العالم 
يمثلون الشرق والغرب، حيث اجتمع المشاركون 
في كلية تشرشـــل في جامعة كامبريدج وعقدوا 
عـــددا مـــن ورش العمـــل التحضيريـــة والتي 
اكتسب من خاللها المشاركون مهارات الحوار 
واالســـتماع لآلخرين وطرح الحلول للمســـائل 

المرتبطة باالختالف مع اآلخر.

واســـتمر برنامج كامبريدج لنحو أســـبوع 
أشـــرف عليه عـــدد من األكاديمييـــن والخبراء، 
كما زار مقـــر انعقاد البرنامـــج األكاديمي عدد 
من المســـؤولين فـــي كل من األزهـــر ومجلس 
حكماء المســـلمين وكنيســـة كانتربري، وأقام 
كافة المشاركين في مقر السكن الداخلي للطلبة 
لمـــا في ذلك من فائدة ومعايشـــة لحياة الطلبة 
ليكتمـــل البرنامج األكاديمي فـــي قصر المبث 

بلندن مقر إقامة المنتدى.
وبـــدأت المرحلة الثانية من االســـتعدادات 
في لندن حيث زار المشاركون كاتدرائية سانت 
بولـــس التاريخية وقاموا بجولـــة في المدينة 
قبل أن يســـتأنف البرنامـــج األكاديمي المقرر 

حتى موعد انطالق المنتدى.
وواصل المشـــاركون فـــي فعاليات ”منتدى 
شـــباب صناع الســـالم“ برنامـــج المحاضرات 
وورش العمـــل المكثفـــة، الذي يعقـــد في كلية 

تشرشـــل بجامعة كامبريدج البريطانية، حيث 
ركـــزت أنشـــطة أيـــام المنتدى علـــى رفع وعي 

الطالب بقيم العفو والمغفرة والتسامح.
وتناولـــت المحاضرة األولـــى، التي حملت 
عنوان ”قراءة في النصوص الدينية“، مجموعة 
نصوص من القرآن والعهدين الجديد والقديم، 
تحـــض على المغفرة والعفو، حيث تم تقســـيم 
الطالب إلـــى مجموعات عمل، ركـــزت كل منها 
علـــى محاولـــة التعمق فـــي هـــذه النصوص، 
واستخراج المعاني الفلسفية والقيم األخالقية 

الكامنة فيها.
أما المحاضـــرات التي تلتهـــا فقد حاولت 
إحداهـــا اإلجابة عن ســـؤال: ”كيف نســـامح؟“ 
تم خاللهـــا تعريف مفهوم الغفـــران، وكيف أن 
الشـــخص المتســـامح يفعل ذلك، ليس فقط من 
أجـــل اآلخرين ولكن أيضا من أجل نفســـه؟ كما 
تطرقت المحاضرة إلى أهمية قيمة التســـامح 
والغفـــران وكيـــف تؤثر فـــي حياتنـــا، ولماذا 
يستطيع شـــخص ما أن يسامح اآلخرين بينما 
يعجز شـــخص آخر عن فعل ذلك، ثم استعرض 
المشاركون نماذج لشخصيات تعرضت لنكبات 
كبيـــرة لكنهـــا اســـتطاعت اســـتعادة توازنها 
والوصـــول إلى حالة مـــن الهـــدوء الروحاني 

والعفو والغفران.
وعقـــب المحاضـــرة، تم عقد ورشـــات عمل 
بعنوان ”العدالـــة التصالحية“، أو ما يمكن أن 
يطلق عليه ضمنيا ”التفاوض“، بمعنى تحقيق 
العدالـــة من خالل وجود وســـيط بين الضحية 
والجانـــي، وقدم المشـــاركون نمـــاذج لمواقف 
تعرضوا خاللها ألزمات وصراعات، نجحوا في 

حلها عبر التسامح والغفران.
وخالل إحدى المحاضرات، تم اســـتعراض 
تجربة مؤسسة ”مشـــروع الغفران“، حيث قدم 
القائمون على المؤسســـة نماذج لقصص تمكن 
أصحابها من تجاوز األزمـــات والصعاب التي 
تعرضوا لها من خالل الصفح والتسامح، وذلك 
بهدف رفع وعي الطالب بأهمية قيم التســـامح 

والعفو في حل الصراعات والنزاعات.
وعقدت جلســـات حوارية بين الشـــباب في 
ما يعرف باســـم ”مجموعـــات االتصال“ بهدف 
فتح نقـــاش حول االنطباعـــات والدروس التي 
تعلموهـــا مـــن محاضـــرات كل األيـــام، وكذلك 

تحفظاتهم أو ما يرونه خاطئا.
التدريبـــي بورشـــة عمل  اليـــوم  واختتـــم 
اســـتعرضت تجربة مشـــروع توأمة المســـجد 
والكنيســـة، وهو مشـــروع مبني على الصداقة 
بيـــن مجموعة من المســـيحيين والمســـلمين، 
ويظهـــر كيـــف يمكن لإليمـــان أن يصبح عامال 
محفزا علـــى العالقات الجيدة مـــع اآلخر، كما 
جـــرى اســـتعراض عدد مـــن نمـــاذج التعاون 
اإليجابيـــة بين األزهر والكنائس القبطية، وفي 

مقدمتها تجربة ”بيت العائلة المصرية“، الذي 
يحظى برعاية شـــيخ األزهر وبطريرك الكنيسة 

القبطية.
 وتم في المنتدى استعراض تجربة مرصد 
األزهر لمكافحة التطرف، وتناول العرض شرح 
فكـــرة إنشـــاء المرصـــد واالســـتراتيجية التي 
يعمـــل بها، وتم طرح عدد من النماذج التي يتم 
واألنشـــطة  رصدها وكذلك الحمالت التوعوية 

والزيارات الدولية ومحاور عمل المرصد.
ويشـــار إلـــى أن رئيـــس مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين أحمد الطيب، قـــرر اإلقامة في مقر 
األسقفية في قصر المبث بعد قبوله دعوة كبير 
األســـاقفة الذي كان في استقباله، حيث جمعه 
لقاء بالملكة إليزابيـــث الثانية قبل أيام، حيث 
تناول فيه الطرفان أبرز ســـبل تحقيق الســـالم 
والحـــوار المنفتـــح علـــى اآلخر تعزيـــزا لدور 

األزهر، ومجلس حكماء المسلمين.
المنتدى، وبشـــهادات المشاركين فيه، ومن 
جنســـيات مختلفة، فاق كل التوقعات، وتميزت 
فيه الورشات التحضيرية التي ركزت على قيم 
التواصـــل وإزالـــة العقبات والحواجز بشـــتى 
أشـــكالها الموضوعيـــة والذاتيـــة والنفســـية 

والثقافية.
ويتوقع المشاركون أن المنتدى سيكون له 
أثره على الشـــباب بصفة خاصة وعلى الثقافة 
فـــي بلدانهـــم بصفة عامـــة، كون كل الشـــباب 

من المشـــاركين فيه مؤثرين فـــي بلدانهم عبر 
مؤسســـاتهم التي ينتمون إليهـــا. وقال حمزة، 
وهـــو أحد المشـــاركين مـــن المغـــرب، إن عقد 
المنتدى بشكل دوري أصبح ال بد منه كونه أول 
مبـــادرة جادة لفتح حوار حقيقـــي بين األديان 
بألســـن شـــابة، مثمنا فكرة المنتدى والمبادرة 
التي قام بها األزهر ومجلس حكماء المسلمين 

وكنيسة كانتربري لجعل هذه الفكرة واقعا.
وأوضـــح أن المؤسســـات الدينية اآلن هي 
المحـــرك األســـاس لالنتقال نحـــو عالم أفضل 
تسيطر فيه قيم الحوار والمواطنة والتعايش، 
لما لها مـــن تأثير على المؤمنين ومتبعيها في 
كل بقاع العالم، مؤكدا أن مشاركته في المنتدى 
غيرت الصـــورة النمطية التي كانـــت لديه عن 
الغرب وأبنائه، وأن القـــراءات التي قاموا بها 
فـــي النصوص الدينيـــة والمقارنة بين ما جاء 
في القرآن واإلنجيل أكدت لهم بحق أننا لســـنا 
مختلفين إلى الحد الذي كنا نظن وأنه ال سبيل 
لعالـــم أفضـــل إال بالحوار وصنـــع الصداقات 

بيننا جميعا.
المؤتمـــر  أن  أكـــدوا  المشـــاركين  جميـــع 
ثـــري بالموضوعات، وأنهـــم تعلموا من خالل 
المحاضرات وورشـــات العمل أساليب الحوار 
الفعـــال وإدارة الصراعـــات والعصف الذهني، 
المجتمعـــات  لبنـــاء  اآلخـــر  اختـــالف  وفهـــم 

والشعور بالسالم الداخلي.

وقالـــت الطالبـــة المصرية مارينـــا عدلي، 
إحـــدى المشـــاركات فـــي هـــذا الملتقـــى، ”إن 
المنتـــدى فخر ألي مصـــري؛ أن يكون جزءا من 
الســـالم“، داعية الشباب إلى محاولة االلتحاق 
بمثل هـــذه الفعاليات لما لها من تأثير إيجابي 
علـــى الســـالم العالمـــي ونشـــره، وأهمية دور 

ومشاركة الشباب في ذلك.
وأشـــار زميلها أندرو ثروت، إلى أن منتدى 
صناع السالم للشباب برعاية الكنيسة واألزهر 
أبرز جوانب الرقي في الحديث عن اإلنســـانية 
فـــي نصوص القرآن واإلنجيـــل، وما فيهما من 

أسس التعايش لمستقبل أفضل لكل البالد.
شـــخصيات عديـــدة التحقـــت بالمنتـــدى، 
وشـــاركت في فعالياتـــه، مثل الســـفيرة نبيلة 
مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخـــارج، وذلـــك عقب تلقيها دعـــوة من أحمد 
الطيـــب شـــيخ األزهر، الـــذي ينظـــم المنتدى 
بالتعـــاون مـــع مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، 

وأسقفية كانتربري البريطانية.
وشـــاركت مكـــرم في ورشـــة عمـــل للطالب 
بحضور شـــيخ األزهر ورئيس األساقفة، فضال 
عـــن مشـــاركتها في لقـــاء المنتدى اإلســـالمي 
المســـيحي ببريطانيا، وحضور عرض نسخة 
تاريخيـــة من المصحف من جامعـــة برمنغهام 
البريطانيـــة، وحفل الختام بقصر المبث، المقر 

الرسمي لكبير أساقفة كانتربري في لندن.

منتدى شباب صناع المستقبل.. ملتقى اإلرادات الطيبة
[ خمسون شابا من العالم وخمسون إرادة للسالم  [ ورشات عمل تمد جسور التالقي وتصنع الحوار

ال ميكن الرهان على املســــــتقبل دون قيم تسامحية، وهذه القيم تندثر وال يصبح لها معنى 
دون أن توجــــــد اإلرادات الطيبة من املؤسســــــات الدينية، ودون أن تشــــــرك الشــــــباب في 
رسالتها اإلنسانية.. كانت هذه األفكار وراء انعقاد ملتقى لندن الذي حمل عنوان “ شباب 

صناع السالم“ مببادرة من األزهر وأسقفية كانتربري في لندن.

اجتماع اإلرادات الطيبة

{برحيـــل رائد الحوار الديني الكاردينال توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين األديان، 
خسر عالم الحوار الديني واحدا من أكبر رموزه}.

رفعت بدر
مدير املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم باألردن

{نشـــيد بـــدور مركز الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيـــز العالمي للحـــوار بين أتبـــاع األديان 
والثقافات في تعزيز قيم الحوار والتعايش وبناء السالم ومكافحة التطرف}.

تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية
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للشـــباب  الســـالم  صنـــاع  منتـــدى 
برعاية الكنيسة واألزهر أبرز جوانب 
الرقي في الحديث عن اإلنسانية في 

نصوص القرآن واإلنجيل

◄

تسامح

خطى سعودية واثقة من االنفتاح

االنفتاح السعودي على الكنيسة المصرية.. قناعة مبدئية ال رسالة سياسية
امللك الســـعودي الراحـــل عبدالله 
بن عبدالعزيز، بـــدأ مبكرا الحوار مع 
الثقافـــات، واآلن األميـــر محمـــد بن 

سلمان يتبنى هذا املشروع

◄



محمـد عبد الهادي

} القاهــرة - فـــي قاعة ال تتجاوز مســـاحتها 
العشرين مترا، غّير فن الجداريات بمصر لونه 
كنشاط  خالعا عن نفســـه عباءة ”الشـــعبوية“ 
مرتبـــط بالشـــارع يكتســـب تباينـــه من ضوء 
الشـــمس، ويلفت أنظـــار الماريـــن الرافضين 
لـــه والمؤيدين، ويصبح فنـــا حبيس القاعات 
الخاصـــة، ال يـــراه إال من يقصدهـــا، وال يميز 
معالمه سوى ما توفره المصابيح الكهربائية 

من إنارة.
شـــقت أول جدارية غرافيتـــي طريقها من 
الشـــارع إلى القاعـــات بـ“جاليري مشـــربية“ 
بوســـط القاهرة، ضمن معرض بعنوان ”تاجر 
البســـاطة“، اختتم األحد، في الذكرى الرابعة 
لرحيـــل طالب كليـــة التربيـــة الفنيـــة، يدعى 
هشـــام رزق، مات غرقا قبل أن يكمل العشرين 
مـــن عمره، شـــارك فيها عـــدد مـــن أصدقائه، 
بهـــدف التخليـــد فقـــط، لكن فرشـــاتهم هربت 
عـــن الســـيطرة، لتصطدم بجوانب سياســـية 

واجتماعية، وإن بدت غير متعمدة.
هشـــام رزق كان من الجيل األول لرســـامي 
الجداريـــات الشـــباب بمصر، وأطلقـــوا على 
أنفســـهم رابطة ”فنانو الثورة“، ليكّون بعدها 
فرقة مســـتقلة تحـــت عنوان ”ســـكالنس“ قّدم 
معها عروضا من الكوميديا الســـوداء انطلقت 
مـــن مبـــادرة ”الفـــن ميـــدان“ بســـاحة ميدان 
عابدين في وســـط القاهرة، وكان الهدف منها 
”إضحاك البسطاء“، فأطلق عليه أقرانه ”تاجر 

السعادة“.
انتشـــر الغرافيتي أو الرســـم على الحائط 
دون إذن صاحب المكان، قبل ســـبع ســـنوات 
بمصـــر، يجمع بيـــن التشـــكيل والكاريكاتير 
والكوميكـــس، وأصبـــح شـــكال مـــن أشـــكال 

االعتراض السياسي.
وضـــّم المعرض، الـــذي اختتـــم منتصف 
يوليو الجاري أعماال ســـابقة للفنان الشـــاب 

وأخرى لزمالئـــه، ذابت جميعا أمـــام اللوحة 
الضخمـــة التـــي جذبـــت األنظار بمســـاحة 5 
أمتار، حتى من اللوحات العارية بالكامل التي 
هدف رســـاموها إلى التعبير مـــن خاللها عن 

قضية الحرية دون قيود.
والتقت جميع أنماط الجداريات في ”تاجر 
الســـعادة“، وعانقت رســـما واحـــدا، به رموز 
فرعونية تتصـــارع مع كتابات عربية، ومعركة 
بين األلوان الدافئة والباردة، عيون حائرة هنا 
ومنكســـرة هنـــاك، صرخات مكتومـــة ووجوه 
يبدو من انطباعاتها اليأس، وفقدان البوصلة.
بـــدت الخلطـــة مهضومـــة مـــع اشـــتراك 
عشرين شـــخصا في إعدادها من ذوي الميول 
واالنتماءات المختلفة، جمع بينهم الدفاع عن 

حرية التعبير، وكل منهم رســـم ما تمليه عليه 
فرشـــاته دون رقيب أو ســـلطة أعلـــى منظمة 
تنتقي منها وفقا لتوجهاته، ليتســـم الرســـم 

بالخصوبة والتلقائية المباشرة.
لـــم يتـــرك رســـامو الجداريـــة توقيعـــا 

كالمعتـــاد. الـــكل ذاب مـــن أجـــل هدف 
إبقـــاء اســـم الصديـــق الراحل في 

عمل فني مستوحى من أفكاره، 
اكتفـــوا فقط بعبـــارة صغيرة 
الخاصـــة  صفحتـــه  علـــى 
نصهـــا  فيســـبوك  بموقـــع 
”ســـأظل طويل الشعر مهلهل 
المالبـــس مقطع الحذاء حتى 

ينفـــض مـــن حولي مـــن يهتم 
من  حولي  ويتجمـــع  بمظهـــري، 

يهتم بجوهري“.
ال تتضمن الجدارية شـــعارات سياســـية 

مثل التي خّيمت على رسوم ”الغرافيتي“ خالل 
عهـــده الذهبـــي (2011 ـ 2013)، وتبدو للوهلة 
األولى رسوم متنوعة ومعالجات فوتوغرافية 

لمواضيع مختلفة، بينهـــا أربع صور لجنازة 
ألحد الشـــهداء ظاهرة، وأربـــع أخرى ُمُموَهة، 

لكنها مليئة بالرسائل السياسية المبطنة.
فيها أيضا حضور بـــارز للحيوانات التي 
يمكن تأويل اســـتخدامها ناحية التشـــاؤم 
مـــن المســـتقبل، طائر الغـــراب الناعق 
المرتبـــط فـــي الثقافـــة الشـــعبية 
بالشـــؤم، كلب بوليســـي مدرب 
في وضع الهجوم، أسراب من 
النمل تسير بال هوية في كل 
مكان شـــبيهة في تلميح إلى 
عن  الباحث  الهائم  الشـــباب 

بوصلة لحياته.
وســـط  اإلشـــارات  تتجمع 
الجداريـــة حـــول يديـــن تحمـــل 
إحداهمـــا بندقيـــة آليـــة واألخـــرى 
مسدًســـا ضخما، كما تتزايد الرســـائل أكثر 
مع اســـتخدام بعض اآليـــات القرآنية التي تم 

اختيارها وتكرارها داخل الجدارية.
تحدثـــت ”العـــرب“ مـــع خمســـة فنانيـــن 
مشـــاركين بالمعرض، رفضوا ذكر أســـمائهم، 
بحكم أن العمل جماعي وال ســـبيل لتقديم أي 
اســـم على المجموعـــة، وأكـــدوا أن الجدارية 
”تجريبية“ وهدفها الدفاع عن الفن المســـتقل 
وفتـــح المجال أمـــام أجيال تتطلـــع إلى الفن 
واإلبداع، دون قيود وال تتجاوز في عرفهم ذلك 

المعنى.
وفقـــا للفنانين الشـــباب، لم يعد الشـــارع 
مكانـــًا مؤهال لممارســـة ”الغرافيتي“ صاحب 
فالجداريات  واالجتماعـــي،  السياســـي  البعد 
المسموح بها حالًيا هي الرسوم الطبيعية أو 
الهندســـية التي يتم فيها ابتزاز طالب الفنون 
الجميلة بتلوين أسوار منشآت، وبعدها تضع 
شركات الدهانات التي تبّرعت باأللوان اسمها 

تحت العمل في دعاية مجانية.
لعب فن ”الغرافيتي“ دورا بارزا في االنتقاد 
السياسي على مدار المرحلة االنتقالية بمصر 
وتم تطويره ليحمل طابعا كوميديا ســـاخرا، 
لكن لم تتغيـــر نظرة الحكومـــات الالحقة عن 
مجرد ”مجموعـــة مراهقين“، يقومون بتلطيخ 
الجدران وتشـــويهها وكتابة عبارات هجومية 
ليـــس لها عالقة بالحربـــة وتضع تحت طائلة 

جرائم السب والقذف.

أحمد رجب

} القاهــرة – المكان في الرواية الفلســـطينية 
كمـــا هـــو فـــي الحيـــاة، يتبـــادل األدوار مـــع 
الشخصيات، التي تحمله في داخلها بينما هو 

يحتويها.
وهذا يتجســـد بشـــكل جلـــّي فـــي روايات 
الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف، حيث تواجه 
شـــخوصه واقعها المـــأزوم وحالـــة االغتراب 
القســـري التي تعيشـــها باجترار حكايات من 
الماضـــي أو بالحلـــم، ذلـــك لتســـتعيد توازنا 

مفقودا.

شعرية األمكنة

خمســـون عامـــا تفصل بين صـــدور رواية 
يحيـــى يخلف األولـــى ”نجران تحـــت الصفر“ 
2017، لم يكف  1967، والعاشـــرة ”اليد الدافئة“ 
خاللهـــا الكاتب عن البحث عن أشـــكال للكتابة 

تناســـب أحوال الشخصيات وما تمر 
به مـــن أهوال. وقد حظيـــت تجربته 
ودارســـين  نقاد  باهتمام  اإلبداعيـــة 
منهم الدكتورة عاليـــة الصفدي في 
كتابها ”شعرية األمكنة في روايات 
يحيى يخلـــف“، الصادر حديثا عن 

دار المعتز بعمان.
تخلص الدراســـة إلى تصوير 
روايـــات يحيـــى يخلـــف للمكان 
المرجعـــي الحقيقي فـــال وجود 
عنـــده ألماكـــن متخيلـــة، حتـــى 
عناوينـــه احتفت بالمـــكان مثل 
“نجـــران تحت الصفـــر“ و”نهر 
و“بحيرة  يســـتحم في بحيرة“ 

للمـــكان  كان  كذلـــك  الريـــح“  وراء 
الفلسطيني حضور واضح في إبداعات يخلف.

والكاتـــب يوظف المكان في رواياته ليحمل 
دالالت خاصة تتعلق بكونه مكانا مفقودا يقابله 
المنفى، والمخيم بما فيهما من عذابات تعانيها 
الشخوص. فحتى لو كانت الشخصيات تعيش 
في المنفى فإنهـــا تعتمد في تصويرها للمكان 
على الذاكرة المشحونة بصور متعددة وأنماط 
مختلفة له. وفي روايات يخلف أمكنة مرجعية 

محددة بمناطـــق معروفة ذات وجـــود واقعي، 
لكنها خضعت النتقاء دقيق من جانب الروائي 

حتى تتمّكن من حمل ما يريد من دالالت.
ويعتبـــر يحيى يخلف واحدا من الروائيين 
الذين يستطيعون التمييز بين الوطن السياسي 
والوطـــن الروائـــي، فتمّكنوا مـــن التعبير عن 
مآســـي التهجير ببعدها اإلنساني. وقد تعمق 
في أمكنته سواء كانت مفتوحة أم مغلقة، مدركا 

العالقة بينها وبين الزمان والشخوص.
ليست المدينة مجرد جزء من المجتمع، بل 
هي البوتقة المستوعبة لنتاج اختالط الشعوب 
واألعـــراق وامتـــزاج ثقافاتهـــم، وفـــي روايته 
األولى “نجـــران تحت الصفر“ 
احتفى يخلـــف بالمدينة، التي 
وصفها الضابـــط بأنها مخيفة 
وذات أســـنان حادة، كذلك يراها 
شـــخص آخر “قاسية وبال قلب، 
نجران زوجـــة أب ظالمة“، بينما 
يرى كمـــال الغـــزاوي أن الحرب 
الطاحنـــة التي تشـــهدها المدينة 
بيـــن الجمهورييـــن والملكيين في 
ضد  الرجعيـــة  معركـــة  جوهرهـــا 
التقدم، ويرى أن تخّلف المدينة من 

أسباب ضياع فلسطين.
تفـــاح المجانين“  وفي روايـــة “ 
يصف الروائي مخيم إربد في شمال 
األردن بأنه “بقعة من بالد الغربة والشـــتات“، 
وفي ”نشـــيد الحياة“ نجد بيـــروت -من وجهة 
نظـــر الـــراوي- مركزا للثورة لذلـــك تحاصرها 
إســـرائيل، وفي ”بحيـــرة وراء الريح“ نرى من 
خالل أوراق عبدالرحمن العراقي المتطوع في 
جيش اإلنقاذ، صورة بغداد فترة نوري السعيد. 
وتصـــور الروايـــة طبريـــا ومدنا فلســـطينية 
أخرى، ومحاوالت تصديها لهجمات الصهاينة 

المدججين بالسالح اإلنكليزي، ملتقطا بدايات 
رحلة الشتات والغربة.

كذلك نجد ألريحا حضورا طاغيا في رواية 
”نهر يستحم في البحيرة“ التي تزدحم بالمدن، 
بين مـــدن يزورونها وأخرى يمـــرون عليها في 
مســـاراتهم، أو مدن تزورهم مـــن خالل الذاكرة 
المشـــحونة بالتفاصيل، وهكذا اختلفت أشكال 
حضـــور المدينة في روايات يحيى يخلف، لكن 
في ”تلك الليلة الطويلة“ تشكلت صورة المدينة 

من حوارات الشخوص أو من خياالتهم.

المخيم والبيت والسجن

المخيـــم هو ظاهرة مكانية جديدة فرضتها 
النكبة، وتشـــترك كل المخيمات برغم اختالف 
أماكـــن وجودهـــا في كونهـــا تجّســـد اغتراب 
الفلســـطيني وما يتعرض له من قهر، فانتقلت 
مـــن الجغرافيـــا لـــألدب. وفي روايـــات يخلف 

يصـــوغ المخيم شـــخصيات ســـاكنيه، ويحدد 
نمـــط حياتهم، ويشـــكل عالقاتهـــم وفقا لعرف 
اجتماعي خاص كما نجد في روايتيه ”نشـــيد 
الحياة“ و“تفـــاح المجانين“، حتى في ”نجران 
تحت الصفر“ حضور المخيم عبر ذكريات كمال 
الغزاوي إذ ذّكرته به بيوت الصفيح في نجران.
ويالحظ القارئ لروايـــات يحيى يخلف أن 
نظرتـــه للمخيم واقعية ترتبـــط بالفقر والجوع 
وانتظار إمدادات وكالة غـــوث الالجئين، لكنه 
يكن مجـــرد مكان مؤقـــت لإلقامة بـــل يصوره 
كرمز للوجـــود الفلســـطيني، وكمركز النطالق 

المقاومة.
كمـــا الحظـــت الناقـــدة عاليـــة الصفدي أن 
روايات يحيى يخلف حفلـــت باألمكنة المغلقة 
مثـــل البيـــت والمقهى والســـجن والمعســـكر 
والمستشـــفى، وتتقـــارب أو تتباعد صور هذه 
األمكنة تبعـــا الختالف موضوع الرواية. فمثال 
فـــي ”نجران تحت الصفر“ لـــم يقف عند البيت 

كثيرا، ولم يهتم بوصفه، بل يرد ذكره في جملة 
عابـــرة مثل “صمتت بيوت نجـــران“، بينما في 
”تفاح المجانين“ نرى البيـــت بصورة مغايرة، 
فقد أرادها الروائي مجرد مكان للنوم أو لتناول 
الطعـــام، لذا وصف البيـــت بأنه “حوش يغص 
بالمســـتأجرين“، وفي ”نشـــيد الحيـــاة“ يفتقر 
البيت إلى أبســـط المرافق في إشارة إلى بؤس 

أحوال ساكنيه.
أما السجن، وسواء كان سياسيا أم ألسباب 
أخرى فهو فضاء للقهر واســـتالب الحرية، ولم 
يصـــوره يحيى يخلف إال في روايتيه األوليين، 
ففـــي ”نجران تحت الصفر“ كان مكانا رئيســـا 
ليالئـــم موضوعها، وجســـدته الرواية ســـواء 
من خـــالل الوصـــف أو ذكريات الشـــخصيات 
وأحاديثهم المتبادلة، أمـــا في تفاح المجانين 
فـــكان المخفر مكانـــا موازيا للســـجن، فهو لم 
يحقق الحماية للشـــخوص بل قمـــع حرياتهم 

ومارس العنف ضدهم.

} أبوظبي - تنطلـــق فعاليات الدورة الـ14 من 
مهرجان ليوا للرطـــب، الذي تنظمه لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
وتســـتمر  يوليـــو،   18 األربعـــاء  بأبوظبـــي، 
لغايـــة 28 يوليو 2018 بمدينة ليـــوا في منطقة 

الظفرة.
وبهـــذه المناســـبة، عقدت اللجنـــة مؤتمرا 
صحافيـــا تحدث فيـــه فارس خلـــف المزروعي 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، وعبيد خلفان 
المزروعـــي مديـــر مهرجان ليـــوا للرطب مدير 
إدارة التخطيط والمشاريع فب اللجنة، وسعود 
عبدالعزيـــز الجســـمي رئيس قســـم الفعاليات 
الســـياحية فـــي دائـــرة التنميـــة الســـياحية 
بعجمان، وذلك مساء االثنين في مجلس محمد 
خلف بأبوظبي، حيث تم الكشـــف عن تفاصيل 
المهرجـــان وأبـــرز الفعاليـــات المصاحبـــة له 

والتي ستقام على مدار 11 يومًا.
وفي هذا اإلطار أكد فارس خلف المزروعي 
على أن الثقافة والتراث جزء رئيس في حياتنا 
 14 ـِ اليومية، قائال ”نلتقي بكم اليوم لالحتفاء ب
عاما على انطالق مهرجان ليوا للرطب، أحد أهم 
المشاريع التي أخذت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي على 
عاتقها مســـؤولية إنجازهـــا واالرتقاء بها إلى 

أعلى المستويات وجعلها أسلوب حياة“.
من جانبه، قال عبيد خلفـــان المزروعي إن 
فعاليات المهرجان هذا العام تتضمن مســـابقة 
”مزاينـــة الرطـــب“، كمـــا ينضـــم المهرجان من 
ومسابقة  جديد مســـابقة ”المانجو والليمون“ 
ســـلة ”فواكـــه الـــدار“، إضافـــة إلى مســـابقة 
”المزرعـــة النموذجية“، والتي تم اســـتحداثها 
فـــي المهرجان لتكريـــم ودعم أنظـــف وأفضل 

مزرعة.
ويعد مهرجان ليـــوا للرطب واحدا من أهم 
الفعاليات التراثية والثقافية التي يتم تنظيمها 
فـــي اإلمـــارات، ويشـــهد المهرجان هـــذا العام 
إضافة فئة جديدة، وهي فئة إمارة عجمان التي 
أطلقـــت خالل فترة المهرجـــان العام الماضي، 
إضافة إلـــى فئة أشـــجار اللوز. كما سيشـــهد 
زيـــادة فـــي الجوائـــز المخصصـــة للمزارعين 

وللجمهور على حد سواء.
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الرطب ثقافة الغرافيتي بمصر يهجر الشارع ويدخل القاعات المغلقة

متجددة في اإلمارات 

عن دار بتانة صدر كتاب {ليالي محفوظ في شبرد} للباحث إبراهيم عبدالعزيز. الكتاب يتضمن ثقافة

122 ليلة من ليالي الصالون وحوارات شيقة مع محفوظ.

صدر حديثا عن منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر بالرباط كتاب جديد للباحث عبدالحق 

املريني، بعنوان {نظرات في اإلبداع العربي والحضارة املغربية}.

الوطن السياسي والوطن الروائي.. سجال الجغرافيا واألدب
[ روايات يحيى يخلف تجسد األماكن التي تحفظها الذاكرة الفلسطينية  [ أماكن حقيقية تهرب من الواقع إلى الروايات

لكل إنســــــان وطن يعيش فيه، لكن الفلسطيني يحمل وطنه في قلبه، فمن يعيش في املنفى 
قســــــرا، ينســــــج في ذاكرته وطنا متخيال، يحيا على أمل العودة إليه، ويرســــــم له صورا 
حتفظها الذاكرة، يستدعيها كلما هاج احلنني واستبد به، مما أوجد عنده ارتباطا شعوريا 

دائما باملكان. ولهذا حضر املكان بقوة في الرواية الفلسطينية.

يبحث فن الغرافيتي مبصر اآلن عن متنفس للحياة، بعدما ضاقت به اجلدران في الشوارع 
التي طاملا عانقته بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ليجد ضالته أخيًرا في بعض القاعات املغلقة، 
مســــــتثمًرا أركانها إلعادة تقدمي نفسه كفن أصبح محبوسا ويعاني التضييق، ويبحث عن 

طريقة للحياة حتى ولو كان في األسر.

فلسطين من األرض إلى المخيم إلى الشتات

فن يمزج كل الفنون
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أحمد مروان

} القاهرة - محي الدين ابن عربي، قمة شامخة 
بأسرارها وعلومها وإلهامها، قمة من أعظم ما 
وصل إليـــه الخيال اْلُمَحلِّق فـــي ميادين العلم 
والفلســـفة والديـــن، قد أحاط القمـــة صاحبها 
، حتى غدا الوصول إليها  بالصعاب والمشـــاقِّ
ضرًبا من الكفاح الذي ال ينتهي، وغدا المرتَقى 

قاسًيا مرهًقا حتى لجبابرة األجنحة.
يقدم الكاتب طه عبدالباقي سرور في كتابه 
“محـــي الدين ابن عربي“ دراســـة شـــاملة حول 
شـــخصية ابن عربي ونشأته وتصوفه وظروف 
عصـــره، وقد صـــدر الكتاب فـــي طبعته األولى 
عام 1955 وأعادت “وكالـــة الصحافة العربية – 

ناشرون“ نشره في طبعة جديدة مدققة.
لقد درج التصوف مع الفكر اإلســـالمي منذ 
يومه األول، يصعـــد بصعوده ويهبط بهبوطه؛ 
ا،  كما تدرجت المعارف الصوفية تدرًجا طبيعّيً
مـــن الزهد والعزلة والذكـــر والتصفية القلبية، 
ومـــا يلهمه صفـــاء القلب مـــن فهٍم فـــي كتاب 
الله، وإدراٍك ألســـرار كالم رســـوله، كما نشاهد 
فـــي صوفية القرن األول إلى ســـمات امتاز بها 
القـــرن الثانـــي؛ إذ انتقل التصـــوف إلى آفاق 
أرحب وأشـــمل، إلى معارف الروح وإلهاماتها، 
ومعانـــي المحبة وأقباســـها، وحنيـــن القلوب 

وأشواقها، وتعددْت مدارس التصوف، وتعددت 
ألوانه وطرائقه ومذاهبـــه، تعدًدا ظهرت آثاره 
واضحـــة مشـــرقة في صوفيـــة القـــرن الثالث 
والقرون التالية، فمدرســـة سعيد بن المسيب، 
وهـــي مدرســـة التصـــوف الممـــزوج بالفقـــه 

والتوحيد، بلغـــْت ذروتها في األعالم 
الغزالي والرفاعي والجيالني.

أمـــا مدرســـة إبراهيم بـــن أدهم، 
وهي مدرســـة التصوف الذي ِسَمُته 
ذا  فأنجبـــْت  المشـــبوبة،  المحبـــة 
المتحدثين  أكبـــر  المصري،  النون 
عن النفس ومقاماتها، والبسطامي 
العَلم الفـــرد في توضيـــح حاالت 
مراتـــب  أســـمى  وهـــي  الفنـــاء، 
المريديـــن وأعلى قمـــة المحبين؛ 
حيـــث تنكشـــف فـــي ســـاحاتها 
الحقائق اإللهيـــة المكنونة على 
غير أهلها، وحيث تسمو الروح 

في رحابها إلى مرتبة الفيض واإلشراق.
ثم يأتـــي َدْور الكمال الصوفـــي، ممثًال في 
شـــيخ الطريقة الُجَنْيـــد، وَدْور اإلبـــداع الفني 
ج، الذي شـــرب من  في المحـــب الفانـــي الَحالَّ
كأس الحب، حتى انتشـــى ثـــم غرق؛ فكان فتنة 
للنـــاس، كما يأتي دور الكمـــال العلمي متجلًيا 
في العبقري شـــهاب الدين السهروردي؛ رئيس 

اإلشـــراقيين، وابـــن ســـبعين الصيقلـــي إمام 
رين وعمدة الشارحين. اْلُمَفسِّ

فـــإذا نمْت للتصـــوف في القـــرن الخامس 
ـــزة بِســـَمات  الهجـــري مدرســـة جامعـــة، ُمميَّ
وعالمات، لها عناصرها وعلومها، وأساتذتها 
ومريدوهـــا، فإن التصوف شـــهد إماما جامعا 
هو محـــي الديـــن ابـــن عربي، 
الذي كان مقامـــه من التصوف 
كلمة اإلمام صفي الدين «الجنيد 
ـــي المريديـــن، ومحي الدين  ُيربِّ
ُيربِّي العارفين»، وتربية العارفين 
–وهـــم َمْن ُهْم– قمـــة في التصوف 
د بها، فهو أولهـــا وهو أيًضا  تفـــرَّ

ختامها.
يقول مؤلـــف الكتاب جاء محي 
الدين في العصر الذهبي للحضارة 
اإلســـالمية األندلسية، عصٍر مأهول 
بالعلماء، عامر األفق بنجوم السماء، 
فلمـــا َألَقى من فيض مـــا َتلقَّى بياَنه 
وهداه، خشـــعت له القلوب، ودانت له العقول، 
ف في رحاب العالم اإلســـالمي، كالغيث  ثم َطوَّ

أينما َحلَّ هطل فأنبت وأحيا.
فيهـــا  ُوجـــد  التـــي  األندلســـية  وللبيئـــة 
محـــي الدين تأثير حاســـم في حياتـــه، فبينما 
كان المشـــرق اإلســـالمي يمـــوج بطوائف من 

الملـــل والنحل والمذاهب، وأمـــم من الخوارج 
والمرجئة، ومجادلين من األشاعرة والماتردية 
والمعتزلة، وبينما كانت هذه الطوائف تتصارع 
وُتْفِني حيويتها فـــي التطاحن، كانت األندلس 
تحـــت أجنحة الرحمـــة أمة واحدة متجانســـة 
ة الجدل والحوار،  دة المذهب، رِضيَّ الفكر، موحَّ
ولهذا لم ُيْفِن محي الدين حياته صراًعا وقتاًال، 
كما فعل الغزالي الذي سبقه بقليل في المشرق 
في حروبه ومجادالته، مع الفالســـفة والفقهاء 

ورجال المذاهب.
مـــن  مســـتعر  بـــُأواٍر  حياُتـــه  َتَلـــظَّ  ولـــم 
الخصومات العنيفة، كما نشاهد في ابن تيمية 
في المشـــرق أيًضـــا بعده بقليل مـــع القرامطة 
والفالســـفة والصوفيـــة وغيرهم، بـــل امتازْت 
حياتـــه بالهـــدوء والصفاء والتفـــرغ المطمئن 

د والتلقِّي. للتعبُّ
ة صفٌة أخـــرى واضحة في حياة محي  وَثمَّ
الدين، فعلوُمه علوُم كشـــف وفيض، وهو يقول 
ة وفكر؛ وإنما  في صراحة إنـــه ال يكتب عن رويَّ
عن َنْفٍث فـــي ُروعه، وأن تصانيفـــه من خزائن 
القرآن، وقد ُأعطي مفاتيح الفهم فيها واإلمداد 

منها.
وإذا كان ابـــن عربـــي قد َســـِلم مـــن الجدل 
والخصومة في حياته، فقد انطلقِت العواصف 
ا  فـــي أثره هـــادرة، فقـــد ترك فـــي الدنيـــا دوّيً

اختصمت فيه وتصارعت حولـــه العقول. فهو 
القطب اإلمـــام، والعاِلم الفرد األوحد عند رجال 
التصـــوف، وهو الزنديق المتفلســـف، الهاتف 
بالحلول ووحدة الوجود عند الماديين وبعض 
الفقهـــاء الجامدين، ولكن هـــؤالء وهؤالء –وإن 
لم يختصموا  تجادلوا وتصارعوا في عقيدته– 
فـــي علمه، ولم تجرؤ ألســـنُتهم على االنتقاص 

منه.
ونذكـــر أن مـــن الموضوعـــات الهامة التي 
تناولها الكتـــاب عالوة على ســـيرة ابن عربي 
وتأثيـــره الجدال بين ابن رشـــد ومحي الدين، 
والعلم النظري واللَّدني، والمقامات واألحوال، 
كما تطـــرق الكتاب إلى المـــرأة في حياة محي 
الديـــن، وِصَالتـــه بالملوك، والنهـــج الصوفي، 
ليذهـــب إلى كشـــف عالقة محي الديـــن بالِفَرق 
اإلسالمية وتفاصيل الحب اإللهي، وصوال إلى 

أثر محي الدين في النهضة األوروبية.

لمى طيارة
 

العربيــــة  الدراميــــة  األعمــــال  اســــتطاعت   {
المقتبســــة من أعمال عالمية والتي كانت من 
إنتاجات ورش الكتابة الدرامية أن تتأقلم مع 
البيئة العربية من حيث الثقافة واألعراف وأن 
تحجــــز لها مكانا على الشاشــــة العربية وفي 

قلوب الجمهور العربي.
مــــن هذه األعمال وربمــــا أهمها على وجه 
الخصوص، تلك التي نتجت عن الورش التي 
أســــس لها وأشــــرف عليها الكاتب المصري 
الموهــــوب تامــــر حبيــــب، الذي عــــرف بقلمه 
األّخاذ ســــواء علــــى صعيد الكتابــــة الدرامية 
(ســــينما وتلفزيونــــا) أو على صعيــــد كتابة 
األغنية، ونذكر من إنتاجاته مسلسل ”طريقي“ 
و“حالوة  و“ليالي أوجيني“  و“جراند أوتيل“ 

الدنيا“ و“ال تطفئ الشمس“، وغيرها.
والمالحــــظ ان معظم تلك األعمــــال، إن لم 
نقل كلها، ارتبطت باسم الكاتبة إنجي القاسم 
وزميلتها سماء عبدالخالق، الكاتبتين اللتين 
التحقتا بتلك الــــورش، ولكنهما فازتا بحصة 

األسد فيها.

ورش الكتابة

تقول إنجي القاسم في حديثها لـ“العرب“ 
لقد ”بــــدأت رحلتي مع الكتابــــة الدرامية، من 
خــــالل تامر حبيب الــــذي تربطنــــي به عالقة 
صداقة، تســــمح لــــي بإبداء الــــرأي والتعليق 
آرائــــي  وكانــــت  وانتقادهــــا،  أعمالــــه  علــــى 
وتعليقاتــــي حول ما يكتــــب تعجبه، فمنحني 
فرصة في إحدى ورش الكتابة، وكلفني بكتابة 
الذي  حلقة كاملة من مسلســــل ’جراند أوتيل‘ 
عــــرض في رمضــــان 2017، ومن حســــن حظي 
أن الحلقــــة األولى التي كلفــــت بكتابتها نالت 
إعجابــــه ولــــم يعّدلها كما جــــرت العادة حين 
يقــــوم رئيس الورشــــة مثــــال بتعديل أصوات 
الشــــخصيات وغيرها، بل أكثر مــــن ذلك كان 
فخورا بي وحــــدث الناس عنــــي وكيف أنني 
أكتــــب للمرة األولى ومع ذلك لم يجد ما يعّدله 
في كتاباتي، فتابعت معــــه الكتابة في جراند 
أوتيل، وفي العام التالي كان يجهز لمسلســــل 
’ال تطفئ الشمس“ فدعاني إلى المشاركة معه، 
فرشحني  إلى أن جاء مسلسل ’حالوة الدنيا‘ 
للشــــركة المنتجــــة برفقة العديد مــــن الّكتاب 

ولكن فــــي النهاية لــــم يبق غيرنا أنا وســــما 
عبدالخالق“.

وكتابة الدراما للــــورش مذاهب ومدارس، 
ولكن مدرســــة تامر حبيب كما تقول القاســــم 
تعتمــــد على مبدأ الحلقــــة الكاملة وليس على 
مبدأ الخطوط الدرامية أو الشخصيات. تقول 
الكاتبــــة ”إننا نكتــــب األفكار والشــــخصيات 
والكاريكاتيرات، كما نبني تاريخ الشخصيات، 
ونجهــــز العمود الفقري للحلقة كاملة، من أين 
تبدأ األحداث وأيــــن تنتهي، ثم نتوجه لكتابة 
الحلقات بشــــكل منعزل، ونعود إلى الورشــــة 
لنقرأ ما كتبناه، ونســــمع المالحظات، ونعدل 
بحســــب التعليقــــات المتفق عليهــــا، والنقاط 
التي تناقشــــنا حولها، وهي مدرســــة تختلف 
عــــن غيرها من مدارس الكتابة والورش، التي 
ترتبط بالشــــخصيات وخطهــــا الدرامي، كأن 
يتكفــــل كاتب معين بشــــخصيات معينة، وأنا 
فعليــــا ال أفهــــم كيف ُتْمكن الكتابــــة بمثل تلك 

الطريقة“.
وعن الســــبب الرئيســــي في االعتماد على 
فورمــــات مكســــيكية أو إســــبانية وغيرهمــــا 
فــــي جل األعمــــال التي كتبتهــــا، تعتبر إنجي 
ذلــــك نوعا مــــن االســــتثمار الجاهــــز لنجاح 
العمل فــــي بلــــده األصلي، وهو أمــــر تفضله 
الشــــركات الكبرى كضمان للنجــــاح وبالتالي 
البيــــع، ولكننــــا في معظم األعمــــال ال نقتبس 
بشــــكل كامــــل مــــن فورمــــات تلــــك األعمــــال، 
بقدر ما نســــتوحي منها، فنحن ككّتاب دراما 
ال نقتصــــر على إجراء تعديل عليها لتناســــب 
البيئة والثقافة العربيتين، بل نقوم بتغييرها 
بشــــكل شــــبه تام، بحيث ال يبقى من أصولها 
ســــوى قدر ضئيل ال يتجاوز الثالثين بالمئة.

وتضيــــف القاســــم ”نحن لســــنا مترجمين أو 

مقتبســــين مــــن تلك األعمــــال، بقــــدر ما نحن 
مســــتوحون منهــــا خطوطــــا دراميــــة، نعيد 
حياكتهــــا من جديد بشــــكل كامــــل، إلى درجة 
أن هنــــاك عوالم جديدة كاملــــة غير موجودة، 
نقوم بخلقها، وهذا التعديل الكبير في العمل 
يشــــكل أيضا عبئا كبيرا علينــــا، وربما يكون 
من األســــهل أن نكتب عمال كامــــال من البداية 

إلى النهاية ونحن أحرار في طريقة كتابته“.
وتذكــــر الكاتبة كيــــف أن المنتــــج محمد 
مشــــيش كان قد وعــــد بمؤتمــــر صحافي بعد 
عرض مسلســــل ”ليالي أوجيني“ الذي عرض 
فــــي رمضــــان 2018، ليعلن فيــــه أن الكتاب لم 
يتخطوا في اقتباســــهم من العمل األصلي إال 
ما نسبته العشــــرة بالمئة، بينما ما تبقى من 
أحداث وأماكن كان ملــــك العمل الذي أنتجته 
الشــــركة، فعلــــى ســــبيل المثــــال ”التياترو/ 
المســــرح والفندق والمغنية“ كمكان رئيســــي 
وشخصيات رئيســــية في العمل، كلها خلقت 
مــــن العدم ولــــم يكن لهــــا تواجد فــــي النص 
األصلي، وكذلك األمر بالنســــبة إلى مسلســــل 
”حــــالوة الدنيا“ الذي عرض في رمضان 2017، 
والذي لــــم يتجــــاوز االقتباس فيــــه الثالثين 

بالمئة من العمل األصلي.

الشخصيات النسائية

ترى إنجي القاســــم أن من مميزات العمل 
في ورش الكتابة توفر الوقت الكافي لصياغة 
العمــــل، ألن التحضيــــرات لــــه تبــــدأ قبل مدة 
طويلــــة من تصويره، وهو أمر ال يتوفر لكّتاب 
الدراما السوريين على ســــبيل المثال، الذين 
يعانون ضغطا كبيرا من ترافق عملية الكتابة 

مع التصوير والعرض.

 تقول الكاتبة ”ال نشــــعر بضيق الوقت أو 
بالضغط الذي يشــــعر به غيرنا مــــن الكتاب، 
ألننــــا نجهــــز قبــــل وقــــت طويــــل التفاصيل، 
كالملفــــات الخاصة بالشــــخصيات (ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم)، واألقواس العريضة 
التي تتضمــــن تفاصيل األحداث، لكن الضغط 
الحقيقــــي قد ينشــــأ في بعــــض األحيان حين 
يطلب منا إنجاز بعض الحلقات التي يتطلب 
تصويرهــــا الســــفر إلى بلــــد ما، ممــــا يعني 
ضــــرورة كتابــــة تلــــك الحلقات قبــــل رمضان 

بشهرين“.
وعــــن الَنَفــــس النســــائي الــــذي ظهر في 
بعــــض األعمــــال التي شــــاركت فــــي كتابتها 
والتــــي تنتصــــر فــــي معظمهــــا للمــــرأة مثل 
أوجينــــي“،  و“ليالــــي  الدنيــــا“  ”حــــالوة 
وارتبــــاط ذلــــك بوجــــود كاتبتين ســــيدتين، 
فــــإن القاســــم بداية ال تــــرى أن تلــــك األعمال 
نســــائية فبطــــل مسلســــل ”ليالــــي أوجيني“ 
على ســــبيل المثال كان النجــــم ظافر عابدين، 
وتؤكد علــــى أن العمل أوكل لهــــا ولزميلتها، 
ليــــس ألنه عمل يتطلب وجــــود كاتبات، وإنما 
للصدفة والجدارة اللتين تمتعتا بهما، ولكنها 
ال تنكــــر أيضــــا أن الشــــخصيات النســــائية 
بطبيعتهــــا غنيــــة وهــــذا جــــزء مــــن طبيعــــة 

الحياة.
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اســـتضاف اتحـــاد الكتـــاب في املغـــرب مؤخرا، في إطـــار برنامجه الثقافي الســـنوي، الشـــاعرة ثقافة

والكاتبة الفلسطينية منى ظاهر في حوار حول تجربتها.

تسلم الشاعر التونسي محمد العربي أخيرا بمدينة أصيلة املغربية جائزة بلند الحيدري للشعراء 

العرب الشباب، التي فاز بها مناصفة مع الشاعرة املغربية نسيمة الرواي.

عتبر من أشهر 
ُ

محي الدين ابن عربي ي

المتصوفيـــن العرب جمع الفلســـفة 

بالعلـــم والدين ولم يكـــن يدخل في 

صراعات عصره 

 ◄

مـــن مميزات العمل في ورش الكتابة 

توفر الوقت الكافي لصياغة العمل، 

ألن التحضيـــرات لـــه تبـــدأ قبل وقت 

طويل من تصويره

 ◄

إنجي القاسم:

األعمال التي تكتبها 

النساء ليست بالضرورة 

نسوية بل هي شاملة

} الجسد كتلة غير ناطقة، حتى ال نقول 
خرساء، فيها الظاهر والمخفي، لكن 

ال يمكن أن تكون مجرد خفاء، هي دال 
قبل أن تكون معنى، لكنه معنى كاسح، 
ينحت مفردات من قعر اللغات، وشيئا 

فشيئا نحس أننا أمام مدونة لالستعمال 
والتواصل والتعبير قد نستخدم إزاءها كل 
المجازات المنتقاة لتبجيل الكالم، فنتحدث 

عن جسد يقول الشعر، وآخر بتفاصيل 
درامية، وثالث يشبه منحوتة إغريقية، 

ورابع كأنه يطفر من شاشة سينما، 
وخامس له رهبة األبيض واألسود، تماما 

مثلما اختارت ستيفاني ماير أن تكتب 
رواية ”الجسد المضيف“، وكأنه معلول 

لعلة سابقة غير مرئية، ومثلما وضع 
عبداللطيف اللعبي لكتلة األعضاء الحسية 
طعما في مقام القضم حين عنون مجموعة 

شعرية غير عابرة بـ“فواكه الجسد“، 
ثمة دوما إيمان بأن لهذا الشيء الشهي 

والصادم، الناهض والمنهك بالعلل، الحي 
والساكن، معنى يخترق القواميس واللغات 
واألوقات واألمكنة، وأنه شيء مضاف إلى 

اللسان النابت في الوجه، ال يحتاج إلى 
النطق، لكنه يقول بلغات شتى، بالكمون 
والتأجج والذوبان والصالبة والهشاشة 
والكشف والحجب واإلظهار واإلضمار، 

فتنا فردوسية، وآيات تشبه اليباب.
لهذا كان تاريخ النحت سجال لمسار 
المعنى الجسدي وقدرته على أن يكون 
بذاته ما ليس في ظاهره، فبات التاريخ 

متجاوزا لكتل األعضاء العارية إلى 
محكيات عن الظاهر المرئي وغير المرئي، 

مثلما أن الموضة تاريخ لما يكشف 
ويحجب في ذلك الجسد، وما يليق وما 
ال يجوز في منظومة األخالق والعقيدة 

والذوق، ومهما تحولت الموضة ومهما 
تحول النحت الجسدي، فإنهما يبقيان 

متصلين بأسطورة أصل تحكي تراجيديا 
متواصلة لتداول الجسد في الحضارة 

والوعي والخطيئة واإلثم والثواب، التي 
يكون فيها للحسي حظ وللمعنى حظوظ 

شتى، وما يتصل بهما معا من أدوات 
الثواب والعقاب الجهنمية والفردوسية 

المتراسلة إلى غير حد. وبناء عليه أجدني 
دوما متعاطفا ومشفقا، في آن، على كل 
محاولة فنية وسردية جديدة لمحاورة 

الجسد، تبدو لي شبيهة باستمرار 
بأسطورة البدء اآلدمية حيث الجسد جبلة 

الوجود والتناسخ وتأثيل األثر.
تواردت كل هذه األفكار بذهني وأنا 
أعيد التأمل في الشكل االختراقي الذي 

اتخذه سروال الجينز المفتوق (المخترق 
بالتمزقات)، الحاجب والكاشف، المنتقي 
لمساحات العري، والمرهف الشعور، بدا 

لي في لحظة ما، بعد تفاقم اختياراته، 
شبيها بقصيدة نثر مخترقة بإيقاع تفعيلي 
صاعق، أو برواية تجهد نفسها في مدارات 
مسار شخصي، ليس رداء في التعريف وال 

حجابا وال غطاًء، هو الواصف والكاشف 
والحاجب والمخاتل والمرائي إلى أبعد 
حد، وابن وقته الحداثي، والعقالني في 

اقتصاد إمكان االعتراف ومكاشفة البصر 
والبصيرة، تسجيلي دون النزول إلى 

إسفاف القاع، وروائي دون شاعرية مرهقة، 
وفي النهاية رومنسي بنكهة تغري بالتأمل.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

لسان الجسد
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كاتبات يقتحمن عالم الدراما ويتفوقن على الكتاب

محي الدين ابن عربي.. متصوف ساهم في نهضة أوروبا

[ إنجي القاسم: أعمالنا مستوحاة من فورمات أجنبية ولكنها ليست مقتبسة
ــــــة األخيرة ظاهــــــرة ورش  ــــــدأت في اآلون ب
الكتابة الدرامية تطفو على ســــــطح اإلنتاج 
الدرامي العربي، وهي ظاهرة نتاجها على 
األغلب ناجح ومثمر وإال ملا استمرت على 
مدى سنوات من العطاء، ولكن املالحظ أن 
ــــــى االقتباس  ــــــة تلك، جلأت إل ورش الكتاب
من أعمــــــال درامية تنتمي في معظمها إلى 
األعمال الشــــــهيرة اآلتية من جنوب أميركا 
(كاملكســــــيك وكولومبيا)، أو من إســــــبانيا 
ــــــك الورش وعــــــن ظاهرة  وغيرهــــــا. عن تل
االقتباس وغيرهما مــــــن املواضيع حتدثت 

الكاتبة إجني القاسم لـ“العرب“.

شخصيات جديدة تكتبها النساء (مسلسل حالوة الدنيا)



ناهد خزام

} القاهــرة – مشـــروع المكتبـــة المتنقلة هو 
مشـــروع يدعمه معهد غوتة فـــي القاهرة منذ 
العام 2013، وعلى مدار ســـت ســـنوات تنقلت 
المكتبة، المتمثلة في حافلة مزينة بالرســـوم 
ومليئـــة بالكتب، إلى العديد مـــن المحافظات 
والقرى النائية في ربوع مصر المختلفة لتنشر 
الثقافـــة والبهجة بيـــن األطفـــال. كان الهدف 
من المشـــروع فـــي البداية هـــو تحفيز طالب 
المدارس على القراءة خارج المنهج الدراسي 
بمساعدة األلعاب والتمارين وجلسات القراءة 

المشتركة التي يديرها أحد المتخصصين.

حافلة الكتب

انتقلـــت الحافلة خالل تلك الســـنوات إلى 
محطات ثابتة في الدلتا ومدينة اإلســـكندرية 
وعدد من المحافظات األخرى في جنوب مصر 
بمعدل رحلة كل شـــهر. ومنذ بداية المشروع، 
قّدمـــت الحافلة هـــذه الخدمـــة آلالف األطفال 
والشـــباب المصريين من خـــالل أكثر من 800 
زيـــارة يومية قامت بها إلـــى محافظات ومدن 
مصـــر المختلفـــة. وقد أتاح مشـــروع المكتبة 
المتنقلة منذ تدشـــينه في عـــام 2013 الفرصة 
ألكثر من 75000 طفل في أغلب محافظات مصر 
لخوض تجربة القراءة واالستمتاع باألنشطة 

المصاحبة لها.

يقول ســـونكي ســـايمون، القائـــم بأعمال 
الســـفارة األلمانيـــة بالقاهـــرة ”إن مشـــروع 
المكتبـــة المتنقلة يعد رمزا لمشـــاركة ألمانيا 
في مجال التعليم والمجتمع المدني في مصر، 
فالحافلة يتم اســـتخدامها كمحفز للقراءة لدى 
األطفال والشباب وأولياء األمور، وكذلك كأداة 
إلشـــراك المجتمعات البعيـــدة عن القاهرة في 

الفعاليـــات الثقافية التي عادة ما تقتصر على 
العاصمة“.

 ويضيـــف ســـايمون ”أن اعتيـــاد القراءة 
مـــن األمـــور الهامة التي يجـــب أن يتعود بها 
األطفال، فحتى في العصر الرقمي الذي نعيش 
فيـــه، ال تـــزال القراءة هي المهارة األساســـية 
في التعليـــم، وهي أفضل طريـــق نحو التقدم 

االجتماعي ونشر الوعي المدني“.
ويتولى هيثم شـــكري مدير تحرير مشروع 
المكتبة المتنقلة الجانب الخاص بالتفاعل مع 
األطفال عن طريق الحكي. حيث ينتقي شكري 
في كل مرة واحدا من بين الكتب التي تضمها 
المكتبة ويتولى قراءته والحديث عن محتواه 
أمام األطفال. ال يمل شكري من ابتكار أساليب 
جديدة ومشوقة للحكي. وهو يصف ذلك اليوم 
الـــذي علم فيـــه بقبوله في تلـــك الوظيفة بأنه 
أســـعد أيام حياته. إن عالقة شـــكري الوثيقة 
بالكتـــب، كما يقـــول، بدأت منذ وقـــت طويل، 
ولكنـــه اســـتطاع اآلن أن يحـــول هوايته إلى 
وظيفة، وهدفه في األساس هو إشعال حماس 

األطفال والشباب بالقراءة.
يقول شكري ”إن بداية المشروع كانت في 
دلتا مصـــر، وتحديدا فـــي محافظتي دمنهور 
والمنصورة، أما الســـن المســـتهدف فهو من 
ثماني سنوات وحتى 15 ســـنة، والتعامل مع 
هـــذه المرحلة العمرية يحتـــاج إلى الكثير من 
الجهد، ويتطلب إتباع وسائل غير تقليدية من 
أجـــل تحفيزهم على القراءة، عن طريق العديد 

مـــن األنشـــطة التفاعليـــة كالحكـــي واأللعاب 
والمسرح والموسيقى والغناء، وهي أساليب 
تلقى ترحيبا كبيرا لدى األطفال، وتســـاعدهم 

على شحذ خيالهم“.

استمرار الجهود

هذه المكتبة المتنقلة ســـيتم تسليمها هذا 
الشـــهر إلى واحدة مـــن الجمعيـــات الخيرية 
العاملة في مصر لتتولى إدارتها، وهي جمعية 
”مصر الخير“، التي ســـتتولى استكمال نشاط 
المكتبة خالل المرحلـــة القادمة. وقد صرحت 
إلكه كاشـــل موني، المديـــرة اإلقليمية لمعهد 
غوته في شـــمال أفريقيا والشـــرق األوســـط، 
أن التنســـيق بين معهد غوتـــة وجمعية مصر 
الخير لن يتوقـــف، لوجود هذه الرغبة الملحة 
في االســـتمرار في مثل هذه الجهود لتشجيع 
القـــراءة في الكثيـــر من المناطـــق النائية في 

مصر.
ومن جانبها أعربـــت دينا حتحوت مديرة 
قطاع مناحي الحياة في مؤسسة مصر الخير 
عن ســـعادتها بهـــذا التعاون بين المؤسســـة 
ومعهـــد غوتة في مصر من أجل نشـــر الثقافة 
والمعرفـــة بين أطفال المناطـــق النائية. وعن 
فكـــرة المكتبـــة صرحت حتحـــوت لـ“العرب“، 
قائلة ”إن التنمية البشـــرية كانت دومًا واحدة 
مـــن أولوياتنـــا، ومن خـــالل هذا المشـــروع، 
وبالتعاون مع معهد غوتة، سنتمكن هذا العام 

من الوصول إلى المزيد من المســـتفيدين من 
المكتبة، ونشر هذه الفكرة النبيلة في مختلف 

محافظات مصر“.
وتعد مؤسســـة مصـــر الخيـــر واحدة من 
المؤسســـات التنمويـــة غيـــر الربحيـــة التي 
تـــم إنشـــاؤها عـــام 2007، وهـــي واحـــدة من 
المؤسســـات الرائـــدة فـــي مجـــال التنميـــة 
المســـتدامة، ومـــن أجـــل الوصول إلـــى هذا 
الهدف تســـهم مصر الخير في تنمية اإلنسان 
في مجاالت الصحة والتعليم والبحث العلمي 
واالبتكار والتضامـــن االجتماعي والكثير من 
جوانـــب الحياة، بهدف القضـــاء على البطالة 
واألمّية والفقر والمرض. تسهم المؤسسة في 
تنفيذ برامج تنموية تســـاعد في التخفيف من 
حدة الفقر ونشـــر بعض القيم، مثل الشفافية 
واالحترام والتميز والمســـؤولية والمصداقية 
والمســـاواة. ويمتد نطاق انتشار مصر الخير 
الجغرافي إلى جميـــع المحافظات والمناطق 
النائية والحدوديـــة وصوال إلى الفئات األكثر 

احتياجا. 
مشـــروع المكتبة المتنقلة ليس المشروع 
الوحيد الذي تتبنـــاه جمعية مصر الخير من 
أجل نشر الوعي بأهمية القراءة، فهناك أيضا 
مشـــروع مشـــابه يحمل اســـم ”حكايات على 
أربع عجـــالت“ وهو عبارة عـــن مكتبة متنقلة 
تم تزويدهـــا بمجموعة من الكتـــب في جميع 
المجاالت، لكنها ليســـت مخصصـــة لألطفال 

فقط، بل مناسبة لمختلف األعمار.

نضال قوشحة

} بيــروت – في حراك حضـــاري متميز، يقدم 
أهل بيروت تجربـــة حياتية، حاولت أن تكرس 
في وجـــدان المدينـــة العريقة تاريخـــا بحريا 
وتجاريـــا هاما يتمثل في إعـــادة التألق لمنارة 
بيروت الحديثة التي تشمخ على شاطئ بيروت 

الممتد تاريخيا لعشرات آالف السنين.
فمـــن خـــالل تعـــاون العديد مـــن الجهات 
األكاديميـــة والفعاليـــات المجتمعيـــة المهتمة 
بحماية التراث من خالل فن الضوء والتأثيرات 
البصريـــة، وبتفاهمات مع الجهات الرســـمية 
لتســـجيل هذه المنارات في اليونســـكو بشكل 
رســـمي وموثق يحفظها لألجيـــال القادمة، تم 
الوصـــول إلى صيغة العمل علـــى إعادة تلوين 
وإضاءة منارة بيروت الحديثة في حفل رسمي 
تـــم برعايـــة رئيـــس الحكومة وحضـــور أحد 

الوزراء وعدد من النواب والمهتمين.
الحـــدث جـــاء تتويجـــا لعمليـــة الترميـــم 
والتجهيـــز، التي قامت ضمن إطالق مشـــروع 
منـــارات بيروت علـــى الئحة اليونســـكو وكان 
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Compact في الجامعة األميركية.
تاريخيا، كانت بيروت ميناء بحريا تجاريا 
هاما للمنطقة كلها، يشـــكل حلقـــة الوصل بين 
فعاليات التجارة وحركة السفن في ثالث جهات، 
أوروبيـــة آســـيوية وأفريقية. فبحكـــم موقعها 
الجغرافي على الســـاحل الشـــرقي للمتوسط، 
الساحل الشامي، كانت بيروت المنفذ البحري 
لبر الشـــام والعراق على البحر، وكانت محطة 
إجباريـــة لطريـــق البضائع بين تجـــار الداخل 
الشامي والعراقي وصوال لتجار شمال أفريقيا 

في مصـــر والجزائر وتونس وصـــوال للمغرب 
وأوروبـــا الجنوبية من خالل تواصلها مع مدن 
اليونان وإيطاليا وفرنســـا. وهـــذا ما خلق في 
المدينة شـــكال من النشاط التجاري واإلنساني 
الـــذي جعلها كخلية النحـــل، وهو الذي جعلها 
الحقـــا أكثر المدن العربية انفتاحا على أوروبا 
والتعايـــش مـــع آخر ما تعرفه هـــذه القارة من 

قفزات حضارية كبيرة.
أنشـــئت فـــي العـــام 1820 منـــارة بحريـــة 
حجريـــة، لكي تدل الســـفن علـــى وصولها لبر 
المرفـــأ بحيث تتفـــادى االصطـــدام بالرمال أو 
الصخـــور الشـــاطئية وتتعرض للغـــرق. وقد 
عملت المنارة منذ بنائها، وخدمت آالف السفن 
وأرشدت مالحيها على الرسو اآلمن في بيروت.

واســـتمر العمل بهذه المنارة لمدة تزيد عن 
المئـــة وأربعين عاما، توقـــف العمل في منارة 
بيروت العديد من المـــرات، كانت المرة األولى 
أثنـــاء الحرب العالمية األولى، لكنها عادت إلى 
العمـــل بعدها، ومع وجود االحتالل الفرنســـي 
للبنان عاد العمل ليتوقف فيها، ثم توقفت خالل 
السنتين األوليين للحرب األهلية في لبنان بدءا 

من عام 1975، وعادت إلى العمل بعدها.
تقع المنارة القديمة في منطقة رأس بيروت، 
وقد ســـمي الحي الذي تقع فيـــه بحي المنارة، 
الذي قامت إحدى الجهات العقارية في أواسط 
تســـعينات القرن العشـــرين بمشـــروع عقاري، 
حجـــب المنارة تمامـــا عن اإلطاللـــة البحرية، 
فصارت محاصرة باألبنية، وللتعويض لصالح 

المدينة عن ذلك، اتجهت نحو الكورنيش، قريبا 
من صخرة الروشة، لتشيد هنالك منارة جديدة 
بعلو ســـتين متـــرا، تحمل أحـــدث مواصفات 

المنارات في العالم.
قد ال تحمل المنـــارة الحديثة لبيروت، عند 
أهـــل المدينة نفـــس البعد اإلنســـاني والبيئي 
االجتماعي الذي كانت تحمله المنارة القديمة، 
التي عايشت مع أهل لبنان حروب السفر برلك 
والحربين العالميتين وكذلـــك الحرب األهلية، 
وما يتبع ذلك من ذكريات عن المنارة وضوئها 
الذي كان يســـامر النـــاس في فتـــرات انقطاع 
الكهربـــاء في المدينة، وهي التي كانت في زمن 
محدد مقصدا للســـياح العـــرب واألجانب على 
أن المنـــارة الحديثـــة بما تحمله من مســـتوى 
تقني معاصر وموقع مميز في أحدث شـــواطئ 
بيـــروت ولبنـــان، تحمل رمـــزا آلمال الشـــعب 
اللبناني وتطلعاته المســـتقبلية نحو غد أكثر 
إشراقا ونجاحا، لذلك يحاول بعض من الشباب 
اللبنانـــي الحديـــث عنها كما لـــو أنها موجهة 

نحو نجاح وطني قادم.
ولعـــل هذا ما دفع الجانب الرســـمي إلعادة 
االعتبـــار لهـــا من خـــالل إطالق حملـــة تلوين 
وإضـــاءة لتكون فـــي حال أكثـــر بريقا وجماال 

بالتعاون مع جهات أهلية وعلمية.
المنـــارة الحديثة تقع على امتداد كورنيش 
الحمـــرا والروشـــة، وتعد أحد عوالـــم بيروت 
الحديثة ووجها مشـــرقا آخر لهـــا، ينظر إليها 
الشـــباب اللبناني كقيمة روحيـــة تمثل الكثير 
مـــن الطاقة اإليجابية. وهي بدخولها للســـجل 
الرســـمي لقائمـــة اليونســـكو ضمـــن األماكن 
األثرية المحمية ســـتكون لفترات طويلة قادمة 
دليال على طاقة العمل الخالق الذي يمتلكه أهل 

هذه المدينة.

على خطى والدتها النجمة األمريكية عارضة األزياء الشـــهيرة ســـيندي كروفورد انضمت مؤخرا منوعات

كايا غربر ذات الـ16 عاما إلى {نادي عارضات األزياء}.

قالت املمثلة املصرية حنان مطاوع إن سبب اعتذارها عن املشاركة في مسلسل {مطاوع} هو 

أن دورها كان مشهدا وحيدا فيما تفضل املشاركة في أعمال كاملة.

ــــــة املتنقلة، هي واحدة من بني  حافلة املكتب
املشــــــاريع الثقافية امللهمة التي تهدف إلى 
نشــــــر الوعي بأهمية القــــــراءة بني أطفال 
مصر، وهي حافلة مزينة بالرســــــوم ومليئة 
ــــــات من الكتب املخصصــــــة لألطفال.  باملئ
تستقر هذه احلافلة في كل مرة داخل أحد 
األماكن كاملدارس واملستشفيات والنوادي 
ــــــم لتدعوة  ومراكــــــز الشــــــباب فــــــي األقالي
األطفال إلى اكتشــــــاف ما حتمله من كتب، 
وتتيح فرصة االطالع والقراءة واالستماع 

أيضا إلى احلكايات.

مكتبة متنقلة تحمل الكتب إلى أطفال األقاليم في مصر

منارات لبنان في حماية اليونسكو

[ حافلة تجوب المدن المصرية لنشر الثقافة والبهجة

الكتاب سيصلك أينما كنت

ذاكرة لبنانية وفوانيس البر والبحر
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} أثار الممثل والكاتب البريطاني كاسبار 
سالمون على صفحات ”الغارديان“ (20 

يونيو) قضية النقد السينمائي وتأثيره 
على األفالم، وهو يفتتح مقاله ”من يحتاج 
إلى نقاد السينما“ باقتباس من مسرحية 

صامويل بيكيت الشهيرة ”في انتظار 
غودو“ عندما يتبادل بطالها فالديمير 
وإستراغون القصف بالكلمات تعبيرا 

عن ازدراء المؤلف نفسه للنقاد ”الناقد.. 
من يحتاج للناقد؟“، ثم يتعرض سالمون 

للهجوم الذي تجدد مؤخرا على النقاد 
عندما اتهمت الممثلة األميركية براي 
الرسون النقاد بغياب التنوع، وقالت 

إنها ال تستطيع أن تقبل أن يأتي ناقد في 
األربعين من عمره لكي ينتقد فيلما مثل 

”تجاعيد في الزمن“، بينما هذا الفيلم ليس 
مصنوعا من أجله أصال!

لم تكن هذه الممثلة نصف المعروفة 
الوحيدة بالطبع التي تهجمت على النقاد 
فقد أشارت ممثلة أخرى هي ميندي كالنغ 
(إحدى ممثالت فيلم ”المحيط 8“) إلى ما 

دعته بـ“عدم توازن الجنسانية في النقد“، 
تقصد طغيان النقد الذي يكتبه الرجال 

على كتابات النساء، وهي مشكلة أخرى 
أصبحت تثار هذه األيام بكثرة.

وعند معظم العاملين في صناعة 
السينما وخاصة السينما األميركية 

يتركز النصيب األكبر من شكواهم عادة 
مّما ينشره موقع ”الطماطم المتعفنة“ 

الذي يعرض آراء عدد من النقاد غالبيتهم 
العظمى من الصحافيين السينمائيين 
الذين يكتبون عروضا لألفالم، يصفهم 

كاسبار بأنهم يسيرون على نهج الناقد 
الراحل روجر إيبرت الذي عرف بكتاباته 
االنطباعية، ويمنح الموقع درجات مئوية 

استنادا إلى تفاعل الصحافيين مع الفيلم، 
ويصف الفيلم الذي حصل على أغلبية من 
النقاط بأنه ”طازج“، أما الفيلم الذي يفشل 

في الحصول على أغلبية فيوصف بأنه 
”متعفن“.

تغيب عن موقع ”روتن توماتوس“ أو 
”الطماطم المتعفنة“ غالبا مقاالت النقد 

التي تنشر في المجالت المتخصصة، لكن 
تأثير الموقع يظل أكبر على ذائقة الجمهور 
الذي يتفاعل معه ويقّرر مشاهدة الفيلم من 

عدمه طبقا للنقاط التي يحصل عليها.
يطالب البعض بإتاحة فرصة أكبر 

للناقدات النساء لكي يعتدل ميزان 
التعاطي مع أفالم المخرجات، وكأن ظهور 

المزيد من كتابات الناقدات سيؤدي تلقائيا 
إلى تفهم أكبر ألفالم المخرجات، ولكن ما 
العمل وكيف يمكن دفع المزيد من النساء 

إلى إخراج األفالم وعدم االقتصار على 
المونتاج وتصميم الديكور والمالبس؟

إحصاءات عام 2017 تظهر أن 250 فيلما 
هي التي حققت أكبر إيرادات في السوق 

األميركية، ولكن 8 بالمئة فقط من هذه 
األفالم من إخراج مخرجات، بينما بلغت 

النسبة 24 بالمئة من قائمة أكثر 100 فيلم 
رواجا، ولكن القياس إلى األفالم األكثر 

نجاحا من الناحية التجارية ليس دائما 
المعيار الصحيح.

يتساءل كاسبار ”هل الناقد هو 
المسؤول عن عدم وجود عدد أكبر 
من المخرجات أم شركات اإلنتاج 

السينمائي؟“، ويطرح أيضا سؤاال يتعلق 
بدور الناقد السينمائي اليوم، فهل نحن 
في حاجة إلى دور جديد أكبر من مجرد 

دعم األفالم الفنية، وما الذي يريده الناس 
من النقد السينمائي، خاصة بعد أن 

أصبح كل من يرغب في الكتابة عن األفالم 
يمكنه أن يفعل ذلك على مواقع التواصل 

االجتماعي؟
كلها أسئلة جديرة بالنقاش، ولكن 

النقد السينمائي ال ينحصر فقط في 
الكتابة عن األفالم، بل عن االتجاهات 

والتيارات السينمائية الجديدة وإعادة 
اكتشاف األفالم المجهولة في تاريخ 

السينما، كما أن دور الناقد من الناحية 
الجمالية يمكنه أن يساهم في ”تنوير“ 

المتفرج، عن طريق الكشف عن الجوانب 
الجمالية والفنية الكامنة في نسيج الفيلم 

فيجعل مشاهدته أو العودة إليه متعة ال 
تعادلها متعة.

كاسبار يرى أنه ليس من وظيفة الناقد 
تقديم النصائح للقارئ في ما يتعلق بما 

يجب أن يشاهده أو ال يشاهده، داعيا إلى 
فهم أفضل لدور النقد السينمائي، هذا 
الفهم يقوم في رأيي على اعتبار النقد 

إبداعا موازيا للعمل السينمائي وليس 
متابعة ذيلية باعتباره نوعا من األدب 

الخاص أي جزءا من الثقافة وليس مرشدا 
لتطور الصناعة.

حاجتنا إلى النقد 

السينمائي

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

آلالف  خدماتهـــا  قدمـــت  الحافلـــة 

خـــالل  مـــن  المصرييـــن  األطفـــال 

أكثـــر من 800 زيـــارة قامت بها إلى 

محافظات ومدن مصر

 ◄



} برلــني - بـــدأت خطـــط معظـــم مصنعـــي 
الســـيارات فـــي صناعة مركبات آليـــة القيادة 
وأخرى كهربائية، تتجســـد على أرض الواقع 
بشـــكل متســـارع رغم الشـــكوك فـــي نجاحها 
بســـبب العراقيل التي تقف حجـــر عثرة أمام 

المطورين.
وتظهـــر تقاريـــر تكنولوجيـــة أن القيادة 
الذاتيـــة لن تصـــل إلى الشـــوارع فـــي موعد 
محدد وأنها بدأت تتســـرب تدريجيا من خالل 
مســـتويات كثيـــرة أدخلتهـــا بالفعـــل معظم 

شركات صناعة السيارات في العالم.

ويقول خبراء جمعية مهندســـي السيارات 
الدولية أس.أي.إي إنترناشـــونال، إن القيادة 
اآللية ســـتهيمن على مستقبل عالم السيارات، 
على الرغم من المشـــكالت التي تعترضها وقد 
تســـببت في حوادث مميتة في وقت سابق من 
هذا العام في الواليات المتحدة أدى إلى والدة 

شعور بأنها ليست عملية بالمرة.

وتصنف التحـــوالت التكنولوجية في هذا 
المجـــال إلى 5 مســـتويات دخـــل الكثير منها 
فـــي أحدث الطـــرز التي طرحت في األســـواق 

العالمية.
وتشير إلى أن المستوى األول الذي تطلق 
التي تعتمد أنظمة  عليه ”القيادة المدعومـــة“ 
تحديد الســـرعة المتوائمة مـــع حركة المرور 
والتحكم في المســـافة الفاصلة عـــن المركبة 
التي أمام السيارة بشـــكل أوتوماتيكي، وهي 
تترك لقائد الســـيارة مهام التحكم في المقود 

واالنتباه لحركة المرور.
ويرتفع المســـتوى الثاني إلى ”قيادة شبه 
آلية“ يدعم فيها الكومبيوتر قائد السيارة على 
الطرق الســـريعة من خالل األنظمة المساعدة 
علـــى التوجيه والحفـــاظ على حارة الســـير. 
ويصل األمـــر في حركـــة المـــرور المزدحمة، 
التـــي يكثر فيها التوقـــف والحركة، إلى قيادة 

السيارة ذاتيا بشكل كامل.
ويصل المســـتوى الثالث إلى ”قيادة آلية 
وهو المستوى الفعلي للقيادة الذاتية.  عالية“ 
وفيه يتمكن قائد السيارة من صرف نظره عن 
القيادة لفترات طويلة بينما تتولى الســـيارة 
قيادة نفســـها علـــى الطريق، لكـــن يبقى على 
قائد الســـيارة أن يكون على استعداد للتدخل 

بسرعة عند التحذير.

وفي المستوى الرابع هناك ”القيادة اآللية 
الكاملـــة“ حيث تتولى الســـيارة مهام القيادة 
لفترات أطول تاركة قائدها يهتم بأمور أخرى، 
لكن ينبغـــي عليه أن يتولى زمـــام القيادة في 
مواقف معينة مثل الطقس الســـيء أو ســـوء 

حال الطريق.
وفـــي المســـتوى الخامس الذي ســـتصل 
إليـــه صناعة الســـيارات في نهايـــة المطاف 
حيـــث يجلس الـــركاب في الســـيارة من دون 
قائد وحتى في عكس اتجاه الســـير، ومن دون 

تجهيزات تحكم مثل المقود والدواسات.
وعلـــى خالف محركات االحتراق الداخلي، 
التي تفوقت على المحركات الكهربائية سابقا 
ألن تقنيـــات البطاريـــات لـــم تكن قـــد تطورت 
بالشـــكل الكافي حينهـــا، فإن عمليـــة تطوير 
النظـــام الحركي في الســـيارات الكهربائية ما 
زالت في البدايات وأمامها شوط كبير لتقطعه.

وتكمن المشـــكلة األساســـية حاليا في أن 
الناس ال يحبون االنتظار، فيما يســـتغرق 
شحن السيارة الكهربائية بعض الوقت، 
وبالتالي فإن تخطيط الرحالت ســـيكون 

أصعب كذلك.
وفضـــال عن الســـعر المرتفع لهذا 
النوع من المركبات مقارنة بســـيارات 
الصيانـــة  تكاليـــف  فـــإن  الوقـــود، 
الباهظـــة، مـــن عيـــوب الســـيارات 
الكهربائية التي دخلت في سباق مع 
نظيراتها ذاتية القيادة لالستحواذ 

على السوق.

} لندن - تحظى موديالت الرودستر بإعجاب 
كبير من قبل عشاق القيادة في الهواء الطلق، 
حيث تتيـــح لهم هذه الموديالت المكشـــوفة 
معانقة نسمات الهواء العليل وال سيما خالل 
فصل الصيف شـــأنها في ذلك شأن موديالت 
الكابريـــو، وإن كانـــت تختلـــف عنها بعض 

الشيء من الناحية التصميمية.
وهنـــاك العديد مـــن الســـيارات من هذه 
الفئـــة، التـــي ظهرت خـــالل العـــام الجاري، 
ويعتبرهـــا المختصون من بين األفضل حتى 

اآلن.
ومـــن بين تلـــك الموديـــالت، تظهـــر ألفا 
روميو ســـي ســـبايدر 4 وأودي تي.تي وبي.

أم.دبليو زد 4 وســـمارت فورتـــو كابريو، إلى 
جانب فيات ســـبايدر ومرسيدس أس.أل.سي 

ونيسان زد 370.
وأوضح الخبير األلماني باولو تومينيللي، 
أســـتاذ التصميـــم بجامعة كولـــن التقنية، أن 
موديالت الكابريو تستمد من الكوبيه وسائل 
الراحة، لكن مع ســـقف قابل للطي يمكن فتحه 

حسب وضعية الطقس.
وعلى العكس فإن الرودســـتر هي سيارة 
رياضية مكشـــوفة سقفها القماشي يعتبر من 
تجهيزات الطوارئ على األقل في الموديالت 

السابقة.
واليوم تتمتع موديالت الرودستر بوسائل 
الراحـــة حتى أنهـــا ال تختلف عـــن موديالت 
الكابريو في شيء، وتساعد األسقف المعزولة 
علـــى حمايـــة الـــركاب مـــن تغيـــرات الطقس 

الخارجية مثل البرد في الشتاء.
وال تزال السيارة الرودستر توفر مقعدين 
فقـــط، ومقعد طوارئ لألطفال على األكثر، أما 
الكابريو فإنها تشـــتمل على أربعة أو خمسة 

مقاعد.
ويقول تومينيللي إن موديالت الرودستر 
مناســـبة أكثر لألفـــراد، الذيـــن يبحثون عن 
متعـــة القيادة قدر اإلمكان، والذين ال يهتمون 

بالمساحة والراحة.
وأشار إلى أن موديالت الكابريو فتناسب 
الزبائـــن، الذيـــن يولون اهتمامـــا بالجوانب 
العمليـــة والعقالنية أيضا إلـــى جانب متعة 
القيـــادة؛ مثل وجـــود صف المقاعـــد الثاني 
أو المزيد من خيـــارات التخزين أو صندوق 

األمتعة األكبر.

التقليدية  التصميـــم  عناصـــر  وتشـــتمل 
لموديالت الرودســـتر على غطاء حيز محرك 
طويـــل، ومقصـــورة ركاب تقـــع فـــي العمق 
ومؤخرة قصيرة، وهو ما يساعد على القيادة 

بأسلوب رياضي للغاية.
وأوضح كريســـتيان فروه، كبير مهندسي 
موديـــالت أس.أل وأس.أل.ســـي في شـــركة 
أن  الشـــهيرة،  األلمانيـــة  بنـــز  مرســـيدس 
الموديـــالت الرودســـتر تمتـــاز بجاذبيتهـــا 
المثيرة وبالرشاقة ومتعة القيادة المكشوفة، 
ولذلك فهي تناســـب كل مـــن يبحث عن متعة 

القيادة.
وعلى عكس المعتاد، لم تعتمد رودســـتر 
مرســـيدس أس.أل.ســـي ثنائية المقاعد على 
سقف قماشـــي، وإنما على سقف صلب قابل 

للطي.
ويقول الخبيـــر إن الهدف هو الجمع بين 
متعـــة القيـــادة والصالحية لالســـتخدامات 
اليوميـــة على مـــدار العام مع راحـــة القيادة 

أيضا.

وأوضـــح أندرياس إيديريـــر، مدير إنتاج 
الســـيارة زد 4 فـــي شـــركة بي.أم.دبليـــو، أن 
العديـــد من الزبائـــن ينظرون إلى الســـيارة 
الرودستر على أنها سيارة للمتعة الخالصة، 
لما تمنحه من معايشـــة للمحيـــط الخارجي 

والشعور بالحرية مع الديناميكية.
وما يجعل هـــذه النوعية من الســـيارات 
تتمتـــع بالمزيد من الديناميكية أيضا هو قلة 
الـــوزن مقارنة بموديـــالت الكابريو، وهو ما 

يجعل من القيادة تجربة مثيرة.
ويؤكـــد مديـــر مركز إدارة الســـيارات في 
جامعة العلوم االقتصادية بألمانيا، شتيفان 
براتســـل، أن الخاصيـــة المميـــزة لموديالت 
القيـــادة؛  ســـلوك  فـــي  تتمثـــل  الرودســـتر 
فالســـيارة تمنح فـــي النهاية بمـــا تتمتع به 
من صغر الحجـــم وخفة الـــوزن مع وضعية 
بالقيـــادة شـــعورا  المنخفضـــة،  الجلـــوس 

الرياضية.
وأوضح أن قائد الســـيارة الرودستر يقع 
اختيـــاره علـــى هـــذه النوعية من 
الســـيارات؛ ألنه في المقام 
األول يبحـــث عـــن 
متعة القيادة وليس 
عن وسيلة لالنتقال 
فحسب، فالسيارة 
ســـتر  د و لر ا
ليست وسيلة 
مواصالت فقط، 
إذا تعلق األمر 
بجوانب الحياة 
العملية التامة.
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شـــركة ســـانغ يونغ الكورية الجنوبية قدمت لعشاق الرحالت قبل أيام سيارتها موســـو الجديدة، وريثة عرش آكتيون سبورتس، والتي 
تنتمي إلى فئة موديالت البيك آب وتتميز بمالمح تصميمية جذابة وقوة تصل إلى 181 حصانا.

فيات تخلد ذكرى 
جولي 500

نسخة خاصة 
من بيجو 208

جاغوار تجذب األنظار 
بموديل رهيب

موديالت خاصة

} تخليدا لذكرى سيارة جولي 500، التي يعود 
تاريخهـــا إلـــى عـــام 1958، قررت شـــركة فيات 
اإليطاليـــة العريقـــة إطالق نســـخ محدودة من 

أيقونتها سبايجينيا 500.
وتأتـــي هـــذه الكابريو كثمـــرة للتعاون مع 
شركة التصميم اإليطالية ”بينينفارينا“ وشركة 

التعديل ”غاراج إيطاليا“.
وميتـــاز املوديـــل اخلاص بطـــالء في غاية 
اخلصوصية يزهو باللـــون األزرق، حيث يزين 
لوحـــة القيـــادة أيضـــا، كما أنه يأتـــي بأبواب 

بخالف املوديل األصلي.
كما تقدم فيات جتهيزات حصرية للموديل، 
منها مكيف الهواء، ومســـاعد صف الســـيارة، 

ونظام امللتيميديا.
ويقتصر إنتاج املوديل اخلاص سبايجينيا 
500، على 1958 نســـخة فقط، ويبدأ ســـعره من 

20.3 ألف يورو.
ولم تكشف فيات، التي تخطط أيضا إلطالق 
النســـخة احملـــدودة ســـبايجينيا بـــاي غاراج 
إيطاليـــا، في أي األســـواق ســـيتم طرحها في 

البداية.
وتســـتغني هذه النسخة عن السقف متاما، 
وتتميـــز بالزجـــاج األمامـــي القصيـــر وقوس 

احلماية من االنقالب.

} طرحـــت شـــركة بيجـــو موديـــال خاصا من 
سيارتها 208 الصغيرة، والتي تأتي باملزيد من 
التجهيـــزات احلديثة وال ســـيما في ما يتعلق 
بالتكنولوجيا، حيث يبدأ ســـعرها من حوالي 

17 ألف يورو.
وأوضحت الشـــركة الفرنســـية الشـــهيرة 
أن املوديـــل اخلـــاص ســـينياتور 208 يعتمد 

باألساس على خط التجهيزات ”أكتيف“.
ويقـــدم هذا اخلط العديد مـــن التجهيزات 
اإلضافيـــة املميـــزة للســـيارة، مثـــل الســـقف 
الزجاجـــي البانورامي وشـــبكة مبرد خاصة 

ومساعد صف السيارة.
ومت تزويد املقصورة الداخلية بنظام دمج 
الهواتـــف الذكية واالســـتعمال عبر الشاشـــة 

اللمسية قياس 7 بوصات.
وعلـــى صعيد احملـــركات يتوفر للســـيارة 
محرك بنزين بقـــوة 61 كيلوواط/ 83 حصانا، 

وآخر بقوة 81 كيلوواط/ 110 أحصنة.
ووفـــرت الشـــركة لســـيارتها الصغيـــرة، 
فـــي  األولـــى  للمـــرة  إنتاجهـــا  مت  التـــي 
العـــام 2012، ناقـــل حركـــة يدويـــا سداســـي 
الســـرعات وآخـــر أوتوماتيكيا، حتـــى تتيح 
كل اخليـــارات أمـــام عشـــاق هذا النـــوع من 

املركبات.

} اختارت شـــركة جاغوار البريطانية العريقة 
شـــق طريق التميز باملوديل اخلاص الندمارك 
إيديشـــن من باقة موديالت الطـــراز إكس.أي، 

حيث يبلغ سعرها 46.4 ألف يورو.
ويتمتع املوديل اخلاص، الذي ينتمي للفئة 
املتوســـطة باملزيد من التجهيزات اخلاصة مع 

مظهر رياضي شرس.
وتعتمد هذه السيارة على خط التجهيزات 
”آر ســـبورت“ وتقف على جنـــوط خاصة قياس 
18 بوصة مع مصدم أمامي مستعار من شقيقه 

األكبر إكس.أيي-أس.
ويتميـــز املوديـــل مـــن خـــالل التفاصيـــل 
التصميميـــة املطليـــة باللون األســـود، فضال 
عن توقيعـــات ”Landmark“، التـــي تظهر على 
املقصورة الداخلية بتجهيزاتها اجللدية أيضا.
وتشـــتمل باقة التجهيزات على كشـــافات 
باألمـــام  الصـــف  ومستشـــعرات  أل.أي.دي 
واخللف وشاشـــة قيـــاس 10 بوصـــات لنظام 

املعلومات.
واملوديـــل يتوفر باللون األبيض أو األحمر 
أو األســـود ومبجموعة من محـــركات البنزين 
والديـــزل، التي تغطي نطاق قوة ميتد بني 180 
حصانـــا و250 حصانا، مـــع توفير خيار الدفع 

الرباعي لبعض احملركات.

فينال إيديشن
 آخر ابداعات كيا

} كشـــفت شـــركة كيـــا النقـــاب عن النســـخة 
أيقونتهـــا  مـــن  إيديشـــن  فينـــال  اخلاصـــة 
ســـول، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة موديـــالت 

الكروس أوفر.
وأوضحت الشـــركة الكورية اجلنوبية أن 
ســـيارتها اجلديـــدة تعتمد على محـــرك ديزل 
أحصنـــة،  كيلـــوواط/ 204  تربـــو بقـــوة 150 
وتنطلق الســـيارة من الثبات إلى ســـرعة 100 

كلم/س في غضون 7.8 ثانية.
ومتتاز نســـخة الفـــان الصغيرة من خالل 
الرياضيـــة التصميميـــة مثل املصدم  املالمح 
الرياضي في املقدمة واملؤخرة وحليات باللون 
األحمر ومجموعـــة العادم مزدوجـــة املخارج 

واجلنوط اخلفيفة قياس 18 ثوان.
وتزخر مقصورة الســـيارة مبقود رياضي، 
كما تزدان بخيوط حياكة باللون البرتقالي، ما 
يجعلها من بني أفضل املوديالت التي أطلقتها 

كيا.
وكانت كيا قد كشـــفت عن سول الكهربائية 
التـــي تعتبـــر واحدة من أهـــم املوديالت التي 
راعت فيها الشركة الكورية العديد من القدرات 
الفنية الواســـعة والتطويـــرات اجلديدة التي 
متنحها تفوقـــا واضحا على مســـتوى األداء 

السوقي بشكل رئيسي.

ميني تقتحم الميدان 
بنسخة استثنائية

} تســـتعد شـــركة ميني البريطانيـــة القتحام 
ميدان السباق بني املصنعني مبوديل استثنائي 
ســـتطرحه خالل عرض يبدأ اجلمعة املقبل في 

كي ستون بكولورادو األميركية.
وذكـــر موقـــع ”درايـــف مـــاغ“ اإللكترونـــي 
املتخصص في عالم السيارات أن ميني ستكشف 
أنترناشـــيونال  هاردتوب  جي.ســـي.دبليو  عن 
أوراجن إيديـــن، والتي ســـيتم إنتاجها بشـــكل 

محدود ويبلغ سعرها 39.9 ألف دوالر.
وتتميز الســـيارة باللون البرتقالي اجلريء 
ومت تقدميـــه في موديـــالت ســـابقة وركز على 

اجلوانب الهندسية واأليروديناميكية.
وتشـــمل التحديثات اســـوبيلر بلون أسود 
ونظام عادم جي.ســـي.دبليو برو مع بلوتووث 
ومخارج عادم كرومية وخطوط جانبية سوداء 
ومرايا من ألياف الكربون وغطاء خزان الوقود 
أســـود ومقابض أبواب ســـوداء. ويوفر مزيج 
اللونني األســـود والبرتقالي للسيارة إثارة غير 

تقليدية.
ويحمل املوديل اخلاص جتهيزات قياســـية 
مثل الســـقف البانورامي ودخول للســـيارة من 
دون مفتـــاح ونظـــام صوتي هارمـــان كاردون 
وحتكم أوتوماتيكي في املناخ وعرض البيانات 

على الزجاج األمامي.

تنافس شرس على سيارات المستقبل
[ القيادة اآللية تحاول التغلب على التقنيات الكهربائية في المركبات الحديثة

تتزايد موجة اهتمام شركات السيارات لتخليص العالم من االعتماد على الوقود التقليدي، 
وبات، وفق خبراء، يســــــير على الطريق الصحيح ليصبح ظاهرة عاملية في العقود القليلة 

املقبلة، ولكن الشرط الرئيسي حلدوث واستمرار ذلك هو دعم احلكومات لهذا التغيير.
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تقنيات ال مفر منها
باولو تومينيللي:

سيارات الرودستر مناسبة 
للباحثين عن متعة القيادة 

فهي أفضل من الكابريو

طعم آخر في متعة قيادة 
موديالت الرودستر

تطوير  ة
ربائية ما 
 لتقطعه.
أن  يا في

غرق 
ت، 
ون 

وق و زين ر ي ي
األكبر. األمتعة

ال الحجـــم وخفة ر ن
ش المنخفضـــة،  الجلـــوس 

الرياضية.
وأوضح أن قائد الســـيا
اختيـــاره علـــى ه
الســـيارا
األ
مت
عن
ف

أس.أي.إي إنترناشونال:
القيادة اآللية ستهيمن 

على السيارات وستدخل 
على 5 مستويات



ميديا
[ وكاالت األنباء العالمية غائبة عن الحدث العراقي  [ قطع اإلنترنت منع نقل عمليات القمع الوحشي للمظاهرات

حصار إعالمي حكومي على االحتجاجات العراقية لوأدها

لـــم تكتـــف الحكومـــة العراقيـــة  } بغــداد – 
بمحاصـــرة  لهـــا  التابعـــة  والميليشـــيات 
التظاهرات المتصاعدة على األرض، بل قطعت 
اإلنترنـــت، وحجبـــت معظم مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، لمنـــع المحتجيـــن من تنســـيق 
جهود التظاهرات، والحد من متابعة الســـكان 

من االطالع لتطورات حركة االحتجاج.
األجانـــب  المراســـلين  غالبيـــة  ويشـــكو 
والكتـــاب الصحافيـــون من شـــح المعلومات 
بشـــأن ما يجري علـــى األرض، بعد أن ســـاد 
الخطاب الحكومي في وسائل اإلعالم بوصفه 
المصدر الوحيد لما يحدث في المدن العراقية.
وقطعت الحكومة العراقية بعد يومين من 
تفاقـــم االحتجاجات اإلنترنـــت في البالد، ولم 
يعـــد بمقدور المحتجين رصـــد ما يحدث عبر 
منصاتهم الشـــخصية والتنسيق في ما بينهم 
خصوصا على فيســـبوك الموقع األكثر تداوال 

بين العراقيين.

وغابت أخبار االحتجاجـــات العراقية عن 
الصحافـــة العالمية بشـــكل وصفـــه صحافي 
عربـــي مقيم فـــي لندن باألمر الـــذي يدعو إلى 

الخجل.
وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“ ال يوجد أي 
تفســـير إلهمال ما يحدث في المـــدن العراقية 
من ثورة شـــعبية، من قبـــل الصحافة الغربية 
غيـــر عدم المبـــاالة والتخلي عن المســـؤولية 

األخالقية.
وظهر واضحا تكرار األخبار بين وســـائل 
اإلعـــالم العربيـــة عـــن األحداث علـــى األرض 
خصوصـــا في محافظـــات البصـــرة والمثنى 
والناصريـــة والنجـــف، وتـــم اســـتقاؤها من 
المصـــادر الحكومية العراقيـــة التي غالبا ما 

تكون غير محايدة.
وكان الغائـــب األبـــرز في هـــذه األحداث، 
ووكالـــة  رويتـــرز  العالميـــة  األنبـــاء  وكاالت 
بـــرس  واسوشـــيتيد  الفرنســـية  الصحافـــة 

والوكالـــة األلمانية، وجميعهـــا لم تبذل جهدا 
كافيا فـــي مالحقة االحتجاجات فـــي العراق، 
متواصـــل.  بشـــكل  وتحليلهـــا  وتغطيتهـــا 
واكتفـــت بأخبار متقطعة كان أغلبها المصادر 

الحكومية العراقية وتصريحات الوزراء.
ووصف مراســـل صحافي غربي من بغداد 
بأن ما يحدث مؤامـــرة إعالمية حكومية لوأد 
االحتجاجات فـــي مهدها، ومنـــع حصول أي 
تعاطـــف دولي معهـــا عبر حصـــر أخبار تلك 

االحتجاجات.
وقال في تصريح لـ“العرب“ ”قطع اإلنترنت 
عن العراقيين جميعا من قبل الحكومة العراقية 
كان أنجـــح ما قامت بع حكومة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، لمنع التنسيق والتواصل بين 

المدن المحتجة“.
وعادت خدمة اإلنترنت إلى العراق االثنين، 
بعد يوميـــن من انقطاعها مـــع ضعف واضح 
بالخدمـــة. وقـــال حـــازم محمد علـــي، الناطق 
الرســـمي لوزارة االتصاالت، إنه ”تم تشـــغيل 
خدمـــة اإلنترنت من الســـاعة الحادية عشـــرة 
مســـاء األحـــد وحتى الســـاعة الواحـــدة بعد 

منتصف الليل بشكل مؤقت“.
وأضاف محمد علي في بيان أن ”التشغيل 
ســـيكون تجريبيـــًا لبيـــان نتيجـــة إصـــالح 
القطوعـــات التـــي أدت إلى توقـــف الخدمة“، 
مضيفًا أن ”الوزارة استنفرت جميع مالكاتها 
الهندســـية والفنيـــة من أجل اإلســـراع إلعادة 
توفيـــر خدمة اإلنترنت بســـرعة وكفاءة عالية 

عن طريق شبكة مستقرة غير متذبذبة“.
لكن هذه المبررات لم تقنع الناشطين الذين 
اتهموا الحكومة بقطع اإلنترنت بشكل متعمد 
لتضييق الخناق على المتظاهرين لمنعهم من 
توثيـــق احتجاجاتهم على فيســـبوك وتويتر 
بصـــورة فورية. وتســـبب انقطـــاع اإلنترنت 
عن مدن وســـط وجنوب البـــالد، في موجة من 
الغضب الشـــعبي بسبب غياب المعلومات عن 
المواطنين والمتظاهرين بشـــأن ما يحدث في 
العديد من المناطـــق العراقية التي تجتاحها 

المظاهرات.
واعتبر الصحافي العراقي عدي حاتم ”أن 
قطـــع اإلنترنت وعزل العراق عن العالم لم يكن 
المقصود منه هو عرقلة التواصل بين منسقي 
المظاهـــرات، ألن الحكومـــة واألحزاب  وقادة 

ميليشـــياتها  وأفـــراد  الحاكمـــة  اإلســـالمية 
يعرفون أن المتظاهرين لديهم وســـائل أخرى 
فـــي التواصـــل، وقطـــع اإلنترنـــت لـــن يعيق 

المظاهرات“.
وأضـــاف حاتم فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”قطع اإلنترنت كان يهدف إلى منع نقل وسائل 
القمع الوحشـــي التي اســـتخدمتها السلطات 
العراقية، ال ســـيما وأن جميع وسائل اإلعالم 
(المقـــروءة والمكتوبة والمرئيـــة) تحتاج إلى 
اإلنترنـــت لنقل األحـــداث وإرســـال تقاريرها 
وصورها إلى مقرات وكاالتها خارج العراق“.

وتابـــع ”نجحـــت الحكومـــة العراقية في 
محاصـــرة المظاهـــرات إعالميـــا ومنـــع نقل 
المظاهرات واالعتصامات عبر وسائل اإلعالم 
العالمية، لمنع أي تعاط دولي معها قد يســـهم 
في تأجيجها واتســـاع رقعتها لتشـــمل كامل 

العراق“.

كما أنها قامت بقطع اإلنترنت لمنع وسائل 
اإلعالم العالمية من تغطية المجازر الوحشية 
التـــي ارتكبتهـــا األجهـــزة األمنيـــة وعناصر 
األحزاب والميليشيات ضد المحتجين العزل، 
خصوصـــا وأنها قامـــت بعمـــل ممنهج تمثل 
باســـتخدام الرصاص الحي ضـــد متظاهرين 
ســـلميين عـــزل، والقيـــام باعتقـــال المئـــات 
المتظاهريـــن الذيـــن ال يعرف مصيـــر أغلبهم 
حتى اآلن. وساهم قطع اإلنترنت في شلل عمل 
المئات من وســـائل اإلعالم العراقية والعربية 
واألجنبية العاملة في العراق وعرقل تغطيتها 
ألحداث المظاهرات وردة الفعل الوحشـــية من 

قبل السلطات العراقية.
وأعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، 
االثنيـــن، أن قطع خدمة اإلنترنـــت في العراق 
يهدد األمن الوظيفي للصحافيين ويوقف أكثر 

من مئة وكالة وموقع إخباري“.

وأضافت أن ”التوقف أدى إلى تهديد األمن 
الوظيفـــي للمئات مـــن العاملين في وســـائل 
اإلعـــالم، إضافة إلى حجـــب المعلومات ومنع 
تداولها“. وعّدت الجمعية قطع خدمة اإلنترنت 
في البالد بأنه ”خرق دستوري فاضح، يخالف 
المادة 38 من الدستور الذي كفل حرية اإلعالم 

واإلعالن والنشر بكافة أشكاله“.
وزارة  بـ“تـــذرع  الجمعيـــة  تشـــكك  وإذ 
االتصـــاالت القطع بخلل مـــن منافذ اإلنترنت، 
فإنها وفق البيان، تحتفظ بحقها القانوني في 
مقاضاة رئيس الوزراء حيدر العبادي التخاذه 
قرار قطع اإلنترنت، بعد التنســـيق مع وسائل 

اإلعالم اإللكترونية“.
ورغـــم العـــودة الجزئية لإلنترنـــت إال أن 
الكثير من المســـتخدمين يتعذر عليهم تصفح 
فيســـبوك وبعـــض التطبيقات إال باســـتخدام 

برامج مخصصة لكسر الحجب.

ــــــت التغطية اإلعالمية العاملية عن احتجاجات املــــــدن العراقية، بعد أن قطعت احلكومة  غاب
العراقية اإلنترنت عن كامل البالد، مانعة التواصل والتنســــــيق بني احملتجني في مختلف 
املناطق، بينما ظهر واضحا تكرار األخبار بني وســــــائل اإلعالم العربية عن األحداث على 

األرض ومت استقاؤها من املصادر احلكومية التي غالبا ما تكون غير محايدة.

عاد بوريس جونســـون الذي اســـتقال من منصب وزير الخارجية البريطانية األسبوع الماضي، إلى كتابة المقاالت في صحيفة 
ديلـــي تلغـــراف. وكتبت الوســـيلة اإلعالمية على صفحتهـــا األولى االثنين {لقد عـــاد}. واضطر جونســـون للتخلي عن كتابة 

المقاالت بعد تعيينه وزيرا للخارجية، وقال متحدث أن ذلك {غير مالئم} لمنصبه الجديد.

كاميرا الهاتف المحمول بدال من عدسات المصورين الصحافيين
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} ستراســبورغ (فرنســا) – اتهمـــت المحكمة 
األوروبيـــة لحقوق اإلنســـان الثالثاء روســـيا 
بالتقصير في التحقيق لتحديد المســـؤول عن 
مقتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا عام 2006.

وأدانـــت المحكمـــة روســـيا بســـبب عـــدم 
”تطبيقها إجراءات التحقيق المناســـبة لكشف 
منفـــذ أو منفذي عملية قتل“ الصحافية، وقالت 
في بيـــان إن ”الدولـــة (الروســـية) قصرت في 
واجباتهـــا المتعلقـــة بفاعلية ومـــدة التحقيق 
الذي يعـــود إليها بموجب االتفاقية“ األوروبية 

لحقوق اإلنسان.
وكانت بوليتكوفسكايا الصحافية في مجلة 
نوفايـــا غازيتا من الصحافييـــن القالئل الذين 
واصلوا تغطية الحرب في الشيشان وانتهاكات 
حقوق اإلنسان في ظل رئاسة فالديمير بوتين.

وقتلـــت بالرصاص فـــي 7 أكتوبر 2006 في 
المبنـــى الذي تقيم فيه بموســـكو. وأثارت هذه 
الجريمة موجة سخط في الغرب لكن بوتين قلل 

من شأنها.
وبتأييـــد 5 أصـــوات مقابـــل صوتين هما 
للقاضييـــن الروســـي والســـلوفاكي، اعتبـــرت 
المحكمـــة األوروبية أن هنـــاك ”انتهاكا للمادة 

حـــول ”الحق فـــي الحياة“.  2 مـــن المعاهدة“ 
وخلصت المحكمة التي تقدمت أسرة الضحية 
بشـــكوى أمامها أن ”التحقيـــق أدى إلى نتائج 
ملموســـة إذ أتـــاح إدانـــة خمســـة أشـــخاص 
لكنها  بالمسؤولية المباشرة عن جريمة القتل“ 
تابعت أنه ”وفي إطار جريمة قتل من هذا النوع 
ليس من الممكن القول إن التحقيق كان سليما 
إذا لـــم يتم بذل أي جهود من أجل تحديد هوية 

منفذ الجريمة“.
وتابعـــت أن ”الســـلطات لديهـــا نظرية في 
ما يتعلـــق بالمحرض على القتـــل وهي توجه 
التحقيق نحو رجل أعمال روســـي كان يقيم في 
لندن لكنه توفـــي دون أن توضح كيف توصلت 

إلى هذا الخيط“.
الســـلطات  إن  تقـــول  المحكمـــة  ومضـــت 
الروســـية ”كان عليهـــا أيضـــا درس احتماالت 
أخـــرى كتلـــك التـــي اقترحهـــا المدعـــون بأن 
عناصر من االستخبارات الروسية أو الحكومة 

الشيشانية متورطون في جريمة االغتيال“.
وذكرت المحكمة بأن بوليتكوفسكايا ”كانت 
حققت أيضا حول االدعاءات بانتهاكات حقوق 
اإلنســـان في الشيشان خالل الحملة العسكرية 

الثانية ضد المتمردين وأنها وّجهت انتقادات 
متكررة للرئيس الروسي فالديمير بوتين“.

ويمكن اســـتئناف القرار الصـــادر الثالثاء 
خالل مهلة ثالثة أشهر.

علـــي  لـــوم  توفـــي   ،2017 يونيـــو  وفـــي 
غايتوكاييـــف الـــذي أدين بالتخطيـــط الغتيال 
الصحافية في السجن حيث كان يقضي عقوبة 

بالسجن المؤبد“.
وغايتوكاييف المتحدر من أصل شيشـــاني 
كان عـــم رســـتم محمـــدوف الـــذي أديـــن بقتل 
الصحافيـــة عند مدخل المبنى الذي كانت تقيم 
فيه وهو ال يزال في السجن حيث يقضي عقوبة 

بالسجن لمدى الحياة.
وكانت المحكمة حكمت أيضا بالســـجن 20 
عاما على شـــرطي من موســـكو يدعى سيرغي 
اإلعـــداد  فـــي  بالمشـــاركة  حجيكوربانـــوف 

للجريمة.
من جانـــب آخر خلصـــت المحكمـــة أيضا 
عبر  إلى أن روســـيا ارتكبت ”عـــدة انتهاكات“ 
إصدارهـــا أحكاما بالســـجن على ثالثة أعضاء 
من فرقة ”بوســـي رايوت“ بعدمـــا حاولوا أداء 
جملـــة مـــن االغانـــي المناهضـــة لبوتيـــن في 

كاتدرائية موسكو في فبراير 2012.
واعتبرت المحكمة أن ماريا أليخينا وناديا 
ساموتســـفيتش  وايكاترينـــا  تولوكونيكوفـــا 
تعرضن لمعاملة مذلة خالل محاكمتهن مشيرة 

إلى أن موسكو انتهكت أيضا حرية التعبير.
وحكـــم على النســـاء الثالث بالســـجن في 
أغسطس 2012 ال ســـيما بتهمة ”الشغب بدافع 

الحقد الديني“.
واعتبـــرت المحكمة األوروبية أن روســـيا 
انتهكـــت المادة 3 من معاهدة حقوق اإلنســـان 
النســـاء  خصوصـــا في مـــا يتعلق بــــ“إذالل“ 
اللواتي نقلن على مـــرأى من الجميع على متن 
إلـــى المحكمة. كما  عربة لهـــا نوافذ ومكتظة“ 
”أحـــاط بهن شـــرطيون مســـلحون وكـــّن تحت 

حراسة كلب“.
ويتعرض الصحافيون الروس في السنوات 
األخيرة إلى المضايقات أو االعتداءات بســـبب 
ما يكتبونه. وتســـيطر الحكومة الروسية على 

أغلب وسائل اإلعالم. 

}  باريــس – طالبـــت منظمـــة ”مراســـلون بال 
حدود“ األمم المتحدة الثالثاء بالتدخل لحماية 
العشـــرات مـــن الصحافييـــن ”المحاصريـــن“ 
في جنوب ســـوريا، والذين يخشـــون التعّرض 

ألعمال انتقامية من قبل النظام.
وأعلنـــت المنظمة في بيان أن ”العشـــرات 
من الصحافيين محاصرين في جنوب ســـوريا 
منذ أن استعاد الجيش النظامي منطقة درعا“، 
وقد أعرب بعضهم للمنظمة ”عن خشـــيتهم من 
التعـــرض للتصفية أو الســـجن ما إن يبســـط 

الجيش سيطرته التامة على المحافظة“.
وقالـــت المنظمـــة أن الصحافييـــن الذيـــن 
غطوا ”بدايات االنتفاضـــة (ضد نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار األسد) وســـاهموا في توثيق 
يواجهون  انتهاكات النظام لحقوق اإلنســـان“ 
خطـــر ”اعتبارهـــم مـــن المعارضـــة“ وبالتالي 

”التعّرض ألعمال انتقامية شديدة القسوة“.
وأعربـــت المنظمـــة المدافعـــة عـــن حرية 
الصحافة عن قلقهـــا إزاء مصير ”الئحة أعدها 
الصحافيون أنفسهم تضم 69 شخصا معرضين 

لخطر كبير في القنيطرة ودرعا“.
وأعلنـــت أن هؤالء هم مراســـلون لمحطات 
”أورينـــت نيـــوز“ و“تلفزيون ســـوريا“ و“قناة 
ووكالتـــي ”فرانس  اليـــوم“  و“حلب  الجســـر“ 
برس“ و“رويترز“ وشـــبكات إعالمية ومنظمات 

و“نبـــأ“. وفي  و“شـــاهد“  محليـــة مثل ”يقين“ 
11 يوليـــو الماضـــي، وجه أمين عـــام المنظمة 
كريستوف دولوار كتابا إلى األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح إقامة ”ممر 
إنســـاني أو منفذ خاص إلى مناطق سلمية في 

الدول المجاورة“.
وكانـــت رابطـــة الصحافييـــن الســـوريين 
(المعارضـــة)، قـــد دعـــت جميـــَع المنظمـــات 
والمؤسســـات الدولية، إلى التدخل إلنقاذ نحو 
270 إعالميا عالقين في الجنوب الســـوري، في 

ظل تقّدم قوات الجيش السوري.
وقالـــت الرابطة، فـــي بيان ”مـــع تطورات 
الوضـــع فـــي الجنـــوب الســـوري وخصوصا 
محافظة درعا؛ بات نحو 270 صحافيا وناشطا 
إعالميا وموفـــَر خدمات إعالمية عرضًة للخطر 
واالستهداف، مع انتشار قوات النظام السوري 
ودخول مجموعات مســـلحة من الميليشـــيات 

الرديفة لها إلى القرى والمدن“.
وطالبـــت الرابطـــة فـــي بيانهـــا مختلـــف 
باتخـــاذ  الدوليـــة  والمؤسســـات  المنظمـــات 
الخطـــوات المناســـبة لمنـــع حصـــول كارثـــة 
بحـــق الصحافيين وعائالتهـــم، والضغط على 
الحكومـــات لتأمينهم، وتقديم ضمانات من قبل 
القوى المسيطرة على األرض، لمنع مالحقة أو 

اعتقال من يرغب في البقاء.

محكمة أوروبية تدين روسيا بالتهاون 
في كشف قتلة صحافية

صحافيو درعا مهددون باالنتقام

اإلخبارية في  ◄ أفادت شبكة “ آر.سي.إن“ 
كولومبيا بأن الشرطة شكلت فريقا للتحقيق 

في التهديدات ضد الصحافيين. وكانت شبكة 
”آر.سي.إن“ وصحيفة إل تيمبو اليومية 
والموقع اإلخباري ”ال سيال فاسيا“ من 

بين وسائل اإلعالم الكولومبية التي تلقت 
تهديدات. وجرى اتهامهم للصحافيين بأنهم 
من رجال العصابات اليسارية أو تم اعتبار 

مقتلهم أهدافًا عسكرية.

◄ وافقت الحكومة الفيتنامية االثنين 
على قرار بوقف الموقع اإللكتروني ألكثر 
الصحف شعبية في البالد ”تووي تري“ 

لمدة ثالثة أشهر وفرض غرامة عليه قدرها 
حوالي عشرة آالف دوالر لنشر معلومات 

غير صحيحة. وكان القرار، الذي وقعه لوه 
دينه فوك، رئيس قسم الصحافة في وزارة 

اإلعالم واالتصال يتعلق بمقال زعم أن 
الرئيس تران داي كوانج وافق على النظر في 
مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية على 

المظاهرات.

◄ تنظم منظمة األمن والتعاون األوروبي 
مؤتمرا حول حرية الصحافة وكيفية 

توفير المعلومات الموثقة لوسائل اإلعالم 
األربعاء في جورجيا. وقال بيان للمنظمة 

أنه سيجتمع الصحافيون وممثلو الحكومة 
والمجتمع المدني والخبراء الدوليون في 
المؤتمر اإلعالمي الخامس عشر لمنطقة 

جنوب القوقاز اإلعالمية في تبليسي.

ببباختصار

مالبسات مقتل الصحافية مازالت غامضة

عدي حاتم:
الحكومة العراقية نجحت 
في محاصرة المظاهرات 

واالعتصامات إعالميا 



شريف الشافعي

 (Jeem.me) القاهــرة - جذبت منصة جيـــم {
التي انطلقت منذ أيام، اهتمام املتابعني الذين 
أكـــدوا الرغبة في إحـــداث حراك فـــي خارطة 
احملتوى الرقمي العربي، واملنصة تتبع املركز 
الثقافـــي األملاني ”غوتـــه“ مبقراته في القاهرة 
واإلســـكندرية وتونـــس وبيـــروت ورام اللـــه 

والرباط.
يعتبرها البعـــض مبثابة  منصـــة ”جيـــم“ 
”رهان كبيـــر على اجلنون“، وعلـــى كل ما يبدأ 
بحرف اجليم من أجل اجلرأة املنشودة، فاملوقع 
معني باجلسدانية واجلندر واجلنس واجلسد، 
واملقاالت والقصص واملعلومات املتعلقة بهذه 
املوضوعـــات النوعيـــة، وتقاطعاتها مع أوجه 

احلياة اليومية املختلفة.
ويتوفر احملتوى مـــن خالل قوالب مكتوبة 
وبصريـــة ومســـموعة (تقاريـــر، فيديوهـــات، 

مدونات صوتية، صور، رسومات..).
ويالحظ متابع منصات اجلنسانية العربية 
عدة أمور؛ منها توجهها إلى الشباب والفتيات 
العـــرب في املقـــام األول، وحرصها على تقدمي 
موادها بأقصى طاقة استقصائية وتفصيلية، 
مستفيدة بعناصر اجلذب والتشويق املتنوعة، 
فضـــال عـــن اتســـام احملتـــوى بالقـــدرة على 
التفاعلية واملشـــاركة مع املتصفح العربي عبر 

الوسائط الذكية.
قارئ ”جيم“، وغيرها من املنصات النشطة 
في هذا املضمار، ليس ســـلبّيا بالضرورة، فهو 
يبحـــث عن املعلومات التي يريدها ويناقشـــها 
وميّحصها، ويحتفظ مبا يظنه مفيدا بالنسبة 
له. ومن خـــالل منصات رقميـــة فرعية، يجري 
تبادل اآلراء ووجهات النظر بني املســـتخدمني 

في إطار مجتمعي.
تبدو منصات اجلنســـانية العربية متفوقة 
علـــى غيرها مـــن املنصـــات الذكيـــة بقدرتها 
على فهـــم وتلبية جوانب ملحـــة وغريزية في 
حياة اإلنســـان، األمر الذي يجعل جناحها في 
اســـتقطاب قطاعات واســـعة من الشباب أمرا 

مفروغا منه.
عـــدد  مـــن  الواســـعة  احملصلـــة  وبهـــذه 
املســـتخدمني ميكن للمنصات أن تغير خارطة 
احملتوى الرقمي تدريجيا، من قصص متوسطة 
اجلرأة إلى جريئة، ثم أكثر جرأة في املستقبل 

القريب.
من خالل اجلنســـانية، من املمكن مناقشـــة 
كل األشـــياء والعالقـــات املتبادلة بني البشـــر، 
لذلك تعـــرج منصات اجلـــرأة العربية على ما 
يخص املجتمع والسلطة والثقافة واحلب، مع 
تخصيص أبواب واســـعة للنقاشات النسوية، 
املنطلقة من هدف مثير وجاذب أيضا، تتعطش 
إليه املـــرأة في املجتمعات العربيـــة ”أنا أنثى 

كاملة، أنا حرة“.
وعلـــى مـــا يبـــدو أنـــه تغيير فـــي خارطة 
احملتـــوى الرقمي العربـــي، وأن تلك املنصات 
اجلنســـانية فـــي طريقهـــا إلى توســـعة دائرة 
الرؤية وحدود التصور، ليس فقط في ما يخص 

نظر اإلنســـان إلى غيره، لكن نظرته لذاته، فإذا 
نوقشت قضايا النســـوية في السعودية مثال، 
ُتطـــرح في إطـــار الفضاء العام بـــني احلريات 

املكتسبة واملشروع السياسي الشامل. 
وال مجال للمواربة، فمنصات اجلنســـانية 
إما أن يكون فيها كل شيء وإما فليكن احلجب 

حّال بديال.
وتأخـــذ سياســـات منصـــات اجلنســـانية 
العربية من مغامـــرة واقتحام، في االعتبار أن 
املســـتخدمني أناس ال ميكـــن خطفهم، بقدر ما 

يجب اجتذابهم بتغذية شعورهم باألمان.
لذلك، هنـــاك مراعاة حلظر الســـلوك الذي 
يتخطى احلدود، ويتحول إلى تهّجم أو حتّرش 
باآلخـــر أو إحراجـــه أو محاولة إســـكاته. كما 

ُمتنع أساليب االضطهاد والتمييز والتشهير.

وتســـعى منصـــات اجلنســـانية العربيـــة 
إلـــى حماية نفســـها مـــن احلجب الســـلطوي 
واالنتقاد املجتمعي، فهي قد تشـــط في ما تبثه 
من مضمـــون صارخ، لكنها ال تنشـــر احملتوى 
البورنوغرافـــي الفج، وال املرتبط باالســـتغالل 
اجلنســـي، وال تقتحم خصوصيـــات اآلخرين، 
األمر الذي لـــم يعرضها ملضايقات عنيفة حتى 

اآلن.
وتقف املنصات العربية اجلريئة على احلد 
الدقيـــق الفاصل بني املمكن واملســـتحيل، غير 
عابئـــة باحملرمـــات التي تتعامـــل معها بذكاء 
وجســـارة، في ســـبيل رســـمها خلطة سحرية 
جديـــدة للمحتـــوى الرقمـــي العربـــي، تالئـــم 

احلاضر وتواجه املستقبل.
ويأتـــي عدم اكتـــراث اللغـــة العربية بهذه 
املضامـــني املربكة انعكاســـا للثقافـــة العربية 
برمتهـــا، التي تتســـم باحملافظة، وتقف موقف 
املتشـــكك مـــن كل مغايـــر، فضـــال عـــن وجود 
مناخ عـــام من التضييق الســـلطوي والرقابي 
والقانوني، مبا يعوق مسار التدفق املعلوماتي 
على وجه العموم، ال سيما في قضايا احلريات 
واألمور الشـــائكة املتعلقة بهـــذه املوضوعات 

التي يصفها الكثير بـ“التابوهات“.

} واشــنطن - احتفل العالـــم الثالثاء باليوم 
العاملـــي لإلميوجي، وهـــي الصـــور الرمزية 
املســـتخدمة فـــي كتابة الرســـائل اإللكترونية 

على مواقع التواصل االجتماعي.
واإلميوجـــي مصطلح ياباني األصل وكان 
أول ظهور لتلك الرمـــوز التعبيرية في أواخر 

التسعينات من القرن املاضي.
وأطلق مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعية 

هاشتاغات لالحتفال باملناسبة.
وغرد حساب اليابان بالعربي:

وأضاف احلساب:

يذكـــر أن هنـــاك 2666 إميوجـــي تعتمـــد 
عامليـــا. وتعتبر إميوجي دمـــوع الفرح األكثر 

استخداما في العالم.
للغـــة  أكســـفورد  معجـــم  تبنـــى  وقـــد 
اإلنكليزية، عـــام 2015، إميوجي دموع الفرح 
الكلمة األكثر تداوال على كوكب األرض. وقّدر 
أنه يجري تداول 6 مليـــارات إميوجي يوميا 

عبر العالم.
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@alarabonline
تعمل شـــركة مايكروســـوفت على إضافة ميزة تسجيل المكالمات التي تتم عبر سكايب، على أن يتوافر السجل الخاص بها 

عبر مكتبة {كالود}، وهو ما سيتيح الوصول إلى تسجيالت المكالمات عبر العديد من األجهزة الذكية. وبمجرد بدء تسجيل 

المكالمة، فإنه يتم إخطار الجميع في المكالمة بأن االتصال يتم تسجيله، كما يوضح فريق سكايب.

} بغــداد - أكد عراقيون حجب موقع فيسبوك 
فـــي العراق، مـــع ضعف في خدمـــة اإلنترنت 
فـــي البالد، حتـــى في إقليـــم كردســـتان، إثر 
املظاهرات العارمـــة التي اندلعت في اجلنوب 

ضد الفقر والتهميش.
ودعـــا العراقيون إلى اســـتخدام تطبيقات 

أخرى.
وكتب مغرد:

يذكر أنه مت إيقاف خدمة اإلنترنت ليومني، 
وعادت صباح االثنني، لكنها تشكو من ضعف 
وانقطاعات متكررة ما دعا مســـتخدمي تويتر 
إلـــى إطـــالق هاشـــتاغي #قطع_اإلنترنت_

املبرمج. و#أعيدوا_اإلنترنت.
ويتناقـــل ناشـــطون عراقيون فـــي مواقع 
التواصـــل االجتماعي صـــورا ومقاطع فيديو 
إطـــالق  باســـتخدام  وقمعهـــا  للمظاهـــرات 
الرصاص احلي، والضرب بالهراوات من قبل 

مسلحني واألجهزة األمنية.
وأرجعت وزارة االتصاالت العراقية توقف 

خدمة اإلنترنت في البالد إلى مشكالت فنية.
وأكد املستشار اإلعالمي لوزير االتصاالت 
والناطق الرســـمي باسم الوزارة، حازم محمد 
علي، في بيان، اســـتمرار الوزارة والتشكيالت 
التابعة لها بـ“تقـــدمي أجود وأفضل اخلدمات 

للمواطنني واملؤسسات احلكومية“.
ويؤكـــد العراقيـــون ومصادر رســـمية أن 
قطع خدمـــة اإلنترنت كان متعمـــدا ملنع تفاقم 

املظاهـــرات وتزايد حدتهـــا وانتقالها إلى كل 
احملافظات، ولتجنب نشـــر تسجيالت مصورة 

وصور تثير الرأي العام.
وأحيط املوقـــع اخلاص بوزارة االتصاالت 
بسيارات عسكرية مدرعة، حتسبا ألي اقتحام 
ملتظاهرين غاضبني على تدني اخلدمات التي 
طالبـــوا بها من جهة، ومـــن جهة أخرى فقدوا 
فيها متنفســـهم الوحيد وهو فيسبوك وباقي 

مواقع التواصل االجتماعي.
وجلـــأ العراقيون إلى تطبيقـــات كانوا قد 
اســـتخدموها سابقا قبل ســـنوات من سيطرة 
تنظيـــم داعش عام 2014 على مناطق شاســـعة 
من العراق، ثم دحره في أواخر السنة املاضية، 
لرفع احلجب والتمتع باخلدمة وتصفح مواقع 
التواصل االجتماعي خاصة فيســـبوك األكثر 

شعبية لدى العراقيني.
وأصبـــح تطبيـــق VPN وهـــو يعمـــل على 
أجهـــزة االتصال لآليفـــون واألندرويد، وكذلك 
األزرق  اللـــون  ذي  الكمبيوتـــر  جهـــاز  علـــى 
الفاحت-السمائي، وبداخله رسمة مفتاح األكثر 
شـــعبية لدى العراقيني وهو يفرج عن رسائل 
املاســـنجر املتعطلة، ويسمح بنشر املنشورات 
املؤجلة واملتعطلة في فيسبوك، ويحمل صور 

واتسآب.
كمـــا يالقـــي تطبيـــق ”PS iPhone إقبـــاال 

واسعا من العراقيني.
وســـبق ألكثـــر مـــن 1.9 مليون مســـتخدم 

عراقي استخدام التطبيق عام 2014.
وغرد متفاعل:

وضمـــن هاشـــتاغ #غرد_ألجل_العراق، 
الشـــبكات  مســـتخدمي  عراقيـــون  طالـــب 
االجتماعيـــة العـــرب بدعم ثورتهـــم وإيصال 

أصواتهم إلى العالم. وكتب مغرد:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

فيما تفاعل مغرد:

وكتب معلق:

ــــــر وانقطاعات  ــــــة خدمة اإلنترنت التي تشــــــكو من ضعف كبي أعــــــادت الســــــلطات العراقي
مستمرة، غير أنها عمدت إلى حجب موقع فيسبوك األكثر استخداما في العراق وهو ما 

قابله عراقيون باستخدام تطبيقات لفك احلجب.

من يسمع صوته

@Ahmed__FCB
VPN خــــــدم الشــــــعب العراقــــــي أكثر من 

احلكومة نفسها. 

@N3twk 
احلكومة التي تخاف من شعبها ومتنع عنه 
التواصل حكومة غير شرعية ودكتاتورية.

@surafenex
ــــــت، من خطفــــــوا أرواح  #أعيدوا_اإلنترن
العراقيني طوال ١٥ ســــــنة يصادرون اليوم 
املنبر الوحيد للشــــــعب الثائر على فسادهم 

وطغيانهم، الشوارع بيننا.

@abuljadayelM
حقيقة عراقية بامتياز؛ أي رئيس أو رئيس 
ــــــس وزراء يحكم العــــــراق ويدخل في  مجل
مواجهة أو حرب ينســــــى متاما أنه مدني 
ولم يتخّرج من الكلية العسكرية ويتصور 
نفسه رومل. #قطع_اإلنترنت_املبرمج.

@Ali_albasheer7
في الوقت الذي تقطع فيه الوزارة اإلنترنت 
يحمل العراقي vpn، ابن الرافدين ال يقدر 
#قطع_اإلنترنت_في_ أحــــــد.  ــــــه  علي

العراق.

@khonfoshari
بالرغــــــم من كل ما يجــــــري في العراق من 
أحداث ومظاهــــــرات وقيام احلكومة بعزل 
العراق عن العالم ال يوجد هاشتاغ وصل 
ــــــد لتوصيل الصــــــورة وما يجري  إلى ترن
ــــــر املغردين  مــــــن أحداث، هــــــل هو تقصي
وحتزبهــــــم؟ أم أن العــــــرب ال يعنيهــــــم ما 
يجــــــري فــــــي العــــــراق؟ اســــــتخدموا هذا 

الهاشتاغ #غرد_من_أجل_العراق.

SalamMosafir_RT 

”محلل استراتيجي“ من إياهم، لم يجد 
ما يحلله في مظاهرات العراقيني، غير 
القول إنه ميلك ”معلومات دقيقة“ عن 

وجود بعثيني  وجود مندسني! و“بدقة“ 
ودواعش! هذا املخلوق محلل أم شرطي؟

Life__Check 

#كيف_نتصدى_لإلشاعات،
 أفضل طريقة للتصدي لإلشاعات 

واخلرافات هو رفع مستوى الوعي 
العام وترسيخ املنطق في مجتمعاتنا!

firaskurtoglu 

إذا رأيتم العالم يدخل على السلطان 
فال تقبلوا منه صرفا وال عدال 

وال تقبلوا منه حديثا.

asseedan 

قراءتك آلراء متعددة ومسائل مختلفة 
تفتح ذهنك وترفع وعيك وتقودك غالبا 
للنهج السليم. قراءاتك احملصورة في 
رأي واحد جتعلك مجرد نسخة أخرى 

من كتاب املؤلف.

amer_hallal

#تويتر بيد اجلاهل فتنة!

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

Kalima_Project  
مشروع كلمة للترجمة.
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تطبيقات كسر الحجب تفك عزلة العراقيين 
[ #غرد_من_أجل_العراق إليصال صوت المتظاهرين إلى العالم

منصات إلكترونية جريئة 

تغير خارطة المحتوى الرقمي العربي

اإليموجي لغة عالمية

 في يومها العالمي

@nippon_ar
هي  اإلميوجي  يوم_اإلميوجي_العاملي، 
أيقونات عبارة عن صور تستخدم كحروف 

أو رموز للتعبير على املشاعر واألحداث.

@khfajie
التطبيقات الفعالة على شبكة اإلنترنت في 
جنوب العراق حاليا، هي واتسآب وفايبر 
وتيليغرام فقط بعد حجب فيسبوك وتويتر 
#البصرة_تنتفــــــض_ وإنســــــتغرام. 

#مظاهراتنا_ســــــلمية.  ضد_الفســــــاد 
#قطع_اإلنترنت_في_العراق.

ي ج ب و ق مو بر
هاشتاغات لالحتفال باملناسبة.

وغرد حساب اليابان بالعربي:

وأضاف احلساب:

@nippon_ar
هي  اإلميوجي  يوم_اإلميوجي_العاملي، 
كحروف  أيقونات عبارة عن صور تستخدم

أو رموز للتعبير على املشاعر واألحداث.

@nippon_ar

 Shigetaka يوم_اإلميوجي_العاملي 
ــــــرع اإلميوجــــــي عام ١٩٩٨- Kurita مخت

١٩٩٩ وذلك من أجل أن تستخدم في أول 
نظام أساســــــي خلدمة اإلنترنت اخلاصة 
للهاتف احملمول فــــــي العالم، وكانت في 
ــــــة عبارة عن مجموعــــــة من الرموز  البداي

التعبيرية بحجم ١٢×١٢ بكسل.

املنصـــات الجريئـــة تقف علـــى الحد 

املمكـــن  بـــني  الفاصـــل  الدقيـــق 

واملستحيل إلكترونيا

S
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دراسات تثبت أن إعادة تشغيل طائرات الركاب األسرع من الصوت ستلحق أضرارا بالبيئة ألنها 

لن تكون على األرجح متماشية مع معايير كفاءة الوقود والتلوث والضوضاء.

 {بقعة ميتة} تتمدد في بحر العرب وتبدأ على عمق 100 متر وتنخفض إلى 1500 متر، بشـــكل 

تبدو معه من أعالها إلى أسفلها محرومة من األوكسجين. بيئة

ذكـــرت دراســـة نشـــرت أمس  } واشــنطن – 
الثالثـــاء أن إعادة تشـــغيل طائـــرات الركاب 
األسرع من الصوت ســـتلحق أضرارا بالبيئة 
ألن هـــذه الطائـــرات لـــن تكون علـــى األرجح 
متماشـــية مع معايير كفـــاءة الوقود والتلوث 
الراهنـــة  المعاييـــر  وهـــي  والضوضـــاء، 
والمســـتخدمة في الطائرات األقل من ســـرعة 

الصوت.
وتسعى شـــركات ناشـــئة مقرها الواليات 
المتحدة -ومنها أيريون سوبرســـونيك وبوم 
سوبرســـونيك وسبايك أيروســـبيس- إلعادة 
تســـيير رحـــالت طيران أســـرع مـــن الصوت 
بحلول عـــام 2025 عن طريق تعديل المحركات 
الراهنة بدال من إنفاق المليارات من الدوالرات 
في صناعـــة محرك جديد لخدمة ســـوق ظلت 

راكـــدة منذ توقف طائرة كونكورد عن الطيران 
في عام 2003 بســـبب ارتفاع تكاليف تشغيلها 

وتراجع الطلب عليها.
وبدأت الوكالة األميركية ناســـا باستثمار 
1.5 مليـــون دوالر في ثمانية مشـــاريع بحوث 
منـــذ توقيف كونكـــورد وذلك من أجـــل إعادة 

إحياء حلم الطائرة األسرع من الصوت.
وتعكـــف وكالة الفضـــاء األمريكية ناســـا 
حاليـــًا على تطويـــر تقنية من شـــأنها خفض 
الضوضاء الشديدة التي تصدر عن الطائرات 

عند هبوطها بنسبة قد تصل إلى 70 بالمئة.
ويقول الباحثـــون إن الضوضاء الصادرة 
عـــن الطائرات وقت هبوطها تعزى باألســـاس 
إلى هيـــكل الطائـــرة، وليس إلـــى محركاتها.
ويضيـــف الباحثـــون أن أبحاثهم قـــد قادتهم 

إلى ثالثة عوامل تتســـبب في هذه الضوضاء، 
وهي: عجـــالت الهبوط، والتجاويف في هيكل 
الطائـــرة، والقالبـــات (األســـطح المفصليـــة 

المثبتة في حواف أجنحة الطائرة).
فقد عالجت تقنية ناســـا الجديدة مشـــكلة 
الضوضاء التـــي تصدرها العجـــالت، بجعل 
المنطقة المحيطة بها أكثر انسيابية وتحتوي 
على مســـام. أمـــا التجاويف فقـــد عمدت إلى 
تغطيتهـــا بحلقات مطاطيـــة تمتص الصوت، 
وأخيرًا تم اســـتبدال القالبات العادية بأخرى 
مرنـــة وإلغـــاء الفجـــوات بينها وبين جســـم 

الطائرة.
وقد حّذرت الدراســـات والبحـــوث الطبية 
الســـابقة من المخاطر واألمراض في المناطق 
التي يكثر فيها التعـــرض للضوضاء الناتجة 
عن الطائرات والمناطق القريبة من المطارات.

وكشـــفت دراسة بريطانية ســـنة 2013 عن 
ارتفاع نســـبة دخول المستشـــفيات وحدوث 
وفيـــات جـــراء اإلصابة بالســـكتات وأمراض 
القلب وأمراض الدورة الدموية بنســـبة اثنين 
في المئـــة، أي حوالي 70 ألف شـــخص، ممن 
يعيشون في مناطق شـــديدة الضوضاء التي 

تحدثها الطائرات.
وأجرى الباحثون دراستهم على 3.6 مليون 
شخص من ســـكان المنطقة القريبة من مطار 
هيثرو، وكشـــفت الدراســـة أن نســـبة الخطر 
تتزايد مـــن 10 إلى 20 في المئـــة في المناطق 
التي تزداد فيها مستويات ضوضاء الطائرات.
كما بّينـــت دراســـة ألمانيـــة أن ضوضاء 
الطائرات أثناء ساعات الليل قد تكون لها آثار 

خطيرة على المصابين بأمراض قلبية. 
وأجرى مستشفى جامعة ماينتس األلمانية 
هذه الدراسة على 60 مريضا ممن اعتادوا على 
التمتع بنوم هادئ في ســـكون الليل، حيث قام 
العلماء بمحاكاة ضجيج الطائرات باستخدام 
معدات في منازل هؤالء المرضى ينبعث منها 

صوت لضوضاء هائلة. 
وعلـــى مدى ليلة وحيدة جـــرى محاكاة 60 
رحلة جوية بمعدل ضوضاء بلغ 46 ديســـيبل، 

وهـــو ما يناظر معدال منخفضا من الضوضاء 
المنبعثة من الطائرات.

وتشـــير الدراســـة إلى أن مرضى الشريان 
التاجـــي عرضة لمخاطر أكبر بكثير بحســـب 
فرانـــك شـــميت، الـــذي تولى اإلشـــراف على 
البحث، لكن الدراســـة لم تقـــدم أي معلومات 
بشـــأن األشـــخاص المعتاديـــن بالفعـــل على 
الضوضاء ألنهـــا اســـتبعدت المرضى الذين 
يقطنون بالفعل بالقرب من المطارات والطرق 

وخطوط السكك الحديدية. 
وأوضح شـــميت أن الضوضـــاء أدت إلى 

تدهـــور حالة األوعية الدموية حتى 
بالرغـــم من أن المرضـــى تناولوا 

أدوية لمنع حدوث هذا التدهور.
أن  سويدية  دراسة  وكشفت 
الســـكن بالقرب من المطارات 
بســـبب  الـــوزن  مـــن  يزيـــد 
الضغط النفسي الذي يولده 
تناولت  وقـــد  الضجيـــج. 
الدراســـة التي قـــام بها 
متخصصون  باحثـــون 
في الطـــب البيئي من 
كارولينســـكا  معهـــد 

العالقـــة بيـــن صحـــة خمســـة 
آالف شـــخص وبين ســـكنهم بالقرب من 

مطار في اســـتوكهولم، وتمت متابعتهم لمدة 
تراوحت بين ثمانية وعشرة أعوام.

الفريق الطبي توصـــل إلى أن من يعانون 
أكثر مـــن ضوضـــاء الطائرات بشـــكل يومي 
يكونـــون أكثـــر عرضـــة لزيـــادة الـــوزن على 

مستوى الخصر والبطن. 
وتقـــول شـــارلوته إريكســـون (واحدة من 
الفريـــق الطبي) إن“هـــذا يمثل زيـــادة قدرها 
1.5 ســـم لـــكل زيـــادة قدرهـــا 5 ديســـيبل من 

الضوضاء“.
وتعد هذه الدراســــة العلميــــة هي األولى 
مــــن نوعها التي تكشــــف العالقــــة بين الوزن 
والضوضــــاء، وقــــد نشــــرت فــــي الواليــــات 
المتحدة األميركية في صحيفة ”إنفايرمنتال 

هيلث برســــبكتيفس“. وقال المجلس العالمي 
للنقل النظيف إن تعديل المحركات ســــيحرق 
ما بين خمسة وســــبعة أمثال معدالت الوقود 
لكل راكب مقارنة بالطائرات األقل من ســــرعة 
الصــــوت وهــــو مــــا يتجــــاوز الحــــد األقصى 
العالمــــي للطائرات الجديدة األقل من ســــرعة 
الصــــوت بنحو أربعين بالمئة لثاني أكســــيد 
النيتروجين وســــبعين بالمئة لثاني أكســــيد 

الكربون.
وتحـــاول الجهـــات المعنيـــة والعديد من 
الشركات تحقيق أعلى درجات األمان والراحة 
للـــركاب في الطائرات األســـرع مـــن الصوت، 
ومـــن بين ذلك اختبار ”إيرباص“ ما يســـمى 

بالمقصورات اإللكترونية الذكية.
وهناك موجة أخرى من 
االبتـــكار تشـــمل تقليل 
النوافـــذ وزيـــادة أعداد 
الـــركاب على هـــذا النوع 
مـــن الطائـــرات باإلضافـــة 
إلى المزيد من توفير األمان 

والراحة.
صناعـــة  مســـؤولو  ويركـــز 
الطيران فـــي العالم على خفض 
التكلفة وزيادة الســـرعات لتقليل 
زمـــن الرحـــالت وخفـــض التلوث 

وزيادة التطوير بشكل مستمر.
إلـــى  اســـتنادا  المجلـــس،  وأشـــار 
دراســـته، إلى أن ســـوق الطائرات األســـرع من 
الصوت لن تلبي على األرجح معايير البيئة ما لم 
تستخدم محركات جديدة مصممة بتكنولوجيا 
مثـــل دائرة متغيرة تعمل فـــي الهبوط واإلقالع 

بشكل يختلف عن نمط المالحة.
وأضـــاف المجلـــس أن بديل ذلـــك هو أن 
يخفـــف صناع القرار المعاييـــر المطبقة على 

الطائرات األسرع من الصوت.
وتســـعى الواليات المتحدة بالفعل لوضع 
معايير مختلفة للطائرات األسرع من الصوت 
لكنها تواجه مقاومة من الدول األوروبية التي 

تريد تشديد القواعد المتعلقة بالضوضاء.

خالية من  تواصل ”بقعة ميتة“  } أبوظبــي – 
األوكســــجين التمــــدد في بحر العــــرب، حتى 
أصبح حجمها يوازي مســــاحة اسكتلندا، في 
تطــــور يثير قلق علماء باتوا يعتقدون أن ذلك 

قد يكون مرتبطا بالتغير المناخي.
ورغم اكتشــــاف ســــابق يفيد بأن في بحر 
العرب، الذي يضم خليــــج عمان، أكبر منطقة 
بحريــــة ميتة فــــي العالم، ”لم يكــــن أحد يعلم 
مدى ســــوء الوضع، بســــبب عدم القدرة على 
جمــــع المعلومــــات البحرية خوفــــا من أعمال 
القرصنة والنزاعات فــــي المنطقة التي كانت 
تحــــول دون جمع البيانــــات“، وفق ما أفاد به 
باستيان كويست، أحد المشرفين على دراسة 
نشرت في مجلة جيوفيزيكل ريسيرتش ليترز 

في شهر مايو الماضي.
وتتشــــّكل «المناطــــق الميتــــة» التي تفتقر 
إلى األوكســــجين، نتيجة تلوث مياه المحيط 
باألســــمدة والمخلفــــات الصناعيــــة، ويؤدي 
تلــــوث األنهار ومن ثــــم المناطق الســــاحلية 
للبحــــار بالنترات والفوســــفات من األســــمدة 
وغيرهــــا من المــــواد الكيميائيــــة، إلى النمو 
الســــريع للطحالــــب الوحيــــدة والبكتيريات. 
بــــدوره، يثير مــــوت تلك الطحالــــب وتحللها 
استهالك غالبية كميات األوكسجين في عمود 
المياه، ما يجعــــل حياة معظم الحيوانات في 

ظروف كهذه أمرا مستحيال.
وفــــي مختبــــر فــــي العاصمــــة اإلماراتية 
أبوظبي، يقوم زهير األشــــقر بدراســــة خليج 
عمــــان على شاشــــة الكومبيوتــــر، وينظر إلى 
صــــور ملونة تظهــــر تغيرات درجــــة الحرارة 
ومســــتوى ســــطح البحر، وأيضا مواقع ترّكز 

األوكسجين.
وتظهر الدراســــة، إلى جانب بحث كشــــف 
عنه في وقت ســــابق هذا العام، مســــارا يثير 

قلق العلماء.
ويشــــير األشــــقر، وهو باحث فــــي جامعة 
نيويورك أبوظبي، إلى أن ”البقعة الميتة“ في 

بحر العرب هي ”األشد كثافة في العالم“.
ويشـــرح قائال إن البقعة ”تبـــدأ على عمق 
100 متـــر وتنخفـــض إلـــى 1500 متر، بشـــكل 
تبدو معه من أعالها إلى أســـفلها محرومة من 
األوكسجين“. ارتفاع درجة حرارة المحيطات 
والتلوث يفاقمــــان هذه الظاهرة، إذ أن المياه 

األكثــــر دفئــــا تحتــــوي علــــى نســــبة أقل من 
األوكسجين. وتشتد وطأة هذه الظاهرة أيضا 
بسبب األســــمدة ومياه المجاري التي تصب 

في البحر.
ويرّجــــح األشــــقر وباحثــــون آخــــرون أن 
تكون ظاهرة االحتباس الحراري وراء توسع 
هــــذه البقعة، ما يثير مخاوف حول مســــتقبل 
األنظمة البيئيــــة والقطاعات المحلية بما في 

ذلك الصيد والسياحة.
ظاهرة طبيعية في  وتعد ”البقع الميتــــة“ 
مناطق مختلفة من العالم، ولكن هذه المنطقة 
التــــي تمتد من مضيق هرمــــز في خليج عدن، 
إلى الشــــرق وصوال إلــــى الســــاحل الهندي، 
توسعت بشكل كبير على ما يبدو منذ أن جرى 

مسحها في التسعينات من القرن الماضي.
واســــتخدم العلمــــاء فــــي هــــذا المســــح 
غواصيــــن آليين في مناطق ال يمكن للباحثين 
الوصــــول إليها، ضمــــن مهمة مشــــتركة بين 
البريطانية وجامعة  جامعة ”إيســــت أنجليا“ 

السلطان قابوس في سلطنة عمان.
وأظهرت نتائج مسح في عام 1996 معدالت 
أوكســــجين منخفضــــة، إال أن آخــــر دراســــة 
أجريت عامــــي 2015 و2016 أظهرت انخفاضا 
جديدا في هذه المعدالت، حيث أوضح أعضاء 
فريق علماء البحار أن تركيز األوكســــجين في 
الطوابق الســــفلى من مياه خليج عمان شهد 
انخفاضــــا حادا خالل الســــنوات األخيرة، ما 
تسبب في تشكل «بقعة ميتة ضخمة» عند قاع 

الخليج، وباتت الحياة هناك مستحيلة.
وعلى خالف المسح الذي أجري عام 1996 
وأظهر أن أدنى معدالت األوكســــجين تقع في 
قلب البقعة، في منتصف المســــافة بين اليمن 
والهند، تبين مؤخرا أن هذه المعدالت لم تعد 

محصورة في مكان واحد.
ويؤكد الباحث باســــتيان كويســــت الذي 
يديــــر أبحــــاث جامعتــــي ”إيســــت أنجليــــا“ 
والسلطان قابوس، أن مســــتوى األوكسجين 
”أصبــــح منخفضــــا فــــي كل مــــكان، ولــــم يعد 
ممكنا أن ينخفض أكثر“. وقد تدنت تركيزات 
األوكســــجين في هــــذه المياه لتتــــراوح بين 
6-12 ميكرومــــول لكل كيلوغــــرام، بل وصلت 
إلــــى 2 ميكرومول فــــي الكيلوغــــرام الواحد، 
وأقل في صميم جوف هــــذا الحوض المائي، 

وهي تركيزات تجعل الحياة شــــبه مستحيلة 
في هذه المنطقة، فاألوكســــجين عنصر ينظم 
والجيولوجية  الدورات الحيوية والكيميائية 

في بيئات البحر المختلفة.
ويشرح األشقر أن الحرارة العالية في بحر 
العرب تتسبب في خفض معدالت األوكسجين، 
ما يــــؤدي إلى زيادة حرارة المياه، مضيفا أن 

هذا أمر ”مخيف للغاية على المناخ“.
ويهــــدد تمــــدد البقعة األســــماك التي تعّد 
مصــــدر غذاء رئيســــيا في المنطقــــة، إذ يضّر 

بمواطنها ويعّرضها لعمليات صيد أكبر.
ويشــــير األشــــقر إلى أنه ”عندما ينخفض 
مســــتوى األوكســــجين إلى ما دون مستويات 
معينة، فإن األســــماك لن تستطيع البقاء على 
قيــــد الحيــــاة“. وهــــو يعتمد إلجــــراء أبحاثه 

على مركــــز متطور تبلغ تكلفتــــه الماليين من 
الدوالرات.

وكانــــت اإلمــــارات غيــــّرت في عــــام 2016 
اســــم وزارة البيئة والمياه إلى وزارة التغير 
المناخــــي والبيئــــة، مــــا يعكــــس رغبتها في 

مواجهة هذا التحدي العالمي.
ويقول األشقر ”أعتقد أن هذا موضوع هام 
ألســــباب مختلفة، وليس ألسباب علمية فقط، 

بل ألسباب اقتصادية أيضا“.
ويضيــــف ”صيــــد األســــماك مصــــدر مهم 

للدخل ويتأثر بشكل مباشر باألوكسجين“.
وقد تتأثر أيضا الشعب المرجانية وحركة 
الســــياحة على المدى الطويل بتمدد ”البقعة 
الميتــــة“. وبالقرب من مختبر األشــــقر يدرس 
باحثون -بينهم ديانا فرانسيس- في مختبر 

آخر تأثير تغير المناح على النطاق العالمي.
فــــي أواخر عام 2015 وّقــــع 195 بلدا اتفاق 
باريس حول المناخ، وهــــو يقضي بالحد من 
ارتفــــاع حرارة األرض عند مســــتوى درجتين 
فقــــط أو درجة ونصف الدرجــــة مقارنة مع ما 
كانــــت عليه قبل الثــــورة الصناعية، وذلك من 
خــــالل تقليــــص انبعاثات الغازات المســــببة 

لمفعول الدفيئة.
وانســــحبت الواليات المتحدة من االتفاق 
الــــذي يتعارض بحســــب الرئيــــس األميركي 
دونالــــد ترامــــب مــــع المصالــــح االقتصادية 
األميركية. وتشــــير فرانســــيس إلى أن القرار 
كان ”مخيبــــا لآلمال“، ولكنها تســــتدرك قائلة 
”السياسات تتغير مع الوقت (..) ولكن العلوم 

ال تتغير“.

تتوســــــع املناطق امليتة في بحر العرب بســــــرعة بعد اكتشاف تضخم كبير في خليج عمان 
لهذه املناطق التي تخلو من األوكســــــجني وتنعدم فيها احلياة البحرية واألسماك ما يشكل 

خطرا على السياحة والصيد البحري الذي يوفر الغذاء الرئيسي لسكان دول اخلليج.

  ضوضاء الطائرات األسرع من الصوت تحيل البشر إلى املستشفيات

سرعة عجيبة وأمراض داهمة

بحر العرب يحتضر 

من قلة األوكسجني

[ {بقعة ميتة} بحجم اسكتلندا تثير قلق العلماء  
[ الخليجيون مهددون في غذائهم الرئيسي

واشنطن تسعى 

لوضع معايير مختلفة 

للطائرات األسرع من 

الصوت لكنها تواجه 

مقاومة من أوروبا

ثون البحر مصدر رزقهم ومتعتهم
ّ
البشر يلو

يصطادون في ماء بحر {ميت} سمك ال يتنفس



} سوكولوك(فرغيزســتان) - تعلو صيحات 
من خيمة تقليدية في شــــمال قرغيزســــتان، إذ 
تنتحب عائلة حزنا على مقتل طالبة شابة على 
يد الرجل الــــذي خطفها إلرغامها على الزواج، 
في مأســــاة أعادت تســــليط الضــــوء على آفة 

الزيجات القسرية المستشرية في البالد.
وتروي غلنارا كوجانالييفا والدة الضحية 
بعينيــــن دامعتين لوكالة فرانــــس برس خالل 
الصالة في ذكرى األربعين لوفاتها ”لقد كانت 
ابنتي الصغــــرى تتحلى بالتواضــــع والخلق 
الحســــن. لقــــد كانــــت أحالمهــــا المســــتقبلية 

كبيرة“.
فقد كانت ابنتها بــــوروالي توردالي كيزي 
طالبــــة الطب البالغة عشــــرين عامــــا تريد أن 
تصبح طبيبة أطفال وتتزوج من حبيبها الذي 

تسعى لالرتباط به منذ سنوات طويلة.
لكــــن في نهاية مايــــو، قضت بوروالي على 
يــــد رجل حركته غيــــرة قاتلة عليهــــا في مركز 
للشــــرطة فــــي هــــذه الجمهورية الســــوفييتية 
الســــابقة فــــي آســــيا الوســــطى ذات األكثرية 
السكانية المســــلمة والتي تنتشر فيها ظاهرة 

”خطــــف“ الفتيات مــــن خّطابهن. وقــــد اقتيدت 
مع قاتلها إثر محاولة خطف فاشــــلة إلى مركز 

الشرطة حيث قتلها.
وأثارت هذه الحادثة صدمة كبيرة في هذا 

البلد الذي يعيش فيه ستة ماليين نسمة.
وتظاهر اآلالف من األشخاص للتنديد 
بالجريمــــة التي أثــــارت اســــتنكار األمم 

المتحــــدة والمدافعيــــن عــــن حقوق 
اإلنسان.

وتظهر صــــورة معلقــــة عند 
بزي  بــــوروالي  الخيمة  مدخــــل 
األسود  شــــعرها  مع  المدرســــة 
الطفوليــــة.  ونظرتهــــا  الناعــــم 

واســــتحالت هذه الصــــورة رمزا 
وطنيا لمأســــاة عائــــالت الضحايا 

بعــــد تداولها علــــى نطاق واســــع في 
فيسبوك واستخدامها من جانب المتظاهرين.

والخاطــــف هو رجل في الثالثين من العمر 
أصاب نفســــه بجــــروح عدة بالســــكين وأدخل 
المستشــــفى قبــــل توقيفــــه احتياطيــــا وفــــق 
الشرطة. وقامت السلطات بتوقيف 23 شرطيا 

عن العمل أو تجميد مهامهم أو اتخاذ عقوبات 
في حقهم بتهمة اإلهمال.

لكن هذه اإلجــــراءات تبقى عاجزة عن الرد 
على األســــئلة، من وجهة نظر العائلة. ويقول 
ســــعيد كوجانالييف عم بوروالي ”كيف نجح 
الخاطف في قتلها بهذه الوحشية تحت 
ســــقف مركز الشــــرطة؟“. ويضيف ”إذا 
عجــــزت القوانيــــن عن حفــــظ حقنا 
فعلينــــا نحــــن بالتحــــرك. العين 

بالعين والدم بالدم“.
ويعتبر الزواج بالمخطوفة 
تقليــــدا ضاربــــا فــــي القدم في 
قرغيزســــتان إذ يعــــود إلى ما 
قبل اســــتقالل هــــذه الجمهورية 
السوفييتية في عشــــرينات القرن 
الماضــــي وصمد في وجــــه محاوالت 

السلطات السوفييتية الجتثاثه.
وشــــهدت هذه الظاهرة طفــــرة جديدة بعد 
ســــقوط االتحــــاد الســــوفييتي عــــام 1991 في 
منحى يعزوه البعض إلى أســــباب اقتصادية 
أكثــــر منها ثقافيــــة إذ أن الخطف يتيح للرجل 

خصوصــــا تفــــادي دفــــع مهــــر باهــــظ لعائلة 
العروس. وتشير إحصائيات حكومية أوردها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قرغيزستان 
إلى أن حوالي 20 بالمئة من الزيجات في البالد 

عام 2017 حصلت عن طريق خطف عرائس.
وتصل عقوبة خطف العرائس إلى السجن 
ســــبع ســــنوات، غير أن هذه العمليات ال تكون 
موضع تحقيق جنائي في قرغيزســــتان إذا لم 

تتقدم الضحية بشكوى.
وتكمن المشكلة في ”عدم احترام القوانين 
بحســــب أوموتائي  والممارســــات القضائية“ 
دولتوفا المنســــقة المكلفة بمسائل المساواة 
بيــــن الجنســــين في برنامــــج األمــــم المتحدة 

اإلنمائي في قرغيزستان.
وبينت دراسة أجراها البرنامج األممي أن 
ما يقرب من 70 بالمئة من التحقيقات الجنائية 
بشــــأن عمليات خطــــف العرائــــس توقفت في 
2017. وشــــهدت العاصمة القرغيزية بشــــكيك 
تظاهرتيــــن إحداهمــــا نظمتهــــا وزارة التربية 
في يونيو وشــــارك فيها اآلالف احتجاجا على 

الزيجات القسرية.

} رومــا - كشفت دراســـة إيطالية أن المثابرة 
واالحتراف والذكاء ليست أهم عوامل النجاح 

العملي والوظيفي في الحياة.
 وأراد العلمـــاء اإلجابـــة عـــن تســـاؤالت 
الكثيرين في العالم، الذين عادة ما يســـتمعون 
إلـــى كالم بعـــض األســـماء الناجحـــة في هذا 
البلـــد أو ذاك، وينســـبون نجاحهـــم المهنـــي 
والمادي وصعودهم إلى قمة السلم االجتماعي 
وســـط أقرانهـــم، إلـــى اجتهادهـــم وقدراتهم 

الشخصية.
كاتانيـــا  جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  وقـــال 
اإليطاليـــة ”نـــرى أن العالـــم ملـــيء باألقوياء 
والناجحيـــن الذيـــن عرفوا بمحدوديـــة الذكاء 
والحرفية والعلم، وهم ال يتميزون عادة بشيء 
من المثابرة أو التخصص. ونرى أيضا الكثير 
من األذكياء الموهوبين الذين يسعون ليل نهار 
للوصول إلى تحقيق أمنياتهم وشغل أماكنهم 

التي يستحقونها في هذا المجتمع أو ذاك“.

الدراســـة  هـــذه  معـــدي  أحـــد  وأوضـــح 
-أليســـاندرو بلوتشـــينو، الباحـــث فـــي كلية 
الفيزياء والفلـــك- قائال ”لقـــد الحظنا معادلة 

رياضية غير صحيحة في المجتمع“. 
ومـــن المعـــروف أن القـــدر يعطـــي الناس 
الموهبـــة والفكر، انطالقا مـــن نظرية التوزيع 
الطبيعـــي التي تميـــل إلى تمركز حـــول قيمة 
وسطية، أي أن االحتماالت والفرص متساوية 

بالنسبة إلى جميع أفراد المجتمع.
وقال بلوتشينو موضحا ”مقولة المجتمع 
يكافـــئ األكثر قـــدرة وذكاء مجرد أســـطورة“، 
وأظهرت التجربة أن الحظ هو األهم في الحياة 
للحصـــول على الثروة والنجـــاح والترقي في 
السلم االجتماعي، وما على اإلنسان إال أن يكون 
في المكان والزمان المناسبين القتناص الفرص 
واالســـتفادة مـــن الصدفة، وهـــذا ينطبق على 
الجميع من أصحاب القدرات المهنية والعقلية 

والموهبة.

أكد مختصون أن التنظيف يجهد الجلد، وأوضحوا أن املاء وحده قد يتسبب في فقدان الجلد لطبقة الدهون الحامية. كما أن بعض 
املنظفات تحتوي على مواد مهيجة للجلد، لذلك ينبغي على املرأة ارتداء قفازات عند التنظيف. أسرة

الزيجات القسرية تثير سخطا في قرغيزستان

باحثون: مقولة املجتمع يكافئ األكثر قدرة وذكاء مجرد أسطورة
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نهى الصراف

} يقّضــــي المراهقون وقتًا أطول مما يقضيه 
األبناء األصغر ســــنا في المدرسة االبتدائية، 
ليدركــــوا أهميــــة أداء واجباتهــــم على أكمل 
وجه دون الحاجة إلى صراع شــــبه مســــتمر 
بينهم وبين ســــلطة األهل، الذيــــن يضطرون 
إلى استخدامها أحيانًا كوسيلة ضغط مؤقتة 
ربمــــا إلنهاء هــــذا الصــــراع لصالحهم وحتى 
يحصلوا على بعض السالم في نهاية يومهم 

المرهق.
ومــــن ضمن الحلــــول التــــي يلجــــأ إليها 
األهــــل للضغط علــــى األبناء محاولــــة تعليق 
امتيازاتهم أو تقييد فترة استخدامهم أللعاب 
الكمبيوتــــر أو أوقــــات مشــــاهدة التلفزيون، 
وذلك بســــحب وحــــدات التحكم فــــي األلعاب 
اإللكترونية أو فصــــل التيار الكهربائي عنها، 
وهذه الخيارات في ظاهرها تبدو عنيفة ربما 
من وجهة نظر المراهق الذي تتميز شخصيته 
في هذه المرحلة بالحساسية المفرطة، لكنها 
قد تكــــون من جانب آخر حلــــوًال نافعة إذا تم 

التعامل معها بحكمة.

أميركــــي  -معالــــج  أوك  أوغــــو  ويــــرى 
االستشــــارات  تقديــــم  فــــي  متخصــــص 
الطفولة  بمرحلتــــي  الخاصة  والمحاضــــرات 
والمراهقــــة- أن طريقــــة التعامل مع المراهق 
ينبغــــي أن تتم بدراية وتفهــــم كبيرين، حيث 
يكتسب األبوين خبرة بمرور الوقت والتجارب 
لتهدئة األمور وتحييد غضــــب االبن واالبنة، 
باتجــــاه يبدو مريحــــًا للطرفيــــن؛ إذ يجب أن 
يعامل المراهق باحترام وتفهم من خالل طرح 
الخيــــارات المناســــبة له، أو التفــــاوض معه 
في حال رفض المســــاعدة علــــى أداء واجبات 

المنزل أو واجباته المدرسية، بطريقة تضمن 
لــــه تحقيــــق احترامــــه لذاته وتعزز شــــعوره 
باألهميــــة كعنصر فاعل في األســــرة يمكن أن 
يتولى شؤون نفسه بمسؤولية وثقة كاملتين.

عــــدا ذلــــك فــــإن أي تقصيــــر أو تلكؤ من 
شــــأنهما أن يحرمــــاه مــــن االمتيــــازات التي 
حصل عليها كونه فردًا في األســــرة له حقوق 
وواجبات أيضــــًا، على أن يكون هذا الحرمان 
مؤقتًا وبعلمه ودون استخدام العنف اللفظي 

تجاهه.
هــــذا األســــلوب المتحضر فــــي التخاطب 
معه، حتى في حال ارتكابه أخطاء أو هفوات، 
كفيل بأن يجعــــل التفاهم بين األطراف أفضل 
وأكثــــر هــــدوءًا خاصــــة أن التزامــــه بتنفيــــذ 
الجانــــب الخاص به من القيام بمســــؤولياته 
التــــي أهملها، ســــتعقبه حتمًا إعــــادة حقوقه 
وامتيازاتــــه كاملة في الوقــــت الذي ال يجعله 
الحصول عليها مــــرة أخرى يعيد الكرة ثانية 

ليهمل واجباته.
لكن هذا ال يمنع أن تعود المماطلة والكسل 
والخمول إلى ســـيرتها األولى بطريقة تجعل 
األبوين يتســـاءالن؛ ترى لمـــاذا لم تحقق هذه 

الطريقة النتيجة المرجّوة؟
ويؤكد متخصصون في علم النفس على أن 
األهـــل غالبًا ما يعتمدون على عوامل خارجية 
لتحفيـــز أبنائهـــم علـــى اإلنجـــاز باعتبارها 
مصادر وحيـــدة، إذ أن الطفل بعد أن يتخطى 
سن الـ12 تخفت لديه الرغبة في الحصول على 
مباركة الوالدين والمجتمع عمومًا، فتكف عن 
أن تكون وحدها مصـــدرا من مصادر التحفيز 
أو ال تصبـــح ضمن أولوياتهـــم مع التحوالت 
الكبيرة التي تشـــهدها شـــخصية المراهقين، 
بمـــا يواجهونه مـــن اضطرابات فـــي التفكير 
وتقييـــم العالـــم مـــن حولهـــم، وفهـــم الحياة 
والتكيف مع متغيراتها، ثم البحث عن المعنى 
فـــي كل هذا وهـــو في األغلب ســـيكون الدافع 

ا أم سلبّيا. وراء سلوكهم سواء أكان إيجابّيً
وعلى وجه التحديد، يكون المراهق مدفوعًا 
بتحفيز من رغباته الداخلية والشخصية بدًال 
عن إرضاء األهـــل والمجتمع علـــى الرغم من 

تأثيرهم الطفيف في حياته.

لهذا، يدرك بعض اآلباء أن حرمان أبنائهم 
مـــن االمتيـــازات أو حجبها ال يعدان أســـلوبًا 
ناجحـــًا على الدوام وفـــي كل الحاالت، كما أن 
األنشطة والهوايات اليومية المرغوبة سرعان 
ما يفتر تحّمس المراهق لها حتى مع حرمانه 
منهـــا بين الحيـــن واآلخر كجزء مـــن العقاب، 
ألنهـــا تصبح أقل وضوحًا وجـــدوى أو تكون 
بال معنـــى مع مرور الوقـــت دون وجود حافز 

داخلي أو معنى واضح لحياته.
لكـــن األهـــل عـــادة مـــا يتســـاءلون: كيف 
يبـــدو هذا الحافز الداخلي الذي يشـــكل حياة 

المراهق وخياراته؟
يعتقد أوك أن الحافز الداخلي هو نوع من 
الســـرد أو المروية التي يستخدمها المراهق 
لفهـــم تجاربه اليومية والعالم الذي يحيط به. 
أما الفكرة الشائعة التي تتكون لديه من خالل 

متابعة هذا السرد الذي يمكن أن يكون متخيًال 
في جـــزء كبير منه، فهي ســـعيه إلى أن يكون 
األفضـــل وأن ينجح في اتقـــان كل ما يقوم به 

على اإلطالق.
من هـــذا المنطلق، يـــرى متخصصون أن 
المراهقين عندما يضعون نصب أعينهم رؤية 
للهدف الذي يرغبـــون في تحقيقه، ويكافحون 
من أجله، فســـيكون من الســـهل عليهم عندئذ 
أن يتبينوا أهمية أو عدم أهمية األنشـــطة في 
حياتهـــم اليومية، التي يجدون أنفســـهم غير 
معنييـــن بها. إذن، مـــا الذي يمكـــن أن يفعله 

الوالدان بهذه المعلومات؟
يقـــول متخصصـــون ”تقـــع علـــى األهـــل 
مســـؤولية خلق بيئة صحية مـــن الحوار مع 
أبنائهـــم المراهقيـــن الذين يجـــدون صعوبة 
فـــي االنخراط في األنشـــطة اليومية المتعلقة 

بالمنـــزل أو المدرســـة، كمـــا ينبغـــي عليهـــم 
وطموحاتهـــم  أهدافهـــم  إلـــى  يتعرفـــوا  أن 
المســـتقبلية، وهم بالتأكيد سيجدون إجابات 
صريحـــة وربمـــا مفاجئـــة لكنها فـــي النهاية 
ستصب في مصلحة الطرفين خاصة األبناء“.

ومن المفيد لهم أن يستأنسوا بتجارب من 
ا وأوسع تجربًة لتوجيههم  هم أكبر منهم ســـّنً
فـــي كتابة قصـــة أو حكاية واضحـــة ومفيدة 
لحياتهـــم المســـتقبلية تمكنهـــم مـــن متابعة 
مســـارها الســـردي بعناية ودرايـــة كافيتين، 
فضًال عن ذلك ســـيجدون دائمـــًا من يقدم لهم 
الدعم والتشـــجيع فـــي كل خطواتهم، واألهم 
مـــن ذلك أنهم ســـيجدون اليد التي تنتشـــلهم 
إن وقعوا أو تعثروا في ســـيرهم. وهذه أفضل 
خدمة يمكن أن يقدمها األهل ألبنائهم وهم في 

أول الطريق.

ــــــب أولياء األمور صعوبة في الســــــيطرة على ســــــلوك أبنائهــــــم املراهقني عندما  يجــــــد أغل
ــــــة العمرية احلرجة، فتصبح متابعــــــة واجباتهم اليومية  يشــــــارفون على بداية هذه املرحل
واملدرسية أمرا أشــــــبه بالكابوس الذي يقع على عاتق األهل ويضيف عبئًا إلى واجباتهم 

األخرى في احلياة األسرية والعمل.

[ المراهق عنصر فاعل في األسرة يستحق االحترام والتفهم  [ تحقيق الذات دافع المراهق وليس إرضاء األهل والمجتمع
حرمان املراهق من امتيازاته يوتر أجواء األسرة

مسؤولية وثقة يعززهما األبوان بعـــد أن يتخطى الطفل ســـن الـ12 
تخفـــت لديـــه الرغبـــة فـــي الحصول 
على مباركة الوالدين، فتكف عن أن 

تكون مصدر التحفيز

◄

جمال

زيت الزيتون مهم 
لصحة وجمال البشرة

} يدخـــل زيـــت الزيتون فـــي العديد من 
مســـتحضرات العناية بالبشرة والشعر، 

فما هي استخداماته وفوائده؟
ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، قالت 
خبيرة التجميـــل األملانية بيرجيت هوبر 
إن زيـــت الزيتون غنـــي باملـــواد الفعالة 
املهمة لصحة وجمال البشـــرة، مثل مادة 
”أولوروبني“ املضادة لألكسدة، التي تقي 
من تلـــف اخلاليا والشـــيخوخة الناجمة 
عـــن أشـــعة الشـــمس. وبذلك يقـــي زيت 
الزيتون من التجاعيد ويحارب التجاعيد 

الصغيرة.
ويعـــد زيـــت الزيتـــون أيضـــا غنيـــا 
بحمـــض اللينوليـــك، الـــذي يعمـــل على 
ترطيب البشـــرة، كما يدخل هذا احلمض 
ضمـــن مكونات الشـــامبو لتهدئـــة فروة 

الرأس املتهيجة.
ويســـتخلص زيت الزيتون من عصر 
ثمار أشجار الزيتون التي يعود منشؤها 
األصلي إلى دول حوض البحر املتوسط. 
ويســـتخدم منـــذ اآلالف من الســـنني في 
األغـــراض التجميلية، حيث يحتوي على 

فوائد جمة للبشرة والوجه.
ويســـتخدم زيت الزيتـــون للوجه كما 
يســـتخدم لباقي أجزاء اجلســـم فهو ميد 
الوجـــه بفيتامـــني ”إي“ (E) ومضـــادات 
األكسدة التي حتارب مظاهر الشيخوخة 

وتقدم العمر وظهور التجاعيد.

باملئة من الزيجات 
في البالد عام 2017 
حصلت عن طريق 

خطف عرائس
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{ســـعادتي ال توصف، ألنني حققت حلما كبيرا بمعانقة االحتراف الخارجي وبشـــكل لم أتوقعه. رياضة
صحيح كان حلمي اللعب في أوروبا، لكن العرض الصيني كان مغريا جدا ويصعب مقاومته}.

أيوب الكعبي 
جنم املنتخب املغربي

{هناك منافسة قوية في دوري األبطال، باإلضافة إلى أن المنافسة ستكون شرسة في الدوري 
المحلي، بعد شراء تركي آل الشيخ، لألسيوطي سبورت، وتدعيم صفوفه بشكل كبير}.

باتريس كارتيرون 
املدير الفني لألهلي املصري

} انتهى العرس، فهل استوعب اجلميع 
الدرس؟ انتهى احلفل املونديال في بالد 

الروس، ففرح من تألق وتفوق وخاب رجاء 
من سقط وفشل، اليوم ثمة بعض الكالم 

والكثير من الدروس التي قدمها املونديال 
الروسي، كالم كثير وعبر هي باألساس تتعلق 
بتلك املشاركة العربية الباهتة وذلك احلضور 

الضعيف في مونديال كان اجلميع يأمل أن 
يكون استثنائيا ومرجعيا في تاريخ الظهور 
العربي املونديالي، خاصة وأن نسخة 2018 

شهدت ألول مرة مشاركة أربعة منتخبات 
متثل الكرة العربية.

لكن خرج اجلميع بيد فارغة وأخرى ال 
شيء فيها، وّدع العرب املسابقة منذ األدوار 

األولى وبسرعة قياسية، غادر اجلماعة 
دون أثر وبال أي بصمة ميكن أن تنبني 

عليها أسس املستقبل، ببساطة هو مونديال 
للنسيان بالنسبة للمنتخبات العربية وكذلك 

األفريقية.
فما جتلى في كأس العالم لهذه السنة 

أوضح وبّني وجود بون شاسع بني املوجود 
واملنشود، بني مستوى كرتنا العربية 

ونظيرتها األوروبية، رمبا نحتاج إلى سنوات 
ضوئية عّلنا نلحق بالركب، ونغدو شعوبا 

قادرة على املنافسة بقوة واملراهنة على 
الذهاب بعيدا في البطولة دون مركب نقص 

وبال خوف أو وجل.
نحتاج إلى الكثير من العمل واجلهد، 

نحتاج إلى القطع مع العشوائية والتخبط 
والعلم، نحن العرب بحاجة ماسة إلى 

التخلص من ”عقد“ املاضي ونفض غبار 
األساليب البالية، رمبا نستطيع حينها أن 
نتفاءل ويحق لنا احللم، حينها فقط ميكن 

أن ننجح في زرع البسمة في أغلب الوجوه 
العربية ”الكاحلة“ املتعطشة لنصف فرحة 

كروية.
ما حصل في املونديال يعطي الدرس 

اجلليل ويقيم الدليل على أن ال شيء أقوى 
من اإلميان والتحلي بالقوة، ال شيء أهم من 
التخطيط املدروس والعمل املنظم كي نصبح 

قادرين على املشي فوق ”سطح القمر“ مع 
املتألقني، لكن علينا قبل كل شيء أن نصبر 

طويال ونكافح كثيرا ونؤمن بأن موعد 
احلصاد قد يتأخر، لكن بال شك فإن الزرع 

سيثمر.

هذا املونديال قدم لنا الدروس والعبر، 
وما حتقق مثال مع املنتخب الكرواتي يعانق 

املستحيل وميتزج معه، ليقدم لوحة فنية 
مستحدثة وفريدة، بل متفردة تعطي الدليل 
على أن النجاح احلق يكمن في جوهر املرء 
وأخطائه وأسس  كلما تخلص من ”آثامه“ 

للمستقبل.
هذا املنتخب الكرواتي احلديث نسبيا 

مع املشاركات املونديالية قياسا مبنتخبات 
قوية ومدارس عريقة، بدأ العمل والتطلع إلى 

املستقل منذ أقل من 30 عاما فقط، مباشرة 
بعد استقالل هذه الدولة، استثمر اجلميع 

هناك في العنصر البشري، كان هناك مخطط 
كامل لتنشئة أجيال متعاقبة من الالعبني 

املوهوبني.
جنحت املساعي سريعا، فتألق هذا 

املنتخب في أول مشاركة مونديالية سنة 1998 
عندما بلغ املربع الذهبي بفضل جيل ذهبي 

قاده دافور شوكر، ثم تواصل العمل املدروس، 
تواصل االهتمام بالقاعدة، كانت مدراس 

نشيطة تنجب الالعبني اجليدين، ومن ثمة 
تبدأ املرحلة الثانية وهي ”تصديرهم“ نحو 
دوريات أقوى نسبيا من الدوري الكرواتي.

تواصل العمل لسنوات وعقود، واحملصلة 
حاليا وجود عدد كبير للغاية من الالعبني 
الكروات املتألقني في أعتى األندية وأعرق 

الدوريات، إذ ال مجال اليوم للحديث عن 
الصدفة بعد بلوغ هذا املنتخب الكرواتي 

املشهد اخلتامي.
أما نحن العرب ماذا حصلنا من 

املونديال؟ هل خططنا للتغيير؟ هل كانت 
احملاسبة والتقييم موضوعيني؟ هل ثمة من 

قدم خارطة طريق جتعلنا قادرين على اللحاق 
بالركب العاملي؟ ال أعتقد ذلك لألسف. فالكل 

انهمك في توجيه سياط اجللد جتاه الالعبني 
واملدربني واإلداريني دون وعي بأن اخللل 

والنقص ليس وليد اللحظة، بل هو خلل يشبه 
”املرض املزمن“، هو مرض التقاعس والتواكل 

ونسيان أصول العمل القاعدي املدروس.
فرنسا جنحت حاليا وسابقا بفضل 

مدارس التكوين، وإسبانيا جنحت كذلك 
بالطريقة ذاتها، أما أملانيا فإنها لم تترك أي 
شيء للصدفة فتوجت بدورها سابقا وحتى 
بعد سقوطها املدوي في هذا املونديال فإنها 
ستعود أقوى بال شك، كذلك احلال بالنسبة 
للبرازيل، تلك البالد التي ”تفرخ“ الالعبني 

باملاليني.
أما نحن العرب، ماذا نحن فاعلون؟ فقط 

نحن على الدرب املختلف مازلنا سائرين.

} الريــاض – أعرب الالعـــب املغربي نورالدين 
مرابط عـــن ســـعادته البالغـــة باالنضمام إلى 
صفوف نادي النصر الســـعودي، ونشر صورة 
تقـــدمي نادي النصر له عبر حســـابه الرســـمي 
على موقع إنســـتغرام معلقا ”سعيد ومتحمس 
خلوض هـــذه التجربـــة اجلديدة مـــع النصر، 
أتطلـــع إلـــى مقابلـــة جماهيـــر نـــادي النصر 

الرائعة“.
وأعلـــن النصـــر عـــن تعاقـــده مـــع مرابط 
ملـــدة ثالثة مواســـم قادما من نـــادي واتفورد 
اإلنكليـــزي. وخـــاض صاحب الــــ31 عاما 356 
مباراة منذ بداية مســـيرته االحترافية، ســـجل 
خاللهـــا 43 هدفا وصنع 62 هدفا. وُتوج مرابط 
بكأس الســـوبر الهولندي عـــام 2009 مع نادي 
آيندهوفن، ولقب الدوري التركي موســـم 2013 

مع جالطة ســـراي، باإلضافة إلى الســـوبر 
التركي 2014-2013.

 
تألق في المونديال

نورالديـــن مرابـــط أحـــد 
أبرز الالعبـــني الذين تألقوا 
مع املنتخـــب املغربي األول 

في نهائيات بطولة كأس 
العالم 2018 التي ُأقيمت 
مؤخـــرا فـــي روســـيا. 
النصر  نـــادي  وجنـــح 

في التعاقد مع نورالدين 
مرابط ملدة 3 ســـنوات، قادما من 
صفوف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي واتفورد اإلنكليزي، وذلك 
بعد ظهوره مبستوى مميز مع 
أسود األطلســـي في منافسات 

املونديال.

وعلـــى الرغم من لعـــب نورالدين مرابط في 
صفوف املنتخب املغربـــي األول، إال أن الالعب 
املنضم حديثا إلى نـــادي النصر كان قريبا من 
متثيل منتخب هولندا، خاصة أنه شـــارك معه 
في الفئات الســـنية املختلفة. وولـــد نورالدين 
مرابـــط صاحب الــــ31 عاما في مدينـــة نادرن 
الهولندية، إال أن أصولـــه من املغرب وحتديدا 
إقليم الناظور، وبدأ مسيرته مع الكرة منذ سن 
صغيرة في فريق هواة، قبل أن يكتشـــفه نادي 
أياكس أمستردام، ولكنها لم تكن جتربة جيدة.
وانضم نورالدين مرابط بعد ذلك إلى فريق 
أس في هاوزن، وبدأ مســـيرة تألق وانضم إلى 
نـــادي أف. ســـي. أمني وورلـــد، عندما كان في 
التاســـعة عشـــرة من عمره، ثم رحل إلى فريق 
في. فـــي. في. فنلـــو، ومنه إلى بـــي. أس. في. 
آيندهوفن. وتسببت نشأة نورالدين مرابط 
في هولندا ولعبه فـــي العديد من األندية 
هنـــاك، في متثيله الطواحـــني الهولندية 
حتى منتخب حتت 21 عاما، إال أنه اختار 
اللعـــب لبلـــده األصلي املغـــرب، ليبدأ 

رحلة تألق مع أسود األطلسي.
 

صفقات قوية
يسعى النصر كذلك 
والتعاقد مع  للتوجه 
صفقـــات قوية وذلك 
املنافســـة  أجـــل  مـــن 
على لقـــب الدوري الســـعودي وكأس 
خـــادم احلرمني في املوســـم اجلديد. 
وجاء املدرب األوروغواياني جوزيه 
كارينيو لتولي تدريب نادي النصر 
فـــي شـــهر مـــارس املاضـــي خلفـــا 

للمدرب البوليفي غوستافو.

سير في الدرب المختلف

مرابط سعيد باللعب للنصر السعودي

عماد أنور

ال يـــزال احتاد الكرة مســـتمرا  } القاهــرة – 
في فتح قنـــوات اتصال مع عـــدد من املدربني 
األجانـــب لتولي مهمة القيـــادة الفنية ملنتخب 
مصر خلفـــا لألرجنتيني هيكتـــور كوبر الذي 
رحل وجهـــازه املعاون، بعد خـــروج املنتخب 

مبكرا من املونديال. 
ويبدو أن مجلس إدارة احتاد الكرة اختار 
الطريق الســـهل، ويركز على الصخب بشـــأن 
اختيار مدرب جديد بـــدال من تقدمي مقترحات 
لتطويـــر الكـــرة املصرية، والتخلـــي عن نغمة 
حصـــر اإلجناز في التأهل إلـــى املونديال بعد 

غياب 28 عاما.

وغطـــى ملـــف املـــدرب اجلديـــد للمنتخب 
علـــى جميع األولويات، وتباينـــت اآلراء حول 
هويتـــه ألن الغالبية مّلـــت أداء كوبر الدفاعي 
مع الفراعنة، واخلالي من جماليات كرة القدم 
الفنيـــة والتي ال تعتـــرف إال باألهداف. ويؤيد 
فرق من اخلبراء ضرورة إسناد املهمة للمدرب 
احمللـــي، كونه األكثـــر درايـــة بطبيعة الالعب 
املصـــري، بينما يرى فريق آخـــر أن األفضلية 

للمدرب األجنبي.

انحياز لألجنبي
حسم احتاد الكرة األمر باالنحياز للمدرب 
األجنبـــي، وتســـلم عضو املجلس حـــازم إمام 
ملـــف املـــدرب اجلديد، وقـــال هانـــي أبوريدة 
رئيـــس االحتاد فـــي تصريحات لـــه ”ال بد أن 
يكـــون املدير الفني مناســـبا ملنتخب مصر من 
الناحيتـــني الفنيـــة واملاديـــة، للبنـــاء على ما 
وصلنا إليه خالل الفترة املاضية بعد املشاركة 

في كأس العالم“.

ويسعى إلى إنهاء هذا امللف بشكل سريع، 
مـــع ارتباط املنتخب بالتصفيـــات املؤهلة إلى 
كأس األمم األفريقيـــة 2019 فـــي الكاميـــرون، 
ويواجـــه منتخب النيجر في ســـبتمبر املقبل، 
ومت حتديد ميزانية للتعاقد مع املدرب اجلديد 
على أن يتحمل احتاد الكرة جزءا منها، وتتكفل 
بالباقي الشـــركة الراعية، ومت تشكيل جلنة من 
كبار خبراء الكرة في مصر ملناقشـــة األســـماء 
املطروحة واختيار األنسب منها فنيا، شريطة 

أن يكون سبقت له املشاركة في كأس العالم.
هناك عـــدد من املرشـــحني لتولـــي املهمة، 
أبرزهم الفرنســـي هيرفي رينـــارد، وهو ميتلك 
خبرة عريضة في تدريب املنتخبات األفريقية، 
وقـــاد زامبيا إلى الفـــوز بأمم أفريقيـــا 2011، 
ثم ســـاحل العاج إلى حصد اللقـــب عام 2015، 
وصعـــد باملغرب إلى كأس العالم ألول مرة منذ 
20 عامـــا، لكن رينارد يقترب بشـــدة من تدريب 

املنتخب اجلزائري.
وضمت قائمة املرشـــحني أيضا الهولندي 
فـــان مارفيك، وهو من حقق مركز الوصيف في 
مونديال 2010 مع منتخب هولندا، والبلجيكي 
هوغو بروســـالذي وقاد الكاميـــرون إلى الفوز 
ببطولة كأس األمم األفريقية 2017 على حساب 
منتخـــب مصـــر، فضال عـــن البوســـني وحيد 
خليلوزيتش، الذي قـــاد ثالثة منتخبات لكأس 
العالـــم هي كوت ديفوار 2010، واجلزائر 2014، 

واليابان 2018.
أما علـــى صعيـــد املدربني احملليـــني، فإن 
حسام حسن املدير الفني لفريق نادي املصري 
البورســـعيدي، وحســـام البـــدري املدير الفني 
الســـابق لألهلي، هما أبرز املرشـــحني لتولي 
املهمـــة، غير أن أبوريدة مصمم على اســـتقدام 
مدرب أجنبي، ما يقف عائقا أمام تولي املدرب 
احمللـــي للمهمة، وهي رغبة ناجمة عن محاولة 
جتنب حدوث انقســـامات بني أعضاء املجلس 

على هوية املدرب وجهازه املعاون.
عن ســـمات مدرب منتخـــب مصر املطلوب، 
يقول أســـامة عرابـــي العب األهلي الســـابق، 
إن فكـــرة املـــدرب احمللـــي جيدة، مستشـــهدا 
مبشاركته ضمن منتخب الفراعنة في مونديال 
1990 بإيطاليـــا، حتـــت قيـــادة الراحل محمود 
اجلوهري، الذي صعد إلى املونديال وفاز بلقب 

أمم أفريقيا في نســـخة 1998، وكانت جيدة في 
أن املدرب احمللي  نظره. وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
يجيـــد التعامل نفســـيا مع الالعـــب املصري، 
وبإمكانـــه حثه على تقدمي أفضل ما عنده، ولن 
يحـــدث ذلك إال مـــع مدرب صاحب شـــخصية 

صارمة وميتلك جرأة في التعامل.
مييل الالعب املصري إلى توظيف مهاراته، 
لكنه قد يتكاســـل في تطوير إمكانياته بصورة 
جيدة، ما لم يجـــد دوافع حقيقية وطنية، وهو 
مـــا يحتاج إلـــى شـــخصية محلية تســـتطيع 
أن تغـــرس فيـــه هذه الروح. وقـــد جنح كل من 
اجلوهري وحســـن شـــحاتة فـــي توظيف هذه 
املســـألة بجـــدارة، وحققـــا نتائـــج طيبـــة مع 
املنتخب املصري أفضل مـــن أي مدرب أجنبي 

تولى قيادته.
وأوضـــح ضياء الســـيد، مـــدرب املنتخب 
أن املدرب املصري  الوطني ســـابقا، لـ“العرب“ 
جنح واألجنبي فشـــل، والعكـــس أيضا حدث، 
لكـــن على احتاد الكـــرة أن يحـــدد أهدافه قبل 
استقطاب مدير فني جديد، وهو يفضل التعاقد 
مع مدرب جيد صاحـــب فكر متطور، واالبتعاد 
عن نغمة من هو األفضل؛ املصري أم األجنبي؟

قاعدة نجاح
ال توجـــد قاعدة حتدد جنـــاح مدرب محلي 
أو أجنبي مع أي منتخب، وبالنظر إلى تاريخ 
املونديـــال فـــإن املنتخبات التي نالـــت اللقب 
بداية مـــن منتخـــب أوروغواي في النســـخة 
األولـــى وحتى منتخب فرنســـا في النســـخة 
األخيـــرة، حتقـــق اإلجناز حتت قيـــادة مدرب 

محلي.
منصة  قبل أن يعتلـــي منتخب ”الديـــوك“ 
التتويج حتت قيادة الفرنسي ديدييه ديشان، 
حقـــق املنتخب األملاني لقب نســـخة عام 2014 
حتت قيادة املدرب الوطني لواخيم لوف، ومن 
قبله اإلسباني دل بوسكي مع منتخب إسبانيا 
في 2010، وكذلك اإليطالي مارســـيلو ليبي مع 
منتخـــب بالده فـــي نســـخة 2006، والبرازيلي 
فيليـــب ســـكوالري مـــع منتخب الســـامبا في 

مونديال 2002.
لكن بعـــض النقـــاد الرياضيني يـــرون أن 
املدرب األجنبـــي أفضل في حالـــة مصر اآلن، 
شـــريطة أن يجيد توظيف إمكانيات الالعبني 
املتواجدين حاليا دون الدفاع أو الهجوم فقط، 
فضـــال عن امتالك املرونة فـــي إدارة املباريات 
بشـــكل جيد، ســـواء كانت ضد خصم قوي أو 
متواضـــع، وإجادة قراءة كل مبـــاراة بصورة 

فنية والتدخل لتغيير النتيجة في أي وقت.

مدرب الفراعنة الجديد 
يطوي صفحة الفشل في المونديال

هــــــدأت عاصفة الهجوم التي طالت احتاد كرة القدم في مصر، بعد خروج مهني للمنتخب 
الوطني من الدور األول ملونديال روسيا، والذي حصد فيه املنتخب الفرنسي اللقب الثاني 
فــــــي تاريخه األحد املاضي. وإذا كانت حدة الهجوم اجلماهيري على احتاد الكرة وبعض 
الالعبني بسبب األداء الباهت وبعض املخالفات تراجعت، إال أن هناك حالة ترقب إلعالن 

اسم املدير الفني اجلديد.

في انتظار قائد جديد

[ أبوريدة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب خبرة أفريقية

هناك عـــدد من املرشـــحني لتولي 
املهمـــة، أبرزهم الفرنســـي هيرفي 
رينـــارد، وهـــو يمتلـــك خبـــرة فـــي 

تدريب املنتخبات األفريقية

◄

◄ أكد تيم كايهل اعتزاله اللعب دوليا 
بعد مشاركته مع املنتخب األسترالي في 

أربع بطوالت لكأس العالم. وشارك 
كايهل، الهداف التاريخي للمنتخب 

بتسجيله 50 هدفا في 107 مباريات 
دولية، للمرة األخيرة مع املنتخب 
األسترالي عندما نزل في الشوط 

الثاني ضد البيرو في اجلولة 
األخيرة من منافسات املجموعة الثالثة. 

وكان األسترالي يأمل في تسجيل هدف في 
مونديال روسيا لينضم إلى البرازيلي بيليه 

واألملانيني أوفه زيلر وميروسالف كلوزه 
الذين سجلوا في أربع بطوالت لكأس العالم.

◄ اقترب أسطورة سباقات السرعة 
اجلامايكي أوساين بولت من حتقيق 

حلمه واحتراف كرة القدم بعد اعتزال 
ألعاب القوى، من خالل االنضمام 
إلى نادي سنترال كوست مارينرز 

األسترالي. وكان بولت، حامل 
الرقم العاملي في سباقي 100 

(9.58 ث) و200 متر (19.19 ث)، 
قد تدرب في يونيو مع فريق 

سترومسغودسيت النروجي وفي مارس 
مع بوروسيا دورمتوند األملاني. وبحسب 
الشروط األولية املتفق عليها مع النادي، 
سيخوض بولت اختبارات لستة أسابيع.

◄ احتفلت إندونيسيا بوصول شعلة 
دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة إلى 

أراضيها الثالثاء وحتديدا إلى مدينة 
يوغياكارتا. ومن املقرر أن يشارك نحو 11 

ألف رياضي، فضال عن 5 آالف مسؤول 
من 45 دولة آسيوية في األلعاب اآلسيوية، 

وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات 
في العالم بعد دورة األلعاب األوملبية 

الصيفية. وتستضيف إندونيسيا النسخة 
الثامنة عشرة من األلعاب في مدينتي 

جاكرتا وباليمبانغ في جنوب سومطرة من 
18 أغسطس حتى 2 سبتمبر. وسبق لها 

احتضان النسخة الرابعة عام 1962.

◄ ضم دنفر ناغتس أحد فرق دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني الالعب إيزاياه 
توماس في عقد ميتد عاما واحدا. وتأثرت 
مسيرة توماس (29 عاما)، الذي شارك في 
مباراة أول ستار مرتني، في العام املاضي 
بسبب كثرة االنتقاالت واإلصابة. وانتقل 

توماس من بوسطن سلتيكس إلى كليفالند 
كافالييرز في أغسطس املاضي من ضمن 
صفقة رحيل كايري إيرفينغ في االجتاه 

املعاكس. انضم توماس بعد ذلك إلى لوس 
أجنلس ليكرز في فبراير، لكن موسمه 

انتهى في مارس بسبب جراحة في الساق 
اليمنى.

متفرقات

2013 وري التركي موســـم
إلضافة إلى الســـوبر 
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لنروجي وفي مارس 
وند األملاني. وبحسب
ق عليها مع النادي،

تبارات لستة أسابيع.



} رومــا - جنحـــت بعـــض الفـــرق الكبـــرى 
فـــي تغيير خارطتهـــا حول ســـوق االنتقاالت 
الصيفية، في املقابل يتمســـك البعض بأهدافه 
املطلوبـــة فـــي امليركاتـــو. وفي هذا الســـياق 
أصبـــح البرازيلـــي ويليـــان، العب تشيلســـي 
اإلنكليـــزي الهدف الرئيســـي لبرشـــلونة في 
امليركاتـــو الصيفـــي بعدمـــا أعلن الفرنســـي 
أنطوان غريزمان، عن بقائه في أتلتيكو مدريد. 
ويسعى برشلونة للتعاقد مع ويليان الذي 
عرف مبســـتواه اجليـــد مع البلـــوز، وواصل 
أداءه برفقـــة البرازيل في املونديال، لكن فريقه 
البلـــوز ال يرغب في بيعـــه، وإذا حدث ذلك لن 

يكون بأقل من 80 مليون يورو.
أما برشـــلونة فـــكان من املســـتفيدين من 
مونديال روســـيا بعدمـــا أســـرع لتمديد عقد 
أومتيتـــي ورفع الشـــرط اجلزائي مـــن 60 إلى 
500 مليون يورو، قبل البطولة التي ظهر فيها 

الالعب مبستوى رائع. 
لكـــن عالمـــة االســـتفهام داخـــل جـــدران 
برشـــلونة حول عثمان دميبلي الذي لم يشارك 
ســـوى لـ165 دقيقة في مونديال روسيا وخسر 
مركـــزه ملاتويدي في تشـــكيلة فرنســـا وكانت 
إدارة البارسا قد قررت اإلبقاء عليه في املوسم 
املقبل بعد موســـم مضى وقد تعرض فيه ألكثر 
من إصابة ولم ينل ثقة فالفيردي بســـبب قرار 
اإلدارة الرياضيـــة بقيادة أريـــك أبيدال وعدم 

قدوم غريزمان إلى صفوف الفريق.

رغبة الملكي

من ناحية أخرى ضاعف مونديال روســـيا 
مـــن رغبة ريـــال مدريد في التعاقـــد مع هاري 
كـــني، مهاجم توتنهام وهداف البطولة برصيد 
6 أهـــداف، بعـــد الشـــائعات املتزايـــدة حول 
رحيـــل كرمي بنزميا في الصيف. لكن رودريغو 
مورينـــو، مهاجـــم فالنســـيا أيضـــا دخل في 
حسابات البالنكوس بعد مستواه اجلديد في 

مبارياته مع الروخا.
وحـــول أيضـــا البالنكـــوس وجهتـــه من 
التعاقـــد مع نيمار وأليســـون ودافيد دي خيا 
إلـــى املتألقني إيديـــن هازارد وتيبـــو كورتوا، 
فـــي الصيف اجلاري، بعد رحيل كريســـتيانو 

رونالدو إلـــى يوفنتوس، كما جعـــل مونديال 
روســـيا اإلدارة امللكيـــة تتمســـك بالكرواتـــي 
لـــوكا مودريتـــش ورافائيـــل فـــاران وماثيـــو 
كوفاسيتش، واألخير لن يرحل عن البالنكوس 

في الصيف إال مبقابل مالي كبير.
كذلك جنح أتلتيكو مدريد في احلفاظ على 
جنميـــه غريزمان ولـــوكاس هيرنانديز بعدما 
جـــدد عقديهما قبـــل انطالقة البطولـــة، وفاز 
أيضا بخدمات موهبة موناكو توماس ليمار. 

وكانت البطولة رائعة كذلك بالنســـبة إلى 
مانشســـتر يونايتد بعد املســـتوى القوي من 
الثالثي روميلو لوكاكو ومروان فياليني وبول 

بوغبا. 

الصفقة التي ســـوف يســـعى مانشســـتر 
يونايتـــد إلنهائها في الفتـــرة املقبلة، هي ضم 
البلجيكي توبي ألدرفيريلد صاحب املســـتوى 
املميز مع منتخب بالده، حيث يريده مورينيو 

لتدعيم خط الدفاع.
تألق كل من تيبو كورتوا وهازارد ونغولو 
كانتي مع بلجيكا وفرنســـا على الترتيب، في 
مونديـــال روســـيا، ما يزيد من متســـك البلوز 
باســـتمرارهم في املوســـم املقبـــل. وال يرغب 
الروســـي رومان أبراموفيتش في التخلي عن 
واحد مـــن الثالثي بعـــد اهتمام ريـــال مدريد 
بضم كورتوا وهازارد، وباريس ســـان جرمان 

وبرشلونة بكانتي.
استفاد ليفربول من مونديال روسيا مبكرا 
بالتعاقد مع شيردان شاكيري من ستوك سيتي، 
بعد مســـتواه املميز مع سويسرا في البطولة، 
وأيضا جدد عقد املصـــري محمد صالح الذي 
كانـــت الصحافـــة اإلســـبانية تضعـــه ضمن 
خيارات ريـــال مدريد الصيفية. أما بالنســـبة 
إلى مانشستر ســـيتي، فقد يسعى للتعاقد مع 
محور ارتكاز بعد مستوى فرناندينيو السيء 

ضد بلجيكا في ربـــع النهائي، وضياع صفقة 
جورجينيو من نابولي وانتقاله إلى تشيلسي، 
مع احلفاظ علـــى البرازيلي الشـــاب غابرييل 
جيســـوس ومتديـــد عقـــده. ولم يتأثـــر بايرن 
ميونيخ كثيرا مبتغيرات كأس العالم المتالكه 
تشـــكيلة جيدة من الالعبني، ولم يضع أسماء 

مرموقة ضمن خطته الصيفية.
ينوي يوفنتـــوس التخلص مـــن غونزالو 
هيغوايـــن الذي واصـــل الظهـــور الباهت مع 
األرجنتـــني، وحتديـــدا بعد قدوم كريســـتيانو 
رونالدو من ريال مدريد. وسيحافظ يوفنتوس 
على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي تألق 
مع الناريـــني فـــي البطولة، وبليـــز ماتويدي 

أيضا صاحب اللقب مع فرنسا.
أكد املهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عن الالعبني اآلخرين في ســـنه  أنه ”مختلف“ 
والذين ينتقلـــون إلى الصـــني للحصول على 
صفقات مالية ضخمة. وقال رونالدو (33 عاما) 
في مؤمتـــر صحافي لدى تقدميه رســـميا في 
يوفنتـــوس اإليطالي ”أنا مختلف عن الالعبني 
اآلخرين الذين يعتقدون أن مســـيرتهم تنتهي 
عندما يصلون إلى ســـني. أريد أن أثبت أنني 

لست مثل اآلخرين، أنا مختلف“. 
وتابـــع ”ليس لدي ما أثبته ألي شـــخص، 
األرقـــام موجـــودة. اجلميع يعرف مـــا فعلته 
لكـــرة القدم، لكنني طموح وأحـــب التحديات، 
وال أحـــب البقاء في مكانـــي. بعد ما فعلته في 
مانشستر وريال مدريد، أريد أن أترك بصمتي 

في يوفنتوس“.
وكان ريـــال مدريـــد قد أعلـــن انتقال العبه 
كريســـتيانو رونالـــدو إلى يوفنتـــوس، وأكد 
األخير الحقا أن قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون 
يورو على مدى ســـنتني. ويأتي رحيل رونالدو 
الـــذي انضم إلى الريـــال فـــي 2009 قادما من 
مانشســـتر يونايتد اإلنكليـــزي لقاء 94 مليون 
يـــورو (مســـجال رقما قياســـيا فـــي حينها)، 
بعد أســـابيع من إعالن مدرب النـــادي امللكي 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان رحيلـــه أيضا، 
بعدما قاد الفريق مع رونالدو إلى ثالثة ألقاب 
متتالية فـــي دوري أبطال أوروبـــا. ولم يحدد 
النادي اإليطالي راتـــب رونالدو، لكن التقارير 
الصحافية أشـــارت إلـــى أنه ســـيتقاضى 30 

مليون يورو سنويا.
خطـــف يوفنتوس رونالدو في وقت لم تكن 
فيه عالقة األخير بإدارة ريال مدريد في أفضل 
حاالتهـــا، في ظـــل التقارير عـــن رغبة الالعب 

بزيادة راتبه بشكل يوازي األرجنتيني ليونيل 
ميسي (برشلونة اإلسباني) والبرازيلي نيمار 
(باريس ســـان جرمان الفرنســـي)، مقابل عدم 
جتاوب رئيس النادي اإلســـباني فلورينتينو 

بيريز مع ذلك.

دوري األبطال

يسعى يوفنتوس، بطل إيطاليا في املواسم 
الســـبعة األخيرة، إلى إحراز لقب دوري أبطال 
أوروبـــا مـــع رونالـــدو. وتعود املـــرة األخيرة 
التي توج فيهـــا باللقب األوروبـــي إلى 1996. 
وقال رونالدو في هـــذا الصدد ”لن ننافس من 

أجل دوري األبطال وحســـب، بـــل أيضا للفوز 
بالـــدوري اإليطالي واأللقاب األخرى. يجب أن 
أعمـــل بجد ألن الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبا 

ليس سهال وأمتنى أن أستطيع املساعدة“.
وســـجل رونالـــدو الفائـــز بجائـــزة الكرة 
الذهبيـــة خمـــس مـــرات 120 هدفا فـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، أكثـــر من أي العـــب آخر في 
تاريخ البطولة، وتوج في أربع من آخر خمس 
نســـخ توج فيها ريال مدريد. وشارك رونالدو 
مـــع منتخب بـــالده في نهائيـــات كأس العالم 
حيث خرجت البرتغال من الدور ثمن النهائي 
بخســـارتها أمام األوروغواي 1(2-). وســـجل 

رونالدو في مونديال روسيا أربعة أهداف.

{رونالدو أصبح أكثر جاذبية للكالتشيو، حيث يبحث عن تحديات جديدة، كان محترما في ريال 
مدريد، لكن العالقة مع الجمهور، لم تكن مثل التي بين ميسي ومشجعي برشلونة}.

لوثار ماتيوس
جنم بايرن ميونيخ السابق

} بوينس أيــرس - نجح االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم في التوصل إلى اتفاق ودي يقضي 
بوقف التعاون مع مدربه خورخي سامباولي 
ويتعيــــن عليــــه اآلن إيجــــاد بديــــل لــــه لبناء 
المنتخــــب الوطني وقيادته فــــي كوبا أميركا 

2019 ومونديال 2022.
ويبــــدو اســــم ريــــكاردو غاريــــكا األكثــــر 
ترجيحا لتولــــي تدريب المنتخب األرجنتيني 
وذلك بعــــد أن قاد البيرو إلــــى بلوغ نهائيات 
كأس العالــــم للمــــرة األولــــى منــــذ 36 عامــــا، 
باإلضافة إلى خوســــيه بيكرمان الذي يشرف 
علــــى تدريب كولومبيا وســــبق له اإلشــــراف 
على البيسيليســــتي بين عامــــي 2004 و2006، 
وماتياس ألميدا (العب التســــيو وإنتر ميالن 
ســــابقا) الذي قاد تشــــيفاش دي غواداالخارا 
المكسيكي إلى الفوز بجميع األلقاب الممكنة 
محليا وقاريا بعد أن أشرف أيضا على تدريب 

ريفر باليت.
وكان االتحــــاد األرجنتينــــي قد اســــتعان 
بخدمات ســــامباولي بعد فشــــله فــــي التعاقد 
مــــع دييغــــو ســــيميوني (أتلتيكــــو مدريــــد)، 
ماوريتســــيو بوشيتينو (توتنهام) ومارسيلو 
بييلســــا (ليل ســــابقا وليدز حاليــــا). ال يزال 
اسما سيميوني وبوشــــيتينو متداولين، لكن 
الــــرأي العــــام األرجنتيني ال يعطــــي حظوظا 

كبيرة للحصول على خدمات أحدهما. 
وكان بطال العالم السابقين ماريو كمبيس 
(1978) ودييغــــو مارادونا (1986) قد أعربا عن 
رغبتهمــــا في اإلشــــراف علــــى المنتخب، لكن 
حظوظهما تبــــدو معدومة، علمــــا بأن األخير 
أشــــرف على منتخــــب بالده بيــــن عامي 2008 
و2010. أمــــا األجنبــــي الوحيــــد الــــذي يتردد 
اســــمه، فهو اإلسباني بيب غوارديوال لكن من 
المستبعد كليا أن يترك مانشستر سيتي الذي 

توج معه بطال إلنكلترا الموسم الماضي. ولم 
يكــــن االتحاد األرجنتينــــي راغبا في مواصلة 
المشوار مع سامباولي وال سيما بعد الخروج 
المبكــــر مــــن الدور ثمــــن النهائــــي لمونديال 
روســــيا على يد فرنسا 3-4، علما بأن الفريق 
كان تعرض لخسارة قاسية أمام كرواتيا 3-0 
فــــي دور المجموعات أيضا، وذلك بعد بلوغه 

نهائي نسخة عام 2014.
وكان ســــامباولي أعــــرب عشــــية المباراة 
ضــــد فرنســــا عــــن رغبته فــــي البقــــاء مدربا 
للمنتخــــب في الوقت الذي كانــــت فيه غالبية 

األرجنتينيين تطالب برحيله. 
منــــذ ذلــــك الموقف، لــــم يدل ســــامباولي 
بــــأي تصريح، بل قــــام االتحــــاد األرجنتيني 
باإلعالن عبر بيان رسمي عن توصل الطرفين 

بعــــد أســــبوعين من  إلــــى ”اتفــــاق“ 
المفاوضــــات فــــي الوقت الذي 

مســــلطة  كانت فيــــه األنظار 
في  النهائية  المباراة  على 

موسكو.
وحسب الصحف 

األرجنتينية، فإن 
سامباولي سيتقاضى 

تعويضا بمليوني دوالر 
بدال من مبلغ يقدر ما 

بين 8 ماليين و20 
مليونا لو فسخ العقد 

بين الطرفين كما 
كان ذلك متفقا عليه. 

وكان سامباولي 
ترك تدريب 

إشبيلية اإلسباني 
في يونيو 2017 

ووقع عقدا لمدة 
خمس سنوات مع 

االتحاد األرجنتيني. 
لم تكــــن عالقته مع العبيه 

وجهازه الفني جيدة، وقد احتفل 
وحده ومــــن دون أن يقتــــرب منه 
أحــــد، باألهــــداف الثالثــــة التــــي 
ســــجلها فريقه في مرمى فرنســــا 
من دون أن يمنع ذلك من خسارته، 

في الوقت الذي كان فيه باقي أفراد المنتخب 
األرجنتيني يتبادلون التهاني في ما بينهم.

من جانبه، فإن رئيس االتحاد األرجنتيني 
كالوديــــا تابيا، هو اآلخر فــــي عين العاصفة، 
ألنه قدم عرضا طويل األمد لســــامباولي لكي 
يقنعه بترك منصبه في إشبيلية وبالتالي فإن 
فشــــل األخير يحســــب عليه. وحسب استفتاء 
أجرتــــه صحيفــــة ”ال ناســــيون“ بعــــد خروج 
المنتخــــب مــــن مونديال روســــيا، كان 86 في 
المئــــة مــــن األرجنتينيين يحبذون اســــتقالة 

سامباولي، و87 في المئة استقالة تابيا.
ومنـــذ تعييـــن مارســـيلو بييلســـا مدربا 
لألرجنتيـــن مـــن 1998 إلـــى 2004، تعاقب على 
تدريـــب هـــذا المنتخـــب ثمانيـــة مدربين هم: 
خوســـيه بيكرمان (2004-2006)، ألفيو بازيلي 
مارادونا (2010-2008)،  دييغـــو   ،(2008-2006)
ســـيرجيو باتيســـتا (2010-2011)، أليخاندرو 
سابيال (2011-2014)، غيراردو مارتينو (2014 
- 2016)، إدغاردو باوتســـا (2016-2017)، ثم 
سامباولي (2017-2018). خالل هذه الفترة، 
لم يخـــض أي مدرب أكثر مـــن 30 مباراة 

على رأس الجهاز الفني.
المدرب  ويســــتطيع 
االعتمــــاد على  الجديــــد 
ليونيــــل ميســــي الــــذي 
ســــيكون في الخامســــة 
والثالثيــــن في مونديال 
قطــــر 2022. في المقابل، 
أعلن العبا الوسط خافيير 
عامــــا)   34) ماســــكيرانو 
ولوكاس بيليا (32 عاما) 
اعتزالهما اللعب دوليا. 
وكان ميسي أعلن 
اعتزاله دوليا في 
يونيو 2016 على 
وقع ثالث هزائم في 
ثالث مباريات نهائية 
في كوبا أميركا 
عامي 2015 و2016 
ومونديال البرازيل 
2014، قبل أن 
يتراجع عن قراره.

} لنــدن – قال توبي ألدرفيريلد مدافع بلجيكا 
إنـــه كان يملـــك الكثير من الدوافـــع للتألق في 
كأس العالم لكرة القدم إلثبات أن استبعاده من 
التشكيلة األساسية لناديه توتنهام هوتسبير 

”غير عادل“. 
وشـــارك المدافـــع البالـــغ عمره 29 

عاما فـــي أغلب مباريـــات توتنهام 
في بداية الموسم قبل أن تتعطل 
مسيرته بســـبب اإلصابة ورغم 
إعالن جاهزيتـــه في يناير فإنه 
شـــارك في ســـت مباريات فقط 

منذ نوفمبر.
ألدرفيريلد  اســـتبعاد  ورغـــم 

األساســـية  توتنهام  تشـــكيلة  مـــن 
المباريـــات  القـــوي  المدافـــع  خـــاض 

الســـبع مع بلجيكا في كأس العالم وساهم في 
احتالل بالده للمركز الثالث في روسيا. وأبلغ 
ألدرفيريلد وسائل إعالم بريطانية ”كنت ألعب 
بتركيز كبيـــر في هذه البطولـــة. كنت أريد أن 
أثبت شـــيئا لنفســـي والتأكيد على أن فترة ما 
قبـــل البطولة، وبغض النظر عن الســـبب، فإن 

عدم مشاركتي غير عادلة“. 

وأضاف ”كنت أريد إثبات أني ال أزال توبي 
كما كنت في نوفمبـــر“. وذكرت تقارير أن عدة 
أنديـــة أوروبية مهتمة بضـــم ألدرفيريلد وقال 
الالعب إنـــه غير متأكد من مســـتقبله رغم أنه 

يخطط للبقاء في توتنهام.
في  مســـيرته  توتنهـــام  ويســـتهل 
أمام  الممتـــاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
 11 فـــي  يونايتـــد  نيوكاســـل 
أغســـطس. وفي ســـياق متصل 
يســـتمتع أيوزي بيريز مهاجم 
نيوكاســـل يونايتد بالحياة في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز ونفى 
تكهنـــات بأنـــه ربما يعـــود إلى 
بـــالده من أجل اللعب فـــي الدوري 

اإلسباني خالل الموسم المقبل.
وتألـــق بيريز، المنضم إلى نيوكاســـل في 
2014 الموســـم الماضي، وتصدر قائمة هدافي 
ناديه برصيد ثمانية أهـــداف كما صنع أربعة 
أهداف فـــي 36 مباراة بالـــدوري. وبعد التألق 
في النصف الثاني من الموسم الماضي ذكرت 
تقارير أنه ربما ينتقل إلى ريال سوســـيداد أو 

ريال بيتيس في الدوري اإلسباني.

} برلــني – قدم أســـطورة كرة القـــدم األلماني 
فرانز بيكنبـــاور التهنئة إلى ديديه ديشـــامب 
المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بعد أن نجح 
في معادلـــة إنجازه بإحراز لقـــب كأس العالم 

كمدرب بعد أن توج به كالعب. 
وكان ديشـــامب قائدا للمنتخب الفرنســـي 
المتـــوج بلقـــب كأس العالم 1998 بفرنســـا، ثم 
قاده عبـــر منصب المدير الفنـــي إلى التتويج 
بلقب البطولة مجددا في نسختها التي أقيمت 
بروســـيا واختتمـــت أمـــس األول األحد بفوز 
المنتخب الفرنســـي على نظيره الكرواتي في 

المباراة.
وانضـــم ديشـــامب بذلـــك إلـــى بيكنبـــاور 
والبرازيلي ماريو زاغالو في قائمة من توجوا 
بالمونديال كالعبين ومدربين. ونقلت صحيفة 
”بيلد“ عـــن بيكنباور قوله ”أهال بك في النادي. 

اآلن أصبحنـــا ثالثـــة. ربما علينـــا أن نلتقي“. 
وكان بيكنبـــاور قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية 
المتـــوج بـــكأس العالـــم 1974 ثـــم كان مدربا 

للمنتخب المتوج بلقب بطولة 1990.
كذلـــك توج زاغالو بالمونديال مرتين خالل 
مســـيرته كالعب في المنتخـــب البرازيلي في 
نســـختي 1958 و1962 ثـــم كان مدربا للمنتخب 
البرازيلي المتوج ببطولة 1970. وقال بيكنباور 
”مـــن المذهل أن يكـــون هذا اإلنجـــاز نادرا في 

تاريخ كأس العالم التي تقام منذ 1930“.
وأشـــار بيكنبـــاور إلى أن العديـــد حاولوا 
تحقيق هـــذا اإلنجـــاز وأخفقوا، ومـــن بينهم 
األســـطورة األرجنتيني دييغـــو مارادونا التي 
توج خالل مســـيرته كالعـــب بالمنتخب بكأس 
العالم 1986 لكنـــه أخفق في التتويج بالبطولة 

كمدرب للمنتخب في مونديال 2010.

كأس العالم تعيد الحياة أللدرفيريلدغاريكا يقترب من تدريب المنتخب األرجنتيني

بيكنباور يشيد بإنجاز ديشامب

األربعاء 2018/07/18 - السنة 41 العدد 11052

{تعرضت النتقادات طيلة مســـيرتي، وواجهت صعوبات وسعيت دائما للتغلب عليها، وهذا ما 
حفزني ودفعني إلى التحسن واجتياز الصعاب}.

أوليفيه جيرو
مهاجم منتخب فرنسا

23

11
أغسطس يستهل 
توتنهام مسيرته 

في الدوري اإلنكليزي 
أمام نيوكاسل

مونديال روسيا يغير خارطة انتقاالت الكبار
[ برشلونة يطارد ويليان وريال مدريد يغازل هاري كين  

[ رونالدو: أريد أن أترك بصمتي في يوفنتوس

بايـــرن لم يتأثـــر بمتغيـــرات كأس 
العالم المتالكه تشكيلة جيدة من 
الالعبني، ولم يضع أســـماء مرموقة 

ضمن خطته الصيفية

◄

انتهى مونديال روسيا املثير واملمتع بتحقيق املنتخب الفرنسي لقبه الثاني منذ 1998 على 
حســــــاب نظيره الكرواتي. وخالل بطولة كأس العالم في روســــــيا، غيرت بعض الفرق من 
خارطتها حول سوق االنتقاالت الصيفية، والبعض متسك بأهدافه املطلوبة في امليركاتو.

رياضة

تحت المجهر

بيان رسمي عن توصل الطرفين
بعــــد أســــبوعين من  ق“

فــــي الوقت الذي
مســــلطة ألنظار
في  النهائية 

صحف 
فإن 

يتقاضى 
وني دوالر 

يقدر ما 
0 و20

خ العقد 
كما 

ا عليه.
لي

باني 
20
دة

ت مع 
نتيني. 

عالقته مع العبيه
ي جيدة، وقد احتفل 
دون أن يقتــــرب منه
داف الثالثــــة التــــي
قه في مرمى فرنســــا 
خسارته، من ذلك نع

خوســـيه بيكرمان (2006-2004)،
مارادونا دييغـــو   ،(2008-2006)

ســـيرجيو باتيســـتا (2011-2010
سابيال (2011-2014)، غيراردو م
2016)، إدغاردو باوتســـا (16 -6
سامباولي (2017-2018). خالل
لم يخـــض أي مدرب أكثر مـ
على رأس الجهاز الف
ويســــتط
الجديــــد اال
ليونيــــل مي
ســــيكون في
والثالثيــــن
2قطــــر 2022
أعلن العبا الو
ماســــكيرانو
ولوكاس بي
اعتزالهما
وكان
اعتز
يون
وقع ثال
ثالث مبا
في
عامي
وموند

يتراج

ال  وبوشـــيتينو  ســـيميوني  اســـما 
يـــزاالن متداولني، لكن الـــرأي العام 
األرجنتيني ال يعطي حظوظا كبيرة 

للحصول على خدمات أحدهما

◄
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} أفينيون (فرنســا) - قـــّدم مهرجان أفينيون، 
وهي مدينة تقع بإقليم فوكلوز في جنوب شرق 
فرنسا، عرضا مسرحيا لبنانيا راقصا جتتمع 
فيه عناصر تبدو للمشـــاهد كاسرة للمحّرمات، 
مازجة بني تالوة القرآن ومشاهد حتاكي قطع 

الرؤوس والغناء والرقص بصدر عار.
واســـتوحى مصمم الرقص اللبناني علي 
شـــحرور في هـــذا العرض املســـّمى ”عســـاه 
يحيا ويشـــّم العبق“، من الشـــعائر اجلنائزية 
والطقـــوس األســـطورية والوقائـــع اليوميـــة 
للشـــرق األوسط ليرســـم مشـــهد االنتقال من 

احلياة إلى املوت.
وأكـــد أن الهـــدف لـــم يكـــن أن يتطـــّرق 
للمحّرمات، بل إن ما أراده من هذا العرض هو 

تصوير العزاء في خطوات راقصة.
وقـــال شـــحرور (29 عامـــا) ”فـــي العالـــم 
العربـــي، يبكي الناس علـــى موتاهم بحركات 

اجلسم، وال سيما لدى الشيعة“.
وينطـــوي العـــرض على مشـــاهد حتاكي 
حركات اللطم وضرب األجسام التي جتري في 
الكثير من احتفاالت عاشـــوراء، إحياء لذكرى 

مقتل احلسني بن علي حفيد النبي محمد.
وأضاف شـــحرور، الذي درس املســـرح في 
اجلامعة اللبنانية، ”جســـمي معتاد على هذه 
املشـــاهد، لقد تأثرت بهذه الطقوس ألســـباب 
جماليـــة وشـــاعرية أكثـــر من كونهـــا دينية“. 
وإلـــى جانبه فـــي العـــرض موســـيقيان على 
آلتـــي البزق واإليقاع هما عبد قبيســـي وعلي 
احلوت، والفنانة الســـورية حال عمران املقيمة 
في فرنسا، والتي ترّدد بصوتها القوي مقاطع 

العرض.
ويبـــدأ العرض بتـــالوة ســـورة القيامة، 
وتقـــوم بهـــذه املهمـــة عمـــران. وال يبدو أن 

هذا األمـــر أثار حتـــى اآلن أي اعتراض على 
العرض.

وتابع شـــحرور ”حني يكـــون املرء مقتنعا 
بفكـــرة، ال ميكن أن يســـاوم عليهـــا“، مضيفا 
”اســـتخدام القرآن هنا مناســـب، ألن الســـورة 
تختتم بآيـــة ’أليس ذلك (اللـــه) بقادر على أن 

يحيي املوتى؟“.
ولم ُتســـّجل في بيروت، حيث قّدم العرض 
العام املاضي، أي مشكلة حول العناصر التي 

قد ُتعتبر جريئة فيه.

واسم العرض مســـتوحى من قصة قدمية 
مـــن بالد ما بـــني النهرين، عن ”نزول عشـــتار 
إلى اجلحيـــم“، وفي هذا العرض أيضا يطغى 
حضـــور املرأة، كمـــا كان احلال فـــي اجلزأين 
األول والثانـــي مـــن هـــذه الثالثيـــة ”فاطمة“ 

و“موت ليلى“.
وتدّخل عمران، إضافـــة إلى التقاليد التي 
تطبـــع احتفاالت املســـلمني الشـــيعة في رثاء 
أهـــل بيت النبـــي، في حالة النـــدب مع ضرب 
الرأس، فالعرض ال يستوحي فقط من الشعائر 

والطقـــوس القدمية بـــل من احلاضـــر أيضا 
املطبوع بالدم والعنف والرثاء.

ومـــن مشـــاهد العـــرض الالفتـــة، العزف 
بقوس على آلة البزق احملمولة عموديا، ليبدو 
القوس مبثابة ســـكني تذبح البـــزق، ثم يظهر 
وراء البـــزق عنـــق املصمم اللبناني الشـــاب، 
قائـــال إن هذه الصورة التصقت برأســـه حني 
أقدم مســـّلحون مـــن تنظيم داعـــش على ذبح 
عســـكري لبناني ُخطف من منطقة حدودية مع 

سوريا في العام 2014.

برع املصمم اللبناني علي شحرور في أن 
يستلهم من الشعائر اجلنائزية والوقائع 
الدموية اليومية للشــــــرق األوسط ليرسم 
بالرقص عرضه املســــــرحي في مهرجان 

أفينيون الفرنسي.

مشاعر الحزن تفرز تناغما بين الحركات واإليقاع

عرض لبناني راقص يستوحي تطبير عاشوراء وشج الرؤوس

} لنــدن - بدأ إحصاء عدد البجع التي متلكها 
امللكـــة البريطانية إليزابيث مؤخرا، وهو تقليد 

دأبت عليه اململكة منذ 800 عام تقريبا.
وكان هـــذا احلـــدث يقام ســـنويا لالحتفال 
بزيادة أعداد البجع، لكنـــه حتول في العصور 
احلديثة إلى وسيلة للحفاظ على احلياة البرية.
وتقـــوم ثالث فرق بدوريـــات في نهر تاميز 
بجنوب إنكلترا على مدى خمسة أيام لإلمساك 
بالبجع ووضع عالمات تعريفية عليها وإطالق 

سراح الطيور التي لديها فراخ.
وتعود هذه املراســـم إلى القرن الثاني عشر 
عندما زعـــم العرش البريطانـــي امتالك جميع 
البجع، ثم اعتبر البجع طعاما شـــهيا يقدم في 
احلفالت امللكية. ولم يعد البريطانيون يأكلون 

البجع وأصبحت الطيور محمية بالقانون.
وأظهر إحصـــاء العام املاضـــي وجود 132 
بجعة جديدة في نهر تاميز، في توقف لالجتاه 

النزولي لألعداد في اإلحصاءات السابقة.
وقـــال ديفيد بابر، رئيس الفريق الذي ميثل 
امللكة، ”القانـــون ينص علـــى أن بإمكان امللكة 
امتالك أي بجعـــة في املياه املفتوحة إذا رغبت 
في ذلك، لكنها متارس ذلك احلق بشكل أساسي 
في نهر تاميز“، مضيفا ”إحصاء البجع يتعلق 

بأغراض احملافظة عليها“. 
ومتت دعـــوة املدارس ملتابعـــة ذلك احلدث 
الذي يجري خالله وضع رقم تعريفي لكل طائر.

البريطانيون يحصون كم 
تملك الملكة من البجع

} برلــني - شـــرعت أملانيـــا، بعـــد الواليـــات 
املتحـــدة وبريطانيا، في تقدمي ما يطلق عليها 
للنســـاء احلوائض من  احلمـــراء“  بـ“اخليام 

مرتاديات مهرجانات الصيف احلالي.
والهـــدف من هـــذه اخليام احلمـــراء هو 
توفيـــر مـــكان للنســـاء احلوائـــض لالبتعاد 
عـــن الفوضـــى واالحتفاء بدورتهن الشـــهرية. 
وميكنهن حضور ورش عمـــل واحلصول على 
منتجـــات صحية مجانا واحتســـاء مشـــروب 

”بلودي مـــاري“ (مـــاري الدموية) أو التســـكع 
فحسب.

وقالـــت كاتارينـــا روتـــه من غـــول غيرلز، 
وهي وكالة إبداعية مقرهـــا برلني أطلقت هذا 
املشـــروع في أملانيا، ”نحن ننشئ مكانا حيث 

ميكن لكل النساء التجمع فيه“. 
كما تهدف خيـــام املهرجان للحوائض إلى 
مكافحة الوصمة احمليطة باحليض. وأضافت 
روته ”ينبغي أال تشـــعري بالعار عندما حتني 

دورتك“. كمـــا أن الرجال مرحب بهم، وهي في 
النهاية تتعلق بالتثقيف أيضا.

ببرلني  وشـــهدت فعالية ”تـــك أوبن أيـــر“ 
فـــي يونيو املاضـــي أولى ”اخليـــام احلمراء“ 
على اإلطـــالق في أملانيا. وســـيحُصل مرتادو 
املهرجانـــات في ميلـــت بسكســـونيا-أنهالت 
ولوالبالـــوزا في برلني علـــى متنفس للهروب 
من اجلنون لفترة قصيرة واالســـترخاء مبكان 

مخصص للترحيب.

الشـــابة  تســـتعد   - (الســعودية)  الدمــام   {
السعودية دالل يشار، بعد أسابيع قليلة فحسب 
من حصول املرأة الســـعودية علـــى حق قيادة 
السيارات، التخاذ مسار جديد كقائدة لطائرة. 

وســـارعت الشابة الســـعودية لتقدمي طلب 
التحاق بأكادميية دولية جديدة مبدينة الدمام 
في شرق البالد، والتي فتحت أبوابها مؤخرا 
للرجال والنســـاء املتطلعني للعمل في صناعة 

الطيران.
للطيـــران،  أكســـفورد  أكادمييـــة  وتلقـــت 
وهي أكادميية رائدة فـــي مجال التدريب على 
الطيران وتعيـــني الطواقم، طلبات التحاق من 
مئات النســـاء الالئي يأملن فـــي بدء التدريب 
في ســـبتمبر املقبل في فـــرع جديد لألكادميية 

مبدينة الدمام في املنطقة الشرقية.

وقالـــت يشـــار، التـــي تأمـــل بـــأن تصبح 
قائـــدة طائرة مدنية، ”أرى أنهـــا فرصة رائعة 
خصوصا للمرأة التي أتيـــح لها االنتماء إلى 
أكادميية عريقة كأكســـفورد، ففي السابق كان 
علـــى الراغبني فـــي االنضمام إلـــى أكادميية 
طيران التطلع إلى الســـفر فـــي بعثات، وهذا 

األمر كان يعسر على املرأة أكثر من الرجل“.
وأضافت ”من اجليد حقا أن أكادميية بهذه 
العراقة توفر لنا دورات حتت إشـــراف كفاءات 
لها خبـــرات تفوق الثمانني ســـنة في املجال، 
باإلضافـــة إلى أنهـــا وفرت كل ســـبل الراحة، 
علما وأن هيئة الطيران املدني سمحت للمرأة 
بـــأن تدرس وتـــزاول املهنة، لذلـــك فإنني أرى 
أنها فرصة رائعة للغاية للنســـاء وأشـــجع كل 
الراغبات على االنطالق في املجال دون تردد“.

وتابعت ”جاء االنفتاح للمرأة ليشـــمل كل 
املجـــاالت مما يعني أنه صار بإمكانها اآلن أن 
تبدع في أي مجال تريده. ما عادت مجبرة على 
طـــرق مجال دون آخر. اآلن لها أن تتقدم كيفما 

أرادت طاملا كانت تتحلى بالرغبة واملقدرة“.
وقـــال عثمان املطيـــري، املديـــر التنفيذي 
لألكادميية في الدمام، إن أكادميية أكســـفورد 
للطيـــران افتتحت فرعها الثامـــن مبطار امللك 
فهد الدولي اســـتجابة للحاجـــة املتزايدة في 
لتوظيـــف طيارين  احمللـــي  الطيـــران  ســـوق 

سعوديني محترفني.
مســـؤولة  احلمـــد  مجدولـــني  وقالـــت 
بالتســـجيل، إن اآلالف من األشخاص تقدموا 
حتى اآلن بطلبـــات لالنضمام إلى األكادميية، 

20 باملئة منهم من النساء.

المهرجانات الصيفية تخصص خياما للحوائض في ألمانيا

رهان السعوديات معلق على الطائرات بعد السيارات

} وقف صديقـــي مباهيا بصحته. قال بكل 
ثقـــة إن صحتـــه متام وأن آخر شـــيء يفكر 
فيه، وهو في الســـتني، هو الشيخوخة. كان 
ردي له بسيطا. الشـــيخوخة شيء طبيعي 

مثل الشباب. إذا قبلت هذا، تقبل تلك.
مددت ذراعي أشـــرح له األمر. أنا أصغر 
منه عمرا بسنوات، ولكن ما كانت تلك البقع 
البســـيطة التي بـــدأت تظهر علـــى ذراعي 
لتفوتنـــي. لون اجللد املتناســـق بدأ يتعّكر 
ببقع مختلفة األلوان يخفيها الشعر امللون 

بدوره أسود وفضيا.
قال لي ما هـــذا. قلت، عالمات الكبر. لم 
تصـــل إلى ظهر الكف، لكنها منتشـــرة على 
الـــذراع مبا يكفي لكي تقـــول أهال بك بعمر 
مـــا بعد اخلمســـني. قـــال هذه بقـــع الَكلف 

الشمسي. قلت ال، هذه بقع الَكلف العمري.
هو مهنـــدس إلكترونيات وكان ال بد لي 

أن أشرح له األمر كما يفهمه.
قلت هل تذكر أشـــرطة الفيديو كاسيت؟ 
قال نعم. قلت هل تذكر عمليات النســـخ من 
شريط إلى شـــريط التي كنا منارسها؟ قال 
نعم. قلت هل تذكر أن نسخ شريط عن شريط 
يكـــون معقوال وواضحا في مراحله األولى، 
ولكـــن مع تقدم عمليات النســـخ من ”جيل“ 
إلى ”جيل“، أي نسخة عن نسخة عن نسخة، 
كان اللـــون يضعـــف ويتحول إلـــى صورة 
باهتـــة ثم تبـــدأ بعض اخلطـــوط بالظهور 
وننتهي بنســـخة ال تصلح للمشاهدة؟ قال 
صحيح. قلت له هذا ما يحدث في خاليانا. 
عمليـــة إعادة إنتاج اخلاليا ليســـت عملية 
رقمية بل متاثلية (أي ليســـت ديجيتال بل 
أنالوغ بلغة الهندســـة اإللكترونية). شريط 
اخلاليا اجللدية يقوم بنســـخ نفســـه مرات 
ومرات عبر ســـنوات احلياة، ثم يبدأ اللون 
باخلفوت وتظهر البقع والتجاعيد وخطوط 
الســـن. لو كان جسم اإلنســـان رقميا، لكان 
النســـُخ دقيقا ومثاليا مثلما نســـتمتع اآلن 
بنســـخ املشـــاهد الفيديوية أو املقطوعات 
املوســـيقية الرقمية. لكن أجسادنا متاثلية، 
وعمليات النسخ أبعد ما تكون عن املثالية. 
وكلما تقـــادم اجللد، كلما بدت هذه العيوب 
ظاهرة. أول عملية نســـخ فيها مليار خلية 
صحيحة إال ألفـــا. والثانية مليار إال ألفني. 
وهكـــذا حلـــني تصبح هذه األلـــوف ماليني 

ميكن مالحظتها.
صعـــق الرجل بعـــد أن أطحت بنظريته 
عن الصحة. صار يقلـــب ذراعيه وفتح أزار 
القميـــص العلوية وبـــدأ يعد البقـــع التي 
يراها. فاته أن يتذكر حجم الصلعة وأن عدد 
الشعرات الفضية في اجلزء الباقي املكسو 
بالشـــعر في رأســـه أكثر من عدد الشعرات 

السود.
قلـــت له، هذه أســـهل املالحظـــات ألنها 
جلدية. ماذا لو تعرف ما يحدث في األحشاء 
الداخلية التي ال نراها. هناك ما يعادل هذه 
البقع في عضالت القلـــب ومفاصل العظام 
وأنســـجة الكبد والكلية وكل أجزاء اجلهاز 

الهضمي.
صار يبلـــع ريقه لكنه متاســـك وقال إن 
املهم هو اإلحساس بالصحة وعدم الوقوع 
فـــي براثن املـــرض. قلت له هـــذا هو الكالم 
التمام وليس الهروب من فكرة الشيخوخة. 

ابتسم بخبث.
حّولنا احلديث مـــن الصحة إلى نتائج 
مباريـــات كأس العالم األخيـــرة. ال نريد أن 
نخســـر بعضنا من أجل شـــوية كرمشة في 
اجللـــد، مثل الفيديو كاســـيت، ال تســـتحق 

املشاهدة.

صباح العرب

جلودنا ليست رقمية

هيثم الزبيدي

ح  ب

كشفت مصادر مقربة من 
ريهانا عن رغبة النجمة 

العالمية الشديدة في إنجاب 
األطفال، لكن ليس من 

صديقها الملياردير السعودي 
حسن جميل.
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صديقها الملياردير السعودي 
حسن جميل.
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