
} الخرطــوم - تجـــري قطـــر مشـــاورات مـــع 
أطراف ســـودانية بهدف إنعـــاش المفاوضات 
بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة 
على وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، في وقت 
فشـــل فيه الرئيس عمر حسن البشير في إيجاد 
حلـــول واقعية للحّد من تصاعد التظاهرات في 

بالده.
الخرطـــوم  فـــي  القطـــري  الســـفير  وقـــال 
عبدالرحمـــن بن علي الكبيســـي، الســـبت، إن 
الدوحة مســـتمرة في وســـاطتها لبـــذل المزيد 
من الجهود، كي يتحقق األمن واالســـتقرار في 
دارفور، مشـــيرا إلى أنه ”ســـيكون هناك توقيع 
ســـالم قريب والخروج بســـالم شـــامل يحظى 

برضا ودعم الجميع“.
وتســـعى الدوحـــة إلـــى تغييـــر األولويات 
وحـــرف األنظار بعيدا عـــن االحتجاجات التي 
تتزايد في الســـودان منذ 19 ديسمبر الماضي، 
وتوحي بأنها تساعد الخرطوم سياسيا، ليظهر 
البشـــير كمـــن يعمل ألجـــل الســـالم، ويمارس 
مهامـــه بصـــورة طبيعية في جميـــع القضايا، 
وهـــو ما حرص عليه في جوالته الخارجية لكل 
من قطر ومصر والكويت المؤمل زيارتها قريبا.

وأعلـــن جمعـــة بشـــارة أرو وزيـــر اإلعالم 
السوداني، اســـتعداد حكومة بالده الستئناف 
وفـــق  المســـلحة  الحـــركات  مـــع  التفـــاوض 
وثيقـــة الدوحة.. وفي انتظـــار الدعوة إلى بدء 
المفاوضـــات مـــع حـــركات دارفـــور، لتكريس 
االنطباعـــات بـــأن الخرطـــوم لـــم تتأثر ســـلبا 

بالتطورات في الشارع.
وكان من المقرر انطـــالق جولة مفاوضات 
بالدوحـــة فـــي ينايـــر الماضي بيـــن الخرطوم 
وحركتـــي العدل والمســـاواة برئاســـة جبريل 
إبراهيم، وحركة تحرير الســـودان، جناح مني 
أركـــو منـــاوي، لكـــن الحركتيـــن أعلنتا رفض 

المشاركة تضامنا مع االحتجاجات.
وقـــال المحلل الســـوداني حيـــدر إبراهيم 
علـــي، إن الدوحة بحثت عـــن دور ملموس لها 
في السودان، ولم تجد سوى وثيقتها السابقة، 
وتريـــد تفعيلها لإليحاء بأنهـــا تقف إلى جوار 
البشـــير، الـــذي لـــم يتحصـــل حتـــى اآلن على 

مساعدات اقتصادية كان يتمناها من قطر.
وأضاف إبراهيم في تصريح لـ“العرب“، أن 
نفوذ الدوحة في الســـودان ”ضعيف جدا على 
مســـتوى القيادة الرســـمية والشـــارع، وهي ال 
تستطيع تغليب دفة طرف على حساب آخر، ألن 
األزمة برمتها في حوزة المؤسســـة العسكرية، 
تديرهـــا وتتحكـــم فـــي كثيـــر مـــن تفاصيلها، 
وقلقها الرئيســـي من التأثيـــرات التي تحدثها 
التنظيمات الشبابية عبر المواقع اإللكترونية“.
واعتبرت مصادر سياسية أن دعوة الدوحة 
تبـــدو كأنها تريد تخفيـــف المعاناة عن النظام 
الســـوداني، لكن قد تعّمقها، وتنـــكأ جرحا في 

قضية غاية في الحساســـية، وكانت ســـببا في 
فرض عقوبات على الخرطوم، وقادت إلى طلب 
الرئيس البشـــير نفسه  رســـميا أمام المحكمة 
الجنائيـــة الدولية بتهمة ارتـــكاب جرائم حرب 

في إقليم دارفور.
ويـــؤدي تجدد الكالم عـــن دارفور وتجاوب 
النظام الســـوداني معه بعد انقطاع طويل، إلى 
دحض حديث المؤامرة الـــذي روج له الرئيس 
البشـــير مع بداية التظاهرات، عندما أشار إلى 
فصائل دارفورية علـــى عالقة بجهات خارجية 
للضغط علـــى نظامه، فكيف يقبـــل الحوار مع 
عناصر على يقين بأنها أو بعض المحسوبين 

عليها، تريد النيل من السودان.
وتقدم الدعوة القطرية الجديدة أيضا هدية 
لبعض القـــوى السياســـية لتعميق المشـــكلة 
وتذكيـــر العالم مـــرة أخرى بهـــذا اإلقليم الذي 
تعـــرض النتهـــاكات كبيـــرة منـــذ عـــام 2003، 
وربما تـــؤدي إلى وضع األزمـــة التي يتعرض 
لهـــا النظـــام الســـوداني على ســـلم متقدم في 
أولويـــات المجتمـــع الدولـــي، المتهـــم جزئيا 
بالصمت والتقاعس عن مساعدة المتظاهرين، 
وهو ما منح قوات األمـــن الفرصة للتمادي في 

مواجهتهم بالقوة.

وجـــدد الفريـــق أول صـــالح عبدالله قوش 
مدير األمن والمخابرات الســـوداني، الســـبت، 
التأكيـــد على أن القـــوات النظاميـــة في بالده 
”مصطفـــة تماما وراء الشـــرعية.. ولن تســـمح 

بانزالق السودان إلى الفوضى“.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن الطريق 
الذي تســـير فيـــه الدوحة لإليحـــاء بأنها تنقذ 
حكم البشير من الفخاخ السياسية التي تحيط 
بـــه، يمكن أن يفضي إلى ردات فعل ســـلبية في 
الشـــارع، ألنه يؤكد عدم القدرة على حل األزمة 

من جذورها.
ورجح هـــؤالء أن يكـــون دخـــول قطر على 
الخـــط اآلن، بعـــد نحـــو شـــهرين مـــن األزمة، 
محاولة لنجدة التيار المؤيد لها داخل الحركة 
اإلسالمية، وفي مقدمته جماعة اإلخوان، وعدم 
العصـــف بقيـــادات فيه بدت منحازة للشـــارع، 
لضبـــط معادلـــة الحكم التـــي تميـــل لقيادات 
الجيش على حساب اإلسالميين، أو على األقل 
الحفاظ علـــى حد معقول مـــن التوازنات، حال 
عزمت المؤسســـة العسكرية على ترتيب هياكل 
السلطة الحقا، وفقا لما أفرزته أزمة التظاهرات 

واالحتجاجات.

} بيــروت - اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
أن وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي محّمـــد جواد 
ظريـــف جـــاء إلى بيـــروت في مهمـــة مرتبطة 

بالوضع الداخلي اإليراني.
وأوضحت في هذا المجـــال أن الهدف من 
إرســـال ظريف إلى لبنان هـــو القول للمواطن 
اإليرانـــي العـــادي إن بـــالده ليســـت معزولة 
وإّنها تمتلك حلفاء إقليميين وأوراقا تستطيع 
عبرهـــا مقاومة العقوبات األميركية والصمود 

في وجهها.
وكشـــفت أن إيران تطلب مـــن لبنان تنفيذ 
مطالب محددة تهّدد نظامه السياســـي وهيكل 
اقتصـــاده، عّبر عنها األميـــن العام لحزب الله 

حسن نصرالله.
وحـــاول نصراللـــه إقنـــاع اللبنانيين في 
خطـــاب ألقـــاه قبل أّيـــام قليلـــة بـ“إنجازات“ 
حققتهـــا الثـــورة اإليرانيـــة فـــي الســـنوات 

األربعين الماضية، أي منذ سقوط نظام الشاه 
في العام 1979.

وأشـــارت المصـــادر في هـــذا المجال إلى 
أن إيـــران عرضت بواســـطة نصراللـــه تزويد 
لبنان بنظام صواريخ مضادة للطائرات بغية 
مواجهة ســـالح الجو اإلسرائيلي ومساعدات 
عّدة في مجـــال التنمية واإلعمار تشـــمل بناء 

المحطات الكهربائية.
وعندما سئل عما إذا كانت إيران مستعدة 
لتقديم مساعدات عســـكرية قال ظريف ”لدينا 
دائما مثل هذا االستعداد وأعلنا في مناسبات 
أخـــرى أن هذا التوجه موجود في إيران ولكن 
نحن بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى 

الجانب اللبناني“.
وأثـــار ذلـــك ســـخرية أوســـاط سياســـية 
لبنانية تساءلت لماذا ال تتصدى أنظمة الدفاع 
الجّوي اإليرانية للطائرات اإلســـرائيلية التي 

تقصف أهدافا إيرانية في األراضي السورية!
وذكـــرت أن الهـــدف اإليرانـــي الحقيقـــي هو 
اســـتخدام المصـــارف اللبنانيـــة فـــي كســـر 
”الجمهوريـــة  علـــى  األميركيـــة  العقوبـــات 
وهو ما يستحيل على المصارف  اإلســـالمية“ 

اإلقدام عليه.
وأعلـــن ظريـــف، عنـــد وصوله إلـــى مطار 
بيروت، أن لزيارته بيروت ”هدفين أساسيين؛ 
األول يتمّثـــل بإعالن التضامـــن والوقوف إلى 
جانب لبنان، والثاني بإعالن إيران استعدادها 
للتعاون مع الحكومة اللبنانية الشقيقة في كّل 

المجاالت“.
والحظـــت مصـــادر لبنانية أن اســـتنفارا 
شـــيعيا رافـــق وصـــول ظريـــف إلـــى بيروت 
الـــذي كان ثاني زائر كبير للبنان منذ تشـــكيل 
الحكومة اللبنانية برئاســـة ســـعد الحريري.
وتمثـــل هـــذا االســـتنفار بذهاب نـــواب حزب 

الله وحركة أمـــل ووزرائهما إلى مطار بيروت 
ليكونوا في استقبال وزير الخارجية اإليراني.
وكان األمين العـــام لجامعة الدول العربية 
أحمـــد أبوالغيـــط ســـبق ظريف إلـــى بيروت 
للتهنئة بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة. وليس 
مســـتبعدا أن يصـــل إلى العاصمـــة اللبنانية 
قريبـــا نـــزار العلولة المســـؤول عـــن الملّف 

اللبناني في المملكة العربية السعودية.
وقبـــل تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة، زار 
بيـــروت مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
ديفيد هيل، ثّم مساعد وزير الخزانة األميركي 

لشؤون تمويل اإلرهاب مارشال بيلينغسلي.
وركـــز المســـؤوالن فـــي لقاءات مـــع كبار 
المســـؤولين اللبنانيين علـــى أن قرار اإلدارة 
األميركيـــة الحالية القاضـــي بمواجهة إيران 
والذهاب إلى أبعد مدى في ذلك، هو من النوع 

”الذي ال عودة عنه“.

وحذر هيل وبيلينغســـلي من أّن العقوبات 
األميركيـــة على إيران تشـــمل حزب الله أيضا 

وكّل من يتجّرأ على مساعدته.
وركزا في هذا المجال على أن ال تساهل مع 
أي دور تقـــوم به المصارف اللبنانية يمكن أن 

يكون مساعدا إليران أو للحزب.
مـــن جهـــة أخـــرى قالـــت مصـــادر عربية 
لـ“العـــرب“ إن زيـــارة ظريـــف لبيـــروت تأتي 
فـــي وقـــت تواجه فيه إيـــران صعوبـــة كبيرة 
فـــي إقناع العـــراق بالوقوف إلـــى جانبها في 
التصـــدي للعقوبات األميركية. وأشـــارت إلى 
أن ذلـــك مـــرّده وجود نقمـــة شـــيعية عراقية 
علـــى الجار اإليراني. وتعـــود هذه النقمة إلى 
شعور يسود األوســـاط الشيعية العراقية بأن 
إيـــران تعتبر العراق مجرد مســـتعمرة وبقرة 
حلـــوب يحق لها أن تفرض عليها كّل ما يخدم 

سياساتها.

الجمعي قاسمي

} تونس - أخذت التطورات العسكرية الجارية 
فـــي منطقة الجنـــوب الليبي بعـــدا إضافيا في 
الصـــراع الدائر في البالد، الذي يشـــهد حراكا 
ميدانيـــا للســـيطرة علـــى المـــوارد النفطيـــة، 
وبأهـــداف وأجنـــدات إقليميـــة ودولية تتحرك 
وفق مصلحتها الُمرتبطة أساســـا باســـتمرار 

حالة الفوضى في الجنوب الليبي.
وتجددت، األحد، االشتباكات الُمسلحة بين 
قـــوات الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، وأخرى موالية لحكومة الوفاق الوطني 
برئاســـة فائز السراج، قرب حقل الفيل النفطي 
الواقع في حوض مرزق أقصى الجنوب الليبي، 
حيـــث بثـــت كتيبة ”طارق بـــن زيـــاد“ التابعة 
للجيـــش الليبي، مقاطع فيديو ُتظهر شراســـة 
تلك االشتباكات في محيط هذا الحقل النفطي.

وأعلنـــت مصـــادر فـــي حكومـــة الوفـــاق 
الليبيـــة أن قواتها وصلت إلى حقل الشـــرارة 
النفطـــي الواقع أيضا في حـــوض مرزق، الذي 
سبق لقوات المشـــير حفتر أن أعلنت األربعاء 

الماضي، سيطرتها عليه.
وقبل ذلـــك، أكدت مصادر ليبية ُمتطابقة أن 
تابعة لســـالح  طائرة حربية من نوع ”ميغ 23“ 
الجو الليبي، اعترضت طائرة مدنية من نوع

”ســـي.آر.جي“ فـــي ُمحيـــط حقـــل الفيـــل، 
ووجهتهـــا إلى قاعدة ”تمنهنـــت“ الواقعة على 
بعد نحو 30 كلم غرب سبها، والتي سبق للجيش 
الليبي أن أعلن سيطرته عليها في شهر مايو من 

العام 2017.
وأشارت إلى أن الطائرة المذكورة هي التي 
نقلـــت الفريق ركن علي كنه الـــذي عينه رئيس 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فائز الســـراج، قبل 
نحو أسبوع، مســـؤوال عن المنطقة العسكرية 
بمدينة سبها، األمر الذي رفضته القيادة العامة 

للجيش الليبي واعتبرته استفزازا خطيرا.
وربطت المصـــادر اعتراض هـــذه الطائرة 
مباشـــرة بعـــد إقالعها مـــن مهبط حقـــل الفيل 
النفطـــي، بقرار الجيش الليبـــي الذي منع فيه 
إقـــالع أو هبوط أي طائـــرة في منطقة الجنوب 
إال بإذن منه، بالنظر إلى العمليات العســـكرية 

التي تشهدها هذه المنطقة منذ نحو الشهر.
وتعكـــس التطورات العســـكرية وجها آخر 
من وجوه الصراع في ليبيا، الذي ُيشكل النفط 
إحـــدى أبـــرز حلقاتـــه، وهو ما ُيفســـر إلى حد 
ما ســـعي الفرقـــاء إلى محاولة الســـيطرة على 
المـــوارد والمنشـــآت النفطية فـــي البالد التي 
تبقـــى من أبـــرز العناصر القـــادرة على تغيير 

موازين القوى السياسية.
وقال الُمحلل السياســـي الليبي عبدالحكيم 
فنـــوش فـــي اتصال هاتفـــي مع ”العـــرب“، إن 
الصـــراع على النفط في ليبيـــا حقيقة ال جدال 

فيها، وما يجري حاليا في جنوب البالد يعكس 
في جزء منه ذلك الصراع الذي له امتدادات في 
المواقف السياســـية الداخليـــة الليبية، وكذلك 
فـــي المقاربـــات اإلقليميـــة والدوليـــة المعنية 

باألزمة الليبية.
وأعلنت وزارة الخارجيـــة بحكومة الوفاق 
الوطنـــي الليبيـــة، األحد، أن وزيـــر الخارجية 
محمد ســـيالة التقى، الجمعة، فـــي مقر وزارة 
كاثريـــن  مـــع  بواشـــنطن  األميركيـــة  الدفـــاع 
ويلبارغر مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون األمن 
الدولي، وبحث معها تلك التحركات العســـكرية 
في جنوب ليبيا، وسبل تعزيز القدرات الوطنية 

لتأمين الحدود.
السياســـية  التحـــركات  تلـــك  وترافقـــت 
مـــع مطالبـــة األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، بإعادة المنشـــآت النفطية 
فـــي الجنـــوب الليبـــي إلـــى ســـيطرة حكومة 
الوفـــاق والمؤسســـة الوطنيـــة التابعـــة لها، 

وذلك في إشارة إلى الحقول النفطية في حوض 
مرزق.

وُيغطـــي حـــوض مرزق مســـاحة واســـعة 
من الجنـــوب الغربـــي الليبي، ويشـــتمل على 
احتياطـــي نفطي هام يتجـــاوز حجمه أكثر من 
5 مليارات برميل، حيث يقع فيه حقل الشـــرارة 
الذي وصل إنتاجه في ســـبتمبر 2011 إلى 400 
ألـــف برميل يوميا، وحقل الفيـــل النفطي الذي 
وصلـــت ذروة إنتاجـــه إلى 125.7 ألـــف برميل 

يوميا في عام 2010.
وطالـــب فنوش القوى السياســـية والقبلية 
الليبية برفض هذا التصعيد ألن ”قوات الجيش 
الليبـــي تخوض معارك ضد متطرفين وأجانب، 
وال تســـتهدف التفريط في ثروات البالد، التي 
أصبحـــت محل أطمـــاع إقليميـــة ودولية، تبدأ 
بالمصالـــح الغربيـــة وال تنتهي عنـــد األجندة 
القطريـــة التي تســـعى إلـــى إغـــراق المنطقة 

الجنوبية في الفوضى“.
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قطر تضاعف معاناة السودان بالدعوة هل تنهي حرب النفط حروب السياسة في ليبيا

إلى إنعاش وثيقتها للسالم في دارفور

ظريف يستنفر شيعة لبنان دعما إليران

حيدر إبراهيم علي

نفوذ الدوحة في السودان 

ضعيف جدا على مستوى 

القيادة الرسمية والشارع

الغنوشي يتظاهر بصورة المنقذ إلنهاء مشكلة التعليمنوري المالكي يحتمي مجددا بمنصب نائب الرئيس ص٤ص٣

• حكومة السراج تسعى للسيطرة على حقل الشرارة في الجنوب الليبي

• حزب الله يعرض على الحكومة قبول نظام صواريخ إيرانية مضادة للطائرات  • طهران تهدف إلى كسر العقوبات عبر المصارف اللبنانية

من ليبيا تأتي حرب النفط بين األشقاء
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الوالية الخامسة: 
جديد بوتفليقة 

مثل قديمه



} موســكو - تبـــدأ االثنيـــن جلســـات الحوار 
الفلســـطيني في العاصمة الروســـية موســـكو 
وتشـــارك فيها معظـــم الفصائل الفلســـطينية 
وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، والجبهتان 
الشـــعبية والديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين، 
وحزب الشـــعب، على أن تختتـــم الثالثاء بلقاء 
مع نائب وزيـــر الخارجية الروســـي ميخائيل 

بوغدانوف.
وتأتي الجلســـات الحوارية التي تهدف من 
خاللهـــا روســـيا إلى إنجاز اختـــراق في جدار 
االنقســـام الفلســـطيني، قبيـــل انعقـــاد مؤتمر 
وارســـو الـــذي دعت إليـــه الواليـــات المتحدة 
ويناقش على مدى يومي 13 و14 فبراير الجاري 
أزمات الشـــرق األوســـاط بما فـــي ذلك القضية 

الفلسطينية.
وخاصة  األميركيـــون  المســـؤولون  ويريد 
المكلفين بوضع خطة للسالم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين وهما مستشارا الرئيس دونالد 
ترامـــب جاريد كوشـــنر وجيســـون غرينبالت، 
اســـتثمار هذا المؤتمر الـــذي تحتضنه بولندا 
ولـــن تحضره موســـكو في جر الفلســـطينيين 
لمناقشـــة الخطـــة المعروفة بـ“صفقـــة القرن“ 
والتي باتت وفق التســـريبات جاهزة، ويرجح 
أن يتم الكشـــف عن تفاصيلها بعد االنتخابات 

العامة اإلسرائيلية في أبريل المقبل.

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ترفض 
المشاركة في المؤتمر الذي تصفه بـ“المؤامرة 

األميركية“.
ويـــرى محللـــون أن كوشـــنر وغرينبـــالت 
يراهنـــان على قمة وارســـو التي ســـتحضرها 
نحـــو 40 دولة، ليـــس فقط لجر أقدام الســـلطة 
الفلســـطينية التي تقاطع اإلدارة األميركية منذ 
ديســـمبر 2017 بسبب اعتراف األخيرة بالقدس 
عاصمة إلســـرائيل، بل وأيضـــا للتمهيد دوليا 
لطرح الخطة الموعودة، وقد يشـــكل ذلك حافزا 
للمجتمعين في موسكو للتعالي عن حساباتهم 
تحقيـــق  أمـــام  المجـــال  وفتـــح  السياســـية 
المصالحة الفلسطينية وإن كان ذلك يبقى أمرا 

مشكوكا في حدوثه.
ووصلت األحد وفود 10 فصائل فلســـطينية 
إلى العاصمة الروســـية. وقـــال عضو المكتب 
السياســـي لـ“حزب الشـــعب“ الفلسطيني وليد 
العوض، إن ”الوفود ســـتعقد على مدار يومين 
اجتماعـــات فـــي ما بينهـــا ولقاءات مـــع إدارة 
وباحثين بمركز الدراســـات الشرقية الروسي، 
لبحـــث مختلـــف قضايـــا المنطقـــة والملـــف 
الفلســـطيني بما يشمل الحديث عن المصالحة 
والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية“.

وذكر أن الفصائل ســـتجري فـــي 12 فبراير 
اجتماعـــا رســـميا مع نائـــب وزيـــر الخارجية 

الســـتعراض  بوغدانوف،  ميخائيل  الروســـي، 
مجمل النقاشـــات التي أجرتها. ولفت القيادي 
إلـــى أن الوفود  البـــارز في ”حـــزب الشـــعب“ 
الفلســـطينية ستغادر موســـكو يوم 13 فبراير، 

أي بالتزامن مع انعقاد وارسو.
وكان القيـــادي بحركـــة حماس إســـماعيل 
رضـــوان فـــي وقـــت ســـابق، قـــال إن ”أجندة 
االجتماعات بموسكو ستشمل بحث التحديات 
التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة ملف 
المصالحة  وتحقيـــق  الفلســـطيني  االنقســـام 
الداخليـــة“. وال يعرف ما إذا كانت االجتماعات 
ستشهد لقاءا مباشرا بين وفدي فتح وحماس، 
في ظل تحفظ الســـلطة الفلســـطينية على ذلك 
بدعوى أن اللقاء يجب أن يســـبقه قيام حماس 
بتطبيق بنود اتفـــاق المصالحة الموقع في 12 
أكتوبر 2017، وتسليم إدارة قطاع غزة للحكومة 

الفلسطينية.
ويســـتبعد العديد مـــن المحللين أن تنجح 
اجتماعات موســـكو في ردم الهوة بين حركتي 
فتـــح وحمـــاس، بيد أن جمـــع هـــذا العدد من 
الفصائل يشـــكل نقطـــة إيجابية يمكـــن البناء 

عليها.
وأظهرت روسيا في السنوات األخيرة رغبة 
في لعب دور متقدم في الملف الفلســـطيني في 
سياق مســـاعيها لمنافسة النفوذ األميركي في 
المنطقة. وشكل اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
إلســـرائيل وما تاله من خطـــوات مثيرة للجدل 
تعكس مدى انحيـــاز اإلدارة األميركية الحالية 
إلســـرائيل من قبيل وقف المســـاعدات للسلطة 
الفلســـطينية وأيضـــا لوكالـــة غوث وتشـــغيل 
الالجئين الفلسطينيين، فرصة لروسيا لتعزيز 

حضورها في الملف الفلسطيني.
وفي 26 يناير، كشـــف الســـفير الفلسطيني 
لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل عن حوار مرتقب 
بشـــأن المصالحـــة، يجمع عددا مـــن الفصائل 

بالعاصمة موسكو في 11 فبراير الجاري.
ويســـود االنقســـام الفلســـطيني بين فتح 
وحماس منـــذ عام 2007، ولم تفلـــح العديد من 

الوساطات واالتفاقيات في إنهائه.
وآخـــر اتفـــاق للمصالحـــة وقعتـــه حماس 
وفتـــح كان بالقاهرة فـــي 12 أكتوبر 2017، لكنه 
لم يطبق بشـــكل كامل، بســـبب نشوب خالفات 
كبيرة حول عدة قضايا، منها تمكين الحكومة، 
وملـــف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء 

فترة حكمها للقطاع.

} دمشــق- تخوض قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة مـــن الواليات المتحـــدة منذ يومين 
اشـــتباكات ضارية في شرق ســـوريا في إطار 
”المعركة الحاســـمة“ التي تشـــنها ضد تنظيم 
داعش فـــي آخر الجيوب التي يســـيطر عليها، 

وسط أنباء عن تقدم مهم أحرزته تلك القوات.
ومنـــي التنظيـــم الـــذي أعلـــن فـــي العـــام 
واســـعة  مســـاحات  علـــى  ”الخالفـــة“   2014
ســـيطر عليها في ســـوريا والعـــراق المجاور 
تقدر بمســـاحة بريطانيـــا، بخســـائر ميدانية 
وبـــات  األخيريـــن.  العاميـــن  خـــالل  كبـــرى 
وجـــوده يقتصر علـــى جيـــوب صحراوية بين 

البلدين.
وكانـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تقودها وحدات حماية الشـــعب الكردي أعلنت 
إلنهاء وجود  الســـبت بدء ”المعركة الحاسمة“ 
جهاديـــي التنظيم الذين باتـــوا يتحصنون في 
آخر معاقلهم في شـــرق البـــالد، بعد توقف دام 

أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالفرار.
وذكر الناطق العســـكري باســـم حملة دير 
الزور أن القتال مستمر. وقال ”توجد اشتباكات 
عنيفة في هذه اللحظة. قمنا باالقتحام“، مشيرا 

إلى أن ”المقاتلين يتقدمون“.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
في وقت سابق بحدوث اشـــتباكات عنيفة بين 
الطرفين األحد فيما كان التحالف الدولي يشن 

قصفا جويا ومدفعيا على مواقع الجهاديين.
وقال مدير المرصـــد رامي عبدالرحمن ”إن 
المعركة مســـتمرة“، مشـــيرا إلى ”اشـــتباكات 

عنيفة صباح (األحد) وانفجار ألغام“.
وتمكنـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية إثر 
هجـــوم بدأته في ســـبتمبر، من التقـــدم داخل 
الجيب األخيـــر للتنظيم وباتت تحاصره ضمن 
أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

وال يـــزال هناك نحو 600 جهادي، غالبيتهم 
من األجانب، محاصرين فيها، بحسب مصطفى 
بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية. 
وأضاف أنه ال يعتقد أن زعيم التنظيم المتطرف 
أبا بكر البغدادي موجود في الجيب المحاصر.
وقـــال بالـــي ”ال نعتقـــد أنـــه موجـــود في 
ســـوريا“، دون أن يضيف تفاصيل بشأن مكان 

الرجل الذي أعلن ”الخالفة“ في عام 2014.

وعلـــى الطـــرف اآلخـــر مـــن الحـــدود، أي 
العراق، أعلن فرنســـيون في التحالف، السبت، 
أنهـــم متربصون بغيـــة النيل مـــن أي محاولة 

للجهاديين للفرار.
وتصطف العشـــرات مـــن القذائف من عيار 
155 ملم الجاهزة لتلقيـــن ثالثة مدافع خضراء 

وسوداء من طراز هاوتزر مداها 40 كيلومترا.
وقال نائب قائد التحالف كريســـتوفر كيكا، 
الجمعـــة، إن القـــوات العراقيـــة أغلقت حدود 

بالدها.
وتوقـــع بالـــي، الســـبت، أن معركـــة طـــرد 
الجهاديين مـــن آخر معاقلهم ستحســـم خالل 

األيام المقبلة.

وطالمـــا لجـــأ التنظيـــم، الذي تبنـــى عدة 
هجمـــات داميـــة بواســـطة خاليـــا نائمـــة من 
المناطـــق التي خـــرج منها، إلـــى زرع األلغام 
والمفخخات خلفـــه لمنع المدنيين من الخروج 

وإليقاع خسائر في صفوف خصومه.
ودفعت العمليات العسكرية، وفق المرصد، 
أكثر من 37 ألف شـــخص إلى الخروج من آخر 
مناطق ســـيطرة التنظيم منذ مطلع ديســـمبر، 
غالبيتهم نساء وأطفال من عائالت الجهاديين، 

وبينهم نحو 3400 عنصر من التنظيم.
مـــن  المئـــات  الكرديـــة  اإلدارة  وتحتجـــز 
المواطنين األجانـــب وعائالتهم الذين تتهمهم 
باالنتمـــاء إلـــى التنظيـــم المتطـــرف. وتعرب 
عائـــالت الجهادييـــن األجانـــب ومدافعون عن 
حقوق اإلنســـان عن قلق كبيـــر إزاء إمكانية أن 
تجـــري محاكمة هـــؤالء في العـــراق. ويحاول 
حلفاء الواليات المتحدة منذ أســـابيع التوصل 
إلـــى اتفاق بشـــأن مصير المقاتليـــن األجانب 
المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي 
حّذرت من أنها لن تتمكن من حراســـة األســـرى 

عند رحيل القوات األميركية من سوريا.

} الخرطــوم – يتجـــه الحـــراك الشـــعبي في 
السودان إلى دخول شـــهره الثالث، مع زيادة 
القوى السياسية ضغوطها على الرئيس عمر 
حسن البشير للتنحي وتمهيد الطريق لحكومة 
انتقالية. وفي خضم هذا الوضع تتركز أنظار 
الكثير مـــن المحللين على تتبع مواقف القوى 
اإلقليمية والدولية وبشـــكل خـــاص الواليات 

المتحدة.
وأطلقت واشـــنطن منذ بـــدء االحتجاجات 
بعض المواقف المنتقدة ألســـلوب الســـلطات 
السودانية في التعاطي الخشن مع المحتجين، 
وكانـــت أقصاهـــا المطالبـــة بإطالق ســـراح 

المعتقلين، واإلصغاء لمطالب المتظاهرين.
واندلعـــت االحتجاجات منذ 19 ديســـمبر 
الماضـــي فـــي مدينة عطبـــرة من واليـــة نهر 
النيل شـــرق الســـودان، قبل أن تتمدد لتشمل 
أجزاء واسعة من البالد، وحملت في بداياتها 
عناويـــن اقتصادية واجتماعيـــة قبل أن تتخذ 
أبعـــادا سياســـية تلخصت في شـــعار ”ارحل 

بس“ في إشارة إلى الرئيس البشير.

وتقول دوائر سياسية إن مواقف الواليات 
المتحدة المحتشـــمة ال تعكس تبنيها الوقوف 
في صف أحد من طرفي األزمة في الســـودان، 
وأنها ال تزال تقيم الموقف، على حســـب مدى 
صمود الرئيس عمر البشـــير أمام هذا الحراك 

غير المسبوق.
وتشـــير هذه الدوائر إلى أن واشنطن ترى 
أنه ليس من الصالح انهيار النظام السوداني 
لما يعنيـــه ذلك من تبعات خطيـــرة ليس فقط 
لجهـــة الفوضـــى التـــي قد يقـــود إليهـــا هذا 
السيناريو في البلد، بل وأيضا لتداعيات ذلك 

على الجوار وعلى المنطقة عموما.
وتلفت الدوائر إلـــى أن الواليات المتحدة 
تـــرى أنهـــا ال تزال فـــي حاجة إلى اســـتمرار 

التعاون األمني مع نظام الرئيس عمر حســـن 
البشـــير الذي أسست له منذ سنوات، وتراهن 
على تعزيزه خاصة وأن السودان يقع في موقع 
جيواستراتيجي، حيث تربطه حدود جغرافية 
مـــع كل من ليبيـــا ومصر وجنوب الســـودان 
وإثيوبيـــا وإريتريا. وقد لعبت الخرطوم دورا 
محوريا سواء لجهة تحقيق اختراقات في عدد 
من األزمات وكان آخرها في أفريقيا الوســـطى 
أو لجهة مد واشـــنطن بمعلومات استخبارية 
ثمينة عن الجماعات اإلسالمية المتطرفة التي 

تنشط في المنطقة.
وكانت واشـــنطن قابلت هذا التعاون برفع 
العقوبات االقتصادية عن السودان في أكتوبر 
2017، وبدأت قبل أشهر جولة ثانية من الحوار 
مـــع الخرطوم بشـــأن رفعها عـــن قائمة الدول 
الراعيـــة لإلرهاب، بيـــد أنها وضعـــت حزمة 
شروط إضافية ركزت على الوضع الداخلي من 
قبيل إطالق الحريات واالبتعاد عن أي شبهات 

بدعم اإلرهاب.
ويقـــول خبراء إن واشـــنطن تريـــد البناء 
علـــى زخم مـــا تحقق علـــى صعيـــد العالقات 
مع الخرطوم، وهي ال تريـــد أن تجازف حاليا 
باالنخراط في دعم معلن ألي طرف، وهي تضع 
فـــي اعتبارها جميـــع الســـيناريوهات لكن ال 
مؤشر على رغبتها في انهيار النظام الحالي.

ويستشـــهد هؤالء بما نقلـــه موقع ”أفريكا 
إنتليجنس“ عما قال إنه تقرير سري يكشف عن 
تحفظ وكالة االستخبارات األميركية التي تدير 
العالقات بين الخرطوم وواشنطن إزاء تغيير 
النظام في السودان، وإن كانت ال تدعم الوكالة 

بشكل مطلق الرئيس عمر البشير.
وطبقـــا للتقريـــر الســـري الـــذي حصلت 
”إنديـــان أوشـــن نيوزليتر“ على نســـخة منه، 
الجمعة  ونقله موقـــع ”أفريكان إنتليجنـــس“ 
الماضـــي فـــإن االحتجاجـــات التي يشـــهدها 
الســـودان إذا أضعفت البشـــير بشـــكل خطير 
عندها ســـتعمل وكالة االستخبارات األميركية 
علـــى تســـريع مغادرته الســـلطة واســـتبداله 
بمدير جهاز األمـــن صالح عبدالله قوش الذي 
يتمتع بعالقات جيدة مع دول إقليمية وغربية.

وسبق وأن زار قوش واشنطن في سبتمبر 
الماضـــي، وأجرى عدة لقاءات مهمة من بينها 

مـــع مديـــرة االســـتخبارات األميركيـــة جينا 
هســـبل، وتعهد قـــوش الذي تولـــى المنصب 
فـــي فبراير من العـــام 2018 خلفا لمحمد عطا، 
بالمزيد من التعاون مع الواليات المتحدة في 

مجال مكافحة اإلرهاب خالل تلك الزيارة.
ويرتبـــط قـــوش أيضـــا بعالقـــات جيدة 
مع مصـــر، وقد شـــهد التعاون بيـــن جهازي 
المخابرات المصري والســـوداني منذ توليه 
المنصب تحســـنا نوعيا، ترجمتـــه اللقاءات 
المتواترة بين رئيسي الجهازين خالل األشهر 

الماضية.
ويـــرى مراقبون أن طرح اســـم مدير جهاز 
األمـــن والمخابـــرات بديال عن البشـــير وارد، 
ولكن األمـــور ليســـت بالســـهولة المطروحة 
لجهة أن قادة الحراك يحملونه الجانب األكبر 

من المسؤولية عن قمع الحراك االحتجاجي.

وعلى خـــالف تصريحاته الســـابقة حاول 
عبداللـــه قـــوش أن يبـــدو أكثر مرونـــة، فلئن 
شدد، مســـاء الســـبت، على اصطفاف القوات 
بيد أنه شدد على أنه  النظامية مع ”الشرعية“ 
”ال تهـــاون خالل المرحلـــة القادمة في التعامل 

مع المتقاعسين“.
ضبـــاط  أمـــام  كلمـــة  فـــي  قـــوش  وقـــال 
األمـــن بمنطقة الخرطـــوم ”إن الســـودان لكل 
السودانيين وإن المحسوبية مرفوضة وإنه ال 
تهاون خـــالل المرحلة القادمة في التعامل مع 
المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في 

جسم الدولة“.
ودعا إلى التفكير خـــارج الصندوق، الفتا 
إلـــى أن الشـــباب هم أبنـــاء اإلنقـــاذ وينبغي 
االلتفـــات الجـــاد إلـــى قضاياهـــم الحقيقيـــة 

ومطالبهم الموضوعية.

ويقـــول المراقبـــون إن المواقف اإلقليمية 
تبـــدو أيضا قريبة من موقف واشـــنطن حيال 
الســـودان، حيـــث أن معظـــم الـــدول العربية 
تنظر بحذر شـــديد إلى الوضـــع في هذا البلد 
وال تتبنـــى خيار انهيار النظـــام بالكامل، وإن 
كانت لدى الكثير منها تحفظات على سياسات 

الرئيس البشير.
وطالب البرلمـــان العربي، األحد، الواليات 
المتحدة بشطب اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب.
وقـــال رئيـــس البرلمـــان العربي مشـــعل 
السلمي إن الخرطوم نفذت المسارات المتفق 
عليها في واشـــنطن لرفع اســـمها مـــن قوائم 
اإلرهـــاب، مؤكـــدا أن ”الوقت حـــان، والظرف 
أصبـــح مواتيا ومناســـبا لرفـــع المعاناة عن 

السودانيين“.

الواليات المتحدة تتأهب لسيناريوهات ما بعد البشير
[ دعوات عربية للواليات المتحدة بشطب اسم السودان من قائمة اإلرهاب

املواقف احملتشــــــمة للواليات املتحدة بشــــــأن احلراك اجلاري في الســــــودان تعكس عدم 
حتمســــــها النهيار النظام، لعدة اعتبارات، وهي تتحسب ألي سناريوهات من هذا القبيل 
وقد يكون طرح رئيس جهاز األمن واملخابرات عبدالله قوش أحد اخليارات، بيد أن األمر 

يبقى رهني مدى صمود البشير في وجه الضغوط.

أخبار
«الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء لعمان وموقع التواصل االجتماعي تويتر فقط، وعمل الحكومة 

غير منطقي وغير فاعل وتقوم بالضحك على الشباب في تشريعاتها».

وفاء بني مصطفى
عضو في مجلس النواب األردني

«العـــراق يدعـــم اإلجراءات التي تعزز اســـتقرار الســـودان، وتمنـــح مواطنيه الفرصـــة في تعزيز 

النظام الديمقراطي وتمكن السودان من أداء دوره في مواجهة محركات التطرف}.

محمد احللبوسي
رئيس البرملان العراقي

قوات سوريا الديمقراطية تخترق الفلسطينيون يفضلون موسكو على وارسو

آخر دفاعات داعش شرق سوريا

عنوان يختزل الحراك

طرح اســـم قوش بديال عن البشير 

وارد، ولكن األمور ليست بالسهولة 

املطروحـــة لجهة أن قـــادة الحراك 

يحملونه مسؤولية قمع الحراك

◄

 حلفـــاء واشـــنطن يحاولـــون منـــذ 

أســـابيع التوصل إلى اتفاق بشـــأن 

مصير املقاتلني األجانب املعتقلني 

لدى سوريا الديمقراطية

◄
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انفتاح على العبني جدد



} بغــداد - يقتـــرب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
األســـبق زعيم ائتـــالف دولة القانـــون نوري 
املالكـــي من حجز موقع في تشـــكيلة املناصب 
التـــي أفرزتهـــا االنتخابات العامـــة في مايو 
املاضـــي، تعويضـــا لكتلته عن مقعـــد وزاري 
ُوعـــدت به في كابينـــة عـــادل عبداملهدي، ولم 

حتصل عليه.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
مطلعة فـــي بغـــداد، أن ”املالكي يوشـــك على 
جتديد واليتـــه نائبـــا لرئيـــس اجلمهورية“، 
بالرغم مـــن اجلدل الكبير الـــذي يثيره وجود 
هـــذا املنصب أساســـا، إذ يكاد يكـــون بال أي 

صالحيات.
وقالـــت املصادر إن ”منـــح املالكي منصب 
الئتـــالف  ترضيـــة  يأتـــي  الرئيـــس  نائـــب 
دولـــة القانـــون الـــذي يقـــوده بعـــد أن تلقى 
وعـــدا باحلصـــول علـــى وزارة فـــي حكومـــة 
عبداملهدي، لكن ذلك لم يتحقق، بسبب ظروف 

املفاوضات“.
وبحســـب املصادر، فـــإن تطـــورا من هذا 
النوع سيفتح الباب على مصراعيه أمام تكرار 
لرئيس اجلمهورية،  مشروع ”النواب الثالثة“ 
وهي صيغـــة فرضتها احملاصصـــة الطائفية 
علـــى الوضع السياســـي العراقـــي، وتقضي 
بوجـــود ثالثـــة نـــواب لرئيـــس اجلمهورية، 
ميثلون األطراف الرئيسية في الطيف العراقي.
وفي حال حصل املالكي على هذا املنصب، 
سيكون املجال مفتوحا أمام زعيم حركة احلل 
جمال الكربولي لشـــغل منصب النائب الثاني 
لرئيـــس اجلمهوريـــة، فيما قد تتـــاح الفرصة 
للمكـــون التركمانـــي ليحصـــل علـــى منصب 

النائب الثالث، ممثال بأرشد الصاحلي.
وبذلك، ســـتكتمل صـــورة التمثيل القومي 
أن  إذ  اجلمهوريـــة،  رئاســـة  فـــي  الطائفـــي 

الرئيس برهم صالح كردي، واملالكي شـــيعي، 
والكربولـــي ســـني، في حـــني يبـــدو أن زعيم 
اجلبهة التركمانية أرشـــد الصاحلي هو أبرز 

مرشحي املكون التركماني لهذا املنصب.
ويكاد الدســـتور العراقي أن يخلو من أي 
صالحيات مؤثرة لرئيس اجلمهورية، ما يثير 
اجلدل بشـــأن تســـمية نواب ثالثة له، ليســـت 
لديهم أي واجبات دستورية أو مهام تنفيذية.

ويحـــاول الرئيس العراقي برهم صالح أن 
مينح منصبه زخما أكبر من الذي حتدده األطر 
الدســـتورية، فيما يقول مراقبـــون إن الرئيس 
العراقـــي يزاحم وزير اخلارجيـــة في حكومة 

عبداملهدي على مهامه.

وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“ إن ”الكربولي 
والصاحلي يراهنان على الثقل السياسي الذي 
ميتلكـــه املالكي في املشـــهد العراقي، معتمدا 
على دعم إيراني كبير، رمبا يكرر حضوره في 

منصب نائب الرئيس أربع سنوات أخرى“.
وعلى هـــذا، ال يظهر الكربولي في مشـــهد 
املطالبـــة مبنصب له شـــخصيا، فيمـــا يرهن 
الصاحلي مطالبته بهذا املنصب، بـ ”مظلومية 
املكـــون التركمانـــي“، رابـــع أكبـــر املكونـــات 
العراقيـــة، وأقلهـــا حضـــورا فـــي املناصـــب 

التنفيذية.
وتقـــول املصـــادر إّن ”وجـــود املالكي في 
منصب نائب الرئيس، ضمانة حلمايته من أي 
محاوالت تصفية سياســـية قـــد يخطط لها أي 

طرف“.
وينظـــر الشـــارع العراقـــي إلـــى املالكـــي 
بوصفـــه الهدف الكبير ألي عملية مالحقة ضد 
الفاســـدين واملتورطـــني بقضايـــا تبديد املال 

العام، لكن حصانته السياســـية، التي توفرها 
العالقة الوثيقة بطهران، تعيق اتخاذ إجراءات 

ضده.
ويرى مراقبون أّن التلميحات التي صدرت 
عـــن رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
بضـــرورة ضـــرب احليتـــان الكبيـــرة، وعلى 
رأسهم املالكي، كانت أبرز أسباب قطع الطريق 

على والية ثانية في منصبه.
ويقول سياســـي عراقي طلب عدم الكشف 
عـــن هويتـــه إّن املالكـــي لـــم يعد ذلـــك الرقم 
الصعـــب الـــذي ال ميكن تخطيـــه إذا ما تعلق 
األمر بالعملية السياســـية، ومع ذلك هناك َمن 
ال يـــزال يخشـــى مكائده ومؤامراتـــه ويحاول 
اســـترضاءه، حتـــى وإن مت ذلك االســـترضاء 
عن طريق ركنه جانبـــا باعتباره نائبا لرئيس 
اجلمهورية وهو منصب ال قيمة دســـتورية له، 
غير أنه يوفر له امتيازات استثنائية من بينها 
حمايتـــه من أي مســـاءلة قانونية قد يتعرض 
لها بســـبب السياســـات الكارثية التي تبناها 
أثنـــاء فترة حكمه التي امتدت من ســـنة 2006 

إلى 2014.
ويضيـــف ذات املتحدث ”ألن املالكي يعتبر 
نفســـه عـــراب العمليـــة السياســـية وصانع 
احلكومـــات وبانـــي العـــراق اجلديـــد فإنـــه 
استطاع أن يحيط نفســـه بهالة، ال يتمتع بها 
أحد سواه. وكما هو معروف بالنسبة للجميع 
فإنـــه لم يصل إلـــى تلك املكانـــة إال عن طريق 
الهدر املجاني والعشوائي للمال العام وهو ما 
جعله قادرا على استقطاب الكثير من املطبلني 
الذين يســـبحون بحمده ويطلقون عليه ألقابا 
توحـــي بهيمنته الطائفية مثـــل لقب مختار ا

لعصر“.
ويؤّكـــد السياســـي العراقـــي ”إذا ما كان 
املالكـــي قد وصل إلى مرحلة اليأس من عودته 
إلـــى احلكم فإن ذلك لم يقـــف حائال بينه وبني 
االســـتمرار في إدارة الدولة السرية التي هي 
عبـــارة عن شـــبكة معقـــدة من املصالـــح التي 
يديرها أتباعه الفاسدون داخل الدولة العلنية، 
وقد كانوا دائما قادرين على تعطيل وإفشـــال 

أي محاولـــة لإلصالح من خـــالل إجهاض كل 
فكرة تدعو إلى توجه من ذلك النوع“.

ويختـــم املتحـــدث بالقـــول ”اخلـــوف من 
املالكي الـــذي ُعرف بدهائـــه وخبثه وعالقاته 
املشـــبوهة قد يســـاوي خوف املالكي من رغبة 
اآلخريـــن في البطش بـــه والتخلص منه ومن 
ذلك ينشأ توازن اســـتطاع املالكي أن يستفيد 
منه فـــي دفع اآلخريـــن إلى عـــدم إغضابه أو 
اإلضـــرار مبصاحله. وكما يبدو فإن سياســـة 
املالكـــي تعتمد علـــى قدرة شـــبح الذئب على 
إشـــاعة اخلوف في قلـــوب اآلخرين حتى بعد 
اختفـــاء الذئب. فـــال أحد يجرؤ على تســـمية 
املالكـــي فاســـدا بالرغم من وجـــود الكثير من 

امللفات التي تدينه“.

وبالرغم من خســـارة املالكي في انتخابات 
مايو نحو ثلثي عدد املقاعد النيابية التي كان 
ميلكها خـــالل الدورة الســـابقة، إال أنه مازال 

يحظى بحماية ودعم إيرانيني.
وتعتقـــد األوســـاط السياســـية الشـــيعية 
أن زعيم ائتـــالف دولة القانـــون، خط إيراني 
أحمـــر، لن يجرؤ أحـــد على النيـــل منه خالل 
املدى املنظور، بالرغم من تهم الفســـاد الكثيرة 
التـــي حتيط به، حتديدا خـــالل واليته الثانية 
في منصـــب رئيس الوزراء بـــني 2010 و2014، 
وحتميلـــه مســـؤولية ســـقوط املوصـــل ومن 
ورائها ثلثا مســـاحة العراق في أيدي عناصر 
تنظيم داعـــش، بعد انهيار املؤسســـة األمنية 
خالل العـــام األخير من واليـــة املالكي الثانية 
ألسباب تتصل مباشرة بطريقة إدارته ملختلف 
مؤسسات الدولة والفساد الكبير الذي تسّرب 

إليها.

} دبي - جمعت الدورة السابعة للقّمة العاملية 
للحكومـــات التي انطلقـــت فعالياتهـــا األحد 
في دبـــي باإلمـــارات العربية املتحـــدة، طيفا 
واســـعا من املســـؤولني وصناع القرار وكبار 
الباحثـــني واملفّكريـــن العامليني فـــي مجاالت 
السياســـة واالقتصاد واالجتماع، وغيرها من 
املجاالت، مفســـحة املجال بذلك ألوسع عملية 
تفكير جماعي في قضايا احلاضر واملســـتقبل 
اإلنســـانيني إليجـــاد أفضل الطـــرق لتوظيف 
الطاقـــات البشـــرية واملادية حللها وإلرســـاء 
أجنع املمارسات احلكومية ملواجهة حتدياتها.
وشـــهدت فعاليات اليـــوم األّول من القّمة 
أوضـــح حتذيـــر من نوعـــه من تباطـــؤ يداهم 
االقتصـــاد العاملي، جـــاء على لســـان املديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستني الغارد.
كما شـــهدت توجيه البابا فرنسيس، بابا 
الفاتيـــكان كلمة للقمـــة جاء فـــي مجملها أّنه 
”ال ميكننـــا احلديث عن تنمية مســـتدامة دون 
العدالـــة واحلوار، لذا يجب علـــى احلكومات 
إدراك معانـــاة النـــاس وتســـاؤالت األطفـــال، 
وعلينا أن نتساءل عن العالم الذي نريد بناءه 
ال عن الفرص التي نود استغاللها“، مؤكدا أن 
التفكيـــر والعمل يتطلبان حـــوارا حقيقيا مع 

اآلخرين.
واغتنم رئيس وزراء لبنان سعد احلريري 
مشـــاركته في القّمة للتذكير بحاجة بالده إلى 
حماية اقتصادها والتشـــديد على محاربة آفة 

الفساد.
ويشـــارك فـــي فعاليـــات دورة هـــذا العام 
من القمـــة العاملية للحكومات أكثـــر من 4000 
شخصية من 140 دولة بينهم رؤساء حكومات 
ووزراء ومســـؤولون عامليـــون، وقيـــادات 30 

منظمة دولية.
وفي كلمة رئيســـية لقّمـــة احلكومات قال 
رئيس وزراء باكستان عمران خان إّن حكومته 

تعمـــل علـــى فتـــح البلد أمـــام االســـتثمارات 
األجنبيـــة والســـياحة، مؤّكـــدا علـــى ضرورة 
االستمرار واملثابرة لتحقيق اإلصالح املنشود 
قائال ”من خبرتي الرياضية تعلمت أنك تخسر 
فقط عندما تستســـلم“، مضيفـــا ”اإلصالحات 
موجعـــة ونعمل على تخفيـــض العجز املالي، 
وباكســـتان اآلن لديها فرصة لالنطالق ولدينا 

الكثير من املقومات“.
ووصـــف رئيـــس وزراء باكســـتان دولـــة 
اإلمارات بأّنها ”مثال لإلجناز“ مشـــيرا إلى أّن 
”الصـــني متكنت خالل 30 عامـــا من إخراج 700 
مليون شـــخص من دائرة الفقر“، ومســـتطردا 
”هـــذه األمثلة تلهمني فـــي بناء دولـــة تعتني 
بالفقيـــر والضعيـــف فنحن نحتـــاج إلى دولة 

إنسانية عادلة“.
وتشـــهد قمـــة احلكومـــات مشـــاركة 600 
متحدث من مستشـــرفي املســـتقبل واخلبراء 
واملتخصصـــني فـــي أكثـــر مـــن 200 جلســـة 
حوارية رئيســـية وتفاعلية تتناول القطاعات 
املســـتقبلية احليويـــة إلـــى جانـــب أكثر من 
120 رئيســـا ومســـؤوال فـــي شـــركات عامليـــة 

بارزة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد 
احلريري خالل جلســـة ضمـــن قمة احلكومات 
بدبـــي إّن ”هنـــاك إجماعـــا بـــني كل القـــوى 
السياســـية في لبنـــان على حمايـــة االقتصاد 
ودعمه ومحاربة الفساد ألن االقتصاد اللبناني 

لم يعد يحتمل املزيد“.
كما أّكد احلريري ســـعي حكومته ”لوضع 
برنامـــج واضـــح ملواجهـــة الفســـاد وتطبيق 
اإلصالحـــات الالزمـــة لدعم لبنـــان اقتصاديا 

وجذب االستثمارات إليه“.
وتابـــع ”اإلصالحات والقوانـــني هي التي 
ســـتلزم الـــوزراء في احلكومـــة اللبنانية على 
تطبيقها وااللتزام بها“، مضيفا ”نحن مهتمون 

بتحقيـــق الشـــراكة بـــني القطاعـــني اخلاص 
والعام، واالســـتقرار األمني والسياسي، فهي 

عوامل جتذب االستثمار إلى لبنان“.
وتطـــرق احلريـــري إلـــى أزمـــة النازحني 
بالقـــول ”أزمة النازحني حتّد لنـــا، لكن هذا ال 
مينـــع أن نســـخر طاقاتهـــم خلدمة املشـــاريع 

االستثمارية في لبنان“.
ويرعـــى القمة العاملية للحكومات الشـــيخ 
محّمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب الرئيس 
اإلماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، ويرأسها 
محمـــد بـــن عبداللـــه القرقاوي وزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء واملســـتقبل، الـــذي قال في 
اجللسة االفتتاحية للقمة إن احلكومات حتتاج 
إلى التحفيز على اإلبـــداع واالبتكار واخليال 
مـــن أجل مواكبـــة الثورة الصناعيـــة الرابعة 
والتغيرات التكنولوجية املتالحقة، مشيرا إلى 
”أننا ننتقل اآلن من عصر املعلومات إلى عصر 
اإلبداع واخليال ويجب أن نســـعى إلى تنشئة 

األجيال على هذا النهج“.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء اإلماراتيـــة ”وام“ 
تصريحـــات عـــدد مـــن املشـــاركني فـــي قّمـــة 
احلكومـــات مشـــيرين إلـــى أهميتهـــا كمنبر 

للتفكير مبستقبل البشرية.
وقال فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير 
جمهورية البرازيل لـــدى اإلمارات إّن األخيرة 
مـــن خالل احتضانهـــا ألعمال القمـــة العاملية 
للحكومـــات توفر منصة مثاليـــة ملختلف دول 
العالم من أجل استشراف املستقبل وبحث ما 
حتتاجه من أجل أن تنجح في أداء دورها على 
الوجه األكمـــل لتحقيق التنمية الشـــاملة في 

املجتمعات.
وأضـــاف أن اإلبـــداع واالبتـــكار واخليال 
أيضا تشـــكل جميعا متطلبات أساســـية ألي 
عمـــل حكومي في املســـتقبل في ظـــل الثورة 
التكنولوجية  والتطـــورات  الرابعة  الصناعية 

الكبيرة التي يشهدها العالم أجمع.
كما نقلت الوكالة عن ديف توراخيا مؤسس 
”ميديـــا نت“ في الواليات املتحـــدة القول ”إننا 
اليـــوم جنتمع في دولة اإلمـــارات خالل القمة 
العامليـــة للحكومات من أجـــل التباحث حول 
أهميـــة الـــدور الـــذي يجـــب أن تضطلـــع به 

احلكومـــات لتوفير احلياة الكرمية لإلنســـان 
في مختلف املجتمعات. وأضاف أن اجللســـة 
االفتتاحيـــة للقمـــة أكدت أهميـــة دور اإلبداع 
واالبتكار واخليال في املســـتقبل، مشيرا إلى 
أن إطـــالق العنـــان لطاقات األجيال الناشـــئة 
وحتفيزهم على طرح أفكار متطورة للمستقبل 
وخدمة مسيرة العمل احلكومي تشكل ضرورة 

ملحة في العصر احلديث.

ومـــن جهته قـــال فيســـنتي فوكـــس رائد 
أعمال مشـــارك في القمة العامليـــة للحكومات 
إن حكومـــات العالم اليوم أمامها مســـؤولية 
كبيـــرة من أجـــل مواكبة تغييرات املســـتقبل 
الذي باتت تتم بوتيرة متســـارعة وتتطلب من 
اجلميع العمل على حتفيـــز اإلبداع واالبتكار 
لدى األجيال الناشئة وتبني خطوات طموحة 

للمستقبل.

ة العاملية للحكومات ورشة ضخمة 
ّ
القم

للتفكير في حاضر البشرية ومستقبلها

ة: ال تنمية مستدامة دون العدالة والحوار 
ّ
[ البابا فرنسيس في كلمة إلى القم

[ عمران خان: اإلمارات دولة ملهمة في مجال اإلنجاز
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أخبار

القّمة العاملية للحكومات التي أصبحت مناســــــبة ســــــنوية قــــــاّرة حتتضنها دولة اإلمارات، 
حتّولت إلى أكبر فضاء لطرح قضايا احلاضر واملســــــتقبل اإلنســــــانيني وللتفكير بشــــــكل 
جماعي في وضع اآلليات حلّلها واالستفادة من أفكار اخلبراء ومن جتارب القادة وصناع 
القرار، واستلهام أفضل التجارب في مجال التنمية املتوازنة واملستدامة والعادلة، مبا في 

ذلك التجربة الفريدة للبلد املستضيف للقّمة.

ــــــوري املالكي من الســــــلطة وتراجع وزن كتلته  خــــــروج رئيس الوزراء العراقي األســــــبق ن
النيابية، ال يعنيان بالضرورة فقدان نفوذه بشــــــكل كامــــــل، فمازال قادرا على األقل على 
توفير حصانة له ضّد احملاسبة على حصيلة فترة حكمه الكارثية التي ال يبدو أن العراق 

سيتخّلص من تبعاتها في أمد قريب.

«القمة العاملية للحكومات حدث عاملي تزداد أهميته في ظل ما يشـــهده العالم من متغيرات 

واضطرابات تتطلب تضافر الجهود من أجل تحسني حياة الشعوب}.

ديفيد بيزلي
املدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العاملي

«هناك أطراف سياسية ال تروق لها تهدئة الوضع واملضي إلى األمام بمرحلة البناء واإلعمار ألن 

هذا الطريق ال يخدمها في فسادها وحماية مكاسبها}.

رعد الدهلكي
عضو ائتالف الوطنية العراقي

نوري المالكي يحتمي بمنصب نائب الرئيس من المحاسبة على الفساد وسقوط الموصل

زالت هالة الوهم وبقيت آثار السياسات المدمرة

املالكـــي لـــم يعـــد رقمـــا صعبا في 

العمليـــة السياســـية، ومـــع ذلـــك 

هناك مـــن ال يزال يخشـــى مكائده 

ومؤامراته ويحاول استرضاءه

◄

[ ترسيخ موقع الرئاسة العراقية في الهامش وإحباط جهود برهم صالح لتفعيل دورها

} كان للشـــيخ محّمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبـــي، لقاء مبناســـبة القّمة العاملية 
للحكومات في دبي مع رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعد احلريري جرى خالله بحـــث العالقات 
بني اإلمارات ولبنان وســـبل تعزيزها إضافة 

إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

واللقاء واحد من سلســـلة لقاءات جمعت 
الشـــيخ محمد بـــن زايد مـــع عدد مـــن كبار 
الشـــخصيات التي شـــاركت في القّمة وعلى 
رأســـها كريســـتني الغارد مدير عام صندوق 
النقـــد الدولي، وعمران خـــان رئيس الوزراء 

الباكستاني.



محمد ماموني العلوي

} الربــاط – قّلـــل رئيـــس الحكومـــة المغربية 
ســـعدالدين العثمانـــي من خطـــورة الخالفات 
المحتدمة داخل االئتـــالف الحاكم مؤكدا على 
وجود تنسيق بين أطرافه، في محاولة إلنقاذها 
مـــن االنهيار، الســـيما مع تصاعـــد تحذيرات 
المراقبين من اســـتمرار التراشـــق بين حزبي 

التجمع الوطني لألحرار والعدالة والتنمية.
تكـــون  أن  العثمانـــي  ســـعدالدين  ونفـــى 
الحكومـــة المغربيـــة تعيـــش حربـــا داخلية، 
”وإال لمـــا تمكنت من إخراج ميثـــاق الالتمركز 
والقانون اإلطـــار المتعلق بمنظومـــة التربية 
والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وغير ذلك 

من المشاريع“.
وشّدد العثماني وهو أيضا أمين عام حزب 
العدالة والتنميـــة اإلخواني، في كلمة له خالل 
انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة 

الحزب الســـبت، على ”أننا ننسق في الحكومة 
واألغلبية بشكل مقبول، دون أن يعني ذلك عدم 
وجود مشـــاكل“. وجاءت كلمة رئيس الحكومة 
على خلفية تصريحات نبيل بن عبدالله، األمين 
العام لحزب التقدم واالشـــتراكية، اعتبر فيها 
أن حكومـــة ســـعدالدين العثمانـــي ”منخورة 
مـــن الداخل وقد تســـقط لوحدهـــا دون حاجة 

لملتمس رقابة من المعارضة“.
وتعالت أصـــوات داخل االئتـــالف الحاكم 
لعقـــد اجتماع على مســـتوى القيـــادة لتقييم 
شـــامل لعمـــل الحكومـــة. وينتظـــر أن تجتمع 
قيادات أحزاب األغلبية خالل األسبوع الجاري 
للتشـــاور في بعض الملفات العالقة خصوصا 
بعد حرب البالغات التي استعرت في األسابيع 
الماضية بين العدالة والتنمية وحزب التجمع 
الوطنـــي لألحـــرار بشـــأن إجـــراءات حكومية 
فـــي ما يتعلـــق بنظـــام الفوترة للتجـــار األمر 
الذي أدى إلـــى احتجاجات هذه الفئة.وتعيش 

الحكومة على وقع خالفات بسبب احتجاجات 
التجـــار علـــى نظـــام الفوتـــرة، إذ أرجع حزب 
األحـــرار الصعوبـــات التـــي يعيشـــها التجار 
إلى إجـــراءات تم اعتمادها مـــن قبل الحكومة 
السابقة بعدما تم توسيع صالحيات المراقبة 
ألعـــوان الجمارك لتمتد علـــى الطرقات عوض 
االقتصـــار علـــى النقـــاط الحدوديـــة كما كان 
معموال به سابقا، واستمر ذلك عبر اإلجراءات 
التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لســـنة 
2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة 

الفواتير.
واعتبر بن عبدالله، أن العالقة بين مكونات 
األغلبية تعقدت بعد احتجاجات التجار، داعيا 
جميع مكونات األغلبية للتنافس على أســـاس 
البرامـــج واإلنجـــازات وليـــس علـــى أســـاس 

التراشقات.
وأكد أســـتاذ العلوم السياســـية والقانون 
األحـــزاب  أن  لزعـــر  عبدالمنعـــم  الدســـتوري 

المشكلة للحكومة ليس لها هدف مشترك، وكل 
طرف يسعى لتأمين قالعه االنتخابية والبحث 
عن رصيد انتخابي جديد على حساب منافسيه 

سواء داخل الحكومة أو خارجها.
واعتبـــر لزعر أن األزمة المســـجلة مؤخرا 
بخصوص ملف التجار يمكن النظر إليها كأحد 
أبرز المتغيرات المنتمية لحزمة الطوارئ التي 
قد تؤثر بشـــكل مستقل على تماسك واستقرار 

الحكومة في أي وقت.
وباإلضافة إلى الخالف بشأن أزمة التجار 
تلوح بوادر أزمة جديدة بين الحزبين بســـبب 
مشروع قانون ترسيم اللغة األمازيغية وكيفية 
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 

العامة ذات األولوية.
وطالـــب حـــزب التجمع الوطنـــي لألحرار 
بالتنصيـــص على كتابـــة األمازيغيـــة بحرف 
”تفينـــاغ“، فـــي الوقت الذي أكد حـــزب العدالة 
والتنميـــة أن األمـــر وقـــع فيه تحكيـــم ملكي، 

وال يحتـــاج إلى التنصيص عليـــه في القانون 
التنظيمي، طالما أن مشروع القانون ال يتضمن 
أي إشـــارة للحرف، مهددا بإعادة فتح النقاش 
حول الحرف، والدفـــاع من جديد على كتابتها 

بالحرف العربي.
ويقول مراقبون إن الصـــراع بين مكونات 
األغلبية الحكومية يرســـل رســـائل سلبية إلى 
الموطن الـــذي يتابع بامتعـــاض هذا الصراع 
السياســـي. وال يخفـــى علـــى المغاربة ضعف 
األداء الحكومـــي الـــذي لـــم يكن في مســـتوى 
تطلعاتهـــم، حيـــث فشـــلت فـــي التعاطـــي مع 
تحديـــات المرحلة على المســـتوى االجتماعي 
بشـــكل خاص، كما عجزت عـــن تنزيل برنامج 
التكوين المهنـــي ومحاربة البطالـــة، وهو ما 
سيكون دافعا مهما للتعديل الحكومي المقبل.

وتصاعـــد الحديـــث مؤخـــرا عـــن تعديـــل 
حكومي لتجاوز بعض األزمات التدبيرية داخل 

بعض الوزارات.

} تونــس– بعث رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي بإعالنـــه عـــن التوصل لحـــل ألزمة 
التعليم، قبل توصل األطـــراف المعنية التفاق، 
برســـائل مفادها ســـيطرة حزبه على القرارات 

السياسية في البالد.
واســـتبق الغنوشـــي اجتماعا بيـــن نقابة 
التعليـــم ووزارة التربيـــة، بلقـــاء مع الشـــاهد 
قـــال إنه يهـــدف لتهيئة األوضـــاع االقتصادية 
واالجتماعية، إلجراء االنتخابات. وعقب اللقاء 
وبينمـــا كانـــت المفاوضات تجـــري بين وفدي 
النقابة ووزارة التربية أعلن الغنوشـــي توصل 

الطرفين التفاق واستئناف الدروس االثنين.
وأّكد رئيس حركة النهضة أن لقاءه برئيس 
الحكومـــة “تـــّم صبـــاح اليوم وال يحتـــاج إلى 

تفسير“.
وقال إّنه تّم تدارس أوضاع البالد المتعلقة 
خاّصة بانتخاب الهيئـــة الوطنية لالنتخابات 

ووقف اإلضراب العام والتوصل إلى اتفاق.
وتابـــع الغنوشـــي أّنـــه ”تـــّم التوصل إلى 
اتفـــاق حول ملـــف التعليم الثانـــوي منذ قليل 
وأّنه سيتم اســـتئناف الدروس االثنين المقبل، 
معتبـــرا أّن ”البالد على خـــّط صحيح وماضية 
نحو االنتخابات لتتويج المسار الديمقراطي“.

وأثار إعالن الغنوشـــي عن انفـــراج األزمة 
استغراب التونســـيين واعتبروها محاولة منه 
للظهور في صورة المخّلص الســـيما وأن هذه 
األزمة تؤرق جميع التونســـيين، الذين تخوفوا 
من فشـــل العام الدراسي الحالي، بسبب رفض 

المدرسين إجراء االمتحانات.

وشـــدد كثيرون على أن اإلعـــالن عن اتفاق 
بين طرفين يكـــون عادة من قبل أحدهما أو في 
بيان مشـــترك، متســـائلين عن عالقة الغنوشي 
باألمر، مـــا يرجـــح االتهامات بســـعيه لركوب 
األحداث في إطار حملة انتخابية مبكرة لكسب 
أصـــوات الناخبيـــن وإيهامهم بأنـــه من أوجد 
الحل والتأكيد على أن الشاهد ال يتحرك بعيدا 

عـــن توجيهاتـــه. وترتقـــي العالقة بيـــن حركة 
النهضة ويوسف الشـــاهد إلى درجة التحالف 
رغم نفي األطراف السياسية المقربة من رئيس 
وجود  الحكومة وتحديدا حركة ”تحيا تونس“ 

أي تحالف بين الطرفين.
وســـاءت عالقـــة الشـــاهد منتصـــف العام 
الماضي بحزبه نداء تونس الذي طالب برحيله 
وحكومته، ما دفعه للجـــوء إلى حركة النهضة 
التـــي يبدو أنها اختارتـــه لكي يكون حليفا لها 

بدال من الرئيس الباجي قائد السبسي.
ورفضـــت حركـــة النهضـــة إقالـــة حكومة 
الشـــاهد وســـاندته بأصواتها داخل البرلمان 
أثناء جلســـة لتجديد الثقة، طالب بها الرئيس 

قائد السبسي كحل إلنهاء األزمة السياسية.
وتعليقـــا على هـــذا الجدل أّكد الغنوشـــي 
بـــأن تدخله فـــي أزمـــة التعليم الثانـــوي جاء 
علـــى أســـاس أن حزبه أحد األحـــزاب المكّونة 
للحكومـــة. وقال في تصريحـــات إذاعية محلية 
على هامـــش انعقـــاد مجلس شـــورى الحركة 
بالحمامـــات ”تدّخلـــت باعتبـــار أّننـــا جزء من 
الحكومة.. نحن الحزب الرئيســـي في الحكومة 

إلى جانب النداء“.

وسارع اتحاد الشـــغل (أكبر منظمة نقابية 
في البالد) للتصدي لمساعي الغنوشي بإصدار 

بيان نفى فيه أي دور للحركة في حل األزمة.
واستغرب المكتب التنفيذي لالتحاد العام 
التونسي للشـــغل ”التصريح المفاجئ لرئيس 
حركـــة النهضة بمـــا يفهم منـــه تدخله في حل 

أزمة التعليم الثانوي“.
وأفـــاد البـــالغ أن اتحـــاد الشـــغل يعبـــر 
عـــن ”اســـتغرابه من هـــذا االدعـــاء ويؤكد أن 
المفاوضـــات جـــرت رأســـا مـــع الحكومة دون 
ســـواها وأن عدا ذلك ليس إال محاولة يائســـة 
للركوب علـــى األحـــداث وافتعال مبـــادرات ال 

أساس لها من الصحة“.
وبـــدوره أكد األميـــن العام لالتحـــاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن االتفاق 
بيـــن وزارة التربية والجامعـــة العامة للتعليم 
الثانـــوي، الذي تم إمضاؤه مســـاء الســـبت ال 

عالقة ألي طرف سياسي به.
وأضـــاف الطبوبي في تصريحـــات إذاعية 
محلية عقب إمضاء االتفاق بمقر وزارة التربية، 
أن اللقـــاء الذي جمعه صباح الســـبت برئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد في قصر الحكومة 

بالقصبـــة، كان لقاء ثنائيا لم يحضره أي طرف 
سياسي.

وتوصلـــت نقابة التعليـــم الثانوي ووزارة 
التربية، مســـاء الســـبت، إلى اتفاق ينهي أزمة 
التعليـــم الثانوي في تونـــس، المتواصلة منذ 

أكثر من شهرين.
وأوضـــح إدريـــس مرشـــد الكاتـــب العـــام 
المســـاعد لنقابة التعليم الثانـــوي أن االتفاق 
ينـــص على زيـــادة ”منحة العودة المدرســـية“ 
التي ُتصرف بمناســـبة بداية كل عام دراســـي 
بنحو 75 بالمئة من األجر األساسي لُكل ُمعلم.

كمـــا نـــص االتفاق علـــى مضاعفـــة ”منحة 
االمتحانات“ واستحداث ترقَية تحفيزية لتثمين 
كل عمـــل تعليمي وتربـــوي، إضافة إلى إحداث 

”منحة االستمرار“ لُمديري ونظار المدارس.
وتابع إدريس أنه تم قبول مبدأ التقاعد لمن 
قضوا 35 ســـنة في العمل وبلغوا من العمر 55 
عاما، مع الســـماح لمن ال ينطبق عليهم شـــرط 
العمل لـ35 عاما، عند بلوغهم 55 سنة باالنتقال 
إلى العمل خارج أقســـام الدرس (عمل إداري)، 
فضال عن تمكيـــن المعلمين من التقاعد المبكر 

ألسباب صحية.

الغنوشي يلمح لسيطرة النهضة على القرار السياسي بتونس
[ اتحاد الشغل: حل أزمة قطاع التعليم ال عالقة ألي طرف سياسي به

ــــــس حركة النهضة اإلســــــالمية  فاجأ رئي
راشد الغنوشــــــي التونسيني باإلعالن عن 
ــــــم الثانوي، ما  التوصل حلل ألزمة التعلي
أثار تســــــاؤالت بشــــــأن عالقته باملوضوع 
ــــــى مرجعية  وكــــــّرس االتهامات بتحوله إل
سياسية لرئيس احلكومة يوسف الشاهد.

أخبار
«ظهور اإلرهابيين التونســـيين في ســـوريا لم يكن من فراغ والتحاقهم ببؤر اإلرهاب كان نتيجة 

تشجيع تنظيمات لهم على تبني الفكر اإلرهابي».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«الجزائـــر لديهـــا اتصاالت مع األطراف الليبية كافة، من أجل إتمـــام الحوار والمصالحة الكفيلة 

بعودة االستقرار لهذا البلد الجار}.

عبدالقادر مساهل
وزير اخلارجية اجلزائري

العثماني يقلل من خطورة الخالفات داخل الحكومة املغربية

الحاكم بأمره

إعالن راشـــد الغنوشي عن حل أزمة 

قطـــاع التعليـــم محاولـــة للظهـــور 

ص فـــي إطار حملة 
ّ
في صورة املخل

انتخابية مبكرة

◄
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العثماني يواجه األزمة بنفيها

صابر بليدي

اجلزائـــري  الرئيـــس  أعلـــن   - الجزائــر   {
خلـــوض  ترشـــحه  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
االنتخابـــات الرئاســـية املقررة فـــي الـ18 من 
شـــهر أبريل املقبـــل، لتتأكد بذلـــك نواياه في 
املرور إلى والية رئاســـية خامسة، رغم موجة 
اجلدل والرفض السياســـي والشعبي لها، في 
ظـــل الوضع الصحي غير املالئـــم ألدائه مهام 

رئيس اجلمهورية.
وذكـــرت البرقية املقتضبـــة لوكالة األنباء 
الرســـمية أمس بأن ”الرئيـــس بوتفليقة أعلن 
عن ترشـــحه لالنتخابات الرئاســـية القادمة، 
وأنه إذا انتخب من طرف الشعب، سيعكف في 
العام األول على تنظيم حملة وطنية شـــاملة، 
ويطرح إمكانية إثراء جديد للدســـتور“، وهو 
ما يحمل إلى أن املرحلة القادمة ستكون مرحلة 
انتقالية ملراجعة الكثير من املسائل احلساسة 

املطروحة في الساحة الداخلية.
وينهي قرار إعالن الســـلطة عن مرشـــحها 
مـــن  الكثيـــر  آمـــال  القادمـــة،  لالنتخابـــات 
املترشـــحني واألحزاب السياسية التي أعلنت 
عن نيتها في خوض السباق الرئاسي، وكانت 
تراهن على انتخابات رئاسية مفتوحة، وعدم 
مغامرة الســـلطة بترشـــيح بوتفليقـــة، وغلق 
االســـتحقاق لصاحله، بتعبئة اآللة السياسية 

واللوجستية الضخمة.
وجـــاء اإلعالن ليدفع بخيـــار املقاطعة إلى 
الواجهـــة، كمالذ أخير للمعارضة السياســـية 
ملواجهة أجندة الســـلطة والتجديد لبوتفليقة، 
رغـــم التبعـــات والتداعيـــات املنتظـــرة علـــى 
الداخلي،  واالجتماعـــي  السياســـي  الوضـــع 
وتزامـــن مـــع إطالق حـــزب التجمـــع من أجل 
الثقافة والدميقراطية، ملبادرة توســـيع جبهة 
املقاطعة مع الفاعلني والناشطني في املجتمع.

وعـــزا احلـــزب موقفـــه إلـــى مـــا أســـماه 
بـ“الوضع اخلطير واالنزالق الذي يهدد البالد، 
وإصرار السلطة على فتح جبهة من التوترات 
وعدم االســـتقرار الداخلـــي، واملغامرة بوضع 
البالد في نفق مسدود، بانتهاج خيارات خارج 

إرادة الشعب واملجتمع“.
وذكر فـــي بيان تّوج أشـــغال دورة املجلس 
الوطنـــي األخيرة، بأن ”حـــزب التجمع من أجل 
الثقافـــة والدميقراطيـــة، ونظـــرا لهـــذا املأزق 
التاريخـــي، قرر اإليعـــاز لهياكله ومؤسســـاته 
الوالئيـــة واحملليـــة، فتـــح نقـــاش عريـــض مع 
واجلمعيات  والنقابات  السياســـيني  الناشطني 
واملواطنني، وخلق فضاءات تشاور مع املواطنني 
لتعبئة الرأي العام حول تشـــكيل جبهة مضادة 
بإمكانهـــا حتقيـــق التوازن امليدانـــي مع جبهة 
الســـلطة، بغيـــة إجهاض مشـــروع احلجر على 

إرادة الشعب اجلزائري“.

بوتفليقة يترشح 

للرئاسة وسط تصاعد 

حراك المقاطعة

بـــّدد وزير الخارجيـــة المغربي  } الربــاط – 
ناصر بوريطة، مزاعم تناقلتها تقارير إعالمية 
األسبوع الماضي بشـــأن توتر العالقات بين 
الربـــاط والرياض من جهة والرباط وأبوظبي 

من جهة أخرى.
وقـــال بوريطة، إن الخبر المتداول بشـــأن 
سحب الرباط لسفيريها في كل من السعودية 
واإلمارات    ”ال أساس له من الصحة ولم يصدر 

عن أي مسؤول“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية، أن ”المغـــرب لديه قنوات رســـمية 

إلعالن مثل هذه القرارات“.
وأوضح الوزير أن ”تاريخ الدبلوماســـية 
يؤكـــد أنهـــا تعبـــر عـــن موقفها بوســـائلها 
الخاصـــة، وليـــس مـــن خـــالل وكاالت أنباء 

أجنبية“.

بريـــس“  ”أسوشـــيتيد  وكالـــة  ونشـــرت 
األميركيـــة الخميـــس خبرا مفاده اســـتدعاء 
المغرب لســـفيره في الســـعودية، ونقلت عن 
قوله  مصـــدر وصفته بـ“مســـؤول حكومـــي“ 
إن المملكـــة ”أوقفت مشـــاركتها في العمليات 
العســـكرية مع التحالف العربـــي الذي تقوده 

السعودية في اليمن“.
والســـبت نشـــرت مواقع إعالمية مغربية 
خبـــرا مفاده ســـحب الربـــاط لســـفيرها في 

أبوظبي.
 ونشـــرت صحيفة ”الرياض“ الســـعودية 
الخميس تقريرا مطوال أشـــاد بـــأداء العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس وبجهوده في 

قضية الصحراء المغربية.
وأعادت وكالة األنباء المغربية الرســـمية 
نشـــر المقال، ما شـــكك في مصداقية المزاعم 

بشـــأن بـــرود فـــي العالقـــات الرســـمية بين 
البلدين.

وتربط المغرب والســـعودية عالقات قوية 
تجســـدت خاصة فـــي دعم الريـــاض المطلق 
للرباط في قضية الصحراء، إضافة إلى تبادل 

الزيارات المستمر بين مسؤولي البلدين.
أجـــرى  المنقضـــي  ينايـــر  ومنتصـــف 
رئيـــس مجلس المستشـــارين المغربي حكيم 
بنشماش مباحثات مع رئيس مجلس الشورى 
الســـعودي عبدالله بن محمد بـــن إبراهيم آل 
الشيخ، تمحورت حول ســـبل تعزيز وتوطيد 

عالقات التعاون البرلماني.

بوريطة يفند مزاعم توتر العالقات املغربية السعودية

صفعة من املغرب 

تلجم إشاعات إعالم الدوحة ص9
آراء



} مدريــد - تظاهـــر عشـــرات اآلالف األحد في 
مدريـــد بدعوة مـــن اليمني واليمـــني املتطرف، 
ضد رئيس احلكومة االشتراكي بيدرو سانشيز 
الـــذي يتهمونه بخيانة إســـبانيا كونه يتحاور 

مع أنصار استقالل كتالونيا.
ورفع املتظاهرون أعالما إســـبانية والفتات 
وجتمعوا بساحة  كتب عليها ”سانشـــيز كفى“ 
كولـــون بوســـط العاصمـــة، وذلك قبـــل يومني 
مـــن بـــدء محاكمة تاريخيـــة الثالثاء لــــ12 من 
املســـؤولني الكتالونيني الســـابقني لدورهم في 

محاولة انفصال هذا اإلقليم في أكتوبر 2017.
ودعا إلى التظاهرة احلزب الشعبي (ميني) 
وحـــزب املواطنة (ليبرالـــي)، وقد انضم إليهما 
حـــزب فوكس (ميني متطرف) وعدة تشـــكيالت 
أخرى، حتت شـــعار ”من أجل إسبانيا موحدة 
واالنتخابات اآلن“. وتأخذ هذه األحزاب الثالثة 
التـــي توحدت مؤخـــرا في األندلـــس (جنوب)، 
وتشـــير اســـتطالعات إلى أنه بإمكانها تشكيل 
غالبيـــة حلكم البالد، على سانشـــيز حواره مع 

القادة االنفصاليني الكتالونيني.
ودعت األحزاب الثالثة التي تتهم سانشيز 
الكتالونيـــني،  القـــادة  ”البتـــزاز“  باخلضـــوع 
أنصارهـــا للنزول إلى الشـــارع بعـــد الغضب 
الـــذي أثارته هذا األســـبوع موافقـــة احلكومة 
على حضور ”مقرر“ مســـتقل لتســـهيل احلوار 

مستقبال بني األحزاب السياسية الكتالونية.
ورغم هـــذا التنـــازل فإن احلكومـــة ودعاة 
اســـتقالل كتالونيا الذين كانوا مكنوا سانشيز 
مـــن الوصول إلـــى الســـلطة في يونيـــو 2018 
ويحتاجهـــم إلقـــرار املوازنـــة، تبـــادال اجلمعة 

اتهامات بقطع احلوار.
وفي حـــال رفض املوازنة فإن سانشـــيز قد 
يجـــد نفســـه مجبرا علـــى الدعـــوة النتخابات 
مبكرة قبل نهاية الفترة التشريعية احلالية عام 
2020. وكانت التوترات في إسبانيا على خلفية 
مسألة انفصال كتالونيا قد هدأت نوعا ما منذ 
األول مـــن يونيو املاضي، عندما حل سانشـــيز 
محل ســـلفه احملافـــظ ماريانو راخوي رئيســـا 

للوزراء.

{يجـــب إبقاء جميـــع الخيارات مفتوحـــة، بما فيها خيار إعادة التســـلح، في ظـــل إخفاق معاهدة أخبار

القوات النووية متوسطة المدى}.

بيتر ألتماير
وزير االقتصاد األملاني

{مســـتعد لفعل كل شـــيء، بما في ذلك الســـماح بتدخل عســـكري في البالد، لطرد نيكوالس 

مادورو من السلطة والخروج من األزمة}.

خوان غوايدو
رئيس البرملان الفنزويلي
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} برلين - قال ريتشارد غرينيل، سفير الواليات 
املتحـــدة لـــدى أملانيـــا األحد، إن آليـــة االحتاد 
األوروبـــي الرامية إلى املســـاعدة في تســـهيل 
التجارة مـــع إيران وااللتفاف علـــى العقوبات 
األميركية متّثل عدم احترام لسياسات واشنطن 
ومسار غير مالئم للعمل، فيما تستعد العاصمة 
البولندية وارسو الستضافة مؤمتر دولي حول 
الشـــرق األوسط، ينتظر أن يضّيق اخلناق على 
أنشـــطة طهـــران التخريبيـــة والتوســـعّية في 

املنطقة.
وأكد غرينيل في تصريحات لصحيفة فيلت 
آم زونتاغ األملانية أّن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب يســـتخدم العقوبـــات إلجبار إيران على 
العـــودة إلى طاولـــة املفاوضـــات، ومنعها من 
تطوير أســـلحة نووية ومن تطويـــر برنامجها 

الصاروخي.
ووصـــف التحـــرك األوروبـــي بأنـــه ”حتّد 
سافر“، مشّددا على أن ”االلتفاف على العقوبات 

األميركية ليس أمرا حكيما“.
وأضاف “بشـــكل عام، أعتقد أن األميركيني 
واألوروبيـــني لديهـــم نفـــس األهـــداف فـــي ما 
يتعلـــق بإيـــران، وبينما نتفق علـــى األهداف، 
فإننـــا نختلف في التكتيكات التي يتم اتخاذها 

لتحقيق هذه األهداف“.

وأطلقـــت أملانيا وفرنســـا وبريطانيا اآللية 
في نهايـــة يناير  املعروفة باســـم ”إنســـتكس“ 
املاضي في مســـعى إلى احلفـــاظ على االتفاق 
النووي مع إيران املوّقـــع في عام 2015، والذي 
وضـــع بالفعل قيـــودا على قدرة طهـــران على 
تطوير أســـلحة نووية، حيـــث تتيح هذه اآللية 

التجارة دون معامالت مالية مباشرة.
وعلى ســـبيل املثـــال، ميكن إليران تســـليم 
النفـــط أو منتجـــات أخرى إلـــى أوروبا، وبدال 
من دفع األموال إلى البنوك اإليرانية ســـتذهب 
األمـــوال إلى الشـــركات األوروبيـــة التي تبيع 

الدواء أو الغذاء إلى إيران.

وهذه ليست املرة األولى التي يتجاوز فيها 
جرينيل اآلداب الدبلوماسية بإطالق تصريحات 
مثيـــرة للجدل، حيث كان طالب بعد وقت قصير 
من توّليه املنصب في مايو، الشـــركات األملانية 
بالتوقف عن التعامل مع إيران بعد االنســـحاب 

األميركي من االتفاق النووي.
ولكنه قال  وأقّر غرينيل بأن أسلوبه ”قوي“ 
للصحيفة إن هذا ”يساعد في إصالح العالقات 

ويجعلها أعمق وأقوى“.
وقـــال إن مـــن يعتقـــدون أن العالقات عبر 
احمليط األطلســـي في أزمـــة ”يغفلون عن نقطة 
شديدة األهمية، نحن في الواقع نعّمق عالقاتنا 
باالعتراف بأنها بحاجة إلى اإلصالح في بعض 

جوانبها“.
وأضـــاف ”إذا تبنيـــت وجهة نظـــر قاطعة 
ســـوداء أو بيضاء بهذا الشـــأن واالعتقاد بأن 
األمور إمـــا جيدة كليا وإما ســـيئة كليا، فأنت 
تتجاهل األمور اجللية، إذا ما كنت تهتم بشيء 
ما، فإنك تواجه املشـــكالت بكل وضوح، أما إذا 
كنـــت ال تكترث مبا فيه الكفاية، فإنك تتجاهلها 

حتى تفتر العالقات“.
ورغـــم ما تبديـــه الـــدول األوروبية من دعم 
للملـــف النـــووي اإليرانـــي ومن تفّهـــم متعّلق 
أن  إال  اإليرانيـــة،  الســـوق  علـــى  بانفتاحهـــا 
حســـاباتها تتجه للوقوف إلى جانب الواليات 
املتحدة بخصوص خطورة األنشطة الباليستية 
اإليرانيـــة. وير ى مراقبون أّن مســـاعي طهران 
فـــي توظيف اخلـــالف التجاري بني واشـــنطن 
وأوروبا إلحداث اختراق في املواقف قد فشـــل 
بعد أن أعلن االحتاد األوروبي مؤخرا عقوبات 

جديدة عليها بسبب برنامجها الصاروخي.
وفشلت إيران في توظيف اخلالف التجاري 
بني الواليـــات املتحدة وأوروبـــا خلدمة ملفها 
النـــووي وفصله عـــن برنامجهـــا الصاروخي، 
حيـــث يبـــدو املوقـــف األوروبـــي بخصـــوص 
أنشـــطتها الباليســـتية أكثـــر تأييـــدا ملوقـــف 

واشنطن.
ويرى مراقبون أن متّســـك الطرف األوروبي 
باالتفـــاق النووي اإليرانـــي ال يحجب مخاوفه 
من أنشطتها الباليســـتية واملزعزعة الستقرار 
املنطقة وحتى داخل بلدان االحتاد، بعد توجيه 
التهم لالستخبارات اإليرانية بتنفيذ اغتياالت 
فـــي كل من فرنســـا والدمنـــارك وهولنـــدا، ما 

يقّرب املوقـــف األوروبي أكثر فأكثر من املوقف 
األميركي الذي بدا معزوال في بداية املطاف.

وتأتي تصريحات السفير األميركي ببرلني 
قبيـــل انطالق أشـــغال مؤمتر حـــول التصدي 
للخطر اإليراني بالعاصمة البولندية وراســـو، 
يتوّقـــع أن يضّيق اخلناق أكثر على مســـاعي 

طهران الباليستية والتوسعية.
وأكـــد رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو األحـــد عزمه املشـــاركة فـــي املؤمتر 
الدولي الذي سيعقد في وارسو خالل األسبوع 
اجلاري، وشـــّدد على أن إيران ســـتكون امللف 
األبرز على جـــدول األعمال، فيمـــا صرح وزير 
اخلارجيـــة األميركي مايك بومبيـــو الحقا بأن 
”قمة بولندا ســـتتطرق لعدة ملفات على رأسها 
امللف اإليرانـــي“. وقال نتنياهو، في مســـتهل 
االجتماع األســـبوعي حلكومته، إنه ســـيلتقي 
مايـــك بنس نائـــب الرئيس األميركـــي، ومايك 
بومبيـــو وزير اخلارجيـــة األميركي، وغيرهما 

من كبـــار املســـؤولني، علـــى هامـــش املؤمتر. 
وأضـــاف نتنياهـــو “امللـــف األول علـــى جدول 
األعمال هـــو إيران: كيف ميكن االســـتمرار في 
اجلهود إلحباط محاوالتها للتموضع عســـكريا 
في سوريا، وكيف ميكن احليلولة دون استمرار 
عدوانها في املنطقة، وفوق كل شيء آخر، كيف 
ميكن منـــع إيران مـــن احلصول على أســـلحة 

نووية“.
األميركيـــة  اخلارجيـــة  وزارتـــا  وكانـــت 
والبولنديـــة أعلنتـــا في بيان مشـــترك عن عقد 
املؤمتـــر الـــوزاري ”لبحث مســـتقبل الشـــرق 
األوسط واألوضاع األمنية باملنطقة“، وذلك في 

13 و14 من الشهر اجلاري.
وطالبت فرنســـا األســـبوع املاضـــي إيران 
بالتراجع عن إطالق صواريخ في إطار برنامج 
الفضـــاء اإليرانـــي، معتبـــرًة أن ذلـــك ينطوي 
علـــى خـــرق لقـــرارات مجلس األمـــن في األمم 
املتحدة، في متاه مع موقـــف الواليات املتحدة 

بشـــأن أنشطة طهران الباليســـتية. وفي بيان، 
طلـــب وزيـــر اخلارجيـــة الفرنســـي جان-إيف 
لودريان من طهران ”الوقف الفوري لكل نشـــاط 
مرتبـــط بالصواريخ الباليســـتية القادرة على 
حمل أســـلحة نوويـــة، ومن ضمنهـــا عمليات 
اإلطالق املســـتندة إلى تكنولوجيا الصواريخ 

الباليستية“.
وتابـــع بيـــان اخلارجية أن ”فرنســـا تذّكر 
بأن برنامـــج الصواريخ الباليســـتية اإليراني 
ال يتوافـــق مع القرار 2231، الصـــادر عام 2015 
عـــن مجلس األمـــن الدولي“. ووفق واشـــنطن 
وباريـــس، فـــإن التكنولوجيا املســـتخدمة في 
إطالق تلك الصواريخ تكاد تشـــبه تلك املعتمدة 

في صنع الصواريخ الباليستية.

مّثلت املطالب األوروبية لطهران بالتوّقف عن أنشطتها الصاروخية الباليستية عنوان فشل 
ــــــذي راهن على حلفائه األوروبيني مــــــن أجل الفصل بني امللف  ــــــد للنظام اإليراني، ال جدي
النووي والبرنامج الباليستي، فيما يؤكد مراقبون وجود إجماع أميركي أوروبي للتصدي 

إلى اخلطر اإليراني، لكن تكتيكات حتقيق هذا الهدف مازالت مختلفة.

انتشاء إيراني بخرق القرارات األممية

انفصاليو كتالونيا 

عنوان توتر جديد

 في مدريد 

إجماع أميركي أوروبي على التصدي إليران بتكتيكات مختلفة
[ مواجهة أجندات طهران التخريبية الملف األبرز في مؤتمر وارسو  [ إيران تفشل في الفصل بين الملف النووي والبرنامج الباليستي

ريتشارد غرينيل:

التحرك األوروبي لاللتفاف 

على العقوبات األميركية 

ضد إيران ليس حكيما

} لندن - تعتزم رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي مطالبة البرملان باملزيد من الوقت 
للتفاوض بشـــأن تعديل اتفاقهـــا مع االحتاد 
األوروبي بشـــأن خروج بريطانيا من التكتل، 
فيمـــا ُجتري محادثات بخيـــارات محدودة مع 
بروكســـل التي رفضت بحزم إعادة التفاوض 
على نص االتفاق املوقع في ديسمبر املاضي.

ومـــن املقـــرر أن تلقي مـــاي خطابـــا أمام 
البرملـــان بحلـــول األربعاء املقبـــل على األكثر 
بشـــأن حالة مفاوضات خـــروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبـــي، حيث من املقرر أن يصوت 

النواب اخلميس على كيفية املضي قدما.  وإذا 
فشلت رئيسة الوزراء في محاولتها للحصول 
على تنازالت من بروكســـل قبل خطابها، فإنها 
تخطط لطلب املزيد من الوقت والتعهد بإجراء 
تصويـــت على خيـــارات خـــروج بريطانيا من 
االحتـــاد األوروبي األخرى فـــي نهاية فبراير، 

حسبما ذكرت صحيفة صنداي تلغراف.
وتتمثـــل النقطة الشـــائكة الرئيســـية في 
املفاوضات في ما يســـمى بشبكة األمان التي 
تهـــدف للحفاظ على فتح احلـــدود بني أيرلندا 
الشمالية، والتي سوف تترك االحتاد األوروبي 

مع بريطانيا، وجمهوريـــة أيرلندا. وفي حالة 
موافقة البرملان اخلميس على منح ماي املزيد 
مـــن الوقت، فســـوف تكون املهلة هـــي الثانية 
منذ رفض البرملان في يناير التفاق ماي بشأن 

بريكست.
وتتهـــم املعارضة مـــاي بالرغبة في إجبار 
املشـــرعني على التصويت بقبول كل شـــيء أو 
ال شـــيء، حيث تخّيرهـــم بني اتفاقها بشـــأن 
بريكست وبني اخلروج الفوضوي من االحتاد 
األوروبـــي، وذلك قبل فترة وجيـــزة من موعد 
خروج بريطانيا مـــن االحتاد األوروبي في 29 

مـــارس. ويصـــر االحتاد األوروبـــي حتى اآلن 
على أنه لن يعيد فتـــح املفاوضات، لكنه أبدى 
مرونـــة في تأجيل موعد بريكســـت للمزيد من 

التشاور إذا طلبت لندن ذلك.
وقال كير ستارمر مسؤول ملف االنسحاب 
في حزب العمال البريطاني املعارض إن حزبه 
سيســـعى الستغالل جلســـة للبرملان األسبوع 
اجلاري في منع ماي مـــن العودة إليه باتفاق 
في اللحظـــة األخيرة وإلزامهـــا بتقدمي اتفاق 
جديد لينظر فيه األعضـــاء قبل يوم 26 فبراير 

اجلاري.

} باريس - اقترح الرئيس الفرنســـي إميانويل 
ماكـــرون احلريص علـــى إخمـــاد احتجاجات 
حركـــة ”الســـترات الصفـــراء“ غير املســـبوقة 
احتمال إجراء استفتاء للمرة األولى في البالد 
منـــذ 14 عاما، وهي مجازفـــة يعتبرها اخلبراء 

محفوفة باملخاطر.
واستعاد الرئيس، الذي يندد به متظاهرون 
يعارضون سياسته الضريبية واالجتماعية منذ 
ثالثة أشهر تقريبا، بعض شعبيته املفقودة من 
خالل مشاركته شـــخصيا في ”النقاش الوطني 
الكبير“، وهو سلســـلة مـــن االجتماعات العامة 
في جميع أنحاء فرنســـا لالستماع إلى شكاوى 

السكان.
وكان ماكـــرون صـــّرح في وقت ســـابق من 
هذا األســـبوع ردا على ســـؤال ”في مرحلة ما، 
قـــد أطلب مـــن مواطنينا أن يوافقـــوا على هذا 
أو ذاك“، مؤكـــدا بذلـــك أنـــه يفكـــر فـــي إجراء 
استفتاء، من احملتمل أن يكون متزامنا مع يوم 

االنتخابات األوروبية في 26 مايو.
وكان شارل ديغول، واضع دستور عام 1958 
أدخـــل إمكانية إجراء مثل هـــذا االقتراع كنوع 
مـــن التوازن في مقابل الســـلطات العديدة لدى 

رئيس اجلمهورية.
وأظهـــر ديغول التزامه القوي بالفعل ونظم 
ثالثة اســـتفتاءات أكدت تأييـــد قراراته قبل أن 
يخســـر في الرابع الذي انتهى برفض اقتراحه 

إصالح مجلس الشـــيوخ عام 1969، ما أدى إلى 
استقالته. ويقول جان فيليب ديروزييه اخلبير 
الدســـتوري وأســـتاذ القانون العام في جامعة 
ليـــل ”إنها مخاطـــرة طريفة حملاولـــة اخلروج 
مـــن األزمـــة واملجازفـــة بالغرق فـــي أزمة أكثر 
خطـــورة“. ومنذ ذلـــك الوقت، يبدي الرؤســـاء 

ترددا حيال استشـــارة الســـكان بشكل مباشر، 
مع خمسة استفتاءات فقط نظمت منذ عام 1969 
كان آخرها عام 2005 وأدى إلى رفض مســـودة 
الدســـتور األوروبي، ما شـــّكل هزمية ســـاحقة 
للرئيس آنذاك جاك شـــيراك. واالستفتاء يبدو 
حاليا كورقة بيد ماكرون الذي يواجه صعوبات 

إلنهاء أكثر األزمات خطورة منذ توليه الرئاسة 
قبل 20 شهرا.

ومنذ منتصف نوفمبـــر، يتحدى اآلالف من 
الفرنسيني ســـلطة الرئيس البالغ من العمر 41 
عامـــا عبر قطع الطرق والتظاهر كل ســـبت في 
باريـــس وغيرها من املدن الكبـــرى ما أدى إلى 
وقوع عدة حوادث. وفشـــل اإلعـــالن عن تقدمي 
مبلغ عشرة مليارات يورو لدعم القدرة الشرائية 
للمتقاعدين واملوظفـــني األدنى دخال في تهدئة 
غضب احملتجني، وبعدها، وعد ماكرون بإجراء 
”نقـــاش وطني كبيـــر“ مؤكدا أن ذلك ســـتتبعه 

تغييرات حقيقية.
ويقول جان غاريغ أســـتاذ التاريخ في كلية 
العلوم السياســـية وجامعة أورليـــان إن ”أحد 
املؤشـــرات الرئيسية حلركة السترات الصفراء 
هو االنطباع بأن العديد من الفرنســـيني ال يتم 
أخذهم باحلسبان بشكل كاف في اجلدل العام، 
كما أنهم ال يؤخذون في االعتبار من قبل النخب 

السياسية التي فقدت مصداقيتها“.
وقـــد أبـــدى وزراء ومســـؤولون فـــي حزب 
الرئيس قلقهـــم علنا إزاء ارتباك محتمل إذا مت 
تنظيم استفتاء في نفس الوقت مع االنتخابات 
األوروبيـــة، كمـــا أن ماكرون ســـيكون مضطرا 
إلى إيجاد توازن دقيق في األســـئلة املطروحة، 
متجنبـــًا أكثر القضايا الشـــائكة التي ميكن أن 

تؤدي إلى هزمية ساحقة.

تيريزا ماي تطلب مهلة برلمانية إضافية لتعديل اتفاق بريكست

الرئيس الفرنسي يقامر بمستقبله عبر اللجوء الستفتاء على سياساته

السترات الصفراء صداع مزمن

الثورة اإليرانية قلبت األوضاع 

االجيوسياسية في الشرق األوسط ص6

في
 العمق



} كراكاس - بات دخول األغذية واألدوية التي 
بـــدأت تصل إلى حـــدود فنزويال صلب اختبار 
القوة السياســـي بني الرجلني اللذين يتنازعان 
السلطة؛ الرئيس نيكوالس مادورو واملعارض 

خوان غوايدو.
ودعـــا غوايدو الـــذي اعترفت بـــه حوالي 
خمسني دولة رئيســـا انتقاليا للبالد، اجليش 
إلى الســـماح بدخول هذه املساعدة اإلنسانية 
وهي أساســـا أميركية، للسكان األكثر عوزا أي 
300 ألف شخص. فيما أشار الرئيس االشتراكي 
إلى أن نقص األغذية واألدوية سببه العقوبات 
األميركية، ووعد بعرقلة ما ســـماه ”مســـرحية 

املساعدة اإلنسانية املزعومة“.
ومنع اجلنـــود الفنزويليـــون على احلدود 
الكولومبية الســـبت قافلة مساعدات إنسانية 
حتمل 100 طن من الغذاء والدواء ومستلزمات 
النظافة من دخول البالد. وعلقت 10 شـــاحنات 
محملـــة باملســـاعدات في مدينـــة كوكوتا على 
احلدود الكولومبية منذ اخلميس، وعبر خوان 
غوايـــدو عبر صفحتـــه على موقـــع التواصل 

االجتماعي تويتر أنه بالرغم من ذلك كان يعمل 
علـــى خطة لتوزيع املســـاعدات على املواطنني 

األكثر فقرا.
ووفقا ألرقـــام األمم املتحدة، يعيش حوالي 
61 باملئة من ســـكان فنزويال في فقر مدقع، وقد 

فر مئات اآلالف من البالد.
ويقول املراقبون إن املســـاعدات اإلنسانية 
حتولت إلى أداة سياسية بني مادورو وغوايدو 
لتوجيه مســـتجدات األزمة إلى صاحلهما، بني 
رغبة الرئيس االشـــتراكي مادورو في استرداد 
نفـــوذه وقبضته على احلكم، وبني رغبة رئيس 
البرملـــان خـــوان غوايـــدو الذي نصب نفســـه 
رئيسا للبالد في أن يفوز بهذا املنصب رسميا.
ورأى اخلبيـــر السياســـي لويس أن قضية 
املســـاعدات هذه باتت ”فـــي صلب املعركة بني 
قطبي الســـلطة“. وأضـــاف ســـاالمنكا لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن ”اختبار القـــوة يجري على 
مســـتوى القوات املســـلحة: غوايـــدو يحاول 
اســـتمالة العســـكريني ومـــادورو يحـــاول أن 

يبقيهم في معسكره“.

وحاويتني  صهريـــج  شـــاحنة  وبواســـطة 
وحواجز إسمنتية يقطع اجليش منذ اخلميس 
جســـر تيينديتاس احلدودي. وعلى بعد املئات 
من األمتار فـــي اجلهة الكولومبية تقع العنابر 

التي بدأت تخزن فيها املساعدة العاجلة.
ويقـــول جـــون ماغدالينـــو مديـــر مكتـــب 
”بوليتـــي“ إن اختبار القوة حـــول هذه األغذية 
”حدث أساســـي يؤدي بال شـــك إلـــى مواجهة“ 
بني احلكومة واملعارضة وأيضا بني نيكوالس 
مادورو والـــدول التي تدعـــم خصمه. ومضى 
بقولـــه ”فـــي النهاية األمـــر بأيـــدي الواليات 

املتحدة.. هي القادرة على استخدام القوة“.
وجمدت حكومة دونالد ترامب التي أعلنت 
أن تدخال عســـكريا في فنزويال خيار مطروح، 
حســـابات املســـؤولني التشـــافيني وفرضـــت 
عقوبـــات جديدة متنع خصوصـــا مادورو من 
الوصول إلى إيرادات النفـــط الفنزويلي الذي 

يباع في الواليات املتحدة.
تقـــوم  واشـــنطن  إن  ماغدالينـــو  وقـــال 
جلـــوء  أي  قبـــل  األســـباب“  كل  ”باســـتنفاد 
إلـــى القوة لكن ”هـــذا الفصل من املســـاعدات 
اإلنسانية ميهد لتصعيد أكبر للنزاع قد يؤدي 
إلـــى تدخـــل عســـكري“، إال أن مســـاعدة وزير 
اخلارجية األميركي املكلفة بشؤون األميركتني 
كيمبرلي برير تشـــير إلى أن واشنطن ال تنوي 
الدخـــول بالقوة إلى أراضـــي فنزويال لتوزيع 

األغذية واألدوية.
وتقول األمم املتحدة إنها مستعدة إلرسال 
مســـاعدة عاجلة إلى فنزويال لكن فقط مبوافقة 
كراكاس. وتشـــهد فنزويال منذ ســـنوات أزمة 
أثـــرت  وقـــد  خطيـــرة.  سياســـية-اقتصادية 
مصـــادرة املمتلـــكات على الصناعـــة الوطنية 
بينما يحـــد تراجع اإلنتاج النفطي الذي ميول 
96 باملئـــة مـــن املوازنة الوطنية من اســـتيراد 

السلع األساسية. 
ويتهم مادورو واشـــنطن بتشكيل ”حتالف 
دولي الرتكاب عمل جنوني والتدخل عســـكريا 
فـــي فنزويال بحجـــة أن ثمـــة أزمة إنســـانية 
غير موجـــودة“. في حني يـــرى رئيس البرملان 
السابق املعارض هنري راموس ألوب أن رفض 
احلكومة الســـماح بدخول املســـاعدة العاجلة 

”يكشف أكثر للعالم خرقها حلقوق اإلنسان“.

} طهــران - قلـــب انتصار الثورة اإلســـالمية 
في إيران األوضاع اجليوسياســـية في الشرق 
األوســـط إلـــى األســـوأ، وال تـــزال تأثيراتهـــا 

ملموسة بعد 40 عاما.
وبالنســـبة للمنطقـــة العربية، فـــإن الهزة 
كانت أقوى من االنتصـــار ”غير الوارد وخارج 
التوقعـــات“ آلية الله اخلميني في فبراير 1979، 
خاصة وأن النظام اإليراني املتشـــدد تبنى منذ 
ســـيطرته على احلكم دورا تخريبيا قائما على 
الطائفية وتشكيل ميليشـــيات مسلحة تدعمه، 
للتوســـع على حســـاب أمـــن ومصالـــح العالم 

العربي.
ويلحظ الباحث في الشـــؤون اإليرانية لدى 
املعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية كليمان 
تيـــرم أن ”املفاجـــأة كانت ضخمة في الشـــرق 
األوســـط والعالم بعد صعود اإلســـالميني في 
إيران“، مشـــيرا إلـــى أن إيران في عهد الشـــاه 
كانت تعتبر ”قطبا لالستقرار“ في املنطقة، لكن 
حتولت بعد قيام الثورة اإلســـالمية إلى مزعزع 

لالستقرار.

وإبـــان احلرب الباردة، كانـــت إيران إحدى 
ركائـــز السياســـة األميركيـــة فـــي املنطقة ضد 
االحتـــاد الســـوفييتي، لكـــن إحـــدى الوقائـــع 
املؤسســـة للسياســـة اخلارجية للنظام اجلديد 

كانت أخذ دبلوماســـيني أميركيـــني رهائن في 
الســـفارة األميركيـــة بني نوفمبـــر 1979 ويناير 
1981، وكان، وفـــق تيـــرم، مؤشـــرا إلى ”ظهور 
العالقـــات  أميركي-إيراني“.وقطعـــت  عـــداء 
الدبلوماســـية بني البلدين، وكان ذلك مؤشـــرا 
إلعـــادة تنظيم لألوضـــاع اجليوسياســـية في 

املنطقة.

زعزعة االستقرار

يقـــول رئيـــس حتريـــر صحيفة ”جـــوان“ 
اإليرانيـــة احملافظـــة، عبدالله غاجنـــي لوكالة 
فرانس برس ”في بداية الثورة لم تكن لدينا أي 
نية في تصديرها عسكريا على طريقة النموذج 

السوفييتي“.
 لكـــن ما جرى هو أن النظـــام انتهز أزمات 
املنطقة لبسط نفوذه وكان العراق بداية لتشكل 

النفوذ اإليراني.
وكما يقول تيـــرم، ومبواجهة مـــا اعتبرته 
رغبة فـــي زعزعة اســـتقرارها، شـــعرت بعض 
الدول العربيـــة بحالة من اخلـــوف، وتلك أحد 
”األســـباب التي قـــادت إلى احلرب التي شـــنها 
العـــراق ضد إيران“ في ســـبتمبر 1980. وخرج 

البلدان منهكني من النزاع عام 1988.
 وأشـــار غاجني إلى أنه بعد نهاية احلرب 
مع العراق، طورت إيران ”إستراتيجية جديدة“ 
تقوم على ”منـــع الواليات املتحدة من أن يكون 
لها موطئ قدم في الشـــرق األوسط“. وتابع أن 
هذه هي ”إســـتراتيجية اجلمهورية اإلسالمية 
منذ 30 عاما“، و“هذا يشرح جزئيا السبب خلف 
الثمن الذي ندفعه اليوم“، مشيرا إلى العقوبات 

األميركية والدولية.

أما الشارع اإليراني يبدو بعد مرور 40 عاما 
على صعود اإلســـالميني أن صبره قد نفد جراء 
سياســـات النظام اخلارجية وجـــر البالد نحو 
صراعات دول اجلوار، كما ســـئم من األوضاع 
االقتصادية املتردية بســـبب انتشـــار الفســـاد 

وسوء اإلدارة.

نفاد صبر الشارع اإليراني

خلص الفنـــان اإليراني الســـاخر علي مير 
فتـــاح العقود األربعـــة منذ الثـــورة، في جملة 
واحـــدة ”لم يـــأت ثوريون إســـالميون من بني 
امللكيـــني، ولكـــن الكثير مـــن الثوريـــني جلبوا 

ملكيني“.
وبالنســـبة لرجال الدين املؤثرين في إيران 
فإنهم يروجون حلقيقـــة مغايرة ملغالطة الرأي 
العام احمللي والدولي بزعمهم أن األمة تواصل 

الوقوف خلف النظام اإلسالمي.
وتقـــول وكالة األنبـــاء اإليرانية الرســـمية 
(إرنا) إن النظام اإلسالمي ”شجرة قوية“ وقفت 
”ســـدا منيعـــا“ في وجـــه املعارضة علـــى مدار 

األربعني عاما املاضية.
وقد تكون الشـــجرة ال تـــزال واقفة، ولكنها 
لـــم تنج بعد من عواصف سياســـية ذات كثافة 
متزايدة، شملت توترات في السياسة اخلارجية 
وصراعـــات علـــى الســـلطة بـــني اإلصالحيني 

واملتشددين، باإلضافة إلى اقتصاد هش.
كما يواجـــه النظام اإلســـالمي فـــي إيران 
حتديا يتعلـــق بالتحول في األجيـــال، فقد ولد 
أكثر من 40 مليون شخص، وهو أكثر من نصف 
التعداد السكاني في إيران، بعد الثورة. وهؤالء 
اإليرانيون األصغر ســـنا، لديهم توقعات في ما 
يتعلق مبستقبل البالد، تختلف عن آراء آبائهم 

وأجدادهم الذين أحدثوا الثورة اإلسالمية.
ويختلف الكثير من اإليرانيني مع سياســـة 
طهران في الشرق األوسط؛ حيث يتساءل الناس 
عن وجـــوب إنفاق عائدات النفط اإليراني على 
ميليشـــيات توالي النظام في سوريا والعراق 
ولبنان. ويرى هؤالء النقاد أن إيران في حاجة 
لهذه األموال. وأحد الشـــعارات الرئيسية التي 
رددهـــا محتجون أثناء احتجاجات الشـــوارع 

التي شهدتها البالد العام املاضي، كان ”ال غزة 
وال لبنان.. أضحي بحياتي من أجل إيران“.

أما بالنســـبة للنشـــطاء في هذه املسيرات 
االحتجاجيـــة، فـــإن االحتـــكاكات اإليرانية مع 
الـــدول األخـــرى والعقوبـــات التـــي تؤثر على 
اقتصاد البالد بقوة، ما هي إال عواقب سياســـة 

طهران في الشرق األوسط.
ويعتبـــر اإلنترنت منصة رئيســـية لتوجيه 
النقد، وميثل مشـــكلة كبيـــرة أمام رجال الدين. 
فمـــا كان من غيـــر املمكن التعبيـــر عنه عالنية 
قبل بضع ســـنوات فقط، يظهر اليوم جليا على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتقـــول صحافيـــة إيرانيـــة طلبـــت عـــدم 
الكشـــف عن هويتهـــا، إن اإلنترنـــت قد صار 

مفتوحا بشكل متزايد، ومزدحما بشكل متزايد 
ويخضع للرقابة“.

الديـــن  رجـــال  أصـــدر  لذلـــك،  ونتيجـــة   
واملتشددون دعوة مثيرة للجدل تطالب بفرض 
املزيد من الرقابة على الشـــبكة. وقد لفت أحد 
أحفاد مهندس الثورة اإلسالمية، آية الله روح 
الله اخلميني، الذي توفـــي في عام 1989، إلى 
الوهن الذي أصاب النخبة الطاعنة في السن. 
ويقول حسن اخلميني ”ليس هناك في الواقع 

ما يضمن أننا سنبقى لألبد“.
بل تذهب فائزة هاشمي رفسنجاني، كرمية 
الرئيـــس الراحل أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، 
إلـــى أبعد مـــن ذلك حيـــث تقول ”لقد فشـــلت 

األيديولوجيا اإلسالمية كقاعدة سياسية“.

اإليرانيـــون األصغـــر ســـنا، لديهم 
توقعات فـــي ما يتعلق بمســـتقبل 
البـــالد، تختلـــف عـــن آراء آبائهـــم 

الذين أحدثوا الثورة

◄

يوافــــــق االثنني ذكرى مرور 40 عاما على انهيار نظام الشــــــاه العلماني في إيران، والذي 
شــــــهدته البالد في 11 فبراير من عام 1979 وكانت الثورة اإلســــــالمية بقيادة رجال الدين 
أطاحت بالشــــــاه آنذاك، وأنهت امللكية وأعلنت اجلمهورية اإلســــــالمية، وبعد 40 سنة من 
الثورة أثبت النظام املتشــــــدد من خالل انخراطه بشــــــكل تخريبي وبراغماتي في قضايا 
ــــــدو الداخل اإليراني  املنطقــــــة إصراره على زعزعة االســــــتقرار بهدف التوســــــع، فيما يب
خاصة الشباب أي أجيال ما بعد الثورة قد سئموا توجهات قيادته احملافظة، أمام تدهور 

أوضاعهم املعيشية وتراجع منو االقتصاد والقمع املتواصل للحريات.

في 
العمق

{آية الله الخميني خان مبادئ الثورة اإليرانية بعد أن وصل إلى الســـلطة، تاركا شـــعورا بالمرارة 
وسط بعض من عادوا منتصرين معه إلى طهران}.

أبواحلسن بني الصدر 
 الرئيس اإليراني األسبق

{أكبر معضلة تواجه فنزويال هي بين الســـالم والحرب وهذا هو الســـبب في أننا نصر على دعوتنا 
األطراف المعنية للهدوء والمجتمع الدولي للتعامل بحذر}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي

الثورة اإليرانية قلبت األوضاع الجيوسياسية 
في الشرق األوسط

[ إستراتيجية الجمهورية اإلسالمية منذ 40 عاما: زعزعة استقرار المنطقة  
[ األيديولوجيا اإلسالمية تفشل في استقطاب أجيال ما بعد الثورة في إيران

اإلثنني 2019/02/11 - السنة 41 العدد 611256

أربعون عاما من الفشل

أزمة فنزويال تكشف 
تصدع االئتالف الحاكم بإيطاليا

ألفيس آرميللينى

} روما - هناك ســـبب يفســـر قيـــام إيطاليا 
باستخدام حق النقض (فيتو) ضد إعالن من 
جانب االحتاد األوروبي بشأن فنزويال، فعلى 
غـــرار الكثير من األمور األخرى، ال تســـتطيع 
األحـــزاب املؤيـــدة حلكومة روما الشـــعبوية 
االتفاق على كيفية االســـتجابة لألحداث التي 

تتكشف في كاراكاس.
فحزب ”الرابطـــة“ اليميني املتطرف أعلن 
رفضـــه للرئيـــس احلالي نيكـــوالس مادورو، 
إال أن حـــزب ”حركة خمس جنـــوم“ املناهض 
للمؤسســـات يرفـــض الســـير علـــى خطـــى 
حلفـــاء االحتاد األوروبـــي والواليات املتحدة 
واالعتراف مبنافـــس مادورو، خوان غوايدو، 

رئيسا مؤقتا للبالد.
وقال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة 
االثنني املاضي لتلفزيـــون ”ريتي 4“ ”نحن ال 

نترك انطباعا جيدا“.
وعلى مدى األســـبوعني املاضيني، تبادل 
ســـالفيني االنتقادات الالذعة مع أليساندرو 
دي باتيســـتا، وهـــو ناشـــط خيـــري ورّحالة 
سابق والزعيم غير الرســـمي للفصيل األكثر 
تطرفا في حركة خمس جنوم، وعندما وصف 
دي باتيســـتا اإلنـــذار الذي حثـــت فيه أملانيا 
وفرنســـا وإســـبانيا وبريطانيا مادورو على 
الدعوة إلـــى انتخابات رئاســـية جديدة بأنه 
”ال يحمـــل أي قيمة“، قال ســـالفيني إن حليفه 

ينطق ”بكالم فارغ“.
ووصف ســـالفيني الرئيـــس مادورو بأنه 
”دكتاتور أحمر ســـاقط“، ودافع عن “الشرعية 
الدســـتورية للرئاســـة املؤقتة لغوايدو“، لكن 
قبل ساعات قال دي باتيستا إن إيطاليا يجب 
أن تظـــل على احلياد بـــني القادة الفنزويليني 

حركـــة  فـــي  الناشـــط  وحـــث  املتناحريـــن. 
خمـــس جنوم، االحتـــاد األوروبـــي على دعم 
اقتراح الوســـاطة املقدم من جانب املكســـيك 
وأوروغـــواي، والـــذي قبله مـــادورو ورفضه 
غوايـــدو، واتهم الواليـــات املتحـــدة املؤيدة 
في  لغوايدو مبحاولة ”تصدير الدميقراطية“ 

فنزويال لالستيالء على نفط البالد.
وقال دي باتيســـتا إن ”قـــدر الدميقراطية 
الـــذي يريـــد أشـــخاص تصديره إلـــى دولة 
أخرى غالبا ما يكون مرتبطا بشـــكل مباشـــر 
وبصورة متناسبة بكمية النفط املوجودة في 
ذلـــك البلد“، مستشـــهدا بالتدخالت األجنبية 
الســـابقة فـــي كل من العـــراق وأفغانســـتان 
وليبيا. وأضاف ”يجب على أوروبا أن تتوقف 

نهائيا عن إطاعة األوامر األميركية“.
وفي خضـــم ذلك النزاع، يتـــم ترك رئيس 
الـــوزراء جوزيبـــي كونتي ووزيـــر خارجيته 
إنزو موافيـــرو ميالنيزى، ليتعامال مع املهمة 
الصعبـــة املتمثلـــة فـــي تقليـــص اخلالفات 
الداخلية حول فنزويال، وهي دولة ذات جالية 

إيطالية كبيرة وعالقات تاريخية مع روما.
ويضـــاف اخلالف بـــني الرابطـــة وحركة 
خمـــس جنـــوم إلـــى مجموعـــة موســـعة من 
اخلالفـــات بـــني احلزبـــني، اللذيـــن أصبـــح 
حتالفهمـــا منقســـما بشـــكل متزايـــد وســـط 
خالفات سياســـية جوهرية وحتول في ميزان 

القوى.“.
وال يتوقـــع معظم املراقبني نشـــوب أزمة 
حكوميـــة قريبا، لكن الصورة قـــد تتغير بعد 
انتخابـــات االحتاد األوروبي في مايو، إذا ما 
أكدت نتائجها زيادة شـــعبية ســـالفيني، فقد 
يغريه ذلك جذبه إلى االنفصال وفض الزواج 
مـــع حركة خمس جنـــوم وليجـــرب حظه في 

الفوز بانتخابات عامة مبكرة.
مساعدة إنسانية مسيسة

المساعدة اإلنسانية سالح سياسي في صلب اختبار القوة بين مادورو وغوايدو



أحمد جمال

} القاهــرة - بـــدأت اجلامعـــة األميركيـــة في 
القاهرة، الســـبت، االحتفال مبئوية تأسيسها، 
وســـط اتهامـــات متالحقـــة بشـــأن انخراطها 
في العمـــل السياســـي والتخلي عـــن جزء من 
اســـتقاللها التام عـــن اإلدارة األميركية، بعدما 
صوت ما يعـــرف بـ“مجلس شـــيوخ اجلامعة“ 
على ســـحب الثقة من رئيســـها أخيرا، السفير 
السابق في القاهرة فرانســـيس ريتشاردوني، 
إثـــر اســـتضافته خلطـــاب وزيـــر اخلارجيـــة 
األميركـــي مايك بومبيو، الشـــهر املاضي، دون 
الرجـــوع إلى املجلـــس، والتذرع بـــأن جهة ما 

طلبت منه ذلك.
وصـــوت مجلـــس الشـــيوخ، وهـــو املمثل 
الرئيســـي ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس، ويضم 
طالبا وأعضـــاء فـــي اإلدارة، الثالثاء املاضي، 
على ســـحب الثقة من رئيس اجلامعة مبوافقة 
بلغـــت 90 باملئة مـــن إجمالي األعضـــاء، وبدأ 
مجلـــس األوصياء الـــذي يتولـــى مهمة تعيني 
رئيـــس اجلامعـــة، مهمـــة البحث عمـــن يخلف 

ريتشاردوني.
ويـــرى  أســـاتذة اجلامعـــة أن فتـــح ملف 
استضافة بومبيو جاء متأخرا، لكن كانت هناك 
مناقشـــات حامية داخلية بشـــأنه منذ اإلعالن 
رســـميا عن اخلطـــاب، وارتفعت حدة املســـألة 
تدريجيا، عقب فشـــل جهـــود احتواء األزمة من 
الداخـــل، ألنها انطـــوت على رغبـــة في إقصاء 
مجتمع اجلامعة، الذي يريد احملافظة على قدر 

واضح من استقالليته العلمية.
وينص ميثاق اجلامعة، على أنها مؤسسة 
تعليمية غير مسّيســـة وغير هادفة إلى الربح، 
وال يجب أن تتخذ موقفا سياسيا أو تستضيف 

شـــخصيات ُتســـقط توجهاتهـــا علـــى صورة 
اجلامعة.

يؤكد بعض املراقبني أن اخلطاب السياسي 
الذي وجهه بومبيو إلى منطقة الشرق األوسط 
مـــن اجلامعة األميركيـــة في القاهـــرة يختلف 
بشـــكل كلي عن احملاضرات التي يلقيها العديد 
من رموز السياســـة األميركيني أو غيرهم ممن 

تستضيفهم اجلامعة.
وســـبق للجامعة أن استضافت شخصيات 
سياســـية أميركيـــة مرموقة، وألقـــت خطبا من 
علـــى منبرها ولم جتد اعتراضـــات كبيرة مثل 

االعتراض احلاصل على خطاب بومبيو.
واتســـع نطـــاق اجلـــدل بني أعضـــاء هيئة 
تدريـــس اجلامعة حول كيفيـــة حماية اجلامعة 
من الدخول فـــي معترك السياســـة، وقيل إنها 
حافظـــت على قدر كبيـــر من اســـتقاللها، إبان 
اندالع ثورات الربيع العربي، من دون أن تبدي 

رأيا سياسيا قاطعا في ما يحدث.
وعبـــرت باســـكال غزالة، أســـتاذة التاريخ 
باجلامعـــة األميركيـــة علـــى صفحتهـــا مبوقع 
فيســـبوك، عن رفضها أســـلوب ريتشـــاردوني 
للجامعـــة قائلـــة ”رئيس اجلامعـــة يتعامل مع 
اجلامعة كملحق للسفارة األميركية في القاهرة 
وليس كمؤسســـة تعليمية مستقلة“، واحتجت 
على تســـييس دور اجلامعة الذي قالت إنه في 

األصل ”بحثي تنويري“.
وهو مـــا رد عليه ريتشـــاردوني، قائال ”أنا 
واثـــق مـــن أن أعضاء هيئـــة التدريـــس لدينا 
يشـــتركون في التزام اجلامعة باملبدأ األساسي 
حلرية التعبير، وغالبا ما مثلت جامعتنا سوقا 
عامليـــة وإقليمية جذابـــة لألصـــوات املتنوعة 
واملوثوقـــة التي حتمـــل أحيانًا أفـــكارا مثيرة 

للجدل أو غير شعبية“.

كانـــت االفتتاحية التي بدأها بومبيو خالل 
خطابه في يناير املاضي، مثار تســـاؤالت وقال 
فيها ”شـــكرا لفرانك ريتشـــاردوني، شكرا على 
اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا ألميركا، إلـــى جانب 
الواجبـــات التي تقـــوم بها هنـــا“، األمر الذي 
دفع حافـــظ امليـــرازي، الذي يقـــوم بالتدريس 
فـــي اجلامعـــة، إلى التســـاؤل عـــن ماهية هذه 
الواجبات التي تتعارض مع منصبه التعليمي 

كرئيس للجامعة.
وقال مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، إن الدور 
السياســـي الذي كان ظاهرا عند بداية تأسيس 

اجلامعة لم يعـــد موجـــودا اآلن، لكن اجلامعة 
كواجهة تعليمية للواليـــات املتحدة تلعب هذا 
الدور بشـــكل غير مباشـــر، باعتبارها ســـاحة 
ملمارســـة احلريات األكادميية، وفي أحيان عدة 
تتيح الفرصة لشـــخصيات معروفة باستقاللها 
الفكـــري أن تتحدث من خـــالل منبرها، ما يثير 

جدال سياسيا في حينه.
وضرب الســـيد مثاال باســـتضافة اجلامعة 
خالل العام 2010 الكاتب الراحل محمد حسنني 
هيكل، والذي انتقد محاوالت توريث الســـلطة، 
وكانـــت هـــذه احملاضرة مثـــار اهتمـــام دوائر 
إقليمية ومحلية عديدة، وبعثت برسالة صريحة 

إلى النظام املصري في ذلك احلني، لكنه يرفض 
في الوقت ذاته معتقـــدات العديد من املصريني 
الذين يرون اجلامعة واجهة لالستعمار الفكري 

أو السياسي األميركي داخل البالد.
وفتح بيان أصدره مجلس أوصياء اجلامعة 
عقب تعيني ريتشـــاردوني، الباب جلدل واســـع 
في األوســـاط السياســـية واألمنيـــة املصرية، 
مشـــيرا إلى أن ”الفترة املقبلة تتطلب شخصية 

بقدرات معينة .
ومـــا يبرهن علـــى وجود صبغة سياســـية 
على قـــرارات الرئيـــس احلالـــي للجامعة، أنه 
اتخـــذ إجراءات بـــدت كأنها تعـــادي احلريات 
العامة باملخالفة لسياســـات الرؤساء السابقني 
للجامعـــة، والذيـــن ســـعوا إلـــى توفيـــر مناخ 

دميقراطي داخلها.
وأكد طارق فهمي، الباحث مبركز دراســـات 
الشـــرق األوســـط فـــي القاهـــرة، أن قـــرارات 
ريتشـــاردوني املرتبطة باحلريات العامة تشير 
إلى أن السياســـة اخلارجية األميركية تدخلت 
في عمل اجلامعة، األمـــر الذي قد ينعكس على 
توظيف الواليات املتحدة للمؤسسات الثقافية 
والتعليميـــة التابعة لها في الشـــرق األوســـط 
لصالـــح الترويـــج لوجهـــة نظرهـــا وتصويب 

صورتها.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
زيادة أعداد أفرع اجلامعـــات ومراكز األبحاث 
األميركيـــة في املنطقة العربيـــة تبرهن على أن 
هناك رغبة في إظهار الوجه األخالقي للواليات 
املتحدة، عبـــر الواجهة الثقافيـــة والتعليمية، 
وأن هذه املؤسسات توظف أدواتها باحترافية 
في املناســـبات السياسية مبا يدعم وجهة نظر 
واشـــنطن، ســـواء كان ذلك عبر الندوات أو من 

خالل الترويج لقيم الدميقراطية

} أديــس أبابــا - انطلقت أعمـــال القمة الثانية 
والثالثني العادية لالحتاد األفريقى، مبشاركة 
قادة وزعماء القارة بالعاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابـــا وبحضور الرئيس املصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الذي تسّلم رئاسة االحتاد األفريقي 
في أول رئاســـة دورية مصريـــة لالحتاد الذي 
تأســـس عـــام 2002 بديـــال ملنظمـــة الوحـــدة 

األفريقية.
واختار املشرفون على أعمال القمة أن يكون 
شـــعارها مواصلة الدفع نحو التحرر والوحدة 
األفريقيـــة وذلـــك عبر تدشـــني نصـــب تذكاري 
لإلمبراطور اإلثيوبي، هيلي سالســـي، في مقر 
االحتاد، ويعبر متثال األمبراطور اإلثيوبي عن 

تاريخ التحرر والتكامل في أفريقيا.
وشـــارك في القمة كل من األمني العام لألمم 
املتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، واألمـــني العام 
للجامعـــة العربية أحمد أبوالغيـــط، والرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، واملديـــر العام 
ملنظمـــة الصحـــة العامليـــة تيـــدروس أدهنوم، 
فضال عن شـــخصيات أممية وقارية، وعدد من 
املراقبني وممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية.

وترجم شـــعار القمة األفريقيـــة واحدة من 
أهم قضايا القارة الســـمراء، حيث اختير للعام 
اجلـــاري ”الالجئـــون والعائدون واملشـــردون 
داخليا نحو حلول دائمة للتشـــرد القسري في 
أفريقيا“، كإحدى القضايـــا التي تؤرق العالم، 
مبـــا فيه القارة األفريقية التي تســـجل معدالت 
كبيرة مـــن اللجوء والنزوح بني قـــارات العالم 
وسيســـتمر العمل حتت هذا الشـــعار ملدة عام 
كامل، نظـــرا لتفاقم هذه املشـــكلة داخل القارة 

األفريقية بشكل كبير.

قمة في وضع دقيق

قال الرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي 
لدى تســـلمه رئاســـة القمة إنه يتطلع ”لتعزيز 
العمـــل األفريقي املشـــترك“، مضيفـــا أن القمة 
تنعقـــد فـــي وقـــت اســـتثنائي ودقيـــق دوليا 
وإقليميـــا. ويرى مراقبـــون أن هذه القمة تأتي 
بالتزامـــن مع الوضع الدقيق فـــي القارة التي 

تعانـــي من عـــدة مشـــكالت، أهمهـــا اإلرهاب 
األوضـــاع  تـــردي  علـــى   عـــالوة  والهجـــرة، 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فـــي أغلـــب الدول 
األفريقية، ما دفع بالســـودانيني إلى االحتجاج 
واملطالبة بإســـقاط النظام الذي يقوده حســـن 

عمر البشير أمام حتديات صعبة.
وركزت فعاليات القمة بأديس أبابا على أهم 
املشـــكالت التي متزق أفريقيـــا، ولهذا الغرض 
عقد حوار رفيع املستوى حول الهجرة والتشرد 
في أفريقيا حتت شـــعار ”الهجرة والنزوح في 
أفريقيا: معاجلة األسباب األساسية، من خالل 
آليات متويـــل مخاطر مبتكـــرة “. وتناول فيه 
املشاركون العديد من القضايا ذات الصلة عبر 
األوراق التي مت تناولها في احلوار، وســـيقدم 
املغرب في هذه القمة تقريرا عن إنشـــاء مرصد 

للهجرة تابع لالحتاد األفريقي.
كما ســـلط احلوار الضوء على الترابط بني 
الهجرة واألمن الغذائي وتغير املناخ، من خالل 
تبادل اخلبرات املكتســـبة مـــن الدول األعضاء 
في االحتـــاد األفريقي. وأكد أهمية الشـــراكات 
بني املؤسســـات األفريقية ومـــدى أهميتها في 
التصدي لهذه املشـــكالت التـــي تواجه القارة 
األفريقيـــة، وجتلـــب التكامـــل فـــي مواجهـــة 

التحديات املرتبطة بأسباب الهجرة.
وبحسب تقرير على موقع االحتاد األفريقي، 
فإن أســـباب الهجرة تعود إلى عدم االستقرار 
السياســـي وانعدام األمن املدنـــي والفقر، لكن 
في اآلونة  األخيرة تغيرت األسباب في تسارع 

الهجرة بسبب اآلثار السلبية لتغير املناخ.
ومما يؤكد صعوبة هذا امللف الشـــائك أنه 
بني عامي 2008 و2015، ُشـــرد ما متوســـطه 26 
مليون شخص ســـنويا بســـبب الكوارث ذات 
الصلة بالطقس. فيما شهد العام 2016 نزوح ما 
يقدر بنحو 1.1 مليون شـــخص بسبب املخاطر 

الطبيعية املفاجئة.
وســـتوفر عملية اإلعالن واالهتمام بقضايا 
الالجئني والعائدين خـــالل العام 2019، فرصة 
الستكشـــاف وعرض اآلليات املبتكرة األفريقية 
التـــي تعالج األســـباب الكامنـــة وراء الهجرة، 
الســـيما الكوارث الطبيعية واألحداث اجلوية 

املتقلبة.
وتعتبر الوكالة األفريقية ملواجهة املخاطر 
(ARC)، إحـــدى هـــذه اآلليات املبتكـــرة، وهي 
وكالة متخصصة تابعـــة لالحتاد األفريقي، مت 
تأسيسها في عام 2012 ملساعدة الدول األعضاء 
على التخطيط واالســـتجابة ألحـــداث الطقس 

والكوارث الطبيعية، وبالتالي حماية الغذاء.

وفي أول أربع سنوات من العمليات، أطلقت 
آلية تأمـــني الوكالة بأكثر مـــن 36 مليون دوالر 
أميركي إلى بلدان في منطقة الســـاحل وجنوب 
أفريقيا لتقدمي املســـاعدة في الوقت املناســـب 
ألكثـــر مـــن 2.1 مليـــون شـــخص و900.000 من 

املاشية املتضررة من اجلفاف الشديد.

أولوية التعليم لالجئين

تعتبـــر مســـألة الالجئني من أهـــم امللفات 
التـــي تؤرق القارة األفريقية خاصة مع تصاعد 
حدة التوتر والصراعات واحلروب في عدد من 
البلدان إما بســـبب حروب أهلية وإما بســـبب 
تفاقم ظاهرة اإلرهاب التي متّددت في السنوات 
األخيرة لتزيد في تعقيد وضع القارة السمراء.

وألهميـــة هـــذا امللـــف عقـــد حـــوار رفيـــع 
املستوى حول قضايا التعليم وحماية املدارس 
في األوضـــاع اإلنســـانية، على هامـــش القمة 

األفريقية.
وشـــارك في احلوار الذي عقد حتت عنوان 
”حمايـــة وتأمني التعليـــم اجليـــد لالجئني من 
األطفال والنســـاء والنازحني والعائدين“، عدد 
من وزراء التعليم والشـــؤون اإلنسانية بالدول 

األفريقية، وممثلي مفوضية االحتاد األفريقي.
ودعت ساره أنيانق أقبور، مفوضة التعليم 
والتكنولوجيـــا باالحتاد األفريقـــي، إلى أهمية 
وضع السياسات التعليمية لالجئني والنازحني 

مبناطـــق الصراعات واحلـــروب، وقالت ”على 
الرغـــم من اجلهود املبذولة لتعزيز دور التعليم 
بالـــدول األفريقية إال أن الكثيـــر من التحديات 
أمـــام توفيـــر التعليم واملعلم بســـبب احلروب 

والصراعات في بعض مناطق أفريقيا“.
ويهـــدف احلـــوار الذي ركز علـــى موضوع 
القمـــة األفريقية الــــ32، إلى وضع طرق لســـد 
للفتيـــات  املدرســـي  التعليـــم  فـــي  الثغـــرات 
اللواتـــي يواجهن النزاع أو التهجير القســـري 

والتحديات ذات الصلة.
ويعد هذا امللف وفق جل املتابعني من أوكد 
األولويـــات التي يجب العمل عليها خالل القمة 
األفريقية خاصة أن عـــدد النازحني والالجئني 
في القارة وصل حدا غير مسبوق في السنوات 
األخيـــرة، وفي ضـــوء تقاريـــر ملفوضية األمم 
املتحدة لشـــؤون الالجئني، واالحتاد األفريقي 
ومركـــز االتصـــاالت املوحـــدة، مت إجبـــار 68.5 
مليون شـــخص غير مســـبوق في جميع أنحاء 
العالم على تـــرك منازلهم، ومن بينهم ما يقرب 
من 25.4 مليون الجئ، أكثر من نصفهم دون سن 

الثامنة عشرة.
ووفـــق نفـــس التقرير فإن 15000 شـــخص 
ينزحون يوميا داخل الـــدول األفريقية، وهناك 
12.6 مليون أفريقي يعيشـــون فـــي حالة نزوح 

بحلول نهاية عام 2016. 
وشـــهد عام 2017 نزو ح 2.7 مليون شخص 

بسبب النزاع، ولم يعبروا حدودا دولية.

وتســـبب النزاع في 75 في املئة من النزوح 
اجلديـــد ألفريقيـــا فـــي النصـــف األول من عام 
2017، و70 فـــي املئـــة في عـــام 2016. وتتواجد 
هذه احلاالت بجمهورية الكونغو الدميقراطية 
ونيجيريـــا وجنـــوب الســـودان بانتظـــام بني 

البلدان األكثر تضررا.
ومن أجل وجـــود حلول لهذه األزمة املزمنة 
مت منذ عام 2009 صياغة اتفاقية كمباال حلماية 
النازحـــني داخليا في أفريقيـــا؛ معاهدة تابعة 
لالحتـــاد األفريقـــي تتصدى للتشـــرد الداخلي 
الناجـــم عـــن الصراعـــات املســـلحة والكوارث 
الطبيعية ومشاريع التنمية واسعة النطاق في 

أفريقيا.
لـــم تعد قضيـــة الالجئـــني والعائدين أمرا 
أفريقيـــا فحســـب، وإمنـــا متثل أيضـــا قضية 
عامليـــة، نظرا ملـــا يترتب عليها على مســـتوى 
حقوق اإلنســـان والقضايا املشـــتركة بني دول 

العالم.
ودعا األمني العام لـــألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، القـــادة األفارقة إلـــى إيالء اهتمام 
خاص بالجئني، قائـــال إن األفارقة بحاجة إلى 

معاجلة األسباب اجلذرية للهجرة.
وســـلط الضوء علـــى أهمية ضمان مســـار 
التنمية املســـتدامة وحـــل النزاعـــات املتعلقة 

باالنتخابات بطريقة سلمية. .
يذكـــر ليبيا تعـــد مركزا النطـــالق لقوارب 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

بحضور العديد من الرؤساء وزعماء أفريقيا ومبشاركة األمني العام لألمم املتحدة واألمني 
العام جلامعة الدول العربية، انطلقت األحد فعاليات قمة االحتاد األفريقي في دورتها الـ32 
بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا رافعة شعارات مقاومة أزمات الهجرة والتشّرد ومكافحة 
اإلرهاب وحل النزاعات التي متزق العديد من الدول األفريقية، كل هذه التحديات املوضوعة 
على طاولة القمة تأتي في وقت مت فيه حتقيق جناح كبير في حلحلة بعض األزمات آخرها 
عقد اتفاق الســــــالم في أفريقيا الوسطى وقبله بأشــــــهر توقيع اتفاق املصاحلة التاريخي 
فــــــي القرن األفريقي ما يجعل من هذه القمة أمــــــام حتمية النجاح في ظل عزم جل الدول 

األعضاء العودة إلى محيطها األفريقي.
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مصر تتسلم رئاسة القمة

 [ إنهاء الصراعات والحروب أولوية قصوى إلنقاذ القارة السمراء  [ قضايا أفريقيا مرآة تعكس تفاقم التوترات في العالم

الالجئون والمشردون: أزمات مزمنة تسّرع جهود القمة األفريقية لمقاومتها

ساره أنيانق أقبور:
وضع سياسات تعليمية 

لالجئين والنازحين بمناطق 
الصراعات أولوية قصوى

عدم الفصل بين التعليمي والسياسي تهمة تحاصر الجامعة األميركية بالقاهرة

خطاب بومبيو يزيح اللثام عن أدوار الجامعة األميركية

في 
العمق

{علـــى قـــادة القـــارة األفريقية إيـــالء اهتمام خـــاص بالالجئيـــن، إن األفارقة بحاجة إلـــى معالجة 
األسباب الجذرية للهجرة. وحل النزاعات}.

أنطونيو غوتيريش
األمني العام لألمم املتحدة

{الجامعـــة األميركية خالل الـ100 عام الماضية كانت نجما ســـاطعا في ســـماء التعليم العالي، 
يجب أن تكون رائدة في األبحاث المستقبلية}.

فرانسيس ريتشاردوني
رئيس اجلامعة األميركية بالقاهرة



} واحدة من املشكالت التي تعصف بالقضية 
الفلسطينية أنها حتولت إلى ورقة للمناورات 

واملساومات في أيدي قوى محلية وإقليمية 
ودولية، وكل قوة تستحق الوقوف عندها 
وتشريح مواقفها باستفاضة، لكن املقال 

سيكتفي بالتركيز على أحد التجليات املتعلقة 
ببوادر سباق أميركي روسي تتبلور مالمحه 
حاليا، وقد تسطع عليه األضواء بقوة الفترة 

املقبلة.
اجلولة التي سيقوم بها جاريد كوشنير 

كبير مستشاري البيت األبيض، وجيسون 
غرينبالت مبعوث السالم في الشرق األوسط، 

في خمس دول عربية، ورمبا أكثر، تؤكد أن 
واشنطن لن تتخلى عن صفقتها لتسوية 

القضية الفلسطينية، فاحملطات التي 
سيتوقفان فيها قبل نهاية فبراير اجلاري، 

ترمي إلى إقناع أصحابها بتوفير دعم 
اقتصادي سخي يساهم في تخفيف الضغوط 

اإلنسانية على قطاع غزة، وفتح الباب أمام 
منح األفق السياسي طاقة أمل.

اختزال اجلولة املنتظرة في الشق 
االقتصادي الظاهر، ال يعني غياب األبعاد 

األخرى، ألن منطق احلصول على مساعدات 
أصال يحتاج ألدوات سياسية، وحصر القضية 

في املكونات املادية يفرغها من مضامينها 
وثوابتها، وهو ما ترفضه الكثير من الدول 

العربية.
اليقظة األميركية، أو ما ميكن وصفه 
بالرغبة في ضخ دماء في عروق ”صفقة 

القرن“ بعد حتديات جمة واجهتها تسير على 
خطني متوازيني. فإذا كان اخلط االقتصادي 

واضحا في جولة كوشنير- غرينبالت 
العربية، فإن اخلط السياسي هو الطاغي في 
االجتماع الذي دعت إليه واشنطن في وارسو 

يومي الثالثاء واألربعاء القادمني ملناقشة 
مستقبل عملية التسوية.

الطريقة املفاجئة التي تسير عليها 
اإلدارة األميركية تريد اإليحاء بعدم التفريط 
في دورها على الساحة الفلسطينية، وأنها 
على استعداد إلعادة النظر في احملتويات 
التي جرى تسريبها الفترة املاضية حول 

مشروع احلل املعروف بـ“صفقة القرن“، بدليل 
استمرار اجلوالت امليدانية من قبل مسؤولني 
رفيعي املستوى، والدعوة إلى لقاء دولي في 

وارسو عاصمة بولندا.
الدفقة األميركية، االقتصادية والسياسية، 

اإلقليمية والدولية، غير منفصلة عن دفقة 
أخرى منحتها روسيا للقضية ذاتها مؤخرا، 

عندما دعت الفصائل الفلسطينية الشهر 
املاضي إلى موسكو حلضور اجتماع، ُأعلن 

أنه سيعقد في منتصف فبراير اجلاري، 
ملناقشة مصير املصاحلة وسبل جتاوز 

العقبات الراهنة، وحظيت الدعوة بتجاوب 
كبير من غالبية القوى، في مقدمتها السلطة 

الفلسطينية، التي دخلت مرحلة دقيقة من 
اخلالف مع اإلدارة األميركية.

التحركات التي أعلنت عنها واشنطن قد 
ال تتمخض عنها نتائج ملموسة، لكن تؤكد 

عدم التخلي عن دورها احملوري في القضية 
الفلسطينية، والعثرات التي تواجهها بسبب 
انحيازها املبالغ فيه إلسرائيل لن تثنيها عن 

ترك الساحة متاما ملوسكو، التي تسعى ليكون 
لها دور فاعل، مستفيدة من الكسل األميركي 
وإخفاقات الرئيس دونالد ترامب، وجتاوب 

القوى الفلسطينية معها، وتطور عالقاتها مع 
إسرائيل، مبا مينحها طاقة سياسية للحركة 
في قضية ظلت الواليات املتحدة قابضة على 

زمامها لعقود طويلة.
الصراعات والنزاعات والتوترات املتعددة 

في منطقة الشرق األوسط، منحت موسكو 
مساحة جيدة للحضور والتفاعل وإعادة 

التموضع السياسي، في وقت تبدو فيه قدرات 
واشنطن تتراجع، وظهرت عالمات مختلفة 

لالرتباك في بعض حتركاتها اإلقليمية، وباتت 
تخيم على كثير من تصوراتها وممارساتها 

وبينها القضية الفلسطينية، ما جعل روسيا 
تطمع في االستحواذ على جزء مهم من هذه 

الورقة، التي ال تزال دول متباينة تعتبرها 
مفصلية، ولو بصورة معنوية، في احلل 

والعقد ألزمات املنطقة.
معظم املقاربات الروسية ال تظهر مرة 
واحدة، ومتيل إلى جس النبض وتوصيل 

رسائل متنوعة ومتهيد الطريق، وفي احلالة 
الفلسطينية جنحت في احلصول على 

مقدمات إيجابية من الطرفني، الفلسطيني 
واإلسرائيلي، الفترة املاضية، شجعتها على 
التمادي في تطوير دورها ومحاولة صياغة 
رؤية تستطيع بها تليني املواقف الصعبة، 

وتسبغ عليها صفة قريبة من احلياد.
إسرائيل لن جتد ضالتها في أي منهج 

معتدل بالطبع، لكنها لن متانع في التجاوب 
معه بشكل تكتيكي، ألن هناك تقاطعات كبيرة 
مع موسكو في األراضي السورية، تستوجب 

عدم الدخول في صدامات مباشرة، وهو ما 
يقلق اإلدارة األميركية، ويدفعها إلى التحرك 
سريعا لعدم التفريط في الورقة الفلسطينية 

وتوصيل إشارات جذابة.
واشنطن وموسكو وغيرهما من الدول 
املعنية تدرك حجم التعقيدات في القضية، 

وصعوبة التوافق حول رؤية شاملة للتسوية، 
في وقت حافل بالتحديات وعلى أصعدة 

مختلفة، ولذلك يريد كل طرف ربطها بقضايا 
وحوافز وجوائز إقليمية، ميكن أن تدفع القوى 

الرافضة للتجاوب مع الطروحات املقدمة. 
في احلالة األميركية، يالحظ أن حل القضية 

الفلسطينية أصبح مرتبطا مبشروعات 
إقليمية اقتصادية طموحة، تسعى إلى ترتيب 

أوراق املنطقة بصورة تبعد عنها رواسب 
املاضي، وتدخلها محددات مستقبل يجري 
تشكيله بهدوء، ومتنح إسرائيل مزايا رمبا 

تبعدها عن شبح التعامل معها ككيان منبوذ 
ومغتصب.

في احلالة الروسية، جتتهد بعض الدوائر 
في صياغة رؤية متطورة لكثير من الصراعات 
املتالحمة في املنطقة، وأبرزها األزمة السورية 

التي تسيطر موسكو على جزء معتبر فيها، 
والقضية الفلسطينية جتد أمامها فرصة 
للتفاعل معها، في ظل انتقادات تعرضت 

لها الواليات املتحدة، وكشفت بدرجة كبيرة 
عجزها عن قراءة املشهد بطريقة صحيحة، 

وهو ما جعل البعض في املنطقة يتحني فرصة 
لترمي روسيا بثقلها السياسي للحد من 

الهيمنة األميركية.
االهتمام الروسي بالقضية الفلسطينية، 
اتخذ أشكاال متباينة طوال العقود املاضية، 

وترك في مجملها انطباعات جيدة، عكس 
التوجهات األميركية املؤيدة إلسرائيل، والتي 

تقلق من الفراغ الدولي الذي مينح موسكو 
فرصد للتمدد في املنطقة لن تقتصر على 

القضية الفلسطينية وتوابعها، حيث جتتهد 
واشنطن في تكريس رعايتها لعملية السالم.
إصرار الواليات املتحدة على الضجيج 

االقتصادي والسياسي احلالي، من الصعوبة 
أن ينهي ترددها في طرح صفقتها، ولن 

يفضي إلى إقناع الفلسطينيني ودول عربية 
عدة لتأييد رؤيتها اخلفية، ولن يفيد في إعادة 

الثقة في إدارة ترامب بعد كل ما اتخذته 
من خطوات مسبقة أكدت دعمها الواضح 

إلسرائيل.
جميع التحركات التي قامت وستقوم بها 
واشنطن ترمي إلى عدم التخلي عن القضية 
الفلسطينية، وهي رسالة مهمة ملن راودتهم 

أحالم االستعانة بالراعي الروسي لضبط 
التوازنات املختلة، فال تزال الواليات املتحدة 

متلك من األدوات ما ميكنها من تعطيل أي 
جناح تتمنى قوى أخرى حتقيقه بعيدا عنها، 

وهو سلوك تتبعه قوى صغيرة تستطيع 
عرقلة اجلهات املناوئة، إذا لم تتمكن من 

التقدم مباشرة.
املباراة املستترة التي تخوض واشنطن 

غمارها مع موسكو على الساحة الفلسطينية، 
تشبه األلعاب الرياضية التي يتم حسم 

نتائجها بتسجيل النقاط، وليس باألهداف، 
ومن املمكن أن تستمر فترات طويلة، لذلك 

سوف تظل هذه القضية مجمدة حتى إشعار 
آخر، وهي صيغة باتت ترتاح لها غالبية 

أطرافها، احمللية واإلقليمية والدولية، مبا 
يجعلها خاضعة لها سنوات مقبلة.
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{الموقف الروســـي حريص على إنجاز المصالحة الفلسطينية، تبعا  ألهمية إنجاز المصالحة في 
دعم نضال الشعب الفلسطيني ومكانته على المستوى الدولي}.

قيس عبدالكرمي
نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني

} تتضارب التصريحات التي يطلقها طرفا 
املفاوضات حول أفغانستان، ليضفي ذلك 

املزيد من الغموض على الهدف من هذه 
املفاوضات والنتائج املتوقعة منها.

ففي حني يعلن الفريق األميركي املفاوض 
أن مضمونها التفاوض مع حركة طالبان على 

شروطها إلنهاء احلرب في أفغانستان، ترد 
احلركة أن مفاوضاتها ليست إلنهاء احلرب 

وإمنا لتنسيق االنسحاب األميركي من البالد.
وهذا األمر معروف في فن التفاوض، فما 

ُح به للبعيدين عن الطاولة هو أحيانا  ُيصرَّ
غير ما يسمعه اجلالسون حولها، وذلك لكي 

يخفف كل طرف الضغط الشعبوي عليه 
من أنصاره املنتشني بالشعارات وأحالم 

االنتصارات، والذين ال يستوعبون بسهولة أن 
ما يراد منه حشد اجلماهير وضخ األدرينالني 

في شرايني املقاتلني هو غير ما يأمله القادة 
واملنّظرون من صراعهم وعمل منظماتهم، 

ليقني أصحاب اخلبرة منهم بصعوبة حتقيق 
تلك الشعارات في األمد القريب على األقل.

وفي حني تستمر هجمات مقاتلي 
طالبان على القوات احلكومية وقوات 

التحالف الداعمة لها، يخرج الكونغرس 
األميركي بقرارات تكبح أي قرار متسرع 

جديد من الرئيس دونالد ترامب باالنسحاب 
من أفغانستان، أو وعود منه قد يعطيها 

مفاوضوه للحركة لتسهيل عملية التفاوض، 
بينما يكمل الطرفان عملية التفاوض 

ويخرجان بعد كل جولة ليزعم كل منهما 
حتقيقه جناحات جديدة فيها.

الظاهر من سير األحداث أن الطرفني 
يتفاوضان على قضية االنسحاب األميركي من 
أفغانستان، في حني يدور اخلالف بينهما على 

مداه والثمن املدفوع لقاءه.
إذ يصعب تصور أن الواليات املتحدة 

ستقرر ببساطة إخالء قواعدها الكبيرة 
وسحب كل جنودها من هذه املنطقة التي 

حتتل مكانة مركزية في جغرافيا قارة آسيا 
السياسية واالقتصادية، لعجزها عن بناء 

دولة حقيقية فيها تتجاوز مفهوم العصابات 
القبلية املؤتلفة في تشكيل حكومي هدفه 

تقاسم النفوذ واملنافع ال إرساء احلكم 
واالستقرار، ولذلك فإن هدف املفاوض 

األميركي ينصّب، كما يبدو، على أن يكون 
شكل االنسحاب جتميعا للقوات في عدد قليل 

من القواعد الكبرى، يكفي لتحقيق الغرض 
منها بضعة آالف من اجلنود، في تكرار 

لنموذج االنسحاب األميركي من العراق، 
وذلك لقاء تشكيل منط جديد من احلكم في 

أفغانستان تكون حركة طالبان جزءا منه، ولو 
كان لها فيه يد عليا، كما هو حاصل اليوم في 

العراق من هيمنة للعصابات املوالية إليران 
على حكومته، وبذلك تضمن الواليات املتحدة 

استمرار وجودها في املنطقة ورفع يدها 
ظاهرا عن التدخل في أموره الداخلية والتفرغ 

لتحقيق أهداف هذا التواجد االستراتيجية 
واالقتصادية.

في حني تعلن طالبان أنها تفاوض على 
تأمني اجلنود األميركيني املنسحبني فقط، أي 
االنسحاب مقابل األمن، وهذا بعيد تصوره، 
إذ لن تعجز واشنطن والدول املتحالفة معها 
عن تأمني طرق املواصالت من خالل الطيران 

والقوات احمللية املوالية، خاصة إن كان 
االنسحاب مرتبا على مراحل ليكون من منطقة 

تلو أخرى، فلذلك يغلب أن يكون تفاوض 
طالبان حول تنسيق هذا االنسحاب مع تقدم 

قواتها على األرض، بحيث ال يحدث فراغ فيها 
يسهل سيطرة أحزاب أفغانية أخرى عليها 

ما يصّعب من إمكانية سيطرة طالبان عليها 
مستقبال ويعيد إلى األذهان سيناريو عقد 

من احلروب خاضتها احلركة ضد األحزاب 
األفغانية املتحالفة ضدها للسيطرة على 

أفغانستان.
طالبان تريد أن يكون هناك جدولة 

لالنسحاب األميركي، بحيث ال تنسحب 
قوات التحالف من منطقة إال بضمان أن 
تكون قواتها جاهزة للدخول إليها فورا 

وبسط السيطرة عليها، ما يحول دون دخول 

قوات منافسة إليها، وهذا األمر ليس مهما 
للواليات املتحدة إن كانت قررت االنسحاب 
من البالد بل هو مفيد لها أن متنح املناطق 
التي تنسحب منها إلى األحزاب التي كانت 

موالية لها ومشاركة في احلكومة التي 
أنشأتها، وتضمن بذلك استمرار الضغط على 
حركة طالبان وإمكان إشغالها بحروب مدمرة 

مع القبائل والقوميات في الشمال والغرب 
األفغاني، ولذلك فإنها تفاوض طالبان على 
عدم تنفيذ انسحاب غير متفق عليه سيدفع 
المتالك أعداء احلركة ألوراق قوة مفيدة في 
مفاوضاتهم معها على احلكم في مرحلة ما 

بعد االنسحاب األميركي.
وكذلك فإن قيادة طالبان تعلم أن الدعم 
املقدم لها من قبل باكستان وإيران وروسيا 

ورمبا الصني خالل السنوات املاضية، والذي 
كان هدفه الضغط إلنهاء التهديد األميركي 

لهذه الدول على حدودها لن يستمر إذا حتقق 
هدفها من هذا الدعم، بل قد تنقلب سياسات 

بعضها جتاه احلركة إلى عداء وحرب كما 
كانت قبل الغزو األميركي للبالد، حيث كان 

دعم تلك الدول موجها ضد أعداء احلركة من 
أحزاب حتالف الشمال.

فإيران التي قسمت أنصارها قسمني؛ 
األول داخل احلكومة يجني ثمار التواجد 
األميركي، واآلخر يدعم طالبان إلنهاء هذا 

التواجد، ستوحد القسمني لتحقيق أهدافها 
التي ال تتفق بالضرورة مع سياسات طالبان، 

مما يهدد ثقل احلركة في مناطق الوسط 
والغرب األفغاني. في حني أن روسيا لن 

يصعب عليها العودة لتقوية أعداء احلركة من 
الطاجيك واألوزبك في املناطق الشمالية، كما 
أن ثقل البشتون ميكن أن يتوزع بعد انهيار 
احلكومة احلالية إلى أقسام عديدة وإن كان 

أكبرها مع طالبان، ما يخلخل قوة احلركة في 
الشرق واجلنوب. أما باكستان اجلديدة فإنها 
وإن كان دعم طالبان خيارا استراتيجيا لها، 
فإنها قد تقوي أطراف جديدة في مرحلة ما 

بعد االنسحاب األميركي كفرع جماعة حقاني 

من احلركة أو تعيد تصدير حليفها القدمي قلب 
الدين حكمتيار العائد للمشهد من جديد.

وإن كانت تصريحات قادة احلركة تظهر 
ثقتهم بسيطرة سريعة على األوضاع في 

البالد فور انسحاب الواليات املتحدة منها، 
فإن الواقع على األرض يدفع مفاوضي طالبان 

إلى طلب ترتيب االنسحاب مع الواليات 
املتحدة، في الوقت الذي ال متلك فيه ما تقدمه 
لقاء هذا الطلب سوى التعهد بضمان مصالح 

أميركية في البالد، رمبا يكون من بينها 
شبكات لنقل النفط والغاز من آسيا الوسطى 

باجتاه احمليط الهندي، وعقود استثمارات 
كبيرة في أموال إعادة اإلعمار، ومساحة حركة 

استخباراتية وعسكرية ضد دول اجلوار 
املنافسة ألميركا وعلى رأسها الصني وروسيا 
وإيران، وهذا كله يصعب ضمانه دون وجود 
قواعد أميركية ذات قدر كاف من القوة إلقناع 

األطراف املختلفة داخل أفغانستان وفي 
جوارها بجدية التهديد األميركي لها.

وعلى ضفة أخرى من األحداث تفاوض 
حركة طالبان أعداءها السابقني من أحزاب 
اإلخوان وبقية جماعات حتالف الشمال في 
موسكو، للتوصل إلى اتفاق برعاية الدول 

املجاورة التي أعلنت قبولها أن تكون طالبان 
”جزءا“من مستقبل أفغانستان ما يوحي 
مبعارضتهم لهيمنتها على البالد، سعيا 

لترتيب األوضاع مبا يضمن عدم الدخول في 
صراعات مستقبلية معهم، وذلك لن يكون 
باملجان أو لقاء الصفح عنهم كما ستزعم 

طالبان ومؤيدوها، وإمنا مبنحهم حصة في 
احلكم وضمان مصالح الدول الداعمة لهم.

إن أفغانستان املمزقة بالهويات 
والصراعات والثارات، هي أبعد اليوم 

عن االستقرار عما كانت عنه قبل 17 عاما، 
وسيمضي عقد من الزمن على األقل قبل أن 
يتمكن أي طرف من توحيد هذه البقعة من 

األرض، والتي فرض عليها موقعها وتركيبة 
سكانها أن تبقى مطمحا للقوى اخلارجية 

ومطمعا في الصراعات الداخلية.

هل تتمسك {طالبان} بالتواجد األميركي؟

أفغانستان الممزقة بالهويات 
والصراعات والثارات، هي أبعد اليوم عن 
االستقرار عما كانت عنه قبل 17 عاما، 

وسيمضي عقد من الزمن على األقل 
قبل أن يتمكن أي طرف من توحيد هذه 

البقعة من األرض

مباراة أميركية روسية جديدة على ساحة القضية الفلسطينية

الصراعات المتعددة في الشرق 
األوسط منحت موسكو مساحة جيدة 

للحضور وإعادة التموضع السياسي، في 
وقت تبدو فيه قدرات واشنطن تتراجع 

وظهرت عالمات مختلفة لالرتباك في 
بعض تحركاتها اإلقليمية

{نؤكد رفضنا لحضور مؤتمر وارســـو، ألنه ال ينوب احد عن الشعب الفلسطيني في الحديث عن 
قضيته غير ممثله الشرعي والوحيد وهي منظمة التحرير الفلسطينية}.
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صفعة من المغرب تلجم إشاعات إعالم الدوحة

} زعمت وسائل اإلعالم اإلخوانية املدعومة 
من قطر، أن أزمة حاصلة بني اململكة املغربية 

من جهة واإلمارات والسعودية من جهة 
أخرى. وزاد مستوى التمادي في اختراع 

الوهم ونشر اإلشاعات، إلى حّد االدعاء 
بالقول إن املغرب سحب سفيريه من أبوظبي 
والرياض. فجاء الرد املزلزل من املغرب، في 

صفعة مدوية على لسان وزير اخلارجية 
املغربي ناصر بوريطة، الذي قال إن اخلبر 
املتداول بشأن سحب الرباط سفيريها في 
كل من السعودية واإلمارات ”ال أساس له 

من الصحة، وأنه لم يصدر عن أي مسؤول 
رسمي“. وأكد الوزير املغربي أن لدى بالده 

قنوات رسمية إلعالن مثل هذه القرارات. 
وفي إشارة صريحة إلى فضيحة اإلعالم 

القطري – اإلخواني الذي اّدعى أن املغرب 
سحب سفيريه من السعودية واإلمارات، 

أوضح وزير خارجية املغرب في تصريح مت 
تداوله نقًال عن وكالة أنباء روسية، أن ”تاريخ 

الدبلوماسية املغربية يؤكد أنها تعّبر عن 
موقفها بوسائلها اخلاصة، وليس من خالل 

وكاالت أنباء أجنبية“.
هكذا خابت آمال إعالم اإلخوان، وسقطت 
أكاذيبهم اجلديدة مثل سابقاتها. واملضحك 

أنهم كانوا قد حشدوا ضيوف برامجهم، 
وبالغوا في التحليل والتأويل. واستغلوا 

الكذبة التي اخترعوها ثم صدقوها، وجعلوها 
مناسبة كالعادة للتطاول على دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. 

في تكرار فاشل حملاوالت قدمية هدفها 
زعزعة العالقات بني الدول لتسهيل اختراقها 

واستهداف استقرارها بنشر الفوضى.
تتحول احلبة إلى قبة في إعالم الدوحة، 

ولدى اإلعالم اإلخواني القطري جاهزية 
عالية، نالحظها عندما يكون األمر متعلقا 

باستهداف اإلمارات أو السعودية. فتجدهم 
يحشدون صنفا من احملللني والضيوف، 

الذين يوجهون مسار احلديث في برامجهم 
الصفراء، بدوافع ال تخلو من احلقد 

والتعصب ضد كل الدول التي تتبّنى نشر 
التسامح ومحاربة التطّرف.

وال يوجد عربي عاقل يسعى إلى تخريب 
العالقات بني الدول العربية، إال إذا كان 

ينتمي إلى جماعة اإلخوان اإلرهابية ويوالي 
حليفتها قطر، الداعم األول والراعي الرسمي 

في منطقتنا جلماعات التكفير واإلرهاب 
والتخريب، وفي مقدمتها اجلماعة اإلخوانية، 

التي لم يتخّرج من بني صفوفها منذ نشأتها 
مفكر أو عالم أو أديب أو مصلح اجتماعي، بل 

قّدمت لنا رموز التكفير واإلرهاب واخلداع.
فشلت مساعي الدوحة لالصطياد في 

املاء العكر، وتعّرض من اختطفوا إعالمها 
لفضيحة كشفت زيفهم وخداعهم، وجاء 

تصريح وزير اخلارجية املغربي واضحًا، 
حيث جنح بكلمات قليلة في هدم ما حاولت 

قطر أن تبنيه من أكاذيب وإشاعات.

ومن يتابع إعالم الدوحة إجماال، ال شك 
أنه يقرأ بني سطور أكاذيبه وإشاعاته، 
ما يوحي بأن مضامني أخبار اإلخوان 

مجرد أمنيات وأحالم، تراودهم وتراود من 
ميّولهم ويؤّيد مخططاتهم. وأبرز ما يتمناه 
اإلخوان أن يجدوا ثغرات في متاسك الدول 

وحتالفاتها الصلبة، فإذا لم تتوفر يحاولون 
صناعاتها باإلشاعات واألوهام وإثارة 

الرأي العام، والتمهيد للمجتمعات بالتدريج 
لتصديق إشاعات ال وجود لها، إال في مخّيلة 

غرفة األخبار املظلمة، وفي مطابخ األدوات 
اإلعالمية الصفراء، التي أدمنت قطر متويلها 
واالعتماد عليها، ورفدها بكوادر مدربة بشكل 

جيد على بث احلقد والكراهية.
تبلور التحالف بني املال القطري 

وأيديولوجيا جماعة اإلخوان منذ سنوات، 
ومت جتسيده على هيئة مطبخ إعالمي 

فاسد، مهمته تلفيق وتسويق األوهام ونشر 
اإلشاعات واألكاذيب، التي تستهدف كل من 

أحبط مشروع اإلخوان في املنطقة.
ويشّكل اخلالف بني دول الرباعية العربية 

مع قطر ترجمة لرفض النهج القطري، الذي 
يصر على خدمة مشروع اإلخوان التخريبي، 

من خالل التمويل وإتاحة املطبخ اإلعالمي 
القطري وأدواته بالكامل، ووضعه في يد 

الكوادر اإلعالمية اإلخوانية.

أبرز ما تدربت عليه عناصر اإلخوان 
في اجلانب اإلعالمي، مواصلة استهداف 

اإلمارات والسعودية، وحتويل أمنيات 
ورغبات اإلخوان في نشر الكراهية والفوضى 

والعنف وتفكيك الدول واستهداف عالقاتها 
الدبلوماسية، إلى أخبار وبرامج، وكلها 

ذات جاهزية مشبوهة من حيث نوعية 
ضيوف البرامج، الذين غالبًا ما يأتون إلى 
استوديوهات التحليل والنقاش من كهوف 

احلقد والكراهية، والرغبات الدفينة في 
االنتقام من كل من فضح مشروع اإلخوان 

التدميري الذي ال ترحب به الشعوب 
املستقرة.

رّكز مطبخ إعالم اإلخوان في قطر قبل 
أيام على موضوعني. مت جتييش أدوات 

القنوات واملواقع والصحف واحلسابات على 
شبكات التواصل االجتماعي ألجلهما، وهما 
موضوع زيارة بابا الفاتيكان إلى اإلمارات، 

واملوضوع املتعلق باملزاعم بشأن أزمة 
متخّيلة ووهمية بني اململكة املغربية من جهة، 

اإلمارات والسعودية من جهة أخرى. وهذه 
أحدث أكاذيب إعالم اإلخوان املمول من قطر.

كان البعض يعتقد أن وصف وسائل 
إعالم قطر بالوسائل الصفراء احلاقدة، فيه 

مبالغة وقدر من التجّني، ولكن بعد تزايد 
احلمالت املوجهة بقصد نشر اإلشاعات 

وتخريب أمن املجتمعات واستهداف 
العالقات الثنائية بني الدول لصالح جماعة 

إرهابية، يتأكد مبا ال يدع مجاًال للشك 
أن اإلعالم الذي متوله قطر موجه خلدمة 

التطرف وتعبيد الطريق أمام أحالم اإلخوان 
التي تدور حول الهيمنة والتسّلط واستهدف 

استقرار الشعوب.
وبالنسبة لتغطية اإلعالم القطري لزيارة 

البابا فرنسيس إلى أبوظبي، لم يختلف 
احلال كثيرًا عن أسلوب الصحافة الصفراء. 
فأثناء زيارات البابا السابقة لبعض الدول 

العربية لم تلفت تلك الزيارات انتباه اإلعالم 
القطري، ولم يعّلق عليها أو يهتم بها كما 

فعل مع زيارة البابا لإلمارات.
كان حدث الزيارة استثنائيا، وعملت 

اإلمارات بجهد من خاللها على نقل رسالة 
تسامح حضارية تعيد بناء صورة اإلسالم 
واملسلمني في املخيلة الغربية، بعد أن مت 

تشوية صورة املسلمني من قبل اإلرهابيني 
وأعمالهم اإلجرامية. لكن احلقد يعمي اإلعالم 

القطري دائما، رغم أن زيارة البابا حتسب 
ملنطقتنا بشكل عام، وليس لإلمارات فقط.

متادى اإلعالم القطري في تقدمي تغطية 
هدفها التشويه واستعارة منطق املتطّرفني، 
بعكس األهداف والتطلعات اإليجابية التي 

سعت دولة اإلمارات إلى تأكيدها أثناء 
استقبالها بابا الفاتيكان. ويبقى هناك 

فرق دائمًا بني من يسعى إلى نشر السالم 
والتسامح ونبذ التعصب وتعزيز التعاون 

على املستوى العاملي، وبني من يكّرس أمواله 
ووسائل إعالمه لتعميق الكراهية وخدمة 

التطّرف ونشر الفكر الظالمي.
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{تاريـــخ الكتلة معـــروف بالوطنية، ومواقفها مبنيـــة فقط على مصالح الوطن. لـــم تقبل أي مرة 

بتمويل خارجي، ولم يحقق أي كتلوي يوما ثروة من السياسة}.

كارلوس اّده
رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

إضاءة شمعة في الظلمة اللبنانية سيادة فنزويال بين 

قوسين

} ولد ”حزب الكتلة الوطنية“ مع االستقالل 
في العام 1943. يعود اآلن إلى احلياة 

السياسية اللبنانية بعد غياب طويل استمّر 
نحو تسعة عشر عاما نتيجة وفاة الزعيم 

الوطني اللبناني رميون اّده في شهر 
أّيار – مايو من العام 2000. ما حدث في 
بيروت قبل أّيام يشبه إضاءة شمعة في 

الظلمة اللبنانية.
كان رميون اّده ينتمي إلى فئة خاصة 

ومختلفة من السياسيني اللبنانيني. كان بني 
السياسيني القالئل الذين لم يرتبط اسمهم 
يوما بالفساد أو االنتهازية أو البحث عن 
املال. فوق ذلك كّله لم يكن رميون اّده ذلك 

املاروني الالهث إلى رئاسة اجلمهورية. كان 
فوق ذلك. كان أهّم ما فيه أّنه لم يقبل بأن 

يكون رئيسا للجمهورية بأّي ثمن. ال يتجاوز 
عدد السياسيني املوارنة الذين رفضوا أن 
يكونوا في موقع رئيس اجلمهورية، لقاء 
ثمن ما، عدد أصابع اليد الواحدة في كّل 

تاريخ لبنان.
هناك مجموعة من السياسيني ورجال 
األعمال أخذوا على عاتقهم إحياء احلزب 

الذي جّسد كّل القيم احلضارية التي مكنت 
لبنان من أن يكون بلدا مزدهرا حّتى العام 

1975، حني بدأت احلرب األهلية وحروب 
اآلخرين على أرض لبنان الذي ذهب ضحّية 
عوامل كثيرة جعلت الوضع فيه ينفجر. كان 

من أهّم هذه العوامل الوجود الفلسطيني 
املسّلح الذي أعطاه اتفاق القاهرة املشؤوم 

شرعية ابتداء من العام 1969، متهيدا 
لالنفجار الكبير في 1975.

لعّل أهّم ما رفضه رميون اّده هو حمل 
السالح. بقي حزبه خارج احلرب األهلية، 
وبقي الرجل يحّذر املسيحيني من التحّول 

إلى ميليشيا والدخول في مواجهة مع 
الفلسطينيني ومع املسلمني في الوقت ذاته. 

ميكن تعداد حسنات رميون اّده إلى ما ال 
نهاية. يكفي أّنه الزعيم املاروني الوحيد 

الذي أخذ موقفا واضحا من اتفاق القاهرة 

وصّوت ضّده في مجلس النّواب. وقتذاك، 
وافق مجلس النواب على اتفاق لم يّطلع 
على نّصه بعدما اعتكف رئيس الوزراء 

رشيد كرامي طويال.
يروي شاهد عّيان أن رميون اّده حّذر 
رشيد كرامي وهما يصعدان درج مجلس 

النّواب من النتائج التي ستترتب على 
موافقة البرملان على اتفاق القاهرة، الذي 

يعني بني ما يعنيه تخّلي لبنان عن سيادته 
على جزء من أرضه وتوفير كّل املبررات 

إلسرائيل كي تعتدي على مواقع في الداخل 
اللبناني متذّرعة بأّنها تتعّرض لهجمات 

انطالقا من األراضي اللبنانية. أجابه رشيد 
كرامي: كيف تريد من رشيد عبداحلميد 

كرامي االعتراض على اتفاق القاهرة، فيما 
وافق عليه الزعيم املسيحي فالن الفالني؟

نادى رميون اّده باكرا بـ“حياد لبنان“، 
ودعا إلى انتشار قوات دولية على طول خط 
وقف الهدنة بني لبنان وإسرائيل. كان رجال 

منطقيا. كان يعرف أن حترير فلسطني ال 
ميكن أن يكون من لبنان، وأن اتفاق القاهرة 

ليس سوى بداية اخلراب للبلد. سألته 
مّرة ما الذي كان يتطّلع إليه وما اعتراضه 

على حمل املسيحيني السالح ومواجهة 
الفلسطينيني؟ فأجاب أّنه يحلم بقيام جبهة 

مسيحية – مسلمة تعترض على الوجود 
الفلسطيني املسلح وتضع حّدا له. قال أيضا 
إن املسيحيني وحدهم ال يستطيعون مقاومة 

الفلسطينيني، خصوصا عندما يعتبر 
املسلمون أن ”الفدائيني“ صاروا جيشهم.

باختصار شديد، كان رميون اّده يؤمن 
باملنطق في وقت صار كّل من يستخدم عقله 

ويتحّلى باالعتدال يوصف بأنه مجنون. 
تعّرض أنصار رميون اّده من ”الكتلة 

الوطنية“ العتداءات طوال حرب السنتني 
(1975 – 1976). كان سبب ذلك رفضهم 

اللجوء إلى تشكيل ميليشيا خاصة باحلزب، 
على غرار ما فعل ”حزب الكتائب“ بزعامة 

بيار اجلمّيل، و“الوطنيون األحرار“ بزعامة 
كميل شمعون رئيس اجلمهورية بني 1952 

و1958.
ال تعني هذه املقّدمة الطويلة أّن املسيرة 

السياسية لرميون اّده كانت خالية من 

األخطاء، خصوصا أن الرجل اصطدم من 
دون مبّرر حقيقي بالرئيس فؤاد شهاب الذي 

سعى إلى بناء دولة مؤسسات بني 1958 
و1964. كان اعتراضه على الدور الذي بدأ 

ميارسه ضّباط املكتب الثاني (االستخبارات) 
العسكرية الذين راحوا يتدخلون في 

السياسة. عمل رميون اّده على تدمير عهد 
فؤاد شهاب مع آخرين غيره، وانضّم إلى 

احللف الثالثي مع بيار اجلمّيل وكميل 
شمعون، على الرغم من أن ال شيء كان 

يجمعه بالزعيمني املارونيني اآلخرين.
لدى وفاة رميون اّده في باريس، التي 

نفى نفسه إليها بعد اعتراضه على الدخول 
السوري إلى لبنان وتعّرضه حملاوالت 

اغتيال، لم يعد من وجود يذكر لـ“حزب 
الكتلة الوطنية“. لم يكن من وريث لرميون 

اّده غير ابن شقيقه كارلوس الذي عاش 
معظم حياته خارج لبنان ولم يستطع 

التكّيف مع احلياة السياسية في البلد 
بسبب نزاهته واستقامته ورفضه الدخول 
في أّي نوع من الصفقات… وبسبب ثقل دم 
عدد ال بأس به من اللبنانيني وسطحيتهم 

إلى حّد كبير.
ليس سّرا أن كارلوس اّده رجل عصري 

يعرف العالم بكل تعقيداته، وكان أّول ما 
قام به تخليه عن موقع ”العميد“ لـ“الكتلة 
الوطنية“ الذي يسمح له بأن يكون املرجع 
األّول واألخير في احلزب. أنهى التوريث 

وفتح املجال أمام قيام حزب عصري يؤمن 
بالدميقراطية احلقيقية وبالشفافية في 
التعاطي مع املواطن، بعيدا عن أّي نوع 

من االنتهازية والوعود الزائفة والتهييج 
الطائفي واملذهبي.

ال شّك أن املجموعة التي تعمل من 
أجل إحياء ”الكتلة الوطنية“ تضّم رجاال 
صادقني يعرفون متاما كيف تبنى الدول 
احلديثة. هذا ما توحي به امللّفات التي 

يعدون مبعاجلتها، بدءا بالفساد والزبائنية، 
وصوال إلى احملافظة على البيئة وحصر 

السالح في يد الدولة اللبنانية. لكّن مشكلة 
هؤالء ذات أبعاد عّدة. في طليعة هذه األبعاد 

أن لبنان الذي كان قائما أّيام رميون اّده لم 
يعد موجودا. في أساس كّل مشاكل لبنان 

السالح غير الشرعي مليليشيا مذهبية تابعة 
إليران. حّل السالح اإليراني مكان السالح 

الفلسطيني والسوري الذي شكا منه رميون 
اّده وسعى إلى وضع حّد له.

ال ميكن حّل أّي مشكلة قبل التصّدي 
للدولة التي أقامها ”حزب الله“ في لبنان 
والتي تسمح له بأن يقرر من هو رئيس 
اجلمهورية، وأن يكون صاحب التوقيع 

الثالث على تشكيل احلكومة اللبنانية. في 
النهاية تظّل املشكلة األكبر، التي تواجه 
لبنان حاليا، ذات طابع اقتصادي. كيف 

التعاطي مع األزمة االقتصادية التي ميكن 
أن تقضي على العمود الفقري للبنان، وهو 

النظام املصرفي، في وقت يعتبر ”حزب الله“ 
لبنان مجّرد ”ساحة“ في تصّرف إيران؟
يبقى سؤال في غاية األهّمية ال بّد 

من طرحه في مناسبة احلديث عن عودة 
”الكتلة الوطنية“، أي عودة ”حزب األوادم“ 

الذين رفضوا السالح وأي استخدام له. 
هذا السؤال هو اآلتي: كيف تصبح ”الكتلة 

الوطنية“ حزبا خارقا للطوائف وليس حزبا 
نخبويا مسيحيا. أي كيف تصبح حزبا فيه 
أعضاء من كّل املناطق والطوائف واملذاهب 

والطبقات االجتماعية؟
ال ميكن إّال الترحيب بعودة ”الكتلة 
الوطنية“ وبالروح اجلديدة الني ترافق 
هذه العودة، ولكن من دون جتاهل حجم 

التحديات املطروحة في منطقة متّر كلها، مبا 
في ذلك لبنان، مبرحلة انتقالية.

} ال تختلف مسألة فنزويال اليوم عن مسائل 
سابقة أخرى عبر تاريخ طويل من صراع 

املصالح الدامي بني املعسكر األميركي 
األوروبي، والروسي الصيني. أما االختالف 

البسيط هذه املرة عما سبق فهو باتفاق 
املصالح التركية اإليرانية مع مصالح الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني في البكاء على شعب 
فنزويال املهدد بالعدوان األميركي ”الغاشم“، 

وفي إعالن علي خامنئي ورجب طيب أردوغان 
النفير العام ضد التدخل في شؤون دولة 

مستقلة ذات سيادة.
وميكن أن نتفّهم غضب الثالثة، بوتني 

وخامنئي وأردوغان، على الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بسبب تدخله في شؤون 
فنزويال، ألن أسباب غصبهم معروفة. 

فهم، جميعا، مجموعون، بحكم املصالح 
املتحدة،على معاداة أي شيء يأتي من 

الواليات املتحدة، أيا كان، ومهما كان، خيرا 
أو شرا، صدقا أو كذبا، ومتفقون على إعالن 
احلرب على أي موقف من مواقف حكوماتها، 
حتى لو كان خالصا لوجه الله والدميقراطية 

وحقوق اإلنسان.
ولكن ليست مفهومة وال مهضومة تلك 

الدموع التي ذرفها على سيادة فنزويال 
املنتَهكة أشقاؤنا املثقفون العروبيون، عراقيني 

وأردنيني بشكل خاص، ”تضامنا كامال وغير 
مشروط مع جمهورّية فنزويال البوليفارّية 

احلّرة وشعبها املناضل بقيادة الرئيس 
نيكوالس مادورو في مواجهة الّتهديدات 

اإلمبريالّية األميركّية السافرة واملتصاعدة“، 
كما ورد في بيان أصدروه مؤخرا.

ونرفض هنا اتهامهم بأنهم واقعون حتت 
وصاية تركية إيرانية أمرتهم أو اقترحت 

عليهم إصدار ذلك البيان.
وذلك ألننا تعودنا على أن نرى شريحة 

من مثقفني عروبيني تؤمن بعقيدة واحدة 
ملخصها أن املثقف ال يكون مثقفا إال إذا كره 
الواليات املتحدة، ظاملة أو مظلومة، وإال إذا 

أحب أي حاكم يعادي الواليات املتحدة، حتى 
لو كان من أفسد من خلق الله، وأكثرهم قمعا 

وإفقارا وتهجيرا ملئات اآلالف من مواطنيه 
الهاربني من ظلمه، والهائمني على وجوههم 

بحثا عن لقمة عيش وعن أمن وكرامة.
وكان ميكن أن نحترم بكاءهم ذاك على 

سيادة ”دولة فنزويال البوليفارّية احلّرة 
وشعبها املناضل“ لو أن واحدا منهم فقط كتب 

ذات يوم كلمة واحدة عن دكتاتورية مادورو، 
ونظامه الذي أقامه بدميقراطية مغشوشة، 

كغيره من حكام قتلة آخرين ثارت عليهم 
شعوبهم ورمت بهم في أقرب سالل املهمالت.

واحملزن في هذا البعض العروبي أنه 
يتضامن مع روسيا بوتني وإيران خامنئي 
وتركيا أردوغان، وهو يرى ويسمع حرارة 

دفاع هؤالء عن مادورو وحرارة دعمهم له بكل 
سالح ووسيلة، بال كلل أو ملل، حلمايته من 

أي عقاب، وخصوصا من دعوة أممية إلى 
إجراء انتخابات شفافة يتقرر على ضوئها 
مستقبله، ومستقبل فنزويال، دون غش وال 

تزوير.
فروسيا، مثال، ال شغل لها اليوم سوى 

البكاء املر على الدميقراطية في فنزويال، 
والتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو)، 
مثلما كان ديدنها، في قرٍن من الزمان، في 

الدفاع عن جميع احلكام القتلة واللصوص، 
وال تخاف وال تستحي.

والذي ينبغي أن يقال هنا هو أننا كنا 
سنؤيد إخوتنا العروبيني هؤالء، ونضم 

تواقيعنا إلى تواقيعهم لو كانوا، بدفاعهم 
عن سيادة الدول وكرامات الشعوب، يقفون 
في خندق واحد مع أنظمة حكم دميقراطية 
حقيقية عادلة عاقلة حتترم كرامة اإلنسان، 

وتقدس حريته وأمنه ورزقه ورزق عياله، وال 
تعتدي على سيادة دول أخرى آمنة مساملة 

في العالم، وفي عاملنا الثالث املتخّلف، بوجه 
خاص. ومن حقنا هنا أن نتساءل، ما الفرق 

بني تدخل الواليات املتحدة وأوروبا، أو 
روسيا وإيران وتركيا، في فنزويال، وقبلها 
في سوريا، وقبل قبلها في ليبيا والعراق 

وأفغانستان؟
وخالصة هذا املقال أن الفرق بني الرئيس 
نيكوالس مادورو وبني خصمه خوان غوايدو 

هو أن هذا ألميركا وحلفائها األوروبيني، وذاك 
لروسيا والصني وإيران وتركيا. أليس هذا هو 

اخلبر اليقني؟

فشلت مساعي الدوحة لالصطياد 

في الماء العكر، وتعرض من اختطفوا 

إعالمها لفضيحة كشفت زيفهم 

وخداعهم، وجاء تصريح وزير الخارجية 

، حيث نجح بكلمات 
ً
المغربي واضحا

قليلة في هدم ما حاولت قطر أن تبنيه 

من أكاذيب وإشاعات

ما الفرق بين تدخل الواليات المتحدة 

وأوروبا، أو روسيا وإيران وتركيا، في 

فنزويال، وقبلها في سوريا، وقبل قبلها 

في ليبيا والعراق وأفغانستان

 الترحيب بعودة {الكتلة 
ّ

ال يمكن إال

الوطنية} وبالروح الجديدة الني 

ترافق هذه العودة، ولكن من دون 

تجاهل حجم التحديات المطروحة في 

 كلها، بما في ذلك لبنان، 
ّ
منطقة تمر

بمرحلة انتقالية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

إبراهيم الزبيدي

قوس

كاتب عراقي

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



} لنــدن – كشفت وزارة االقتصاد الهولندية أن 
42 شركة بريطانية حولت مقارها من بريطانيا 
إلى هولندا خالل العام املاضي بسبب مخاوف 
اخلروج الوشـــيك من االحتـــاد األوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق.
ويضـــاف ذلك إلى 18 شـــركة أخـــرى نقلت 
مقارها مـــن بريطانيـــا إلى هولندا عـــام 2017 
لتكون هولندا من أكثـــر دول االحتاد األوروبي 
اســـتفادة من البريكســـت قبل إمتامه. ومن بني 
املؤسســـات التـــي أدارت ظهرهـــا لبريطانيـــا 

وكالـــة الـــدواء األوروبيـــة التي نقلـــت مقرها 
إلى أمســـتردام، إضافة إلى مجموعتي سوني 
وباناسونيك اليابانيتني اللتني نقلتها املقرات 

األوروبية أيضا إلى هولندا.
وذكر التقرير السنوي لوكالة االستثمارات 
اخلارجية في هولندا إن هناك 250 شركة أخرى 
تخطط لنقل مقراتها إلى هولندا بسبب خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
في هذه األثناء تنشـــغل أملانيا بالتداعيات 
القاســـية للبريكســـت بعد أن أظهرت دراســـة 

حديثـــة أن خروج بريطانيا بشـــكل غير منظم، 
مـــن شـــأنه أن يهدد وظائف أكثر مـــن 100 ألف 

شخص في أملانيا.
ســـونتاغ“  أم  ”فيلـــت  صحيفـــة  ونشـــرت 
األملانية األســـبوعية في عددهـــا الصادر أمس 
تلك الدراســـة التي شـــارك في إجرائها كل من 
معهـــد ”اليبنيتس� األملاني ألبحـــاث االقتصاد 

وجامعة ”مارتني لوتر“ في شرق أملانيا.
ونســـبت الصحيفة إلى أوليفر هولتمولر، 
أحـــد القائمني على الدراســـة، قولـــه إن ”تأثير 
حـــدوث خـــروج غيـــر منظـــم لبريطانيـــا على 
إجمالي العمالة لن يكون كبيرا على هذا النحو 
في أي دولة أخرى مثلما هو احلال في أملانيا“.

ويكمـــن الســـبب فـــي أن أملانيـــا مـــن أكبر 

املصدريـــن األوروبيـــني إلـــى بريطانيـــا ومن 
املتوقع أن تتأثر بشدة من احتمال فرض رسوم 
جمركية على صادراتها إلى السوق البريطانية 

بعد حدوث خروج دون اتفاق.
وأضـــاف هولتمولـــر أن حســـاب احملاكاة 
التي قام بها العلماء في الدراســـة شـــملت فقط 
التأثيـــرات التي ميكـــن أن ترجع إلـــى انهيار 

الصادرات الناجت عن خروج بريطانيا.
وأظهـــرت الدراســـة أن قطـــاع الســـيارات 
ســـيكون األكثر تأثرا مـــن تراجـــع الصادرات 
األملانيـــة إلـــى بريطانيا، ولذلك فـــإن كثيرا من 
الوظائف في مركز شركة ”فولكس فاغن“ مبدينة 
فولفســـبورغ ومركز شـــركة ”بي.أم دابليو“ في 

بافاريا السفلى جنوب أملانيا ستكون مهددة.
وجـــاء في الدراســـة أيضـــا أن كثيـــرا من 
املوظفـــني في مقاطعة بوبلينجن في والية بادن 
فورمتبرغ جنوب أملانيا، والتي توجد بها مثال 
شركات تقنية مثل آي.بي.أم وسيمنز وشركات 
صناعـــة ســـيارات، يشـــعرون باخلـــوف على 

وظائفهم.
وأشـــارت إلـــى احتمـــال مواجهـــة مخاطر 
مماثلـــة أيضا فـــي بعض مناطق والية شـــمال 
الراين فيســـتفاليا، غرب أملانيـــا، حيث مقرات 
الكثيـــر من الشـــركات متوســـطة احلجم، التي 

تعمل في صفقات خارجية.
كما كثفت إســـبانيا استعداداتها لتداعيات 
البريكســـت حيث وافقت احلكومة اإلســـبانية 
نهاية األســـبوع املاضي على قرار بتعيني 1735 
موظفا جديدا للتعامل مـــع تداعيات االنفصال 
البريطانـــي، خاصـــة فـــي مجـــاالت احلـــدود 

والرقابة اجلمركية.
وتريد احلكومـــة تعيني األغلبيـــة العظمى 
من هـــؤالء املوظفني قبل موعد البريكســـت في 
29 مـــارس املقبل (آذار)، بغـــض النظر عما إذا 
كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع االحتاد 

األوروبي بشأن اخلروج من عضويته أم ال.

وقالـــت حكومـــة مدريـــد فـــي بيـــان عقب 
اجتماعهـــا األســـبوعي إن ”اإلدارة لديهـــا اآلن 
الوســـائل الالزمة للتعامل مع إطـــار العالقات 
بعـــد خـــروج بريطانيا من االحتـــاد األوروبي، 
لكن عليهـــا أن تعزز توافر موظفـــي الدولة في 

قطاعات بعينها“.
وتســـعى إسبانيا ألن يكون لديها املزيد من 
املوظفني في املطارات واملوانئ، فضال عن تعزيز 
الرقابـــة على الصحـــة النباتية فـــي الواردات 
والصادرات، إضافة إلى مســـاعدة البريطانيني 
الذين يعيشـــون في البالد، والذين يقدر عددهم 

بنحو 300 ألف ومن بينهم متقاعدون.
وهناك أيضـــا 33 ألف بريطاني يقيمون في 

جبل طارق عند الطرف اجلنوبي إلسبانيا.
وصـــوت ســـكان جبل طـــارق، الذين يعتمد 
اقتصادهـــم على حدود مفتوحة مع إســـبانيا، 
بأغلبيـــة كاســـحة لصالح البقاء فـــي عضوية 
االحتـــاد األوروبي في االســـتفتاء الذي أجرته 
بريطانيا في 23 يونيـــو 2016، لكنهم من املقرر 

أن يغادروا التكتل على أي حال.
وتكمن أكبر تداعيات البريكســـت في موجة 
هروب املصـــارف من بريطانيا حيث تتســـابق 
مـــدن أوروبيـــة لتحقيـــق مكاســـب مـــن كارثة 
البريكست، حيث تخشـــى البنوك واملؤسسات 
املاليـــة مـــن فقدان جـــواز التعامل فـــي منطقة 

اليورو إذا بقيت في بريطانيا.
وكان تقريـــر ملؤسســـة إرنســـت أنـــد يونغ 
لالستشـــارات واألبحـــاث قـــد أكـــد أن متابعة 
بيانات املؤسسات املالية تشير إلى رحيل أكثر 
مـــن تريليون دوالر من األصـــول املصرفية إلى 
خارج بريطانيا حتى نهاية العام املاضي ومن 

املتوقع أن تكون قد تزايدت منذ ذلك احلني.
ومـــن املســـتبعد أن تتمكـــن بريطانيـــا من 
استعادة ما تفقده من أصول مصرفية حتى لو 
اجتهت اخليارات إلى إجراء استفتاء ثان وأدى 

ذلك إلى التراجع عن االنفصال.

} ديب - حـــذر صنـــدوق النقـــد الدولي من أن 
الدين العام يزداد بســـرعة في العديد من الدول 
العربيـــة منـــذ األزمة املالية العاملية قبل عشـــر 
ســـنوات بســـبب االرتفاع املســـتمر فـــي عجز 

امليزانية.
وقالـــت كريســـتني الغـــارد املديـــرة العامة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي علـــى هامـــش قمة 
احلكومات في دبي إنه ”لسوء احلظ فإن املنطقة 
لـــم حتقق بعد التعافي الكامل من األزمة املالية 
العاملية وغيرها مـــن االضطرابات االقتصادية 

الكبيرة التي سادت في العقد املاضي“.
وأضافت أنه ”بني البلدان املستوردة للنفط 
فقـــد حقـــق النمـــو االقتصادي حتســـنا، ولكن 
ال يـــزال دون مســـتويات ما قبـــل األزمة املالية 

العاملية في عام 2008“.
ورغم اإلصالحات املهمة في جانبي اإلنفاق 
والدخـــل مبا في ذلـــك تطبيق ضريبـــة القيمة 
املضافـــة وضرائب اإلنتـــاج ال ينخفض العجز 

املالي إال ببطء في معظم الدول العربية.
وأشـــارت الغـــارد إلى أن الديـــن العام لدى 
الـــدول العربية املســـتوردة للنفط قفـــز من 64 
باملئة من إجمالي النـــاجت احمللي في عام 2008 

إلى 85 باملئة في العام املاضي.
وأشـــارت إلـــى أن الدين العـــام في حوالي 
نصف هذه البلـــدان يتجاوز في الوقت احلالي 

90 باملئة من إجمالي الناجت احمللي.
كمـــا أكدت أن البلـــدان املصـــدرة للنفط لم 
حتقق تعافيـــا كامال من صدمة أســـعار النفط 

الكبيرة التي واجهتها في 2014.
وارتفـــع الدين العـــام في الـــدول املصدرة 
للنفط، ومـــن بينها الدول الســـت األعضاء في 
مجلس التعـــاون اخلليجي، مـــن 13 باملئة إلى 

33 باملئـــة مـــن إجمالي النـــاجت احمللي مدفوعا 
بانهيار أســـعار النفط الذي بـــدأ منتصف عام 

.2014
وترى الغارد أن حكومات املنطقة قد يغريها 
إعطـــاء أفضلية للمشـــاريع الضخمـــة بدال من 
االســـتثمار فـــي املـــوارد البشـــرية وإمكانيات 

اإلنتاج.
وأعلنت الســـعودية، وهي أكبر اقتصاد في 
منطقة الشـــرق األوســـط، خططا للمضي قدما 
في ثالثة مشـــروعات عمالقة، مـــن بينها مدينة 
نيـــوم، التي أعلن عنها ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان باستثمارات قدرها 500 مليار دوالر.
وتؤكد الغـــارد أن من الشـــائع فـــي أنحاء 
املنطقـــة أن متـــول صناديق الثروة الســـيادية 
مشـــروعات بشـــكل مباشـــر، متجـــاوزة عملية 
امليزانيـــة الطبيعيـــة، بينمـــا لـــدى الشـــركات 

اململوكـــة للدولة في بعض البلدان مســـتويات 
مرتفعة من االقتراض خارج املوازنة.

والشـــهر املاضـــي، خفض صنـــدوق النقد 
توقعاتـــه للنمـــو االقتصادي للســـعودية، أكبر 
مصـــدر للنفـــط فـــي العالـــم، وملنطقة الشـــرق 
األوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار 
النفط مجـــددا وانخفاض اإلنتـــاج والتوترات 

اجليوسياسية.
ومـــع ذلك، رحبـــت الغـــارد خـــالل كلمتها 
بإصالحـــات اإلنفـــاق واإليرادات مبـــا في ذلك 
تطبيق الســـعودية واإلمـــارات ضريبة القيمة 

املضافة والضرائب االنتقالية على السلع.
ولكنهـــا دعت إلـــى املزيد مـــن اإلصالحات 
وإجراءات مكافحة الفساد واملزيد من الشفافية. 
وقالت إن ”املســـار االقتصادي القادم للمنطقة 

محفوف بالتحديات“.

ويعتقد الصندوق أن الدول املصدرة للنفط 
ميكنها أن حتذو حذو دول أخرى غنية باملوارد، 
مثل تشـــيلي والنرويج، في اســـتخدام القواعد 
املاليـــة حلماية األولويات، ومـــن بينها اإلنفاق 
على الرعايـــة االجتماعية، فـــي مواجهة تقلب 

أسعار السلع االستهالكية.
وعكســـت الضبابيـــة، التي حتيـــط بآفاق 
النمـــو في جميع الدول املصـــدرة للنفط حترك 
دول نحو التحول بســـرعة إلى الطاقة املتجددة 
خـــالل العقود القليلة اجلديدة، ومبا يتماشـــى 

مع اتفاق باريس حول تغير املناخ.
وفـــي هذا اإلطـــار، دعت مديـــرة الصندوق 
الـــدول املصدرة للنفـــط إلى اســـتخدام الطاقة 
املتجددة في العقود املقبلة متاشيا مع اتفاقية 
باريـــس للتغير املناخي التي تنص على خفض 

االنبعاثات الضارة بالبيئة.

اقتصاد

الصندوق يحث الدول 

النفطية على استخدام 

قواعد مالية كما هو الحال 

في تشيلي والنرويج

أوليفر هولتمولر:

انعكاسات البريكست على 

ألمانيا سوف تكون أكبر 

من أي بلد آخر

اليمن يسعى لتصدير

75 ألف برميل يوميا
} لندن – قال وزير النفط اليمني أوس عبدالله 
العود أمـــس إن احلكومة تأمـــل بزيادة إنتاج 
البالد من اخلـــام إلـــى 110 آالف برميل يوميا 
خالل العام احلالـــي وأن تصل الصادرات إلى 

75 ألف برميل يوميا.
وأضـــاف أن احلكومـــة الشـــرعية تســـعى 
للحفاظ ”على اإلنتاج من أربع مناطق وتخطط 
ملد خـــط أنابيب إلـــى بحر العرب الســـتئناف 
بعد ســـنوات من  التصدير من هـــذه املناطق“ 
إغـــالق مرفـــأ تصدير رئيســـي وخـــط أنابيب 

بسبب احلرب.
وكان اليمن ينتج نحو 50 ألف برميل يوميا 
فـــي العام املاضي مقارنـــة مع حوالي 127 ألف 
برميل يوميا في املتوسط في عام 2014. وصدر 

اليمن بعض كميات النفط العام املاضي.
وتســـيطر حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي على مدينة عدن الســـاحلية في اجلنوب 
واملناطق التي تضم حقـــول النفط والغاز، في 
حني تســـيطر جماعـــة احلوثـــي املتحالفة مع 
إيران علـــى العاصمـــة صنعاء ومينـــاء رأس 

عيسى النفطي على الساحل الغربي.
وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ عام 2015 
حني تدخل حتالف تقوده الســـعودية في حرب 

اليمن سعيا إلعادة حكومة هادي للسلطة.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة األميركية، 
تصل احتياطيـــات اليمن املؤكـــدة إلى نحو 3 

مليارات برميل.
وقال الوزير إن اليمن يريد أيضا استئناف 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال الذي توقف نتيجة 
احلرب مؤكدا أن األمور بدأت تعود لطبيعتها، 

متمنيا أن يكون 2019 عاما جيدا لليمن.
وتوقـــع أن يرتفـــع إنتاج الغـــاز الطبيعي 
املســـال في العام احلالي إلـــى 6.7 مليون طن 

وأنه ميكن تصدير نصف هذه الكمية.
وقال ”نأمل أن نصدر كل إنتاجنا من الغاز 
الطبيعي املســـال للعمالء في آسيا بحلول عام 
�2020، مشـــيرا إلى أن شركات من بينها توتال 
وهنت أويل األميركية وشركات كورية جنوبية 

تدير مشروع الغاز الطبيعي املسال.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة أن االقتصـــاد 
اليمني شـــهد أعنف موجة ارتفاع في أســـعار 
الســـلع األساســـية منذ بدء احلرب الدائرة في 
اليمـــن قبـــل أربعة أعـــوام حيث بلغ متوســـط 

الزيادة في أسعار تلك السلع 28 باملئة.
ووفـــق تقرير صـــادر عن مركز الدراســـات 
واإلعـــالم االقتصـــادي كانت البـــالد على بعد 
خطوة واحدة مـــن إعالنها بلد املجاعة بعد أن 
هوى ســـعر العملة احمللية بنســـبة تفوق 400 

باملئة قبل أن يتحسن بصورة نسبية.

{حركة أصحاب الســـترات الصفراء في فرنســـا أثبتوا أن التحول إلى الطاقة النظيفة ال يجب أن 

يكون على حساب المواطنين، الذين يعتبرون قدرتهم الشرائية أولوية لهم}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{كاسترول تستهدف حصة تصل إلى 7 بالمئة من سوق زيوت السيارات في مصر خالل عامين 

وستستثمر 100 مليون جنيه سنويا لدعم أنشطة التوزيع}.

ماريو ميفسود
نائب رئيس شركة كاسترول للشرق األوسط

ــــــي صافرات  ــــــدوق النقد الدول ــــــق صن أطل
اإلنذار من االرتفاع املتسارع للدين العام 
في عدة دول عربية بسبب سوء السياسات 
ــــــة، في وقت أكــــــد فيه أن الدول  االقتصادي
املصدرة للنفط لم تخــــــرج بعد من صدمة 

تراجع األسعار في األسواق العاملية.

ــــــي فوضوي، لكنها  تنشــــــغل دول االحتاد األوروبي باالســــــتعداد لتداعيات طالق بريطان
تتســــــابق أيضا جلني بعض املكاســــــب اجلانبية من خالل استقبال الشركات الهاربة من 

بريطانيا بسبب تلك التداعيات.

صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام للدول العربية

[ الغارد تؤكد أن الدول المصدرة للنفط لم تخرج من صدمة تراجع األسعار 

[ الطالق الفوضوي يهدد وظائف 100 ألف ألماني  [ إسبانيا تعين 1735 موظفا لمواجهة تداعيات البريكست

لبنان تحت أكبر جبال الديون

شركة أخرى تخطط لالنتقال 

من بريطانيا إلى هولندا 

بحسب وكالة االستثمارات 

الخارجية الهولندية
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البريكست يهدد ماكينة الصناعة األلمانية

البريكست يطرد 42 شركة من بريطانيا إلى هولندا
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} الرياض - تترقب باكستان الزيارة التاريخية 
لولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
بعـــد أن أدارت بوصلتهـــا االقتصاديـــة إلـــى 
الرياض عابرة إيران احملاذية لها من الشـــرق، 
مبا متثله من مشـــكلة جيوسياسية في منطقة 

الشرق األوسط.
وبينما أكـــد مصـــدران ســـعوديان لوكالة 
الصحافة الفرنسية أمس أن ولي العهد سيزور 
إســـالم آباد في الفترة املقبلة دون موعد محدد، 
إال أن مصـــادر قالت الشـــهر املاضي إن الزيارة 

ستكون في نهاية فبراير اجلاري.
وتطمح إسالم آباد إلى اجتياز البعض من 
املشكالت وهي تقف على عتبة عقد اتفاقيات مع 
الرياض بقيمة 13 مليار دوالر بشأن االستثمار 
ودعم ميزان املدفوعات ومعاجلة تأخر تســـليم 

شحنات النفط من السعودية واإلمارات.
الباكســـتاني  الـــوزراء  رئيـــس  ويتوقـــع 
عمران خان توقيـــع مذكرة تفاهم خالل الزيارة 
بشـــأن إطار الســـتثمارات ســـعودية بقيمة 10 
مليارات دوالر، خاصة فـــي مجال تكرير النفط 
والبتروكيماويـــات والطاقـــة املتجـــددة وكذلك 

التعدين.
ومـــن أبـــرز تلـــك االســـتثمارات ســـتكون 
مصفـــاة لتكرير النفط في مينـــاء مدينة غوادر 
االســـتراتيجية، الوجهة النهائية في ما يعرف 
الباكســـتاني  الصينـــي  االقتصـــادي  باملمـــر 
الضخم، الـــذي ال يبعد كثيرا عن ميناء جابهار 

اإليراني.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية ملسؤول 
كبيـــر فـــي وزارة املالية الباكســـتانية قوله إن 
”نتائـــج احملادثـــات حتى اآلن إيجابيـــة للغاية 
وستكون هذه من أكبر االستثمارات السعودية 

على اإلطالق في باكستان“.
وكانـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 
أوردت الشهر املاضي أن السعودية واإلمارات، 
أكبر شـــريك جتاري إلســـالم آباد في الشـــرق 
األوســـط، عرضتا اســـتثمارات وقـــروض على 

باكستان بقيمة 30 مليار دوالر.
ويتوقع اخلبير االقتصادي فضل البوعينني 
أن توفر االســـتثمارات الســـعودية لباكســـتان 
شـــريان حيـــاة القتصادها املتعثـــر، والتي من 
املرجح أن تؤدي إلى زيادة التباعد في عالقاتها 

مع إيران املجاورة.
وقـــال إن ”هـــذه االســـتثمارات تأتي ضمن 
منظومـــة دعـــم اقتصادية تســـعى الســـعودية 
مـــن خاللها للتخفيف من ضغـــوط الديون على 
باكســـتان وشـــح العمالت األجنبيـــة وضعف 

النمو االقتصادي“.

وأكـــد أن الرياض تســـعى أيضـــا لتحقيق 
أهداف استراتيجية وجتارية من استثماراتها 

في مشاريع مصفاة النفط والبنى التحتية.
وكانت كل من السعودية واإلمارات قد قامت 
بإيـــداع 6 مليـــارات دوالر مناصفة فـــي البنك 
املركـــزي الباكســـتاني لتعزيز الســـيولة ودعم 

العملة احمللية املتدهورة.
وقامـــت الدولتان أيضـــا بتأجيـــل دفعات 
بقيمـــة 6 مليار دوالر من مســـتحقات الواردات 
النفطية، مع فشـــل باكستان في احلصول على 

قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
وزار خـــان الســـعودية مرتـــني منـــذ توليه 
منصبـــه في يوليـــو 2018، إذ حضر في أكتوبر  
منتدى استثماريا في الرياض، بينما زار وزير 
الطاقة الســـعودي خالد الفالح غوادر الشـــهر 

املاضي وتفقد موقع مصفاة النفط املقترحة.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن الفالح قوله 
حينهـــا إن بالده ”تـــدرس إمكانية بناء مصفاة 
للنفـــط وملحـــق للبتروكيماويات فـــي املدينة 

بكلفة 10 مليار دوالر“.

ويؤكـــد البوعينني أن الســـعودية تســـعى 
لتوســـيع اســـتثماراتها في املصافـــي لتأمني 
حصة واستدامة لصادراتها النفطية بعيدا عن 

املنافسة العاملية.
وكغيرها من الدول املصّدرة للنفط، ســـعت 
السعودية لالســـتثمار بشكل كبير في مشاريع 
مصافـــي النفـــط والبتروكيماويـــات في أنحاء 
العالـــم، بهدف ضمـــان مشـــترين طويلي األمد 

للنفط الذي تنتجه.
ويقـــول خبـــراء إن خـــط نفـــط مقترحا من 
غـــوادر إلـــى الصني ســـيخّفض الوقـــت الذي 
تستغرقه اإلمدادات من أربعني يوما في الوقت 

احلالي إلى سبعة أيام فقط.
ومت تطويـــر مينـــاء غـــوادر الباكســـتانية 
في إطار مبـــادرة طرق احلريـــر اجلديدة التي 
أطلقتها الصـــني في عام 2013 باســـم ”احلزام 

والطريق“.
ويـــرى اخلبيـــرة الســـعودي البوعينني أن 
باكســـتان حتتاج إلى شريك لدخوله كمستثمر 
ثالـــث، باإلضافـــة إلى الصني، قـــادر على ضخ 

األموال الالزمة.
وحتـــى اآلن، رفضـــت بكني دخول شـــركاء 
في املشـــروع مثل السعودية واإلمارات. ويقول 
جيمس دورســـي اخلبير في شؤون املنطقة إن 
هذا يأتي بعد دعوات من خان إلى إعادة هيكلة 
االستثمارات الصينية لتضم الزراعة وقطاعات 
أخـــرى مع توفير فرص عمل جديدة وليس فقط 

البنى التحتية.

ويرى دورســـي أن أي استثمار سعودي في 
غوادر ســـتكون له أبعاد جيوسياسية، السيما 
وأن اجلـــزء اآلخر من التمويالت ســـيذهب إلى 
محافظـــة بلوشســـتان املجـــاورة للحـــدود مع 

إيران.
ودشـــنت طهران أواخر العام املاضي مرفأ 
جابهـــار الذي يوفر طريقا رئيســـيا لإلمدادات 
إلى أفغانستان، التي ال متلك أي منافذ بحرية.

ويتوقع محللون باكستانيون تدفق نحو 5 
مليارات دوالر في التجارة األفغانية عبر املرفأ 
بعد أن بدأت الهند خالل ديســـمبر املاضي في 

التعامل مع حركة امليناء التشغيلية.
وترى نيودلهي في املرفأ، الذي يبعد حوالي 
70 كلم فقط عن غوادر طريقا رئيســـيا إلرســـال 
اإلمدادات إلى أفغانستان وتعزيز جتارتها مع 

آسيا الوسطى وأفريقيا.
وتشـــعر باكســـتان بالقلق من أن العالقات 
املتدهـــورة مـــع طهـــران مـــن املمكـــن أن تتيح 
جلارتها الهند فرصة تقويـــض 45 مليار دوالر 

متاحة لها.
وليـــس مـــن املتوقـــع أن تتدّخـــل الرياض 
في اخلـــالف الهندي الباكســـتاني، حيث متلك 
الســـعودية أيضا اتفاقات طاقة اســـتراتيجية 
كبـــرى مع نيودلهي التي يتســـارع فيها الطلب 

على النفط.
وكانت الرياض قد وقعت في أبريل املاضي 
اتفاقا بقيمـــة 44 مليار دوالر لبناء مصفاة نفط 

ضخمة ومجمع للبتروكيماويات غرب الهند.
وفي محاولة باكســـتانية حلشـــد متويالت 
إضافيـــة، التقى خان أمس علـــى هامش القمة 
العامليـــة للحكومات املنعقدة فـــي دبي مبديرة 
صنـــدوق النقـــد كريســـتني الغـــارد فـــي دبي 
الستكمال املباحثات حول مفاوضات للحصول 

على إنقاذ مالي.
وتسعى إســـالم آباد للحصول على حزمة 
اإلنقـــاذ، وهي الثالثة عشـــرة لهـــا منذ أواخر 
ثمانينات القرن املاضي، من أجل معاجلة عجز 
في ميزان املعامالت اجلارية ُينذر بحدوث أزمة 

في ميزان املدفوعات.
لكـــن املباحثـــات تأجلت بفعـــل صعوبات 
في حتقيق مطالب اإلصـــالح التي يرغب فيها 
صندوق النقد، في ظل مخاوف باكســـتانية من 
أن مثل هذه اإلصالحات قد تكون قاســـية وقد 

تضر بالنمو االقتصادي.
ونسبت رويترز لوزير اإلعالم الباكستاني 
فؤاد تشودري قوله قبل اللقاء إن هذا ”سُيعطي 
فرصـــة لفهـــم آراء صنـــدوق النقـــد الدولـــي 

وسنتمكن من عرض رؤيتنا على الغارد“.
وتأتي اخلطوة في الوقت الذي تتدهور فيه 
آفاق االقتصاد الباكســـتاني الكلي، حيث جرى 
خفض توقعـــات النمو للســـنة املالية احلالية 
إلى نحو 4 باملئة من ســـتة باملئة في التوقعات 

السابقة.

} أبوظبــي– أصدر رئيس دولة اإلمارات الشيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما إلمارة 
أبوظبي، أمس قانونا يقضي بتحويل مؤسسة 

أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة عامة.
ونص القانون رقم 3 لسنة 2019 على تعديل 
الشـــكل القانوني للشركة لتصبح لها شخصية 
اعتباريـــة مســـتقلة تتمتع باالســـتقالل املالي 
واإلداري واألهلية القانونية الكاملة للتصرف.

وأشارت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية إلى 
أن القانـــون نص أيضا على حتويل مؤسســـة 
أبوظبي للطاقة إلى شـــركة مساهمة عامة وأن 
تنقل ملكية جميع احلصص واألسهم فيها إلى 

شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وســـتقوم الشركة  باملساهمة وتشجيع دعم 
املشاريع واألعمال والنشاطات في قطاعي املاء 
والكهربـــاء لتعزيـــز مركزها محليـــا ومواكبة 

تطلعات رؤية أبوظبي املستقبلية.
ومبوجـــب القانون ســـوف يتـــم نقل جميع 
األمـــوال املنقولـــة وغيـــر املنقولـــة والعقارات 
واحلصص واألســـهم في الشركات اململوكة من 
قبل دائرة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة.

كما ســـيتم نقل جميـــع صالحيـــات دائرة 
الطاقة املرتبطة أو املتعلقة بحصص أو أســـهم 
أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع 
أو نظـــام أو قرار إلـــى املؤسســـة، إضافة إلى 
جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة 
األخرى والتي سيصدر قرار بتحديدها من قبل 

السلطات املعنية.
ولم تصدر أي تفاصيل عن حجم احلصص 
التي ســـوف يتـــم طرحها لالكتتـــاب العام في 

سوق أبوظبي لألوراق املالية.

ويقول محللون إن تسارع خطوات أبوظبي 
خلصخصـــة املؤسســـات احلكوميـــة جزئيـــا 
سيؤدي إلى رفع كفاءة إدارتها وزيادة مستوى 
الشـــفافية من خـــالل مراقبـــة أدائهـــا من قبل 

املستثمرين.
وكانـــت شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنـــوك) قد باعت في نهايـــة العام املاضي 20 
باملئة من أســـهم وحدة توزيـــع الوقود التابعة 
لهـــا من خالل طرح عام أولي، جمعت من خالله 

نحو 2.8 مليار دوالر.

وتشـــجع أبوظبـــي شـــركاتها احلكوميـــة 
مســـعى  فـــي  البورصـــة،  فـــي  اإلدراج  علـــى 
جلـــذب مســـتثمرين أجانب من خـــالل عمليات 
اخلصخصـــة، لتعزيز كفـــاءة االقتصاد وبنائه 

على أسس مستدامة.
وقالت شـــركة مبادلة لالســـتثمار في العام 
املاضـــي إنهـــا تتوقـــع إدراج شـــركة اإلمارات 
العامليـــة لألملنيوم، أحد أكبـــر منتجي األملنيوم 

في العالم، خالل العام احلالي.
وأكـــد نبيل الرنتيســـي املدير العام لقســـم 
الوســـاطة في ميناكـــورب أن عمليـــات الطرح 
العـــام احلكوميـــة ”ستشـــجع كيانـــات أخرى 
لطرح أسهمها وجمع سيولة لألنشطة احلالية 

والتوسع“. 

} الريــاض - ألقت احلكومة الســـعودية طوق 
جنـــاة للشـــركات احمللية من القطـــاع اخلاص 
بتخصيـــص دعـــم إضافي يجنبهـــا التداعيات 

السلبية لرسوم تشغيل العمالة الوافدة.
وقال أحمد ســـليمان الراجحي وزير العمل 
فـــي تغريدة على حســـابه في موقـــع تويتر إن 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وافق على مبادرة 
”الفاتورة املجمعة“ ضمن خطة موسعة لتحفيز 
القطـــاع اخلـــاص، الذي تراهن عليـــه الرياض 

كأحد أعمدة برنامج اإلصالح االقتصادي.
وأوضح أن اخلطوة ستدعم منشآت القطاع 
اخلاص من خـــالل تغطية الزيـــادة في املقابل 
املالـــي لرســـوم العمالة الوافـــدة للعامني 2017 

و2018 .
وطبقا للمرسوم امللكي، خصصت احلكومة 
حوالـــي 11.5 مليـــار ريـــال (3.1 مليـــار دوالر) 

لعملية السداد مبوجب هذا القرار.
وأكد الراجحـــي أن هذه املبادرة تأتي دعما 
للمنشـــآت وتذليال ملا قد يعترضها من معوقات 
ويســـهل حتقيـــق أهدافهـــا وحتفيزهـــا للنمو 

والتوسع في توظيف املواطنني واملواطنات.

وقالت الســـعودية في برنامجهـــا للتوازن 
املالي الـــذي أعلنت عنه في 2016 إنها ســـتزيد 
بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين ورسوم 
مرافقيهم لتشـــجيع الشركات على توظيف عدد 

أكبر من املواطنني السعوديني.
واعتبـــرت زيادة الرســـوم الســـنوية، التي 
تزيـــد تدريجيا إلـــى نهاية العـــام املقبل، مهمة 
خلطـــة الرياض في توفير عـــدد أكبر من فرص 
العمـــل وتقليص معدل البطالـــة الذي بلغ 12.8 

باملئة.
ولكـــن شـــركات القطـــاع اخلـــاص ورجال 
األعمال ضغطوا بقوة ضد ”الفاتورة املجمعة“ 
على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي 
حتتـــاج إلى عمالـــة كثيفة مثل صناعـــة البناء 
وبالنســـبة للمشـــروعات الصغيرة واملتوسطة 

احلجم. ونســـبت وكالة روتيرز لرئيس جمعية 
املقاولـــني الســـعوديني أســـامة العفالـــق قوله 
إن ”هذا القرار ســـيكون لـــه تأثير إيجابي جدا 
علـــى االقتصـــاد الســـعودي والســـيما قطـــاع 
البناء الكثيف العمالة والذي تضرر بشـــدة من 

الفاتورة املجمعة“.
ويعمـــل نحـــو عشـــرة ماليـــني أجنبي في 
الســـعودية معظمهم في مهن شـــاقة وخطيرة 
وذات راتب بســـيط ال يقبل عليها إلى حد كبير 
مواطنـــو الســـعودية البالغ عددهـــم 20 مليون 

نسمة.
وميثـــل حتويل مئـــات اآلالف من املواطنني 
العاطلـــني إلى قـــوة عاملة حتديـــا كبيرا لولي 
العهد األمير محمد بن ســـلمان، الذي يشـــرف 
علـــى السياســـة االقتصادية للســـعودية، أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
ومنـــذ 2017، دخلـــت الريـــاض فـــي طريق 
”ســـعودة“ الوظائـــف عبـــر برنامـــج متكامـــل 
يشـــمل معظم القطاعات إلحالل املواطنني بدل 

الوافدين.
ودشـــنت الســـعودية نهاية الشهر املاضي 
بوابـــة املرصد الوطنـــي للعمل، وهـــي منصة 
إلكترونية تقيس مؤشرات سوق العمل احمللية 
بالشـــراكة مع اجلهات احلكومية ذات العالقة، 
فـــي أحدث خطوة ضمن توطني العمالة احمللية 

على أسس مستدامة.
ويأتـــي إطـــالق البوابـــة ضمن مبـــادرات 
حتفيـــز القطاع اخلاص للتوســـع في التوطني، 
باعتبارهـــا إحـــدى أبرز الطرق التي ستســـهم 
في حتســـني وتطوير سوق العمل ودعم صناع 

القرار.
ووفـــق أحدث بيانـــات صادرة عـــن الهيئة 
العامة لإلحصاء حول سوق العمل، فإن مؤشر 
البطالة انخفض بشكل بسيط في الربع الثالث 
مـــن العام املاضي ليبلـــغ 12.8 باملئة بعدما كان 

عند 12.9 باملئة على أساس سنوي.
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مليار دوالر حجم األموال التي 

خصصتها الحكومة لتخفف 

رسوم تشغيل الوافدين 

للعامين الماضيين

3.1

أحمد سليمان الراجحي:

المبادرة تدعم الشركات 

وتحفزها على النمو والتوسع 

في توطين الوظائف

فؤاد تشودري:

لقاء خان بالغارد يعطي 

فرصة لفهم آراء صندوق 

النقد وعرض رؤيتنا

اقتصاد

فيصل البوعينين:

االستثمارات السعودية 

ستشكل شريان حياة 

القتصاد باكستان المتعثر

جيمس دورسي:

أي استثمار سعودي في 

غوادر أو بلوشستان ستكون 

له أبعاد جيوسياسية

حزمة استثمارات سعودية تفتح آفاق

انتعاش االقتصاد الباكستاني المتعثر

تحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة

إلى شركة مساهمة عامة

الرياض تنقذ الشركات المحلية

من عبء رسوم تشغيل الوافدين

[ اتفاقات مرتقبة بنحو 13 مليار دوالر خالل زيارة ولي العهد السعودي إلسالم أباد 
[ ترجيحات بأن تؤدي الخطوة إلى تقليص عالقات باكستان التجارية مع إيران

بوابة تدعم االقتصاد

ملكية عامة لتعزيز الكفاءة والشفافية

يرجح خبراء أن تســــــاهم حزمة االستثمارات الســــــعودية املرتقبة خالل زيارة ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان في تخفيف أزمات باكستان االقتصادية، ويجعل إسالم آباد في 
طريق مفتوح لالبتعاد أكثر عن التعامل جتاريا مع إيران التي تشكل أحد أبرز التحديات 

اجليوسياسية في الشرق األوسط.

{عام 2018 لم يكن عاما ســـعيدا بالنســـبة لمعظم مصانع السكر المســـتقلة، ومصنع الخليج 

للسكر سيستأنف التصنيع وفقا للطلب الذي ما زال غير واضح هذا العام}.

جمال الغرير
عضو مجلس إجارة شركة اخلليج للسكر اإلماراتية

{المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة تمثل 96 بالمئة من الشـــركات المســـجلة في المنطقة 

العربية لكن تمويلها األقل عالميا وال يتجاوز 7 بالمئة من اإلقراض المصرفي}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

القانون رقم 3 لسنة 2019 

يحول مؤسسة أبوظبي 

للطاقة لشركة عامة تتمتع 

باالستقالل المالي واإلداري



تكنولوجيا للنوم الهانئ وراحة البال متوفرة في األسواق
[ الحرمان من النوم أخطر أوبئة العصر التكنولوجي

محمد اليعقوبي

} ارتفعـــت وتيـــرة حتذيـــرات اخلبـــراء من 
”وباء“ العصر الذي ميثل أكبر تهديد للصحة 
العامـــة واقتصـــادات دول العالـــم، وتتجاوز 
تأثيراتـــه كل األعمـــار وكل الطبقـــات، وهـــو 
األرق املرتبـــط باملنتجـــات التفاعلية املتصلة 

بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
وبدأت الشركات الناشئة والعمالقة التي 
تســـتثمر في اخلدمات الصحيـــة تدرك قيمة 
”احلاجـــة إلـــى النـــوم“ وتعمل جاهـــدة على 
إيجاد سبل ملعاجلة الناس الذين يعانون من 

األرق ومضاعفاته اخلطيرة.
ويبـــدو أن األجهزة والتقنيـــات الرقمية، 
شـــبيهة باألطعمـــة، بعضهـــا أشـــد ضـــررا 
والبعـــض اآلخر أكثر نفعـــا، إذ يرى البعض 
من اخلبراء أن وســـيلة اخلالص تكمن أيضا 
في التكنولوجيا والتـــي مبقدورها من خالل 
مراقبـــة ما يجري فـــي أدمغتنا أثنـــاء الليل، 
كشـــف أسرار النوم، ومســـاعدة أولئك الذين 

يعانون من االضطرابات واألرق.
والحت فـــي األفق ابتـــكارات تكنولوجية 
تعد بتحســـني النوم، وبدأت بالفعل الشركات 
فـــي تســـويق منتجات تســـاعد علـــى تذليل 
صعوبات النوم، ومع دخول أســـماء جتارية 
معروفة، أصبحت هذه املنتجات أكثر تعقيدا، 
وبـــرزت العديـــد من املجســـات التـــي تراقب 
الوظائـــف احليوية لتقييم مراحل الســـبات، 
ومتـــد الهواتـــف الذكية بثروة مـــن البيانات 

حول أمناط النوم.

هيمنة على المعارض الدولية

ســـيطرت  األخيـــرة  الســـنوات  فـــي   
”تكنولوجيا النـــوم“ على املعـــارض الدولية 
التي باتت تزخر باألجهـــزة القابلة لالرتداء، 
ومنهـــا التي حتول الشـــخير والضجيج إلى 
أنغام مهدئة، واألســـرة الذكية مثل ”ســـليب 
منبـــر“ الـــذي يضبط نفســـه في الليـــل ملنع 
مستخدميه من الشـــخير، وهو سرير متصل 
بتطبيق على الهاتف الذكي لتزويد املستخدم 
مبعلومـــات عن كيفيـــة نومه، وحتـــى تذكير 
الشـــخص متى يجب عليه النـــوم، وهو قادر 
على اكتشـــاف معدالت ضربـــات القلب أثناء 
النـــوم والتنفـــس واحلركـــة، والـــذي يقـــول 
عنـــه كيلي باركـــر مدير العالمـــات التجارية 
للمنتجـــات العليا في الشـــركة بأنه الســـرير 
الوحيـــد الـــذي يذهـــب للعمل عندمـــا تذهب 

للنوم.
وتعــــول شــــركات أخــــرى علــــى العــــالج 
بالضوء، فعلى ســــبيل املثال ميكن أن تساعد 
املصابيح متغيرة األلوان مثل ”فيليبس هيو“ 
في تقليل كمية الضوء األزرق في الليل وجعل 

املنزل أكثر محاكاة للعالم الطبيعي.
وتسعى كذلك الشركات املصنعة للهواتف 
الذكية واألجهــــزة اللوحية لتطوير منتجاتها 
بغيــــة تقليل تأثيرها على نوم مســــتخدميها، 
وقد قامت شــــركة أبل مؤخــــرا بتحديث نظام 
وأضافت  التشــــغيل ios في أجهزة ”آيفــــون“ 
ميــــزة اختيارية ”اســــتخدام ليلــــي“ للحد من 
انبعــــاث الضــــوء األزرق، وذلــــك بتغيير لون 

الشاشة بعد غروب الشمس.
وفي هذا العام، أطلق معرض اإللكترونيات 
االســــتهالكية األكبر في العالــــم والذي يجري 
ســــنويا فــــي الواليــــات املتحــــدة، العديد من 
املنتجــــات التــــي من شــــأنها أن تســــاعد في 

احلصول على نوم جيد خالل الليل.
ويـــرى اخلبـــراء أن التقنيـــات التي 

حتســـني  علـــى  تعمـــل 
بشـــكل  النوم 

استباقي، ســـتصبح أكثر بروزا في السنوات 
القادمة، وستستخدم االبتكارات ملعاجلة ”وباء 
احلرمان مـــن النوم“ واحلصـــول على الراحة 
املطلوبـــة وتعزيز نوعيـــة النـــوم لدينا، ومن 
املتوقع أن يصل حجم سوق هذه املنتجات إلى 

ما يقارب 80 مليار دوالر في عام 2020.
والتقنيـــات  األجهـــزة  أظهـــرت  وقـــد 
املعروضـــة تقدما مذهال وابتـــكارات جديدة، 
ووفقـــا لـصحيفة ”يو.أس.أيـــه. توداي“، فإن 
التكنولوجيـــا املصممـــة لتحســـني نومنا قد 
زادت بنسبة 22 باملئة مقارنة بالعام املاضي، 
وتركـــز علـــى العـــالج بالضـــوء والصـــوت 
وكذلـــك جمع بيانات النـــوم من خالل أجهزة 

االستشعار التي ترصد نشاط الدماغ.
ومن بني املنتجات املثيرة لالهتمام قدمت 
الفرنســـية وهي شـــركة  مجموعـــة ”إيرغو“ 
رائدة في مجال الرعاية الصحية، طوق رأس 
يســـمى ”إيرغو نايت“، ويختلف عن األجهزة 
األخرى كونه يتم ارتداؤه أثناء النهار ملدة 20 
دقيقـــة في اليوم ولثالث مرات في األســـبوع 
طيلـــة ثالثة أشـــهر، حيـــث تقوم مجســـات 
إلكترونيـــة ”إي.إي.جي“ مثبتـــة على الرأس 
بقيـــاس موجات الدمـــاغ اخلاصـــة بالفص 
املراد تدريبه، وبواســـطة برنامج خاص يتم 
ربـــط املوجات بلعبة تظهر في شـــكل صورة 
على شاشـــة جهاز كمبيوتر، ويركز الشخص 
أفكاره لتحريك الصـــورة، وكلما كان التركيز 
علـــى املوجـــات الصحيحـــة حتســـن األداء، 
والهدف من ذلك تدريب موجات الدماغ للنوم 

بشكل أفضل.
ويقول جويرك لو لـــوس املدير التنفيذي 
للشـــركة في بيان، إن ”إيرغو نايت“ تســـمح 
للمســـتهلكني بالتمارين الرياضية للنوم في 

أي توقيت أو عادات تناسب منط حياتهم.

معالجة الحاجة للنوم

ما من شــــك فــــي أن صناعــــة ”تكنولوجيا 
النوم“ ستســــتمر في النمو باطــــراد، وتقدمي 
احللول والــــرؤى االبتكارية مــــن أجل متكني 
النــــاس من النــــوم اجليد، الــــذي يعد أحد 
األعمــــدة الرئيســــية للصحة، وغذاء 
الدمــــاغ واآلليــــة البيولوجية التي 
ال غنى عنها لدورة حياة اإلنســــان، 

وبفهمنا أكثر ألســــرار الدمــــاغ رمبا لن يكون 
مبقــــدور اجليل اجلديد مــــن املخترعني توفير 
النــــوم العميق وراحة البــــال للناس فقط، بل 
وأيضا املســــاعدة في اكتشاف أسرار األحالم 

والتحكم فيها.
ولكــــن ال يختلــــف أحــــد على أن وســــائل 

التكنولوجيــــا الرقميــــة قــــد ألقت ظال 
ثقيال على القرن العشــــرين، وحري 
أال نغفل اخلطر املتنامي لوســــائل 

االتصال احلديثــــة على الصحة 
العقلية، إذ لم تسلم غرف النوم 
من غزو األجهزة اإللكترونية، 
املفروض  مــــن  أمكنة  وهــــي 
أنها مخصصة لالسترخاء، 
األيــــام  همــــوم  ونســــيان 
ما  باحلركــــة،  املشــــحونة 
أدى إلى تفشي وباء عاملي 

جديد اسمه األرق.
 ونبه اخلبراء فــــي العديد من 

املناسبات من الولع واإلفراط في استخدام 
األجهزة اإللكترونية التــــي تدفع البعض إلى 
الســــهر حتى أوقات متأخرة مــــن الليل، وقد 
يتسبب ذلك في حدوث تأثير عكسي على منط 

نومهم وإيقاع الساعة البيولوجية لديهم.
ومن املعروف علميا أن الضوء ميثل أقوى 
محفــــز لتحويل مــــدار الســــاعة البيولوجية 
الطبيعيــــة من حالة اليقظة إلــــى حالة النوم، 
فضوء الشــــمس يؤثر على غــــدة صغيرة في 
جتويف الدمــــاغ تعرف بالغــــدة الصنوبرية، 
ويعيق إفرازها لهرمون امليالتونني املســــاعد 
على النوم، وبحلول الليل تزداد كمية الهرمون 

في مجرى الدم، ما يدفعنا إلى النعاس.
وتؤكــــد العديد من الدراســــات العلمية أن 
الضــــوء األزرق املنبثق من شاشــــات ”الليد“ 
لألجهــــزة التكنولوجيــــة احلديثــــة، يقلل من 
إنتــــاج امليالتونــــني، ما يؤدي إلــــى اضطراب 
القدرة الطبيعية لدى املرء على النوم، متسببا 
في الشعور باإلرهاق واألرق، إذ كشفت دراسة 
نشــــرت في عــــام 2017 فــــي املجلة الرســــمية 
أن استخدام وسائل  ألبحاث النوم ”ســــليب“ 
اإلعالم االجتماعية قبل النوم بنحو 30 دقيقة، 

يرتبط بالنوم املضطرب بني الشباب.
ويعـــد النوم آلية بيولوجية معقدة، إال أن 
األبحاث األخيرة متكنت من إبراز العديد من 

وظائفه، لعل أبرزها تنظيف وتصفية املشابك 
والنواقل العصبية، والتخلص من الفضالت 
الســـامة في اخلاليا الدماغيـــة، وقد أظهرت 
األبحـــاث التـــي أجريت علـــى احليوانات أن 
النـــوم يتيح التخلص من الفضالت الدماغية 
مثل مادة االميلويد التي تعد إحدى العالمات 

املرضية ملرض الزهامير.
وتلعب التكنولوجيـــا احلديثة تأثيرا 
كبيـــرا علـــى مقدار النـــوم الذي 
يحصل عليـــه البعض، 
ووفقا للدكتور أولريش 
املتخصـــص  بوهوفـــر 
في الطب الشـــمولي، فإن 
يســـتمر  عندما  اإلجهـــاد 
املســـتوى  علـــى  يـــؤدي 
التغيـــرات  إلـــى  اخللـــوي، 
اجلينية التي تصبح سامة ما 
يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

وكذلــــك مت ربط نقــــص النوم 
بالعديــــد مــــن املشــــاكل الصحية 
األخــــرى من قبيــــل أمــــراض القلب 
والبدانة والســــكري ونقــــص املناعة، وبينت 
أبحــــاث أخرى مــــدى تأثيره الســــلبي الكبير 
على مستويات متنوعة من الوظائف املعرفية 
للدماغ، مبا في ذلك مستويات االنتباه وضبط 

املشاعر والتعلم والذاكرة واإلبداع.
ويقول ديركجـــان ديجك مدير مركز بحوث 
النوم في جامعة سري البريطانية ”عدم النوم 
ميثل مشـــكلة على جميع األصعدة حيث يؤثر 
على أداء التعلم والذاكرة واألداء األكادميي“.

وتشـــير بعض اإلحصاءات إلى أن حوالي 
ربـــع البالغني فـــي الواليات املتحـــدة يعانون 
من األرق مما يؤثر بشـــكل كبير على حياتهم، 
والتكاليف املرتبطـــة باألخطاء واحلوادث في 
أماكن العمـــل باهظة، وأن عـــبء األرق يكلف 
االقتصـــاد األميركـــي حوالـــي 63 مليار دوالر 

سنويا.
وفي ضوء تلـــك العواقب الوخيمة التي قد 
يســـببها نقص واضطراب النوم، بات من امللح 
أن نعيـــد النظر فـــي عالقاتنـــا بالتكنولوجيا، 
وال يعني ذلـــك التخلص مـــن أجهزتنا الذكية، 
بـــل إن أفضل احللـــول تأتي غالبـــا من تعديل 
املمارســـات، وعندها ســـتصبح معالم العصر 

التكنولوجي احلديث أكثر فعالية واستدامة.

توفير الراحة التامة

ضبط الساعة البيولوجية منذ الصغر املساعدة على إيجاد وضعية مناسبة

وســــــائل تكنولوجية واعدة تبشر بإمكانية 
ــــــوم واليقظة عند  ــــــزان الن التحكــــــم في مي
اإلنسان لمعالجة الناس الذين يعانون من 
ــــــه الخطيرة على الصحة  األرق ومضاعفات

واالقتصاد العالمي.

غرف النوم لم تسلم من غزو األجهزة اإللكترونية، وهي أمكنة من المفروض أنها مخصصة لالسترخاء،  ما أدى إلى تفشي 
وباء عالمي جديد اسمه األرق، ولذلك يبحث عمالقة التكنولوجيا عن حل للسيطرة عليه ومعالجته.
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Tech حياة
رقمنة النوم

الشركات المصنعة 
للهواتف الذكية تسعى 
لتطوير منتجاتها بغية 
تقليل تأثيرها على نوم 

مستخدميها

} كشـــفت شـــركة لينوفو عن املنبـــه الذكي 
”ســـمارت كلـــوك“ املـــزود مبســـاعد غوغل 
الرقمي خالل مشاركتها في فعاليات معرض 

الس فيغاس لإللكترونيات.
وأوضحت الشـــركة الصينيـــة أن املنبه 
اجلديد يشـــتمل على الكثير مـــن الوظائف 
املتطورة، ويعتمد على بيانات غوغل لعرض 
املعلومـــات وتشـــغيل املوســـيقى وإظهـــار 
املعلومـــات الذكية أو مواعيد االســـتيقاظ، 
والتي تتم مواءمتها مبرونة حســـب ظروف 

الطقس واألحوال املرورية.
ومبجـــرد نطق األمـــر الصوتي ”تصبح 
علـــى خيـــر“ يقوم املنبـــه بإطفـــاء اإلضاءة 
في الغرفة وتشـــغيل جهاز اإلنذار وتشغيل 

موسيقى هادئة تساعد على النوم.

} مت الكشف مطلع السنة احلالية عن ”حلاف 
يعد بالتوفيق بني حساســـية األزواج  ذكي“ 
املختلفة للحرارة وضمان متتع كالهما بنوم 

في حرارة مثالية على نفس الفراش.
وميّكن اللحاف اجلديد الطرفني من نوم 
هانئ ومريـــح، ومن دون خالفات أو معارك، 
حيث كثيرا ما يشـــكو من يتقاســـمان نفس 
الفراش مـــن التباين بينهما فـــي ما يتعلق 
بحرارة الفراش املناســـبة، مـــا يضعف في 
النهاية عالقة الطرفني وميهد ملشاكل أعمق.
وبحسب صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، 
فـــإن اللحـــاف يوفر القـــدرة علـــى التحكم 
بحرارته، بل ميكن التحكم بحرارة كل نصف 

منه بصورة مستقلة.

املســـاعدة  يـــد  غوغـــل  شـــركة  قدمـــت   {
ملستخدميها على االستيقاظ باكرا ومغادرة 
الســـرير مـــن خـــالل إصـــدار أمـــر واحـــد 
باســـتخدام مســـاعدها الرقمـــي، ومبجـــرد 
قول ”هـــاي غوغل، صباح اخلير“، ســـيقوم 
املســـاعد الذكي بتشـــغيل األضواء وإعداد 

القهوة، وكذلك قراءة األخبار.
وتقوم الشـــركة أيضا بتحديث أداة البث 
اخلاصـــة بها، والتـــي تتيح للمســـتخدمني 
إرسال رسالة صوتية إلى مستخدمني آخرين 
من أسرهم، باستخدام جهاز مجهز مبساعد 
غوغل، مثل ”غوغل هوم“. وتعتبر هذه امليزة 
مفيدة بشكل خاص لآلباء الذين يرغبون في 
إصدار إعالن على مستوى املنزل، مثل إعالم 

األطفال بأن العشاء أصبح جاهزا.

} أعلنـــت ســـوني عـــن إطـــالق ســـماعتها 
الزجاجيـــة ”أل.أس.بي.إكـــس-أس2”، التي 
تعمل بتقنية البلوتوث في األسواق بدءا من 
مايو املقبل، وأكدت الشـــركة اليابانية أنها 
قامت بإجـــراء بعض التحســـينات التقنية 
والتصميمية على سماعتها اجلديدة مقارنة 

باملوديل السابق.
ويوفـــر تطبيق ســـوني ميزيك ســـنتر، 
وهواتـــف  أندرويـــد  لهواتـــف  املتوافـــر 
آيفـــون، إمكانية التحكم في شـــدة اإلضاءة 
وتشغيل املوســـيقى وضبط وظيفة اإليقاف 
التلقائـــي وميقاتـــي النوم. ويعمل املشـــع 
الســـلبي على توفير النغمات العميقة، كما 
ميكن االســـتفادة من وضع ضوء الشـــموع 
بالسماعة الزجاجية اجلديدة من أجل تناول 

العشاء في أجواء رومانسية حاملة.

املنتجــــات التــــي من شــــأنها أن تســــاعد في
احلصول على نوم جيد خالل الليل.

ويـــرى اخلبـــراء أن التقنيـــات التي 
حتســـني  علـــى  تعمـــل 

بشـــكل النوم 

احللول والــــرؤى االبتكارية مــــن أجل متكني
النــــاس من النــــوم اجليد، الــــذي يعد أحد
األعمــــدة الرئيســــية للصحة، وغذاء
الدمــــاغ واآلليــــة البيولوجية التي
ال غنى عنها لدورة حياة اإلنســــان،



} هل لديك حجة ضعيفة وترغب في جعلها 
حجة ال يأتيها الباطل من بين أيديها وال 
من خلفها؟ بسيطة، أمسك بالقرآن الكريم 

وانتِق آية تقارب المعنى الذي تريد إفحام 
الناس به، ولسوف تبدو حجتك ساطعة، ولن 

يستطيع أن يجادلك فيها أحد.
هل وجدت نفسك على باطل وتريد أن 
تقوم بتسويقه على أنه هو الحق المبين؟ 

بسيطة أيضا، ”قل جاء الحق وزهق الباطل، 
إن الباطل كان زهوقا“.

وهكذا، فإنك تستطيع على أن تبدو على 
حق دائما، وتضفي مقدارا من القدسية 

عليه. وإذا صادفت رعاعا أو أنصاف أميين 
إلقناعهم به، فتكفي آية أو آيتين، وكل شيء 

سيكون عال العال.
أكثر من ذلك، فإنك تستطيع أن تصبح 
نائبا. والطريق سهل. أطلق لحيتك قليال، 
واحمل مسبحة، وردد بعض اآليات التي 

تصلح لكل استخدام ولمعالجة كل القضايا، 
وسوف ترى الناخبين يصطفون النتخابك.

كل ما يجب أن تفعله، بعد ذلك، هو 
أن تتصرف وكأنك تملك الله، وأنك تمثله 

شخصيا. ولن يطول الوقت حتى تشعر بأنك 
تملك الحق في توظيف القرآن الكريم لتدعم 

به كل قول تقوله.
وإذا كان لديك أعداء، فبكل بساطة، 

تستطيع تكفيرهم. وأن تنفحهم بسلسلة من 
اآليات التي تعدهم بالويل والثبور وعظائم 
األمور. فيصغي الرعاع إليك، وقد يذهبون 

لقتلهم بالفعل.
هذا سلوك همجي للغاية. كما أنه وضيع 

للغاية أيضا. ولكنه متداول بشدة، حتى ال 
تكاد تقرأ كتابا أو مقاال من كاتب يستعمل 

اإلسالم في أغراضه السياسية، كما ال تسمع 

حديثا أو خطابا من أمثاله، إال وتجده 
مزدحما باآليات التي توزع الرحمة والبركة 

على من يشاء، وتلقي في النار بمن يشاء. وإذ 
أن اإليمان حكر على من يدعيه، فإنه يستطيع 

أن ينكره على من يشاء أيضا.
بطريقة أو بأخرى، ستجد نفسك أمام 

شخص يمثل الله. وبالطريقة التي يلقي بها 
الناس في النار، ويرسل غيرهم إلى الجنة، 

فال تستغرب ما هو أكثر من ذلك.
هذا التوظيف سائد إلى درجة أنه تحّول 
إلى أمر بديهي يمارسه كل ذي قول وحجة. 

حتى ليتم دس القرآن في الكالم دسا تعسفيا 
وكأنه ختم صدق ال سبيل إلى دحضه. وبات 
من البداهة، واالستسهال حتى أنك ال تسمع 

خطبة غير عصماء، إال وقد تلبست بآيات من 
القرآن.

نحن نفعل ذلك لتعضيد الحجة التي ال 
تعضد نفسها بنفسها. ونجرد القول من 
موضوعه وغاياته فنلبسه تجريدا آخر 

بغايات ال صلة لها بغايات النص المقدس.
هذا التلبيس عمل من أعمال الشر. 

وقد ظل يسوق الناس في مهاو كارثية في 
السياسة وفي مشاغل الحياة. وهو نوع من 
عمى البصر والبصيرة. ألنه يعمد إلى حرف 
األنظار عما يتعين النظر إليه من الحقائق. 

ويوجز فيها القول، ويرفعه إلى السماء، حتى 
ال يعود استبصارها ممكنا.

الذين يتمسحون بالقرآن الكريم، في كل 
شأن من شؤون الحياة العابرة، إنما يهينوه 

ويسيئون إليه كنص وكغاية وكمعنى.
لقد كنا، وال نزال بحاجة إلى أن نستكشف 
السبل لكي نناقش الحجة بالحجة، والنسبي 

بالنسبي، والبشري بالبشري، والفلسفي 
بالفلسفي، والعلمي بالعلمي. ال بالقرآن، ألنه 

مطلق.
القرآن الكريم كّل واحد. فإن تستخدم 

أجزاء منه لغرض نسبي وشخصنّي، تجد 
نفسك إزاء أجزاء أخرى تدحض نسبية 

الغرض، وتدحض شخصنته. األمر الذي 
يضع القرآن موضع حيرة وتساؤل وشك، بل 

وتناقض أيضا، حاشاه الله عن ذلك.
ال ترى نفسك في آيات، ثم ترى غيرك في 

غيرها. وتجرؤ على أن تباهي بما تراه، وكأن 
الله أنزلها عليك من أجل خدمة أغراضك 

الخاصة؛ فهذا توظيف دنيء.
القرآن ال ُيقرأ إال كقرآن. وال ُتقتفى أجزاء 

منه، إال في إطارها هي ذاتها. ومن أجل 
غايتها هي دون سواها. ال من أجل غاياتك. 

وال تطابق عليها إال بما يطابقها هي، وليس 
بما يطابق أهواءك.

وألنه مطلق. فال يليق بالمطلق أن ُيقرأ 
إال كمطلق. ساعتها سوف ُيذهلك بكل كلمة 

فيه، تبارك خالقه. ولسوف ترى أن الله جعله 
معجزة، وجعل في كل ركن فيه معجزة من 

نوع مختلف، وجعله متماسكا من أوله إلى 
آخره، يدل بعضه على بعضه، وال عوج فيه.
لهذا السبب، ال تقل أبدا قل ”جاء الحق 

وزهق الباطل“ ألغراضك الخاصة، أو للداللة 
على أنك صاحب الحق. فقد تكون أغراضك 

باطلة، وقد تكون أنت على باطل.
قل للذين يستعملون اإلسالم استعمال 
سياسة، كّفوا عن احتكار الله باسمه. إنه 

رب كل العالمين. وليس ربا لبشر دون بشر 

آخر آخرين. وهو أولى بهم وبحسابهم، ”وما 
أنت عليهم بمسيطر. حتى أنك لست بشيرا 
وال نذيرا“. البشير والنذير -بصفته هذه- 

جاء وأّدى وذهب. وقل للذين يتمسحون 
بالقرآن تمسح عمى بصر وبصيرة، كّفوا عن 

استخدامه في جدل. إنه معجزة في الكلّي 
والمطلق، ال في الطالع والنازل من أغراض 

البشر.
أن ُتقّدس القرآن، يعني أن تقّدسه بما 

فيه، ال أن ُتدّنسه بما فيك أو بما لديك.

نسرين رمضاني

} ال يمثـــل الجيـــش األلمانـــي اســـتثناء في 
هـــذا البلد، فهو عبارة عن صـــورة مصغرة أو 
انعكاس لـــكل األفـــكار والتجاذبـــات الممزقة 
للمجتمـــع األلماني الـــذي يتقاســـمه التطرف 
المزدوج: أحدهما بفكر إسالمي متشدد واآلخر 

بطبيعة يمينية غربية متطرفة.
فـــي الحقيقة إن هذه االنقســـامات الفكرية 
أوجدها ســـياق عالمي لعب فيـــه الصراع بين 

الثقافات والحضارات دورا بارزا.
 هذا واقع ال مفر منه كان مدفوعا باألساس 
بمختلف التطـــورات التي شـــهدها العالم في 

السنوات األخيرة.
هذه الســـياقات الدولية برزت بدءا بتزايد 
منســـوب العنـــف والهجمـــات التـــي نفذهـــا 
اإلســـالميون المتشـــددون ضد الغرب، ســـواء 
كانوا أشخاصا أو مؤسسات، ومرورا بتنامي 
موجات الهجرة بســـبب النزاعـــات التي تمزق 
عددا من مناطق العالم السيما الشرق األوسط 
وصوال إلى نشاط التيارات اليمينية المتطرفة 
في الغرب والتي يغذيها بشـــكل أساسي عنف 
الجهادييـــن وملـــف الهجـــرة، ليوقـــظ كالهما 

المارد من قمقمه.

مثـــل عناصر الجيش األلمانـــي، وفي جزء 
كبيـــر منه، مـــرآة عكســـت األفـــكار المتطرفة 
مـــن الجانبين التـــي تغلغلت داخـــل المجتمع 
األلمانـــي حيـــث أفـــادت بيانات توفـــرت لدى 
االستخبارات العســـكرية ونقلها تقرير نشرته 
مجموعـــة ”فونكـــه“ اإلعالمية بأنه فـــي العام 
الماضـــي تم التفطن إلى ســـبعة متطرفين في 
صفوف الجيـــش، كان منهم أربعـــة متطرفون 

يمينيـــون وثالثة آخـــرون إســـالميون. هؤالء 
تم تأديبهم باإلجـــراءات الالزمة وفق القانون 

وغالبيتهم غادروا الجيش.
خبر وجود متطرفين داخل الجيش األلماني 
الذي كشفت عنه صحيفة محلية تلقفته البعض 
من وسائل اإلعالم من خالل استحضار المعايير 
المزدوجة فـــي معالجة األحـــداث والمعطيات 
وذلك بالتركيز على المتطرفين اإلسالميين في 
الجيـــش وإهمال العناصر التـــي ال تقل أهمية 
عن هؤالء وهم المتطرفون اليمينيون. فألمانيا 
وكالعديد من البلدان األوروبية لم تكتسب بعد 
مناعة قويـــة ضد العنف الـــذي يرتكبه أنصار 
التيارات اليمينيـــة المتطرفة تجاه المهاجرين 
المسلمين أساسا والالجئين السيما القادمين 

من العراق وسوريا بشكل خاص.
ازدواجية معايير البعض بدت واضحة من 
خالل التركيز على المتطرفين اإلسالميين وهو 
ما كشفت عنه الدعوات المنتقدة لتأخر توظيف 
الجيش األلماني لألئمة المســـلمين واالعتماد 
عليهـــم لتقديم خطب ومواعـــظ ودروس دينية 
للمجنديـــن من المعتنقين للدين اإلســـالمي في 
خطـــوة تهدف إلـــى تحصينهم من اســـتقطاب 
الجماعـــات الجهاديـــة واالنســـياق نحو الفكر 

المتطرف.
االســـتخبارات العســـكرية التي تعد أصغر 
جهاز استخباراتي في ألمانيا، أوكلت لها مهام 
داخلية من بينهـــا منع التخريب داخل الجيش 
والبحث عـــن التوجهات واألنشـــطة المتطرفة 

بين جنود الجيش ومنع التجسس.
كشـــفت إحصائيات هذا الجهاز عن ارتفاع 
حـــاالت االشـــتباه فـــي مـــا يتعلـــق بالتطرف 
اإلســـالمي، والتـــي بلغـــت 50 حالة فـــي العام 

الماضي مقابل 46 حالة في العام السابق.
وجـــدت الدعوات إلى االعتمـــاد على األئمة 
داخـــل الجيش األلمانـــي مبرراتها في أن عددا 
هاما من المجندين مســـلمون. هذا الطرح يجد 
أيضا نوعا من المشـــروعية بالنظر إلى طريقة 
تفكيـــر األلمان أنفســـهم، حيث بين اســـتطالع 
لقياس مؤشرات  للرأي أجراه معهد ”يوجوف“ 
الرأي الشـــهر الماضي أن 48 بالمئة من األلمان 
يعتبرون أن خطر التعرض لهجمات من داعش 
فـــي أوروبا ال يزال قائما، فـــي المقابل يرى 29 

بالمئة من المستجوبين أنه صار مرتفعا.
وإلـــى جانب هـــذا التفكير هنـــاك معطيات 
أخـــرى تفـــرض نفســـها بقـــوة حـــول معالجة 

موضوع خطر التشـــدد اإلســـالمي في ألمانيا، 
وهـــو مرتبـــط باألســـاس بالقضايـــا المتصلة 
بذلـــك التـــي نظـــر فيهـــا االدعـــاء االتحـــادي 
األلمانـــي والتي بلغ عددها في العام 2017 وفق 
البيانات الرسمية 1031 قضية مرتبطة بإرهاب 
المتطرفين اإلســـالميين من بيـــن 1210 قضايا 

جديدة فتحها االدعاء االتحادي في ذلك العام.
لكن كل هذه المعطيات ال تلغي فكرة أنه تم 
التعامل بمعايير  ازدواجية مع تطرف مزدوج، 
فماذا يعني أن يثـــار موضوع توظيف الجيش 
لألئمة في حين أن تطرف اإلســـالميين جزء من 

المشكلة وليس كل المشكلة.
البعض من وســـائل اإلعـــالم تغافل عن أن 
مشـــكلة وجود متطرفين داخـــل الجيش، التي 
ال تحـــل فقط باعتماد الجيـــش على األئمة ألنه 
يحتاج كذلـــك إلى أخصائيين فـــي علم النفس 
وفي علم االجتماع وغيرهما من االختصاصات 
ومجاالت البحث العلمية القـــادرة على اقتالع 
األفكار اليمينية المتطرفـــة والتأثر بالحركات 
اليمينيـــة وكـــره اآلخـــر المختلف إلـــى جانب 
التخلـــص من عقـــدة الفوقية وتفـــوق البيض 
وسياداتهم وكل األفكار والممارسات العنصرية 

التي تفرزها هذه العقيدة.
هـــذا الواقع، ال يمكن إنكاره بأي شـــكل من 
األشـــكال فيكفي النظر إلى مختلف االعتداءات 

شـــبه اليوميـــة علـــى الالجئيـــن والمهاجرين 
المسلمين في ألمانيا.

الجيـــش بدوره كان جزءا من المؤسســـات 
التي عصفت بها رياح التطرف اليميني، فوفق 
إحصائيات االستخبارات العسكرية تم الكشف 
خالل العام الماضي عن 270 مجندا اشتبه بهم 

في مجال التطرف اليميني.
 ورغم أن عدد الحاالت المشتبه بهم في هذا 
الشـــأن قد انخفض مقارنة بالعام السابق الذي 
تم خالله رصد 379 حالة، تبقى مخاطر التطرف 
اليميني داخـــل الجيش مرتفعـــة. فقد ارتفعت 
حاالت االشـــتباه في وجود عناصر من الجيش 
يبغضـــون األجانب، حيث وصـــل العدد إلى 35 
حالة في العـــام الماضي بعد أن كانت قبل عام 

في حدود 22 حالة اشتباه.
تنظـــر األوســـاط السياســـية إلـــى عناصر 
اليمينيـــة  األفـــكار  يتبنـــون  الذيـــن  الجيـــش 
المتطرفة على أســـاس أنهم ”قنابـــل موقوتة“ 
مما يفرض ســـرعة التعامل مـــع هذا األمر على 

كل المستويات.
اإلجـــراءات  األلمانـــي  الجيـــش  اتخـــذ 
الضروريـــة لمواجهة هذا النـــوع من التطرف 
بمراقبة مواقف عناصر الجيش لرصد أي أفكار 
متطرفـــة كما تم االعتماد على فريق مختص تم 
إدراجه ضمن جهاز االستخبارات الداخلية منذ 

أغســـطس العام 2017 لمتابعـــة مواقف وأفكار 
جنود االحتياط.

لجأ الجيش أيضا إلى قانون فحص مواقف 
الجنـــود بداية من يوليو 2017 وهو ما يســـمح 
بالتحري عن الحياة الشـــخصية للمرشـــحين 
للخدمـــة العســـكرية أو الجنـــود المحتمليـــن 
وبالقيـــام بإجـــراءات مراجعة أمنيـــة  في هذا 
الشـــأن. وجاء اعتمـــاد هذا القانـــون بموجب 
تعديالت قوانين التجنيد في البالد التي أقرتها 
الحكومة في 2016 في سياق جهودها لمحاربة 
االســـتقطاب مـــن قبـــل الجماعـــات الجهادية 
باإلضافة إلى منع دخـــول وانتماء المتطرفين 

من اليمين واليسار إلى قوات الجيش.
وورد فـــي نـــص التعديـــالت علـــى قانون 
التجنيـــد األلماني أنه ”توجـــد أدلة حاليا على 
محاولـــة دوائـــر إســـالمية بإلحاق ما يســـمى 
بمجندين على المدى القصير بالجيش األلماني 

لتلقي تدريبات هناك“.
منـــذ ذلك الوقـــت، أصبحت االســـتخبارات 
العســـكرية تتحـــرى في مـــدى مطابقـــة أفكار 
للقوانيـــن  بالجيـــش  لاللتحـــاق  المرشـــحين 

األلمانية وأحكام الدستور في البالد.
وقبل إقرار هذه التعديالت كانت اإلجراءات 
المخابراتية تشـــمل فقط فتـــرة خدمة الجنود 

السيما مّمن يتولون مهام أمنية حساسة.

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

تطرف يميني وتشدد إسالمي يخترقان الجيش األلماني
[ استحضار لدعوات سابقة بحاجة الجيش إلى توظيف أئمة مسلمين  [ المؤسسة العسكرية ليست استثناء أمام التطرف اليميني

وجــــــدت األفكار املتطرفة طريقهــــــا إلى البعض من عناصر اجليش األملاني كما جنحت قبل 
ذلك في فرض حضورها بني مكونات املجتمع في بالد تضم حتت ســــــقفها اختالفا كبيرا 
ــــــان والثقافات واالنتماءات الثقافية والسياســــــية والعقائدية. وبقدر ما كانت املخاوف  لألدي
من وجود متشــــــددين إســــــالميني داخل اجليش برز التخوف بنفس القدر ورمبا أكبر في 
وجود متطرفني ميينيني ضمن صفوفه أيضا في واقع يعكس بشكل كبير ما تعيشه أملانيا 

من متزق وتطرف مزدوج.

 جهود مكثفة الكساب الجيش مناعة ضد التطرف

{تم التحقيق مع ٢٧٠ مشتبها بكونهم يمينيين متطرفين. وهم أشخاص ارتكبوا جرائم 
في إطار معاداة األجانب والتحريض على الكراهية}.

هانس بيتر بارتلس
مسؤول القوات املسلحة في البرملان االحتادي األملاني

{يتـــوزع التيار التكفيري على الكثير مـــن الجماعات والتنظيمات المتطرفة، التي توظف 
اإلسالم في سعيها الحثيث القتناص السلطة}.

عمار علي حسن
باحث مصري في العلوم السياسية
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قتفى أجزاء منه إال في إطارها 
ُ
القرآن ال ت

هي ذاتها، ومن أجل غايتها هي دون 
سواها ال من أجل غاياتك، وال تطابق 
عليها إال بما يطابقها هي وليس بما 

يطابق أهواءك

ازدواجية معايير البعض بدت واضحة 
من خالل التركيز على املتطرفني 

اإلسالميني مقابل إهمال حقيقة وجود 
عناصر في الجيش األملاني تتبنى 

األفكار اليمينية املتطرفة

احتكار الله، باسمه

كلمة حق يراد بها باطل

فكر
متطرف



سامح الخطيب

} القاهــرة - حصـــدت ثالثة أفـــالم لمخرجين 
شـــبان معظم جوائـــز مهرجان جمعيـــة الفيلم 
الســـنوي في دورته الخامســـة واألربعين التي 

أسدل الستار عليها السبت في القاهرة.
وفـــاز فيلـــم ”ورد مســـموم“ للمخرج أحمد 
فوزي صالح (38 عاما) بست جوائز هي أفضل 
عمـــل أول للمخـــرج وأفضـــل ديكـــور وأفضل 
تصميم ملصق دعائي وأفضل مكســـاج صوت 
وأفضل ممثلة دور أول التي ذهبت إلى ميريهان 
مجدي، إضافة إلى ”جائزة ســـامي السالموني 

للتجديد واالبتكار“.
يتنـــاول الفيلم قصـــة عاملة نظافة شـــابة 
تعيش فـــي منطقة المدابغ مع أمها وشـــقيقها 
الوحيـــد الـــذي تعتبره محـــور حياتها وترعى 
كل شـــؤونه، لكن الشـــاب الذي يطمح في حياة 
أفضل يسعى للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

فتعمل أخته على منعه ليبقى إلى جانبها.
أما فيلم ”يوم الدين“ للمخرج أبوبكر شوقي 
(34 عامـــا) ففاز بأربع جوائز من المهرجان هي 
أفضل ســـيناريو وأفضل إخراج وأفضل ممثل 

دور ثاني وأفضل فيلم.
يتناول الفيلم قصة مريض ســـابق بالجذام 
يعمل بجمـــع القمامة التي يعاد تدويرها وبعد 
وفاة زوجته يقرر البحـــث عن جذوره والعودة 
إلى أســـرته التي لفظته وهو طفل صغير فيبدأ 
رحلـــة مجهولة يصـــادف فيهـــا مواقف صعبة 

بســـبب اآلثار التي تركها المرض على جســـمه 
ويرافقه في رحلته طفل يتيم أراد أن يرى العالم 

ويخرج من دائرته المغلقة.
وفـــاز فيلم ”تراب المـــاس“ للمخرج مروان 
حامد (42 عاما) بأربع جوائز هي أفضل ماكياج 
وأفضل موسيقى وأفضل تصوير وأفضل ممثل 

دور أول التي ذهبت إلى ماجد الكدواني.
وفي باقي الجوائز فاز فيلم ”حرب كرموز“ 
بجائـــزة أفضـــل مالبس، كما فـــاز فيلم ”بالش 
تبوســـني“ بجائزة أفضل مونتـــاج، فيما فازت 
عارفة عبدالرسول بجائزة أفضل ممثلة في دور 

ثان عن فيلم ”زهرة الصبار“.
واألربعـــون  الخامســـة  الـــدورة  وحملـــت 
للمهرجان اســـم الناقد الراحل علي أبوشـــادي 
(1946-2018) فيما اختيرت الممثلة يسرا ضيف 

شرف المهرجان.
وكـــّرم المهرجان فـــي حفل الختـــام اليوم 
الممثلة ليلى علوي والمخرج جالل الشـــرقاوي 
والناقـــد أمير العمـــري والمنتج فاروق صبري 
ومهنـــدس الديكـــور محمود محســـن والممثل 

يحيى الفخراني.
وقال الفخراني في كلمة بعد تسلمه شهادة 
ودرع التكريـــم ”أول جائـــزة حصلت عليها في 
حياتـــي كانت من جمعية الفيلـــم، وحينها كان 
رئيس لجنة التحكيم المخرج صالح أبوسيف“.

وأضـــاف ”أتذكر جيدا الجملـــة التي قالها 
لـــي حينها.. هذه جائزة محترمة، وبالفعل هذه 

الجائزة لها قيمتها الكبيرة“.

حاتم التليلي محمودي

} تتخطى رواية ”وسادة من عشب“ للروائي 
الياباني ناتسومي سوسيكي سمات الفضاء 
الراهــــن  وتخــــرب  الكولونيالــــي،  الســــائد 
الثقافــــي مندفعة من ســــلطة الثابت إلى فعل 
االنقطــــاع عنه، وقــــد نجح مؤخــــرا المترجم 
وليد الســــويكي في تهريب هــــذه الرواية إلى 
اللغــــة العربية، وللوهلــــة األولى بعد قراءتها 
سيخيل إليك أنك إزاء زخم ثقافي مغاير تماما 

لثقافتنا العربية.
طبعا، نحن هنا لســــنا أمام رواية محملة 
التي  والسياســــية  األيديولوجية  بالقضايــــا 
يعيشــــها مجتمع مــــا، ويســــعى الروائي إلى 
تسريدها. إننا إزاء رواية ال موضوع لها غير 
الجمال وال أســــئلة تم اســــتنباتها في متنها 
الكتابي غير اإلقامة في متاهات الفن والرغبة 
في الخالص من إثم النوع البشــــري، إذ كلما 
أدلى الســــارد بمنظوراته إزاء الفنون كالرسم 
والشــــعر والموســــيقى كوضع روائي بعينه، 
ذهب إلى استحضار اإلرث الثقافي للحضارة 
اليابانيــــة مــــن أســــاطير وأشــــعار وعــــادات 
وتقاليــــد وأديــــان ووضعها محــــل تفاعل مع 
الثقافة اإلنســــانية أيضا وبخاصة للمجتمع 

الغربي. 
بالتأكيد، إن ذلك ســــيمثل نوعا من اللقاء 
فــــي فضاء بْيني بيــــن حضارتين: نحن كقراء 
-فــــي هذا الســــياق- مدعوون إلى التســــاؤل 
عــــن آثــــار تلقي روايــــة كهذه، إذ مــــا يحركنا 
في لحظــــة القراءة هو الســــائد مــــن ثقافتنا 
العربيــــة، وبالتالــــي فإنــــه مــــن الطبيعي أن 
تنشــــأ فينــــا الرغبة في البحث عن الجســــور 
الرابطــــة بين هذه الحــــدود الثالثة، بوصفها 
تمثــــل تماريــــن على اللقاء بيــــن مختلف هذه 

الحضارات.

التخلص من اإلثم

نقرأ في آخر صفحة من هذه الرواية، التي 
صدرت في طبعتها األولى لهذه السنة (2019) 
مع دار مسكلياني، ما يلي: ”هذا هو! هذا هو! 
هذا ما أحتاجه من أجل اللوحة“ قلت بصوت 
خفيض وأنــــا أربت على كتفهــــا. لقد كان في 
تلك اللحظة أن عثرْت أخيرا قماشــــة الرســــم 

في قلبي على شــــكلها المنشود كامال 
ونهائيا.

و“أخيرا“  بين لفظتي ”هذا هو“ 
نفهم أن السارد أمضى جهدا عنيفا 
وطويال في ســــبيل التقاط مشــــهد 
يمكن رســــمه في ما بعد. رب لحظة 
تم من  وداع ألخ البطلــــة ”نامــــي“ 
”راهب  رحيــــل  اكتشــــاف  خاللها 
فــــي نفس القطار،  الجبل البري“ 
يحتكــــم إليهــــا الســــارد بوصفه 
شــــاعرا ورســــاما في آن واحد، 
هي التي أوقفــــت لهاثه وبحثه 
وتأمالتــــه ودفعته أخيــــرا إلى 
قرار الرســــم بشــــكل جاد بعد 
أن كان يجــــوب وهــــاد الجبال 
والمعابد والمناظر الطبيعية.

طبعا، إن ذلك القرار لم يأت من عدم، فهذا 
الســــارد يضع في اهتماماته منذ أول األسطر 
فــــي الرواية وضعــــا أنطولوجيــــا بعينه، إنه 
ذلك الســــؤال عن هذا النوع البشــــري وكيف 
يمكن التخلص مــــن أدرانه وآثامه وتعبيراته 
الثقافيــــة ككل بالبحث عن إقامة له في معادلة 

تحتكم إلى الجمال وحده. 
على هذا النحو ســــيدفعنا إلى التســــاؤل 
معه عن ماهية الشــــعر والرســــم والفلســــفة 
والديــــن، إذ مع كل حدث من أحــــداث الرواية 
يرتــــد بنا إلى عقــــد ضرب مــــن التأمالت في 
الوجــــود، فهو منذ ترحله فــــي الجبال وأخذه 
قســــطا من الراحة لشــــرب كأس من الشــــاي 
فــــي مــــكان قصــــي، ومنــــذ إقامتــــه فــــي نزل 
الرجل ”شــــيودا“ وتعرفه علــــى ابنته ”نامي“ 
حتــــى حــــدود وداع هــــذه األخيــــرة ألخيها، 

يجعلنــــا نكتشــــف معــــه عــــادات اليابانيين 
وأســــاطيرهم وخرافاتهم وهواجســــهم، وفي 
خضــــم ذلك كلــــه ال يكف عن طرح تســــاؤالت 
عميقة عن الوجود اإلنســــاني ككل ال اإلنسان 

الياباني وحده.
نكتشف ذلك من خالل المتن الكتابي لهذه 
الروايــــة بوصفها حافلة بالتعــــدد الصوتي، 
والروافــــد الثقافيــــة، ومتجــــاوزة لألجنــــاس 
الفنية، إذ يحضر الهايكو كنوع شــــعري 
شــــعرية  تجــــارب  مــــع 
حضــــارات  مــــن  أخــــرى 
فنكتشــــف  مختلفــــة 
شــــيللي  للشــــاعر  وجودا 
والشــــاعر الصينــــي تــــاو 
يوانمينــــغ والشــــاعر وانغ 
اإلنكليــــزي  والشــــاعر  وي 
وشــــاعر  مريديــــث  جــــورج 
والشــــاعر  باشــــو  الهايكــــو 
أوغيو سورا، وقصائد أخرى 
ويوسابوســــون.  لكيكاكــــو 
وعلى غرار ذلك، تأتي أســــماء 
أخرى لرســــامين مــــن ثقافات 
مغايرة ومتباينة مثل الرســــام 
ناغازاوا روزيســــتو والرســــام 
أيواســــاماتابي واإلنكليــــزي مالــــورد ويليام 
وأوكيو  آوكيموكوبــــي  واليابانييــــن  تيرنــــر 
إضافة إلــــى الصيني نتونغ مع ذلك الحضور 
الالفت والمكرر للوحة أوفيليا، هذا باإلضافة 
إلــــى جملة من األســــاطير واآللهــــة الصينية 

واليابانية ومسرح النو.

الفضاء الثالث

لقــــد ولــــد هــــذا الجمــــع بيــــن جملــــة من 
المعتقدات والفنون والثقافــــات لحما كتابيا 
وروائيا هجينا، بقدر ما اســــتدعى مشــــتركا 
إنســــانيا واحــــدا، ســــعى إلى اإلقامــــة في ما 
اصطلحنا عليه ســــابقا على لسان هومي بابا 
بالفضاء الثالث، هذا الذي نكتشف من خالله 
محوا للحدود بين الثقافات واألزمنة، ودعوة 

ملحــــة إلى تفكيــــك وتخريب المركــــز بإعطاء 
فرصــــة للهامش مــــن أجل البــــروز. لقد حاول 
الســــارد/ الرسام في كل مرة رْسم لوحة ما أو 
مشهد من المشاهد التي يراها في رحلته بين 
الجبــــال، أو حدثا من األحــــداث التي جمعته 
بالرهبــــان والقرويين إال أنــــه في كل مرة يرى 
األمر غير مناسب، وهذا أمر طبيعي، فالمغزى 
مــــن هجرتــــه الوجودية يجــــد اشــــتغاله في 
البحث عن سمات العمق اإلنساني وخاصيته 

المفقودة.

 هكـــذا كان مشـــهد الـــوداع وحـــده مربكا 
بالنســـبة إليه، فتلـــك الفتاة ”نامـــي“ المتهمة 
بالجنـــون، واإلثـــم، والجمـــال، والغوايـــة، لم 
يرها الســـارد مثلما قالت عنها أساطير الناس 
وتحدثت عن عائلتها، على العكس من ذلك، لقد 
مثلـــت صورتهـــا لحظة وداع األخ واكتشـــافها 
رحيـــل الراهب ضربا مـــن التمزق اإلنســـاني 
العنيف الذي يمكـــن رصده في أي مكان ما من 

العالم.
وعلـــى هـــذا النحو يمكـــن اعتبار تســـريد 
جملـــة تلـــك الثقافات وعجنها فـــي متن روائي 
واحد نتاجا للمشـــترك الحضاري بين مختلف 
المجتمعات، كما يمكن اعتبار رواية ”وســـادة 

من عشب“ رواية ما بعد كولونيالية بامتياز.
يقول هومي بابا مـــرة أخرى ”أن تكون في 
’المـــا بعـــد‘، يعنـــي إذا، أن تقطن فضـــاء بينيا 
متداخـــال، كما يمكـــن أن يقول لك أي معجم من 
تعني  المعاجم. بيد أن الســـكنى في ’الما بعد‘ 
أيضـــا، أن تكون جزءا من إعـــادة النظر، عودة 
إلى الحاضر إلعادة توصيف تعاصرنا الثقافي، 

وإلعادة نقش تشاركنا اإلنساني، التاريخي“.
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يترأس الشـــاعر خالـــد الظنحاني الوفد اإلماراتي الذي يحل ضيف شـــرف علـــى فعاليات الدورة 

الخامسة للمهرجان الوطني للشباب املبدع باملغرب.

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام، الثالثاء، ورشـــة بيت الســـرد العربية، للموســـم الثالث، 

لقراءة ومناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة العاملية للرواية العربية.

رسام ياباني يخوض رحلة بين الجبال 

ليرسم الوجود البشري

[ {وسادة من عشب} رواية الهجرة إلى الفضاء الثالث
[ رواية ال موضوع لها غير الجمال والفن واإلنسان

ثمة واقعة ثقافية مهمة تشــــــهدها الساحة 
العربية، تلك التي جتد اشتغالها -اليوم- 
ــــــى اللغة  ــــــة العاملية إل ــــــب الرواي فــــــي تهري
العربية بعد تعدد املترجمني ودور النشر، 
منها صار ميكن تشــــــغيل مفهوم الفضاء 
ــــــذي ابتدعــــــه املفكــــــر -الهندي  ــــــث ال الثال
األصل- هومــــــي بابا. فلم تعد هناك ثقافة 
بعيدة عن الثقافات األخرى، وصار ميكن 
للهامش البروز، كمــــــا هو األمر في رواية 
ــــــي الياباني  للروائ ”وســــــادة من عشــــــب“ 

ناتسومي سوسيكي.

رحلة وجودية في منطقة ثالثة

فيلم {ورد مسموم} ينال 6 جوائز

الرواية تمحو الحدود بين الثقافات 

واألزمنة، وتدعو بإلحاح إلى تفكيك 

وتخريـــب المركـــز بإعطـــاء فرصـــة 

للهامش من أجل البروز

 ◄

{صالة النكاية} ضد ثقافة الحياة

} في الوقت الذي يخرج فيه المجتمع 
التونسي، بنخبه وعامته، للتنديد بالفاحشة 

التي عاشها تالميذ المدرسة القرآنية 
بمنطقة الرقاب، وذلك بدق ناقوس الخطر 

الذي يحوم حول مستقبل األطفال والدعوة 
إلى المحاكمة والمراقبة وغلق هذه األوكار 
التي تستغلها الوحوش المريضة إلشباع 

رغباتها الجنسية الوحشية متسترة 
بتدريس القرآن كي تبعد عن نفسها 

كل شبهة، في هذا الوقت بالذات يخرج 
الجزائريون ألداء صالة ”النكاية“ (نكاية في 

الوزيرة) في ساحات المدارس وفي قاعات 
التدريس ردا على تصريح وزيرة التربية 
الوطنية نورية بن غبريط والتي دعت فيه 

إلى احترام مهمة المدرسة الجمهورية ”وأن 
المدرسة للتربية والتعليم والصالة مكانها 

البيت والمسجد“. وهي دعوة تحمل ضمنيا 
رسالة الخوف على مستقبل األطفال من 

”الفاحشة“ األيديولوجية، ودعوة صريحة 
لتحرير المدرسة من الرموز الدينية 

المسيسة وعودتها إلى مجالها ومهمتها 
المدنية الجمهورية، أي صناعة المواطن.

لقد كشف تصريح وزيرة التربية 
الوطنية، والذي طالبت فيه بتحرير 

المدرسة الجزائرية من األيديولوجيا 
اإلسالموية وعودتها إلى مهمتها األساسية 

وهي التربية والتعليم والتثقيف، عن 
المستور المعتق في هذه المدرسة 

المعطوبة التي ظلت وال تزال مستباحة 
لتنظيم ”اإلخوان المسلمون“ وذلك منذ 

بداية السبعينات تحت شعار التعريب الذي 
لم تكن فيه العربية سوى الغالف اللغوي 

أليديولوجية اإلخوان.
و أنا أتابع حمالت تندرج ضمن ثقافة 
التجييش اإلخواني المتشنج على شبكات 

التواصل ضد تصريح الوزيرة الداعي 
إلى منع الصالة في المدرسة الجمهورية 
وإعادتها إلى مكانها المناسب الذي هو 

البيت أو المسجد، أتساءل: لماذا الجزائري 
يؤدي صالة الفجر في وقتها، ويؤديها 
عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

في موعدها بالثانية والدقيقة، وهذا أمر 

شخصي يحترم، ولكن الغريب هو أن هذا 
الجزائري الذي يحرص على احترام وقت 
الصالة بدقة متناهية، بطريقة يابانية، ال 

يولي أي أهمية الحترام أوقات العمل، فهو 
غير معني بقيمة العمل وال باحترام ساعات 

العمل؟
الذين خرجوا للدفاع عن ”الصالة“ في 

المدارس بحماس وغضب، تناسوا بأن 
الجزائر أكبر بلد تبنى فيه المساجد يوميا 

في كل األحياء والدشور والفيافي… أزيد 
من ثالثين ألف مسجد إلى جانب اآلالف من 
قاعات الصالة المرخصة وغير المرخصة، 

أيخاف هؤالء على فقدان الصالة في بلد 
يصلي فيه الجميع ويموت فيه طالب 

أفريقي معتدى عليه وسط الشارع ال لشيء 
إال ألنه أسود البشرة؟ لقد صلى آباؤنا 

وقبلهم أجدادنا دون تطبيل وال تزمير، بل 
بعفة وتواضع وداخلية.

إن البكاء والتهديد على ”الصالة“ في 
المدارس هي حملة سياسية أيديولوجية 

يقف وراءها تيار سياسي يريد استعراض 
عضالته في فترة سياسية حرجة وفراغ 

سياسي واضح، تيار يريد أن يتموقع من 
جديد.

هذا التيار اإلخواني الذي يشبه آلة 
غسيل مصرية أو تركية الصنع خاصة 
بغسل عقول األطفال والشباب، ينسى 

الحديث عن الفساد المستشري. أما 
الذين طفحوا فجأة على شبكات التواصل 

االجتماعي باسم الدفاع عن ”الصالة“ 
في المدارس هم في ذلك ال يدافعون عن 

”الصالة إلى الله“ إنهم يدافعون عن 
”صالة“ حزب.

 استيقظت تونس هذه األيام على 
”الفاحشة“ األخالقية في مدرسة قرآنية 
في الرقاب، وتعيش الجزائر على وقع 
”الفاحشة“ األيديولوجية المعممة في 

مؤسسات الجمهورية في الجزائر، وفي 
الحالتين يبدو األمر مقلقا بل وخطيرا، 
وفي الحالتين يظل الطفل هو الرهينة 

وهو القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في 
وجوهنا عن قريب إذا لم نستدرك األمر، 

ولم نقف بحزم في وجه ”الفاحشة“ أخالقية 
كانت أم ”أيديولوجية“، فاحشة تقوم بها 

”الجمعيات“ الدينية أم ترتكبها المؤسسات 
التربوية الرسمية.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

سينما الشباب تتصدر الواجهة
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صدر حديثا عن مؤسسة بتانة الثقافية للنشر والتوزيع، كتاب {شادية: قمر ال يغيب}، للكاتب 

ماهر زهدي، الذي يتناول سيرة حياة الفنانة املصرية.

صدر أخيرا عن دار مرســـم كتاب عن مدينة مراكش املغربية بعنوان {مراكش التي كانت} من 

إعداد وتقديم املغربي ياسني عدنان.

ق بني عاملني
ّ
التمز

هيثم حسين
كاتب سوري

} كيف يرى األديب الغريب نفسه في 
مرآته الداخلية؟ كيف بإمكانه أن يواجه 

عودته إلى وطنه األّم بعد سنوات من 
محاوالت االندماج في بيئة غريبة وثقافة 

جديدة؟ هل يبقى ممّزقا بين عالمين أم 
تراه يتصالح مع ماضيه وحاضره؟ كيف 
يواجه أسئلة ال تستدل إلى إجابات سهلة؟

تحظى الشخصية الشرقية التي تعيش 
في الغرب باهتمام الروائّيين واألدباء 
الذين مّروا بتجارب هجرة أو غربة أو 
لجوء، بحيث ينقلون جزءا مما عانوه 

من خالل الشخصيات التي يقومون 
باختالقها، لتكون تجسيدا للتمّزقات التي 
عاشوها خالل فترات عصيبة من حياتهم.

يستعيد الروائي الفيتنامي فاييت ثانه 
نغويين في روايته ”المتعاطف“ أجواء 

الحرب الفيتنامية القاسية التي اندلعت 
ودامت لزمن طويل، وأثرت بشكل مدمر في 
تركيبة البالد واستنزفت مقدراتها وأهلها، 

كغيرها من الحروب غالبا. ويتحدث 
عن خصائص الشخصية الشرقية في 

الواليات المتحدة، وكيف أنها تتعارض 
مع الشخصية الغربية، ويجد أن هناك 

خصائص شرقية تتخذ نمطا سلبيا، 
وفي الحقيقة أن ذلك يؤدي إلى مشاكل 

خطيرة تتعلق بالهوية التي يعاني منها 
األميركيون من أصول شرقية، أو على 

األقل أولئك الذين ولدوا أو نشأوا هناك. 
وكيف أنهم يشعرون باالنتماء إلى المكان، 

وال يختلفون عن األميركي بشيء، وهم 
منكرون في داخلهم مثله.

يستعيد على لسان راويه رأي أحد 
أساتذته حين كان يقول له بأنه يجسد 

التآلف بين الشرق والغرب، ويستنتج أنه 
ال يمكن فصل الشرقي المادي عنه مثلما ال 

يمكن فصل الغربي المادي، وهذا ينطبق 
على خصائصه السيكولوجية. ويخبره 
أن هناك الكثير من أمثاله في الواليات 

المتحدة، وأن أغلبهم يخجلون ويسعون 
لالختفاء بين تشابكات الحياة األميركية.

يجد أن أعدادهم تتزايد والديمقراطية 
المفترضة تمنحه أفضل الفرص للتعبير 

عن صوتهم، وأن باستطاعتهم أن يتعلموا 
كيف يتجنبون التمزق إلى جانبين 

متعارضين، وبدال من ذلك تحقيق التوازن 
بينهما واالستفادة من الجانبين، وأن 

عليه أن يجري مصالحة النتماءاته 
فيكون حينها المترجم المثالي للجانبين، 

وسفيرا للنوايا الحسنةل يعمل على 
تحقيق السالم بين األمم المختلفة.

كما تستعيد الروائية األميركية- 
الكورية الجنوبية مينجين لي في روايتها 

”باتشينكو.. ملحمة االنعتاق من الفؤاد 
والجسد“ وجها من وجوه التمّزق التي 

تناهبها أثناء مراحل مختلفة من حياتها، 
سواء مرحلة الدراسة أو العمل بعدها، 

ثم اكتشافها أّن عليها أن ترتحل إلى 
بالدها، وتواجه مخاوف أهلها وشعبها 

هناك، وتنقل صورا من تمّزقهم في بلدهم، 
وبين ماضي االحتالل الياباني وحاضر 

االستقالل غير المكتمل، والذي يعكس 
تمّزقا آخر لهوية بلد وقع ضحية صراعات 

دولية في مرحلة تاريخية معينة، وال 
يزال أبناؤه الممّزقون بين شمال وجنوب 

يدفعون ضريبة ذلك منذ عقود.
لعّل العوالم التي توجد في الشرق 

والغرب سواء بسواء تساهم في تعزيز 
التمّزق الذي يعانيه األديب في حياته، 

وال يكون االنتماء إلى المكان أو العصر 
متيّسرا بسهولة ألّن الغربة الداخلية 

التي توّجهه تلعب دورا كبيرا في لملمة 
جراحه وترميم عطب الروح لديه، وتكون 
الكتابة والمكاشفة من أدواته المساعدة 

للتصالح مع ذاته وهويته وعصره، 
ولكن تلك الجرأة ال تتأّتى لبعضهم مّمن 
يظّلون تائهين عالقين في دّوامة التمّزق 

المتجّددة.
ومن فضائل األدب أّنه يرّوض التمّزق 
ويحّوله إلى تصالح مع الذات والمحيط، 

وإلى إبداع في مرحلة النضج، بعد 
االقتناع بأّن مسار العالم يمضي بعيدا عن 

الرغبات واإلرادات.

 العوالم التي توجد في الشرق 
ّ

لعل

والغرب سواء بسواء تساهم في 

ق الذي يعانيه األديب في 
ّ
تعزيز التمز

حياته، وال يكون االنتماء إلى املكان 

را بسهولة
ّ

أو العصر متيس

أحمد فضل شبلول

الجديد، الذي  } يتميز برنامـــج ”المنكـــوس“ 
تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
غـــرار  علـــى  بأبوظبـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
و“شاعر المليون“،  برنامجي ”أمير الشـــعراء“ 
بعـــدد مـــن القواعـــد والشـــروط والمقابـــالت 

واالختبارات وبلجنة تحكيم.
والمنكـــوس هـــو أحـــد الفنـــون التراثيـــة 
اإلماراتيـــة والخليجية لغناء الشـــعر النبطي، 
ويعتمـــد أحد بحور الشـــعر النبطـــي الطويلة 
التي تطرب ســـامعها وتشـــده إليهـــا من خالل 
تفعيلة البحر الطويـــل (فعولن مفاعيلن فعولن 
مفاعيلـــن) مع االلتزام بالقافيـــة في صدر بيت 

الشعر وعجزه.
نحـــن إذن أمـــام فن تراثـــي خليجي لم يكن 
معروفا على نطاق واســـع، حتـــى جاء برنامج 
التلفزيوني ليعيـــده إلى األذهان  ”المنكـــوس“ 
مرة أخرى، بل يعيده إلى الحياة قبل نســـيانه 
واندثاره، ويستعيد من خالله أمجاده وفنانيه 
الذين ســـيتصدرون المشـــهد الفني الخليجي 

والعربي خالل أشهر قليلة.
المســـتمرة  متابعتـــي  بعـــد  هـــذا  أقـــول 
و“شاعر المليون“  لبرنامجي ”أمير الشـــعراء“ 
اللذين يعتبران نقلة نوعية للبرامج الشـــعرية 
العربيـــة، وأصبـــح كل شـــاعر شـــاب يكتـــب 

بالفصحـــى أو بالعامية وخاصة النبطي يحلم 
بالمثول على خشـــبة مسرح شاطئ الراحة في 
أبوظبي ليراه الماليين من المتابعين ويصبح 
حديـــث المنتديـــات والجلســـات والســـهرات 
الثقافية والشـــعرية، فضال عن الجوائز المالية 

القيمة التي تمنح للفائزين في هذه البرامج.

لعلي أســـتطيع أن اقترح علـــى لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
بأبوظبـــي برئاســـة فـــارس خلـــف المزروعي، 
التفكير فـــي برنامج مماثـــل للقصيدة العربية 
الفصيحـــة المغناة التي هي في أشـــد الحاجة 
اآلن لمن يقف خلفها ويدفعها دفعا إلى األمام.

ولعـــل اقتراحـــي هذا نابع مـــن مالحظاتي 
حول خفـــوت تلك القصيـــدة المغّنـــاة بعد أن 
رفعت لواءها في العصر الحديث، سيدة الغناء 
العربـــي أم كلثـــوم وخاصة في أعمـــال خالدة 
مثـــل: األطالل، أراك عصّي الدمـــع، أغدا القاك، 
هـــذه ليلتي، من أجـــل عينيك عشـــقت الهوى، 
نهج البردة، ســـلوا كـــؤوس الطـــال، رباعيات 
الخيام، ثورة الشك .. وغيرها. كما رفع لواءها 
أيضا الموســـيقار محمد عبدالوهاب من خالل 
القصائد التي غناها مثل: كليوباترا، الجندول، 
الكرنك، جفنه علم الغزل، عندما يأتي المســـاء، 
مجنون ليلى، جبل التوباد، دعاء الشرق، النهر 

الخالد، وغيرها الكثير.
باإلضافة إلى عشرات القصائد المغناة من 
الفصحى بأصوات عبدالحليـــم حافظ وفيروز 
وفريـــد األطـــرش، ونجـــاة الصغيـــرة، وفايزة 
أحمـــد، وســـعاد محمد، ومحمد عبـــده، وطالل 
مداح، وماجدة الرومي، وكاظم الســـاهر، وعلي 
الحجار، وغادة شـــبير، وغيرهم الكثيرون على 

مستوى الوطن العربي.

لقد أضـــاف مثل هؤالء وغيرهـــم إلى مجد 
القصيدة العربية الفصحى المغناة التي كانت 
هي العالمة الرائجة في عصور معينة، ولنا في 
كتـــاب ”األغاني“ ألبي الفـــرج األصفهاني خير 

دليل ومثال.
ولكن اآلن يخفت بشـــدة صـــوت الفصحى 
المغناة، ويتراجع أمام سطوة أغاني الدارجة. 
وأعتقـــد أن معظـــم المتابعيـــن والمســـتمعين 
والمشـــاهدين يرثون اآلن مـــا وصلت إليه حال 
األغنيـــة في معظم البالد العربيـــة من ترد، لذا 
فحاجتنـــا ملحة وأكيدة -اآلن أكثر من أي وقت 
مضى- إلنقـــاد الكلمـــة العربية مـــن خالل فن 

القصيدة المغناة.
ولكـــي نحـــرك الميـــاه نحـــو هـــذا الحقل 
المهجـــور ال بد من جهـــة داعمـــة تحمل رؤية 
ثقافيـــة عربية شـــاملة، وتتطلع إلـــى عالج ما 
أفســـده الدهـــر، عالجـــا حكيما مؤثرا شـــافيا 
للجيـــل الحالـــي ولألجيـــال القادمـــة. وال أجد 
أمامي سوى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
فلنفكـــر معا في برنامج جديد أو مســـابقة 
جديدة أو آلية ما، لتشـــجيع األصوات العربية 
الشـــابة التـــي تســـتطيع أن تـــؤدي القصيدة 
العربيـــة الفصحـــى المغّنـــاة بشـــكل معاصر 
يستفيد من خبرات األجيال السابقة والحالية، 

للنهوض بالشعر العربي في شكله الغنائي.

برنامج {المنكوس} يعيد األمل في تجديد القصائد المغناة

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} انتهــــت الدورة األخيرة من معرض القاهرة 
الدولــــي للكتاب. دورة اليوبيــــل الذهبي، وقد 
حملــــْت اســــمي الدكتــــورة ســــهيرة القلماوي 
مؤّسســــة للمعرض، والدكتور ثروت عكاشــــة. 
وهما بحّق من أبرز ُصّنــــاع الثقافة المصرية 

في العصر الحديث بال منازع.
وقد شــــهدت هذه الدورة من قبل بدايتها، 
وعلى األرجح منذ نهاية الدورة السابقة، التي 
أشــــار فيها رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى 
إمكانيــــة نقل المعــــرض إلى موقعــــه الجديد، 
فــــي أرض المعــــارض بالتجمــــع الخامــــس، 
اعتراضــــات كثيرة على المــــكان الجديد، إلى 
أن تّم حّل هذه المســــألة بتوفير أســــطول من 
الســــيارات والحافالت لنقل جمهور المعرض 

إلى مكانه الجديد.
كما ســــبق بدايــــة الدورة الجديدة إنشــــاء 
المعرض الموازي الذي قام به أصحاب ســــور 
األزبكيــــة بعد اســــتبعاد ُمشــــاركتهم في هذه 
الدورة، حفاظا علــــى الملكّية الفكرية للِكتاب، 
وهــــذه خطوة مهّمــــة في ســــبيل الحفاظ على 
حقــــوق الملكية الفكرية التــــي تخترق بالكتب 

المزورة.

ألبوم الصور

الشــــيء الالفت مع حمالت المقاطعة التي 
وّجهها الكثيرون إلــــى المعرض قبل بدء هذه 
الدورة الجديــــدة، أن اإلقبــــال كان ُمبهرا، وال 
ينكــــره إال جاحد، كما أن صاالت عرض الكتب 
اّتســــمت بالتنظيم، ولم يتكــــّرر ما كان يحدث 
في الــــدورات الســــابقة أثناء نــــزول األمطار. 
وإن كانــــت ثمة معوقات تمّثلــــت في إجراءات 

التفتيش الُمبالغ فيها.
مــــن األشــــياء التــــي تــــّم اســــتحداثها في 
هذه الــــدورة، ما ُأطلق عليــــه األلبوم المصّور 
لُصّنــــاع الثقافة المصرية. وهــــي فكرة جيدة 
فــــي مضمونها، غرضها االســــتفادة من عصر 
الصورة، وتأثيرها اإليجابي، بصناعة الكاتب 
النجم، علــــى غرار صناعة النجوم. هدفها كما 
ذكــــروا ”توفير مادة للُكّتــــاب، لترافق األخبار 

والمتابعات الصحافّية حول إنتاجهم“.
أّول مــــا يؤخذ علــــى الفكــــرة أن عنوانها 
ُمقتبــــس من كتــــاب الدكتور ســــيد البحراوي 
”صّناع الثقافــــة الحديثة في مصــــر؛ مبدعون 
ونقاد“، وكان من األولى على القائمين اإلشارة 
إلــــى مصدرهم. وكانــــت بذرتها مقالــــة كتبها 
البحراوي نفســــه عن الكاتــــب الراحل يحيى 
حقي، باعتباره واحدا ممن ”أسهموا في بناء 

كل مثقفينا من جيله ومن األجيال التالية“.
يقصــــد البحــــراوي بُصّنــــاع الثقافة ”كل 
مبــــدع أو ناقــــد، له ُمســــاهمة ثريــــة في ُصنع 
الثقافــــة، وإســــهامه ليــــس في عصــــره فقط، 
وإنما مســــاهمته في صنع نمط حياة اإلنسان 
المصــــري الحديــــث، على أســــاس منظومات 

القيم التي قدمها للمواطنين وللعالم“.
وبناء علــــى هــــذا المفهوم شــــمل الِكتاب 
شخصيات، بدءا من محمد المويلحي وكتابه 
حديث عيســــى بن هشــــام، وطه حسين وملك 

حفنــــي ناصف، ويحيى حقي، ولويس عوض، 
وســــهير القلماوي، وإنجي أفالطــــون، وفؤاد 
حداد، وشــــكري عّياد، وعبدالعزيز األهواني، 
وملــــك  الزيــــات،  ولطيفــــة  الراعــــي،  وعلــــي 
عبدالعزيز، وعبدالمحســــن طه بــــدر، ومحمد 
مهــــران الّســــيد، وأمل دنقل، ويحيــــى الطاهر 
عبدالله، وإســــماعيل العادلي، وُألفت الروبي، 

ومجدي حسنين.
األســــماء التــــي أطلــــق عليهــــا البحراوي 
وصــــف ُصّنــــاع الثقافــــة المصريــــة الحديثة، 
وهو وصــــف حقيقي، ويليــــق بمنجزهم الذي 
قّدمــــوه، وما زلنــــا ننهل من معينــــه. أما فكرة 
األلبوم التي ال غبار عليها، فمن وجهة نظري، 
هــــي فكرة جيــــدة ومهّمة في صناعــــة الكاتب 
النجم، لكن مع األســــف أدخلــــت ”العاطل على 
الباطل“، حيث شــــابها القصور فــــي التنفيذ، 
وانحرفــــت عن الهــــدف األصلي، بل شــــّوهت 
المعنــــى الحقيقي لعبارة ُصّنــــاع الثقافة. لذا 

لزم التنويه لتعديل المسار ليس إال.
فاأللبوم -مع األسف- احتوى على العديد 
من األســــماء، التي ليس لها ُمنجز حقيقي أو 
تصّنف حتــــى على أنها مؤّثرة في الثقافة، بل 
يمكــــن القول إن بعضهــــا ال عالقة له باإلبداع، 
فمثــــال ما عالقة وزير الرياضــــة بالثقافة؟ وما 
هــــو المنجــــز الذي قدمــــه؟ هل حضــــوره إلى 
المعرض يســــّوغ له بأن ُيوصف وُيدرج ضمن 
صنّاع الثقافة؟ ناهيك عن احتواء األلبوم على 
أســــماء غير مصريــــة، كحّمور زيــــادة األديب 
الســــوداني، الذي ال اعتراض على شخصه أو 
إبداعه، فكالهما محــــل احترام وتقدير، وإنما 
االعتراض على حشرهما ضمن ُصّناع الثقافة 
المصرية، فهل اكتسب حّمور بإقامته الدائمة 
في القاهــــرة الجنســــّية المصريــــة؟ أم مجرد 

مجاملة من القائمين على الفكرة.
قد يكون الهدف نبيــــال ونحن نثمنه، ومن 
ثم ندعــــو القائمين على الُمبــــادرة، إلى إعادة 
النظر في من يوضع اســــمه تحت الفتة ُصّناع 
الثقافــــة المصرية، ألنها ليســــت قليلة أو هبة 
ُتمنــــح لألصدقــــاء. يكفــــي أن وزيــــرة الثقافة 
المصرية، غابت عن الدخــــول في كادر ُصّناع 
الثقافــــة، وهذا يدل على غيــــاب التخطيط في 
اختيــــار الشــــخصيات الفاعلــــة الحقيقية في 

الحقل الثقافي.

مالحظات وأسماء

الشــــيء الثاني الــــذي غاب عــــن القائمين 
وكانــــت  المعــــرض،  لفعاليــــات  والمنظميــــن 
المناســــبة مالئمة تماما لالحتقال به، خاصة 
أن المعرض خّصص نــــدوة لالحتفاء بالكتب 
ســــة في الثقافة العربّيــــة، هو االحتفاء  المؤسِّ
بكتاب ”ذكرى أبي العالء“ لطه حسين. وهو ما 

يكشف عن عشوائية االختيار، حيث تّم اختيار 
كتاب ”مســــتقبل الثقافة فــــي مصر“ لالحتفاء 
بــــه، وهــــو الكتــــاب الــــذي احتفت بــــه مكتبة 
اإلســــكندرية منــــذ وقــــت قريــــب. وكان األولى 
االهتمــــام بكتاب ”ذكرى أبــــي العالء“ ألهميته 
في فكر طه حسين، وهو الكتاب الذي تقّدم به 
طه حسين كأّول رسالة للجامعة المصرية عام 

1914، وطبع عام 1919.
وقــــد كانــــت المناســــبة مواتيــــة، بحلول 
الذكــــرى المئويــــة علــــى صدوره بمــــا يحمله 
هذا الكتاب القيم مــــن أوليات األفكار الثورية 
التي مررها طه حســــين في كتابه ”في الشعر 
(1926)، وأثار الدنيــــا ضّده. فكان  الجاهلــــي“ 
األولــــى أن ُيعــــاد طبعه على هامــــش اليوبيل 

الذهبي.
الشــــيء الــــذي ال أعرف له ســــببا، خاصة 
والدورة تحتفي بمؤّسسة المعرض الدكتورة 
ســــهير القلماوي، هو التأّخر فــــي إعادة طبع 
أعمالهــــا بهــــذه المناســــبة التــــي لــــن تتكرر، 
كوفاء لما أســــدته هذه المرأة العظيمة للثقافة 
المصريــــة، والعربيــــة. وإحقاقــــا للحق، صدر 
الجــــزء األول على عجل، اســــتدراكا لالرتباك 
الذي وقــــع فيه المشــــرفون، فــــي حين جاءت 
أعمــــال محمد عفيفــــي مطر، كاملــــة في طبعة 
رصينــــه ومغلفــــة كلهــــا، وهي األعمــــال التي 
صدرت مــــن قبل عــــن الهيئة العامــــة لقصور 

الثقافة. ال اعتراض على شــــاعر مهّم كعفيفي 
مصر، وإنما كان من األولى االهتمام بصاحبة 
فكرة المعرض، ثــــم تأتي أعمال مطر في وقت 

الحق.

من المالحظات على هذه الدورة، سياســــة 
التفرقة التي مارســــها القائمــــون على اختيار 
الضيــــوف وكذلك األســــماء التي شــــاركت في 
فعاليات المعرض؟ فأســــس التقييم واالختيار 
للعالقــــات  أرجعهــــا  أن  أريــــد  وال  غائبــــة، 
الشخصية أو المواءمات؟ فعلى سبيل المثال 
اشــــتكى أدباء العراق، علــــى مواقع التواصل 
االجتماعــــي من عدم دعوة الكتــــاب العراقيين 
للتمثيل في المعــــرض، وكأن العراق خلت من 
ُكّتاب يمثلون بلدهم في هذا المحفل المهم؟

هــــذه مجــــرد مالحظــــات، دون أن تقّلل من 
الجهد الذي ُبــــذل إلخراج هذه الدورة بصورة 

مشرفة تليق بمصر، وبريادتها.

اع الثقافة المصرية
ّ
معرض القاهرة للكتاب ووهم صن

[ غياب التقييم وهيمنة المحاباة وارتباك األفكار الجديدة تهدد مستقبل المعرض
اختتمت الثالثاء ٥ فبراير اجلاري الدورة اخلمسون ملعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي 
احتفت هذا العام بيوبيلها الذهبي، مقدمة دورة جديدة واســــــتثنائية عن دوراتها السابقة، 
خاصة مع فضائها اجلديد، لكن رغم اجلهود الهامة فإن هناك بعض املالحظات ال بد من 

سوقها حول هذه الدورة.

الالفت مع حمـــالت المقاطعة التي 

ههـــا الكثيـــرون إلـــى المعـــرض 
ّ

وج

قبـــل بدء هذه الـــدورة الجديدة، أن 

بهرا
ُ
اإلقبال كان م

 ◄

مـــن المالحظات على هـــذه الدورة، 

مارســـها  التـــي  التفرقـــة  سياســـة 

القائمـــون علـــى اختيـــار الضيـــوف 

وكذلك األسماء المشاركة

 ◄

ألبوم صناع الثقافة املصرية يحتاج إلى التعديل

دعوة إلى استعادة زمن العمالقة
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أبوبكر العيادي

} يكشـــف مركز ”بومبيدو“ الباريســـي لزواره 
في معرض اســـتعادي عن المراحل الهامة في 
حياة الفنان المجري الفرنسي فيكتور فزاريلي 
(1906-1997) منذ أن ترك دراسة الطب بجامعة 
بودابســـت والتحق بموهلي، مدرســـة الفنون 
التي أسســـها ألكســـندر بورتنييـــك على غرار 
مدرســـة باوهاوس في ديســـاو، وكانت تعتمد 
علـــى الدروس التـــي كان يتولى تدريســـها في 
المدرســـة األلمانيـــة فنانون كبـــار أمثال فالتر 
غروبيوس، وفاســـيلي كادينسكي، وبول كلي، 

وجوزيف ألبيرس.
وســـوف يكـــون لتلك الدروس أثـــر هام في 
مدّونة فزاريلي، فقد تدرب في تلك المرحلة على 
االتجاهات البنيوية واكتشف الفن التجريدي، 
و“دراســـة  زرقـــاء“  ”دراســـة  عمليـــه  وأنجـــز 
خضراء“، واعتنق نظريات ترمي إلى نشـــر فن 
أقل فردانية وأكثر تشـــاركية، فن ينســـجم مع 
تغيرات العالم المعاصر والتحوالت الصناعية، 
وكانـــت الحكومـــة المجرية في ذلـــك الوقت قد 
بدأت تـــدرج مختلف الحـــركات الطالئعية إلى 
الحركة التقدميـــة التي بدأت تظهر في المجال 

السياسي.
كمـــا يتبع المعرض خطـــى فزاريلي عندما 
غادر المجر واســـتقر بباريـــس، حيث عمل في 
مطبعة وفي وكالة إشـــهار، ما سمح له بمقاربة 
الفن الخطوطـــي وجمالياته دون إهمال جانبه 

التشكيلي.
وفـــي تلك الفتـــرة، أي حتـــى نهاية الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وضـــع فزاريلـــي األســـس 
الجمالية لبحثه التشكيلي، والذخيرة القاعدية 
لمرحلتـــه الحركيـــة التجريدية، واســـتثمر كل 

الثيمـــات التي ســـوف يعود إليهـــا من بعد، 
كالعمل على الخط، وآثار المواد، وحاالت 

الضوء والظل، واألفق المنظوري.
التخطيطية  دراســـاته  نلمس 

لوحـــات  فـــي  البعديـــن  ذات 
”حميـــر الـــزرد“ و“رقعـــة 

و“الفتـــاة  الشـــطرنج“ 
الزهرة“، حيث ال تتحدد 

األشـــكال بخط، بل تنبثق 
مـــن شـــبكات معوجـــة أو من 

مفارقات يتصل بعضها ببعض.
وبعد تجربة في الفن التشـــكيلي 

الصـــرف بـــدا فيهـــا تأثـــره بالتكعيبية 
والســـريالية، وأقر بنفســـه أنها كانت طريقا 

ضالـــة، عاد ليعمـــق مجراه من خـــالل تجاربه 
الحركيـــة  cinétique، وأعـــاد اكتشـــاف اآلفاق 
(طريقة   axiométrie لالســـتحوار  المتضاربـــة 
تمثيل تســـتعمل في الرســـم الصناعي) جّسده 
في لوحـــة ”تحية إلى ماليفيتش“، حيث تحّول 
ن ليخلق  المربع المتحرك على المحور إلى ُمعيَّ
بذلك مبدأ بصريا ســـوف يكـــون محور بحوث 
فزاريلي الحركية، التي ستكون سببا في ذيوع 
صيته عالميا، خصوصا بعد أن احتضن رواق 
دنيـــز روني بباريس أعماله، إلى جانب فنانين 
آخريـــن كانوا يمارســـون مثله الفـــن الحركي 
كالفرنســـي مارسيل دوشـــامب واألميركي مان 

راي والسويسري جان تينغيلي.
فزاريلـــي  أصـــدر  نفســـها  الســـنة  وفـــي 
”المانيفستو األصفر“ شـــرح فيه مفهوم ”الفن 
التشـــكيلي الحركي“، مســـتعيدا دراسات رواد 
باوهاوس،  ودروس   constructivisme البنائية 
واســـتهل بذلك تجربة الخـــداع البصري، الذي 
يقوم على وحدة مؤلفة من شـــكلين ذوي لونين 
مفارقيـــن، يتبـــدى للناظـــر أنهمـــا يتداخالن 

ويتحركان، أو يغيران شكلهما في كل مرة. 
ذواتـــي  الملونتيـــن،  الوحدتيـــن  بتينـــك 
أصبـــاغ قوية أو مفارقة، ابتكر الفنان أبجديته 
التشكيلية التي جسدت فكرة يرجع عهدها إلى 
مطلع القرن لـــدى التجريديين، تلك التي تتوق 
إلـــى منهاج يســـمح بخلق لغـــة كونية يفهمها 
الجميع، تلك األبجدية التشكيلية سوف تصبح 

نقطة انطالق فن جماعي.
فمن خـــالل التكوينـــات والتداخالت، صار 
تعـــدد المقترحـــات ممكنـــا، ما ســـمح بإيجاد 
أداة ذات صبغـــة كونيـــة، دون التخلـــي عـــن 
الخصوصيـــات المحليـــة، بل صـــار باإلمكان 
وبرمجتهـــا،  المكونـــة  العناصـــر  تخزيـــن 
التكنولوجيـــات  باســـتعمال  خصوصـــا 
الجديـــدة المتوافـــرة فـــي المصانع، 
ما جعله قادرا علـــى إنجاز أعمال 
ضخمة مندمجة في الهندســـة 
والبيئـــة  المعماريـــة 

الحضرية.
فزاريلـــي،  وكان 
الـــذي احتفـــظ مـــن 
مرحلـــة تكوينه العلمية 
والموضوعية  بالمنهجيـــة 
والتعطش للمعرفة القريبة من 
دنيا العلوم، يؤكد ”أن المســـتقبل 
ُيرسم مع المدينة الهندسية الجديدة، 
المشمســـة، المتعددة األلـــوان، وأن الفن 

التشـــكيلي فيها سيكون حركيا، متعدد األبعاد، 
مشـــتركا، تجريديـــا بالضـــرورة وقريبـــا مـــن 

العلوم“.
وهو ما ســـعى إلى تحقيقه في ســـبعينات 
القـــرن الماضي، عندما أبـــدى اهتمامه بالبنية 
الخلوية في سلســـلة أعمال أطلق عليها ”تحية 
إلى فرنســـا“ بـــدت فيها التضاريس في شـــكل 
تحّوالت مســـتمرة، مجّوفة حينـــا وبارزة حينا 
آخر، وضاعفـــت الدرجات الملونـــة في اللبس 
الـــذي يخدع البصر، من خـــالل اقتراح الحركة 
دون إنجازهـــا، مـــا يخلـــق عالقـــات جديـــدة 
بيـــن المشـــاهدين والعمـــل الفني، باســـتثارة 
مشـــاركة عملية لـــدى المشـــاهد، الحر بطبيعة 
الحـــال في تأويل الصورة مـــرارا وتكرارا على 
قـــدر الوضعيـــات البصرية التي يكـــون فيها، 
وقـــد بوأته تلـــك األعمال المبتكـــرة لقب مبتكر 

الفـــن البصـــري، أو فـــن الخـــداع البصـــري.
هـــو معـــرض يضـــم نحـــو ثالثمئة عمـــل من 
منحوتـــات ولوحـــات وقطـــع هندســـية وحتى 
بعـــض الالفتـــات اإلعالنية التـــي أنجزها أول 
قدومه إلى باريس، ُبني على مسار كرونولوجي 
وثيمـــي، يبدأ مـــن تكوين الفنان وســـيره على 
خطى باوهاوس إلى آخر ابتكاراته الشـــكلية، 
مرورا بلغة بصرية كونية ومطمح يتوق إلى فّن 
واسع االنتشار. وقد حرص المعرض الباريسي 
الذي يستمر حتى مطلع مايو المقبل على إبراز 
أثر مشـــروع فزاريلي على الثقافة الشعبية في 
عصره كالموضة والديزاين والسينما والرسم 
الخطوطي، وموقعه البارز في مخيال ”الثالثين 
الظافـــرات“، أي األعوام الثالثيـــن التي عقبت 
الحرب العالمية الثانية وشـــهدت فيها فرنسا 

نهضة كبرى.

طاهر علوان

} كلمـــا ظهـــرت تجـــارب فيلميـــة جديدة في 
ســـينما الخيال العلمي سيبرز السؤال األهم: 
ما الـــذي أضافته أو ســـتظيفه إلى ذلك النوع 
الفيلمـــي وإلى األفـــالم التي تـــم إنتاجها من 
النـــوع نفســـه؟ وفـــي المقابـــل ســـوف يبقى 
عنصـــر الزمن تحديا رئيســـيا وثيمة متداولة 
في عمـــوم تلك التجـــارب، وهنا ســـوف تبرز 
أســـئلة مـــن قبيل مـــا شـــكل ذلك المســـتقبل 
االفتراضـــي وكيف ســـيظهر البشـــر فيه؟ وما 
هي مالمحهـــم وأزياءهم وســـالحهم وطريقة 

حياتهم؟

وتنطبـــق كل هـــذه األســـئلة علـــى فيلـــم 
”الهجيـــن“ للمخـــرج برانـــدون ســـالغل، على 
افتراض أنه ســـيفي بما أعلنه في بداية الفيلم 
وقبل انطالق أحداثه، إذ أنه يذكرنا أن  ســـنة 
2029 ستشـــهد نهاية الحرب العالمية الثالثة، 
وأن ســـنة 2035 ســـوف تشـــهد  انهيار القوى 
العظمـــى، ثم يلي ذلك ظهور ما يعرف بالنظام 
العالمـــي الجديـــد، ثم لنتوغل في المســـتقبل 
وصوال إلى العام 2060، حيث يتحقق ما يعرف 
بالتجارة بين المجرات، فضال عن ظهور جيل 

جديد من الكائنات يسمى ”شاراك“.
فرضيات ثقيلـــة وضعها المخرج ســـلفا، 
وكذلك كاتب السيناريو وأخبرانا كالهما أننا 

ســـنمضي في هذا الفيلم مع أحداث تقع على 
خلفية هذه التواريخ مجتمعة.

ومـــع المشـــاهد األولى ســـوف نتأكد أننا 
نعيش في ما تبقى من الواليات المتحدة، وأن 
هنالك رئيســـة تحكمها هي إيلين هينركسين 
(الممثلـــة فيفيكا فوكس) وإلـــى جانبها وزير 
دفاعها (الممثل دانييـــل بالدوين)، وهنا وفي 
ظل المســـتجدات الكونية آنفة الذكر، ســـوف 
تلجأ السلطات إلى تكليف فريق من المحاربين 
المخضرمين لغرض التصدي لظاهرة فصيلة 
الشاراك القائمة على فكرة االستنساخ وجلب 
كائنات هجينة متوحشة هدفها إبادة الجنس 

البشري.
ال شـــك أننا ننتظر مهام جســـاما وصراعا 
دراماتيكيـــا قاســـيا، لكـــن المشـــاهد األولى 
تكشـــف لنا عن مقتل ميرفـــي (الممثل فيرنون 
ويلـــس) وكأننـــا عدنا زمنـــا إلى الـــوراء، إذ 
يموت برصاصـــات في الـــرأس وبقع دم على 
الزجاج، فأين أسلحة الليزر وانقراض البارود 

والرصاص في العالم المستقبلي؟
فـــي المقابل، ســـوف نلحـــظ تصاعدا في 
الدراما هدفه فـــي األخير أن نصل إلى كائنات 
الشـــاراك تلـــك التي تريد االنتقام من البشـــر، 
لكن الشـــاراك تبدو وكأنها مجمدة أو مشلولة 
الحـــواس أو بطيئة في رد الفعل، فهي ال تقوم 
بفعل مهم في ذلك التصعيد الذي أريد له جمع 

كل أولئك المحاربين للتصدي للشاراك.
وإذا عدنا إلى صورة المستقبل فإن السرد 
الفيلمي يدخل في أشد المراحل تعقيدا عندما 
يحـــاول الوفـــاء ألزمنة متعددة، أمـــا هنا ففي 
واقـــع الحال يتضـــاءل عامل المســـتقبل ولن 
تتعقد خطوط الســـرد كثيرا، بل إننا ســـنجد 
فـــي الكثيـــر مـــن األحيان المســـار الســـردي 
خطيا ومباشـــرا وليس بحاجة إلى المزيد من 

التعقيد.

وإذا كان الزمن المســـتقبلي أساســـيا في 
هـــذه الدراما، ففـــي المقابل ال بـــد للمكان أن 
يتكيـــف مع واقع الحال، لكننـــا ال نجد الكثير 
مما نتخيلـــه، إذ طغت على الفيلم المواجهات 
باألســـلحة والرصاص بين هـــذا الفريق وذاك 
دون مبرر أحيانا، وتاليا إليهام المشـــاهد أن 
هـــذه الفرقـــة التي تقاتل مـــن دون توقف إنما 

تريد إنقاذ الجنس البشري.
يمكـــن وصـــف الفيلـــم بأنه حمـــل أهدافا 
وافتراضـــات أكبر بكثير ممـــا قدمه بالصورة 
والصـــوت والحركة، بل إنه عجـــز عن الوفاء 
بذلـــك أيضا، ولهذا لســـت أختلـــف كثيرا في 
ما ذهب إليه الناقد كيل يادلوســـكي في موقع 
”فليكسيســـت“، حيـــن قـــال ”إن هـــذا الفيلـــم 
ومخرجه تحديـــدا وقع فـــي إخفاقات وأوجد 
لنفسه ثغرات كان هو في غنى عنها، فلو قّلص 
مســـاحة أهدافه والمســـاحة الزمنية والمهام 

الثقـــال التي افترضها، لكانت المهمة أســـهل 
بكثير، لكنه وضع فرضيات جســـام ظل عاجزا 

عن الوفاء بها“.
ومـــن جهـــة أخـــرى كان موقـــع ومجلـــة 
”هوليـــوود ريبورتر“ قد احتفيا ســـلفا بالفيلم 
ُقبيـــل إطالقـــه فـــي صـــاالت العـــرض علـــى 
فرضيـــة وجود نجمين مهميـــن وهما الممثلة 
فيفيـــكا فوكـــس والممثـــل دانييـــل بالدوين، 
وأن وجودهمـــا لوحده يعنـــي أن فيلم الخيال 
العلمي الـــذي نحن بصدده ســـوف يرقى إلى 
األعمال المتميزة، بينما نجد أن هذه الفرضية 
ال تجد لها مكانا، بل لم تستطع من قامت بدور 
رئيســـة الواليـــات المتحدة وال وزيـــر دفاعها 
إنقـــاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما يخالف فرضية 

وجودهما.
ولعـــل ما يلفـــت النظر أن أغلـــب األحداث 
تركزت علـــى الصراع الدامـــي للمحاربين في 

مواجهتهـــم لخصومهم، لكن فـــي واقع الحال 
أظهـــر لنـــا الفيلم وجودا هامشـــيا لرئيســـة 
الواليات المتحدة ولوزير دفاعها، فهما أشـــبه 
بمعلقين على ما يجري، بل أكثر من ذلك، حيث 
لم يقع تطوير الشخصيات الدرامية بما يكفي 
كي تخوض صراعا قويا ومقنعا يتناســـب مع 
جســـامة التحدي الذي تم فرضه مسبقا، وكنا 

في انتظاره.
وفي المحصلة بدا فيلم ”الهجين“ ســـينما 
خيال علمي اقتفت أثر الكليشـــيهات المعتادة 
في الخوض في المســـتقبل المنظور والبعيد 
مع العجز عن إيجاد حلول درامية مبتكرة وبث 
حبكات ثانوية متماسكة، فضال عن تقديم أداء 
دون المستوى على صعيد الممثلين، وخاصة 
المحاربين الذين كان بانتظارهم نمط آخر من 
األداء لكنهـــم بدوا وكأنهم يـــؤدون دورا يعود 

إلى ثمانينات القرن الماضي.

معرض باريسي يقتفي مسيرة فزاريلي مبتكر فن الخداع البصري
يحتضــــــن مركز ”بومبيدو“ بالعاصمة الفرنســــــية باريس، حتى مطلع شــــــهر مايو املقبل، 
معرضا للمجري الفرنســــــي فيكتور فزاريلي، الفنان الذي اســــــتطاع أن يسجل حضورا 
ــــــذي ميتح كثيرا من دنيا  ــــــارزا خالل القرن العشــــــرين بابتكار فن اخلداع البصري، ال ب

العلوم.

بيروت أمين الباشا

} ما من أحد أحب مدينته وعبر عن 
حبه لها من خالل أعمال فنية ستخلده 

وتخلدها مثلما فعل الفنان أمني الباشا 
مع بيروت، غرامه وهيامه وإلهامه وربة 

جماله ومعذبته وأنيسة لياليه وماكنة 
أحالمه وبحة نايه وساحرة أصابعه 

اخلالقة.
بيروت وأمني الباشا هما الشيء 
نفسه، الكائن اآلخر الذي امتزجت به 

الذات فصارا واحدا، رسومه تنزلق 
على رمل بحرها ومتشي على أرصفة 

شوارعها وجتلس في مقاهيها لتتأمل 
مجانينها.

رأيته ذات مرة فُخيل إلّي أنني انزلقت 
إلى حلم، مفرداته تتشكل من هبات 

هواء ناعم حتمل بني طياتها كالما، لم 
يقله أحد ألحد من قبل. كان هناك صوت 
أمني الباشا، غير أن صوت بيروت غمر 

روحي برقة وقوة ومكر أنوثته، نشيد 
مالئكة مرحني اكتشفوا أن جزءا فالتا 
من اجلنة قد طوى دفتيه رسام، فتنته 
مشاهد أبدية لم يرها أحد من قبل. َمن 
لم ير رسوم الباشا فكأنه لم ير بيروت 
في حقيقة جمالها األخاذ الذاهب إلى 

السماء مباشرة، بيروت اآلخرين ليست 
هي بيروت الباشا، لقد خلقها من عجينة 

شغفه بها ومضى بجمالها إلى مكان 
خفي ال تصل إليه العيون.

بيروت التي تسكن رسومه هي مدينة 
مجاورة للكوكب، هي الكوكب الذي 

تلمسنا شمسه بدفء ضوئها من غير أن 
نراها، أحبها فأحبته ووهبته ما لم تهب 

اآلخرين من فيض متردها.
حرص الباشا على أن يحمل كراسته 

معه، ألنه كان يحتاط للقاء بيروت جديدة، 
تخرج بنضارة مثل وردة يزيل عنها 

الفجر غشاء نعاسها، مائياته هي عبارة 
عن خالصة ما يقبض عليه من عطر تلك 

الوردة التي لم تقتلها احلرب.
كان الباشا يثق ببيروت مثلما يثق 
برسومه، لقد وهبته تلك املدينة حياة 

مضافة، عاشها بعمق وتأمل، كما لو أنه 
قضاها وهو يصلي شكرا للطبيعة التي 

وهبته كل ذلك اُحلسن، لقد سكنته بيروت 
مثل روحه، وحني غادرته الروح، فإنه ترك 
من بعده روح بيروت هائمة بني رسومه.. 

وداعا أمني الباشا. 

اســـتقرت إدارة مهرجان أسوان الدولي ألفالم املرأة على تكريم النجمة األميركية باربرا بوشيه 

خالل حفل افتتاح دورته الثالثة التي ستقام في العشرين من شهر فبراير الحالي.

يعرض حاليا بقاعات الســـينما التركية الجزء الثاني من فيلم {األعمال املنظمة} للنجم التركي 

كيفانج تاتليتوغ الشهير عربيا بـ{مهند}، محققا إيرادات فاقت املئة ألف دوالر.

{الهجين} حرب مغامرات افتراضية تخفق في الوفاء للتاريخ
[ قصة مشوقة انتهت قبل أن تبدأ  [ نظام عالمي جديد بمالمح العصر الراهن

أسئلة كبرى تطرحها أفالم اخليال العلمي كلما تناولت ثيمة املستقبل االفتراضي، أسئلة 
ــــــة من األفالم، حول ما ميكــــــن أن يقدموه من صور  ــــــى عاتق صانعي هذه النوعي تقــــــع عل

ملستقبل عابر حلاجز الزمن، على اعتبار أننا أمام إضافة نوعية لتجارب سابقة.

فرضيات مستقبلية لم تتحقق

ألوان تتداخل لتبدو متحركة

الفيلم اقتفى أثر كليشيهات أفالم 

الخيـــال العلمـــي التـــي خاضـــت في 

المســـتقبل البعيـــد مـــع العجـــز عن 

إيجاد حلول درامية مبتكرة

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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جريدية، واســـتثمر كل 
عود إليهـــا من بعد، 
 المواد، وحاالت

منظوري.
خطيطية 

حـــات 
ـة 

ق
و من 

ببعض.
ن التشـــكيلي 
ثـــره بالتكعيبية

ـــه أنها كانت طريقا 

ال العناصـــر  تخزيـــن 
باســـتع خصوصـــا 
الجديـــدة المتو
ما جعله قاد
ضخمة م

ال

مر
بالمن
والتعطش
دنيا العلوم،
ُيرسم مع المدين
المشمســـة، المتعد



أظهـــرت مراجعـــة ملجموعـــة مـــن  } لنــدن – 
الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول 
وجبـــة الفطور يســـهم فـــي اكتســـاب الوزن ال 
تعني أن تناول الوجبة الصباحية قد يســـاعد 
فـــي فقـــدان الوزن. يفســـر األخصائيـــون هذه 
الفكـــرة بقولهم إن من يتجاوزون وجبة الفطور 
يشعرون أكثر باجلوع وهو ما يضطرهم لألكل 
مرات كثيـــرة، ألنهم مقتنعـــون أنهم في حاجة 
متواصلة لتعويض أولى وجبات النهار. فكثرة 
الوجبات على امتداد اليوم تزيد عدد السعرات 
احلرارية. لكن في املقابل االلتزام بتناول وجبة 
الفطـــور الصباحي يوميا ال يعنـــي بالضرورة 

نظاما غذائيا قليل السعرات.
وللتوصـــل إلى ذلك قـــام الباحثون بفحص 
بيانـــات 13 دراســـة شـــملت جتارب ســـريرية 
معظمها في الواليات املتحدة وبريطانيا خالل 
30 عاما، وتناول بعض املشاركني فيها اإلفطار 
بينما لم يتناوله الباقـــون. وتوصلت املراجعة 
إلـــى أن الذين تناولوا اإلفطار اكتســـبوا املزيد 
مـــن الســـعرات احلراريـــة والـــوزن أكثر ممن 

جتاهلوا هذه الوجبة.
ورمبا تكون النتائج مفاجئة للذين يتبعون 
حمية غذائيـــة إذ تفيد بأن مـــن تناولوا وجبة 
اإلفطـــار اكتســـبوا 260 ســـعرة حراريـــة فـــي 
املتوسط يوميا أكثر ممن جتنبوا هذه الوجبة، 
كمـــا زادت أوزانهم مبقـــدار 0.44 كيلوغرام في 

املتوسط.
وقالـــت فالفيا ســـيكوتيني كبيرة الباحثني 
في الدراســـة اجلديدة وهي من جامعة موناش 
في ملبـــورن بأســـتراليا ”هنـــاك اعتقـــاد بأن 
اإلفطار هو أهـــم وجبة في اليوم… لكن الوضع 

ليس كذلك“.
وأضافـــت في رســـالة بالبريـــد اإللكتروني 
”الســـعرات احلراريـــة هـــي ذاتهـــا الســـعرات 
احلراريـــة أيا كان وقـــت تناولها، وعلى الناس 

أال يأكلوا إذا لم يشعروا باجلوع“.
وكتـــب الباحثـــون فـــي الدوريـــة الطبيـــة 
البريطانيـــة، إن بعـــض الدراســـات الســـابقة 
دققت في مـــا إذا كان لإلفطار تأثير على عملية 
األيض، أو عدد السعرات التي يحرقها اجلسم. 
لكن الباحثني لم يجدوا اختالفات مهمة في هذا 

الصدد بني تناول اإلفطار من عدمه.
لكـــن تيـــم ســـبيكتور، الباحث فـــي جامعة 
كينغز كوليدج لندن الـــذي كتب مقاال افتتاحيا 
مصاحبا للدراســـة، قـــال إن االســـتهالك األقل 
للســـعرات احلراريـــة املصاحـــب لعـــدم تناول 
اإلفطـــار يشـــير إلى أن هـــذا النهج قـــد يكون 
ناجحا بالنسبة إلى بعض الذين يتبعون حمية 

غذائية.
وأضاف في رسالة بالبريد اإللكتروني ”كل 
شـــخص متفرد، وبالتالي قد تختلف االستفادة 
التي يحصل عليها من الكربوهيدرات والدهون 
علـــى حســـب اجلينـــات والكائنـــات الدقيقـــة 

باجلسم ومعدل األيض“.
ونشـــرت هيئة اإلذاعـــة البريطانيـــة (بي.

بي.ســـي)، تقريرا يـــدرس صدقية كـــون وجبة 
الصباح أهم وجبة خالل اليوم. تقول جيسيكا 
بـــراون، خـــالل التقريـــر، الفكرة مـــن افتراض 

أهمية الفطور تكُمن في اسمه باللغة اإلنكليزية 
”براكفاســـت“ أي تنـــاول الطعـــام بغية كســـر 

صيامنا الليلي.
 وتوضح ســـارة إلدر، أخصائيـــة التغذية 
”يستهلك اجلســـد كثيرا من مخزون الطاقة من 
أجل النمو واإلصالح خالل فترة الليل. وتناول 
فطور متوازن ُيساعد على شحن طاقتنا، فضال 
عن البروتني والكالسيوم الذي نستهلكه طوال 

الليل“.
التقرير ال ينفي أهميـــة وجبة الفطور لكنه 
يركز أكثر على النظر في اخلالف املُنتشر بشأن 
احتفـــاظ وجبة الفطـــور مبركزهـــا األول على 
قمة التسلســـل الهرمي للوجبات. وعالوة على 
الشـــعبية املتزايدة للحميات الغذائية املعتمدة 
على الصيام، تزايدت املخاوف بشـــأن محتوى 
ط صناعة  الســـكر فـــي حبوب الفطـــور، وتـــورُّ
األغذيـــة فـــي األبحـــاث املُؤيدة ألهميـــة وجبة 

اإلفطار.
توضح جيسيكا أَنّ عالقة الفطور بالسمنة 
تأتـــي علـــى رأس أكثر اجلوانـــب التي تتطرق 
ي وجبة اإلفطار).  إليهـــا أبحاث الفطور (وتخطِّ
وتبنَّى العلماء نظريات مختلفة بشـــأن ســـبب 

وجود عالقة بينهما.

 وأورد التقريـــر دراســـة صّممها الباحثون 
للنظر في هذه العالقة، شـــاركت فيها 52 امرأة 
يعانني من الســـمنة في برنامـــج لفقدان الوزن 
على مدار 12 أسبوعا، وقد تناولن جميعا نفس 
عـــدد الســـعرات احلرارية يوميا، إمنـــا تناول 
نصفهن فقـــط وجبة فطور الصبـــاح والنصف 

اآلخر لم يفعل ذلك.
وتوّصلـــوا إلـــى أن الفطور لـــم يكن هو ما 
ســـاعد املشـــاركات على فقدان الوزن، بل يكمن 
الســـبب في تغييـــر العـــادات اليوميـــة. إذ أَنّ 
هن اعتدن تناول الفطور  النســـاء الالتي ُقلن إَنّ
في الســـابق فقدن 8.9 كيلوغـــرام عند توقفهن 
عن تنـــاول وجبة اإلفطـــار، مقارنـــة بنحو 6.2 
كيلوغرام فقط عند االستمرار في تناولها. وفي 
الوقت ذاته، فقدت النساء الالتي اعتدن تخطي 
الفطـــور 7.7 كيلوغرام حني بدأن في تناوله، و6 

يه. كيلوغرامات فقط حني استمررن في تخطِّ
 وتتساءل جيسيكا في تقريرها ”إذا لم يكن 
الفطـــور ضمانة كافية لفقدان الوزن، ملاذا ُيربط 

ي وجبة الفطور إذن؟“. بني السمنة وتخطِّ
ترى أليكساندرا جونستون، أستاذة أبحاث 
الشـــهية في جامعة أبرديـــن، أَنّ األمر قد ُيعزى 
ببســـاطة إلى قلة معرفة من ال يتناولون وجبة 
الفطور بالعادات الغذائية والصحية السليمة.

وتقـــول ”توجد الكثير من الدراســـات التي 
تبحث فـــي العالقة بني تناول الفطور والنتائج 
الصحيـــة احملتملـــة، لكـــَنّ ذلك قد ُيعـــزى إلى 

اختيـــار مـــن يتناولـــون الفطور للحفـــاظ على 
ســـلوكيات ُحتّســـن صحتهم مثل عدم التدخني 

وممارسة الرياضة باستمرار“.
ي الفطور   ومـــن جهة أخـــرى، إذا كان تخطِّ
(وغيره من الوجبـــات) خطوة ُيحتمل أن تكون 
مفيدة، هل يعني ذلك أَنّ اإلفطار سيكون سيئا؟ 
هـــذه هي وجهة نظـــر أحد األكادمييـــني، الذي 
يـــرى أَنّ الفطـــور ”َخِطر“. فهو يـــرى أَنّ تناول 
الطعـــام في وقت مبكر مـــن اليوم يرفع معدالت 
الكورتيـــزول في الدم أكثر مـــن أي وقت الحق. 
ممـــا يدفع اجلســـم إلى أن يكـــون أكثر مقاومة 
لألنســـولني مع مـــرور الوقت، وقـــد ُيؤدي إلى 

اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاني.
 لكـــَنّ فريدريك كاربي، أســـتاذ طب األيض 
في مركز أكســـفورد للســـكري والغدد الصماء 
واأليـــض، يرى أَنّ هذا ليـــس حقيقيا. وعوضا 
عن ذلك، ُتعتبر مســـتويات الكورتيزول العالية 

في الصباح جزءا من إيقاع اجلسد الطبيعي.
ه فضال عـــن ذلك، ُيعتبر  وأضـــاف كاربي أَنّ
الفطور أساسيا إلطالق عملية األيض اخلاصة 
بنـــا. وتابع ”من أجل أن تســـتجيب األنســـجة 
األخرى المتصـــاص الطعام اســـتجابة جيدة، 
ل أولـــّي يحتوي على  فأنـــت بحاجة إلى ُمشـــغِّ
الكربوهيـــدرات التي تســـتجيب لألنســـولني. 

وُيؤدي الفطور دورا محوريا في حدوث ذلك“.
 وُيورد التقرير دراســـة عشوائية تضمنت 
18 شـــخصا ُيعانون من الســـكري و18 آخرين 
ل الكثير  ي الفطور َعطَّ أصحاء، ووجدت أَنّ تخطَّ
من النظم اليومية فـــي املجموعتني، وأدَّى إلى 
ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم بعد تناول 

الطعام. 
واستنتجت الدراسة أَنّ تناول الفطور مهم 
للحفاظ على دقة ســـاعتنا البيولوجية. وتقول 
كورتني بيترســـون، مؤلفة الدراســـة وأستاذة 
مســـاعدة في علوم التغذية فـــي جامعة أالباما 
ون الفطور  في برمنغهام، إَنّ أولئك الذين يتخطَّ
ون الفطور  ينقســـمون إلى قسمني: الذين يتخطَّ
ويتناولون العشـــاء في وقته الطبيعي، وبهذا 
يحصـــدون فوائـــد الصيـــام املتقطـــع، والذين 
ون الفطور ويتناولون العشـــاء في وقت  يتخطَّ

متأخر.
وأوضحت ”بالنســـبة إلى الذين يتناولون 
طعام العشـــاء في وقت متأخـــر، تتزايد فرص 
إصابتهم بالســـمنة وداء الســـكري واألمراض 
القلبية الوعائية بنســـبة كبيرة. في حني تبدو 
وجبـــة الفطور أهم وجبة في اليوم، رمبا تكون 
وجبة العشـــاء أهم منها في الواقـــع. إذ يكون 
تنظيم الســـكر في الدم في أفضل حاالته خالل 
ســـاعات الصباح األولى. وحـــني نتناول طعام 
العشـــاء في وقـــت متأخر، نكـــون أكثر عرضة 
لإلصابة باألمراض، ألَنّ الســـكر في الدم يكون 
في أســـوأ حاالته. ال تزال هناك مساحة للمزيد 
ى  ك ال يجب أن تتخطَّ من األبحاث، لكني واثقة أَنّ

الفطور أو تتناول العشاء في وقت متأخر“.
نا يجب أن ننظـــر إلى نظمنا   وتابعـــت ”أَنّ

ها فرقة موسيقية“. اليومية وكأَنّ
 وتابعـــت ”هنـــاك نوعـــان مـــن الســـاعات 
اليوميـــة، الســـاعة الرئيســـية في املـــخ، التي 
يجب أن ننظـــر إليها باعتبارهـــا قائدة الفرقة 
املوســـيقية والنصـــف اآلخـــر يقـــع داخـــل كل 
عضو مـــن أعضاء اجلســـم، إذ ميتلك كل منها 
ســـاعة منفصلة“. وتتأثر هذه الفرقة املوسيقية 
بعاملـــني خارجيني: التعرُّض للضوء الســـاطع 

وجدول تناول الطعام.

هل يعد فطور الصباح أهم وجبة في اليوم
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صحة

يشــــــدد الكثير من أخصائيي التغذية والباحثني على أهمية وجبة فطور الصباح وضرورة 
تناولها للحفاظ على جســــــم متوازن ورشيق ويرون أن جتاوزها أو إغفالها يفقد اإلنسان 
ــــــه وطاقته طوال اليوم. ويذهب أغلبهــــــم إلى أبعد من ذلك فيؤكدون أن وجبة الفطور  حيويت

هي أهم وجبات اليوم على اإلطالق.

[ تناول الفطور ال يساعد بالضرورة على التحكم في كمية السعرات  
[ تخطي الفطور يخل بنظام عملية األيض

} واشــنطن - أظهرت دراســـة أميركية حديثة 
أن مكمالت األحماض الدهنية املعروفة باســـم 
”أوميغا 3“ ميكن أن تقي النســـاء من مضاعفات 
احلمـــل الشـــائعة، وعلـــى رأســـها اإلجهاض 

والوالدة املبكرة.
الدراســـة أجراها باحثـــون بكلية الطب في 
جامعة كولومبيا األميركية، ونشـــروا نتائجها 
فـــي العدد األخيـــر مـــن دورية ”جي.ســـي.آي 

إنسايت“ العلمية.
وأوضـــح الباحثون أن ما يقـــرب من واحد 
مـــن كل 10 أطفال رضع يولـــدون مبكرا، وأن ما 
بـــني 10 و30 باملئة من الوالدات املبكرة قد تأتي 
نتيجة عدوى بكتيرية شـــائعة فـــي الفم تدعى 
”فوسوباكتيريوم نوكليتوم“ وتصل إلى الرحم.

وأضافوا أن مشيمة النساء احلوامل تكون 
معرضة بشـــكل خاص للعدوى البكتيرية التي 
تأتي من الفم إلى الرحم، حيث ميكن أن تسبب 
التغيـــرات الهرمونية أثنـــاء احلمل في التهاب 
ونزيـــف في اللثـــة، يؤثر على ما بـــني 30 و100 

باملئة من النساء احلوامل.
ويـــؤدي نزيف والتهـــاب اللثة إلـــى تكاثر 
البكتيريا واجلراثيم التي تتســـرب إلى مجرى 
الدم ثم تنتقل إلى املشيمة وتسبب االلتهاب، ما 
يؤدي في بعض األحيان إلى اإلجهاض ووالدة 

جنني ميت.
وأشـــار الفريق إلى أن مكمالت ”أوميغا 3“ 
تستخدم على نطاق واسع لتقليل االلتهاب ومنو 
البكتيريـــا في األمراض االلتهابية املزمنة، مثل 
أمراض القلب والتهاب املفاصل الروماتويدي، 
لذلـــك درس الباحثون تأثيرهـــا لتقليل العدوى 

البكتيرية لدى احلوامل.

وللوصول إلى نتائج الدراســـة، قام الفريق 
بحقـــن الفئـــران احلوامل بالعـــدوى البكتيرية 
التي تســـبب اإلجهاض خالل الثلث الثالث من 

احلمل، وأعطوها مكمالت ”أوميغا 3“.
ووجـــد الباحثون أن مكمـــالت ”أوميغا 3“ 
قـــد أعاقت حدوث االلتهـــاب والنمو البكتيري، 
وخفضت مـــن خطر الـــوالدات املبكرة وحدوث 

اإلجهاض.
وقـــال الدكتـــور ييبينـــغ هان، قائـــد فريق 
البحـــث ”جميـــع األشـــخاص لديهـــم بكتيريا 
فوســـوباكتيريوم نوكليتوم فـــي أفواههم لكن 
املضاعفات الصحية الناجمة عنها تبدأ عندما 
تغـــادر هـــذه البكتيريـــا إلى أجـــزاء أخرى من 

اجلسم“.
وأضـــاف ”بعـــد أن اكتشـــفنا دور مكمالت 
أوميغا 3 في وقاية الفئران من اإلجهاض، نأمل 
اآلن أن تبدأ جتربة سريرية على البشر الختبار 
تأثيراتهـــا ملنع العـــدوى البكتيرية التي تصل 

إلى الرحم وتهدد حياة األجنة“.
وتتوافـــر أحمـــاض ”أوميغـــا 3“ الدهنيـــة 
فـــي األســـماك الدهنية مثل الســـاملون والتونة 
واملاكريل والسردين والساملون، وزيت السمك، 
وميكـــن احلصول عليها من خـــالل تناول هذه 
األســـماك مباشـــرة، باإلضافـــة إلـــى املكمالت 
الغذائيـــة ”أوميغـــا 3“ املتوافـــرة بكثـــرة فـــي 

الصيدليات.
ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة 
لألحماض ”أوميغا 3“ على رأســـها تقليل خطر 
اإلصابـــة باالكتئـــاب وأمراض القلب والســـكر 
والكلى، وتقليل نســـبة الكولســـترول في الدم، 

باإلضافة إلى الوقاية من التهاب املفاصل.

مكمالت أوميغا 3 تحمي الحوامل 
من خطر اإلجهاض

الفطور مهم للحفاظ على دقة الساعة البيولوجية

أحماض األوميغا 3 تقلل أيضا نسبة الكولسترول في الدم

الحياة
صحة

} قالــــت غرفة الصيادلة بوالية ساكســــونيا 
الســــفلى األملانيــــة إن بعــــض األدوية تقض 
مضجــــع املريــــض؛ مثل مضــــادات االكتئاب 
واألدويــــة املثبطــــة للشــــهية واحملتوية على 

الكورتيزون ونقاط األنف املزيلة لالحتقان.

} قـــال خبيـــر التغذيـــة األملانـــي أندرياس 
داكســـينبرجر إن اختالل التوازن احلمضي 
القاعـــدي في اجلســـم يؤدي إلـــى اإلصابة 
بفرط احلمضية الضار؛ فهو يؤثر سلبا على 

نقل العناصر الغذائية ونشاط الهرمونات.

} أوصت اجلمعية األملانية ملساعدة مرضى 
ألزهاميـــر باالنتبـــاه إلى التغذيـــة اخلاصة 
مبرضى اخلرف، والتي ينبغي أن تكون غنية 
بالدهون والســـكريات مع تناول املشـــروبات 

ذات القوام الغليظ كعصير اخلوخ.

} حـــذر أطباء من تعاطي األدوية بواســـطة 
احلليب أو عصيـــر الغريب فروت؛ نظرا ألن 
الكالسيوم قد يؤثر سلبا على مفعول الدواء 
وأنه ال يجوز تعاطي أدوية هشاشـــة العظام 

بواسطة احلليب.

أودى تفشـــي الحصبة بحياة 72 شـــخصا في أوروبا عام 2018، بزيادة بلغت المثلين مقارنة بالعام السابق عليه، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى انخفاض معدالت التطعيم بين بعض الفئات المهمشة.

17
ك

ذاتهــــا  هــــي  الحراريــــة  الســــعرات 
الســــعرات الحراريــــة أيــــا كان وقت 
تناولها، وعلى الناس أال يأكلوا إذا 

لم يشعروا بالجوع

◄



}غــزة (فلســطين) - تواجه قنــــاة ”القدس“ 
الفلســـطينية أزمـــة ماليـــة حادة منذ أشـــهر، 
دفعتها بصـــورة مفاجئة، للطلب من موظفيها 
عـــدم التوجـــه لمكاتبها بالعاصمـــة اللبنانية 

بيروت وقطاع غزة.
وأفاد مصدر في القناة المقربة من حماس، 
أن موظفي القناة تلقوا، الســـبت، رســـالة من 
إدارتهم تطلب منهم عـــدم التوجه إلى مكاتب 
القناة اعتبـــارا من األحد. وذكر أن اســـتمرار 
األزمـــة المالية يهـــدد بتوقف القنـــاة بصورة 

مؤقتة أو دائمة.
ولـــم تعلن قنـــاة ”القدس“ رســـميا إغالق 
مكاتبهـــا، إال أن موظفين يعملون داخل القناة 
والمركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم، أعلنـــوا في 
منشورات على صفحاتهم على موقع فيسبوك 
قرار إغالق مؤسســـاتهم. وكتب بسيم صعوب 
المذيـــع في القناة ”بمزيد من الحزن واألســـى 
نتلقـــى قـــرار إغالق قنـــاة القـــدس الفضائية 

نظـــرا لألزمة المالية التـــي عصفت بها، األمر 
الذي يحول دون استمرارها في أداء رسالتها 

اإلعالمية التي انطلقت منذ 10 سنوات“.
وتداول نشـــطاء وصحافيون فلسطينيون 
عبر مواقع التواصل االجتماعي رســـالة قالوا 
إن إدارة قنـــاة القـــدس وجهتهـــا لموظفيها، 

السبت.
وجاء في نص الرسالة أنه ”نظرا للظروف 
الصعبـــة التي تمر بها المؤسســـة والعاملين 
فيهـــا منذ فتـــرة طويلة، والتي تركـــت آثارها 
علـــى الكثير من الموظفيـــن، الذين أكدوا عدم 
اســـتطاعتهم القيام بواجبهم الوظيفي، نرجو 
مـــن حضرتكـــم التكرم بعـــدم التوجـــه للقناة 
اعتبارا مـــن األحد الموافق 10/2/2019 وحتى 

إشعار آخر“.
وقالت مصـــادر مقربة من حركة ”حماس“، 
إن الحركـــة تواجه أزمة مالية كبيرة. وموظفو 
المؤسسات التي تتبع لحماس يتقاضون منذ 

أشهر أقل من 50 بالمئة من رواتبهم الشهرية، 
بفعل إجراءات تقشف اتخذتها مؤسساتهم.

وبالتزامـــن مـــع هـــذه التطـــورات حجب 
الموقـــع اإللكترونـــي لقنـــاة ”القـــدس“، دون 
اإلعالن رسميا عن وجود أعطال فيه أو إغالقه.
وبدأ البث الرســـمي لقنـــاة ”القدس“، في 
األول مـــن نوفمبـــر 2008. وهـــي ثالـــث قنـــاة 
فلســـطينّية تواجه هذا المصير بعدما أعلنت 
قنـــاة ”األقصى“ عـــن موعد إغالقها ألســـباب 
مالّية، قبـــل تدخل متبرعيـــن والحيلولة دون 

ذلك، في حين أغلقت قناة ”الكتاب“ بالفعل.

تل مذيع إخباري بوالية تاباســـكو المكســـيكية بالرصاص السبت في ثاني حادث من نوعه هذا العام، فيما تشهد البالد أعمال عنف ميديا
ُ

ق

قياســـية أودت بحياة العديد من الصحافيين. وقال إدان أوغوستو لوبيز حاكم تاباسكو إنه يشعر باألسف لفقد الصحافي المعروف 

باسم {تشوتشين}، وإن تحقيقا سيجرى في مقتله.
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التعديل الجديـــد ينص على إضافة 

اإلعـــالم  نظـــام  أحـــكام  مخالفـــات 

املرئي واملســـموع إلى أحكام نظام 

املطبوعات والنشر

◄

} الخرطوم - أطلق األمن السوداني، السبت، 
ســـراح 11 صحافيـــا جـــرى توقيفهـــم خالل 

االحتجاجات التي شهدتها البالد مؤخرا.
للخدمـــات  الســـوداني  ”المركـــز  وقـــال 
المقـــرب مـــن الحكومـــة، عبـــر  الصحافيـــة“ 
موقعـــه اإللكترونـــي، إن ”األمن أطلق ســـراح 
الصحافيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس 

عمر البشير“.
وأضاف المركز أن عـــدد المفرج عنهم بلغ 
11 صحافيا، بينهم إيمان عثمان رئيسة تحرير 
صحيفة الميـــدان التابعة للحزب الشـــيوعي 

السوداني.
من جهته، أشاد محمد الفاتح، نائب رئيس 
اتحـــاد الصحافييـــن (مقرب مـــن الحكومة)، 

بإطالق سراح الصحافيين.
واعتبر أن الخطوة تصب في إطار احترام 
المهنـــة وتؤدي إلى االســـتقرار واالبتعاد عما 

ينتهك األمن العام ومصلحة الوطن.
وفـــي وقت ســـابق مـــن األحد، قـــال وزير 
الدولـــة بـــوزارة اإلعالم واالتصـــاالت، مأمون 
حســـن إبراهيم، إن إطالق سراح الصحافيين 
الموقوفيـــن أثنـــاء األحـــداث، ســـيتم ”خالل 

الساعات القليلة المقبلة“. واألربعاء الماضي، 
تعّهد البشـــير بإطالق ســـراح كل الصحافيين 

الموقوفين.
ومنذ انـــدالع االحتجاجات في الســـودان 
تعـــرض العديـــد مـــن الصحافييـــن للتوقيف 
واالســـتدعاء من األجهزة األمنية، وفق ”شبكة 

الصحافيين السودانيين“.
الصحافييـــن  عـــدد  إن  الشـــبكة  وقالـــت 
المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم 
عليه بالسجن 3 أشـــهر، وفق قانون الطوارئ 

في والية جنوب دارفور غرب البالد.
مـــن  رســـمي  توضيـــح  أي  يصـــدر  ولـــم 
الســـلطات الســـودانية حول أســـباب توقيف 
هـــؤالء الصحافييـــن، أو تعليـــق بشـــأن زعم 

”شبكة الصحافيين السودانيين“ لعددهم.
ومنذ 19 ديســـمبر الماضي، تشـــهد البالد 
احتجاجـــات منددة بالغـــالء ومطالبة بتنحي 
البشـــير، صاحبتها أعمال عنف أســـفرت عن 
ســـقوط 31 قتيال، وفق آخـــر إحصاء حكومي، 
فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 
بلـــغ 40، ويقدر ناشـــطون وأحـــزاب معارضة 

العدد بـ50 قتيال.

اإلفراج عن صحافيين سودانيين 

اعتقلوا خالل المظاهرات

األزمات المالية تنهي بث قناة {القدس} الفلسطينية

ل قوانين النشر 
ّ

السعودية تعد

ضمن استراتيجية إعادة بناء هيكل اإلعالم
[ سقوط حق مقاضاة المحتوى بعد 90 يوما من تاريخ نشره

[ تطوير تقنيات وابتكارات لدعم صناعة المحتوى

الوزاريــــة  التعديــــالت  شــــكلت   - الريــاض   {
السعودية على أحكام نظام املطبوعات والنشر، 
نقطة حتول جوهرية في قواعد العمل اإلعالمي، 
تسجل لصالح حرية النشر والصحافة واإلعالم 
مع ســــقوط حق مقاضاة احملتوى بعد 90 يوما 

من تاريخ نشره.
وأصــــدرت وزارة اإلعــــالم لوائــــح وأنظمة 
قواعد جديــــدة لعمل اللجــــان املختصة بالنظر 
فــــي مخالفات أحكام نظام املطبوعات والنشــــر 

وأحكام نظام اإلعالم املرئي واملسموع.
وتلزم األنظمة اجلديدة اللجان بسرعة إنهاء 
الدعاوى خالل 60 يوًما واختصار مدد الشطب، 
بــــدًال من انتظار الدعوى مــــدة طويلة تصل إلى 

عشر سنوات.

وجــــاء التعديل بعد فترة ال تتجاوز الشــــهر 
على تعيني تركي الشــــبانة وزيــــرا لإلعالم، في 
وقت تتجه فيه األنظار إلى اإلعالم الســــعودي، 
الــــذي اعتمــــد اســــتراتيجية جديــــدة ملواجهة 
التحديــــات املتزايدة علــــى الصعيــــد اإلقليمي 
والدولــــي وحملــــة الدعايــــة والتضليــــل التــــي 
تســــتهدف اململكة. وتتضمن هذه االستراتيجية 
إعــــادة بناء هيــــكل اإلعالم والعمــــل على إطاره 

العام وتنظيمه.
وأكد ســــعود بن نصار احلازمي، املستشار 
املشــــرف العام على اإلعــــالم الداخلي في وزارة 
اإلعــــالم أن ”التعديل اجلديــــد للنظام نص على 
عدم اشــــتراط حضور أعضاء اللجنــــة بالكامل 
للنظر في الدعوى، واكتفــــى بحضور األغلبية، 

عكس ما كان معموال به في السابق“. 

وأشــــار احلازمــــي فــــي لقــــاء مــــع وكالــــة 
ســــبوتنيك الروسية، إلى أن ”الهدف من تعديل 
مواد النظام هو رفــــع قيود اإلجراءات الطويلة 
غيــــر املجدية التي ال تصب في مصلحة أطراف 
النزاع، وإعطاء احلق ملستحقيه في وقت وجيز 

وحتقيق املصلحة العامة“.
إضافــــة  علــــى  اجلديــــد  التعديــــل  ونــــص 
مخالفات أحكام نظام اإلعالم املرئي واملسموع 
إلى أحكام نظام املطبوعات والنشر، إضافة إلى 
تقدمي الدعوى لألمانة العامة للجان، وأن تكون 
موجهة إلى رئيس اللجنة بصحيفة دعوى، بدال 

من تقدميها إلى رئيس اللجنة االبتدائية.
كمــــا جاء التعديــــل بتقييد األمانــــة العامة 
للجان الدعوى بعد اســــتكمال منوذج صحيفة 
الدعوى وإحالتها إلى اللجنة خالل يومي عمل 
مــــن تاريخ تقييدها. وســــمح للمدعي أن يطلب 
إعادة قيد الدعوى واستكمال النظر فيها خالل 
أسبوعني من تاريخ شطبها األول، وأن ال ُتسمع 
الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إال بقرار من 
اللجنة االســــتئنافية؛ وذلك خالل أسبوعني من 

تاريخ الشطب الثاني.
وشــــمل التعديل اجلديــــد أن تصدر اللجنة 
قرارها خالل ســــتني يومــــا من تاريــــخ انعقاد 
أول جلســــة ما لم يكن هناك مسوغ لدى اللجنة 
للتأخر فــــي ذلك. بينما منع اللجنة من ســــماع 
الدعــــوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشــــر 

محل املخالفة.
وأجــــاز النظــــام بعد تعديله وقــــف الدعوى 
بناًء على اتفاق أطرافها على عدم الســــير فيها 
خالل مدة ال تزيد على خمســــة وعشــــرين يوما 
بــــدال مــــن 180 يوما مــــن تاريخ إقــــرار اللجنة 
اتفاقها، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى الســــير 
فيها في األيام اخلمســــة التاليــــة لنهاية األجل 

الذي اتفقوا عليه؛ ُعّد املدعي تاركا دعواه.
ونــــص النظام على اكتســــاب القرار الصفة 
القطعيــــة بعــــد النطــــق به فــــي جلســــة علنية 
بحضــــور جميع األعضــــاء، أو أحدهــــم، إن لم 

يطلــــب اســــتئناف القــــرار خــــالل 15 يوما من 
تبليغهم به بدال من 30 يوما.

اللجنــــة،  مــــن  غيابــــي  قــــرار  صــــدر  وإذا 
فللمحكوم عليه احلق في طلب استئنافه خالل 
15 يومــــا من تاريــــخ تبليغه به، فــــإن لم يتقدم 
بطلب االستئناف خالل هذه املدة سقط حقه في 
ذلك، ويجوز ألطراف الدعوى اســــتئناف القرار 
الصادر عــــن اللجنة أمام اللجنة االســــتئنافية 
خــــالل 15 يومــــا مــــن التاريخ احملدد الســــتالم 

القرار بدال من 30 يوما.
ويقدم طلب االســــتئناف إلى األمانة مبذكرة 
ُيقّيــــد فيهــــا تاريخ تقدميها، وُيدون في ســــجل 
الدعــــوى ما يفيد ذلك، وعلى األمانة إحالة طلب 
االســــتئناف إلى اللجنة االســــتئنافية مع ملف 
الدعوى خالل يومّي عمل من تاريخ تقدمي طلب 
االســــتئناف، فإن لم تقتنع اللجنة االستئنافية 
باألســــباب التــــي ُبني عليها طلب االســــتئناف 
أّيدت القــــرار وإّال نقضته كله أو بعضه، وُتعيد 
الدعــــوى إلى اللجنة لتقرر فيهــــا من جديد، أو 
تفصــــل اللجنة االســــتئنافية فــــي الدعوى إذا 
كانت صاحلة للفصل فيها بعد ســــماع أطراف 
الدعوى، ويصدر القرار بعد 60 يوما من تاريخ 
تقييد الدعوى لدى اللجنة االستئنافية، وتكون 

نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة.
وتأتي هــــذه التعديالت بعد أيام من صدور 
قــــرار حلماية حقــــوق املؤلف في الســــعودية، 
واعتمد وزير اإلعالم تركي الشــــبانة 113 قرارًا 
أصدرتها جلنة النظر في مخالفات نظام حماية 

”حقوق املؤلف“.
كما أصدر الشــــبانة توجيهًا باإلســــراع في 
إنهــــاء القضايا املنظورة أمــــام جلنة النظر في 
مخالفات نظام حماية حقوق املؤلف، لتحويلها 
مــــن اإلدارة العامة حلقوق املؤلــــف إلى اللجنة 

السعودية للملكية الفكرية.
وأوضــــح احلازمــــي أن القضايا التي تنظر 
فيهــــا جلنة النظر فــــي مخالفات نظــــام حماية 
حقــــوق املؤلف تشــــمل قضايــــا أدبيــــة وفنية 
وقضايــــا تتعلــــق ببرامــــج احلاســــب اآللــــي، 
باإلضافة إلى ضبطيات املراقبني من األســــواق 
واحملال التــــي متارس أنشــــطة تتعلق بحقوق 

املؤلف.

قّيدت النظم واللوائح اجلديدة ألحكام نظام املطبوعات والنشــــــر في الســــــعودية مقاضاة 
ــــــوى إلى أدنى مســــــتوى، مع حفظ احلقوق للمتضررين من النشــــــر بســــــرعة إنهاء  احملت

الدعاوى خالل 60 يوًما، بدًال من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.

القمة العالمية للحكومات تجمع 

وكاالت األنباء على ميثاق للتسامح

} دبــي - وّقعــــت وكاالت األنبــــاء العربيــــة 
واألجنبيــــة المشــــاركة فــــي القمــــة العالمية 
للحكومــــات فــــي مدينة دبي ”ميثــــاق وكاالت 

األنباء للتسامح“.
وأكد الدكتور ســــلطان بــــن أحمد الجابر 
رئيــــس المجلس الوطني لإلعــــالم أن توقيع 
الميثــــاق جــــاء بهــــدف تعزيــــز ثقافــــة الفكر 
اإليجابي ونشــــر أخبار االنفتــــاح والتعاون 

والتسامح في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن النســــخة الســــابعة من القمة 
العالمية للحكومات تكتســــب أهمية خاصة، 
حيث تركــــز علــــى توجهات محوريــــة وذات 
أهمية اســــتراتيجية، بما فيهــــا التكنولوجيا 
وتأثيرها في حكومات المســــتقبل، والصحة 
وجــــودة الحياة، والبيئــــة والتغير المناخي، 
والتعليــــم  الدولــــي،  والتعــــاون  والتجــــارة 
وعالقته بســــوق العمل ومهارات المستقبل، 
الحكومــــات  بيــــن  واالتصــــال  واإلعــــالم 
والشــــعوب، ومســــتقبل األفراد والمجتمعات 

والسياسات.
وتشــــمل بنــــود ميثــــاق وكاالت األنبــــاء 
للتسامح التأكيد على األهمية القصوى التي 
تمثلهــــا ”القمــــة العالمية للحكومــــات 2019“ 
والمحاور الرئيسية التي ناقشتها في صناعة 
مستقبل العالم، والدور المأمول من اإلعالم في 
تطوير أدواته عبــــر تقديم تقنيات وابتكارات 
تسهم في دعم صناعة المحتوى اإلعالمي لما 
فيه صالح البشرية، إضافة إلى التشديد على 
أن مبادئ التســــامح تستحق متابعة إعالمية 
مستمرة تسلط الضوء على دورها في تحقيق 
قيم التعايش السلمي بين الشعوب باختالف 
دياناتها وطوائفها ومذاهبها وأفكارها، إلى 
جانب دورها في تحقيق التنمية المســــتدامة 
والمســــاهمة في بناء مجتمعات متســــامحة، 
وتطويــــر الحضــــارات، وغرس قيــــم ومبادئ 

التسامح الثقافي والديني فيها.
وتتضمن البنود أيضا االتفاق على تبادل 
األخبار المكتوبة والصــــور ومقاطع الفيديو 
وأي مواد صحافية أخرى، باختالف أنواعها، 
المتعلقة بموضوع التسامح، وكذلك األخبار 
التــــي تعّزز مفهــــوم التعايش بيــــن الثقافات 
والشــــعوب إلــــى جانب أخبــــار المبــــادرات 
والمشــــروعات التــــي تهدف إلــــى تعزيز قيم 

ومبادئ التســــامح وأخبار الحــــوارات التي 
ُتجرى بيــــن الثقافات والحضارات المختلفة، 
وأخبار البرامج الثقافيــــة والمجتمعية التي 
تســــاهم في بنــــاء مجتمعات متســــامحة إلى 
جانب تلــــك التي تتعلق بصياغة تشــــريعات 
وسياســــات تســــاهم فــــي غــــرس التســــامح 

الثقافي والديني.
وينــــص الميثــــاق على تعزيــــز المحتوى 
وتوظيــــف  بالتســــامح  المرتبــــط  اإلعالمــــي 
هــــذا  مســــتوى  لرفــــع  اإلعالميــــة  األدوات 
المحتوى، وتســــليط الضوء على النجاحات 
العالميــــة فــــي تعزيــــز هــــذه القيمــــة لخدمة 
البشــــرية انطالقــــا مــــن التأثيــــر اإليجابــــي 
للتســــامح في حماية الشــــعوب من االنسياق 
خلف الكراهية والتعصب والطائفية، بجانب 
استشراف مســــتقبل الممارسات التي تغرس 
قيم ومبادئ التسامح في الشعوب في جميع 
قطاعــــات ونواحي الحياة، الشــــخصية منها 
والمهنية، وتسليط الضوء على دور الشباب 
فــــي بناء مجتمعات متســــامحة، والدفع نحو 
تعزيز مشــــاركتهم فــــي اتخاذ القرار ورســــم 
خطط المستقبل، ومخاطبتهم بلغة ومحتوى 
إعالمي يتناسب مع طبيعة تطلعاتهم وطرق 

تفكيرهم.
وقال ممثلو وكاالت األنباء الـ26 الموقعين 
على الوثيقــــة، ”نحن ممثلــــو وكاالت األنباء 
المشــــاركون فــــي قمــــة الحكومــــات العالمية 
المنعقدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
خــــالل الفترة من 10 إلــــى 12 فبراير الجاري، 
وإدراكا منــــا ألهميــــة المحــــاور األساســــية 
للقمة وضرورة رفع مســــتوى الوعي العالمي 
بهــــا، وإيمانا منا بأهمية الرســــالة اإلعالمية 
ودورهــــا، وإدراكا لمســــؤولياتنا وواجباتنا 
تجاه المجتمع ومؤسســــاته وأفراده وتجاه 
المهنــــة اإلعالميــــة، فقد قررنــــا التوقيع على 

ميثاق وكاالت األنباء للتسامح“.

سلطان بن أحمد الجابر:

توقيع الميثاق جاء بهدف 

تعزيز ثقافة الفكر اإليجابي 

ونشر أخبار االنفتاح والتسامح

جولة لصالح الصحافيين

{القدس} الموقع اإللكتروني لـ

تعرض للحجب دون اإلعالن 

عن وجود أعطال فيه أو إغالقه 

بالتزامن مع إعالن توقف القناة

خطوات متسارعة في استراتيجية جديدة 



} نيويــورك - يثيـــر اتهـــام رجـــل األعمـــال 
األميركي جيـــف بيزوس لصحيفـــة مبحاولة 
ابتزازه بصورة فاضحة التقطها لنفسه، القلق 
مـــن أن ال أحد في العالـــم مبنأى عن االختراق 

اإللكتروني خلصوصيته.
ويؤكـــد مـــارك جونســـون مدير الشـــركة 
املعلوماتية ”ســـوفيرين إنتليجنس“، ”ال أحد 
مبنـــأى عـــن االســـتغالل اإللكترونـــي“. وهو 
يرى أن أصحاب املليارات ورؤســـاء الشركات 
الكبـــرى معرضون له خصوصـــا ألن بياناتهم 
الشـــخصية تشـــكل منجـــم ذهـــب للمجرمني 
فهـــذه  واملنافســـني.  االســـتخبارات  ووكاالت 
األطـــراف املختلفة، كما يقـــول، تعّول على أن 
البيانـــات املســـروقة ســـتعطيها فهما أفضل 
لالبتـــكارات واالســـتراتيجيات التي يعتمدها 

ضحايا القرصنة.
علـــى  ”احلصـــول  جونســـون  ويوضـــح 

بياناتهم الشخصية يفتح أبوابا كثيرة“.
وكتـــب إيـــان برميـــر مؤســـس ”يوريجا 
لألبحاث فـــي تغريدة ”في حال كانت  غروب“ 
صحيفة ناشـــونال إنكوايرر الشـــعبية متلك 
صـــورا عن عضو جيف بيـــزوس الذكري فال 

بـــد أن الصني متلـــك بروتكول اإلنترنت 
اخلاص بأمازون واستراتيجيتها“.
ومنذ املعلومات التي كشـــفها 

بيـــزوس التـــي تقـــدر ثروتـــه 
بأكثر من 130 مليار دوالر، 
األمن  فـــي  خبراء  يؤكـــد 
الحظوا  أنهم  املعلوماتي 

زيـــادة فـــي االتصاالت من 
أصحـــاب ثـــروات كبيـــرة 
يطلبـــون منهـــم التحقـــق 
من عدم تعـــرض أنظمتهم 
وأجهزتهـــم  املعلوماتيـــة 

للقرصنة.
وقـــال كريـــس كوملـــان 
مؤسس شـــركة ”ريد فايف 
”التهديدات  سيكيوريتي“، 
احلالية ال تهدف بالضرورة 

إلـــى الولـــوج ألنها فـــي الداخل في األســـاس 
والســـيما األجهزة اخلاصة، وأظهرت التجربة 
أن رصد اختراق ما يحتاج إلى ثمانية أشهر“.
وفي حقبة اإلنترنـــت واألجهزة املوصولة 
انتقـــل جزء كبيـــر من أمن أصحـــاب الثروات 
الكبـــرى من احلـــراس الشـــخصيني وأجهزة 
اإلنذار إلـــى إدارة املخاطر حلماية ممتلكاتهم 
وصورتهـــم و”إرثهـــم“ ألن كميـــة متزايدة من 
املعلومات الشـــخصية تخزن عبر اإلنترنت من 
أرقام الضمان االجتماعي والبيانات املصرفية 
والفحوصـــات الطبيـــة ورقم رخصة الســـوق 

وعناوين شخصية وغير ذلك.
ويتمتـــع األثريـــاء الكبـــار عـــادة بقســـم 
لألمن املعلوماتي لكنهم يســـتعينون بشركات 
خارجيـــة لتقييـــم منتظـــم لنظامهـــم، ألن عدد 
الهجمات املعلوماتية ترصد من قبل طرف آخر 

على ما يفيد مراقبون.
وكان مـــارك زوكيربـــرغ رئيس مجلس 
إدارة فيســـبوك أنفق 7.3 مليون دوالر 
على أمنه فـــي العـــام 2017 في مقابل 
4.2 مليـــون دوالر العـــام 2015، وهو 
مبلـــغ هائل تعتبره شـــبكة التواصل 

االجتماعي طبيعيا بسبب ”مكانته وأهميته“. 
في يوليو املاضي قالت فيسبوك إنها ستمنحه 
عشـــرة ماليني دوالر إضافية ســـنويا لتعزيز 

تدابيره األمنية.
ويـــرى كريس كوملـــان الـــذي ال يرغب في 
احلديـــث عـــن التدابير األمنية التـــي يتخذها 
حلمايـــة زبائنـــه أن ”احلمايـــة مـــن مؤامـــرة 
داخلية، والســـيما أشـــخاص موثـــوق بهم أو 
ضد وكالة اســـتخبارات، حتـــاول الهجوم من 
اخلارج تتطلب اســـتثمارا ضخما والكثير من 

اخلبرة واليقظة“.
ويرى مارك جونســـون الضابط الســـابق 
في قســـم التحقيقات في البحريـــة األميركية 
”ما من بيانات شـــخصية تكـــون محمية فعال“ 
ألن البيانات عن األثرياء الكبار غالبا ما تكون 
مجموعـــة عبر ما يســـمى ”فاميلـــي أوفيس“ 
(شركات إدارة الثروات) التي ينقصها أحيانا 
األدوات التكنولوجية املتطورة والســـيما تلك 

املستخدمة في التشفير.
ولم يكشـــف جيف بيـــزوس كيف حصلت 
”ناشـــونال إنكوايـــرر“ علـــى صورتـــه، لكـــن 
اخلبـــراء يشـــيرون إلـــى أن الوســـيلة األكثر 
هوية  انتحال  هي  شيوعا 
أوســـاط  مـــن  شـــخص 

املستهدف.
ويقـــول كريـــس كوملـــان 
”اخلصـــم غالبـــا مـــا يوجـــه 
رســـالة إلى الهدف يطلب منه 
فيها النقر على رابط وارد في 

الرسالة“.
أســـس  بيزوس  أن  يذكر 
واحدة من أبرز الشركات في 
العالـــم من الصفـــر وأصبح 
أغنى رجل فـــي العالم، وهو 
يرفض اخلضوع في معركته 
ناشـــونال  صحيفـــة  مـــع 
إنكوايرر املعروفة بروابطها 
ترامب،  دونالـــد  بالرئيـــس 

ويّتهمها بابتزازه.
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أعلنت شـــركة فيسبوك إلغاء خطتها إلنشاء مركز لتطوير ونشر المحتوى الترفيهي {ميم} والتركيز على تطبيق المحادثة 
الفورية لألطفال {ماسنجر كيدز}. يذكر أن فيسبوك أطلقت تطبيق {ماسنجر كيدز} في ديسمبر ٢٠١٧ ويتيح لألطفال 

وسيلة للدردشة مع أصدقائهم وأفراد العائلة دون ظهور أي إعالنات على التطبيق.

} القاهــرة - ”مؤامرة“ هو العنوان العريض 
الـــذي وضعه املخـــرج املصري خالد يوســـف 
ألزماتـــه املتكـــررة خالل الفتـــرة األخيرة، كان 
آخرهـــا توّرطه في أزمة مقطـــع فيديو إباحي 
ضـــّم املمثلتني منـــى فاروق وشـــيماء احلاج، 

اللتني تتابع النيابة العامة التحقيق معهما.
املصريـــة  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
اخلميـــس، القبض علـــى املمثلتني على خلفية 
انتشـــار فيديوهات وصفـــت باإلباحية ظهرتا 
فيها مع رجـــل قال البعض إنـــه املخرج خالد 

يوسف.
يذكـــر أن املقطـــع اإلباحي املســـرب، قدمي. 
وال يظهـــر املقطـــع هوية الشـــخص املوجود 
مع الفتاتني، لكن منى فاروق وشـــيما احلاج، 
املقبـــوض عليهمـــا بتهمـــة ممارســـة الرذيلة 
والتحريـــض علـــى الفحـــش وخـــدش احلياء 
العام، قالتا أمام النيابة العامة إن يوسف هو 
مصور الفيديو املنتشـــر على مواقع التواصل 
االجتماعـــي. وبحســـب ”بوابة األهـــرام“ فقد 
أرشدتا إلى الشقة التي مت تصوير الفيلم فيها.
وأشارت الفنانتان في التحقيقات، إلى أن 

الشقة مملوكة للمخرج املعروف.
والقـــت مقاطـــع الفيديو انتشـــارا واســـعا 
على مواقع التواصل االجتماعي، حيث انقســـم 
مستخدمو الشبكات االجتماعية بني مدافع عن 

خالد يوسف ومنتقد له.
وخرج املخرج املصري عن صمته بعد أزمة 
الفيديو. ونفى في تدوينة على فيسبوك أنباء 
عن هروبه إلى باريس خوفا من القبض عليه. 

وكتب:

ونشـــر يوسف  في حســـابه عبر فيسبوك، 
صورا جلـــواز الســـفر اخلـــاص بـــه، والذي 
يثبـــت فيه أنـــه في فرنســـا منذ أســـبوع مع 
زوجتـــه وابنته، ولم يســـافر خالل الســـاعات 

املاضية.
يذكـــر أن أزمـــة الفيلم الثانيـــة في أقل من 
شـــهرين، بعد انتشـــار صور جتمعه بالكاتبة 
واإلعالمية ياسمني اخلطيب التي خرجت عن 

صمتهـــا مؤّكدة أن ما جمعهـــا به عالقة زواج 
شرعية منذ ســـنوات عدة، انتهت باالنفصال، 

بينما عّلق يوسف على األمر قائال:

ونشـــرت بعدهـــا ياســـمني مجموعـــة من 
الصور جمعتها بيوســـف، ليرّد عليها األخير، 
بصورة جتمعـــه بزوجته الفّنانة التشـــكيلية 

السعودية شاليمار شاربتلي، قائال:

وشـــهد عـــام 2016 واقعة كانـــت األبرز من 
نوعها، عندما أرســـل النائب أســـامة شرشـــر 
مقطع فيديو إباحي عبر مجموعة الـ“واتسآب“ 
التـــي تضم أعضـــاء مجلس النـــواب، مقترنة 
برسالة تشـــير إلى املخرج يوسف، قائال ”إيه 
احلـــالوة دي يـــا خالد بيه.. ابعت شـــوية من 

عندك.. يا ريتني كنت مخرج“.
وفـــي عـــام 2015، واجه يوســـف اتهامات 
بالتحـــرش من قبـــل زوجة عميـــد كلية اآلداب 
ـ جامعـــة اإلســـكندرية، داخل مقـــر مكتبه في 
منطقة املهندســـني، حيث تقّدمت ببالغ للنائب 
العام يتضمن أيضـــا ابتزازها مبقاطع فيديو 
شـــخصية حصـــل عليها عنـــوة مـــن هاتفها 
احملمول، بعدمـــا تعرفت إليـــه مصادفة أثناء 
حضورها مهرجان اإلســـكندرية الســـينمائي، 
ووعدهـــا مبســـاعدتها فـــي التمثيـــل ودخول 

الوسط الفني.
وأصـــدر يوســـف بيانا، حينهـــا، نفى فيه 
االتهامـــات املوّجهـــة إليـــه، قائـــال ”محاولـــة 
بعـــض  مـــن  واالبتـــزاز  للتشـــهير  رخيصـــة 
احلاقدين على جناحي، وحصولي على شرف 

متثيل الشعب“.
وكان يوســـف قـــد جـــدد قبل أيـــام رفضه 
للتعديالت الدســـتورية املطروحة أمام مجلس 
النواب، من أجل متديد والية الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي.
وفي مطلع الشـــهر احلالي، نشـــر يوسف 
بيانـــا على حســـابه على فيســـبوك توقع فيه 
تعرضه حلملة ممنهجة بسبب موقفه املعارض 

لتعديل الدستور. وكتب:

مـــن جهة أخـــرى، طالـــب مغـــردون برفع 
احلصانـــة عن خالد يوســـف ووضـــع حد ملا 

أسموه مبغامراته العاطفية املتكررة.

فـــي حني وصـــف آخـــرون ما حـــدث بأنه 
قضيـــة مفتعلـــة إللهاء الشـــعب عـــن قضاياه 

األساسية.
ودخـــل املخرج املصـــري معتـــرك احلياة 
السياسية عقب ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد 
أعضاء جلنة اخلمســـني التي صاغت دستور 

البالد عام 2014. وتساءل مغرد:

وكان النائـــب العام،  تلقـــى بالغا يطالب 
يوســـف  عـــن  البرملانيـــة  احلصانـــة  برفـــع 

والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة اجلنائية.

وقال معلق:

وكتب مغرد:

االبتزاز اجلنسي سالح قدمي لطاملا أثبت قدرته على إخضاع ”املتمردين“. وبات اليوم في 
عهد الشــــــبكات االحتماعية سالحا فتاكا لسرعة انتشار مقاطع الفيديو والصور اإلباحية 

في دقائق معدودات.

للصورة زوايا عديدة

@KhaledYoussef
”تعّودت على حمالت ممنهجة وإشــــــاعات 
مغرضة، وقد كنت أعلنت من قبل أنني لن 
أرّد على هذه احلمالت، وأنا وعائلتي أكبر 

من ذلك كله“.

”

@refay57
ــــــد يوســــــف –  خال محمــــــد البرادعــــــي – 
وأمثالهما – عندما يكون صديقي معي في 
ــــــف معي في يوم من  مركب واحدة ويختل
األيام ملاذا أرميه من السفينة مرة واحدة؟ 
ملاذا ال يكون هناك حوار ونقاش شــــــعاره 
االحترام حتى نصل إلى رأى موحد؟ ملاذا 
نخســــــر أبنائنا بكل ســــــهولة ملجرد أنني 
القــــــوي وأنت الضعيف. ”فيه شــــــيء خطأ 

نفسي أعرفه؟“.

م

@ELD0DGE .
خالد يوســــــف ال مناضــــــل وال حامل لواء 
فضيلة وال صاحب ســــــمعة حسنة أصال 
ــــــي.. اآلن مرفوع عني  فــــــي الوســــــط الفن
ــــــه؟ أي ســــــكوت على  شــــــبهة الدفاع عن
التجسس على حياته الشخصية حتى لو 
مقاطع  فيديو جنسية هو تأصيل وموافقة 
على مدرسة تصفية حسابات باستباحة 
ــــــكل، افصلوا بني املعارك وفكروا  حياة ال

٣ ثوان.

خ

@KhaledYoussef
ــــــى كل تفاصيل  ”في يوم قريب، ســــــأرّد عل
وخيوط املؤامرة علّي، بسبب مواقفي التي 
دفعت ضرائبهــــــا، ويصّرون على أن أدفع 

املزيد كل يوم“.

”

@didaelhosiny
الفكــــــرة القائلة إن أجهــــــزة الدولة هي من 
سربت فيديوهات خالد يوسف ألنه يعارض 
التعديالت حتسســــــني بأنه تشــــــي جيفارا 
ــــــال وراءه ماليني عريضــــــة.. هذا الرجل  مث
مصدر ســــــخرية لكل طوائف الشعب حتى 

قبل أن تظهر فضائحه أال نعقل؟

ا

Khaled youssef
#ال_لتعديل_الدستور 

أعــــــرف أن اســــــتمراري فــــــي إعــــــالن 
اعتراضي علي تعديل الدســــــتور ســــــيجلب 
ــــــى الزج  ــــــي املشــــــاكل التي قــــــد تصل إل ل
ــــــأي تهمة  ــــــي فــــــي غياهــــــب #الســــــجون ب ب
ــــــي قلت ســــــابقا إني مســــــتعد  ملفقــــــة ولكن
لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ما سيأتون به 
مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل 
ألنهــــــم يعتقدون أن املعارضني للتعديل ال بد 

وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا. 
سأظل أقول ال لتعديل الدستور وسأظل 
ــــــى يقني بأن مــــــن فكر في هــــــذا التعديل  عل
سيدرك يوما ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في 

حق هذا النظام وهذا الوطن. 

#
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Khaled youssef
ــــــب اإلعالم في حملة تشــــــويهي  آخر أكاذي
أنني قد سافرت أمس هربا.. واحلقيقة أنني 
منذ أســــــبوع بباريس في زيارتي الشــــــهرية 
البنتي وزوجتي.. هذه آخــــــر األكاذيب. أما 
ــــــق تباعا  عــــــن أوالها ســــــأعرض كل احلقائ
ــــــى الرأي العام، والذي هو صاحب احلق  عل

الوحيد.

آ

DrFawzi 

في احلركة بركة، 
الدولة التي ال تتحرك وال تتجدد 

وال تعيش جتاربها الذاتية في هذا الزمان 
تتجمد فتضعف وتذهب ريحها.

shamsofficial 

ال ُأحب االقتراب الذي يقُتل األشياء 
اجلميلة، الُغرباء دائما كانوا أجمل ِحني 

كانوا كذلك.

afefgharbitv 

في بالدي نرسم حمالتنا االنتخابية 
بني ”اإلسالم في خطر“ و“اإلسالم 

خطر“، وفي حقيقة األمر اإلسالم منكم 
براء.. #دميقراطية_ناشئة أفضل من 

#االستبداد.. نحن لها #تونس.

saharelgaara

حزب "النور" السلفي اعترض على وصف 
مصر بأنها دولة "مدنية"،

فمتى حتل األحزاب الدينية املخالفة 
للدستور؟

sameh_asker 

كيف تعرف أن دينك محّرف؟ اجلواب: 
عندما تنقلب القيم فيتحول اخلير إلى 
شر والشر إلى خير، فيصبح الداعشي 
القاتل مؤمنا في اجلنة، بينما مخترع 

التكييف الذي خفف على الناس في النار. 

U4cdZQpXKUvLAS2

بإمكانك أن تقرأ وأنت ترعى أغنامك 
ال عالقة للثقافة باملقهى!

uniscope_ 

أكبر متعة أن تراقب نضوج الثمر على 
األشجار وأن تكون من ضمن الثلة الرائعة 

التي فلحت وبذرت وسقت واجتهدت. 
ثمار كثيرة نضجت وآن وقت قطافها 

وسيتذوق اجلميع طعمها اللذيذ.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
WorldGovSummit
القمة العاملية للحكومات.

قضية بيزوس تكشف قوة القراصنة وضعف األثرياء

يفتح أبوابا كثيرة“.
”يوريجا ميـــر مؤســـس
ي تغريدة ”في حال كانت 
متلك  نكوايرر الشـــعبية
يف بيـــزوس الذكري فال 
بروتكول اإلنترنت

ستراتيجيتها“.
لتي كشـــفها 
در ثروتـــه

دوالر، 
ألمن 
ظوا

ت من 
بيـــرة 
حقـــق 
ظمتهم
زتهـــم

وملـــان
 فايف
هديدات 
ضرورة

رئيس مجلس  وكان مـــارك زوكيربـــرغ
أنفق 7.3 مليون دوالر  إدارة فيســـبوك
في مقابل  على أمنه فـــي العـــام 2017
2015، وهو  مليـــون دوالر العـــام 4.2
مبلـــغ هائل تعتبره شـــبكة التواصل 

املتطورة التكنولوجية األدوات
املستخدمة في التشفير.

بيـــزوس يكشـــف جيف ولم
علـــى ص ”ناشـــونال إنكوايـــرر“
اخلبـــراء يشـــيرون إلـــى أن ال
هي شيوعا 
شـــخص

املستهدف.
ويقـــول كر
”اخلصـــم غالب
رســـالة إلى اله
فيها النقر على

الرسالة“.
بي أن  يذكر 
واحدة من أبر
من الص العالـــم
أغنى رجل فـــ
يرفض اخلض
صحيف مـــع 
إنكوايرر املعر
دو بالرئيـــس 
ويّتهمها بابت
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مهنة األنتيكا بدأت في دمشـــق عن طريق بعض التجار المتجولين الذين كانوا يبادلون القطع 

القديمة كاألواني النحاسية القديمة بأخرى جديدة مصنوعة من الستالس ستيل.

الحـــرب تجمد نشـــاط محالت األنتيكا فـــي العاصمة الســـورية بعد أن توقف الســـياح من الدول 

األوروبية والخليجية عن زيارة دمشق القديمة وأسواقها المتميزة. تحقيق

} دمشــق – أثرت الحرب على نشـــاط محالت 
األنتيكا في العاصمة الســـورية، بعد أن توقف 
الســـياح من الدول األوروبيـــة والخليجية عن 
زيارة دمشق القديمة وأسواقها المتميزة حيث 
تتوزع المحالت التـــي تبيع التحف األثرية في 
سوق ســـاروجا وباب توما وشارع األمين، كما 
أن غالء المعيشة جعل السوريين ينقطعون عن 
زيارة هذه المحالت أو شـــراء إحدى نفائسها، 
واختـــار العديد من التجار أن يغيروا النشـــاط 
في محالتهم، فمنهم من حّول متحفه إلى مقهى 
بديكور شـــرقي يجذب الشـــباب من الجنسين، 
فهذه التحف تشدهم في المقهى كديكور، لكنهم 
ال يفكرون يوما في شـــراء واحدة منها لتحول 
اهتمامهـــم لكل ما هـــو تكنولوجي، كما تغيرت 

األذواق في ديكورات المنازل.
وكمـــا يقول عصام كاتب الذي درس الفنون 
التشـــكيلية ثم تحول إلى تاجر أنتيكا، تجد في 
ســـوق ســـاروجا المحالت التي تعـــرض آالت 
موســـيقية قديمة وأجهـــزة راديـــو وكاميرات 
ومكينات استجرار مياه يدوية وسيوفا وغيرها 
من التحف على المارة، لكن هناك غياب للسياح 
الذيـــن يعرفون قيمة هـــذه النفائس التاريخية 
التي يســـعون المتالكها ونفض غبار السنوات 

المتراكمة عن خشبها أو معدنها األصيل.
وأضـــاف عصـــام كاتـــب لوكالـــة األنبـــاء 
الســـورية (سانا) من محله الشبيه بمغارة علي 
بابـــا لكثرة ما يكتنزه من تحـــف قديمة إضافة 
إلـــى عمالت أجنبية من كل نوع ولون، ”أمارس 
هـــذه المهنة منـــذ ما يزيد على الثالثين ســـنة 
في سوق ســـاروجا بدمشـــق، فمحلي الصغير 
مليء بالتحـــف القديمة الجمليـــة التي ال يكاد 
يخلـــو منها بيـــت قديم مثل البابـــور واللكلس 
والنحاســـيات، إضافة إلى اآلالت الموســـيقية 
التـــي تزيـــد أعمارها علـــى 100 ســـنة كالعود 
والمســـجالت وراديوهات ومســـجالت البكرة 

واألوكورديون وغيرها“.
وأشـــار إلى أن هناك أشـــخاصا يعرضون 
تحف منازلهـــم القديمة للبيع ومـــا على تاجر 
األنتيـــكا إال أن يقيمهـــا ويـــدرس تاريخها ثم 

يجري صيانة لها ويعرضها للبيع.
وقـــال إن ”الجيـــل الجديد ال يكتـــرث كثيرا 
لألشياء القديمة ويحاول التخلص منها بأسرع 
وأرخص األسعار، وخصوصا الذين ال يعرفون 
قيمة أشـــيائهم الحقيقيـــة فيحاولون التخلص 

منها ويأتون بها إلينا لنشتريها منهم“.

تجارة المقايضة

مهنـــة األنتيكا بدأت في دمشـــق عن طريق 
بعـــض التجار المتجولين الذين كانوا يبادلون 
القطـــع القديمـــة كاألواني النحاســـية القديمة 
الســـتالس  مـــن  مصنوعـــة  جديـــدة  بأخـــرى 

ســـتيل، والقيشـــاني القديم بالزجاج المصنع 
والمزركـــش، واألباريـــق النحاســـية القديمـــة 
بأخرى جديدة مصنوعـــة من األلمينيوم، حيث 
كان التاجـــر يجول فـــي الشـــوارع والحارات، 
يحمل على كتفه كيســـا ينادي عمن عنده أشياء 
مســـتعملة ليبادلها بأوان حديثة ليبيعها بعد 
ذلـــك بمبالغ تكـــون أحيانـــا خياليـــة لقيمتها 

التاريخية أو أحيانا لندرتها ودقة صناعتها.
ويؤكـــد األنتيكاتي عصام أن هناك أشـــياء 
كثيـــرة قديمـــة ينظر إليهـــا عامة الســـوريين 
على أنها أدوات بســـيطة تســـتعمل في الحياة 
اليوميـــة، وهـــي موجـــودة في كل بيـــت، ومع 
ندرتها بدأت تكتســـب قيمـــة تاريخية وتراثية 
يقدرها عشـــاق جمع األشـــياء النادرة، فتحول 

جميعها إلى مهنة وهواية.
وبعد ذلك فتحت المحالت المخصصة لبيع 
هذه البضاعة في دمشـــق وأصبحت تستقطب 
الســـياح األجانـــب الذين باتـــوا يقصدون تلك 

المحالت ليشتروا التحف والقطع القديمة.
وقـــال عصـــام إن ”ســـوق األنتيـــكا يعتمد 
في األســـاس على الســـياح األجانب، يشترون 
البضاعة بدراســـة وبحث، فمثال يرون ســـاعة 
قديمـــة أو ســـيفا فيه نقوش معينـــة أو ميزانا 
قديمـــا فيصـــورون القطعة، ويأخـــذون رقمها 
ويبحثـــون في اإلنترنت عـــن تاريخها وقيمتها 
التاريخيـــة، وأحيانا يراســـلون الشـــركة التي 

صنعتها إذا كانت موجودة حتى اآلن“.

مغارة علي بابا

يحمل كاتب عودا بعمر مئة وأربع ســـنوات 
عزف عليه أكثر من عازف وأصبح بمثابة قيمة 
فنيـــة وموروث فني تاريخـــي يجذب المهتمين 
مـــن ســـوريا باإلضافـــة إلى الســـياح األجانب 
المولعيـــن بشـــراء التحف واألعمـــال اليدوية 

واألثرية.
وإلـــى جانب العـــود األثـــري، يضع عصام 
عودا للفنان الكبير وديع الصافي منذ عام 1960 
حيث اشـــتراه كاتـــب من أهلـــه، باإلضافة إلى 
مقتنيات الملحن محمد محســـن التي تتضمن 
غرفة التلحين كلها التـــي كانت موجودة عنده 
من آالت تســـجيل وأجهزة صوت وأسطواناته 

الخاصة به وأرشيفه الكامل.
وأوضـــح كاتـــب أن هـــذه المهنة بحســـب 
رأيه بدأت تنقرض شـــيئا فشيئا، ألن المحالت 
الشـــرقية أخذت مكانها علـــى الرغم من وجود 
اختالف كبير بين الشـــرقيات والتحف األثرية 
التـــي تعتمد على عرض التراث القديم ال إعادة 

تصنيعه.
وأضاف ”قبل الحـــرب كانت تجارة التحف 
والنحاســـيات جيـــدة لكثرة هـــواة جمعها من 
الســـوريين واألجانب الذين كانوا يبحثون عن 

أدوات المعيشة التي استخدمها األهالي قديما 
وتركت أثرها في يومياتهم مثل طاسة الرعبة، 
جرن الكبة، الفوانيس، القبقاب وغيرها، لكننا 
في الحرب فقدنا السياح ولم يبق إال الهواة من 

أبناء الشام وهم قليلون“.
وفي محل آخر يجلـــس مهندس الميكانيك 
محمـــد الغزولي أمـــام التحـــف الموجودة في 
محله وهي من العروض التي يقدمها له مقتنو 
التحـــف الموجـــودون في ســـوريا، لكنه يؤكد 
أنه قبل أن يشـــتري أي قطعة يقوم بالتأكد من 

مصدرها.
وقال الغزولي عن الحركة التجارية للتحف 
قبل الحرب، إن زبائنه ال ينحصرون في دمشق 

فقط، وإنما يمتدون ليشملوا مختلف 
المحافظـــات الســـورية، إضافة إلى 
األجانب الذين يشـــترون من عنده 

المقتنيـــات الخفيفـــة التي يمكن 
حملهـــا ووضعها فـــي الحقيبة 
كتذكارات، مشيرا إلى أن جميع 
من يشـــتري قطع األنتيكا هم 
من الهواة الذين يحبون أن 
تكون بيوتهـــم كالمعارض 

والمتاحف.
هـــذه  أن  وأضـــاف 

التحـــف تعـــود إلـــى مئة 
عام أو أكثر منها الدمشقي وغيره، 

فهناك راديو لمبات وترانزســـتور ذو حجم 
كبيـــر عمـــره ثمانـــون عامـــا، وآالت تســـجيل 
أميركية الصنع عمرها تسعون عاما، وساعات 
بنفـــس العمر، إضافـــة إلى العمـــالت القديمة 
والخناجر  اليمنية  والســـيوف  والنحاســـيات 
الدمشـــقية وأقفـــاص للبيض وإكسســـوارات 
من العقيق وكاميـــرات عمرها 100 عام وبابور 
وجرن كبة وجرار كتبت عليها أسماء أصحابها 
باإلضافة إلى قطع بأسماء شخصيات معروفة.

وقال الغزولي إنه بدأ للمرة األولى بمزاولة 
هـــذه المهنة كهواية منذ أكثر من أربعين عاما، 
مؤكدا أن هذه التجـــارة كانت تدر ربحا وفيرا 
علـــى أصحابها قبل الحرب حين كان الســـياح 
يتوافدون على دمشـــق، أما اليوم فقد تضررت 
هـــذه المهنـــة الدمشـــقية وتراجـــع المهتمون 

بها.
وأضـــاف أن مصادر البضاعـــة كانت تأتي 

من القصور القديمـــة والبيوت العريقة التي 
تمتلكها األســـر الثرية، لكـــن اليوم لم نعد 
نعـــرف مصـــادر البضاعة التـــي يعرضها 
علينا المواطنون، نخاف أن تكون مسروقة 
لذلك نتـــردد كثيرا في اقتنائها خاصة وأن 

انتظارنا للسياح قد يطول.
وال يـــكاد يخلو بيت دمشـــقي من أثاث 
قديـــم أو قطعة فنية شـــبه متحفية تنتمي 
ألسرة عريقة أو شـــخص مشهور، ما جعل 
قيمة هـــذه البيـــوت تكمـــن فـــي تاريخها 
وأصالتهـــا وما جعل الكثيرين من أصحاب 
هـــذه البيـــوت يتجهـــون نحـــو العـــرض 
والتســـويق مع الحفاظ علـــى عراقة المادة 

التاريخية.

شغف متوارث

المقتنـــي أبوعصـــام الدغلـــي ورث عن 
أبيه حبه لألشـــياء القديمـــة واألنتيكا كونه 
ابن عائلـــة دمشـــقية عريقة، ولديـــه الكثير 
مـــن المقتنيـــات التـــي حافظ عليهـــا والده 
مـــن قبله حتـــى وصلت الهواية إلى شـــغف 

نحـــو اقتناء المزيـــد من القطع 
الدمشـــقي  واألثاث  القديمـــة 
المنزلية  والمعدات  المصدف 

وغيرها.

وقال الدغلـــي ”إن العالقة التـــي تجمعني 
باألشـــياء القديمة، عالقة غريبـــة يطلق عليها 
البعض تسمية أنســـنة األشياء، وهذه العالقة 
نشـــأت من خـــالل التواصـــل الدائم مـــع هذه 
األدوات، فأنا منذ صغـــري أتعامل مع األنتيكا 
كشيء أساســـي في منزلنا من مصبات القهوة 
إلـــى منفاخ النـــار وصـــوال لألثاث الخشـــبي 
واألواني الزجاجيـــة وآالت الخياطة والمذياع 

وغيرها الكثير“.
ويضيف أنه يسعى القتناء أي أداة أو آنية 
أو أثـــاث قديـــم، وخاصة ما له عالقـــة بالتراث 
الدمشـــقي، مبينـــا أن ســـكنه في بيـــت حديث 
أفقده القليل من روحانية التعامل مع أشـــيائه 
القديمة، ولكنه مازال يكن لها المعزة ذاتها وال 
يوفر جهدا أو ماال في ســـبيل اقتناء المزيد 

منها والحفاظ عليها.
األنتيكا  هاوي  ويؤكد 
أنـــه صـــار معروفا في 
الدمشـــقية  األحيـــاء 
القديمة ولـــدى تجار هذا 
النـــوع مـــن األدوات بأنـــه 
أبواألنتيكا، كما أنه يصرف 
الكثير من دخله الشهري على 
هذه الهوايـــة التي مازال يصر 
على أن تبقـــى مجرد هواية وأال 

تتحول لتجارة.
ويقـــول ”إن محبتـــي لألنتيكا 
وتمضيتـــي ألغلب وقتـــي بين هذه 
المقتنيـــات أثرتـــا بشـــكل عام علـــى عملي في 
التجارة، ورغـــم محاولتي لالبتعاد عن تحويل 
هوايتـــي إلى عمل، إال أنها لـــم تكن موفقة في 
الغالب، لذا خصصـــت مكانا لعرض مقتنياتي 
من األنتيـــكا ولمن هم من هواتهـــا الحقيقيين 

بشكل ال يؤثر على قيمة المقتنيات“.
ويلفـــت إلى أنـــه يملـــك اليـــوم الكثير من 
معدات البيت الدمشـــقي القديـــم والتي ال تزال 

بحالة ممتازة وهي تقدر بثروة بالنسبة له.
وقال المقتني ياسين الزبداني ”بدأ تعاملي 
مع آالت الخياطة القديمة من خالل محاولة بيع 
آلة ورثتها عن والدتي، فاكتشفت مدى أهميتها 
وقيمتهـــا كأنتيـــكا أكثر منها آلـــة خياطة، لذا 
بدأت بالبحث عن مثـــل هذه اآلالت في األحياء 
القديمة ألشـــتريها وأعيدهـــا لحالتها الجيدة 

ومن ثم أبيعها“.

وأضاف أنـــه جنى أرباحا جيـــدة من هذا 
العمـــل الذي صار لديه خبرة كبيرة فيه، مبينا 
أن أهـــم زبائنه هـــم األجانب وهـــواة األنتيكا 
والشـــركات الحديثـــة آلالت الخياطـــة التـــي 
تشـــتري هذه اآلالت لعرضهـــا كآالت لها قيمة 

تاريخية.
وأوضح الزبداني أنه تمكن من خالل رحلة 
بحثـــه الدائمة عن آالت الخياطـــة القديمة من 
إيجـــاد الكثير من القطـــع التاريخية حيث باع 
في إحدى المرات آلـــة تعود لعام 1898 بعد أن 

اشتراها من أحد سكان حي القيمرية.
وحـــّول هيثـــم طباخـــة الرجل الســـتيني 
المغرم بتراث دمشـــق وتفاصيل ماضيه بيته 
إلى متحـــف يختصر التاريـــخ بأكثر من ألفي 
قطعة فنية نادرة بعضها يعود عمره إلى أكثر 

من 250 عاما.
وبشغف يســـرد أبومحمد بداياته في جمع 
هذه القطع منذ طفولته حيث كان يجمع المال 
ليشتري مقتنيات تاريخية، مشيرا إلى أن ذلك 
استغرق سنوات عديدة تخللها البحث الطويل 
عن القطـــع النـــادرة والتأكد مـــن المعلومات 

حولها لضمان توثيقها.
ويضـــم المتحف الذي يتكـــون من طابقين 
ألفي قطعـــة أثرية وتاريخية تعـــود لـ100 عام 
والبعض اآلخـــر منها عمره 200 عام وقطعتين 
يتجـــاوز عمرهمـــا 200 عـــام وكيس ســـيروم 
فرنســـي عمره اليوم أكثر من 150 عاما وسيفا 
حربيـــا عمـــره 250 عامـــا إضافـــة إلـــى جهاز 
كمبيوتر والبتوب يعـــود تاريخهما إلى العام 
1980 وخزن موزاييك تعـــود ألكثر من 100 عام 
إضافة إلى حلي وأزياء شعبية وتحف تعكس 

تفاصيل حياة ماضية.
وأمام كثرة القطع وتنوع أماكنها ال ينسى 
أبومحمد أن يدعو زواره إلى رحلة شـــيقة عبر 
صندوق الدنيا ليعـــرض صورا متنوعة يروي 

قصصها بطريقة غنائية لطيفة.
وينشـــغل أبومحمـــد حاليـــا بالبحـــث عن 
كاميـــرا تدعى بحبـــش ودوالب المجلخ القديم 
الذي يحمـــل على الظهر، إضافـــة إلى اقتنائه 
أدوات المهن القديمـــة ومجموعة صور نادرة 
لســـاحات وشـــوارع دمشـــق القديمة وصورة 
ألول دفعـــة من خريجي كليـــة الصيدلة والطب 
عـــام 1920 يعمل علـــى جمعهـــا إلكترونيا في 
فيلم وثائقي قصير. ويوصي أبومحمد أبناءه 
بالحفـــاظ علـــى تـــراث 
عـــام  بشـــكل  وطنهـــم 
ومقتنياتهـــم بشـــكل 
خـــاص، ألنهـــا حســـب 
وصفـــه ثـــروة معنوية، 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرا 
بالتـــراث  االهتمـــام 
الحارات  وترميـــم 
القديمـــة ألنهـــا تحمـــل 

قيمة المكان والتاريخ.

من ينفض الغبار عن محالت بيع الهدايا وحتف األنتيكا في أسواق دمشق القدمية؟ هذا 
الســــــؤال يطرحه التجار رغم أنهم يعرفون اإلجابة ألنهم يدركون أن الســــــياح هم زبائنهم 
الذين غابوا منذ ســــــنوات، فكسدت جتارتهم مما اضطر بعضهم لتغيير نشاطه، في حني 

مازال اآلخرون يعددون تاريخ حتفهم في انتظار زبون قد يأتي وقد ال يأتي.

من يشتري

متحف لنفائس من التراث

ون األيام في انتظار عودة السياح
ّ

تجار األنتيكا في دمشق يعد

[ محالت تحولت إلى مقاه بديكور شرقي  [ جيل الشباب اليهتم بتحف التراث الشامي

بضاعة يلفها الغبار

تحف األنتيكا كانت 

تأتي من القصور 

القديمة والبيوت 

العريقة التي تمتلكها 

األسر الثرية

ــن اليوم لم نعد
 التـــي يعرضها
تكون مسروقة ن
ائها خاصة وأن

مشـــقي من أثاث
ه متحفية تنتمي
مشهور، ما جعل
فـــي تاريخها ن

رين من أصحاب 
نحـــو العـــرض 
ـــى عراقة المادة 

لدغلـــي ورث عن 
ـة واألنتيكا كونه 
قة، ولديـــه الكثير 
فظ عليهـــا والده 
هواية إلى شـــغف 

لقطع
قي 
لية 

بالحفـــاظ علـــى تـــراث 
عـــام  بشـــكل  وطنهـــم 
ومقتنياتهـــم بشـــكل 
خـــاص، ألنهـــا حســـب 
وصفـــه ثـــروة معنوية، 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرا 
بالتـــراث  االهتمـــام 
الحارات  وترميـــم 
القديمـــة ألنهـــا تحمـــل 

قيمة المكان والتاريخ.



قالت الخبيرة في الطب التكميلي، ميشيل ستيفنز، إن تدليك القدمني يمكن أن يساعد الناس على النوم بسرعة ويقضي 
بشـــكل نهائـــي على األرق، ويعتمد علـــى تدليك القدمني كل يوم قبـــل النوم، وذلك من خالل الضغـــط بهدوء على {نقاط 

املنعكسات} على األقدام. أسرة

سعاد محفوظ

} القاهــرة – يحتـــار العديـــد من الشـــبان في 
التوفيـــق بيـــن رغباتهم وميولهم الشـــخصية 
فـــي اختيار الشـــكل الذي يرونه مناســـبا لهم، 
وبين ما تزدريه أســـرهم ومحيطهم االجتماعي 
من مالبـــس مقطعة مثـــال وقّصات شـــعر غير 
معتادة إلى غير ذلك. بعض الشـــباب يختارون 
المظهر الذي يريدون دون مراعاة نظرة وأحكام 
اآلخريـــن، والبعـــض اآلخر يحاولـــون الجمع 
بيـــن مواكبة عصرهم والموضة التي تناســـب 
أعمارهم، محاوليـــن دفع االتهام بأنهم مقلدون 

عمي للغرب.

ويرفـــض وليـــد عبدالغني (28 ســـنة) فنان 
تشكيلي، وصف الشباب بهذه الطريقة ويعتقد 
وآخر  أنه ال يوجد شيء اســـمه ”شاب مودرن“ 
”دقـــة قديمـــة“. ويشـــرح رأيه قائـــال ”هناك من 
يرتدي الجينز مثال بشكل عادي ويبدو لآلخرين 
اختيارا ســـليما، وآخر يرتديه مواكبا الموضة 
مثل الجينز المقطع أو النازل عن وسط الجسم 
ما يجعله مثيرا لالنتباه والغيظ أحيانا؛ ونرى 
اليوم شـــباًبا يمزقـــون بنطلوناتهم الجينز عن 
عمـــد ويضعون رقعـــا على المناطـــق الممزقة؛ 
وآخريـــن يكتبـــون ويرســـمون أشـــياء غريبة 
على البنطلونات والقمصان أو التي شـــورت“ 
ويتســـاءل عبدالغني فهل هؤالء شباب مودرن؟ 
وهل من يرتدي الجينز بشـــكل عادي ودون رقع 
ا؟ أو تدوينات غريبة، يعتبر شابا معقدا نفسّيً

ويـــرى جـــورج رشـــاد (26 ســـنة) مخـــرج 
تليفزيوني، أن عبارة شـــاب عصـــري أكثر دقة 
من عبارة شـــاب مودرن؛ ألن األخير ينطبق فقط 

على الشكل الخارجي للشاب، كأن يرتدي أزياء 
تواكب الموضـــة.. أما الشـــاب العصري، فهو 
الـــذي يملك مقومات وقـــدرات تدفعه بثقة نحو 
المســـتقبل من معرفـــة وتعلم وثقافـــة، ويقول 
رشـــاد ”هذا هو التصنيف الذي يمكن أن نفرق 
على أساســـه بين شـــاب عصري وآخر ال يملك 
مقومات عصره، ويبدو لي هذا التصنيف قديما 
وتجاوزه العصر“. ويعتبر المخرج الشـــاب أن 
تصنيف الشـــباب حسب أشـــكالهم ومالبسهم 
واألغاني التي يســـمعونها، فيـــه ظلم لكثيرين 
منهـــم، موضحا ”أنـــا مثال تخّرجـــت من كلية 
اإلعالم ودرســـت الكمبيوتـــر وأعرف عدة لغات 
وأجيـــد العزف علـــى عديد اآلالت الموســـيقية 
وســـافرت إلى دول أجنبية كثيرة، ولكني أحب 
ســـماع األغاني القديمة ألم كلثوم وعبدالحليم 
حافظ، ونادًرا ما أســـمع المطربين الجدد. كما 
أنني أفضل المالبس الكالســـيكية عن الجينز، 

فهل أنا بهذا الشكل معقد وقديم؟“.
ومـــن وجهـــة نظر أســـتاذ الطب النفســـي 
بجامعة األزهر محمد جـــالل الدين، فإن أحكام 
المجتمـــع غالبا مـــا تكون شـــكلية، ما يجعلها 
غيـــر صحيحة في معظـــم األحيـــان. ويوضح 
”المجتمـــع يحكـــم عليك مـــن شـــكلك وأزيائك 
وهواياتـــك وكالمـــك، ثم يضعك فـــي تصنيف 
محـــدد، ولـــكل تصنيف انطباعات مســـبقة في 
أذهـــان النـــاس، فمثـــال، بمجـــرد أن تقول عن 
شـــاب إنه ”دقة قديمة“ يتوارد إلى ذهنك أنه ال 
يجيد التعامل مع اآلخريـــن وأن أفكاره جامدة 
وال يرتـــدي مالبس على الموضـــة وغيرها من 
االنطباعـــات الجاهـــزة مســـبقا، وعندما تقول 
عن شـــاب آخر أنه موردن يتبادر إلى ذهنك أنه 
ذكـــي في تعامله مع اآلخريـــن وأنه أنيق وربما 

ديمقراطي“.
وفي النهاية يظـــل الحكم على المظهر غير 
صائب دائما والتصنيفات على أساسه تخطئ 
في أغلب األحيان، بحسب جالل الدين، وبعيًدا 
عن التصنيفات الشـــكلية، فالشاب الكالسيكي 
هـــو غالبا يعانـــي من الخوف مـــن كل جديد ال 
يعرفه ويرفض التعامـــل معه، والمجتمع يظلم 

هـــذه الفئـــة من الشـــباب التي غالبـــا ما تكون 
من المحافظات الداخليـــة أو األرياف، ويعتبر 
أنهم بمحافظتهم على القديم في اللباس ونمط 
العيش تخلفوا عن ركب التكنولوجيا المتقدمة، 
دون النظر فـــي تكوينهم ومؤهالتهم وقدراتهم 
مـــا يخلـــق صعوبـــات لديهم فـــي االندماج مع 
الجميـــع، وقـــد يبقون في مجموعـــات صغيرة 
ومختلفـــة حتى فـــي بيئات العمـــل والمدارس 

وغيرها.
ويقول محمد عبدالرحمن (22 ســـنة) طالب 
جامعي ”يوجد نوع مـــن المغالطة وعدم الفهم 
مثال،  بالنســـبة إلـــى صفـــة ’الدقـــة القديمـــة‘ 
فالبعض يرى أن الشـــاب مـــن هذه النوعية هو 
الـــذي يتمســـك بالتقاليد واألعـــراف، ولكن في 
رأيـــي هذا ينطبـــق أكثر على الشـــاب صاحب 
األفكار الســـلبية والـــذي مـــا زال يعتقد -على 

ســـبيل المثال- أنـــه من الضـــروري أن تتزوج 
االبنة الكبرى قبل الصغرى، أما الذي يتمســـك 

بالعادات والتقاليد، فهو شاب أصيل“.
وبالنســـبة إلى هند عامر (19 ســـنة) طالبة 
جامعيـــة، فتقـــول ”أرفـــع شـــعار خيـــر األمور 
الوســـط؛ فال يمكنني -مثال- أن أعجب بشـــاب 
ومتزمـــت وال بآخـــر مـــودرن بشـــكل زائد عن 
اللـــزوم، واألفضل أن يكون الشـــاب متمســـًكا 
بعاداتـــه وتقاليده وفي الوقت نفســـه متفتحا 
وواعيا“. وتضيف، ”أنا تعلمت ألعمل، ال ألعّلق 
الشهادة على الحائط وال أقبل الزواج من شاب 
يرفـــض نزولي إلى ميدان العمـــل وال يجعلني 
أشـــعر بأنه قادر على تحمل مسؤوليات البيت 

واألسرة، ولذلك أرى أن خير األمور الوسط“.
ويعتبر أستاذ الدراسات االجتماعية شريف 
حمـــدي، أن مجتمعاتنا العربية تعاني من غزو 

فكري ســـيطر على كل تفاصيـــل الحياة، فبدال 
من تقييم الشـــاب على أساس طريقة تفكيره أو 
أخالقه، فنحن نرى أن تقييم الشـــاب يقف عند 
المظاهر التي تتمثل في شـــكل معّين للمالبس 
أو طريقـــة تصفيف شـــعر محددة، قد يســـهو 
كثيـــرون عن قيمـــة األخالق وأســـلوب العيش 

والسلوك اإلنساني والمشاركة مع اآلخرين.
ويوضح ”كنت أفضل أن ُيســـأل الشاب عن 
ثقافته ال عـــن أنه مودرن أم ال، فهذه الصفة في 
الحقيقـــة هي اإلطـــالع على أحـــدث النظريات 
وتطبيقهـــا في الحيـــاة دون التمســـك بالقديم 
من غير ذي جـــدوى، بل وجب أن نطور أفكارنا 
وأسلوب تفكيرنا، ولكن كلمة مودرن تعني لدى 
الشاب اآلن بنطلون جينز مختلفا وممزقا على 
الســـاق وقميصا أو تي شـــيرت جديـــدا مزينا 

بحروف أو كلمات قد ال يفهمها أحد“.

يصنف البعض الشباب بحسب مظهرهم فيوصف بعضهم بأنهم عصريون و“مودرن“، فيما 
ينظر إلى غيرهم بأنهم كالســــــيكيون وال يواكبون موضة عصرهم، أحكام شــــــمولية قد تعيق 
اندماج الشــــــاب أو املراهق فــــــي محيطه االجتماعي وقد تعتمد أحيانا كســــــبب لرفض طلبه 
لالرتباط. ومن جانب آخر يقول الكبار إن شباب اليوم ال يهتمون سوى باملظهر وأنهم يقلدون 

الغرب ويواكبون املوضة بال وعي، ودون انتقاء ملا يناسب بيئاتهم االجتماعية والثقافية.

[ عسر التوفيق بين ميوالت الشباب وتصورات المحيط االجتماعي  [ الحكم على الشكل ظالم ويحول دون االندماج في المجتمع
األحكام االجتماعية على الشبان تركز على املظهر وال تقبل االختالف

تشتت بين القديم والمعاصر

جمال

} تواجه العيون الكثير من املشاكل، التي 
تســـلبها جمالها وحترمها من إشراقتها، 
الســـوداء  والهـــاالت  التجاعيـــد  مثـــل 
والتوّرمات. ومن خالل العناية الســـليمة 
ميكن للمـــرأة التغّلب على هذه املشـــاكل 

والتمّتع بعيون ساحرة تأسر األلباب.
قالت الرابطة األملانية ألطباء األمراض 
اجللدية إن البشرة احمليطة بالعينني تعّد 
أكثـــر نحافة مبعدل نحـــو 4 مرات مقارنة 
ببقية بشـــرة الوجه؛ حيـــث إنها حتتوي 
علـــى القليل من األنســـجة الدهنية حتت 
اجللـــد والقليل من الغـــدد الدهنية، التي 
حتمي البشـــرة من اجلفـــاف، الذي ميّهد 

الطريق لظهور التجاعيد.
وملواجهة التجاعيـــد توصي الرابطة 
مبحاربة اجلفاف من خالل إمداد البشرة 
بالرطوبـــة، خاصة مع التقـــدم في العمر 
بـــدءا مـــن عمـــر 25 عاما؛ حيـــث يتراجع 
إنتاج الكوالجني وتفقد البشـــرة مظهرها 

املشدود.
ولترطيـــب البشـــرة حـــول العينـــني 
ينبغي اســـتخدام مســـتحضرات العناية 
احملتويـــة علـــى حمـــض الهيالورونيك، 
فـــي حـــني ميكـــن محاربـــة الشـــيخوخة 
والتجاعيد بواسطة مستحضرات العناية 
احملتوية على فيتامني C أو فيتامني E أو 
الببتيد (Peptide). كما ينبغي اســـتعمال 
مســـتحضرات العنايـــة احملتويـــة علـــى 
فيتامـــني A (الرتينـــول)، الذي يعمل على 

تنشيط عملية أيض اخلاليا.

العناية بالعينني 
تمنحك نظرة ساحرة

} مساء فتحْت حقيبة أشيائها الثمينة 
تتفحُص ما بجوفها بشغف، وتأّن، فربما 

هذه المرة هي األولى التي تراها فيها بهدوء 
وروّية، بعض قطع ذهبية اكتفت باقتنائها 
ولم تجد الوقت الكافي للتمتع بارتدائها. 
صور عائلية غادر أصحابها الحياة على 
عجل، وربما منعها انشغالها من رؤيتهم 
للمرة األخيرة، لم تلق نظرة الوداع على 
كثيرين من أهلها، فقط لضيق الوقت، ما 
أقسى أن تأخذنا مشاغلنا مّمن نحبهم، 

ويملكون شقفا من روحنا.
مصحف كبير أهداه والدها لها يوم 
تخّرجها بالجامعة، تراكمت عليه ذّرات 

التراب، وكثيرا من ذكريات متناثرة داخل 
الصندوق، صارت تتفحُص كل شيء فهي غير 

مضطرة للنوم مبّكرا واالستيقاظ مع بداية 
بزوغ الشمس.

فليس لديها عمل صباحا (ليس 
لديها عمل) رددتها عدة مرات ومرات كي 

تستوعبها، قتلْت نفسها بتكرار الكلمة مرات 
بطعم العلقم، بكْت بحرقة، تهّدج صوتها وهي 

ترّدد على مسامع نفسها ما ال يتقبله عقلها.
اليوم أتّمْت عقدها السادس، احتفى بها 

زمالء العمل، تلّقٍت هدايا باهتة، بعض أشياء 
رمزية، وشهادة تقدير ورقية مكتوبة بماء 

الذهب، في إطار من خشب المع.
بدأت رحلتها مع الملل إذن، تجّر أيامها 
نحو االنتهاء، ال تجُد ما تقوم به، حتى هذا 

الكسل اللذيذ الذي تحسدها كثيرات عليه، ال 
تجد في نفسها حاجة لالستمتاع به، خرجت 
من دائرتها المشحونة بالنشاط والعمل، إلى 

بطالة ما بعد سّن المعاش.
عادْت بها الذاكرة لسنوات عملها 

األولى، وكيف كانت الحياة مليئة بالنشاط 
والنجاحات، تسرق من ساعات اليوم لحظات 
لنفسها، تتقلص لحظاتها شيئا فشيئا حتى 
صارت هباء، فحتى لحظات خلوتها بذاتها 

لم يعد لها مكان، ظلت في رحلة عمل دائم بال 
توقف.

تتآمر على قلبها مرة فتمنعه من الخفقان 
للحب، ترفض خطبة ابن خالتها، ومن بعده 

كثيرين، ال زميل عمل توافق على االرتباط 
به، وال صديق طفولة، وال حتى معرفة عابرة، 

الجميع مرفوضون، فقط تزوجت الظروف، 
منذورة للعمل والنجاح، وما تصالحت مع 

نفسها بتسميته طموحها الجامح، أما تكوين 
أسرة فليس في مقدمة أولوياتها.

وتتآمر على عمرها تارة أخرى، تدعه يمّر 
من بين يديها دون أن تستوقف سنواتها 
الهاربة، تتقافز سنين عمرها، واحدة تلو 

األخرى، تتسارع الخطى، لتصير ثالثينية، 
بال زواج، ثم أربعينية بال أسرة، خمسينية 

تتحّرق لطفل يناديها ماما!
تتواطأ مع نفسها على نفسها، 

احتياجاتها النفسية، والوجدانية، لمشاركة 
حبيب تفاصيلها اليومية، الدعم النفسي 
والمشاركة غير المعلنة بين الزوجين في 

لحظات الحياة الفارقة، تغافلت عنها، 
فغفلتها.

كيف كانت أحالمها تتناثر من حولها 
كالعطر الرخيص، ال ثبات لها، تتبّخر في 
الهواء بال عودة، ال رائحة تدوم وال فائدة 
تذكر، تمّسكها برفق كالفراشات، تداعبها، 

تلهو بها، ثم تترك لها العنان كي تطير بعيدا.
منذ تخّرجها تعمل بكل طاقتها، تشغل 

وقتها حتى أنها ال تجد وقتا لنفسها، 
لراحتها، طافت جميع دول العالم في رحالت 

عمل ال تتوقف، نجاحات باهرة، صارت مديرة 
تنفيذية، ال بل أصغر مديرة. عّدة مقاربات قام 
بها األهل بينها وبين بعض خاطبين رفضتهم 
جميعا، وجهات نظر في طرق الشتات جمعها 

األهل دون جدوى. عدة مقارنات عقدتها هي 
بينها وبين خاطبيها، ودائما هي الرابح 

الوحيد، ترى نفسها أكبر وأعلى منهم جميعا، 
فمن يستحقها؟

ال تنازالت لديها مطلقا، ولَم تقّدم تنازالت 
وهي ترى أنها األفضل واألنجح واألجمل 

واألكثر ثراء بين قريناتها في كل االتجاهات، 
وعلى كافة المستويات، أفعل التفضيل الذي 
تتخذه لصالحها دائما هو مقصلة أحالمها.

في حفل زفاف ابنة أختها التي ولدت بين 
يديها وهي في العشرين من عمرها، صفعتها 

الحياة صفعة قوية، لطمة أدمت وجهها 
وقلبها، ربما ليست الصفعة األولى، ولكنها 

األوقع أثرا.
أدركت أن أيامها الضائعة لن تعود، أن 
سنواتها التي أسرفت فيها ببذخ ذهبت بال 

رجعة، وأن رسالتها التي أوهمت نفسها 
بتأديتها على أكمل وجه كانت الرسالة 

الخطأ.
اكتشفت جارتنا الستينية الحسناء، 

الثرية، التي سافرت بجسدها إلى جميع دول 
العالم، بعد خروجها على المعاش، أن العمل 

وحده ليس الرسالة األسمى في الحياة، 
وأن تكوين أسرة ودفء بيت واالستمتاع 
باألمومة، ليس رفاهية مطلقا، بل مفردات 

أرقى وأسمى، في معادلة الحياة يجب 
االنتباه لها، ما دامت الحياة ال تبخل علينا 

بزوج وأسرة.
الحياة أحيانا تكون كريمة في منحنا 

الفرص المجانية بسخاء مفرط، لكنها شديدة 
البخل وشحيحة جدا حد التقطير، إذا ما 

لمست فينا عدم تقديم التقدير الالئق لتلك 
الفرص الممنوحة.

أيامي الضائعة

أحـــكام املجتمـــع غالبا مـــا تكون 
شـــكلية، فاملجتمع يحكم عليك 
فـــي  يضعـــك  ثـــم  مـــن شـــكلك 

تصنيف محدد

◄
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} نيويورك - نّفذت هيئة األمم المتحدة للمرأة 
واالتحاد األفريقي واالتحاد الدولي لالتصاالت، 
مبـــادرة فـــي إثيوبيا تشـــجيع الفتيـــات على 
االبتـــكار واإلبـــداع فـــي مجـــال التكنولوجيا 
والبرمجـــة اإللكترونية، حملت اســـم ”الفتيات 

األفريقيات قادرات على البرمجة“.
وقـــال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش عنـــد لقائـــه بعـــدد مـــن الفتيـــات 
المبتكرات وبعد استماعه إلى أفكارهّن، ”إحدى 
المشاكل التي تواجهها النساء والفتيات تتمّثل 
في أن العالم قائم بطريقة ُتبقي القوة في أيادي 
الرجال، إنه عالم ُيهيمن عليه الرجال“. معتبرا 
أن هذه أسباب استمرار وجود صعوبات، وعلى 

ســـبيل المثال فـــي أفريقيا ”ما زالـــت الفتيات 
يواجهن تحديات تعوق التحاقهن بالمدرســـة، 
كما يمارس تشـــويه األعضاء الجنسية لإلناث 
من خالل ختانهـــّن والزواج المبكر، وغير ذلك. 
مـــن المهـــم تغيير عالقـــات القوى فـــي العالم 

وتحقيق التوازن بين النساء والرجال“.
ويعّد تحقيـــق التكافؤ بين الجنســـين بما 
يعني أن يتســـاوى عدد النساء والرجال في كل 
مســـتويات العمل أحد األهداف الرئيسية لدى 
منظمـــة األمم المتحدة. ولكن غوتيريش أشـــار 
إلى اختالل التوازن بشـــكل كبيـــر بين الرجال 
والنســـاء العاملين في مجـــاالت التكنولوجيا 
والعلـــوم. وتحـــّدث األمين العـــام للمنظمة عن 

تجربته الخاصة قائال ”عندما كنُت في الجامعة 
كنـــُت أدرس اختصاص الهندســـة الكهربائية، 
كان عددنـــا 300 طالب. هل يمكنكن تخمين عدد 
الطالبات من بين الثالثمئة؟ طالبة واحدة فقط. 
هذا ما يتعّين أن نغيره، ولكننا لم نصل بعد إلى 

ما نوّد تحقيقه. يجب أن نبذل جهدا لضمان أن 
تدرس مزيد من الفتيـــات التكنولوجيا بما في 
ذلك الرياضيات والفيزياء والهندسة والعلوم“.

وشـــّدد األمين العـــام لألمـــم المتحدة على 
مســـؤولية الحكومات تجاه هـــذا األمر، ولكنه 
أّكد أيضا الحاجة لوجود مبادرات من الفتيات 
لرفع الوعي ولفـــت االنتباه إلى أهمية التحاق 
المزيد من الفتيات بتلك الدراســـات، كي ال يظل 

توازن القوى مائال إلى صالح الرجال.
بالفتيـــات  انبهـــاره  غوتيريـــش  وأبـــدى 
األفريقيـــات وابتكاراتهـــن، معتبـــرا أنهن على 
الخطوط األمامية لتحقيـــق التوازن في القوى 

بين الرجال والنساء.

االبتكار سالح فتيات أفريقيات لتحقيق التوازن بني الجنسني

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا

ننةة الالثث اا اائئ أشأش ةة قق ْ فتف اا {{

إحـــدى املشـــاكل التـــي تواجهها 
ل فـــي أن العالم قائم 

ّ
النســـاء تتمث

بقـــي القوة فـــي أيادي 
ُ
بطريقـــة ت

الرجال دائما

◄
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{المنتخب المغربي يتمتع بظروف مثالية للغاية، حيث أن رئيس اتحاد الكرة، فوزي لقجع، يضع 

كافة اإلمكانيات رهن إشارة الفريق والطاقم الفني، نملك مقومات البطل}.

نورالدين نايبت
أسطورة املنتخب املغربي

{أعتقد أن هناك تضخيما لبعض األحداث، مع قناعتي بظلم النصر، ولم يتم التعامل معه مثل 

فرق أخرى. يحتاج الفريق تكاتف الالعبين مع المدرب وخلق أجواء إيجابية}.

ماجد عبدالله
العب نادي النصر واملنتخب السعودي السابق رياضة

صراع األندية يضع العراقيل أمام االتحاد املصري للخروج بدوري بال مشاكل

لقاء عمالقة التنس

 يشعل األجواء في دبي  

[ كيربر تنافس مصنفات العالم في بطولة دبي 

[ األهلي يحبط مساعي الزمالك وبيراميدز للتكتل ضده ويضع اتحاد الكرة في موقف حرج

} ديب - أكـــدت األملانيـــة أجنليكـــه كيربـــر، 
املصّنفة السادسة عامليا، مشاركتها في بطولة 
دبـــي للتنس التـــي تنطلق منافســـاتها األحد 
املقبل، وُتســـتهل بطولة الســـيدات، مبشاركة 

تسع من املصّنفات العشر اُألول في العالم. 
وتأمـــل كيربـــر في جتـــاوز عقـــدة نصف 
النهائـــي فـــي دبـــي بعـــد خروجهـــا منـــه في 
نســـختي 2017 و2018، على يد األوكرانية إلينا 
ســـفيتولينا، التي توجت الحقًا باللقب لعامني 
متتاليني. لكـــن كيربر، املصّنفـــة األولى عامليا 
ســـابقا، أثبتت دومـــا جدارتها فـــي البطوالت 
الهامة، وتبدو مستعدة لبدء حملتها األسبوع 
املقبل على ملعب دبـــي إلضافة لقب جديد إلى 

سجّلها احلافل.
 وحققت كيربر في موســـم 2018 العديد من 
اإلجنـــازات، كان أبرزهـــا تتويجهـــا ببطولتي 
سيدني ووميبلدون، وقد استهّلت موسم 2019 
ببلوغهـــا ربع نهائي ســـيدني قبل أن تقصيها 
التشـــيكية بيترا كفيتوفا، التي شـــقت طريقها 
بقوة إلـــى اللقب. وقدمت كيربر في أســـتراليا 
املفتوحـــة عروضا طيبة أوصلتهـــا إلى الدور 
الرابـــع، حيث ســـقطت أمام مفاجـــأة البطولة 

دانيال كولينز.

جنحـــت كيربر العـــام املاضي فـــي انتزاع 
ثالث لقـــب لها فـــي البطوالت األربـــع الكبرى 
”غراند سالم“ في ثالث سنوات، وصلت خاللها 
أيضا إلـــى نهائي، ونصف نهائي وربع نهائي 
بطوالت غراند سالم أخرى، وتسجل هذا العام 
مشاركتها الثامنة في بطولة سوق دبي احلرة 
للتنس وقالـــت كيربر في بيان أصدرته اللجنة 
املنظمـــة لبطولة األحد ”أحـــب اللعب في دبي، 
وأســـتمتع بإقامتـــي هنـــا كل عـــام“. وتوجت 
كيربر جناحها بحصولهـــا على جائزة أفضل 
العبـــة لعام 2016 من الرابطة الدولية حملترفات 

التنس، وترشـــحت لنيـــل ذات اللقب في 2018، 
وجـــرى اختيارها كأفضـــل رياضية أملانية في 
عامي 2016 و2018، ونالـــت جائزة بطلة العالم 
مـــن االحتاد الدولي للتنس في 2016، كما جرى 
ترشيحها في نفس العام لنيل جائزة لورويس 
الرياضيـــة العامليـــة ألفضـــل رياضيـــة للعام، 
وحّلت في عام 2017 في املركز الثاني من حيث 

أعلى رياضية دخًال وفق فوربس.

استغراب كبير

وأبدى كولم ماكلوخلني، الرئيس التنفيذي 
لسوق دبي احلرة، املنظمة للبطولة، استغرابه 
من تغاضي البعض عن اعتبار أجنليكه كيربر 
مـــن أفضـــل العبات التنـــس احملترفـــات، رغم 
إجنازاتهـــا الكبيرة خـــالل الســـنوات القليلة 
املاضية، وخاصة في البطوالت األربع الكبرى، 
إذ أصبحـــت تفصلها بطولة واحدة عن اكتمال 
فوزهـــا بجميـــع بطوالت غراند ســـالم (بطولة 
فرنســـا املفتوحة) وهـــذا إجناز كبيـــر ونادر، 
ال تنجح فيـــه إال نخبة الالعبـــات، ومتنى لها 

النجاح والتوفيق.
من جانبه، قال صالح تهلك، مدير البطولة 
”من الواضح أن كيربـــر تتمتع مبواهب مميزة 
بعـــد فوزها بألقاب ثالثة مـــن بطوالت الغراند 
سالم، أســـتراليا وأميركا املفتوحتني وبطولة 
وميبلـــدون، كما فـــازت بعّدة ألقـــاب في جولة 
محترفـــات التنس على املالعـــب الرملية، األمر 
الذي يؤكد أن حصولها على لقب بطولة فرنسا 
املفتوحة هو أمر في متنـــاول اليد، وكذلك هو 
األمر بالنســـبة إلـــى بطولة دبـــي، التي قّدمت 
فيهـــا عروضًا طيبة خـــالل العامني األخيرين، 
ويســـعدنا أن نتابعها عن كثـــب عندما تنطلق 

البطولة“.
تواجـــه كيربـــر، حتديات صعبـــة تفرضها 
قائمة تضم ثماني أخريات من املصّنفات العشر 
اُألول فـــي العالـــم، تتقدمهن نعومي أوســـاكا، 
بطلة أســـتراليا املفتوحـــة وحاملة لقب أميركا 
املفتوحة، وبيتـــرا كفيتوفا، بطلـــة وميبلدون 
مرتـــني وحاملـــة لقب بطولـــة ســـيدني 2019، 
وكارولني فوزنياكي، الفائزة ببطولة أستراليا 
املفتوحة 2018، وسيمونا هاليب، الفائزة بلقب 

فرنســـا املفتوحـــة، وإلينا ســـفيتولينا، حاملة 
لقب دبي مرتني، وكارولينا بليســـكوفا، حاملة 
لقـــب بطولـــة بريســـنب 2019، وبطلتـــي غراند 
ســـالم الســـابقتني، غاربني موجوروزا وإيلينا 

أوستابينكو.

تحديات صعبة

ويلي أســـبوع الســـيدات، بطولة الرجال، 
ويشـــارك فيهـــا السويســـري روجيـــه فيدرر، 
حامـــل لقـــب دبي ســـبع مرات، وســـتيفانوس 
تسيتسيباس وروبرتو بواتيستا آجوت، بطل 
تنس دبـــي 2018، وحامل لقـــب دورة الدوحة، 
وماريـــن ســـيليتش، الفائـــز ببطولـــة أميركا 
املفتوحـــة ســـابقا، وتومـــاس بيرديتش، الذي 
بلغ نهائـــي دبي مرتني. وتســـتمر منافســـات 
بطولة دبي لتنس السيدات حتى 23 من الشهر 
اجلـــاري، تليها بطولـــة الرجال التـــي تنطلق 

اجلمعة 25 فبراير وحتى 2 مارس املقبل.
مـــن جانـــب آخـــر أكـــدت جنمـــة التنـــس 
التشـــيكية بيترا كفيتوفـــا، املصّنفـــة الثانية 
عامليا، مشاركتها في البطولة. جنحت كفيتوفا 

في موسم 2018 بإحراز ألقاب 5 بطوالت، للمرة 
األولـــى منـــذ 2011، واحتفظـــت بلقـــب بطولة 
بيرمنغهام، وتوجت ببطوالت سانت بطرسبرغ 
والدوحة وبـــراغ ومدريد، لتعود بقوة إلى قمة 

اللعبة.
وقالت كفيتوفا ”كان األمر رائعا بالنســـبة 
إلـــّي، وأعتقـــد أني مازلـــت غير مدركـــة بأني 
خضـــت النهائي، إذ عانيـــت من أمور كثيرة لم 
تكن جيدة، ولم يخطر ببالي بأني سأمتكن من 
اإلمســـاك باملضرب مجددا، وها أنا أمسك به، 
وهـــذا جيد، أردت أن أعود إلى أعلى مســـتوى 

وصلت إليه من قبل“.
 وأضافت ”أدرك صعوبة ذلك بســـبب يدي، 
التـــي لم تتعاف 100 باملئة ولن تتعافى، إال أني 
أحـــاول االســـتفادة القصوى من أدنى شـــيء، 
ولكن أشـــعر بارتياح ألني أقـــّدم عروًضا طيبة 

في التنس“.
 وأشاد ماكلوخلني، بأداء كفيتوفا وعودتها 
إلـــى قمة اللعبة، مؤكدا أن جناحها في حتقيق 
ذلك يعكـــس روحا قتاليـــة وتصميما واضحا 
خالل مســـيرتها، وبأنها ستكون منافسة قوية 

على لقب دبي.

حممود زكي

} القاهــرة - بــــدأ النــــادي األهلــــي املصري 
محــــاوالت شــــاقة لعرقلة حتالفــــات وتكتالت 
بعض األندية ضده، من خالل اتخاذه سلسلة 
مــــن القرارات ملنــــع تأجيل مباريــــات الدوري 
املمتاز أو االلتزام بحضور اجتماعات االحتاد 

املصري لكرة القدم. 
وقــــّدم النــــادي األهلــــي املصــــري، األحد، 
شــــكوى رســــمية إلى االحتــــاد األفريقي لكرة 
القدم، وأخرى إلى اللجنة األوملبية املســــؤولة 
عــــن كافة االحتــــادات الرياضيــــة ضد رئيس 
نــــادي الزمالــــك مرتضــــى منصــــور واحتــــاد 
الكرة، بسبب حضور األخير اجتماع األندية، 
األربعاء املاضي، رغم قرار منعه من املشــــاركة 

في الفاعليات الرياضية احمللية والقارية.
فرض النــــادي الكبير حصــــارا قويا على 
االحتاد بوضع شــــروط حاسمة، أبرزها رفض 
تعديــــل جــــدول الــــدوري املمتــــاز، واملطالبة 
بعــــودة اجلماهير حلضور جميــــع املباريات، 
وعــــدم اقتصارها علــــى املســــابقات القارية، 
وهي مســــألة تستلزم احلصول على موافقات 
أمنيــــة، واالنســــحاب من البطــــوالت العربية. 
واعتمد في شــــكواه على القرارات الرســــمية 
للجنــــة األوملبيــــة الصــــادرة في حــــق رئيس 
الزمالك واخلطابات التي أرسلها احتاد الكرة 
لألنديــــة، من أجل حضور االجتماع الذي آثار 
األزمة وهو ما يضع احتاد الكرة في مواجهة 

مخالفة اللوائح.

مفترق طرق

بــــات احتاد الكــــرة املصري أمــــام مفترق 
طــــرق، إما الرضوخ لطلبــــات األهلي، صاحب 
الشعبية الرياضية الكبيرة، بااللتزام بجدول 
الدوري املسبق، وإما االجنراف خلف مساعي 
كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز، لتعديل 

موعــــد مباراة األهلــــي مع الثانــــي، وكان من 
املقــــرر لها 28 فبراير اجلــــاري، ليلعب األهلي 
والزمالك مباراتهما املؤجلة أوال، وفي املقابل 
تســــتبدل تلك املباراة في الــــدوري بأخرى في 
ربــــع نهائــــي كأس مصر، والتــــي جترى بني 

الفريقني أيضا. 
وحــــاول احتــــاد الكــــرة إرضــــاء اجلميع 
واحتواء األزمة، األمر الــــذي أّدى إلى إصدار 
قرارات بدت مرتبكة ومتضاربة، ولم ُترض أي 
طــــرف بعد تأجيل مبــــاراة بيراميدز واألهلي، 
مــــن دون تغييرها لتكون مباراة في مســــابقة 
الــــكأس. وازداد الوضــــع تأزمــــا عقــــب قرار 
املطالبة بحضــــور جماهير األهلــــي مباريات 
الــــدوري املتبقية، وهي مســــألة تعجيزية، ألن 
القــــرار ليس في يد االحتــــاد وحده، لكن يجب 
احلصــــول علــــى موافقة مســــبقة مــــن وزارة 

الداخليــــة، وهو أمــــر لم يحدث. وقــــال أحمد 
مجاهــــد عضــــو مجلــــس إدارة احتــــاد الكرة 
لـ“العرب“ إن جميع البنود التي أقّرها مجلس 
إدارة األهلــــي في اجتماعه األخير، الســــبت، 
ميكن حّلها باســــتثناء بند اجلماهير، ”احتاد 
الكرة ليس مخّوال مبســــألة عــــودة اجلماهير 

حلضور املباريات“.
 وأضاف أن األهلي وضع نفســـه في موقف 
صعب، جـــّراء هذا البند، ألن القـــرار ليس في 
يد احتاد الكرة، وال أي ناد آخر، بل مســـؤولية 
اجلهـــات األمنيـــة التـــي تبنـــي قراراتها على 
ظروف البالد ووضعهـــا األمني، وهي وحدها 
مـــن تقرر إمكانيـــة احلضـــور اجلماهيري من 

عدمه.
 وأكـــد مجاهـــد، ويشـــغل أيضـــا منصب 
املتحدث الرسمي لالحتاد املصري، ”نحن أكثر 

اجلهات ســـعادة بعودة جماهيـــر األندية إلى 
املالعب، وهناك ظروف أمنية تتحكم في األمر“.
ويرى بعض النقاد أن وضع األهلي قائمة 
من الشـــروط الصارمة تتعلق باســـتكمال أداء 
مبارياته في بطولة الدوري بحضور جماهيره 
للمباريـــات، هي وســـيلة ملمارســـة املزيد من 
الضغـــوط علـــى احتاد الكرة، بعـــد أن وضعه 
النادي الكبير في مفاوضات معقدة مع جهات 
األمـــن للحصول علـــى املوافقـــات الالزمة أو 

التلويح بعدم استكمال البطولة.
وتزداد املفاوضات صعوبة مع اســـتعداد 
مصر لتنظيـــم البطولة األفريقيـــة لكرة القدم 
في يونيو القادم، وهو ما يســـتلزم غلق بعض 
املالعـــب مبكرا لتجهيزهـــا للبطولـــة القارية 
املهمة، واستبدالها بأخرى الستكمال مباريات 
الدوري والـــكأس، وهي ليســـت مؤهلة أمنيا 

الستضافة اجلماهير. 
وأوضح أحمد خطاب الناقد الرياضي، أن 
الدوري يواجه شـــبح اإللغاء، بعد قرار احتاد 
الكرة بتأجيل مبـــاراة األهلي وبيراميدز، إلى 
ما بعد انتهاء مباراة القمة املقرر إجراؤها في 
30 مارس املقبل، وأن احتاد الكرة قّدم مسّكنات 
لتهدئة أندية األهلي والزمالك وبيراميدز، لكن 
الضـــرر األكبر يقع على جدول الدوري املتوقع 

استمراره حتى أغسطس املقبل.

أزمات كبيرة

ورأى خطـــاب في تصريحات لـ“العرب“ أن 
استمرار الدوري إلى هذا املوعد سوف يعّرضه 
ألزمات كبيرة، في ظل املشاركات األفريقية في 

النسخة اجلديدة. 
وذهـــب البعض من النقاد إلى أن تداعيات 
شـــكوى األهلي ضد احتاد الكـــرة لن تزيد عن 
لفـــت نظر من قبـــل اللجنة االوملبيـــة والكاف، 
وخطرهـــا فـــي أن رســـالتها التحذيريـــة بأن 
األهلي مركز قوة، ولن يسمح مبحاولة تكوين 

جبهات تضغط على جلنة املســـابقات لتحقيق 
مصالح أندية منافسة. 

ويخشـــى األهلي من مغّبـــة التوافق الذي 
ظهـــر مؤخـــرا بـــني تركـــي آل الشـــيخ، مالك 
نـــادي بيراميـــدز، ومرتضى منصـــور رئيس 
نادي الزمالك، والـــذي وصل حلد تقدمي األول 
مساعدات مالية سخية لصالح صفقات جديدة 

للزمالك.

ويجمع منصور والشـــيخ عداء مستحكما 
مع مجلس إدارة النادي األهلي، ما يعّزز تكوين 
جبهة موحـــدة حتاول عرقلتـــه بالضغط على 
عـــدة جهات، مثل جلنتْي احلكام واملســـابقات 
باالحتـــاد، وهمـــا متهمتان من قبـــل تركي آل 

الشيخ ومنصور باالنحياز للنادي األهلي.
ويســـعى األهلي إلى محاولة االســـتعانة 
بجهات رســـمية داعمة له لترجيـــح كفته أمام 
حتالف الزمالـــك وبيراميدز وقدراتـــه املالية، 
وظهـــر ذلك فـــي تصريح عدلـــي القيعي مدير 
جلنـــة التعاقدات بالنادي، وقال فيه إن األهلي 
”نادي الدولـــة.. أزمتنا مع احتاد الكرة انتهت، 
لكـــن بشـــكل مؤقـــت، وال أضمـــن أال تتواجد 
تعليقات أو تلميحات الفتـــرة املقبلة، ووقتها 

سيتوجب الرد“. 
وقـــد تدخل األزمـــة نفقا جديـــدا يضاعف 
من مشـــكالت االحتاد الكرة، فـــكل ناد أصبح 
يســـتقوي بإمكانياتـــه وجماهيـــره واجلهات 
الداعمة له، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع 
الرياضة في مصر، مبـــا يتجاوز حدود إجراء 

مباراة أو تنظيم مسابقة.

تنطلق األحد املقبل بطولة دبي الدولية للتنس، مبشاركة مجموعة واسعة من أملع جنوم اللعبة، 
مبن فيهم املصنفة األولى عامليا، اليابانية نعومي أوســــــاكا، واليوناني املتألق، ســــــتيفانوس 

تسيتسيباس، هذا باإلضافة إلى األملانية أجنليكه كيربر، املصنفة السادسة عامليا.

صعبـــة  تحديـــات  تواجـــه  كيربـــر 

تفرضها قائمة تضم 8 أخريات من 

ول في العالم، 
ُ
املصنفات العشر األ

تتقدمهن نعومي أوساكا

◄

جاهزة للتحدي

} الرياض - قّررت إدارة نادي الهالل السعودي 
تأجيل اإلعالن عن أســـماء المحترفين األجانب 
الخمســـة الذي سيشـــاركون مـــع الفريق األول 
أمام فريـــق االتحاد الســـكندري المصري، في 
مباراتي الذهـــاب واإلياب لدور الثمانية بكأس 

زايد لألندية األبطال العرب. 
وســـيجرى لقاء الهالل واالتحاد السكندري 
ذهابا السبت 16 فبراير في ملعب جامعة الملك 
ســـعود الرياضي، فيما سيجرى لقاء اإلياب في 

25 من الشهر نفسه باإلسكندرية.
ووفقـــا لوســـائل إعالم فإن أبـــرز الالعبين 
األجانب المتوقع مشـــاركتهم هم علي الحبسي 
وميلوس ديجينك وكارلوس إدواردو، فيما يتم 
المفاضلـــة بين أنـــدري كاريلو وسيباســـتيان 
جيوفينكو الذي لم يشـــارك فـــي أي مباراة منذ 

قدومه للهالل بسبب عدم جاهزيته البدنية. 
وتنّص الئحة البطولة على ضرورة اإلعالن 
عن أسماء المحترفين األجانب المشاركين قبل 

المباراة بأسبوع.

} القاهــرة - تقرر إجراء قرعـــة بطولة البحر 
المتوسط لكرة اليد األحد المقبل. تقام فعاليات 
البطولة في قاعة المدينة الرياضية ببورسعيد 
وصالة كلية التربية الرياضية ببورفؤاد خالل 

الفترة من 17 إلى 24 فبراير الجاري.
 يشـــارك في هذه النســـخة من البطولة 12 
منتخبا، هي: فرنســـا وتركيا والجبل األســـود 
وتونس  ورومانيـــا  وإيطاليـــا  (مونتنيغـــرو) 
والجزائـــر والمغـــرب وليبيـــا، باإلضافة إلى 
المملكة العربية الســـعودية واإلمارات العربية 
المتحـــدة، بدعوة من اتحاد البحر المتوســـط 
واللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة، ومصـــر البلد 
المنظم. وتنطلـــق مباريات البطولة االثنين 18 
فبراير، على أن يقام حفل االفتتاح مساء نفس 

اليوم.
تقســـيم  علـــى  البطولـــة  نظـــام  وينـــص 
المنتخبات المشـــاركة إلى مجموعتين، تلعب 
كل مجموعـــة نظـــام دوري مـــن دور واحد، ثم 
يلعب أول المجموعة األولى مع أول المجموعة 
الثانية لتحديد بطل البحر المتوســـط، وتلعب 
باقـــي المنتخبـــات علـــى المراكـــز الترتيبية 
مـــن الثالـــث إلى الثاني عشـــر حســـب ترتيب 

المجموعة.

الهالل السعودي 

يفاضل بين كاريلو 

وجيوفينكو

قرعة بطولة البحر 

المتوسط لكرة اليد

 في مصر

األهلي يسعى إلى محاولة االستعانة 

بجهـــات رســـمية داعمة لـــه لترجيح 

الزمالـــك  تحالـــف  أمـــام  كفتـــه 

وبيراميدز وقدراته املالية

◄

صراع الجبابرة يتواصل
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{ليفاندوفسكي يلعب مثل القائد، وال يمكنني تفهم انتقادات هامان البالغة، فما يفعله يعتبر 

جزءا من حملة ضد العبنا، ألنني أعتقد أنه ال يرى المباريات بصورة صحيحة}.

حسن صالح حميديتش
املدير الرياضي لبايرن ميونيخ

{إيفان بيريسيتش؟ لقد رأيته في حالة جيدة مثل باقي الالعبين، فهو يعمل بشكل جيد، ونحن 

مقتنعون بأننا قريبا سنرى أفضل نسخة منه، وقصة رحيله أغلقت بالفعل}.

بييرو أوسيليو
املدير الرياضي لنادي إنتر ميالن رياضة

} لــوس أنجلــس - قلب لـــوس أنجلس كليبرز 
تأخـــره بفـــارق 23 نقطـــة في الربـــع األول من 
المباراة إلى فوز ثميـــن 112-123 على مضيفه 
بوســـطن ســـلتيكس فـــي دوري كـــرة الســـلة 

األميركي للمحترفين.
وتألق مونترزل هاريل وباتريك بيفرلي 

فـــي نهاية المباراة ليقودا الفريق إلى 
الفوز الثمين، حيث استغل كليبرز 

معاناة مضيفه بعد خروج النجم 
الكبير كيلـــي إيرفنغ مصابا في 
الركبـــة خالل الربـــع الثاني من 
المبـــاراة. وكان هاريـــل أفضل 
المســـجلين في المباراة برصيد 

21 نقطـــة مقابل 19 نقطة وعشـــر 
متابعات لزميله دانيلو جاليناري.

وفي المقابـــل، كان جوردون هايوورد 
أفضل المســـجلين من بين صفوف ســـلتيكس 
برصيـــد 19 نقطـــة مقابـــل 16 نقطـــة لـــكل من 
جيســـون تاتوم وتيري روزايـــر. ورغم التفوق 
الواضح لسلتيكس على ضيفه في الربع األول 

من المباراة، استعاد الضيوف بعض توازنهم 
فـــي الربع الثاني قبل قلـــب الطاولة تماما على 
أصحاب األرض في الربع الثالث ثم اســـتكمال 
االنتفاضة وتغيير النتيجة لصالحهم في الربع 
األخير وسط هتافات عدائية من جماهير 

سلتيكس.
وســـجل النجـــم اإلســـباني مارك 
غاسول سبع نقاط وست متابعات 
ليقـــود فريقـــه الجديـــد تورنتو 
علـــى  الفـــوز  إلـــى  رابتـــورز 
نيويـــورك نيكـــس 99-104 فـــي 
مباراة أخرى. وشـــارك غاسول 
للمـــرة األولى مع رابتورز بعدما 
انتقل إلى صفـــوف الفريق قادما 
مـــن ممفيس جرايزلـــز قبل غلق باب 
االنتقـــاالت الخميس الماضـــي. والهزيمة 
هـــي الـ16 علـــى التوالي لفريـــق نيكس من 45 
هزيمة، مقابل عشـــرة انتصـــارات فقط للفريق 
هـــذا الموســـم، حيـــث يتذّيـــل الفريـــق جدول 

مجموعة الشرق.

} لندن -  أحرز النجم األرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو ثالثة أهـــداف (هاتريك) قاد بها فريقه 
مانشســـتر ســـيتي الســـتعادة صدارة ترتيب 
الـــدوري اإلنكليزي ، عقب فوزه الكاســـح 0-6 
علـــى ضيفه تشيلســـي في املرحلة السادســـة 
والعشـــرين للبطولة. وارتفع رصيد مانشستر 
سيتي إلى 65 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 
األهداف على ليفربول، املتساوي معه في نفس 
الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني، علما بأن 

سيتي لعب مباراة زائدة عن الفريق األحمر.
فـــي املقابل، جتمد رصيد تشيلســـي، الذي 
تلقـــى خســـارته السادســـة فـــي البطولة هذا 
املوسم والثالثة خالل مبارياته األربع األخيرة، 
عنـــد 50 نقطـــة فـــي املركـــز اخلامـــس، بفارق 
نقطـــة عن املركز الرابـــع، املؤهل لبطولة دوري 
أبطال أوروبا في املوســـم القادم، الذي يحتله 

مانشستر يونايتد حاليا.
ودخل ســـيتي املباراة وهو يسعى لتحقيق 
الفوز مـــن أجل مواصلة االحتفـــاظ بالصدارة 
كذلك الثأر مـــن الهزمية التي تعـــرض لها في 
مبـــاراة الـــدور األول التـــي جمعتهما مبلعب 
”ســـتامفورد بريـــدج“ بهدفـــني دون مقابل، في 
حني كان تشليســـي يتطلع لتأمـــني موقعه في 
املربـــع الذهبي املؤهـــل للنســـخة القادمة من 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا وذلك بحصد 

النقاط الثالث.
واســـتعاد تشيلســـي توازنه في مســـابقة 
الدوري اإلنكليزي بفوزه فـــي اجلولة املاضية 
على هدرســـفيلد تاون بخماســـية بعدما تلقى 
هزميتني قاســـيتني أمام أرســـنال وبورمنوث. 
وكان تشيلســـي يعقـــد آماله علـــى البلجيكي 
إدين هازارد وغونزالو هيغواين، وكان الفريق 
اللندني ســـيحظى مبؤازرة ليفربول، الســـيما 
وأن خســـارة مانشستر ســـيتي كانت ستعزز 
مـــن آمال محمد صالح ورفاقـــه في حصد لقب 
”البرمييرليغ“ هذا املوســـم للمـــرة األولى منذ 
29 عاما. في حني كان ســـيتي يحظى مبؤازرة 
مانشســـتر يونايتـــد وجماهيره رغـــم العداء 
التاريخي الذي يجمع بني الناديني، السيما وأن 
فوز الفريق السماوي يعزز من آمال ”الشياطني 

احلمر“ في التواجد باملربع الذهبي.

ثالثيـــة  ســـاعدت  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
دافينســـون سانشـــيز وكريســـتيان إريكســـن 
وســـون هيونغ-مـــني توتنهام هوتســـبير في 
الفوز 3-1 على ضيفه ليستر سيتي في مباراة 
ممتعة في الـــدوري اإلنكليزي املمتـــاز. وتقّدم 
صاحب األرض بضربة رأس من سانشيز، وهو 
هدفه األول مـــع النادي اللندنـــي، بعد متريرة 
إريكســـن العرضية في الدقيقة 33 رغم شكوى 

العبي ليستر من أنه كان متسلال.

وأهدر ليســـتر فرصـــة إدراك التعادل عند 
مـــرور ســـاعة من اللعـــب عندما أهـــدر البديل 
جيمي فاردي، من ملســـته األولى فـــي املباراة، 
ركلة جـــزاء حولهـــا هوغو لوريـــس إلى ركلة 
ركنيـــة بعدمـــا أســـقط يـــان فرتونن منافســـه 
جيمس ماديســـون. وقـــال إريكســـن ”لوريس 
أنقذنـــا عدة مـــرات وكّنا محظوظـــني بتصديه 
لركلة اجلزاء وهو ما منحنا الثقة. تشعر بذلك 
في امللعب كله ونحن ســـعداء بوجود هوغو“. 
وضاعف توتنهام الفارق بعد ذلك بثالث دقائق 
بتســـديدة قوية من إريكســـن من خارج منطقة 

اجلزاء على ميني احلارس كاسبر شمايكل.
وعـــّوض فاردي ركلة اجلـــزاء التي أهدرها 
بتقليـــص الفارق من مـــدى قريب قبل 14 دقيقة 
مـــن النهاية عقـــب متريـــرة ريـــكاردو بيريرا 
العرضيـــة. وبعد صموده فـــي مواجهة ضغط 
ليســـتر أراح ســـون جماهير توتنهام بالهدف 
الثالـــث مبجهود فردي بعد انفراد من منتصف 

امللعب.
رفـــع توتنهـــام رصيـــده إلـــى 60 نقطة من 
26 مبـــاراة متأخرا بخمس نقـــاط عن ليفربول 
املتصدر. وأشار إريكسن إلى أن توتنهام أظهر 
شـــخصية كبيرة للصمود أمام ليســـتر، وهي 
كفـــاءة رمبا تســـاعده في مواجهة بوروســـيا 

دورمتونـــد متصدر الـــدوري األملاني في ذهاب 
دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا األربعاء. 
وأضاف الالعب الدمناركي ”لم نســـهل األمور 
على أنفسنا. فزنا في الثالث مباريات األخيرة 
في آخر عشـــر دقائـــق وهذا يظهر شـــخصية 
الفريق وفعلنا ذلك مرة أخرى. سيكون الوضع 
متشـــابها األربعاء“. وحتسر كلود بويل مدرب 
ليســـتر على فعالية فريقه أمـــام املرمى. وقال 
املدرب الفرنســـي ”كّنا نشـــعر أننا نســـتطيع 
التســـجيل طيلة املباراة… حصلنا على فرص. 
مـــن الصعب تقّبـــل خروجنا بهـــذه النتيجة“. 
وتابـــع ”علينا أن نكـــون أكثـــر فعالية ونلعب 

بإقناع“.
ويســـتعد توتنهام الســـتضافة بوروســـيا 
دورمتوند األملاني، األربعـــاء املقبل، في ذهاب 
دور الــــ16 لـــدوري أبطال أوروبـــا، في املباراة 
التـــي ســـُتقام على ملعـــب وميبلـــي. ويعيش 
الفريق اللندني، مرحلة من الشك بشأن إمكانية 
حتقيق ألقاب باملوســـم احلالي، وهو ما يهدد 
مشـــروع الســـبيرز بقيادة املدرب األرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو، في املوسم احلالي.
ماوريســـيو  األرجنتينـــي  توّلـــي  منـــذ 
بوكيتينو، مهمـــة تدريب توتنهام في موســـم 
2013-2014، بـــدأ فـــي قيـــادة مشـــروع النادي 
اإلنكليـــزي، من أجل تواجده في املنافســـة مع 

كبار البرمييرليغ، ومحاولة الفوز ببطولة. 
واستمر هذا املشـــروع بخطى ثابتة، وهو 
ما شـــجع إدارة النادي علـــى بناء ملعب جديد 
للفريـــق، اســـتعدادا ملرحلة الصعـــود ملنصات 
التتويج، في السنوات املقبلة. بوكيتينو جنح 
في تكوين فريق قوّي وشـــاّب بأقل اإلمكانيات 
املمكنة، ووجود أســـماء يسعى كل كبار القارة 
األوروبيـــة إلى التعاقد معهـــا، وأبرزها هاري 
كني وديلي آلي وإيركســـني وسون، وغيرها من 

األسماء الشابة.
لكن مشـــروع توتنهـــام بدأ يدخـــل مرحلة 
الشـــك، خاصـــة أن الفريق أصبـــح يخرج من 
بطولة تلو األخرى، سواء على املستوى احمللي 
أو األوروبـــي على مـــدار الســـنوات األخيرة. 
وبات املوسم احلالي، هو طوق النجاة الوحيد 
لإلدارة، للحفاظ على املواهب سواء بوكيتينو 
أو الالعبني. وأصبحـــت مهمة توتنهام صعبة 
في الـــدوري اإلنكليزي باملوســـم احلالي، كما 
خـــرج مـــن كأس الرابطـــة اإلنكليزيـــة، وكأس 
االحتاد اإلنكليزي، ولم يتبق له سوى املنافسة 

على املستوى األوروبي.

} مدريد - ســـادت أجواء األزمة ”ســـانتياغو 
قبل شـــهر واحد فقط، بعدما أفسدت  برنابيو“ 
النتائـــج الهزيلـــة لريـــال مدريد مطلـــع العام 
احلالـــي فرحة الفريق بإحراز لقب بطولة كأس 
العالم لألندية للعام الثالث على التوالي. ولكن 
الفريق جنح في غضون شـــهر أن يتخلص من 
هذه األجواء وأن يستعيد بعضا من بريقه قبل 
باملوسم  الدخول في مرحلة ”املطبات الصعبة“ 

احلالي.
وبعد أيام مـــن عودة الفريـــق من أبوظبي 
بلقـــب مونديال األندية، الذي أحـــرزه بالتغلب 
علـــى العـــني اإلماراتي فـــي املبـــاراة النهائية 
للبطولة في 22 ديسمبر املاضي، استهل النادي 
امللكي مســـيرته في 2019 بنتيجتني محبطتني. 
فقـــد بدأ الريـــال مبارياتـــه في العـــام احلالي 
بالتعـــادل مع مضيفه فياريـــال 2-2 ثم الهزمية 
0-2 في الدوري اإلســـباني ليتسع الفارق الذي 
يفصله عن منافسه التقليدي برشلونة، متصدر 
جـــدول املســـابقة إلى عشـــر نقاط. وأفســـدت 
النتيجتان احتفال الريال بإحراز لقب مونديال 
األنديـــة حتت قيادة مديره الفنـــي األرجنتيني 

سانتياغو سوالري.

فرصة لالحتفال

الفريـــق وجـــد اآلن مـــا قد مينحـــه فرصة 
لالحتفال في نهاية املوســـم حيـــث تعادل قبل 
أيـــام مع برشـــلونة 1-1 في عقـــر داره، بذهاب 

الدور قبل النهائي في كأس ملك إســـبانيا 
ليصبح الفريق قريبا بشـــكل كبير من 

التأهل للنهائي، ليكـــون على بعد 
خطـــوة مـــن التتويـــج باللقب 

بنهاية املوسم. كما جاء فوز 
الفريق على مضيفه وجاره 
أتلتيكو مدريـــد 3-1 ليتوج 

شـــهر االنتفاضة في مسيرة 
الفريـــق باملوســـم احلالـــي، 

حيـــث انتزع مركـــز الوصيف 
في جدول املسابقة.

وخالل هذا الشهر، 
وبالتحديد منذ الهزمية 
أمام سوسييداد، حقق 

الريال ثمانية انتصارات 
وتعادل في مباراة واحدة 

كانت أمام برشلونة 
بالكأس، وخسر مباراة 

واحدة كانت أمام 
ليغانيس 0-1 في إياب 

دور الستة عشر بالكأس، 
علما بأن الريال حسم 

املواجهة ذهابا بالفوز 0-3. 

وكشفت صحيفة ماركا اإلسبانية الرياضية 
األســـباب وراء انتفاضة الريـــال وتألقه خالل 

الشهر األخير ليتحول من األزمة إلى التألق.
وأوضحت ماركا في تقريرها أنه مقارنة مبا 
كان عليه تشـــكيل الفريق قبل شهر واحد، فإن 
التغيير الوحيد هو مشـــاركة الالعب اإلسباني 
الشـــاب ســـيرجيو ريجيلون بدال من البرازيلي 
مارســـيلو في التشكيلة األساســـية، حيث أدى 
ريجيلون بشـــكل جيد منذ صار أساسيا بشكل 

منتظم. 

انتفاضة كبيرة

كما تزامنت مشـــاركة ريجيلون مع حتسن 
فـــاران  رافاييـــل  والفرنســـي  رامـــوس  أداء 
والبرازيلي كاسيميرو. كما تقّدم مستوى توني 
كروس ومودريتش وبنزمية عّما كان عليه قبل 
شـــهر. واســـتعاد الريال ثقته بنفسه، وهو ما 
ظهـــر في حتســـن األداء وانعكس علـــى نتائج 

الفريق حتت قيادة سوالري.
كما ســـاهم في هـــذه االنتفاضـــة في األداء 
والنتائـــج تقلص قائمة املصابـــني بالفريق، ما 
يسمح للريال بدخول مرحلة األدوار اإلقصائية 
فـــي دوري األبطـــال األوروبي خالل األســـابيع 
املقبلـــة بكثيـــر مـــن األمل والطمـــوح في 
الدفـــاع عن لقبه فـــي البطولة والذي 
احتكره في املواسم الثالثة األخيرة.

فـــي اجتاه آخـــر أثـــار الويلزي 
غاريث بيل، جنم ريال مدريد، الكثير 
من اجلدل عقب احتفاله ضد أتلتيكو 

في مباراة الديربي.
 وكان بيل أحرز الهدف الثالث 
للميرنغي ضـــد أتلتيكو. وذكرت 
صحيفـــة مـــاركا اإلســـبانية، أن 
حركة ذراعي بيل أثناء االحتفال 
بالهـــدف كانت غريبـــة، واعتبرتها 
جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية. 
وأشارت إلى أنه رغم عدم 
وضوح طريقة احتفال النجم 
الويلزي، إال أن هذه احلركة ميكن 
اعتبارها مسيئة في إسبانيا. 
وأوضحت تقارير صحفية 
أخرى أنه في حالة 
إجراء حتقيق حول 
احتفال بيل وثبوت 
أن حركة ذراعيه 
غير أخالقية، فقد 
يواجه الالعب 
عقوبة اإليقاف 
ملدة تصل إلى 
10 مباريات.

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي 

بسداسية ويهدد ليفربول
[ توتنهام يتجاوز ليستر ويظل في صراع المنافسة على اللقب

اكتســــــح مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بسداســــــية في املباراة التي جمعت بينهما على 
ملعب ”االحتاد“ في قمة مباريات اجلولة الـ26 من عمر مســــــابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز. 
وتعد املباراة بروفة للمباراة النهائية التي جتمع بني الفريقني مبلعب ”وميبلي“ يوم 24 فبراير 

في بطولة كأس رابطة األندية اإلنكليزية للمحترفني.

بوكيتينـــو نجح فـــي تكوين فريق 

قـــوي وشـــاب بأقـــل اإلمكانيـــات، 

ووجـــود أســـماء يســـعى كل كبار 

القارة إلى التعاقد معها

◄

هاريل يقود كليبرز لتجاوز سلتيكس

ريال مدريد ينفض غبار األزمة
فرحة األبطال

} لنــدن - تعهـــد نادي ســـاوثهامبتون منع 
مشـــجَعْين له من دخول ملعبه الستهزائهما 
بمقتل العب كرة القدم األرجنتيني إيميليانو 
ســـاال بتحطم طائرة صغيرة كان على متنها 
الشـــهر الماضي، خـــالل مباراة ضـــد فريقه 
كارديف ســـيتي ضمـــن الـــدوري اإلنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وقضى ســـاال في سن الثامنة والعشرين، 
في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، في 
بحـــر المانش فـــي 21 ينايـــر الماضي، وهي 
في طريقها من فرنســـا حيث يدافع عن ألوان 
فريق نانت، إلى ويلز حيث كان من المقرر أن 
ينضم إلى صفوف كارديف ســـيتي المشارك 
في منافســـات الـــدوري اإلنكليـــزي. وخاض 
كارديف الســـبت مباراتـــه األولى في الدوري 

منذ العثـــور على جثة الالعـــب ليل األربعاء 
الخميس، بحلوله ضيفا على ساوثهامبتون 
علـــى ملعب ”ســـانت مـــاري ســـتاديوم“ في 

المرحلة السادسة والعشرين. 
وأظهر شـــريط مصور انتشـــر علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي بعد المبـــاراة، قيام 
اثنين على األقل من مشجعي ساوثهامبتون، 
باالســـتهزاء من الحـــادث الذي أثـــار حدادا 
واسعا وتضامنا مع عائلة الالعب، عبر القيام 
بحـــركات تماثـــل تحليق طائـــرة وتحطمها، 

وتوجيه ذلك نحو مشجعي كارديف سيتي.
وأكـــد النـــادي اإلنكليـــزي في بيـــان أن 
المشـــجَعْين خضعـــا الســـتجواب مـــن قبل 
الشرطة، وأنه ســـيتخذ ”موقفا صارما جدا“ 
بشأن ما جرى. وأضاف في بيان ”يؤكد نادي 

ســـاوثهامبتون لكرة القدم أن المشجعْين تم 
حجزهمـــا“، متابعا أنه ”ســـيواصل التعاون 
مع شـــرطة هامبشـــاير لتحديد األفراد الذين 
قامـــوا بحركات غيـــر الئقة حيال مشـــجعي 

كارديف“.
وشدد على أن ”ال مكان لتصّرف مماثل في 
لعبتنا، ولن يتم التســـامح مع ذلك في ملعب 
سانت ماري (…) النادي سيتخذ موقفا شديد 
الصرامـــة ضد كل من يثبـــت تورطه، ويعتزم 

منع المشجعْين اللذين تم تحديدهما“. 
وســـبق صافرة بداية المبـــاراة، الوقوف 
دقيقة صمت حـــدادا على الالعـــب. وانتهت 
المباراة بفوز كارديف 2 - 1، بفضل هدف في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لالعبه 

الدنماركي كينيث زوهور.

 من دخول ملعبه
ْ

ني
َ

ساوثهامبتون يتعهد منع مشجع

 21
 نقطة سجلها

 هاريل أفضل املسجلني 

في املباراة مقابل 19 

نقطة لزميله دانيلو 

جاليناري

وجـــد اآلن مـــا قد مينحـــه فرصة
نهاية املوســـم حيـــث تعادل قبل
1-1 في عقـــر داره، بذهاب ـــلونة
هائي في كأس ملك إســـبانيا
ق قريبا بشـــكل كبير من

ي، ليكـــون على بعد 
التتويـــج باللقب 

م. كما جاء فوز 
مضيفه وجاره
ليتوج 1-3 ــد

ضة في مسيرة 
احلالـــي،  ســـم
مركـــز الوصيف

سابقة.
ا الشهر، 
ذ الهزمية
اد، حقق
 انتصارات

باراة واحدة 
شلونة 
سر مباراة
مام

 في إياب 
شر بالكأس، 
ل حسم

.0-3 با بالفوز

املقبلـــة بكثيـــر مـــن األمل والطم
الدفـــاع عن لقبه فـــي البطو
احتكره في املواسم الثالثة
فـــي اجتاه آخـــر أثـــار
غاريث بيل، جنم ريال مدري
من اجلدل عقب احتفاله ضد

في مباراة الديربي.
 وكان بيل أحرز الهدف
للميرنغي ضـــد أتلتيكو
صحيفـــة مـــاركا اإلســـ
حركة ذراعي بيل أثناء
بالهـــدف كانت غريبـــة، و
جماهير أتلتيكو مدريد اس
وأشارت إلى أنه
وضوح طريقة احتف
الويلزي، إال أن هذه احلر
اعتبارها مسيئة في
وأوضحت تقارير
أخرى أنه
إجراء حتق
احتفال بيل
أن حرك
غير أخال
يواج
عقوبة
ملدة ت
10

} باريــس - ســـيغيب المهاجم األوروغواياني 
إدينســـون كافاني عـــن مباراة فريقـــه باريس 
سان جرمان الفرنســـي ضد مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال 
أوروبـــا في كـــرة القـــدم، إلصابته فـــي الفخذ 

األيمن، بحسب تقارير صحافية فرنسية. 
يأتي ذلك بعدما أقّر األلماني توماس توخل 
مدرب الفريق الفرنسي، بأن مشاركة كافاني في 
مباراة الذهاب الثالثاء في مانشســـتر، ستكون 

صعبة جدا.
وخـــرج كافانـــي مصابا خـــالل المبـــاراة ضد 
بـــوردو (0-1) في المرحلة الرابعة والعشـــرين 
من الدوري الفرنسي، في نكسة إضافية للفريق 
الفرنســـي الذي يســـتعد للحلـــول ضيفا على 
مانشستر في ذهاب الدور ثمن النهائي، بغياب 
نجمـــه البرازيلي نيمار المبتعد أيضا بســـبب 
اإلصابة. وفـــي تصريحات صحافية قال توخل 
”ال توجد أنباء جيدة بشـــأن ’إيدي‘ هذا الصباح 
(األحـــد). ثمة فحوص أيضا فـــي مقر التدريب 
التابـــع لنا. الفريق ســـيتحدث عـــن الموضوع 

في وقت الحق، لكن بالنســـبة إلي األنباء ليست 
جيدة“. وتابع ”ثمة أمـــل ضئيل… يوجد دائما 
أمـــل، لكـــن الفحـــوص األولية ليســـت جيدة“، 
مضيفا بأن مشـــاركة الهداف التاريخي للفريق 
الفرنسي، في المباراة المقررة على ملعب أولد 
ترافورد في شمال إنكلترا، ستكون صعبة جدا.

وبـــدا أن كافاني عانى من إصابة في الفخذ 
األيمن بعد تسديده ركلة الجزاء التي جاء منها 
هـــدف الفريق، قبـــل نهاية الشـــوط األول. في 
المقابل، أبدى توخل الذي يســـعى إلى العبور 
بفريقه إلى الدور ربع النهائي للمرة األولى بعد 
موسمين خرج فيهما من ثمن نهائي المسابقة 

األوروبية األم، تفاؤله بشأن 

إصابة كافاني تحرمه من مواجهة يونايتد

توماس توخل:

فيراتي قادر على اللعب، 

وسيلعب ضد مانشستر 

في دوري األبطال
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} بغــداد - حتتفـــي الســـعودية بحشـــد مـــن 
الفنانـــني العراقيـــني فـــي الغنـــاء والتمثيـــل 
والتشكيل في دعوة خاصة وجهتها لهم لزيارة 
الرياض خالل األســـبوع احلالي بالتزامن مع 
إطالق قناة ”أم.بي.ســـي العـــراق“ املخصصة 

للجمهور العراقي.
وكشـــفت مصـــادر فنية عراقيـــة أن فناني 
جيل الســـبعينات الغنائي في العـــراق تلقوا 
دعوة رســـمية لزيـــارة الريـــاض بالتزامن مع 
حفل الفنانـــْني كاظم الســـاهر وإلهام املدفعي 
يوم اجلمعـــة املقبل ضمن فعاليـــات مهرجان 

شتاء طنطورة.
إن  وقال مصـــدر فنـــي عراقي لـ“العـــرب“ 
الفنانني يـــاس خضر والدكتـــور فاضل عواد 
وحسني نعمة وســـعدون جابر ومحمود أنور 
تلقوا دعوة سعودية لزيارة الرياض مع نخبة 
مـــن فنانني عراقيني في املســـرح والتشـــكيل.
وأكد أن السلطات السعودية خصصت طائرة 

خاصة ستنقل الوفد العراقي إلى الرياض.
ورحـــب حســـني نعمـــة وســـعدون جابـــر 
ومحمـــود أنـــور بالدعوة الســـعودية مؤكدين 
تلبيتهـــا باعتـــزاز كبير، ولم يتأكد بعُد ســـفر 
الفنانـــني يـــاس خضر وفاضل عواد ألســـباب 

وصفت بالشخصية. 
وعبر الفنـــان العراقي ســـعدون جابر عن 
ســـعادته بالعودة إلى جمهوره السعودي بعد 
ثالثـــني عاما من آخـــر حفالته فـــي الرياض.
وقـــال جابر الذي يلقب بســـفير الفن العراقي، 
”تربطني باجلمهور الســـعودي عالقة حميمية 

عالية، وطاملا أديت األطوار الفنية السعودية“.
عن  وعبـــر جابر فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أمله بـــأن تكون الزيارة بداية تعاون جديد مع 
األمير الشاعر بدر بن عبداحملسن واملوسيقار 
عبدالرب إدريس. يذكر أن الفنان سعدون جابر 
ســـبق وأن أّدى قصيدة ”أنا معك“ للشاعر بدر 
عبداحملســـن وأحلـــان عبدالـــرب إدريس، في 

ثمانينات القرن املاضي.
وأكـــد جابـــر أن زيارتـــه إلى الســـعودية 
ستســـتمر عدة أيام لتصويـــر برنامج خاص 

عن جتربته الفنية ألحـــدى القنوات الفضائية 
السعودية.

ويحتفـــظ الســـعوديون بذاكـــرة غنائيـــة 
مترعـــة للفن العراقي وخصوصا ما قدمه جيل 

السبعينات الغنائي من روائع حلنية.
وســـتكون زيارة الفنان حســـني نعمة إلى 
الســـعودية إعادة اكتشـــاف أجمـــل األصوات 
الغنائيـــة العراقية، التي عانت من الصعوبات 
احلياتية والتهميش خصوصا بعد عام 2003.

وجاءت دعوة نعمة إلى الرياض بعد نشره 

نـــداء على صفحته في فيســـبوك يشـــتكي من 
ظروف حياته الصعبة.

وتوقعت مصادر فنية عراقية أن تكون هذه 
الزيارة بداية تعاون جديد للفنان حسني نعمة 

مع األوساط واحملطات الفضائية السعودية.
ويتزامن االحتفاء السعودي بالفن العراقي 
مـــع اقتـــراب إطـــالق مجموعة ”أم.بي.ســـي“ 
(MBC) اإلعالمية الســـعودية، لقناة أم.بي.سي 
العراق التي ســـتكون موجهة إلـــى كافة أفراد 

األسرة العراقية.

الســــــلطات الســــــعودية تخصص طائرة 
خاصة لنقل حشد من الفنانني العراقيني 
ــــــى الرياض في احتفاء غير  من بغداد إل
مســــــبوق بالفــــــن العراقــــــي بالتزامن مع 
إطالق قناة ”أم.بي.ســــــي العراق“ وحفل 
الفنانني كاظم الســــــاهر وإلهام املدفعي 

في مهرجان شتاء طنطورة.

حسين نعمة وسعدون جابر ومحمود أنور يشدون باأللحان العراقية في الرياض

احتفاء سعودي غير مسبوق بالفن العراقي

اخلارجيــــة  وزيــــر  اســــتحضر  عندمــــا   {
جونســــون  بوريــــس  الســــابق  البريطانــــي 
محــــاوالت هتلر ونابليون لالســــتحواذ على 
أوروبــــا، كان يحــــاول جونســــون بأنانيتــــه 
السياســــية تهشــــيم فكــــرة االحتــــاد في نظر 
اجلمهــــور، والتوصــــل إلــــى نتيجــــة مفادها 
أن كل شــــيء ميكن أن ينتهي بشــــكل كارثي. 
ُوصــــف حينها بالسياســــي الــــذي تخلى عن 
املعاييــــر األخالقية، بل إن صحيفة الغارديان 
اعتبرت كالم جونسون ”شــــائنا ومستفزا“، 
ولــــم تتعاطف معه صحيفــــة التاميز، مطالبة 

إياه بـ“إبقاء هتلر خارج كل هذا األمر“.
اليوم ثمة من يتجّرأ بهذا الكالم ”الشائن 
واملستفز“ ويرفع صوته للتذكير بأن االحتاد 
أصال منقســــم على قيمــــه، أو بتعبير جديون 
راتشــــمان الكاتب فــــي صحيفة فايننشــــيال 
تاميــــز، بأن الفكــــرة القائلة إن قــــادة االحتاد 
األوروبــــي متحــــّدون حول قيم مشــــتركة هي 
فكرة يصعــــب احلفاظ عليها بشــــكل متزايد، 

االحتاد األوروبي حتالف وليس احتاد قيم.
تصاعد الشكوك بفكرة االحتاد يثير القلق 
ويحطــــم احللم الذي وضعه األجــــداد بالعلم 
األزرق ذي النجــــوم الصفــــراء، وهذا ما دفع 
ثالثني روائيا وشــــاعرا ومؤرخا وفيلسوفا، 
إلى التحذير من عــــودة أوروبا إلى ثالثينات 
القرن املاضي. وخشــــيتهم من تفكك االحتاد 

أمام أعينهم.
وطالــــب الكّتاب الذين حــــاز بعضهم على 
جائــــزة نوبل لــــآلداب مثل التركــــي أورهان 
بامــــوك، فــــي بيــــان لهــــم بإعــــادة اكتشــــاف 
الطواعية السياســــية، أو تقبل أن ”االستياء 
والكراهيــــة وموكبهمــــا من الشــــغف احملزن 

ستحيط بنا وتغرقنا“.
مخاوفهم من التخلي عن االحتاد دفعتهم 
إلى العمل من أجل إيقاف املّد الشعبوي الذي 
يهــــدد أوروبا، خشــــية من فاجعة ما أســــماه 
البيــــان ”انتصــــار املخربني، وخــــزي أولئك 
الذين ما زالوا يؤمنون بدانتي وإيراسموس 
وغوتــــه، وازدراء الذكاء والثقافــــة، وانفجار 

العداء للغرباء والسامية“.
األوربيــــني  تعنــــي  ال  املوحــــدة  أوروبــــا 
وحدهــــم، كما يعتقــــد باموك أحــــد املوقعني 
على البيان، فمــــن دون الفكرة األوروبية فإنه 
يصعــــب الدفاع عــــن احلرية وحقــــوق املرأة 
والدميقراطية والتســــاوي فــــي كثير من دول 
العالم، ويقــــول ”ال توجد قيم أخرى أوروبية 
إلى جانــــب هذه القيم، إال إذا اعتبرنا أوروبا 

هي األعمال والسياحة“.
الداللة في االحتاد ليســــت في الـ27 بلدا، 
وإمنــــا فــــي القيمــــة التــــي ميثلها بــــدءا من 
العملة املوحــــدة وانتهاء بالطــــرق املفتوحة 
بــــني األعضــــاء، لذلك تبــــدو فكرة راتشــــمان 
عــــن االحتــــاد أشــــبه باســــتمرار مــــلء كيس 
بأفكار جونســــون الشائنة واملناهضة ألقوال 

بروكسل.
يعتقد راتشمان أن االنقسامات الداخلية 
التي متــــزق الــــدول األعضــــاء فــــي االحتاد 
األوروبــــي أقل قوة من الضغــــوط اخلارجية 
التــــي تدفعها باجتاه بعضهــــا البعض، وهو 
يعني في ذلك روسيا أوال والصني والواليات 

املتحدة بدرجة أقل.
االحتــــاد األوروبي يعاني مــــن اهتزازات 
تصيب فكرة الوحدة باإلحباط على مســــتوى 
العالم، سيكون بريكست مثاال ملن يزعمون في 
العالم العربــــي، أّال نتحد أفضل بكثير من أن 
نقضي الســــنوات في العمل العربي املشترك 
لنصــــل فــــي النهاية إلــــى التفــــكك والتقاتل. 
هاهــــي أوروبــــا التي حتمل أفضــــل النماذج 

الوحدوية في التاريخ أقرب إلى التفكك!

صباح العرب

لنبِق هتلر خارج هذا األمر

كرم نعمة

} أبوظبــي - أعلـــن متحـــف اللوفـــر أبوظبي 
عـــن اقتنائه للوحـــة زيتية نادرة جـــدا للفنان 
رامبرانت فان رايـــن (1606 - 1669)، أحد كبار 

رسامي العصر الذهبي الهولندي.
إلـــى  املتحـــف  ضمهـــا  التـــي  واللوحـــة 
مجموعتـــه الفنّيـــة الدائمـــة بعنـــوان ”رأس 
تعتبر  شـــاب، متشـــابك اليدين حوالي 1648“ 
لوحة نادرة مرسومة على خشب السنديان في 
اجلمهورية الهولندية وقد ُنســـبت رسميا إلى 
الفنان رامبرانت في ثالثينات القرن العشرين، 
وهي جزء من سلســـلة من اللوحـــات الزيتية 
ُتعرف باسم مجموعة وجه املسيح لرامبرانت.
يذكر أن هذه التحفـــة الفنّية هي أول عمل 
معروف لرامبرانت ينضـــم إلى مجموعة فنّية 

متاحة للجمهور في منطقة اخلليج العربي.
وقـــد ُعرضت اللوحة مؤخـــرا في معارض 
مبتحـــف اللوفـــر باريس، ومتحـــف فيالدلفيا 
للفنـــون، ومعهـــد ديترويت للفنـــون، ومتحف 

بيت رامبرانت في أمستردام.
وســـُيعرض هـــذا العمـــل الفنـــي للمـــرة 
األولى مبتحف اللوفـــر أبوظبي في 14 فبراير 
اجلـــاري ويســـتمر إلـــى 18 مايـــو 2019 فـــي 

معـــرض ”رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي 
الهولنـــدي: روائع فنية مـــن مجموعتي اليدن 
في مرحلة أولى، لينضم بعد  ومتحف اللوفر“ 

ذلك إلى مجموعة اللوفر أبوظبي الدائمة.
وقال محمـــد خليفة املبـــارك رئيس دائرة 
الثقافة والســـياحة ”يعكس اقتناء هذا العمل 
املميـــز لرامبرانـــت، أحد عمالقـــة تاريخ الفن 
الغربـــي، اجلـــودة الفائقة للمجموعـــة الفنية 
اخلاصة باللوفر أبوظبـــي وبرنامج معارضه 

املتجدد“.
مـــن جانبه قـــال مانويـــل راباتيـــه، مدير 
متحـــف اللوفر أبوظبـــي إن ”اللوحة اجلديدة 
أول لوحـــة للفنان رامبرانت تنضم إلى متحف 

في اخلليج العربي“.
وكان املتحف كشـــف عـــن 11 قطعة جديدة 
انضمت إلى مجموعة اللوفر أبوظبي الدائمة 
في أكتوبر 2018 حيث شـــملت متثاال بوذيا من 
الصـــني يعود إلى القرن ميـــالدي، وأربع قطع 
من البســـاط املزركش، من مصنعني فرنسيني 
ملكيـــني، تصـــّور صيد ماكســـيميليان، ودوق 
برابانت، إلى جانب درع حصان عثماني نادر 

يعود إلى القرن 15 ميالدي.

}  طوكيــو - أعلن منظمو دورتي 
والباراملبية  األوملبيـــة،  األلعـــاب 
في طوكيو عـــام 2020 أن جميع 
امليداليات التي ســـتوزع خالل 
البطولـــة ســـيتم صنعهـــا من 

النفايات املعاد تدويرها.
وكانــــت اليابــــان قد بدأت 
مخلفــــات  جلمــــع  مشــــروعا 
إلكترونيــــة منذ عــــام 2017 تكفي 
لصنــــع امليداليــــات وتضــــم نفايات 
الهواتــــف والكمبيوتــــرات احملمولة بحيث 
يتــــم جمع نحو 30 كيلوغرامــــا من الذهب و4 

كيلوغرامــــات من الفضــــة و3 كيلوغرامات من 
البرونــــز من هــــذه املخلفات. وأكــــدت اللجنة 
املنظمــــة أنهــــا اقتربت مــــن حتقيــــق الهدف 
املطلــــوب حيــــث مت جمع الكميــــة احملددة من 
البرونــــز فــــي يونيــــو املاضي ونحــــو 90 في 
املئة من الذهب و85 فــــي املئة من الفضة بعد 
ذلك بثالثة أشــــهر.ومن املقرر أن تعلن اللجنة 
املنظمة عن شكل وتصميم امليداليات في وقت 

الحق من العام.
ومت جمع املخلفات مــــن داخل اليابان من 
القطاعــــني اخلاص والعــــام. وبحلول نوفمبر 
املاضي حصلــــت اللجنة املنظمة على نحو 47 

ألف طن من املخلفــــات اإللكترونية واألجهزة 
املطلــــوب تدويرها، ومــــن بينها نحو 5 أطنان 
مــــن الهواتــــف النقالــــة ســــلمها املواطنــــون 

لشركات جمع املخلفات.
وقالت اللجنة املنظمة في بيان ”من املنتظر 
أن يتم حتصيل الكميــــات الباقية من املعادن 
لتصنيع جميــــع امليداليات من املخلفات التي 

قدمها املواطنون بالفعل“.
يذكــــر أن نحــــو 30 فــــي املئة مــــن املعادن 
دورة  ميداليــــات  تصنيــــع  فــــي  املســــتخدمة 
األلعــــاب األوملبية املاضية فـــي ريو بالبرازيل 

جاءت من مخلفات أعيد تدويرها.

لوفر أبوظبي يضيف لوحة نادرة 
لرامبرانت إلى مجموعته

النفايات بديال عن الميداليات في أولمبياد طوكيو
ستســـتمر عدة أيام لتصو”تربطني باجلمهور الســـعودي عالقة حميمية

- طوكيــو {
األو األلعـــاب
في طوكيو ع
امليداليات ا
البطولـــة س
النفايات ا
وكانــــت
مشــــروعا
إلكترونيــــة م
لصنــــع امليداليــــ
الهواتــــف والكمبيوتــــر
يتــــم جمع نحو 30 كيلوغ

} تونــس - تزامنــــا مع انطالق 
العــــروض التجارية لفيلــــم ”فتوى“ 
للمخرج التونسي محمود بن محمود 
في الـــــ13 من فبرايــــر احلالي، نظمت 
عرضا فنيا  شــــركة ”فنون للتوزيــــع“ 
للفنانة  بعنوان ”فتــــوى في العشــــق“ 
التونســــية غاليــــة بن علــــي، وهي في 
الوقت نفسه بطلة الفيلم احلائز على التانيت 
الذهبــــي في أيــــام قرطاج الســــينمائية 2018 
وعلى جائزة أفضل ممثل ألحمد احلفيان في 

مهرجان القاهرة السينمائي األخير.
وغالية بن علي التي جتســــد في ”فتوى“ 
محمــــود بن محمــــود دور، لبنى، السياســــية 
القويــــة التي تواجه فاجعة قتل ابنها من قبل 
تنظيم إرهابي، هي أيضا فنانة لها أســــلوبها 

اخلاص الذي يســــتهوي جمهــــورا كبيرا مأل 
مســــرح األوبرا مبدينــــة الثقافــــة بالعاصمة 

التونسية، مساء اجلمعة.
واختالط املفاهيم  ومن رحم كلمة ”فتوى“ 
حولهــــا مع تغليــــب املعنى الدينــــي، أصدرت 
غالية بن علــــي فتواها اخلاصة في العشــــق 
مبصاحبــــة أربعة عازفني مــــن مصر والعراق 
والقانــــون  التشــــيلو  آالت  علــــى  وبلجيــــكا 
والكمنجــــة واآلالت اإليقاعيــــة. وجــــاء عرض 
”فتوى في العشــــق“ مليئا بالروحانيات وهو 
العالم املوســــيقي الذي تتحرك فيه غالية مع 
تأثرهــــا بالطــــرب، وخاصة أم كلثــــوم، ولذلك 

وصفت بحفيدة كوكب الشرق.
وغنــــت غالية في عرضهــــا، ليلة اجلمعة، 
مبســــرح األوبرا مبدينة الثقافة للمرة األولى 

للشاعر الســــوري محمد زين: ”ربي أسماؤنا 
نصبت بفتــــاوى الكفر/ فكالمك واضح للحب 
تهــــدي/ فما بالهــــم ربي يبتعــــدون عنك وهم 
بقربي“، كما أنشدت للشــــاعر نفسه ”اخلعوا 

قبعاتكم إن الله يراكم“.
ولم تنــــس غاليــــة كوكب الشــــرق، فغنت 
و“انت  لها بعض املقاطع من ”ســــيرة احلب“ 
عمــــري“، وعلى الرغــــم من العــــدد القليل من 
العازفــــني إّال أّن تنفيذ األغاني الكلثومية كان 
موفقا فــــي وجود آلة القانــــون. وتقول غالية 
التــــي ولدت في بلجيكا ونشــــأت في اجلنوب 
التونسي عن سر تأثرها بأم كلثوم وحبها لها 
وترديدها ألغانيها ”إن كوكب الشرق هي أكثر 
شــــخصية جنحت في جمع الشعوب العربية 

على الرغم من اختالفها“.

صدر {فتوى في العشق} من تونس
ُ

غالية بن علي ت
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