
الفهم اإلماراتي لإلرهاب وجهاز املناعة
كان طبيعي���ًا أن تواجه القائمة اإلماراتي���ة األخيرة للتنظيمات 
اإلرهابية سلس���لة م���ن االعتراضات والتذمر واالس���تنكار، ألنها 
تجاوزت اإلطار الظاهر الفج والتفتت إلى الداخل لتبحث في الجذر 
والمنشأ واألساس، ولتخترق التكوينات المسببة والمؤسسة للفعل 

اإلرهابي الظاهر على السطح.
كل نش���اط إرهابي هو حصيلة جهد من التربية والتوجيه، إلى 
أن تنض���ج ثمرته وتكتم���ل صناعته، فيتحول إلى الس���اح فعليًا 
ويمارس نش���اطه في التخريب والدمار واس���تهداف المجتمعات، 
وهو تاليًا ال يمكن السيطرة عليه ومنع انتشاره، ما لم يتم القضاء 

أواًل على المحاضن التي نبت فيها وارتوى من خطها.
الغضب الذي انتاب الجماعات المدرجة في القائمة اإلماراتية 
يعبر عن الخوف الذي يتهددها مستقبًا، خشية أن تمتد الشرارة 
اإلماراتية لتضم دواًل أخرى استدالاًل بما حدث ويحدث مع جماعة 
»اإلخوان المسلمين« التي تتسع دائرة الحظر عليها حتى وصلت 
إلى القلعة اآلمنة لندن، وبدأ التحقيق والتمحيص في نش���اطاتها 

المختلفة.
القائمة اإلماراتية حصار نوعي فريد لكل المؤسسات القائمة 
عل���ى التحريض وتنش���ئة الكوادر حت���ى إن لم تتمظهر بش���كل 
إساموي كما هي حال منظمة »الكرامة« ذات الصبغة الحقوقية، 
وإن ارتكز دوره���ا على مهاجمة دول الخلي���ج والتحريض عليها 
ووس���مها بالدكتاتورية والمس���تبدة عبر غاف الدفاع عن حقوق 

اإلنسان.
قائمة اإلم���ارات أقرب إلى البحث العلم���ي، ألنها تعمقت في 
الج���ذور التي تهددها، لتكش���ف »D.N.A« اإلرهاب وتاحق كل 
التحوالت الجينية الناشئة عنه والمرتبطة به، ما يؤدي إلى تنشيط 
الجهاز المناعي للدولة فا يخترقها جرثوم مخادع حديث النشأة 
لم يدخل ذاكرة المنظومة المناعية بعد. هذا التحصين االستباقي 
يش���به عملية التطعيم التي تنب���ه الجهاز المناعي من مرض جديد 
عليه وتغذي���ه بالبيانات الازمة، ليبني ش���بكته الدفاعية ويتحرك 
لمهاجمته، باعتباره ال ينتمي للجس���د ويش���كل خطرًا عليه، لذلك 
ال حاج���ة للمض���ادات الحيوية إال إن تمكن الجرث���وم من تجاوز 
الدفاع���ات األساس���ية وبدأ في إنهاك الجس���م، لترتف���ع قابليته 

لإلصابة بجراثيم أخرى تتعاضد للفتك به.
صحة الجس���د مرتبطة أساس���ًا بالمناعة، التي تتمثل قدرتها 
ف���ي التعرف إلى األش���ياء الدخيلة على الجس���د واألجنبية عنه، 
لتقوم بتدميرها وتطهير الجس���د منها، وهو ما قامت به اإلمارات، 
إذ حصن���ت جهازها المناعي بتغذيته بكل خطر محتمل لينش���ئ 
األجس���ام المضادة لها، قبل أن يتأخر الوق���ت فيصبح المضاد 
الحي���وي خي���ارًا قد ينجح ف���ي احتواء المرض، وقد يفش���ل ألن 

التركيبة الجديدة غامضة وغير داخلة في تركيبته الهجومية.
ما يرهق العالم هو أن »إيبوال« خارج كل التجهيزات الدفاعية 
فأصبحت ماحقت���ه أمًا غامضًا، بينما هو يفتك بضحاياه، وهو 
ما لم تنتظره اإلمارات فاس���تبقت »إيب���وال« اإلرهاب، ألن البراعة 
ليس���ت في معالجة المرض ومقاومته، بل في منع أساس���ه وكبت 
كل مسبباته تمامًا، مثل كل األمراض التي انقرضت بعد اكتشاف 
طرق التحصين منها، وليس عبر العاج الذي يحاول الخاص من 

الكارثة أو على األقل تخفيف أضرارها.

جاسر الجاسر

jasser307@gmail.com

} القاهرة - ياسر سلطان

> أعل���ن منظم���و مهرج���ان النيل 
للموس���يقى في القاهرة، بدء النس���خة 
الثالث���ة م���ن اجتماعات���ه النيلية التي 
تتخذ من قري���ة »هرموبوليس الجديدة 
للتراث من أج���ل التنمية« مقرًا لإلقامة 
الموس���يقية ألعضاء الفري���ق حتى 25 
الش���هر الجاري. وس���تقدم الموسيقى 
المؤلفة جماعيًا بواس���طة المش���اركين 
خ���ال اإلقامة في حفلتي���ن في القاهرة 
)27 الجاري( واإلسكندرية )28 الجاري( 
ليس���تمتع بها الجمهور ويتفاعل معها 
قب���ل بدء جولة موس���يقية في الواليات 

المتحدة مطلع السنة المقبلة. 
ويش���ارك ف���ي المهرج���ان 13 م���ن 
المغني���ن والعازفي���ن، بينه���م الفنانة 
المصرية دين���ا الوديدي وعازف العود 
محمد أبو ذك���ري وعازف اإليقاع هاني 
بدير، وع���ازف الكول���ة نادر الش���اعر. 
اضافة الى الرواندية سوفيا نزيسينجا، 
واألثيوبي سامنش زميني، وفنانين من 

بوروندي والسودان وأوغندا وكينيا.
م���ن  الثالث���ة  النس���خة  تأت���ي 
االجتماع���ات النيلي���ة للمش���روع، بعد 
ف���ي  الس���ابقتين  النس���ختين  نج���اح 
مدينت���ي أس���وان المصري���ة وكمب���اال 
األوغندية. وأسفرت النسخة األولى عن 
مؤلفات موسيقية للمشروع وقدمت في 
ألبوم للمجموعة باسم »أسوان«. وأثرت 
النسخة الثانية للمشروع التي انطلقت 
من كمباال أيضًا بعدد آخر من األغنيات 
الت���ي قدمه���ا المش���روع للجمهور من 
خال جولة موس���يقية ضمت خمس���ة 
بل���دان أفريقي���ة هي أثيوبي���ا وأوغندا 

وته���دف  وكيني���ا ومص���ر.  وتنزاني���ا 
موس���يقى مش���روع النيل ال���ى تعريف 
الجمه���ور بأص���وات وآالت من البلدان 
المج���اورة عل���ى مجرى النه���ر لتعزيز 
الح���وار بي���ن ثقافات مختلفة وش���حذ 
حماسة الناس وفضولهم تجاه بيئتهم 
وحّضهم على االنتماء إلى هذا الشريان 

الحيوي الرابط بينهم.
وعلى مدار أسبوعين، يجمع مشروع 
النيل 14 موسيقيًا من إثيوبيا وأوغندا 

والس���ودان وبوروندي وكينيا ورواندا 
ومصر ف���ي ه���ذه اإلقامة الموس���يقية 
ليعمل���وا مع���ًا ص���ورة تش���اركية على 
تألي���ف عدد من األغان���ي والمقطوعات 
الت���ي تتخذ من الغنى والتنوع الثقافي 
لموسيقى حوض النيل وآالته وأصواته 

مصدرًا لإللهام.
وس���تقدم هذه الموسيقى واألغاني 
إلى الجمه���ور العالمي من خال جولة 
المتح���دة،  الوالي���ات  ف���ي  المش���روع 

والتي يسعى المشروع من خالها إلى 
توفير مس���احة للحوار وإث���راء الوعي 
حول قضايا الني���ل والقضايا المحلية 
للجمهور المتعلقة باألخطار والتحديات 
التي ته���دد اس���تدامة النظ���م البيئية 
واالجتماعي���ة والثقافية المحيطة بهم. 
كما يسعى المش���روع لتحقيق هذا عن 
طريق مجموعة من ورش العمل تعتمد 
التشاركية، كمبدأ أساسي للحوار، كما 
هي الحال بالنس���بة إل���ى االجتماعات 

النيلية التي تنتج موسيقى المشروع.
تمث���ل الموس���يقى نقط���ة البداي���ة 
يؤم���ن  كم���ا   - األول���ى  والش���رارة 
مؤسس���و المش���روع - لج���ذب انتباه 
الجمه���ور للمش���اركة بعدئ���ذ في هذه 
المحادث���ات المزم���ع إقامتها في كبرى 
األميركي���ة  والمؤسس���ات  الجامع���ات 
الت���ي ستس���تضيف المش���روع، مث���ل 
بيركلي وستانفورد وبرينستون ومركز 
لينكولن للفنون األدائية. وستكون هذه 
الجول���ة المزمع إقامتها ف���ي الواليات 
المتح���دة خال األيام األولى من كانون 
الثان���ي )يناير( المقب���ل بمثابة منصة 
لبرامج مش���روع  الرئيس���ية  اإلط���اق 
النيل الجامعية الت���ي تهدف إلى إلهام 
جيل جديد من أهل النيل القادرين على 
العمل إلش���راك مجتمعاتهم وتحفيزها 
لَجبه التحديات المشتركة التي تواجه 

نظامهم البيئي الواحد.
أسس مش���روع النيل عام 2٠11 كل 
من مينا جرجس المتخصص في علوم 
األثيوبية  والمطربة  اإلثنية  الموسيقى 
األميركي���ة ميكليت هادي���رو، لمواجهة 
التحدي���ات الثقافي���ة والبيئية لمنطقة 
ح���وض الني���ل. ويهدف المش���روع عن 
طريق الموس���يقى والتعلي���م والبرامج 
المبتك���رة، إلى دفع ط���اب الجامعات 
للعم���ل مع���ًا لتعزي���ز اس���تدامة النظم 

البيئية والمجتمعية المحيطة بهم.
وفي إطار من الش���راكة الدائمة مع 
الجامع���ات المحلي���ة، يقيم المش���روع 
ورش عمل تفاعلية ويقّدم فرصًا لتثقيف 
الط���اب ومس���اعدتهم على اكتش���اف 
أدواره���م الفري���دة لتوفير من���اخ أكثر 

استدامة لحوض نهر النيل.

مبشاركة 13 فناناً إفريقياً 

مهرجان النيل للموسيقى ... تنوّع فين وأصوات ملهمة

} مراكش - »الحياة«

> بعد بي���روت والدوح���ة والمنامة وباريس، 
اخت���ارت مب���ادرة »تكري���م« لإلنج���ازات العربية، 
توزي���ع جوائزها لع���ام 2٠14 ف���ي مدينة مراكش 
المغربية في قصر المؤتمرات. والتزمت في دورتها 
الخامس���ة كعادتها اإلضاءة على قصص نجاحات 
عربية، ووزعت الجوائز على الشكل التالي: جائزة 
»تكريم« للمبادرين الش���باب لألردني كامل األسمر، 

جائ���زة »تكريم« لإلب���داع العلم���ي والتكنولوجي 
للعراقي لح���اظ الغزالي، جائ���زة »تكريم« لإلبداع 
الثقافي لمعهد ادوارد س���عيد الوطني للموسيقى 
في فلس���طين المحتل���ة، جائزة »تكري���م« للتنمية 
البيئي���ة المس���تدامة لمعهد األبح���اث التطبيقية 
)الق���دس(، جائزة »تكري���م« المرأة الع���ام العربية 
لليمنية أمل الباش���ا، جائ���زة »تكريم« لابتكار في 
مجال التعليم للمصرية عزة كامل، جائزة »تكريم« 
للخدم���ات اإلنس���انية والمدني���ة للمغربية أمينة 

الس���اوي، جائزة »تكريم« للقيادة البارزة لألعمال 
لألردني سميح طوقان، جائزة »تكريم« للمساهمة 
الدولية االستثنائية في المجتمع العربي لجمعية 
إغاثة أطفال فلس���طين )الوالي���ات المتحدة(. كما 
منح���ت جائ���زة »تكريم« إلنجازات العمر للس���فير 
جيلبير شاغوري، كما كرمت ذكرى رائد الصحافة 

اللبنانية والعربية الرحل غسان تويني. 
وض���م مجلس التحكيم الدول���ي كل من الملكة 
نور الحس���ين، األميرة البن���دري بنت عبدالرحمن 

الفيص���ل، الش���يخة م���ي الخليفة، الش���يخة بوال 
الصباح، عيس���ى أبو عيسى، السيد معتز األلفي، 
الش���يخ صالح التركي، الدكتورة حنان عشراوي، 
المستشار الملكي أندريه أزوالي، كارلوس غصن، 
أني���س حجار، ن���ورا جنب���اط، الدكتورة س���عاد 
الجفالي، سامر خوري، الروائي مارك ليفي، الليدي 
حي���اة م���روة بالومب���و ورجا صي���داوي. وحضر 
االحتفال نح���و 5٠٠ مدعو وقدمته اإلعامية ليلى 

الشيخلي.

»تكرمي« توزع جوائزها يف مراكش

لمناس���بة اليوم الوطني العماني، أقام س���فير س���لطنة ُعم���ان لدى المملكة المتحدة عب���د العزيز الهنائي 
حفلة اس���تقبال في فندق »مونتكالم« في لندن أول من أمس، حضرتها ش���خصيات سياسية وديبلوماسية 
وإعامية عربية وأجنبية. وفي الصورة الس���فير العماني مس���تقبًا نظيره العراقي فايق فريق نيروه يي. 

)تصوير همبار نركيزيان(

} عكا )فلسطين المحتلة( - »الحياة«

> أطلقت الفنانة الفلس���طينية ربى شمشوم أغنية 
وفيديو »فقاعتي« من كلماتها وألحانها، وس���ّجلتها في 

مجدل شمس مع الموسيقيين حسن ورامي نخلة.
جاءت »فقاعتي« من مكان خاص جدًا في أعماق قلب 
ربى شمش���وم التي كتبتها قبل سنة ونصف السنة في 
مدينة دبلن عاصمة إرلندا حيث تدرس موسيقى الجاز 
في مدرس���ة »نيو بارك« العالمية. وهي تش���عر نوعًا ما 
بأنها تكش���ف جانبًا خاصًا من مش���اعرها ومخاوفها، 

لكنه���ا واثق���ة بأن ه���ذا الجانب يعي���ش ومختبئ لدى 
كل إنس���ان. كتبت شمش���وم هذه األغنية بعدما سئمت 
من االس���تماع إلى نش���رات األخبار، ومعرف���ة األعداد 
الانهائي���ة للضحاي���ا، واالنصه���ار في ق���اع »طنجرة 
الضغط«. تعيش شمشوم خارج بادها وخارج المنطقة 
العربية منذ عامي���ن، بعيدة من عائلته���ا وأصدقائها، 
األم���ر الذي عّزز لديها ش���عور العجز والخوف والقلق، 
كم���ا تق���ول. وتضيف: »أظ���ن أن فقاعتي ه���ي نوعًا ما 
آلي���ة دفاع عن س���امة الصحة العقلية ف���ي هذا العالم 
المجن���ون. ُولدت الفقاعة من ذاك الم���كان، من الحاجة 

الماسة إلى األمان والطمأنينة«.

حكاية »فقاعيت«
إصدار األغنية رافقه فيديو رسوم متحركة كتبت له 
شمشوم السيناريو بعدما تأكدت من وجود األشخاص 
المائمين لتنفيذ الفكرة. وهي تجربتها األولى في هذا 
المجال. وتكّفلت الفرنس���ية المقيمة في حيفا شارلوت 
ش���اما برسم الش���خصيات وتصميمها. وتولى جريس 

كردوش ابن الناصرة عملية تحريك الصور. 
عن قراره���ا إرفاق فيديو رس���وم متحرك���ة بأغنية 
»فقاعت���ي«، قالت: »لم أس���تطع تخيلها في ش���كل آخر. 
فالسيناريو رافقني طوال الوقت أثناء كتابتي األغنية، 
وبالتال���ي بإمكاني القول إن رحل���ة الفتاة وبحثها عن 
ش���يء م���ا، حاجتها إل���ى األم���ان، األل���وان، األحداث، 
الش���خصيات، كله���ا س���اعدت عل���ى تكوي���ن األغنية«. 
وأردف���ت: »الفقاعة تكّونت من الخي���ال وليس العكس، 
وكن���ت مقتنعة بأنه لو صدرت األغنية با هذا الش���كل 

والفيديو لن يكون العمل الفنّي كاماً«. 

»فقاعة« ربى مششوم 
... أغنية ورسوم متحركة

} صنعاء - علي سالم

> يح���اول المص���ور اليمن���ي 
الش���اب رحمان ط���ه جعل الصورة 
الفوتوغرافي���ة بؤرة تاقي للعيون 
اإلنس���انية من مختل���ف األجناس 
والثقاف���ات، ويقول إن���ه من خال 
الصورة يس���عى إلى فه���م العالم 

والتعبير عنه.
لرحمان طه  واستخدمت صور 
في حملة أطلقتها أخيرًا »مؤسسة 
الش���رق الثقافية« ف���ي عنوان »من 
التوعي���ة  إل���ى  وهدف���ت  حق���ي«، 
بالحق���وق والسياس���ات الثقافية، 
الحمل���ة مطلب  وجس���دت ص���ور 
الحقوق الثقافي���ة للمواطن ومنها 
الرقص والغناء والرسم والتمثيل 

وغيرها من الفنون.
ويقول رحمان ط���ه ل� »الحياة« 
إنه يهتم كثي���رًا بأن تكون مختلف 
الفن���ون في متن���اول جميع الناس 
والمدرس���ة  والحارة  الش���ارع  في 
والبي���ت، مش���يرًا إل���ى أن الحملة 
وزع���ت أكثر م���ن 5٠ أل���ف بطاقة 
وملصق اس���تخدمت فيه���ا صورًا 
له تجس���د أهمية الفنون بصفتها 
اإلنس���ان  حاج���ات  م���ن  حاج���ة 

األساسية.
التكنولوجي���ا  ث���ورة  وتفت���ح 
الثقافي���ة  وانتش���ار المؤسس���ات 
المحلي���ة واألجنبي���ة المجال أمام 
لتحقي���ق  والموهوبي���ن  اله���واة 

طموحاتهم وصقل مهاراتهم.
بدأت عاق���ة ط���ه بالفنون من 
خال الرسم بالكوالج، لكن عاقته 

بالكامي���را ه���ي األكث���ر حميمي���ة 
وش���غفًا، خصوصًا منذ مش���اركته 
في ورش���ة تصوي���ر نظمه���ا قبل 
س���نوات المرك���ز الفرنس���ي ف���ي 
صنعاء لمصورين هواة من تامذة 

مدارس العاصمة صنعاء.
ويوضح أنه أنتج خال الورشة 
مجموعة صور في عنوان »قراصنة 
الصافي���ة« و »الصافية« هو الحي 
الذي يقطنه رحم���ان. الصور التي 
التقطها المش���اركون في الورش���ة 
ضمه���ا معرض أقيم ف���ي المتحف 
الوطني بصنعاء في عنوان »كلمات 

العيون«.
ويقول طه إن مش���اركته مثلت 
نقطة تحول دفعت به قدمًا الحتراف 
التصوير، مش���يرًا إلى أن الصورة 
باتت وس���يلة مثل���ى تعكس حياة 
الن���اس وتضيء ال���دروب للتعرف 
إلى ع���ادات الش���عوب وتقاليدها، 
كم���ا تعم���ل على تنمي���ة وجدانهم 

وأذواقهم.
واختيرت صورة »عازفة الكمان« 
لرحمان طه ملصقًا رئيسيًا لحملة 
»من حقي« الت���ي أطلقت بالتعاون 

مع مؤسسة المورد الثقافية.
وتس���جل صور طه جوانب من 
الحي���اة االجتماعي���ة والطبيعي���ة 
ف���ي اليم���ن، وتظه���ر اقتراب���ًا من 
المنسية والمهملة. وفيما  العوالم 
تبدو الصور الش���خصية أقل فنية 
وحركية، تظهر بقية األعمال تطورًا 
في تجربة المصور الش���اب سواء 
لجه���ة اختي���ار المش���هد أو لجهة 

زاوية التقاط الصورة.

رمحان طه: الصورة وسيلة لفهم العامل

> لندن - أ ف ب )خدمة دنيا( - س���تطرح المابس 
الت���ي يصممه���ا المغن���ي البريطان���ي روب���ي وليامز 
ف���ي متاج���ر »برايمارك« هذا الش���تاء، وفق ما كش���فت 
المجموعة. وأعلنت المتاجر المتوسطة الكلفة في بيان 
أن »برايمارك تتعاون م���ع فاريل«، وهي ماركة المغني، 

في إطار مجموعة من ثاثين قطعة رجالية.
وتحم���ل هذه الماركة التي أطلقت عام 2٠11، اس���م 
جاك فاريل ج���د روبي وليامز، وكانت تباع س���ابقًا في 
المتاج���ر البريطاني���ة الكبي���رة مثل »س���يلفريدجيز«. 
وس���تطرح مجموعة خريف - ش���تاء من »فاريل« في 15 
متج���رًا ل� »برايمارك« في أوروبا، من بينها متاجر لندن 

وإدنبره والهاي ومدريد ولشبونة وبرلين ومرسيليا.
وكان���ت مجموعة »فاريل« على وش���ك اإلغاق العام 
الماضي، قبل أن ينقذها رجل األعمال بيتر جونز، وهو 
مقدم برامج في هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«.

وص���رح روب���ي وليامز ال���ذي يرت���دي مابس هذه 
المارك���ة خ���ال عروضه أنه »س���عيد... به���ذا التعاون 

الرائع«.
وفتح���ت متاجر »برايمارك« أبوابه���ا عام 1969 في 
دبلن ولها فروع اليوم في تسعة بلدان أوروبية. وتزدهر 

مبيعاتها بفضل أسعارها المنخفضة.

تصاميم روبي وليامز يف متاجر »براميارك«
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