
} الرياض - اســـتنجدت قطـــر بأمير الكويت 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
لتحريك وســـاطة جديدة مع الســـعودية، على 
أمل وقـــف التصعيد فـــي اإلجـــراءات التي ال 
تزال الرياض مســـتمرة فيها بشكل تصاعدي 
إلحـــكام عـــزل قطـــر وإجبارها علـــى التراجع 
عن سياســـاتها املثيرة للجـــدل داخل مجلس 
التعاون اخلليجي وخارجـــه، وفي وقت أعلن 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامب أن عزل قطر 
بداية نهايـــة اإلرهاب، موضحا أن "كل الدالئل 
تشير إلى قطر" في متويل التطرف الديني. لم 
تظهر الدوحـــة اي تراجع عـــن موقفها عندما 
اســـتقبل امير قطر الشـــيخ متيم بـــن حمد آل 
ثانـــي أمس الداعيـــة يوســـف القرضاوي في 
إشـــارة إلى اســـتمرار دعـــم التنظيـــم الدولي 
لإلخوان املسلمني املصنف من قبل السعودية 

واإلمارات إرهابيا.
وقـــال مصـــدر كويتي مطلـــع إن أمير قطر 
أبلغ أمير الكويت قبيل توجهه إلى السعودية 
بأنه لـــن يقبل إمالءات ســـعودية عليه. وهدد 

باالنسحاب من مجلس التعاون اخلليجي.
وقالت مصادر سعودية مّطلعة إن اململكة، 
التـــي وصلها الثالثاء الشـــيخ صباح األحمد، 

ترحـــب بأي دور كويتـــي، لكنها تريد أن تبادر 
قطـــر إلعـــالن اعتـــذار واضـــح، وفـــي خطاب 
رسمي، عن مواقفها في القضايا اخلالفية بني 

الدوحة وجاراتها في دول اخلليج.
وكشـــفت هـــذه املصـــادر عـــن أن الـــدول 
اخلليجيـــة الثـــالث (الســـعودية واإلمـــارات 
والبحرين) تريد أن ترى على األرض إجراءات 
ملموســـة من قطر وخطوات واضحة في ملف 
دعم املجموعات املتشـــددة مثل التبرؤ العلني 
مـــن أي دعـــم مســـتقبلي جلماعـــة اإلخـــوان 
املسلمني، وما يستتبع هذا التبرؤ من خطوات 
بينها طرد العناصـــر اإلخوانية املوجودة في 
الدوحة، والتـــي دأبت على مهاجمـــة بلدانها 
األصليـــة مـــن منابر قطريـــة، وخاصـــة قناة 
اجلزيـــرة، وأن يكـــون ذلك متبوعـــا باالعتذار 
والتعهد بعدم اســـتقبالهم مستقبال وحتت أي 

داع أو مبرر.
ونشـــرت وزارة اخلارجية السعودية عبر 
حسابها الرســـمي على تويتر قائمة بالعهود 
التـــي ســـبق أن نقضتهـــا الدوحـــة، والتـــي 
عليهـــا أن تنفذها كإجراءات ســـريعة شـــرطا 
ألي وســـاطة، وعلى رأســـها وقف التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة لـــدول مجلـــس التعاون 

والدول العربية.
وضمـــت املطالب الســـعودية كذلـــك طرد 
جميع املعادين لـــدول اخلليج، وعدم جتنيس 
أي مواطن من دول مجلس التعاون، فضال عن 
وقف دعم اإلخـــوان واحتضانهم على أراضي 
قطـــر، ووقـــف التحريض اإلعالمـــي ضد دول 
املجلـــس ومصـــر، وخاصة حتريـــض الرموز 
الدينية، في إشـــارة إلى قـــادة وأعضاء احتاد 
علماء املســـلمني، الواجهـــة اإلخوانية، والذي 
يرأســـه رجل الديـــن املصري الهارب يوســـف 

القرضاوي.
وكانت اإلمارات اشترطت الثالثاء أن يكون 

أي حل لألزمة مع قطر مرفقا بضمانات.
وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية أنور 
قرقاش على حســـابه على تويتر ”بعد جتارب 
الشقيق السابقة ال بد من إطار مستقبلي يعزز 
أمـــن واســـتقرار املنطقة“، مضيفـــا ”ال بد من 
إعـــادة بناء الثقة بعد نكـــث العهود، ال بد من 

خارطة طريق مضمونة“.
وحثـــت مراجع خليجية على التشـــدد في 
مراقبة تطبيق التعهدات القطرية، مقترحة أن 
تقابل الريـــاض وأبوظبي كل خطوة تخطوها 
الدوحة بجدية، ببند واحد من بنود املقاطعة، 
وأال يتـــم االكتفاء بالوعود العامة التي دفنتها 

قطر يوم لم تلتزم باتفاق الرياض في 2014.
وأشارت هذه املراجع إلى أن ال حل ملشكلة 
قطر دون إدراكها أن اخلليج تغير بنسب عالية 
فيمـــا بقيت قطـــر كما هي منذ عشـــرين عاما، 
الفتة إلى أن السياسة السعودية صارت تتسم 

باحلزم الشـــديد جتاه القريـــب والبعيد، وأن 
اململكـــة التي قادت عاصفة احلـــزم في اليمن، 
ووقفت بندية كبيرة في مواجهة إدارة الرئيس 
األميركي الســـابق باراك أوباما، ال ميكنها أن 
تقف مكتوفة األيدي جتاه أساليب قطرية تهدد 

وحدة مجلس التعاون اخلليجي.
ويرى متابعون للشـــأن اخلليجي أن احلل 
بيد قطـــر وحدها، وهي من تختـــار التصعيد 
وتتحمل نتائجه، أو تختار االستجابة ملطالب 
جيرانهـــا ومتضي فـــي تنفيذهـــا دون إبطاء. 
والحظت أنه إلى اآلن ال مؤشرات جدية قطرية 
علـــى الظهور مبظهر التهدئة، وأنه ال يســـمع 

منها شيء إلى اليوم غير التصعيد.
وقـــال مصـــدر كويتي مطلـــع إن أمير قطر 
أبلغ أمير الكويت قبيل توجهه إلى السعودية 
بأنه لـــن يقبل إمالءات ســـعودية عليه، وهدد 

باالنسحاب من مجلس التعاون اخلليجي.
وبالتوازي، تسعى الدوحة إلى اللعب على 
شـــق الصف الســـعودي اإلماراتي، بأن تكيل 
املديح للرياض وتوجـــه اللوم ألبوظبي، وهو 
منطق يتنافى مع الرغبة في التوصل إلى حل. 
وحذر املتابعون من أن هذا األســـلوب سيزيد 

مـــن تعميق أزمـــة الدوحة في ظـــل التداعيات 
املتســـارعة إلجراءات املقاطعة اخلليجية على 
االقتصـــاد القطـــري، وأن ال مؤشـــرات علـــى 
جناح أســـلوب قطر فـــي ربح الوقـــت خاصة 
أن الســـعودية واإلمـــارات ال تبـــدوان بصدد 

التراجع.
وما يعقد أزمة قطـــر أن ملف دعم اإلرهاب 
بدأ يخرج عن الدائرة اخلليجية إلى بعد دولي.  
فقد جاهـــرت الواليات املتحـــدة بوقوفها إلى 
جانب السعودية ضد سياسة قطر في تصريح 
ألحد املســـؤولني األميركيـــني البارزين. وقال 
املســـؤول ”هناك إقرار بأن بعض السلوكيات 
القطريـــة تثير القلق ليس فقـــط لدى جيرانها 
اخلليجيني ولكن لدى الواليات املتحدة أيضا“.

وقـــال جـــان مـــارك ريكلي رئيـــس حتليل 
املخاطـــر العاملية فـــي مركز جنيف لسياســـة 
األمـــن إن الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 

”يعارض بقوة اإلسالم السياسي وإيران“.
وأضـــاف ”إنـــه منحـــاز متامـــا ألبوظبي 
والرياض اللتني ال تريدان أيضا التوصل إلى 
حل وسط مع إيران أو اإلسالم السياسي الذي 

ترعاه جماعة ِاإلخوان املسلمني“.

وجتســـد املوقـــف األميركـــي بوضوح من 
األزمة املتصاعدة مع قطر عبر تغريدة للرئيس 
دونالـــد ترامب أكـــد فيها أن عـــزل قطر بداية 
نهاية اإلرهـــاب، وأن بالده عارضت خالل قمم 
الريـــاض قيام قطر بتمويـــل أي من املنظمات 

الراديكالية.
وقـــال في تغريدة على حســـابه الرســـمي 
علـــى تويتر ”أثناء احلديث عـــن ضرورة قطع 
متويل اإلرهاب في قمة الرياض أشار الزعماء 

احلاضرون إلى الدور القطري“.
وارتفعت أصـــوات دولية تطالـــب بإعادة 
تقييـــم العالقة مـــع قطر في ضـــوء االتهامات 
حـــول صالتهـــا باإلرهـــاب، وهو ما قـــد يهدد 
استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي 
أحاطت به الكثير من الشـــبهات واملشاكل منذ 
البداية بسبب شكوك حول الرشى والعموالت 

مقابل احلصول على حق استضافته.
وأعرب راينهـــارد جريندل، رئيس االحتاد 
األملانـــي لكرة القدم، عن اعتقـــاده بأنه لم يعد 
من املستبعد مبدئيا مقاطعة كأس العالم 2022 
في قطر وذلك بعد االتهامات األخيرة املوجهة 

لإلمارة اخلليجية بدعم اإلرهاب.
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} بغداد - كشـــفت مصادر سياسية رفيعة في 
بغداد لـ“العرب“ أنه يجري التفكير في اللجوء 
إلـــى حكومة طوارئ في العراق، في حال تعذر 
إجراء االنتخابـــات العامة املقـــررة في أبريل 
2018، أو في حال فشـــل رئيس احلكومة حيدر 
العبـــادي في حتقيق فوز يؤهلـــه للبقاء والية 

أخرى في منصبه.
وأشارت املصادر إلى أن ”سيناريو حكومة 
الطـــوارئ، يحظـــى بقبـــول أميركـــي واضح، 
ويقوم على أساس التمديد للعبادي عاما آخر، 
بعـــد انتهاء واليتـــه مطلع صيـــف 2018“ ملنع 
تسلم شـــخصية موالية إليران منصب رئاسة 

الوزراء.
ويخشـــى األميركيـــون فشـــل العبادي في 
حتقيق نتائج طيبة تســـاعده في احلفاظ على 
منصبه أربعة أعـــوام أخرى، أو حدوث تزوير 
واســـع في انتخابات 2018 يـــؤدي إلى تغيير 

نتائج االقتراع.

وقال متابعون للشأن العراقي إن سيناريو 
حكومـــة الطوارئ يتـــم اإلعداد له في ســـياق 
خطة إلبعاد العراق عن إيـــران ودعم العبادي 
الذي لم يخف رغبته في التخلص من الهيمنة 
اإليرانيـــة واالنفتـــاح على دور عربـــي، بينما 
يحذر كل من زعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالكـــي وزعيم املجلس األعلـــى عمار احلكيم، 

من خطورة هذا السيناريو.
وتدفع معظم الزعامات السياسية السنية 
نحـــو تأجيل االنتخابات، حتـــى اكتمال عودة 
نازحي املناطق التي حررت حديثا من داعش، 

وهو ما يسمح مبد والية العبادي احلالية.
وال يستبعد مراقبون، أن يلجأ حلفاء إيران 
في العراق إلى الزج بســـالح احلشد الشعبي 
في املعادلة االنتخابية بهدف تغيير نتائجها.

ويقـــول وفيق الســـامرائي، وهـــو ضابط 
بارز فـــي اجليـــش العراقي الســـابق، ويعلق 
بانتظـــام على التطورات األمنية والسياســـية 

في البالد، إن ”العالقة بني احلشـــد والعبادي 
مبنية على الشك وعدم الثقة لألسف، والسبب 
الرئيســـي يكمن في خوف العبادي من فشـــله 
في االنتخابات، وهو أمر مؤكد بســـبب فشـــله 
في كل ملفات الدولة، وأهمها الفساد ومسالك 
إدارة احلـــرب حيـــث طالـــت أكثر مـــن الالزم 

وتضاعفت اخلسائر“.
ويضيف الســـامرائي، املعـــروف بقربه من 
املالكي، وتأييده للحشـــد الشـــعبي، أن ”قوات 
احلشـــد، أريد استدراجها مبســـتويات عليا، 
بحرب مفتوحة على احلدود الســـورية، تكون 
فيهـــا اجلبهات مفتوحة علـــى كل االجتاهات، 
وأراض شاســـعة تفوق املوارد، حيث تنتشـــر 

قوات احلشد في كل محافظات احلرب“.
وتتزامن األنباء املتعلقة بحكومة الطوارئ، 
مع تسريبات تتعلق بتعثر مفاوضات اختيار 
مجلـــس جديد يدير مفوضيـــة االنتخابات في 

العراق.

وتنتهـــي والية مجلـــس املفوضني احلالي 
في ســـبتمبر القـــادم، ما يعني حاجـــة فعلية 
الختيـــار مجلس جديـــد إذا أريـــد النتخابات 

أبريل أن جترى في موعدها.
وكان مجلـــس النـــواب صـــوت علـــى عدم 
القناعـــة بإجابـــات مجلـــس املفوضـــني بعد 
اســـتجوابه من قبل نائبة في التيار الصدري. 
وبـــات باإلمـــكان التصويـــت علـــى مفوضية 
االنتخابـــات احلاليـــة، وإقالتهـــا، حتـــى قبل 

انتهاء واليتها.
ويرفـــض مكتـــب العبـــادي التعليق على 
ســـيناريو حكومة الطوارئ، لكن علي العالق، 
القيـــادي البارز في حزب الدعوة داخل ما بات 
يعرف بـ“جنـــاح العبادي“، يقول إن ”األطراف 
واجلهـــات السياســـية التـــي تـــروج إلى مثل 
هكذا ســـيناريوهات تعود إلـــى مخاوفها من 
إمكانيـــة إقالة مفوضية االنتخابات“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”املعلومات التي تتحـــدث عن تأجيل 

االنتخابـــات النيابية وحل احلكومة والبرملان 
عارية عن الصحة وال أسس لها مطلقا“.

وأبـــرز التحذيـــرات، صدرت عـــن املالكي، 
الذي ربط تشكيل حكومة الطوارئ في العراق، 

مبشروع إلبعاد اإلسالميني عن احلكم.
وقال املالكي ”إّن قرارا دوليا مبيتا ليصدر 
عن مجلس األمن حتت الفصل السادس، يدعو 
إلى تشكيل حكومة طوارئ بحجة إدارة البالد 
مؤقتـــا إلى أن تســـتقر األحـــوال، ويتم إجراء 
االنتخابـــات مجددا، على أن ُتســـتكمل فصول 

مؤامرة إقصاء املشروع اإلسالمي“.
من جهتها، تقـــول النائبة حنان الفتالوي، 
إن ”قضيـــة حكومـــة الطـــوارئ هـــي رغبـــة 
أميركية“، مشـــيرة إلى أن هذا املشروع ”ليس 

له سند قانوني“.
وتـــرى الفتـــالوي أن ”األميـــركان يريدون 
اإلبقاء على العبـــادي في احلكم، إذ ال ميلكون 

ضمانة لفوزه في االنتخابات“.

العبادي يخطط لحكومة طوارئ في حال تعذر إجراء االنتخابات العامة

قطر شقت صف المعارضة وحرفت الثورة السورية 
عن مدنيتها

هذه المرة ينبغي أن يكون عقاب قطر قاسيا
محمد هجرس: صفعات ما بعد {الفجر}.. 

سيناريو ما قبل اختفاء الجرذان
فرنسا تستعد إلنهاء المزايا الممنوحة لقطر 

المقاطعة تصيب اإلمدادات إلى قطر بالشلل
قطر في عين العاصفة، والجزيرة بال شراع 

الصمت خيار آمن للصحف اللبنانية في األزمة
الخليجية القطرية

ي ي ي ي ب ب ني ج
صالونات التجميييييييييييل مالذ األفغانيات من الحرررررررررب

عودة القرضاوي

ص ١٢
تحرير الرقة يثير مخاوف تركيا وإيران
ص٢

االنتهاكات توصم معركة املوصل بالحرب القذرة
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} دمشــق - قـــال التحالـــف الدولـــي بقيادة 
الواليات املتحدة الثالثاء إن معركة طرد تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية من الرقة ســـتكون طويلة، 
جاء ذلك بعد دخول قوات سوريا الدميقراطية 

املدينة وإعالنها ”املعركة الكبرى لتحريرها“.
وكانت قـــوات ســـوريا الدميقراطية وهي 
حتالف تقوده وحدات حماية الشعب الكردي، 
قد ضربت حصـــارا على املدينـــة من اجلهات 
الشـــمالية والغربيـــة والشـــرقية، فيما تركت 
اجلهة اجلنوبية، األمر الذي اســـتفز روســـيا 
التـــي اعتبرت اخلطـــوة مرتبطـــة باتفاق مع 
التنظيم اجلهادي خلروج عناصره من املدينة 
صوب ريف حلب، ورمبـــا هذا ما دفع اجليش 
الســـوري إلى التحرك الثالثـــاء نحو محافظة 
الرقـــة والســـيطرة على قريتي خربة محســـن 

وخربة السبع داخلها.
وأوضح املتحدث باســـم التحالف الدولي 
ســـتيفن تاونســـند في بيان أن ”معركة الرقة 
ســـتكون طويلة وصعبة لكنها ستشكل ضربة 
حاســـمة لفكرة اخلالفـــة املتمثلة فـــي تنظيم 
التحالـــف  أن  مؤكـــدا  اإلســـالمية“،  الدولـــة 

سيواصل دعمه لقوات سوريا الدميقراطية.
وأثبتت قـــوات ســـوريا الدميقراطية منذ 
تأسيســـها في أكتوبر 2015 فعاليتها في قتال 
تنظيـــم داعـــش، ومتّكنت بدعم مـــن التحالف 
الدولي من طرده من مناطق واسعة في شمال 
ســـوريا قبـــل إعالنها حملة ”غضـــب الفرات“ 

ضده في الرقة.
واعتبر تاونسند أنه ”سيكون من الصعب 
إقنـــاع مجندين جـــدد“ أن تنظيـــم الدولة يعد 
”قضية رابحة“ فيما هو يخسر ”عاصمتيه في 
العراق وســـوريا“ في إشارة إلى الرقة ومدينة 

املوصل العراقية.
مـــن  بدعـــم  العراقيـــة  القـــوات  وتشـــن 
البيشـــمركة الكردية واحلشد الشعبي وبغطاء 
جوي من التحالف منذ أشـــهر عملية عسكرية 

فـــي مدينـــة املوصـــل، مركز محافظـــة نينوى 
احملاذية للحدود السورية.

ويأمـــل التحالف الدولي فـــي إنهاء وجود 
التنظيم باملدينتني قبـــل موفى العام اجلاري، 
ولكـــن يبقـــى ذلك رهـــني اعتبارات سياســـية 

وعسكرية.
الدميقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  ودخلـــت 
الثالثـــاء إلى مدينة الرقة من اجلهة الشـــرقية 
بعد وقت قصير على إعالنها ”املعركة الكبرى 

لتحرير“ املدينة.
وقـــال العميد طالل ســـلو املتحدث باســـم 
القوات إن العملية بـــدأت االثنني وإن املعركة 
”ســـتكون قوية ألن داعش سيســـتميت للدفاع 
عن عاصمتـــه املزعومة“، نافيا وجود ســـقف 

زمني إلنهائها.
ويوفـــر التحالـــف الدولـــي دعمـــا جويـــا 
ولوجســـتيا كبيـــرا، فضال عن وجـــود املئات 
من املستشـــارين علـــى األرض يتولون توجيه 

القوات السورية.
وأوضح سلو من منطقة مزرعة احلكومية، 
التـــي تبعـــد عشـــرة كيلومترات إلى شـــمالي 
الرقـــة ”التحالـــف لـــه دور كبير جـــدا لنجاح 
العمليات. إضافـــة إلى الطيـــران هناك قوات 
تابعة للتحالف تعمل جنبا إلى جنب مع قوات 

سوريا الدميقراطية“.
ويعتقـــد التحالـــف بوجود ما بـــني ثالثة 
آالف وأربعة آالف من مقاتلي التنظيم املتشدد 
بالرقة حيث أقامـــوا دفاعات ملواجهة الهجوم 
املتوقع. وتبعد املدينة نحـــو 90 كيلومترا عن 

احلدود مع تركيا.
والثالثـــاء أكـــدت الواليـــات املتحـــدة بدء 
توزيع الســـالح على وحدات حماية الشـــعب 
الكردية للمســـاعدة في هجـــوم الرقة في إطار 
خطـــة أثارت غضـــب تركيا العضـــو في حلف 
شمال األطلسي والتي تشعر بالقلق من تنامي 

النفوذ الكردي في شمال سوريا.
ورغـــم حـــرص املســـؤولني األميركيني في 
األيـــام األخيرة على تقـــدمي تطمينات للجانب 
التركـــي بأن األســـلحة املقدمة للوحـــدات، أو 
تولي األخيرة قيـــادة العملية البرية في الرقة 
ال تســـتهدف أمن تركيا القومي، بيد أن ذلك لم 

يخفف من هواجس أنقرة.

وجـــدد رئيـــس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلـــدرمي الثالثاء التأكيد على أن بالده ســـترد 
علـــى الفـــور إذا مثلـــت عملية الرقـــة تهديدا 

ألراضيها.
وأضـــاف متحدثـــا أمـــام نواب مـــن حزب 
العدالـــة والتنميـــة احلاكـــم أن تركيـــا تتخذ 

اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
قد شـــدد في كلمة ألقاها السبت، أن بالده في 
حال تعرضها ألي تهديد من شـــمالي سوريا، 
ستتصرف وتتحرك بنفســـها دون بحث األمر 
مـــع أحد للرد على هـــذا التهديد، على غرار ما 

فعلته في عملية ”درع الفرات“.
وبدأت عملية درع الفرات في 24 أغسطس 
املاضـــي، بدعوى قتال تنظيـــم داعش، بيد أن 
الهدف األساســـي كان حتجيم النفوذ الكردي، 
وبعد أشـــهر مـــن املعارك اضطـــرت أنقرة إلى 
اإلعالن في 29 مارس املاضي، انتهاء العملية، 

وســـط حتليالت تقـــول إن الواليـــات املتحدة 
وروسيا فرضتا هذا اخليار على أنقرة.

وقال أردوغان إن بالده وصلت بعد لقاءات 
أجرتهـــا مع روســـيا والواليـــات املتحدة إلى 
مرحلـــة ســـتجعلها تراقب بنفســـها تطورات 

األوضاع شمالي سوريا.
وتعتبـــر تركيـــا وحـــدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة، امتدادا حلزب العمال الكردســـتاني 
الذي يســـعى إلى انفصال جنوب شرق تركيا 

منذ 1984.
أن  الرقـــة  مدينـــة  حتريـــر  شـــأن  ومـــن 
ترفـــع من أســـهم الوحـــدات الكرديـــة وتعزز 
نفوذها في شمال ســـوريا الذي يبدأ من ريف 
حلب ويصل إلى محافظة احلســـكة احلدودية 

مع العراق.
ورغم التعهـــدات األميركية بأن تنســـحب 
الوحدات من الرقة فور طرد تنظيم داعش، بيد 
أن محللني يشـــككون في األمر، وهذا بالتأكيد 

يلقي باملزيد من الظـــالل القامتة على العالقة 
بني واشنطن وأنقرة.

وال تبدو تركيـــا الوحيدة القلقة من عملية 
الرقـــة، فهناك إيران التي تخشـــى من أن يقود 
طـــرد التنظيم اجلهادي مـــن املدينة إلى املزيد 

من تسليط الضوء عليها في سوريا.
وهنـــاك اليوم ســـباق محموم للســـيطرة 
على احلدود العراقية الســـورية التي تشـــكل 
طريق اإلمداد الرئيسي للميليشيات اإليرانية 
في ســـوريا. فالتوازي مع التقدم الذي حترزه 
القوات النظامية الســـورية وتلك امليليشـــيات 
صوب الشرق الســـوري، تسارع قوات احلشد 
الشـــعبي العراقـــي للســـيطرة علـــى البلدات 

والقرى العراقية احلدودية مع سوريا.
وفي مقابـــل ذلك تعمل الواليـــات املتحدة 
على جتميع الفصائل في سوريا ملعركة الشرق 
التي يعتقد على نطاق واسع أنها ستلي عملية 

الرقة إن لم تكن متزامنة معها.

انطالق معركة الرقة الكبرى دون وضع سقف زمني إلنهائها

األربعاء 2017/06/07 - السنة 40 العدد 210656

[ الجيش السوري يدخل المحافظة بالتوازي مع بدء المعركة المدعومة أميركيا  [ العملية تثير هواجس إيران وتركيا
املعركة الكبرى بالرقة انطلقت دون أن يتم حتديد سقف زمني إلنهائها، في ظل ترجيحات 
ــــــا، هذه األخيرة التي  أميركية بأنها ســــــتكون شــــــاقة، وتثير هذه املعركة قلق إيران وتركي

لوحت بالتدخل املباشر في حال استشعرت وجود أي تهديد ألمنها.

} القــدس - أثارت تصريحـــات رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهـــو باإلبقاء على 
الســـيطرة العسكرية على غور األردن، في إطار 

أي اتفاق سالم، غضب الفلسطينيني.
وخالل حفل أقيم مبناســـبة مـــرور 50 عاما 
علـــى حـــرب يونيـــو 1967 في متحـــف للجيش 
اإلســـرائيلي فـــي اللطـــرون غرب القـــدس قال 
نتنياهو ”نحن نسعى إلى السالم مع جيراننا، 

سالم حقيقي، سالم يستمر ألجيال“.
وأضاف ”لهـــذا فإننا فـــي أي اتفاق -وفي 
غياب اتفاق- ســـنبقي على الســـيطرة األمنية 
علـــى األراضـــي الواقعـــة إلى الغـــرب من نهر 
األردن ولهـــذا الســـبب نصـــّر علـــى أن يعترف 
الفلســـطينيون أخيرا بإســـرائيل وطنًا للشعب 

اليهودي. هذا هو أســـاس الســـالم ورفضه هو 
ما يحول دون حتقيقه“.

الســـلطة  اعتبرتها  نتنياهـــو  تصريحـــات 
الفلسطينية استهدافا جديدا ألّي جهود إلحالل 
السالم في املنطقة، وقال املتحدث باسم السلطة 
نبيـــل أبوردينـــة فـــي بيـــان إن ”التصريحات 
مبثابة رسالة إلدارة (الرئيس األميركي) دونالد 
ترامـــب وللمجتمـــع الدولي بأســـره مفادها أن 
إسرائيل غير مســـتعدة لتحقيق السالم القائم 

على مبادىء العدل والشرعية الدولية“.
وأضـــاف أبوردينـــة ”هـــذه التصريحـــات 
مرفوضـــة وتعمل على خلق مناخ يســـاهم في 
تعقيـــد األمور، وال يســـاعد إطالقـــا في إجناح 
اجلهـــود املبذولة إليجاد حل يؤدي إلى حتقيق 

األمن واالستقرار في املنطقة والعالم“. واحتلت 
إســـرائيل الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة خالل 
حـــرب 1967 وضمت القدس الشـــرقية إليها في 

خطوة لم يعترف بها املجتمع الدولي.
اخلارجيـــة  وزارة  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الفلســـطينية في بيـــان إن ”محـــاوالت رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهو الرامية 
إلى قطـــع الطريـــق أمـــام اجلهـــود األميركية 
والدوليـــة املبذولة، الســـتئناف املفاوضات بني 
اجلانبني الفلســـطيني، واإلسرائيلي، استهتار 
وقـــرارات  الدولـــي،  باملجتمـــع  واســـتخفاف 

الشرعية الدولية وإرادة السالم“.
وكانت اخلارجية الفلســـطينية تشـــير إلى 
اجلهـــود التي تبذلهـــا إدارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، الذي أعلن اعتزامه إعادة إطالق 
الفلسطينية-اإلســـرائيلية  الســـالم  مفاوضات 

املتعثرة منذ عام 2014.
واألراضـــي  إســـرائيل  ترامـــب  وزار 
الفلســـطينية الشـــهر املاضي والتقى الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس فـــي بيت حلم، في 

الضفة الغربية احملتلة.
وأكـــد مســـؤول فلســـطيني كبير اشـــترط 
عدم الكشـــف عن اســـمه أن اللقـــاء بني ترامب 
وعبـــاس كان محتدما. ووّجـــه ترامب اتهامات 
إلى الرئيس الفلســـطيني ”بسبب مونتاج على 
أشـــرطة فيديو كاذبـــة عرضهـــا نتنياهو على 
الرئيـــس األميركي“. وقال املســـؤول إن ”الوفد 
الفلسطيني متّكن بعدها من توضيح املوقف“.

إبقاء السيطرة اإلسرائيلية على غور األردن يستفز الفلسطينيني

مصير داعش بين أيدينا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم 
اللبنانية الرسمية الثالثاء أن 

السلطات اعتقلت لبنانيا متهما 
بالتخطيط لشن هجوم انتحاري 

باسم تنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ دعا األمير زيد بن رعد الحسين 
أكبر مسؤول لحقوق اإلنسان 

باألمم المتحدة الثالثاء إلى إنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية قائال إنه سيكون في 
مصلحة الطرفين بعد 50 عاما من 

العداوة.

◄ قالت الشرطة اإلسرائيلية 
الثالثاء إن حارس أمن قتل مواطنا 
من عرب إسرائيل بالرصاص بعدما 
اقتحم المئات من المحتجين مركز 
شرطة وسط إسرائيل خالل الليل 

وأضرموا النار في سيارات.

◄ نفذ اآلالف من المقاتلين من 
الكتائب النظامية اإلسرائيلية 

تدريبا على االنتشار السريع على 
الحدود الشمالية على افتراض 
أن هجوما بريا من جانب حزب 

الله اللبناني سيحدث بشكل غير 
متوقع.

◄ أكد وكيل نيابة الجرائم 
الموجهة ضد الدولة توجيه تهمة 
التجسس لصالح سفارات أجنبية 

في السودان إلى الناشط في الدفاع 
عن حقوق اإلنسان مضوي إبراهيم 

آدم المسجون منذ أشهر.

◄ كشف تقرير صحافي أن 
التحذير الذي أطلقته السلطات 

األلمانية من تهديد إرهابي محتمل 
على مهرجان ”روك آم رينج“ 

الموسيقي كان يرجع إلى اشتباهها 
في رجلين منحدرين من سوريا.

باختصار

أخبار
{تصريحات بنيامني نتنياهو حول السيطرة األمنية اإلسرائيلية الدائمة على غور األردن في حال 

الوصول إلى اتفاق سالم مرفوضة وتعمل على خلق مناخ يساهم في تعقيد األمور}.

نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

{رفضتم (التيار الوطني الحر) الســـلة املتكاملة التي طرحتها قبل بدء القطاف فلم تطالبون 

بها اآلن وقد انتهى أوان القطاف؟}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

ستيفن تاونسند:

معركة الرقة ستكون طويلة 

وصعبة لكنها ستشكل 

ضربة حاسمة لداعش

رسام غرافيتي يتحدى الحرب في جنوب السودان، مستلهما أعماله من كبرى المدارس الفنية التي عرفها التاريخ المعاصر

األزهر يؤيد مقاطعة

قطر لدعمها اإلرهاب
} القاهــرة - أيـــد األزهـــر الثالثـــاء مقاطعة 
الســـعودية ومصر واإلمـــارات والبحرين لقطر 
بســـبب سياســـاتها املثيـــرة للجـــدل ودعمها 

للجماعات اإلرهابية.
وأشـــاد األزهر الذي يعتبر من أهم املراجع 
السنية في العالم اإلسالمي في بيان ”باملوقف 
الـــذي اتخـــذه القـــادة العـــرب بشـــأن النظام 
القطري“، وأكد ”تأييده ودعمه للموقف العربي 
املشـــترك في قراره مبقاطعة األنظمة التي تقوم 
بدعم اإلرهاب، وتأوي كيانات العنف وجماعات 

التطرف“.
وكانـــت اخلارجية املصريـــة أعلنت االثنني 
في بيان ”قطع العالقات الدبلوماســـية مع دولة 
قطر في ظل إصـــرار احلكم القطري على اتخاذ 

مسلك معاد ملصر“.
وتزامـــن القرار املصري مـــع إعالن قرارات 
مماثلـــة في الســـعودية والبحريـــن واإلمارات 
أعقبها  اتخاذ جملة من اإلجراءات منها تعليق 

الرحالت اجلوية من وإلى  قطر.
وأعلـــن الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 
الثالثاء تأييده لإلجـــراءات التي اتخذتها دول 
عربيـــة ضـــد دولة قطـــر، معتبـــرا أن عزل قطر 

اإلرهاب. يشكل ”بداية نهاية“ 
يأتـــي ذلك فيما حتركت الكويت في محاولة 

إليجاد حل لألزمة غير املسبوقة في املنطقة. 



} صنعــاء - أعلنت جماعة الحوثي المتمّردة 
فــــي اليمــــن، المبعوث األممي إســــماعيل ولد 
الشيخ أحمد شخصا غير مرغوب فيه، مطالبة 
األمم المتحدة باســــتبداله، في خطوة عكست 
اســــتهانة بالمنظمة التي أبدت قدرا كبيرا من 
االرتباك في معالجة الملف اليمني وتســــاهال 
إزاء المتمّردين الذين ســــبق أن تّمت إدانتهم 

بقرار أممي صريح.
ودعا المتمردون الحوثيون األمم المتحدة 
إلى اســــتبدال المبعوث ولد الشيخ، مؤكدين 
أنــــه أصبح شــــخصا ”غير مرغــــوب فيه“ في 

مناطق سيطرتهم وبينها العاصمة صنعاء.
ورغم ما أبداه ولد الشيخ من مرونة كبيرة 
في معاملــــة المتمّردين باليمــــن، بحيث جعل 
منهم طرفا نّدا للســــلطات الشرعية المعترف 
بهــــا دوليا، إّال أّنه ظــــّل موضع اتهام دائم من 

قبل جماعة الحوثي باالنحياز ضّدها.
وقال رئيس ”المجلس السياســــي األعلى“ 
التابــــع للمتمرديــــن صالح الصمــــاد ”نوجه 
رســــائلنا لألمين العام لألمــــم المتحدة الذي 
جــــاء بولــــد الشــــيخ ليســــاومنا علــــى ميناء 
الحديــــدة بالرواتب، نقول له بصوت واحد إن 
مبعوثه غير مرغوب فيه بعد اليوم“. وأضاف 
”أي تواصل مع ولد الشــــيخ أو ترحيب به بعد 

اليوم ليس له أي قبول“.
ويشــــهد اليمن منذ سنة 2014 نزاعا داميا 
بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، 
وســــقطت العاصمة صنعاء فــــي أيدي جماعة 
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في ســــبتمبر من العام نفسه. وال تزال 
إلى اليوم حرب تحرير المناطق اليمنية دائرة 
بمشــــاركة التحالف العربي الداعم للشرعية، 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وُســــّجل خــــالل األيــــام الماضيــــة تراجع 
المتمّردين ميدانيا في مدينة تعز التي تعتبر 

معركتهــــا جزءا مــــن معركة تحرير الســــاحل 
الغربي لليمن، حيث تقع مدينة الحديدة التي 
تضّم ميناء اســــتراتيجيا يخشى المتمّردون 
فقدان الســــيطرة عليه وبالتالي خســــارة أهم 
منفــــذ لهــــم على البحــــر وموردا ماليــــا مهما 

لتمويل مجهودهم الحربي.
ويحــــاول المتمّردون الضغــــط على األمم 
المتحدة باســــتخدام الورقة اإلنســــانية لمنع 
التحالــــف العربي مــــن إطالق عمليــــة تحرير 
الحديــــدة. وتتوســــط المنظمــــة بيــــن أطراف 
النزاع اليمني وتدفع نحو حل سياســــي منذ 
أكثــــر من عاميــــن من دون أن تنجــــح في ذلك. 
ورّكزت خــــالل الفتــــرة األخيرة علــــى تحييد 
ميناء الحديدة الخاضع لســــيطرة المتمردين 

عن النزاع.
وأصبحــــت األمــــم المتحــــدة أقــــرب إلــــى 
حالة الســــلبية والعجز عن إحــــداث أي خرق 
في الملــــف اليمني، وذلك بســــبب معالجاتها 
المرتبكــــة للملــــف وعدم حرصهــــا على تنفيذ 
قــــرارات واضحــــة فــــي إدانتهــــا للمتمّردين 
الحوثييــــن وحليفهــــم الرئيس الســــابق علي 

عبدالله صالح.
وخالل الفترة األخيرة ومع تواتر الحديث 
عــــن عملية عســــكرية كبيــــرة لتحريــــر مدينة 
الحديدة ومينائها االســــتراتيجي المطّل على 
الساحل الغربي لليمن من سيطرة المتمّردين، 
لّوحــــت األمم المتحــــدة بالورقة اإلنســــانية، 
وأثــــارت المخاوف بشــــأن مصيــــر المدنيين 

لعرقلة العملية.
وُتّتهم جماعــــة الحوثي بالعمل عمدا على 
تعطيل جهود األمم المتحدة في اليمن وتعقيد 
الحّل خدمة ألجندة إيران الداعمة األساســــية 
لها والتي من مصلحتهــــا اإلبقاء على الملف 
مفتوحــــا ليظــــل البلد بؤرة للتوتــــر قريبا من 
منطقــــة الخليــــج وبجــــوار غريمتهــــا األولى 

المملكة العربية السعودية.
وخــــالل زيارتــــه األخيــــرة إلــــى العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء تعــــّرض المبعــــوث األممي 
لمحاولة اعتداء اتهمت أوساط متعّددة جماعة 
الحوثــــي بتدبيرها بقصد ترهيبــــه وإهانته، 
وتمثلــــت في إطــــالق النار علــــى موكبه أثناء 

مغادرته مطار صنعاء باتجاه مقّر إقامته.

وإثــــر الزيــــارة ذاتهــــا أحرج ولد الشــــيخ 
المتمّرديــــن بمقتــــرح حول الحديــــدة أدلى به 
خــــالل إفادته عــــن الوضــــع في اليمــــن أمام 
مجلس األمن، وتضّمن تســــليم ميناء الحديدة 
لجهة محايدة واستخدام اإليرادات الجمركية 
والضريبيــــة مــــن المينــــاء لتمويــــل الرواتب 

والخدمات األساسية.

ويصّر المتمّردون على االحتفاظ بالميناء 
والتصّرف فــــي موارده، بــــل يطالبون بإنهاء 
رقابــــة التحالــــف العربــــي علــــى الشــــحنات 
الداخلية إليه بهدف اســــتئناف تلّقي األسلحة 

اإليرانية عبره.
وممــــا زاد في حــــرج المتمّردين وضاعف 
غضبهم مــــن المبعوث األممــــي، ودفعهم إلى 

تكثيــــف حملتهم ضــــده أّن التحالــــف العربي 
رّحــــب بمقتــــرح ولد الشــــيخ وانضّمــــت إلى 
موقفــــه ذاك حكومة الرئيس االنتقالي عبدربه 
منصور هادي، ما جعل جماعة الحوثي تبدو 
في مظهر المعرقل للحلــــول والمعّطل لجهود 
األمم المتحــــدة من أجل إنهاء الحرب وإحالل 

السالم في اليمن.

} الموصــل (العــراق) – أســـقط تواتر األنباء 
والشـــهادات بشـــأن االنتهاكات الخطرة التي 
تمارســـها القـــوات العراقيـــة المشـــاركة في 
معركة استعادة مدينة الموصل وباقي مناطق 
محافظـــة نينوى مـــن تنظيم داعـــش، صورة 
الحرب النظيفة التي روّجت لها دوائر رسمية 
عراقيـــة، واســـتبدلها بصورة الحـــرب القذرة 
التي ارتســـمت معالمها بوضوح عبر عمليات 
التوقيف العشـــوائي ألناس مشتبه بانتمائهم 
لتنظيم داعش، وإرغامهم تحت طائلة التعذيب 
على االعتـــراف بالتهمة وإعدامهم ميدانيا في 

حال رفضوا ذلك.
اإلنســـان،  حقـــوق  انتهـــاكات  ورافقـــت 
وعمليات االنتقام الطائفي والعرقي، المعركة 
ضّد تنظيم داعش منـــذ انطالقتها في العراق 
ســـنة 2014 وتراوحت بين اإلعـــدام الميداني 
ونهـــب الممتلـــكات أو حرقهـــا وإتالفهـــا بما 
في ذلك الدور الســـكنية والمتاجـــر والمزارع 
وغيرهـــا، واالعتقال خارج نطـــاق القانون من 
قبـــل ميليشـــيات وفصائل مســـّلحة ال تمتلك 
صالحية توقيف األشخاص والتحقيق معهم.

وال تـــزال المئـــات من العائـــالت العراقية 
المصيـــر  مجهولـــي  أبنائهـــا  عـــن  تبحـــث 
والمخفيين قســـريا، والذين تـــم اعتقالهم في 
جـــرف الصخـــر بمحافظة بابـــل أو في مدينة 

الفّلوجة بمحافظة األنبار، دون طائل.
وبعـــد مرور عام على معركة الفّلوجة، نظم 
المئات من أهالي المختطفين في مركز ناحية 
الصقالويـــة التابعـــة لقضاء الفلوجـــة وقفة 
احتجاجيـــة لمطالبـــة الحكومة بالكشـــف عن 
مصير 750 رجال من ذويهم يقولون إن فصائل 
من الحشـــد الشـــعبي احتجزوهم واقتادوهم 

لجهة مجهولة.
وكانت تقارير حقوقية اتهمت كتائب حزب 
اللـــه العراق بالوقـــوف وراء اختطاف الرجال 
السّنة من الصقالوية. ونقلت ذات التقارير عن 
شهود عيان تأكيدهم تعرض المحتجزين إلى 

التعذيب الشديد المفضي إلى الموت.

وتشـــارك في انتهـــاكات حقوق اإلنســـان 
بالعراق جّل الفصائل المقاتلة من ميليشـــيات 
شـــيعية منضوية ضمن الحشد الشعبي، ومن 
بيشـــمركة كردية، ومن قـــوات عراقية نظامية، 
وهـــي بالذات التي تنســـب إليهـــا االنتهاكات 
فـــي مدينة الموصـــل كونها هي التـــي تتوّلى 
المعركة بشـــكل رئيســـي هناك، فيمـــا تتولى 
البيشـــمركة والميليشـــات قتال داعش ومسك 
األرض المســـتعادة منـــه، فـــي مناطـــق أبعد 

بشمال الموصل وغربها.
واضطرت ميليشـــيا ”كتائـــب اإلمام علي“ 
الشـــيعية المقاتلـــة ضمن الحشـــد الشـــعبي 
مؤخـــرا إلى التبّرؤ من أحد أشـــهر عناصرها 
أيـــوب فالح حســـن الربيعي، المشـــهور بأبي 
عزرائيل بعد ظهوره في شـــريط فيديو بصدد 
إحراق أحد األشـــخاص المتهميـــن باالنتماء 

لتنظيم داعش حّيا. وقالـــت الكتائب في بيان 
إن“هكذا أفعـــال ال تمثل إال صاحبها“ متوّعدة 

بمعاقبته.
ولم تســـلم قوات إقليم كردســـتان العراق 
من بيشمركة (جيش اإلقليم) وأسايش (شرطة 
اإلقليـــم) مـــن التوّرط فـــي انتهـــاكات حقوق 

اإلنسان أثناء مشاركتها في حرب داعش.
وفـــي إطار تنازع الســـيطرة على المناطق 
العراقية وتصفية الحسابات القومية والعرقية 
قامت القوات الكردية بين سبتمبر 2014 ومايو 
2016 بتدميـــر 21 بلـــدة وقريـــة داخـــل مناطق 
متنـــازع عليهـــا بمحافظتي كركـــوك ونينوى 
وطرد سكانها العرب ومنعهم من العودة إليها.
ومنـــذ أيام وّجه تقرير حقوقي دولي اتهاما 
صريحا للقـــوات الكردية باحتجـــاز فارين من 

الموصل لالشتباه بانتمائهم لداعش.
وجاء في التقرير أن حاالت احتجاز جديدة 
ظهرت في إقليم كردستان نفذتها السلطات ضّد 
رجـــال وصبية هاربين من الموصل لالشـــتباه 
بانتمائهم لتنظيم داعش، وقد أفاد أفراد األسر 
أنهـــم، وبعد أن اعتقلت الســـلطات أقاربهم، لم 
يتمكنـــوا مـــن التواصل مـــع المحتجزين لمدة 

أربعة أشـــهر، وأن الســـلطات لـــم تخبرهم عن 
أماكن وجود أقاربهم.

وأورد ذات التقرير قول بريانكا موتابارثي 
الباحثة فـــي حـــاالت الطـــوارئ إن ”المخاطر 
األمنية التي تواجهها حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق مـــن داعش كبيـــرة، ولكن عـــزل رجال 
وصبيـــة عن عائالتهـــم ال يفعل شـــيئا لتعزيز 
األمن. وعلى حكومـــة اإلقليم، على األقل، إبالغ 
األســـر عن أماكـــن احتجاز أقاربهم والســـماح 

بالتواصل معهم“.
ويبقى تـــوّرط القوات الحكوميـــة العراقية 
في أعمال نهـــب الممتلكات وتعذيب المعتقلين 
وقتلهم، أشـــّد وقعا وأكثر خطرا على مستقبل 
البلـــد، كونه يقيـــم الدليل على عـــدم احترافية 
الجهة الموكول إليها حفظ األمن واالســـتقرار 
وحماية األرواح والممتلكات، ويعطي المؤّشر 
على أن االعتبارات الطائفية والعرقية تســـّربت 
لتلـــك القـــوات وجلعت أفرادها ينســـاقون إلى 

ممارسة االنتقام.
وفضح المصـــور الصحافي علـــي أركادي 
العامل لمجّلة دير شـــبيغل األلمانية ممارسات 
القـــوات العراقية في الموصل بنشـــره صورا 
لعمليـــات تعذيب وحشـــية نفذهـــا عناصر من 
العراقـــي بحـــق مشـــتبه بانتمائهم  الجيـــش 

لتنظيم داعش.
وكان المصـــّور قد رافق فرقة الرد الســـريع 
أثنـــاء قتالها داخـــل أحياء الجـــزء الغربي من 
المدينـــة، بغـــرض أولـــي تمّثـــل في مـــا يبدو 
بالدعايـــة للقـــوات العراقية، لكّنـــه انتهى إلى 
إنجاز تقرير عن عمليات اســـتجواب لمشـــتبه 
بهم تنتزع فيها االعترافات منهم عبر التعذيب.
وبدورها نقلت قناة روسيا اليوم التلفزيونية 
عن مراسلها بالموصل مراد غادزييف شهادته 
بشـــأن مصادرة القوات العراقيـــة لقطات غير 
مرغوب فيهـــا مـــن الصحافيين، فـــي محاولة 
للتستر على ممارسات منافية لحقوق اإلنسان.

األمم المتحدة تجني نتائج تراخيها في الملف اليمني
[ المتمردون يعلنون ولد الشيخ شخصا غير مرغوب فيه بصنعاء  [ ردة فعل على المقترح األممي بشأن الحديدة
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أخبار

تعامل املتمّردين احلوثيني مع إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد ينم عن استخفافهم باملنظمة 
ــــــى اليمن، وعدم جّديتهــــــم في التعامل مع  ــــــا خاصا ألمينها العام إل التي أرســــــلته مبعوث
جهودها ومقترحاتها إلنهاء احلرب وإحالل الســــــالم، رغم ما طبع تلك اجلهود من ارتباك 

وفتور وافتقار للحزم إزاء املتمّردين أنفسهم.

مختلف اجلهات املنخرطــــــة في حرب داعش بالعراق متوّرطة في انتهاكات خطرة حلقوق 
اإلنســــــان، لكّن توّرط القوات احلكومية يظل أكثر خطرا وأشد وقعا كونها اجلهة املؤمتنة، 
نظريا، على حفظ األمن واســــــتعادة االســــــتقرار وحماية أرواح العراقيني وممتلكاتهم دون 

متييز بني طوائفهم وأعراقهم.

«علينا كمجتمع بحريني التمســـك بقيمنا الوســـطية وإيماننا القوي بتعددية النسيج البحريني 
والنأي بمجتمعنا عما يحدث من تطرف وإرهاب في عدة دول ومناطق}.

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي عهد البحرين

«القيادة الســـعودية حزم وعزم ووضوح وال تردد فـــي املواقف. من يعبث في الخفاء ويبيع أهله 
من أجل مرتزقة يتحمل النتائج}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت األمم المتحدة على لسان 
مفّوضها السامي لحقوق اإلنسان زيد 
رعد بن الحسين إّن تنظيم داعش قتل 
163 شخصا كانوا يحاولون الفرار من 

القسم الغربي لمدينة الموصل العراقية، 
وإن جثث الرجال والنساء واألطفال 

القتلى ظلت أليام ملقاة في شوارع حي 
الشفاء بالمدينة.

◄ منعت الفلبين مؤقتا مواطنيها من 
السفر إلى قطر للعمل بسبب التداعيات 

المحتملة لقطع عدة دول عربية عالقاتها 
الدبلوماسية مع الدوحة. وقال وزير 

العمل سيلفستر بيلو إن الحظر سيظل 
ساريا حتى تنتهي الحكومة من 

تقييمها.

◄ أصدرت محكمة بحرينية، الثالثاء، 
حكم اإلعدام بحّق مدانْين في قضية قتل 
أحد أفراد الشرطة تنفيذا لغرض إرهابي 

وتأسيس جماعة إرهابية. كما حكمت 
بالسجن المؤبد على ثالثة مدانين 
في نفس القضية، وبالسجن مددا 

تراوحت بين 3 وعشر سنوات على باقي 
المدانين، مع إسقاط الجنسية عن كّل 

المحكومين بالسجن.

◄ رفضت حكومة إقليم كردستان 
العراق اتهام منظمة العفو الدولية 

لها باعتقال النازحين إلى اإلقليم من 
الموصل بشكل تعّسفي وبناء على 
االشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش، 

مؤكدة في بيان أّن عمليات االعتقال تتم 
استنادا لـ“تحقيقات دقيقة تستند إلى 

معلومات استخباراتية“.

◄ قتل جندي يمني وجرح آخر في 
هجوم شّنه مسلحان من تنظيم القاعدة 

كانا يمتطيان دراجة نارية على عربة 
عسكرية قرب قرية الحبيل شرق مدينة 

لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

باختصار انتهاكات خطرة تضفي صورة الحرب القذرة على معركة املوصل

جماعة الحوثـــي تعطل جهود األمم 
املتحدة فـــي اليمن خدمـــة ألجندة 
إيـــران التي من مصلحتها إطالة أمد 

الصراع واإلبقاء على التوتر

◄

} صنعاء - أعلنـــت منظمة الصحة العالمية، 
الثالثاء، ارتفـــاع حصيلة الوفيات جّراء وباء 
الكوليرا في اليمن، ألكثر من 700 حالة منذ 27 

أبريل الماضي.
وقالت المنظمة، عبر الحســـاب الرســـمي 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  باليمـــن  لمكتبهـــا 
االجتماعـــي تويتر إّنه تم تســـجيل 728 حالة 
وفاة بســـبب وبـــاء الكوليـــرا. وأضافت أنها 

رصدت أيضا 91400 حالة يشتبه في إصابتها 
بالوباء، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل 

الحد من تفشي المرض.
وكانت المنظمة نفسها قد أعلنت، اإلثنين، 
أنها سجلت وفاة 676 حالة جراء الوباء نفسه 
فـــي 19 محافظة يمنية مـــن أصل 22 محافظة. 
ومنذ نهاية أبريل الماضي عاود وباء الكوليرا 

التفشي في اليمن بشكل كبير.

الصحـــة  منظمـــة  لنـــداءات  واســـتجابة 
العالميـــة، أعلنـــت دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة تدشـــين حملـــة عاجلـــة لمواجهة 
انتشـــار الكوليـــرا فـــي المناطـــق اليمنيـــة، 
وأرســـلت خمسين طّنا من اللقاحات واألدوية 
والمعّدات الخاصة بتشـــخيص الوباء كدفعة 
أولى من المســـاعدات التـــي تعّهدت أبوظبي 

بتوفيرها.

تسارع انتشار الكوليرا في اليمن

نصر مشوه

انخراط القوات العراقية في تعذيب 
املعتقلـــني وقتلهم دليل على عدم 
احترافيتها وعلى تسرب االعتبارات 

الطائفية إلى صفوفها

◄
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صابر بليدي

} اجلزائــر - ألمـــح رئيـــس حـــزب طالئـــع 
الحريـــات المعارض علي بن فليس إلى وجود 
اتصاالت بين أقطاب المعارضة لبلورة موقف 
جديد تجاه األوضاع السياسية واالقتصادية 

التي تمر بها البالد.
وما زالت األحزاب السياســـية الجزائرية 
تعيـــش علـــى وقـــع النتائـــج التـــي خلفتها 
االنتخابات التشـــريعية األخيرة، واســـتمرار 
االرتباك في معســـكر المواالة، بســـبب هيمنة 
الحســـابات السياسية على المرحلة الجديدة، 

تحسبا لخالفة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأفرد حزب طالئع الحريات اجتماع مكتبه 
الوطني المنعقد مطلع الشهر الجاري، لدراسة 
وتقييـــم األوضـــاع السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية، واستمرار ما أسماه بـ“الشغور 
المســـتمر علـــى رأس الســـلطة المفضي إلى 
انسداد سياسي، تحول إلى تفكك غير مسبوق 

لمجمل البنية المؤسساتية للدولة“.
وحـــزب طالئـــع الحريـــات الـــذي قاطـــع 
االنتخابـــات التشـــريعية األخيـــرة، مـــن بين 
أبـــرز القـــوى السياســـية المناديـــة، بتنظيم 
انتخابات رئاســـية مبكرة في البالد، بســـبب 
عجز بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية، اثر 
الوعكـــة الصحية التي أصيـــب بها منذ أبريل 

.2013
وانتقد بن فليس، في أكثر من مناســـبة ما 
أســـماه بـ“حالة الشغور في هرم السلطة“، في 
ظل التداعيات الســـلبية لألزمـــة االقتصادية، 
التي عّرت سياســـة شراء الســـلم االجتماعي، 
المنتهجـــة من طرف الســـلطة منذ ســـنوات، 
للتغطيـــة علـــى فشـــلها فـــي تحقيـــق النمو 
االقتصاديـــة وخلـــق بديل للعائـــدات النفطية 

التي تعد الدخل األول لخزينة الدولة.

واعتبـــر بيان الحـــزب، أن ”حالة االنفالت 
المؤسساتي الشامل تمثل في الوقت الحالي، 
التهديـــد األساســـي لبقـــاء الدولـــة الوطنية؛ 
لســـيناريوهات  البـــالد  مســـتقبل  وتعـــرض 
مأســـاوية“، وهـــي الوضعيـــة التـــي أرجعها 
للصالحيـــات  الرئاســـة  مؤسســـة  احتـــكار 
الدســـتورية، وللبرلمان الذي يفتقد للشرعية، 
لالنتخابـــات  الواســـعة  المقاطعـــة  بســـبب 

التشريعية في الخامس مايو الماضي.
وأشـــار إلى أن تفاقـــم أزمة النظـــام دليل 
علـــى ”عجـــز المؤسســـات السياســـية عـــن 
المســـتفحلة  التحديـــات  لمســـتوى  الســـمو 
والمعقـــدة، ما يجعلهـــا بعيدة عـــن مواجهة 
تداعيـــات األزمـــة االقتصاديـــة، وتضع البالد 

أمام أخطار اجتماعية قد تعصف باالســـتقرار 
الداخلي“. وكانت شـــكوك حامت حول تشكيل 
حكومـــة عبدالمجيـــد تبون الجديـــدة، خاصة 
بعد االســـتغناء المفاجيء عن رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالمالك ســـالل، واالرتبـــاك الذي 
أحاط بحقيبة السياحة والصناعات التقليدية، 
بعد تعيين وتنحية مسعود بن عقون في ظرف 
ثالثـــة أيام، وبقاء القطـــاع دون وزير إلى حد 

اآلن.
وتساءل بيان الحزب عن جدوى ”الحديث 
عـــن حكومة فعليـــة وعملية عندمـــا ال يجتمع 
مجلس الوزراء أو نادرا ما يجتمع“، في إشارة 
إلى الوضـــع المؤسســـاتي خالل الســـنوات 
األخيرة، بسبب الشـــلل الذي تعيشه مؤسسة 

الرئاسة منذ العام أربع سنوات.
وعـــاد الحـــزب المعـــارض إلـــى القطيعة 
االنتخابـــات  بهـــا  قوبلـــت  التـــي  الشـــعبية 
رفـــض  وتداعيـــات  األخيـــرة،  التشـــريعية 
الشـــارع الجزائري لالســـتحقاق، على شرعية 
الجديـــدة (مجلس  المؤسســـات  ومصداقيـــة 

النواب والحكومـــة)، وقدرتها علـــى ربح ثقة 
الجزائرييـــن في مواجهة التحديـــات القائمة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الجبهـــات  فـــي 

واالستراتيجية.
وقـــال بيـــان الحـــزب إن ”ثالثـــة أربـــاع 
الجزائريين قالـــوا للنظام لم نعد نرغب فيك“، 
وهي الرسالة التي حملتها المقاطعة الواسعة 
لالنتخابـــات، خاصـــة بالنســـبة إلـــى أحزاب 
األغلبية التي هيمنت علـــى البرلمان الجديد، 
بانحيـــاز اإلدارة والتالعـــب بنتائج ونســـبة 

المشاركة.
واعتبـــر أن التغييـــر المســـتمر للحقائب 
االســـتراتيجية، يوحـــي إلـــى غيـــاب الرؤية 
البعيـــدة والرصانـــة في تحليل وتشـــخيص 
األوضـــاع فـــي البـــالد، واســـتدل علـــى ذلك 
بالتغييـــرات المتواصلة علـــى رأس قطاعات 
والســـياحة  والصناعـــة  والماليـــة  الطاقـــة 
والفالحـــة، ما يعكـــس حالة التخبـــط وغياب 
اســـتراتيجية واضحة، لخلـــق اقتصاد بديل 

وغير مرتبط باختالالت أسواق النفط.
وخلص إلى أن ”عدم استقرار حكومي بهذا 
الحجم، هو مصدر للريبـــة ولعدم القدرة على 
التوقع وللفشـــل، وصد المتعاملين الوطنيين 
واألجانب الذيـــن ينتظر منهم المشـــاركة في 
مواجهـــة األزمة االقتصادية، وهي المشـــاركة 
التي كان يجب أن تكون في مســـتوى خطورة 

هذه األزمة لكنها لم تحدث لحد اآلن“.
واعتبـــر أن حكومـــة بهـــذه المواصفـــات 
وهـــذا النمط، هي ”إيـــذان بمرحلة جديدة في 
استراتيجية الهروب إلى األمام التي اختارها 
النظام السياســـي القائم، لربح الوقت بقدر ما 
يســـتطيع دون االنشـــغال بأهمية الوقت الذي 
يضيعه للبلد، في مرحلة يتطلب فيها االنسداد 
السياســـي واألزمة االقتصاديـــة وأخطار عدم 
االستقرار االجتماعي، عناية واهتماما جديين 

ومستعجلين“.
وأضاف ”هذا الهروب إلى األمام؛ هو على 
قـــدر كبير من الخطورة علـــى البلد، إذ يحافظ 
على االنســـداد السياســـي، ويعّمـــق خطورة 
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

ويسرع التفكك الكامل لمؤسسات الدولة“. بن فليس يضع إصبعه على الداء

} الجزائــر - أعلنـــت الثالثاء دول جوار ليبيا 
العربيـــة بما فيها مصر عقـــب اجتماع ُعقد في 
الجزائـــر، رفضها ألّي تدخل أو خيار عســـكري 
في ليبيا وشـــددت على التزامها بالتوصل إلى 
حل سياســـي للنزاع، بحســـب مـــا نقلت وكالة 

األنباء الرسمية الجزائرية.
وأوضحت الوكالة أن وزراء خارجية الدول 
الثالث أقـــروا إثر اجتماع في العاصمة ”إعالن 

الجزائر“ من أجل تسوية شاملة في ليبيا.
وشـــدد الـــوزراء الثالثـــة في البيـــان على 
”االمتناع عن اســـتعمال العنف أو أّي إجراءات 
مـــن شـــأنها أن تؤدي إلى تصعيـــد يُحول دون 
مواصلة مســـار التسوية السياســـية في ليبيا 
ويؤثر مباشـــرة على اســـتمرار معاناة الشعب 

الليبي.
وأثـــار الموقف المصـــري المؤيـــد للبيان 
استغراب المتابعين خاصة في ظل عدم اإلعالن 
عن قرار مصري بإيقاف الضربات الجوية التي 

تنفذها على معاقل المتطرفين في ليبيا.
وتنفذ مصر ضربات على معاقل المتطرفين 
في ليبيا منـــذ نهاية مايو الماضي، وذلك عقب 
اســـتهداف مســـلحين لحافلة تقـــل أقباطا في 
طريقهـــم إلى دير في محافظـــة المنيا، بصعيد 
مصر، أســـفر عن مقتل 29 شـــخصا وإصابة 24 
آخرين. وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم ”الدولة 

اإلسالمية“ مسؤوليته عنه.
وبدأت مصر ضرباتها في ليبيا باستهداف 
في  ما يسّمى بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“ 
مدينة درنة الواقعة شـــرق ليبيا، لتوسع في ما 
بعد ضرباتها لتشمل منطقة الجفرة التي كانت 
تسيطر عليها ”القوة الثالثة“ الموالية لحكومة 
الوفـــاق والمتحالفة مـــع متطرفي ما يســـمى 

بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“.

وقال المتحدث باســـم الجيـــش المصري، 
العقيد تامـــر الرفاعي، األســـبوع الماضي إنه 
لم يتم إعالن توقف العمليات العسكرية لبالده 
ضد ما أســـماها بـ”مواقـــع تدريب اإلرهابيين“ 

في ليبيا.
ويرى اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع 
المصـــري األســـبق إن االتفاق الثالثـــي لدول 
الجوار الليبي، حول رفض التدخل العســـكري 
في ليبيا موّجه باألســـاس إلى حلف ”الناتو“، 
الفًتا إلـــى أن االتفاق يعني قطـــع الطريق على 

”الناتو“ قبل تعاظم دعوات تدخله.
وحـــول الضربات المصرية فـــي ليبيا، قال 
فؤاد لـ”العرب“، إنها ”متقطعة ومرتبطة بظرف 

استثنائي“.
وأضاف أن القاهرة ملتزمة بما اتفقت عليه 
مع تونس والجزائر، بأن يكون الحل السياسي 

هو السبيل الوحيد للتسوية في األزمة الليبية.
واســـتدرك قائال ”لكن الموافقـــة المصرية 
سوف تكون مشروطة، ألنها سوف تعيد توجيه 
الضربـــات في حال تعرضها لتهديدات إرهابية 
من ناحية ليبيا، وهذا لن يكون تدخال عسكرًيا، 

بقدر ما هو دفاع شرعي عن النفس“. 
واســـتنكرت حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج الضربات المصرية واعتبرت أنه من 
شـــأنها تقويض الجهود الراميـــة لحل األزمة 

سياسيا.
وتحدثـــت تقاريـــر إعالميـــة عـــن انزعـــاج 
جزائـــري مـــن الضربـــات المصرية فـــي عمق 
التـــراب الليبي، باعتباره لم يـــراع التحذيرات 
التـــي تطلقهـــا الجزائـــر باســـتمرار، من مغبة 
اللجـــوء إلى الحلول العســـكرية في حل األزمة 

الليبية.

وقال وزير الشـــؤون الخارجيـــة الجزائري 
عبدالقادر مســـاهل الثالثاء، إن مشـــاوراته مع 
نظيره المصري ســـامح شـــكري شـــددت على 
أهميـــة مرافقـــة الليبيين في حـــل أزمة بالدهم 
بأنفسهم ودون أي تدخل أجنبي، وهو ما اعتبر 

تلميحا للضربات المصرية في ليبيا.
لكن المتحدث باســـم الخارجيـــة المصرية 
أحمد أبوزيد قال ”إن هناك تفهما كامال للدوافع 
واألســـباب التـــي دفعت مصـــر لتنفيذ ضربات 
على معاقل اإلرهاب في ليبيا وأن هناك تضامنا 
كامـــال مع مصر في مكافحة اإلرهاب وشـــعورا 

عاما بأن هذا الخطر يهدد الجميع“.
وأضـــاف أن ”وزراء خارجية الدول الثالث 
شـــددوا على ضرورة تكثيف التعاون من أجل 
ضبط الحدود الليبيـــة باعتبارها خطرا طالما 

بقي الوضع كما هو عليه في ليبيا“.

هل ستوقف مصر ضرباتها في ليبيا بعد {إعالن الجزائر}
[ ترويكا الجوار ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا  [ الخارجية المصرية: هناك تفهم لألسباب التي دفعتنا لتنفيذ ضربات في ليبيا

أثار البيان الذي أصــــــدره وزراء خارجية 
ــــــا العربية، والذي شــــــدد  دول جــــــوار ليبي
على رفض التدخل العســــــكري في ليبيا، 
تســــــاؤالت املتابعــــــني حول مــــــا إذا كانت 
مصر ستوقف ضرباتها التي تنفذها على 
معاقل املتطرفني في ليبيا منذ نهاية الشهر 

املنقضي.

ــــــت حالة االختالل  طاغية على مواقــــــف أحزاب املعارضة في اجلزائر بعد إفرازات  ال زال
االســــــتحقاق االنتخابي، فباستثناء حزب طالئع احلريات، الذي قّيم عبر مكتبه السياسي 
ــــــدة، تبقى األحزاب األخرى املشــــــاركة واملقاطعــــــة لالنتخابات حتت تأثير  املرحلة اجلدي

الصدمة وتداعيات املرحلة اجلديدة.

كل ينظر صوب هدفه

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الداخلية المغربي 
عبدالوافي لفتيت أن إقليم الحسيمة، 

شأنه شأن باقي أقاليم المغرب، استفاد 
من الدينامية التي تعيشها مختلف 

المدن والمحافظات من خالل مؤسسات 
منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضال 

عن الجهود التنموية التي تم بذلها 
بالمنطقة في السنوات األخيرة.

◄ أعلنت الشرطة اإليطالية الثالثاء أنه 
تم القبض على 15 شخصا في عملية 

لتفكيك تنظيم تونسي لالتجار بالبشر 
خطط لتهريب إرهابي مشتبه به على 

األقل بين مجموعة من المهاجرين 
والالجئين إلى جزيرة صقلية.

◄ يؤدي وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان زيارة إلى الجزائر 

األسبوع المقبل، تستمر يومين يبحث 
خاللهما القضايا األمنية اإلقليمية في 

ليبيا ومالي.

◄ عاد 26 مهاجرا غير شرعي من 
نيجيريا طوعيا إلى بلدهم الثالثاء 
(6 يونيو) على متن طائرة من مطار 

مصراتة الليبي في إطار برنامج للعودة 
الطوعية برعاية الحكومة الليبية 

والمنظمة الدولية للهجرة.

◄ دعا ائتالف مدني في تونس االثنين 
الحكومة إلى رفع الغموض عن حربها 

ضد الفساد والكشف عن الخطوات 
التالية بعد حملة اإليقافات التي طالت 

رجال أعمال.

◄ تمّكنت قوات الدرك التونسي 
بمحافظة أريانة االثنين من الكشف عن 
خلية تكفيرية متكونة من 3 أشخاص، 

تبّين بعد فحص هواتفهم الجوالة أنهم 
على عالقة بعناصر إرهابية تقاتل في 

سوريا.

باختصار

«على الدولة الليبية مباشرة رفع دعاوى ضد قطر أمام مجلس األمن ومحكمة الجنايات الدولية أخبار

للمطالبة بدفع التعويضات المناسبة نتيجة األضرار التي لحقت بها».

انتصار شنيب
عضو مجلس النواب الليبي

{المتورطون في أعمال حرق المقرات األمنية واقتحام ونهب المســـتودع البلدي بتطاوين خالل 

االحتجاجات معروفون وسيتم تقديمهم للعدالة}.

عماد احلمامي
وزير التشغيل التونسي

اللواء نبيل فؤاد:

رفض التدخل العسكري في 

ليبيا موجه باألساس إلى 

حلف {الناتو}

} بنغــازي (ليبيــا) - قــــال القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
إنه غير مســــتغرب من قيــــام بعض الدول 
العربية بقطع العالقات مع قطر، مؤكدًا أنه 

كان يجب القيام بذلك من سنوات.
واتهــــم حفتــــر فــــي تصريــــح لوكالــــة 
ســــبوتنك الروســــية قطر بدعم اإلرهابيين 
وزعزعة االســــتقرار في المنطقــــة، مضيفًا 
أن قطــــر دعمت اإلرهاب بالمال والســــالح 
وهــــددت األمــــن القومــــي العربي بســــبب 

تحالفها مع اإلرهاب.
وطالما اتهم الجيــــش الليبي ومجلس 
نوابه قطر بدعم الجماعــــات المتطرفة في 
مختلــــف أقاليم ليبيا وخاصــــة إقليم برقة 
الــــذي انتفض على تلــــك الجماعات عندما 
ساند حفتر في عملية الكرامة التي أطلقها 
ســــنة 2014 لتطهيــــر مدينــــة بنغــــازي من 

اإلرهاب.
وتابــــع حفتــــر ”لقــــد أســــاءت قطر إلى 
اإلســــاءة  وامتــــدت  الخليجــــي  محيطهــــا 
البالغــــة حتى بلغت ليبيا، وقد نبهنا مرارًا 
وتكرارًا إلــــى خطورة ارتباطها المباشــــر 
مع اإلخوان المســــلمين والجماعة الليبية 
المقاتلة وتنظيم أنصار الشــــريعة وداعش 

في ليبيا“.
وبــــدأ دور قطــــر في ليبيا منــــذ أحداث 
اإلطاحــــة بنظــــام العقيــــد الراحــــل معمر 
الجماعــــات  دعــــم  خــــالل  مــــن  القذافــــي، 

اإلسالمية بالمال والسالح.
ولــــم يتوقــــف الدعــــم عند السياســــي 
والعسكري بل تجاوزه إلى الدعم اإلعالمي 
ســــواء من خالل تجنيد قنواتها ومنابرها 
اإلعالميــــة لتبييض الجماعــــات المتطرفة 
ووصــــف عناصرها بـ“الثوار“ أو من خالل 
تمويل مشــــاريع إعالمية ضخمة على غرار 
قناة النبأ التــــي يملكها عبدالحكيم بلحاج 

األمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة.
واتهم ســــفير ليبيا في المملكة العربية 
الســــعودية، عبدالباســــط البدري، اإلثنين 
قطر  بمحاوالت االغتيال التي اســــتهدفت 
القائد العام للجيش المشــــير حفتر ســــنة 

.2014

حفتر: قطع العالقات 

مع قطر جاء متأخرا

حزب بن فليس يحذر من االرتباك في هرم السلطة في الجزائر

[ شلل مؤسسة الرئاسة عمق حالة الوهن في مؤسسات الدولة
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{ال نتوقع حدوث تحســـن ســـريع في العالقـــات األلمانية التركية المترديـــة، ويجب أال نبني على أخبار

األوهام، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها}.

زيغمار غابرييل
وزير اخلارجية األملاني

{إننـــي آمركم (القوات المســـلحة) بســـحق األعداء. عندما أقول اســـحقوهم علينـــا أن ندمر كل 

شيء. دعونا ننهي هذه الحرب، لقد فقدنا الكثير من الجنود}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

}  لنــدن - تطغـــى تداعيـــات الهجـــوم، الذي 
أســـفر عن قتل سبعة أشـــخاص في قلب لندن، 
على كل القضايا األخرى بما في ذلك الحمالت 
السياســـية قبـــل االنتخابات العامـــة المقررة 
الخميس التي يتنافس فيها حزب المحافظين 

الحاكم مع حزب العمال المعارض.
ويحتـــل الســـجل األمني لرئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي، عندما كانت تشـــغل منصب وزيرة 
الداخلية، الحّيز األكبر من الحملة االنتخابية.

ويواجه حـــزب المحافظين الـــذي تتزعمه 
مـــاي المزيد من األســـئلة حول إشـــراف ماي 
على خفض أعداد رجال الشرطة بعد أن أعلنت 
الشـــرطة أســـماء المهاجمين وكشـــفت عن أن 

أحدهما كان معروفا لدى أجهزة األمن.
وأظهـــر أحـــدث اســـتطالع للـــرأي أجرته 
أن  مؤسســـة سورفيشـــن لصالح ”آي.تي.في“ 
تقـــدم المحافظيـــن تقلـــص إلى نقطـــة واحدة 
بنســـبة 41.6 بالمئة مقابـــل 40.4 بالمئة، وكان 

استطالع مماثل أشـــار األسبوع الماضي 
إلى فارق يفوق 6 بالمئة.

وأعلنـــت الشـــرطة البريطانية 
الثالث  المهاجـــم  اســـم  الثالثاء 
الذي شـــارك في تنفيـــذ اعتداء 
لنـــدن، وســـط تنامـــي الغضب 
مـــن  يوميـــن  قبـــل  الشـــعبي 
تمكـــن  بســـبب  االنتخابـــات 

مـــن  اإلفـــالت  مـــن  الجهادييـــن 
المراقبة وتنفيذ مخططهم.

وأكـــدت أن المنفـــذ الثالـــث العتداء 
لندن هو يوســـف زغبة البالـــغ 22 عاما ويحمل 
الجنســـية اإليطالية ومن أصول مغربية، غداة 
التعـــرف على شـــريكيه خرام شـــزاد بات (27 
عامـــا)، وهـــو بريطانـــي مولود في باكســـتان 
ومعروف لدى الشـــرطة، ورضوان رشـــيد (30 
عامـــا) الـــذي كان يعرف نفســـه بأنـــه مغربي 

وليبي.
كان  بـــات  شـــزاد  إن  الشـــرطة  وقالـــت 
”معروفا لدى الشـــرطة والمخابـــرات“، لكن لم 
تكـــن هناك معلومـــات اســـتخباراتية تفترض 
التخطيط للهجـــوم. وأضافت أن زغبة ”لم يكن 

موضع اهتمام الشـــرطة أو جهـــاز المخابرات 
البريطانـــي“، وهو ما يتعارض مـــع ما ذكرته 

تقارير إعالمية إيطالية.
وتعالـــت األصـــوات الناقدة بشـــكل فوري 

لكيفية تمكن شزاد بات من تنفيذ الهجوم.
وظهر منفذ االعتداء الذي يتحدر من أصول 
باكستانية في شريط وثائقي لقناة ”تشانل 4“  
السنة الماضية بعنوان ”جيراني الجهاديون“. 
وبحســـب اإلعـــالم البريطاني فـــإن العديد من 
األشـــخاص الذين لفتتهم وجهات نظره كانوا 

قد أبلغوا السلطات عنه.
أن  إيطاليـــة  إعالميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
المخابرات االيطاليـــة كانت قد أبلغت األجهزة 
الســـرية فـــي بريطانيا والمغـــرب حول وضع 

زغبة كمتطرف محتمل.
وكانـــت صحيفـــة ”كوريـــر ديـــال ســـيرا“ 
اإليطاليـــة قـــد ذكرت أن زغبة أوقـــف في مطار 
إيطالي ألن الســـلطات اعتقـــدت أنه في طريقه 
إلى ســـوريا وأن المســـؤولين اإليطاليين 

حذروا نظراءهم منه.
ويأتي اعتداء لندن بعد التفجير 
االنتحاري في 22 مايو الذي نفذه 
ســـلمان العبيدي وأودى بحياة 
22 شـــخصا بينهم أطفال، وكان 
معروفـــا أيضـــا لـــدى أجهـــزة 

المخابرات البريطانية.
ذي  صحيفـــة  وتســـاءلت 
صـــن ”لمـــاذا لـــم يوقفـــوا جهادي 
التلفزيون؟“، فيمـــا كتبت التلغراف ”من 
المستغرب أن يتمكن أشخاص يمثلون تهديدا 
بهذا الشـــكل من عرض أفكارهـــم المقززة على 

التلفزيون من دون أي عواقب“.
وأقر وزيـــر الخارجية بوريس جونســـون 
الثالثاء لهيئة ”بي بي ســـي“ بأن على األجهزة 

األمنية أن تقدم أجوبة للناس.
وقال لشـــبكة ســـكاي نيوز ”الناس ســـوف 
ينظرون إلى الصفحات األولى اليوم وســـوف 
يقولـــون كيـــف أمكن لنـــا ترك هذا الشـــخص 
وآخرين يفلتون من الشـــبكة؟ مـــا الذي حدث؟ 
كيف بإمكانه أن يكـــون على برنامج في القناة 

الرابعة ثم يرتكب فظائع كهذه؟“. واســـتؤنفت 
الحمـــالت االنتخابية االثنين بعد توقف قصير 
مع هيمنة موضوع األمن على الســـجاالت قبل 

موعد االقتراع.
وتعهدت مـــاي باالنقضاض على المحتوى 
الـــذي يبثه المتطرفـــون على شـــبكة اإلنترنت 
وقالـــت ”ال يمكننـــا وال يجـــب أن نتظاهر بأن 

األمور يمكن أن تستمر كما هي عليه“.
وواجهت مـــاي انتقادات قاســـية بســـبب 
ســـجلها األمني في الســـنوات الست الماضية 
التي كانت فيها وزيرة الداخلية قبل أن تصبح 

رئيسة الوزراء العام الماضي.
وأجـــاب زعيم المعارضـــة جيريمي كوربن 
عندما ســـئل علـــى قناة ”آي تي فـــي“ حول ما 
إذا كان يدعم الدعوات الستقالة ماي ”بالتأكيد 

أدعمها“. 

وانخفض عـــدد رجال الشـــرطة بين عامي 
2009 و2016 بحوالـــي 20 ألـــف عنصر، أي بما 
نســـبته 14 بالمئـــة بحســـب معهد الدراســـات 

المالية المستقل.
وتعهد كوربـــن بتوظيـــف اآلالف من رجال 
الشـــرطة من أجل العمل فـــي األحياء، وحجته 
أن مقاربة شعبية قد تكبح الجريمة والتطرف.

ويقـــول المحللون إن النقـــاش حول األمن 
يجعل األمور تميـــل لصالح كوربن، الذي يبدو 

أنه يكسب األرض قبل انتخابات الخميس.
وردت مـــاي بأن كوربن نفســـه كان ضعيفا 
فيمـــا يتعلق بمكافحـــة اإلرهـــاب. فقد تعرض 
إلـــى انتقادات لتصويته ضد تشـــريع لمكافحة 
اإلرهـــاب وأبـــدى تحفظـــات علـــى اســـتجابة 
الشـــرطة للهجمـــات بأســـلوب ”إطـــالق النار 
للقتل“. ولم ترد ماي على أســـئلة متكررة بشأن 

خفض القوات، لكنها قالت إن ميزانية مكافحة 
اإلرهاب كانـــت محمية والشـــرطة كانت لديها 

السلطات التي تحتاجها.
ودعت ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 
18 أبريـــل بحجة أن نيلهـــا غالبية في البرلمان 
يقـــوي موقفهـــا فـــي مفاوضات بريكســـت مع 

االتحاد األوروبي.
لكن تركيز الحملـــة االنتخابية الذي انتقل 
فجـــأة من بريكســـت إلى مواضيـــع اجتماعية 

صب في مصلحة كوربن.
وبـــدأ تراجع تقـــدم المحافظين قبل هجوم 
مانشســـتر وهجمـــات لنـــدن وبدا أنـــه مرتبط 
بدرجـــة كبيـــرة بسياســـة ال تحظـــى بتأييـــد 
شـــعبي تتعلق بالرعاية الصحية لكبار السن. 
واستمر التراجع بعد الهجوميين بحسب أغلب 

استطالعات الرأي.

[ الحصيلة األمنية لماي تعصف بحظوظ المحافظين  [ العمال يكسب نقاطا جديدة مستفيدا من الجدل بشأن مكافحة التطرف
اجلــــــدل حول األمن في بريطانيا يضعف موقف رئيســــــة الوزراء تيريزا ماي خاصة فيما 
يتعلق بســــــجلها األمني خالل توليها حلقيبة الداخلية، ما من شــــــأنه أن يرفع من حظوظ 
حــــــزب العمال الذي يراهن على التطــــــورات األخيرة لقلب املوقف لصاحله في االنتخابات 

املبكرة.

جدل األمن يضع رئيسة الوزراء البريطانية في خطر

المستفيد األكبر

األربعاء 2017/06/07 - السنة 40 العدد 10656

} برازيليا - يواجه الرئيس البرازيلي ميشال 
تامر الذي أضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، 
اعتبارا من الثالثاء محاكمة محفوفة باملخاطر 
مع استئناف احملكمة االنتخابية العليا النظر 
في جتــــاوزات خالل انتخابــــات العام 20144، 
ما قد يــــؤدي في نهاية املطــــاف إلى عزله من 
منصبــــه ويغــــرق البلد الالتينــــي في فوضى 

سياسية كبيرة.
وباتت والية تامر مهددة منذ الكشــــف في 
منتصــــف مايو عن تســــجيل صوتــــي أعطى 
فيــــه على ما يبدو موافقته على شــــراء صمت 
سياســــي بارز يقبع في الســــجن اليوم بتهمة 

فساد.
ويواجه تامــــر خطرا مباشــــرا في قضية 
أخرى منفصلة تتعلق باالنتخابات التي جرت 
فــــي العــــام 2014، حيث ينظر قضــــاة احملكمة 
االنتخابية السبعة في مسألة استخدام أموال 

غير شرعية في متويل حملته االنتخابية.
وسيتقرر خالل هذه احملاكمة ما إذا كانت 
هناك إســــاءة اســــتخدام للســــلطة، وحتديدا 
االســــتفادة من متويل غير شرعي، وهو ما قد 
يقوض شرعية االنتخابات التي انتخب فيها 
تامر نائب للرئيس مع الرئيســــة آنذاك ديلما 
روســــيف. وتولى تامر السلطة العام املاضي 
حــــني جــــرت إقالة روســــيف بتهمــــة التالعب 

باحلسابات العامة.
وإذ قضــــت احملكمــــة مبســــؤولية تامــــر 
عــــن جتــــاوزات 2014 ســــتلغى علــــى إثر ذلك 
نتائــــج االنتخابــــات، ما يضــــع البرازيل أمام 
ثانــــي أزماتها الرئاســــية خالل عــــام وبضعة 

أشهر.
وبدأت جلســــة االســــتماع فــــي العاصمة 
برازيليــــا الثالثــــاء علــــى أن جترى جلســــات 

أخرى األربعاء واخلميس.
وســــيصدر احلكــــم بعــــد تصويــــت هيئة 
احملكمــــة املكونة من ســــبعة قضــــاة، لكن من 
املمكن قانونا إرجاء جلســــة االســــتماع لفترة 

طويلة بناء على طلب أحد القضاة.
ومن شأن هذا السيناريو أن يتيح لرئيس 
الدولة أن يكسب املزيد من الوقت ويحاول حل 

املشاكل األخرى التي تهدد حكومته.
وكان ينظر إلى احملكمة االنتخابية العليا 
فــــي وقت ســــابق كونها هامشــــية في مصير 
تامــــر، إذ كان مــــن املتوقع أن تلقــــي احملكمة 
باللــــوم علــــى اســــتخدام متويل غير شــــرعي 

للحمالت االنتخابية على روسيف حصرا.

مستقبل الرئيس 

البرازيلي بين أيدي القضاء
} كابــول - وجه الرئيس األفغاني أشرف غني 
الثالثاء تحذيرا إلـــى حركة طالبان لكي تنضم 
إلى عملية السالم وإال ”واجهت العواقب“، بعد 
إعالنـــه أن حصيلة االعتداء بشـــاحنة مفخخة 

األسبوع الماضي بلغت 150 قتيال.
ويتعـــرض غنـــي إلـــى انتقـــادات متزايدة 
بســـبب انعـــدام األمن فـــي البالد بعـــد وقوع 
أسوأ اعتداء تشهده العاصمة منذ 2001، حيث 
نظمت سلســـلة تظاهرات وجرت مواجهات في 
العاصمـــة األفغانيـــة بين محتجيـــن يطالبون 

باستقالة الحكومة وقوات األمن.
ودعـــا الرئيس إلى إحالل األمن وذلك خالل 
مؤتمر ســـالم دولي حول أفغانســـتان حضرته 
حوالي 24 دولة. وقـــال غني ”نحن نقدم فرصة 

للسالم لكن هذا العرض ليس إلى ما ال نهاية“، 
مضيفـــا ”الوقـــت يداهمنا. هذه آخـــر فرصة.. 

اقتنصوها أو تحملوا العواقب“.
ويهـــدف المؤتمر الـــذي أطلق عليه اســـم 
”عملية كابـــول“ إلى الحصول علـــى دعم دولي 

من أجل السالم.
وعرض غني على طالبان فرصة فتح مكتب 
تمثيلـــي، مضيفا أنه منفتـــح إزاء مكان انعقاد 

المحادثات في المستقبل.
المؤتمـــر  انعقـــاد  علـــى  المتمـــردون  ورد 
بإطالق صـــاروخ على ما أعلنوا أنه مقر لحلف 
شمال األطلسي. وســـقط الصاروخ داخل منزل 
السفير الهندي ولم يصب أحد بجروح. ويعقد 
المؤتمـــر فيما تســـود أجواء توتـــر في كابول 

منذ االعتداء بشـــاحنة مفخخة الذي اســـتهدف 
الدبلوماســـي في  األربعـــاء الماضـــي الحـــي 
العاصمة، وبلغت حصيلته أكثر من 150 قتيال. 
وعلق الرئيس األفغاني ”نحـــن أمة قادرة على 
االستمرار. اإلرهابيون يمكنهم هدر دمائنا، لكن 

ال يمكنهم كسر عزيمتنا“.
وكانت الحصيلة الســـابقة تشير إلى مقتل 
90 شـــخصا في أفظع اعتداء تشـــهده عاصمة 

أفغانستان منذ 2001.
لكـــّن غني لم يقدم تفســـيرا لهـــذا االرتفاع 
الكبير رغم أن الســـلطات األفغانية تعمد عادة 

إلى عدم تضخيم حصيلة الضحايا.
عـــن  مســـؤوليتها  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
التفجيـــرات، لكـــن الحكومة نســـبت تفجير 31 

مايو إلى شـــبكة حقاني المتحالفة مع طالبان.
وفشـــلت الجهـــود الدولية الســـابقة في إعادة 
حركـــة طالبان إلـــى طاولة المفاوضـــات، لكن 
دبلوماســـيين في كابول رحبوا بانعقاد مؤتمر 

الثالثاء باعتباره خطوة على طريق السالم.
وقال السفير البريطاني في كابول دومينيك 
جيريمـــي االثنيـــن ”إنها مناســـبة لـــكل دولة 
في المنطقـــة إلظهار دعمها الفعلـــي لتطلعات 
أفغانستان من أجل الســـالم“، داعيا إلى ”منع 
اإلرهابيين من تلقي أي دعم ســـواء كان ذلك من 
قبـــل دول أو أفـــراد“. ومن بين الـــدول الممثلة 
الواليات المتحدة والهند والصين وباكســـتان 
المجاورة التـــي لطالما اتهمتهـــا كابول بدعم 

متمردي طالبان.

الرئيس األفغاني يدعو طالبان إلى اغتنام آخر فرص السالم

ألف رجل 

شرطة استغنت عنهم 

تيريزا ماي عندما كانت 

تشغل منصب وزيرة 

للداخلية
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رمزية مكان الهجوم لها أبعاد استعراضية تهدف إلى الحصول على أكبر اهتمام إعالمي ممكن

هجوم يستهدف 

كاتدرائية نوتردام بباريس

}  باريس - أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولوم الثالثاء إن الشـــخص الذي قام بالهجوم 
عنـــد كاتدرائية نوتردام كان يحمل بطاقة هوية 
تشير إلى أنه طالب جزائري وكان يصيح ”هذا 
من أجل ســـوريا“ عندمـــا أصاب واحدا من بني 

ثالثة رجال شرطة مبطرقة.
وقال كولوم للصحافيني قـــرب الكاتدرائية 
”رجـــل جـــاء من خلـــف رجـــال الشـــرطة وكان 
مســـلحا مبطرقة وبدأ في ضـــرب أحدهم. ورد 

زمالؤه برباطة جأش.. وأطلقوا النار“.
وأضاف كولـــوم أن املهاجم املصاب يعالج 
في مستشفى ويبدو أنه قام بهذا العمل مبفرده.

وتـــدرس الســـلطات الفرنســـية احتمال أن 
يكون احلادث إرهابيـــا. وأعلنت نيابة مكافحة 

اإلرهاب فتح حتقيق في الهجوم.
ويأتي الهجوم فيما ال تزال فرنسا في حالة 
إنذار قصوى حتســـبا لوقوع هجمات جهادية 
بعـــد اعتـــداء لندن فـــي نهاية األســـبوع حيث 
اســـتخدم متطرفـــون حافلة وســـكاكني لدهس 
وطعن املارة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

وتعرضـــت فرنســـا على مـــدار نحو عامني 
ونصف العام لسلســـلة ال مثيل لها من األعمال 

اإلرهابية، راح ضحيتها نحو 240 قتيال.
وتكرر اســـتهداف قوات األمن، وكان شرطي 
قد لقـــي حتفه فـــي أبريـــل املاضي في شـــارع 
الشانزلزيه في باريس برصاص أحد املهاجمني.
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في 
العمق

ر بسرعة وبشكل كبير 
ّ
{منذ انعقاد قمة الرياض في ٢٠ و٢١ مايو ٢٠١٧ بدأ ميزان القوى يتغي

في منطقة الخليج، األمر الذي يخلق وقائع سياسية جديدة}.

لوري بلوتكني بوغارت
باحثة في برنامج سياسة اخلليج مبعهد واشنطن

{عند تشـــكيل االئتالف لعبت قطر بالتشـــكيل، وبعـــد أن كان مقررا أن يكـــون فيه ٣٥ عضوا 

وجدنا ضعف العدد المتفق عليه حيث زادت حصة المجلس (ممثل اإلخوان)}.

كمال اللبواني
معارض سوري

} لنــدن – لعبــــت قطر دورا كبيــــرا في األزمة 
السورية على عدة أصعدة عسكرية وسياسية. 
وســــاهمت تدخالتهــــا فــــي تحريــــف الثورة 
السورية عن مســــارها المدني وذلك بعسكرة 
أجسام الثورة لتهيمن عليها يد اإلسالميين. 

قامت قطــــر بتفكيك الجيــــش الحر (الذي 
يمثل ضباطــــا محترفين منشــــقين عن جيش 
األســــد) عبر ضــــخ دعم عســــكري ومالي كبير 
للفصائــــل اإلســــالمية التــــي أزاحــــت هؤالء 
الضباط وأرســــلتهم إلى مخيمات العسكر في 

تركيا.
وعملت علــــى الهيمنة المطلقة على العمل 
السياسي للمعارضة عبر العبث في أول جسم 
سياســــي للثورة (المجلس الوطني السوري) 
حيــــث قامت قطــــر بدعم اإلخوان المســــلمين 
واإلســــالميين المتشــــددين فــــي الهيمنة على 

المشهد السياسي.
وعندمــــا الحظــــت الدوحــــة أن المجلــــس 
الوطني الســــوري ال يلبي مطالــــب المجتمع 
الدولي نظرا للهيمنة اإلســــالمية عليه، قامت 
بتفكيك المجلس الوطني وتشــــكيل االئتالف 
الوطني بطريقة تضمن نقل النفوذ اإلخواني 
من المجلس إلى االئتالف بشكل مبطن وليس 
ظاهريــــا وتحافظ على مقراته في إســــطنبول 
كوسيلة لضمان التحكم المطلق على تحركاته 

بالتعاون مع األتراك.
يرى منذر آقبيق، الناطق باســــم تيار الغد 
الســــوري المعارض، أن دخــــول دولة قطر في 
حالــــة تنافس مع الــــدور الســــعودي في دعم 
الثورة الســــورية تسبب في حصول تجاذبات 
حادة ضمن المعارضة السياسية والمسلحة. 
إن ”الــــدور القطري  ويقول آقبيــــق لـ“العرب“ 
أدى إلى انقسامات كانت ذروتها عند تأسيس 
الجبهــــة اإلســــالمية بدعم قطــــري تركي عام 
2013 وانشــــقاقها عن الجيش الحر وسحبها 
االعتــــراف باألجســــام السياســــية المعارضة 

كمظلة شاملة“.
ويعتبــــر المعارض الســــوري أن ”لوجود 
جبهة النصرة التي أعلنت أنها تابعة لتنظيم 
القاعدة ضمن تلك التشــــكيل العســــكري أثرا 
بالغ الســــلبية على الثورة السورية وتفوقها 
األخالقــــي على النظام لــــدى المجتمع الدولي 
والتي هي في األســــاس ثورة من أجل الحرية 
المبــــادئ  وهــــذه  والديمقراطيــــة  والكرامــــة 
تتعــــارض بشــــكل جــــذري مــــع أيديولوجيــــا 

القاعدة، و(السلفية الجهادية) بشكل عام“.
يعتقد المعارض الســــوري كمال اللبواني 
أنه لــــم تكن هناك نية حقيقيــــة لدى المجتمع 
الدولي لدعم الثورة السورية، ولذلك ولغرض 
األحكام والسيطرة عليها وضبطها تم تشكيل 

المجلس الوطني. 

ويقـــول اللبوانـــي لـ“العـــرب“، ”عندمـــا 
اســـتمرت الثورة وامتدت كانوا يطلبون منا 
التحـــاور مع النظام، وعندمـــا لم يفلحوا، تم 
اختـــراع المجلس الوطنـــي بهيمنة إخوانية 
واضحـــة، بمســـاعدة دولية مـــن تركيا وقطر 

والواليات المتحدة“.
ويضيف ”لقـــد طلب مني عـــدة مرات من 
قبل السفير األميركي أن أتعاون مع اإلخوان 
لكونهم منظمين، مسلمين معتدلين… مع أننا 
كنا ننتقد دور وهيمنة جماعة اإلخوان الذين 
تعمدوا إفراغ مؤسسات الثورة من مضمونها 
إلتاحـــة المجـــال لتنظيمهـــم باإلمســـاك بكل 
شـــيء، المال والدعم والتسليح وحتى القرار 

السياسي الذي بقي بيدهم وحتى اآلن“.

تمكين اإلخوان

يشـــير اللبوانـــي إلـــى أن توجـــه قطـــر 
واختالفها مع الســـعودية أدى إلى انقســـام 
المعارضة ”وعند تشكيل االئتالف لعبت قطر 
بالتشـــكيل، وبعد أن كان مقررا أن يكون فيه 
35 عضـــوا وجدنا ضعف العدد المتفق عليه، 
حيث زادت حصـــة المجلس (ممثل اإلخوان) 
مـــن عشـــرة أعضـــاء إلـــى ثالثيـــن عضوا، 
واخترعـــت كيانـــات وهمية مثـــل المجالس 
المحلية وأضافت شـــخصيات محسوبة على 
تنظيمات إســـالمية مما جعـــل قرار االئتالف 

بيد اإلخوان مرة أخرى“.
ويشير الكاتب الســـعودي المتابع للشأن 
السوري غازي الحارثي إلى دور قطر السيء 
في مجمل األحداث السورية، ويقول الحارثي 
لـ“العرب“، ”بشـــكل عـــام كان دور قطر يمثل 
جزءا من المشـــكلة وليس الحل، باعتبار أنها 
قامت بدور تكاملي مع النظام السوري عندما 
منـــح األرض المتوتـــرة والملتهبـــة لتجمع 
الجماعات اإلرهابية عليها ونشـــوء الصراع 
األهلـــي القائـــم، فيمـــا قطر منحتهـــم المنبر 
اإلعالمي وأوصلت أصواتهـــم إلى المجتمع 
العربي والخليجي على وجـــه التحديد، هذا 
عـــدا تمويلها المباشـــر وغير المباشـــر في 
دعـــم جماعات علـــى األرض تابعـــة لإلخوان 
عالقاتهـــا  أن  كمـــا  والقاعـــدة،  المســـلمين 
المكشـــوفة مع حـــزب الله من جهـــة وجبهة 
النصـــرة مـــن جهة أخرى لم تســـاهم في حل 

األزمة بقدر ما ساهمت في تغذية الصراع“.
وينـــوه الحارثي إلى الســـيطرة القطرية 
على مسار المعارضة السياسية والعسكرية 
في ســـوريا، ويوضح ذلك ”حاولت قطر خلق 
وجه إســـالموي لالئتالف الســـوري، وأثبتت 
هذه الخطوة فشلها في وقت مبكر بل أدخلت 
األزمة السورية في دوامات جديدة وهذا كان 
بدايـــة إضعـــاف الفصيل األكثـــر توحدا منذ 

بداية األزمة السورية وهو الجيش الحر“.
ويضيف الحارثي ”أن دور قطر مكشوف، 
وهـــو صناعة المرتزقـــة وهذه مشـــكلة دول 
المال التـــي ال تملك اســـتراتيجيات عقالنية 
تحمي حدودها وأمنها واستقرارها وتدفعها 
وبســـبب  الحيـــوي،  واالســـتثمار  للتنميـــة 
ذلك تســـببت الدوحة في تعطيـــل الكثير من 

المســـاعي الدولية لحلحلة األزمة الســـورية 
بسبب تصرفات جانبية من هذا القبيل“.

أما الباحث الســـوري نـــواف خليل، مدير 
مركـــز الدراســـات الكرديـــة، فيذّكر بـــاألدوار 
القطرية والتركية الخفية التي كانت تفاوض 
النظـــام مع بدء الثورة الســـورية على ضمان 
مكاســـب سياســـية لتنظيم اإلخوان. ويقول 
خليل لـ“العـــرب“، ”أعتقد في زخم التطورات 
ربمـــا نســـي البعـــض كيـــف بـــدأت الثورة 
الســـورية من خالل تظاهـــرات عارمة وتدفق 
شعبي هائل في مواجهة النظام. ونتذكر كيف 
أن قنـــاة الجزيرة كانت تتعاطى مع ما يجري 
باســـتحياء. كل ذلـــك كان نتاجـــا للتنســـيق 
القطـــري التركي ألن وزيـــر الخارجية التركي 
آنذاك داوود أوغلو كان يتحرك لتأمين مشاركة 
اإلخوان في الحكم في سوريا وحينما فشلت 
تلك المســـاعي بـــدأ اإلعداد التركـــي القطري 
لتحويل مســـار الثورة نحو العسكرة وهو ما 
كان يسعى إليه النظام السوري إلى حد كبير. 
نجح األتراك والقطريون في مســـعاهم وكان 
ذلك بداية انحراف الثورة نحو تســـليم قيادة 

الثورة لإلخوان“.

قطر والمجلس الوطني السوري

يوضح المعارض الســـوري جبر الشوفي 
(أحـــد مشـــاركي ربيـــع دمشـــق وعضـــو في 
لجـــان الدفاع عـــن الحريات) الـــدور القطري 
فـــي التالعب بصفوف الثورة الســـورية عبر 
اإلسالميين مشيرا في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أنه ”منذ تشـــكيل نواة المجلس الوطني 
في إسطنبول، بهيمنة الشخصيات اإلسالمية 
واإلخـــوان المســـلمين، راحـــت تتحـــرك في 
مـــدى الرغبة القطرية سياســـيا، و قدم الدعم 
المالي للمجلس الوطني والعســـكري لبعض 
الفصائل المســـلحة، بالتنســـيق مع الجانب 
التركي الرســـمي أوغير الرســـمي، وسرعان 
ما تجّلى عن تشـــكيل جبهة النصرة 2012 قبل 
انشـــقاق داعش عنها، وتّم فـــي مرحلة الحقة 
تأســـيس حركة أحرار الشام، ودعموا تشكيل 

هيئـــة حماية المدنيين التي وزعت الســـالح 
والمســـاعدات على الفئات، التي تقبل بالوالء 

لإلخوان المسلمين وتحرم غيرهم“.
ويضيـــف ”لقـــد كان واضحـــا أن التحرك 
القطـــري يجـــري علـــى أرضية الخـــالف مع 
الســـعودية ومـــن أجل أن تفوز مـــع حلفائها 
بـــإدارة الملف الســـوري وأخـــذه باتجاهات 
العســـكرة، وعلى ضـــوء هذا الخـــالف، كان 
يجـــري االقتتـــال بيـــن الفصائـــل المواليـــة 
لقطـــر والفصائل األخـــرى، ويجري تصعيده 
وبأشـــكال الصـــراع األخـــرى تبعـــا للمناخ 

السياسي السائد الذي يخدم قطر“.
ويكشف الشوفي دور قطر في دعم اإلرهاب 
عبر تفكيـــك الجيش الحر وتمويل الجماعات 
اإلســـالمية. ويقـــول ”كانـــت قطـــر الممولة 
الرئيســـية للفصائـــل اإلســـالمية بالســـالح 
والتـــي أخـــذت تميل إلـــى التطـــرف وإعالن 
أيديولوجيات ومشاريع إمارات ودول عابرة 
للحالـــة الوطنيـــة، وتقوم بتمرير الشـــحنات 
عبـــر األراضي التركيـــة وبالتنســـيق معها، 
حيث تتم فلترة الســـالح ومنع هذا وإرســـال 
ذاك، وتســـليمه لبعضها وشراء والء األخرى 
وحرمان غيرها، وطبعًا كانت اليد التركية هي 
العليا، في مسائل الســـالح والدبلوماسيات 
ووصـــول ممثلـــي الفصائل العســـكرية إلى 
االئتالف والضغط على تحركات ممثليه، فقد 
منعت ممثليه غير الموالين أكثر من مرة، من 

الدخول إلى أراضيها بحجة أو بأخرى“.
يأمـــل الشـــوفي أن تواجه قـــوى الثورة 
الســـورية تدخـــالت الثالثـــي (قطـــر تركيـــا 
واإلســـالميين) حيث يقول ”إننـــا نعول على 
الرئاســـة الجديدة لالئتالف مـــن الليبراليين 
الوطنيين مع عدد من المخلصين فيه بإعادة 
هيكلـــة االئتـــالف، ورفـــده بطاقـــات جديدة 
لـــم تحترق ال بالفســـاد المالـــي وال بالتبعية 
السياسية، وهي بحاجة آلليات عمل تتجاوز 
التفكك والتبعية والشـــللية، وااللتفاف حول 
مشـــروع وطني جامع للســـوريين، بمختلف 
السياسية  وتنظيماتهم  وطوائفهم  قومياتهم 
والمدنيـــة، ووضـــع جبهـــة األصدقـــاء أمام 
مهامها الحقيقية وتحديات الحالة السورية، 
وضـــرورة إيجاد حلـــول سياســـية واقعية، 
تتحقق لجميع الدول المعنية تقاطع مصالح 
مســـتقبلية هامة، وتحديد العدو من الصديق 
ووضع خطـــة واضحـــة لمواجهـــة اإلرهاب 
بأشـــكاله كافة وأولها إرهاب ســـلطة األســـد 

وحماتها اإلقليميين والدوليين“.

دعم عربي للمعارضة السورية

يدعو الشـــوفي األصدقـــاء الحقيقيين أن 
يقومـــوا بإنقاذ المعارضـــة والثورة من قطر 
وأدواتها. ويقول ”المطلوب من األصدقاء أن 
يتمركزوا بمســـاعدتهم على مطالب الشـــعب 
الســـوري العادلـــة، وأهمهـــا حقـــه فـــي نيل 
الحرية والكرامة والتغيير السياسي الجذري 
لســـلطة االســـتبداد واإلجـــرام، وأن يضعوا 
قضية االنتقال السياســـي نحو الديمقراطية 
كقضيـــة أوليـــة، تقوم علـــى إيقـــاف عدوان 
النظـــام والقوى الحليفـــة اإلقليمية والدولية 
وتحقيق االســـتقرار ووقف عمليات التهجير 
الديموغرافـــي ومختلـــف أســـاليب التجويع 
واالعتقـــال، وإجراء االنتقال السياســـي وفق 

قرارات جنيف“.
ويعتقـــد نـــواف خليـــل أن هنـــاك فرصة 
إلخـــراج المعارضـــة من الهيمنة اإلســـالمية 
وذلـــك وفـــق آلية تقـــول ”كلما تـــم وضع حد 

للتدخـــل التركـــي القطـــري ازداد األمـــل في 
إنهاء مأساة الســـوريين“. ويقول ”الدولتان 
هما ســـببان مباشران في إفشال االتفاق بين 
المجلس الوطني الســـوري وهيئة التنسيق 
والتـــي كان حزب االتحـــاد الديمقراطي جزءا 
منها، ونص االتفاق على إســـقاط األسد فلوال 
تركيا وقطر كان من الممكن أن يتطور االتفاق 
وخاصة بمـــا يملكه الكرد مـــن إمكانيات من 
جغرافيا محررة وقوات عســـكرية بات حليفا 
للواليـــات المتحـــدة وهنا أوّد القـــول إذا ما 
ظهرت أطراف من المعارضة بعيدة عن تركيا 
– قطر واإلســـالم السياســـي يمكن أن يتحول 
الشمال السوري إلى منطقة يبنى عليها على 

الصعد كافة“.
ويضيـــف ال بـــد مـــن مطالبـــة األطـــراف 
الســـورية التي تدعي المعارضة وتحاول أن 
تكون لها عالقـــات مع قطر وتركيا بالوضوح 
فـــي موقفها، وأول ما يمكن العمل عليه وضع 
حـــد لالئتالف الذي صـــادر قـــرار الكثير من 
السوريين. أن تقوم المعارضة بنقل مقراتها 
من هاتين الدولتين مثال إلى األردن لتستطيع 
العمـــل بحرية واســـتقاللية أكبـــر وبالتالي 
المســـاهمة في إيجـــاد حل سياســـي. إعادة 
النظر في التشـــكيالت السياسية والعسكرية 
واإلعالمية ألنها باتت عبئا على الســـوريين. 
مازلت اعتقد أن هناك من بين الســـوريين من 

يمكنه العمل على إعادة األمل“.
يدعو غازي الحارثي المعارضة السورية 
لالســـتفادة من الموقف العربي الموحد ضد 
العبـــث القطري، ويقول ”مثلمـــا تم طرد قطر 
من التحالف القائم في اليمن بسبب ما ُكشف 
حول تواصلها االســـتخباراتي مع الحوثيين 
فتجـــب إعادة النظـــر والتدقيق فـــي التعمق 
القطري داخل الكثير من الفصائل الســـورية 
المقاتلة.. هذا نذير خطر والدولة التي تلعب 
على المتناقضات بادعاء دعم الثورة السورية 
والســـعي إلســـقاط األســـد ال يجب أن تكون 
لديهـــا عالقات طيبة مع حـــزب الله والنصرة 

والقاعدة وهذا ما ينطبق على قطر“.
ويرى منذر آقبيق أن من الممكن أن يكون 
الحل في ســـوريا أســـهل، وأن إمكانية تقديم 
ســـيناريو لذلك كان سيكون أقوى لو ال خالف 
قطر مع بقيـــة دول الخليج التي تدعم الثورة 

السورية. 
ويقول ”من الطبيعي أن يتســـبب انشقاق 
المســـلح  بشـــقيها  الســـورية  المعارضـــة 
والسياســـي في إضعاف الثورة وعدم قدرتها 
على تحقيق أهدافها المنشودة، وتسببت تلك 
التجاذبات اإلقليمية في إفشـــال كافة الجهود 
لتوحيد القوى الثورية وكان كل جهد في هذا 
االتجاه يتم وضع العصي في العجالت بحقه 
على الفـــور وكانت األيـــادي الخفية معلومة 

لدينا (في إشارة إلى قطر)“.
ويدعو آقبيق قطر إلى العودة إلى اإلجماع 
العربـــي والتراجـــع عن المواقـــف الخالفية. 
ويرى أن القضية السورية تأتي ضمن وحدة 
المصير العربي والخليجي، ويقول ”يجب أال 
ننسى أن ما يهدد الخليج يهدد سوريا أيضا، 

إيران والمتطرفين“.

قطر شقت صف المعارضة وحرفت الثورة السورية عن مدنيتها

صناعة قطرية

} قناة الجزيرة تنفرد بنشـــر حوار مع قائد جبهة النصرة التي تحول اســـمها إلى جبهة فتح الشـــام بعد أن رفدتها قطر بالمال لتنفصل عن القاعدة 
وتتحول إلى طرف رئيسي في الصراع العسكري في سوريا.

[ الدوحة تمول وإسطنبول تخطط واإلسالميون ينفذون  [ دعوات لمراجعة عالقة المعارضة السورية مع الدوحة
تأتي القرارات اجلريئة التي اتخذتها السعودية واإلمارات والبحرين ومصر واليمن، إلى 
جانب احلكومة الليبية املعترف بها دوليا، ضد قطر لتكمل سلســــــلة اخلســــــائر التي منيت 
بها الدوحة منذ فشل مشروع متكني اإلخوان من السلطة في مصر وتونس، وحتولها إلى 
متويل األطراف املتشددة املسلحة في ليبيا وسوريا بعد أن فشلت أيضا في املسعى ذاته. 
تقف األزمة الســــــورية اليوم كدليل على االتهامات املوجهة لقطر بدعم التنظيمات املتشددة 
وتتطلع املعارضة إلى عاصفة الغضب العربية جتاه قطر مطالبة مبراجعة عالقة املعارضة 
الســــــورية مع قطر وااللتحام بالصف اخلليجي ملواجهــــــة التحديات واحملافظة على وحدة 

املصير.

هناك فرصة إلخـــراج املعارضة من 

الهيمنة اإلســـالمية فكلما تم وضع 

حد للتدخل التركـــي القطري ازداد 

األمل في إنهاء مأساة السوريني

◄

مثلما تم طرد قطر من التحالف في 

اليمن تجب إعـــادة النظر في داخل 

الفصائل املقاتلة في سوريا ودعم 

الدوحة لها

◄
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في 
العمق

{البعـــض من الهجمـــات التي تعرضت لها بريطانيا في الفترة األخيـــرة لها أبعاد دولية وإن كان 
لديها ’مركز جذب محلي‘ بدرجة كبيرة}.

كريسيدا ديك
قائدة شرطة لندن

{نتفق مع رئيســـة الوزراء على ضرورة تغيير األمور، ومستعدون إلجراء هذه المحادثات الصعبة 
كمواطنين متساوين أصحاب مصلحة في هذه المعركة}.

هارون خان
األمني العام للمجلس اإلسالمي في بريطانيا

} هــــذه لحظة تاريخية في عالقة قطر بالعالم 
الخارجــــي. قطر لــــم تكن دولة مســــتقلة أبدا. 
ثمة وصاية مســــتمرة كانــــت تتحكم في نظرة 
قطر لنفســــها ولإلقليم، وكانــــت تتغير زمنيا 
وسياســــيا بصعود وهبوط القوى الكبرى في 

العالم.
إذا كانــــت قطــــر دولة مســــتقلة وحرة في 
خياراتها، فالسعودية أيضا دولة ذات سيادة 

وحرة في غلق معابرها ومجالها الجوي!
توظيف خطاب السيادة في هذه الظروف 
لــــن يكون في صالح قطر، ببســــاطة ألنه ليس 

دقيقا تماما.
منذ زمــــن الحكــــم العثماني ثــــم الحماية 
الناحيــــة  مــــن  قطــــر  كانــــت  البريطانيــــة 
الجيواستراتيجية مجرد زائدة أرضية بارزة 
داخل ميــــاه الخليج. لم تتغيــــر نظرة جيران 
قطــــر لها فــــي أي مرحلة مــــن المراحل، حتى 
بدأت تحــــدث صخبا وضوضــــاء منذ انقالب 
الشــــيخ خليفة بن حمد آل ثاني على ابن عمه 

الشيخ أحمد بن علي آل ثاني عام 1972.
الخالفات داخل األســــرة الحاكمة شــــكلت 
شــــخصية قطر المتمردة. الصراعات النفسية 
والشــــخصية كانت دافعا لتأســــيس ”تطرف 
الحكم“. التطرف في كل شــــيء، حتى الخوف. 
الخوف من أفراد في األسرة وقادة في الجيش، 
والخوف من دول كبرى مجاورة تعتقد قطر أن 

لها أطماعا توسعية على حسابها.
الجانب النفسي المضطرب خلق صراعات 
أجنحة بين أروقة الحكم. انقالب الشيخ حمد 
بن خليفة على والده عام 1995 كان تجســــيدا 
لوصول هــــذه الصراعات إلى ذروتها. اقتراب 
االنقــــالب اآلخــــر الــــذي نفذه بعد عــــام واحد 
الشــــيخ فهــــد بن حمــــد بالتعاون مع شــــقيقه 
الشــــيخ مشعل على والدهما من النجاح، قسم 
األســــرة تماما. النتيجة كانت استبعاد أبناء 
زوجة الشــــيخ حمــــد األولى لصالح الشــــيخ 
جاســــم، االبــــن األكبــــر للشــــيخة مــــوزة بنت 
المسند، وهي زوجته الثالثة، قبل أن يتم عزله 
مــــن منصب ولي العهد الحقا لصالح الشــــيخ 

تميم بن حمد.
تولي الشــــيخ حمد بن خليفــــة الحكم كان 
في جوهره محاولــــة للبحث عن وصي جديد. 
الواليــــات المتحــــدة كانت جاهزة لســــماع ما 
يمكن لقطر أن تقوله واستكشاف ما لديها كي 

تقدمه في المنطقة.

زمن الوصايـــة األميركية على قطر لم يبدأ 
صدفـــة. الحماية التـــي كان الحكم الجديد في 
قطر يبحث عنها دفعته لتقديم كل ما يملك. لم 
يكـــن أمام قطر حينئـــذ إال التحول من ”تطرف 

الحكم“ إلى نموذج لدولة ”الحكم بالتطرف“.
تأســـيس قاعدة العديد األميركية عام 2003 
أنهى حقبة االنقالبـــات في قطر، وبدأت حقبة 
التي  قائمـــة علـــى ”اســـتعراض العضـــالت“ 
أنتجتها وفرة مالية زائدة وتطلع مغامر للعب 

دور.
الخطـــأ هو أن اســـتراتيجية قطـــر لم تكن 
واقعية في الســـعي إلى تولي دفة القيادة في 
المنطقـــة دون تـــدرج. النظـــرة القطرية كانت 
تقـــوم على إعـــادة إنتـــاج التاريـــخ طالما أن 

اإلمكانيات تسمح بذلك.
اإلســـالم هو أحـــد األركان األساســـية في 

تصور قطر للقيادة التي تحلم بها.
خـــالل الهيمنة البريطانيـــة على المنطقة، 
ولـــدت جماعة اإلخوان المســـلمين عام 1928، 
وســـاعدت بريطانيا على التحكـــم في المزاج 
الديني للشـــعوب العربية على مدار عقود. في 
استراتيجية بريطانيا، كان الدين هو الطريق 

األقصر إلى قلوب المسلمين قبل عقولهم.
المحـــور  كانـــت  نفســـها  االســـتراتيجية 
األساســـي لنظرة الواليـــات المتحدة للمنطقة 
خـــالل حربها الضروس على الشـــيوعية إبان 
الحرب الباردة. خلق تنظيم القاعدة وجماعات 
الجهـــاد اإلســـالمي مكن صنـــاع القـــرار في 
واشـــنطن من تغيير شكل المنطقة تماما. كان 
الدين بالنسبة إلى األميركيين المشكلة والحل 

معا.
في الدوحـــة بدت رؤية الشـــيخ خليفة بن 
حمـــد لقطـــر تتضح بعد هجمات 11 ســـبتمبر 
2001. لـــم ير القطريون في تنظيمات اإلســـالم 
السياسي والجهاديين ورقة محروقة كما كان 
يراهـــا العرب والغـــرب على حد ســـواء. كان 
الســـؤال المطروح في الدوحة وقتها: لماذا ال 
نعيد صياغة أســـس الفكر اإلسالمي تأسيسا 
علـــى قاعدتين: دعم مالـــي ال يتوقف، وقصف 
إعالمي يصل إلى أبعد مدى؟ الســـماح للشيخ 
يوســـف القرضاوي بالتحول من مجرد داعية 
إلـــى ”قائد روحي وفكري“ لجماعات اإلســـالم 
السياســـي كان جوهرا ضمن االســـتراتيجية 
الجديـــدة. هذه كانـــت مهمة قنـــاة ”الجزيرة“ 
ضمن مهامها األخـــرى القائمة على التحطيم 
البطيء والمتأنـــي لمنظومة القيم التي قامت 
عليهـــا المنطقـــة. بعد ذلك بـــدأت مرحلة هدم 

المنظومة السياسية.
نجحت الخطة القطرية، لكن ليس تماما.

في وســـط كل هذا الحماس لـــم تفهم قطر 
حجم وإمكانيات القـــوى الكبرى في المنطقة. 
النظرة القطرية لإلقليم كانت تقوم على أربعة 
محـــاور: ضمـــان الحماية األميركيـــة للحدود 
ولحكم الشـــيخ خليفة بن حمـــد، واالطمئنان 
للضغـــط الغربي الهائل على الســـعودية بعد 
أحداث 11 سبتمبر، وضعف وترهل نظام حكم 

حســـني مبارك في مصر، وانتهـــاج اإلمارات 
سياسة خارجية تقوم على التحفظ ومحاوالت 

لم الشمل.
لم يعد أي من هذه المحاور قائما اآلن.

عقـــاب قطر هـــو انعـــكاس لتراكـــم طويل 
في السياســـة األميركية تجاه منطقة الشـــرق 
األوســـط يقوم على تخفيف التواجد تدريجيا 
علـــى المدى البعيـــد. الرئيـــس دونالد ترامب 
يؤمـــن بضـــرورة اعتمـــاد دول المنطقة على 
قدراتها الذاتية التي استغرقت عقودا لبنائها. 
هـــذه السياســـة ال تضـــم مصر والســـعودية 
فحســـب، لكنها تشمل قطر أيضا. على قطر أن 

تواجه مصيرها.
الســـعودية اليوم ليســـت هي الســـعودية 
منذ عشـــرة أعـــوام. ثمـــة تغير فـــي العقيدة 
األساســـية للحكم مـــع صعود الجيـــل الثالث 
المتمثـــل في ولي ولـــي العهـــد األمير محمد 
بن ســـلمان. ال يبـــدو أن التـــردد التقليدي في 
التعامـــل مع األزمات مـــازال يتحكم في صانع 
القـــرار الســـعودي. األمـــور تتغير بســـرعة، 

وبنفس الســـرعة تتغير نظـــرة العالم القديمة 
للســـعودية. مصر واإلمارات بدورهما ليستا 
كالســـابق. هاتان دولتان تمتلـــكان إمكانيات 
هائلة، بشـــريا واقتصاديا وعســـكريا وأمنيا 
وفكريـــا. بيـــن القاهرة وأبوظبـــي اليوم رؤية 
تقـــوم على ضرورة التعامل مع لحظة الحقيقة 
التـــي يمثلهـــا تغليف المنطقـــة بفكر متطرف 
عمل اإلســـالميون واإلخوان على بنائه طوال 
العقديـــن الماضييـــن. هذه الرؤيـــة تقوم على 
بنيـــة تحتية أسســـتها اإلمارات منـــذ ما قبل 
اندالع ثـــورات ما يعرف بـ“الربيـــع العربي“، 
حيث كانت تواجه المشرع اإلسالمي/القطري 
وحدها في غياب القوتين الرئيســـيتين مصر 

والسعودية.
اليـــوم عادت هـــذه القوى معـــا لتلّقن قطر 
درســـا. هذه الدولة بدأت أخيرا تدرك حجمها 
الحقيقـــي. اكتشـــف القطريـــون العاديون أن 
مجـــرد إغالق معبـــر صغير علـــى الحدود مع 
الســـعودية كاف لكـــي يضـــع قطر على شـــفا 
االنهيار. اكتشـــفوا أيضا أنهم كانوا يعيشون 

وهما كبيرا متمثال في هذه الشـــركة العائلية 
التي تملـــك قطعة صغيرة مـــن األرض وعددا 
مـــن حقول النفط والغاز، وقد تصورت أن هذه 
مقومات كافيـــة كي تتحول إلى قـــوة إقليمية 
عظمـــى. لـــم يقل أحـــد للشـــعب القطـــري إن 
رجـــال أعمال في بلدان أخـــرى كثيرة يملكون 
شـــركات يعمل بها أضعاف عدد ســـكان قطر، 
ولديهم ثروة تســـتطيع أن تبنـــي كيانا يماثل 
في المساحة والقوة العسكرية دولة قطر كلها 

دون عناء.
هــــذه معركــــة مصيريــــة ستشــــكل مالمح 
زمــــن غيــــاب الوصاية على قطــــر. التنقل بين 
السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل في وقت 
واحد أفقد هذه الدولة الصغيرة رصيدها في 
الخليــــج. سياســــة الفهلوة واللعــــب بالثالث 

ورقات لم يعد لها مكان اليوم.
طــــوال عقدين لــــم تترك قطــــر للمنطقة أي 
خيارات. جاء يوم انعدام الخيارات أمام قطر 
واإلخــــوان والجزيــــرة. هذه المــــرة ينبغي أن 

يكون العقاب قاسيا.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

هذه المرة ينبغي أن يكون عقاب قطر قاسيا

قبلة نهاية الخدمة

[ قطر تعيش انتهاء زمن الوصاية األميركية عليها  [ الدوحة لم تفهم حجم وإمكانيات القوى الكبرى في المنطقة 
تضع األزمة غير املســــــبوقة بني قطر والســــــعودية واإلمارات ومصر والبحرين الدوحة في 
وضع حرج ال مخرج منه إال باالعتراف بفشــــــل سياساتها في معركة لم تعرف قطر كيف 
تلعب بأوراقها ولم تستوعب أن اجلبهة التي تقف فيها هي اجلبهة اخلاسرة ألنها تتناقض 

مع طبيعة املنطقة وتكتالتها وأمنها القومي.

وإيـــران  الســـعودية  بـــني  التنقـــل 
وتركيـــا وإســـرائيل في وقـــت واحد 
أفقد هذه الدولة الصغيرة رصيدها 

في الخليج

◄

أحمد حافظ

} القاهــرة – جـــاء قـــرار مصـــر المتضامـــن 
مع كل مـــن الســـعودية واإلمـــارات والبحرين 
بقطع العالقات الدبلوماســـية مـــع قطر ليعزز 
التفاهمات السياســـية ويسّطر مالمح سياسة 
دفاعيـــة جديدة في المنطقة، تجســـد في بعض 
مالمحها سياسة الدفاع العربي المشترك التي 

لطالما دعت إليها القاهرة.
وتأتي حالة العزلة التي فرضتها السعودية 
واإلمارات والبحريـــن ومصر واليمن على قطر 
داعمة لمواقف ســـابقة للقاهرة مـــن قطر التي 
تعتبـــر نظام عبدالفتاح السيســـي الذي جاءت 
بـــه ثـــورة شـــعبية قامت ضـــد حكـــم اإلخوان 

المدعومين من قطر، ”انقالبا“.
تأتي القرارات أيضا لتؤكد كيف أن قطر لم 
تقـــدر أهمية مصر في محيطهـــا وفي عالقاتها 
بالمملكـــة العربية الســـعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وال يأتـــي الموقف المصري 
الخليجـــي من تجربة القاهرة مـــع الدوحة إثر 
ثورة 25 يناير والدور الذي لعبته حركة حماس 
وقطر في دعم جماعة اإلخوان المســـلمين بكل 
الطرق، بل يأتي من قناعة تؤكد ما قاله الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بأن ”أمن مصر 
من أمن الخليج“، وما قاله قادة الخليج بدورهم 
بأن ”أمن الخليج من أمن مصر“، لم يكن مجرد 
تصريحـــات دبلوماســـية بل حقائـــق تاريخية 

وجغرافية وسياسية.
وقالت مصادر مطلعـــة بالقاهرة لـ“العرب“ 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  قدمـــت  مصـــر  إن 

والسعودية واإلمارات خالل األسابيع األخيرة 
جملـــة مـــن الوثائـــق والبراهيـــن المدعومـــة 
بالصور والفيديوهـــات والمكالمات الصوتية، 
وكلها تثبت قيام النظام القطري بدعم وتمويل 
الجماعـــات اإلرهابية داخـــل مصر وفي بعض 

الدول بالمنطقة.
وأضافت المصادر أن المعلومات المتعلقة 
ســـّهلت على القاهـــرة إدراج  بـ“إرهـــاب قطر“ 
الدوحـــة ضمـــن الـــدول المعاديـــة للتحالـــف 
المصري الخليجي، ودعمـــت الرؤية المصرية 
الخاصة بأن النظام القطري يســـعى إلى ضرب 
العمـــق العربـــي مـــن خاللها (مصـــر) لصالح 

تيارات اإلسالم السياسي.
وقالت القاهرة إنها قـــررت ”قطع العالقات 
الدبلوماســـية مـــع دولـــة قطر في ظـــل إصرار 
الحكم القطري على اتخاذ مســـلك معاد لمصر“ 
على حـــد تعبيرهـــا، متهمـــة الدوحـــة بـ“دعم 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، وعلى رأســـها تنظيم 
اإلخوان اإلرهابـــي، وإيواء قياداتـــه الصادرة 
بحقهـــا أحكام قضائيـــة في عمليـــات إرهابية 

استهدفت أمن وسالمة مصر“.
واعتادت الدوحة تســـخير آلتها اإلعالمية 
ضـــد مصر تحت دعوى ”إعادة الشـــرعية“ منذ 
اإلطاحـــة بنظـــام اإلخوان في ثـــورة 30 يونيو 
2013، ورغـــم تعهدها في العـــام 2014 أمام دول 
مجلـــس التعاون الخليجي بوقـــف تدخلها في 
الشـــؤون المصرية ومنع دعمها لإلخوان، فإن 
ذلك لـــم يمنعها مـــن تكرار الهجـــوم اإلعالمي 
ودعـــم الجماعات التي نفـــذت عمليات إرهابية 

كثيرة في مصر.

وكانـــت قطر تراهـــن على زعزعـــة النظام 
المصري بشـــتى الطـــرق، إما بدعـــم الحراك 
الشـــعبي لإلخـــوان بعد عـــزل الرئيس محمد 
مرســـي، وإما عبر تشويه صورة النظام، ومع 
الفشـــل فـــي الطريقين، تحول الـــدور القطري 
نحـــو دعـــم عمليـــات إرهابية إلظهـــار النظام 
الـــذي ورث الحكم من اإلخـــوان أنه عاجز عن 
تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار، وهو مـــا ضاق 
منه حلفاء مصر بالخليج ذرعا. ورأى حســـن 
أبوطالب، مستشـــار مركز األهرام للدراســـات 

السياســـية واالســـتراتيجية، أن قرار الخليج 
بقطع العالقات مع قطـــر يعكس صدق الرؤية 
المصرية فيما يخص اإلرهاب والدول الراعية 
له، وهو ما ســـاعد على تشكيل تحالف مصري 
خليجي ضـــد الـــدول الداعمة لإلرهـــاب مثل 
أن مصر  قطر وإيـــران. وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
كانـــت بحاجـــة إلـــى مثل هـــذه الخطـــوة من 
الحلفـــاء الخليجيين لترســـيخ رؤاها األمنية 
والدبلوماسية فيما يتعلق بوجود دعم قطري 

لجماعات اإلسالم السياسي.

وســـاعد رحيل الرئيـــس األميركـــي باراك 
أوباما الذي كان يدعـــم التوجه القطري الداعم 
لهـــذه الجماعـــات فـــي أن يزيـــد الخليـــج من 
حصاره للنظام القطري لصالح استقرار النظام 

المصري بحسب وصف أبوطالب. 
وتحدثت دوائر سياسية بالقاهرة لـ“العرب“ 
عن أن ما يجري حاليا من الخليج يمكن وصفه 

بأنه عملية عزل محكمة للنظام القطري.
ويرى متابعون أن خطورة الدوحة ليســـت 
فقـــط في نظامهـــا إنما في ذيولهـــا، على غرار 
اإلخوان والســـلفيين المتشددين (الجهاديون) 
وجزء من الجماعة اإلسالمية، ما يتطلب موقفا 

عربيا واحدا لمواجهة هؤالء.
وتوقعـــت مصـــادر أمنية مصريـــة أن تقوم 
وأيضـــا  والبحريـــن،  واإلمـــارات  الســـعودية 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة خـــالل الفترة 
المقبلة باتخـــاذ إجراءات أكثـــر صرامة تجاه 
هذه الجماعات، باعتبارها أكثر المهددين لألمن 
القومي، وألن الموقف من قطر أساسا يصب في 
هذا الســـياق لجهة دعمها لهذه الجماعات بما 

يسبب الفوضى ويهدد استقرار دول المنقطة.
ووصـــف هانـــي خـــالف، مســـاعد وزيـــر 
الخارجية المصري ســـابقا، الموقف الخليجي 
بأنـــه حكيـــم فـــي مواجهـــة مراهقة سياســـية 
طالما اشـــتكت منها مصر دون مجيب، معتبرا 
أن معاقبـــة قطر بهذا الشـــكل انتصـــار للنظام 
الخليجيـــة  للمســـاندة  وانعـــكاس  المصـــري 
للقاهـــرة فـــي الحرب ضـــد اإلرهاب والســـعي 
نحو االســـتقرار، موضحا أن ما يحدث ”تأديب 

وتهذيب حتى ترجع الدوحة إلى رشدها“.

تحالف مصري خليجي يحسم الدور اإلقليمي لقطر

عواصف غضب عربي تخيم على سماء الدوحة
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} مّرة أخرى يضرب اإلرهاب في قلب 
بريطانيا. بعد التفجير الذي استهدف حفلة 

موسيقية في مانشستر، هناك ثالثة أشخاص 
حاولوا دهس مارة عند  كانوا في ”فان“ 

”جسر لندن“ ثم نزلوا منه وهاجموا أبرياء 
مستخدمني سكاكني. كانت احلصيلة سبعة 
قتلى وعشرات اجلرحى بني أناس عاديني 
ذنبهم الوحيد أن لديهم حبا لثقافة احلياة 

وتعّلقا بها. هناك إصرار على االنتقام من دولة 
حضارية ذنبها الوحيد أنها أظهرت مقدارا 
كبيرا من التسامح مع اجلاليات األجنبية، 
ووّفرت لكل طالب جلوء هارب من األنظمة 

الدكتاتورية ما يحتاج إليه، مبا في ذلك فرص 
العمل والقدرة على االستفادة من نظامها 

التعليمي.
األكيد أن اإلرهاب لن يهزم بريطانيا. 

ستبقى لندن التي انتخبت رئيس بلدية مسلما 
من أصول باكستانية، اسمه صديق خان، رمزا 

ملقاومة اإلرهاب. كان مؤسفا أن صديق خان 
لم يستطع إظهار استيعابه الكامل ملعنى ما 

حدث في املدينة بعد احلادث الثاني من نوعه، 
خالل فترة قصيرة، إذ كان احلادث األول 

قرب مجلس العموم. لكن األمل يبقى معلقا 
على وجود مؤسسات بريطانية عريقة تعرف 

الدفاع عن الدميقراطية التي عمرها مئات 
السنني. كذلك، تعرف هذه املؤسسات كيف 

الرّد على اإلرهاب بعدم التراجع أمامه والقيام 
بعملية نقد للذات في مرحلة معّينة. ستشمل 

عملية النقد للذات، التي رّمبا بدأت فعال، مدى 
التقصير البريطاني في االستخفاف بظاهرة 
اإلرهاب، خصوصا لدى التساهل مع جماعة 
مثل اإلخوان املسلمني ولدت كل التنظيمات 

السّنية املتطّرفة من رحمها.
في انتظار كشف هوية املجرمني الذين 

هاجموا املارة فوق ”جسر لندن“، ليس 
مفهوما بعد كيف ميكن لشاب ليبي في الثانية 

والعشرين من العمر، هرب والده من نظام 
معمر القذافي وأّمنت له الدولة البريطانية كل 
األسباب التي جتعل منه إنسانا محترما، أن 
يفّجر نفسه باسم اإلسالم في حفلة موسيقية 
في مانشستر. ملاذا هذا الشاب حاقد كل هذا 
احلقد على املجتمع الذي ترّبى فيه وأّمن له 
حدا أدنى من احلياة الكرمية في حني كان 
والده في وضع ال يحسد عليه لو بقي في 

القذافي. ليبيا أيام ”جماهيرية“ 
هناك جانبان للمشكلة. يتعلق األول 

بتساهل السلطات البريطانية مع املدارس 
واملساجد التي ارتادها هؤالء الشبان، واآلخر 

برفض السلطات املختّصة اتخاذ إجراءات 
جذرية في حّق التنظيمات اإلسالمية املتطّرفة. 

تلك التنظيمات التي ولدت من رحم اإلخوان 
املسلمني حتديدا، بدءا بـ”القاعدة“ وصوال إلى 

”داعش“. من املضحك املبكي جلوء جماعة 
اإلخوان املسلمني إلى إدانة العمل اإلرهابي 

الذي تعّرضت له لندن إلظهار نفسها في 
مظهر من ال عالقة له باألسباب العميقة التي 
أوصلت قسما من املسلمني في بريطانيا إلى 

ما وصلوا إليه.
كانت بريطانيا تريد أن تظهر في كل 

وقت أنها مختلفة، وأن ال حدود للتسامح في 

اململكة املتحدة التي تعطي جنسيتها لكل من 
تتوفر لديه الشروط الالزمة للحصول عليها 

بغض النظر عن الدين واجلنس واللون. 
هناك قانون يسري على اجلميع في بريطانيا، 

ولكن هذا ال يعني أنه كان ضروريا في كل 
وقت كّل هذا التساهل مع اإلخوان املسلمني 

الذين تسّللوا إلى كل وسائل اإلعالم وراحوا 
يرّوجون ألفكارهم، عبر فضائيات تبث من 

العاصمة البريطانية أو حّتى من خالل هيئة 
اإلذاعة البريطانية ”بي. بي. سي“.

في إحدى املّرات، ظهر على شاشة 
”اجلزيرة“ من أستوديوهاتها في لندن ”شيخ“ 

مصري يدعى هاني السباعي لديه مركز 
دراسات يدافع بكّل بساطة عن إرهابي مثل 
أسامة بن الدن ويروج ألفكاره ولـ”القاعدة“. 
رّد على أحد محاوريه الذين اعترضوا على 
ما يقوم به بن الدن، الذي كان ال يزال حّيا، 

بأنه ال يدخل في جدل مع ”نصراني“. هكذا، 
صار كافيا أن يكون احملاور مسيحيا كي ال 
يعود يستحّق الرد عليه من السباعي. نعم 

حصل ذلك في لندن حيث هناك ”شيخ“ مصري 
ال يزال يقيم على حساب دافع الضرائب 

البريطاني ويسمح لنفسه بالدفاع عن مجرم 
وإرهابي مثل بن الدن ويرفض الدخول في 
حوار مع شخص عربي، من منطلق أّن هذا 
الشخص مسيحي. لم يقفل مركز الدراسات 

الذي كان ميتلكه هذا ”الشيخ“ ويدعى 
”مركز املقريزي للدراسات التاريخية“ إال 

في العام ٢٠١٥. ما هو مؤسف أكثر أن رجال 

من هذا النوع نعى مركزه في خطبة ال تزال 
على ”يوتيوب“ يهاجم فيها بريطانيا على 

طريقته وذلك على خلفية نشيد من األناشيد 
التي كانت تعتمدها ”القاعدة“ في حمالتها 

اإلعالمية.
كان هناك في كل وقت في بريطانيا 

بحث عن هوية جديدة ململكة يسير فيها 
الشرطي امللتحي إلى جـانب الشرطي العادي 

وتستقبلك شرطية جحمبة لدى وصولك إلى 
املطار. هناك رغبة بريطانية واضحة في 

تأكيد أن حتوالت جذرية طرأت على املجتمع 
البريطاني الذي صار مجتمعا متنوعا يحق 

فيه لكل فرد، حتى لو كان شرطيا، إظهار 
متّيزه، عبر حلية أو ما شابه ذلك. هذا شيء 

لكن السماح بتسّلل اإلرهابيني إلى مواقع 
حساسة وحمايتهم من مالحقة دول عـربية 

معّينة لهـم يظل شيئا آخر.
ال ميكـن للعمليـات اإلرهـابية أن تغّير 
شيئا في بريطانيا، بدليل أن االنتخابات 
النيابية ستجري في موعدها يوم الثامن 
من حزيران – يونيو. ولكن ال ميكن أيضا 
لألمور أن تبقى على حالها في بلد يتبّني 

فيه يوميا أن املتطرفني باتوا ميتلكون 
شبكات خاصة بهـم متكنهم من احلصـول 

على املـواد املتفجرة التي يحتاجون إليها. 
األخطر من ذلك، كما ظهر من جرمية ”جسر 

لندن“، أن هناك قدرة لدى اإلرهابيني على 
تنظيم صفوفهم. لم تعد العمليات اإلرهابية 
مقتصرة على أفراد يفجرون أنفسهم. هناك 

وهاجموا  ثالثة اجتمعوا وصعدوا في ”فان“ 
الناس الذين كانـوا يعبرون اجلسر في منطقـة 

معـروف أنها تضم عددا كبيرا من املطاعم 
واملالهي.

هناك بكل بساطة جزء مريض في املجتمع 
البريطاني املسلم. يقع قسم من املسؤولية في 

ذلك على السلطات البريطانية نفسها التي 
أرادت، رّمبا، استغالل املعارضة في بعض 

البلدان ألغراض خاصة بها. غّضت الطرف عن 
خطورة ما تبّثه فضائيات من لندن، وحتى عن 

تسلل متطرفني إسالميني إلى بعض وسائل 
اإلعالم، مبا في ذلك ”بي. بي. سي“ حتت 

حجة ”الرأي والرأي اآلخر“. هل تعيد بريطانيا 
النظر في هذه السياسة التي قد ال تكون بريئة 

بالضرورة؟
ثمة حاجة إلى إعادة النظر في هذه 

السياسة، أقّله من أجل التفّرغ ملعاجلة ظاهرة 
في غاية اخلطورة تتمثل في األسباب التي 

تدفع شبانا مسلمني من مواليد بريطانيا 
إلى االلتحاق بـ”داعش“ أو القيام بأعمال 
إرهابية داخل اململكة املتحدة نفسها. هذا 
سؤال يصعب في الوقت احلاضر اإلجابة 

عنه، وهو يشمل بالطبع سؤاال آخر من نوع 
ملاذا الباكستاني الذي هاجر إلى بريطانيا 

في األربعينات أو اخلمسينات أو الستينات 
من القرن املاضي شخص معتدل، فيما األبناء 

يستهويهم أسامة بن الدن ومن هم على 
شاكلته من الذين صنعهم في األصل اإلخوان 

املسلمون.

بريطانيا تحتاج إلى نقد للذات

{لست من دعاة تأجيل االنتخابات. أؤمن بالديمقراطية وبضرورة اإلدالء بأصواتنا، ونحن ندرك 

أن التصويت في االنتخابات من األمور التي يكرهها اإلرهابيون فهم يكرهون الديمقراطية}.

صادق خان
رئيس بلدية لندن

{جدية المملكة المتحدة في هزيمة األيديولوجيا التي تغذي اإلرهاب يجب أن تترافق مع عرقلة 

أو تقييد النشاطات التي تشرع تدمير بعض األشخاص لطريقة عيش مواطنيها}.

توم ويلسون
باحث في مؤسسة هنري جاكسون سوسايتي البريطانية

} االثنني املاضي كان اليوم املتمم للخمسني 
عاما األولى لكارثة ١٩٦٧. يطيب ملن عاشوا 

أجواء احللم السابق عليه أن يسموه 
”نكسة“، أما غير املثقلني باحللم الناصري 

فيرونه هزمية.
وأن يلقَب أعمى بالبصير ال يعني قدرته 

على الرؤية، وأن يسمى ما جرى في ٥ يونيو 
١٩٦٧ نكسة ال ينفي أنها هزمية. حتى لو 

استمر النظام، مستندا إلى اخلروج الكبير 
للجماهير في مصر والعالم العربي تطالب 
القائد املهزوم بالبقاء، فهذا الوعي الشعبي 
الفطري ال يعفي القيادة من املسؤولية عن 

”الهزمية“، وقد حتملها جمال عبدالناصر في 
خطاب التنحي.

لم تبدأ مقدمات ٥ يونيو بسحب القوات 
الدولية من سيناء. يسجل إسماعيل فهمي 

في مذكراته أن عبدالناصر ”اتخذ قرار طلب 
سحب قوات األمم املتحدة من سيناء دون 

استشارة أي شخص في وزارة اخلارجية.. 
أصدر تعليماته ببساطة إلى وزير احلربية 

لينقل الرسالة إلى اجلنرال ريكي كبير 
مراقبي األمم املتحدة“. وإمنا كانت 

الهزمية ثمرة دامية لتوحش وتغول ”دولة 
املخابرات“، وليس االصطالح جديدا، ولكن 
عمره من عمر الهزمية، إذ أطلقه عبدالناصر 

في مجلس األمة، في ما يشبه االعتذار 
عن سلوك ”دولة املخابرات التي تغلغلت 

وانحرفت.. أعتبُر أن هذه الدولة سقطت“، 
وإن لم يشر إلى مسؤوليته عن عدم االنسجام 
بني أجهزة الدولة، وجتاهل وزارة اخلارجية 

في أداء مهمة من صميم اختصاصها.
املقارنة بني مشهدين بينهما خمسون 
عاما ال تدعو إلى تفاؤل قريب. في يونيو 

١٩٦٧ كان في العالم العربي عرش واحد على 
األكثر يتحالف مع قوة عظمى تدير املشروع 
الصهيوني، وعرش واحد على األقل يتواطأ 

استعجاال لسقوط مصر عبدالناصر، أما 
تنظيم اإلخوان فانتشى بالهزمية تشفيا في 
التجربة الناصرية. وبعد ثالثني عاما على 
الهزمية سيقول الشيخ متولي الشعراوي 

في حوار تلفزيوني إنه علم بالهزمية وهو 
في اجلزائر، فسجد لله شكرا ”فرحت أننا لم 

ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، ألننا لو 
ُنصرنا ونحن في أحضان الشيوعية، ألصبنا 

بفتنة في ديننا، فربنا نزهنا“.
في يونيو ٢٠١٧ تفككت دول وانهارت 

جيوش في مقابل صعود سافر مليليشيات 
اختطفت دوال ورهنت شعوبا، وصارت أقوى 

من بقايا اجليوش النظامية، وأعلنت عن 
والء صريح عابر للحدود أو غائم موغل في 
األزمنة. كما غامت الرؤى عن الشعوب التي 
أجمعت منذ خمسني عاما على أن إسرائيل 

هي ”العدو“، وراهنت على احلرب وسيلة 
الستعادة األرض احملتلة. ومن السذاجة أن 

تستعاد األرض احملتلة في ظل فوضى تهدد 
بقاء الدول نفسها، بعد تفجر احلروب األهلية 

العربية، واختالق أعداء وهميني، وتناسي 
العدو القدمي القائم، واالستقواء على جار 
األمس بصفقات أسلحة رمبا لن تخرج من 

املخازن.
في يونيو ٢٠١٧ تواصل ٢٢ دولة عربية 

توسلها إلى إسرائيل لكي تعود إلى خطوط 
٤ يونيو ١٩٦٧. موقف رسمي معلن منذ القمة 

العربية في بيروت ٢٠٠٢ ويكتسب حاليا 
مظلة أميركية، أما غير املعلن فهو ترتيبات 
مع إسرائيل، وعالقات اقتصادية وزيارات 

ال تخلو من الود، وإنفاق ببذخ يغطيه إعالم 
احترافي حتقيقا لرغبة غير خفية في سقوط 

مصر لكي تضبط إيقاعها على التوقيت 
األميركي، وكأنها خرجت من الفلك األميركي.

”في ذكرى خمسني عاما ”على“- األكثر 
دقة ”من“- هزمية العقل العربي واجليوش 

العربية، لم تفكر عاصمة عربية في تنظيم 
ندوة علمية تبحث أسباب الهزمية وتفكك 
عناصرها، وفي مقدمتها تغييب املواطن 

الفرد الواحد األحد لصالح اجلهاز األمني 
الباطش، وهل تراجعت هذه العناصر أم 

تضاعفت؟ العالم العربي ال ينقصه التسليح 
العسكري، ولكنه يفتقر إلى التسّلح بالوعي 
احلضاري بداية باحلق اآلدمي في الصحة 
والتعليم والثروة والعمل، وإطالق طاقات 

اخليال وفتح آفاق احلريات وتكافؤ الفرص 
في تولي الوظائف من أدنى السلم إلى أعاله.
ال مجال ألي خيال أو تقدم في ظل حتالف 

نظام بوليسي مع جماعة بوليسية. في 
نهاية أكتوبر٢٠١٠ هاجمت إسرائيل ”أسطول 

احلرية“ املتجه إلى قطاع غزة، وكان يضم 
سفن إغاثة منعتها قوات مشاة البحرية من 

الوصول إلى القطاع وأوقعت قتلى وجرحى. 
وفي مظاهرات بالقاهرة احتجاجا على هذه 

البلطجة اإلسرائيلية هتف اإلخوان بفداء 
فلسطني وغزة بالروح والدم، وقدموا التحية 

لرجب طيب أردوغان، متجاهلني استمرار 
تركيا أكبر حليف اقتصادي وعسكري للعدو 

الصهيوني. ولم تتردد فصائل اليسار في 
تسمية األشياء بأسمائها؛ فحصار غزة 

ليس عمال ارجتاليا تقوم به إسرائيل التي 
استمرأت قتل مواطنني وجنود مصريني 
على احلدود املصرية الفلسطينية، وفي 

السنوات العشر األخيرة حلكم حسني مبارك 
قتل اجليش اإلسرائيلي أكثر من ٢٠ مصريا 

منهم ١٣ ضابطا ومجندا، استشهدوا في غير 
حرب، كما استشهد مواطنون وهم يجمعون 

الزيتون، وأطفال يلعبون أمام بيوتهم في 
رفح. ومع كل جرمية نكتفي بضبط النفس، 

في عجز وتواطؤ صامت مع القتلة. في 
املظاهرة قال كمال خليل إننا لن نتمكن من 

حترير فلسطني وتقدمي مساعدة حقيقية 

ألهلنا في غزة، ”إال إذا احتدنا كلنا من أجل 
إسقاط نظام الدكتاتور حسني مبارك“، 
وهتف بسقوط مبارك، فاعترض ممثلو 

اإلخوان في املظاهرة وغيروا الهتاف، فصار 
”على غزة رايحني شهداء باملاليني“.

في ٩ أبريل ٢٠٠٣ سقطت بغداد واختفى 
صدام حسني. وفي ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ قتل معمر 

القذافي. اختفاء بال وداع وموت بال عزاء، 
بعد طّي صفحة دامية لم حتث مواطنا على 
املناداة ببقاء هذا أو الترحم على ذاك. من 

حسن حظ عبدالناصر أن الشعب عصمه من 
مصير مماثل خططت له القوى اإلمبريالية، 
رغبة في ضرب جتربة وطنية في االستقالل 

السياسي واالقتصادي تشمل تعميم التعليم 
وحتديث الصناعة والزراعة، ليلحق مبصير 

محمد علي، ولكن الشعب املقهور احملروم 
من ثمار دولة الباشا لم يخرج لنصرته 

على القوى اإلمبريالية عام ١٨٤٠، وانحاز 
إلى عبدالناصر رغم املعاناة من ”دولة 

املخابرات“، واستعلى على األلم، متوعدا 
باحلرب.

بقيت من محمد علي وعبدالناصر 
واالحتاد السوفييتي أفكار ميكن تطويرها، 

ولكن التجارب الثالث جتاهلت فطرة اإلنسان 
الفرد على احلرية، فلم تصمد في مواجهة 
قوى الرأسمالية، ولم تكن اآللة البوليسية 

إال أداة إلطالة عمر التجربة إلى حني. تؤكد 
هذه التجارب أن حرية املواطن يجب أن 

تكون مقدسة، وأن تقدم على أي شيء يطلق 
عليه استسهاال ”املصلحة العليا للدولة“، 

وأن املعركة احلضارية والعسكرية مع العدو 
ال بد أن يخسرها شعب يشعر بالتهميش 

واإلهانة ويهدد باالعتقال وال يثق في اجلهاز 
القضائي، فاألحرار وحدهم ينتصرون، أما 

وينهزمون،  غيرهم فسوف ”يعيدون السنة“ 
ويبحثون للهزمية عن اسم آخر.

يونيو 1967.. يونيو 2017.. هزيمة مقيمة

العالم العربي ال ينقصه التسليح 

العسكري، ولكنه يفتقر إلى التسلح 

بالوعي الحضاري بداية بالحق اآلدمي 

في الصحة والتعليم والثروة والعمل، 

وإطالق طاقات الخيال وفتح آفاق 

الحريات وتكافؤ الفرص في تولي 

الوظائف من أدنى السلم إلى أعاله

هناك بكل بساطة جزء مريض في 

المجتمع البريطاني المسلم. يقع قسم 

من المسؤولية في ذلك على السلطات 

البريطانية نفسها التي أرادت، ربما، 

استغالل المعارضة في بعض البلدان 

ألغراض خاصة بها

سعد القرش
روائي مصري

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني
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آراء
} ”ما ُخلَق للزحِف.. ال ُميكن أن يطير“.

رمبا كان هذا هو التوصيف الدقيق للحالة 
القطرية اآلن بعد القرارات املوجعة التي 

اتخذتها ثالث دول خليجية ومعها مصر ودول 
أخرى، في ما يشبه إعالن حرب على نظام في 
الدوحة، أصبح ”ورمًا“ يجب استئصاله بعد 
أن فشلت كل مسكنات ”تبويس اللحى“، ومع 
ذلك فإن السؤال املوجع: هل قرارات ما بعد 

فجر اإلثنني، وليدة اللحظة، أم أن لها خلفيات 
أكثر مأساوية طيلة أكثر من عقدين، تزامنت 

مع ما يشبه التوافق اإلقليمي- ورمبا الدولي- 
على أن يدفع الالعبون بالنار ثمن ما اقترفوا؟ 
هذه النقطة األخيرة بالذات هي مربط الفرس 

األكثر أهمية.
قبل أكثر من ٧ أشهر، قال لي صديق عزيز 

إعالمي بريطاني في مراسالت أحتفظ بها، 
إن عواصم غربية ضاقت ذرعا بالتصرفات 

القطرية، وإن أجهزة استخبارات رصدت 
تورطا قطريا مباشرا في دعم جماعات 

وتنظيمات اإلرهاب ليس في الشرق األوسط 
فقط، ولكن في عواصم كثيرة. وقال لي انتظر 
سأزور القاهرة قريبا وأطلعك على ما لدي من 

تفاصيل.
وبعدها بأسابيع وقبل أربعة أشهر 

تقريبا، جاء فعال في زيارة سريعة، والتقيته 
٤ مرات. قال لي انتظر نهاية النظام القطري 

بحلول أواخر أبريل أو مايو؟ استغربت 

للغاية وذهلُت من املعلومات التي تضمنت 
تدخال قطريا مباشرا لبث الفتنة وإسقاط 
دول خليجية وعلى رأسها اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وعن مصر قال لي: مصر هي العدو الرئيسي 

لقطر بعد السعودية مباشرة. وشرح لي 
الكثير.

املفاجأة أنه قال لي إن صديقا مقربا 
منه حضر اجتماعا سريا في لندن لعدد من 

مسؤولي املخابرات الغربيني كانوا يناقشون 
خطورة قطر وارتباطها بإرهابيني وثبوت 

متويلها لهم. وأضاف أن مصر قدمت ملفا هو 
األخطر بالوثائق شرائط الفيديو واملكاملات 
املسجلة تؤكد رعاية قطر لإلرهاب في مصر 
وفي عواصم خليجية وعربية وغربية، وأن 
نسخا من هذا امللف لدى دول خليجية مثل 

السعودية واإلمارات والبحرين والكويت.
األكثر أن مسؤوال استخباراتيا فرنسيا 

حضر االجتماع، وسرب نهاية ”القضية 
القطرية“ بحلول نهاية أبريل أو مايو ٢٠١٧؛ 

وأن الشيخ متيم سيكون في ذمة التاريخ.
لألمانة أخذته والتقينا مبكتب مسؤول 
مصري رفيع جدا. وجلسنا لثالث ساعات 

في نقاش ساخن نستمع ونحلل ونستقرئ. 
عن نفسي كانت داخلي شكوك كبيرة في 

إمكانية حدوث ذلك. ولكن صديقي البريطاني 
كان متأكدا من السيناريو مراهنا على غباء 

القيادة القطرية وسوء نواياها جتاه دول 
اخلليج املركزية وتآمرها الواضح والفاضح.

وملا سألته ملاذا هذا التأكيد على لسان 
املسؤول االستخباري الفرنسي حتديدا، 
قال إن فرنسا بعد حكم الرئيس األسبق 

نيكوال ساركوزي، تعاني من تغلغل قطري 
واضح باستخدام املال والرشوة السياسية، 
ودعم ملتشددين وجماعات إسالمية أصولية 
وشرائهم بالرياالت القطرية، زاد من حفيظة 

فرنسا خاصة مع تزايد عمليات إرهابية هناك.
طيلة األيام املاضية كان الصبر املصري 

الدوحة يثير التعجب. ولم  على ”صبيان“ 
يدِر أحد أن سيناريو الغباء لدى صانع 

القرار القطري يتفاقم ويجهز لنفسه مزيدا 
من األكفان. ومع بداية التوتر اخلليجي 

مع الدوحة، بدا متيم قطر كحفار قبور في 
ق أن بإمكانه  أعتى حاالت شبقه، وكأنه صدَّ

االستمرار في مناطحة زعامات خليجية 
راسخة، ودول تاريخية تركت له احلبل ليلفه 

أكثر حول عنقه.
وعندما وصل الشيخ محمد بن زايد، 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، إلى الرياض قبل أيام، قلت في 

سّري إننا نتجه نحو حلظة الصفر. وملا جاء 
وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير إلى 

القاهرة التي سبقها بزيارة اجلزائر وتونس، 
وقبله ولي ولي العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان وزيارته املفاجئة لروسيا ولقائه 
الرئيس فالدميير بوتني، تأكدت أن الصبر 

اخلليجي املصري على الدور التخريبي 
القطري قد جتاوز منتهى االحتمال، ولم تبق 
سوى ساعات على اكتمال الترتيب ملقدمات 
الزلزال املدوي، خاصة وأن القيادة القطرية 
ركبت رأسها وصدقت نفسها، ولم تقدم أي 
تبرير رسمي منطقي من الديوان األميري 

للتصريحات املتعجرفة يحتوي األمر.
قطر معزولة برا وبحرا وجوا، وكارثة 

اقتصادية ستضرب قطاع الطيران واألعمال، 
بالتزامن مع ما يشبه حتديد إقامة مواطنيها 

الذين تتزايد الشكوك في عدم تذمرهم ومتلمل 
أجنحة أخرى وخاصة جناح آل أحمد الذي مت 

االنقالب عليه، وكذلك تشكيل جبهة معارضة 
من أمراء ونافذين ألول مرة ضد هيمنة 

الشيخة موزة ومستشاري السوء من عزمي 
بشارة إلى عبدالله العذبة. وكلها تشكل أحزمة 

ضاغطة لتغيير داخلي من هيكل األسرة 
احلاكمة نفسها أوال، حيث ال أمل في حترك 
شعبي أو انقالب عسكري لعوامل متعددة 

ورمبا مضحكة.
أخيرا وفي ليلة اختفاء اجلرذان السياسية 

واإلعالمية، أجد نفسي مدينا لصديقي 
اإلعالمي البريطاني (D.M) وأعترف له على 

املأل، ورمبا يقرأ رسالتي اآلن بأنه كسب 
الرهان.

صفعات ما بعد {الفجر}.. سيناريو ما قبل اختفاء الجرذان

{قـــرار مصـــر وعدد من الدول العربية بمقاطعة قطر دبلوماســـيا جاء في الوقت المناســـب بعد 

إعالن أكثر من تحذير لها ومنحها أكثر من فرصة}.
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قطر اآلن معزولة برا وبحرا وجوا، وكارثة 

اقتصادية ستضرب قطاع الطيران 

واألعمال بالتزامن مع ما يشبه تحديد 

إقامة مواطنيها الذين تتزايد الشكوك 

في عدم تذمرهم

مع ما حققته في حرب 1967، نقلت 

إسرائيل النقاش حول وجودها، إلى 

النقاش حول شكل هذا الوجود أو 

حدوده، ومن مسألة النكبة إلى مسألة 

األراضي المحتلة، ومن ملفات 1948 

إلى ملفات 1967

} خمسون عاما مضت على حرب يونيو 
١٩٦٧، التي انتهت في ستة أيام، ورّسخت 
وجود إسرائيل، وأكدت جناحها في إقامة 
دولتها قبل عقدين (١٩٤٨)، األمر الذي كان 

موضع استخفاف وجتاهل من النظام العربي.
لم يكن انتصار إسرائيل في تلك احلرب 
مبثابة فوز عسكري كبير فقط على جيوش 

عدة دول عربية، وال سيما على عنتريات 
أنظمة تغطت بالقومية وكرست االستبداد، 

وإمنا كان نصرا سياسيا كبيرا لها، فضال عن 
عوائده االقتصادية، هذا إضافة إلى معانيه 

بالنسبة لوجودها ومكانتها في العالم. 
فمع ما حققته في احلرب املذكورة نقلت 

إسرائيل النقاش حول وجودها، شرعيته 
واستمراريته، إلى النقاش حول شكل هذا 
الوجود أو حدوده، ومن مسألة النكبة إلى 

مسألة األراضي احملتلة، ومن ملفات ١٩٤٨ إلى 
ملفات ١٩٦٧. أي إن نتائج هذه احلرب التي 

ضاعفت مساحتها ثالث مرات، أجبرت النظام 
العربي على وضع فكرة إنهاء وجودها جانبا، 
باالعتراف بها، مباشرة أو مداورة، وبالتركيز 

فقط على إنهاء احتاللها لسيناء واجلوالن 
والضفة وغزة. كما أن معنى إسرائيل بالنسبة 

لليهود فيها، ويهود العالم، بات مختلفا أو 
محسوما جلهة تعزيز الثقة بها، إضافة إلى 

أن ذلك عزز مكانتها اإلقليمية والدولية.
مع كل ذلك فإن وضع إسرائيل بعد هذه 

احلرب انطوى على مفارقات كثيرة أيضا، فهي 
وحدت الشعب الفلسطيني في ٤٨ والضفة 
وغزة، ووجدت نفسها إزاء معضلة تتعلق 

بتعّذر كونها دولة يهودية، مع إضافة أعداد 

كبيرة من الفلسطينيني، بحيث بات عددهم 
اليوم في فلسطني التاريخية يعادل عدد 

اليهود فيها، وفوق ذلك فإن إسرائيل املتجبرة 
غير قادرة على فرض إمالءاتها عليهم.

ومن نواح أخرى، ومع أن إسرائيل أضحت 
بعد هذه احلرب دولة قوية ومتفوقة ومستقرة 
وسط العالم العربي إال أنها بدت أيضا، قلقة 
على مصيرها وحائرة بالنسبة ملستقبلها، ال 

سيما بني كونها دولة دينية أو دولة علمانية، 
وبني كونها دولة دميقراطية ملواطنيها اليهود، 
ودولة عنصرية إزاء مواطنيها أو املقيمني في 
املناطق التي تسيطر عليها من الفلسطينيني، 

وبني كونها دولة رفاه اجتماعي وكونها 
دولة رأسمالية مبعنى الكلمة. وفي مراحل 
أخرى بدت إسرائيل احلريصة على تأكيد 

انتمائها إلى الغرب أكثر دولة يحرص الغرب 
على انتقادها واعتبارها عبئا عليه، سياسيا 

وأخالقيا وأمنيا.
انتهت حرب يونيو في ستة أيام، لكن 

مفاعليها لم تنته بعد، فإسرائيل أضحت إزاء 
مشكلة في داخلها، وإزاء مشكلة مع العالم 
احمليط بها، ففي داخلها باتت االجتاهات 

القومية الدينية تعزز وضعها على حساب 
ترويجها لذاتها كدولة ليبرالية ودميقراطية، 

كما باتت إزاء مشكلة االستيطان في األراضي 
احملتلة، وإزاء انكشافها في العالم كدولة 

استعمارية وعنصرية تسيطر على شعب آخر 
بالقوة. واملعنى أن بقاء فلسطينيي الضفة في 

أرضهم هو بحد ذاته مشكلة إلسرائيل، األمر 
الذي باتت تصفه مبصطلحات عنصرية مثل 

اخلطر الدميغرافي أو القنبلة الدميغرافية.

أيضا تبدو مشكلة إسرائيل في أنها 
لم تستطع ترجمة انتصارها العسكري في 
يونيو ١٩٦٧ سياسيا ولم حتاول استثماره 

إليجاد نوع من تسوية مع محيطها، أما 
الفلسطينيون الذين عملت إسرائيل على نفي 

وجودهم بعد النكبة، فإن نتائج حرب ١٩٦٧ 
أعادتهم إلى الوجود على شكل حركة حترر 

في اخلارج، وعلى شكل خطر دميوغرافي في 
الداخل أي في األراضي احملتلة.

بعد مرحلة احلرب الباردة، ومنذ مطلع 
التسعينات، لم تستطع إسرائيل استيعاب 
املتغيرات والتطورات احلاصلة في العالم، 

بدءا من انهيار االحتاد السوفييتي (السابق) 
وهيمنة الواليات املتحدة كقطب أوحد على 

النظام الدولي، مرورا بانطالق مسارات 
”العوملة“، وصوال إلى إطالق عملية التسوية 
في الشرق األوسط من مؤمتر مدريد (أواخر 

العام ١٩٩١) ثم من اتفاق أوسلو (١٩٩٣). 
فكما حصل إبان مرحلة احلرب الباردة فإن 
إسرائيل لم تعمل على االستفادة من مرحلة 

القطب األميركي األوحد، ولم حتاول استغالل 
كل هذه التطورات لتطبيع وجودها في املنطقة 

وترسيخ شرعيتها فيها، عبر التوجه نحو 
نوع من املصاحلة مع التاريخ واجلغرافيا 
والبشر فيها، مستغلة االحتضان الدولي 

لعملية التسوية، وضمان الواليات املتحدة 
ألمنها وتفوقها في املنطقة، وضمن ذلك تلقف 

مبادرة السالم العربية (بيروت ٢٠٠١).
والواقع فإن إسرائيل بدءا من ذلك ازدادت 
غطرسة وتعنتا وعتوا مبمارساتها الوحشية 

جتاه الفلسطينيني ومبحاوالتها فرض 

إمالءاتها عليهم، كما باستهتارها مبسارات 
التسوية والتطبيع مع العالم العربي، بل إنها 

باتت من أهم عوامل انهيار مشروع النظام 
الشرق أوسطي الذي حاولت الواليات املتحدة 

إقامته في املنطقة، في تلك الفترة، إبان عهد 
الرئيس األسبق بيل كلينتون.

في هذه املرحلة أيضا يبدو أن الغرور 
والصلف يأخذان بإسرائيل، ال سيما وهي في 

ظل حكومة ليكود املتطرفة بزعامة بنيامني 
نتنياهو، توهما منها بأنها تستطيع استثمار 

االنهيار الدولتي واملجتمعي في بلدان 
املشرق العربي، وتركيز العرب جهودهم على 

درء اخلطر اإليراني، ال سيما في إصرارها 
على ممانعة قيام دولة فلسطينية مستقلة، 

وعلى االعتراف بها كدولة يهودية، ورفضها 
تقدمي أي تنازالت سياسية للدول العربية 

مقابل التطبيع، أو مقابل ما يسمى السالم 
االقتصادي املطروح حاليا.

باختصار حرب يونيو أدخلت إسرائيل 
إلى التاريخ وأخرجت النظام العربي منه، 

لكن إسرائيل ال تستطيع االستمرار على هذا 
النحو، معاندة حقائق التاريخ واجلغرافيا 

والبشر في منطقة وفي عصر، ال ميكن التكهن 
مبا يخبئانه لها ولغيرها.

خمسون عاما على حرب يونيو

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

نتج عن التسامح البريطاني المبالغ 

فيه، أو التسامح غير المسؤول، مزيد 

من التعصب اإلسالمي أدى إلى تشجيع 

من كانوا يضمرون تطرفهم وحقدهم 

إلى الخروج إلى العلن

} هل يكفي إشعال شمعة وترديد بعض 
الصلوات على أرواح الضحايا بعد كل عملية 
إرهابية يرتكبها جنود اإلسالم السياسي في 

الغرب؟ وهل هو جاد ذلك القول االنهزامي 
الذي يردد في كل مرة بأنه ينبغي أن تتعلم 
املجتمعات كيف تتكيف مع اإلرهاب اإلسالمي؟
على البريطانيني أن يتخلصوا من موقفهم 

املهادن الذي قايضوا به طويال أمن بالدهم 
على حساب قيمهم وأمن البلدان األخرى، 
وأن يكونوا من اآلن فصاعدا قادرين على 

الوقوف وجها لوجه أمام الذين يهاجمونهم 
في عقر ديارهم، وأن يفهموا أن منطق اإلسالم 
الراديكالي هو السيطرة وفرض الشريعة. وال 
هدف جلنوده في بريطانيا والغرب كله سوى 

تدمير ما بناه البريطانيون والغربيون من 
حضارة قلبها التسامح والتعدد واالختالف.
حاول كثيرون ومنهم بريطانيون إيجاد 

أسباب العتداءي باريس ونيس وغيرهما 
من االعتداءات اإلرهابية في فرنسا، مركزين 
على الئكية فرنسا وتضييقها على املسلمني 

كمنع احلجاب في املدارس والبرقع في 
الفضاء العام، وها هي االعتداءات في لندن 

ومانشستر تؤكد العكس إذ ال الئكية على 
الطريقة الفرنسية في بريطانيا، وال منع 
حلجاب أو برقع، فاملسلمون يعيشون في 

ما بينهم ويطبقون شريعتهم في بعض 
املناطق اخلاصة بهم ويتمتعون بحرية 

دينية كغيرهم من البريطانيني وكل هذا لم 
يشفع للدميقراطية البريطانية ورحابة صدر 

اإلنكليز.
وال يخفي األصوليون أهدافهم، يكفي 

فقط االطالع على خطاباتهم املؤسسة لدى 

جماعة اإلخوان املسلمني وفتاوى ما يسمى 
باملجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث املرابط 
في عاصمة أيرلندا دبلن، وما ينشره اليوم 

اجلنود اإلسالميون على الشبكة العنكبوتية 
لنعرف مدى اخلطر الذي يحوم على الشعب 

البريطاني وثقافته.
لقد نتج عن التسامح البريطاني املبالغ 

فيه، كي ال نقول التسامح غير املسؤول، مزيد 
من التعصب اإلسالمي وأدى إلى تشجيع من 

كانوا يضمرون تطرفهم وحقدهم إلى اخلروج 
إلى العلن، حيث تقول التقارير األمنية إنه مت 
حتديد قائمة تتكون من ٢٣٠٠٠ من املنتسبني 
إلى الفكر اإلسالمي في اململكة املتحدة ميكن 

أن يقوموا بأعمال عنف أو يساندونها في 
أي حلظة، من بينهم ٣٠٠٠ مصنفون ككائنات 

عنيفة جدا. وكل هؤالء يستغلون مبدأ 
احلرية في الدميقراطيات الغربية وقوانينها 

الوضعية التي يكرهونها، والتي متنع اعتقال 
األشخاص ما داموا لم يقوموا باجلرم، ومن 
هنا يصعب جتنب االعتداءات ويبقى مجال 

التحرك واسعا لإلرهابيني وسيرتكبون جرائم 
بال حدود إذا لم تتدارك بريطانيا األمر، 

وتعيد النظر في ترسانتها القانونية لتتالءم 
مع أوضاعها األمنية اجلديدة التي خلقها 
اإلرهاب اإلسالمي. ينبغي البدء مبحاربة 

الذين يروجون لأليديولوجيا اإلسالمية سواء 
على اإلنترنت، أو في املساجد أو احلسينيات 
والذين يحرضون على العنف بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة.
ومن البديهي أن يكون الرد على اإلرهاب 

اإلسالمي أمنيا واستخباراتيا وعسكريا، 
ويجب فعل كل شيء من أجل إحباط العمليات 

اإلرهابية الهمجية التي ينوي القيام بها 
اجلهاديون الدواعش، ولكن كل ذلك ال ينبغي 

أن يؤدي إلى إهمال الكفاح السياسي والفكري 
الصارم ضد اإلسالم الراديكالي واجلهر بأن 
السلفية هي قاعة انتظار اإلرهاب اإلسالمي 
الفعلي والتعامل معها على أنها إرهاب قادم.
يبدو أن شيئا ما قد تغير بعد االعتداءات 
األخيرة في البلد وبدأت السلطات البريطانية 

تنظر إلى الواقع كما هو ولو بعني واحدة، 
وأصبحت تربط بني اإلرهاب والسلفية، حيث 
اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن السيل 
قد بلغ الزبى، في إشارة إلى استفحال ظاهرة 
التطرف االسالمي في بريطانيا، معترفة بأن 
السلطات البريطانية قد تساهلت مع صعود 
احلركات اإلسالمية ولكن من دون أن تضيف 

بأن تلك السلطات تركت السلفية تسيطر على 
أحياء بكاملها وتخضعها أحيانا ألحكام ما 

يسمى شريعة إسالمية عن طريق محاكم 
إسالمية موازية للمحاكم البريطانية العريقة.

الوزيرة األولى أعادت النظر في الفصل 
اإلثني الذي مييز املجتمع البريطاني، 

حيث تعيش كل إثنية مستقلة عن االثنيات 
األخرى، تتجاور وال تختلط. فهل هي يقظة 
حقيقية أم مجرد تصريحات ضمن احلملة 

االنتخابية؟ وهل بدأ البريطانيون يشددون 
على ضرورة احترام القوانني الوضعية ألنهم 

أدركوا اخلطر اإلسالمي الذي يهدد اململكة 
املتحدة، وتوصلوا عن طريق التجربة العنيفة 

التي يكابدون بأنه من غير املمكن أن تكون 
اجلماعاتية أو الطائفية االجتماعية مشروع 

مجتمع سلمي، بل هي مصدر هام من مصادر 
احلرب األهلية؟

هل انتبه البريطانيون أخيرا

حميد زناز
كاتب جزائري
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اقتصاد
{الفلبين منعت مؤقتا مواطنيها من الســـفر إلى قطر للعمل بســـبب التداعيات المقلقة لقطع 

عدة دول عربية عالقاتها الدبلوماسية مع الدوحة}.

سيلفستر بيلو
وزير العمل الفلبيني

{قيمة الصفقات العقارية تراجعت خالل شـــهر مايو الماضي بنســـبة 33 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 5.04 مليار دوالر}.

بيانات رسمية
وزارة العدل السعودية

حممد بن احممد العلوي

} الربــاط - أكـــد اقتصاديـــون لـ”العرب“ أن 
انضمـــام املغـــرب إلى املجموعـــة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا ”ســـيدياو“ يعّد دفعة مهمة 
في اجتـــاه تعميـــق تواجده كفاعل أساســـي 
ومؤثر داخل هـــذه املجموعة، وفرصة لتطوير 

قدراتها التنموية.
واعتبـــروا أن جولة العاهـــل املغربي امللك 
محمـــد الســـادس التـــي قـــام بها فـــي الفترة 
املاضيـــة في دول غـــرب أفريقيـــا فتحت آفاقا 
جديدة لالقتصـــاد املغربي، وتوجت في نهاية 

املطاف بقبول عضوية الرباط في املجموعة.
”كل  إن  أبوالعـــرب،  عبدالنبـــي  وقـــال 
الشـــروط متوفرة النضمام املغرب للمجموعة 
االقتصادية من حيـــث حتقيقه لفرص التبادل 
التجاري والتكامل االقتصادي، واالستثمارات 

التي ستتطور بشكل ايجابي“.
وســـيكون علـــى املغـــرب بعـــد االنضمام 
النهائـــي املصادقـــة على النظام التأسيســـي 
واملنظومة القانونية والتجارية واالقتصادية، 
للمجموعة، وكذلك الوحـــدة اجلمركية وحرية 

تبادل البضائع واألموال.
وأبرز وزير الشـــؤون اخلارجية والتعاون 
الدولي، ناصر بوريطة، أنه باتخاذ هذا القرار، 
تكون املرحلة السياســـية التي أعلن مبوجبها 
رؤســـاء وحكومات دول ”سيدياو“ عن قبولهم 

سياسيا بانضمام املغرب قد استكملت.
وأوضـــح بوريطـــة أنـــه علـــى املســـتوى 
االقتصـــادي يعـــّد املغـــرب اليـــوم املســـتثمر 
األول فـــي املنطقة حيث يتركـــز ما يناهز ثلثي 
االستثمارات األجنبية اخلارجية للبالد هناك.

وأعطت املجموعـــة االقتصادية التي تضم 
15 بلدا في قمة عقدتها في العاصمة الليبيرية 

مونروفيـــا األحد املاضـــي، موافقتها املبدئية 
على طلب انضمام املغرب إليها، حســـبما ورد 
في البيان اخلتامي بعد نحو ثالثة أشـــهر من 

تقدمي الرباط طلب االنضمام.
وتشـــكل املوافقة املبدئية خطوة كبيرة في 
اجتاه انضمام املغرب إلى هذا التكتل ومرحلة 

تعبد الطريق نحواالندماج.
وقـــال اخلبير االقتصـــادي املغربي يونس 
إن ”املغـــرب لديـــه خبرة  بلفـــالح لـ”العـــرب“ 
اقتصاديـــة كبيـــرة ميكـــن أن تســـاعده علـــى 

النجاح في هذه املنطقة“.
وأكـــد أن للمغرب ســـمعة طيبـــة في قطاع 
البنـــاء والعقار مع ما حققه في الكوت ديفوار 
والغابـــون من منجـــزات ســـكنية، إضافة إلى 
وجـــود فرصة اســـتثمارية هامة في ما يخص 
الطاقات املتجـــددة، فاملغرب من الدول الرائدة 

في هذا املجال.
وكان قـــادة املجموعة قد درســـوا عددا من 
القضايا بينها طلب انضمام املغرب املرشـــح 
لذلك رســـميا منذ فبرايـــر املاضي، بعد عودته 
لالحتـــاد األفريقي في يناير، وطلب منح وضع 
مراقـــب لتونس والنظر في اتفاق شـــراكة مع 

موريتانيا.
وذكر البيان أن ”قادة دول املجموعة عّبروا 
عـــن دعم عـــام لطلب املغـــرب، نظـــرا للروابط 
القويـــة واملتعددة األبعـــاد التـــي تقيمها مع 

الدول األعضاء“.
وطلـــب قادة الـــدول من املفوضية دراســـة 
تبعات انضمـــام املغرب وفق بنـــود اتفاقيات 
املجموعة االقتصادية لغـــرب أفريقيا وعرض 

نتائج ذلك في القمة املقبلة للمنظمة.
وحظي طلـــب املغـــرب بتأييد واســـع من 
الكـــوت ديفـــوار إلـــى نيجيريـــا والســـنغال 

وســـيراليون وغامبيا وبوركينا فاســـو، وفق 
مصادر دبلوماسية مغربية حضرت القمة.

وعّبر العاهل املغربي امللك محمد السادس 
عن ارتياحه للقرار. وقال إنه ”بعد ســـتة أشهر 
من عودته إلى االحتاد األفريقي، ينضم املغرب 
إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا“.

وأضاف إن ”مجموعة غرب أفريقيا ستشكل 
محورا أساســـيا في العالقـــات األفريقية وفي 

التحديات التي تواجهها القارة“.
واعتبر اقتصاديون، انضمام الرباط لتكتل 
”ســـيدياو“ مكســـبا للمغـــرب وفرصـــة كبيرة 
بالنســـبة إلى باقي دول التكتـــل أيضا، حيث 
متتلـــك الرباط خبرة واســـعة فـــي العديد من 

املجاالت ستستفيد املجموعة من تقاسمها.
وأشـــاروا أن املجموعـــة االقتصادية توفر 
لدول غرب أفريقيا فضاء مندمجا وستســـتفيد 

بانضمام املغرب من إلغاء احلواجز اجلمركية، 
ومن حرية تداول الســـلع واألفراد والرساميل 

واخلدمات.
وأطلق املغـــرب مع دول املنطقة مشـــاريع 
ضخمة أهمها مشـــروع مد خـــط أنابيب للغاز 
بني نيجيريا واملغرب، الذي ميثل 30 باملئة من 
االحتياطيات النفطية األفريقية، و31 باملئة من 

موارد الغاز الطبيعي في القارة.
ويعمـــل املغـــرب منذ فتـــرة على تقاســـم 
خبراته مع الدول األفريقيـــة، ما يؤهله للقيام 
بدور فّعال يخدم القارة، لذلك اتخذت احلكومة 
املغربيـــة إجـــراءات حتفيزية لدعم املســـتثمر 
املغربي وتشـــجيعه على ضخ رؤوس األموال 

في عدة مشاريع داخل البلدان األفريقية.
ويؤكد اقتصاديون أن قطاعات الســـياحة 
والزراعـــة والطاقـــة والنفط والغـــاز والبنية 

التحتيـــة واملناجم، بإمكانهـــا أن تكون فرصة 
اســـتثمارية ســـانحة أمـــام القطاعـــني العام 

واخلاص املغربي.
وقـــال وزيـــر االقتصـــاد واملاليـــة، محمد 
بوســـعيد، إن ”التكامـــل بني املغـــرب وبلدان 
املجموعـــة حقيقي، وفي متنـــاول اليد في عدد 
من املجاالت مثل الطاقات واملعادن والزراعة“.

أن  ايكوفـــني،  لوكالـــة  دراســـة  وأشـــارت 
ســـيجعل  انضمـــام املغـــرب إلى ”ســـيدياو“ 
املجموعة القوة االقتصاديـــة الـ16 في العالم، 

متجاوزة تركيا، ومتساوية مع إندونيسيا.
وأكد محمـــد بنحمو، رئيس املركز املغربي 
للدراسات االســـتراتيجية، في تصريح لوكالة 
املغرب العربي لألنباء أن انضمام املغرب إلى 
املجموعة ســـيعطي التكتـــل اإلقليمي دينامية 

جديدة وثقال إضافيا كبيرا.

المغرب يعزز نفوذه االقتصادي في غرب أفريقيا

[ المجموعة االقتصادية لغرب أفريقيا توافق على انضمام الرباط  [ فرص استثمارية واعدة تنتظر الشركات المغربية في دول التكتل

بوابة على اقتصاد أوسع

يستعد املغرب لبدء عهد جديد لتعزيز نفوذه االقتصادي الكبير في دول غرب أفريقيا بعد 
االنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد سنوات من النشاط االقتصادي 

الواسع للشركات املغربية في تلك املنطقة وتوقيع املئات من االتفاقات االقتصادية.

ناصر بوريطة:

المغرب هو المستثمر رقم 

واحد في دول المجموعة 

االقتصادية لغرب أفريقيا

تونس تراهن على الصني إلنعاش السياحة
} تونس - أكد رئيس احتاد وكاالت األســـفار 
التونســـية، محمـــد علـــي التومـــي، أن هناك 
ضرورة ألن يجد العاملون في قطاع السياحة 
حلـــوال للمشـــكالت التـــي تعيق زيـــادة تدفق 
الســـياح الصينيني إلى تونس، رغم أن عددهم 
ارتفع منـــذ بداية هذا العـــام مقارنة باألعوام 

السابقة.
وشـــدد التومـــي على هامش ورشـــة عمل 
أقيمـــت في العاصمة تونس حول ”الســـياحة 
التونسية والســـوق الصينية“، التي نظمتها 
وكالـــة التعاون الدولي األملانـــي، على وجوب 
التعامل مع السياح الصينيني بطريقة مختلفة 
”ألنهـــم ينشـــدون خدمات خاصـــة وذلك عكس 

األوروبيني“.
ولفت املسؤول التونسي خالل تصريحاته 
لوكالة األنباء الرسمية إلى ضرورة إيجاد حل 
يتيح للســـياح الصينيني الدفع إلكترونيا عن 

طريق الهواتف الذكية.
وخالل الســـنوات األخيرة، اعتاد السياح 
الصينيون دفع كلفة التســـوق وسيارة األجرة 
وحتـــى اســـتخالص ديونهـــم في مـــا بينهم 
مباشـــرة من خـــالل تطبيق ”ويتشـــات باي“ 
يتم حتميله على الهواتف الذكية والتي تضم 

حاليا حوالي 480 مليون مستعمل صيني.
وقال املســـؤول ”ميكن أن تصبح السياحة 
الثقافية مجاال الســـتقطاب السياح الصينيني 

نظرا لعدم اهتمامهم بالبحر“.
وأضاف ”ميلك الســـياح الصينيون الكثير 
مـــن املـــال ولكن القليـــل من الوقـــت لذلك فهم 
يضمـــون عددا من البلـــدان لزيارتها في نفس 

الرحلة“.
ودعـــا التومـــي، إلـــى تدريـــب املرشـــدين 
الســـياحيني علـــى اللغة الصينية ومســـاعدة 
املتداخلـــني فـــي هـــذا القطـــاع علـــى معرفة 

خصوصيات هذا النوع من السياح.
ويقـــول املســـؤول الصينـــي املختص في 
الســـياحة، وولفغانـــغ أرلـــت، إن اجلمـــع بني 
عدة عروض مختلفة من شـــأنه أن ميثل عامال 
جلذب السياح الصينيني، مؤكدا أن الصينيني 
ال يســـافرون للراحـــة فحســـب، بـــل يفضلون 

التمتع بخدمات وعروض خاصة.

ووفقـــا لإلحصائيـــات الرســـمية، جتاوز 
عدد الســـياح الصينيني عتبة 6 آالف وافد، من 
بداية العام اجلاري ولغاية العشرين من مايو 
املاضـــي، مســـجال بذلك ارتفاعا بنســـبة 44.6 

باملئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
الســـياح  الســـتقطاب  تونـــس  وتتطلـــع 
الصينيـــني إلعـــادة إحياء قطاعها الســـياحي 
الذي شهد انتكاسة بســـبب املخاوف األمنية، 
باإلضافـــة إلـــى احلاجة لتطوير هـــذا القطاع 

باعتباره شريانا حيويا القتصادها.
واتخـــذت فـــي هذا الســـياق سلســـلة من 
اإلجراءات، منها إعفاء الصينيني من تأشـــيرة 
الدخـــول لتونـــس بهـــدف تســـهيل التدفـــق 

السياحي الصيني.
وشاركت تونس في الدورة الـ14 للصالون 
الدولـــي للســـياحة، الـــذي ُنظـــم فـــي مدينة 
شـــنغهاي الصينية خالل أبريـــل املاضي، من 

أجل الترويج لتونس كوجهة سياحية.
ووّقعـــت وزارة الســـياحة التونســـية قبل 
أشهر على اتفاق مع تشاينا تريب، أكبر وكالة 
أســـفار صينيـــة، لتنظيم رحـــاالت من الصني 
لتونس، إلى جانب الدخول في مفاوضات مع 
شـــركات نقل جوي صينيـــة بهدف تنظيم خط 

جوي مباشر بني تونس والصني.
وينبنـــي انفتـــاح تونـــس علـــى الســـوق 
الصينيـــة علـــى عنصريـــن هما ثـــراء وتنوع 
املنتوج الســـياحي وتالؤمه مع ميول السائح 
الصيني والتطور الذي طرأ على وسائل النقل 
اجلـــوي والذي ميّكـــن الصينيني من الوصول 
إلـــى تونس عـــن طريـــق الربط اجلـــوي غير 

املباشر.
وتعتبر البنية التحتية للفنادق التونسية 
واملنتجـــات املتنوعة عوامل من شـــأنها تلبية 
احتياجات املســـتهلكني الصينيني. كما متثل 
الصحراء التونسية عامل جذب للصينيني إلى 
جانب الواحات التي تعد أماكن مميزة لتعزيز 

توافدهم السياحي.
وينفق الســـياح الصينيون ما معدله 3 و5 
آالف دوالر ويقيمـــون في فنـــادق 4 و5 جنوم. 
كمـــا تعد رياضـــة الغولف موضـــة دارجة في 

أوساط األثرياء الصينيني. مفاجأة روسية في سباق سيارات المستقبل

روسيا تقتحم سباق السيارات ذاتية القيادة
} موســكو - أطلقت شـــركة ياندكس، إحدى 
أكبـــر شـــركات اإلنترنت الروســـية، مشـــروع 
ســـيارة ذاتية القيـــادة لتقتحم بذلك الســـباق 

العاملي لتطوير سيارات املستقبل.
وقالت الشركة إنها تقوم بتطوير مجموعة 
من التقنيات الالزمة للمستوى 5 من السيارات 
ذاتيـــة القيادة، وهو املســـتوى الذي ال يحتاج 

تدخل اإلنسان.
ونشرت ياندكس مقطع فيديو يظهر واحدة 
من تلك الســـيارات التجريبية وكيفية عملها، 
حيث من املقرر أن يبـــدأ االختبار على الطرق 
العامـــة خالل العـــام املقبل، األمـــر الذي يؤكد 
انضمـــام ياندكـــس إلى شـــركات تقنية أخرى 
تعمل على جعل املركبات ذاتية القيادة حقيقة 

واقعة.
وتتقـــدم شـــركة وايومـــو على الشـــركات 
األخـــرى حتى اآلن من خالل برنامجها لتوفير 
سيارات ميني فان صغيرة لالستخدام اليومي 
للعائـــالت في مدينة فينيكـــس بوالية أريزونا 

األميركية.

كما بدأت شـــركة اإلنترنت اآلسيوية بايدو 
اختبار ســـيارتها في الســـوق احمللية للصني، 
في حني بدأت شـــركة نوتونومـــي املنبثقة عن 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا جتارب 
ســـيارات األجرة دون سائق في سنغافورة في 

سبتمبر املاضي.
وتلقـــت شـــركة سامســـونغ لإللكترونيات 
الشـــهر املاضي املوافقة من الهيئة التنظيمية 
فـــي كوريا اجلنوبية في ما يخص االختبارات 
اخلاصة بها لتقنيات السيارات ذاتية التحكم 

بالتعاون مع شركة هيونداي.
وتعمـــل شـــركة تاتا، ومقرهـــا الهند، على 
تكنولوجيا ما بعـــد البيع التي ميكن تركيبها 

على السيارات املوجودة.
ووفقـــا لتقرير شـــركه نافيغانت لألبحاث 
املتخصصـــة باخلدمات املهنية، فإن شـــركات 
تصنيـــع الســـيارات التقليديـــة تتقـــدم كثيرا 
علـــى هذه الشـــركات التقنية التـــي تركز على 
التكنولوجيـــا فـــي ســـباق القيـــادة الذاتية، 
اســـتنادا إلـــى عوامل مثـــل املعرفـــة التقنية 

واســـتراتيجية الوصول إلى السوق واإلنتاج 
والتسويق والتوزيع.

وتعّد الشـــركات الروسية متأخرة بأشواط 
عـــن شـــركات التكنولوجيـــا والســـيارات في 
الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا، التي قطعت 
أشواطا كبيرة في مجال تكنولوجيا السيارات 

ذاتية القيادة على مدى العامني املاضيني.
ويرجح أن ال حتتل ياندكس مرتبة متقدمة 
مقارنة مع متصدري السباق في هذا املضمار، 
بحكـــم كونهـــا عالمة جتارية جديـــدة في هذا 
املجـــال، إال أنهـــا مثـــل أوبر وفـــورد وجنرال 
موتـــورز تبحث عن إمكانية بناء تقنيتها التي 

ميكنها توفيرها خلدمات قمرة القيادة اآللية.

آالف سائح صيني زاروا 

تونس منذ بداية هذا العام 

وحتى 20 مايو الماضي، وفق 

األرقام الرسمية
6

يونس بلفالح:

المغرب لديه خبرة اقتصادية 

كبيرة تساعده على النجاح 

في دول غرب أفريقيا

شركة ياندكس: نقوم ببناء مجموعة من التقنيات 

الالزمة ألحدث أجيال السيارات ذاتية القيادة

محمد علي التومي:

يجب التعامل مع السياح 

الصينيين بطريقة مختلفة 

ألنهم ينشدون خدمات خاصة
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اقتصاد
{إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها 

في السعودية خالل 48 ساعة}.

بيان رسمي
الهيئة العامة للطيران املدني السعودية

{على فرنسا أن تنهي اإلعفاءات الضريبية والمزايا غير المعقولة، التي منحت لصفقات العقارات 

الممنوحة لقطر خالل عهد الرئيس نيكوال ساركوزي}.

فرانسوا بايرو
وزير العدل الفرنسي

} لنــدن – أكـــدت مصـــادر مصرفيـــة أمس أن 
العملـــة القطرية تعرضت لضغـــوط كبيرة مع 
تزايـــد خطوات تعليـــق البنـــوك التجارية في 
اخلليج للتعامالت مع البنوك القطرية في إطار 
املقاطعة الشـــاملة مـــن الســـعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر ودول عربية أخرى.
الســـعودية  البنـــوك  بعـــض  وأرجـــأت 
واإلماراتيـــة والبحرينيـــة تعامالت مع البنوك 
القطريـــة مثـــل خطابـــات االعتمـــاد بعد قطع 
العالقـــات الدبلوماســـية مع قطـــر يوم االثنني 

واتهامها بدعم اإلرهاب.
وقالت املصادر إن مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي (البنك املركزي) أصدرت توجيهات 
للبنـــوك احملليـــة بعـــدم التعامل مـــع البنوك 
القطريـــة بالريـــال القطري. ولم ترد مؤسســـة 

النقد السعودي على طلب للتعقيب.
وتفيـــد بيانـــات البنك املركـــزي أن البنوك 
القطرية تقترض من اخلارج لتمويل أنشطتها 
بعد أن تضخمت ديونها اخلارجية لتصل إلى 
124 مليار دوالر، مرتفعة بأكثر من 45 باملئة منذ 

بداية العام املاضي.
ويجمـــع املصرفيون على أن قطع العالقات 
لفتـــرة طويلة مع البنوك األجنبية ســـيكون له 
تأثير كبير، رغـــم أن الدوحة متلك احتياطيات 
ماليـــة ضخمة ميكـــن أن تســـتخدمها في دعم 
البنـــوك، خاصـــة في ظـــل حاجة املؤسســـات 
القطرية إلى االقتراض مـــن مصارف اإلمارات 

وغيرها من املصارف العاملية.
وقـــال اخلبير فـــي معهـــد راجاراتنام في 
ســـنغافورة جيمـــس دورســـي إن ”املصـــارف 
القطرية التي تعانـــي من انخفاض احتياطات 
النقـــد والفائـــدة العالية، قد تتعـــرض لضربة 
قويـــة في حـــال قـــررت الســـعودية واإلمارات 

سحب أموالهما منها“.
وميكـــن أن تتفاقم تأثيـــرات الضغوط على 
القطـــاع املالي القطـــري ويتســـع نطاقها بعد 

تأييـــد الواليات املتحـــدة ملقاطعـــة قطر حيث 
قال الرئيس األميركـــي دونالد ترامب أمس إن 
مقاطعة الدوحة قد تكـــون بداية نهاية داعمي 

اإلرهاب.
وقالت مصادر مصرفية في اخلليج رفضت 
الكشـــف عن أســـمائها بســـبب احلساســـيات 
وإماراتيـــة  ســـعودية  بنـــوكا  إن  السياســـية 
وبحرينيـــة ترجـــئ املعامالت إلـــى حني تلقي 
توجيهات من البنوك املركزية في الدول الثالث 

بشأن كيفية تنفيذ التعامالت مع قطر.
وأكدت أن املصرفني املركزيني في اإلمارات 
اخلاضعـــة  البنـــوك  مـــن  طلبـــا  والبحريـــن 
إلشرافهما اإلفصاح عن انكشافها على البنوك 

القطرية.
وقـــال مصرفـــي إماراتي ”لـــن نتحرك دون 
توجيهـــات البنـــك املركزي ولكن مـــن احلكمة 
تقييم ما نقدمه للعمالء القطريني والتوقف إلى 
حـــني اتضاح األمور أكثـــر“، مضيفا أن متويل 

التجارة متوقف في الوقت احلالي.
وكانت وكالة موديز انفســـتورز سيرفيس 
للتصنيفات االئتمانية قد أكدت يوم اإلثنني أن 
مقاطعة قطر قد تؤثر على التصنيف االئتماني 
للدوحة إذا تعطلت التجـــارة وتدفقات رؤوس 

األموال. 
ونتيجة هذه املخاوف هبط الريال القطري 
مقابـــل الـــدوالر إلـــى 3.647 ريال للـــدوالر في 
السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو 
2016 رغـــم ربط البنـــك املركزي لســـعر الريال 
بالدوالر األميركي. وجرى تداول العقود اآلجلة 
ملدة عام للريال مقابل الدوالر بانخفاض نسبته 

2.75 باملئة.
وال تشـــير املستويات اجلديدة إلى ضغوط 
كبيرة خلفض قيمة الريال عن مســـتوى الربط 
مع الـــدوالر، لكن العقود اآلجلـــة تنطوي على 
خفـــض لقيمة الريال بنحـــو واحد باملئة خالل 

اإلثني عشر شـــهرا املقبلة. وواصلت السندات 
الدوالريـــة الســـيادية لقطـــر اســـتحقاق 2026 
تراجعهـــا الذي بـــدأ يوم اإلثنني لتســـجل أقل 
مستوى منذ منتصف مارس، في وقت ارتفعت 
فيه تكلفـــة التأمني على ديون قطـــر إلى أعلى 

مستوى في 4 أشهر.
وتترقب املصارف في اإلمارات والسعودية 
ومصر والبحرين صدور توجيهات جديدة من 
املصـــارف املركزية لتوضيح اإلجـــراءات التي 

ميكن أن تتخذها في التعامل مع قطر.
ونســـبت رويترز إلى مســـؤول في مصرف 
قطـــر املركزي طلب عدم نشـــر اســـمه قوله إن 
انخفـــاض الريـــال القطري مقابـــل الدوالر في 
الســـوقني الفورية واآلجلة يرجع إلى املضاربة 
وإن قطـــر لديها احتياطيـــات ضخمة من النقد 

األجنبي ميكن أن تســـتخدمها لدعـــم عملتها. 
وثمة دالئل علـــى أن انكماش املعامالت املالية 
القطرية قد يتجاوز منطقـــة اخلليج إذ أوقفت 
بعـــض البنـــوك الســـريالنكية شـــراء الريال 
القطـــري قائلـــة إن نظراءهـــا في ســـنغافورة 

نصحوها بعدم قبول العملة.
عالقاتهـــا  قطعـــت  التـــي  مصـــر  وفـــي 
الدبلوماسية مع قطر قال مصرفيون إن بعض 
البنـــوك العاملة في البالد عـــادت للتعامل مع 
الريال القطري مـــن جديد بعد أن توقفت أمس 

اإلثنني عن بيع وشراء العملة. 
ورجح محللون أن يتفاقم الوضع املالي في 
قطر يوما بعد يوم إذا اســـتمرت املقاطعة بعد 
إحصاء اآلثار اجلانبية على مختلف القطاعات 

االقتصادية في البالد.

فقد اجتهت تكلفة صادرات الطاقة والسلع 
األوليـــة القطريـــة لالرتفاع بعد القيـــود التي 
فرضتهـــا دول املنطقـــة على الســـفن املرتبطة 
بقطر مبـــا يحـــول دون اســـتخدامها للمراكز 

اإلقليمية للتزود بالوقود.
وأعلنت الســـعودية واإلمـــارات والبحرين 
ومصر يوم اإلثنني حظر دخول السفن القطرية. 
كما شمل احلظر جميع السفن املبحرة من قطر 

وإليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
للنفـــط  ناقـــالت  ســـت  نحـــو  وغـــادرت 
والكيماويـــات والغاز الطبيعي املســـال قادمة 
مـــن قطر املياه اإلقليميـــة اإلماراتية أو توقفت 
في احمليـــط بدال من الرســـو في اإلمـــارات أو 
الســـعودية كما كان مخططا لها وفقا لبيانات 

مالحية من تومسون رويترز ايكون.

التأييد األميركي لمقاطعة الدوحة يفاقم التداعيات االقتصادية

[ الريال القطري يتعرض لضغوط من السعودية واإلمارات  [ تراجع ثقة المستثمرين يرفع تكلفة تأمين ديون قطر السيادية

المصارف القطرية مثقلة بديون خارجية تبلغ 124 مليار دوالر

اتســــــعت آثار املقاطعة الشــــــاملة املفروضة على قطر، حيت تعرض الريال لضغوط كبيرة 
بسبب اإلجراءات التي اتخذتها املصارف في اإلمارات والسعودية والبحرين. كما ارتفعت 

تكلفة تأمني ديون قطر السيادية بسبب تراجع ثقة املستثمرين.

فرنسا تستعد إلنهاء 

املزايا املمنوحة لقطر
} باريس – قال وزير العدل الفرنسي فرانسوا 
بايـــرو أمـــس إن على احلكومة الفرنســـية أن 
تنهي اإلعفاءات الضريبية الســـخية لصفقات 
العقارات املمنوحـــة لدول من بينها قطر وذلك 
بعـــد يوم من قطـــع عدد مـــن الـــدول العربية 
جلميـــع عالقاتها الدبلوماســـية واالقتصادية 

مع الدوحة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي األســـبق نيكوال 
ســـاركوزي قد منـــح مســـتثمرين قطريني في 
عـــام 2008 حزمـــة مـــن اإلعفـــاءات الضريبية 
على األربـــاح التي تتحقق من بيع عقارات في 

فرنسا. 
ومنذ ذلك احلـــني كونت األســـرة القطرية 
احلاكمة محفظة واســـعة من األصول العقارية 

في أنحاء فرنسا.
وأكـــد بايرو في تصريحـــات تلفزيونية أن 
”احلكومـــة الفرنســـية قدمت حـــني كان نيكوال 
ســـاركوزي يتولى املســـؤولية، مزايا ضريبية 

ال تصدق“.
وتساءل ”هل ميكن أن يستمر هذا الوضع؟ 
ال أعتقـــد ذلك. أعتقد أن من املهم جدا أن تكون 

لدينا عدالة في فرنسا“.
وخـــالل حملته االنتخابية هـــذا العام قال 
الرئيس الفرنســـي احلالـــي إميانويل ماكرون 
إنـــه يريـــد أن ينهـــي االمتيـــازات الضريبية 

املمنوحة لقطر.
وقال ماكرون خالل احلملة االنتخابية إنه 
”ســـوف يكون من الضروري جدا في ما يتعلق 
بقطـــر والســـعودية وفي ما يخـــص العالقات 
اخلارجية أن تكون هناك شـــفافية كاملة بشأن 
الدور الذي يلعبونه في التمويل أو اإلجراءات 
التي قـــد يتبنونها في مـــا يتعلق باجلماعات 

اإلرهابية التي تعادينا“.
وكانت االســـتثمارات القطرية في فرنســـا 
قد أثارت جدال واســـعا في فرنســـا وانقسمت 
األوســـاط السياسية والشعبية بشأن دور تلك 
االســـتثمارات. واتهمها البعض بالتدخل في 

الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا.
وكان مـــن أبـــرز نقـــاط التوتـــر محاولـــة 
احلكومة القطرية إنشـــاء صندوق لدعم سكان 
الضواحـــي ذات األغلبيـــة من املســـلمني، وقد 
اعتبرها مســـؤولون فرنســـيون محاولة لدعم 
تنظيمـــات متطرفة فـــي التغلغل في أوســـاط 
املســـلمني الفرنســـيني، وقـــد ألغي مشـــروع 

تأسيس الصندوق.

الحصار يصيب إمدادات قطر الغذائية بالشلل
أجمـــع خبـــراء علـــى أن املقاطعة  } لنــدن – 
الشاملة املفروضة على قطر من قبل السعودية 
واإلمـــارات والبحريـــن ومصـــر ودول عربية 
أخرى، ميكن أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد 
اإلمـــارة الصغيرة وخاصة وارداتها من املواد 

الغذائية.
وأغلقـــت الـــدول األربع املجـــاالت اجلوية 
بوجـــه قطـــر ودعـــت رعاياهـــا إلى مغـــادرة 
أراضيهـــا، فيمـــا قامـــت الســـعودية بإغالق 
اإلمـــارات  احلـــدود البريـــة معهـــا، وقامـــت 

والبحرين ومصر بإغالق املنافذ البحرية.
وميكـــن للتصعيد األميركي أمس أن يعمق 
أدوات ونطاق احلصار الشـــامل لقطر، بعد أن 
قال الرئيس األميركي إن مقاطعة قطر قد تكون 

بداية نهاية داعمي اإلرهاب.
وتســـتورد قطـــر 40 باملئـــة مـــن حاجاتها 
الغذائية عبر املنفذ البري مع الســـعودية، كما 

تســـتورد جانبا آخر من وارداتها الغذائية من 
اإلمارات ومصر والبحرين. وقد حتتاج لفترة 

طويلة إليجاد ترتيبات بديلة.
ويقول أنطوني سكينر احمللل في مؤسسة 
احلـــدود  إغـــالق  إن  مابلكروفـــت  فيريســـك 
الســـعودية ”سيجبر الســـلطات القطرية على 
االعتماد بشـــكل أكبر على البحر واجلو، األمر 

البضائع املستوردة. الذي يزيد من كلفة“ 
لإلجـــراءات  االقتصاديـــة  اآلثـــار  وبـــدت 
الســـعودية فورا منـــذ االثنني، حيث تشـــّكلت 
طوابيـــر طويلة أمـــام املتاجـــر لتخزين املواد 
األساســـية خشية أن تنقص من األسواق، رغم 

التطمينات التي وجهتها احلكومة للسكان.
وقام املتســـوقون مبلء العربات والسالل 
مبختلف البضائـــع، وخلت بعض الرفوف من 
املواد األساسية مثل احلليب واألرز والدجاج.
وميكن لقطر االستيراد بحرا من إيران وسلطنة 

عمـــان، العضو في مجلـــس التعاون والتي لم 
تتبع خطى الســـعودية واإلمـــارات والبحرين 
في قطع العالقات مع اجلـــارة اخلليجية. كما 
أن االســـتيراد جـــوا ال يزال ممكنـــا من تركيا 
وأوروبا ومنطقة جنوب آســـيا، لكن التكاليف 

سترتفع بدرجة كبيرة.
وأعلنت إدارة املنتجات الزراعية اإليرانية 
لتغطيـــة  مســـتعدة  أّنهـــا  املاضـــي  االثنـــني 
احتياجات قطر من املواد الغذائية عبر البحر، 
لكـــن اقتراب قطـــر أكثر من طهـــران ميكن أن 
يفاقم األزمة احلالية بعد أن كان أحد أسبابها.

وإضافـــة إلـــى إغـــالق املجـــاالت اجلوية 
والبرية والبحرية، قامت ســـت شركات طيران 
عربيـــة بإلغاء رحالتهـــا إلى الدوحـــة، بينما 
ســـحبت الرياض الرخص املمنوحة للخطوط 
اجلوية القطرية للعمل في الســـعودية وأمرت 

بإغالق مكاتبها خالل 48 ساعة.

ويرى ســـكينر أن هـــذه اخلطوة ســـتدفع 
اخلطوط القطرية إلى البحث عن طرق جديدة 
وبالتالي زيادة التكاليف، كما ســـتفقد الشركة 
جانبا كبيرا من املسافرين باعتبار أن الدوحة 
مجـــرد محطة ترانزيت للمســـافرين من بلدان 

املنطقة إلى أنحاء العالم.
وتقيم قطر عالقات تبادل جتاري محدودة 
مـــع دول اخلليج األخرى، لكـــن صادراتها إلى 
السعودية والتي تقدر بنحو 896 مليون دوالر 
ســـنويا، وفقا لألمم املتحدة، ســـتتبخر بفعل 

اإلجراءات العقابية.
ورغـــم ترجيـــح انخفاض تأثيـــر املقاطعة 
علـــى صادرات النفط والغاز، إال أن الدوحة قد 
تفقد صـــادرات الغاز إلى اإلمارات عبر أنبوب 
دولفني، في ظل وفرة اإلمـــدادات البديلة. وقد 
تتعـــرض نشـــاطات اإلنتاج إلى خلل بســـبب 
أعمالهـــا مع شـــركات مـــن الـــدول اخلليجية 
املجـــاورة. كما تســـببت العزلـــة القطرية في 
توقف صـــادرات األلومنيوم من مصنع مملوك 
جزئيا لشـــركة نورسك هيدور النرويجية التي 
حـــذرت أمس مـــن أن اســـتئناف الصـــادرات 

سيستغرق وقتا.
وقالت الشركة إن ”معظم شحنات ألومنيوم 
قطـــر متر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في 
اإلمارات، الـــذي أغلق أمام جميع الشـــحنات 

القطرية اعتبارا من صباح الثالثاء“.
ومتلـــك نورســـك هيـــدرو وقطـــر للبترول 
اململوكـــة للحكومـــة 50 باملئـــة في املشـــروع 
املشـــترك ألومنيوم قطرن الـــذي ينتج ما يزيد 
على 600 ألف طن سنويا من األلومنيوم العالي 
اجلودة. ويتـــم تصدير األلومنيـــوم على منت 
ســـفن من قطر إلى ميناء جبل علي حيث ُينقل 
على منت ســـفن أكبر للتصديـــر إلى زبائن في 

آسيا وأوروبا والواليات املتحدة.
وقال متحدث باسم نورسك هيدرو لرويترز 
”موظفونـــا يدرســـون مـــا إذا كان مبقدورنـــا 
الشحن مباشرة… ســـننظر في كل االحتماالت 

لكن ذلك معقد وسيستغرق بعض الوقت“. مخاوف من شح المواد الغذائية في قطر

أنطوني سكينر:

قطر ستضطر الستيراد 

الغذاء عبر البحر والجو ما 

سيزيد من كلفة البضائع

مصرف قطر المركزي

المضاربة سبب انخفاض 

الريال مقابل الدوالر في 

السوقين الفورية واآلجلة 

جيمس دورسي

مصارف قطر ستتعرض لضربة 

قوية إذا سحبت السعودية 

واإلمارات أموالهما منها



} كابول – عادت صالونـــات التجميل للظهور 
مجـــددا فـــي كابول بعـــد أن كانـــت محظورة 
من قبـــل طالبـــان. وتزامنت هـــذه العودة مع 
إقبـــال األفغانيات عليهـــا للترويح عن النفس 
واخلروج من منـــط احلياة اليومية وللتجميل 
مـــن  نظيراتهـــن  ملقابلـــة  وأيضـــا  والزينـــة 

السيدات.
وبالنســـبة إلى الكثيرات منهـــن فإن لهذه 
الصالونات صبغة عالجية إذ تســـاعدهن في 
جتاوز وضعياتهن النفسية السيئة واملتأزمة 
جراء احلرب. وعندما تشـــرع املرأة في الزينة 
والتجميـــل فإنهـــا تشـــعر بطاقـــة إيجابيـــة 
وتشـــعر بأنوثتها وجمالهـــا وبأنها في مزاج 
أفضـــل. كما تســـمح لها هـــذه األماكـــن بلقاء 
الكثير من الســـيدات وتبـــادل أطراف احلديث 
معهـــن ما ميهـــد أمامهـــن الطريـــق لالهتمام 

بقضايا أعمق.
وتزدحـــم صالونـــات التجميـــل فـــي أيام 
اخلميس بســـبب حفالت الزفـــاف التي تفضل 
األســـر إقامتها فـــي هذا اليوم من األســـبوع. 
وتهتم األســـر مـــن الطبقات املترفـــة باعتماد 

حفالت الزفاف كوسيلة لعرض ثروتها. 
ويتفاخر فيها الرجال والســـيدات على حد 
واإلكسسوارات  وبالفساتني  مبالبسهم  سواء 
الفاخرة املســـتوردة عموما من دبي. وحترص 
الســـيدات على إظهـــار زينتهـــن واهتمامهن 

باملاكياج وتسريحات الشعر.
صالونـــات  واحلركيـــة  النشـــاط  ويعـــم 
الســـيدات  فتـــرى  خميـــس  كل  التجميـــل 
مرتديات البرقع مترجالت من الســـيارات، ثم 
يختفني وراء جـــدران صالون التجميل املليئة 
مبلصقـــات إعالنية وصـــور لعرائس جميالت 
علـــى اجلـــدران. وحتـــرص صاحبـــات هـــذه 
الصالونـــات على إبعادها عن أنظار الشـــباب 

األفغاني الفضولية.
وقصـــدت مينا وهـــي امـــرأة أفغانية في 
الثالثينـــات مـــن عمرهـــا إحـــدى صالونـــات 
التجميل لتســـتعد حلضور حفـــل زفاف. ومبا 
أنهـــا أم وحيـــدة تعيش فـــي مبنـــى آيل إلى 

الســـقوط في منطقـــة غربي كابـــول تضررت 
بشـــدة خالل احلرب األهلية في التســـعينات، 
والواجبات  باملســـؤوليات  فإن يومها حافـــل 
واألعمـــال إذ تســـتيقظ مينـــا في السادســـة 
صباحـــا، وترســـل أطفالها إلى املدرســـة، ثم 
تركب حافلة صغيرة مزدحمة لتســـلك طريقها 

إلى وسط كابول.
وتســـير مينـــا ملـــدة 20 دقيقة علـــى طول 
الشـــوارع املكتظـــة بحركـــة املـــرور والغبـــار 
قبـــل الوصـــول إلى حي ”شـــار آي نـــاو“ ذي 
الطرق اإلســـفلتية التي تنم عن غنى ســـكانه. 
حيـــث تعمـــل فـــي منـــزل ُمســـتأجر ملجموعة 
مـــن اإليرانيني، فتعـــد لهم الفطـــور، وتنظف 
األرضيات وُتعد الغداء قبل العودة مرة أخرى 

إلى منزلها لرعاية أطفالها.
بالنســـبة إلى مينـــا، حضور حفـــل زفاف 
هـــو مبثابـــة اســـتراحة قصيرة من النســـق 
اليومي الروتيني. فاالستعداد حلضور احلفل 
يتيـــح لها فرصـــة الدخول إلى عالـــم صالون 
التجميـــل حيـــث تســـترخي قبالـــة اجلدران 
ورديـــة اللـــون محاطة بالزهور البالســـتيكية 

الزخرفية.
وتعـــد زيارة صالـــون التجميل بالنســـبة 
إلـــى مينا كما إلى غالبية النســـاء األفغانيات 
متنفســـا للتحرر مـــن روتني احليـــاة اليومية 
ومن متاعبهن النفســـية وهي مالذ ليشـــعرن 
بأنوثتهـــن وبجمالهن مثل جل النســـاء. وهو 
ما يخرج هـــذه الصالونات عـــن مجرد كونها 
مـــكان تقصـــده الســـيدات للتجميـــل والزينة 
لتصبح مكانا للمقابالت االجتماعية وللعالج 

النفسي.
كمـــا تتيـــح صالونـــات التجميـــل فرصة 
اســـتثنائية للنســـاء الراغبات فـــي العمل مبا 
أن املجتمـــع األفغانـــي يرفض خروج النســـاء 
للعمل واالختالط باجلنـــس اآلخر في الفضاء 
العـــام ومـــكان العمل ألنه ميكنهـــن فتحها في 
بيوتهن وكسب قوتهن دون اخلروج من البيت 

واالختالط بغير النساء.
وتقدم مؤسســـة ”أفغان إيـــد“ وهي منظمة 
غير حكومية إنسانية وإمنائية دولية، أنشئت 
في عام 1983 خصيصا لألفغان، برامج لتنمية 
املهـــارات ميكـــن الفتيات من متابعـــة برنامج 
تدريبي في مجال التجميل. ويستغرق التكوين 
ثالثة أشـــهر توفر بعدها املؤسســـة للمتدربني 
فرصة للتدريب على األعمال األساسية مبا في 
ذلك التســـويق وإدارة احلسابات. ويتخرج كل 

متدرب في مجـــال التجميل مكتســـبا مهارات 
جديدة ومالكا حلقيبة أدوات التجميل اخلاصة 
به، ومعه فرصة للمساهمة في مستقبل أسرته.

وبالنســـبة إلى الرجال في أفغانســـتان، ال 
تـــزال فكرة خروج النســـاء للعمل خارج املنزل 
غيـــر مقبولـــة اجتماعيًا، وبالتالـــي فإن زيادة 
الفـــرص املتاحـــة لهـــن للحصول علـــى دخل 
وتثقيـــف أنفســـهن داخل بيوتهـــن هي فرصة 
متكـــني حقيقية. وفي عـــام 2011، قدمت ”أفغان 
إيـــد“ برنامجـــا تدريبيـــا في مجـــال التجميل 
ملجموعة من الســـيدات في حي أيباك تخرجت 
منـــه 14 فتاة، وبدأ 8 منهن بإدارة مشـــاريعهن 

التجارية الصغيرة اخلاصة بهن.
وتقـــول بينافشـــا، 33 عامـــًا، وهـــي إحدى 
خريجات برامج تدريب املؤسسة، من الصعب 
تصديـــق أنـــه قبل عامـــني فقط لـــم أمتكن أنا 
وزوجـــي من إطعام أســـرتنا املكونة من أربعة 
أفراد. وأضافـــت ”كنت عاطلة عن العمل، وكان 
زوجي سائقا، ولكن دخله اليومّي كان ضعيفا. 
كان لدينـــا الكثيـــر مـــن األحالم، ولكـــن أيضًا 
الكثيـــر من األعباء املاليـــة. ثم اقترح علي أحد 
اجليران ذات يوم املشـــاركة فـــي برامج تنمية 
املهـــارات التي توفرها مؤسســـة أفغـــان إيد، 

حيث كانت تقدم لإلنـــاث برنامجًا تدريبيًا في 
مجال التجميل“.

وأردفت ”عندما استشـــرت زوجي، قال في 
البدايـــة إنـــه ال يؤيد الفكـــرة. كان لديه العديد 
مـــن األفـــكار املتحفظة ولم يفهـــم كيف أن هذا 
من شأنه أن يساعد عائلتنا. ينطبق ذلك أيضًا 
على معظم األبناء واألزواج في أفغانستان فهم 
يعتقدون أنه إذا خرجت نساؤهن من املنزل من 
دونهم، فستكون هناك مشاكل كثيرة. ولكن بعد 
أن التقى زوجي مع ممثلي أفغان إيد وشرحوا 
له كل شـــيء، غيـــر رأيه ووافـــق على حضور 

اجللسات التدريبية“.
تعمل بينافشـــا اآلن في صالـــون التجميل 
اخلـــاص بها في منزلها. حيـــث أن هناك مدنا 
بعينها في أفغانســـتان، مثل ســـامنغان، متنع 

املـــرأة من فتح مشـــاريع جتارية فـــي األماكن 
العامة، وال تســـمح أيضًا باألعمـــال التجارية 
ـــر متجر أو  التـــي تقودهـــا اإلنـــاث. ولكن توفُّ
صالون داخل املنزل يعتبر حًال مناسبًا وقابال 

للتطبيق.
وتزور الســـيدات بينافشـــا بشـــكل يومي 
لقـــص الشـــعر وصبغـــه، ولوضـــع املاكيـــاج 
حلفـــالت الزفـــاف وأعيـــاد امليـــالد، وإلزالـــة 
الشـــعر. وقالـــت ”أنا ســـعيدة جـــدًا اآلن ألني 
أحصـــل على دخل جيد مـــن عملي… ليس لدي 
أي مشـــكلة مع زوجـــي. هو يدعمنـــي اآلن في 
بنـــاء صالون خـــاص بي، وتشـــجعني بعض 
النســـاء أيضـــا. ويقلن لي أنت امـــرأة مذهلة، 
لديـــك الدخل اخلـــاص بك، نتمنـــى أن نصبح 

يومًا مثلك“.
وأضافت ”تختلج لدي الكثير من االنفعاالت 
واألحاســـيس إذا قارنت حياتي اآلن باملاضي. 
لقد حتســـنت احلياة وتبدلت. لم نكن سعيدين 
أنـــا وزوجي في حياتنـــا الســـابقة. لكن اآلن، 
لدينا منزلنا اخلاص بنـــا، ويتعلم أطفالنا في 
املدرســـة. وآمل للكثير من السيدات أن يحذون 
حـــذوي. إذ ينبغي أن تكون املـــرأة قادرة على 

العمل دون أي مشاكل“.

} أنقرة – يتســـم شـــهر رمضان، الذي يسمى 
”سلطان الشـــهور“ في تركيا، بطابعه اخلاص 
الذي يتميز باحملافظة على العادات والتقاليد 
املتوارثـــة في املجتمع في مـــا يخص العادات 
الدينية أو الغذائية أو أجواء السهرات الدينية 
منذ العهد العثماني، وبـــني مظاهر التضامن 
والتكافل احتفاء بقداســـة وبركة شهر الصيام 

لدى األتراك كما لدى املسلمني جميعا.
وتعمل املســـاجد على اســـتقطاب املصلني 
وعلى فتـــح أبوابها ملوائد اإلفطار، كما تتوزع 
اجلمعيات اخليريـــة في مختلف املدن التركية 
وتعمل على توزيع املساعدات وعلى التعريف 
بنشـــاطها وعلى االحتكاك املباشـــر باملواطن 
واالتصال بـــه والتواصل مع أبنـــاء الطبقات 

الفقيرة واملتوسطة. 
واملعروف أن اجلمعيـــات اخليرية الدينية 
خاصة، والتي تخضع لسلطة املشايخ واألئمة 
والدعـــاة تعمل علـــى اســـتقطاب الناس نحو 

تبني فكر معني.
للمشـــايخ  التركيـــة  احلكومـــة  وتســـمح 
ورجـــال الديـــن التابعـــني واملؤيديـــن للحزب 
احلاكـــم مبمارســـة األنشـــطة اخليرية ضمن 
جمعياتهـــم بكامـــل احلرية ودون شـــروط أو 
قيود ألنها تعتبر أماكـــن العبادة واجلمعيات 
اخليرية ســـندا للحـــزب احلاكـــم ولتوجهات 
احلكومـــة وخلياراتها في مـــا يخص املجتمع 
واملساعي احملمومة نحو أسلمته ونحو كسب 

تأييـــده في نوايـــا العودة إلى زمن الســـلطنة 
العثمانية.

وكانت االســـتعدادات جلعـــل األتراك أكثر 
ارتباطا باملســـاجد قد بدأت قبل شهر رمضان 
حيث كشف مفتي إسطنبول حسن كامل يلماز، 
في منتصف شـــهر مايو املنقضي، عن اتفاقية 

الدينيـــة ووزارة  الشـــؤون  وقعتهـــا رئاســـة 
البيئـــة والتخطيط العمرانـــي التركية، تهدف 
إلى تقســـيم املســـاجد إلى مجموعات بحسب 
مواقعها، وذلك بهدف إحياء دورها بشكل أكبر 

في املجتمع.
وبحسب صحيفة ديلي صباح التركية، فقد 
أعلن يلماز أن التعديالت التي سيتم إجراؤها 
ستقســـم املســـاجد إلى فئات بحســـب املوقع 
اجلغرافي، مثًال مســـاجد األحياء، ومســـاجد 
ومســـاجد  املياديـــن،  ومســـاجد  األســـواق، 
التجمعـــات الســـكنية، إلـــخ. وأن كل مســـجد 
ســـيحتوي على معايير مـــن الواجب توافرها 

وأماكن خاصة بكل فئة من الفئات.

وخـــالل كلمـــة ألقاها في املؤمتـــر الدولي 
الثامن ملوظفي الشـــؤون الدينية بإسطنبول، 
أشار إلى أن املساجد لن تصبح مكانًا للصالة 
فقط بل ســـتضم أيضًا أماكن ميكن للمواطنني 

االلتقاء واجللوس فيها، وأماكن للقراءة.
وأوضح بالقول ”ستصبح املساجد أماكن 
ميكن للمواطن الذي يشـــعر بالضيق من كثرة 
اجللوس بني اجلـــدران اخلرســـانية باألبنية 
والشـــقق أن يذهـــب إليها ويلتقـــي بأقرانه“. 
مشيرا إلى أن رئاسة الشؤون الدينية اتخذت 
هـــذا القرار بعد ما الحظت أن عالقة املواطنني 
باملساجد قد تراجعت بصورة كبيرة وأصبحت 
تقتصر علـــى الذهاب إليها ألداء الصالة فقط، 
مضيفا ”لقد قل عدد النساء الالتي يذهنب إلى 
املســـجد بصورة كبيرة وســـتجعل التغييرات 
اجلديدة عالقة املواطنني باملســـاجد أقوى مما 

هي عليه اليوم“.
الثابت أن إقبال املســـلمني على املســـاجد 
يتضاعف خالل شـــهر الصيـــام حيث يذهبون 
للصالة ويتلقـــون الدروس الدينيـــة وهذا ما 
يجعل قرارات رئاســـة الشـــؤون الدينية التي 
وحســـب  املســـاجد حســـب املناطق  قســـمت 
الفئات الســـكانية فيهـــا، ذات وقع كبير حيث 
ميكن لسلطات اإلشراف أن تختار لكل مسجد 
رجـــل الدين املناســـب الذي يكون قـــادرا على 
تقدمي الدروس الدينيـــة املتفق على خطوطها 

العريضة من قبل مع احلكومة. 
وبالتالـــي تتوفـــر للحزب احلاكـــم فرصة 
تقـــدمي اخلطب والـــدروس الدينية التي يراها 
قـــادرة على التأثير فـــي توجهات املصلني مبا 

يتماشى ورغبة السلطة.
ويرى خبراء أن توجيه املساجد نحو لعب 
دورها االجتماعي والتثقيفـــي ما لبث يتطور 
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى ســـدة 

احلكم عام 2003، الذي يعمل على ترســـيخ هذا 
اجلانب حيـــث لم تعد مقتصـــرة على العبادة 
والصـــالة، ولعل هذا االختيار ليس نابعا فقط 
من رغبة في نشـــر القيـــم الروحية واألخالقية 
للدين اإلســـالمي بل إنها تخفي أهدافا أعمق 
وهي الترويـــج للحزب احلاكم وأليديولوجيته 
وفكـــره بغرض كســـب عدد أكبر مـــن املؤيدين 
واألنصـــار اجلـــدد عبـــر التأثيـــر عليهـــم من 

اجلانب الروحي.
من جانب آخر تعمـــل اجلمعيات اخليرية 
مبســـاعدة من البلديـــات التركية علـــى إقامة 
موائـــد اإلفطـــار، ليـــس فقط في املســـاجد بل 
أيضـــا في الفضـــاءات العامة وفـــي احلدائق 
وغيرهـــا من األماكن العامة وكذلك على توزيع 
املســـاعدات فـــي مختلـــف املناطـــق التركيـــة 
وكذلك خارج تركيا فكثيرا ما تتداول وســـائل 
اإلعـــالم ووكاالت األنباء التركيـــة أخبارا عن 
تبرع اإلغاثة التركية وغيرها من املؤسســـات 
التركيـــة اخليريـــة إلـــى صائمـــني فـــي دول 

أجنبية.
ويقوم وقف الديانة التركي مثال بتسجيل 
حضوره وتوســـيع نشـــاطاته خارج األراضي 
التركية ليقدم مثاال على حرص احلكومة على 
مســـاعدة احملتاجني وهو ما تسعى من خالله 
إلى إضفاء إشـــعاع على الرأي العام وكســـب 

تأييد منه في مختلف دول العالم.
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صالونات التجميل في أفغانستان مالذ النساء للتحرر من ويالت الحرب

البعد الروحي لرمضان في تركيا يوظف للتحكم في توجهات المصلين بالمساجد

[ األفغانيات يقبلن على التجميل لغايات عالجية  [ فتح صالونات الحالقة في المنازل يتيح الفرصة للراغبات في العمل

[ السلطات التركية تطلق حرية األنشطة االجتماعية والثقافية لرجال الدين في شهر الصيام

مكان لإلحساس بالحياة

العادات العثمانية تزداد قوة

ــــــي يعانني من احلرمان  ــــــات األمنية على حياة األفغانيات الالت تطغــــــى احلرب واالضطراب
مــــــن أغلب حقوقهن. ومتثل صالونات التجميل التي بدأت في االنتشــــــار بالعاصمة كابول 
مالذا بالنســــــبة إليهن يخفف من وطأة اآلثار النفسية التي تسببت فيها احلرب. كما تتيح 
هــــــذه الصالونات لبعضهن فرصة العمل ألنه ميكنهن فتحها في منازلهن طاملا أن املجتمع 

األفغاني يرفض خروج املرأة من بيتها للعمل.

تركز احلكومة ورئاســــــة الشــــــؤون الدينية في تركيا خالل شــــــهر رمضــــــان على األعمال 
اخليرية وعلى جعل املساجد مكانا للعبادة ولتقدمي الدروس الدينية. وتتخذ حكومة حزب 
العدالة والتنمية اإلســــــالمي من شهر الصيام وسيلة لدفع املؤسسات الدينية واملؤسسات 
ــــــات اخليرية إلى أن تلعــــــب دورا هاما ومؤثرا في املجتمع يقــــــوم بتوظيف البعد  واجلمعي

الديني والروحي لترسيخ قيم التضامن والتكافل خالل شهر الصيام.

«رمضان في تركيا هو شـــهر شـــبيه بالمهرجان اإليماني الذي يجلب الفرح، ويظهر جانبا مختلفا من جوانب البالد. ويمكن للمرء أن 

يشعر ويرى ويتذوق سمات هذا الشهر الكريم عندما يسير في الشوارع».
فكرت أوزر
سفير تركيا في الدوحة

صالونـــات التجميـــل تتيـــح فرصة 

للنســـاء الراغبات في العمل بما أن 

املجتمـــع األفغانـــي يرفـــض خروج 

النساء للعمل واالختالط

◄

بالنسبة للكثير من األفغانيات فإن 

لصالونات التجميل صبغة عالجية 

تســـاعدهن في تجاوز وضعياتهن 

النفسية السيئة

◄

توجيـــه املســـاجد نحو لعـــب دور 

اجتماعـــي مـــا لبـــث يتطـــور منـــذ 

وصـــول حزب العدالة والتنمية إلى 

الحكم عام 2003

◄



هشام النجار

} العنـــوان الرئيس ألحداث ما بني العام 2010 
الذي شـــهد تبلـــور بزوغ قطر كالعـــب إقليمي، 
وعام الزلـــزال الذي أصابها بإعـــالن املقاطعة 
العربية 2017، هو فشـــل ترتيب الشرق األوسط 
حلساب قوى دولية وأخرى إقليمية طامعة على 

حساب النظام العربي.
انهـــارت تلـــك الصدقية التي حتـــدث عنها 
فرنســـيس فوكايامـــا أحـــد منظـــري تصعيـــد 
قطـــر وجماعـــة اإلخـــوان إلـــى الســـلطة، فلم 
حتقـــق الثورات كما توهـــم منوذجا يجمع بني 
الدميقراطيـــة واإلســـالم السياســـي مبا يعزز 
احلضور األميركي في العالم والشرق األوسط، 
إمنا أبانت الوجه احلقيقي لإلسالم السياسي 

بأصوليته وتطرفه وأحاديته العدائية.
كالم زعيم حركة النهضة التونســـية راشد 
الغنوشـــي الـــذي أطلقـــه على هامـــش زيارته 
للواليـــات املتحدة في بدايـــات البزوغ القطري 
كبديـــل للـــدول العربية الكبرى حـــول ”حتقيق 
منوذج جديد يجمع بني اإلسالم والدميقراطية“ 

استحال كارثة حلقت بالعالم كله.
لـــم ينقل هـــؤالء املنظرون احلقائـــق كاملة 
لصانعي القرار االستراتيجي في الغرب عندما 
دفعوهم إلى إطالق مشـــروع اإلسالم السياسي 
في املنطقة العربية، فالعطالة والقصور الذاتي 
والفقـــر الفكـــري ومســـاعي الهيمنـــة بلبوس 
دينـــي وطائفـــي ال متثل مرتكـــزات خللق بيئة 
سياسية حتفظ حقوق املواطنة وتعزز التجربة 
الدميقراطيـــة، إمنا هـــي في حقيقتهـــا أدوات 
لترســـيخ أزمـــات العالـــم العربـــي ودفعه إلى 

االنفجار مبا يهدد استقرار العالم.

خامـــة هـــذا املشـــروع املتمركـــز منـــذ ذلك 
التاريخ فـــي الدوحة وأنقرة قفـــزت في الهواء 
من جماعات دون خبرة سياسية ال تزال جامدة 
علـــى تصـــورات تعود إلـــى ما قبل االشـــتباك 
الفعلـــي مـــع القضايـــا العربيـــة الكبـــرى في 
اخلمســـينات والســـتينات، بينمـــا واقع اليوم 
معقد توشك شظايا انفجاراته أن متحو بعض 

الدول وكياناتها من خارطة الوجود.
كان الرهان يكمن في مدى مقدرة الشـــعوب 
العربيـــة أثنـــاء انتفاضاتهـــا علـــى اختصار 
مخاضهـــا واالنتقـــال مـــن احلروب إلـــى بناء 
الدولـــة، لكـــن ما حـــدث هـــو إخضـــاع الدين 
ملطالب السياسة واملصالح اإليرانية والقطرية 
والتركيـــة، وفـــي تاريخنا ظل هـــذا اإلخضاع 
عنوانـــا لفنت كبـــرى جتددت خالل الســـنوات 
الســـبع املاضية باألدوات ذاتها لتتخلق الفنت 
املدمرة، وتخسر الشـــعوب حلمها بإعادة بناء 
دولهـــا على أســـس ســـوية، ألنه متـــى وجدت 

امليليشيا فال وجود للدولة.
هناك متغيرات مســـؤولة عن هذا التحول، 
فاالنتفاضـــات العربيـــة التـــي جســـدت احللم 
القطـــري بالهيمنـــة على العرب عبـــر اإلخوان، 
كاإلنكليزيـــة  األوروبيـــة  الثـــورات  تشـــبه  ال 
واألميركية ثم الفرنســـية بل هي أشبه ما تكون 
بالثـــورة اخلمينية، فكيف تتحقق الدميقراطية 
واحلريـــات واملســـاواة وكيف تتأســـس دولة 
مدنية، بالتجييش والتحشيد املليوني اخلارج 

من املساجد بهتافات أصولية؟
الثورة الفرنسية أسقطت الكهنوت وسلطة 
رجـــال الدين، بينما رفعـــت انتفاضات ما عرف 
بالربيـــع العربـــي برعاية قطريـــة غربية رجال 
الكهنوت وصار يوســـف القرضاوي في نسخة 
الربيـــع العربي هو ذاته اخلميني في نســـخة 

الربيع اإليراني الطائفي.
دفعتنا تلك األحداث نحو الفوضى الدينية 
الطائفيـــة بامتيـــاز إخواني أصولـــي تكفيري 
كاره للجميـــع وحاقد علـــى التعددية ومتربص 
بالدميقراطيـــة ومبيت للحريات الفردية شـــرا، 
والشـــيء ذاتـــه حـــدث مـــع بني صـــدر وزمرة 
اإليرانيني،  واليســـاريني  الليبراليني  املثقفـــني 
فبعـــد مشـــاركة ودعـــم اخلمينـــي حذفهم من 
الوجود وفرض أصوليته املتشـــددة وحاكميته 

الشيعية بعنوان والية الفقيه.
في العام 2012 بدأ ظهور النســـخة السنية 
مـــن هـــذا التحـــول نحو الســـير إلـــى املاضي 
وكهوفه برعاية ومتويل قطري وتنفيذ إخواني 

سلفي جهادي، عبر حملة لفرض األيديولوجية 
املبنيـــة علـــى عدم املســـاواة والســـيطرة على 
وســـائل اإلعالم واحملاكم وفـــرض التصورات 
املتعلقة مبزاعم تنفيذ الشريعة اإلسالمية، وهو 
مـــا أدى الحقا عـــالوة على أســـباب أخرى إلى 
قيام تظاهرات حاشدة في معظم املدن املصرية، 
وهذا التحول األخير هو املوجة األولى للزلزال 
األخيـــر الذي تعرضت له قطر أخيرا وبالتبعية 

جماعات اإلسالم السياسي.
نـــص بيـــان اإلخـــوان قبل تنحي حســـني 
مبـــارك بيوم واحـــد على أن هناك مـــن يفتري 
عليهم مبســـعى إقامـــة دولة دينيـــة كالتي في 
إيـــران، متبرئني مـــن تلك االفتراءات، بحســـب 
زعمهم، وقالوا نحن ال نتطلع إلى الســـلطة وال 
نريد الرئاســـة وال املناصب وال نســـعى لكسب 
الغالبية في البرملان، ولكننا نتطلع إلى إصالح 
شـــامل في كل املجاالت ابتغاء وجه الله، وثبت 
من خالل الوقائـــع والتطبيق وأوراق القضايا 
التـــي يحاكمون على أساســـها والوثائق أنهم 
كاذبـــون، وأنهـــم فقـــط يتحركون لوجـــه قطر 
وتركيا وآذانهم مع بعض التطمينات الغربية.

تســـييس الدين مـــن قبل جماعـــة اإلخوان 
وداعميهـــا اإلقليميـــني والعرب ارتـــد بعواقب 
وخيمة على اجلبهة الداخلية لألوطان العربية، 
بصعـــود قوة ممولة تزعم أنها احملتكر الوحيد 
للدين، فتحولت إلى طرف مفرق وممزق للنسيج 

الوطني واالجتماعي.
وصارت لعوامل التفريق والنزاع والتمايز 
داخـــل النســـيج االجتماعي املوحـــد واالقتتال 
الداخلـــي قـــوة اقتصاديـــة وإعالميـــة ترعاها 
ومتولها وتنشر تبريراتها وتسوغ ممارساتها، 
كاســـتئناف علـــى أفضـــل مـــا يكون ملـــا فعله 
أســـالفهم في عهـــد الفتنة الكبـــرى، باخلروج 
باملسلمني والعرب من عهد األمة واجلماعة إلى 

عهد االنقسام السياسي.
لقد ســـعت قطر طيلة أعـــوام جلعل جماعة 
اإلخـــوان حتـــت ســـلطتها ونفوذهـــا، وها هم 
ضحاياهم باملئات من اآلالف في ليبيا والعراق 
وســـوريا واليمن، وكان مـــن املقرر واملنتظر أن 
تعبث بباقـــي الدول وتلحقها مبن ســـبقها في 

الفوضى والسقوط والتشرذم.
علـــى  اإلخـــوان  وجماعـــة  قطـــر  عولـــت 
انتصـــارات التكفيريني املســـلحني مـــن قاعدة 
ودواعش وعلى توســـعاتهم علـــى األرض، ظنا 
أنـــه من املمكـــن أن تتم االســـتعانة بهم ورمبا 
انتظارهـــم فعليا حلـــل أزمة التيار اإلســـالمي 
مع الســـلطات في الـــدول العربيـــة بطريقتهم 
الهمجيـــة الفوضوية وباســـتهداف بنية الدول 
ومؤسساتها وأجهزتها األمنية، وصار الوحش 
األيديولوجي التكفيري مبرمجا بيد رعاته إلى 
اللحظة املناسبة التي تدق فيها ساعة االنفجار 

والصراعات الطائفية الساخنة.
وهذا تأسس على فشل القيادات اإلخوانية 
وضحالـــة خبـــرة القيـــادات القطريـــة وضآلة 
اإلجنازات في املسار السلمي، وتواضع نتائج 
التجربة احلزبية اإلســـالمية والســـير بطريقة 
اجلماعات التقليدية األبوية واســـتدعاء العداء 
القـــدمي للمؤسســـات وعلـــى رأســـها اجليش 
والقضاء والشـــرطة، عالوة علـــى اخلصومات 
املستحكمة مع مجمل الطيف الفكري والعقائدي 

واملذهبي املوجود على الســـاحة العربية التي 
مييزها التنوع والتعددية الفكرية والعقائدية.

صّعـــدت قطر شـــيئا فشـــيئا عداءها للدول 
العربيـــة ووصـــل ذروة الهـــوس فـــي أعقـــاب 
تطـــورات ما بعد أفول عهـــد الرئيس األميركي 
الســـابق باراك أوباما، ومـــن ناحيتها صّعدت 
جماعـــة اإلخوان لهجـــة اخلطاب باســـتخدام 
واجنـــرف  الدينيـــة،  واألبعـــاد  املصطلحـــات 
الشـــباب اإلســـالمي للعنف والتكفيـــر والعمل 
السري املســـلح في مراحل الصراع السياسي 
بالغـــة  انتقاليـــة  مرحلـــة  خـــالل  التنافســـي 
احلساسية والدقة ســـواء ما يتعلق باألوضاع 
الداخليـــة األمنية واالقتصاديـــة، أو ما يتعلق 

بالتحديات اخلارجية.
لم تكن ممارســـات قطـــر واجلماعة خالصة 
إلعالء شـــأن الدين أو دفـــع املظالم، بل مقاصد 
خبيثـــة للمزيد من تعميق التناحر الداخلي في 
العمـــق العربي طمعا في الغنيمـــة أو الهيمنة 
غير املســـتحقة لدولة محـــدودة أصابها هوس 
األيديولوجية  الصراعات  وامتزجت  السيطرة، 
والفكريـــة الداخلية بالصراعـــات اإلقليمية من 
أجـــل الهيمنة على مجتمعاتنـــا، وصار النظام 
العربـــي برمتـــه رهنـــا لتعدد أقطـــاب الصراع 
وتعارض مصاحلهم، في مشهد غنائمي تسعى 

قطر وتركيا وإيران القتسامه.
قطـــر ال تريد رؤية دولة عربية كبيرة قائمة، 
فلديها عقدة نقـــص وترغب في حتويل املنطقة 
إلـــى دويـــالت صغيرة وهـــو ما تراه الســـبيل 
الوحيـــد ليكون لها دور، وهـــو ما لن يحدث ما 
دامـــت هي بهذا الصغر وســـط عمالقة. ســـعت 
لتقسيم السعودية وبعض دول اخلليج وسوريا 
وليبيـــا والعراق، وهـــذا هو مشـــروعها الذي 
تقاطع مع مشاريع غربية وتركية وإخوانية في 

مرحلة سوداء من تاريخنا.
ومتت هندسة الترتيبات والتفاهمات برهن 
املســـتقبل العربـــي على مدى بعيد حلســـابات 
وملصالـــح غيـــر عربية، فـــي اســـتعادة لنظام 
الوصايـــة األجنبية من خـــالل وكالء إقليميني 
لفائـــدة الطرفني فقط، بينمـــا يبقى العرب على 
هامش األحداث واملصالح وتنتزع من زعاماتهم 
شارات القيادة بعد القضاء على مصادر القوة 

العربية وإطفاء عوامل الصمود.

هذا املصير الذي أسهمت فيه قطر بنصيب 
وافر ماديا وتسليحا وإعالميا، مؤداه الطبيعي 
هو متكني إيران من التغلغل في املنطقة وفرض 
إرادتها على دولهـــا العربية، ويحقق ما تهدف 
إليـــه الفوضى اخلالقة من تفتيـــت لهذه الدول 
ووضعهـــا بني فكي كماشـــة صفوية صهيونية 
تطمع فـــي ثرواتهـــا وترهن إرادتهـــا وتتحكم 
فـــي مســـتقبل أجيالها، بينما تتمكـــن قطر من 
االختيال وســـط الفوضى بأنهـــا صارت كبيرة 

ومسموعة الكلمة ومرهوبة النفوذ.
ولم يكن هناك مفر أمـــام الدول العربية من 
التحرك بصـــورة حمائية للحد منـــه بداية من 
متكـــني مصر من القيام بدورهـــا بدعم ثورة 30 
يونيو 2013 ضد حكم اإلخوان، مرورا بعاصفة 
احلزم، وصوال إلى عمـــل جماعي يحرر العرب 
من آثار سنوات الفوضى الكارثية على املنطقة.

كان هنـــاك غطـــاء دولـــي لنشـــاطات إيران 
وتركيـــا وقطـــر بغـــرض اســـتباحة املنطقـــة 
العربيـــة، كان يهدف إلى اســـتثمار متكني هذه 
القوى البديلة مـــن رقبة النظام العربي لصالح 
مســـارات مذهبية وصراعات طائفية إلضعاف 

وحدة العالم العربي دولتيا ومجتمعيا.
النظام العربي يتحـــرك اآلن بفاعلية داخل 
بؤر الصراع ملواجهـــة حقيقية وناجزة ويتخذ 
قرارات سياســـية ودبلوماســـية حاسمة لصد 
تلك املضاعفات اخلطيـــرة الزاحفة نحو تغيير 
اخلارطـــة الدميغرافية من العـــراق إلى ليبيا، 
والهادفـــة إلى تقويض االســـتقرار السياســـي 
العربـــي وتفجيـــر الصراعات املذهبية ونشـــر 
الفوضى املســـلحة مـــن خالل دعـــم تنظيمات 
أيديولوجية ومذهبية تكفيرية سنية وشيعية.

خلـــق متكني تلك القوى مـــن العمق العربي 
حضـــورا عســـكريا موجهـــا يصاحبـــه عمـــل 
اســـتخباراتي مهول من اخلارج خادم ملصالح 
القوى املمولة وهو مبثابة الدولة داخل الدولة، 
عـــالوة علـــى تفجيـــر الداخـــل العربـــي دينيا 
ومذهبيا وهو ما لم تستطع إسرائيل حتقيقه.

الهـــدف في النهاية حتويل الـــدول العربية 
إلـــى دول هامشـــية عـــن طريق اإلرهـــاب، فلن 
يجـــري التعامـــل الدولـــي مع دول يرتـــع فيها 
اإلرهاب وتسيطر عليها امليليشيات إال بطريق 
العـــزل والتهميـــش، وحلمايـــة الســـلم واألمن 

العامليـــني لن يتم التواصل مع الـــدول العربية 
وحكوماتها، إمنا مع القـــوى الداعمة واملمولة 
لتلك امليليشيات للتحكم في قراراتها ومتددها.

بنـــاء على املعطيـــات الســـابقة وتأثيراتها 
على تشـــكيل التحالفـــات االســـتراتيجية بني 
الـــدول العربيـــة والقـــوى الكبـــرى فـــي ضوء 
املســـتجدات اعترف اجلميع بـــأن اخلطر األول 
هو جماعـــة اإلخوان التي فشـــلت فـــي احلكم 
واستْعَدْت الشعوب وظهرت نواياها في مسعى 
إســـقاط الدول وتغيير هوياتهـــا، وثبت أن من 

وراءها ومن يسند ظهرها بكل قوة دولة قطر.
التحوالت خطيرة وال ميكن جتاوزها لكنها 
كانـــت في حقيقـــة األمر مخـــاض والدة وليس 
مرض موت ليتشكل واقع عربي جديد سيسهم 
العرب بتعاطيهم مع األزمات احلالية وبطبيعة 

أدوارهم في صراعاتها في رسم مالمحه.
ويتوقف ذلك على مدى قدرتهم على حســـم 
احلروب والصراعات لصالـــح الدولة الوطنية 
واألمـــن القومي العربي، وعلـــى مدى جناحهم 
في احلد مـــن التدخـــالت اإلقليميـــة والدولية 
وتهميش الـــدور العربي، ومـــدى قدرتهم على 
خلق توازن فـــي عالقاتهم مع األقطاب الدولية، 
وأفادهم أن احلرب علـــى اإلرهاب، الذي متوله 

قطر، صارت حربا عاملية.
احلرب على اإلرهاب ودور األطراف والقوى 
املختلفة في اإلجهاز عليه واســـتعادة األراضي 
التي ســـيطرت عليها تنظيماتـــه وتقليل خطره 
ونفوذه وانتشاره ووقف مصادر دعمه ومتويله 
وتقويض منصات دعاياته ســـتفرض نفســـها 
على أجندة النفوذ اجلديدة، وستعني استردادا 

لعافية النظام العربي.
احلديث يدور اليوم حول مصير اجلهاديني 
واإلخوان الذين تدعمهم وحتتضنهم قطر، بعد 
التحرك العربي األخير الذي ســـحب منهم ورقة 

قطر، وبالتالي لم يعد أمامهم سوى تركيا.
ورقـــة اإلخـــوان هي ورقـــة مثـــل أي ورقة 
سياســـية مطروحـــة علـــى طاوالت السياســـة 
خاصة أننا بصـــدد شـــخصية براغماتية مثل 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان، وهو في 
الســـابق لم يكن يرغـــب في التفريـــط فيها بال 

مقابل، لكن الوضع اآلن مختلف.
لم يعد أمام الرئيس التركي سوى التخفف 
من دعم اإلخـــوان، لتعود اجلماعة إلى وضعها 
الطبيعي، ويعود هو إلى تســـويق القيام بدور 

معتدل من جديد.
ربيـــع اإلخوان وقطـــر انتهـــى دون رجعة، 
فسير بعض الدول املوهومة بالنفوذ والتوسع 
اجلميـــع،  ورط  اإلخوانيـــة  التصـــورات  وراء 
وثبت فشـــل الرهان على الراديكالية اإلسالمية 
بنســـختيها، فمـــا تواجهه قطـــر يتزامن مع ما 
تواجهه إيران نتيجة أحالم ومطامع متشابهة.

مصير اإلخوان إما التسليم والتراجع، وإما 
التشـــظي إلى خاليا سرية والتحول إلى العمل 
املســـلح. أما التكفيريون املسلحون فسيسعون 
الســـتثمار مـــا حدث الجتـــذاب املزيـــد وفرض 
حربهـــم االنتقامية عبـــر اإلرهاب غيـــر املرئي 
وغير املرصود. إنها حقبة جديدة من املواجهة 
بني العالم واإلرهاب، فـــي ما بعد القضاء على 

حضوره على األرض وقطع أذرع مموليه.

مامصير الجهاديين واإلسالم السياسي بعد زلزال قطر

هنا طالبان من الدوحة 

محج اإلخوان 

تســـييس الديـــن من قبـــل جماعة 

اإلقليميـــني  وداعميهـــا  اإلخـــوان 

ارتـــد بعواقب وخيمة علـــى الجبهة 

الداخلية لألوطان العربية

◄

«قطـــر اســـُتخدمت لتمويل القاعدة وداعـــش وحركة حماس وطالبان. ثمة مشـــروع قانون في إسالم سياسي

الكونغرس هذا األسبوع يسمح بمعاقبة الدول التي تدعم حماس وفروع اإلخوان». 

إيد رويس
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب األميركي

«قرار قطع العالقات مع قطر تأخر كثيرا ألن كافة المعلومات كانت تؤكد على أن قطر لها دور 

فاعل مع جماعات العنف واإلرهاب في معظم دول المنطقة».

محمد حبيب 
القيادي اإلخواني املنشق
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ــــــر موجاته االرتدادية ونتائجه التي ال تظهر مباشــــــرة. قرار دول  لكل حدث سياســــــي كبي
عربية عديدة قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، لن تقتصر نتائجه على املآالت السياسية 
والدبلوماسية واالقتصادية املباشرة، بل ستمتد لتطال أحد أهم أسباب اخلالف ومنطلقاته؛ 
دعم جماعة اإلخوان وبقية التنظيمات اإلرهابية، فإإلســــــناد القوي الذي لم تكن قطر ترى 
ضيرا في ممارسته، والتباهي به واخللط بينه وبني دعم ”ربيع الشعوب“ كان أحد األسباب 
وسيرســــــم أحد أهم النتائج، إذ ال شــــــك في أن احلدث سيؤثر بشــــــكل كبير على مصير 
اإلخوان والتكفيريني في املنطقة برمتها، وســــــيضرب قطع ســــــبل الدعم املادي واإلعالمي 

والسياسي واللوجستي (اإليوائي) هذه التنظيمات في مقتل.

قطـــر ال تريـــد رؤيـــة دولـــة عربيـــة 

كبيرة قائمـــة، فلديها عقدة نقص 

وترغب فـــي تحويـــل املنطقة إلى 

دويالت صغيرة

◄

[ وحش أيديولوجي تكفيري مبرمج بيد الرعاة واملمولني  [ عزل قطر مفصل مهم في سياق الحرب على اإلرهاب



عواد علي

} المثاقفة من المفاهيم الشائكة التي تضعنا 
أمام إشـــكاالت من قبيـــل ”اســـتغالل ثقافات 
الضعفـــاء“. وُيعـــد الفن المســـرحي من أبرز 
حقـــول المثقافـــة، فهو ال يعيـــش إّال في إطار 
الحوار الفني والتالقح الثقافي بين الشعوب، 
وأي تصـــور انطوائي ســـيحكم عليه بالموت 

واالنتحار البطيء. 
وبـــرزت الحاجة إلى المثاقفة المســـرحية 
في المســـرح الغربي المعاصر خالل النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، ليـــس بهدف 
االنفتاح علـــى الثقافات الفرجوية األخرى، بل 
لتجـــاوز حالة العقم التي عمـــت مجموعة من 

المسارح األوروبية.
ذلك ما يؤكده الباحث المسرحي المغربي 
خالد أمين في تقديمه لكتاب الباحثة األلمانية 
إيريكا فيشر ليشته ”مسرح المثاقفة وتناسج 
ثقافـــات الفرجة“، الذي ترجمه إلـــى العربية، 
وصدر عن منشورات المركز الدولي لدراسات 

الفرجة في طنجة.

استبدال التناسج بالمثاقفة

تعمدت فيشـــر استبدال مفهوم ”التناسج“ 
بـ“المثاقفة“ إلحالته على النســـيج، واألهم من 
ذلـــك هـــو ازدواجية وظيفته التـــي تعمل على 
مستويين: الكثير من الخيوط الحريرية تلتئم 
في ضفيرة واحدة، كما تنســـج هذه الضفائر 

بدورها لتشكل قطعة ثوب. 

بنفس التشـــابك المعقد، تتناسج الثقافات 
المســـرحية فـــي مـــا بينهـــا بحيـــث يصعب 
عـــزل عناصـــر بعينها عـــن أخرى، ذلـــك أنها 
تخضع لمنطق التحـــول التاريخي، الجمالي، 
والفضائـــي أيضـــا، ومـــن ثم تكون مشـــرعة 

على إبداع فضاءات ثالثة. يستشـــرف 
المسرحية  الثقافات  تناســـج  مشروع 
التنـــوع الفرجوي  جديـــدا مـــن  أفقا 
عوض الســـقوط في أورَبة أو تنميط 
الثقافات المســـرحية غيـــر الغربية، 
ذلك أن المفهـــوم الجديد يضع اليد 
بشـــكل دقيق علـــى جوهـــر الثقافة 
مـــن حيث هي ســـيرورة مســـتمرة 
وبفضل  االختالف.  لبنية  ومجددة 
المسرح  يتضمن  التناسج  ظاهرة 
قابليـــة هائلة النصهـــار الهويات 
الهاربـــة والمجموعات المهاجرة 

واندماجهـــا، لكن البحث المســـرحي لم ينتبه 
لهذا الجانب إطالقا. في السياق ذاته ما زالت 
القابليـــة المثالية الكامنة فـــي الفرجات التي 
تعتمد علـــى تفاعل فنانين من ثقافات وتقاليد 
مختلفة في ظل عالم معولم وســـريع التحول، 

حسب فيشر، في حاجة إلى اهتمام نقدي أكثر 
دقة من مجرد احتفاء بالتنوع.

يحتوي الكتاب علـــى ثالثة فصول تتدرج 
في إطار أطروحة تســـعى إلـــى تحديد دواعي 
االنتقال من مسرح المثاقفة إلى تناسج ثقافات 
الفرجة. بعنوان ”مسرح المثاقفة“، تركز 
فيشـــر على النصـــف األول من 
القرن العشـــرين، عاّدة إياه فترة 
مؤسســـة في تطـــور المســـرح، 
نهل خاللها بعض رواد المســـرح 
الغربـــي من المســـرح الشـــرقي. 
وكان من ثمار هذا االنفتاح دحض 
كل مـــا هـــو أدبي وواقعي نفســـي 
في مســـرح الوهـــم، وتقديم تصور 
جديد للفضاء المســـرحي وسيرورة 
العرض المســـرحي. وبالمقابل آمن 
دعاة المسرح الجديد في الشرق بأن 
األشكال المسرحية التقليدية أضحت 
بائـــدة وتقليديـــة وعاجزة عـــن مواكبة هموم 

وقضايا المجتمع الحديث.
علـــى غرار أطروحة الناقد الهندي رســـتم 
بهاروشا، ترى فيشر أن مسرح المثاقفة حين 

يســـعى إلى ترســـيخ مســـرح كوني، كما هي 
الحال بالنســـبة إلى بـــروك، ال يهتم بالهويات 
الثقافيـــة، ألنه يولـــي ”التجانس اإلنســـاني“ 
لها  اهتماما بالغا، كون ”المثاقفة المسرحية“ 
جانب سياسي أيضا ينبغي عدم تجاهله، وهو 
مرتبط بالعالقات الســـلطوية بيـــن الثقافات. 
كما تصطلح فيشـــر على عملية تبني التقاليد 
الفرجوية الوافـــدة بـ“التلقي المنتج“، ففرجة 
المثاقفـــة في ســـعيها نحـــو التلقـــي المنتج 
تخضع العناصـــر المســـرحية لتغيير جذري 
بهدف توسيع اإلمكانات التعبيرية، أو إحداث 

شكل مسرحي جديد.

العالقات السلطوية

تحـــت عنوان ”تناســـج ثقافـــات الفرجة“، 
تعتبر فيشـــر أن اتســـاع التفاعل بين عناصر 
فرجويـــة يعـــزى إلـــى انتمائها إلـــى ثقافات 
مختلفـــة تنقـــل الفنانين بيـــن العوالم بفضل 
وســـائل النقل والمهرجانـــات، بحيث أصبح 
تداخل الثقافات داخل الفرجة ممارسة شائعة؛ 
ألن العروض تسافر من بلد إلى آخر ومن قارة 

إلى أخرى ومن مهرجان دولي إلى آخر. وأثناء 
عملية االرتحال تكتســـب الفرجة بعدا جماليا 
جديـــدا، إذ تخضع للتغيير حســـب متطلبات 
الســـياق الجديـــد والحاضن إلـــى الحد الذي 
يصعـــب معه تحديد منبع الفرجـــة وانتمائها 

الهوياتي.
أمـــا الفصـــل الثالـــث المعنـــون بـ“حوار 
المثاقفة المســـرحية“، فيضم حوارا ذا أبعاد 
ثقافيـــة تشـــي بدور رســـتم بهاروشـــا وخالد 
أمين في تعميق النقاش الدولي حول مســـرح 
المثاقفة. تكشـــف فيشـــر في هـــذا الحوار عن 
تاريـــخ بدء تـــداول مصطلح ”المســـرح بين- 
وهـــو ثمانينات القـــرن الماضي،  الثقافـــات“ 
بالتزامن مـــع قمة عطاءات بيتر بروك، وأريان 
منوشـــكين فـــي إنتاجاتها الشكســـبيرية في 
مسرح الشـــمس بباريس، ثم روبرت ويلسون 

بمسرحه البصري. 
وفي اليابان ارتبط اسما تاداشي سوزوكي 
ويوكيـــو نينـــا جـــاوا بهـــذا المســـرح. وفي 
وقت الحق جرت تســـمية بعض االقتباســـات 
األفريقية من ريبورتوار المأساة اليونانية أو 

شكسبير بـ“بين ثقافية“. 
وبعد ذلك، أحييت أشكال األوبرا الصينية 
التقليديـــة فـــي الصيـــن، من خـــالل اقتباس 
شكســـبير، أو بريشـــت، أو إبســـن. وفي هذه 
الســـياقات لـــم تكـــن النصوص المســـرحية 
وحدهـــا ما تغيـــر بفعل األســـاليب الفرجوية 

الجديدة، بل تلك األساليب نفسها.
لكن لـــم يفكر أحد في تســـمية أي من هذه 
األشـــكال ”مســـرح بين- الثقافات“ أو ”مسرح 
مثاقفة“. كانت تلك األســـاليب الجديدة بمثابة 
تحـــوالت ألشـــكال مســـرحية قائمـــة بالفعل 
بوسائل مختلفة، والتي اهتدت إلى استشراف 

رحابة الثقافات األخرى. 
لذلـــك عندمـــا ســـنحت الفرصـــة إلنشـــاء 
المعهد الدولي لتناسج ثقافات الفرجة التابع 
للجامعـــة الحرة ببرلين، جرى تفادي المفهوم 
بحموالتـــه والبحث عن مفهوم آخر مناســـب 
واستشرافاتهم  البحثية  الدارســـين  لتطلعات 
المســـتقبلية، وهكـــذا توصلـــوا إلـــى مفهوم 
”التناســـج“، وارتـــأوا اســـتعماله للنظـــر في 
جميع األنواع الجديدة والمختلفة من التفاعل 

والتعاون داخل الفرجة.

المشـــاهد  تواتـــرت  (فلســطين)-  نابلــس   {
والبيوت والساحات من شتى أنحاء األراضي 
الفلســـطينية وتجســـدت فـــوق الجـــدران في 
معـــرض متنقل أبدع لوحاته أكثر من 90 فنانا 
عربيـــا وأجنبيا أعادوا بناء صورة فلســـطين 

في األذهان واستدعوا حكاياتها من الذاكرة.
وفي كلية الفنون الجميلة بجامعة النجاح 
الوطنية في مدينـــة نابلس حط رحال معرض 
”فلســـطين حكاية ولون“ مؤخرا في نســـخته 
الخامســـة بعد أن تنقل في عدة عواصم عربية 

وأجنبية.
المعرض تنظمه جمعية المرســـم الجوال 
األردنية باالشـــتراك مع المرســـم الفلسطيني 

الجـــوال الـــذي تأســـس حديثا. بدأ مشـــوار 
المعرض في األردن بمشاركة 38 فنانا تشكيليا 
قبل أن ينتقل إلى تركيا ثم البوســـنة ثم تركيا 
مرة أخرى وصوال إلى األراضي الفلســـطينية 

مصدر وحي الفنانين المشاركين.
وقـــال الفنـــان التشـــكيلي رائد عـــواد من 
المرســـم الفلســـطيني الجوال ”ستكون هناك 
معـــارض في الفتـــرة القادمة وســـتكون هناك 
لوحـــات أخـــرى، ففي كل معـــرض يتم تجديد 
اللوحات ســـواء كان لفنانيـــن جدد أو لوحات 

جديدة للفنانين المشاركين“.
وجـــاء في كتيب عن المعـــرض وزع خالل 
االفتتاح ”ألنها فلســـطين تســـتحق منا رســـم 

حكايتها واستذكار ماضيها وعيش حاضرها 
واستشراف مســـتقبلها. نرســـم لها لما للفن 
التشـــكيلي من أهمية بالغة في إيصال الفكرة 

والمعلومة بأسلوب بسيط“.
وقالت الفنانة التشكيلية وصال زيدان من 
جمعية المرسم الجوال األردنية ”يشارك معنا 
في المعـــرض 93 فنانا من فلســـطين واألردن 
واإلمـــارات  والســـعودية  ولبنـــان  وســـوريا 
وتونـــس والكويـــت إضافة إلـــى فنانين عرب 
يعيشـــون في أميركا وألمانيا وروسيا فضال 

عن الفنانين الفلسطينيين“.
وأضافت ”المجال مفتـــوح ألي فنان يريد 
أن يرســـم عن فلسطين للمشاركة معنا في هذا 

المعرض الجـــوال الذي ســـيعرض الحقا في 
تونس والكويت ولندن“.

ويتنقل زائر المعرض الذي يســـتمر أربعة 
أيام بين العشـــرات من اللوحات التي تشـــكل 
في مجموعها الحكاية الفلســـطينية من قصة 
اللجـــوء البـــارزة فـــي مفاتيـــح المنـــازل إلى 
ســـحر الطبيعة وكذلك الفـــن المعماري والزي 

الفلسطيني والصناعات التقليدية.
وقال الفنان التشـــكيلي الفلسطيني عارف 
ذوابة المشـــارك في المعرض ”هـــذه تظاهرة 
ثقافيـــة فيها تنوع وثراء. والمعرض يقدم هذا 
الوجـــه الجميل لفلســـطين وكل لوحة فيه هي 

انعكاس لشخصية الفنان“.
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صـــدرت حديثـــا للكاتـــب اللبناني حـــازم صاغيـــة مجموعة قصصيـــة جديدة بعنـــوان {جيرمني 

وإخوانها} عن دار الساقي اللبنانية.

عن منشورات املتوسط بميالنو صدرت أخيرا رواية بعنوان {عمت صباحا أيتها الحرب} للكاتبة 

السورية مها الحسن.

[ {المثاقفة} مفهوم يكشف العالقات السلطوية بين الثقافات  [ المسرح أرض انصهار الهويات
ــــــى التفاعل بني  يشــــــير مفهوم ”املثاقفة“ إل
الثقافات، والســــــعي إلى االنفتاح من دون 
ــــــراز الذات من دون انغالق.  انصهار، وإب
وقد عّرف عالم االجتماع الفرنسي ميشيل 
دوكوستر املثاقفة بكونها جماع التفاعالت 
ــــــي حتــــــدث نتيجة شــــــكل من أشــــــكال  الت
االتصال بني الثقافــــــات املختلفة كالتأثير 
والرفض  واحلــــــوار  واالســــــتيراد  والتأثر 
ــــــك مما يؤدي إلى ظهور  والتمّثل، وغير ذل
عناصر جديدة في طريقة التفكير وأسلوب 

معاجلة القضايا وحتليل اإلشكاليات.

ملحمة مهابهارتا الهندية بتصور األنكليزي بيتر بروك

تصور جديد للفضاء المسرحي وجماليات العرض

جائزة اتصاالت فلسطين حكاية متجددة بألوان الفنانين التشكيليين

لكتاب الطفل

سيلفي واللعب على املضمون

} من باب رفع العتب وتحريك المياه 
الراكدة، تتقّصد حلقات سيلفي –أحيانًا- 
اقتحام مناطق ساخنة لم تتجرأ الدراما 

السعودية قبل هذه المرحلة على اقتحامها 
العتبارات رقابية صارمة تمنع االقتراب من 

الملف الطائفي أو السياسي أو الديني. 
والقارئ المتابع يعلم تمامًا طبيعة هذه 

الملفات المتعّلقة بالشيعة في السعودية، 
أو بتغلغل التيار الديني في مفاصل 

التعليم، أو بالصراعات األيديولوجية 
بين الصحويين والحداثيين، أو بانتقاد 

الوزارات الخدمية.
في عام 2006 ألقى الملك الراحل 

عبدالله بن عبدالعزيز خطابًا حّذر فيه 
من تقسيم المواطنين إلى تصنيفات ذات 

مرجعية عقدية أو فكرية مثل العلمانية 
والليبرالية واإلسالمية المتطرفة وغيرها، 

وطالَب المواطنين كافًة وعلماء الدين 
والصحافيين والكتّاب خاصًة بأن يترفعوا 

عن هذه الممارسات. األمر الذي انسجمت 
معه كل القنوات اإلعالمية السعودية 

الرسمية وغير الرسمية فاختفت بين ليلة 
وضحاها المعركة التي كانت مشتعلة بين 

تيارين سعوديين يمثالن الصراع القديم 
الحديث بين رموز تيار الصحوة ورموز 
تيار الحداثة طيلة ربع قرن. وربما عّزَز 

من الغياب المؤقت للصراع صدور نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2008، الذي 

بات سيفًا مسلطًا على كل من يرغب في 
توجيه سهام النقد أو التصنيف أو االتهام 

إلى خصمه.
كان لخطاب الملك عبدالله وللنظام 

الجديد أثرهما المؤقت في تهدئة المعركة 
على المستوى الظاهري على األقل، لكنها 

بقيت نارًا مشتعلة تحت الرماد، لم يستطع 
أحد أن يطفئها أو يتنبأ بموعد اندالعها 

القادم. لقد كان كال المعسكرين متيقنًا بأن 
الصراع موجود وقادم حتى ولو غاب عن 
الواجهة اإلعالمية. فطالما كانت األسباب 

قائمة سيستمر الصراع قائمًا.
فريق سيلفي، وأخص منه خلف الحربي 

المحسوب على التيار ”الليبرالي“، والذي 

كان له النصيب األوفر في كتابة حلقاته، 
يدرك المعادلة جيدًا، ويفهم بالتفصيل هذا 

التاريخ الطويل من الصراع. لهذا نجده 
بين حلقة وأخرى يختار الّلعب في الزوايا 

المضمونة مسددًا أهدافه الكاشفة عن واقع 
سعودي يراه موجودًا أمام عينيه رغم إرادة 

تغييبه من جهات أخرى. ولكن، هل يكفي 
الّلعب على المضمون؟

خالل السنوات القليلة الماضية 
اشتعلت المنطقة بنيران الربيع العربي، 

وانشّقت االصطفافات، وانفصلت الوحدات، 
وتفككت الكانتينات التي كانت حارسًا 
وأمًال في مستقبل أكثر تماسكًا وحرية 
وانفتاحًا مّما كان عليه بعد الربيع. فلم 
تعد التقسيمات القديمة، مثل الليبرالية 

والحداثة واإلخوانية والوهابية والسلفية 
والشيعة واإلسماعيلية والزيدية والصوفية 
والسرورية والجامية وغيرها، ذات معنى. 
ال سيما وأن المقّسم قد ُقّسم، والمجزأ قد 

ُجزِّئ. وصار التعاطي الدرامي مع هذه 
التقسيمات مكرورًا وباردًا.

كان ال بد –من وجهة نظر إنتاجية- من 
تسليط الضوء بجرأة على أجزاء المقّسم 

المقّسمة. وأصبح من الضروري على 
الكاتب الحاذق والمنتج الذكي أن يعمل 

على اختيار مناطق بكر لم يلعب فيها 
العٌب قبله شريطة أن تكون اللعبة مشمولة 

بحزمة اإلصالحات الحكومية الجديدة.
ما تقوم به بعض حلقات سيلفي اآلن، 
وقبلها ”طاش ما طاش“ كسر متاح لعالم 

مسكوت عن مساءلته، لكنه كسر في منطقة 
آمنة. فالحماسة التي تنتاب المشاهدين 

السعوديين تشبه تلك الحماسة التي كان 
يصفق لها جماهير مسرحيات الثنائي 

محمد الماغوط ودريد لحام وهما يتقّيآن 
من خاللها هموم المواطن العربي أمام قادة 

حزب البعث السوري دون أي مساءلة. لقد 
المضغوط حتى  كانا ينّفسان عن ”الِقْدر“ 

ال ينفجر.
لكن السؤال األهم، هل يكفي التعاطي 

الدرامي- الكوميدي مع الواقع كما هو، 
وتسمية األشياء بأسمائها لحل المشاكل 

السعودية اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا كما 
يفعل سيلفي في ”تنفيساته“؟ أم أنه ال بد 
من الوقوف أيضًا على أسبابها الحقيقية 
وعدم القفز العالي إلى النتائج مباشرة؟

زكي الصدير
شاعر سعودي 
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الغرب  فـــي  المســـرحية  المثاقفـــة 

المعاصر ال تهدف إلى االنفتاح على 

الثقافـــات األخرى، بـــل لتجاوز حالة 

العقم المسرحي

 ◄

مســـرح المثاقفة حين يســـعى إلى 

ترســـيخ مســـرح كونـــي، كمـــا هـــي 

الحال بالنســـبة إلى بـــروك، ال يهتم 

بالهويات الثقافية

 ◄

} الشــارقة - اســـتكماًال لمســـيرة اإلبداع في 
مجال صناعة كتب األطفال واليافعين، فتحت 
جائـــزة اتصاالت لكتاب الطفل، والتي ينظمها 
المجلس اإلماراتي لكتـــب اليافعين، وترعاها 
"شـــركة اتصاالت"، الباب الستقبال اإلبداعات 
فـــي أدب الطفـــل واليافعين، باللغـــة العربية 
من جميع أنحـــاء العالم، من قبل صناع األدب 
مـــن ناشـــرين ومؤلفين ورســـامين ومطورين 

للتطبيقات التفاعلية.
النســـخة  خـــالل  المبدعـــون  ويتنافـــس 
التاســـعة من الجائزة ضمن ست فئات، حتى 
نهاية أغســـطس المقبل، للفـــوز بجوائز تبلغ 
قيمتهـــا اإلجمالية مليونا ومئتـــي ألف درهم 
إماراتي، والتي ســـتمنح للفائزين خالل حفل 
افتتاح الدورة 36 من معرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب.
وتتضمـــن "جائزة اتصاالت لكتاب الطفل"، 
فئـــة "كتـــاب العـــام للطفـــل"، يتـــم توزيعهـــا 
بالتســـاوي على الناشـــر والمؤلف والرسام، 
وفئة "كتـــاب العام لليافعيـــن"، توزع مناصفة 
بين المؤلف والناشر، وفئة "أفضل نص"، وفئة 
"أفضل رســـوم"، وفئة "أفضل إخراج"، إضافة 
إلى فئة "أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب"، فضًال 
عن تخصيص الجائزة قســـطا منهـــا لتنظيم 
سلســـلة ورش عمـــل لبنـــاء قدرات الشـــباب 
العربي فـــي الكتابة، والرســـم، ضمن برنامج 

"ورشة" التابع للجائزة.
وقالـــت مـــروة العقروبي رئيســـة مجلس 
إدارة المجلـــس اإلماراتي لكتـــب اليافعين إن 
باب المنافســـة مفتوح أمام جميع دور النشر 

العربية والعالمية. 
ومن شـــروط التقـــدم للجائزة كمـــا تلفت 
العقروبي أن تكون المشاركات باللغة العربية، 
وأن تمثل نصًا أصليًا غير مترجم أو مقتبس، 
وأن تســـتهدف األطفـــال واليافعيـــن حتى 18 
عامًا، وأال تكون المشاركة قد فازت من قبل بأي 

من الجوائز المحلية أو العربية أو العالمية.
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باختصار

◄ أقيمت مؤخرا مبادرة ”تعال نكتب 
معا“ في مخيم كابرتي للنازحين 

األيزيديين في مدينة دهوك والتي 
تضمنت ورشة كتابة قصة الطفل 
باإلضافة إلى ورشة ”تعال نرسم“ 
بإشراف الشاعرين قاسم سعودي 

ونبيل نعمة والروائية عفاف 
مطر.

◄ كشف القاموسان الرئيسيان لّلغة 
الفرنسية (لروبير، ولبتي الروس) 
عن الكلمات الوافدة في طبعتهما 

الجديدة التي من المقرر أن تصدر 
في منتصف العام المقبل.

◄ أعلن المركز الثقافي اإلسالمي 
بالجزائر العاصمة، عن إطالق 

مسابقة فكرية موّجهة للشباب في 
الفئة العمرية 12-21 سنة.

◄ صدر العدد الخامس من النشرة 
اإللكترونية ”قلعة التاريخ“، 

وهي نشرة دورية نصف سنوية، 
متخصصة في التاريخ الُعماني 

وتصدر إلكترونيا عن مبادرة قلعة 
التاريخ.

يواصـــل الناقـــد والقاص اإلماراتي ســـلطان العميمي مدير أكاديمية الشـــعر تقديـــم البرنامج 

التلفزيوني الثقافي {رمستنا} الذي يغوص من خالله في معاني الكلمات اإلماراتية.

أخيرا وبعد نحو 7 أشـــهر من إعالن اســـمه فائزا بجائزة نوبل لألداب، أرســـل املوسيقى والشاعر 

األميركى بوب ديالن كلمته الخاصة بالجائزة إلى األكاديمية السويدية.

موت املؤلف

} لنتفق مبدئيا على أن الشاعر والروائي 
والمسرحي والرسام ليسوا موظفين 

عند الشعوب. الكاتب ال يفترض فيه أن 
يكون مناضال وال فدائيا وال نبيا وال 

قديسا، هو صاحب مزاج  سيء باألحرى، 
خصوصا تجاه الشعب الذي يحّول عمله 
عادة إلى عدم، وإلى مجاز كبير للعطالة 

وقلة الحيلة وسوء المصير.  بل إن أسوأ 
قدر عند الكاتب أن يولد في بلد شمولي 

يتسلط فيه من يحكم باسم الجماهير، 
الكاتب صاحب حرفة باليد والذهن معا، 

وتاجر أيضا، يبيع كالما وصورا ليعيش، 
ويمكن أحيانا أن يكتفي بأن يكون قلما 
مأجورا، فاألمر ليس سبة أو فضيحة، 
فلكل عمل أجرة؛ لهذا طبيعي أن تجد 

الكاتب المحتال والمدّلس والساذج 
والطيب والرفيع والوضيع والنصاب 

الكبير.
األمر طبيعي جدا ومقبول عزيزي 

القارئ، كما يمكن أن تجد الكاتب المؤمن 
والكافر، الثري والفقير، ولهذا رجاء كف 

عن تخّيل الكاتب شخصا بمواصفات 
استثنائية، أو حكيما، أو ساحرا، فذلك ال 

يتحقق إال في خياالت مجانين من عينة 
القذافي، قائد ثورة الفاتح، وصاحب 

قصص ”القرية القرية، األرض األرض، 
وانتحار رائد الفضاء“، لسبب بسيط 

أنه كان مفتونا بصورة الكاتب الزعيم 
المحاط بالهيجان والقبضات الملوحة.

لهذا فإن أكثر المؤاخذات حماقة تلك 
التي تنزع القيمة عن كاتب أو فنان ألنه 
لم يدل بموقف سياسي، أو لم ينحز إلى 

صف الجماهير، أو لم يلعب دور المرشد 
المعين للشعب المسكين، فذلك آخر ما 
قد يتبادر إلى ذهنه، كما أن أحط أنواع 

الكتاب أوالئك الذين يدارون ضعفهم 
بتقديم خدمات نضالية، أو يتوقون إلى 

ألقاب من قبيل شاعر الجماهير أو أديب 
الشعب، أو كاتب الفقراء،… فتلك صفات 

توحي لك منذ البداية بأن األمر منته، وال 
يعنيك بتاتا إن كنت تبحث عن متعة أو 

عمق جمالي وفكري، بل يتعلق بإسعافات 
أولية لجراح المستضعفين، وهو ما لن 

يرضيك في النهاية إن خضت فيه مع 
الخائضين.

عليك أن تتفهم عزيزي القارئ تلك 
النزوعات الكبيرة نحو الترف والرفاه 
عند المبدعين، لقد كان دوستويفسكي 
مقامرا، وغويا رساما للملك، والمتنبي 

حالما كبيرا باإلمارة، ال تستغرب إن 
وجدت كاتبا مفلسا بقميص أبيض 
وربطة عنق زاهية أو بابيون فاخر، 

فتلك نظرته للحياة، ال تغرنك تحديدا 
تلك الثياب المجعلكة التي يتدثر بها 

بعض المهرة ممن يسلبون لبك، فاألمر 
ال يتعلق بشهوة للحرمان. لهذا ال ينبغي 
أن تصغي لهؤالء الفطريين ممن يبادرون 
في كل مرة تقع فيها حادثة في البلد إلى 

النواح مجددا على دور الكاتب والناقد 
والمؤلف، ينسون دائما حكمة المفكرين 

البنيويين، خصوصا روالن بارت الفذ 
والعبقري، التي تخبرنا بأن المؤلف 

قد مات، فعليكم بالنصوص واألعمال، 
ولتنسوا المبدعين قليال. 

شرف الدين ماجدولين

ؤ و

شرف ا
كاتب مغربي

صابر بليدي

} الجزائر- قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقــــة تكريــــم مجموعــــة مــــن المثقفيــــن 
رأســــهم  وعلــــى  الجزائرييــــن،  والمؤلفيــــن 
الروائي رشــــيد بوجدرة، بوسام االستحقاق 
الوطنــــي، عرفانا لهــــم بما قدمــــوه للبالد من 
جهود إبداعية ومؤلفات ثقافية وأدبية، أثرت 
الرصيد المحلي بعد سنوات من التشنج بين 

الطرفين.

التكريم الثاني

جاء قــــرار الرئيس الجزائــــري في أعقاب 
الضجة التي أثيرت حول اإلهانة التي تعرض 
لها الروائي المثير للجدل رشيد بوجدرة، في 
برنامج تلفزيوني خرج من رسالته الفنية إلى 
محاكمة المعتقدات الدينية والفكرية، ما أثار 
موجة من االســــتياء واالستهجان لدى النخبة 

المحلية بمختلف تياراتها.
الرئيــــس  التفاتــــة  أن  مراقبــــون  اعتبــــر 
قياســــا  نوعهــــا،  مــــن  الفريــــدة  بوتفليقــــة 
بعالقتــــه المتشــــنجة بالنخبــــة المثقفــــة منذ 
اعتالئــــه قصــــر المراديــــة فــــي 1999 وحتــــى 
الوجوه التي اســــتقدمها للواجهة، هي إفراز 
الداخلية  والتوازنات  السياســــية  للحسابات 

للسلطة.
وال يســــتبعد متابعون أن يكون الحضور 
الالفت لمستشاره الشخصي وشقيقه األصغر 
ســــعيد بوتفليقة، للوقفــــة االحتجاجية التي 
نفذهــــا العشــــرات مــــن اإلعالمييــــن والكتاب 
والمؤلفين بوســــط العاصمة، رســــالة حملت 
التفاتــــة متأخرة من الســــلطة تجــــاه النخبة 

المهمشة طيلة السنوات الماضية.
وإذ عبر ســــعيد بوتفليقة للروائي رشــــيد 
بوجــــدرة عــــن تضامنــــه المطلــــق معــــه إزاء 
اإلهانة التي لحقته من طرف برنامج الكاميرا 
الخفية لقناة النهار المقربة من الســــلطة، فإن 
االســــتفهامات مــــا زالت تحوم حــــول موقف 
الرجل من القناة نفسها ومن رسالة التضليل 
المنتجــــة مــــن طرفها، وهــــي المقربة جدا من 

السلطة ومن شخصه تحديدا.
وقــــال المستشــــار الشــــخصي للرئيــــس 
بوتفليقة ”كمواطن أنــــا متضامن معك في ما 
لحقك من إهانة ”، لكنــــه لم يفصح عن موقفه 
”كمستشــــار شــــخصي، وكحاكم فعلي لشؤون 

البــــالد من وراء الســــتار“، بحســــب اتهامات 
المعارضة، تجــــاه ما لحق الرجل من محاكمة 
وصفت بـ“الداعشــــية“، علــــى قناعاته الدينية 

والفكرية.
وينتظــــر أن يشــــمل التكريــــم الــــذي أقره 
بوتفليقــــة اليــــوم األربعــــاء بــــدار األوبيــــرا 
”بوعــــالم بســــايح“ بالعاصمــــة، عــــددا ممــــن 
يمثلون النخبــــة المثقفة في البالد، على غرار 
الراحلين عبدالله الركيبي وعبدالله شــــريط، 
والروائية أحالم مستغانمي، فضال عن رشيد 

بوجدرة.
ويكــــون بذلك التكريــــم الثاني مــــن نوعه 
خالل األســــابيع األخيرة، من طرف السلطات 
الرســــمية لعدد من الوجوه واألسماء الفكرية 
والفنية، حيث ســــبق تكريم الفنانين لونيس 
آيــــت منقــــالت وآكلــــي يحياتن، رمــــزي الفن 
فاضــــل،  نوبلــــي  والموســــيقار  األمازيغــــي، 
إلى جانــــب كل من محمد الصالــــح الصديق، 
وأبوالقاسم خمار وشخصيات أخرى بوسام 

”العشير“ الوطني.

المصالحة واالصطفاف

ذهب متابعون إلى اعتبار انفتاح السلطة 
علــــى النخبــــة المثقفــــة بمثابــــة ”المصالحة 
الوطنيــــة“، التي كرســــها الرئيــــس بوتفليقة 
في 1999 و2005 بمشــــروع سياســــي استهدف 
وقف حمام الدم واالقتتال الداخلي، واستطاع 
التقريــــب بيــــن أطــــراف األزمــــة (المجتمــــع 

واإلسالميين المتطرفين).
وظلت عالقة الرجــــل بالنخبة المثقفة في 
البالد فاترة، ما ســــاهم فــــي هجرة الكثير من 
األسماء، أو حتى الهجرة بعد العودة، كما هو 
الشــــأن لإلعالمي والشــــاعر عمر أزراج، الذي 
قضى ســــنوات في الجزائــــر بعد هجرة دامت 
عقدين، لكن طموحه اصطدم بجدران الصمت 
التــــي أقامتها ســــلطة بوتفليقــــة للفصل بينه 
وبيــــن النخبة المثقفة، وهو مــــا اضطره إلى 

الهجرة مجددا إلى بريطانيا.
وكانــــت الروائيــــة أحالم مســــتغانمي قد 
عبرت في أكثر من مناســــبة عن امتعاضها من 
الجحود والنكران اللذين تعامل بهما النخبة 
المثقفة من طرف السلطة، واإلقصاء الممنهج 
ضدها من توظيف سمعتها العربية والعالمية 
في خدمة بلدها، حيث وجدت نفسها في أكثر 

من استحقاق خارج االهتمام.
وألمحت الروائية أحالم مســــتغانمي، في 
أكثــــر من تصريــــح، إلى معارضتها للســــلطة 
وللسياســــات المنتهجــــة في مجــــاالت البناء 
الثقافــــي والفني للبــــالد، وعبرت عــــام 2014 
عن معارضتها لترشــــح الرئيــــس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة لوالية رئاســــية رابعة رغــــم إرادة 

المجتمع.

وإذ أعــــاد تضامن رجل الظل في الســــلطة 
الجزائرية سعيد بوتفليقة، مع الروائي رشيد 
بوجــــدرة، الحديــــث عــــن الخلفيــــات الفكرية 
واأليديولوجيــــة اليســــارية والعلمانيــــة لفئة 
من المثقفين الجزائريين، فإن بريق الســــلطة 
والنفوذ شتت التيار وأعاد رسم االصطفافات، 
بعد انتهاج نظام بوتفليقة ألســــلوب التقارب 
مــــع اإلســــالميين، وتهميش باقــــي التيارات 
التي كانت تشــــكل نبض المجتمع الجزائري 
منذ االستقالل إلى غاية نهاية الثمانينات من 

القرن الماضي.
ســــعيد  والعلمانــــي  اليســــاري  النقابــــي 
بوتفليقة الذي قاســــم رفاق الماضي نضاالت 
تيــــار أيديولوجي معين، تحــــول إلى أكثر من 
سلطة ومن رقيب على رفاقه، تحت تأثير بريق 
والتراكمات  السياسية،  والطموحات  السلطة 
التي ترســــبت طيلــــة الســــنوات األخيرة، في 
حاجــــة إلــــى مراجعــــات ثوريــــة وليــــس إلى 
مجرد وقفة تضامنية مــــع رجل حوله اإلعالم 
البوتفليقــــي إلــــى ضحيــــة يســــتحق الرحمة 
والشــــفقة من تحقيق وعقيدة داعشية سكنت 

األذهان والعقول على غفلة من الجميع.

وإن غاب اإلســــالميون عــــن الموعد تحت 
تأثير الحســــابات األيديولوجيــــة، كون األمر 
يتعلــــق بوجــــوه تدخــــل فــــي خانــــة العــــداء 
السياســــي والفكــــري مع الســــلطة، فإن نزول 
رجل الظل واستعادة أمجاد الحراك اليساري 
في يوم رمضاني بوســــط العاصمة أعادا إلى 

مخيلتها االصطفافات الكالسيكية للمجتمع.
 وهــــو ما توجس منه خيفــــة بعض رموز 
اإلســــالم السياسي، على غرار النائب السابق 
والقيــــادي في حركة النهضــــة محمد حديبي، 
الذي حذر مما أسماه ”مسعى السلطة إلحياء 
االصطفافــــات القديمة وبعث صــــراع مفتعل 
بيــــن التيارين اإلســــالمي والعلماني، لتمرير 

مشاريع السلطة في المرحلة القادمة“. 

} بغــداد - أعلـــن بيـــت الشـــعر العراقي عن 
اختتام أعمـــال دورته الثانيـــة بإكمال تنفيذ 
المرحلة األولى من مشروعه ”مقاطع للماّرة“، 
الـــذي تأّلف من عدد من الفعالّيات أقيمت منذ 

أوائل العام الماضي.
مـــن بين الفعاليـــات التـــي اقترحها بيت 
الشـــعر في مشـــروعه ”جليســـك يصافحك“، 
و“تلويحة وفاء للكرادة“، و“الجدران ليســـت 
لثارات العشـــائر“، ومن ثّم فعاليتا ”في حرم 

المدارس“ و“في حرم الجامعات“.
وذكـــر بيـــان لبيت الشـــعر العراقـــي ”إّن 
الـــذي أطلقه رئيس  مشـــروع ’مقاطع للماّرة‘ 
البيت الشـــاعر حســـام الســـراي فـــي مارس 
2016، اختتـــم أعمـــال الـــدورة الثانية لبيت 
الشـــعر العراقي، التي شـــهدت إقامة الكثير 
من األنشطة وتحقيق تطّور في طبيعة تنظيم 
البيـــت للفعالّيـــات الثقافّية، ومنهـــا إصدار 
ضمن نشـــاط حمل  كتـــاب ’وردة الضحايـــا‘ 
االســـم نفســـه، فضًال عـــن مســـابقة لقصائد 
األطفـــال (بيـــن 6 و12 عامًا)، وإصـــدار كتاب 
’نبض الكتابة‘ الذي جمـــع قصائد ألطفال من 
البصـــرة إلى الموصل، إضافـــة إلى االحتفاء 
بأصوات شـــعرّية جديدة من البصرة وبابل، 
واالحتفـــاء بالكثيـــر من األســـماء الشـــعرّية 
المهمة في الساحة العراقّية، مع تمّكن البيت 
من الحصول على ’شـــهادة تسجيل‘، بوصفه 
منظّمـــة ثقافّية مســـّجلة في دائرة تســـجيل 

المنظمات“.

وأضاف البيان ”نجح البيت أيضًا بإتمام 
كّل ما خّطط له ضمن مشروع ’مقاطع للماّرة‘، 
األمر الذي أســـهم بانتشار اسمه بين أطياف 
مختلفة من الجمهـــور والمتابعين، من الذين 
ليس فقط لم يصلهم البيت في وقت سابق، بل 

الكثير من المنّظمات والمؤسســـات الثقافّية 
في العراق“.

وأشـــار البيان إلـــى أّن الملصقـــات التي 
ُعلقـــت في حـــرم المـــدارس (أواخـــر فبراير 
ومطلع مارس 2017 فـــي اإلعداديات تحديدًا) 

كانت للشاعرات والشعراء: محمود البريكان، 
محّمد ســـعيد الصكار، محّمد علي الخفاجي، 
ياســـين طـــه حافظ، عدنان محســـن، شـــاكر 
لعيبي، باســـم المرعبـــي، عبدالخالق كيطان، 
لطيف هلمـــت، طالب عبدالعزيـــز، فراس طه 

الصكر، سهام جبار.
وبحســـب البيـــان، فإّن ملصقـــات فعالّية 
”فـــي حرم الجامعـــات“ التـــي ُعّلقت منتصف 
أبريل ومطلع مايو كانت مقاطعها للشاعرات 
والشـــعراء: ســـركون بولص، جان دمو، رعد 
عبدالقـــادر، عقيـــل علـــي، كاظم جهـــاد، دنيا 
ميخائيـــل، زاهر الجيزانـــي، هاتف الجنابي، 
نامـــق عبد ذيب، زهير بهنـــام بردى، إبراهيم 
البهرزي، غريب اســـكندر، واثق غازي، طيب 
جّبـــار، عادل مردان، ســـليمان جوني، حبيب 

النورس، ومريم العطار.
وأّكد البيان أخيرًا أن ”البيت، برغم أّنه ال 
يملك الدعم الماّدي الذي يؤهله لتقديم األكثر، 
حـــرص على أن يقّدم فعًال نوعّيـــًا في بغداد، 
لم َيحتسب لتحّديات الوضع العام في البالد 
بل حاول تخّطيها دائمًا، فهو بإتمام فعاليتي 
’فـــي حرمي المدارس والجامعـــات‘، واختتام 

مجمل فعالّيات وأنشطة هذه الدورة“.
ويؤكد بيان بيت الشعر أن البيت ”يستعد 
حاليـــًا إلصدار عـــدد جديد من مجّلـــة ’بيت‘ 
الثقافّيـــة الفصلّيـــة، ومـــن ثّم يتهّيـــأ إلجراء 
انتخابـــات للهيئـــة اإلداريـــة بعقـــد مؤتمـــر 

انتخابي جديد في بغداد“.

بيت الشعر العراقي يهدي المارة مقاطع شعرية

[ السلطة الجزائرية تغازل النخبة المثقفة الحتواء أزمة الروائي رشيد بوجدرة
التفاتة رسمية متأخرة نحو النخبة الجزائرية المهمشة

مثل املقلب الذي تعرض له الروائي اجلزائري رشيد بوجدرة في برنامج الكاميرا اخلفية 
ــــــه بالعقالنية والعلمانيني  لقناة النهار اجلزائرية مساســــــا من شــــــخص الكاتب ومن ورائ
ــــــى الروائي موجة  ــــــش، وأثار هــــــذا االعتداء عل ــــــني، فيمــــــا يشــــــبه محاكم التفتي اجلزائري
ــــــني على اختالف انتماءاتهــــــم، حيث وقعوا  غضــــــب كبيرة فــــــي صفوف املثقفني اجلزائري
ــــــداء كما نفذوا وقفة احتجاجية منددين بالتشــــــويه املتعمد الذي  ــــــا رافضا لهذا االعت بيان
انتهجته القناة للروائي والتدخل في حيز احلريات الشــــــخصية. وقد أدى تعالي أصوات 
املثقفــــــني إلى تفاعل من قبل الســــــلطات اجلزائرية التي عاضدت هــــــذا االحتجاج وهيأت 
لتكرمي األديب مع ثلة من املثقفني واملبدعني اآلخرين، إضافة إلى إيقاف البرنامج من قبل 

مدير القناة.

رشيد بوجدرة يحرك الراكد

شعراء عراقيون يصافحون املارة

هـــذا التكريـــم هو الثانـــي من نوعه 

خالل األســـابيع األخيرة، من طرف 

مـــن  لعـــدد  الرســـمية  الســـلطات 

األسماء الفكرية والفنية

 ◄

انفتاح السلطة على النخبة المثقفة 

بمثابـــة {المصالحة الوطنية}، التي 

كرستها الســـلطة سابقا بمشروع 

سياسي لوقف االقتتال

 ◄



سارة محمد
عدسة: محمد حسنين

} القاهرة  –  لم يؤثر غياب الفنان الليبي ناصر 
املزداوي عن مصر على شعبيته التي حققها في 
مطلـــع الســـبعينات من القرن املاضـــي، عندما 
أطلـــق ألبومه ”الغربة“ الـــذي حصل من خالله 
على األسطوانة البالتينية ليكون أصغر مطرب 
عربي يحصـــد اجلائزة، حيث كان التفاعل معه 
كبيرا مساء األحد خالل مشاركته في املهرجان 
بوســـط العاصمة  الفنـــي ”حـــي الرمضانـــي“ 

املصرية القاهرة.
والشـــعبية التـــي حققهـــا املـــزداوي فـــي 
ســـن مبكـــرة كانـــت داعمـــا أساســـيا لـــه في 
حفـــل العـــودة بحديقـــة األزهـــر بـــارك، وبقي 
اجلمهور يـــردد كلمات أغنياتـــه التي يحفظها 
وســـط تفاعـــل واندمـــاج بطابـــع املوســـيقى 
احململ برؤية فنية جتمع بني الطابع الشـــرقي 

والغربي.
هذه احلالة تتســـم بها املوســـيقى الليبية 
التي حتتفظ بعدد من اآلالت الشـــرقية وإدخال 
أخـــرى ذات طابع أكثـــر معاصرة مـــا يجعلها 
مميزة وفي مرتبة خاصة بني أمناط املوســـيقى 
العربية، يضاف إلى ذلك متتع الفنانني الليبيني 
بأصوات مميزة تتسم باملرونة في االنتقال من 
منط إلى آخـــر، وهو ما يتميز بـــه هذا املطرب 
الليبي الـــذي افتتح حفله بأغنيـــة أهداها إلى 

مصر بعد الغياب.
واألغنيـــة كتـــب كلماتها املزداوي نفســـه، 
حيـــث أكـــد مـــن خاللهـــا التعبير عـــن محبته 
ملصر مبشـــاعره اخلاصة، ما جعله ال يستعني 
بشـــعراء آخرين، لذلك جاءت الكلمات بســـيطة 
فـــي محتواهـــا عميقة فـــي مضمونهـــا بدأها 
مقتبسا إياها  بعبارة ”أنا راجع أشـــرب مياه“ 

من العبارة الشهيرة التي يرددها كل من يغيب 
عن القاهرة لفترات طويلة ”من يشـــرب من ماء 

النيل يعود إليه مرة أخرى“.
وأهلت الطبيعة التي يتســـم بها ”مســـرح 
اجلنينـــة“ فـــي القاهرة، اجلمهور لالســـتمتاع 
بهذا الطقس الرمضانـــي املختلف عن املعتاد، 
فغالبا ما ترتبط االحتفاالت الرمضانية بنصب 
مجموعـــة مـــن اخليـــام املغلقة، وقدميـــا كانت 
ترتبـــط بحضـــور مطربـــي اإلنشـــاد الصوفي 
أو الفنانـــني أصحاب الطرب الفخيـــم، أما في 
الســـنوات األخيرة فقد تغير املنظور وأصبحت 
اخليـــام الرمضانيـــة منفـــذا لفنانـــي الطـــرب 

الشعبي وأغاني املهرجانات.
ويلعـــب مهرجـــان ”حي الرمضانـــي“ دورا 
مميـــزا في إضفاء جو من احلميمية بني الفنان 
وجمهـــوره، يبدأ من اختيـــار مكان مفتوح مثل 
حديقة األزهر التي حتيطها األشـــجار والهواء 
الطلق باعتبارهـــا تقع فوق تل مرتفع ما مينح 
فرصـــة للتنفس بعيـــدا عن الزخـــم الرمضاني 
املنغلق أمام شاشـــة التلفزيون، ومن ثم يدخل 
املتلقـــي في حالة انســـجام مع احلـــدث الفني 
ويتسع أفقه الستقبال أمناط موسيقية مغايرة 

ملا اعتاد عليه.
ويحـــرص القائمـــون على املهرجـــان على 
التنـــوع فـــي الفنانـــني والفـــرق املشـــاركة من 
أصحـــاب الفنـــون املســـتقلة علـــى مســـتوى 
املوسيقى والغناء، ففي أولى حفالت املهرجان 

شـــارك املزداوي الفريق املصـــري“دكان“، وهو 
إحدى الفرق التي تأسســـت قبل ثالث سنوات 
وتتكـــون مـــن أربعـــة أفـــراد يحاولـــون تقدمي 
موســـيقى حتتفظ بالطابع الشـــرقي واملصري 

األصيل حتديدا.
ويتحقق ذلك بداية من اختياراتهم ألســـماء 
املقطوعـــات التـــي يعزفونها، مثـــل ”درويش“ 
و“بهلوان“ وأخرى، مرورا باآلالت املســـتخدمة 
التـــي تتكـــون مـــن عـــازف للعـــود يجلس في 
منتصف املســـرح وكأنـــه رمانة امليـــزان الذي 
يحفـــظ وجـــه املوســـيقى العربية بـــني اآلالت 
األخـــرى بالفرقـــة، ومـــع ذلـــك كانـــت هنـــاك 
القيثارة، والباص قيثـــارة، والدرامز، ما حقق 
املعادلـــة فـــي شـــكل املوســـيقى املقدمـــة مـــن 
حيـــث إيقاع الســـرعة واحلركة مـــع االحتفاظ 

باألصالة.
ويســـتمر املهرجان في تقـــدمي هذه احلالة 
اإلبداعيـــة على مدار رمضان مبشـــاركة العديد 
مـــن الفـــرق، ومنهـــا ”لوبيريـــا“ ذات اإليقـــاع 
الصوفـــي والتي تتخذ من الطابع الســـوداني 
شـــعارا ألعمالهـــا، ومن أشـــهر أغانيها: احلب 

ديني، حبيبي وسوداني مانايو.
ويشـــارك أيضـــا في املهرجان في نســـخته 
السادســـة هذا العام الفنان اجلزائري ســـيدي 
بيمـــول بفرقته املوســـيقية التي أسســـها في 
مطلـــع التســـعينات من القـــرن املاضي، والذي 
تعتمد كلمات أغانيه على اقتباسات من احلياة 

اليومية مقدما فيها أكثر من لغة، منها العربية 
والفرنسية واألمازيغية.

كما حتضـــر أيضا فرقة ”أقصى الوســـط“ 
التـــي اختـــارت أن يكـــون اســـمها تعبيرا عن 
رحلتهـــا الفنية التي بدأت قبل خمس ســـنوات 
بالوقوف في خط املنتصف، مبعنى أنه ال شيء 
ســـلبيا بالكامـــل وال شـــيء إيجابيـــا بالكامل، 

وتتميز أغنياتها بأكثر من لون موسيقي.
أمـــا الفنانـــة مليكـــة زارا املغربيـــة التـــي 
تخصصت في فن اجلاز اســـتنادا إلى املوروث 
الفنـــي لدولتهـــا املتنـــوع فـــي موســـيقاه بني 
الشـــعبية واألمازيغيـــة والصحراويـــة، فقالت 
إنها تشـــارك في املهرجان هذا العام، مع رغبة 
شـــديدة في أن تصل من خالل رســـالتها الفنية 
إلى التعبير عن الفكرة التي تناقشها بأغانيها، 
والتـــي يقتنـــع بهـــا الكثيـــرون مهمـــا كانـــت 

انتماءاتهم وقناعاتهم.
وأخيرا تشـــارك الفنانة شهيرة كمال إحدى 
مطربات فرق ”اآلند غروند“ التي ذاعت شهرتها 
بعد مشـــاركتها لفريـــق ”كايروكي“ بأغنية ”كل 
حاجة بتعدي“، ليكمل املهرجان بذلك منظومته 
املوســـيقية املتوازنة، والتي يجذب من خاللها 
مختلف الفئات العمريـــة حتى الذين تقدم بهم 
العمر، األمر الذي كان مثيرا لالنتباه في احلفل 
األول للمهرجـــان هـــذا العـــام، حيـــث حرصت 
الكثيـــر من النســـاء علـــى التفاعل مـــع الفنان 

الليبي ناصر املزداوي الذي افتتح املهرجان.
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أطلقت املطربة السورية أصالة نصري كليب أغنيتها الجديدة {جمع يا رب قلوب}، والدعاء من 

كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب وإخراج عمرو حسن. منوعات
كالم مسلسالت 

} رمضان كريم.. شهر الصيام، وشهر 
المسلسالت، والمسلسالت في بالدنا 
يطلقون عليها ”الدراما“ كما لو كانت 

الدراما قاصرة عليها، بينما أصل الدراما 
هو المسرح، ثم انتقلت إلى السينما، لكن 
التسمية عند العرب بقيت محصورة في 

المسلسل التلفزيوني الممتد على حلقات 
متعددة، وهو في الحقيقة أقرب ما يكون 
إلى ما يعرف بـ“السوب أوبرا“ أو ”أوبرا 
الصابون“، فمنشأ المسلسل في ثالثينات 

القرن الماضي كان شركات الصابون 
األميركية التي أنتجت أول مسلسل إذاعي 

ثم انتقلت في الخمسينات إلى المسلسالت 
التلفزيونية، والهدف بالطبع، كان وال يزال، 

هو أن يكرس المسلسل لخدمة اإلعالنات.
في البدء كانت إعالنات الصابون، ثم 

أنشئت شركات خاصة إلنتاج المسلسالت 
باالتفاق مع شركات اإلعالنات عن السلع 
المختلفة التي تدعم المسلسل، ومن دون 
إعالنات ال توجد مسلسالت، لكن الدراما 
توجد في المسرح والسينما، وهي تشمل 

الكوميديا والتراجيديا، أي الملهاة 
والمأساة حسب التصنيف األرسطي القديم.

مشكلة المسلسالت أنها متعددة 
الحلقات بحيث ترغمك على البقاء في البيت 

كل مساء في موعد محدد، أو تجبرك على 
العودة لمشاهدتها على موقع ”يوتيوب“ 

وهي مسألة مرهقة أيضا، كما تبدو معظم 
المسلسالت العربية، ممطوطة بشكل 
مفتعل، ففيها الضروري، والزائد عن 

الحاجة (دراميا)، أي ما يخدم الحبكة وما 
يخرج عنها ويتجاوزها ويشطح بنا في 

أشياء أخرى ال تضيف شيئا، فقط لمجرد 
تعبئة الفراغ أو الثالثين حلقة بمادة تكفي 
وتغطي المطلوب (زمنيا).. وهو ما يندرج 
بالطبع في سياق ”فن خداع الجمهور“، أو 

الغش التجاري والضحك على المنتجين أو 
ربما بموافقتهم!

لكن ليست هذه هي المشكلة، فالجمهور 
أصبح يعرف ويفهم ويدرك أصول اللعبة 

جيدا، ومهما بلغت المبالغات، وامتدت 
الحلقات، فلن يثنيه نقدنا لها عن المتابعة 

والمشاهدة والسهر من أجل االنتقال من 
مسلسل إلى آخر، ثم الحديث في اليوم 
التالي مع األصدقاء، عن هذا المسلسل 
أو ذاك، فرمضان، منذ أن أصبح ”شهر 

المسلسالت“، أصبح أيضا فرصة للتسالي 
والثرثرة والمقارنة بين المسلسالت 

ومواضيعها وما تصوره، وبين الممثلين 
والممثالت، والمسألة بالطبع ال عالقة لها 

-كما أتصور- باالهتمام الفني بالدراما 
التلفزيونية، فمن النادر أن يتوقف أحد، 

أمام العناصر الفنية للمسلسالت، بل يتركز 
اهتمامهم أساسا على التمثيل، وكيف كانت 

فالنة مبدعة، وفالن شنيعا، وغير ذلك!
كان وال يزال، يلفت نظري بقوة فيما 
يسمى بـ“المسلسل التاريخي“، ما أطلق 

عليه منهج ”تسميع الكتب“؛ يعني باختصار 
أن جهد المؤلف يتركز أساسا على التنقيب 

في الكتب التي ظهرت عن الموضوع أو 
عن الشخصيات التي يتناولها المسلسل 

والتي عاشت في عصور ماضية، ثم يصوغ 
األحداث والشخصيات مما استطاع تجميعه 

وترتيبه وانتقاء ما يناسبه منه بالطبع. 
ولكن المشكلة هي أن الشخصيات التي 
يصورها، وهي شخصيات ذات أساس 

تاريخي حقيقي مثل شخصية جمال 
عبدالناصر أو حسن البنا مثال، تصبح في 

المسلسالت مجرد شخصيات كرتونية، 
بسبب صورها النمطية، أو الحوارات 
المصطنعة التي توضع على ألسنتها، 

فليس من المتصور مثال أن يدور حوار بين 
الرئيس عبدالناصر والمشير عامر على 

النحو التالي (كمثال فقط):
[ اإلنجليز عايزين يرجعوا يسيطروا تاني 

على مصر يا حكيم..
] أيوه صحيح.. والمرة دي شافوا أنهم 

يستخدموا اإلسرائيليين معاهم.
[ أيوه بس احنا مش ممكن نقبل.. لهذا 

طلبت من كمال حسين يروح بورسعيد يقود 
المقاومة الشعبية.

] المفروض كمان إخوانا السوفيت يعملوا 
حاجة؟

[ بولغانين فعال بعت يقول لي إنه حيوجه 
انذار لبريطانيا وفرنسا بكرة الصبح!

] طيب والجماعة بتوع اإلنجليز اللي عندنا 
هنا حنعمل فيهم إيه؟

[ أنا أصدرت أمر لزكريا باعتقالهم جميعا 
ووضعهم في السجن الحربي، واعتقلنا 

لغاية دلوقت 2000 شخص..
] تمام يا جمال..

وهكذا تستمر المهزلة وتستمر 
المسلسالت في ترجمة نصوص أحداث 
وقعت، ولكن بهذه الطريقة الهزلية التي 
تجرد الشخصية من تلقائيتها وتجعلها 

مجرد آالت لتسميع ما ورد في الكتب!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

انتهى النجم املغربي عبدالفتاح الجريني من تســـجيل وتصوير دعاء {الرضا بالحال}، والذي من 

املقرر طرحه خالل األيام القادمة تزامنا مع شهر رمضان على اإلذاعات والقنوات الفضائية.

نضال قوشحة

} دمشــق – قبل أن حتترف الفنانة الســـورية 
الشـــابة جيانا عنيد فن التمثيل، لفتت األنظار 
إليها من خالل مســـرح الهواة، حيث حتصلت 
عام ٢٠٠٨ على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان 
الشـــام املسرحي عن مشـــاركتها في مسرحية 

”تشيللو“.
وعن أولى مشـــاركاتها املســـرحية للهواة 
وما حققتـــه من جنـــاح، تقول جيانـــا ”كانت 
خطوتي األولى، وأؤكد أن جائزة أفضل ممثلة 
في مهرجان الشـــام املسرحي حينها، منحتني 
الثقـــة والقـــوة للمضـــي قدمـــا في مشـــواري 

الصعب“.
وكما في مســـيرة أي فنانة شـــابة حديثة 
التخـــرج، كان ال بـــد لعنيد في ســـبيل حتقيق 
مطامحهـــا الفنية، من فك لغـــز احملطة األولى 
املتعلقـــة مبســـألة أيهمـــا أولـــى االختيار أم 
االنتشـــار؟ فتقول ”تخرجت من املعهد العالي 
للفنون املســـرحية بســـوريا فـــي وقت صعب، 
حتديـــدا عام ٢٠١٢، وهي ســـنة تبلـــور األزمة 
فـــي بلدي، وهذا ما أثر علـــى الكم والكيف في 
الدراما، ورغم ذلك فأنا مـــع االختيار ومؤمنة 
به، وأعتبر أن االنتشـــار يأتـــي الحقا كنتيجة 

طبيعية لالختيار الصحيح“.
ولعـــل مـــا يؤكـــد اإلمكانيـــات االحترافية 
العالية للفنانة الشابة جيانا عنيد، وامتالكها 
جلـــرأة فنية متفـــردة، أنها أقدمـــت على حلق 
شعر رأســـها بالكامل، إذ غدت صلعاء، بسبب 
دور خديجة في مسلسل ”خاتون“، حيث كانت 

ضرورة الشـــخصية تتطلب ذلك. وبالطبع كان 
ممكنا أن يقوم أحد املختصني باملكياج الالزم 
لفعـــل ذلك، لكـــن جيانا قـــررت أن تقوم بحلق 
الشعر متاما، إليجاد حالة حقيقية من التفاعل 
الفني مع الـــدور، وهي حركة جريئة من فنانة 
شابة، األمر الذي سبب حينها ضجة كبيرة في 

الوسط الفني واإلعالمي السوري.
وعـــن التجربة، تقـــول ”كنت أنـــا في ذلك 
القرار، الطالبة األكادميية التي تخرجت وهي 
فـــي منتصف العشـــرينات مـــن العمر ومتتلك 

اجلرأة والطاقة للعطاء بصدق في العمل الذي 
تؤمن به“.

ولعـــل اخلطوة التالية الهامة في مســـيرة 
الفنانة الشـــابة كانت من خالل مشاركتها في 
عمل ســـينمائي هو الثاني لها بعد فيلم ”سلم 
إلى دمشـــق“ للمخرج الســـوري محمد ملص، 
حيث شـــاركت في الفيلم الســـينمائي اجلديد 
”طريـــق النحـــل“ لعبداللطيـــف عبداحلميـــد، 
والذي يتحـــدث عن هاجس البقاء أو الســـفر 
الذي يخطر ببال الكثير من الســـوريني في ظل 

األوضاع الراهنة في البالد.
وقدمـــت عنيد في الفيلم شـــخصية صبية 
يتصارع على كســـب ودها العديد من الشباب، 
في حـــني تصـــارع هي إلثبـــات ذاتهـــا، وعن 
التجربة الســـينمائية تقـــول لـ“العرب“ ”كنت 
ســـعيدة جدا باختياري للقيـــام بدور البطولة 

في فيلـــم مـــن إخـــراج األســـتاذ عبداللطيف 
عبداحلميـــد، وأراها مســـؤولية كبيـــرة وأنا 
في بداية مشـــواري الفني، ســـيما أن السينما 
أكثر احترافا واعتناء بالتفاصيل من الشاشة 
الصغيرة، وتطالبك بأن تكون بنفس مستواها 

من الدقة والوضوح“.
وعـــن ظهورهـــا فـــي املوســـم الرمضاني 
احلالـــي بأكثر مـــن عمل واحـــد، وإمكانية أن 
يحدث ذلك تشويشـــا عنـــد املتلقي، مما يجعل 
األدوار تتداخل في ذهنه، تبني الفنانة الشابة 
”أعتقد أن اجلمهور شـــريك في لعبـــة الدراما، 
ممـــا يجعلـــه يعيش احلالة مـــع املمثل في كل 
دور علـــى حـــدة، ولكني أمتنـــى أن يأتي يوم 
أتفـــرغ فيـــه لبطولة عمـــل واحد في املوســـم 
الدرامي، وأن يكون ُمشاهدا، ولكن هذا يتطلب 
الكثيـــر من اجلهد والتـــوازن والعمل والصبر 
إلثبات املوهبة، إضافة إلـــى اقتناص الفرص 

املناسبة“.
وترى الفنانة السورية أن األعمال العربية 
املشـــتركة فقدت راهنا بريقهـــا القدمي، فتقول 
موضحة ”التعـــاون ما بني الدراما الســـورية 
والعربية موجود منذ أيام األبيض واألســـود، 
وأنا أحترمه ألنه أنتج أعماال مهمة تطلبت هذا 
التعاون ضمن أحداث الفعل الدرامي، أما اآلن 
فلألســـف بات يظهر بشـــكل غير مبرر ومقنع، 
وواضح أنه تشـــكل لهدف التســـويق فحسب، 
وهذا مـــا ُأرجعـــه إلى ضعف فـــي النصوص 
الدراميـــة املميـــزة مـــع بعض االســـتثناءات 

طبعا“.

فنانة سورية ال تتوانى عن حلق شعرها خدمة للدور الدرامي
جيانا عنيد، اســــــم فرض نفسه بقوة في حركة الدراما السورية احلديثة، نظرا ملا متتلكه 
من جمال ومواهب متثيلية دعمتهــــــا بالتحصيل العلمي األكادميي، وهي اخلريجة حديثا 
من املعهد العالي للفنون املســــــرحية بســــــوريا، ”العرب“ التقت الفنانة الشــــــابة فكان هذا 

احلوار عن بداياتها املسرحية ومشاركاتها الدرامية في رمضان احلالي.

جيانا عنيد:

أصبح التعاون السوري 

العربي في الدراما غير 

مبرر، وهدفه التسويق

فنان ليبي يشرق في أغانيه ويغرب

ــــــان الليبي ناصــــــر املزداوي إلى  عاد الفن
الســــــاحة الفنية في القاهــــــرة بعد انقطاع 
دام سنوات طويلة، وجاءت هذه العودة من 
خالل مشــــــاركته في املهرجان الفني ”حي 
(وسط  بحديقة ”األزهر بارك“  الرمضاني“ 
القاهرة) مســــــاء األحد، والذي يقام للعام 
ــــــي، ويحتفي بعدد  الســــــادس على التوال
من التجارب املوســــــيقية املختلفة واملميزة، 
ــــــني وفرق موســــــيقية من  مبشــــــاركة مطرب
ــــــف الدول العربية، وهــــــو ميثل حالة  مختل
متفردة في اجلمع بني األلوان املوســــــيقية 
والغنائية غير املتداولة على الساحة الفنية.

[ مهرجان {حي الرمضاني} يعيد ناصر المزداوي للغناء في القاهرة بعد طول غياب

جيانا عنيد صلعاء في دور {خديجة} بمسلسل {خاتون}

شعبية لم يؤثر فيها الغياب

مهرجـــان {حي الرمضانـــي} يحرص 

علـــى التنوع فـــي الفنانيـــن والفرق 

المشـــاركة من أصحاب الموسيقى 

المستقلة والمغايرة

 ◄
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شتيفان فايسنبورن

} برلــني - تركز شـــركات الســـيارات على أن 
يتمكن اإلنســـان من ترك أمور القيادة للسائق 
األوتوماتيكـــي وتطبيـــق التحكـــم عـــن بعـــد 
كـــي يتمتع بقيلولـــة وجيزة أو يتفرغ لشـــغل 

مستعجل.
ورغم أن برامـــج القيادة الذاتية ســـتتيح 
إمكانيـــة قرصنة الســـيارة عن بعد بواســـطة 
الهاكـــرز، إال أنها ســـتتيح أيضا نعمة الراحة 
للســـائقني وســـتدفع املطورين إلى البحث عن 
أنظمة تعمل على حماية السيارات من هجمات 

قراصنة اإلنترنت.
ولـــم يعد مشـــهد التحكم في الســـيارة من 
اخلـــارج عبـــر الهاتف مـــع عدم جلـــوس أي 
شخص أمام املقود ضربا من اخليال؛ فسيارة 
تســـال موديل إكـــس تعتبـــر واحدة مـــن تلك 

السيارات القليلة، التي يتم صفها عن بعد.

وقت وأمان

ينطبق هذا أيضا على موديالت شـــركتي 
بي.إم.دبليو ومرسيدس األملانيتني، كما يتزايد 
اعتماد شـــركات السيارات يوما بعد يوم على 
تطبيقات الهواتف الذكية، التي تتيح إمكانية 
التحكم في بعض وظائف السيارة املصفوفة.

وميكن التحقق من غلق الســـيارة، وإن لم 
يكـــن احلال كذلك فيمكن لهاتفـــك الذكي إمتام 
املهمـــة، كمـــا ميكـــن عـــرض احلالـــة الكاملة 
للسيارة مثل زيت احملرك وخزان الوقود وسعة 
البطاريـــة ومدى الســـير املتبقي مـــن بطارية 

الدفع وحتديد موقع السيارة املصفوفة.
وعبـــر شاشـــة الهاتف ميكن عـــرض عدد 
الكيلومتـــرات وموعد الفحـــص القادم، عالوة 

على أنـــه ميكن أيضا برمجة أهـــداف املالحة 
عن بعد.

وأوضـــح مايـــكل كروزيـــوس من شـــركة 
أودي األملانية لصناعة الســـيارات أن األنظمة 
احلديثة توفر الوقت واألمان ألن معظم قائدي 
الســـيارات يقومون بعمليات إدخال البيانات 

أثناء السير، مما يصرفهم عن حركة املرور.
ولكـــي تتدفـــق بيانـــات حركة املـــرور بني 
جميـــع املشـــاركني، ال بـــد للزبون من إنشـــاء 
بروفايل مســـتخدم محمي من خـــالل تطبيق 
الشركة املنتجة عن طريق رقم متييز السيارة.

ويتم التواصل بني الســـيارة واملســـتخدم 
بحسب الوظيفة والتصميم، وذلك عبر تقنيات 
نقل البيانات، ســـواء كانت شـــبكة الهاتف أو 
شـــبكة دبليو.أل.أيـــه.أن الالســـلكية أو تقنية 

البلوتوث.
وأوضحـــت ناديا هورن من شـــركة بي.إم.
دبليـــو األملانية أن هناك ميـــزة خاصة تقدمها 
بي.إم.دبليـــو مـــع نظام رميـــوت 3 إد فيو في 
ســـيارتها مـــن الفئة اخلامســـة حيـــث يتمكن 
قائـــد الســـيارة من رؤية محيط الســـيارة 360 
درجة عبر تطبيق اخلدمـــات عن بعد "رميوت 

سيرفيس".
وترغب شركة أودي في دمج وظيفة الصف 
عن بعد في ســـيارتها أيـــه 8 املنتظر ظهورها 
نهاية العـــام اجلاري حيث يتمكـــن القائد من 

جلب ســـيارته من أماكن الصـــف عبر الهاتف 
وهو واقف أمامها.

وأشار كروزيوس إلى أن أهمية ذلك تظهر 
بشكل خاص في حالة عدم متكن قائد السيارة 

من ركوب السيارة في املساحات الضيقة.
وبجانب تســـال تقدم شـــركات أخرى مثل 
مرسيدس وبي.إم.دبليو هذا النظام في بعض 
موديالتها. وتقول هورن إن ســـيارة الصالون 
بي.إم.دبليـــو من الفئة الســـابعة واخلامســـة 
ميكن حتريكها عن طريق مفتاح الســـلكي ليتم 

صف السيارة بشكل أمامي.
وفي املقابل، تقوم ســـيارة مرســـيدس من 
الفئة إي بصف نفسها ذاتيا عبر مستشعرات 

تتعرف على أماكن الصف اخلالية.
ويعتقـــد برنـــارد فايدميـــان، مـــن شـــركة 
مرســـيدس، أنه إذا تعرفت السيارة على مكان 
صف خاٍل على حافة الطريق، فكل ما عليك هو 
اخلـــروج منها وتركها لتتولـــى عملية الصف 

بنفسها عبر تطبيق ”باركينغ بيلوت“.

دائرة بقطر 3 أمتار

تتم عملية صف الســـيارة في دائرة قطرها 
حوالـــي 3 أمتـــار، وأكثر من هذه املســـافة قد 
يكون محفوفا باملخاطر ألن قائد السيارة ال بد 
أن يظل مراقبا لســـير العملية ألسباب تتعلق 

بالسالمة؛ فالسيارة تتوقف مبجرد قطع حركة 
اإلصبع املستمرة على الشاشة.

وأوضح كروزيوس أن نظام صف السيارة 
عن بعـــد كان متاحا من الناحيـــة التقنية منذ 
فترة طويلـــة، ولكن التأخير فـــي التنفيذ كان 
بســـبب التكاليف؛ فالســـيارة حتتـــاج لدخول 
املرآب ومكان الصف اخلالي لها إلى املزيد من 
أجهزة االستشـــعار باملوجـــات فوق الصوتية 

والرادار على السيارة.
وإلـــى جانب ذلك، يلـــزم أن تتوافر مبرآب 
الســـيارات شـــبكة دبليو.أل.أيه.أن الالسلكية 
الفائقة، كما حتتاج السيارة إلى خريطة دقيقة 

ملبنى املرآب.
وتتعاون شركة مرسيدس حاليا مع شركة 
بوش لتعميم عملية القيادة الذاتية في املدينة 
بأكملهـــا. ويقول خبراء القطـــاع إنه قد يصل 
ســـيناريو االستخدام إلى االستفادة من خدمة 
مشاركة السيارة إلى باب املنزل دون وجود أي 

قائد يجلس خلف مقود السيارة.
ومع ذلك، يتحدث هـــوالء عن نقاط ضعف 
ميكـــن أن يتســـلل منهـــا الهاكرز إلـــى أنظمة 
الســـيارة وهـــي االتصـــاالت عبـــر اإلنترنـــت 
ومواضع ارتباط كمبيوتر الســـيارة باألجهزة 
واأللـــواح  الذكـــي  الهاتـــف  مثـــل  اليدويـــة 
اإللكترونيـــة وســـيل املعلومـــات املتدفق إلى 

السيارة عبر األقمار الصناعية.
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تطبيقات مبتكرة تتيح التحكم في السيارات عن بعد
[ الشركات تتجه لزرع أجهزة تساعد على توجيه السيارات من الخارج عبر الهواتف الذكية

ســـيارة ســـويبتايل، التي كشفت عنها شركة رولز رويس البريطانية مؤخرا في معرض كونكورس ديليغانزا فيال ديسيتي 
في إيطاليا والتي يبلغ سعرها 12.8 مليون دوالر، أصبحت أغلى سيارة جديدة في العالم.

جديد السيارات

األتمتة الكاملة ملركبات املستقبل

تحت االختبار

ســـيارة
في إيط

يعمــــــل الباحثون واملبتكرون في شــــــركات 
شــــــركات  ــــــة  مبعي الســــــيارات  صناعــــــة 
ــــــا على اعتمــــــاد تقنيات حديثة  التكنولوجي
أكثر تطورا في املركبات تساعد أصحاب 
ــــــى التحكم في ســــــياراتهم  الســــــيارات عل
بجهاز التحكم عــــــن بعد باعتماد تطبيقات 

مميزة توفر الوقت وحتقق األمان.

دخلت شــــــركة تويوتا اليابانية لصناعة الســــــيارات حلبة املنافســــــة مع العديد من شركات 
القطاع على مســــــتوى العالم لتطوير سيارة طائرة أو مركبات قادرة على اإلقالع والهبوط 

عموديا.

إلطـــالق  بي.إم.دبليـــو  شـــركة  تســـتعد   {
ســـيارتها الرياضية أم 4 سي.أس الجديدة 
في األسواق العالمية الشـــهر المقبل نظير 

سعر يبدأ من 117 ألف يورو.
وتقـــول الشـــركة األلمانية إن الســـيارة 
الجديـــدة تعتمد على ســـواعد  الرياضيـــة 
محرك مســـتقيم سداسي األسطوانات سعة 
3 لتـــرات. ويـــزأر هـــذا المحرك بقـــوة 460 
حصانـــا، مع عـــزم دوران أقصى 600 نيوتن 
متـــر، وتتضافـــر جهـــوده مع ناقـــل حركة 

مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الهائلـــة تنطلق 
الســـيارة الرياضية، البالغ وزنها 1.58 طن، 
مـــن الثبات إلـــى ســـرعة 100 كلـــم/س في 
غضـــون 3.9 ثانية، في حين تصل ســـرعتها 

القصوى إلى 280 كلم/س. 

} أعلنـــت شـــركة أودي األلمانية عن طرح 
نســـخ الغاز الطبيعي من ســـيارتيها أفون 
أيه 4 وسبورتالك أيه 5 بحلول نهاية الشهر 
الجاري بســـعر يبـــدأ مـــن 40.3 ألف يورو 
للموديـــل األول و40.8 ألف يـــورو للموديل 

الثاني.
ويحمـــل الموديـــالن الجديدان االســـم 
اإلضافـــي جي-ترون ويعتمدان على محرك 
تربـــو رباعي األســـطوانات ســـعة 2.0 لتر 

ويولد قوة 170 حصانا.
ويســـتمد هـــذا المحـــرك طاقتـــه من 4 
خزانات من ألياف الكربون تحتوي على 19 
كلغ من الغاز، تكفي لقطع السيارة 500 كلم، 
كما تشـــتمل موديالت على خـــزان للبنزين 
ســـعة 25 لترا، يكفي لقطع السيارة 450 كلم 

أخرى.

} أجرت شـــركة مـــازدا اليابانية تجديدات 
علـــى الموديليـــن مـــازدا 3 وســـي.إكس3- 
لرفع الخصائـــص الديناميكية عند اجتياز 

المنعطفات.
وأوضحـــت الشـــركة أن أبرز مـــا تقدمه 
الموديـــالت الجديـــدة من الناحيـــة التقنية 
البرنامج المعروف باســـم جي-فيكتورينغ-

كونتـــرول الـــذي يحّســـن عمليـــة اجتيـــاز 
المنعطفـــات مـــن خـــالل تدخل يـــكاد يكون 

ملحوظا في عزم الدوران.
وتزخر الســـيارة مـــازدا 2، التي تنتمي 
إلى فئة الموديالت الصغيرة، بنظام التعرف 
علـــى التعب ومســـاعد الكبـــح االضطراري 
المطـــور والذي يتعرف على الحواجز خلف 
الســـيارة عند عمليتي الصـــف والمناورة، 

وإيقاف السيارة إذا اقتضت الضرورة.
وســـاعدت كاميرا مطورة فـــي الموديل 
المدمـــج الـــذي ينتمي إلى فئـــة الموديالت 
الرياضيـــة متعـــددة األغراض علـــى زيادة 

نطاق الكبح االضطراري إلى 80 كلم/س.

} ســـتطلق شـــركة فولكس فاغن األلمانية 
ســـيارتها آرتيـــون الفاخـــرة في األســـواق 
العالميـــة خالل يونيو الجاري بســـعر يبدأ 

من 39 ألف يورو.
مـــن  بمجموعـــة  الســـيارة  وســـتتوفر 
رباعيـــة  والديـــزل  البنزيـــن  محـــركات 
األسطوانات تغطي نطاق قوة يمتد بين 150 

و280 حصانا.
وتقع السرعة القصوى للسيارة بين 220 
و250 كلم/س، كما يتراوح معدل اســـتهالك 
الوقـــود من 4.4 لتـــر ديزل إلـــى 7.3 لتر من 

البنزين لكل 100 كلم.
مـــن  المزيـــد  توفيـــر  المخطـــط  ومـــن 
الخيـــارات تحـــت غطاء حيـــز المحرك مثل 
تقديـــم محرك سداســـي األســـطوانات، كما 
يتوقع أن تســـتعير الســـيارة من شبيهتها 
التقنية باسات نظام الدفع بالغاز الطبيعي.

نظـــام ريمـــوت 3 إد فيو في ســـيارات 
أودي مـــن الفئة الـ5 يمكن الســـائقني 
مـــن رؤية محيـــط الســـيارة 360 درجة 

عبر تطبيق {ريموت سيرفيس}

◄

تويوتا تدعم مهندسين يابانيين لتطوير سيارة طائرة

يابانيـــون  مهندســـون  عـــرض   - طوكيــو   {
تدعمهم شـــركة تويوتا موتور، عمالق صناعة 
الســـيارات فـــي اليابـــان، ســـيارتهم الطائرة 

التـــي يأملون في أن تتمكن من إيقاد الشـــعلة 
األوملبية أثناء مراســـم افتتـــاح دورة األلعاب 

الصيفية طوكيو 2020.

وكانـــت كارتيفاتور، وهي شـــركة ناشـــئة 
تضم نحو 30 مهندسا مبا في ذلك موظفون من 
تويوتا، قد بدأت في تطوير ســـيارتها الطائرة 
التي أطلقوا عليها اســـم ”ســـكاي درايف“ في 

عام 2014 مبساعدة من حملة متويل جماعي.
ويقول رئيس شركة كارتيفاتور، تسوباسا 
ناكامورا، رغم أن الســـيارة ال تزال في مرحلة 

مبكـــرة مـــن التطوير، فـــإن املجموعـــة تتوقع 
إجـــراء أول رحلة طيران مأهولة بحلول نهاية 

العام املقبل.
وخالل العرض الذي نشر في مقطع فيديو، 
كان منوذج االختبار احلالي قادرا على اإلقالع 

والتحليق فوق األرض لبضع ثوان.
وأكد ناكامـــورا أن التصميـــم يحتاج إلى 
املزيـــد من االســـتقرار حتى يتمكـــن النموذج 
مـــن الطيران طويـــًال وعالًيا مبا فيـــه الكفاية 

للوصول إلى الشعلة األوملبية.
ويهـــدف مهندســـو كارتيفاتـــور إلى جعل 
ســـيارتهم الطائرة أصغـــر مركبـــة كهربائية 
فـــي العالم، وميكن اســـتخدامها فـــي املناطق 
احلضريـــة الصغيـــرة. ويأملون في تســـويق 

السيارة بحلول عام 2025.
وكانـــت تويوتـــا ومجموعة شـــركاتها قد 
وافقت في الشـــهر املاضي على اســـتثمار 42. 
385 دوالر في املشروع للسنوات الثالث املقبلة.
وأوضح رئيس كارتيفاتـــور أن املجموعة 
تعمل لتحســـني التصميم علـــى أمل احلصول 

على املزيد من االستثمارات من الشركة.
وليســـت تويوتا الوحيدة التي تدعم مثل 
هذا التوجه، فهناك العديد من الشـــركات التي 
قطعت أشـــواطا في ابتكار سيارات طائرة، ما 

يجعلها في منافسة شرسة في هذا املضمار.
وأعلنت شـــركة أوبر األميركية عن خطتها 
لتوفير خدمة ســـيارات األجرة الطائرة بحلول 
عـــام 2020 فـــي داالس فـــورت وورث بواليـــة 

تكساس، ومدينة دبي.
وتعمل مجموعة أيرباص لصناعة الطيران 
أيضـــا على تطويـــر ســـيارتها الطائرة حتت 

قسمها املسمى ”أوربان أير موبيليتي“.
ولكن صناع الســـيارات الطائـــرة ما زالوا 
يواجهون عقبات، مبـــا في ذلك إقناع اجلهات 
التنظيميـــة واجلمهـــور بـــأن منتجاتها ميكن 

استخدامها بأمان.



شادي عالء الدين

} حرصـــت الصحـــف اللبنانية علـــى اعتماد 
سياسة النأي بالنفس، حول موضوع الخالفات 
الخليجية مع قطر، مضيعة على نفســـها فرصة 
إثبـــات فعاليتها وجدواها، وقدرتها على تقديم 
مقاربة موضوعيـــة وجدية دون الوقوع في فخ 

اإلمالءات السياسية.
ولم تجد الصحافة التي أســـالت أنهارا من 
الحبر في عرض الخالفات الداخلية والصراعات 
حول قانون االنتخاب نفسه قادرة على الخروج 
بـــآراء وتحليالت ومواقـــف للموضوع، وتركت 
الســـاحة فارغـــة للصحافة التي تـــدور في فلك 
حزب الله لكتابة تحليالت تدرج األزمة في إطار 
معركة تخوضها السعودية لفرض نظام جديد 
على منطقة الخليج تكون لها فيه اليد الطولى.
وتطـــرح كيفية التنـــاول الصحافـــي لهذه 
األزمة أسئلة كبيرة حول واقع اإلعالم اللبناني 
المكتـــوب الـــذي لـــم يعـــد قـــادرا علـــى إنتاج 
المواقف، والتحليالت واألفكار، بل بات يكتفي 
بـــدور مراقب التطورات الصامت، بدل أن يكون 
صانعا لها وشريكا فيها ومؤثرا في مساراتها.
ووصـــل األمر ببعض المراقبين إلى اعتبار 
أن الصمت المريب الذي اتخذه اإلعالم اللبناني 
عموما نهجـــا لمقاربة األزمة يعلـــن عن ظهور 

الصحافية إذا صح التعبير. زمان ”الدروشة“ 
وتابع اللبنانيون تطورات األزمة الخليجية 
القطرية من خالل وسائل اإلعالم غير اللبنانية، 
وكانـــت محطـــة العربية كما تظهـــر التعليقات 
والتغريدات المنشـــورة على وسائل التواصل 
االجتماعـــي هي المرجـــع األبرز، حيـــث أعيد 
اســـتعمال وتوظيـــف المـــادة اإلعالميـــة التي 

نشرتها حول هذا الموضوع آالف المرات.
وبرز اهتمام خـــاص بالصحافة الخليجية 
وبالمواقع اإلخبارية الخليجية، وكانت وسائل 

اإلعالم اللبنانية عموما تعتمد على نقل األخبار 
التي غالبا ما يكون المشاهد اللبناني قد اطلع 

عليها من المصادر األساسية.
وســـائل  لجـــوء  مفهومـــا  أمـــرا  ويعتبـــر 
اإلعالم المحســـوبة على قطر مثل موقع المدن 
اإللكتروني الذي يتخذ من لبنان مقرا رئيســـيا 
لـــه وصحيفـــة العربـــي الجديد إلـــى الصمت، 
انســـجاما مـــع التوجـــه القطـــري الرامي إلى 
التهدئـــة ومحاولـــة البحث عن إيجـــاد مخارج 
لألزمة، لكن صمت جريدتي المســـتقبل والنهار 
بشـــكل خاص أثار االســـتهجان والغرابة لدى 

المتابعين.
وإذا كانـــت أزمـــة التمويـــل السياســـي قد 
فرضـــت على الصحف إجـــراءات مالية صارمة 
والتخلي عـــن عدد كبير مـــن الموظفين، إال أن 
ذلك ال يعني التخلي التـــام عن دورها، ألن ذلك 

سيعني أن مبررات وجودها ستسقط، كما أن ال 
أحد سيرغب في االستثمار في صحافة ال تقول 

شيئا.
ويرفض نائـــب رئيس تحرير جريدة النهار 
نبيـــل بومنصـــف االتهامات بالصمـــت حيال 
موضـــوع األزمـــة الخليجية القطريـــة، ويؤكد 
أن جريدة النهـــار حرصت على مواكبة الحدث 
”انطالقـــا مـــن رؤية تنظـــر إليه بصفتـــه حدثا 
جسيما وغير مسبوق وأنها قد نشرت مجموعة 

من األخبار والتحليالت الخاصة حوله“.
ويقـــرأ بومنصف تعامـــل الصحف األخرى 
مع األزمة معتبرا أنه ”قد يكون خاضعا للعديد 
من االعتبارات، أو متأثرا بشـــكل كبير بالواقع 
السياسي اللبناني المرتبط بصالت عميقة مع 
الوضع الخليجي عموما“. ولفت إلى أن الواقع 
اإلعالمـــي في لبنـــان ”هو مـــرآة النقســـاماته 

السياسية التي تتوزع فيها الوالءات بين قطر، 
والسعودية وإيران“.

ويفرق بومنصف، بين تغطية الحدث وبين 
اتخـــاذ موقف واضح منه قائـــال ”التعاطي مع 
األمرين مختلف فنحن في النهار ال نجد أنفسنا 
معنيين باتخاذ موقف، وخصوصا أننا نطالب 
الجميـــع بعـــدم التدخل في شـــؤوننا، كما أننا 
نؤمن أن الخليج ســـيتجه إلى ترتيب شؤونه، 
ونحـــن نرتبط بعالقات مع كل دول الخليج، من 
هنا ال نعتقد أن هناك أي ضرورة التخاذ موقف 

في هذا الموضوع“.
ويعتبر أن واجـــب الصحافة اللبنانية كان 
يفـــرض عليها التعاطي مع هذه األزمة بشـــكل 
آخـــر“ألن تداعياتها تصيب لبنان يشـــكل كبير 
فهناك 50 ألف لبناني في قطر وحوالي 350 ألف 

لبناني في الخليج“.
 وينبه إلى ما يعكسه هذا الواقع من دالالت 
على تردي الوضع العام في لبنان، مشددا على 
أن لبنان لو كان في وضعه الطبيعي ”لكان دور 
الوســـاطة في هـــذه األزمة قد أنيـــط به، ولكان 
اإلعـــالم اللبنانـــي قـــادرا على إنتـــاج مواقف 

متميزة حول هذا الشأن“.
ودعـــا من ناحية أخرى إلى عدم لوم اإلعالم 
اللبنانـــي كثيرا على طريقـــة تعاطيه مع األزمة 
الخليجيـــة القطرية ”ألن اللبنانيين يعانون من 
المباالة العالم بالشأن اللبناني، إضافة إلى ما 
فرضه احتدام الصراعات الداخلية من ميل عام 

إلى االنزواء“.

ملهم املالئكة

} لطالما اعتبرت فضائية الجزيرة رمز النجاح 
اإلعالمـــي العربي. هذه الحقيقـــة أيدتها أرقام 
المشـــاهدين الذين يتابعون القنـــاة ونجاحها 
فـــي اســـتقطاب اهتمـــام إعالمي دولـــي. لكن 
هذا االنتشـــار المدوي تدهور بشـــكل متواصل 
بعـــد ما بات يعرف بـ“الربيع العربي“، بســـبب 
خيبات الجمهور أوال وفشـــل المشروع الثوري 

اإلسالموي نفسه ثانيا.
ال يمكـــن تجاهـــل مفارقـــة أن كل منتقـــدي 
الجزيرة هم من مشـــاهديها. فما الذي يجبرهم 
على متابعة هذه القناة التي تبنت خطا إعالميا 
إســـالمويا يعتمـــد مبـــادئ التحريـــض وبـــث 
الكراهية وفق مفاهيم ما قبل القرون الوســـطى 
بتقنية األلفية الثالثـــة، وخطابا إعالميا قوميا 
يستوحي نهج الناصرية التي اتصلت نهايتها 
الفكرية بهزيمة يونيو 1967 ونهج البعث الذي 
تهّجـــى بحروف انهيار دعائمـــه العقائدية عند 
غـــزو الكويت عـــام 1990 وانهيـــار نظام صدام 

حسين عام 2003.
 كل ذلك من اســـتوديوهات ال تبعد ســـوى 
بضعـــة كيلومترات عن قاعـــدة العديد الجوية 
التـــي انطلقت منها الطائـــرات األميركية التي 
دكت أركان حكومة صدام حسين وأيديولوجيا 

البعث.
وجواب هذا الســـؤال بســـيط جـــدا، هؤالء 
المشـــاهدون المســـتاؤون هم جزء من الوعي 
العربـــي الـــذي يتنفـــس اليوم من خـــالل قناة 
الجزيـــرة. ويعتبـــر كّتاب المقـــاالت المهاجمة 
للجزيرة في الغالب أصحـــاب مواقف عقائدية 
تتعـــارض بهذا القدر أو ذاك مع الوعي العربي 
الذي صنعته أدبيات ساطع الحصري وميشيل 
عفلق وفي ما بعد رؤى أسامة بن الدن ومنظري 

االنبعاث اإلسالمي الجديد.
ال تلغي هذه الحقيقة أن كتاب تلك المقاالت 
مخلصون في رؤاهم، إال أّن ما ينقصهم القدرة 
علـــى الخروج من زنزانة الوعـــي العربي الذي 
رضعوا تعاليمه في كتب المدرســـة على امتداد 

البلدان العربية.
ومهنيا، تقول الجزيرة ما يريده المشـــاهد 
العربي المحبط من سياســـة حكومته القمعية 
والمحـــروم من موارد بـــالده والجاهل لحقائق 
األمـــور في ضباب إســـالمي ينبعث من طاقات 
المساجد ومحاريب الكهوف ومخابئ مسلحي 

حمـــاس وفتـــح وداعـــش والنصـــرة والجهاد 
اإلســـالمي وحزب اللـــه الذين تتصـــل حياتهم 
بدعاوى (ادعاءات) الحرية وفلســـطين والدفاع 
عـــن اإلســـالم والحفاظ علـــى عروبـــة الخليج 
والعـــراق ولبنـــان والجزائر ومواقف ســـوريا 

الصامدة.
تضـــم الجزيرة نخبة من ألمع الصحافيين، 
وحتى إن لم يكونوا المعين فإن عملهم مع هذه 
القناة ســـوف يمنحهم سمة االحتراف التي لن 
تتمكن 100 تزكية من أي وسيلة إعالمية أخرى 
أن ترقـــى إلى مســـتواه، وبالتالي فإن ضعفهم 
وقلة كفاءتهم ســـوف تتوارى خلف بريق شعار 

-لوغو- الجزيرة.
ويالحـــظ أن بعض مهاجمـــي الجزيرة من 
الصحافيين هـــم صحافيون طـــردوا منها، أو 
فشـــلوا في الوصول إليها، فيما البعض اآلخر 
يطمـــح إلـــى أن يلفت انتبـــاه العامليـــن فيها 
للوصول إليهـــا. طائفة ثالثة مـــن المهاجمين 
يسكنها هاجس الشهرة المبكرة، وخير وسيلة 
للشـــهرة هي انتقـــاد الكبـــار ومحاولة تصيد 
أخطائهـــم. أما مـــن يخرج عن هـــذه األوصاف 
مـــن مهاجمي الجزيرة فينضـــوي تحت عنوان 

األعداء العقائديين لنهج الجزيرة.
ولعبـــت الجزيـــرة علـــى وتر ”لســـان حال 
األكثريـــة“، وبالعـــودة إلـــى ملفـــات حمـــاس 
والقاعـــدة وداعـــش والنصـــرة وفتـــح الشـــام 
المســـلحة المعزولة  وجيش محمد والحركات 
فـــي الفلبين (أبوســـياف) وماليزيا والباســـك، 
وحركة الشـــباب فـــي الصومـــال، وأهل الحق 
في باكســـتان، وحتى في أيرلندا ســـابقا! نجد 
الجزيرة مستوفية لشروط تبني قضية األقليات 
التي ال منبر لها. وهي بامتياز منبر الجماعات 
المســـلحة المشـــبوهة في كل مكان، هم أحرار 
فـــي التعبير عن رأيهم فيهـــا وكذلك فإّن كل من 
يتبنـــى قضية تســـهم في تعميق الشـــق الذي 
خلقته العولمة ســـيجد الجزيرة منبرا مفتوحا 

للتعبير عن رأيه.
وتمثل الجزيرة اســـتجابة انتهازية ناجحة 
ألزمـــة الشـــمال- الجنـــوب التـــي تعمقت بعد 

األلفية الثانية. 
وإذا كانت الواليـــات المتحدة بعد هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر قد تبنت نهج الحرب 
علـــى اإلرهاب، فـــإن المنطقة العربيـــة والعالم 
اإلســـالمي الذي وجد نفســـه متهمـــا محاصرا 
معزوال بعد هذه األحداث احتشـــد خلف وأمام 
شاشـــة الجزيـــرة التي وجد فيهـــا منبر الضد 
الكـــفء، والغـــرب الديمقراطي الـــذي يرى حق 
كل األطـــراف فـــي إبداء الـــرأي قد كـــرس هذا 
االصطفـــاف الثنائـــي فدعم الحـــرب األميركية 
علـــى اإلرهاب ودعم إلى أقصـــى مدى الجزيرة 
وهي رئة الضد المكافئ التي رشـــحها للنجاح 

ليستمر سجال الرأي.

وانطلقـــت الجزيـــرة الناطقـــة باإلنكليزية 
من الواليات المتحدة وجل من اشـــتغلوا فيها 
هم مـــن الصحافيين األميركييـــن الذين دعموا 
إعالميـــا المشـــروع األميركـــي فـــي العـــراق، 
المفارقة التي تلفـــت النظر هنا أنهم لم يجدوا 
غضاضـــة في أن يعملوا فـــي محطة الضد بعد 
أن انتهت عقودهم مع المحطات األميركية التي 
تبنت مشروع إسقاط حسين! هل يعني هذا أن 
الصحافي في كل أنحاء العالم هو قلم معروض 
لمن يدفـــع أكثر؟ أم أن هذا هـــو ترجمة حرفية 
للمفهوم الديمقراطي لحرية التعبير عن الرأي؟ 

ال أّدعي أّني أعرف اإلجابة!
وكانت الجزيرة بعد كل هذا أول مؤسســـة 
إعالمية عربيـــة تفتح لها مكتبا في إســـرائيل 
وهـــذا إثبـــات قطعـــي للغـــرب أن هـــذا المنبر 
ديمقراطـــي ال يتبنى آراء مســـبقة عن القضايا 

الساخنة.
ال تضـــم الجزيـــرة قوميين وســـلفيين بين 
كتابها ومدراء مكاتبها، بل إني التقيت بالعديد 
منهـــم في حانـــات ومراقص أوروبـــا وبيروت 
وفنـــادق عمان، ألراهم بعد عام وجوها مرموقة 
على شاشـــتها اإلسالمية، هم لم يغيروا طريقة 
حياتهـــم، لكنهـــم اختـــاروا أن يتكلمـــوا بلغة 
الوعي العربي الذي نمت شـــهواته اإلســـالمية 
بقيام النهضة اإلسالمية التي استيقظت تحت 
سالسل الدبابات السوفييتية وهي تجتاح كابل 

قبل ثالثة عقود من الزمـــن، هذه النهضة التي 
غســـلت وجهها بتمويل أميركي سعودي غربي 
فاضل بين مد شـــيوعي ومد إســـالمي فاختار 
الثاني بحســـاب أن مواجهـــة خصم متخلف ال 
يمتلك التقنية خير من مواجهة خصم متحضر 
مســـلح بترســـانة نوويـــة، فلم ال يقبـــل العالم 
بشـــهادة المجاهديـــن وهم يدمـــرون الدبابات 
الشـــيوعية، ولـــم ال يقبل بشـــهادة المجاهدين 
وهم يقتلون العراقيين والســـوريين واليمنيين 
والجزائرييـــن واللبنانيين واإلســـرائيليين ما 
دام الوعي العربي (الجزيرة) يســـّوقهم كأبطال 

هذا الزمان الذي غادرته البطولة؟
أجـــرا  فيهـــا  للعامليـــن  الجزيـــرة  تدفـــع 
العربيـــة،  المحطـــات  كل  بيـــن  األعلـــى  هـــو 
والصحافيون المحترفون فـــي نهاية األمر هم 
حرفيون آلتهم القلم وبالتالي فإن إعالة األسرة 
وتربية األطفال، وترتيب المســـتقبل الصحافي 
يعتمد إلى حد كبير على ســـمعتهم الصحافية 
(وليس العقائدية) كمـــا يعتمد على مداخيلهم 
ومدى ارتفاعها. فالقضية ال ترتبط من قريب أو 
بعيد بالمواقف العقائدية قدر ارتباطها بالفهم 

األخالقي والحرفي لمهنة الصحافة.
 وهـــذا الفهم فيه من التعـــارض والتقاطع 
نفـــس القـــدر الموجـــود في موقف العســـكري 
المحتـــرف وهـــو يقتـــل للحفـــاظ على شـــرف 
العســـكرية ليمثـــل بعـــد أعـــوام طويلـــة أمام 

محكمة دولية بتهمـــة ارتكاب جرائم حرب، أي 
أّن التعـــارض والتقاطع بيـــن أخالقية المهنة 
وحرفيتها مبدأ موجود في كل حرفة.. حتى في 

الدعارة.
مهنيـــا، ال بد من فضائيـــات أخرى بخطاب 
أن تكون البديل،  مختلف، وحاولت ”العربيـــة“ 
ونجحت فـــي أن ترســـل خطابـــا إعالميا عبر 
شاشـــتها وقـــد افترق إلـــى حد كبيـــر عن خط 
الجزيـــرة. ونجحت ســـكاي نيـــوز عربية التي 
في أن  تزامنت مع مشـــروع ”الربيـــع العربي“ 
تنزع بعـــض جمهور الجزيـــرة عنها، حريصة 
على تبني سياسة اإلمارات التي تنأى بنفسها 

عن التدخل في مشكالت العرب سلبا.
وحاولت الحـــرة أن تخرج بخطاب إعالمي 
جديد ال ينساق إلى لغة الوعي العربي السائدة 
إال أن وجودها في الواليات المتحدة وارتباطها 
بشـــكل رســـمي باإلدارة األميركية -عوضا عن 
شـــركات تجارية تضمن لهـــا النجاح بعيدا عن 
شبهة الســـلطة كما نجحت ”سي إن إن“- قادا 
إلى فشلها، فيما نجحت الحرة في العراق حيث 
حققت نســـبة مشـــاهدين وصلت إلى 9 ماليين 
حســـب إحصاء جرى عـــام 2006، وهذه واقعة 
تـــؤرخ بداية خروج العراقيين عن دائرة الوعي 
العربي ما يؤشـــر مســـتقبال آخرا لهـــذا البلد 
قد يفرد موقفه في الشـــرق األوســـط لو استمر 

التأثير األميركي في سياسته ووعي شعبه.
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قطر في عين العاصفة، والجزيرة بال شراع!

اســــــتخدمت قناة اجلزيرة املشــــــاهد العربي احملبط من سياســــــة حكومته القمعية، خلدمة 
مشــــــروعها القطري، مســــــتفيدة من جهله بحقائق األمور في ضباب إســــــالمي ينبعث من 

طاقات املساجد ومحاريب الكهوف ومخابئ املسلحني املشبوهني في أنحاء العالم. 

«مواقع التواصل االجتماعي، في بعض األحيان تكون عبارة عن أدوات يتم اســـتخدامها لتمرير ميديا

أفكار تخدم جهات وتوجهات معروفة}.

رانيا تادرس
إعالمية لبنانية

«مـــن املتوقـــع انتهاء عهد قناة الجزيـــرة القطرية الذي دأب على مدى عشـــرين عاما على تثوير 

املجتمع العربي باملعنى السلبي الذي عرفه العرب، وانتهاج سياسات أكثر رعونة}.

ياسر عبدالعزيز 
أستاذ إعالم في اجلامعات املصرية

مفاهيم ما قبل القرون الوسطى بتقنية األلفية الثالثة

نبيل بومنصف:

الواقع اإلعالمي في لبنان 

هو مرآة النقساماته 

السياسية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة واإلعالم 
السعودية إغالق مكتب ”الجزيرة“ في 

المملكة وسحب الترخيص الممنوح لها، 
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي 
بعد أن قامت الجزيرة بترويج مخططات 

الجماعات اإلرهابية ودعم ومساندة 
ميليشيات الحوثي االنقالبية ومحاولة 

شق الصف الداخلي.

◄ ذكرت وسائل إعالم تركية الثالثاء 
أن العب برشلونة اإلسباني أردا 

توران اعتدى لفظيا وجسديا على أحد 
الصحافيين، على متن الطائرة التي 

أقلت المنتخب الوطني من سكوبيي، 
حيث خاض االثنين مباراة ودية تعادل 

فيها سلبا مع مقدونيا.

◄ دعا فولكر كاودر رئيس الكتلة 
البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية 
إليه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 
إلى المصادقة على مشروع قانون مثير 

للجدل لمكافحة التحريض على اإلنترنت 
قبل بدء العطلة الصيفية.

◄ رصدت وكالة األنباء الفلسطينية 
والمعلومات (وفا)، 26 انتهاكا إسرائيليا 

لحقوق الصحافيين الفلسطينيين 
خالل شهر مايو، وتراوحت االعتداءات 
بين إطالق الرصاص المطاطي والغاز 

المسيل للدموع والضرب الوحشي، 
وهجمات أخرى، وحاالت اعتقال 

واحتجاز ومصادرة معدات.

باختصار

[ الجزيرة منبر الجماعات المسلحة المشبوهة في كل مكان  [ المشاهدون المستاؤون جزء من الوعي العربي الذي وظفته القناة

كل مـــن يتبنى قضية تســـهم في 

تعميق الشق الذي خلقته العوملة 

مفتوحـــا  منبـــرا  الجزيـــرة  ســـيجد 

للتعبير عن رأيه

◄

الصمت خيار آمن للصحف اللبنانية في األزمة الخليجية القطرية

سياسة التهدئة في الصحف تخرجها من المشهد



}  القــدس  – أطلـــق ناشـــطون فلســـطينيون 
مســـاء األحد، في الذكرى الــــ٥٠ لهزمية ١٩٦٧ 
التي احتلت خاللها إسرائيل القدس الشرقية 
والضفة الغربية وقطاع غزة، حملة على وسائل 
التواصـــل االجتماعي بعنـــوان ”#االحتالل_

هـــو“، وذلك بهـــدف إتاحـــة املجال أمـــام كل 
فلســـطيني، أينما وجـــد، ألن يـــروي جتربته 

الشخصية مع االحتالل.
وقالت الناطقة باســـم احلملـــة نور عودة 
”نحن مجموعة متثل فريق عمل من املتطوعني 
الدبلوماسيني في جميع أنحاء العالم، ونعمل 
منـــذ أكثر من ســـنة للتحضير لهـــذه احلملة، 

وغيرها في العام ٢٠١٧“.
وأوضحـــت أن احلملـــة أطلقـــت مبختلف 
فـــي  الفلســـطينيني  وتســـتهدف كل  اللغـــات 

مختلف أنحاء العالم. 
وأضافت عودة ”في إطار احلملة أطلقنا هذا 
الهاشتاغ لكي يشـــارك كل فلسطيني بروايته 
الشـــخصية وكيـــف يؤثـــر عليـــه االحتالل“. 
وتدعـــم الدائرة الثقافية فـــي منظمة التحرير 
الفلســـطينية هذه احلملة، غير أن عودة أكدت 

أن احلملة ”ليست رسمية باملطلق“.
وعن ســـبب اختيار هذه الفكرة قالت عودة 
”وجدنـــا أن إشـــراك الناس عبـــر احلديث عن 
جتاربهم الشـــخصية عما يعنيه االحتالل، هو 
اخليار األنســـب في ذكرى مـــرور ٥٠ عاما على 
النكســـة، خاصة وأن الفلســـطينيني مشتتون 
في مختلف أنحاء العالـــم، واإلنترنت من أهم 

الوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون“.
وكتبـــت مغـــردة ”#االحتالل_هو ســـجن 
مينـــع عنك البر والبحر واجلو“. وقالت أخرى 
”#االحتالل_هو أن تعيش مقهورا ومســـلوب 

اإلرادة“.
وفـــي تدوينـــة مطّولة على فيســـبوك كتب 
مشـــارك فـــي الهاشـــتاغ ”#االحتالل_هـــو“، 
االحتـــالل أن اولد في مخيم لالجئني في قطاع 
غزة وفي منزل أقامتـــه األونروا رغم أن منزل 
والدي وميراث جـــدي في املجدل ال يبعد عني 

سوى ٣٠ كيلو مترا.
االحتالل هو أن اولد في أســـرة لم ينشـــأ 
أبناؤها معا حتت ســـقف واحد فقد ولدت بعد 
أن أصبحت شـــقيقتي الكبرى نازحة بســـبب 
االحتـــالل. االحتالل أن أســـتيقظ من فراشـــي 
طفال في اخلامســـة من عمره وجنود االحتالل 
في وسط املنزل يبلغون والدي بضرورة إخالء 

املنزل بأسرع وقت من أجل هدمه.
االحتالل أن أرى بأّم عيني جرافة االحتالل 
تهـــدم منزلنا في املخيـــم أمامنـــا وأمي تفقد 
أن  االحتـــالل  اجليـــران.  ويحملهـــا  وعيهـــا 
يصحبنـــي والدي بعد هـــدم املنزل إلى املجدل 
ويشـــير باصبعه ملنزلنا هناك ويقول ”من قال 

إنه ال بيت لنا؟ فهذا هو بيتنا األصلي“.
وأضاف ”االحتالل أن يصبح حلم املراهقة 
كوفيـــة تخفي الوجه وثيـــاب الفدائي امللطخة 
بالتراب والدماء ويحتل الكالشـــنكوف مكانة 

احلبيبة في احللم“.

الرئيـــس  تصريحـــات  تـــزال  ال   - تونــس   {
التونســـي املؤقت الســـابق املنصف املرزوقي 
ســـخرية  تثيـــر  فيســـبوك  علـــى  وتدويناتـــه 

التونسيني وحنقهم.
وكانـــت آخر شـــطحات ”الطرطـــور“، كما 
يســـميه التونســـيون بســـبب مواقفه املمعنة 
فـــي اإلضحاك، تدوينة على حســـابه الرســـمي 
على فيســـبوك أكد فيها رفضـــه قطع العالقات 

الدبلوماسية مع قطر من طرف دول عربية.
وبعد أن أثنـــى املرزوقي على قطر، قال إن 
قطع العالقات هـــو ”بنية ابتـــزاز وتركيع (…) 
وأنها معركة أخرى وليســـت أخيرة“، وبعد أن 
كال االتهامات ألطـــراف معينة، طالب املرزوقي 
الشعب التونسي مبســـاندة قطر. وكتب ”على 
حكومتنـــا التي متثل نظريا شـــعبنا أن حتتّج 
على محاولة عـــزل وخنق قطـــر“. وأضاف في 
تدوينته ”وإن لم تدع قطر أنها دولة دميقراطية 
لظروفهـــا اخلاصة فإنها دّعمت دوما شـــعوبا 
(..)“، وهو ما فجر ســـخرية كبيرة من تنظيرات 
املرزوقـــي الـــذي ذهبـــت بتناقضـــه إلـــى أبعد 

احلدود. 
وقـــال معلقون أن ”الفاشـــل ال يزال يبحث 

عن دور بعد أن نسيه اجلميع“.
وذهب معلقون إلى شرح الظروف اخلاصة 
التي متنع قطر أن تكون دولة دميقراطية. فكتب 
معلق ”البـــالد ضيّقة ال تتســـع للدميقراطية“. 
ووصـــف آخـــر التدوينـــة ”هذه فتوى الشـــيخ 
#املرزوقي إلســـقاط فرض الدميقراطية عن #قطر 
التي ال حرج عليها والله أعلم“. فيما أكد معلق 
”الدميقراطية ال تلزم قطر بعد ألنها لم تبلغ ســـن 
الرشد“. وتهكم آخر ”يوم فرقوا الدميقراطية لم 

حتضر قطر ألسباب خاصة“.
وكال معلقـــون تهما للمرزوقـــي على غرار 
”احلقوقـــي املزيـــف“ و“املتاجـــر بالدميقراطية 

وحقوق اإلنسان“ و“عبد الريال القطري“. 
ويقدم املرزوقي نفســـه كدكتـــور وحقوقي 

ومثقف وسياسي.
وقـــال معلق ”نص متناقـــض دليل على أن 

املرزوقي هو مجرد عميل“. 
وصحح معلقـــون تدوينـــة املرزقي، فكتب 
معلق ”أوال قطر لم متـــّول الثورات العربية بل 
مّولت ميليشيات، وأنت وحزبك كنتما أحد هذه 
البيـــادق، ثانيا ما دخلنا نحـــن في معركة بني 
دول اخلليج“. وكتـــب معلق ثان ”رهنتم قرارنا 
في  ومستقبل أبنائنا. اصطفاف هذه ”النخبة“ 

هـــذه احملاور ال يـــدل إال على إفالس سياســـي 
ندفع ثمنه يوميا“.

 وقـــال ثالث ”دعمتك أنـــت قطر يا طرطور 
ومولتك حتى تخرب تونس وتبث فيها ســـموم 
مجتمعهـــا  وتخـــرب  والعروشـــية  اجلهويـــة 

وركائزه وتشوه رجاالت البالد“.
وتســـاءلت معلقـــة ”ملـــاذا تتكلم فـــي ما ال 
يعنيك همك الوحيـــد أن تأتي بتصريح ترضي 

به أسيادك؟“. 
وتســـاءل آخـــر ”باملناســـبة دكتـــور هـــل 
ســـتصبح زميلنـــا فـــي البطالة عندمـــا تقطع 
عنـــك قطر املرتب لظروفها اخلاصة أم ســـتغير 

الصنعة؟“.
وأعاد مغردون تـــداول مقطع فيديو حتت 
شعار ”هذا تاريخك املخزي“، ظهر فيه املرزوقي 
مع األمير الســـابق لقطر الشيخ خليفة بن حمد 

يعدل مالبس املرزوقي ويعلمه كيف يصافح. 
يـــوم اإلثنني كتب املرزقـــي تدوينة جديدة 
على فيســـبوك جاء فيها ”عندمـــا قلت إن قطر 
دولة غيـــر دميقراطية لظروفهـــا اخلاصة فهم 
األمـــر كأنـــه تبرير. هو وصـــف لواقع ليس لي 

شـــأن فيه (...) مســـألة شـــهامة“. وتهكم معلق 
”صحيـــح أنك شـــهم لتنصف حســـابك البنكي 
وقنـــاة اجلزيـــرة التـــي أثرتـــك وأخرجتك من 

الفقر“.
وقال معلق ”هذا الرجـــل ظهر في برنامج 
تلفزيوني على قناة اجلزيرة ســـب فيه الشعب 
التونســـي واليوم يقول لهم احتجوا ملســـاندة 

قطر..“.  
وكانت تصريحـــات للمرزوقي، في فبراير 
املاضي أثارت ضجة على الشبكات االجتماعية، 
خالل حلوله ضيفا علـــى برنامج املقابلة الذي 

تبثه قناة اجلزيرة.
وتـــداول نشـــطاء اإلنترنت مقطـــع فيديو 
من املقابلـــة حتدث فيه املرزوقي عن اكتشـــافه 
وجود احملسوبية والرشوة والنفاق واالنحالل 
األخالقي في املجتمع التونسي غداة عودته من 

فرنسا للعمل في البالد طبيبا.
وتعـــّرض املرزوقي، إلى حملة شرســـة من 
التونســـيني، طالبوا خاللها بإسقاط اجلنسية 
التونســـية عنه ومقاضاته وطرده بعد إساءته 

للشعب التونسي.

يذكر أن تصريحات املرزوقي كثيرا ما تثير 
الرأي العام التونسي الذي يهاجمه وحّوله إلى 

مصدر سخرية وتندر. 
وكان فيديو مســـرب كشـــف عن استعداد 
أنصـــار مؤيديـــن للرئيـــس الســـابق املنصف 
املرزوقي الســـتخدام السالح في أعقاب احلملة 

االنتخابية الرئاسية عام ٢٠١٤.
ويتضمـــن التســـريب كالما ملديـــر احلملة 
االنتخابية للرئيس الســـابق املنصف املرزوقي 
ومدير الهيئة السياسية حلزبه اجلديد ”حراك 

تونس اإلرادة“، عدنان منصر. 
وفي أبريـــل ٢٠١٣ دعا عشـــرات اآلالف من 
مســـتخدمي موقع فيســـبوك في تونس حلملة 
بعنـــوان ”التطـــاول على قطر“، غداة مناشـــدة 
املرزوقي حينها التونســـيني لعـــدم ”التطاول“ 

على دولة قطر، داعيا إلى محاسبتهم.
ويعتقـــد خبـــراء أن خرجـــات املرزوقـــي 
اإلعالميـــة، هي اســـتراتيجية إعالمية. غير أن 
الكثيرين يرددون أنه ال ميتلك أي استراتيجية 
مســـتدلني على ذلك بطوفان مقاطع فيديو إبان 
فترة رئاسته تؤكد تصرفاته التي تثير التهكم.
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@alarabonline
تدوينة للرئيس التونسي السابق املنصف 
املرزوقي بشــــــأن قطع دول خليجية وعربية 
لعالقاتها مع قطر تثير سخرية بالغة على 
فيســــــبوك، خاصة بعد أن دافع املرزوقي 
عن ”ظروف قطر اخلاصة“ التي منعتها من 

أن تكون دميقراطية.

} بيروت -  أصبحت وفاة شـــابة أردنية من 
أصل عراقي تدعى فـــرح قصاب، بعد إجرائها 
عمليات جتميلية في أحد مستشـــفيات لبنان 
نادر صعب بلبنـــان، قضية رأي عام في لبنان 
والعالـــم العربي. وترددت أســـئلة كثيرة، على 

الشبكات االجتماعية.
وتصّدر هاشتاغ #نادر_صعب على تويتر 
فـــي لبنان وشـــاركت فيه العديد مـــن الوجوه 
املعروفـــة واملشـــاهير فـــي لبنـــان خاصة أن 
اجلّراح معروف في األوســـاط الفنية وغيرها. 
وكثيـــرا ما ينشـــر صعب صـــورا للبعض من 
املتردديـــن عليه عبر حســـاباته اخلاصة على 

الصفحات االجتماعية.
وأثـــارت عارضـــة األزيـــاء ميريـــام كلينك 
غضب متابعيها عبر فيسبوك إثر تساؤلها عن 
املكان الذي ســـتجري فيه عملية نفخ لشفتيها 
بعـــد حادثة وفاة فـــرح قصاب بعـــد إجرائها 
عملية شفط دهون في مستشفى الدكتور نادر 

صعب. 
ولفتـــت إلـــى أّن موعدها لـــدى صعب كان 
اخلميـــس واتصلت بـــه ولم يرّد علـــى هاتفه 
للمرة األولى، وبعد وقت علمت مبا حصل وهو 

من أخبرها بذلك.
كمـــا نفى راغب عالمة ما تـــردد من أخبار 
عن تدخل شخصي منه ووساطة في القضية. 

وأضاف:

فـــي املقابل انقســـم املغردون بـــني منتقد 
لصعب ومطالب مبحاكمته وبني مدافع عنه.

وكتبت اإلعالمية دميا صادق:

لتنتقد بدورها من مغردة كتبت:

وكتب اإلعالمي شربل خليل:

ليرد عليه املدون أحمد ياسني:

يذكـــر أن وزيـــر الصحة اللبناني غســـان 
حاصبانـــي، أمـــر بوقـــف إجـــراء العمليـــات 
اجلراحية التي تستوجب تخديرًا عامًا في كل 
مراكـــز جراحة التجميل. باإلضافة إلى توجيه 
كتابـــني إلى النيابـــة العامـــة التمييزية وإلى 
نقابة أطباء لبنان إلجراء التحقيقات الالزمة.

#االحتالل_هو: تصريحات المرزوقي عن قطر مصدر سخرية على فيسبوك

فلسطينيون يجيبون

بماذا أصرح في المرة القادمة

طـــورت مجموعة مـــن العلماء نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكنه تحديد موعد وفاة أي شـــخص، إذ اســـتطاعت خوارزميات 

التعلـــم العميقة من خالل تحليـــل التصوير المقطعي لنحو ٤٨ مريضا، التنبؤ باحتمالية وفاتهم في غضون خمس ســـنوات 

بدقة ٦٩ بالمئة، وهي نتيجة مشابهة لتنبؤات العشرات من أخصائيي التشخيص البشري. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عملية تجميل قاتلة قضية رأي عام في لبنان

[ معلقون يتهكمون على المرزوقي بعد أن طالب بمنع خنق قطر {غير الديمقراطية}
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أقدم بائع للكتب املستعملة 
في #شارع_املتنبي: "قرأُت أكثر من 

ألف رواية، واآلن ال يحدثني أحد 
سوى عن الُكرة وأسعار الطماطم"!!

#خارج_النص #العراق

لو ُجّمعْت شتائُم العرب في تويتر 
وفيسبوك منذ اختراعهما إلى اليوم
َلفاق حجُمها معجم #لسان_العرب!

بل هي اليوم لسان العرب!
وال عزاء البن منظور!

الصوم 
فن وذوق وأخالق.

يقال إن معظم الدعاة املشاهير متولهم 
دولة مت حظرها مؤخرا.

هل سقط املطاوعة في شر أعمالهم 
بعد أن اثاروا الفنت وتسببوا في إراقة 

دماء االبرياء؟

الشعب العراقي يقتل ويذبح من قبل 
إيران، ومثله الشعب السوري، وعلى 

غرار هذين الشعبني تطمح الدول 
ذات العداوة أن يكون اخلليج ثالثهما.

ُمنا األمم صعوبة بناء األوطان  تعِلّ
ونعّلمها سهولة تخريبها.

الغرب إحتل املستقبل 
ونحن العرب ما زلنا نحتل التاريخ 

ونسكن فيه.

كل تطور هو مترد على األمناط 
السائده واختبار للمسلمات، التمرد 

على األمناط السائده كان البداية 
لتطور البشر.

ما أجمل احلياد في املعارك الصغرى.

آن األوان للسياسي ان يعيد تقييم 
عالقته برجال الدين والدعاة، 

اجلماعات الدينية ال تكترث ملصير 
البلدان واالوطان وال تكترث سوى 

ملصاحلها احلزبية.

دنيا سمير غامن
ممثلة مصرية.

وصلنا إلى املرحلة أن املواطن يبحث 
موعد نزول مرتبه الشهري جراء اعتماد 

املالية لألبراج الستحقاق نزول املرتب 
ملاذا املشقه ألجل عدم اعتماد امليالدي!

#السعودية

RaghebAlamaNews@تتتابعوا
ــــــاء نفيا قاطعــــــًا حيث لن  ”أنفــــــي هذه األنب
أســــــمح لنفسي بالتدخل في هذا املصاب 
األليم وأمتنى مــــــن اإلعالم مراجعتي في 
ــــــن معلومات  أي أمــــــر يخصني قبل تدوي

مغلوطة“.

@DimaSadek 
توفيت في مستشــــــفى نادر صعب خالل 
خضوعها لعملية جتميل. املستشفى غير 
مسجل في نقابة املستشفيات. #لوقف_

جتارة_التجميل_في_لبنان.

@Leakhneisser1 
ــــــو تهتمي بشــــــؤونك أو  @DimaSadek ل
حتكي الصح يا شاطرة يا مدعية بالفهم! 
شــــــعب تافه بدكم ميت سنة حتى حتققوا 
ربع ما حققه الدكتور العمالق نادر صعب.

@charbel_kahli
نادر صعب إبداعــــــك مبهنتك نادر والنيل 

منك صعب حتية لك بوجه التجني عليك.

@Lobnene_Blog
حملة التجني على #نادر_صعب بحسب 
شربل خليل سببها جناحه، ال وفاة شابة 

بعمر الورد، استِح يا ”كوميدي“.



} القاهــرة - تعتبـــر اخليامية مـــن املظاهر 
الرمضانية األساســـية في مصر، فما إن يحل 
شـــهر الصيام حتى  تزدهر احلركة في شارع 
اخلياميـــة اســـتعدادا للطلـــب علي األقمشـــة 
املزينـــة الســـتخدامها في اخليـــم الرمضانية 
وفي ســـرادقات موائد الرحمـــن وفي عروض 
التنورة وفـــي واجهات احملالت واملطاعم، أما 
باقي أشـــهر الســـنة فتقتصـــر اخليامية على 
االســـتخدام في ســـرادقات العـــزاء واألفراح 

والدعاية االنتخابية.
احلرفة  هـــذه  شـــيوخ  ويحـــاول 
التقليدية محاربـــة اندثار هذا الفن 
اجلميـــل ببصماتهـــم الواضحـــة 
على اللوحات املعبرة عن مراحل 
مصـــر،  تاريـــخ  مـــن  مختلفـــة 
واملعلقـــة مبداخل محال وعلى 
جدران معارض داخل ســـوق 

اخليامية في القاهرة.
زخرفة  هي  واخليامية 

األقمشـــة امللونـــة يدويا 
عن طريق التطريز على 
أقمشة القطن السميكة 

من  مجموعة  باستخدام 
األلوان الزاهية واخليوط البارزة 

للوصول إلى لوحة فنية جميلة.
وتعددت الروايات حـــول أصل اخليامية، 
إال أن أغلـــب الروايـــات ترجعهـــا إلى العصر 
الفرعونـــي حيث كانـــت تصنع مـــن اجللود، 
ويرجع تطورها   إلى العصر اإلســـالمي وكان 
أوج ازدهارهـــا فـــي العصـــر الفاطمـــي حيث 

تطورت وبدأت تصنع من القماش.
ويقـــول أحد احلرفيني ”صنعـــة اخليامية 
حتتاج إلى إبداع في تناسق الغرز مع بعضها 
البعض، وفـــي دقة اختيار األلوان املناســـبة، 
وعدد القطع املطلوبة للعمل والسوق، وسابقا 
ال ُيطلـــب منا ســـوى تصنيع القمـــاش وخيام 
الســـرادقات، أمـــا اآلن فقـــد تطـــورت صناعة 
اخليامية والقطع املطلوب العمل عليها بنفس 
الطريقة، حيث جند اآلن القطع الصغيرة جدا 

أو مفارش السرير“.

كساد المهنة

املهنـــة التـــي تلقى كســـادا غير مســـبوق 
الســـياحة مبصـــر،  حاليـــا بســـبب تراجـــع 
يرجع تاريخ ازدهارها إلـــى العصر اململوكي 
(1250 - 1517) أن كانـــت مصر تصنع كســـوة 
الكعبة املشـــرفة، لكن احلال تبدل حاليا حتى 
هجرهـــا فنانوها بحثا عـــن لقمة العيش في 
مهن أخـــرى. وما إن تدلف مـــن باب زويلة 
الذي يرجع بناؤه إلى ســـنة 1092 ميالدية، 
ويتكون من كتلـــة بنائية ضخمة عرضها 
نحو 25 متـــرا وارتفاعها 24 مترا، حتى 
تدخـــل إلى الشـــارع الذي أخذ اســـمه 
مـــن مهنـــة اخلياميـــة. والدراســـات 

التاريخيـــة تقـــول إن الشـــارع كان يتكون من 
طابقني؛ األرضي كان إســـطبال خليول التجار 
املغاربة والشاميني، بينما العلوي استخدموه 
ملبيتهم، وكانـــوا يصنعـــون خيامهم في هذه 
املنطقـــة، وفيهـــا طـــور املصريـــون صناعـــة 

اخليامية حتى برعوا فيها.
األلـــوان  وجاذبيـــة  املزخرفـــة  النقـــوش 
تخطفان عيون الزائرين للشـــارع العتيق الذي 
ال يتعـــدى عرضه 3 أمتـــار، تتزاحم فيه ورش 
اخليامية، لكنها تشـــع نورا وجماال وتتراقص 

فيه األلوان بجوار بعضها البعض.
وعلـــى أريكة مكســـوة بالســـجاد اليدوي 
تتوســـط أحد احملـــال الصغيـــرة بنهاية 
الشـــارع، اعتاد أشرف هاشم (60 
اجللوس  علـــى  عامـــا) 
وســـط لوحاتـــه ميـــرر 
عينيـــه عليها، رمبا يجد 
خطأ فـــي واحـــدة بعدما 
عجـــزت يداه عن اإلمســـاك 
باإلبـــرة منذ ثالث ســـنوات، 
وحتـــول إلـــى متابـــع للعمل 
فقـــط، وعلـــى ميينـــه ينطلـــق 
صوت املذيـــاع الـــذي ال ينقطع 

طوال تواجده بالورشة.
مع  تاريخه  الرجـــل  يســـترجع 
املهنـــة قائال ”اخلياميـــة ال تقبل إال 
املفتونني بهـــا، ألنها مهنة قائمة على 
الذوق الرفيع واحلس الفني، كما أن عوائدها 
ليست مجدية خصوصا في الفترات األخيرة، 

لذا لن يتحملها إال العاشقون لها“. 
وتبدأ مراحل صناعة اللوحات املرســـومة 
علـــى قمـــاش اخلياميـــة، كمـــا يقول هاشـــم، 
باختيار الرسم املطلوب نقله على القماش، ثم 

يبدأ الفنان برسمه على الورق أوال.
وهناك أشـــكال مختلفة ترسم على القماش 
فإلى جانب األشـــكال اإلســـالمية هناك أشكال 
متنوعـــة، وهـــي تشـــبه فـــي النهايـــة الســـلم 
املوســـيقي، وهو ما يجعل الصانـــع أقرب إلى 
من يعزف علـــى آلة موســـيقية، إذ يتعني عليه 
أن ميزج بني جميع األشـــكال بال نشاز. وما إن 
ينتهي الفنان الذي يلقبه أرباب مهنة اخليامية 

بالصنايعي من الرســـم على األوراق حتى يبدأ 
في نقله إلى لوحة أصلية.

أشرف الذي قضى عمره بني قطع القماش، 
يطلق علـــى مهنته اســـما مميزا فيقـــول إنها 

عملية ”الرسم بالقماش على القماش“.
وبعد أن ينتهي الصنايعي من إمتام مجسم 
للوحـــة على الورق، يقوم بثقـــوب باإلبرة على 
القماش املطلوب الرســـم به، ثم يشرع في قصه 

إلى قطع صغيرة.
وبعدها يقوم الرسام بتحديد املناطق التي 
ســـيضع فيها القماش املقصوص على اللوحة 
األصليـــة مســـتخدما قلمه الرصـــاص الذي ال 
يفارقه، ثم يجمع القطع الصغيرة املســـتخدمة 
فـــي الرســـم علـــى لوحة كبيـــرة مـــن القماش 

املصنوع من الكتان.
ومهنــــة اخليامية من املهــــن التي تتطلب 
الدقــــة والصبر، فالقطعة الواحدة تســــتغرق 
مــــا بني عشــــرة أيام وثالثة أشــــهر بحســــب 

التصميم.
أصغـــر اللوحات التي ال يتعدى عرضها 30 
سنتيمترا وطولها 50، تستغرق جتهيزها يوما 
على األقل بينما بعض اللوحات تستغرق وقتا 

أطول، حسب الرسم املنقوش عليها.
وبلهجـــة واثقـــة يقـــول هاشـــم إن أكثـــر 
اللوحـــات تعقيدا هي لوحات الفن اإلســـالمي 
لكثـــرة الوحـــدات الزخرفيـــة فيهـــا، فبعضها 

يستغرق أكثر من شهر.
ومـــا إن بـــدأ احلديث عـــن اخليامية يأخذ 
منحى اجلدية حتى اســـترجع هاشـــم ما وقع 
لـــه قبـــل 30 عاما تقريبـــا، إذ يقـــول إنه أجنز 
لوحة منقوشة بالفن اإلســـالمي الدقيق املليء 
اســـتغرقت  الصغيرة،  الزخرفيـــة  بالوحـــدات 
وقتها أربعة أشـــهر، وباعها آنذاك بألفي جنيه 
كانت تعادل أكثر من 20 ألف جنيه حاليا، (1200 

دوالر أميركي).
لكن صناعة اخليامية حاليا ال تروق لهاشم 
ورفاقه، بسبب تراجع حجم املبيعات، واختفاء 
املشتري الذي يقدر اجلهد املبذول في اللوحات.
ويقول هاشم إن غالبية العاملني باخليامية 
تركوها وانصرفوا ملهن أخرى تدر دخال كثيرا، 
بعدمـــا تعطلـــت مصاحلهم بتوقف الســـياحة 

خصوصا األوروبية.
ويضيـــف أن الصناعـــة كانـــت قائمة قبل 

قيـــام الثورة املصرية في 25 يناير 2011 على 
الســـياحة واندثرت نهائيا بعدها، وفي 

نهايات العام املاضي شهدت املنطقة 
قـــدوم األجانـــب مرة أخـــرى إال 

أنهم اختفوا فجأة.

وعـــن الـــرواد املصريني الذيـــن ميلؤون 
الشارع، يقول هاشم إن غالبيتهم متفرجون، 
وقلما يأتي مشـــتر مصري يستطيع أن يدفع 
ثمن هذه املغزوالت التي تســـتخدم كلوحات 
تعلق فـــي حجرات اجللوس ومداخل البيوت 
وتزين اجللســـات العربية واملطاعم الفاخرة 

ذات الطراز العربي.

 زينة رمضان  

في الورشة املجاورة ألشـــرف هاشم، كان 
وائل نانو صاحب الورشـــة (40 عاما) يحاول 
إقناع إحدى السيدات بشراء قطعة من القماش 
مغزولة باخليوط الزخرفية اإلســـالمية بـ300 
جنيه (نحـــو 15 دوالرا)، إال أنهـــا لم تعجبها 

األلوان ليبدأ حديث عن حركة البيع من هنا.
يقول نانو وهو اســـم اشتهر به في شارع 
اخليامية، إن حركة البيع متوقفة متاما وهو 
ما اضطـــر العاملـــني في حياكة مفروشـــات 
اخليامية إلحضار أقمشـــة ميكن استخدامها 
في زينة شـــهر رمضان كالفوانيس واألطباق 
الصغيـــرة واألباجـــورات. ويشـــير إلـــى أن 
األقمشـــة املتعلقـــة برمضان ليســـت خيامية 
باملعنى احلرفي، بل هي مجرد أقمشـــة عادية 
مطبوعة عليها رســـومات اخليامية وليست 
مغزولـــة باليـــد، لكنهـــم يحضرونهـــا لكثرة 

الطلب عليها في رمضان.
ويؤكد نانو أن ظهـــور ماكينات الطباعة 
في ســـبعينات القرن املاضي ضربت صناعة 
اخلياميـــة في مقتل فكان وقتها العاملون في 
هذه املهنة يقتاتون من غزل خيام السرادقات 
واألفـــراح، ثم حتول األمر إلى امليكنة ما أفقد 

املهنة جزءا أصيال منها.
ويوضح أن وراثة مهنـــة اخليامية كانت 
عبر تعليـــم قدامى الصناع للمتدربني اجلدد، 

الصناعة  بالرسم كيفية  ســـواء 
أوحياكـــة علـــى القمـــاش 
”ما إن يتعلم املنتج، مضيفا 

متدرب  كيـــف كل 
قطع يشكل 

القمـــاش الصغيـــرة ويقصها حتـــى يبدأ في 
تنفيـــذ لوحـــات اخليامية مبفـــرده وينفذ ما 

يتماشي مع حسه الفني“.
وائل نانو الذي يعمل في صناعة اخليامية 
منذ أن كان طفال في السابعة من عمره، يقول 
إن تفضيالت راغبي اقتناء لوحات اخليامية 
بدأت متيل إلى الفن اإلسالمي مؤخرا، بعدما 

كانوا يفضلون الفرعوني.
ويضيف ”إن أقمشـــة اخليامية يشتريها 
أصحاب الورش من مصانع الغزل والنســـيج 
مبنطقة احمللة الكبرى وســـط الدلتا (شمال) 
وتتكـــون من طبقتني، واحدة ناعمة مصنوعة 

من القطن وأخرى خشنة مكونة من الكتان“.
ومييـــل فـــي لوحاتـــه حملـــاكاة الطبيعة 
ورسم أســـراب الطيور واألشجار، حيث يرى 
أنهـــا األكثر جذبـــا للنـــاس، ويحضر بعض 
الرســـومات مـــن علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ثم 

يحولها للوحات مرسومة على القماش.
ووســـط الشـــارع وقفت نورة حمدي (35 
عاما ربـــة منزل) تقلب زينـــة رمضان املعلقة 

على أبواب محال اخليامية وورشها.
تقـــول إنهـــا تأتـــي كل عـــام إلى شـــارع 
اخلياميـــة لتجهـــز منزلها الســـتقبال شـــهر 
رمضـــان بالزينـــة واملفروشـــات والفوانيس 

اخليامية.
وتضيف ”إن لوحات اخليامية املرســـومة 
باليـــد فائقـــة اجلمـــال، لكنهـــا مرتفعة جدا 
فـــي األســـعار، وال يســـتطيع كل املصريـــني 
اقتناءها“، لذا هي تشـــتري أقمشة اخليامية 

املطبوعة بدال منها.
ويشـــدد احلاج حنفي قائال ”ال ميكن لفن 
اخليامية أن يندثر طاملا هناك من يعشق الفن 
اجلميـــل وطاملا هناك أجيـــال جديدة حترص 
علـــى أن تتعلم هـــذا الفن اإلبداعـــي. وطاملا 
هناك رواج سياحي وعشق إلبداعاتنا، وطاملا 
هنـــاك اســـتعمال للســـرادقات حيـــث يكثـــر 
اســـتخدامها في املناســـبات الدينية ســـواء 
في املســـاجد أو املؤمتـــرات الدينية، كما في 

األفراح واملآمت“.
يصعـــب  التـــراث  مـــن  ”حرفـــة  ويضيـــف 
اندثارها، قد تشهد إهماال على املستوى احمللي، 
لكنها فـــي أوروبا والـــدول العربية من احلرف 
التراثيـــة املتميزة، إذ يقام معرض ســـنوي في 
لنـــدن ملشـــغوالت اخليامية إلـــى جانب 
حرف يدوية متعددة ذات تراث عربي 
يشـــارك فيه عدد مـــن احلرفيني 
املصريـــني“. ويطالـــب 
الغيـــورون علـــى ضرورة 
إدراج فـــن اخلياميـــة 
ضمـــن املنتجـــات 
قبل  مـــن  احملميـــة 
الدولـــة، للحفاظ 
عليهـــا من 
االنقراض.        
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الخياميـــة حرفـــة تراثيـــة تزدهر خالل شـــهر رمضان اســـتعدادا للطلب علي األقمشـــة املزينة، 

الستخدامها في الخيم وفي سرادقات موائد الرحمن وفي واجهات املحالت واملطاعم.

 الغيـــورون علـــى فن الخيامية يطالبـــون برابطة أو جمعيـــة مع ضرورة إدراج هـــذه الحرفة ضمن 

املنتجات املحمية من قبل الدولة، للحفاظ عليها من االنقراض. تحقيق

ــــــة دول العالم العربي،  تنفــــــرد مصر بفن اخليامية، أو فن صناعة األقمشــــــة امللونة عن بقي
فظهرت الرســــــوم على األقمشــــــة منذ العصر الفرعوني، وازدهــــــرت وتطورت في العصر 
اإلسالمي، حني كانت تتم صناعة كسوة الكعبة الشريفة في مصر حتى منتصف الستينات 
من القرن املاضي ثم تطورت وتنوعت مع انتعاش الســــــياحة، لكنها شهدت بعد ثورة يناير 

تراجعا ملحوظا جعل أصحاب هذه احلرفة يخشون اندثارها.

الخيامية رسم بالقماش على القماش يأبى االندثار في مصر
[ فن فتن المصريين منذ العصر الفرعوني  [ مهنة الدقة والصبر تنتظر عودة السياح

حرفة تؤرخ الحضارة المصرية بالرسم

ي) ير ر و
لكن صناعة اخليامية حاليا ال تروق لهاشم 
رفاقه، بسبب تراجع حجم املبيعات، واختفاء 
شتري الذي يقدر اجلهد املبذول في اللوحات.
ويقول هاشم إن غالبية العاملني باخليامية 
كوها وانصرفوا ملهن أخرى تدر دخال كثيرا، 
دمـــا تعطلـــت مصاحلهم بتوقف الســـياحة 

صوصا األوروبية.
ويضيـــف أن الصناعـــة كانـــت قائمة قبل
2011 على 5ـــام الثورة املصرية في 25 يناير
ســـياحة واندثرت نهائيا بعدها، وفي

ضي شهدت املنطقة 
مرة أخـــرى إال 

.

جل ربني ع ى م ي بر
الصناعة  بالرسم كيفية  ســـواء 
أوحياكـــة علـــى القمـــاش
”ما إن يتعلماملنتج، مضيفا 
متدرب كيـــف كل 
قطع يشكل

و إلب ق و ي ي ج رو
هنـــاك اســـتعمال للســـرادقات حيـــث يكثـــر
اســـتخدامها في املناســـبات الدينية ســـواء
في املســـاجد أو املؤمتـــرات الدينية، كما في

األفراح واملآمت“.
يصعـــب التـــراث  مـــن  ”حرفـــة  ويضيـــف
اندثارها، قد تشهد إهماال على املستوى احمللي،
لكنها فـــي أوروبا والـــدول العربية من احلرف
التراثيـــة املتميزة، إذ يقام معرض ســـنوي في
لنـــدن ملشـــغوالت اخليامية إلـــى جانب
حرف يدوية متعددة ذات تراث عربي
يشـــارك فيه عدد مـــن احلرفيني
املصريـــني“. ويطالـــب
الغيـــورون علـــى ضرورة
إدراج فـــن اخلياميـــة
ضمـــن املنتجـــات
قبل مـــن  احملميـــة 
الدولـــة، للحفاظ
عليهـــا من
االنقراض.

س ب ه
غيرة جدا 

مســـبوق 
مبصـــر، 
اململوكي 
ع كســـوة 
ليا حتى 
يش في 
زويلة 
الدية، 
ضها 
تى 
مه 
ت 

ع يج و و ي ي و
من يعزف علـــى آلة موســـيقية، إذ يتعني عليه 
أن ميزج بني جميع األشـــكال بال نشاز. وما إن 
اخليامية ينتهي الفنان الذي يلقبه أرباب مهنة

نها
قـــد
أنه

ايات العام املاض
ـدوم األجانـــب م
هم اختفوا فجأة

الرسم والتطريز أقرب 

إلى من يعزف على آلة 

موسيقية، إذ يتعين 

عليه أن يمزج بين جميع 

األشكال بال نشاز 



نهى الصراف

} القلـــق، زيـــادة دقات القلـــب وارتفاع ضغط 
الـــدم، من أبـــرز أعـــراض االســـتخدام املفرط 
لإلنترنت بحســـب نتائج دراســـة حديثة رصد 
فيهـــا باحثـــون ســـلوك 144 متطوعـــًا أثنـــاء 
اســـتخدام اإلنترنت، ســـواء من خالل شاشات 
الكمبيوتـــر احملمولـــة أو الهواتـــف النقالـــة، 
متحققني مـــن قياس مســـتويات القلق ودقات 
القلـــب في احلالتـــني؛ اســـتخدامها بإفراط أو 
تركها لفترة قصيـــرة، كما ظهر ارتفاع ملحوظ 
فـــي ضغط الدم لدى أفـــراد العينة الذين أكدوا 

على إفراطهم في استخدام هذه التقنية.
في الواقع، ســـجلت ردود األفعال اجلسدية 
لدى املتطوعني نسبًا مماثلة تقريبًا عند مدمني 
الكحـــول واملخـــدرات، خاصـــة عندمـــا يتعذر 
حصولهم على الكميات التي يرغبون فيها من 

املواد التي يتعاطونها في أوقات معينة.
وفي الوقت الذي شـــهد فيـــه معظم هؤالء 
زيـــادة في ضغط الـــدم بلغت 4 باملئة، ســـجل 
بعض األشخاص تغيرات فسيولوجية شديدة 
حيث ارتفـــع لديهم معدل نبضـــات القلب إلى 
10 باملئـــة تقريبـــًا، وعلـــى الرغم مـــن أن هذه 
الزيـــادة الكبيرة ال تشـــكل تهديـــدًا للحياة إال 
أنهـــا قد تعرقـــل النظام الهرمونـــي وتؤثر في 
االستجابات املناعية للجسد، خاصة مع تكرار 

حصول ردود األفعال الشديدة هذه.
ويعتقد باحثـــون من جامعتي سوانســـي 
وميالنو أشـــرفوا على الدراســـة، أن سبب رد 
الفعل الشـــديد هذا قد يعود إلى سرعة وتكرار 
تفقـــد األجهـــزة الرقمية خالل ســـاعات اليوم، 
والتوتـــر املصاحب لذلـــك خاصة في ما يتعلق 

مبواقع التواصل االجتماعي.
وتعد الدراســـة التجربة األولى من نوعها 
الفســـيولوجية،  التي تســـجل بدقة التغيرات 

املتأتية من التعرض لإلنترنت.

وأشـــار الدكتـــور فيـــل ريد؛ املشـــرف على 
الدراسة في جامعة سوانسي البريطانية، إلى 
أن األبحاث السابقة تطرقت إلى أن األشخاص 
الذين يتعرضون بإفراط إلى األجهزة الرقمية، 
يعانون من القلق لدى التوقف عن استخدامها، 
لكن دراســـتنا احلالية تؤكد على أن األعراض 
النفسية ترافقها أعراض فسيولوجية حقيقية. 
وأظهرت الدراســـة أن املشاركني يقضون قرابة 
أربع ســـاعات في اليوم في استخدام اإلنترنت 
فـــي املعـــدل، وأن 20 باملئـــة منهـــم يتجاوزون 
الســـت ســـاعات يوميًا، فيما أكد 40 باملئة من 
أفراد العينة أنهـــم يواجهون صعوبة في ترك 
أجهزتهـــم الرقمية حيث يقضون أوقاتًا طويلة 

جدًا ومن دون توقف تقريبًا.
وتســـاوت هـــذه الرغبـــة عند اجلنســـني، 
فـــي حني كانـــت مواقع التواصـــل االجتماعي 
والتسوق عبر اإلنترنت من أكثر املواقع زيارة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ليزا أوسبورن؛ 
وهي باحثة سريرية ومشاركة في الدراسة، على 
أن التغيرات النفسية والفسيولوجية الشديدة 
املرافقة للتعرض بصورة مفرطة لإلنترنت، قد 
تدفع الناس للعودة إلى اســـتخدامه بصورة ال 

إرادية حتى لو لم تكن لديهم رغبة في ذلك.
وأضـــاف الدكتور فيـــل ريد قائـــًال ”النمو 
في وســـائل اإلعالم الرقميـــة أدى إلى اإلفراط 
فـــي اســـتخدام اإلنترنـــت، خاصـــة بالنســـبة 
إلى النســـاء، وهنـــاك أدّلة كثيـــرة توثق اآلثار 
السلبية لفرط التعرض لإلنترنت؛ في األبحاث 
اخلاصـــة بعلم النفس وعلـــم األعصاب واآلن، 
تصـــب نتائج هذه الدراســـة في علـــم وظائف 
األعضاء ولهـــذا، يبقى موقفنـــا كمتخصصني 
أكثر مســـؤولية في احلد من التســـويق املّطرد 
لهـــذه التقنية ومنتجاتها، كمـــا هو احلال مع 
التوصيات اخلاصة بتسويق منتجات الكحول 

واملواد املخدرة.
ويدخل إدمان اإلنترنت ضمن نطاق اإلدمان 
بشكل عام، وهو اعتياد شخص على أمٍر ُمعّني 
واســـتخدامه لفترات طويلـــة دون القدرة على 
التخلـــص منـــه أو تركـــه، ويقتضـــي منه إثر 
هذا اإلدمان إهمال احلياة الشـــخصية واملهام 
اليوميـــة، فيما تشـــدد أبحاث أخـــرى على أن 
اضطراب إدمـــان اإلنترنت كمفهـــوم غير قائم 

بذاته وإمنا هو بناء أوسع متعدد األبعاد.

ويجـــب التمييـــز بـــني مختلـــف أوجـــه 
اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت تبعـــًا آللياتها 
وعواقبهـــا. أمـــا األنشـــطة عبـــر اإلنترنـــت 
التـــي تعتبر عـــادة مزعجة، فهـــي على وجه 

اخلصوص القمار، أو التسوق.
وحتـــى يتم متييز اإلدمـــان على اإلنترنت 
عن بعـــض األعراض النفســـية األخرى، جلأ 
بعـــض الباحثـــني إلـــى التطرق إلـــى بعض 
املعايير املتوفرة لتشـــخيصه على أنه إدمان 
يتوفر على شروط اإلدمان املعروفة ومنها؛ أن 
يكون الشخص مشـــغوًال بالتفكير باإلنترنت 
االجتماعـــي حتـــى  أو بوســـائل التواصـــل 
وهـــو غير متصل أو في مـــكان آخر بعيد عن 
التواصل، فيما يشعر باالكتئاب وتعكر املزاج 
عندمـــا يكـــون مضطـــرًا إلى تقييد ســـاعات 

استخدامه.
وقد ال يهتـــم باملخاطرة بفقـــدان عالقاته 
االجتماعيـــة، أو وظيفـــة أو فرصـــة تعليمية 

بســـبب إدمانه هذا، إضافة إلى فشـــل جميع 
محاوالته الســـابقة في االبتعاد عن التواصل 
عبـــر اإلنترنـــت، أو في األقـــل تقليص الوقت 
الـــذي يقضيه في تصفح مواقعـــه، كما يعمد 
البعض إلى اللجوء إلـــى اإلنترنت للتخلص 
من مواجهة مشـــاكله أو لتطمني مشاعر غير 
مريحة مثل الغضب والقلق والتوتر النفسي، 
إضافـــة إلـــى اضطـــراب النـــوم وتشّوشـــه 
الســـتخدام  متقّطـــع  بشـــكل  واالســـتيقاظ 
اإلنترنـــت، مع الهـــرب من املشـــاكل اليومية 
وضغوطات احلياة وكذلـــك إهمال الهوايات 

األخرى املفيدة.
وتعد هذه املؤشرات السابقة وغيرها، من 
أبـــرز العوارض املصاحبـــة إلدمان اإلنترنت. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن االعتقـــاد املبكـــر بأن 
اإلدمان على اإلنترنت كان أكثر انتشـــارًا بني 
الذكور الشباب االنطوائيني، إال أن الدراسات 
احلديثة أثبتت أنه ميكن أن يؤثر في اجلميع 

بصرف النظر عن اجلنس، العمر، املســـتوى 
واالقتصادي  االجتماعـــي  الوضـــع  الثقافي، 

لألفراد.
مـــن جانـــب آخـــر، يلجـــأ معظـــم الناس 
الذيـــن يتفاعلون بصورة مفرطة مع وســـائل 
التواصل االجتماعي، إلى تلبية احتياجاتهم 
االجتماعيـــة التي لم جتد ما يلبيها من خالل 
عالقـــات اجتماعية علـــى أرض الواقع، حيث 
يتم تعويـــض هذا النقص عـــن طريق تعزيز 

عالقات افتراضية بديلة.

} لنــدن – نـــوم الوالدين مع الطفـــل في نفس 
الغرفـــة يحرمهما مـــن النوم، غير أن دراســـة 
حديثة أظهرت أن هذا يؤثر أيضا على ساعات 
نـــوم الطفل، حيث ذكرت دراســـة بريطانية أن 
الرضع الذيـــن يوضعون في ســـرير في غرفة 
آبائهم بعد عمر ســـتة أشهر يفقدون 40 دقيقة 

من النوم ليال، بحسب الدراسة.
وقال املشـــرفون على الدراسة ”يبدو أنهم 
يفقدون قدرتهم على تهدئة أنفســـهم ويكونون 
معرضـــني لنوبـــات الغضب وبدانـــة األطفال 
جراء قلة النوم“. وأظهرت الدراسة أن األطفال 
الذيـــن ينامون في غرف خاصة يحصلون على 

نوم أفضل مقارنة بغيرهم.
وتوصل الدكتـــور أيان بول، طبيب أطفال، 
واملشـــرف على الدراســـة، بعد حتليل بيانات 
230 طفال في والية بنسلفانيا، إلى أن األطفال 

ينامون لفتـــرة أطول إذا لـــم يناموا في نفس 
غرفة النوم مع والديهم. 

وأوضح األطباء أن األطفال الذين يبلغون 
أربعة أشـــهر ينامون وحدهم أطول فترات من 

النوم دون انقطاع حوالي 45 دقيقة.
وينام الرضع في غرفهم اخلاصة 40 دقيقة 
أطـــول فـــي الليل وأكثـــر من 20 دقيقـــة أطول 
عموما، مقارنة مع أولئك الذين كانوا ال يزالون 

يتقاسمون الغرفة مع والديهم. 
ووجدت الدراســـة أنه في العـــادي الطفل 
الذي يبلغ تسعة أشهر وينام على نحو مستقل 
يحصل على عشـــر ســـاعات ونصف الســـاعة 

تقريبا في املساء.
ولكـــن الطفـــل الـــذي يتقاســـم الغرفة مع 
الوالدين ال يحصل ســـوى على تســـع ساعات 

و47 دقيقة.

وأكـــدت الدراســـة علـــى أن األطفـــال دون 
الستة أشهر يجب أن يناموا مع الوالدين ملنع 

متالزمة املوت املفاجئ للرضيع.
وأكد بول أن مرات االستيقاظ لدى األطفال 
األكبر سنا بعد منتصف الليل تكون أقل، حيث 
قال ”أعتقد أن اآلباء النائمني في نفس الغرفة 
سيســـتجيبون على األرجح الستيقاظ األطفال 

بدال من ترك الطفل يعود إلى النوم بنفسه“.

وحـــول فقـــدان 40 دقيقـــة مـــن النـــوم في 
املتوسط لدى األطفال الذين ينامون مع اآلباء، 
قال بـــول ”بالنســـبة لألطفال الذيـــن مازالوا 
يتقاســـمون الغرفة عند التســـعة أشـــهر، فإن 
اآلثـــار تتواصل حتى بلوغهم العامني ونصف 
العـــام، عندمـــا يتراجع متوســـط نومهم ليال 
بواقـــع 45 دقيقـــة“. وأضاف ”نعلـــم أن فقدان 
النوم مرتبط مبشـــاكل عاطفية وســـلوكية في 

األطفال وكذلك ببدانتهم“.
كمـــا قال ”ينبغي على اآلباء التفكير أوال 
فـــي منح الطفـــل غرفته اخلاصة من ســـن 
الستة أشهر“. هذا وينصح جهاز الصحة 
الوطني بجعـــل الطفل يعتاد على الذهاب 
للنوم مبفرده، وبث الطمأنينة في نفســـه 

بتهدئتـــه قبل نومـــه أو بعد فترة قليلة 
من تناوله الطعام.
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في ذلك إلى زيت السمك الغني بأوميجا 3.

يســــــتخدم مصطلح ”اضطراب اإلدمان على اإلنترنت“، وهــــــو تعبير مثير للجدل كوصف 
ملشكلة االستخدام املفرط لإلنترنت، إال أن بعض املتخصصني بدأوا يتعاملون معه بجدية 
نظرا إلى تفاقم هذه احلالة مع تبعاتها السلبية في املجتمع، فيما يعتقد البعض اآلخر أن 

اإلدمان على اإلنترنت قد يكون عارضا لإلصابة بأمراض نفسية مثل القلق واالكتئاب.

[ ردود أفعال جسدية متماثلة لدى مدمني اإلنترنت والمخدرات  [ متخصصون ينصحون بالحد من التسويق المطرد للمنتجات التقنية
اإلدمان على اإلنترنت.. عواقب نفسية وفسيولوجية شديدة

فرط التعرض لإلنترنت له تبعات سلبية

موضةاألطفال ينامون عدد ساعات أقل في غرفة اآلباء

السروال ذو األرجل 
الواسعة يعود بقوة 

األملانيـــة أن  مجلـــة ”إيلـــي“  } أوردت 
الســـروال ذا األرجـــل الواســـعة يعـــود 
بقـــوة فـــي صيـــف 2017، ليمنـــح املرأة 
إطاللة جريئة تستلهم روح السبعينات 

اجلذابة.
وأوضحـــت املجلة أن الســـروال ذا 
األرجل الواســـعة يأتـــي مصنوعا من 
القطـــن أو احلرير أو الكتان من أجل 
اإلحســـاس بالراحة، مشيرة إلى أن 
ميزة السروال ذي األرجل الواسعة 
تتمثـــل في أنـــه يجعل الســـيقان 
تبـــدو أطول بصريـــا، ومن ثم 
تبدو املرأة أطـــول قامة وأكثر 
رشاقة، وال سيما إذا مت تأكيد 
هذا التأثير من خالل تنســـيقه 

مع حذاء ذي كعب عال.
أن  ”إيلـــي“  أوردت  كمـــا 
اجلمبســـوت متثل جنمة املوضة 
النسائية في صيف 2017، لتمنح 
املرأة إطاللـــة عملية وأنيقة في 

الوقت نفسه.
وذكرت أن اجلمبســـوت أو 
”األفرول“ تزدان هذا املوســـم 
ذات  الرقيقة  الزهور  بنقوش 
األلـــوان الزاهيـــة أو تتألـــق 
بالكرانيـــش املفعمـــة باألنوثة، 
كمـــا أنها تأتـــي بقّصـــة ذات 
أرجل قصيرة وواسعة من أجل 
التهوية اجليدة واإلحســـاس 

بالراحة.
ولكونهـــا قطعة أحادية، 
بطابع  اجلمبســـوت  متتاز 
عملي وســـهولة التنسيق؛ 
حيث يكفي تنســـيقها مع 
حذاء رياضـــي للحصول 
علـــى إطاللـــة كاجوال، 
يكفـــي  حـــني  فـــي 
تنسيقها مع صندل 
على  للحصول  فخم 

إطاللة أنيقة.

أسرة

اإلدمـــان علـــى اإلنترنـــت يمكـــن أن 
يؤثر في الجميـــع بصرف النظر عن 
الجنس، العمر، املســـتوى الثقافي، 

الوضع االجتماعي لألفراد

◄

 40 غرفهـــم  فـــي  ينامـــون  الرضـــع 
دقيقـــة أطول في الليـــل مقارنة مع 
أولئك الذين ال يزالون يتقاســـمون 

الغرفة مع والديهم

◄

إدمان اإلنترنت يدخل ضمن نطاق 
اإلدمان بشـــكل عام، وهو االعتياد 
على أمر معـــني لفترات طويلة دون 

القدرة على تركه

◄

} منذ أن لمستها وأشعلت طرفها بأناقة 
المكتشف المندهش وأنا أضمر نّية مبيتة 
ال جدال فيها تخبرني أنني لن أكون يوما 

أسيرة عبوديتها.. كنت صغيرة في أول زهو 
الشباب والمراهقة.. يوَم كان التمرد يتالمع 
من حدقات العيون فيبدو أكثر إغراء ونشوة 

من فكرة الحياة نفسها.. كانت المغامرة 
وحب االكتشاف تشعل الفضول في كريات 
الدم.. وتفتح المسام والرئات على المزيد 

والمزيد..
وإذ وجدت من سبقتني من الصديقات 

إلى السير في هذا الطريق.. فقد رحنا 
نجربها معا.. ونتبادل أحاديثنا تحت غيوم 
دخانها.. وال ندخر وسعا باالعتراف أمامها 

بكل األسرار التي ال يعرفها أقرب الناس.. 
حتى صارت تلك العادة صديقتنا الثالثة 
التي ال تفارقنا.. فال غنى لنا عنها.. وكنا 

نحسبها األكثر إخالصا من كل الصديقات..

ويمر الزمن دون أن أعي.. يتكاثر 
المدخنون حولي وتمتلئ حياتي دخانا 

وأحاديث.. ترافقني عمرا.. ال تقف أمامها 
حدود أو حواجز.. تختلف األماكن والمدن 

ويرحل مقربون ويظهر آخرون.. تتدهور 
عالقات وتنشأ جديدة.. ووحدها باقية ال 
تفارق األصابع والبال.. رائحتها تغطي 

كل شيء.. األرضيات والسجاد والستائر 
والحيطان والمالبس واألنفاس والجسد 

والعقل والروح.. رفيقة درب في السفر 
والمكوث والصحو والمنام..

بيد أن األسوأ في كل ذلك أن أحس فجأة 
بأنها رفيقة خائنة!.. تطعن المخلص إليها 

في صميم عافيته وقلبه.. تواصل غدرها 
بشراهة المنتصر اللئيم.. كلنا -نحن معشر 

المدخنين- نعلم هذا.. ولكن هيهات منها 
الفرار!.. فهي تستبّد بالبدن والعقل والروح 

مثل جنية معشوقة.. أو مثل بطل فاوست 
الذي باع روحه للشيطان..

وما إن نصغي لنداء اآلخر وهو يردد 
بكسل وتثاؤب والمباالة ”إنها مضرة.. 
فلماذا ال تقلعون عنها؟“.. حتى تتطاير 

المسامات شررا وعصبية وهجوما 
واستقتاال في الدفاع عنها.. وكأنها مذهب 

أو دين أو عقيدة من الصعب بل من 
المستحيل الخوض في تفاصيل اعتناقها..

واألسوأ أيضا.. أن يفاِجئنا غدرها.. 
فنرى سكينها يلمع بين جوانحنا ونحن 

على نقالة المستشفى تحت أيدي األطباء 
وبين يدي خالقنا بين حياة وموت ونظرات 
تشبه نظرات معلمة تضبطنا بجرم الكسل 

والتقاعس.. ويأتي العقاب الذي ال جدال فيه 
”اإلقالع عنها أو الموت“.. فنتركها مضطرين 
آسفين متحسرين نادمين حاقدين على الطب 
وعلى أنفسنا وأجسامنا.. وقد نبكي بحسرة 

من حرموه حب عمره!.. ونناجي طيفها 
متوسلين ”ليتهم يفهمون ما هو العشق!“..

كل القصص كانت أمامي.. وكل 
أصدقائي المقلعين والتاركين والراحلين.. 
المجبرين والمختارين.. كلهم كانوا نصب 

عينّي.. ومعهم الحلول ووسائل اإلقالع 
عنها.. اإلقالع إلى أعلى سماء من حرية 

وحياة أجمل دون دكتاتوريتها وعبوديتها.. 
فأنفرد بنفسي ُالحدثها بحنو وتطمين 

وأمل ”ألم يحن وقت القرار؟.. 
ألم أكن منذ أول سيجارة جازمة 

أنني لن أكون أسيرة عالمها 
المظلم المخيف؟.. ألم تمر 

معها السنوات والعقود؟.. أما 
آن األوان؟.. ليس اآلن؟.. فمتى 

إذن؟“..
وأجد صوتي أعلى من 

صوتها وإصراري أشد.. وما 
إن أقرر حتى أبتدئ رحلة البحث 

عن بدائل ومحفزات وأسباب 
ودوافع ووسائل عملية تطبيقية.. 

فالقرار وحده لن يكفي وقد ال 
يكفي اإلصرار وحده وال التشجيع 

والترهيب وحده.. المهم هو أن 
يجد القرار ضالته في التطبيق.. 

ومثلما بدأت رحلتي معها 
بسيجارة واحدة أنهيت تلك الرحلة 

الطويلة بسيجارة.. ال تسألوني 
كيف.. فلكٍل منا أسلوبه.. لكن 

أرجوكم أن تحاولوا..
صباحكم حرية وعافية..

سيجارتي األخيرة
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

آلباء التفكير أوال 
خلاصة من ســـن 
جهاز الصحة
د على الذهاب
نة في نفســـه 

 فترة قليلة 

ب جل
وأوضحـــت ا
األرجل الواســـع
القطـــن أو احل
اإلحســـاس با
ميزة السروا
تتمثـــل في 
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تبدو املر
رشاقة، و
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الوقت نفس
وذكرت
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المقاطعة تنذر بخسارة فادحة للرياضة القطرية
[ تعطل حركة االستعداد الستضافة مونديال 2022  [ أندية مصرية تمنع التعامل مع شبكة قنوات {بي إن سبورت} 

عامد أنور

} القاهــرة  - جنحـــت قطر خالل الســـنوات 
القليلـــة املاضية فـــي الظفر باســـتضافة عدد 
من أهم األحـــداث الرياضية الدولية، وفرضت 
سيطرتها التامة على حقوق البث التلفزيوني 
لكبرى بطـــوالت كرة القدم في العالم من خالل 
شـــبكة قنـــوات اجلزيـــرة ”بـــي إن ســـبورت، 
ناصـــر  القطـــري  األعمـــال  لرجـــل  اململوكـــة 
اخلليفي، وفرضت شـــروط املنع والعطاء على 

ماليني املشاهدين من عشاق كرة القدم. 
وأيقنت قطر مبكـــرا أهمية الرياضة كقوة 
ناعمـــة ذات تأثيـــر مثمر وســـريع، فاتخذتها 
بوابـــة للتواجـــد بني الكبـــار علـــى اخلارطة 
العاملية، وتعويـــض حضورها الضعيف على 
الساحة السياســـية، وأنفقت الكثير للوصول 

إلى مبتغاها.
تزينت الدوحة الســـتضافة العشـــرات من 
األحـــداث الرياضيـــة علـــى املســـتوى القاري 
والعربي والدولي، وصلت قرابة أربعني بطولة 
ســـنويا، وكانت الســـياحة الرياضية مصدرا 
مهما للدخل، ومنها بطوالت كأس العالم ألندية 
كرة اليد 2015، والدوري املاسي أللعاب القوى، 
والبطولة الدوليـــة لقفز احلواجز، ودخلت في 
سباق استضافة دورة األلعاب األوملبية عامي 
2016 و2020، ولـــم تفلـــح في جتـــاوز املرحلة 

األولى من التصويت.
استمرت قطر في ضخ األموال حتى وصلت 
إلى ما هو أكبر، وفازت باستضافة كأس العالم 
2022، لتصبـــح أول دولة عربية وأول دولة في 
الشـــرق األوســـط تنال هذا الشـــرف، وتفوقت 
في املنافســـة على أربعة ملفات أخرى قدمتها 
كل من اليابـــان، كوريا اجلنوبية، أســـتراليا، 
والواليـــات املتحـــدة األميركية، غيـــر أن هذا 

احللم بات على احملك بعد إعالن املقاطعة.

المونديال في خطر

توقع البعـــض من املراقبـــني تفاقم األزمة 
التـــي متر بها قطر مع وصـــول إجمالي دينها 
اخلارجي إلى ما يقارب 150 باملئة من إجمالي 
الناجت احمللي، وهو ما يضرب اســـتعداداتها 
الســـتضافة املونديـــال، وفقـــا لتقرير ســـابق 
لوكالة التصنيف االئتمانية الدولية ”موديز“، 
وقـــد تراجعت قطر فـــي تصنيفها الســـيادي 
لضعف وضعهـــا اخلارجي. ومـــن املتوقع أن 
تتأثـــر حركة العمل فـــي املنشـــآت الرياضية 

التـــي تســـتضيف املونديـــال، بســـبب إغالق 
الســـعودية للمنافذ البرية بينهـــا وبني قطر، 
مـــا يعني وقف حركة انتقال املواد اإلنشـــائية 
الالزمة الستكمال املنشآت الرياضية اخلاصة 
بتنظيـــم كأس العالـــم 2022، والتـــي بلغ حجم 

استثماراتها 20 مليار دوالر.
لم يبـــق البديل أمـــام قطر إلنقـــاذ حلمها 
بتنظيـــم املونديـــال، إال اللجـــوء إلـــى بعض 
الدول األوروبية، ما يجعلها تتكبد نحو ثالثة 
أو أربعـــة أضعـــاف حجم اإلنفـــاق، وبخالف 
املعوقات االقتصادية التي هي عنصر ال ميكن 
إغفالـــه، فقد تعمل بعـــض التحالفات من أجل 
ســـحب ملف تنظيم كأس العالـــم من الدوحة، 
خصوصـــا مـــن االحتـــادات القاريـــة التابعة 
للفيفا. مـــن بني الدول التـــي أعلنت املقاطعة، 
يوجـــد ثـــالث قيـــادات عربية صاحبـــة نفوذ 
على املســـتوى الدولي، منهـــا رئيس االحتاد 
األســـيوي لكرة القـــدم، البحريني ســـاملان بن 
إبراهيم آل خليفـــة، ورئيس االحتاد املصري، 
هانـــي أبوريدة، الـــذي يشـــغل منصب عضو 
املكتب التنفيذي في الفيفا، إضافة إلى رئيس 
االحتاد العربي لكرة القدم، الســـعودي الشيخ 

تركي بن خالد.
لعـــل األيام املقبلة تشـــهد وجـــود أصوات 
عدة تنادي بإعادة فتح ملف شـــبهات الفســـاد 
التي أحاطـــت باســـتضافة كأس العالم 2022، 
وأفـــادت معلومـــات بـــأن وكالـــة التحقيقات 
الفيدراليـــة األميركيـــة ”إف بـــي آي“، ســـوف 
تتولـــى التحقيقات مبوجـــب معلومات تتوفر 
لها في إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ولن تكون بالطبع نتائج التحقيقات في صالح 
قطـــر، خصوصا بعد إعالن ترامـــب في القمة 
األميركيـــة العربية اإلســـالمية فـــي الرياض 
الشهر املاضي، التصدي للجماعات اإلرهابية 

والدول التي متولها.
رمبـــا أيضـــا لـــم يكتـــب للنســـخة املقبلة 
مـــن كأس اخلليج العربي أن تقـــام في املوعد 
املقرر له ديســـمبر املقبـــل بالعاصمة الدوحة، 
وقـــد تشـــهد البطولـــة التي حتظـــى باهتمام 
خليجـــي بالغ، تأجيال جديـــدا بعد أن كان من 
املقـــرر إقامتهـــا بالكويت، لكن ذلـــك لم يحدث 
بعد توقف النشـــاط الرياضـــي الكويتي، على 
خلفية خروقات ضد امليثـــاق األوملبي. ومقرر 
أن تســـحب قرعـــة كأس اخلليـــج العربي في 
سبتمبر املقبل، ومع اســـتمرار قطع العالقات 
الدبلوماســـية مع عدد من الدول املشـــاركة، قد 
ينجم قـــرار جديد يؤدي إلـــى تأجيل البطولة 

مـــرة أخـــرى، ألنه ليـــس من املعقـــول انطالق 
البطولة مبشـــاركة أربع دول فقـــط هي، قطر، 

الكويت، عمان، والعراق.

تهديد القنوات الرياضية

أما بالنسبة الحتكار شبكة قنوات اجلزيرة 
الرياضيـــة القطرية ”بي إن ســـبورت“ حلقوق 
بـــث أكبر البطوالت والدوريات، أشـــار مصدر 
مقـــرب من الفيفـــا إلى أن الـــدول التي أعلنت 
مقاطعتهـــا لقطر متثـــل قوة شـــرائية عظمي 
في الســـوق الرياضي، وإذا جلأت هذه الدول 
إلـــى منع قنـــوات ”بي إن ســـبورت“، أو حتى 
منع اســـتيراد أجهزة االســـتقبال ”الديكودر“ 
اخلاص بها، سيؤثر ذلك على نسب املشاهدة، 
وبالتالي تتكبد الشـــبكة خسائر مادية فادحة، 

جتعلها عرضة لفسخ التعاقد.
وأثيرت قضيـــة حقوق البث الفضائي قبل 
انطالق كأس األمم األفريقية املاضية (الغابون 
2017)، وأحيـــل الرئيـــس الســـابق لالحتـــاد 
عيسى حياتو إلى  األفريقي لكرة القدم ”كاف“ 
النيابة في مصر بتهمة االحتكار ومنح شـــركة 
”الجاردير“ الفرنســـية حقـــوق البث الفضائي 
للبطـــوالت التابعـــة لـ“كاف“، حتـــى عام 2028 

باملخالفـــة للوائح، وقدم جهاز منع املنافســـة 
واالحتكار في مصر بالغا رســـميا إلى النائب 

العام ضد حياتو.
وعقب فوز الزميبابوي أحمد أحمد برئاسة 
الفيفا، واإلطاحة بالعجـــوز الكاميروني، وعد 
أحمد بفتح ملفـــات حقوق البث، وهو اإلجراء 
الذي أملح إليه السويســـري جياني إنفانتينو 
رئيـــس الفيفا وفي مقابل ذلك هناك شـــركتان 
كبيرتـــان من املؤكـــد اســـتغاللهما لألحداث، 
والتقـــدم بعروض مادية ضخمة للفوز بحقوق 
بـــث البطوالت الكبرى وســـحب البســـاط من 

حتت أقدام الشبكة القطرية.
في مصر جتاوبت أندية عدة مع قرار قطع 
العالقات الدبلوماسية مع قطر، ومنع التعامل 
مع قنوات ”بـــي أن ســـبورت“، وحذر مجلس 
إدارة احتاد كرة القدم برئاســـة هاني أبوريدة 
مـــن التعامل مع هذه القنـــوات وعدم دخولها 
مقر االحتـــاد لتغطية أي مؤمتـــرات صحافية 

هناك. 
وقـــال عضـــو احتـــاد الكرة املصـــري كرم 
إن أعضاء املجلس ســـوف  كردي لــــ ”العرب“ 
يتخـــذون قرارا ضد قطر خـــالل األيام املقبلة، 
ورمبا يتمثل في عدم ســـفر الفـــرق الرياضية 
إلى الدوحـــة. وأضاف أن االحتـــاد قرر وضع 

بند في عقد الراعي اجلديد مينعه من التعامل 
مع االحتاد القطـــري والقنوات القطرية، وقرر 
النـــادي األهلي عدم التعامـــل مع تلك القنوات 
إال في حـــدود احلقوق التجاريـــة، باعتبارها 
متلك حق بث مباريـــات الفريق ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا، وكذلك فعل نادي الزمالك ومنع 
دخول مراســـلي قنوات ”بي إن ســـبورت“ إلى 
مقـــر النادي، وســـار على نفس الـــدرب ناديا 
املصـــري وســـموحة، كما اعتذر مـــدرب فريق 
الكرة بـــوادي دجلة أحمد حســـام ”ميدو“ عن 
اســـتمراره في املشـــاركة كأحـــد أعضاء فريق 
االســـتوديوهات التحليلية في القنوات. بذلك 
متتـــد خســـائر الدوحـــة إلى ما هـــو أبعد من 
السياســـة والتجارة، ورمبا تأتي الضربة من 
الرياضة التي طاملا كانت الوسيلة األجنح في 

تقريب الشعوب والثقافات.

تنتظر قطر ما هو أسوأ جراء القرار الذي اتخذته دول عربية اإلثنني، على رأسها السعودية 
واإلمــــــارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن، بقطع كافة عالقاتها مع دولة اعتبروها املمول 
الرئيســــــي لإلرهاب واجلماعات املسلحة في املنطقة، ومتوقع أن تنقطع الدماء عن شرايني 

الرياضة في الدولة التي تستعد الستضافة بطولة كأس العالم 2022.

ملف شائك

األربعاء 2017/06/07 - السنة 40 العدد 10656     

«سأسعى لتقديم اإلضافة لالتحاد.. أنا التحقت بفريق كبير يملك الطموح للحصول على لقب رياضة

دوري أبطال أفريقيا.  لقد شاركت مع مولودية بجاية أفريقيا، ولدي الخبرة}.

عكاشة حمزاوي 
العب فريق احتاد العاصمة اجلزائري

«شكلنا لجنة فنية في النادي يتواجد فيها صالح خليفة وعمر باخشوين نجما الفريق السابقني، 

من أجل اختيار املدرب واملحترفني األجانب. وسيتم حسم ذلك قبل بداية الدوري}.

خالد الدبل 
رئيس نادي االتفاق السعودي

} كواالملبــور - أســـفرت قرعـــة الـــدور ربـــع 
النهائي مـــن بطولة دوري أبطال آســـيا لكرة 
القـــدم والتـــي أقيمـــت بالعاصمـــة املاليزيـــة 
كواالملبور عـــن مواجهة عربية قوية بني العني 
اإلماراتي والهالل الســـعودي.. بينما يصطدم 
األهلي الســـعودي ببيـــروزي اإليراني .. وفي 
منطقة شرق آسيا أسفرت القرعة عن كالسيكو 
صيني بني شنغهاي وغوانغزهو وقمة يابانية 

بني كاوازاكي وأوراوا.
وكان االحتاد اآلســـيوي قد قرر أن القرعة 
ســـتكون مفتوحة، ولن يكون هنـــاك تصنيف 
للفرق املشـــاركة أو منع ملواجهات األندية من 
ذات الدولـــة في منطقتي غرب آســـيا وشـــرق 
آســـيا. وتأهلت إلى هذا الدور من منطقة غرب 
آســـيا أنديـــة األهلي والهالل من الســـعودية، 
والعني مـــن اإلمارات، باإلضافـــة إلى بيروزي 
اإليراني، في حني تأهل إلى ربع نهائي شـــرق 
آســـيا كل من غوانغزهـــو إيفرغراند الصيني، 
وكاوازاكي فرونتال الياباني، وشـــنغهاي اس 
آي بـــي جي الصينـــي، وأوراوا ريد داميوندز 

الياباني.

تشـــهد بطولـــة دوري أبطـــال آســـيا لكرة 
القدم في نســـختها احلاليـــة، اعتبارا من دور 
الثمانية، سابقة تاريخية من خالل بدء تطبيق 
نظام احلكام اإلضافيني للمرة األولى في قارة 
آســـيا. وأعلن االحتاد اآلسيوي للعبة مبوقعه 
علـــى اإلنترنـــت أنه ســـيجرى تطبيـــق نظام 
احلكام اإلضافيني مع انطالق منافســـات دور 
الثمانية في 21 أغســـطس املقبل كما سيطبق 
فـــي جميـــع مباريـــات الدورين قبـــل النهائي 
والنهائـــي، مشـــيرا إلـــى أنه يهـــدف إلى دعم 
احلكام وحتســـني عملية صنع القرار، خاصة 

في داخل منطقة اجلزاء.
ويقضي النظـــام اجلديد بانضمام حكمني 
إضافيـــني يتمركزان على خـــط املرمى بالقرب 
من منطقة اجلزاء، وذلك للعمل إلى جانب حكم 
الساحة واحلكمني املساعدين واحلكم الرابع. 
ومت املصادقـــة علـــى تطبيق هـــذا النظام 
مـــن قبل جلنة احلـــكام في االحتاد اآلســـيوي 
لكرة القدم في شـــهر ســـبتمبر املاضي، بهدف 
مواصلة متيز التحكيم اآلسيوي على املستوى 

العاملي.

وخـــالل عـــام 2018 ســـوف يقـــوم االحتاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم بتقييـــم نتائـــج هذه 
التجربة، من أجل دراسة توسيع تطبيقها إلى 
كأس االحتـــاد اآلســـيوي 2018 وبطولة آســـيا 
حتت 23 عاما، ثم في نهائيات كأس آسيا 2019 

في اإلمارات.
ســـحبت أيضـــا قرعـــة األدوار النهائيـــة 
لبطولة كأس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم في 
العاصمـــة املاليزية كواالملبـــور، حيث حددت 
القرعـــة األندية التـــي تســـتضيف مواجهات 
الذهـــاب واإليـــاب فـــي منطقتي غرب آســـيا 
وآسيان، كما جرى سحب قرعة منافسات قبل 

نهائي ملحق املناطق.
وفـــي نهائـــي منطقة غـــرب آســـيا يتقابل 
القوة اجلوية العراقي حامل اللقب مع الوحدة 
الســـوري، حيث حددت القرعـــة إقامة مباراة 
الذهاب على ملعب الوحدة واإلياب على ملعب 
القوة اجلوية. أما في نهائي منطقة اآلســـيان 
بني هـــوم يونايتـــد الســـنغافوري وســـيريز 
نيغـــروس الفلبيني فتقام مبـــاراة الذهاب في 
ســـنغافورة واإلياب في الفلبني، حسب نتائج 
القرعة التي نشـــرها موقع االحتاد اآلســـيوي 

لكرة القدم على اإلنترنت.
ويتأهـــل بطـــل منطقـــة اآلســـيان من أجل 
اجلنـــوب  مناطـــق  أبطـــال  إلـــى  االنضمـــام 
(بينجالـــورو الهندي) والوســـط (االســـتقالل 
الطاجيكي) والشـــرق (25.4 الكوري الشمالي) 
، في ملحق املناطق. وحســـب قرعة قبل نهائي 
ملحق املناطـــق يلتقي االســـتقالل الطاجيكي 
مع بطل منطقة اآلســـيان، فـــي حني يلتقي في 
املواجهة الثانيـــة بينجالورو الهندي مع 25.4 
الكوري الشـــمالي. وفي نهائـــي كأس االحتاد 
اآلســـيوي 2017 ، يتقابل بطـــل ملحق املناطق 
مع بطل غرب آسيا ، وسوف تقام املباراة على 

أرض بطل ملحق املناطق. خطى متشابهة

العين اإلماراتي يواجه الهالل السعودي في أبطال آسيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تسبب احتراف الالعب عبدالغني 
معاوي بصفوف نادي اإلماراتي 

في حرمانه من االلتحاق بمعسكر 
المنتخب المحلي استعدادا لمواجهة 
المنتخب المصري في تصفيات أمم 

أفريقيا للمحليين كينيا 2018.

◄ يستعد النادي األهلي المصري 
إلعالن أولى صفقاته الصيفية الجديدة 

بالتعاقد مع اإليفواري رزاق سيسيه 
مهاجم فريق أسوان في الموسم 

المقبل. وحصل النادي األهلي على 
توقيع سيسيه الذي ينتهي عقده مع 

أسوان بنهاية الموسم الحالي.

◄ يدرس أحمد جعفر مهاجم فريق 
الزمالك المصري أكثر من عرض بعدما 
اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء 

خالل فترة االنتقاالت الجارية. 

◄ أكد ماجد الفهمي المتحدث 
الرسمي باسم نادي أهلي جدة 

السعودي أن المهاجم السوري عمر 
السومة سيبقى في الفريق حتى 

اعتزاله، واصفا الجيل الحالي للراقي 
بـ“الذهبي“.

◄ تعاقد نادي الفتح السعودي مع 
العب خط الوسط علي الزقعان لمدة 

خمسة مواسم بداية من الموسم 
الرياضي القادم. وجاء تعاقد إدارة 
الفتح مع الزقعان بعد نهاية فترة 

إعارته للفتح وانتهاء عقده مع فريقه 
السابق نادي االتفاق.

◄ يحل المنتخب األردني لكرة القدم 
األربعاء ضيفا على نظيره من هونغ 

كونغ في مباراة دولية ودية ضمن 
استعدادات الطرفين للتصفيات 

المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 
في اإلمارات.

باختصار
◄ وقع االختيار على احلارس رايس 

مبوحلي ليكون قائدا للمنتخب اجلزائري 
بعد اتفاق املدرب لوكاس ألكاراز مع 

رئيس احتاد الكرة خير الدين زطشي 
على أن يكون ياسني براهيمي قائدا ثانيا 

حملاربي الصحراء. 
وجاء اختيار مبوحلي 
العتباره أقدم العناصر 
في املنتخب اجلزائري 

الذي ارتدى ألوانه 
في نهائيات كأس 

العالم التي 
جرت بجنوب 
أفريقيا 2010، 

كما شارك 
في مونديال 

البرازيل 2014، 
وقدم مباراة 

جيدة أمام 
املاكينات 
األملانية.

متفرقات

◄ سيلجأ كليفالند كافاليرز حامل 
اللقب إلى تغيير تشكيلته األساسية 

عندما يواجه غولدن ستيت وريورز في 
املباراة الثالثة في سلسلة نهائي دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني األربعاء. 
ويتأخر كافاليرز 2-0 في السلسلة التي 
حتسم على أساس األفضل 

في سبع مباريات. ويفكر 
املدرب تايرون لو في 

إشراك أميان شومبرت في 
التشكيلة األساسية بدال 

من جيه.آر سميث في 
املباراة الثالثة. وعانى 

شومبرت من 
بعض املشكالت 

العضلية في 
الشوط الثاني 

لهزمية كافاليرز 132-
113 األحد في املباراة 

الثانية قبل أن يخضع 
للعالج.

حتسم على أساس
في سبع مبار
املدرب تايرو
إشراك أميان
التشكيلة األس
من جيه.آ
املباراة
شو
بعض
العض
الشو
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ربمـــا أيضـــا لـــم يكتـــب للنســـخة 

املقبلة من كأس الخليج العربي أن 

تقام في املوعد املقرر أي ديسمبر 

املقبل بالعاصمة الدوحة

◄

في منطقة شـــرق آســـيا أســـفرت 

القرعـــة عن كالســـيكو صيني بني 

شنغهاي وغوانغزهو وقمة يابانية 

بني كاوازاكي وأوراوا

◄



} رومــا - يتوق املنتخـــب اإليطالي لكرة القدم 
صاحـــب التاريـــخ احلافـــل للثأر مـــن منتخب 
أوروغواي، عندما يلتقـــي الفريقان في املباراة 
الودية التي حتتضنها مدينة نيس الفرنســـية 
األربعاء. وقد انتهت آخر مواجهة بني الفريقني 
بهزميـــة املنتخـــب اإليطالـــي 0-1 فـــي اجلولة 
الثالثة مـــن مباريـــات دور املجموعات ببطولة 
كأس العالـــم 2014 لكـــرة القـــدم فـــي البرازيل، 
والتي شـــهدت خـــروج املنتخـــب اإليطالي من 

الدور األول. 
وتأتي املباراة ضمن اســـتعدادات املنتخب 
اإليطالـــي، الذي توج بلقـــب كاس العالم للمرة 
الرابعة فـــي تاريخه في نســـخة 2006 بأملانيا، 
ملواجهـــة منتخـــب ليشتنشـــتاين األحد ضمن 
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018 بروسيا.
ويفتقد منتخب أوروغواي، الذي خسر أمام 
أيرلنـــدا 1-3 في مباراة ودية أيضا، جهود جنم 
الهجوم إدينســـون كافاني بســـبب معاناته من 
كدمة، كما يغيب جنم برشلونة اإلسباني لويس 

سواريز بسبب اإلصابة. 
ويخوض منتخب أوروغـــواي، الذي يدربه 
املدير الفني أوســـكار تاباريـــز، مباراته املقبلة 

في تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة ملونديال 
2018 أمام نظيره األرجنتيني في 31 أغســـطس 
املقبل. ويحتمل أن يفتقـــد جان بييرو فينتورا 
املدير الفني للمنتخـــب اإليطالي جهود صانع 
األلعـــاب ماركـــو فيراتي بعـــد أن أصيب خالل 

التدريبات األحد.
مدرب إيطاليا بانتظار عودة جنم حراســـة 
املرمـــى جانلويجي بوفـــون واملدافعني أندريا 
بارزالـــي وليونـــاردو بونوتشـــي وجيورجيو 
كيليني والعب خط الوسط كالوديو ماركيزيو، 
بعد املشاركة في املباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــا والتي انتهت الســـبت املاضي بهزمية 

يوفنتوس أمام ريال مدريد اإلسباني 4-1.
وقـــال فينتـــورا إنـــه يتوقـــع أن يتخلـــص 
الالعبـــون اخلمســـة املتوجون مـــع يوفنتوس 
بلقب الدوري اإليطالي من مشـــاعر خيبة األمل، 
رغم أنهـــا الهزميـــة الثانيـــة ليوفنتـــوس في 
نهائي دوري األبطال خالل ثالثة مواسم. وقال 
فينتورا ”قبل أســـبوع، سألت العبي يوفنتوس 
عمـــا إذا كان ميكنني االعتمـــاد عليهم، وقالوا 
لي بحمـــاس، نعم. مـــن خـــالل معرفتي مبدى 
احترافيتهـــم، أعتقد أنهم ســـيصلون هنا وهم 

مفعمون بالرغبة في تقدمي أداء جيد“.

وأشـــار املدرب املخضرم إلـــى أن مواجهة 
أوروغـــواي تشـــكل اختبارا صعبـــا للمنتخب 
اإليطالـــي. وقـــال فينتورا ”نشـــعر بالفخر إثر 
الصعـــود إلى املركز الثاني عشـــر في تصنيف 
الفيفـــا للمنتخبـــات. وحتقيـــق الفـــوز أمـــام 
أوروغواي (التي حتتل املركز الســـادس عشـــر 
بالتصنيف) ســـيدفعنا خطـــوة أخرى للصعود 

ضمن منتخبات القمة“.
ويحتـــل املنتخـــب اإليطالي املركـــز الثاني 
في املجموعة الســـابعة بالتصفيات األوروبية 
ملونديـــال 2018 بفـــارق األهـــداف فقـــط خلـــف 
نظيره اإلســـباني، وذلك بعد خمس جوالت من 
إجمالي عشـــر جوالت. أما منتخب أوروغواي 
الـــذي تـــوج بـــكأس العالـــم مرتني فـــي 1930 
و1950 ، فيتنافـــس ضمـــن عشـــرة منتخبـــات 
والتـــي  اجلنوبيـــة،  أميـــركا  تصفيـــات  فـــي 
تتأهل منها مباشرة املنتخبات أصحاب املراكز 

األربعة األولى.
مـــن ناحية أخـــرى ومع غياب جنـــوم ريال 
مدريد عن صفوف الفريق حلصولهم على قسط 
من الراحـــة، قد يدفع جولـــني لوبيتيغي املدير 
الفني للمنتخب اإلســـباني لكرة القدم بالالعب 
ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو في تشـــكيلة 
الفريق خـــالل مباراتـــه الودية األربعـــاء أمام 

منتخب كولومبيا.
ويواجـــه لوبيتيغـــي مهمـــة صعبـــة حيث 
يحتاج للتعامل بشـــكل حـــذر وجيد مع املباراة 
في مواجهة املنتخـــب الكولومبي القوي، لكنه 
كان بحاجـــة أيضا ملنـــح عناصره األساســـية 
الفعالة راحة اســـتعدادا ملبـــاراة الفريق املهمة 
أمام منتخب مقدونيا األحد املقبل في تصفيات 

أوروبا املؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.
وحـــرص املنتخب الكولومبي بقيادة مديره 
الفنـــي األرجنتينـــي خوســـيه بيكرمـــان على 
التدريـــب فـــي أليكانتـــي قبل املبـــاراة. ويضم 
املنتخـــب الكولومبـــي عنصريـــن ينتميان إلى 
طرفي املبـــاراة النهائية لـــدوري األبطال، لكن 
بيكرمان سيدفع بهما في املباراة.                 

مراد باحلاج عامرة

} تونــس - غزت ظاهرة املـــوت املفاجئ عالم 
الرياضـــة مـــن جديد لترســـم مالمـــح الوجوم 
واألســـى على وجوه الرياضيني وتزرع مشاعر 
اخلوف والفـــزع في قلوبهـــم، ورغم انخفاض 
معـــدل هـــذه الظاهـــرة لـــدى رياضيـــي الدول 
املتقدمة، إال أن حقيقة وفاة حوالي 15 رياضيا 
بشكل سنوي عبر حوادث املوت املفاجئ، تبقي 
شبحا يالحق الرياضيني، وخاصة في األلعاب 
التي تتطلب جهـــدا مضاعفا خالل فترة زمنية 
محـــددة، كلعبـــة كرة القـــدم التي غيـــب املوت 
املفاجئ عددا من جنومها على مر الســـنني، في 
مشاهد مأساوية ال ميكن أن متحى من الذاكرة.
وأسفرت الوفاة املفاجئة لشيخ تيوتي العب 
كـــوت دي فوار عن زيادة عدد الالعبني األفارقة 
الكبـــار الذين توفوا خالل لعب كرة القدم حيث 
عانى أغلبهم من أزمـــات قلبية. ولم يتأكد بعد 
ســـبب وفاة العب نيوكاســـل يونايتد السابق 
في تدريب فريقه الصينـــي بكني إنتربرايزس، 
لكن الظروف تبدو مشابهة للعديد من احلاالت 

السابقة.

وخـــاض تيوتـــي 161 مباراة فـــي صفوف 
نيوكاسل اإلنكليزي ســـجل فيها هدفا واحدا، 
وذلك في مباراة حـــول فيها فريقه تأخره أمام 
أرســـنال 0-4 إلى تعادل 4-4 عـــام 2011. وبدأ 
تيوتـــي مســـيرته الكروية في مركـــز التكوين 
بيبو في تريشفيل بالعاصمة أبيدجان، قبل أن 
يكتشـــفه فريق إندرخلـــت البلجيكي عام 2005، 
وخاض معه 6 مباريات حتى عام 2008 تخللتها 
فتـــرة إعارة إلى رودا كيركـــراده الهولندي (26 

مباراة وهدفان).
وانتقـــل إلى صفوف تونتي إنشـــكيدة عام 
2008 وخـــاض معـــه 86 مباراة ســـجل خاللها 
هدفا واحدا وتوج معه بلقب الدوري الهولندي 
والكأس السوبر الهولندية 2010، قبل االنتقال 
إلى نيوكاسل صيف العام ذاته. وشارك تيوتي 

مع منتخب بالده في مونديالي 2010 في جنوب 
أفريقيـــا و2014 في البرازيل، وحل معه وصيفا 
لـــكأس األمم األفريقية عـــام 2012 قبل التتويج 
بها عام 2015. وخاض 52 مباراة دولية وسجل 

هدفا واحدا. 

المأساة األولى

كان صمويل أوكورارغي أول ضحية تقريبا 
فـــي املالعب األفريقية عندمـــا انهار بينما كان 
يلعب مع نيجيريا ضـــد أنغوال في الغوس في 
1989 في تصفيات كأس العالم. وســـببت وفاته 
صدمـــة في القارة، لكن األمور كانت أصعب في 
فرنســـا 2003 عندمـــا ســـقط الكاميروني مارك 
فيفان فوي في منتصـــف امللعب قبل 15 دقيقة 
مـــن نهاية مبـــاراة بـــالده ضـــد كولومبيا في 
الـــدور قبل النهائي في كأس القارات في ليون. 
وحاول املســـعفون ملدة 45 دقيقـــة إنعاش قلب 

فوي قبل إعالن وفاته.
وعانى العبون أفارقة من أزمات قلبية أثناء 
اللعب منهـــم الثنائي النيجيـــري أمير أنغوي 
وإندورانـــس إيداهـــور والتونســـي الهـــادي 
بالرخيصة الذي سقط أرضا خالل مباراة ودية 
لفريـــق الترجـــي ضد ليون الفرنســـي. وتوفي 
الزامبي تشاســـوي نســـوفوا في 2007، بينما 
في العام املاضـــي انهـــار الكاميروني باتريك 
إيكينغ وتوفي خالل مبـــاراة مع فريقه دينامو 
بوخارســـت الرومانـــي. وفـــي أبريـــل تعرض 
املدافع الغابوني مويس برو أبانغا ألزمة قلبية 
خالل التدريب مع فريقه ليبرفيل وتوفي أيضا.
وتوقفت مســـيرة النيجيـــري نوانكو كانو 
ملدة تسعة أشـــهر بعد فترة قصيرة من قيادته 
نيجيريا للفـــوز بذهبية أوملبيـــاد 1996 عندما 
اكتشف األطباء في إنترناسيونالي مشكلة في 
قلبـــه. وخضع الالعب النيجيـــري جلراحة في 
الواليات املتحدة قبل أن يســـتكمل مسيرته في 

العام التالي.
واكتشـــف األطبـــاء فـــي إنترناســـيونالي 
أيضا مشـــكلة في دقات قلب السنغالي خليلو 
فاديغا، بعدما تعاقد معه النادي وطالبوا أحد 
أبـــرز الالعبني في نهائيـــات كأس العالم 2002 
باالعتـــزال، لكن فاديغا واصل مســـيرته وبعد 
انضمامه إلى بولتون واندررز في 2004 خضع 
لعالج مشـــكلة قلبه بعدما ســـقط خالل إحماء 
قبل لقاء توتنهـــام هوتســـبير. وأنقذ التدخل 
الســـريع لطبيب كان حاضرا في املدرجات في 

وايـــت هارت لني فـــي 2012 حيـــاة الكونغولي 
فابريس موامبا العب بولتون. وســـقط الالعب 
أرضـــا قبل نهاية الشـــوط األول لكنه جنا رغم 

توقف قلبه ملدة زمنية طويلة.
ودقت حـــاالت املـــوت املفاجـــىء لعدد من 
الالعبني في مختلف مالعب العالم في القارات 
اخلمـــس ناقـــوس اخلطـــر وضـــرورة البحث 
عن األســـباب وإيجاد حلـــول وقائية للظاهرة، 
بعدمـــا تزايد عدد احلاالت إلى حد أصبح معه 

السكوت أمرا ال ميكن االستهانة به.

الضحايا العرب

األمثلة احلديثة كثيـــرة ومن حاالت املوت 
املفاجئ في املالعب في املاضي نذكر حالة جنم 
الكرة التونســـية املرحوم الهـــادي بالرخيصة 

الـــذي توفي عندما ســـقط علـــى أرض امللعب 
خالل مباراة الترجي التونسي مع فريق ليون 
الفرنســـي، وهنا يعود اســـم ليون الفرنســـي 
لذاكرة املـــوت املفاجئ مع وفـــاة فويه، وكذلك 
نذكر الالعـــب اجلزائري عمر محنون احملترف 
بفرنســـا الذي وفـــاه األجل وبنفـــس الطريقة، 

واألمثلة عديدة.
وينتـــج املـــوت املفاجئ عن اإلرهـــاق الذي 
يظهر على الالعب في صورة أعراض متنوعة، 
ولكـــن الالعـــب يعتبرهـــا عادية ويصـــر على 
مواصلة بـــذل املجهود البدني أثناء النشـــاط 
الرياضـــي، ومتامـــا كمـــا حدث بالنســـبة إلى 
الالعـــب فوية الـــذي رفـــض اســـتبداله أثناء 
املباراة وسبب وفاته يعود إلى اإلرهاق الناجت 
عن التزامات الالعب فـــي دنيا االحتراف ومع 
منتخب بالده حيث يلعب في املوســـم الواحد 

60 مبـــاراة. وأمام هذه الظاهرة املأســـاوية ال 
بد للجميع أن يتعلم الدرس وأن يســـتخلصوا 
العبـــر من هذه احلـــوادث التي ذهب ضحيتها 
العديد من جنوم الكـــرة العاملية والتي تابعها 
على الهواء مباشـــرة املاليني من املشـــاهدين. 
ال بـــد من الوعـــي التام بأهمية اإلســـعاف في 

املالعب الرياضية.
 عندمـــا يتعلق األمـــر بإنقاذ روح بشـــرية 
فإن األمر يتجاوز وجود فريق إســـعاف مجهز 
بنقالة، ويتمثل في ضـــرورة وجود فريق طبي 
مجهز بأحـــدث األجهـــزة اإلنعاشـــية الطارئة 
الطبيـــة ألن األمـــر في مثل هذه احلـــاالت التي 
تتعـــدى إصابـــات ابتـــالع اللســـان يصل إلى 
مســـتوى املســـؤولية الطبية، وهذه املسؤولية 
يتحملها الطبيب املـــدرب على اإلنعاش القلبي 

الرئوي واملتقدم وليس أخصائي إسعاف.

ظاهرة الموت المفاجئ.. شبح يالحق نجوم الرياضة
[ اإليفواري تيوتي آخر ضحايا أفريقيا في مالعب كرة القدم  [ حاالت الموت المفاجئ تدق ناقوس الخطر في القارات الخمس

ــــــت مالعب كرة القــــــدم تعاني من ظاهرة املوت املفاجئ، هــــــذه الظاهرة املخيفة التي  مازال
ــــــرات العديد من احلاالت أثناء  ــــــاة البعض من أشــــــهر النجوم، والتقطت الكامي أودت بحي
املباريات والتدريب بسبب بلع اللسان أو أزمات قلبية مفاجئة، حيث أنها حلظات عصيبة 

على زمالئهم في امللعب وعلى اجلماهير.

رياضة
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{العودة لشـــالكه؟.. حتى اآلن ال أفكر في ذلك، لكن في كرة القدم ال يمكن استبعاد أي شيء. 

شالكه بالتأكيد هو النادي المفضل بالنسبة إلي، ومازلت مشجعا كبيرا للفريق}.

مسعود أوزيل 
العب وسط فريق أرسنال اإلنكليزي

{فالفيـــردي ترك بيلباو وانتقل لتدريب فريق عظيم، فهنـــاك العبون مثل بيكيه كان لديهم 

شغف كبير لمعرفة شخصيته، وقلت له إنني كنت سعيدا للعمل مع هذا المدرب}.

إينياكي ويليامز 
العب فريق أتلتيك بيلباو اإلسباني

العبون أفارقة عانوا من أزمات قلبية 

أثناء اللعب منهـــم الثنائي النيجيري 

أميـــر أنغـــوي وإندورانـــس إيداهور 

والتونسي الهادي بالرخيصة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وصل كيلور نافاس حارس مرمى 
ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم إلى 

كوستاريكا لالنضمام إلى صفوف 
منتخب بالده، وذلك في أعقاب تتويجه 

للمرة الثانية مع الريال بلقب دوري 
أبطال أوروبا.

◄ أكد صامويل أومتيتي مدافع 
برشلونة اإلسباني أن فريقه سيحقق 
فائدة كبيرة إذا نجح في التعاقد مع 

زميله بمنتخب فرنسا عثمان ديمبلي، 
جناح فريق بوروسيا دورتموند.

◄ كشف رئيس نادي سبورتينغ 
لشبونة برونو دي كارفاليو عن أن 
إدارته تتفاوض بشأن ضم المدافع 

البرتغالي فابيو كوينتراو، العب ريال 
مدريد. وأنهى سبورتينغ الموسم في 

الترتيب الثالث.

◄ وّجه األوكراني يفغن كونوبليانكا 
جناح شالكه انتقادات الذعة لمدربه 
ماركوس فاينزيرل. وانضم الالعب 
من إشبيلية إلى شالكه، على سبيل 
اإلعارة، ومن المتوقع االنتقال إلى 

النادي األلماني بشكل دائم.

◄ سقط نادي راسينغ في فخ التعادل 
مع ضيفه الدوسيفي بهدف لمثله 
في المباراة التي جمعت بينهما 

في المرحلة السابعة والعشرين من 
مسابقة الدوري األرجنتيني، ليبتعد 
أكثر عن المراكز المؤهلة لمنافسات 

بطولة كأس ليبيرتادوريس 2018.

◄ أعلن االتحاد األسترالي للسباحة 
الثالثاء أن حامل ذهبية أولمبياد 
ريو 2016 في سباق 100 متر حرة 

كايل تشالمرز خضع لعملية ناجحة 
على القلب. واضطر تشالمرز لعدم 
المشاركة في بطولة أستراليا في 

حوض صغير العام الماضي.

باختصار

تيوتي نجم جديد يغيبه الموت

} لندن - أكد املهاجم هاري كني أنه يرى نفسه 
أحـــد قادة منتخـــب إنكلترا لكـــرة القدم، حيث 
يســـتعد ألول ظهور في التشـــكيلة األساســـية 

حتت قيادة املدرب غاريث ساوثغيت. 
وأحرز هداف الدوري اإلنكليزي خمسة أهداف 
في 17 مباراة مع إنكلترا ويتطلع لدور أكبر في 
الفريـــق. وقال كني في حفل ألحـــد الرعاة ”أرى 
نفســـي اآلن كأحد قـــادة الفريـــق وأتطلع لهذا 

الدور“.
”أبلغ من العمر 23 عاما فقط لكني أشـــعر أن 
هناك العديد من الالعبني في تشـــكيلة املنتخب 
أصغر مني سنا وعالقتي باجلميع جيدة جدا“. 
ويعتقـــد كـــني أن وجود العديد مـــن زمالئه في 
توتنهـــام هوتســـبير ضمن تشـــكيلة املنتخب 

اإلنكليزي يزيد من ارتباطهم.
وقـــال ”عالقتـــي جيـــدة باجلميـــع، األكبر 
واألصغر ســـنا وهناك مجموعة من زمالئي في 
توتنهام أيضا. هذا يســـاعد كثيرا ألننا نتدرب 
ونلعب ســـويا. لذا فنحن نعـــرف بعضنا جيدا 

داخل امللعب وخارجه“. 

} تورينــو (إيطاليــا) - وافـــق نـــادي أرســـنال 
اإلنكليـــزي علـــى انتقـــال حارســـه البولنـــدي 
فويتشـــيك تشـــيزني إلـــى صفـــوف يوفنتوس 
اإليطالـــي، خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 
احلالية. وسعت إدارة السيدة العجوز للتعاقد 
مع تشـــيزني، ليكون البديل احملتمل للمخضرم 
جيانلويجـــي بوفون، والذي اقتـــرب من إنهاء 

مسيرته.
ووافق أرســـنال على إمتـــام الصفقة مقابل 
14 مليون يورو. وأشـــارت وســـائل إعالم  إلى 
أن الصفقة قد متت بالفعل، حيث ستدفع إدارة 
السيدة العجوز 14 مليون يورو، باإلضافة إلى 

مليوني يورو كمكافآت.
ومن جانبه وافق تشـــيزني علـــى عقد ملدة 
4 ســـنوات، مقابل 4 ماليني يورو في املوســـم، 
وسيصل الراتب إلى 4.5 مليون يورو في العام 
األخير. ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع دوغالس 
كوســـتا العب بايرن ميونيخ أو دي ماريا العب 

باريس سان جرمان هذا الصيف.

كين يتطلع 

لقيادة منتخب إنكلترا

يوفنتوس يعثر 

على خليفة بوفون

نظرات ثاقبة

إيطاليا تسعى للثأر من أوروغواي في مواجهة ودية

جان بييرو فينتورا:

الفوز أمام أوروغواي 

سيدفعنا للصعود ضمن 

منتخبات القمة
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عامد أنور

} أرادت مجموعـــة مـــن الشـــباب المصري 
فاختـــارت دميتي  الذكريـــات الجميلة  إعادة 
ودارت  المحبوبتيـــن  و“طمطـــم“  ”بوجـــي“ 
بهما في الشـــوارع إلدخال الفرحة على قلوب 

األطفال من جديد.
وكانت ”بوجي“ و“طمطم“ بطلتي مسلسل 
عرائس متحركة شـــهير حمل اسميهما، وتم 
تقديمـــه في مصر بـــدءا من العـــام 1983 في 
رمضـــان ثـــم على مـــدار 18 ســـنة متواصلة، 
فارتبط به األطفال والكبار واألســـر المصرية 
فـــي كل البيوت. وعندما يأتـــي ذكر الدميتين 
أمـــام الكثير مـــن الناس يســـتحضر العديد 
منهم ما كانت تحمله حكايات الشـــخصيتين 
المتحركتيـــن مـــن قيم تحض علـــى الفضيلة 
وتنبذ الرذيلة، ومحاولـــة غرس قيم االنتماء 

في نفوس األطفال بطريقة سهلة وبسيطة.
وقبل حلول الشهر الفضيل من هذه السنة 
قرر هذا الفريق من الشـــباب الذي يحمل اسم 
”بيكســـل غروب“ استرجاع بعض من ذكريات 
رمضـــان الماضيـــة التي افتقدهـــا المجتمع 
المصـــري حاليا تحت وطـــأة التطور التقني 

والضغوط الحياتية.
وقرر أعضـــاء الفريق وعددهم 25 شـــابا 
تصميـــم دميتين لشـــخصيتي القـــرد بوجي 
واألرنب طمطم، وأن يتجوال بهما في شوارع 
ومحافظـــات مصـــر لرســـم االبتســـامة على 
شـــفاه األطفال والكبار معا، والتقاط الصور 

التذكارية معهما.

وقـــال محمـــد عبـــده، أحد أفـــراد الفريق 
لـ“العـــرب“، إن الفريـــق متخصص في إحياء 
حفالت األطفال سواء أعياد الميالد أو حفالت 
مـــدارس رياض األطفال أو دور األيتام وذوي 
االحتياجات الخاصة بالتعاون مع المنظمات 

والجمعيات الخيرية.
وأشـــار إلـــى أن الفرقـــة لديهـــا جميـــع 
لـــدى  المحببـــة  الكارتونيـــة  الشـــخصيات 
الصغار، ومنها ميكي ماوس وســـبونغ بوب 
وبابـــاي وغيرها، ومع كل مناســـبة تفكر في 
اختيار الشـــخصية التي تتناسب معها. وفي 
رمضان هذا العام وجدت أنه ال بد من تعريف 
الجيل الحالي من الصغار بتراث مصر الفني 

لكن بأسلوب يواكب العصر.
وبدأت بوجي وطمطم جولتهما الرمضانية 
من أحد مستشفيات األطفال، وقامتا بالتقاط 
الصـــور التذكارية معهـــم وإهدائهم فوانيس 
رمضان، ثم سافرتا إلى محافظة اإلسماعيلية 
حيث استقبلهما المواطنون ببهجة وترحاب 
شـــديدين واستعادا معهما ذكريات تعود إلى 

العشرات من السنين.
وعلـــى غرار نجوم الســـينما، فكر أعضاء 
الفريـــق في عمـــل جلســـة تصويـــر لبوجي 
وطمطم في مكان مليء بالبهجة والروح على 
شواطئ مدينة اإلســـماعيلية الساحلية (على 
قناة السويس شرق مصر)، كما خرجوا بهما 
من النمط الســـائد في العـــروض الرمضانية 
التي قدموها في السابق ورفضوا أن يقتصر 
تقديم هذه العروض على الخيام الرمضانية، 
وفضلوا أداء األغاني الرمضانية في الشوارع 

حتى تصل الفرحة للجميع، بحسب ما كشف 
عنه عبده.

ومـــع أن الفريـــق متخصص فـــي ابتكار 
أنمـــاط جديدة لحفالت األطفـــال، إال أن فكرة 
بوجـــي وطمطم تحديدا القـــت تجاوبا كبيرا 
في الشـــارع المصري حتـــى أن المارة كانوا 
يقلدون األداء الصوتي الذي كان يميز هاتين 
الشـــخصيتين واســـترجعوا معهما أغنيات 
المسلســـل بخفتها ومرحها، كما غنوا سويا 
أشـــهر األغاني الرمضانيـــة ومنها ”رمضان 

جانا“، و“مرحب شهر الصوم“.
وقـــام الفنـــان الكوميـــدي الراحل يونس 
شـــلبي بـــاألداء الصوتـــي لشـــخصية القرد 
بوجي، بينمـــا أدت الفنانة هالة فاخر صوت 
شـــخصية طمطم، وارتبط اســـم المسلســـل 
بشـــهر رمضـــان، وكان يبـــث علـــى شاشـــة 
التلفزيـــون الرســـمي قبيـــل موعـــد اإلفطار، 
ولـــم يكن وقتها مجرد مسلســـل يثير اهتمام 
األطفـــال بل إن عبقريـــة األب الروحي للعمل، 
المخـــرج ومصمم العرائـــس الراحل محمود 
رحمي، كانت وراء جذب الكبار قبل الصغار.

ونجح رحمي في ابتكار شـــخصية تحمل 
تراث األطفـــال المصري وســـعى إلى الجمع 
بين الشـــخصيات الحقيقيـــة والعرائس في 
المسلسل، وعندما القت الفكرة إعجاب الفنان 
والشـــاعر الراحل صـــالح جاهين قـــرر على 
الفـــور التعاون مع صديقـــه رحمي في كتابة 
كلمـــات مقدمـــة تتر المسلســـل فـــي المقدمة 
والنهايـــة وأيضـــا كلمات أغاني المسلســـل 

بأكمله.
وبعد أن اختفى البرنامج من على شاشة 
التلفزيون المصري عادت شخصياته تجوب 
الشـــوارع في مصر بحثا عن إحيـــاء القيمة 
وتشجيع الفكرة لكي تصل مباشرة إلى أكبر 

عدد من المواطنين.

جابت مجموعة من الشــــــباب املصري الشوارع محّملة بدميتي ”بوجي“ و“طمطم“ اللتني 
كانتا بطلتي مسلسل عرائس متحركة حمل اسميهما بث في رمضان على مدار ١٨ سنة 

إلدخال الفرحة على قلوب األطفال من جديد.

إحياء تراث رمضاني

} فـــي العام 2002 صـــادف أن التقيت للمّرة 
األولى واألخيرة مبذيع ”اجلزيرة“ الشـــهير 
بتنظيـــم مباريات صـــراع الديكة واملعروف 
بعشقه لتجارة اخليول، وكان العالم ال يزال 
مشـــغوال بأحداث 11 سبتمبر 2001 واحتالل 
أفغانســـتان، فيما كانت طبول الهجوم على 
العراق تدق بقوة. املهّم في األمر أن احلديث 
أخذنـــا إلـــى تنظيـــم القاعـــدة، فتكلمت مبا 
أعتقد أنه تنظيم إرهابي مســـيء لإلســـالم 
واملســـلمني ومدمـــر حلياة البشـــر اآلمنني، 
ولكّن أخانـــا كان له موقـــف مختلف، حيث 
قال بلســـان عربي فصيح إن شباب القاعدة 
يبشرون مبستقبل أفضل لألمة، وهو يعني 
أن األمـــة حّية وترفض املوت وســـتولد من 

جديد على أيدي هؤالء الشباب األتقياء.
هذا الكالم مّر عليـــه 15 عاما، أذكره بني 
احلني واآلخر وأنـــا أتابع كما يتابع غيري، 
اإلرهابية  والتشـــكيالت  املنظمات  انتشـــار 
فـــي املنطقة مـــن القاعدة إلـــى داعش، ومن 
أنصار الشريعة إلى جبهة النصرة فأنصار 
بيت املقـــدس، وجميعها ينحـــدر من البيت 
اإلخوانـــي، فـــي حني ال يـــزال ذلـــك املذيع 
املعروف وقناته والواقفون وراءها، متويال 
وتوجيهـــا وتأطيرا وحتريرا، يســـعون إلى 
اخلراب عبر دعم اإلرهاب، فال يجدون حرجا 
من تفجير املنطقة بالكامل بحزام ناسف وال 
يهّمهم إن مات املئـــات أو اآلالف في العراق 
وســـوريا وليبيـــا واليمـــن ومصـــر ولبنان 
بالســـيارات  وتونس  واجلزائر  وفلســـطني 
واأللغام  االنتحاريـــة  والعمليـــات  املفخخة 
األرضية والعبوات امللقاة على كمائن األمن، 
وغيرها من وســـائل الفتك بزهـــور احلياة، 
طاملا أن قطر ســـعيدة بذلك وطاملا أن قادتها 
ينتشـــون للون الدم القاني وألشالء األطفال 
وعويل النســـاء ودموع العجائـــز والنهيار 

املجتمعات وخراب العمران.
إن مشـــروع تصنيـــع وتعليـــب وترويج 
اإلرهـــاب في أســـواق العـــرب والعالم ليس 
جديدا على مؤسســـة قطر للدمار الشـــامل، 
وإمنـــا يعود إلى 22 عاما خلت، عندما قررت 
بعض األطراف احمللية والعاملية أن تتحول 
تلـــك الدولة إلـــى خنجر مســـموم في صدر 
األمـــة، وعندما ظهـــرت ”اجلزيرة“ من حتت 
جدار قاعدة عســـكرية أميركيـــة لتكون بوق 
الفتنة مدفوعة مبخطط استخباراتي وقاعة 
عمليات إرهابية ومبليـــارات من الدوالرات 
مـــن أجـــل أن ينهـــار كل بناء حضـــاري في 
املنطقـــة حتـــت أقـــدام حـــكام مهووســـني 
بالكراهيـــة والثأر والتشـــفي من الشـــقيق 
واألخ وابن العـــم والصديق وبالرقص على 
جثث األبرياء وهدر الدماء بقدر ما يصدرون 

من غاز مسال. 
وقد جنـــح حكام قطر في جـــزء كبير من 
مشـــروعهم التخريبـــي وآن لهـــم أن يدفعوا 
الثمـــن خصوصـــا وأن األمر يتعلـــق بدماء 
مهدورة وشـــعوب مغدورة ومواقف منكورة 
أكدتها لي عبارات ذلك اإلعالمي قبل 15 عاما.

صباح العرب

مؤسسة قطر 
للدمار الشامل

} الرقــة (ســوريا) – عانى ســـكان مدينة الرقة 
خـــالل نحو ثـــالث ســـنوات من حكـــم تنظيم 
داعش من قواعد صارمة منعتهم من ممارســـة 
حياتهم الطبيعية، فبات التعليم  خلف األبواب 
الموصـــدة وعالقات الحب ســـرية وبعيدة عن 

أعين الجهاديين.
ووقع ســـامي (24 عاما) وريمـــا (22 عاما) 
ضحيـــة أحكام تنظيـــم داعش وبـــات عليهما 
االكتفاء بالرسائل المكتوبة أو تبادل النظرات 

سريعا من بعيد.
ويتذكر سامي كيف بدأت معاناته مع ريما 
التـــي تعرف عليهـــا وأحّبها في العـــام 2011. 
وقال ”كنا نلتقي ونتحدث في الشارع ونجلس 
سويا“ في مكان عام، لكن كل شيء تغير، وبتنا 

نخاف من دوريات التنظيم.

وأضاف ”لم يبق شيء لم نقم به. كنا نكتب 
رســـائل ونرسلها عن طريق الفتيان الصغار“، 
متابعـــا أنهما وجدا خطـــة أخرى أيضا، فكان 
هـــو ينزل قبلها على ســـبيل المثال إلى مقهى 
إنترنـــت ويبعث لها رســـائل إلكترونية، وبعد 
يومين تزور هي أيضـــا أحد مقاهي اإلنترنت 
لتتمكـــن من فتـــح بريدهـــا اإللكتروني وتلقي 

الرسائل على هاتفها.
ويقتصر وجـــود اإلنترنت فـــي الرقة على 
مقاه معدودة بعدما قطع تنظيم داعش الخدمة 

عن المنازل والمحال منذ فترة طويلة.
وروى ســـامي خططـــا أخـــرى لجـــأ إليها 
وحبيبته، قائال ”تخبرني مثال أنها ســـتخرج 
مـــن المنزل في وقـــت محدد، فنتفـــق على أن 
نلتقـــي في أحـــد المتاجر، تدخل هي لشـــراء 

بعض األغراض من دون أن ترفع حتى الغطاء 
عـــن وجهها، وآتـــي أنا ونتكلم قليـــال قبل أن 

يدخل علينا داعشي يخرب كل شيء“.
وأفـــاد أنه في إحدى المـــرات كان حظهما 
ســـيئا جدا، موضحا ”خرجت ريما من منزلها 
وأتيت بـــدوري ألراها من بعيـــد. لكن عناصر 
تنظيم داعش أوقفوها بحجة أن لباســـها غير 
نظامي، ولم يكن باستطاعتي حتى الدفاع عن 

حبيبتي“.
وأضاف ”غضبت ولـــم أتجرأ على الكالم. 
أردت أن تنشـــق األرض وتبتلعنـــي“، متابعا 
”نزلـــت دموعي وهي كانت تؤشـــر لـــي بيديها 

بأال اقترب منهم. تمنيت الموت وقتها“.
ويطمح ســـامي، الذي يعمل حاليا في أحد 
محـــال البقالة بعدما كان طالبـــا جامعيا، إلى  

الزواج من ريما ويتخلص من هذا العذاب لكن 
شـــرط عائلتهـــا كان مغادرة الرقـــة وهو ما لم 

يتمكن بعد من القيام به.
وألغى داعش الدراسة بالمنهج الحكومي.

وقال أحد األســـاتذة الســـابقين في الرقة، 
رافضا الكشـــف عن اســـمه، إن تنظيم داعش 
اســـتبدل المدارس بأخـــرى ”يتم فيها تدريس 
مناهج تحـــول الطفل إلى متطـــرف“، مضيفا 
”من هنا بدأت فكـــرة الدروس الخصوصية في 

المنازل بشكل سري“.
وتقـــوم كل عائلـــة من أجل انتفـــاع أبنائها 
بالدروس الســـرية بالتواصل مع معلمين تثق 
فيهم يكونـــون عادة من األقـــارب أو األصدقاء 
لتجنب الشـــبهات. ويزور األســـتاذ التلميذ في 
منزله ليدرسه مواد المنهج السوري األساسي.

} ســان فرانسيســكو (أميركا) – بدأ مزاد بين 
األثرياء علـــى تنـــاول الغداء مـــع الملياردير 
واريـــن بافيت دعما لمؤسســـة غاليد الخيرية 
في سان فرانسيسكو التي تساعد  المشردين 
والفقـــراء وســـرعان ما وصلـــت المزايدة إلى 

مليون دوالر.
ووصـــل أعلـــى رقم في المـــزاد إلى مليون 
دوالر الســـاعة الواحدة ظهرا بتوقيت شـــرق 
الواليـــات المتحـــدة (1700 بتوقيت غرينتش) 
االثنيـــن الماضي بعـــد دقيقتين من تدشـــين 
المـــزاد ليلة األحد الماضـــي. وغالبا ما ترتفع 
المزايـــدات قرب نهايـــة المزاد الـــذي يجريه 

موقـــع إي باي والـــذي ينتهي الســـاعة 10:30 
مســـاء الجمعة المقبل بتوقيت شرق الواليات 

المتحدة (2330 بتوقيت غرينتش األحد).
وجمـــع بافيـــت، الـــذي يملـــك مؤسســـة 
بيركشـــاير هاثاواي، 23.6 مليون دوالر في 17 

عاما في مزادات لصالح غاليد.
ويشمل هذا المبلغ ثالثة ماليين و456 ألفا 
و789 دوالرا مـــن الفائزة العام الماضي والتي 
اختارت عدم الكشـــف عن هويتهـــا. وهذا هو 

نفس المبلغ القياسي المسجل في 2012.
وتســـتخدم غاليـــد ميزانيتهـــا الســـنوية 
البالغـــة 18 مليون دوالر لتقديـــم أكثر من 750 

ألف وجبـــة مجانية ومأوى طـــارئ لما يصل 
إلى 8500 شـــخص وإلجراء 2600 اختبار على 
فيـــروس إتش.آي.في المســـبب لمرض نقص 
المناعة المكتســـب اإليدز وفيروس ســـي، كما 
تقدم رعاية يومية وبرامج بعد المدرسة لقرابة 
450 طفال. وتقع غاليد فـــي ضاحية تندرلوين 

في سان فرانسيسكو.
وقدرت مجلـــة فوربـــس األميركية االثنين 
الماضـــي صافـــي ثـــروة بافيت بــــ74.9 مليار 

دوالر.
وسيتناول بافيت الغداء مع الفائز بالمزاد 

وسبعة من ضيوفه. 

أهالي مدينة الرقة يتحايلون لتبادل الحب وأخذ الدروس

مليون دوالر ثمن تناول الغداء مع ملياردير

الحبيب األسود

ح ب

انتهت الفنانة اللبنانية إليسا 
من تصوير كليب أغنية 

{عكس اللي شايفينها} المقرر 
طرحه بعد عيد الفطر.

 ونشرت إليسا بعض اللقطات 
من كواليس التصوير،  علما 
أن األغنية حققت 33 مليون 
مشاهدة على موقع يوتيوب.

=

بالمزاد 

بوجي وطمطم يعيدان ذكريات رمضان
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