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} بغداد – يتحّرك نـــواب في البرملان العراقي، 
حلشـــد التأييد الالزم ملقترح ســـحب الثقة من 
رئيس اجلمهورية فـــؤاد معصوم على خلفية 
”صمتـــه“ إزاء عـــزم إقليـــم كردســـتان العراق 
إجـــراء اســـتفتاء لتقرير املصير، فـــي موازاة 
حملة أخرى إلبعاد محافظ كركوك من منصبه 
بتهمـــة ”جتاوز صالحياته الدســـتورية“، إثر 
إعالنه عن مشـــاركة احملافظـــة الغنية بالنفط، 
في االســـتفتاء املقـــرر إجراؤه فـــي اخلامس 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وتأتـــي هـــذه التطـــّورات، في ظـــل تزايد 
الدعـــوات لـ“طرد جميع النواب واملســـؤولني 
األكـــراد من بغـــداد“، إثر اجلدل الـــذي تثيره 
مساعي زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
مسعود البارزاني، نحو إعالن إقليم كردستان 

العراق، دولة مستقلة.
ويقـــول نـــواب فـــي البرملـــان العراقي، إن 
معصوم، الـــذي ينتمي إلى االحتـــاد الوطني 
الكردستاني، بزعامة جالل الطالباني، وينحدر 
من الســـليمانية، إحدى املـــدن الثالث التابعة 
إلقليم كردســـتان، ”حنث باليمني الدستورية، 

ولم يلتزم بالعمل على حفظ وحدة العراق“.
وقال النائـــب علي البديـــري، إن عددا من 
زمالئـــه يتبنـــون ”حملة جلمـــع تواقيع بغية 
ســـحب الثقة مـــن رئيـــس اجلمهوريـــة فؤاد 
معصوم“، مبينا أن ”العدد الذي يحتاجه قرار 
ســـحب الثقة هو ثلثا أعضـــاء البرملان، البالغ 

عددهم 328“.
وأضاف البديـــري، أن ”رئيس اجلمهورية 
حنث باليمني الدستورية التي أقسمها بحفظ 
أمن وســـالمة وحدة العراق أرضا وشعبا بعد 
صمته غير املبرر عـــن التهديدات التي تواجه 
وحدة العـــراق بقضية االســـتفتاء“، الفتا إلى 
أن ”صمـــت رئيـــس اجلمهورية وعـــدم إعالنه 
أي موقـــف صريح برفض االســـتفتاء يجعلنا 
فـــي ريبة وحيـــرة من أمرنا عن مـــدى تصديه 

لواجباته بصفته حامي الدستور“.
وأكـــد أن ”هنالـــك حملـــة جلمـــع تواقيع 
يتبناها عدد من النواب ونعتقد أن هنالك عددا 
أكثر مما هو مطلوب لتقدمي طلب سحب الثقة 
من رئيس اجلمهورية وهو في تزايد مستمر“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”العـــدد الذي يحتاجـــه قرار 
ســـحب الثقة هو الثلثـــان، ونعتقد أنه بتوحد 

املوقف العربي الســـني والشيعي والتركماني 
مع باقي األصوات الوطنية من باقي املكونات 
فســـيكون املجـــال مفتوحا لســـحب الثقة من 

رئيس اجلمهورية“.
وســـجل االعتـــراض العربـــي علـــى قرار 
االســـتفتاء، حلظة توافق نـــادرة، بني النواب 
الشـــيعة والسنة، مع تنســـيق فعال مع نواب 

األقليات، باستثناء األكراد.
وعبـــر نواب كـــرد عـــن مخاوفهـــم من أن 
تتطور حالة الغضب العربي، ضد االســـتفتاء، 
إلـــى مواجهة مـــع األكراد. لكـــن مكتب رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي، ســـارع إلى الرد على 
هذه املخاوف، مشـــيرا إلى أن االلتزام بحماية 

وحدة العراق ال يعني استخدام القوة.
ويقول ســـعد احلديثـــي، املتحدث باســـم 
مكتب رئيس الوزراء، إن ”القرار الذي أصدره 
مجلس النواب العراقي بشأن رفض االستفتاء 
وتخويل رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم حلماية 
وحدة العراق هو من صالحياته ويســـتند إلى 
الدســـتور الذي يؤكـــد على وحـــدة العراق“، 
مؤكـــدا أنـــه ”ال يوجـــد حديث عن اســـتخدام 
القوة، وال يوجد هناك مبرر الستخدام القوة“.
وأضاف احلديثي، أن ”احلكومة والبرملان 
ينطلقان من مبدأ دستوري ثابت وهو احلفاظ 
علـــى وحدة العراق في معاجلة املشـــاكل التي 
تنجـــم في حـــال إصـــرار اإلقليم علـــى إجراء 
االســـتفتاء“، مجـــددا ”تأكيـــد احلكومـــة على 
اللجـــوء إلى احلـــوار فـــي معاجلة املشـــاكل 

العالقة بني بغداد وأربيل“.
ومع أن العبادي، استغل ظهوره اإلعالمي، 
خالل األيـــام القليلة املاضيـــة، لتجديد رفضه 
خطوة االستفتاء، مذكرا مبعارضتها للدستور، 
إال أنه ”حافظ على هدوء ثابت“، وفقا ملراقبني، 
واختار أن يزور محافظة ذي قار، في اجلنوب، 

مع أن التطورات تتسارع في الشمال.
ووصـــف مراقـــب عراقي االعتـــراض على 
وجود رئيس كردي للعراق بأنه أشبه باملزحة، 
مشـــيرا إلى أنـــه كانت هناك ســـابقة هي أكثر 
خطورة من صمـــت الرئيس احلالي تتمثل في 
تصريح الرئيس السابق جالل الطالباني الذي 
أكد فيه أن كركوك هي قدس األقداس بالنســـبة 
لألكراد، وكان في ذلك التصريح منســـجما مع 
تفكيره القومي ونافيا ملنصبه كرئيس، ولم يتم 

االحتجاج على ذلك التصريح بالقوة الالزمة.
إنه  وقـــال املراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
كان واضحا للجميع أن دولة كردية ال ميكن أن 
تقوم من غيـــر كركوك، ومع ذلك فإن العراقيني 
وقعوا بتشـــجيع مـــن املرجعيـــة الدينية على 
دســـتور ينص علـــى أن املدينـــة النفطية التي 

تقطنها قوميات وطوائف متعددة هي جزء من 
األراضي املتنازع عليها بني اإلقليم والعراق.

وطالب املراقب السياســـيني العراقيني أن 
يعاجلـــوا مصطلح ”املناطق املتنـــازع عليها“ 
وحذفه من الدستور، ألن وجوده يكسب دعوة 

االنفصال الكردي شرعية قانونية.
ولـــم تتوقف إجراءات النـــواب املناهضني 
لالســـتفتاء، عند حد العمل علـــى إقالة رئيس 
اجلمهوريـــة، بـــل جمعـــوا ما يزيـــد على 100 
توقيع، إلقالة محافظ كركوك جنم الدين كرمي، 
من منصبـــه. واتهـــم النواب، احملافـــظ الذي 

ينتمـــي إلـــى االحتـــاد الوطني الكردســـتاني 
بـ“تعمده التقصير في واجباته“.

وصوتـــت محافظتـــان ذات أغلبية كردية، 
على رفض املشاركة في االستفتاء. 

وقال رئيس مجلس محافظة صالح الدين، 
أحمد الكـــرمي، إن ”املجلس صـــوت باإلجماع 
علـــى رفض إجراء اســـتفتاء كردســـتان داخل 

احلدود اإلدارية للمحافظة“.
كما صـــوت مجلس محافظـــة ديالى، على 
”رفض إقامة اســـتفتاء إقليم كردســـتان ضمن 

احلدود اإلدارية للمحافظة“.
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صمت الرئيس العراقي على االستفتاء يهدد بسحب الثقة منه
[ دعوات لطرد النواب والمسؤولين األكراد من بغداد، وضغوط لتنحية محافظ كركوك

[ أنصار المؤتمر يتحسبون لمفاجأة حوثية في ذكرى االستيالء على صنعاء [ إمكانيات محدودة لصالح ال تسمح له بالذهاب بعيدا في أي مواجهة

اخلميس 2017/09/14 - املوافق لـ 23 ذواحلجة 1438
السنة 40 العدد 10751

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Thursday 14/09/2017 
40th Year, Issue 10751

صالح البيضاين

} صنعــاء - قالت مصـــادر مينية إن االتصال 
الذي جرى بني الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح وزعيم احلوثيني عبدامللك احلوثي أّجل 

االنفجار في العاصمة اليمنية لكّنه لم يلغه.
وأشـــارت إلـــى أن االتصال، الـــذي ذكرت 
مصـــادر أخرى أّنه لقاء بينهمـــا وليس مجرد 
حوار عبر دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقة، جاء في 
وقت يسود فيه توتر في العاصمة بعدما طوق 
احلوثيون (أنصار الله) املنازل واألحياء التي 
يقيـــم فيها صالح وبعـــد إصرارهم على تولي 
مواقع املســـؤولية الرئيســـية في مؤسســـات 

الدولة التي ال تزال موجودة في صنعاء.
وفي حـــال تبّني أن اللقـــاء حصل فعال في 
إحدى الضواحي الشـــمالية لصنعـــاء، تكون 
تلك املّرة األولى التي يكشف فيها أن عبدامللك 
احلوثي موجود فـــي العاصمة اليمنية وليس 

في صعـــدة التي لم يغادرها فـــي املاضي، بل 
جلأ إلى التنقل بني الكهوف حلماية نفسه من 
أّي غارات يشنها التحالف العربي على املدينة 

الواقعة وسط اجلبال.
واعتبرت أن احلوثي في صنعاء، في حال 
صّح، قد يكـــون مرتبطا بخطوة ميكن أن تقدم 
عليهـــا جماعته فـــي احلادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر اجلاري، أي في ذكرى استيالء هذه 

اجلماعة على العاصمة اليمنية.
كذلـــك، الحظت املصـــادر اليمنية أن الكالم 
الذي يتداول بني اليمنيني عن مجيء عبدامللك 
احلوثـــي إلى صنعاء ترافق مع تعليقات بدأت 
تبثها اإلذاعة عن أن الرجل ”من بيت النبّوة“.

وذهبـــت اإلذاعة إلى حد القول إن عبدامللك 
احلوثي ســـليل األنبياء ”الذين يعلمون القرآن 

واحلكمة“ مشّددة على حقه في تولي احلكم.
ولـــم تســـتبعد املصـــادر نفســـها أن يعلن 
احلوثي في احلادي والعشـــرين من ســـبتمبر 

قيـــام نظـــام جديـــد فـــي اليمـــن يحـــّل مكان 
اجلمهورية، وهو ما أوحت به تعليقات اإلذاعة 

اليمنية التي تبث من صنعاء.
ولـــم تســـتطع هـــذه املصـــادر التكهن برد 
فعل علي عبدالله صالح على ما ســـيقدم عليه 
احلوثيون مكتفية بالقـــول إّن اإلمكانات التي 
لديه ضعيفة جدا وال تسمح له بالذهاب بعيدا 

في أّي مواجهة مع أنصار الله.
ولـــم ميض الكثير من الوقت على تســـرب 
األنبـــاء عن لقاء احلوثـــي وصالح، حتى أماط 
املستشـــار اإلعالمي املقرب من األخير النقاب 

عن تفاصيل هذا اللقاء وكيف مت وعّما أسفر.
وفـــي منشـــور على صفحته في فيســـبوك  
كشـــف نبيل الصوفـــي عن لقاء جمـــع كال من 
زعيم احلوثيـــني والرئيس الســـابق بحضور 
رئيس ما يســـمى املجلس السياســـي األعلى 
صالح الصّماد وأمني عام حزب املؤمتر (جناح 

صالح) عارف الزوكا.

وذكـــر الصوفي أن اللقاء الذي شـــارك فيه 
عبدامللـــك احلوثي من خالل دائـــرة تلفزيونية 
بني صنعاء وصعـــدة تطّرق لـ”حتديات احلال 
في صنعاء“ في إشـــارة إلـــى حالة التوتر بني 

أنصار احلوثي وصالح.
وأشار الصحافي املقرب من صالح إلى أن 
االجتماع ناقش ”القضايا بوضوح وشـــفافية 
مطلقة“، مضيفا أن حزب صالح ســـينظر ”من 
اليـــوم وحتى آخر شـــهر ســـبتمبر“، جلدولة 
”التزامات متبادلة“ بـــني احلليفني على قاعدة 
أنه، ”ال يحق ألي طرف منهما االنفراد بشـــيء 
دون اآلخـــر، وال يحق ألي منهما ادعاء البراءة 

من النتائج“.
واســـتبعد عادل الشـــجاع عضـــو اللجنة 
العامـــة في حـــزب املؤمتر (جنـــاح صالح) أن 
يلتـــزم احلوثيـــون بذلك، مشـــيرا في تصريح 
لـ“العـــرب“ بأنهـــم في حاجة فقـــط إلى تهدئة 
الشـــارع احملتقن ضدهـــم، وأنهم ســـيمررون 

خططهم خالل األيام القادمة وســـينتقلون إلى 
مربع جديد.

وجاء هذا االتفاق في ظل معلومات حصلت 
من مصادر خاصة كانت تشير  عليها ”العرب“ 
إلى اجتاه حزب صالح إلى فض الشـــراكة مع 
احلوثيني، وهو ما يفسر إعالن اللجنة العامة 
للحزب أعلى سلطة تنظيمية في حزب املؤمتر 
عن كونها في حالة انعقاد دائم منذ عدة أيام.

واعتبر الكاتب والسياســـي علي البخيتي 
أن لقاء صالح واحلوثي خطوة مهمة تدل على 
حـــرص الطرفني علـــى إيجاد حل للمشـــكالت 
العالقة بينهما ألنهما يشعران بأن هناك خطرا 

يترقبهما إذا ما اجتها نحو الصدام.
وأبدى البخيتي، وهو قيادي حوثي سابق، 
في تصريح لـ”العرب“ القليل من التفاؤل حيال 
هذا االتفاق بحكم ما قال إنها معرفته العميقة 
باجلماعـــة والتي جتعله يعتقد أن ال ”فرق بني 

وعود احلوثي وبني وعود الصماد“.

لقاء الحوثي وصالح يؤجل االنفجار مؤقتا في صنعاء

} الربــاط – ناشدت حركة التوحيد واإلصالح، 
الـــذراع الدعويـــة حلـــزب العدالـــة والتنمية 
املغربي، الســـلطات الســـعودية باملبادرة إلى 
إخالء سبيل ”العلماء والدعاة املعتقلني“ أمثال 
سلمان العودة وعوض القرني، الذين اعتقلوا 

لنشر أفكار متشددة ودعمهم لقطر.
واعتبرت احلركة في بيان لها األربعاء أنه 
مادام لم تتم إحالة أي من هؤالء املعتقلني على 
أي جهة قضائية مختصة، فهي تعتبر أن ”أي 
مه الشـــرع أو  اعتقـــال ملَن لم يرتكب عمال ُيَجِرّ

القانون، هو ظلم واعتداء وتعّسف“.
ووصفـــت أوســـاط مغربيـــة هـــذا البيان 
بـ“اخلطير“ كونه يتدخل في شأن دولة حليفة، 
ويروم إحداث شـــرخ في العالقـــة بني الرباط 
والريـــاض، مقابل انتصـــار اجلماعة لهويتها 
األصليـــة، املتماهيـــة مع العقيـــدة اإلخوانية، 
وهو مـــا يعنـــي تفضيل مصالح شـــخصيات 

إخوانية معروفة على مصالح املغرب.
وأشـــارت إلـــى أن بيـــان حركـــة التوحيد 
واإلصالح يعطي مشـــروعية ملخاوف املغاربة 
من حزب العدالة والتنمية، ويثير شـــكوكا في 
قدرته على التحول إلى حـــزب وطني مغربي. 
وتبنى هذه الشـــكوك على جتـــارب تنظيمات 
إخوانية انتهـــى بها األمر إلى تفضيل الهوية 

التنظيمية على الهوية الوطنية.
وقال الباحث املغربي في شؤون اجلماعات 
اإلســـالمية إدريـــس الكنبـــوري فـــي تصريح 
لـ"العـــرب" إن بيـــان احلركة ”يريـــد أن يعطي 
االنطبـــاع بأنهـــا تنظـــر إلى االعتقـــال بطابع 
حقوقـــي، مع االلتـــزام بالقانـــون، مبعنى أنه 
إذا ثبـــت على هؤالء ما يســـتوجب محاكمتهم 

فاحلركة ال مشكلة لديها“.
وقـــال حفيظ الزهري، الباحـــث في العلوم 
إن ”حركـــة التوحيد  السياســـية، لـ“العـــرب“ 
واإلصالح تكون بهذا البيان قد وضعت قدمها 
فـــي الصراع اخلليجي واصطفافها إلى جانب 
قطر بشـــكل غير مباشـــر، وهذا ما قد تكون له 

نتائج وخيمة على املصالح املغربية“.
واعتبـــر عبداإللـــه الســـطي، الباحـــث في 
التوحيـــد  بيـــان  أن  اإلســـالمية،  احلـــركات 
واإلصالح ”يأتي في إطار املساندة املوضوعية، 

لدعاة من ميثلون نفس توجه احلركة“. 
ويحاول حزب العدالـــة والتنمية أن يظهر 
أنـــه في خالف مع حركـــة التوحيد واإلصالح، 
وأنها منفصلة عنه، وهذه تقية لدى التنظيمات 
اإلخوانيـــة تســـمح للحزب بتقـــدمي التنازالت 
وممارســـة التقيـــة لالندمـــاج فـــي املنظومـــة 

احلزبية والسياسية.
في املقابل يطلق للجمعيات الدعوية العنان 
بتقدمي فتاوى ومواقف متشـــددة للحفاظ على 
شـــعبيتها لتكون خزانا انتخابيا للحزب وقت 

احلاجة.

إخوان المغرب يعلنون 
دعمهم للعودة والقرني

سعد الحديثي
ال يوجد حديث وال مبرر 

الستخدام القوة 
في قضية كردستان

مصالح سياسية وراء تخلي شل عن حقل مجنون
ص ١١

باتجاه بغداد أم أربيل؟

آيفون يدخل عهدا جديدا بعد مرور عشرة أعوام مؤتمر لندن.. قطر في عالم مختلف
ص ١٠ص ٧



} بريوت - يشـــهد لبنان اليوم صراع إرادات 
بني جبهة تعمل على تقوية اجليش واألجهزة 
األمنية وأخرى تقف على اجلهة املقابلة وترى 
أن حتقيق ذلك يقّوض مصاحلها وطموحاتها 

التي تتجاوز حدود البالد.
ويتصدر رئيس احلكومة ســـعد احلريري 
العســـكرية  للمؤسســـتني  الداعمـــة  اجلبهـــة 
واألمنية، وترجم ذلـــك في حتركاته في الفترة 
األخيـــرة لتعزيز قـــدرات اجليش لوجســـتيا 
وتســـليحيا، وكانـــت آخـــر محطاتـــه في هذا 
املسار روسيا التي دعاها إلى مد يد املساعدة 
للجيـــش واألجهـــزة األمنيـــة اللبنانيـــة فـــي 

معركتهما ضد اإلرهاب.
والتقى احلريـــري األربعاء في ختام زيارة 
بدأهـــا االثنني إلى روســـيا الرئيس فالدميير 
بوتـــني وذلك في مقـــر الرئاســـة الصيفي في 
سوتشـــي، حيـــث بحـــث معـــه ســـبل تعزيـــز 
التعـــاون بـــني البلدين خاصة علـــى الصعيد 

العسكري.
وأعرب احلريري، في هذا اللقاء الذي جاء 
تتويجـــا للقـــاءات جمعته مـــع كل من رئيس 
احلكومة دميتري ميدفيديف ووزير اخلارجية 
ســـيرغي الفروف، عن أمله بأن يرتقي التعاون 
العســـكري بني لبنان وروســـيا إلى مســـتوى 

العالقات السياسية.
ووصف احلريـــري زيارته لروســـيا بأنها 
”مهمـــة في هـــذه املرحلة احلساســـة والدقيقة 
التـــي متر بهـــا املنطقة، خصوصـــا في ضوء 
لألزمـــة  حـــل  إليجـــاد  اجلاريـــة  االتصـــاالت 
الســـورية، وحمايـــة لبنـــان مـــن تداعياتهـــا 
الســـلبية“، حســـبما ذكر مكتب رئيس الوزراء 
اللبنانـــي في بيـــان. وكان اجليـــش اللبناني 

قـــد خاض مؤخرا معارك حاســـمة ضد تنظيم 
داعـــش، انتهـــت بالقضـــاء علـــى األخير في 

املنطقة احلدودية بني سوريا ولبنان.
ورغم هذا االنتصار الذي بدا فاقدا لنكهته 
جراء مـــا رافقه مـــن ضجيـــج، إال أن اجليش 
اللبنانـــي ما يـــزال في حاجة ألســـلحة نوعية 
جتعله قادرا مبفرده علـــى تولي مهمة حماية 

لبنان إزاء التحديات التي تواجهه.
ويحاول احلريري خـــالل واليته فتح أفاق 
لتعاون عســـكري مع قوى صارت رقما صعبا 
فـــي املعادلـــة الدوليـــة على غرار روســـيا مع 
الســـعي إلـــى تكريس التحالف مـــع اجلانبني 

األميركي والفرنسي على وجه اخلصوص.
وكان رئيس الـــوزراء اللبناني قد زار قبل 
أســـابيع قليلة كل من واشنطن وباريس حيث 
ركزت املباحثات على تطوير قدرات املؤسســـة 
العســـكرية، فضال عن استكشاف ما يخطط له 
في الغرف املغلقة حيال امللف السوري بالنظر 
إلى انعكاســـات ذلـــك احلتمية علـــى الوضع 

الداخلي اللبناني.
ويرغـــب احلريـــري فـــي احلصـــول علـــى 
تطمينـــات بـــأن ما يحـــاك بعيدا عـــن اإلعالم 
بخصوص سوريا ال بد أن يأخذ بعني االعتبار 
حساسية الوضع في لبنان، خاصة وأن هناك 
طرفـــا لبنانيا حاضـــرا بقوة فـــي البلد اجلار 

وهو حزب الله.
وبـــات احلزب على ضـــوء اإلجنازات التي 
حققها محوره في سوريا يتصرف من منطلق 
الطرف املنتصر وأن على اللبنانيني اخلضوع 

إلى هذا الواقع.
وذهـــب احلـــزب فـــي تكريـــس هـــذا األمر 
حد ســـرقة انتصـــار اجليش في جـــرود القاع 
ورأس بعلبـــك، عبر حملة إعالمية وسياســـية 
الفتـــة للترويـــج إلى أنه لـــوال مشـــاركته في 
املعركة والصفقة املشـــبوهة التـــي عقدها مع 
داعش، ملا اســـتطاع اجليش أن يحسم املعركة 
بســـرعة كبيـــرة، ولـــكان رمبا دخـــل في حرب 
الرســـمية  اجلهـــات  وتدخلـــت  اســـتنزاف. 

اإليرانيـــة في اجلوقة الدعائيـــة للحزب حيث 
قـــال أمني املجلـــس األعلى لألمـــن القومي في 
إيران علي شـــمخاني الثالثاء ”إن اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية وسوريا تدعمان إجراءات 
حـــزب الله في تطهير لبنـــان من دنس عناصر 
داعـــش اإلرهابية، ولـــوال قدرة احلـــزب لكان 
لبنان اليوم يستضيف إرهابيي داعش من كل 

أنحاء العالم“.
وأكـــد شـــمخاني أن احلكومـــة واجليش 
والشـــعب في لبنان مدينون للتضحيات التي 

قدمها حزب الله.
ولـــم يقف حزب اللـــه عند نســـب اإلجناز 
األكبر في حترير اجلرود له حيث تتهمه اليوم 
أطراف سياسية بالوقوف خلف إلغاء مهرجان 
مخصص لالحتفـــاء باجليش كان مقررا عقده 
في ساحة الشهداء اخلميس، في خطوة الهدف 
منهـــا تقزمي ما حققته املؤسســـة العســـكرية، 
وأيضا خلشـــيته أن تكون هذه املناسبة منبرا 
يتنافـــس فيه خصومـــه على إلقـــاء خطابات 
تطالـــب بضـــرورة أن يكـــون اجليـــش اجلهة 
الوحيدة املخولة بحماية لبنان، وأيضا أهمية 

نزح سالح احلزب.
وردا على إلغاء االحتفال غّرد رئيس حزب 
القوات سمير جعجع عبر ”تويتر“ قائال ”واآلن 
أصبحنـــا فـــي حاجـــة لتحقيق حول أســـباب 
إلغـــاء احتفال النصر الذي كان اللبنانيون في 
انتظاره لالحتفال بانتصـــار اجليش ومنطق 

الدولة في معركة فجر اجلرود“.
واعتبـــر عضـــو كتلـــة الكتائـــب اللبنانية 
النائب ندمي اجلميل أن ”إلغاء احتفال النصر 
يعنـــي أننا أصبحنا في وطن ال يحق جليشـــه 
االحتفال بنصره، إنه إرهاب وترهيب الدويلة، 

وتلكؤ بعض الداخل بأبهى صوره“.
وكانت وزارتـــا الدفاع والســـياحة اللتان 
نظمتـــا املهرجان االحتفالي قد أعلنتا في بيان 
مقتضب عن تأجيله إلى إشعار آخر لـ“أسباب 

لوجستية“.

وهنــــاك قناعــــة لــــدى خصوم حــــزب الله 
بــــل وحتــــى مؤيديه بأنــــه ال يرغــــب بالتأكيد 
فــــي أن يكــــون هناك جيــــش قوي فــــي لبنان، 
ألن ذلك سيعني ســــحب الذرائع التي يقدمها 
لتبرير متســــكه بسالحه، فضال عن أن داعمته 
إيــــران تريــــد أن يبقى هــــو الطــــرف املهيمن 
علــــى هذا البلــــد، لتكريس نفوذهــــا واحلفاظ 

علــــى موقــــع مطــــل علــــى البحــــر األبيــــض 
املتوسط.

وتقول أوســــاط سياسية معارضة للحزب 
”لألســــف هناك البعض من األطراف اللبنانية 
ذات املشــــارب املختلفة تراهن على احلزب في 
حمايتها، رغم تشــــدقها ليال نهــــارا بضرورة 

الدفاع عن الدولة وسيادتها“.

صراع غير متكافئ بين داعم للجيش اللبناني ومراهن على حزب الله
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[ الحريري لبوتين: نحن نحتاج إلى دعم عسكري  [ الجيش اللبناني ممنوع من االحتفال بنصره
يتحرك رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري على أكثر من مستوى لتوفير الدعم للجيش 
واألجهزة األمنية وآخر حتركاته في هذا اإلطار قادته لروسيا، وعلى املقلب اآلخر يسجل 
ســــــعي من حزب الله إلى طمس جهود اجليش والتشــــــكيك في قدراته من خالل مزاحمته 

في انتصاراته العسكرية.

} دمشــق - بـــات احلديـــث عن إعـــادة إعمار 
سوريا يأخذ زخما أكبر في األيام األخيرة، مع 
تواتر األنباء عن صفقة كبرى في األفق إلنهاء 

الصراع في هذا البلد.
وتسعى روسيا وإيران حليفتا النظام ألن 
يكون لهما نصيب األســـد مـــن صفقات إعادة 
اإلعمار كإحدى املكافآت لهما على دعمهما له.

ووقعت دمشـــق وطهـــران عـــدة اتفاقيات 
لتحسني إنتاج الكهرباء وتوزيعها في سوريا 
في املناطـــق التي دمرتها احلرب، وفق ما علم 
األربعاء مـــن مصادر متطابقـــة. وقالت وكالة 
األنباء السورية الرســـمية إن هذه االتفاقيات 

وقعها وزيـــر الكهرباء الســـوري محمد زهير 
خربوطلي، وستار محمودي املسؤول بالنيابة 

عن وزارة الكهرباء اإليرانية.
وتشـــمل االتفاقيات ”التجهيزات وشـــبكة 
الهاتف ومحطات توليد الكهرباء“ بحســـب ما 

نقل موقع الوزارة اإليرانية عن محمودي.
وأضاف ”أن الشـــركات اإليرانية مستعدة 
للقيام بهذه املهمة ونحن سندعمها (..) وتبلغ 

قيمة التعاقدات مئات املاليني من اليورو“.
وبحســـب الوكالـــة الســـورية فـــإن هـــذه 
املشاريع تشمل خصوصا محطة توليد كهرباء 
جديدة في الالذقية (شمال شرق سوريا) بقوة 

450 ميغاوات، وبناء وإصالح محطات حرارية 
في بانياس وحلب وحمص.

وكانـــت إيران شـــيدت خصوصـــا محطة 
جندر بحمص التي خطف منها عدة مهندسني 
إيرانيـــني فـــي 2011 و2012 من قبل مســـلحي 

املعارضة وحجزوا ألشهر قبل اإلفراج عنهم.
ووقعت ســـوريا فـــي يناير 2017 سلســـلة 
اتفاقيات مع إيران منحت ملستثمرين إيرانيني 
اســـتغالل منجم الفوسفات اجلنوبي ورخصة 
شبكة هاتف جوال وإقامة مرفأ نفطي بحري.

وتعتبـــر إيران الداعم اإلقليمي األساســـي 
لنظام األســـد، وكان لها دور رئيسي في تدمير 

ســـوريا، وإعادتهـــا لقـــرون خلـــت. وفي وقت 
ســـابق أعلنت موســـكو نيتها إلرســـال أربعة 
آالف طن من مواد ومعدات البناء إلى ســـوريا 
للمســـاعدة في ”إعادة إعمـــار البنية التحتية 
األساسية في املناطق احملررة من اإلرهابيني“.
وتتضمـــن تلك املســـاعدات ألفـــي طن من 
أنابيب املياه احلديدية ومئـــات الكيلومترات 
مـــن كابالت الضغـــط العالي التـــي يتم نقلها 
حاليا عبر القطار إلى ميناء في جنوب روسيا 

متهيدا إليصالها إلى سوريا.
ويسعى النظام وحلفاؤه إلى إقصاء الدول 

الغربية من أي دور في إعادة إعمار سوريا.

إيران وروسيا تحتكران إعادة إعمار سوريا بعد تدميرها

لقاء جس النبض

} القاهــرة  - أكـــدت مصـــادر مصريـــة قدوم 
وفد من حركـــة فتح إلى القاهرة، غدا اجلمعة، 
لالطالع مباشرة على ما توصلت إليه احلكومة 
املصريـــة مع حماس بشـــأن ملـــف املصاحلة 
الفلســـطينية، ويضم الوفد عـــددا من قيادات 
احلركـــة، في مقدمتهم، عزام األحمد وحســـني 

الشيخ وروحي فتوح.
ونفـــى مصـــدر أمنـــي لـ“العـــرب“ فرضية 
حدوث لقاء مشـــترك بني وفـــدي فتح وحماس 
في القاهرة، ملمحا إلى أن ”الظروف لم تنضج 

بعد للوصول إلى هذه اخلطوة حاليا“.
وقـــال إن وفد حمـــاس بقيادة إســـماعيل 
هنية رئيس املكتب السياسي للحركة، سينهي 
زيارته للقاهرة اخلميس، وســـيغادر كل عضو 
فـــي الوفد، حســـب محل إقامته، إلـــى غزة أو 

غيرها.
وكان ناصـــر القدوة عضو اللجنة املركزية 
لفتـــح قد اشـــار، األربعاء، إلـــى أن حركته ”لم 
تتلق بعد أي مبادرة مصرية بشـــأن املصاحلة 

مع حماس“.
وقالت حمـــاس إنها قّدمت ملصـــر رؤيتها 
اخلاصة بإنهاء االنقسام الفلسطيني، وإجناز 

ملف املصاحلة.
وتعمل القاهرة على تقريب املســـافات بني 
القوى الفلســـطينية املختلفـــة، وثّمنت الدور 
الـــذي يقوم بـــه محمد دحـــالن زعيـــم التيار 
اإلصالحـــي في مجـــال املصاحلـــة، الفتة إلى 
أن دوره حيـــوي خالل الفترة املقبلة، وســـوف 
يشرف على صندوق معني بصرف االحتياجات 

الالزمة لقطاع غزة، سيتم تدشينه قريبا.

وأكد حازم قاســـم، املتحدث الرسمي باسم 
احلركـــة أن حماس على اســـتعداد ”للجلوس 
الفوري مع قيادة حركة فتح، حلل كل القضايا 

العالقة في ملف املصاحلة“.
ولم تســـتبعد مصـــادر دبلوماســـية قيام 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) 
بزيـــارة القاهـــرة ولقـــاء الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، خالل فتـــرة تواجد وفـــد فتح في 
مصـــر، وقبـــل توجه كالهمـــا إلـــى نيويورك 

حلضور اجتماعـــات األمم املتحدة، التي تعقد 
خالل الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر اجلاري.

وحاولت حمـــاس التنصل من مســـؤولية 
التعثـــر الذي يواجهه ملـــف املصاحلة ورميه 
علـــى عاتق أبومازن وحـــده، عندما ذهبت إلى 
أن ”إجناز املصاحلة يتعلق بقرار من الرئيس 
الفلســـطيني، وزعيم حركـــة فتح“، في معرض 
حديثها عـــن نيتها حل اللجنة التي شـــكلتها 

إلدارة قطاع غزة.

ويرى أحمد فـــؤاد أنـــور اخلبير املصري 
في الشـــؤون الفلســـطينية، أن حماس تتحمل 
املتكـــررة  اإلخفاقـــات  فـــي  األكبـــر  اجلانـــب 
للمصاحلة، بســـبب مناوراتهـــا املعتادة، فهي 
تتحـــدث عن املصاحلـــة عندما تكـــون بحاجة 
إلى احلديث عنها، وتتنصل منها إذا حتسنت 

أمامها األمور السياسية.
وأوضح لـ“العرب“ أن جميع القوى تتحمل 
مســـؤولية التعثـــر الـــذي تواجهـــه القضية 
الفلسطينية، من زوايا مختلفة، غير أن حماس 
حتمل على عاتقها اجلانـــب األكبر منها، فهي 
لطاملـــا درجت على االســـتفادة مـــن تناقضات 
املشهد الفلســـطيني، وتوظيفه بالطريقة التي 
تخدم مصاحلها وأيديولوجيتها، دون اعتبار 
للمخاطر االستراتيجية التي حتيق بالقضية.

وأعـــرب أنـــور، عن عدم تفاؤلـــه باخلطاب 
الـــذي تبناه وفد احلركة في القاهرة، الفتا إلى 
أن ”خطـــاب حمـــاس مفتعل، ويحـــاول ضرب 
عصافير سياسية عدة بحجر واحد“، والعبرة 
باخلطـــوة التاليـــة، فعندمـــا يغـــادر وفدهـــا 
مصر قد يتغير اخلطاب ويعـــود إلى رماديته 
املعهودة التي حتمل دالالت كثيرة ومتناقضة.

وأبدت حماس اســـتعدادها حلـــل اللجنة 
املســـؤولة عـــن إدارة شـــؤون غـــزة، ومتكني 
حكومـــة الوفـــاق للقيـــام مبهامها فـــي غزة، 

وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويعتقـــد البعـــض مـــن املراقبـــني أن وفاء 
حمـــاس بحل هذه اللجنة ســـوف يعطي دفعة 
جيـــدة ملناقشـــة ملـــف املصاحلـــة، ويشـــجع 

أبومازن على االنفتاح جزئيا عليها.

الغموض يعتري ملف املصالحة بني فتح وحماس

مصالحة على ورق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح الفلسطينية عزام األحمد أنه ”لن 
تكون هناك أي لقاءات أو حوارات مع 
وفد حماس إال بإعالن األخيرة بشكل 

واضح حل اللجنة اإلدارية وتمكين 
حكومة الوفاق من أداء عملها في 

قطاع غزة وااللتزام المبدئي بإجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس 

وطني“.

◄ ُقتل جنديان من الجيش المصري، 
األربعاء، إثر هجوم مسلح على حاجز 

عسكري بمحافظة شمال سيناء (شمال 
شرق)، وفق مصدر أمني.

◄ داهمت قوة من مخابرات الجيش 
اللبناني، األربعاء، بلدة ”عرسال“ 

شرقي البالد، واعتقلت 4 مطلوبين 
بتهمة انضمامهم إلى تنظيمات 
إرهابية، بحسبما ذكرت الوكالة 

الرسمية لإلعالم.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان، إن القوات الحكومية السورية 

ألقت 4 آالف و568 برميال متفجرا، في 
أنحاء متفرقة من البالد، خالل األشهر 

الثمانية األولى من 2017.

◄ اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، أنه حال اندلعت حرب 

جديدة على الحدود الشمالية، فإنها 
ستنتهي بنصر إسرائيل، وفق صحف 

إسرائيلية.

◄ ذكرت الرابطة الروسية للشركات 
األربعاء  السياحية ”توربوموش“ 
أن البرلمان المصري عرض إلغاء 

تأشيرات دخول المواطنين الروس 
مؤقتا.

◄ دعت لجنة شعبية فلسطينية 
األربعاء إلى ضغط دولي لرفع الحصار 
اإلسرائيلي عن قطاع غزة عقب توصية 
للبنك الدولي بغرض تحسين االقتصاد 

الفلسطيني.

باختصار

أخبار
{نحذر من تحول مكتب مفوض األمم املتحدة لحقوق اإلنســـان (زيد بن رعد الحســـني) إلى بوق 

ملنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية}.

السفير عمرو رمضان
مندوب مصر لدى األمم املتحدة

{زيارة رئيس الوزراء اللبناني ســـعد الحريري إلى موســـكو كانت ممتازة، وستكون لها تداعيات 

إيجابية، ستنعكس قريبا من خالل دعم روسيا للبنان على األصعدة كافة}.

ميخائيل بوغدانوف
مساعد وزير اخلارجية الروسية لشؤون الشرق األوسط

سمير جعجع:

اآلن أصبحنا في حاجة 

للتحقيق حول أسباب إلغاء 

احتفال النصر

نديم الجميل:

أصبحنا في وطن ال يحق 

لجيشه االحتفال بنصره، 

إنه إرهاب وترهيب الدويلة



} املنامــة – أكـــد مراقبـــون أن إعـــادة هيكلـــة 
المنظومة األمنية في البحرين ســـتمكن وزارة 
الداخليـــة على وجه التحديد مـــن التركيز أكثر 
علـــى مكافحة اإلرهـــاب، بهـــدف التصدي لكل 

محاوالت خارجية لزعزعة استقرار الدولة.
وأصـــدر العاهل البحرينـــي الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة مرســـوما الثالثـــاء، بإعادة 
تنظيـــم جهـــاز األمـــن وتعييـــن الفريـــق عادل 
الفاضل على رأس الجهاز، كما أصدر مرسوما 
آخر بتعيين الشـــيخ طالل بن محمد بن خليفة 

آل خليفة نائبا لوزير الداخلية.
ويعتبر المتابعون أن جهاز األمن البحريني 
يقـــوم منذ عقـــود طويلة بالـــدور المحوري في 

جهـــود المنامـــة للتغلـــب علـــى االحتجاجات 
وأعمال العنف التي يثيرها الشيعة المدعومون 

من إيران بين الفينة واألخرى بالبالد.
وتشـــهد البـــالد اضطرابـــات متقطعة منذ 
انهاء حركة احتجاج فـــي فبراير 2011 تحولت 

في ما بعد إلى أعمال عنف وشغب.
وفـــي مواجهـــة تلـــك األحـــداث، أصـــدرت 
باإلعـــدام بحق  البحرينيـــة أحكاما  المحاكـــم 
العديـــد مـــن المتهميـــن، وأحكامـــا بالســـجن 
لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق 

متورطين بتهمة تشكيل خاليا إرهابية.
ويعتقـــد على نطاق واســـع أن إيران، التي 
تحمـــل تاريخـــا طويـــال فـــي دعـــم الجماعات 

الطائفية والمتطرفة بالبحرين، هي المسؤولة 
عن الهجمات التي تنفذها المجموعات الموالية 

لها في البالد.
وتقول الســـلطات البحرينية إن المعارضة 
تســـعى منذ ســـنوات لإلطاحة بالملكية بالقوة 
وتتهـــم طهـــران بالتـــورط في هجمـــات فتاكة 

تتعرض لها قوات األمن.
وظهرت قطر على خـــط األزمة مع البحرين 
منـــذ أن قطعت المنامة عالقتها الدبلوماســـية 
مع الدوحة مطلع يونيـــو الماضي، في تحالف 
رباعـــي تقوده الســـعودية ويضـــم أيضا دولة 
اإلمارات ومصر، بسبب التحريض على تغيير 

نظام الحكم بالبالد.

وتنفي المنامة، التي تســـتضيف األسطول 
األميركي الخامـــس كل مزاعم المعارضة بأنها 
تهمش الشيعة اقتصاديا وتعمل على إقصائهم 

من التمثيل بالمناصب الحكومية.
وكثفـــت البحرين مـــن إجراءاتهـــا األمنية 
ضد المخربين وحظرت جماعتين سياســـيتين 
رئيســـيتين وأســـقطت الجنســـية عـــن الزعيم 

الروحي للشيعة الشيخ عيسى قاسم .
وحـــذرت وزارة الداخليـــة في وقت ســـابق 
بأنها ”ستتصدى بموجب الضوابط القانونية 
المقـــررة ألي تجمعـــات أو دعـــوات تحريضية 
تحث على ضرب االستقرار وإحداث الفرقة في 

المجتمع البحريني“.

} أبوظبي – بدأت القوات المسلحة اإلماراتية 
فـــي االســـتعداد لتنظيم النســـخة الثانية من 
والمقرر  العرض العســـكري ”حصن االتحاد“ 
انطالقـــه في الثالث مـــن نوفمبـــر المقبل في 
إمارة الشـــارقة، وفق ما ذكـــرت وكالة األنباء 

اإلماراتية األربعاء.
ويقـــول مراقبون إن اإلمـــارات تعمل على 
إرسال إشارات قوية عبر ”حصن االتحاد“ لكل 
من يحاول المســـاس من اســـتقرارها وأمنها، 
في إشارة إلى قطر، التي سعت إلى التدخل في 
الشـــؤون الداخلية لعدد مـــن الدول الخليجية 

وال سيما البحرين ودول عربية أخرى.
للقـــوات  العســـكري  العـــرض  وســـيبرز 
المســـلحة القدرات المميزة التـــي تتمتع بها 
القوات المســـلحة عقيـــدة وتجهيـــزا وعتادا 
وتدريبـــا للدفاع عـــن مصالح الوطـــن العليا 
وأمنه الوطني بالتعـــاون الوثيق مع األجهزة 

األمنية األخرى في مختلف إمارات الدولة.
ويســـلط العرض العســـكري، وهو الثاني 
من نوعه في البالد بعد العرض الذي شـــهدته 
العاصمـــة أبوظبي في شـــهر مارس الماضي، 
الضوء على المهنيـــة العالية التي يتمتع بها 

منتسبو القوات المسلحة.
وأكد العميد الركن محمد ســـعيد الجابري 
رئيس اللجنة المنظمة للعرض العســـكري أن 
”حصن االتحـــاد“ في نســـخته الثانيـــة يأتي 
منســـجما مـــع روح االتحـــاد وقيـــم الوحدة 

واالستقرار والتضامن الذي تعيشه اإلمارات.
وقـــال إن ”مـــا تمثلـــه قواتنـــا المســـلحة 
الباســـلة من عقيدة عســـكرية راسخة وكوادر 
مواطنـــة مدربـــة ومؤهلـــة وأحـــدث تقنيـــات 
التســـليح فـــي العالم أصبحت بال أدنى شـــك 
من أهم ركائز أمن الوطن واســـتمرار مسيرته 

النهضوية الشاملة“.

وأشـــار الجابـــري إلـــى أن العـــرض يبرز 
تطـــور مســـتويات األداء الرفيعـــة فـــي تنفيذ 
الخطط العســـكرية والتخطيط االســـتراتيجي 
للقوات المســـلحة، فضال عن القدرات القتالية 

لمنتسبيها على حد السواء.
ومن المتوقع أن تشـــارك فـــي هذا العرض 
الضخم وحدات عسكرية مختلفة تقوم بعملية 

إنقـــاذ لرهائـــن مفترضيـــن في عـــرض البحر 
مســـتخدمة أحـــدث المروحيـــات العســـكرية 
والطائرات المقاتلة النفاثة وغواصات بحرية 
تمتـــاز بأعلـــى معاييـــر التقنيات العســـكرية 

الحديثة.
وســـتتخلل العمليـــات العســـكرية الجوية 
والبحرية عدة مداهمات حية على األرض، حيث 
ســـتقدم صورة واقعية للقـــدرات واإلمكانيات 

القتالية للقوات المسلحة في دولة اإلمارات.
وحدات  وينفـــذ عرض ”حصـــن االتحـــاد“ 
رئيســـية من القوات البرية والبحرية والجوية 
المســـلحة  القـــوات  فـــي  الرئاســـة  وحـــرس 
اإلماراتية إلظهار القدرات العسكرية الضاربة 
والقادرة علـــى القيام بمهام التدخل الســـريع 

بمرونة وكفاءة عاليتين.
وســـتتيح القيادة العامة للقوات المسلحة 
واللجنـــة المنظمـــة الفرصـــة أمـــام الجمهور 
لمشـــاهدة عرض حي ومباشـــر عبر شاشـــات 
عمالقة سيتم تثبيتها في محيط المكان، حيث 
يجســـد القدرات العالية التـــي تبديها القوات 
المســـلحة اإلماراتيـــة من أجل حمايـــة البالد 
ومواطنيهـــا والمقيميـــن علـــى أرضهـــا، وفق 

الجابري.
وتشـــارك دولـــة اإلمـــارات بقوة عســـكرية 
ضمن التحالف العســـكري العربي الذي تقوده 
السعودية في اليمن إلعادة الشرعية للحكومة 

التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي.

صالح البيضاين

} صنعــاء – تشـــهد كواليـــس مجلـــس حقوق 
اإلنســـان في جنيـــف معركة سياســـية صامتة 
بـــني االنقالبيني واحلكومة الشـــرعية، على إثر 
مطالبات مشبوهة تتبناها العديد من املنظمات 
اليمنيـــة والدولية احملســـوبة علـــى احلوثيني 
وإيـــران في ما يتعلق بانتهاك حقوق اإلنســـان 

في اليمن.
وتهـــدف تلك املبادرات لتعطيل عمل اللجنة 
الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان 
التي شـــكلها الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي وباشـــرت عملها على الفور للتحقيق في 

االنتهاكات في اليمن.
وقال حسني املشدلي عضو اللجنة الوطنية 
للتحقيـــق في ادعاءات انتهاك حقوق اإلنســـان 
في اليمن الذي يشـــارك فـــي اجتماعات مجلس 
حقوق اإلنســـان فـــي جنيـــف لـ“العـــرب“، إن 
”املطالـــب ليســـت جديـــده وســـبق أن طرحتها 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان في العامني 

املاضيني“.
وطالب املشدلي املفوضية الدولية بأن تكون 
أكثـــر مهنيـــة وحيادية هذا العـــام وأن تتعامل 
بإيجابيـــة مـــع اإلجناز الـــذي حققتـــه اللجنة 

الوطنية في التحقيق مبلفات االنتهاكات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التي شكلها 
هـــادي متكنت خالل فترة قياســـية مـــن التقدم 
فـــي العديد من امللفات، في مـــا يتعلق بالرصد 
والتوثيق والتحقيق، كمـــا أنها انتهت مؤخرا 
مـــن إجنـــاز تقريرهـــا الثالث حـــول انتهاكات 

حقوق اإلنسان بالبالد.

ويتضمن التقرير ما توصلـــت إليه اللجنة 
مـــن نتائج في الكثير من حوادث االنتهاك التي 
قامت بها األطراف املختلفة سواء في االنقالب 

أو الشرعية.
الصحافـــي  العليـــي،  همـــدان  ويقـــول 
املتخصص في الشؤون اإلنسانية إن مثل هذه 
اللجان ال يتم تشـــكيلها إال فـــي حالة النزاعات 
التي تكون بني جماعات مسلحة وتشهد ارتكاب 

مذابح وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.
أن املطالبة  واعتبر في تصريـــح لـ“العرب“ 
بوجـــود مثل تلـــك اللجـــان التي يطالـــب بها 
احلوثيون في مثل هذا الظرف ماهي إال محاولة 
سياسية ذات طابع حقوقي الستهداف الشرعية 

اليمنية واملساواة بينها وبني االنقالب.
وقـــال العليـــي إن ”تلـــك األمور ســـتتحول 
في مرحلـــة ما إلى شـــكل من أشـــكال االبتزاز 

السياسي وحتى املالي“.

وكشـــف أنه كانت هناك نية مبيتة إلفشـــال 
اللجنـــة الوطنيـــة منـــذ اليوم األول إلنشـــائها 
بهدف تشـــكيل جلنة دوليـــة والتي حتى لو مت 
إنشـــاؤها لن تكون ذات جدوى إال للضغط على 
احلكومة الشـــرعية والتحالـــف العربي للقبول 

بأي حلول سياسية ال حتقق طموح اليمنيني.
ويرى متابعون أن عمل اللجنة الدولية غير 

ممكن في اليمن حتى من الناحية الفنية.
ولفت الصحافي اليمني املتواجد في جنيف 
حلضور اجتماع مجلس حقوق اإلنسان إلى أن 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية ســـبق أن 
اعتـــرف بعدد مـــن عمليات القصـــف اخلاطئة 
وبعضها يتم التحقيق فيها وجزء آخر مت البت 

في تفاصيلها.
وال يرى داعيا إلنشـــاء جلنة حتقيق دولية 
فـــي ظل وجود جلنة حتقيق وطنية دونت حتى 
اآلن أكثر مـــن ١٧ ألف حالة انتهـــاك منذ بداية 

األحداث رغم الصعوبات التي تواجهها وخذالن 
املجتمع الدولي وعدم دعمه لهذه اللجنة.

جنيـــف  فـــي  الســـعودي  الســـفير  وقـــال 
عبدالعزيز الواصل األربعاء، إن بالده ”تســـعى 
حلل وسط بشـــأن قرار مجلس حقوق اإلنسان 

حول اليمن“.
وأكد أن الوقت ليس مواتيا إلجراء حتقيق 
دولي مســـتقل فـــي انتهاكات حقوق اإلنســـان 
باليمـــن امتثاال لطلـــب مفـــوض األمم املتحدة 

حلقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد احلسني.
كما شـــكك فـــي األرقام التـــي وردت بتقرير 
مفـــوض حلقـــوق اإلنســـان، مؤكدا أنهـــا غير 
دقيقة. وقال إن ”املسلحني احلوثيني ميارسون 
األعمـــال احلربيـــة بالـــزي املدنـــي، وأن أغلب 
الضحايـــا املصنفني على أنهم مدنيون إمنا هم 
مـــن جنود امليليشـــيات االنقالبيـــة لكنهم بزي 

مدني“.

الحوثيون يتملصون من جرائمهم بتدويل ملف حقوق اإلنسان
[ محاوالت من االنقالبيين لتعطيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن 
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أخبار

قالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن احلوثيني 
ــــــي املتغلغل  ومــــــن خلفهم احملــــــور اإليران
فــــــي العديد من املنظمــــــات الدولية يعملون 
على التســــــويق لقرار مثير للجدل يقضي 
ــــــة حتقيق دولية فــــــي اليمن  بتشــــــكيل جلن
كبديل عن اللجنة الوطنية، بهدف ممارسة 
املزيد من االبتزاز السياسي على احلكومة 

اليمنية الشرعية والتحالف العربي.

«نجـــاح القوات الســـعودية في إحبـــاط محاوالت اســـتهداف أمن البـــالد هو امتـــداد للنجاحات 

املتواصلة التي تؤكد كفاءة رجال األمن وقدرتهم على متابعة البؤر اإلرهابية}.

حامت بن حسن املرزوقي
مدير اجلامعة اإلسالمية في السعودية

«فرحة االنتصار على مســـلحي تنظيم داعش اإلرهابي في املوصل لن تكتمل إال بضمان عودة 

النازحني والبدء في إعمار املدينة}.

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

المخاوف بادية على وجوههم

حوار السالح

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أكدت مصادر يمينية محلية 
األربعاء، أن القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي بقيادة السعودية 

تمكنت من السيطرة على مديرية 
الوضيع في محافظة أبين وطردت 

مسلحي تنظيم القاعدة منها.

◄ كشف مسؤول االتحاد الوطني 
الكردستاني في مخمور رشاد كاللي 
األربعاء، أن القوات األميركية أقامت 

قاعدة عسكرية جنوب أربيل للتنسيق 
مع القوات العراقية والبيشمركة في 

عملية تحرير الحويجة.

◄نفت مصادر حكومية كويتية 
األربعاء التقارير التي تحدثت عن 

إمكانية توقيع دولة الكويت اتفاقية 
أمنية مع تركيا، وذلك قبل ساعات 

من زيارة رئيس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك إلى أنقرة.

◄ جدد مجلس جامعة الدول العربية 
التأكيد على سيادة دولة اإلمارات 
على جزرها الثالث التي تحتلها 

إيران، وتأييد كافة اإلجراءات 
السلمية التي تتخذها أبوظبي من 

أجل استعادة سيادتها على جزرها.

◄ ُقتل ضابط رفيع في الجيش 
اليمني وثالثة جنود األربعاء، 

بقصف شنه الحوثيون وحلفاؤهم 
من القوات الموالية للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح، في مديرية موزع 
غربي محافظة تعز.

◄ قالت المفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان في العراق، لوكالة 

”سبوتنيك“ الروسية األربعاء، إن 
القوات العراقية عثرت على فتاتين 

تركمانيتين كانتا تحت سيطرة 
داعش في تلعفر وهما بحالة نفسية 

صعبة.

باختصار تزايد مخاطر اإلرهاب يفرض إعادة هيكلة جهاز األمن في البحرين

اإلمارات تستعرض قوتها العسكرية في {حصن االتحاد}

مؤتمر وارسو يفاقم 

مأزق قطر دوليا
قال محللون إن الضغوط الدولية  } وارســو – 
المتزايدة على قطر بســـبب دعمها المســـتمر 
لإلرهاب أخذت منحى تصاعديا، عشية انعقاد 
مؤتمر لندن المقرر الخميس، والذي سيناقش 
مستقبل الدولة الخليجية التي تعاني من أزمة 

حقيقية، في ظل سياساتها الخاطئة.
وشـــهد مؤتمر ”الحركة العالمية لمكافحة 
إرهـــاب قطـــر“ المنعقـــد األربعـــاء بالعاصمة 
البولندية وارســـو، إجماعا ضد قطر لتمويلها 
لإلرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول 

وخاصة جيرانها العرب.
وطرح المشـــاركون في المؤتمر، الذي جاء 
علـــى هامش مؤتمـــر منظمة األمـــن والتعاون 
بأوروبـــا، مجموعة من التوصيات التي يتوقع 

أن تفاقم من أزمة الدوحة مستقبال.
وطالب المشاركون بضرورة قطع العالقات 
الدبلوماسية والرسمية بين دول أوروبا ودولة 
قطر وبتجميد األموال القطرية في كافة البنوك 
األوروبية لمنع استخدامها في تمويل عمليات 

إرهابية.
كمـــا دعوا إلـــى تشـــكيل محكمـــة جنائية 
أوروبيـــة ”لبحـــث وحصر الجرائـــم اإلرهابية 
التـــي ارتكبتهـــا قطر بحـــق الكثير مـــن دول 

العالم“.
وشارك في المؤتمر أكثر من أربعين سفيرا 
يمثلون االتحاد األوروبـــي ودوال أخرى وعدد 
مـــن الوفود والمنظمات السياســـية في العالم 

وفي مقدمتها وفد الدبلوماسية العربية.
ومـــن المؤكـــد، وفـــق مصادر شـــاركت في 
المؤتمـــر، أن األزمة الدبلوماســـية في الخليج 
لم تعـــد مســـألة إقليمية فقط، بل بـــدأت تلقي 
بظاللها على أوروبا وربما تتوسع لتشمل دوال 
أخرى حيث تحاول أطراف األزمة كســـب الدعم 

الغربي في الخالفات القائمة بينهما.
الســـعودية  أن  إلـــى  المتابعـــون  ولفـــت 
واإلمـــارات ومصر والبحريـــن، والتي تتحرك 
دون صخب، استفادت من مشروعية مطالبها، 
ومن ثقل ملـــف التجـــاوزات القطرية وخاصة 
دعمهـــا لجماعـــات إرهابيـــة بالمـــال وتوفير 

المالذ، في كسب الداعمين لموقفها.
واعتبـــرت المصادر أن المؤتمر كان فرصة 
مهمـــة لتســـليط الضـــوء على وضـــع قطر في 
ظـــل األزمة مع دول ذات ثقل كبير في الشـــرق 
األوســـط، علـــى رأســـها الســـعودية ومصـــر 

واإلمارات.
وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن 
توّجـــه قطر نحـــو اللوبي اليهـــودي األميركي 
ســـعيا للحصول على دعم لموقفها في النزاع 
الحالـــي ضـــد الســـعودية ومصـــر واإلمارات 

والبحرين.

همدان العليي:

هناك نية مبيتة من الحوثيين 

إلفشال إنشاء اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان



صابر بليدي

} اجلزائــر - نــــأى وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة 
واألوقــــاف الجزائري محمد عيســــى، بقطاعه 
عما بــــات يعــــرف بالطائفة الكركريــــة، ورمى 
بالمسألة على الســــلطات األمنية والسياسية 
للبــــالد، في إشــــارة إلــــى دور مصالــــح األمن 
المنــــوط  والخارجيــــة،  الداخليــــة  ووزارات 
لهــــا التكفل بالملــــف على المســــتوى األمني 
أمــــام  خاصــــة  والدبلوماســــي،  والسياســــي 
الدوليــــة  الحقوقيــــة  المنظمــــات  ضغــــوط 

واإلقليمية.
وأشــــار التصريــــح إلى متاعــــب الحكومة 
الجزائريــــة، أمــــام  تنامي الطوائــــف الدينية 
والمذهبية في البالد خالل السنوات األخيرة. 
صالحيــــات الدائرة  المســــألة تتعدى  وباتت 
الوزاريــــة الواحدة، وتتطلــــب موقفا حكوميا 
المنظمــــات  انتقــــادات  لمواجهــــة  موســــعا، 
الحقوقيــــة بالدرجة األولى، وعدم الدخول في 
معارك هامشــــية، في ظل الوضع الهش الذي 

تتواجد فيه السلطات الجزائرية.
وقال عيسى ”الطريقة الصوفية الكركرية، 
مســــألة أمنية وسياســــية بامتياز مثلها مثل 
الطائفــــة األحمديــــة ليس لها عالقــــة بالدين، 
والهــــدف مــــن ورائها هــــو المســــاس بمنهج 

الوسطية واالعتدال الذي تنتهجه الجزائر“.
وأضــــاف أن ”الدولة منتبهة لهذا الوضع، 
ولقــــد تمت مراســــلة الــــوالة والمديريات عبر 
واليــــات (المحافظات) الوطن، لحماية الزوايا 
والحفاظ على ســــالمة  والكتاتيــــب القرآنية، 

النسيج االجتماعي“.
وكانت الطريقــــة الصوفيــــة الكركرية، قد 
ظهرت بشــــكل الفــــت على شــــبكات التواصل 
االجتماعي خالل شــــهر أغســــطس الماضي، 
حيث تفاجأ المتتبعــــون لصفحات افتراضية 

وتســــجيالت، تتحــــدث عــــن رســــالة وأهداف 
وممارســــات أتباع الطريقة، وتعلن عن هوية 
أتباعها انطالقا من محافظة مســــتغانم (300 

كلم غربي العاصمة).
وشــــهدت الجزائر في الســــنوات األخيرة، 
نمــــوا فطريــــا لمختلف الطوائــــف والمذاهب 
الدينية، رغم االعتقاد الســــائد في البالد، بأن 
وحدة المذهب الســــني المالكي العريق، خط 
أحمر ال يمكن التغلغل في أوســــاط أتباعه من 

الجزائريين.
المذاهــــب  أول  الشــــيعي  المذهــــب  وكان 
الدينيــــة، التــــي نافســــت التيار الســــلفي في 
البالد، حيــــث ظهرت عدة خاليــــا انطالقا من 
مدينــــة وهران (450 كلم غربــــي العاصمة)، ثم 

توسعت في مختلف محافظات الجمهورية.

واســــتفادت تلــــك الخاليــــا مــــن التــــراث 
التاريخي للفاطميين الذيــــن عمروا المنطقة، 
ومــــن الدعــــم الخفــــي الــــذي يســــديه النظام 
اإليرانــــي، فــــي تصديــــر ثورتــــه ومذهبه إلى 
القارة الســــمراء، في إطــــار مخطط لمحاصرة 

المذهب السني.
وبعيدا عن الصراع الدامي لعدة عقود بين 
أتباع المذهبين اإلباضي والمالكي في منطقة 
غردايــــة، وتورط أياد من الســــلطات في إذكاء 
الصــــراع، الــــذي أودى بحياة العشــــرات من 
الطرفين، وإلى خسائر معتبرة، أعلنت كل من 
الطائفة األحمدية ثم الكركرية، عن نفســــيهما 

تباعا في الجزائر.
للســــلطات  األمنيــــة  المعالجــــة  ورغــــم 
الجزائريــــة للملــــف، إال أن ضغوطــــا أجنبية 
تحــــت يافطــــة الحريات الجماعيــــة والدينية، 
معامالتهــــا  تلطيــــف  إلــــى  الجزائــــر  دفــــع 

تجاه هؤالء.
وكشــــف المحامــــي والناشــــط الحقوقــــي  
صالــــح دبــــوز، المكلــــف بالدفــــاع عــــن زعيم 
الطائفــــة األحمدية محمد فالي، أنه ”تم الحكم 
على فالي، بالســــجن ستة أشــــهر حبسا غير 

نافذة بمحكمة مستغانم وأنه قد أطلق سراحه 
لكونه استنفد مدة العقوبة سابقا، وأعتقد أنه 

سيطعن باالستئناف في هذا الحكم“.
وكانت السلطات األمنية قد اعتقلت فالي، 
نهاية الشــــهر المنقضي، فــــي منزل أمه بعين 
الصفــــراء والية (محافظــــة) النعامة، (جنوبي 
غرب البالد)، بســــبب حكم غيابي صدر ضده 
منذ أشــــهر، يتعلق بالنشــــاط الديني للطائفة 

األحمدية.
وتحدثــــت تقاريــــر أمنيــــة جزائريــــة، عن 
نشــــاط حثيــــث لخاليــــا المذهــــب األحمدي، 
في مختلــــف محافظــــات الجمهوريــــة، تمثل 
فــــي جمع أمــــوال وبناء مســــاجد وتأســــيس 
جمعيات خيريــــة، وحتــــى التحضير إلطالق 

قناة فضائية.
وقامت الســــلطات بتفكيــــك عدة خاليا في 
كل من سكيكدة والبليدة وضواحي العاصمة، 
ووجهت ألعضائها تهم المســــاس باالستقرار 
العام، وممارســــة نشــــاط دينــــي وخيري دون 

ترخيص من الحكومة.
وتحت ضغط المنظمات الحقوقية وبعض 
الجهــــات الدبلوماســــية، لوحــــظ تراجع الفت 
لخطاب وزارة الشؤون الدينية تجاه الطوائف 

األحمدية.
البريطانيــــة  الدبلوماســــية  ومارســــت 
واألميركية، ضغوطا على الجزائر من أجل ما 
أســــمته بـ“الحريات الدينية“، حيث استقبلت 
الســــفارتان الجزائرية في لندن وواشــــنطن، 
رسائل عتاب مبطن، انعكس بانقالب الموقف 
الحكومي، فــــي التعاطي مع ملــــف الطوائف 

والمذاهب الدينية.
وتتميــــز الطريقــــة الصوفيــــة الكركريــــة، 
بارتــــداء أتباعهــــا ألزيــــاء مزركشــــة وملونة، 
وممارسة طقوس المديح في أضرحة األولياء 

الصالحين.
وتعود تسميتها لشيخها المغربي محمد 
فــــوزي الكركــــري، وتعتمــــد علــــى مــــا يعرف 
بـ“الحضرة والخلوة واالسم األعظم والسبحة 
والســــر ومــــا يســــمى بالمرقعــــة ’المزركش‘، 
الثوب الذي يلبســــه أتباع هذه الطريقة، وهو 
ثوب من قمــــاش ملون، ويقــــوم المذهب على 

مبدأ التحقق في معرفة الله والمشاهدة“.

اجلمعي قاسمي

} تونــس - تضاءلـــت فرص إمكانيـــة تنظيم 
االنتخابـــات المحلية التونســـية في موعدها 
الُمحدد بـ17 ديســـمبر الُمقبل، وسط استمرار 
التجاذبـــات السياســـية التـــي جعلـــت هـــذا 
االســـتحقاق االنتخابـــي يتجه مباشـــرة نحو 
التأجيل مـــرة أخرى، هي الرابعـــة من نوعها 

منذ العام 2011.
وأخفقت لجنـــة التوافقـــات بالبرلمان في 
التوصـــل إلـــى صيغة توافقية حول األســـماء 
التـــي ُيفترض اعتمادها لســـد الشـــغور على 
مســـتوى تركيبـــة الهيئـــة العليا المســـتقلة 

لالنتخابات.
ويأتي هذا اإلخفاق رغم التســـريبات التي 
تـــرددت في وقت ســـابق حول وجـــود صفقة 
بين حركتي النهضة اإلســـالمية ونداء تونس 
تقضي بتسهيل إجراء االنتخابات في موعدها 
مقابل تمرير قانـــون المصالحة اإلدارية. وهو 
مـــا عززته مســـارعة رئيـــس البرلمـــان محمد 
الناصر إلـــى اإلعالن عن تنظيم جلســـة عامة 
اســـتثنائية للنظر في ســـد الشـــغور في هيئة 

مراقبة االنتخابات.
لكن قرار لجنـــة التوافقات الـــذي اتخذته 
خالل اجتماعها الذي انعقد الثالثاء، والُمتعلق 
بتأجيل النظر في مســـألة ســـد الشـــغور إلى 
إشـــعار آخر غير ُمحدد، جعل البرلمان يؤجل 
موعد الجلســـة العامة االســـتثنائية، لتتراكم 
بذلـــك عوامـــل ترحيـــل تنظيـــم االنتخابـــات 

المحلية إلى العام القادم.
وُيعتبر ســـد الشغور في هيئة االنتخابات 
شـــرطا أساســـيا إلنجاح تنظيم االستحقاقات 
فـــي موعدها. وســـبق  للرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي أن ربـــط توقيعـــه على المرســـوم 

الرئاســـي الذي يدعو فيـــه الناخبين إلى هذا 
االســـتحقاق االنتخابي، بســـد الشـــغور الذي 
تعاني منه الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
بســـبب اســـتقالة رئيســـها شـــفيق صرصار، 

واثنين من أعضاء مجلسها.
وتعالت األصوات التي ُتحذر من تداعيات 
هذا التطور الذي ُوصف بالخطير، وسط جدل 
سياســـي وآخـــر قانوني وتوقعـــات بإمكانية 
التوافق في آخر لحظة بما يفسح المجال أمام 
تنظيم هذا االســـتحقاق االنتخابي الذي طال 

انتظاره.
وفـــي تعليقه على هذه التطـــورات، اعتبر 
نبيـــل بافون عضـــو الهيئة العليا المســـتقلة 
لالنتخابات، أن تأجيل النظر في ســـد الشغور 
داخـــل الهيئة، جعل األوضـــاع تتعقد أكثر من 

أي وقت مضى.
وشـــدد علـــى أن األمور أصبحـــت صعبة 
جدا رغـــم حصول الهيئـــة العليا المســـتقلة 
لالنتخابـــات علـــى ضمانـــات مـــن الحكومة 
والبرلمان ورئاســـة الجمهوريـــة على االلتزام 

بالموعد االنتخابي، أي 17 ديسمبر القادم.
وتابـــع قائـــال ”ال انتخابـــات محليـــة في 
17 ديســـمبر الُمقبـــل إذا لم يصدر المرســـوم 
الرئاســـي بدعـــوة الناخبيـــن إلـــى صناديق 
االقتـــراع، ذلك أن العمليـــة االنتخابية برمتها 
ُمرتبطة مباشـــرة بصدور هذا المرســـوم وفقا 

للمادة 101 من القانون االنتخابي“.
وألمح بافون في تصريحاته إلى أن الوقت 
لـــم ينفد بعد بالنســـبة إلى صدور المرســـوم 
الرئاســـي المذكـــور، الفتـــا إلـــى أن تاريخ 18 
ســـبتمبر الجاري هو آخر أجل لذلك، باعتبار 
أن المرســـوم يجب أن يصدر قبل ثالثة أشهر 

من بدء عمليات االقتراع. 
غيـــر أن هذه القراءة بشـــقيها السياســـي 
والقانوني تصطدم بقراءة أخرى ترى أن آخر 
أجل لصدور المرسوم الرئاسي قد انتهى، في 
التاسع من الشهر الجاري، وبالتالي فإن موعد 
االنتخابات المحدد بتاريخ 17 ديسمبر الُمقبل 
أصبح الغيـــا. ودافع عن هذه القراءة بوجمعة 
الرميلي القيادي بحركـــة ”تونس أوال“، الذي 

إن تاريخ 17 ديســـمبر 2017  قـــال لـ“العـــرب“ 
أصبـــح الغيا بعدم توقيع رئيـــس الجمهورية 
قبل تاريخ 9 ســـبتمبر الجاري المرسوم الذي 
يدعو فيـــه الناخبيـــن للتوجه إلـــى صناديق 

االقتراع.
وأضاف أن القراءة الموضوعية والواقعية 
تدفـــع باتجـــاه القـــول إن هـــذا االســـتحقاق 
االنتخابي ”لن يتم في الموعد الُمحدد سابقا، 
أي 17 ديســـمبر المقبـــل، ليـــس ألنـــه لم يتم 
تسديد الشغور المذكور، ولم يصدر المرسوم 
الرئاسي، وإنما ألن البالد بشكل عام غير ُمهيئة 
لتنظيـــم مثل هـــذا االســـتحقاق االنتخابي“. 
وينســـجم هذا الموقـــف مع مواقـــف عدد من 
األحزاب األخرى منها الحزب الجمهوري الذي 
شـــدد في بيان لمكتبه التنفيذي على استحالة 

تنظيـــم االنتخابات في الموعد المذكور، ودعا 
رئيـــس الحكومـــة إلى فتح مشـــاورات عاجلة 
مع كل األطراف المعنيـــة بالعملية االنتخابية 

لتحديد موعد جديد لالنتخابات البلدية.
ودعـــت حركة ”مشـــروع تونـــس“ الُممثلة 
في البرلمان بــــ24 نائبا، األحزاب والمنظمات 
الوطنية إلى التشاور حول تحديد تاريخ جديد 
تنظيمها  البلديـــة، ”الســـتحالة  لالنتخابـــات 
فـــي الموعـــد الُمقرر ســـابقا أي 17 ديســـمبر 

المقبل“.
وفـــي المقابـــل، مازالـــت حركـــة النهضة 
اإلســـالمية ُتصـــّر على إجـــراء االســـتحقاق 
االنتخابـــي في موعـــده الذي حددته ســـابقا 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة لالنتخابـــات قبل 
اســـتقالة رئيســـها شـــفيق صرصـــار، بينما 

بدأت حركة نداء تونـــس تتراجع عن مواقفها 
الســـابقة التي كانت ُتدافـــع فيها عن موعد 17 

ديسمبر.
وبـــدا هذا التراجع واضحا في تصريحات 
القيادي خالد شـــوكات الذي أعرب عن أســـفه 
لتراجـــع مؤشـــرات تنظيـــم االنتخابـــات في 
إن تنظيم  موعدهـــا، حيـــث قـــال لـ“العـــرب“ 

االنتخابات في موعدها أصبح مستحيال.
االســـتحقاق  هـــذا  تأجيـــل  أن  واعتبـــر 
االنتخابـــي مـــن شـــأنه إلحـــاق األذى بعملية 
االنتقـــال الديمقراطـــي، وبصـــورة تونس في 
الخارج، داعيـــا في هذا الصـــدد إلى ضرورة 
باالســـتحقاقات  المرتبطة  المواعيـــد  احترام 
الهامـــة التـــي تمـــس مـــن جوهـــر االنتقـــال 

الديمقراطي في البالد.
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◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
من كشف وتدمير 12 مخبأ لإلرهابيين 

وحجز أسلحة ومعدات وأغراض أخرى 
بتيبازة، فيما دمرت مفرزة أخرى 4 

مخابئ ببومرداس، وذلك بحسب ما 
أعلنت عنه وزارة الدفاع الخميس.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، مع نظيره الليبي محمد 

الطاهر سيالة، مستجدات األوضاع 
قبل ”اجتماع لندن“ حول األزمة 

الليبية.

◄ جدد مجلس جامعة الدول العربية 
التزامه باحترام وحدة وسيادة 

األراضي الليبية ورفض التدخل 
الخارجي أيا كان نوعه، ما لم يكن 

بناء على طلب من المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق 

معه، معربا عن ”قلقه البالغ إزاء تجدد 
أعمال الجماعات اإلرهابية في ليبيا“.

◄ أعلن المبعوث األممي إلى ليبيا، 
غسان سالمة، أن المفوضية العليا 

لشؤون الالجئين ستكون أول وكالة 
تابعة لألمم المتحدة تعود إلى ليبيا 

بداية الشهر المقبل.

◄ تظاهر العشرات من التونسيين، 
مساء الثالثاء، بشارع الحبيب 

بورقيبة، وسط العاصمة تونس، رفضا 
إلعادة مناقشة مشروع قانون في 

البرلمان، يقول معارضوه إنه يمهد 
للعفو عن رجال أعمال.

◄ قال عضو الهيئة التأسيسية 
لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، 

البدري الشريف، إن مسوّدة الدستور 
التي أقرتها الهيئة مؤخرا، تنهي 

المرحلة االنتقالية، وتلغي االتفاق 
السياسي الموقع بالمغرب بين أطراف 

النزاع الليبي.

باختصار

تضاؤل فرص تنظيم االنتخابات المحلية التونسية في موعدها
 [ نداء تونس يتراجع عن مواقفه الداعمة إلجراء االنتخابات في ديسمبر  [ فشل التوافق حول سد الشواغر في هيئة االنتخابات

يشير فشل البرملان في التوصل إلى صيغة توافقية حول األسماء التي ُيفترض اعتمادها 
لسد الشغور على مستوى تركيبة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، باإلضافة إلى تراجع 
حركــــــة نداء تونس عن مواقفها الداعمــــــة إلجراء االنتخابات احمللية في موعدها، وإمكانية 
تأجيل هذا االســــــتحقاق االنتخابي األول منذ إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.

انضمت الطريقة الصوفية الكركرية، إلى مسلسل الطوائف الدينية واملذهبية في اجلزائر، 
ــــــالد، وتفتح جبهة أخرى  لتفاقــــــم من خطر اإلجماع واالســــــتقرار الديني والروحي في الب
ــــــى احلكومة، في معركة تأمني املجتمع، من الصراعــــــات املذهبية والطائفية، التي باتت  عل
تهدد االســــــتقرار االجتماعي في السنوات األخيرة، خاصة مع شيوع احلريات اجلماعية 

والدينية، لدى املنظمات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

«الزيـــارات الميدانيـــة لبعـــض المـــدن تهدف إلى التعـــرف على الواقـــع التنموي واالســـتثماري أخبار
بالمناطق الداخلية، وبحث سبل التعاون الممكنة في العديد من المجاالت».

أوليفيي بوافر دارفور
سفير فرنسا في تونس

«حل األزمة الليبية ال يكون إال سياســـيا عبر مصالحة وطنية شـــاملة تضم كل الجهات الفاعلة 
والمؤسسات األمنية والعسكرية في الدولة».

محمد الطاهر سيالة
وزير اخلارجية في حكومة الوفاق الليبية

الحكومة الجزائرية تتعامل أمنيا مع الطوائف الدينية

اللباس جزء من طقوسهم

التحضيرات اللوجستية ال تكفي

[ «الطريقة الكركرية} تغذي معركة السلطات مع المذاهب



رئيـــس  قـــّدم   – (فرنســا)  سرتاســبورغ   {
المفوضيـــة األوروبيـــة جون كلـــود يونكر في 
خطابه الدوري أمام نـــواب البرلمان األوروبي 
كشف حســـاب ألوضاع االتحاد بعد سنة كانت 
حافلـــة بالتحديـــات السياســـية واالقتصادية 
واألمنية تجســـدت أبرز معالمها في انســـحاب 
بريطانيـــا وأزمـــة المهاجريـــن والصعوبـــات 

االقتصادية.
وتطّرق رئيس البرلمان األوروبي في تقييمه 
إلى تعاطي مؤسسات المنظومة األوروبية مع 
محنة البريكست البريطاني والتي أسهمت في 
خلـــق ”أزمة وجودية“ كمـــا وصفها في خطابه 
العام الماضي نتيجة تصاعد حالة من التشكيك 

في مشروع االتحاد وقدرته على االستمرار.
واعتبر يونكـــر أن االتحاد تمّكن من تجاوز 
محنة الهوية التي اســـتهدفت جدوى المشروع 
الوحـــدوي األوروبي فـــي ظل تـــأزم األوضاع 
االقتصاديـــة واحتدام مشـــكلة المهاجرين مع 

تداعيات انسالخ بريطانيا عن االتحاد.
وقـــال يونكر أمـــام النـــواب األوروبيين إن 
”أوروبا انتعشـــت مجددا. أصبـــح لدينا نافذة 
علـــى فرصة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى األبد“، 
داعيا إلى ”بذل أقصى الجهود لالســـتفادة من 

هذه الديناميكية“.
وسجلت مؤشرات النمّو الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي تقّدما ملموســـا خالل األشهر 
األخيـــرة مع تراجع ملحـــوظ لمعدالت البطالة، 
بينمـــا تّمت الســـيطرة على تدفـــق الالجئين. 
ويأمل االتحاد األوروبي في أن يكون ذلك بداية 

التعافي.
وعكس خطـــاب يونكر رغبة في طّي صفحة 
بريكســـت وتجاوز مخلفاتها السلبية وذلك في 
معرض حديثه عن مســـتقبل الفضاء األوروبي 
”ســـنتقدم ألن بريكست ليس مســـتقبل أوروبا“ 

مشـــددا على أنـــه وعلى الرغم مـــن خروج أحد 
األعضـــاء، فـــإن مســـتقبل االتحـــاد يكمـــن في 

التوسع إلى غرب البلقان.
ودعا يونكـــر إلى عقد قمـــة طارئة لالتحاد 
مباشـــرة بعـــد خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 
المقـــرر نهاية مارس 2019 قائـــال ”أدعو رئيس 
مجلس االتحاد دونالد توســـك ورومانيا، التي 
ستتولى رئاســـة االتحاد في ذلك التوقيت، إلى 
تنظيـــم قمة طارئة لالتحـــاد في 30 مارس 2019 

في مدينة سيبيو الرومانية“.
وحـــول أزمـــة الهجرة، شـــدد يونكـــر على 
ضرورة تحسين وتيرة إعادة المهاجرين الذين 
ال يمكنهم الحصول على لجوء، وتعزيز الطرق 

القانونية للهجرة.
ويرى يونكر أن بنـــاء أوروبا ”أقوى وأكثر 
اتحادا“ يمّر بتعزيـــز قوتها التجارية الضاربة 
وإبرام اتفاقات مقبلة مع أستراليا ونيوزيلندا 
مع وضع ”إطار“ أوروبي لضبط االســـتثمارات 
القطاعـــات  حمايـــة  أجـــل  مـــن  األجنبيـــة 

االستراتيجية.
وبعـــد أن طرح في مـــارس الماضي ”كتابا 
أبيـــض“ يتضمن خمســـة ســـيناريوهات حول 
مســـتقبل االتحاد ومختلف آفاق التكامل تشكل 
بوادر االنتعاشـــة وتجـــاوز األزمـــات الراهنة 
فرصة ليونكر لطرح مســـار اإلصالح والتجديد 
مستفيدا من ”الرياح المالئمة“ لمسار االتحاد.

ولخـــص يونكر مالمح مشـــروعه في ثالثة 
مبادئ أساســـية هـــي الحرية والمســـاواة في 

الحقوق ودولة القانون.
ودعـــا رئيس المفوضية إلـــى تجاوز الهوة 
بين شـــرق أوروبا وغربها، معتبرا أن ”أوروبا 
لديها رئتان ويجب أن تتنفس بهما في الشـــرق 

وفي الغرب وإال ستضعف“.
وطالـــب يونكر، في ســـياق تفعيـــل احترام 
النظم والقوانين، بولندا والمجر إلى االنضباط 
بشـــأن احترام القواعـــد األوروبية في مجاالت 

استقالل القضاء والهجرة والبيئة.
وشـــدد يونكـــر أن ”الحـــق والقانون يجب 
أن يضمنهمـــا قضـــاء مســـتقل“، مؤكـــدا على 
ســـلطة محكمة العدل األوروبية لضمان تطبيق 

التشريعات األوروبية.

وتناول يونكر مسالة عدم إهمال المواطنين 
األوروبيين وخصوصـــا العاملين منهم، داعيا 
لالتحاد األوروبي لضبط  إلى ”سلطة مشتركة“ 
ســـوق الوظيفـــة. وقـــال ”فـــي اتحاد تســـوده 
المســـاواة ال يمكـــن أن يكون هنـــاك عمال من 
الدرجـــة الثانيـــة“. مطالبـــا بإنهـــاء الفـــوارق 
القائمة فـــي معايير التوظيف بين دول االتحاد 
باعتبـــار أن ”الذين يقومون بالعمل نفســـه في 

المكان نفسه يجب أن يتلقوا األجر نفسه“.
ومع بدء ســـنته الكاملة األخيرة على رأس 
المفوضية، تحـــدث يونكر عن إعـــادة بناء في 

العمق لمؤسسات االتحاد األوروبي.
وعّبـــر يونكر عن دعمه لفكـــرة تعيين وزير 
أوروبي للماليـــة واالقتصاد ورئيس لمجموعة 
اليـــورو (يورو غروب) التـــي تضم وزراء مالية 

البلدان التي تعتمد العملة الموحدة.

وبّيـــن رئيس الســـلطة التنفيذية األوروبية 
أن اليـــورو يتجـــه نحو اعتماده مـــن كل الدول 

األعضاء في االتحاد في المستقبل.
كمـــا اقترح دمـــج منصبـــه بمنصب رئيس 
المجلس األوروبي لتســـهيل ”قراءة“ المشـــهد 

األوروبي وجعله أكثر فاعلية.
األوروبيـــة  ”الفاعليـــة  إن  يونكـــر  وقـــال 
ستتعزز إذا تمكّنا من دمج رئاستي المفوضية 
والمجلـــس األوروبييـــن“. وأضـــاف أن ”قراءة 
وفهم المشـــهد األوروبي سيصبحان أسهل إذا 
قاد قبطان واحد السفينة األوروبية“. وأضاف 
أن ”وجود رئيس واحد ســـيعكس بشكل أفضل 
الطبيعـــة الحقيقية التحادنا األوروبي، كاتحاد 

دول واتحاد مواطنين على حد سواء“.
وتوقـــف يونكر عنـــد العالقات بيـــن تركيا 
وبيـــن االتحاد والتي تشـــهد تصعيدا وصداما 

سياسيا طوال األشهر الماضية مرّجحا انتهاء 
مشروع انضمام تركيا إلى الفضاء األوروبي.

عـــن  اإلفـــراج  إلـــى  تركيـــا  يونكـــر  دعـــا 
الصحافيين المســـجونين لديهـــا و“الكف عن 

إهانة القادة األوروبيين“.
وقـــال إن أي بلـــد مرشـــح لالنضمـــام إلى 
االتحـــاد األوروبـــي يجـــب أن ”يحتـــرم دولـــة 
القانون والعدالة والقيم األساســـية“. وأضاف 
أن ”هـــذا يجعـــل انضمـــام تركيا إلـــى االتحاد 
األوروبي في مستقبل قريب مستبعدا“، معتبرا 
أن هذا البلد ”ومنذ بعض الوقت يبتعد بسرعة 

كبيرة وبخطى عمالقة عن االتحاد األوروبي“.

5

{العالم ال يمكن أن يســـمح لنفسه بأن تكون الدول العظمى مثل روسيا والواليات المتحدة في أخبار

خصام ألن السالم واألمن في العالم مرتبطان بشكل كبير بهما}.

أنطونيو غوتيريش
األمني العام لألمم املتحدة

{يجـــب أن يعلـــم كيم جونغ أون بأنه إذا قام بأعمال ذات طابع عدائي ضدنا فإن الثمن ســـيكون 

انقراض كوريا الشمالية}.

جون ماكني
سيناتور جمهوري بالكونغرس
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للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أصدر الكونغرس األميركي، 
األربعاء، قرارا يدعو الرئيس دونالد 
ترامب إلى إدانة جماعات الكراهية 

وذلك بعدما واجه ترامب االنتقادات 
لرد فعله على العنف في مسيرة 

للقوميين البيض في والية فرجينيا 
الشهر الماضي.

◄ وصل 8 من طالبي اللجوء األفغان 
المرفوضين، الذين تم ترحيلهم من 
ألمانيا إلى مطار كابول الدولي في 
العاصمة األفغانية األربعاء، وهي 

أول دفعة من طالبي اللجوء المرّحلين 
منذ مايو الماضي.

◄ عقدت المحكمة العليا الباكستانية 
األربعاء أولى جلساتها حول مراجعة 

القرار الذي أدى إلى عزل رئيس 
الوزراء السابق نواز شريف من 

منصبه على خلفية اتهامات بالفساد 
وذلك بعد الطعن القانوني الذي تقّدم 

به شريف للقضاء.

◄ رفض الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي األربعاء، الكشف عن 

تفاصيل حساباته المصرفية للرد 
على اتهامات سيناتور معارض قال 

إن الرئيس يمتلك ثروة غير مشروعة.

◄ حثت منظمة العفو الدولية الهند 
على حظر استخدام البنادق التى 

تطلق كرات الرصاص الصغيرة، من 
أجل السيطرة على االحتجاجات فى 
والية جامو وكشمير، قائلة إن هذه 
األسلحة أسفرت عن قتل وإصابة 

المئات من األشخاص، كما تسّببت 
في فقدان البصر لدى العديد منهم.

◄ شّنت القوات األميركية ثالث 
غارات جوية األربعاء في الصومال، 
أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من 
جماعة الشباب المتشددة، بحسب 

ما أعلنت عنه القيادة العسكرية 
األميركية في أفريقيا.

كوريا الشمالية تسرع برامجها العسكرية ردا على العقوبات

بعد إعالن خروج بريطانيا سيعتمد 

مســـتقبل االتحاد على التوسع نحو 

البلقـــان إلضفـــاء توازن بني شـــرق 

أوروبا وغربها

◄

يونكر يستعرض حصاد عام من األزمات في االتحاد األوروبي
[ أوروبا تحاول تجاوز بريكست والتحديات األمنية واالقتصادية  [ القانون والمساواة والتوسع نحو البلقان محور مشروع اإلصالح

اســــــتعرض رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر في خطابه الســــــنوي حال االحتاد 
في ستراسبورغ األربعاء، مقّدما برنامجا طموحا ملستقبل الكتلة سياسيا واقتصاديا مع 

بداية عودة االنتعاش إليها.

نحو أوروبا قوية ومتجددة

} رانغون - ألغت مستشـــارة حكومة ميانمار 
أونغ سان سو تشي، خططا لحضور الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة في وقـــت الحق هذا 
الشـــهر، كما أعلن المتحدث باســـمها األربعاء 
وســـط انتقادات متزايـــدة للقياديـــة الحائزة 
على جائزة نوبل للســـالم على خلفية اتهامات 

بالتطهير العرقي ضد الروهينغا.
وقال زاو هتاي المتحدث باســـم مستشارة 
الدولة وزيرة الخارجية أن ”مستشـــارة الدولة 
لن تحضر الجمعية العامة لألمم المتحدة“، من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ولكنـــه أكد أن نائب الرئيس هنري فان ثيو 
سيحضر االجتماعات التي ستستمر على مدى 

األسبوع المقبل.
وأكد مصادر حكومية في ميانمار أن ســـو 
تشي ســـتتوجه  بخطاب إلى الشعب األسبوع 
المقبل للمرة األولى منذ اندالع األزمة في والية 

راخين منذ ثالثة أسابيع.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومة البورمية 
زاو هتاي لصحافيين األربعاء ”ســـتتحدث من 
أجل المصالحة الوطنية والســـالم“ في خطاب 

تلفزيوني تلقيه في 19 سبتمبر“.
وتتعرض أونغ ســـان ســـو تشـــي الحائزة 
جائزة نوبل للســـالم لسيل من االنتقادات على 
الســـاحة الدولية بســـبب صمتها بشأن القمع 
الـــذي تتعرض لـــه أقلية الروهينغا المســـلمة 
المضطهدة في البالد. وجاء قرار ســـو تشـــي 
عـــدم التوجه إلـــى نيويورك، قبل ســـاعات من 

اجتماع مغلق لمجلس األمن الدولي عقد مساء 
األربعـــاء لمناقشـــة أزمة الالجئيـــن، عارضت 
الصين خالله أي محاولة لتوجيه اللوم لنظام 
ميانمـــار، حليفهـــا االســـتراتيجي في جنوب 

شرق آسيا.
وعشـــية انعقـــاد جلســـة مجلـــس األمـــن 
برزت انقســـامات دولية بشـــأن أزمة الالجئين 

الروهينغـــا المتفاقمـــة، مـــع إعـــالن الصيـــن 
مســـاندتها للعملية العســـكرية التي انتقدتها 
واشـــنطن فيما وصفتها األمـــم المتحدة بأنها 
”تطهيـــر عرقي“ وأجبرت 370 ألفا من أبناء هذه 

األقلية على النزوح إلى بنغالديش المجاورة.
وأعـــرب المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة غينغ شـــوانغ الثالثاء عـــن التأييد 

لجهود حكومة ميانمار ”للحفاظ على الســـالم 
واالستقرار“ في راخين.

وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافي ”نأمـــل عودة 
النظام والحياة الطبيعية هناك في أقرب وقت 

ممكن“.
ويبـــدو أن التدخل الصيني يهدف إلى قطع 
الطريق على أّي محاولـــة لفرض عقوبات على 

بورما في مجلس األمن.
ويأتـــي اجتماع مجلـــس األمن بنـــاء على 
طلب بريطانيا والسويد وسط تزايد القلق إزاء 

أعمال العنف المستمرة.
واجتمع مجلس األمن خلـــف أبواب مغلقة 
في أواخر أغســـطس الماضي لمناقشة العنف، 

لكن دون التوصل لبيان رسمي.
وكانت منظمتـــا العفو الدوليـــة وهيومان 
رايتـــس ووتش قـــد وجهتـــا انتقـــادات حادة 
لمجلس األمن الدولي لفشـــله في الضغط على 
حكومـــة ميانمـــار إلنهـــاء أعمـــال العنف ضد 

مسلمي الروهينغا.
ودعا فيل روبرتســـون من منظمة ”هيومن 
مجلس األمـــن إلى تمرير قرار  رايتس ووتش“ 
للجيش في  لفرض ”حظر دولي على الســـالح“ 
ميانمـــار، رغم تأكيـــده أنه يتوقـــع بأن تخفف 

الصين من أي رد فعل أممي.
قال المقـــرر الخاص لألمـــم المتحدة حول 
حقوق اإلنســـان في ميانمـــار إن أعمال العنف 
األخيرة تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص، 

معظمهم من الروهينغا. الطريق إلى المنتظم الدولي محفوف باالنتقادات

الضغط يجبر زعيمة ميانمار على إلغاء حضور الجمعية العامة

} بيونغ يانغ – وعدت كوريا الشمالية األربعاء 
بتســـريع برامجها العســـكرية المحظورة رّدا 
علـــى العقوبات الجديدة التـــي فرضها مجلس 
األمـــن الدولي بعد التجربة النووية السادســـة 

لبيونغ يانغ.
وتبّنـــى مجلس األمن باإلجماع حزمة ثامنة 
مـــن العقوبات علـــى كوريا الشـــمالية، تفرض 
حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا 
علـــى تزويدها بمنتجات النفـــط. وقال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إن تلك العقوبات مقّدمة 

إلجراءات أقوى.
ويأتي القـــرار، الذي تّم تمريره بعد شـــهر 
فقط على حظر مجلـــس األمن الدولي صادرات 
الفحم والرصـــاص والمأكـــوالت البحرية، رّدا 

على إطالق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي 
عابر للقارات.

ونّددت وزارة الخارجية الكورية الشـــمالية 
ووصفته  بالقـــرار الجديد ”بأشـــد العبـــارات“ 
قادته الواليات  ”بالحصار االقتصادي الشامل“ 
الدولة والشعب. المتحدة، ويهدف إلى ”خنق“ 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة األنباء 
الكورية المركزية ”إنه قـــرار عقوبات آخر غير 

شرعي وشرير قادته الواليات المتحدة“.
كوريـــا  ”جمهوريـــة  البيـــان  وأضـــاف 
الديمقراطيـــة الشـــعبية ســـتضاعف جهودها 
لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البالد وحقها 
فـــي الوجـــود“. لكـــن وزارة التوحيـــد الكورية 
الجنوبيـــة وصفـــت البيان بأنه ”أكثـــر الردود 

المتواضعـــة من كوريا الشـــمالية على قرارات 
مجلس األمن“.

وتقـــول الواليات المتحدة وحلفاؤها إن من 
شـــأن تشـــديد العقوبات أن تزيد الضغط على 
كوريا الشـــمالية للتفـــاوض إلنهـــاء برامجها 

العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.
وقال ترامب ”تلك العقوبات ليست بالشيء 
الكبيـــر مقارنـــة بما يجـــب أن يحـــدث بنهاية 
المطـــاف“، معتبرا التوصل إلـــى قرار بإجماع 

األعضاء الـ15 في مجلس األمن أمر جّيد.
القـــرار الجديـــد يحظـــر تجارة األنســـجة، 
ويمنـــع شـــحنات الغـــاز الطبيعي إلـــى كوريا 
الشـــمالية، ويحدد ســـقفا من مليونـــي برميل 
سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر، ويحّدد 

شـــحنات النفط الخـــام بمســـتوياتها الحالية.
وتبلـــغ قيمة صـــادرات كوريـــا الشـــمالية من 

النسيج ما معدله 760 مليون دوالر سنويا.
ويحظـــر القرار الدولي الجديـــد على الدول 
إصدار تصاريح عمل جديـــدة للعمال الكوريين 
الشـــماليين في الخارج. وهنـــاك نحو 100 ألف 
عامل كوري شـــمالي، بحســـب الدبلوماســـيين 
األميركيين، يكســـبون أكثر من 500 مليون دوالر 
سنويا تشكل مصدر دخل لنظام كيم جونغ-أون.

ويســـمح القرار للدول بتفتيش السفن التي 
يشـــتبه في أنها تنقل بضائع محظورة لكوريا 
الشـــمالية، شـــرط حصولها أوال علـــى موافقة 
الدولـــة التـــي ترفع علمهـــا على تلك الســـفن. 

ويحظر القرار المشاريع المشتركة.

االتحاد األوروبي ينتقل من الدفاع 
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} القاهــرة - بيـــن برازافيل ولندن، تتســـارع 
جهود القوى اإلقليميـــة والدولية لدفع الفرقاء 
الليبيين إلـــى إنفاذ اتفاق الصخيرات المتعثر 
منـــذ توقيعه في ديســـمبر 2015، عبـــر إحداث 
توافق بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج 
والمشـــير خليفة حفتر قائـــد الجيش الوطني، 
المســـيطر علـــى موازين القـــوى الميدانية في 

شرق البالد وجنوبها.
لكن بات تداخل مبادرات السالم المطروحة 
وتعدد الجهات اإلقليميـــة والدولية التي تدلو 
بدلوها في هذا المســـار يعيقـــان التوصل إلى 
تسوية لألزمة ويعطالن عمل المبعوث الدولي، 
فكما قال غســـان ســـالمة، أحدث مبعوث أممي 
يســـتلم الملف الليبي، ”كثرة الطباخين تفسد 
الطبخة“، خصوصـــا وأن مصالح ”الطباخين“ 
ورؤاهم متضاربة في ما يتعلق بتسوية األزمة 

في ليبيا.
وأّكـــد ســـالمة فـــي لقـــاء مـــع صحيفة ”ال 
اإليطالية أن السياسات المتضاربة  ســـتامبا“ 
تعرقـــل الجهـــود الراميـــة إلى توحيـــد ليبيا، 
وأضـــاف أن هنـــاك 6 أو 7 عمليـــات مختلفـــة 

مطروحة أمام الليبيين في الوقت الراهن.
ذات الموقف عّبر عنه موســـى فكي، رئيس 
مفوضيـــة االتحـــاد األفريقـــي، محـــّذرا خالل 
اجتمـــاع اللجنة األفريقيـــة الرابعة حول ليبيا 
فـــي برازافيل بالكونغو يوم 9 ســـبتمبر من أن 
تضارب أجنـــدات وأطروحات المتدخلين يضر 

بتسوية األزمة.
مـــن هنـــا، جـــاء اقتـــراح عقد مؤتمـــرا في 
لندن، يحضره وزراء خارجية اإلمارات ومصر 
وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة، إلى جانب مبعوث األمم المتحدة إلى 

ليبيا، غسان سالمة.
ويدفـــع المؤتمر باتجاه توحيد مســـارات 
الوســـاطة فـــي يـــد المبعوث األممي لتســـوية 

األزمة الليبية.
 لكـــن ليس مـــا ذهـــب إليه ســـالمة وفكي 
وحـــده الســـبب في عـــدم التوصل إلـــى إقناع 
أطراف الصـــراع بتطبيق اتفاق الصخيرات أو 
تعديالتـــه المقترحة منـــذ أكثر من عام ونصف 
العام، فهناك معضالت أخـــرى أكثر عمقا تحد 
مـــن فعالية الوســـاطات، ســـواء تعـــددت دون 

تنسيق أم أخذت مسارا أمميا موحدا.

تكمن المعضلة األساســـية فـــي مدى قدرة 
جهـــود الوســـاطة فـــي ليبيا علـــى التوصيف 
الدقيـــق لطبيعـــة األزمـــة، من حيـــث القضايا 
والفاعليـــن والمحـــركات في هـــذا البلد، ومن 
ثم طـــرح مقترحات مالئمة تلبـــي الحد األدنى 
الحتياجات األطراف المتنافســـة، كي ال يتحول 
اتفاق التســـوية إلى مدخل لنشـــوب صراعات 

أخرى مستقبلية.
انطلقـــت مقاربة اتفاق الصخيـــرات، الذي 
مهـــد لحواراتـــه المبعـــوث األممـــي األســـبق 
برناردينو ليون، وأشـــرف على توقيعه خليفته 

المبعـــوث األممي الســـابق 
مارتـــن كوبلـــر في 
تســـوية األزمة في 
صيـــف 2014، من 

إنهـــاء  نقطـــة 

االنقســـام بين حكومتين وبرلمانين، خّلف كل 
منهما ظهيرا عســـكريا وحلفاء سياســـيين في 
الشـــرق والغرب، ومحاولة كل حكومة اجتذاب 

محاور متنازعة في الجنوب.
ذهبـــت الجهود األممية آنـــذاك إلى توحيد 
الســـلطة فـــي ليبيـــا عبـــر توزيـــع مناصـــب 
ومؤسســـات الدولة بين الفرقاء الليبيين وفق 
رؤية لم تخل من محاصصة سياسية ومناطقية.
خّلف ذلك مشـــكالت مزمنة ال تـــزال ماثلة، 
منها، شلل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
واتهامـــات للســـراج باالنفراد بالســـلطة مثل 
قـــراره بتقســـيم ليبيا إلـــى مناطق عســـكرية 
فـــي يونيـــو الماضي علـــى أســـاس أن اتفاق 
الصخيرات أناط تلك الصالحية بذلك المجلس 
مجتمعا (كقائد أعلى للقوات المسلحة) وليس 

منفردا لرئيسه.
تعامـــل اتفـــاق الصخيرات مـــع األوضاع 
األمنيـــة األكثر أهميـــة في توصيـــف معضلة 
الميليشـــيات المسلحة  ليبيا بســـبب انتشار 
بقدر من الغموض في الترتيبات األمنية وربما 
دون إدراك لتحـــرك وليس ثبات موازين القوى 

الميدانية.
ولـــم يمنع إقـــرار مجلس النـــواب لالتفاق 
فـــي يناير 2016، من رفضه المـــادة الثامنة من 
باب األحكام اإلضافية في االتفاق، والتي نقلت 
صالحيات المناصب األمنية لمجلس رئاســـة 
الـــوزراء. وصـــادرت تلـــك المادة علـــى جهود 
الجيـــش الوطني الليبي فـــي مكافحة اإلرهاب 
في شرق ليبيا، وازداد االتفاق تأزما مع رفض 
مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق التي 
دخلـــت طرابلس فـــي مارس 2016 فـــي حماية 
ميليشـــيات مســـلحة ودعم أممـــي وغربي، ما 
خلـــف هـــوة عدم الثقة لم تســـمح بـــأي تنفيذ 

التفاق التسوية.

فائض القوة

في الوقت الـــذي اتجهت فيه أطراف األزمة 
الليبيـــة إلى تكريس األمر الواقع دون االهتمام 
كثيـــرا بنصـــوص الصخيـــرات، بدت مشـــكلة 
”فائض القـــوة“ لديهـــا عائقا أمـــام فعالية أي 
وســـاطة، ألن األطراف لم تصل بعـــد إلى حالة 
من اإلنهاك تدفعها إلى قبول االتفاق، حتى بما 

يحويه من إشكاليات.
بالتوازي مع ذلك، امتلـــك الجيش الوطني 
الليبي دعما داخليا وإقليميا لمكافحة اإلرهاب 
أثمـــر إجماال تغيير موازين القوى لصالحه في 
الشرق ثم الوســـط (الهالل النفطي) والجنوب 
خالل العامين الماضيين، والتحول مؤخرا إلى 
الضغط العسكري على درنة، فضال عن التهديد 

بدخول العاصمة طرابلس.
فـــي المقابل، فإن هشاشـــة حكومة الوفاق 
وعـــدم امتالك قوة أمنية في غربي ليبيا توازي 
مركزية الجيـــش الوطني في الشـــرق، دفعاها 
إلى الحصـــول على الدعم الناقـــص من القوى 

الغربية الكبرى.
بخـــالف مـــا تحـــوزه حكومة الســـراج من 
اعتـــراف أممي، تلقـــت ميليشـــيات موالية لها 
”البنيان المرصـــوص“، دعما جويا أميركيا في 
معركة تطهير سرت من تنظيم الدولة اإلسالمية 
نهاية العام الماضي، إلى جانب مســـاندة قوى 
أوروبية، خاصـــة إيطاليا للســـراج، كجزء من 
تأمين مصالحها في الغـــاز والحد من الهجرة 

عبر البحر المتوسط.

اتجهت بعض القوى الغربية في وساطاتها 
إلـــى بنـــاء توافـــق بيـــن مـــا ســـماه الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون ”الشـــرعيتين“ 
السياسية (السراج) والعسكرية (حفتر) إلنفاذ 

الصخيرات.
وإثر اجتماع باريس بين الســـراج وحفتر 
في 25 يوليو الماضي، خرجت األطراف الليبية 
بتوافق على نقاط لتســـوية األزمة؛ من أبرزها 
وقف إطالق النار والمصالحة الوطنية وإجراء 
انتخابات رئاســـية وبرلمانيـــة في العام 2018 

ونزع سالح الميليشيات.
أعطـــى ذلك التطـــور انطباعا بـــأن األزمة 
فـــي طريقهـــا إلى التســـوية، خاصـــة أن هذه 
المقترحـــات تـــم التوافـــق عليها مـــن قبل في 
اجتماعات سابقة في القاهرة (فبراير ومارس 
الماضييـــن) وفـــي أبوظبي (مايـــو الماضي)، 
لكـــن األجـــواء توتـــرت بعد دخول ســـفينتين 
عسكريتين إيطاليتين في مياه طرابلس مطلع 
الشـــهر الماضـــي، ما دفـــع الجيـــش الوطني 

الليبي إلى التهديد باستهدافهما.
هدأت األوضاع نسبيا بعد زيارة حفتر إلى 
موسكو في منتصف شهر أغسطس الماضي، 
ثـــم لقائه مـــع وزير داخليـــة إيطاليـــا ماركو 
مينيتي في ســـبتمبر الجاري في بنغازي، لكن 
ذلك لم يســـد الهـــوة وعدم الثقة بيـــن الفرقاء 

الليبيين.
وكشف اجتماع برازافيل األخير (أغسطس 
2017) عـــن اتســـاعها مجـــددا، عندما تمســـك 
الســـراج بأن مجلس النواب عرقل التســـوية، 
ألنـــه لم يـــدرج اتفاق الصخيـــرات في اإلعالن 
الدســـتوري، في المقابل اتهمـــه عقيلة صالح 
رئيس المجلس بالفشل، والعمل بحكومة غير 

ممنوحة الثقة، واالستعانة بالميليشيات.
عكس ذلك االنقســـام فـــي طياته معضالت 
تفصيليـــة لم تنل حظها مـــن النضوج الكافي 
في جهود الوساطات األخيرة، فعلى الرغم من 
أن ثمـــة توافقا على إجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية في العام القادم، لكن السؤال الصعب 
هنـــا: هل باإلمكان حدوث تلك االنتخابات دون 
إقرار الدستور أو قانون انتخابي 
مجلـــس  عبـــر  لهـــا  منظـــم 
النـــواب، كي يتحـــول ذلك 
المقترح إلى واقع عملي؟

تتفـــق الوســـاطات على 
اختالف مســـتوياتها على 
المشير  اســـتيعاب 
في  حفتـــر  خليفـــة 
الشـــق  تعديـــالت 
األمنـــي بالصخيرات، 
لكـــن بالمقابـــل لم يتم 
حسم كيفية حدوث ذلك: 
هل ســـتكون تبعية القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي 
الليبي،  النـــواب  لمجلس 
كما تفضـــل بعض قوى 
الشـــرق، أم سيكون ذلك 
قيادة  تحـــت  المنصـــب 
مدنية للسلطة التنفيذية، 
كما يتمسك السراج؟

عندما شـــدد اتفاق 
باريس على نزع سالح 
ودمـــج  الميليشـــيات 
المقاتلين، استند على 
المـــادة 33 مـــن اتفاق 
الصخيـــرات التي تلزم 
حكومة الوفاق بتفعيل 

المؤسســـات األمنية، وعلى رأسها الجيش مع 
إمكان التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز 
قدراته. لكن المشـــكلة تتعلـــق بتعريف من هو 
الجيـــش النظامي الليبي الذي ســـيتم تفعيله، 
ويفترض أن تنطوي تحته بقية الميليشـــيات 
المســـلحة، خاصة مع وجود قوى عسكرية في 
طرابلس ترفض قيـــادة حفتر للجيش الوطني 
الذي يعده مجلس نواب المؤسســـة العسكرية 

الرسمية.
تغدو التفاصيـــل أيضا أكثـــر تعقيدا أمام 
الوســـاطات فـــي قضايا أخرى، مثـــل اإلرهاب، 
فظاهريا يبـــدو هنالك اتفاق حول مكافحة هذه 
الظاهرة بين الســـراج وحفتـــر، بحكم ما تنص 
عليـــه المادة الــــ35 من اتفـــاق الصخيرات من 
أن الترتيبـــات األمنية المؤقتـــة ال تقيد حكومة 
الوفـــاق فـــي مكافحـــة التنظيمـــات اإلرهابية 
المصنفـــة، وفقـــا لقرارات مجلـــس األمن، ومن 
بينها: داعش، أنصار الشريعة (تم حل نفسه)، 
والقاعـــدة. اكن تثير تلك المادة معضالت حول 
تنظيمات دينية مســـلحة تختلف أطراف ليبية 
حول تصنيفها إرهابية، منها: مجلس شـــورى 
درنـــة الذي يعـــده الجيـــش الوطنـــي تنظيما 

إرهابيا.

مفسدو التسوية

تبرز خلف هذه التحديات مشـــكلة ”مفسدو 
التســـوية“ في ليبيا، أي أولئـــك غير الراضين 
عـــن مخرجات هـــذه الجهـــود مـــن مقترحات 
والمعرقلين لتنفيذ أي مقترح للتسوية، بسبب 
انقســـام التحالفات الداخليـــة في هذا البلد. ال 
يزال مثال األعضـــاء الداعمون لحكومة الوفاق 
في مجلس النواب يقاطعون جلســـات مجلس 
النواب، وبالمثل، فإن حكومة اإلنقاذ الســـابقة 
والميليشـــيات الموالية لها تشكل حجر عثرة 

أمام حكومة الوفاق في طرابلس.
لذلك، وحتـــى إذا اتفقت القـــوى اإلقليمية 
والدولية على توحيد مســـارات الوســـاطة في 
شـــخص المبعوث األممي غســـان سالمة، فإن 
المشـــكلة األخـــرى تتعلـــق بمـــدى قدرته على 
إحـــداث اختراق حقيقي فـــي الداخل. صحيح 
أن ســـالمة أبدى انفتاحا تجاه أطراف األزمة، 
خاصـــة اســـتيعاب حفتـــر، بخالف أنـــه يملك 
خلفيـــة عن األزمات العربية، بحكم كونه وزيرا 
لبنانيا ســـابقا، وعمل لـــدى األمم المتحدة في 
العراق، بما يجعله أكثر حساســـية وقبوال في 

البيئة الليبية.
لكـــن خصوصية الوضع فـــي ليبيا تحتاج 
إلى امتالك هذا الوســـيط األممـــي لقوة تمزج 
بين الحوافز والروادع لدفع األطراف إلى قبول 
مقترحاته إلنفاذ الصخيرات، وهو أمر قد يلجأ 
فيه إلى طلب دعم وتوافق الالعبين اإلقليميين 
والدولييـــن الذيـــن بدورهم تتبايـــن مواقفهم، 
ومصالحهـــم تجاه األزمة، قبـــل توافق الفرقاء 

في الداخل.
أمـــا العامـــل األكثر حســـما فـــي بلوغ أي 
وساطة مبتغاها في ليبيا، فيتعلق بمدى قبول 
البنيـــة المجتمعيـــة في هذا البلـــد ألي اتفاق 
تســـوية، ألن الصراع الليبي ليس مجرد نزاع 
فوقي ســـلطوي، لكنه باألساس تحتي قاعدي، 
بســـبب غلبة العوامل القبلية والمناطقية على 
االجتماعية  فالبنـــى  السياســـية،  التفاعـــالت 
الليبية في المناطـــق المختلفة للبالد واجهت 
أزمـــات حادة لم تندمل جراحهـــا من ثأر قبلي 
وتهجيـــر ونازحيـــن وتهميـــش ونـــزاع على 

الموارد والهوية في مرحلة ما بعد القذافي.

لم تضع الوســـاطات المتعددة إطارا عاما 
لمجابهـــة تلـــك األزمـــات المجتمعيـــة ضمـــن 
مشروع شـــامل للمصالحة، وإنما ظل التعامل 
معهـــا فـــي الواقـــع جزئيـــا، كما حـــال اتفاق 
المصالحـــة بيـــن مدينتي تاورغـــاء ومصراتة 
والـــذي ال يزال يواجه عراقيـــل في تنفيذه منذ 
توقيعه في يونيو الماضي، أو خضع لتدخالت 
خارجية توظـــف المصالحـــات القبلية، ضمن 
محـــاور الصـــراع الداخلي كما حـــال تدخالت 

قطر وإيطاليا في العامين الماضيين.
مع أن الوســـاطة األممية ســـعت لتوســـيع 
مســـارات الحـــوار الليبـــي لتشـــمل األحزاب 
والبلديات والمجتمع المدني والمرأة وغيرها 
إبان فترة برناندينو ليون، فإن ذلك كان بغرض 
الضغط والتحفيز، وليس إشـــراك تلك الفواعل 
ضمن قضايا وضمانات الصخيرات، وهو أمر 
لـــم يتم عالجه فـــي مرحلة مارتـــن كوبلر، وإن 
كان البعـــض يعول على غســـان ســـالمة لبناء 
رؤية متكاملة لتفعيل المســـتويات السلطوية 
والقاعديـــة لألزمة، بما يمكن مـــن بناء قابلية 
مجتمعية ألي تسوية سياســـية حول السلطة 

ومؤسساتها في ليبيا.
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في 
العمق

وساطات متضاربة تعقد تسوية األزمة الليبية

متفقان ولكن...

[ ضرورة اتفاق الالعبين الدوليين قبل تفاهم الفرقاء في الداخل  [ استيعاب خصوصية المجتمع عامل حسم في نجاح أي تسوية
كلما تلوح بوادر تسوية في الفرقاء الليبيني، تظهر تعقيدات جديدة تعيد األزمة إلى املربع 
األول. مرد هذه االنتكاســــــات تعقيدات الداخل وتعدد القوى اخلارجية الفاعلة في األزمة، 
وأثر ذلك على جهود مبعوثي األمم املتحدة للتوصل إلى تســــــوية سياســــــية تكون منطلقا 
لدفع البالد نحو االســــــتقرار وإنهاء الفوضى فيها.  وال يبدو أن األمر ســــــهل التحقق في 
ظــــــل تواصل الصراع بني حكومتني إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق 
الوطني برئاســــــة فايز الســــــراج، املعترف بها دوليا، واألخرى في مدينة البيضاء (شرق)، 
وهي احلكومة املؤقتة املوالية لقائد اجليش املنبثق عن برملان طبرق خليفة حفتر. وتدعم كل 

جهة أطراف دولية مختلفة وتسعى بدورها إلى تغليب الطرف الليبي املوالي لها. 

{يجب االبتعاد عن المنافســـة والجهود األحادية من أجل ليبيا والسياســـات المتضاربة تعرقل 
الجهود الرامية إلى توحيد الليبيين، أي جهد يجب أن يكون بقيادة ليبية}.

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

{الهدف من اجتماع لندن التعرف على رؤية غسان سالمة بشأن آخر مستجدات الوضع في ليبيا 
واالطالع على نتائج المشاورات التي قام بها مع األطراف الليبية}.

أحمد أبوزيد
املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية

د. خالد حنفي علي
باحث في الشؤون األفريقية

تعقيـــدات الداخل وتعـــدد القوى 
الخـــارج  وحســـابات  العســـكرية 
عوامل أساسية تعوق التوصل إلى 

تسوية سياسية في ليبيا

◄

و ي ر م يق

تكمن المعضلة األساســـية فـــي مدى قدرة 
جهـــود الوســـاطة فـــي ليبيا علـــى التوصيف 
الدقيـــق لطبيعـــة األزمـــة، من حيـــث القضايا 
والفاعليـــن والمحـــركات في هـــذا البلد، ومن 
ثم طـــرح مقترحات مالئمة تلبـــي الحد األدنى 
الحتياجات األطراف المتنافســـة، كي ال يتحول 
اتفاق التســـوية إلى مدخل لنشـــوب صراعات 

أخرى مستقبلية.
انطلقـــت مقاربة اتفاق الصخيـــرات، الذي
مهـــد لحواراتـــه المبعـــوث األممـــي األســـبق 
توقيعه خليفته  برناردينو ليون، وأشـــرف على

المبعـــوث األممي الســـابق 
مارتـــن كوبلـــر في
تســـوية األزمة في
2014، من  4صيـــف

إنهـــاء  نقطـــة 

ي وى زين و يير ال إج ر
الشرق ثم الوســـط (الهالل النفطي) والجنوب 
خالل العامين الماضيين، والتحول مؤخرا إلى 
الضغط العسكري على درنة، فضال عن التهديد 

بدخول العاصمة طرابلس.
فـــي المقابل، فإن هشاشـــة حكومة الوفاق 
وعـــدم امتالك قوة أمنية في غربي ليبيا توازي 
مركزية الجيـــش الوطني في الشـــرق، دفعاها 
إلى الحصـــول على الدعم الناقـــص من القوى 

الغربية الكبرى.
بخـــالف مـــا تحـــوزه حكومة الســـراج من 
اعتـــراف أممي، تلقـــت ميليشـــيات موالية لها 
”البنيان المرصـــوص“، دعما جويا أميركيا في 
معركة تطهير سرت من تنظيم الدولة اإلسالمية 
نهاية العام الماضي، إلى جانب مســـاندة قوى 
أوروبية، خاصـــة إيطاليا للســـراج، كجزء من 
تأمين مصالحها في الغـــاز والحد من الهجرة 

عبر البحر المتوسط.

يل ز بر ع ج و
2017) عـــن اتســـاعها مجـــدد
الســـراج بأن مجلس النواب ع
ألنـــه لم يـــدرج اتفاق الصخيـ
الدســـتوري، في المقابل اتهم
رئيس المجلس بالفشل، والع
ممنوحة الثقة، واالستعانة بال
عكس ذلك االنقســـام فـــي
تفصيليـــة لم تنل حظها مـــن
في جهود الوساطات األخيرة،
أن ثمـــة توافقا على إجراء انت
ورئاسية في العام القادم، لكن
هنـــا: هل باإلمكان حدوث تلك
إقرار الدستور أو
لهـــا منظـــم 
النـــواب، ك
المقترح إلى
تتفـــق ا
اختالف م
اسـ
خلي
تعد
األمنــ
لكـــن ب
حسم كي
هل ســـتك
العـــام لل
ا لمجلس 
كما تفض
الشـــرق
المنصـــ
مدنية للس
كما يتمس
عند
باريس
الميلي
المقات
المـــاد
الصخي
حكومة

تعقيـــدات الداخل وتعـــدد القوى 
الخـــارج  وحســـابات  العســـكرية 
عوامل أساسية تعوق التوصل إلى 

تسوية سياسية في ليبيا

◄

◄ تستضيف لندن االجتماع الوزاري 
لمتابعة تطورات األزمة الليبية بناء 

على مبادرة بريطانية تستهدف توجيه 
دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية 

في ليبيا، والدفع نحو تنفيذ اتفاق 
الصخيرات والتأكيد على محورية دور 

األمم المتحدة.

◄ قال رئيس البرلمان األوروبي 
أنطونيو تاجاني إن االتحاد األوروبي 

يجب أن يخصص 6 مليارات يورو 
(7.2 مليار دوالر) لصالح التوصل إلى 

اتفاق مع ليبيا بهدف الحد من الهجرة. 
وأضاف تاجاني ”من المناسب االستثمار 
في ليبيا، أعتقد أنه يجب علينا استثمار 

نفس المبلغ الذي استثمرناه في تركيا 
إلغالق ممر البلقان“.

◄  اعتبر المحلل األمني ريتشارد 
غالوستيان أن األمم المتحدة تضاعف 

من جهودها في دعم حكومة وفاق 
فاشلة،. وكتب غالوستيان في تحليل 

نشرته مؤسسة رون بول للسالم 
والرفاهية أن ما يجعل الجهود األممية 

دون نتيجة هو الخالف بين القوى 
الخارجية وبالذات بين فرنسا وإيطاليا 

حول أي طرف يجب دعمه.

◄ أعلن المبعوث األممي إلى ليبيا 
غسان سالمة أن المفوضية العليا 

لشؤون الالجئين ستكون أول وكالة 
تابعة لألمم المتحدة تعود إلى ليبيا 

بداية الشهر المقبل. وأكد أنه يشرف في 
الوقت الراهن على وضع التدابير األمنية 

المناسبة إليفاد المكلفين بحماية أمن 
مكاتب األمم المتحدة، وأن المفوضية 

ستفتتح مكتبها في ليبيا في أقرب وقت 
ممكن مطلع أكتوبر المقبل كأول وكالة 

أممية تعود إلى البالد.

باختصار



} لنــدن - في 5 يونيـــو الماضي، قطعت دول 
مصر والسعودية والبحرين واإلمارات واليمن 
العالقات الدبلوماسية مع الدوحة، ثم انضمت 
إليهـــا في ما بعـــد دول أخـــرى بعضها اقتفى 
أثرهـــا بقطعهـــا وبعضها اآلخر خفـــف منها، 
ضمن أزمة تصاعـــدت واتخذت أبعادا مختلفة 
عن كل األزمات التي مرت بها العالقة بين قطر 
والســـعودية وغيرها من دول الخليج العربي، 

ومصر.
ونظـــرا لضعف حجـــة قطر أمـــام القرائن 
واإلثباتـــات التـــي تؤكـــد دورهـــا فـــي دعهم 
الجماعـــات المتشـــددة والتخطيـــط لزعزعـــة 
االســـتقرار في دول عربية عديدة، لم يكن أمام 
الدوحـــة إال االســـتعانة بإيـــران وتركيا، األمر 
الـــذي أدخـــل األزمـــة العربية فـــي منعرجات 
مختلفة وعقدها وســـط تقديرات بأن األزمة قد 

تستمر خالل 2018.
وفشـــلت خطط الدوحة لدفع دول المقاطعة 
إلـــى خطوات غير محســـوبة يمكن أن توظفها 
في الحصول على تعاطف من دول غربية، ولن 
يكـــون بمقدورها على المـــدى البعيد المضي 
قدما فـــي ذات الطريق، خاصـــة بعد أن دخلت 
المعارضـــة القطريـــة على الخط وبـــدأ التذمر 
يظهر في الداخل، وستجد الدوحة نفسها أمام 

وضع مقلق، خاصة بعد ”تدويل“ األزمة.
ســـيكون الرأي العـــام الدولـــي على موعد 
اليوم (14 ســـبتمبر 2017) مـــع مؤتمر بعنوان 
”قطـــر، األمن العالمي واالســـتقرار“، ســـينعقد 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة، وستكشـــف فيه 
المعارضة القطرية برئاسة خالد الهيل، الوجه 

اآلخر للنظام القطري. 
وكان الهيـــل قـــال فـــي حـــوار ســـابق مع 
”العرب“، إن ”أهمية المؤتمر أنه يناقش قضية 
قطر من ناحية علمية بحثية“. ويضم المؤتمر، 
وهـــو األول مـــن نوعـــه، العديد مـــن صانعي 
القرار من الساســـة العالمييـــن واألكاديميين، 
ومـــن المواطنين القطريين لمناقشـــة أوضاع 
الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان والحريـــات 
ومكافحة اإلرهاب في قطر. واعتبر برلمانيون 
بريطانيون أن المؤتمر فرصة مهمة لتســـليط 
الضـــوء علـــى صـــورة قطـــر التـــي ال يعرفها 

كثيرون.

وضع غير مستقر

تحت عنـــوان ”األزمة القطريـــة: النهايات 
المرتقبـــة: تحليـــل النتائـــج المحتملة ألزمة 
نشـــر الموقـــع الخـــاص  القيـــادة القطريـــة“ 
بالمؤتمـــر ورقة بحثية تقـــدم تفاصيل األزمة 
المتوقعـــة  والســـيناريوهات  وخفاياهـــا 
لنهايتها. وتســـتبعد الورقـــة أن يلجأ رباعي 

المقاطعـــة إلى التدخل العســـكري، ورغم ذلك 
فـــإن هـــذا الســـيناريو ال يزال يفرض نفســـه 
علـــى طاولـــة البحـــث مـــن الناحيـــة النظرية 
بســـبب قرارات قطر المثيرة للجدل وتحالفها 
المتصاعـــد مع إيـــران، حيـــث أدت تصرفات 
الحكومـــة القطريـــة إلى األزمة الدبلوماســـية 
الحاليـــة، وأدت القرارات التـــي اتخذتها منذ 
يونيـــو 2017 إلى حالة من الجمود ال يتوقع أن 
تتراجع في سياقها دول المقاطعة عن مواقفها 

في المستقبل المنظور.
ووصف الخبراء الوضـــع الحالي في قطر 

بأنه غير مستقر بدرجة خطيرة، وذلك بسبب:
[ اســـتمرار سياســـات الحكومة القطرية 
المتهمـــة  للجماعـــات  ودعمهـــا  المتخبطـــة 

باإلرهاب مثل اإلخوان المسلمين.
الهاربيـــن،  مـــن  للعشـــرات  حمايتهـــا   ]
المتهميـــن بتمويل جماعـــات إرهابية من قبل 

حكومة ووزارة الخزانة األميركيتين.
[ عدم التقيد باتفاقيتي الرياض المبرمتين 

في 2013 و2014.
تحاول الدوحة تعويض خسارتها التجارية 
عبـــر توســـعة قطـــاع الطاقـــة والســـحب من 
االحتياطات المتوفرة. وتحاول قطر التأقلم مع 
المقاطعة عبر دعم التقارب أكثر مع إيران، ومن 
المرجح أن يســـتمر ذلك في سنة 2018 في ظل 
تعمق حالة الجمود. وتتوقع الورقة أن تتحول 
العالقة مع إيران إلى تحالف اســـتراتيجي من 
جانب قطر. وبالفعل أصدرت إيران في 6 يوليو 
تصريحات تعبر عن رغبتها في أن يتذكر أمير 

قطـــر ”المعروف“ الذي قدمتـــه طهران للدوحة 
عقـــب بـــدء المقاطعة فـــي يونيـــو 2017. ومن 
المرجـــح أن تؤدي المحاولة للتوفيق بين هذه 
العالقة المتحســـنة باطراد مع إيران والحاجة 
إلـــى المحافظـــة علـــى ود الواليـــات المتحدة 
لتكون وســـيطا مـــع دول المقاطعة إلى المزيد 
من ضغط واشنطن على أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل الثاني، وخاصة بالنظر إلى أهمية 

قاعدة العديد الجوية.
فـــي المقابل، من المتوقع أن يؤدي الضغط 
اإليرانـــي المتزايـــد على قطـــر لتقديم تنازالت 
ضخمة كلما تفاقمت األزمة وكلما تزايد اعتماد 
قطـــر على طهران إلى حســـم هـــذا األمر. ومن 
بين االبتزاز الذي قد تمارسه إيران مثال زيادة 
دخلهـــا من حقـــل الغاز المشـــترك بينها وبين 

قطر.

احتماالت نهاية األزمة

أدى الدعـــم القطري للجماعات اإلســـالمية 
والتباين المتزايد في وجهات النظر بخصوص 
السياسات الخارجية بين دول المقاطعة وقطر 
إلى حالة من الجمود الدبلوماسي من المرتقب 
أن تســـتمر في المســـتقبل المنظـــور لكنها لن 
تكـــون في صالـــح الحكومة القطريـــة. وتطرح 
الورقـــة ثالثـــة ســـيناريوهات رئيســـة لنهاية 

األزمة:
[ المصالحـــة: وهـــو الســـيناريو األكثـــر 
اآلثـــار  تـــؤدي  أن  الممكـــن  مـــن  ترجيحـــا؛ 

االقتصادية والسياسية البالغة على الحكومة 
القطريـــة في نهايـــة المطاف إلى ســـعي قطر 
للتصالـــح عقـــب عملية تفاوضيـــة مطّولة، من 
المرجح أن تضطلع بدور الوسيط فيها الكويت 
أو الواليـــات المتحدة. كما ينظر إلى العناصر 
المعتدلة فـــي النخبة القطريـــة باعتبارها من 
بيـــن القوى التـــي يمكن التعويـــل عليها لدعم 

المصالحة بين قطر ومجموعة المقاطعة.
[ االنقـــالب الســـلمي: كان الهيـــل ذكر في 
أن أحد الســـيناريوهات  حواره مع ”العـــرب“ 
التـــي تؤخذ علـــى محمـــل الجّد هـــو إمكانية 
حدوث ”انقالب أبيض“ على حكم الشيخ تميم، 
نتيجة  كمرحلة ثانية يسبقها ”عصيان مدني“ 
تـــأزم األوضـــاع تدريجيـــا في الداخـــل. يقول 
”هناك بدائل ظهرت اليوم، وشـــخصيات تملك 
شرعية في الشـــارع، وهذا يشّجع الناس على 

المطالبة بالتغيير“.
ومـــن األســـماء المطروحة، وفـــق ما جاء 
في الورقـــة البحثية، وأيضا فـــي حديث خالد 
الهيل، الشـــيخ عبدالله بن علـــي آل ثاني الذي 
يحظى بدعم قوي فـــي الداخل والخارج. وهذا 
الســـيناريو يبدو مطروحا خاصة إذا استمرت 
التداعيـــات االقتصادية لألزمة في التأثير على 

االستقرار االجتماعي والمالي.
[ التدخل األجنبي، وهو الســـيناريو األقل 
ترجيحا؛ سيؤدي تزايد التقارب بين الحكومة 
القطريـــة مـــع إيـــران وتركيـــا إلـــى حالة من 
االستياء والتمرد في أوساط كبار الضباط في 
الجيـــش القطري، عالوة علـــى بعض أفراد من 

األسرة الحاكمة. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي 
المقاطعة إلى المزيد من التبرم الشعبي، وربما 
بعض االضطرابات نتيجة للشح في البضائع 
والمـــواد الغذائيـــة، مما قد يزيد مـــن احتمال 
حدوث أعمال عنـــف ومظاهرات. وإذا ما بدأت 
قـــوى األمـــن القطري فـــي التصـــدي العنيف 
للمواطنيـــن، فإن ذلك ســـيقود إلى احتجاجات 
وعنف، وبالتالي إلـــى المزيد من الضغط على 
القوى اإلقليمية الفاعلة التخاذ خطوات تؤمن 

سالمة القطريين.

} نشر الكاتب األميركي دوج باندو في 
األول من سبتمبر الجاري في مجلة فوربس، 

مقالة عنوانها ”على واشنطن التخلي عن 
فرعون مصر الجديد، الدکتاتور السيسي، 

الذي حول البلد إلى سجن في الهواء 
الطلق“. كان يمكن القبول برأي دوج باندو 
واحترامه من باب االعتراف بالرأي والرأي 

اآلخر، لكن خلفيته وسوابقه تؤكدان أن 
إنكاره لكل شيء جيد في مصر وتحامله 

على كل شيء فيها، ليسا سوى رأي مدفوع 
الثمن.

وذات الموقف يظهر من المقاالت 
التي كتبها باندو في مواكبته لتطورات 

الموقف بين الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهرة من جهة والدوحة من جهة أخرى. 
عندما تعود إلى مجمل مقاالت باندو فإنك 

ستجدها تمّجد قطر وصمودها في وجه 

دول المقاطعة، وتوجه انتقادات الذعة 
للسعودية واإلمارات ومصر.

من بين هذه المقاالت نص نشرته 
أيضا مجلة فوربس في العشرين من يوليو 
الماضي تحت عنوان ”السعودية واإلمارات 

تدفعان ثمنا باهظا للهجوم على قطر“، 
ونص آخر نشر في الحادي والثالثين من 

يوليو الماضي على موقع هوف بوست 
األميركي تحت عنوان ”الحرب االقتصادية 
على قطر ترتد على السعودية واإلمارات“. 

وذات الكالم يتردد في عدد كبير من المقاالت 
التي نشرها الكاتب األميركي في منابر 

إعالمية أميركية مختلفة، وكانت مضامينها 
متشابهة مع تحويرات طفيفة وعناوين 

متغيرة. كما أن تغريدات باندو على حسابه 
على موقع تويتر، كلها، تنهج نفس النهج 
وبنفس التجني والدعوة إلى إنصاف قطر 

ضد ”المعتدين“ عليها.
وبالعودة إلى سجل دوج باندو، نجد أن 
هذه المقاالت المتعصبة في الدفاع عن قطر 

ومهاجمة الدول العربية األخرى، لم تأت 

بالتزامن مع اندالع األزمة شهر يونيو 2016، 
بل ظهرت فجأة في شهري يوليو وأغسطس 

الماضيين، حيث أبدى باندو نشاطا 
ملحوظا في هذا االتجاه بعد أن كان طوال 
السنوات الماضية ال يكتب إال نادرا وفي 

تواريخ متباعدة. كما أنه ليس من الوجوه 
اإلعالمية األميركية المعروفة من المحللين 

السياسيين الذين ألفت العين حضورهم في 
المحطات اإلخبارية األميركية الكبيرة.

بالتزامن مع تدفق مقاالته، بات باندو 
أحد نجوم قناة الجزيرة ومن ضيوفها 

الدائمين المنظرين في السياسة الخارجية 
األميرکية. والمتابع لمداخالته يالحظ 

أنه يردد نفس الكالم في جميع آرائه 
وتحليالته، وينتقد الرئيس األميركي 

ترامب في أي شيء ال يتوافق فيه مع قطر. 
والمعروف أن قناة الجزيرة تدفع لضيوفها 

أكثر من أي فضائية أخرى في العالم، 
حيث يتراوح المقابل المادي للظهور على 

الجزيرة بين ألف دوالر أميركي وخمسة 
آالف عند الظهور في الحلقة الواحدة. 

وظهر باندو كثيرا ضيفا على أحمد 
منصور في برنامج بال حدود. وعرض في 

مقابالته صورا ألحداث عنف زعم أنها 
حدثت في مصر، ثم يتبين أنها حدثت 

في مناطق أخرى من العالم. وقد اعترف 
بذلك، وأقر بأنه كان يتقاضى ألفي دوالر 

عن الظهور الواحد. واعتذر وقال إنه أساء 
التقدير بفعلته هذه، ومن يومها أهملته 

كبرى المحطات اإلخبارية.

وعند التوغل أكثر في البحث عن سجل 
باندو وعالقته باللوبي األميركي وشركات 

العالقات العامة في الواليات المتحدة، 
نكتشف أنه فصل، أو أجبر على االستقالة 
من معهد كاتو في ديسمبر 2005، بعد أن 

ثبت أنه كان يتلقى أمواال من جاك أبراموف، 
الناشط األبرز واألكثر وزنا في مجال اللوبي 

السياسي األميركي، لكتابة مقاالت تدافع 
عنه وتناصر زبائنه.

وجاك أبراموف من جماعات الضغط في 
واشنطن وحكم عليه في العام 2006 بتقديم 
رشاوى لواحد وعشرين سياسيا في العالم 
من أجل خدمة عمالئه، وتمت إدانتهم معه 

جميعا، بمن فيهم عضو مجلس النواب 
بوب ناي وأحد العاملين في البيت األبيض، 

هو ستيفن جريلز. وسجن أبراموف أربع 
سنوات. وكما ترى فإن حكومة قطر تنفق 
أمواال طائلة تستأجر بها سيوفا أميركية 

لتستعين بها في حربها مع أشقائها، ولكنها 
سيوف من خشب. ويبدو أن المثل األميركي 

القائل إن المال يتكلم هو مثل صادق.
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باندو ظهر ضيفا على أحمد منصور في 
برنامج بال حدود. وعرض في مقابالته 

صورا ألحداث عنف زعم أنها حدثت في 
مصر، ثم يتبني أنها حدثت في مناطق 

أخرى من العالم. واعترف بذلك

في 
العمق

{النظام في الدوحة يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة المواطن القطري العادي الذي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بمجلس التعاون الخليجي}.

خالد الهيل
 املتحدث باسم املعارضة القطرية

{مـــن األهمية بمكان بالنســـبة للساســـة واإلعالمييـــن البريطانيين أن يتعرفـــوا ويتعاونوا مع 
الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر إلجراء اإلصالحات الالزمة}.

دانيال كافتشينسكي
نائب برملاني بريطاني

مؤتمر لندن.. قطر في عالم مختلف

حشر في الزاوية

[ خيارات الدوحة للخروج بفوائد من أزمة المقاطعة تضيق  [ االعتماد على الدعم التركي واإليراني غير كاف لتجاوز التداعيات
ــــــه األزمة بني  فــــــي الوقت الذي تشــــــكل في
رباعي املقاطعة (الرياض وأبوظبي واملنامة 
والقاهرة) من جهة والدوحة من جهة أخرى 
ــــــا على اســــــتقرار احلكومة القطرية،  حتدي
االقتصادي الذي توفره  االســــــتقرار  فإن 
االحتياطات املالية الضخمة والذي يعتمد 
عليه النظــــــام القطري في تعنته احلالي لن 
ــــــص االحتياطات  ــــــى حاله مع تقل يبقى عل
ــــــة نتيجــــــة االعتماد املفــــــرط عليها،  النقدي
ــــــى قطر مراجعة  األمر الذي ســــــيفرض عل
مواقفها منذ اندالع األزمة، خصوصا وأن 
االعتمــــــاد على احلليفني التركي واإليراني 
لن يفيدها كثيرا مع تعقد الوضع في حال 
استمرت األزمة وفق تقديرات اخلبراء إلى 

سنة 2018.

قطر تستأجر سيوفا أميركية من خشب
الحاتم الجمسي ات

قطر: اإلسالم السياسي ودعم اإلرهاب.
العالقـــة بين قطر وإيـــران: مصدر رئيس 

لعدم االستقرار اإلقليمي.
الدور الغائـــب: تطلعات قطر إلى النفوذ 
العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق 
مخالفـــات  إلـــى  والتطـــرق  اإلنســـان.. 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة  القوانيـــن 
وخاصـــة بتســـليط الضـــوء علـــى ملـــف 

تنظيم كأس العالم لسنة 2022.
الجزيـــرة: صـــوت اإلعـــالم الحـــر أم بـــوق 

اإلرهاب؟
الدائرة المفرغة: االقتصاد والجيوسياسة 

وأمن الطاقة الدولية.

مؤتمر قطر، األمن العاملي واالستقرار

◄
◄

◄

◄

◄



} تعيش إسبانيا على صفيح ساخن هذه 
األيام، بسبب تزايد التهديدات اإلرهابية على 

أراضيها بعد الهجمات التي حصلت في 
إقليم كاتالونيا شمال شرق البالد في شهر 

أغسطس املاضي، واستعداد احلكومة احمللية 
لإلقليم إلجراء استفتاء حول االنفصال عن 

إسبانيا في األول من أكتوبر املقبل.
وال تتخوف احلكومة املركزية في مدريد 

فقط من تداعيات االستفتاء على الوحدة 
الوطنية املكرسة في دستور ١٩٧٨، واحتمال 

أن تلتحق أقاليم أخرى بإقليم كاتالونيا 
وتسعى إلى االنفصال عن الدولة، بل تتخوف 

أيضا من االنعكاسات التي ميكن أن تترتب 
على هذا التوجه لدى احلكومة االنفصالية في 
اإلقليم على السياسة الوطنية الشاملة حملاربة 

اإلرهاب.
بوادر الصراع بني احلكومة املركزية 

واحلكومة احمللية باإلقليم بدأت غداة وقوع 
هجمات برشلونة يوم ١٧ أغسطس املاضي، 
فقد رفضت قوات األمن الكاتاالنية احمللية، 
املسماة ”املوسوس�، التنسيق مع األجهزة 

األمنية الوطنية في مباشرة التحقيقات حول 
تلك الهجمات، وأغلقت في وجهها الباب 

رافضة إشراكها. ودفع هذا املوقف كال من 
احلرس املدني اإلسباني والشرطة الوطنية 

إلى إصدار بيان ناري في اليوم التالي 
للهجوم اإلرهابي، نددا فيه بإقصائهما من 

مجريات التحقيق، وبعدم إبالغهما باملعلومات 
املتعلقة بالتفجير الذي حصل في حي الكنار 
وتوفي فيه اإلمام املغربي عبدالباقي السطي، 

الذي قيل بأنه كان وراء جتنيد الشبان 
اآلخرين لفائدة تنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق والشام.
واستنكر الناطق الرسمي باسم احلرس 

املدني، خوان فيرنانديز، غياب التعاون 
والتنسيق بني قوات األمن الكاتاالنية 

ومختلف األجهزة األمنية في البالد، مشيرا 
إلى أن هذا التنسيق كان ميكن ”أن يفتح طرقا 

جديدة في التحقيقات اجلارية“ وأعلن أن 
عدم التنسيق سيجعل محاربة اإلرهاب مهمة 

صعبة بالنسبة إلسبانيا في املستقبل.
تبنى برملان اإلقليم الذي تسيطر عليه 
أحزاب مؤيدة لالنفصال األربعاء املاضي 

قانونا لتنظيم االستفتاء على االستقالل التام 
عن إسبانيا يوم ١ أكتوبر املقبل، وشرعت 

احلكومة احمللية في تعليق امللصقات الدعائية 
التي حتث املواطنني على التصويت بكثافة. 
بيد أنه ما كادت جلسة البرملان تفتتح على 

وقع النشيد الكاتاالني احمللي حتى أصدرت 
احملكمة الدستورية، وهي أعلى مؤسسة 

قضائية في البالد، قرارا بإلغاء القانون الذي 
مت التصويت عليه باألغلبية املريحة، باعتباره 

غير قانوني ومخالفا للدستور.
وتشير جميع املؤشرات إلى أن إسبانيا 
دخلت أزمة سياسية وقانونية كبرى، يزيد 

في استفحالها التهديد اإلرهابي املخيم على 
البالد، واألزمة االقتصادية املستمرة، وذلك 

على وقع اخلالف القوي بني مدريد وحكومة 
كاتالونيا. فقد أعلنت النيابة العامة اإلسبانية 
اخلميس املاضي فتح مالحقات قضائية بحق 

قادة اإلقليم الداعني إلى االستفتاء، وأعلنت 
أنها ستأمر مبصادرة املعدات والوسائل التي 

مت حتضيرها لتنظيم االقتراع، كما أمرت 
احلكومة املركزية جميع رؤساء البلديات 

في إقليم كاتالونيا باالمتناع عن فتح مقرات 
البلديات أمام احلكومة احمللية لتنظيم 

االقتراع، سعيا وراء إفشاله في حال ما إذا 
تشبثت به احلكومة احمللية، وهو ما يقدُم 

دليال على وجود حرب أعصاب بني الطرفني، 
وعلى الشكوك في نوايا حكومة كاتالونيا 

بعدم اإلذعان لقرار احملكمة الدستورية.
وترى حكومة كاتالونيا أن الطريق األقصر 

للحصول على االستقالل هو وضع حكومة 
مدريد أمام األمر الواقع ورفع راية التحدي 

في وجهها، دون التقيد باإلجراءات القانونية 
التي ينص عليها الدستور اإلسباني. فهذا 

األخير يقرر أن أي تغيير في النمط السياسي 
ألي إقليم في البالد يجب أن يحظى بتأييد 

ثلثي البرملان الوطني ومثله في البرملان 
احمللي، وأن “القرارات السياسية ذات الطبيعة 

اخلاصة“ ألي إقليم، وعلى رأسها استفتاء 
تقرير املصير، يجب أن تعرض على استفتاء 

عام يشارك فيه جميع املواطنني اإلسبان.
إسبانيا تقف على أعتاب مواجهة 

سياسية ال ميكن التنبؤ مبا ستؤول إليه، 
إذ رغم الرفض املستمر للحكومة املركزية 

خالل الفترات املاضية إلجراء أي استفتاء 
في كاتالونيا يؤدي إلى االنفصال، إال أن 

الزعماء احملليني لإلقليم ظلوا مصرين على 
خيارهم، وهو خيار ميثل خطرا على وحدة 

البالد ومستقبلها ويؤثر على الوضع األمني، 
بل إنه قد يساعد اجلماعات اإلرهابية على 

تنفيذ هجمات دموية مستغلة غياب التعاون 
والتنسيق بني احلكومتني املركزية واحمللية، 

خاصة في يوم االستفتاء الذي قد يشهد 
مواجهات بني أنصار االنفصال ومعارضيه.

إسبانيا بني اإلرهاب 

واالنفصال

إدريس الكنبوري

و

كاتب مغربي
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} يريد الزعماء األكراد أن يثبتوا أن عملية 
لصق حدثت في العقد الثاني من القرن 

العشرين وتشكلت إثرها دولة العراق قد 
انتهت إلى الفشل بعد مئة عام من وقوعها.

بالعودة إلى واقع العراق اليوم يبدو ذلك 
القول صحيحا، غير أنه ال ميثل احلقيقة 

التاريخية والسياسية بل يتعارض معها. 
فعراق اليوم هو وليد االحتالل األميركي وما 

سبقه من عمليات محو ألسباب احلياة في 
بلد عصت قيادته السياسية على عمليات 

االحتواء األميركي فحل به غضب املجتمع 
الدولي متمثال بالواليات املتحدة وحلفائها 

وهم سادة االقتصاد العاملي.
العراق العاجز عن مللمة مكوناته 

هو الدولة الفاشلة التي لم يضع بناتها 
األميركان في أذهانهم أن تقوم لها قائمة إال 
على الورق. واليوم يهدد األكراد باستعمال 

املقص لتمزيق ذلك الورق.
لن يغير انفصال اجلزء الشمالي من 

العراق شيئا في املعادلة.
فذلك اجلزء هو في حقيقته منفصل 

ومنذ ربع قرن من غير أن ميتلك املقومات 

التي تؤهله إلنشاء دولة مستقلة. ما ُيسمى 
باإلعمار في كردستان هو عبارة عن أسواق 
ضخمة وفنادق راقية ومزار ملخابرات الدول 
الصديقة والعدوة وأرصدة مالية حاز عليها 

اإلقطاعيون بطرق غير نزيهة، أما البنية 
التحتية فهي تنافس سميتها في اجلزء 

العربي من العراق. ناهيك عن أن كردستان 
نفسها تتوزع بني محميتني. األولى في أربيل 
ويحكمها مسعود البارزاني وعائلته الثانية 

في السليمانية ويحكمها جالل الطالباني 
وعائلته، وما من أمل في أن يتفقا إال على 

شيء واحد هو نهب املال العام.
لن تكون دولة األكراد أقل فشال من تلك 

الدولة التي ُكلف حزب الدعوة بإنشائها في 
بغداد. وهو ما يجعلني على يقني من أن 

حزب الدعوة الذي يظهر زعيمه نوري املالكي 
غضبه من مسألة االستفتاء الكردي مييل 

في السر إلى تشجيع األكراد على املضي في 
مسألة االنفصال لكي يرى في فشل اآلخرين 

ما يحرره من عقدة فشله.
غير أن اإلنصاف يوجب علينا أن نذكر 

هنا أن الفشل الذي ُجّير باسم شيعة احلكم 

من خالل حزب الدعوة احلاكم كانت لألكراد 
حصة كبيرة فيه.

ففي وضع مزدوج غريب من نوعه لم 
يقع إال في العراق كان األكراد يحكمون 

إقليمهم املستقل بأنفسهم، وفي الوقت نفسه 
يديرون مواقع حساسة في بغداد بدءا من 

رئاسة اجلمهورية، وانتهاء مبواقع متقدمة 
في اجلسد احلكومي، مرورا بإدارة عدد من 

الوزارات السيادية والثانوية.
لهم برملانهم املغلق على كرديته وهم 
أعضاء مؤثرون في السلطة التشريعية 

ببغداد.
لقد كانوا دائما شهود زور على كل 

املجازر الطائفية التي ارتكبها شيعة احلكم 
في حق السنة، ولم يكن يعنيهم أن يباد 
اآلالف من البشر ومتحى مدن وتعصف 

الكارثة مبستقبل املجتمع العراقي.
لم يقل الزعماء األكراد كلمة واحدة 
احتجاجا على ما شهدته املناطق ذات 

األغلبية السنية من كوارث وجرائم ضد 
اإلنسانية، بل إن القيادة الكردية هي التي 

آوت قادة اجليش العراقي الذين سلموا 
املوصل لتنظيم داعش في العام ٢٠١٤ من 

غير قتال وساهمت بذلك في طمس حقيقة 
ما جرى.

هل كان األكراد يخططون لدورهم في 
إعاقة قيام دولة قوية في العراق؟

أعتقد أن َمن وضع نصب عينيه االنفصال 
عن العراق هدفا نهائيا ال بد أن يعمل على 
عدم قيام ذلك العراق. وهذا ما فعله األكراد 
عن وعي وهو ما وجد صدى إيجابيا لدى 
الزعماء الشيعة الذين ال ميلكون مشروعا 

وطنيا.
لقد انصب هّم حزب الدعوة وهو الذي 

يحكم العراق منذ أكثر من عشر سنوات على 
حتويل سنة العراق إلى نوع من الهنود 

احلمر، وهو ما مت إجنازه من الفلوجة إلى 
املوصل وسط صمت عاملي. غير أن الصمت 

الكردي كان له معنى آخر.
انتظر األكراد اللحظة التي ُيزال فيها 

آخر معلم من معالم الوجود السني املؤثر 
في العراق ليعلنوا عن رغبتهم في االنفصال 
الرسمي. ذلك ألنهم يعرفون أن سنة العراق 

هم الذين يعارضون ذلك االنفصال إميانًا 
منهم بالعراق املوحد، أما شيعة احلكم 

فإنهم ينتظرون بلهفة انفصال كردستان لكي 
يلتحقوا بإيران.

غير أن احمليط اإلقليمي والدولي ال يزال 
غير مشجع. وهو ما يحبط مسعى الطرفني 

إلزالة العراق من اخلريطة.
شيء مؤسف أن ال يقوى العراقيون 

على احلفاظ على وحدة وطنهم إال من خالل 
االعتماد على اإلرادة الدولية.

العراق باق بإرادة دولية

{شـــعب كردســـتان ســـوف يقرر مســـتقبل كركوك. اإلقليم ال يهتم بالتهديـــدات الصبيانية 

إلشعال الحرب، ومن يحاول تنفيذ تهديده، فإن اإلقليم سيمارس حق الدفاع عن النفس}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

{العرب يمدون أيديهم إلى إخوانهم األكراد في شمال العراق ويدعونهم إلى الحفاظ على وحدة 

البالد. بقاء العراق الموحد متعدد المكونات مصلحة للعراق ولألمة العربية كلها}.

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

} كان خطأ سياسيا فادحا عندما أقدمت 
حكومة حزب البعث برئاسة أحمد حسن 

البكر ونائبه صدام حسني في عام ١٩٧٠، على 
توقيع بيان ١١ مارس الذي منح أكراد العراق 
احلكم الذاتي، مع رئيس احلزب الدميقراطي 

الكردستاني املال مصطفى بارزاني، في 
إجراء غير مدروس، كان من نتائجه أن 

عزز مكانة األخير، وحوله من شيخ عشيرة 
صغيرة محشورة في قرية بارزان اجلبلية، 

ورئيس حزب كان يشهد انشقاقات متالحقة 
في هيئاته القيادية، إلى شريك سياسي 

فاعل، وقائد كردي أوحد، مختزال كل األكراد 
وقضاياهم وتطلعاتهم في شخصه وأسرته 

وعشيرته واملقربني منه.
ولم يكن املال مصطفى رحمه الله وغفر 
ذنوبه، يحلم بأن تهبط بركات البعث عليه 

دفعة واحدة، وكان كل ما يطمح إليه من 
السلطات احلكومية يومها، أن توقف هجمات 

اجليش العراقي على قواعده العسكرية 
املتناثرة في قمم اجلبال املعزولة، والكف عن 

مطاردة عناصره املختفية في الكهوف أو 
املختبئة في القرى اإليرانية خلف احلدود، 

وإعادة امللتحقني به من موظفني وجنود 
وشرطة إلى أعمالهم ودوائرهم السابقة، 

وحتجيم دور خصمه العنيد جالل الطالباني، 
وكان يقود جناحا حزبيا هو األكبر واألنشط 

واملتحالف مع بغداد، وله وزيران في 
احلكومة املركزية وقتئذ.

وقيل يومها إن صدام حسني، الذي وصفه 
البارزاني وأتباعه حتى عام ١٩٧٥، بأنه 

مهندس بيان مارس ونصير األكراد، أراد أن 
يسجل لنفسه دورا تاريخيا في توقيع البيان 

نيابة عن احلكومة العراقية، في مواجهة 
عسكر احلزب وفي مقدمتهم حردان التكريتي 
وصالح مهدي عماش، وكانا من دعاة احلسم 

العسكري لتمرد املال مصطفى، وقد اكتشف 
صدام خطأه في مارس ١٩٧٤، عندما اجتمع 

مع ولدي املال الشابني إدريس ومسعود، 
للبحث في استكمال إجراءات االنتخابات 

العامة في احملافظات الكردية (أربيل 
والسليمانية ودهوك) وإنشاء املجلسني 

التشريعي والتنفيذي للحكم الذاتي، كما 
نص عليهما بيان مارس ١٩٧٠، وأدرك متأخرا 

أن زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني 
وأوالده، ال يريدون مؤسسات شعبية كردية 

وال تشريعات قانونية منظمة وال مجالس 
تشريعية وتنفيذية، وإمنا إبقاء الوضع في 

شمال العراق على حاله واستمرار املال على 
زعامته، حتى وصل األمر باألخير إلى رفض 
تعيني أحد أجناله، نائبا لرئيس اجلمهورية، 
استنكافا باملنصب، ورشح أحد مساعديه من 

الفيليني بدال منهما هو حبيب محمد كرمي، 
الذي انشق هو اآلخر عنه في عام ١٩٧٧ وعاد 

من طهران إلى بغداد نادما، وعني مفتشا 
عاما ملؤسسة ضريبة الدخل العراقية.

لقد ترتب على خطأ احلكومة العراقية 
في توقيع بيان مارس مع املال مصطفى، 

أن األخير استغل البيان وجنح خالل 
١٩٧٤ في تثبيت قدميه  السنوات ١٩٧٠ – 

كزعيم كردي وحيد تتعامل معه بغداد املركز، 
وبات يتصرف في املنطقة الكردية بتفرد 
ودكتاتورية، يطارد خصومه السياسيني 

ويهجر العشائر الكردية التي ترفض 
االنصياع له، ويطور عالقاته مع شاه إيران 

واملوساد اإلسرائيلي، ويخزن األسلحة 
واملعدات العسكرية، ويستقدم خبراء 

ومدربني أجانب لتأهيل قوات البيشمركة 
التابعة له، إضافة إلى تلقيه ماليني الدنانير 
من قيادة احلزب والثورة، كمساعدات ومنح، 

أيام كان الدينار العراقي يساوي أكثر من 
ثالثة دوالرات، وقد كشف سامي عبدالرحمن 
ورفيقه الدكتور محمود عثمان، وهما قطبان 

في حزب البارزاني قبل أن ينشقا عنه عام 
١٩٧٦ عن حجم األموال التي استحوذ عليها 
املال وأوالده، في كراس أصدراه ووثقا فيه 

تفاصيل ذلك.
لقد آلت زعامة احلزب الدميقراطي 

الكردستاني إلى مسعود البارزاني بالوراثة 
بعد رحيل والده في الواليات املتحدة 

األميركية مريضا ومحبطا عام ١٩٧٩، ووفاة 
شقيقه إدريس في منتصف ثمانينات القرن 

املاضي في إيران، وعرف بأنه من دعاة 
التفاهم مع بغداد وله تصريحات موثقة 
عقب لقائه مع صدام حسني في سبتمبر 

١٩٩١ ببغداد، أشاد فيها مبوقف احلكومة 
العراقية في دعم األكراد، مؤكدا أنها مستعدة 

ملنحهم نظاما سياسيا، أعلى من احلكم 
الذاتي ويالمس النظام الفيدرالي، معترفا في 

الوقت نفسه بأن واشنطن رفضت العرض 
احلكومي ”اجليد“ حسب وصفه، بتحريض 

من جالل الطالباني، كما أننا نتذكر استغاثته 
باجليش العراقي لتحرير أربيل من احتالل 

اإليرانيني وأتباع الطالباني في ٣١ أغسطس 
١٩٩٦ وكيف تصرف الفريق سلطان هاشم 
وزير الدفاع والفريق عبدالواحد شنان آل 

رباط رئيس أركان اجليش حينذاك في بسط 
األمن وإعادة االستقرار إلى املدينة الكردية، 

وسلماها باحلفظ والصون إلى مسعود، بعد 
أن حافظا على حياة أفراد عائلة الطالباني 

وقيادات حزبه فيها، ومن ضمنهم رئيس 
اجلمهورية احلالي فؤاد معصوم، الذي كان 
يشغل رئاسة حكومة أربيل احمللية، ووفرا 

لهم احلماية وعدم املساس بهم من خصومهم 
”البارتيني“ (أعضاء احلزب الدميقراطي 

الكردستاني).
ومن املفارقات أن يتشدد مسعود 
البارزاني هذه األيام ويطالب بإجراء 

استفتاء كردي واالنفصال عن العراق، وهو 
إلى سنوات قليلة مضت كان ينادي بأن 
خيار األكراد األحسن واألفضل أن يبقوا 

حتت خيمة العراق، كإقليم له خصوصيته 
وحقوقه، ومع ذلك فليس هناك اعتراض من 
عرب العراق، على االستفتاء الكردي وحق 

تقرير املصير وإنشاء دولة مستقلة، إذا 
قامت في املناطق الكردية املعروفة بحدودها 

اإلدارية قبل ٩ أبريل ٢٠٠٣ بال قضم مدن 
وبلدات عربية وتركمانية ومسيحية ويزيدية 

في كركوك واملوصل وصالح الدين وديالى، 
وإال فإن حربا ستنشب ال شك في وقوعها، 
ستكون أشد وأقسى من معارك األربعينات 
والستينات والسبعينات من القرن املاضي، 
وسيكون ضحيتها األكراد قبل غيرهم، وهم 

محصورون في جيب ال منافذ له وال مخارج، 
وبدون دعم من اجلوار واخلارج.

وأكثر ما نخشاه أن تتحق نبوءة جالل 
الطالباني التي أطلقها إبان حرب أم الكمارك 

مع البارزاني عام ١٩٩٥ عندما قال: سيأتي 
يوم ال يستطيع مسعود أن يرى أربيل حتى 

في األحالم.

مسعود البارزاني ينتحر سياسيا دون أن ينتبه

األكراد يعرفون أن سنة العراق 

يعارضون االنفصال إيمانا منهم 

بالعراق الموحد، أما شيعة الحكم 

فإنهم ينتظرون بلهفة انفصال 

كردستان لكي يلتحقوا بإيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس هناك اعتراض من عرب العراق، 

على االستفتاء الكردي وحق تقرير 

المصير وإنشاء دولة مستقلة، إذا 

قامت في المناطق الكردية المعروفة 

بحدودها اإلدارية قبل 9 أبريل 2003 

بال قضم مدن وبلدات عربية وتركمانية 

ومسيحية ويزيدية

هارون محمد
كاتب عراقي
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} استوقفتني في العدد الصادر يوم ١٢ 
سبتمبر من صحيفة ”الشروق“ التونسية 

صورة كاريكاتورية حلمة الهمامي الناطق 
الرسمي باسم اجلبهة الشعبية ُوِضَع لها 
عنوان ”مواااال حمة…“ وظهر فيها وهو 

يخطب وكأنه ينفخ في بالونة ليعلن ”حكومة 
فاشلة… تونس مرهونة؛ حتالف فاشل… 

ماحلوش مشاكل الشعب؛ ومشاكل خالتي 
مباركة… هذاكا عالش تونس باركة“. وفي 

اختيار اجلريدة للسيد حمة في هذا الظرف 
بالذات تلميح إلى أمرين على األقل: األول هو 
موقف اجلبهة الشعبية من التحوير الوزاري 
الذي قام به رئيس احلكومة يوسف الشاهد 

هذه األيام؛ وقد أعلنت كتلة اجلبهة في 
مجلس النواب بالفعل رفضها منح الثقة أليٍّ 
من أعضاء احلكومة اجلديدة دون استثناء، 

وأسباب الرفض تكاد تتكرر في كل مرة، وهي 
”وجود وزراء حتوم حولهم شبهات فساد“ 

و“اإلبقاء على وزراء قد ثبت فشلهم في أداء 
مهامهم“ و“الرضوخ إلمالءات صندوق النقد 

الدولي“. واألمر الثاني هو الرفض املطلق 
الذي تظهره اجلبهة الشعبية لكل ما قامت 

به احلكومات املتعاقبة بعد يناير ٢٠١١ سواء 
في عهد الترويكا أو بعدها، وقد اقترنت في 

ذهن التونسي أداة النفي ”ال“ على لسان 
أعضاء اجلبهة عامة والسيد الهمامي خاصة، 
ينطقون بها أو مبا يقوم مقامها في تقييم أي 

عمل حكومي.
واحلق أن للمواقف الرافضة التي يبديها 

اجلبهويون ما يبررها في أحيان كثيرة. 
فإن املظاهر املعوّجة التي تفشت في العمل 

السياسي وأصبح بعضها يتسبب في ارتكاب 
أخطاء فادحة باسم الدميقراطية، وخاصة 

منذ حل ركب الترويكا في السلطة سنة ٢٠١١، 
كثيرة جدا. ولكن من هذه االعوجاجات ما 
هو من اشتراطات العمل السياسي في كل 
املجتمعات وإن كانت تتفاوت فيها بحسب 
درجات تطبيق الدميقراطية، وال ميكن ألي 
نظام مهما يكن مثاليا أو أي حكومة مهما 
تكن قوية أن يخلصا من مظاهر االعوجاع، 

وهذا ينطبق على اجلبهويني أنفسهم لو هم 
أخذوا السلطة، بل لعلهم من أكثر الناس 
عرضة لها ألن منطلقاتهم في احلكم على 

األشياء منطلقات أيديولوجية تقيس درجات 

الصحة واخلطإ في السلوك السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي بحسب قبول 

املذهب أو عدم قبوله لها، وهم ال يختلفون 
في ذلك عن أي جماعة تتخذ أيديولوجية ما 

مرجعية، وأقرب الناس إليهم في تونس أتباع 
اإلسالم السياسي ذوو املرجعية الدينية من 

النهضويني.
ونخص بالذكر من مظاهر االعوجاج 
السياسي في تونس ثالثة: أولها النظام 
السياسي القائم نفسه، ألنه نظام هجني 

بحق كانت الترويكا بزعامة النهضة قد أقرته 
لغايات أصبحت غير خفية. فإن السلط في 

هذا النظام حسب تصور حزب حركة النهضة 
قبل وضع دستور سنة ٢٠١٤ مشتتة بني 

ثالثة رؤوس ليس ألي منها احلرية التامة 
في اتخاذ قرار ما في مسألة من املسائل، لكن 
هذه الرؤوس حسب ”الدستور الصغير“ الذي 
وضعته النهضة وسّيرْت به أجهزة احلكم قبل 

٢٠١٤ تنتمي إما إلى حزب واحد هو احلزب 
األغلبي الفائز في االنتخابات التشريعية، 

وإما إلى أحزاب متحالفة لكن الكلمة العليا في 
توزيع السلط تكون لذلك احلزب.

وال ميكن وصف هذا النظام بالبرملاني 
أو بالدميقراطي، بل هو نظام حزبي ما دام 

القرار فيه قرار احلزب احلاكم وتوابعه: فهو 
الذي يسير البرملان ورئيسه ورئيس احلكومة 

الذي يكون منه ورئيس اجلمهورية الذي يكون 
إما منه وإما من اختياره؛ ويبدو أن النهضة 

-حسب النموذج الذي لم يسند فيه إلى رئيس 
حزب النهضة أي منصب سياسي قيادي- 

كانت تهّيئ إلقامة نظام يستمد شرعيته من 
”املرشد العام“ على غرار ما تبشر به أدبيات 

اإلخوان املسلمني أو ما يطبق في إيران، 
فقد اعتقد قادة النهضة بالفعل أنهم باقون 
في احلكم عشرات السنني وليس أصلَح من 
أجل التمكني لهم ولإلسالم السياسي الذي 

يدينون به من دستور يستمد املبادئ واألحكام 
من الشريعة اإلسالمية ويشّرع إلقامة نظام 
تيوقراطي تكون فيه الكلمة العليا للمرشد 
الذي قد يصبح بعد التمكني املطلق خليفة. 

وقد استطاع التونسيون تسفيه هذه األحالم 
بدستور معدل لكنه دستور ملغم مبا يشتمل 

عليه من املتناقضات. 
وال شك أن اجلديد املهم في هذا الدستور 

هو إقرار انتخاب رئيس اجلمهورية باالقتراع 
املباشر، فوفر ذلك إمكانية الفصل بني مؤسسة 

رئاسة اجلمهورية والنظام احلزبي. ولكن 
توزع السلط على ثالثة رؤوس ما زال َمْفَسَدًة 

حقيقية ألن الرؤوس الثالثة قد تختلف وقد 
يبلغ بها االختالف حد التصادم.

ومظهر االعوجاج الثاني هو تفشي 
ظاهرة احملاصصة احلزبية. وقد كانت 
الظاهرة سائدًة أيام حكم الترويكا في 

املناصب السياسية وفي التعيينات اإلدارية 
واالنتدابات الوظيفية، وقد ارتبط ذلك كله 

مبفهوم ”الغنيمة“ التي تطورت لتسّمى بعد 
٢٠١٣ ”تقاسم الكعكة“. وهذا املفهوم ما زال 

نشطا قويا وقد ظهر جليا أثناء التهيئة 
للتحوير الوزاري األخير إذ قام بعضهم 

ميجد ”دميقراطية املنظومة احلزبية“ التي 
متكن احلزب الفائز باالنتخابات من ”امتالك 

وتوزيعها على من يشاء إشراكه  الكعكة“ 
فيها؛ وقام آخر يحذر مما سماه ”انقالبا“ على 

نتائج انتخابات ٢٠١٤ داعيا إلى أن يحصل 
احلزب الذي ينتمي إليه على ”النصيب األكبر“ 

من التعيينات. وأصحاب هذه الدعوات ال 
يقيمون أي وزن للكفاءة واخلبرة وكأنهم يرون 

أن املسؤول السياسي ال يفكر وال يخطط بل 
التفكير والتخطيط من مهام املستشارين الذين 
يحيط نفسه بهم. وهذا يذكرنا مبا كان سائدا 

قبل سنة ٢٠١١ يوم كان من معايير اختيار 
الوزير اإلخالص للموزر قبل الكفاءة ثم يوم 
أصبح املستشارون في الرئاسة هم الوزراَء 

الفعلّيني، وهذا كله مدعاة إلى وجود الفاشلني 
في السلطة.

واملظهر الثالث هو ما يسّمى دميقراطية 
املنظومة احلزبية، وهي دميقراطية تكّرس 

تبعية العمل السياسي للعمل احلزبي. وذلك 
ما يقره النظام السياسي الهجني الذي نطبقه 
أيضا. فإن االنتماء إلى احلزب السياسي هو 
الذي يقود إلى املسؤولية السياسية، وهذا ما 
يفّسر ”اإلسهال احلزبي“ الذي يعبر عنه عدد 
األحزاب التي جتاوزت املئتني عندنا. ومبا أن 
نظام األحزاب ال يشترط توفر صفات بعينها 

في املنتمني إليها فإنها معرضة ألن ينتمي 
إليها الفاسدون مبختلف أنواعهم والباحثون 
عن الثراء السهل وأصحاب السوابق العدلية، 
ولهؤالء جميعهم احلق في أن تدافع أحزابهم 
عن حقهم في التعيينات السياسية واإلدارية 

فيكون منهم الوزراء وكتاب الدولة والوالة 
واملعتمدون والعمد بل والرؤساء املديرون 

العامون للمؤسسات الوطنية، وهذا كله مدعاة 
إلى وجود الفاسدين في السلطة.

وال شك أن من دواعي التغلب على مثل 
هذه املظاهر في العمل السياسي عامة وفي 

العمل احلكومي خاصة مشاركة املعارضة 

في السلطة، على أن مفهوم ”املعارضة“ 
في ”دميقراطية املنظومة احلزبية“ واسع 

فضفاض، ألنه يشمل األحزاب التي لم ترفعها 
صناديق االقتراع إلى املرتبة األولى. وقد بوأت 

انتخابات ٢٠١٤ حزَب نداء تونس الصدارة 
لكنه لم يفز باألغلبية املطلقة، فكان في حاجة 
إلى االئتالف مع غيره ليكون أغلبية برملانية 

في بيئة سياسية ميثل هو فيها احلزب 
املدني احلداثي الوسطي ويحيط به تياران 

متناقضان هما اليمني ممثال في حزب النهضة 
واحلزيبات الدائرة في فلكه واليسار ممثال في 

اجلبهة الشعبية. 
وال شك أن ”اليسارية“ و”اليمينية“ في 

تفكير هذه األحزاب وسلوكها تتداخالن 
تداخال كبيرا، ولذلك فإن املقياس األنسب 
للتمييز بينها هو إميانها مبدنية الدولة 

وبقيم احلداثة أو عدم إميانها بهما. ويبدو 
أن حزب نداء تونس أراد أن يكّون ائتالفا 

سياسيا موسعا يجمع أحزاب اليمني ممثلة 
في النهضة وأحزاب اليسار ممثلة في اجلبهة 

الشعبية، ويبدو أن توجهه إلى النهضة كان 
مخططا له من قبل في ما سمي بـ”اجتماع 

باريس“، وأما توجهه إلى اجلبهة الشعبية 
فيفرضه التوافق معها في خاصيتي املدنية 
واحلداثة. وقد قبلت النهضة مبدأ االئتالف 

ألسباب ”براغماتية“ كثيرة أهمها حماية 
نفسها من احملاسبة على أخطاء فترة 

الترويكا واإلبقاء على أعوانها وأتباعها الذين 
عينتهم في الوظائف اإلدارية خاصة، وأما 

اجلبهة الشعبية فقد رفضت املشاركة ألسباب 
”أيديولوجية“ كثيرة أيضا منها انتماء جل 

مكونات النداء إلى الدستوريني والتجمعيني 
املمثلني لـ”عهد الدكتاتورية“، ومشاركة 
اإلسالم السياسي في االئتالف رغم تهم 

االغتياالت السياسية العالقة به.
وقد انبنى هذا املوقف الرافض في نظرنا 

قت  على خطأ محٍض ألن اجلبهة قد سبَّ
قناعاتها املذهبية في االختيار على مصلحة 

الوطن، فقد كان من مصلحة الوطن أن تشارك 
في االئتالف وأن تبحث مع النداء عن تكوين 
جبهة وطنية مدنية حداثية موسعة تستطيع 

التخلص شيئا فشيئا من مشاركة اإلسالم 
السياسي فيه. وقد تتالت احلكومات بعد 
انتخابات ٢٠١٤ وتتابعت مواقف اجلبهة 

الرافضة للمشاركة في السلطة فكانت مواقفها 
حزبية مذهبية غير وطنية، وقد غنمت النهضة 

من ذلك غنما كبيرا وخسرت البالد خسارة 
فادحة.

المعارضة السياسية في تونس بين الوطنية والحزبية

عبداإلله بن كيران بين االنتقام واإلفشال

{ال يمكـــن قبول نشـــاط أي حزب ال يؤمن بالدولـــة والديمقراطية وال يحترم الدســـتور، واحترام 

مبادئ الديمقراطية والدستور يجب تكريسها في قانون األحزاب الجديد}.
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} وجد رئيس احلكومة احلالي سعدالدين 
العثماني نفسه في حرج مع حلفائه بعدما 

رفض عبداإلله بن كيران األمني العام حلزب 
العدالة والتنمية التوقيع على ”ميثاق 
األغلبية“ بني األحزاب الستة املكونة 

لالئتالف احلكومي احلالي لتسهيل تدبير 
الشأن العام وتيسير عملها.

ميثاق ال يخرج عن ذاك الذي وقعه بن 
كيران في ديسمبر ٢٠١٢ بعد تكليفه برئاسة 
احلكومة من طرف العاهل املغربي، والذي 

ارتكز آنذاك على أربعة محددات للعمل 
احلكومي، وهي التشارك في العمل والفعالية 
في اإلجناز والشفافية في التدبير والتضامن 

في املسؤولية.
ورغم أن حكومة بن كيران األولى والثانية 

تعثرتا في العديد من احملطات وانخرط كل 
مكوناتها في اإلخالل مبا مت االلتزام به في 

غياب التنسيق واالنسجام إال أن عبداإلله بن 
كيران كان حريصا على أن يتمسك برئاسة 

احلزب واحلكومة بدعوى احملافظة على 
االستقرار.

إصرار بن كيران على تواجده على 
املسرح السياسي املغربي بعد إعفائه من 

تشكيل حكومة ما بعد ٢٠١٦ لفشله في إقناع 
بعض األحزاب الدخول في ائتالف حتت 

قيادته، نلمسه من خالل توجيه بندقيته نحو 
إفشال احلكومة احلالية باالمتناع بقوة عن 

التوقيع على ميثاق األغلبية التي يقودها 
حزبه.

نعتبر رفض األمني العام للعدالة والتنمية 
له أسباب سياسية ونفسية، وهذه األخيرة 
تشكل الزاوية األكبر من القصة، فنب كيران 
لم ينس أنه مانع دخول االحتاد االشتراكي 
للحكومة وأقسم على ذلك، ورغم ذلك نقض 
خلفه العثماني هذا التوجه وها هو حزب 

إدريس لشكر ضمن االئتالف احلكومي.
برفض بن كيران التأشير على ميثاق 

األغلبية فهو يحاول الضغط بوسائله للبقاء 
لوالية ثالثة على رأس احلزب، وهو يخشى 

إن وّقع على الوثيقة أن يحدث له انقالب 
داخل قواعد احلزب وبعض قياداته التي 

ترى فيه الزعيم املقاوم ملا أسماه ”التحكم“ 
واحلامي لوحدة احلزب واستقالليته.

الواقع أن بن كيران لم يستوعب بعد 
إبعاده من تشكيل احلكومة واعترف بنفسه 
أنه عاش أزمة نفسية كبيرة إثر ذلك القرار. 

فهل ميكن القول أنه يحاول رد بعض االعتبار 
لشخصه بعرقلة التوقيع على امليثاق؟ 

الواقع أن هذه الفرضية قد تكون حاضرة في 
مستوى معني من قرار االمتناع. لكن املعروف 

عن بن كيران مناوراته الكبيرة وحسن 
اختياره أوقات معينة للضغط واملساومة.
األمني العام للعدالة والتنمية ال يريد 
اخلروج من الساحة السياسية في هذه 

الظروف، فكل املؤشرات تؤكد أن احلزب 
يعيش منذ انتخابات السابع من أكتوبر 

٢٠١٦ على وقع هزات متتالية وحروب باردة 
ميكن أن تؤدي إلى تفتيته أو على األقل خلق 

تيارات داخله تنهك قوته.
تعطيل بن كيران مليثاق األغلبية بعدم 
التوقيع عليه يريد أن يؤكد من خالله أنه 

املمسك مبفاصل حزبه، وأن تعديل القانون 
الداخلي للسماح له باالستمرار على رأس 

احلزب إمكانية على الطاولة بدعم من 
القواعد. ال ننكر أن بن كيران كان ظاهرة 

سياسية وتواصلية طبعت الفترة املاضية 
معتمدا على شعبوية مفرطة، لكن توجه 

الدولة بعد نتائج االنتخابات املاضية أصبح 
ال يستسيغ اخلطاب الشعبوي ويتجنب 

املجازفة في التسامح مع من يتبناه لكلفته 
الكبيرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

هناك من يقول داخل العدالة والتنمية 
وخارجها بأن على بن كيران أن يتقاعد 

سياسيا لكونه أدى مهمته السياسية وانتهى 
دوره داخليا وحتى املتغيرات اجليوساسية 

اخلارجية إقليميا ودوليا لم تعد تسمح 
باستمراره، لكن هذا األخير له رأي آخر، فهو 
يناور بعدة أوراق من ضمنها األمانة العامة 

للحزب للبقاء أطول مدة ممكنة.
عدم توقيع بن كيران على ميثاق األغلبية 
احلكومية يحرج اجلناح املعتدل داخل حزبه 

بالدرجة األولى، ويحاول من خالل هذا 
التصرف الضغط على العثماني إلخالء اجلو 
جلناح بن كيران في املؤمتر الوطني الثامن 

كي يقرر والية ثالثة لنب كيران ومحاولة هذا 
األخير إبراز أنه ال يزال ميتلك هوامش من 

احلركة والتأثير.
في الوقت الذي تريد قواعد العدالة 
والتنمية التمديد لنب كيران كشخصية 

مقاومة للتنازالت من خالل تعديل املادة ١٦ 

من القانون الداخلي للحزب، مت إخراج ورقة 
ضغط مقابلة حلزب األصالة واملعاصرة 
املعارض األول للعدالة والتنمية، وذلك 

بتوقيع ٦٠ من أعضاء حزب األصالة 
واملعاصرة بفرع تطوان على نداء حتت 

عنوان ”أرضية من أجل الدميقراطية 
واحلداثة واحملاسبة“.

اعتبر هؤالء في ندائهم أن إلياس 
العماري األمني العام املستقيل أكفأ شخصية 

سياسية وتنظيمية في احلزب وشخصية 
وطنية، ومتنوا أن تكون استقالة العماري 

هذه مجرد حلظة تنظيمية وسياسية في 
تاريخ احلزب، ويستمر األمني العام في 

مهامه إلى النهاية.
هناك من يشدد على أن بن كيران والتيار 

الداعم له إعالميا وسياسيا يساهمان 
في التأثير السلبي بطرق متعددة على 

احلكومة لعدم إكمال واليتها وذلك بإبراز 
سلبياتها خالل ١٠٠ يوم من تدبيرها وإظهار 

التناقضات املرجعية واأليديولوجية وفي 
تنافر وجهات النظر في العدد من امللفات بني 

مكوناتها.
املثير أنه في لقاء ألحزاب األغلبية 

احلكومية ُنظم في الـ١١ من الشهر اجلاري، 
بالرباط لتقدمي حصيلة أربعة أشهر من 

العمل احلكومي، انتقد العثماني من يراهن 
على تفجير تلك التناقضات بقوله إنه 

”سيخيب ظنهم اليوم وغدًا ومستقبًال“. فهل 
يا ترى يرد على ذلك التيار من داخل حزبه؟

هذا ما تبدو عليه الصورة خصوصا مع 
تأكيد العثماني أن ظاهرة بن كيران ال تلهيه 
عن عمله داخل احلزب واحلكومة، بإشاراته 
الدبلوماسية إلى أن ”لدي أسلوبي اخلاص 

في العمل، وأحاول قدر اإلمكان أن أعمل أكثر، 
خصوصًا في املشاريع الكبرى“.

دبلوماسية العثماني في التواصل جعلته 
يؤكد، رغم وجود ما ينفي ذلك مبواصلة 

األمني العام حلزب العدالة والتنمية، مقاطعة 
كل اللقاءات التي عقدها زعماء أحزاب 

األغلبية، بأن بن كيران ليس معارضا لتوقيع 
ميثاق األغلبية الذي سيساهم في حتقيق 
التقائية العمل احلكومي. وتأكيده على أن 
اختيار بن كيران أمينا عاما لوالية ثالثة ال 
يشكل لديه مشكلة و”لن يضرني في شيء 

ولن مينعني من االستمرار، ألن وصولي إلى 
رئاسة احلكومة نال مصادقة املجلس الوطني 

باإلجماع“. أي أن بن كيران ليس له فضل 

في تواجد العثماني على رأس احلكومة ولن 
يستطيع زحزحته منها وهذا التصريح يؤكد 

فرضية حرب خفية بني الرجلني.
محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

} في االجتماع الوزاري الذي ترأسه األسبوع 
املاضي، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قام 

بتوجيه حتذير ذي طابع أمني إلى الشعب 
اجلزائري وإلى شتى التيارات السياسية 
والفاعلني في أجهزة الدولة لتجنب تكرار 

سيناريو االقتتال املسلح بني النظام 
اجلزائري وبني اجلناح العسكري جلبهة 

اإلنقاذ اإلسالمية في نهاية الثمانينات من 
القرن املاضي وأدى إلى سقوط اآلالف من 

الضحايا وتدمير االقتصاد الوطني واملنظومة 
التعليمية، ما عصف بعدد من األركان 

األساسية للدولة اجلزائرية وفي مقدمتها 
األمن الوطني، واستقرار منظومة احلكم، 

وعالقة الترابط بني املواطنني وبني أجهزة 
الدولة وممثليها.

ميكن قراءة حتذير الرئيس بوتفليقة من 
عدة زوايا وعلى أساس معطيات مادية ال 

تزال قائمة في الواقع االجتماعي والسياسي 
اجلزائري. وفي الواقع فإن تذكير بوتفليقة 

باألخطار التي ال تزال تهدد املجتمع اجلزائري 
بعودة الصراعات على احلكم على جانب كبير 
من الصحة وله أكثر من داللة وميكن فهمه من 
عدة زوايا، خاصة وأن الشروط الداخلية التي 

ميكن أن يتولد منها انفجار هذا السيناريو 
مرة أخرى متوفرة في البيئة اجلزائرية.
ففي هذه البيئة املعبأة بالتناقضات 

احلادة واملتميزة باالنقسامات االجتماعية 
وبالتشظي السياسي لم ينته بعُد املناخ 

املنتج لظاهرة العنف واإلرهاب، كما أن األزمة 
املوروثة عن مختلف مراحل احلكم اجلزائري 
السابقة، ال تزال قائمة حتى اآلن رغم ما قيل 

عن وجود رضا شعبي على الوضع الذي 
تروج له السلطات اجلزائرية وتضخمه 
وسائل اإلعالم حيث جندها تتحدث عن 

حتقق خطوات إيجابية في مجال استتباب 
األمن في املشهد اجلزائري العام وتوعزه إلى 

النجاح النسبي للمصاحلة الوطنية التي 
نفذها النظام اجلزائري بطرق مختلفة، حيث 
طغى جانب شراء السلم السياسي واألمني 
واالجتماعي باألموال على تغليب سياسات 

عالج املشكالت التي فجرت األزمة اجلزائرية، 
وفي صدارتها مشكلة احلكم غير الدميقراطي 

املفروض على الشعب.
ال شك أيضا أن ثمة عدة عوامل أخرى 

ينتظر أن تلعب دورا مفصليا في إعادة إنتاج 
ثقافة االقتتال الذي جتاوز كل احلواجز 

واملمنوعات في املجتمع اجلزائري خالل فترة 
الثمانينات من القرن املاضي. في هذا السياق 
ينبغي التذكير أن االستقرار النسبي والهش 

الذي متيزت به اجلزائر بعد تنفيذ مشروع 
املصاحلة الوطنية، والذي مبوجبه عادت 

النسبة الكبرى من املسلحني اإلسالميني من 
اجلبال إلى ديارهم وقاموا بنزع أسلحتهم 

مقابل املال والعفو العام، ال ميكن أن يستمر 
في ظل تردي األوضاع االجتماعية وفي مناخ 

الفشل في إبداع احللول العاجلة واملالئمة 
للمشكالت الكبرى التي يعاني منها الشعب 

اجلزائري على مدى سنوات طويلة.
ينبغي التوضيح هنا أن النظام اجلزائري 

يعّول على مجموعة من العوامل اخلارجية 
لتجنب انفجار األوضاع مجددا بينه من جهة، 

وبني املواطنني وبعض أحزاب املعارضة 
الراديكالية من جهة ثانية، وتتمثل هذه 

العوامل في انتشار النزاعات املسلحة في 
عدد من الدول بجنوب وشمال أفريقيا وفي 

املشرق العربي حيث تسبب ذلك في حتريف 
مسار انتفاضات الشرائح الشعبية، إلى 

اقتتال قبلي هنا وإثني هناك وطائفي هنالك، 
وهو األمر الذي تفاقم جراء تدخل قوى 

أجنبية مما شوش جوهر املسعى الشعبي 
لتلك االنتفاضات. فهل ميكن لهذا العامل الذي 
يعول عليه النظام اجلزائري أن يدوم فعال أم 

أن الواقع اجلزائري املعقد سوف يتمخض عن 
متردات نوعية في املدى املنظور؟

هناك في اجلزائر عوامل أخرى تتميز بها 
لألزمة اجلزائرية وهي كلها متثل صندوق 

بارود قابال لالنفجار في أي حلظة ومن 
املستحيل أن حتول دون ذلك عوامل خارجية 

إذا لم تعالج عالجا حقيقيا وعلى ضوء 
سياسات التوافق واملصاحلة ومنها ضرورة 

فتح نقاش جاد مع كافة أطياف املعارضة 
والتخلي على أسلوب اإلقصاء والتباهي 
بالغلبة في االنتخابات التي جترى غالبا 

بطرق غير شفافة وعادلة، وكذلك إجراء حوار 
وطني مع احلركة األمازيغية قصد إيجاد 

قواسم مشتركة معها لعالج قضايا التنمية 
وترقية الثقافة األمازيغية ولغتها.

إن حتذير الرئيس بوتفليقة من إمكانية 
انفجار الوضع له ما يبرره في الواقع 

اجلزائري مثل األزمات املذكورة آنفا، إلى 
جانب تفاقم البطالة وازدياد نسبة الفقر في 
األرياف وفي جيوب املدن، فضال عن انتشار 

الفساد على مستوى هرم السلطة وفي القاعدة 
الشعبية، إضافة إلى إفشال مؤسسات الدولة 

لصالح القطاع اخلاص وتكريس احلكم 
الفردي الالغي للفعل الدميقراطي.

بوتفليقة والتحذيرات 

األمنية

أزراج عمر

األمني

كاتب جزائري
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استثمارات قطرية

إلرضاء واشنطن
أعلن صندوق الثروة الســـيادي  } الدوحــة – 
القطـــري أمس أنه ضخ حتـــى اآلن ما يزيد عن 
نصف االســـتثمارات التـــي خصصها للواليات 
املتحـــدة منذ عام 2015 وقدرهـــا 45 مليار دوالر 
وأن معظـــم اســـتثماراته هنـــاك ســـتوجه في 

املستقبل إلى البنية التحتية.
ويقول محللـــون إن اهتمام الدوحة بالبنية 
التحتية األميركية يشير إلى محاولة الستمالة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب، الـــذي اتهمها بدعم 
اإلرهاب، من خالل املساهمة في حتقيق وعوده 
االنتخابيـــة باســـتثمار تريليـــون دوالر علـــى 

إصالح البنية التحتية القدمية في البالد.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي جلهـــاز قطـــر 
لالســـتثمار الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود 
آل ثانـــي في كلمة ألقاها فـــي جامعة كارنيغي 
ميلـــون قطـــر إن اجلهـــاز تعهـــد قبـــل عامني 
باســـتثمار 45 مليـــار دوالر خـــالل 5 ســـنوات 
”أســـتطيع القول بأننا قمنا بضـــخ ما يزيد عن 

50 باملئة“.
وأبلغ الصحافيني في وقت الحق بأن غالبية 
األمـــوال املتبقية املخصصـــة للواليات املتحدة 

سيجري استثمارها في البنية التحتية.
وتسعى صناديق سيادية أخرى في منطقة 
اخلليج، مثل الهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
وصندوق االستثمارات العامة السعودي، أيضا 

إلى االستثمار في مشروعات البنية التحتية.
قطـــر  جهـــاز  إن  عبداللـــه  الشـــيخ  وقـــال 
لالســـتثمار لم يتخارج من أي بنـــوك. ويحوز 
اجلهـــاز حصصا في كريدي ســـويس وباركليز 
وفي بنوك قطرية كبيرة. وفي الشـــهر املاضي، 
نقل عنه قوله إنه ال توجد خطط لتصفية أصول 
أجنبيـــة كمـــا كان يتكهن بعض املســـتثمرين، 
وإن الصنـــدوق الســـيادي ســـيعلن قريبـــا عن 

استثمارات دولية كبيرة جديدة.
ويواجه اقتصاد قطر ضغوطا منذ 5 يونيو 
املاضـــي حينمـــا قطعت الســـعودية واإلمارات 
والبحريـــن ومصـــر العالقـــات الدبلوماســـية 
وخطـــوط النقـــل مع الدوحـــة. وقـــد اضطرت 
املؤسسات السيادية القطرية إلى ضخ مليارات 
الـــدوالرات في املصارف احملليـــة ملعاجلة أزمة 
نقص الســـيولة بسبب موجة نزوح األموال من 

البالد.

اقتصاد
{أعمال التنقيب التي قامت بها شركتا ايني اإليطالية وتوتال الفرنسية قبالة قبرص لم تفض 

إلى العثور على كميات من الغاز الطبيعي مجدية لالستثمار}.

جورج الكوتريبيس
وزير الطاقة القبرصي

{ســـيتم ألول مرة إنشاء شـــبكة قطارات فائقة الســـرعة في الهند من قبل اليابان باستثمارات 

تبلغ 17 مليار دوالر وستحدث ثورة في قطاع النقل الهندي}.

بيوش غويال
وزير السكك احلديد في الهند

االتحاد األوروبي ينتقل من الدفاع إلى الهجوم

} انتقل االحتاد األوروبي من حالة الدفاع 
عن مصيره املهدد منذ تصويت البريطانيني 
لالنفصال عن التكتل، إلى الهجوم الواسع 

نحو تعزيز التقارب الذي أصبح يسير 
باجتاه واحد نحو قيام احتاد شامل ميكن 

أن يصبح ذات يوم ”الواليات املتحدة 
األوروبية“.

فقد طفا أمس احلديث الواسع املنتشر 
في األوساط األوروبية عن تعزيز السلطات 

األوروبية وتسريع االحتاد املالي واملصرفي 
وتعيني وزير موحد للمالية والتقارب بني 

قوانني الدول ليصل إلى إعالن رسمي على 
رؤوس اإلشهاد.

وجاء ذلك من أعلى سلطة تنفيذية في 
التكتل وهو رئيس املفوضية األوروبية جان 
كلود يونكر الذي دعا أمس إلى تطبيق عملة 
اليورو في كافة أنحاء االحتاد األوروبي، مبا 

فيها الدول األكثر فقرا في شرق أوروبا.
ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى قضية 

احلدود املثيرة للجدل بسبب أزمة الهجرة 
ليغامر بالدعوة إلى توسيع منطقة االنتقال 

احلر (شينغن) لتشمل كافة الدول الـ27 
األعضاء في االحتاد، إذا سلمنا بأن 

بريطانيا ستخرج رغم أن ذلك ليس مؤكدا 
وسنأتي إليه الحقا.

كما وسع يونكر طموحات توسيع 
االحتاد األوروبي ليشمل 30 عضوا بحلول 
عام 2025، حيث تنتظر بعض دول البلقان 

االنضمام إلى التكتل.
وإذا استرجعنا أزمة برامج إنقاذ 4 دول 
أوروبية في منطقة اليورو، فإن املقترحات 

ستثير حتما خالفات بني قادة الدول الكبرى 
في االحتاد عند احلديث عن انضمام دول 

ناقدة لالحتاد األوروبي مثل املجر أو بولندا 
للعملة املوحدة، أو انضمام دول فقيرة مثل 

رومانيا وبلغاريا ملنطقة اليورو.
لكن يجب أن نذكر أن 3 من الدول التي 

تعثرت خرجت من األزمة وهي أقوى وأكثر 

صحة في املعايير املالية من الدول التي 
لم تتعثر، في حني أن اليونان التي طال 

مخاضها املؤلم تستعد للخروج بقوة من 
أزمتها في العام املقبل.

كما أن منطقة اليورو اكتسبت خبرة 
كبيرة من األخطاء وميكن أن تقدم العالج 

واللقاحات اآلن قبل أن تقع املشكلة.
ويبدو أن أوروبا أصبحت مجبرة على 
الهروب إلى األمام منذ صدمة البريكست 

من أجل إغالق األبواب أمام احتماالت تفكك 
االحتاد األوروبي، ولذلك بدأت بالبحث عن 

سبل الدخول في طريق الالعودة بزيادة 
التقارب الذي يجعلها مبثابة كيان سياسي 

واحد.
وقد أدركت أوروبا أنها 

ال ميكن أن متضي إلى 
األمام في ظل القيود 
التي تتطلب إجماع 
الدول األعضاء على 
كل خطوة تتخذها، 

وهو ما كان يؤكد على 
مشاكسات ومطالب ال 

تنتهي من بعض الدول 
ويعرقل في النهاية 

معظم خطواتها.
ولذلك أعلنت في 

قمة في مارس املاضي 
عن مشروع ”أوروبا بسرعات 

متفاوتة“ الذي يعني أن قطار التقارب 
األوروبي سيتحـرك ولن ينتظر أحدا، 

ومن شاء فليركب ومن شاء فليبقى على 
الرصيف.

ويفتح املشروع الباب أمام الراغبني 
بتعزيز التقارب ودمج السياسات، وترك 

املترددين جانبا ليختاروا بأنفسهم سرعة 
االنصهار في كيان سياسي أوروبي، كي ال 

يعرقلوا عزم الراغبني باالندماج.
ويبدو أن أوروبا التي تعرضت لضربات 

شديدة بدأت جتد أن ضربة البريكست 
القاسية ميكن حتويلها إلى مكسب بإقصاء 

العضو املشاكس، وأن قطار االندماج ما كان 
لينطلق لوال البريكست.

وإذا مضت أكبر اقتصادات أوروبا مثل 
أملانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في طريق 
االندماج بالسرعة القصوى، فستجد البلدان 

املشاكسة مثل املجر والتشيك وبولندا 
نفسها أمام خيار ركوب القطار أو التخلف 
عن الركب. وقد تقفز إلى القطار في اللحظة 

األخيرة كي ال تصبح أعضاء من الدرجة 
الثانية.

وحني ينصهر فريق املتحمسني لالندماج 
ستزول الفوارق االقتصادية بني الدول، 
وسيكون ذلك الكيان قادرا على مواجهة 

أي أخطار اقتصادية حني تتوحد سندات 
جميع تلك الدول في سندات أوروبية واحدة 
ولن يجرؤ املضاربون في األسواق 
على حتدي تلك القوة املالية 

اجلبارة.
في املاضي كانت 
هناك نداءات لترك 

بريطانيا خارج 
خطوات االندماج، 
لكن لندن متكنت 

من دحرها وعرقلة 
االندماج األوروبي. 
لكن يبدو أن أوروبا 

تعلمت درس البريكست 
جيدا ولن تسمح بعد اليوم 
ألي دولة مشاكسة مبنع انطالق 

القطار.
وأصبحت أغلب الدول األوروبية 

على قناعة بضرورة عدم انتظار ركوب 
اجلميع في القطار والغرق في املناكفات 

واملشاكسات التي منعت انطالقه سابقا وقد 
متنعه إلى األبد. وهي تبدو عازمة على أن 

ينطلق قطار االندماج دون انتظار أحد، فمن 
شاء فليركب ومن شاء فليبقى خارج الركب.

ال ميكن ألي كلمات أن تصف أهمية 
اندماج ما يصل إلى 23 دولة في كيان 

سياسي واحد. ومن املرجح أن تسقط الدول 
املشاكسة اعتراضاتها لتلتحق بالركب 
املستعد للمغادرة دونها لتشكيل أكبر 

اقتصاد في العالم يضم ما يصل إلى 500 
مليون نسمة.

وفي سيناريو غير مستبعد قد ال تقوى 
بريطانيا على آالم البريكست، حني تقترب 
اسكتلندا وايرلندا الشمالية من االنفصال 

وتبدأ الكثير من املصارف والشركات 
مبغادرة البالد. وقد تندم على البريكست 
بعد فوات األوان وانطالق قطار االندماج 

األوروبي.
ويبدو للوهلة األولى أن التقارب 

األوروبي سيزيد ابتعاد وانفصال بريطانيا 
عن االحتاد األوروبي، إال أن تعزيز متاسك 

االحتاد األوروبي وإصالح مواطن اخللل قد 
يرفعان الثمن الباهظ للبريكست ويوسعان 
قاعدة الرافضني لالنفصال داخل بريطانيا.
فتزايد قوة االحتاد األوروبي، الشريك 
االقتصادي األكبر الذي ال ميكن لبريطانيا 

التخلي عنه، سيجعل موقف بريطانيا 
ضعيفا في مفاوضات الطالق القاسية.

وفي هذه األثناء يقود الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون بـدعم أملـاني جهود 

إصالح قوانني العمل داخل االحتاد 
األوروبي الذي تقوده فرنسا وأملانيا للحد 

من إغراءات انتقال العمال من شرق أوروبا 
إلى غربها.

وتتيح قواعد حركة العمالة في االحتاد 
األوروبي حاليا إمكانية انتقال األشخاص 

للعمل من دولة إلى أخرى في نطاق االحتاد 
األوروبي دون أي قيود وهي من أكبر 

هواجس مؤيدي البريكست.
وتسعى مقترحات ماكرون ملكافحة إغراق 

األجور في دول االحتاد األوروبي من خالل 
وضع تشريعات تزيل اإلغراءات واحلوافز 
التي تدفع العمال لالنتقال من بلدان شرق 

أوروبا إلى بلدان غرب أوروبا مثل بريطانيا 
وأملانيا وفرنسا وهولندا للحصول على 

أجور أعلى.
ومن املتوقع أن يؤدي تقليص إغراءات 

انتقال العمال إلى تعمق اجلدل في بريطانيا 
وإطفاء هواجس مؤيدي البريكست من 

تبعات الهجرة الكثيفة، ما يؤدي إلى 
انحسار قاعدة مؤيدي االنفصال وحدوث 

انقالب في الرأي العام البريطاني والعودة 
إلى البيت األوروبي.

سالم سرحان
كاتب عراقي

أوروبا تبدو عازمة على أن 

ينطلق قطار االندماج 

دون انتظار أحد وأصبحت 

تتجه بشكل متسارع نحو 

قيام الواليات المتحدة 

األوروبية

} كوبرتينــو (كاليفورنيــا) – بعد طول انتظار 
أعلـــن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل 
عـــن طـــرح هاتف الشـــركة اجلديـــد آيفون 10 
املصمم مـــن الزجاج الصلب املقـــاوم للصدأ، 
واصفـــا إياه بأنـــه ”أكبر قفزة منذ النســـخة 

األولى من آيفون“.
 (X) وحمـــل الهاتف اجلديد احلـــرف اكس

الذي يعني الرقم 10 بالترقيم الالتيني.
ولـــم يتضمن احلدث مفاجـــآت تذكر، فيما 
ثبتت إلى حد بعيد صحة تفاصيل مسربة عن 
الهاتف ومنتجات أخرى بينها حتديث لساعة 

أبل.
لكـــن الســـعر احملـــدد للهاتـــف البالغ 999 
دوالرا أثـــار دهشـــة البعض، كمـــا أثار موعد 
شـــحنه في الثالث من نوفمبر تساؤالت بشأن 
ما إذا كانت هناك مشـــاكل فـــي اإلمدادات قبل 

موسم العطالت.
واعتبـــر مســـتثمرون وعشـــاق اآليفـــون 
الذكرى الســـنوية العاشـــرة لتدشـــني آيفون 
فرصة ألبـــل كي جتدد إنتاجها مـــن الهواتف 
الذكيـــة التي تخلفت عن منافســـيها من حيث 
اخلصائـــص اجلديـــدة. وفي العـــام املاضي 
تراجعت إيرادات الشركة بسبب رفض الكثير 
من العمالء للهاتف آيفون 7 بســـبب التشـــابه 

الكبيـــر مع آيفـــون 6. وللمرة األولى ســـيكون 
بوسع املستخدمني إجراء اتصاالت والدخول 
علـــى اإلنترنت من خالل ســـاعة أبـــل من دون 
احلاجـــة حلمل آيفون في حتديـــث كبير توقع 

أحد احملللني أن يضاعف مبيعات الساعة.
ويرى إياد بركات املتخصص في شـــؤون 
التكنولوجيا أن أهم ما أعلنت عنه أبل مســـاء 
الثالثـــاء لم يكن في الهاتـــف الذكي آيفون 10 
بل فـــي أصغر املنتجات التـــي عرضتها وهي 

أبل ووتش.
الشـــريحة  ميـــزة  عـــن  ”الكشـــف  وقـــال 
اإللكترونيـــة ’إي.ســـيم‘ في ســـاعة أبل يعتبر 
قفـــزة نوعية في عالـــم االتصـــاالت وإنترنت 

األشياء“.
وأضاف أن تلك الشريحة حترر املستخدم 
واجلهـــاز مـــن الشـــريحة البالســـتيكية التي 
تزوده بها شـــركات االتصـــاالت النقالة، وفي 
املســـتقبل سيتمكن املستخدم من تغيير شركة 
االتصـــاالت التي يشـــترك فيهـــا دون احلاجة 
لتغيير الشـــريحة، واالكتفاء بتغيير إعدادات 
الشـــريحة اإللكترونية لتغيير الشـــبكة التي 

يتصل من خاللها.
وأوضح أن الشـــريحة اإللكترونية 
الســـهل  مـــن  ســـتجعل  ”إي.ســـيم“ 
توصيـــل أجهزة غير الهواتف الذكية 
وماكينات  السيارات  مثل  باإلنترنت 
املصانع دون االعتماد على شـــبكات 
االتصال التقليديـــة. ويتميز آيفون 
الالســـلكي  الشـــحن  بتقنيـــة   10
وكاميرا باألشـــعة حتـــت احلمراء، 
بخاصيـــة  معـــد  اجلهـــاز  أن  كمـــا 
التعرف على الوجه بدال من خاصية 

بصمة األصبع لبدء تشغيل الهاتف.
لكن تلك املزايـــا تعرضت النتقادات 
أشـــارت إلـــى أن مزايا الشـــحن الالســـلكي 
والتعرف على الوجوه تعد مزايا استعراضية 

كمالية وال تعني الكثير بالنسبة للمستخدم.

ويقول ريتشرد ليدبيتر إن هناك مزايا غير 
مبـــررة في آيفـــون 10 وال يجد املســـتخدم لها 
نفعا إضافيا، فميزة فتـــح اجلهاز عبر بصمة 
الوجه تعتبر ميزة استعراضية أكثر من كونها 

ميزة تضيف ما يفيد املستخدم.
كما ألغت الشركة زر ”الصفحة الرئيسية“ 
الذي وجد في كل الطرازات السابقة وسيكون 
على املســـتخدم النقر علـــى اجلهاز جلعله في 

وضع االستعداد.
لكن في حلظـــة محرجة وأثناء تقدمي كريغ 
فيديريغـــي نائب رئيس الشـــركة عرضه على 
املنصـــة، لم تعمل خاصية التعرف على الوجه 

أثناء محاولته األولى.
وعادة ما تشحن الشركة املنتجات اجلديدة 
خالل أســـبوع أو أســـبوعني من طرحها، لكن 
الشـــركة قالـــت إن املوعد املتأخر متســـق مع 

بيانات مت اطالع املساهمني في الشركة عليها 
في وقت سابق.

وقال كيم فورســـت احمللل الكبير في مجال 
أبحاث األسهم مبجموعة ”فورت بيت“ إنه ”أمر 
رائع أن يكون لدينـــا منتج لكن نود احلصول 
عليه عاجال وليس آجال“ بعد شهرين تقريبا.

وباعت الشـــركة أكثر مـــن 1.2 مليار هاتف 
آيفون خالل السنوات العشر املاضية.

وحجم شاشـــة آيفـــون 10 مماثـــل تقريبا 
لشاشـــة آيفون 7 بلـــس وإن كان حجم الهاتف 
نفســـه أصغر. ويتميـــز بألـــوان أغنى بفضل 
تقنية جديدة تســـمى تقنية الصمـــام الثنائي 
العضوي الباعث للضـــوء (أو.أل.إي.دي) بدأ 

منافسون آخرون مثل سامسونغ في طرحها.
كم أطلقت أبل هاتفني آخرين باســـم آيفون 
8 وآيفون 8 بلس اللذين يشـــبهان آيفون 7 إال 

أن لهما ظهرا زجاجيا للشـــحن الالسلكي ولم 
يتضمنا معظم املزايا األخرى في آيفون 10.

وتتميـــز الهواتـــف اجلديدة بـــأول معالج 
للرســـوم التوضيحيـــة مـــن أبل، وهـــو يتيح 
سرعة أكبر، فضال عن حتسني أداء الكاميرات 
وبعض التطبيقات األخرى. ويبلغ حجم ذاكرة 
الهواتـــف األرخص ثمنا 64 غيغابايت ارتفاعا 
من 32 غيغابايت في النســـخ السابقة وسيبلغ 

سعرهما 600 و799 دوالرا.

لم تخل ردود األفعال األولية على منتجات أبل االستثنائية من بعض االنتقادات والتحفظات، 
التي أشــــــارت إلى أن أبرز املزايا التي ضمها آيفون 10 مثل الشحن الالسلكي والتعرف 

على الوجوه تعد مزايا كمالية وال تعني الكثير بالنسبة للمستخدم.

أبل تدخل عهدا جديدا بعد 10 سنوات على ثورة آيفون

[ خبراء يؤكدون أن القفزة األكبر كانت في الساعة الذكية  [ تحفظ على مزايا استعراضية ال تعني كثيرا للمستخدم

المزايا الجديدة تحت مجهر الجمهور

دوالرا سعر جهاز آيفون 

10 تعرض النتقادات إلى 

جانب تأخير طرحه إلى 

نوفمبر

999

إياد بركات:

ساعة أبل ووتش تعتبر 

قفزة نوعية في عالم 

االتصاالت وإنترنت األشياء

االتصـــ
لتغيير
الشـــر
يت

أشـــار
والتعرف
كمالية و
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اقتصاد
{حصيلـــة تنـــازل العمالء عن الـــدوالر للبنوك العاملة في مصر بلغت 30 مليـــار دوالر منذ تحرير 

سعر صرف الجنيه أمام العمالت األجنبية قبل 10 أشهر}.

طارق عامر
محافظ البنك املركزي املصري

{األمير الســـعودي الوليد بن طالل أبرم اتفاقا مع مجموعة كريدي أغريكول الفرنســـية لشـــراء 

16.2 بالمئة من أسهم البنك السعودي الفرنسي مقابل 1.54 مليار دوالر}.

بيان رسمي
شركة اململكة القابضة السعودية

} لنــدن – كشـــفت شـــركة رويال داتش شـــل 
البريطانية الهولندية أمس أنها تستعد إلنهاء 
قرن من إنتاج النفط في العراق بانسحابها من 
حقلني مهمني في البالد. وبررت ذلك مبحاولة 
التركيـــز على إنتـــاج الغاز الذي يـــدّر أرباحا 

أكبر.
ويلقي انسحاب شل الضوء على التحديات 
التي تواجه الشركات األجنبية في ضوء عقود 
النفـــط ذات هامش الربح الضئيل في العراق، 
الـــذي يعتبر أحد أكبـــر احتياطيات النفط في 
العالم، فـــي وقت حتاول فيـــه احلكومة زيادة 
اإلنتـــاج بعد أعـــوام من الصـــراع الذي عرقل 

عمليات التطوير.
وقالت الشـــركة أمس إنها اتفقت مع وزارة 
النفـــط العراقيـــة علـــى التنازل عـــن حصتها 
وعملياتهـــا في حقل مجنون النفطي للحكومة 
العراقيـــة بعـــد تعديالت غير مواتيـــة لها في 

البنود املالية.
وأعطت رســـالة حتمل توقيـــع وزير النفط 
العراقي جبار لعيبي مؤرخة في 23 أغســـطس 
وموجهة إلى وحدة شـــل فـــي العراق املوافقة 

للشركة على االنسحاب من حقل مجنون.
وفي نوفمبر املاضي قالت مصادر بصناعة 
النفـــط لرويترز إن شـــل تدرس بيـــع حقولها 
النفطية في العراق في إطار برنامجها العاملي 

للتخلص من أصول بقيمة 30 مليار دوالر.
ولطاملـــا كان حقل مجنـــون النفطي، الذي 
يعـــّد أحد أكبر حقول النفط في العالم، أولوية 
بالنســـبة إلـــى إيـــران التي يقـــع احلقل على 

حدودها وميتد في داخل األراضي اإليرانية.
وطرح تخلي شـــركة شـــل ووقف عملياتها 
فـــي احلقل تســـاؤالت عن األبعاد السياســـية 
التـــي تقف وراء خطوة الشـــركة وما إذا كانت 

هنـــاك ضغوط سياســـية خفية على الشـــركة 
لدفعها التخاذ هذا القرار.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن طهران 
رمبا قدمت لشركة شل مغريات تتمثل في شكل 
مشاريع أخرى في إيران، من أجل دفع الشركة 
إلى التخلي عن االســـتثمار فـــي حقل مجنون 

العراقي.
ولـــم يســـتغل احلقـــل بكامل طاقتـــه بعد. 
وتخشـــى إيـــران مـــن أن يكون احلقل ســـببا 
في رفـــع حصة العراق في ســـوق النفط، رغم 
الهيمنة شـــبه الكاملة التي متارســـها طهران 
على قوى سياســـية عراقية، يدين الكثير منها 

إليران بالوالء.
وأعلنت شل أيضا أنها تعتزم بيع حصتها 
البالغة 20 باملئة في حقل غرب القرنة 1 الواقع 
في جنوب البالد، والذي تديره شـــركة إكسون 

موبيل األميركية.
نســـبت وكالة رويترز إلـــى مصادر مطلعة 
فـــي القطاع قولهـــا إن بنك االســـتثمار الزارد 
ســـوف يدير عملية البيع لصالح شل. ولم يرّد 

البنك حتى اآلن على طلب للتعليق.
وقالت شـــل إنهـــا ال تزال ملتزمـــة بإنتاج 
الغـــاز في العـــراق مضيفة أنها ســـتركز على 
تطوير وتوســـعة شركة غاز البصرة املسؤولة 
عن معاجلة الغاز املستخرج من حقول الرميلة 
وغرب القرنة والزبير. ومتتلك شل حصة تبلغ 

نحو 44 باملئة في املشروع املشترك.
وأظهر التقرير الســـنوي لشـــركة شـــل أن 
الشـــركة أنتجت نحو 20 مليون برميل نفط في 
العراق خالل العـــام املاضي، وهي متثل نحو 
3.5 باملئة من إجمالي إنتاج الشـــركة من النفط 

في العام املاضي.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في العام 
املاضي أن شـــل لم حتقق سوى مكاسب مالية 
محدودة في األعـــوام املاضية من إنتاج النفط 
في العراق حيث حتصل على مســـتحقاتها في 
صورة خام لكن ليس لها صوت مسموع بشأن 

االستراتيجية.
ويرى محللون أن شل اتخذت القرار بعدما 
طبق العـــراق عقوبـــات متعلقة بـــاألداء على 
املشـــروع الذي تديره شـــل ”والذي كان له أثر 

واضح على أدائها التجاري“.
وفي ظل أســـعار النفط املنخفضة بشـــكل 
حاد منـــذ منتصف عـــام 2014، طلـــب العراق 

مـــن الشـــركات األجنبية خفـــض اإلنفاق على 
مشـــروعات النفط من أجل تقليص مســـاهمة 
احلكومـــة التي تعانـــي من أزمة ســـيولة في 

املشروعات املشتركة.
ولطاملا حثت الشركات األجنبية في العراق 
بغـــداد علـــى تعديل بنـــود عقد إنتـــاج النفط 
للتشـــجيع علـــى تطويـــر االحتياطيـــات التي 
تقـــدر بنحو 153 مليار برميـــل وهو رابع أكبر 

احتياطي نفطي في أوبك.
وبدأت شـــل تطوير حقل مجنـــون في عام 
2010 وكانـــت متتلك حصة نســـبتها 45 باملئة 
في احلقـــل الذي تديـــره مبوجب عقـــد خدمة 

فنية ينتهي في 2030. ومتتلك شركة بتروناس 
املاليزية احلكومية حصة 30 باملئة بينما متلك 

احلكومة العراقية 25 باملئة.
ويقـــول محللـــون إن الفـــراغ السياســـي 
واالشتباكات العنيفة بني العشائر قرب حقول 
النفط في جنوب العراق تعرقل نشاط الشركات 

األجنبية ويرفع تكاليف اإلنتاج.
وأقرت شـــركة نفط اجلنـــوب التي تديرها 
الدولـــة بأن أعمال العنف بـــدأت تخيف عمال 
النفـــط واملقاولني األجانـــب الذين رفضوا في 
بعض احلاالت حتريك منصات للحفر بســـبب 

مخاوف أمنية.

فوجئت األوســــــاط النفطية بإعالن شــــــركة شــــــل تخليها عن حصتها في حقل مجنون في 
العراق وســــــعيها لبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1. وأشــــــار محللون إلى أن تقويض 
اإلنتاج في حقل مجنون قد تكون وراءه دوافع سياســــــية لكون احلقل ميتد في األراضي 

اإليرانية.

شركة شل تستعد إلنهاء عالقتها بإنتاج النفط في العراق

[ محللون يشيرون إلى دوافع سياسية لخدمة مصالح إيران  [ شل تتخلى عن حقل مجنون وتبحث بيع حصتها في غرب القرنة 1

ساحة حرب إنتاج النفط في جنوب العراق

سوق أبوظبي المالي يسعى ليكون محور ابتكارات التكنولوجيا المالية

أبوظبي في شراكة جديدة لتعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية
} أبوظبي – كشـــف املركز املالـــي الدولي في 
أبوظبـــي أمس عن شـــراكة جديدة مع شـــركة 
األميركيـــة (أل.تي.بي)  ”لتس تـــوك بيمنـــت“ 
لتعزيز تطويـــر مجتمـــع التكنولوجيا املالية 
ومنـــو االبتكار في تقـــدمي اخلدمات املالية في 
منطقة الشـــرق األوســـط وأفريقيا. ويتضمن 
االتفاق فتح وبناء شـــبكات متكاملة للتواصل 
والتفاعل بني مجتمعـــات التكنولوجيا املالية 

احمللية واإلقليمية والعاملية في املنطقة.
وقـــال أميـــت جويـــل املؤســـس املشـــارك 
واملدير التنفيذي لشـــركة أل.تي.بي إن ســـوق 
أبوظبـــي العاملـــي يعمل على إطـــالق عدد من 
املبادرات املتميزة لتعزيز تطوير ومنو مجتمع 

التكنولوجيا املالية في املنطقة.
وأضاف أن هـــذه الشـــراكة تتيح مجاالت 
واســـعة لتكون حلقة وصـــل تفاعلية ومبتكرة 
بـــني شـــركات التكنولوجيـــا املالية الناشـــئة 
واملؤسســـات املالية واملستثمرين وغيرهم من 

األطراف املعنية حول العالم.

وقال ريتشـــارد تنـــج الرئيـــس التنفيذي 
لســـلطة تنظيـــم اخلدمـــات املالية في ســـوق 
أبوظبي العاملي إن ”عملية بناء مجتمع تفاعلي 
حيـــوي ومتكامل للتكنولوجيـــا املالية تتطلب 
إيجاد مجاالت تعاون وشـــراكات متعددة على 
امتداد كل مرحلة مع كافة األطراف املعنية من 
شـــركات ناشـــئة ومصارف ومؤسسات مالية 
ومستثمرين وهيئات تنظيمية محلية وعاملية 

وغيرها من اجلهات“.
وأضاف ”نحن كمركـــز عاملي للتكنولوجيا 
املاليـــة حرصنا علـــى تهيئة البيئة املناســـبة 
واملنصـــة املميـــزة التي تتيح للمشـــاركني في 
التكنولوجيـــا املاليـــة فرص تبـــادل اخلبرات 
بعضهـــم  مـــع  والـــرؤى  األفـــكار  وتشـــارك 
البعض مبا يســـاهم في تعزيز منو تطبيقات 
املالـــي  القطـــاع  فـــي  املاليـــة  التكنولوجيـــا 

باملنطقة“.
وســــوف تتــــاح لشــــركـة أل.تـي.بـي مـن 
خـالل شـــراكتها مع ســـوق أبوظبـــي العاملي 

فرصـــة التعرف واالســـتفادة مـــن التطورات 
وفرص النمـــو العـديـدة املتـوفرة في أبـوظبي 
ودولـة اإلمـــارات واالقتصادات الناشـــئة في 

املنطقة.
وتعد ”أل.تي.بـــي“ أحد أبرز رواد االبتكار 
فـــي التكنولوجيـــا املاليـــة وتقـــدمي األدوات 
منصتهـــا  خـــالل  مـــن  البحثيـــة  والنتائـــج 
لتفعيـــل التواصـــل  املتخصصـــة ”ميديكـــي“ 
وتطوير املجاالت االبتكارية في القطاع املالي 
حيث عملت الشركة على مدار السنوات األربع 
املاضيـــة في تتبع أكثر مـــن 45 قطاعا متصال 

بالتكنولوجيا املالية.

توقعات متفائلة من وكالة الطاقة

ترجح قرب توازن أسواق النفط
} لنــدن – أكـــدت وكالة الطاقـــة الدولية أمس 
في توقعـــات جديدة أن فائض معروض النفط 
العاملي بدأ في االنخفاض بسبب النمو األقوى 
من املتوقـــع للطلب األوروبـــي واألميركي إلى 
جانب تراجع إنتاج أوبك والدول املشاركة في 

اتفاق خفض اإلنتاج.
وقالت إن التوقعات املستندة إلى مراهنات 
املســـتثمرين في اآلونة األخيرة، تشير إلى أن 
األسواق تتحســـن وأن األسعار سترتفع ولكن 

بوتيرة محدودة.
ورفعـــت الوكالة، التي تنســـق سياســـات 
الطاقـــة للـــدول الصناعيـــة، توقعاتهـــا لنمو 
الطلب العاملـــي على النفط فـــي العام احلالي 
إلـــى 1.6 مليـــون برميل يوميا مـــن 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وأكـــدت أن إنتاج النفط العاملي ســـجل في 
شهر أغسطس املاضي أول تراجع في اإلنتاج 
العاملي خالل أربعة أشـــهر حـــني هبط مبقدار 

720 ألف برميل يوميا.
وأرجعـــت ســـبب ذلـــك إلى إغالقـــات غير 
مخطط لها في ليبيـــا وعمليات صيانة مقررة 
فـــي دول غير أعضـــاء في منظمـــة أوبك مثل 
روســـيا وكازاخســـتان وأذربيجان واملكسيك 

وكذلك في بحر الشمال.
وقالـــت الوكالـــة التـــي تتخذ مـــن باريس 
مقـــرا لها إن ”منو الطلـــب من منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية يظل أقوى من التوقعات، 

خاصة في أوروبا والواليات املتحدة“.
وكان الطلـــب القوي في الـــدول الصناعية 
عامـــال مهما وراء منو الطلـــب العاملي مبقدار 
2.3 مليـــون برميـــل يوميا في الربـــع الثاني، 
وهي أكبر زيادة فصلية على أســـاس ســـنوي 

منذ منتصف عام 2015.
وانخفـــض إنتـــاج أوبـــك مـــن النفـــط في 
أغســـطس للمـــرة األولى فـــي 5 أشـــهر بفعل 
جتـــدد االضطرابات في ليبيا، إذ تراجع إنتاج 
املنظمـــة 210 آالف برميـــل يوميـــا إلـــى 32.67 

مليون برميل يوميا.

وزاد أعضـــاء أوبك املشـــاركون في اتفاق 
خفـــض اإلمـــدادات وعددهـــم 12 دولـــة معدل 
التزامهـــم إلـــى 82 باملئة في أغســـطس من 75 
باملئـــة في يوليـــو. وبلغ معـــدل التزامهم منذ 

بداية العام 86 باملئة.
وذكرت وكالة الطاقـــة أن مخزونات النفط 
العامليـــة بدأت فـــي اســـتعادة توازنها نتيجة 
النخفـــاض اإلنتاج وارتفاع الطلب. وذكرت أن 
”املخزونـــات التجارية بدول منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة لـــم تتغير فـــي يوليو 
لتستقر عند 3.016 مليار برميل، في حني كانت 

ترتفع في العادة“.

وانخفضت مخزونات النفط اخلام العاملية 
إلـــى 190 مليون برميل فوق متوســـط اخلمس 
ســـنوات. وأضافـــت أن ”مخزونـــات منظمـــة 
التعاون االقتصادي والتنمية بلغت 35 مليون 
برميـــل فقط فوق متوســـط 5 ســـنوات بنهاية 

يوليو“.
وبـــدأت أوبـــك ودول من خارجهـــا بقيادة 
روســـيا في خفض إنتاجها في يناير املاضي 
مبقدار 1.8 مليون برميل يوميا للمساهمة في 
عودة املخزونات إلى متوســـط خمس سنوات 

ودعم األسعار.
وقالـــت الوكالـــة إن وتيـــرة تعافـــي قطاع 
التكريـــر األميركـــي بعـــد إعصـــار هارفي، قد 
تخّفـــض مخزونات املنتجات مبنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية قريبا جدا إلى مســـتوى 

اخلمس سنوات أو حتى دون ذلك.
وتوقعت في األمد األطول أن تعزز الواليات 
املتحدة أمن الطاقة لديها حتســـبا ألي أحداث 
علـــى غرار إعصار هارفـــي، ورجحت أن يكون 
ذلـــك من خـــالل إضافـــة منتجـــات النفط إلى 

املخزونات التي حتتفظ بها احلكومة.
ومـــع عملية اســـتعادة التـــوازن اجلارية، 
رفعت وكالة الطاقـــة الدولية توقعاتها للطلب 
على نفط أوبك لتضعه عند 32.7 مليون برميل 
يوميا فـــي العـــام احلالـــي وأن يتراجع 32.4 

مليون برميل يوميا في العام املقبل.

شركة أل.تي.بي:

سوق أبوظبي العالمي يعمل 

لتطوير مجتمع التكنولوجيا 

المالية في المنطقة

وكالة الطاقة الدولية:

مراهنات المستثمرين تشير 

إلى أن أسعار النفط سترتفع 

ولكن بوتيرة محدودة

ألف برميل يوميا الهبوط 

الذي سجله إنتاج النفط 

العالمي في أغسطس وهو 

أول تراجع في 4 أشهر
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شركة شل قالت أمس إنها 

اتفقت مع وزارة النفط العراقية 

على التنازل عن حصتها في 

حقل مجنون النفطي

بالمئة حصة شل في حقل 

مجنون مقابل 50 بالمئة 

لبتروناس الماليزية و25 

بالمئة للحكومة العراقية
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} ســنغافورة  – قـــررت ســـنغافورة على غير 
العادة أن تكون الرئاســـة، التـــي تعد منصبا 
شـــرفيا إلى حـــد بعيد، هذه املرة للمرشـــحني 
من أقلية املاليو املســـلمة، لطي فكرة ســـيطرة 
أقليـــات بعينها على املشـــهد السياســـي في 

البالد بشكل نهائي.
غيـــر أن املفاجـــأة كانـــت باختيـــار امرأة 
للمنصب حيث باتت حليمة يعقوب أول سيدة 
تتبّوأ هـــذا املنصب الفخري وســـط انتقادات 
الختيارها من دون انتخابات باألرخبيل الغني 

في جنوب شرق آسيا.
ووصلت رئيســـة البرملان الســـابقة، التي 
كانت أول امرأة تتولى املنصب كذلك، بالتزكية 
إلى ســـدة الرئاســـة حيث تســـلمت منصبها 
رســـميا األربعـــاء، بعـــد إزاحة منافســـْني لم 
يســـتوفيا الشـــروط املطلوبة، وفـــق ما أعلنه 

مصدر مسؤول عن االنتخابات.
ومت اســـتبعاد صالح ماريكان وفريد خان، 
بسبب عدم ترأسهما لشركة ال تقل قيمتها عن 
500 مليون دوالر سنغافوري (مليون دوالر) من 
حقوق ملكية حملة األسهم ملدة ثالث سنوات، 
وهـــو ما ينص عليه الدســـتور الســـنغافوري 

بالنسبة إلى املرشحني من القطاع اخلاص.
ومـــن املعاييـــر املطلوبـــة كذلـــك، وفق ما 
ينص عليه الدســـتور الســـنغافوري، أن يكون 
املرشحون من القطاع العام قد تولوا مناصب 

عامة ملدة ثالث سنوات.
وترشـــحت يعقـــوب البالغة مـــن العمر 63 
عامـــا للرئاســـة في أغســـطس املاضـــي، بعد 
اســـتقالتها من منصب رئيســـة للبرملان، الذي 

تولته قبل أربع سنوات.
ورغـــم أن مهام الرئيس معظمها شـــرفية، 
إال أنـــه ميلك حق النقض (فيتو) في ما يتعلق 

باســـتخدام االحتياطات النقدية وتعيني كبار 
املوظفني املدنيني في الدولة.

وهذه املـــرة األولى التي يتولـــى فيها فرد 
من أقلية املاليو الرئاسة منذ إصالح الدستور 
في 2016 بهدف ضمان مشـــاركة أكبر لألقليات 
العرقيـــة لقطع الطريق أمام ســـيطرة القومية 

الصينية، التي تعّد األكبر في سنغافورة.
وســـتكون يعقـــوب، املتزوجـــة مـــن رجل 
األعمـــال اليمنـــي محمـــد عبدالله احلبشـــي، 
ثاني رئيس من عرقية املاليو في ســـنغافورة، 
بعد يوسف إســـحاق، الذي توّلى منصبه بعد 

استقالل البالد عن ماليزيا في عام 1965.
وســـبق أن مت اســـتبعاد مرشـــحني غيـــر 
مؤهلني في ســـنغافورة، التي يشكل املسلمون 
فيهـــا قرابـــة 14 باملئـــة، ليتم شـــغل املنصب 

بالتزكية.

وقالـــت حليمـــة في كلمة عنـــد اإلعالن عن 
توليها املنصب ”أنا رئيســـة للجميع“، مشيرة 
إلى أنه ”رغـــم أنني لم أنتخب، فـــإن التزامي 

بالعمل على خدمتكم لم يتغير“.
وأثـــار تعيـــني حليمـــة، وهي أم خلمســـة 
أبنـــاء وتبـــدأ مهـــام منصبهـــا اخلميس ملدة 
ست ســـنوات، انتقادات واســـعة على مواقع 
التواصل االجتماعي، غير أن ذلك لن يغير من 

الواقع شيئا، كما يقول املتابعون.
وكتـــب الناشـــط بـــات أنـــغ على حســـابه 
في“فيســـبوك ”انتخبت بـــال انتخابات… إنها 
مهزلـــة“، بينما دّون جـــول كونغ على صفحته 
في الشـــبكة االجتماعية ذاتها يقول ”منذ اآلن 

سأسميها الرئيسة ذات االمتياز“.
ويستطيع املتابع حلياة رئيسة سنغافورة 
اجلديدة، اكتشـــاف أنها بســـيطة للغاية، فقد 

عاشـــت مع زوجها الذي اقترنت به عام 1980، 
في مســـكن من غرفة واحدة، وبعد سنوات من 

الزواج اشتريا بيتا مكونا من خمس غرف.
وتشير املعلومات بأن حليمة، التي تخوض 
العمل السياســـي منذ 16 عاما، ال تزال متارس 
كـــرة القدم مـــع فريق ســـنغافورة النســـائي، 
كمـــا أنها من هـــواة الطبـــخ وال تفضل تناول 

الوجبات السريعة رغم التزاماتها الكثيرة.
وتقلـــدت هـــذه السياســـية الطموحة عدة 
حقائب وزارية منها حقيبة التنمية املجتمعية 
والشـــباب والرياضـــة والتنميـــة االجتماعية 

واألسرية.
وســـتتولى حليمة الرئاســـة خلفـــا لتوني 
تان تينغ يام، وهـــي هندية األب ومالوية األم، 
ويســـبق اإلعالم احمللي اســـمها بلقب ”مدام“ 

وفق األعراف املتداولة في سنغافورة.

حليمة يعقوب أول رئيسة مسلمة في تاريخ سنغافورة

وراء كل امرأة عظيمة رجل

[ رئيسة البرلمان السابقة تتمسك بمزاولة هوايتها رغم التزاماتها السياسية الكثيرة
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إعصار إرما في الواليات المتحدة}.
فيليم ألكساندر
ملك هولندا

} رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي وعقيلته آكي آبي ظهرا باللباس الهندي التقليدي خالل جولة قاما بها مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
األربعاء، في مدينة أحمد أباد.

زاخاروفا تتألق بلباس 
خليجي في السعودية

} موســكو –  رغم صغر ســــن املتحدثة باسم 
اخلارجية الروســــية ماريــــا زاخاروفا، فإنها 
اســــتطاعت على ما يبــــدو أن تنتزع مكانة لها 
في احلياة السياســــة، مثيرة بذلك الســــيدات 

حول العالم.
ونشــــرت زاخاروفا البالغة مــــن العمر 40 
عامــــا عبــــر صفحتهــــا على فيســــبوك صورة 
لهــــا وهي مرتديــــة احلجاب ولباســــا طويال، 
وعلقت على الصورة بالقول ”في الســــعودية 
سألوني، هل ســــنلتزم بقواعد اللبس املعمول 
بها هناك.. بالطبع“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ 

الروسية.
ومبقارنــــة الصــــورة التــــي ظهــــرت بهــــا 
زاخاروفا في الســــعودية مع صــــورة ميالنيا 
ترامب، زوجة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
خالل زيارتها للسعودية قبل أشهر، يظهر أن 
املتحدثة باســــم اخلارجية الروســــية، ارتدت 
جلبابــــا طويال وغطاء للشــــعر عكس ميالنيا 

التي اكتفت باجللباب.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن االثنتــــني كلتاهما 
شقراء، وكلتاهما تلعب دورا هاما في الصورة 
اخلارجيــــة لبلديهما، ولكــــن زاخاروفا تفضل 

موقفا مختلفا جتاه املالبس في السعودية.
وكانــــت زاخاروفــــا، التي تعــــد أول امرأة 
تتقلــــد منصــــب املتحــــدث باســــم اخلارجية 
الروسية، ضمن الوفد املرافق لوزير اخلارجية 
الروســــي، ســــيرجي الفروف الذي قام بزيارة 

للرياض مؤخرا.

ميركل تقر بتدخني 
السجائر في طفولتها

} برلــني – كشفت املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل عن ســـر قدمي يرجع إلى فترة طفولتها، 
حني اعترفت بأنها ارتكبت فعال طائشـــا حيث 
قامـــت بتدخـــني ســـيجارة وأخفـــت األمر عن 

أبويها.
وحتجـــم ميـــركل في العـــادة عن اخلوص 
في تفاصيل حياتها الشـــخصية، لكن يبدو أن 
اشـــتعال املنافسة في االنتخابات على منصب 
املستشـــارية يعطـــي دافعا قويا لهـــا إلظهار 

خفايا حياتها الستمالة محبيها.
وجاء رد ميركل على ســـؤال من هيئة (إن.

دي.آر) للبـــث اإلذاعـــي والتلفزيونـــي خـــالل 
مناظـــرة تلفزيونيـــة حـــول عـــن أي ”خطيئة 
بعدما اعترف منافســـها  من أيـــام الشـــباب“ 
الرئيســـي فـــي االنتخابات مارتن شـــولتس، 
الرئيس الســـابق للبرملان األوروبي، بأنه ألقى 
عبوة منظف غســـيل فـــي حمام ســـباحة عام 

خالل ”ليلة مجنونة“.
وقالـــت ميركل، وهي ابنة القس هورســـت 
كاســـنر، لقد ”دخنت ســـيجارة في عمر صغير 
إلى حد ما ولم أبلـــغ أبوّي. لذا ميكنني القول 

إنها خطيئة صغيرة“.
وليســـت املـــرة األولـــى التـــي تقـــر بهـــا 
”املستشـــارة احلديدية“ بفعل شائن، فقد أقرت 
أمـــام تالميذ باملرحلـــة االبتدائية أثناء إطالق 
مشروع القراءة ”برج الكتب“ األسبوع املاضي، 

بأنها كانت تغش في حصص املطالعة.
لكنهـــا حرصت علـــى تقـــدمي النصح إلى 
التالميـــذ بعدم الغش في القـــراءة. وقالت لهم 
”لكنكم تقرأون بدافع االســـتمتاع“، وفق وكالة 

األنباء األملانية.
ويتوقـــع أن تفوز ميـــركل (63 عاما)، التي 
يعتبرهـــا الكثيـــرون أنها املـــرأة األكثر نفوذا 
في العالم، بفتـــرة والية رابعة في االنتخابات 

العامة املقررة في الـ24 من الشهر اجلاري.
ويتفوق حزبها حتى اآلن في استطالعات 
الـــرأي بأكثـــر مـــن 10 باملئـــة علـــى احلـــزب 
الدميقراطي االشـــتراكي، الشريك األصغر في 

االئتالف احلاكم.
وبعـــد 12 عاما في الســـلطة تقـــدم ميركل 
نفســـها على أنها أكثر من مجـــرد ”أم“ أملانية 
وتنظـــم حملة على اإلنترنـــت حتى تتمكن من 

الوصول إلى الناخبني األصغر سنا.
وظهرت ميـــركل على يوتيـــوب وحضرت 
أكبر مؤمتر أوروبـــي أللعاب الكمبيوتر ضمن 
مســـاعيها حلشـــد تأييـــد نحو ثالثـــة ماليني 

ناخب يدلون بأصواتهم للمرة األولى.
وتقول جاكلني بويســـني، صحافية أملانية 
وكاتبة السيرة الذاتية للمستشارة األملانية إن 
أجنيال معروفة بكونها عقالنية وأحيانا ميكن 
أن نقارنها بتمثال أبي الهول في احلفاظ على 

أسرارها.

اختارت سنغافورة سيدة من أقلية املاليو 
املســــــلمة تدعى حليمة يعقوب لتكون أول 
ــــــخ البالد فــــــي لفتة يرى  رئيســــــة في تاري
ــــــون أنهــــــا تعكس مــــــدى الرغبة في  مراقب
ــــــز الشــــــعور بالشــــــمول فــــــي الدولة  تعزي

اآلسيوية الصغيرة واملتعددة الثقافات.

تصرفات ترامب {الصبيانية} تحرك مشاعر الرئيس املكسيكي األسبق
} مكسيسكو سيتي – خرج الرئيس املكسيكي 
األسبق فيسينتي فوكس، عن طوره مجددا بعد 
للرئيس  أن حركـــت التصرفـــات ”الصبيانية“ 
األميركي مشاعر الغضب لديه حيث عرض كل 
مـــا في جعبته من ســـخرية انتقاما من دونالد 

ترامب.
وفاجأ فوكـــس (75 عاما) املتابعني حلياته 
الشـــخصية بتدشـــني حملـــة علـــى ”ســـوبر 
دولوكـــس“، وهـــو موقع ســـاخر فـــي تويتر، 

لترشيح نفسه لرئاسة الواليات املتحدة.
وخصص فيديو انتشـــر بشـــكل الفت على 
الشـــبكة االجتماعيـــة منـــذ االثنـــني املاضي، 
ألنه يرى أن  للســـخرية من غرميه ”األحمـــق“ 

أي شـــخص ميكنه أن يصبح رئيسا للواليات 
املتحدة مادام ترامب متكن من ذلك.

واستهل وصلة التهكم بالقول ”دونالد، في 
كل مرة أسخر فيها منك، وأنا أقوم بذلك كثيرا، 
يســـألني النـــاس، لـــم ال تســـتطيع أن تصبح 
رئيسنا؟ لذلك أنا فخور اليوم بإعالن ترشحي 

لرئاسة الواليات املتحدة“.
ولم يكتف بذلك، بل استرسل في سخريته، 
فجعـــل معزاة حتمل فـــي عنقها الفتـــة عليها 
”فيسينتي رئيسا“، ثم وضع قبعة حمراء على 
رأســـه كالتي كان يضعها الرئيس اجلمهوري 
املثير للجدل خالل حملته، وعليها شعار يلـمح 

إلى عبارته املهينة للنساء.

وفي اجلزء املوالي من الفيديو، قدم فوكس 
وعوده االنتخابية، ومن أهمها عدم بناء جدار 
بـــني الواليـــات املتحـــدة واملكســـيك، وعوضا 
عن ذلك ســـيبني جدارا حول بـــرج ترامب في 
نيويورك حيث كان يقيـــم امللياردير األميركي 

مع أسرته.
ومنـــذ أن أعلن ترامب عـــن خططه للجدار 
العـــازل بني بـــالده واملكســـيك خـــالل حملته 
االنتخابية، أحـــدث فوكس صخبا مبعارضته 
ملا أســـماه بـ“النصب التـــذكاري العنصري“. 
وقـــال في تغريـــدة فـــي يناير املاضـــي، ”لقد 
أخبرت دونالد أن املكســـيك لن تدفع أبدا ثمن 

اجلدار اللعني“.

وأثار نقد فوكس الالذع انتباه ترامب الذي 
طالب في فبراير العام املاضي رئيس املكسيك 
الســـابق باالعتذار، غير أن ذلـــك لم مينعه من 
إعـــادة جملتـــه املشـــهورة، وهذه املـــرة على 
تلفزيون ”سي.إن.إن“، قائال ”لن أدفع ثمن هذا 

اجلدار اللعني“.

فيسينتي فوكس بعث 
برسالة سخرية لترامب يقول 

فيها بأنه يعلن ترشحه 
لرئاسة الواليات المتحدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ افتتح الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي الجمعة الماضي، 

بالقاعة األولمبية برادس فعاليات 
النسخة 29 لبطولة أمم أفريقيا لكرة 
السلة التي تحتضنها تونس للمرة 

األولى في تاريخها باالشتراك مع 
السنغال.

◄ بعث أمير دولة الكويت، صباح 
األحمد الجابر الصباح األحد 

الماضي، ببرقية للفنان الكويتي 
المخضرم إبراهيم الصالل 

لالطمئنان على صحته بعد أن 
تعرض لوعكة دخل على إثرها إلى 

المستشفى.

◄ فاجأ الروبوت الروسي الشهير 
”بروموبوت“، الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين عندما تعرف عليه 
ثم بدأ بتعريف نفسه بحماس، خالل 
جولة قام بها في معرض تكنولوجيا 

المعلومات في مدينة بيرم.

◄ تعرض البابا فرانسيس لحادث 
إثر اختالل توازنه أثناء مروره 

بالسيارة الباباوية أمام حشد في 
مدينة قرطاجنة بكولومبيا األحد، 

مما أدى إلى إصابته بتورم في 
عظام خده وحاجبه األيسر.

◄ يواجه المرشح األميركي 
السابق، السيناتور تيد كروز، موجة 

سخرية عارمة في تويتر، بعد أن 
وضع عالمة إعجاب على أحد مقاطع 
الفيديو اإلباحية، األمر الذي وضعه 

في ورطة ال يحسد عليها.

◄ تظاهر ناشطون خارج مقبرة 
ماركوس بالعاصمة الفلبينية مانيال 
االثنين الماضي، ضد إعالن يوم عيد 

ميالد الدكتاتور الراحل فرديناند 
ماركوس عطلة رسمية بالبالد، في 

محاولة ”إلعادة التأهيل السياسي“ 
ألسرته.

باختصار

حليمـــة يعقـــوب متزوجة مـــن رجل 
األعمـــال اليمنـــي محمـــد عبداللـــه 
الحبشـــي منذ عـــام 1980 ولديهما 

خمسة أبناء

◄



هشام النجار

} املوجـــة اجلديـــدة للعنـــف والكراهيـــة في 
ميامنـــار بجنوب شـــرق آســـيا فتحـــت نافذة 
جديدة لرؤيـــة محركات أكثر شـــموًال للقضية 
تفـــوق التصـــور الـــذي يحصرها فـــي كونها 
صراعا دينيا، وبرزت مالمح التدخل اخلارجي 
والنشـــاط املســـلح حلركات انفصالية بخطاب 

سلفي جهادي بشمال ميامنار.
مأســـاة األقلية الروهينغيـــة احملرومة من 
اجلنســـية في ميامنـــار ذات الغالبية البوذية، 
تبدو أكثر تعقيدا بالنظر إلى احلضور الصيني 
باحمليط الهندي، وهو األمر الذي من شـــأنه أن 
يحدث تغييرا فـــي اجلغرافيا، ويدخل القضية 
وإقليم راخني ضمن غيرها من ملفات املصالح 

اجليو استراتيجية بني القوى الكبرى.
األمر الذي ينبغي التنّبه إليه وسط موجات 
الغضب في البالد اإلســـالمية، هـــو أن معاناة 
أقليـــة الروهينغـــا ال تقف وراءها ممارســـات 
جماعات بوذية متطرفة تتستر بشعارات دينية 
بقصد اخلداع وإشعال الفنت كورقة حتقق لها 
ما تتصوره من مكاسب، بل تشاركها في املقابل 
جماعات إســـالمية متمردة تنزع مبمارساتها 
العنيفـــة عدالـــة القضية وتصـــور الروهينغا 
كأقليـــة غير مندمجة وطنيا وحتارب الســـلطة 

املركزية بهدف االنفصال.
إحـــدى هـــذه اجلماعـــات تســـمى ”جيش 
عرفت سابقا باسم   – خالص روهينغا أراكان“ 
حركة ”اليقني“- وهي لم تتوقف عند استهداف 
الشرطة واجليش امليامناري، وحتاول تعويض 
افتقارها للدعـــم داخل األوســـاط الروهينغية 
بإجبار املســـلمني من املدنيني علـــى البقاء في 
مناطق املواجهـــات التخاذهم دروعا بشـــرية، 
بل وأقدم مقاتلوها على إعدام مســـلمني بتهمة 

التعاون مع احلكومة البورمية. 
الالفت خلّو املعاجلـــة اإلعالمية في العالم 
العربي ملأســـاة مسلمي الروهينغا من وضعها 

في سياقها العام، وهو ما يتيح بشكل أو بآخر 
لبعض جماعات اإلسالم السياسي استغاللها 
للخروج من أزماتها في الداخل العربي، وخلق 
حالة مـــن التجييش العاطفي ملآربها اخلاصة، 
واملتمثلة في تأمني ضخ ما يضمن تعافيها من 

تبرعات وهبات.
مسلحون من جيش أراكان للخالص والذي 
يضـــم عناصر ممّولة من مســـلمي الروهينغا، 
هاجموا مراكز الشرطة وقاعدة للجيش في ٢٥ 
أغسطس املاضي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 
١٢ شخصا، وهذه املمارسات من قبل جماعات 
أيديولوجيـــة مســـلحة مـــن شـــأنها اختطاف 
إرادة الروهينغـــا فـــي اجتاه مســـارات تضر 
بقضيتهم ما مينح اجليش امليامناري الذرائع 
إلنزال العقاب اجلماعي باملدنيني من مســـلمي 

الروهينغا حتت غطاء تهمة اإلرهاب.
ذلـــك يصب بشـــكل رئيســـي فـــي مصلحة 
القـــوى التي تســـتغل الدين لتحقيق مكاســـب 
سياســـية؛ فأغلب األحزاب والقوى السياسية 
صـــارت تخطب ود اجلماهير وتنـــال تأييدهم 
عبر إقـــرار أكثر اخلطط عنصريـــة في العصر 
احلديـــث، نـــزوًال عند رغبـــات قيـــادات بوذية 
متعصبـــة، والتـــي توظـــف بدورها املشـــاعر 
الدينيـــة املتأججـــة حليازة الســـطوة والنفوذ 
الذي ميكنها من التحكم في الواقع السياسي.

بـــروز تلـــك اجلماعات خـــالل الســـنوات 
املاضية يثيـــر الكثير من التســـاؤالت، كما أن 
قيامهـــا بتلـــك العمليات التي أوقعـــت العديد 
مـــن عناصر الشـــرطة واجليش في أغســـطس 
العنـــف  موجـــة  أعقبتهـــا  والتـــي  املاضـــي، 
والتهجير واملجـــازر األخيرة بحق الروهينغا، 
يرسم العديد من عالمات االستفهام حول مغزى 
التوقيت واألهـــداف ومصادر التمويل، بالرغم 
من أن ردود أفعال السلطات على أحداث كهذه 
متوقعـــة ويقينية احلدوث، مع أن طول معاناة 
الروهينغا خالل عقود بعيدة لم تخرج بهم عن 
السياق الســـلمي ومطالبات االندماج وحقوق 

املواطنة، ال الدعوة إلى االنفصال.
الطـــرف اخلارجـــي يعرف جيـــدا أّن عنف 
اجلماعـــات التـــي حتمـــل الطابـــع الســـلفي 
اجلهادي ســـيقابله قمع أشد وسيؤدي إلشعال 
الصراع واتساع رقعته، وهو ما حدث بالفعل، 
حيث جاء االنتقام ردا على اســـتهداف الشرطة 
واجليش مـــن قبل مســـلحني بشـــعا ودمويا، 

وأطلقـــت طائرات الهليكوبتـــر قنابل من النار 
علـــى قـــرى املدنيـــني وعلـــى قـــوات اخلطوط 
األماميـــة للفاّرين لقطع طريق هروب األســـر، 
األمـــر الذي نتج عنه ســـقوط املئات من القتلى 

عالوة على تفاصيل انتهاكات مروعة.
هـــذه النزعـــة االنفصاليـــة ال تقتصر على 
إقليـــم راخـــني غربي البـــالد أو علـــى األقلية 
املسلمة فقط، فهناك جماعات مسيحية مسلحة 
تقاتل احلكومة املركزية بوالية كاشـــني الغنية 

شمال البالد على احلدود مع الصني والهند.
الصـــراع فـــي حقيقته عرقي فـــي مواجهة 
نزعات انفصالية وليس دينيا بغرض التطهير 
الدينـــي، بدليل متتـــع املســـلمني بامتيازاتهم 
الكاملـــة مبختلـــف مناطـــق البالد مبـــا فيها 
العاصمـــة خـــارج حـــدود راخـــني ومـــن غير 
املنتمني للروهينغا، بل سبق حلكومة ميامنار 
أن حتركـــت ضد الرهبـــان البوذيني أنفســـهم 
عندمـــا رعت الواليات املتحدة ثورة لهم إلزاحة 
النظام العســـكري املتعاون مع الصني في عام 
٢٠٠٧. والصـــراع لـــم يبلـــغ ذروته فـــي العنف 
والوحشـــية إال مع منـــّو التنظيمـــات الدينية 

املتطرفـــة ومع بـــزوغ نزعات االنفصـــال، وما 
كان قبل ذلك مناوشـــات وانتهـــاكات محدودة 
ومتبادلة وثأرية على أساس عرقي حتدث بني 

أّي عرقيتني متنافستني في العالم.
النزعـــة االنفصالية في ميامنـــار بدأت مع 
حضـــور تيـــار ديني متشـــدد حـــاول قبل ذلك 
حتقيـــق أهدافه خالل منتصـــف القرن املاضي 
وعـــاود احملاولة فـــي عام ١٩٧١، وفـــي املرتني 
حـــاول اســـتغالل أحـــداث خارجيـــة أهمهـــا 
انفصال باكســـتان عن الهند واألخرى انفصال 

بنغالديش عن باكستان.
واستراتيجيات  سياســـية  وحقائق  دالالت 
دولية، تكشـــفها الدراســـة املوضوعية لكيفية 
التعامل اخلارجي مع بوذيي التبت ومســـلمي 
الروهينغـــا  ومســـلمي  الصينيـــني  اإليغـــور 
البورميـــني، عالوة على ما طـــرأ من ارتباطات 
بـــني البعض مـــن اجلماعـــات الفاعلـــة داخل 
تلـــك البؤر وجماعـــات متطرفـــة وتكفيرية في 

باكستان والفلبني والشرق األوسط.
واقع احلال يكشـــف رفضا شعبيا للنزعات 
املجمـــوع  إرادة  والختطـــاف  االنفصاليـــة 

والتعبير عن القضايا العادلة بسلوك فوضوي 
عنيف، وهو ما يدفع تلك اجلماعات واملنظمات 
الرتـــكاب اجلرائم في حق الشـــعب الذي تدعي 

متثيله.
منطلقات وممارسات تلك اجلماعات، سواء 
بالـــدول العربية أو بشـــبه اجلزيـــرة الهندية 
الصينيـــة، وتاليـــا نتائـــج توظيفهـــا من قبل 
أطـــراف خارجية، يفضح مشـــروعا متشـــابكا 
يســـتفيد مـــن خطـــة تنظيميـــة متشـــابهة في 
الفكرة والســـلوك، وجميعها في النهاية تخدم 
اســـتراتيجيات دولية مقابـــل الدعم والتمويل 

املباشر وغير املباشر.
وأخيـــرا ال ينبغـــي أن يغيـــب عـــن أذهان 
املتابعـــني لألحداث حقيقة مفادها أن القيادات 
البوذيـــة املتطرفة تســـتغل جرائم ووحشـــية 
اجلماعات اإلرهابية التي تتســـتر بشـــعارات 
دينية فـــي العالم العربـــي لتخويف املواطنني 
في ميامنار من مجمل احلضور اإلسالمي، في 
الوقت الذي ال يرى العاملان اإلسالمي والعربي 
ســـوى جرائم الطائفة البوذيـــة املتطرفة بحق 

املسلمني.
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العالم اإلسالمي يواجه مأزق النظر إلى أزمة الروهينغا بعين واحدة

احلقيقة التي بدأت بالتجّلي على خلفية ما يتعرض له مسلمو الروهينغا من حمالت تهجير 
وإبادة في دولة ميامنار، هي أن ال دعوات رجال دين معتدلني أو متشــــــددين، وال حتركات 
املؤسســــــات الدينية، تستطيع التأثير في مســــــار األزمة، بالنظر إلى ارتباطها بصراعات 
استراتيجية دولية، هذا باإلضافة إلى املسألة العرقية التي لها دور يتعّدى مجرد الصراع 
الديني، كما ينبغي احلذر من اســــــتثمار اإلسالم السياسي لهذه القضية وإنعاش وجوده 

بعد انحساره.

مأساة الروهينغا أبعد من كونها نتيجة لمجرد صراع ديني

[ الصراع في راخني عرقي باألساس واالنفصاليون ليسوا املسلمني وحدهم  [ ممارسات اإلسالميين تقدم الذرائع إلنزال العقاب الجماعي

{العنف الذي تتعرض له أقلية الروهينغا فيه جوانب دينية مؤكدة، رغم أن الديانة البوذية من تسامح

مبادئها وثوابتها نبذ العنف سواء اتجاه اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات}.

عادل بن حمزة
صحافي مغربي

{نســـتطيع من خالل متابعة توجهات الجماعات اإلرهابية على مستوى العالم أن نؤكد أن هناك 

انسحابا نسبيا تدريجيا من التوجه لقتال من أسمتهم القاعدة اليهود والصليبيين}.

إبراهيم نوار
كاتب مصري

جماعـــات إســـالمية متمـــردة تنـــزع 

بممارساتها العنيفة عدالة القضية 

غيـــر  كأقليـــة  الروهينغـــا  وتصـــور 

مندمجة وطنيا

◄

  

} ”فوبيا“ الكلمة الالتينية التي تعني 
”خوف“، ال تأتي عادة وحدها، مجردة من 

السياق الكالمي بل تلتصق بها مسميات 
شتى لتصبح مصطلحا تخصصيا، وذلك على 

سبيل توخي الدقة واإلشارة إلى األمر الذي 
نخافه، إذ ليس من املنطق وال من البالغة أن 
تكتفي بقولك ”أنا خائف“ ثم تصمت، حتما 

ستتعرض بعدها ومباشرة إلى سؤال: ما 
الذي يخيفك؟ أو ممن خائف؟ أّما إذا قلتها 

في عيادة طبيب نفسي فلتجهز نفسك عندئذ 
إلى وابل من األسئلة املتناسلة من قبيل: 

منذ متى وكيف وأين وملاذا، وهل يشكو أحد 
أفراد محيطك من نفس العوارض؟ وهلم جرا 

من هذه التحقيقات التي تؤكد ـ مبا ال يقبل 
الشك ـ أن خوفك حالة مرضية، له أسبابه 

ودوافعه وعوارضه، وقد يستفحل بك، 
ويؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب معاجلتها 

في مراحل متقدمة.
هذا عن األفراد وقس على ذلك بل أكثر 

في املجتمعات التي قد يتحول فيها اخلوف 
إلى موجات عنف وحركات تطرف يصعب 
جلمها، وتتجاوز العيادات النفسية نحو 

مراكز البحوث االستراتيجية، ذلك أن الفوبيا 
اجلماعية أخطر بآالف املرات من احلاالت 

التي لدى األفراد الذين ميكن السيطرة عليهم 
ثم أن أشد ممارسات العنف هي تلك التي 

مصدرها اخلوف.. ألم حتّذر العامة من شّدة 
ضربة اخلائف دون غيره.

فوبيا اجلماعات تصنعها عوامل 
متشابكة، أولها املناخ الثقافي والسياسي 
واالجتماعي، يضاف إليه أسباب تاريخية 

ودينية، واستعدادات فطرية ثم تعطيها 
مشروعيتها الوقائع واألحداث الراهنة التي 

ينفخ فيها إعالميا وتستثمر سياسيا.

ال وجود لبالد تدعي خلّو مجتمعها من 
موجات تطرف وكراهية بسبب فوبيا ما، 

تختفي ثم تظهر بحسب احملرضات، لكن هذا 
يكون بدرجات متفاوتة في الكم واخلطورة 
وطرق التعبير عنها، فالذي يظهر واضحا 

للعيان في بلد ما قد ميارس بأساليب 
أكثر تسترا ونفاقا في بلد آخر، وهذا ما 

نستشفه في قضية اإلسالموفوبيا بأوروبا، 
وجتلياتها املختلفة.

الرهاب من اإلسالم واملسلمني يخاتل 
منظومة حقوق اإلنسان بل ويدعي الذود 

عنها، كما أنه ال يأخذ شكال متساويا 
وأحاديا في أوروبا، فهو ينقسم ويتفرع 

في اجتاهاته وحتديداته للجهة التي 
يقصدها دون غيرها حتى داخل احلقل 

الداللي والفضاء الواحد الذي هو اإلسالم 
واملسلمون، وذلك بحكم املساكنات 

واملجاورات اجلغرافية والتاريخية والثقافية 

بني البلد األوروبي من جهة والبلد اإلسالمي 
املعني باألمر من جهة أخرى.

إن تعبيرات اإلسالموفوبيا ليست واحدة 
وال متشابهة وال متساوية، ففي أملانيا مثال، 
تستهدف في ما تستهدفه املسلمني األتراك 

بدرجة أولى، وذلك بحكم كثافة اجلالية 
والعالقات املتشعبة بني الدولتني في التاريخ 

احلديث، واألمر يصح في احلديث عن 
اإلسالموفوبيا في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا 

التي تستهدف مسلمي الضفة اجلنوبية 
وسكان املستعمرات القدمية.

توجد ظاهرة مختلفة في إسبانيا عن 
باقي الدول األوروبية وهي ”املوروفوبيا“، 

أي اخلوف من ”املورو“، واملورو كلمة 
أصلها التيني تطلق على سكان شمال 

أفريقيا وتعني العـربي املسلم، وحتمل 
أحيـانا مفهوم استعالء مـن قبل الشخصية 

اإلسبانية املسيحيـة، يرافقه حتقيـر 

للشخصية املسلمة، واملغاربية على وجه 
اخلصوص. جاء ذلك بحكم الوجود املسلم 
لقرون عديدة في إسبانيا أي منذ املوجات 

األولى حلركات الغزو اإلسالمي وحتى طرد 
املوريسكيني سنة 1609، وتوجس اإلسبان 

من إمكانية عودة املسلمني إلى بالدهم، 
األمر الذي جعلهم ينظرون بنوع من الريبة 

واحلذر إلى املغاربة: أقرب جيرانهم من 
املسلمني.

وتطور األمر إلى عنصر من عناصر 
املخيلة الشعبية اإلسبانية، نلمسه في آثار 

أدبية كثيرة. وهذا العنصر يحضر بني الفينة 
واألخرى ولكن في جتليات مختلفة وهي 

اقتصادية، مثل معارضة املنتوجات املغربية 
رغم جودتها، واجتماعية مثل القول بضرورة 

التصدي العنيف لقوارب الهجرة. في 
الوقت ذاته، حتضر املوروفوبيا في املجال 

الفكري والتاريخي من خالل التعرض للدور 
العربي واإلسالمي في احلضارة اإلسبانية 

والتشكيك في جدواه وفاعليته، مما يجعلنا 
أمام ”موروفوبيا فكرية وثقافية“ بامتياز. 

وتوجد كتب كثيرة ضمن املوروفوبيا، وبدأت 
تنحو نحو اإلسالموفوبيا وتتحرك حتت 

عباءتها إال أن ال تأثير يذكر لها في الوسط 
السياسي واالجتماعي، وبقيت حبيسة 

األوساط الراديكالية الضيقة في بلد عرف 
بصالته الوثيقة مع التراث اإلسالمي وكثرة 

الكتاب املستعربني فيه.
وفي هذا الصدد، يقول عبداحلميد 
البجوقي الذي شغل ما بني 2013-2008 

منصب ممثل إسبانيا في جلنة مناهضة 
العنصرية ومعاداة األجانب التابعة للمجلس 

األوروبي ”كانت إسبانيا في املركز األخير 
في كل التقارير التي أجنزتها اللجنة حول 
اإلسالموفوبيا في دول االحتاد األوروبي، 

وجاءت خلف فرنسا وبلجيكا وهولندا 
والنمسا مبسافة هامة“. ميكن القول إّن 

اإلسالموفوبيا تعّد ضعيفة في إسبانيا ولم 

تستفحل بالقدر املقلق، لكنها أطلت برأسها 
بعد احلدث اإلرهابي األخير في برشلونة 

عبر البعض من املواقف والتصريحات 
لشخصيات ميينية ركبت موجة الغضب، 
لذلك وجب احلذر من تناميها وتصاعدها 

التدريجي في إسبانيا بسبب معاجلة 
وسائل اإلعالم اليمينية مللف اإلسالم 

واإلرهاب بطريقة فيها الكثير من التجييش 
والتحريض، فاقا ما تفعله احلركات 

السياسية املتطرفة في إسبانيا.
متابعون حتدثوا عن ظهور استطالعات 

رأي ومقاالت كثيرة، تتحدث عن 
اإلسالموفوبيا في إسبانيا وتقّدم نسبا 

مرتفعة ومرعبة أحيانا، لكن الواقع يكذبها 
ويشكك في دقتها، إذ أن الذين يقفون وراءها 
يرغبون في التهويل ويريدون إحلاق إسبانيا 
بركب الدول األوروبية التي ترتفع فيها نسب 
معاداة املسلمني وإلصاق تهمة اإلرهاب بهم 

وحدهم دون غيرهم، ذلك أن سيكولوجية 
اخلائف تدعوه دائما إلى اإلستقواء بخائفني 

مثله لتعزيز جبهة خوفه.
املالحظ أن بعض استطالعات الرأي التي 
تنجز مباشرة بعد وقوع عمل إرهابي تهدف 

إلى صنع رأي واملساهمة في بلورة موقف 
مقصود، ويستحيل األمر إلى عمل حتريضي 

مكتمل القرائن وليس مجرد استطالع رأي 
عادي.

وينّبه متخصصون في استطالعات 
الرأي إلى أن فحص منسوب تزايد 

اإلسالموفوبيا داخل مجتمع أوروبي ما، 
يجب أن ينجز عندما تخلو الساحة من أي 
حدث قد يؤثر بشكل كبير على ردات أفعال 

الناس، وباألخص البسطاء منهم أي في 
وقت الهدوء السياسي حتى نتمّكن من رصد 

الواقع احلقيقي لهذه الظاهرة التي تصعد 
وتنخفض حسب الوقائع واألحداث، وبروز 

اليمني الذي ينفخ فيها أثناء املناسبات 
االنتخابية.

الموروفوبيا تعزز جبهة الرهاب من اإلسالم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

األصل في المجتمع اإلسباني هو ابتعاده عن موجات الكراهية
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تنظم سفارة إسبانيا ومعهد ثربانتس ووزارة الثقافة واالتصال، ابتداء من يوم الجمعة املقبل ثقافة

بالرباط، معرض {حدائق الصحراء} للفنانة التشكيلية كارمني كولوغان.

صــــدرت أخيرا في بغــــداد للكاتــــب واألكاديمي العراقي أحمــــد خالص الشــــعالن رواية بعنوان 

{ثالثية بعقوبة… بعقوبيون}، وتقدم الرواية قراءة معمقة في تاريخ العراق.

رحيل بيتر هول عمالق المسرح البريطاني

برامج ومبادرات ثقافية في المعرض الدولي للصيد والفروسية بأبوظبي

[ المسرحيون العرب تأثروا بنظريته في األداء الفني  [ أعمال هول صارت أيقونات جمالية في القرن العشرين

محمد يوسف

} نعت األوســـاط الثقافية والفنية البريطانية 
رحيـــل الفنان والمخرج المســـرحي بيتر هول 
مؤسس فرقة ”شكسبير الملكية“، والذي توفي 
الثالثاء عـــن عمر ناهز 86 عامـــا. وقد وصفت 
الهيئـــة البريطانيـــة الراحـــل بـ«ذائع الصيت 
أثر علـــى الحيـــاة الفنية فـــي بريطانيا القرن 

العشرين تأثيرا ال يضاهيه مثيل».

عمالق المسرح

منذ البدايات لفت بيتـــر هول األنظار إليه 
مع تقديمه ألول عرض مســـرحي في بريطانيا 
لرائعة صموئيل بيكيت ”في انتظار غودو“ عام 

1955 على ”مسرح الفنون“ في لندن.
المســـرحية تمثـــل مـــن أولها إلـــى آخرها 
حلقة مفرغة تتحرك فيها قصة انتظار ال طائل 
منها، إذ تدور األحداث حول شخصيات عدمية 
ومهمشـــة، غارقة في العزلة تنتظر شخصا، أو 
هكـــذا يبدو لنـــا، يدعى غـــودو، ليغّير حياتهم 
نحو األفضل. وتعد هذه المسرحية من األعمال 
المؤسسة للمســـرح العبثي، إذ تكتنفها نزعة 
سوداوية وسخرية متناهية، تتكثف باستخدام 
التالعـــب باأللفاظ أو بأحداث التوتر. وهي من 
األعمال التي أثرت كثيرا في أغلب المسرحيين 

العالميين وحتى العرب أنفسهم.
تواصلت مســـيرة هول بنفس الزخم الذي 
جعـــل منه رائدا من رواد المســـرح البريطاني 
المعاصر. فقد أســـس وهو في عمر التاســـعة 
والعشـــرين فرقة ”شكســـبير الملكيـــة“، التي 
تعتبـــر أبـــرز الفـــرق المســـرحية البريطانية 
الحديثـــة، نظـــرا إلـــى التمازج الناجـــح الذي 
حققته بين المســـرح الكالســـيكي والمســـرح 
الحديث، إذ قدمت للمســـرح البريطاني الكثير 
من األعمال المؤسســـة لمشـــهد مسرحي يقوم 

على التواصـــل بين القديـــم والجديد، وبقيت 
الفرقة تحت إدارته حتى سنة 1968.

وبعدها شغل هول منصب رئاسة ”المسرح 
الوطنـــي البريطاني“ بين عامـــي 1973 و1988، 
وتمكن خالل هـــذه المدة من تحقيق رؤيته في 
تشـــكيل نســـيج مســـرحي فريد يمنح الفرصة 
للشـــباب والمواهب ويقدم للعالم رؤى جديدة 
للتـــراث المســـرحي الكالســـيكي. وقـــد أنتج 
المســـرح الوطني في عهـــده أكثر من 300 عمل 

مسرحي.
وبعد هذه المرحلة انطلق هول في إنشـــاء 
عـــدد من الفرق المســـرحية منهـــا فرقة ”بيتر 
هـــول“، خالقـــا بذلك حـــراكا مســـرحيا هاما 
ومؤسسا لمشـــهد مغاير تماما مانحا األجيال 
الجديدة فرصة للتعبيـــر عن رؤاها، وتقديمها 
جنبا إلى جنب مع األعمال الكالسيكية المهمة. 
إذ عرف هول بدعمه الالمحـــدود للفرق الفنية 

الناشئة وللفنانين الشباب.
المســـرح  بـ“عمـــالق  هـــول  لقـــب  وقـــد 
البريطانـــي“. ولـــد لعائلـــة فقيرة ســـنة 1930، 
وشـــغف بالمســـرح منذ الطفولـــة خاصة مع 
ســـماعه ألعمال موزارت، وفي ســـن المراهقة 
أيضـــا، قبـــل أن يحصـــل على منحة لدراســـة 

المسرح في ”كامبردج“.
وبعد التخرج، بدأ مشـــواره الفني كمخرج 
مســـاعد منـــذ عـــام 1954، وتزوج مـــن النجمة 
الفرنســـية ليزلـــي كارون عـــام 1956 قبـــل أن 

ينفصال بعدها بتسع سنوات.
امتدت تجربته االحترافية على مدار نصف 
قرن حافل بالعطاء وباالشتغال على مسرحيات 
أضحت مـــن أيقونات الكتابة المســـرحية في 
القرن العشـــرين فقدم أعماال عرفها المشـــاهد 
وبقيت في ذاكرته ووجدانه كـ“األرض الحرام“ 
لهارولد بنتر، و“أماديوس“  و“العودة للوطن“ 

لبيتر شافر.
كذلك قدم للعالم الكثير من الممثلين الذين 
عملـــوا تحت إدارته وأضحـــوا نجوما وصلت 
شهرتهم إلى أصقاع العالم، نذكر منهم جوني 
دنش وفانيســـا ريديغريـــف وأنتوني هوبكنز 
ولورانس أولييفيه وداستن هوفمان، وكثيرون 

غيرهم.
الشـــغف الموازي للمسرح عند السير هول 
كان الولـــع باألوبـــرا، فعرف هـــول كواحد من 

أهم صناع األوبـــرا في عاصمة الضباب، فكان 
مخرجـــا للعديد مـــن اإلنتاجات، منهـــا أعمال 

لفاغنر وموزارت على وجه الخصوص.
كما أنه شغل منصب المدير الفني لمهرجان 
”غليندبـــورن لألوبرا“ بيـــن 1984 و1990 والتي 
عرفت بالســـنوات الذهبيـــة للمهرجان األوبرا 
الشـــهير. وقدم أعماله في ما يزيد عن خمسين 

دارا لألوبرا حول العالم.

أكتاف عمالقة

كان ”الســـير بيتر هول“، كمـــا يلقب أيضا 
في بـــالده، مؤمنا بدور المســـرح وأهميته في 
مناصرة القضايا المحقة، وكان شديد اإليمان 
بدور المســـرح كأداة أصيلة للتغيير. وبجانب 
عملـــه اإلخراجي الذي جعلـــه يحظى باهتمام 
واحترام قل نظيرهما، كان هول كاتبا ومنظرا 
للمســـرح فأصـــدر  أحـــد عشـــر عنوانـــا نذكر 

منها على ســـبيل المثال ال الحصر ”المســـرح 
 ،(2000) الضـــروري“(1999)، و“ظاهرا بالقناع“ 

و“نصيحة شكسبير للممثليين“(2003).
وفـــي عام 2011، أصيب بيتـــر هول بفقدان 
الذاكرة أو ما يعرف بالخرف، لكنه اليوم يثبت 
لمجايليه وطالبه ومتابعيه أن األثر الذي تركه 
سيمكث طويال في ذاكرة الفن المسرحي الذي 
وهبه الراحل معظم سنين حياته عمال وتأليفا 

وتنظيرا وحياة.
وقـــد علق الكاتـــب المســـرحي البريطاني 
الســـير ديفيـــد هيـــر حـــول خبر رحيـــل هول 
قائـــال «بيتر هول لم يكن المعماري الرئيســـي 
لمســـرح مرحلة ما بعد الحرب فحســـب، إنما 
هو المؤســـس لفرقة مســـرح شكسبير الملكية 
والمســـرح الوطني البريطاني، لكنه في المقام 
األول كان هـــو من أصر على أن المســـرحيات 
الجديـــدة تنتمـــي إلى العروض الكالســـيكية، 
مانحا األعمال الشـــابة والطليعية ذات المنزلة 

وذات المســـارح التي تعـــرض عليها األعمال 
الكالســـيكية. لقـــد كانت فكرته هـــو في عرض 
مســـرحيات هارولـــد بنتـــر إلى جانـــب أعمال 
شكسبير. إن كل كاتب مسرحي بريطاني يدين 

له بذلك».
وبـــدوره قـــال مديـــر المســـرح الوطنـــي 
البريطانـــي روفوس نوريس في بيان له “نقف 
جميعـــا على أكتاف العمالقة، ولقد دعمت كتفا 
بيتر هـــول المســـرح البريطانـــي بأكمله كما 

نعرفه اليوم”.

الكثير من املسرحيني العرب اليوم تأثروا بالواقع املليء باحلروب والعنف، فأنتجوا أعماال 
شــــــبيهة مبــــــا أنتجه فنانو أوروبا ما بعــــــد احلرب العاملية الثانية، وخاصــــــة ما تعلق منها 
ــــــث، أو ما يعرف بـ“مســــــرح العبث“، الذي تبلور بشــــــكل مختلف خاصة مع املخرج  بالعب

البريطاني بيتر هول. 

األب الروحي للفنانين الشباب

كان بيتر هول مؤمنا بدور المســـرح 

وأهميته في مناصرة القضايا المحقة 

وكان شديد اإليمان بالمسرح كأداة 

أصيلة للتغيير

 ◄

الشغف الموازي للمسرح عند السير 

هـــول كان الولـــع باألوبـــرا، فعـــرف 

كواحـــد مـــن أهم صنـــاع األوبـــرا في 

عاصمة الضباب

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة شعرية احتفاء 

باللغة العربية 
} نواكشــوط – أعلن مجلس اللســـان العربي 
مبوريتانيا عن تنظيم مسابقة الختيار أحسن 
نص شـــعري حول اللغة العربية، يشـــيد بها 

ويسهم في غرس محبتها واالعتزاز بها.
يشـــترط في النصوص املرشـــحة أن تكون 
أصيلة وغير مستنسخة، إضافة إلى سالمتها 

اللغوية والعروضية والنحوية.
كما يشـــترط فـــي كل قصيـــدة أال يقل عدد 

أبياتها عن ١٥ بيتا، وال يزيد على ٢٩ بيتا.
ويجب عند الترشـــح للمســـابقة أن ُيشفع 
النص املرشح بصورة شخصية وسيرة ذاتية 
مختصرة تعرف بالشاعر، وتتضمن عناوينه.

وقد حدد يوم اجلمعة ٢٩ ســـبتمبر اجلاري 
كآخـــر أجـــل لقبـــول املشـــاركات التـــي ميكن 
إرســـالها عبر البريد اإللكترونـــي أو إلى مقر 
مجلس اللســـان العربـــي. وســـيدعى الثالثة 
األوائل من املتســـابقني إلى إلقـــاء قصائدهم 
في حفل ينتظم يوم ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧ تسلم لهم 

خالله شهادات تكرمي ومكافآت مالية.

القصة القصيرة بخير

} ُقيَض لي مؤخرًا أن أّطلع على حوالي 
270 قصة قصيرة ضمن جائزة أدبية وطنية 

إلبراز دور القصة القصيرة في تأصيل 
الحياة الثقافية بعدما طغت الرواية على 

عموم السرد حتى كاد هذا النوع يبتلع ما 
سواه من الفنون األدبية األخرى، لكن يأتي 
اشتراك هذا العدد الكبير لهواة ومحترفين 
يكتبون القصة القصيرة تأكيدًا جديدًا على 

أن هذا الفن ليس من السهولة تجاوزه، فهو 
فن اللمحة الحياتية القادرة على إضاءة 
زاوية من الحياة وتوسيع بقعة الضوء 

عليها بطريقة يمكن أن نقول إن مثل هذا 
النثر الضارب في الِقَدم هو اللون الذي ال 

تتخلى عنه السرديات األخرى كالرواية 
والمسرح وحتى الشعر في التماعاته 

اللغوية والصورية وخياالته فائقة المدى.
أثبتت هذه الجائزة الشاملة أنها سارت 

عكس التيار السائد في إيالء السرد الروائي 

أهميًة أولى، فجمعْت مثَل هذا العدد غير 
االعتيادي تحت مظلتها التي أفرزت عشرات 
القصص المهمة في تأكيدها على أن القصة 

القصيرة تبقى فنًا جامعًا للفنون األخرى، 
مع أن الرواية بسبب حجمها السردي يمكن 

أن تكون هي الجامع المناسب غير أن القصة 
القصيرة بوصفها فن اللقطة هي التي بادرت 

بوضع نسق النثر بصورته الحالية بعد أن 
مرت بتجارب عالمية مثيرة على أيدي كبار 

الناثرين في هذا الفن الصعب كموبسان 
وإدغار ألن بو وتشيخوف، ومن المشهد 

القصصي العربي يقف يوسف ادريس في 
طليعة المجددين العرب للقصة القصيرة 

وهو أمر نقدي معروف، ومثله زكريا تامر 
البارع في اقتناص لحظة القصة الوامضة 

بطريقته الفنية الرشيقة، وفي العراق المبدع 
محمد خضير المجدد البارع لهذا الفن 

والذي تحتفظ له الذاكرة القصصية بالكثير 
مما أنجزه في هذا الحقل سابقًا.

وحينما تتداخل األجناس األدبية كما 
يحصل اليوم وتستحوذ السرديات الروائية 

الكبرى على هذه السمة الفنية فيجب أْن 

ُنعيد االعتبار لفن القصة القصيرة التي 
سبقت الرواية في هذا الجمع الفني غير 

االعتيادي لدى كبارها وروادها حينما أخذت 
من الشعر قوَة اللغة فيه وخياَل التصوير 

ومن الرواية حبكَة الحدث بإيجازها 
وتكثيفها له ومن الموضوعات ما هو مثير 
في السياسة والحياة اليومية االجتماعية 

على تعدد مستوياتها ومهيمناتها 
وأنساقها. وبالتالي فالقصة القصيرة 
متضامنة مع بقية الفنون في أهدافها 

وسياقاتها الفنية.
وألّن القصة القصيرة فنٌّ ليس شارحًا 
وال ُمّتِسعًا لهذا بقي بين أقواس مسافاته 

الزمنية والحدثية والمكانية، مغايرًا للمسرح 
بحواراته الطويلة، كما هو مغاير للرواية 

التي تعتمد االتساع الزمني والمكاني 
والحدثي وتجوب بقية الفنون وتلتقط منها 

ما يغني مساحاتها كلها. ومع متغيرات 
الظروف السياسية العربية والعالمية 

توسعت الحياة بمفردات ومعطيات جديدة 
وقضايا صارت أكثر تعقيدًا اجتماعيًا قد ال 
تستوعبها شطحة زمنية عابرة أو مكان ال 

يطلُّ على زاوية أوسع أو لغة مكثفة ال تعّبر 
عن كل هذا، وهذا ما جعل القصة القصيرة 

تتوارى مؤقتًا لصالح الرواية التي انفتحت 
أجنحتها وصار مداها أبعَد ورؤيتها 

أكثَر نفاذًا في الواقع ومتغيراته الكبيرة 
الحاسمة.

هذه الجائزة كشفت عن أسماء جديدة 
يهمنا أن تستمر مع هذا اإلرث الضخم 

لفن القصة القصيرة الذي يكاد يتوارى عن 
الحياة الثقافية واألدبية، وبتقديراتنا أن هذا 
الفن سيبقى مستطلعًا ومشاِهدًا تاركًا للسرد 

الروائي فرصته أن يغطي هذه المساحات 
المأهولة بالمتناقضات، لتعود بعدها القصة 
القصيرة لتلتقط ما تركته الرواية ولم تنتبه 

إليه فتعيد صوغه من جديد.
هذا العدد الكبير المشاِرك دليٌل واضٌح 

على أّن القصَة القصيرة لن تتوارى بسهولة 
لصالح أي جنٍس أدبي، وأّن مثل هذا العدد 

غير االعتيادي الذي دخل ممخضَة المسابقة 
يشفُّ عن استدراكات أدبية صحية لصالح 

فن القص الذي سيتعافى ويأخذ مداه 
بطريقة أكثر فنًا وجماًال وبقاًء.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

تقدم لجنـــة إدارة المهرجانات  } أبوظبــي – 
والبرامـــج الثقافية والتراثية في أبوظبي هذا 
العام تطويـــرًا جذريًا لجناحها المشـــارك في 
الدورة الخامســـة عشـــرة لفعاليات المعرض 
الدولـــي للصيد والفروســـية أبوظبـــي 2017، 
والذي انطلقت فعالياته الثالثاء 12 ســـبتمبر 

الجاري لتختتم يوم الـ16 من نفس الشهر.
 يتضمـــن جناح اللجنة منصـــات تفاعلية 
جديدة تســـاعد علـــى تقديم عناصـــر التراث 
اإلماراتي بشكل متطّور، وبرامج متنوعة تعزز 

قيم االعتزاز بالتاريخ واألصالة اإلماراتية.
االســـتراتيجية  اللجنة  أنشـــطة  وتهـــدف 
الثقافيـــة إلـــى إيصـــال الرســـالة الحضارية 
واإلنســـانية لإلمـــارات إلى مختلـــف ثقافات 

وشعوب العالم.

كمـــا يهـــدف جنـــاح اللجنة فـــي معرض 
الصيـــد إلـــى تقديم صور حّية حـــول مختلف 
الفعاليات التي تنظمها، إذ تسلط الضوء على 
أبرز مبادراتها وبرامجها الثقافية والتراثية، 
كمهرجان الظفرة الذي سيطلق دورته الجديدة 
في ديســـمبر المقبل، والذي يرتكز على الروح 
البدوية األصيلـــة في اإلمـــارات، ويهدف إلى 
حمايـــة التـــراث البيئـــي والتاريخـــي، فضًال 
عن تعزيـــز الروابط بين الماضـــي والحاضر 

لمواطني اإلمارات.
كما يقدم الجناح فكرة عن محمية المرزوم 
للصيد في منطقة الظفرة. وهو مشـــروع يعنى 
بقديـــم التـــراث اإلماراتي األصيـــل، والحفاظ 
عليـــه وتطويره ليواكـــب معايير االســـتدامة 

الحديثة.

ويتضمـــن الجنـــاح العديـــد مـــن األركان 
كركـــن أكاديمية الشـــعر الذي يتـــم من خالله 
عـــرض أحدث إصـــدارات األكاديمية في النقد 
والدراســـات ودواويـــن الشـــعر، إضافـــة إلى 
و“شاعر  الترويج لبرنامجي ”أمير الشـــعراء“ 
المليـــون“، حيـــث يمثل المعـــرض فرصة لهم 
للقـــاء محبيهـــم من عشـــاق الشـــعر النبطي 
والشـــعر الفصيـــح، إضافـــة إلـــى ركن خاص 
بمجلة شـــواطئ التـــي تســـتعرض توجهات 
اإلمـــارات االجتماعيـــة والثقافية والمواضيع 

التي ترتبط بها بشكل وثيق.
أمـــا ركن قناة بينونـــة الفضائية، فيتم من 
خاللـــه تصوير اللقـــاءات التلفزيونيـــة لقناة 
بينونـــة خـــالل فعاليـــات معـــرض أبوظبـــي 
للصيد والفروســـية، حيث ترّوج القناة لكل ما 

يختص بتفاصيل حيـــاة المجتمع اإلماراتي، 
إضافًة إلى برامجهـــا المنّوعة٬ إذ تغّطي أهم 
الفعاليات في أبوظبي٬ وذلك كشـــريك إعالمي 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 

والتراثية.
وأطلقـــت اللجنـــة أيضـــا ضمـــن فعاليات 
معرض الصيـــد مبادرتين وطنيتيـــن ترميان 
إلى تســـليط الضـــوء على التـــراث اإلماراتي، 
وعرض مجموعة من أعمال ومبادرات وبرامج 
ثقافيـــة وتراثيـــة لتعزيـــز الثقافـــة والهويـــة 

اإلماراتّيَتْين. 
المبـــادرة األولـــى التي تقترحهـــا اللجنة 
هـــي ”جدارية الصيد والفروســـية“ التي تقدم 
صـــورة مبتكرة عـــن التـــراث اإلماراتي لزوار 
المعرض، وتعرض من خاللها عناصر الصيد 

مثل الصقور، والحبارى، والسلوقي والخيول 
بالرسم الحر وبتقنية الغرافيتي.

 كمـــا نجد ”مبادرة الخيـــر مرآة اإلمارات“ 
وهـــي عبارة عن مســـاحة تفاعليـــة تتمثل في 
انعـــكاس الخير علـــى فاعله وعلـــى المجتمع 

ككل.
يعتبـــر جنـــاح لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية فـــي أبوظبي 
منصـــة تعريفية وتوثيقية للتـــراث اإلماراتي 
األصيـــل، ونقطة جذب مهمة لـــزوار المعرض 
الذي يســـتقطب اهتمام اآلالف من المواطنين 
والمقيميـــن والســـياح، وتقـــدم اللجنـــة مـــن 
خالله العديد من األنشـــطة التراثية والثقافية 
لتعريفهم بمكانـــة التراث اإلماراتي، وضرورة 

العمل بجد للحفاظ عليه.



علي لفته سعيد

} حاولـــت نـــدوة أقامتهـــا مؤسســـة المـــدى 
للثقافـــة واإلعـــالم في بغـــداد تحديد أســـباب 
تراجـــع مســـتوى القـــراءة والتلقـــي للمجالت 
الثقافيـــة وإغالق العديد منهـــا، بعد أن وجدت 
نفســـها محاصـــرة بقلـــة التلقـــي وانخفاض 
الدعم الحكومـــي وتراجع اهتمـــام الحكومات 
المتعاقبـــة بالثقافـــة ككل، عالوة علـــى انهيار 
أســـعار النفط، وهو ما أثر بشـــكٍل مباشـــر في 
اســـتمرار هذه المجالت. وتوصلت الندوة إلى 
عدد من الخطـــوات يمكن مـــن خاللها معالجة 
حالة التدهور التي أصابت المجالت الثقافية.

النـــدوة النقاشـــية كانت بحضـــور العديد 
من رؤســـاء تحرير المجالت الثقافية وعدد من 
الكتـــاب والصحافيين والمثقفيـــن والمهتمين 
بالشـــأن الثقافـــي العراقـــي، وقد جـــاءت هذه 
الندوة ضمـــن برنامج المؤسســـة الذي تطلق 
عليـــه عنوان ”نحاور“، وهدفـــت من خالله إلى 
مناقشـــة اإلنتاج الثقافي الورقي، سواء ما كان 
منه مجالت أو صحفا يومية وأســـباب تراجع 
مبيعاتها وإغـــالق بعضها، وذلك للوقوف على 

أسباب ذلك، ومحاولة طرح البدائل والحلول.
في البدء كانت الكلمـــة لمدير الندوة، وهو 
رئيس القســـم الثقافي في صحيفـــة ”المدى“، 
الناقد السينمائي عالء المفرجي الذي قال ”إن 

غياب المجالت الثقافية عن الصدور أو تراجع 
أعداد نســـخها المطبوعة، ليس ظاهرة عراقية 

فحسب بل عربية أيضا“.
وأضاف المفرجي ”علينا دراســـة أســـباب 
ذلـــك إن كانـــت تعود إلـــى السوشـــيال ميديا 
واهتمـــام الشـــباب بهذه التقنيـــات التي توفر 
لهـــم الوقـــت والمـــال واالطالع علـــى أكبر قدر 
ممكن مـــن المعلومـــات اليومية غيـــر المرتبة 
علـــى العكس مـــن المجـــالت أو الصحف التي 
تحتاج إلى شـــراء، وتخصيص وقت لالقتناء، 
أم هـــي متأتية من عـــدم تقديم هـــذه المجالت 
لمـــا هو جديد على مســـتوى العالـــم والثقافة، 
وأنها لم تعد تناسب استيعاب التطور الثقافي 
والتكنولوجي؟ أم بســـبب أن المراكز الثقافية 
العربية التي تصدر عنها هذه المجالت لم تعد 
فعالـــة وهي فـــي طريقها إلى الغياب، بســـبب 
التحوالت السياسية في العالم العربي، وكذلك 

الصعوبات االقتصادية؟“.
ويطـــرح المفرجـــي رأيـــا آخـــر مفـــاده أن 
الحكومات ال تزال تســـيطر على عملية إصدار 
المجـــالت والصحـــف لتحولها إلـــى مواضيع 
مؤدلجـــة لم يعد القارئ يطيقهـــا. ويعيد ذاكرًة 
ليســـت ببعيدٍة حين كانت المجـــالت الثقافية 
ذات رواج كبيـــر فـــي الشـــارع العربـــي، مثـــل 
”األقـــالم العراقيـــة“ و“الفيصـــل الســـعودية“ 
و“دبـــي الثقافية“ و“اآلداب البيروتية“ و“الفكر 

العربـــي“، وغيرهـــا مـــن المجالت التـــي كان 
الجميع ينتظر صدورها.

ربمـــا كانـــت هذه األســـباب التـــي طرحها 
المفرجي كفيلًة بطرح الحاضرين المشـــاركين 
ألسباب أخرى أو تأييدهم لما تم ذكره. فقد قال 
القاص والروائي  رئيس تحرير ”مجلة األقالم“ 
عبدالستار البيضاني ”إن هذه األسباب تحتاج 
إلى تحليـــٍل للوصـــول إلى معرفـــة الجواب“، 
مؤكـــدا أنه ال أحـــد ينكر وجود تراجٍع ســـواء 
على مســـتوى القراءة من قبل المتلّقين أو على 
مســـتوى اإلصدار ذاته لعـــدم مواكبته للعصر. 
وأعطى مثاًال أن مجلة عراقية مثل األقالم التي 
تصدر فـــي العـــراق كانت تطبع خمســـة آالف 
نســـخة، وكانت تنفد من األســـواق فـــي األيام 
األولـــى، ولكـــن اآلن صـــار العدد أقـــل من 500 

نسخة، وهي ال تنفد.
وأشـــار البيضانـــي إلـــى أن أزمـــة التلّقي 
والقـــراءة أصابـــت اإلنتاج الثقافـــي بالتراجع 
وتســـّببت فـــي غيـــاب العديـــد مـــن المجالت 
الرصينـــة، وكذلك عـــدم وجود دعـــم لإلصدار 
بصـــورة منتظمـــة. ويلفت االنتبـــاه إلى مجلة 
مثـــل ”ألف باء“ في ثمانينـــات القرن الماضي، 
إذ كانت فيها 10 صفحات ثقافية، وكان الكتاب 
كثيريـــن، وكان هنـــاك تحرج من نشـــر المواد، 
ألنهـــا جميعـــًا تســـتحق النشـــر، ولكن بعض 
المجـــالت اآلن تخصص صفحتين فقط، وهناك 

معاناة في نشـــر المـــواد التي تصل إليها وهو 
أمـــر مرتبط أيضا بأقدم مجلتين لألطفال وهما 

”مجلتي“ و“المزمار“.
وقد أجمع الحاضـــرون من خالل تجربتهم 
على أن ســـبب قّلة الدعـــم والتمويل فضال عن 
انتشـــار التقنيات الحديثة، أحد أهم األســـباب 
التـــي تقـــف وراء غيـــاب المجالت، لكـــن األمر 
ال ينحصـــر في هـــذا الجانـــب. وهو مـــا أكده 
الصحافي جمال العتابي، إذ ال يرى في تراجع 
الدعم السبب الوحيد لتراجع المجالت، مؤكدا 
وجـــود مجـــالت عربية تمّول بشـــكٍل جيد، لكن 
قراءها تراجعوا بســـبب التوجه نحو المواقع 

اإللكترونية. 
 من جهته تحدث رئيس تحرير مجلة ”آفاق 
الشـــاعر ســـلمان داود محمد عن غياب  أدبية“ 
دعم الدولة ومنها وزارة المالية، كونها قّلصت 
التخصيصات أو الســـلفة التشـــغيلية للمجلة، 
ممـــا أدى إلى تقليص اإلصدار من شـــهري إلى 
فصلي ثم إلى ثالثة أعداد في الســـنة الواحدة، 
فضال عن تقليص عدد صفحات المجلة. ويؤكد 
أن الحكومـــة العراقيـــة غيـــر معنيـــٍة بالواقع 

الثقافي من األساس والجميع يعرف ذلك.
 جميع المشـــاركين أكدوا علـــى العديد من 
األسباب واســـتمرت المناقشـــة أكثر من ثالث 
ســـاعات لقضية تتجاوز كونها عراقية بل هي 
عربية أيضا، لتســـتخلص النـــدوة العديد من 

التوصيـــات قال عنهـــا الناقد عـــالء المفرجي 
بأنها الحلول المرجـــوة إلعادة الروح إلى هذه 
المجالت الثقافية. أولهـــا: دعم الدولة إلصدار 
المجالت الثقافية، وتبويبها بما يالئم حاجات 
المتلقـــي، وزيـــادة الحوافـــز والمخصصـــات 
الممنوحة للمثقفين المســـاهمين بها من ُكتاب 
وغير ذلك، إضافة إلـــى إعادة النظر في طبيعة 
المجالت الثقافية، من حيث التقييم والتبويب.

كمـــا أوصـــى المشـــاركون بالتركيـــز على 
أهمية التعامل مع المجالت الثقافية وبخاصة 
المجـــالت التابعـــة للدولة باعتبارهـــا كيانات 
مستقلة، من حيث الكادر الفني وكادر التحرير، 
عالوة على ضرورة االهتمام بتسويق المجالت 
الثقافية وصنع نظام تســـويقي خاص بها. كما 
أوصـــى الحاضرون بضرورة االهتمام بإدارات 
هـــذه المجـــالت إن كانـــت مجـــالت حكوميـــة 
أو مجـــالت قطـــاع خـــاص، حيث يتـــم اختيار 

األشخاص المختصين للوقوف عليها.

زكي الصدير

لتبني طباعة  } ضمن مشروع ”ملتقى حرف“ 
اإلبداع الشـــعري واألدبي صـــدرت مؤخرًا عن 
دار مسعى المجموعة الشعرية الثانية للشاعر 
الســـعودي محمد الماجد حاملة عنوان ”كأنه 
هـــو“. وتأتي هذه المجموعـــة بعد مجموعته 
األولى ”مســـند الرمل“ الصـــادرة في 2007 عن 
دار االنتشار. ويعكف الماجد حاليا على كتابة 
الســـيرة الشـــعرية لمحمد الثبيتي، إذ لطالما 
كان علـــى يقين بـــأن مفردة الثبيتـــي النافرة 
تخفـــي وراءهـــا بّرية شاســـعة مـــن الكلمات، 
فتضاريســـه -حســـب تعبيره- تشـــي بما هو 
أبعـــد مـــن األنطولوجيـــا النصّيـــة الظاهرة 
إلـــى مناخـــات وطقوس يمكن مـــن خاللها أن 
يســـتصلح الماجد صحـــارى ما زالـــت تبدو 
جـــرداء وقاحلـــة، تعّمـــد أن يلغمهـــا الثبيتي 
بإشـــارات ورموز من المؤمل في حال فكها أن 

تقود إلى ما بداخلها من كنوز مطمورة.

طيور الشفق

يغيب ضيفنا عـــن جميع قنوات التواصل 
االجتماعية، من فيسبوك وتويتر وانستغرام، 
وغيرهـــا، ويعتـــرف بأن هـــذا يعـــد عطبًا في 
الوعـــي العـــام، وال يـــدري مـــا إذا كان مهتمًا 
بإصالحـــه أم ال، فهو ال يشـــك في أن آثار هذه 
القنوات اجتماعية ثقافية فكرية وثورية، ولكن 
مواضيع مثل االلتزام والتحضير شبه اليومي 
وأيضـــا التعرض الدائم للضـــوء ال تثير لديه 
ســـوى الخـــوف واالرتباك، وربمـــا يكون ذلك 

-حسب تعبيره- ضعفًا تمليه الطبيعة 
ال أكثر.

يعـــد الماجـــد من أهـــم األصوات 
الشعرية في السعودية وفي الخليج 
لمـــا يتمّتع به من لغـــة خاصة تتكئ 
علـــى قـــراءة التاريـــخ والحفر فيه 
للوصـــول بنصـــه الشـــعري إلـــى 
تحمل  التـــي  الشـــمولية  مفردتـــه 
دالالتهـــا الوجودية واألســـطورية 
شـــعري  مناخ  فـــي  والتاريخيـــة 
واحد غيـــر قابل للتجزئـــة. فهو 
ينطلق من مشـــروع كتابي كامل، 

رافضـــا لفكرة النصـــوص المجمعة في كتاب 
مطبوع.

يقـــول الماجـــد عـــن مناخـــات مجموعته 
إن ”الصحراء  لـ“العرب“  الجديدة ”كأنه هـــو“ 
بمـــا تنطـــوي عليه مـــن تناقض بيـــن روحها 
الطاعنـــة في التصّوف وتضاريســـها المليئة 
بالمفارقات الحّسية الفاقعة، والعشق بوصفه 
الترجمـــة التي عـــادة ما تلوذ بهـــا الصحراء 
للتعبيـــر عن ذلـــك التناقض، وأخيـــرًا الوطن 

وهو يتلعثم أحيانًا، ويخطئ في فهم الترجمة، 
وما ينتج عن ذلك الفهم من تشوهات في اللغة 
والواقـــع، كل هذه العناصـــر، أعني الصحراء 
والعشـــق والوطن، كان من المزمـــع أن تكون 
هي الركائز التي سيقوم عليها هذا العمل، وال 
يوجـــد هناك اّدعاء بأن هذا مـــا حدث بالفعل، 
ولكننـــي ســـعيت جاهـــدًا ألن أدفـــع نحو ذلك 

االتجاه“.
قـــّدم الماجد خـــالل ثالثين عامـــا من عمر 
تجربتـــه، التـــي بـــدأت فـــي الثمانينـــات من 
القرن العشـــرين، العديد من األشكال الشعرية 
واالشـــتغاالت األدبية على مســـتوى هندســـة 
النـــص والكتابـــة اإلبداعية. ويرى أن أســـئلة 
الشـــاعر بما أنها كبيرة وأساسية فربما ظلت 
هي األسئلة نفسها في جميع مراحل تجربته. 
لكنه عليـــه أن يفكر في كيفية بناء النص وفق 
رؤيته. يقول ”الجديد غالبًا ما يكون في كيفية 
العمـــل علـــى اجتراح طـــرق وأجوبـــة لم نكن 
لنكتشفها من قبل، أجوبة غالبًا تتعلق بمنابع 
الكتابة الحقيقيـــة، طبيعتها وكيفية الوصول 
إليها، البنى النصية وكيفية عملها، أســـاليب 
تطويرهـــا، وأخيرًا جدلية الشـــكل الشـــعري: 
العمـــود، التفعيلـــة، أو النثر. وفـــي ما يتعلق 
بهـــذا الســـؤال األخيـــر يبـــدو أن النثر ضمن 
التبرير الفلســـفي لطبيعـــة الحياة المعاصرة 
وأســـئلتها الصعبـــة والمعقـــدة، قـــد كســـب 
المعركة. ومنذ زمن فهو في ما أعتقد الشـــكل 
األكثـــر وفـــاء للمهمـــة الشـــعرية فـــي طورها 

الحديث“.
والحكايـــات  التاريـــخ  الماجـــد  يوظـــف 
واألســـطورة في نصـــه، وكأنهـــا نظام خاص 
في بنية خطابه الشـــعري، هذا التوظيف الذي 
يعكس ضبابية شـــعرية خاصة، 
ومجموعـــة تأويـــالت مفتوحـــة 
للنـــص تقتضيهـــا طبيعتهـــا من 
حيث حملها للرمز القابل للتفسير 

المفتوح.
يعّلـــق  الشـــأن  هـــذا  وعـــن 
شـــاعرنا ”في التاريـــخ والحكايات 
واألســـطورة ما يســـاعد على حمل 
المهمة الفنية بشـــكل عـــام إلى آفاق 
ومديات من الجمال ال يمكن في العادة 
الوصول إليها دون عون أو مساعدة. 
مهمة تشـــبه إلى حد بعيد مهمة طائر 
الشـــفق حين يهبط مع كل غروب ليعمل بشكل 
دؤوب ويومـــي على جـــر نهاراتنا المتعبة من 
ياقاتهـــا الزرقاء إلى عشـــه الليلـــي، حيث من 
هنـــاك تبدأ المجـــرات والنيازك والشـــهب في 
حقنهـــا بمنامات ســـديمية لتنســـيها كل ذلك 
التعـــب. التاريخ واألســـطورة وحتى الحكاية 
الشعبية ليســـت أكثر من طيور شفق أتت لنا 
من الغيب لتســـعفنا في تخليص القصيدة من 
ألمها ومن شوائب العادي واليومي ثم شدها 
بعد ذلك إلى ســـيقان وأعشـــاش مـــن األخيلة 
والظالل أو قل من الواقعية السحرية أو حتى 
من الفانتازيـــا. هذا من الناحية الجمالية، أما 
إذا أردنا أن نكون نفعيين فيمكن لذلك الثالثي 
أيضـــًا أن يقـــدم لنا العـــون كي نعيـــد قراءة 
التاريخ والسياقات االجتماعية من وجهة نظر 

فنية بحتة، قراءة ســـتكون أقـــرب حينها إلى 
الفهم األركيولوجي منها إلى الفهم التاريخي 

الصارم“.

شفرة خاصة

ال يـــرى محمد الماجد نفســـه مراقبًا جيدًا 
للحركة النقدية في السعودية، يقول ”ما تيّسر 
لدي ال يشـــي بمفارقة لما كانـــت عليه الحركة 
من رطانـــات وتدريبـــات على صـــّب القوالب 
ذاتها، تدريبـــات ال تخلو من ’البطش اللفظي’ 
و’اإلرهاب بالمصطلحات’ عند البعض، وهذان 
التعبيران أستعيرهما من العالق وأراه محقًا 
فـــي ذلك، فهذا البعـــض باإلضافة إلى تبجيله 
المبالغ فيه للمصطلح النقـــدي، يحاول دائمًا 
إما إحالته إلى مترادفات لســـانية باردة وإما 
تعويمه في بحر من األدوات الرياضية الجافة، 
وهم دائمًا يفعلون ذلك ضمن سياج من الخطب 
المحفوفة بالطبول والكلمات النابية. ال تتوقع 
مـــن المصطلح الذي يواجه على أيدي البعض 
مصيرا يشـــبه مصير قطعة الحرير تلك إال أن 
يعاني من تشـــويه وسوء استخدام إذا لم أقل 

’تواطؤا’ منهم على تغييب داللته الحقيقية“.

ويضيـــف في الشـــأن نفســـه ”لطالما كان 
الشرط الشـــعري الحداثي يضع الخروج على 
الســـياق بما فيه ســـياق الحداثة نفسه ضمن 
درســـه النقـــدي، ولكن ما فعلنـــاه –وفقًا لفتاة 
الشـــرفة– أننا أثرنـــا الغرائز بيـــن المارة في 
مشهد ال يشي –فضًال عن أي رغبة في الخروج 
على السياق– سوى بتكريس الحالة الشعبوية 

وتعزيز مبدأ النميمة“.
يعتقـــد الماجد أنـــه لو نجحنـــا في جمع 
فصول المشـــهد الشعري الســـعودي الموزعة 
هنـــا وهناك فســـنحصل على ديـــوان مكتمل، 
ويرى أنه ســـيكون متوفرًا على السمات التي 

تسمح لنا بنعته بالحداثي.
ويقـــول الشـــاعر ”إن هذا األمـــر في حكم 
المنتهي، ولكن المأزق األبرز في رأيي سيكون 
في ما إذا كانت لدينا القدرة على إعادة تفكيك 
ذلـــك الديـــوان ثانيـــة ألن الفصول ســـاعتها 
ســـتكون قد ذابت في نســـيج واحـــد ولم يعد 
باإلمكان تمييزها وال اإلشـــارة إلى من كتبها. 
مـــا أريد أن أصـــل إليـــه ودون أن أقع في فخ 
التعميم هو اآلتي: ما لم يمتلك أحدنا شـــفرته 
الخاصة لن يكون سوى فصل مكرر في ديوان 

ضخم“. 
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{أصغر كاتب إماراتي}، أربع قصص ثقافة تصـــدر قريبا للطفل اإلماراتي عبدالله األحبابي، امللقـــب بـ

من إصداراته مترجمة إلى اللغة الصينية أشهرها كتاب {البيت متوحد}.

تقام في معهد العالم العربي بباريس ندوة بمناســـبة صدور كتاب {مسرح محمد سلماوي}، عن 

الهيئة املصرية العامة للكتاب، ويقدم الندوة الناقد الفرنسي لوران جروچان.

الفن بني الخلق 

واملحاكاة

} تعّرف المعاجم الخلق بكونه عملية 
استخراٍج من عدم، وإنتاٍج من ال 

شيء، وتأسيِس شيٍء لم يكن موجودا 
من قبل، فيغدو الخلق بهذا المعنى 

إنشاء على غير مثال. بيد أن الفالسفة 
اختلفوا حول هذا المفهوم، ألن الخلق 
من عدم في رأيهم لله وحده، أما الفن 

فهو مجرد تقليد للواقع، كما ذهب 
إلى ذلك أفالطون حينما اعتبر الفن 

ٍل، بمعنى تصوير للمظهر،  ًال لتمثُّ تمثُّ
ومحاكاة للشيء دون اهتمام بجوهره. 
وقد عارضه أرسطو حين أّكد أن الفن، 

بفضل المحاكاة، يمضي أبعد من 
الواقع وينحو إلى المثالية، ما يتيح له 

أن ُيظهر الشكل الذي ينبغي أن تكون 
عليه األشياء. 

ولكن أرسطو يحصر المحاكاة في 
الطبيعة بتجلياتها وكائناتها الحية 

والجامدة في إهابها الخارجي، والحال 
أن الطبيعة، في معناها الواسع، يمكن 

أن تشمل اإلنسان وفكره ووجدانه 
وانفعاالته، فلو اكتفينا بمظهرها 

الماّدّي لكانت األعمال الفنية متماثلة 
أو تكاد. أما المحدثون، فينظرون إلى 

الفن كوسيلة لخلق شيء جديد، هو 
نتاج فكرنا، وثمرة تأملنا، وحصيلة 

رؤيتنا للعالم، أي أننا ننفصل عن 
الطبيعة األم، بفضل موقف نقدي مما 
حولنا، فـبالفكر، يقول هيغل، نتغلب 

على العالم الذي كان يملكنا، ونصنع 
من الواقع واقعنا. وهو ما عّبر عنه 

الرسام إدغار ديغا في قوله: ”الفن ليس 
شكال، بل هو الطريقة التي نرى بها 

الشكل“.  
  وال تقتصر المحاكاة على الطبيعة 

وحدها، بل يمكن أن تشمل تقليد 
اآلخرين في أسلوبهم ورؤيتهم الفنية. 

ولما كان التراث تراكما، فليس من 
المستبعد أن نجد لدى هذا المبدع 
أو ذاك آثاَر ماٍض تتجلى في أوُجٍه 
من المحاكاة لمنجزات سابقة نهل 
منها المبدع، وفي بعض األحيان 

تفرضها عليه شروط انتمائه إلى إحدى 
المدارس الفنية. بل إن ثمة من النقاد 

من يعتبر حتى القطع مع ذلك الماضي 
نوعا من التواصل معه، ألن القطع ال 

يكون إال مع سابٍق يشّكل الالحُق نقطة 
انفصال عنه، ومرآة له. ولذلك قيل إن 

الكتابة هي في الواقع إعادة كتابة، 
وإن المبدع حين ينتج أثرا فنيا إنما 

ُيجّمع أنواعا من المحاكاة مستمدة من 
الواقع المعيش، ومن أعمال سابقيه، 
فيخلق من تلك األنواع كّال متجانسا، 

يسمه بميسم شخصيته وفكره 
وإلهامه، ليجعله أثرا فريدا. كذا دانتي 

في ”الكوميديا اإللهية“ وثربانتس 
ودانيال ديفو في  في ”دون كيخوته“ 

”روبنسون كروزو“، فقد تركوا لنا آثارا 
خالدة، رغم كونها مستوحاة من عيون 

الثقافة العربية اإلسالمية.
يقول بودلير: ”الطبيعة ليست 

سوى معجم يغرف منه الفنان عناصر 
ليؤسس خلقه الخاص“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ الشاعر السعودي محمد الماجد: أسئلة الشاعر ولغته ورؤاه هي أساس التجربة
ال شعر وال شاعر من دون طابع خاص

ــــــة جدًا هي التجارب الشــــــعرية التي ميتلك صاحبها لغته اخلاصة ووعيه الشــــــمولي  قليل
مبشــــــروعه الشعري دون أن يقع في فّخ الشبيه املختلف، الذي توّرط فيه معظم الشعراء. 
”العــــــرب“ توقفت مع الشــــــاعر محمد املاجــــــد صاحب املنجز الشــــــعري اخلاص، وهو أحد 
التجارب الشعرية املهمة في السعودية وفي اخلليج للحديث معه حول جتربته وحول بعض 

القضايا الثقافية األخرى.

شاعر خير الغياب عن وسائل التواصل

ندوة في بغداد عن أسباب تراجع اإلقبال على المجالت الثقافية

التاريخ واألســـطورة وحتـــى الحكاية 

الشعبية طيور شفق أتت من الغيب 

لتســـعفنا في تخليص القصيدة من 

ألمها وشوائبها

 ◄

المجـــالت الثقافية العربيـــة مهددة 

باالنقـــراض وال حـــل أمـــام القائمين 

عليها ســـوى تجديد طرق العمل بما 

يتماشى مع التطور التقني

 ◄
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هشام السيد

} القاهرة – النجم السينمائي أو التلفزيوني 
على المستوى العالمي أصبح نموذجا يتم من 
خالله الترويج لكل موضة جديدة في كل شيء 
بالنســـبة إلى جمهـــور الشـــباب والمراهقين 
مـــن الجنســـين، إذ يغـــدو مثاال لمـــا يحلمون 
بـــه أو يتخيلونه ويؤكـــدون ذاتهم ويصنعون 
شخصياتهم على طريقته، ويحددون خياراتهم 
االســـتهالكية المتعلقة بالبضائع والمنتجات 

المختلفة في إطار توجيهه.
بهذا المعنى تحول النجم إلى ســـلعة لكن 
في المجـــال الســـينمائي، وكأي ســـلعة فإنه 
يخضـــع لقانون العـــرض والطلـــب، وهو في 
ظهـــوره العام وحياتـــه الخاصة يكـــون مادة 
للدعاية واالســـتفادة المادية والترويج لسلع 
أخرى تجارية، فالكاميرات تالحقه، وأســـلوب 
معيشته وحياته الخاصة تصبحان موضوعا 
للنقـــاش اإلعالمـــي والجماهيـــري، وكل هذا 
جزء مـــن صناعة النجـــوم الرأســـمالية التي 
ُتقّدم للمســـتهلكين، فهل صناعـــة النجم بهذا 

التعريف توجد في مصر؟
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق 
هـــو: ما معنى مصطلـــح ”صناعة النجم“؟ هل 
المقصود به ما تفعله بعض شـــركات اإلنتاج 
في هوليوود والتي تســـعى إلى تقديم فنانيها 
بشـــكل وبنظـــام معيشـــي وطقـــوس مختلفة، 
وتصدرهـــم كأغلفـــة للمجـــالت وتعقـــد لهـــم 
المؤتمـــرات اإلعالمية والصحافية، وتنســـج 
حولهم الحكايات إلحداث نوع من اإلبهار لدى 
الجمهور يتم اســـتخدامه كنوع من التسويق 

للعمل الفني؟

اسم الفنان

الناقد الفني خالد عيسى قال إن النجومية 
بهذا المعنـــى غير موجودة فـــي مصر إّال في 
نطـــاق العمـــل الصحافـــي واإلعالمـــي، حيث 
يمارســـه البعض مـــن الصحافيين بشـــكل أو 

بآخر، ولدى القليل من الفنانين الذين يسعون 
إلى عمل نظـــام حياتي معين لطرح أنفســـهم 
بصـــورة مختلفة، وبخالف هذا فإن الكثير من 
الفنانيـــن يكتفون فقط بالعمـــل دون االهتمام 

بالصحافة واإلعالم.
ويقول عيسى ”في مصر يختلف األمر عن 
أميركا، إذ بينما يعتمد العمل الفني المصري 
على اســـم الفنان بشـــكل كبير، ويتم تسويق 
الفيلم من خالل هذا االسم، فإنهم في هوليوود 
يكون مضمون العمل هـــو القيمة التي يبحث 

عنها صناع الفن أوال“.
مع ذلـــك، ال يمانع عيســـى فـــي وجود ما 
يســـمى بصناعة النجم إذا كان المقصود بها 
تربية الفنان بشـــكل ما وتنمية وعيه وثقافته 
بأســـلوب محـــدد،  ليكـــون ُمطلعا علـــى علوم 
فـــن التمثيـــل وغيرها ليصبح مؤهـــال لتناول 

وتعاطي الفن بشكل جيد.
أمـــا الناقـــد الفنـــي عـــادل عبـــاس فقـــال 
إن صـــراع الشـــركات اإلنتاجيـــة  لـ“العـــرب“ 
المصرية الكبرى على الســـاحة الســـينمائية 
أدى إلى ظهور ما يســـمي ”نجـــوم الصدفة“، 
فأغلـــب النجـــوم الذين ظهروا في الســـنوات 
األخيـــرة ال تتوافر فيهم مواصفـــات النجوم، 
ســـواء بين النجوم الرجـــال أو بين النجمات 

النساء.
ويضيـــف ”شـــركات اإلنتـــاج تحولت إلى 
ما يشـــبه مراكز القـــوى التـــي عانيناها على 
الســـاحة السياسية في مصر خالل الستينات 
مـــن القـــرن الماضي، حيـــث قامـــت باختيار 
فنانين ال يصلحون كنجـــوم وفرضتهم فرضا 
على الجمهور، وأصبحت أفالم هؤالء هي فقط 
التي تعرض في دور العرض التي تملكها هذه 

الشركات“.
وأوضح عباس لـ“العرب“ أنه إذا كان الفن 
موهبة باألســـاس فالنجومية لعبة ال يجيدها 
إّال مـــن يتقـــن أدواتها باحتـــراف، إذ ليس كل 
موهوب نجما، وقديمـــا كان النجم هو الفنان 
الموهـــوب رغم قلة وســـائل اإلعـــالم، أما اآلن 
فمقومـــات الفنان هـــي أن تكـــون لديه مالمح 
النجم من حيث الكاريزما والجمال والحضور 
والـــذكاء االجتماعي، وكل هذه العناصر تلعب 

دورا كبيرا في التسويق الناجح للفنان.
ويسترسل ”أما بالنسبة إلى ورش التمثيل 
فهـــي معاهـــد خاصة للهـــواة تـــوازي معاهد 
التمثيل األكاديمية لكنها ليست لصناعة نجم، 
فهـــي تقدم له جرعـــات مكثفة من فـــن الممثل 

ومفرداتـــه ليكـــون مؤهال بعد هـــذا للعمل في 
الحقل الفني، وكل صاحب ورشة تمثيل يعمل 

وفقا لنظرية فنية يقتنع بها“.

الورش للتأهيل فقط

يـــرى الفنـــان أحمـــد كمـــال، وهو أشـــهر 
الفنانين في مجـــال ورش التمثيل، أن صناعة 
النجـــم مصطلح تجاري يختـــص برأس المال 
وينتشـــر في أميركا ويتركز على صنع شـــكل 
النجم وتأهيله بدنيا وظاهريا، ليمثل عنصرا 
مهما في إبهار المشـــاهد العـــادي الذي يحلم 
دائما بواقـــع خيالي يقدمه له النجم من خالل 
مشـــاهد القـــوة الخارقـــة والتحطيـــم والقتل 

والطيران في الهواء وغيرها.
أن صناعة الممثل تختلف  وأكد لـ“العرب“ 
عـــن صناعة النجـــم، فالممثل يجـــب أن يكون 
شـــخصا مثقفا يقرأ ويخـــوض تجارب عديدة 
أوال قبـــل أن يتحول إلى نجم، وأشـــار إلى أن 
جزءا كبيرا من رواج ما يسمى بصناعة النجم 
يرتبط بشكل كبير بثقافة المجتمع إلى جانب 

اهتمام الدولة بالثقافة.
ورش التمثيـــل فـــي رأي أحمد كمال تؤهل 
الشـــخص ألن يكون ممثـــال ال ألن يكون نجما، 

لذلـــك هو ال يعتقـــد أنها بديل عن مؤسســـات 
صناعـــة النجـــم الموجودة في أميـــركا، وقال 
”قـــد يكون عنـــدي ممثل مظهره جميـــل لكنه ال 
يجيد التمثيـــل، فهناك فرق بيـــن لغة اإلنتاج 

ولغة الفن“.
وهذه الـــورش توجه الممثل إلـــى العديد 
مـــن المهـــارات التي تعتمد بشـــكل كامل على 
مجهوده الشخصي، من حيث القراءة المحلية 
وبمظهـــره،  بنفســـه  واالهتمـــام  والعالميـــة، 
وتعلمـــه ركـــوب الخيـــل والســـباحة وقيادة 
السيارات حتى يكون مؤهال ألداء أي دور على 

الشاشة.
النموذج األميركي يحـــرص على أن يضع 
في النجم المواصفات التي يتمناها المواطن 
العادي لنفســـه، لذلـــك نجد البطـــل األميركي 
قوي الجســـمان، قادرا على الفتك بالعشـــرات 
من األشـــرار ويحطم الجبـــال ويقهر المرض 
والمـــوت، فأميـــركا تصنع بطـــال ال يموت وال 

يمرض.
وقالـــت مدربـــة التمثيـــل مـــروة جبريـــل 
لـ“العرب“ إن مصر ال توجد فيها صناعة نجم، 
وسبب ذلك ليس فقط غياب المؤسسة بل عدم 
تعاون شركات اإلنتاج فيما بينها، إذ كل منها 
تعمل في جزيرة منعزلة عن األخرى، والمنتج 

دائما يبحـــث عن الخلطة الفنيـــة التي تجعل 
من عمله الفني تجاريا يعود عليه بالمكســـب 
المادي، وطالما أن ذلك يحقق ما يســـعى إليه، 
فلماذا يشـــغل نفســـه بمســـألة صناعة النجم 

هذه؟
وتتوقـــع جبريـــل أنه فـــي حـــال انتعاش 
صناعـــة الفن فـــي مصـــر بصفة عامـــة، فمن 
الممكـــن أن يكـــون هناك المزيد مـــن االهتمام 
بفكرة صناعة النجم، ولـــن يتم ذلك إّال بإرادة 

جماعية من صناع الفن كلهم.
وذهب عدد مـــن النقاد إلـــى أن الكثير من 
الممثليـــن هـــذه األيـــام باتوا مثـــل ”ُمرتجع“ 
المصانع من الســـلع التـــي بها عيوب، ويبقى 
الســـؤال الحقيقـــي هو: لماذا فشـــلت صناعة 
النجـــوم في مصر؟ وهل مصـــر في حاجة إلى 
بنـــاء مؤسســـات أو إنشـــاء أكاديميـــة تكون 

وظيفتها صناعة النجوم؟

ناهد خزام

} تجــــري أحداث المسلســــل الكويتي ”صوف 
تحت حرير“ الذي أعيد عرضه مؤخرا على قناة 
”أو إس إن“ اإلماراتية، بعد نجاحه في الموسم 
الرمضاني المنقضي في قالب اجتماعي يسلط 
الضــــوء علــــى مشــــاكل الشــــباب واألســــر في 
المجتمعــــات العربية، ومنها قضيــــة العادات 
والتقاليد، وتأثير ذلك على الحياة االجتماعية.
والمسلسل من إخراج محمد دحام الشمري 
وتأليــــف إيمان ســــلطان، وتلعب فيــــه الفنانة 
الكويتيــــة إلهــــام الفضالــــة دور البطولــــة إلى 
جانب نخبــــة من الفنانيــــن اآلخرين من بينهم 
خالد أمين وعبدالله الباروني ومرعي الحليان 
ولطيفــــة المجــــرن وحمــــد إشــــكناني وأحمد 

السلمان وفوز الشطي.
ويعيد العمل المخرج محمد دحام الشمري 
إلــــى الشاشــــة الدرامية من جديــــد، وهو الذي 
أثــــرى الدراما الخليجية بالعديــــد من األعمال 
المتميــــزة التــــي كان مــــن بينهــــا ”اللقيطــــة“ 
و“التنديــــل“ و“عــــرس الدم“ و“لهفــــة الخاطر“ 
ومسلســــله األخير ”في أمــــل“ الذي عرض عام 

.2015
يذكر أن دحام الشمري عرض له أيضا خالل 
الموسم المنقضي مسلســــل ”كحل أسود قلب 
أبيض“ خالفا لمسلســــل ”صوف تحت حرير“، 
وأول ما يلفت االنتباه إلى أعمال الشمري ذلك 
التنوع في الــــكادرات والتوظيف الجيد ألدوار 
النجــــوم المشــــاركين فــــي العمــــل، وهو يضع 
نصب عينيه دائمــــا االبتعاد عن النمطية التي 
ُيزج فيهــــا بالممثل فــــي أدوار بعينها ويدفعه 
إلى طرق أنمــــاط جديدة ومختلفــــة عما اعتاد 

الجمهور رؤيته فيها.
كمــــا اســــتطاع الشــــمري عبــــر مشــــواره 
اإلخراجــــي الــــذي بدأه كمســــاعد مخــــرج في 
تســــعينات القرن الماضي االبتعاد قدر اإلمكان 

عن المبالغة في أداء الممثلين من دون تهويل، 
وهو ما يســــاعد على إبراز القدرة األدائية لهم، 
ما أفرز العديد من المواهب الشــــابة والواعدة 

على يديه.
ويدور مسلســــل ”صوف تحت حرير“ حول 
ليلــــى التي تلعب دورها الفنانة الكويتية إلهام 
الفضالــــة، والتي تحب ابــــن عمها منذ صغرها 
متغاضيــــة عن عيوبه وســــلوكياته الســــلبية، 
لكنها حين ترتبط به ال تســــتطيع تحمل طباعه 
القاسية وأنانيته فتصر على االنفصال عنه، ثم 
تنتقل إلى العيش في اإلمارات وتتزوج من ابن 
عمها اآلخر راشــــد الــــذي طالما أحبها، غير أن 
الصراع ال ينتهي بينها وبين زوجها الســــابق 
يعقوب الــــذي يلعب دوره الفنــــان خالد أمين، 
لتســــتمر الصراعــــات والمفاجــــآت، وتتداخل 
الخيــــوط الدراميــــة لتضفي علــــى العمل طابع 

اإلثارة واألكشن أحيانا.
وتطل الفنانة إلهام الفضالة في المسلسل 
بشخصية مركبة، إذ تدفعها كل هذه المتغيرات 
التي تتعرض لها إلى تغيير نهجها في التفكير 
والنظر إلى األمور، والتغيرات التي تطرأ على 
شــــخصية إلهام الفضالة هي ســــمة غالبة على 

عدد من الشخصيات التي يحتويها المسلسل، 
إذ يلعــــب العمل علــــى إعادة النظر في مســــار 

الشخصية سلوكيا واجتماعيا.
واإلشــــكالية الغالبــــة علــــى ســــياق العمل 
تتمثــــل في إمكانيــــة التغير نتيجــــة الضغوط 
التــــي يتعرض لها األشــــخاص، وكيف أنها قد 
تدفعهم إلى مراجعة مواقفهم ليتحول بعضهم 
مــــن النقيض إلــــى النقيــــض، وربما اســــتقت 
كاتبة العمل إيمان ســــلطان عنوان المسلســــل 
”صــــوف تحت حرير“ من وحي هذه اإلشــــكالية 
المحورية، فالتناقض بيــــن األفعال والقناعات 
والتــــردد بين أنــــواع مختلفة من األحاســــيس 
والمشاعر المتضاربة والمتناقضة مع الطباع 
الغالبــــة همــــا ســــمة الكثيــــر من شــــخصيات 

المسلسل.
المسلســــل  فــــي  المميــــزة  األدوار  وبيــــن 
دور الفنــــان اإلماراتــــي مرعي الحليــــان، الذي 
يعــــود هو اآلخر إلــــى الدرامــــا الخليجية بعد 
انقطاع وتفرغ تام للمســــرح واألعمال الدرامية 
المحلية، ويلعــــب دور األب ”أبوحمدان“، وهو 
رجــــل يتصف باإلفراط فــــي الطيبة ما ينعكس 
علــــى تعامالته مع اآلخرين، وخاصة مع أبنائه 
الثالثــــة، وأكبرهم مهــــرة التي تــــؤدي دورها 
الفنانة نســــمة مصطفى، وهي فتاة متفوقة في 
دراســــتها ويعتمد عليها والدها في الكثير من 
األمور لرجاحة عقلهــــا، كما يقول، لذا يأمل أن 

تتولى ذات يــــوم إدارة أعماله بعد االنتهاء من 
دراستها، وابنه حمدان المشاغب الذي يضعه 
في الكثير من المشكالت، وابنته الصغرى التي 

تتسم بالتهور.
وفي حين يحاول األب تقويم ســــلوك ابنيه 
المشاغبين تأتيه الكارثة من قبل ابنته الكبرى، 
إذ تنقلب حياته رأســــا على عقب حين يتفاجأ 

بأنها متزوجة من دون علمه.
ويجســــد الفنــــان خالــــد أميــــن شــــخصية 
يعقوب، وهــــو زوج ليلى الــــذي ضيق الخناق 
عليهــــا ودفعها إلى طلب الطــــالق منه، ويظهر 
يعقوب في بداية الحلقات كشخصية انتهازية 
واســــتغاللية لكل من حولها، وال يســــتثني من 
ذلك زوجته وأسرته، ولكن بعد أن تتركه زوجته 
يعود إلى نفســــه ويكتشــــف ما اقترف من جرم 
تجاه كل من أحبوه فيراجع نفسه من جديد في 

محاولة إلصالح ما أفسده.
هــــذا  فــــي  الناجحــــة  األدوار  بيــــن  ومــــن 
المسلســــل يأتــــي دور الفنان عبدالله الســــيف 
الذي يؤدي شــــخصية ”ضاري“، فهو بعيد عن 
أدواره النمطيــــة الســــابقة والتــــي غلب عليها 
الطابع الرومانسي، ومن األدوار التي تجاوزت 
النمطية كذلك يأتي دور الفنان أحمد الســــلمان 
الــــذي يؤدي شــــخصية غانم، وهي شــــخصية 
طيبة تبتعد إلى حد ما عن أدواره األخرى التي 

اتسمت بالشر.
وهناك أدوار أخــــرى كان لها حضور الفت 
كدور الفنانة لولوة في تأدية شــــخصية الفتاة 
الفضوليــــة التي تهوى المشــــاركة في ســــباق 
الســــيارات، وكذلــــك دور الفنانة فوز الشــــطي 
التي تقدم شخصية نادية بأبعادها المتناقضة 

والتي تجمع بين الغيرة والشر والحقد.
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مروة جبريل:

املؤسسات وشركات 

اإلنتاج في مصر كل واحدة 

تعمل في جزيرة منعزلة

تعاقدت الفنانة املصرية أينت عامر على املشاركة في بطولة مسلسل {خفة يد} للمخرج معتز 

التوني، ويقوم ببطولته الفنان الكوميدي بيومي فؤاد ومحمد سالم ومحمد ثروت.

تستعد املمثلة السورية صفاء سلطان للمشاركة في مسلسل {وهم}، وهو أول تعاون لها مع 

املؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي السوري، حيث تؤدي شخصية {ريتا}.

هــــــل جتيد مصر صناعة النجوم؟ الكثير من نقاد الفن أكدوا أن تلك الصناعة املهمة جدا 
ليست موجودة في مصر، بل املوجود هو مجرد سعي الهث نحو حتقيق املزيد من الربح 
املــــــادي بأي شــــــكل، ومن ثم فــــــإن معظم من يراهم اجلمهور معتقــــــدا أنهم جنوم، هم في 

احلقيقة ليسوا كذلك باملعنى املتعارف علية في هوليوود وفي السينما العاملية.

اســــــتطاع املسلســــــل الكويتي ”صوف حتت حرير“ أن يلفت إليه األنظار عند عرضه في 
املوســــــم الرمضاني املاضي، ليعيد االعتبار من جديد إلى األعمال اخلليجية االجتماعية 

بسياقه املختلف وطابع اإلثارة الذي غلب على مسار أحداثه.

صناعة النجم الدرامي غائبة في مصر والربح هدف المنتجين األوحد

داليا مصطفى {صوف تحت حرير} مسلسل اجتماعي كويتي ال يخلو من اإلثارة

تدخل {الكارما}

[ الممثلون المصريون يكتفون بالعمل دون االهتمام بالبهرج اإلعالمي  [ ورش التمثيل تؤهل الشخص ألن يكون ممثال ال نجما

ورش التمثيل ال تنتج نجما تلفزيونيا 

تقـــدم فقـــط  وإنمـــا  أو ســـينمائيا 

دروسا تأهيلية، والممثل الجيد هو 

من يصنع نفسه بنفسه 

 ◄

التناقـــض بيـــن األفعـــال والقناعات 

والتـــردد بيـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن 

ســـمة  همـــا  المتضاربـــة  المشـــاعر 

شخصيات المسلسل

 ◄

أحمد كمال: صناعة الممثل تختلف عن صناعة النجم

خيوط درامية متشابكة

} القاهــرة – انطلقت النجمة المصرية داليا 
مصطفى في تصوير مشـــاهدها األولى ضمن 
أحداث الجزء الثاني من مسلســـل ”الكبريت 
األحمـــر“، والـــذي تـــم تغييـــر عنوانـــه إلى 

”الكارما“.
ومن المقرر أن يعرض العمل شهر نوفمبر 
المقبل، حيث أن المخرج سيف يوسف يضع 
خطة زمنيـــة للتصوير لتســـليم الـ10 حلقات 
األولـــى للقناة الفضائيـــة ”أون تي في“ التي 

تعرض المسلسل.
ومـــن جانبه قـــال أحمد الســـعدني بطل 
المسلسل في وقت سابق، إن القناة العارضة 
للمسلســـل والشـــركة المنتجة طلبتـــا تقديم 
جزء ثـــان من العمل خـــالل الفتـــرة المقبلة، 
خاصة بعد النجاح الكبير والصدى الواســـع 
الذي حققه المسلســـل إثر عرضه مباشـــرة، 
مؤكدا أن قضية المسلســـل شـــائكة وتحظى 
الجماهيـــر،  مـــن  كبيـــر  قطـــاع  باهتمـــام 
كما أن خيوط المسلســـل تقتضي تقديم جزء 

ثان.
وتـــدور أحداث المسلســـل حـــول ضابط 
الشـــرطة ”معتز ســـليمان“ (أحمد السعدني) 
الذي يقوم بالتحقيق في قضية حول اشتعال 
منازل دون سبب واضح، ويقوم أهل المنطقة 
التي تشـــتعل فيها المنازل بإحضار مشعوذ 
يدعى ”شمس“، اعتقادا منهم أن تلك المنازل 
تشتعل بســـبب الجن، ويقوم المشعوذ بفعل 
أشياء غريبة إلزالة الجن، وهي كتابة حروف 
ورموز ورسم أشكال غريبة على بعض الورق 
ويرمي الـــورق في الماء الذي يشـــتعل وهو 

تحت الماء.
ويشـــارك في بطولـــة الجـــزء الثاني من 
كل  أو ”الكارما“  مسلســـل ”الكبريت األحمر“ 
من أحمد الســـعدني وداليا مصطفى وريهام 
حجـــاج وهانـــي عـــادل وعبدالعزيـــز مخيو، 
وزكي فطيـــن عبدالوهاب وابتهال الصريطي 
وأحمد عبدالله محمود ووفاء قمر والتونسية 
عبدالمنعـــم،  وصبـــري  مقـــرون  ســـميرة 
وهو من تأليف عصام الشماع وإخراج سيف 

يوسف.



} جنيــف – تشـــير بيانـــات جديـــدة جمعتها 
منظمة الصحة العاملية من 28 بلدًا متثل حوالي 
70 باملئـــة من العبء العاملي اللتهاب الكبد إلى 
تنامي الزخم في إطار اجلهود املبذولة للقضاء 

على هذا الداء.
ونقال عن منظمـــة الصحة العاملية، يتعهد 
مؤمتـــر القمـــة العاملي املعني بالتهـــاب الكبد 
املقرر عقده من 1 إلى 3 نوفمبر 2017 في ســـاو 
باولو في البرازيل بأن يكون أكبر حدث عاملي 
لالرتقاء ببرنامج العمل اخلاص بالتهاب الكبد 
الفيروسي بحشـــد اجلهات الفاعلة الرئيسية 
لتسريع االستجابة العاملية. وموضوع مؤمتر 
القمة الذي تشـــارك املنظمة والتحالف العاملي 
اللتهاب الكبد وحكومـــة البرازيل في تنظيمه 
هـــو ”تنفيـــذ االســـتراتيجية العامليـــة لقطاع 
الصحـــة بشـــأن التهاب الكبد الفيروســـي من 
أجـــل القضاء علـــى التهاب الكبـــد الذي ميثل 

تهديدًا للصحة العمومية“.
وأكـــدت املنظمـــة العامليـــة علـــى ضرورة 
املضي قدمـــا واالهتمام أكثر بتطوير عالجات 
جديدة للعدوى املزمنة بفيروس التهاب الكبد 
نظـــرًا إلى ارتفاع معـــدالت املرضى والوفيات 
على الصعيد العاملي وحتســـني جدوى احلقن 
والوقايـــة من العدوى للحد مـــن عدد احلاالت 

اجلديدة اللتهاب الكبد ”بي“ و“سي“.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ميكـــن الشـــفاء التام 
مـــن التهاب الكبد ســـي عن طريـــق مضادات 
الفيروســـات ذات املفعول املباشر في غضون 
ثالثة أشـــهر. ومع ذلك، لم يحصل على العالج 
فـــي عـــام 2015 إال 7 باملئـــة مـــن األشـــخاص 
املصابـــني بالتهاب الكبد ســـي املزمن والبالغ 

عددهم 71 مليون شخص.
وتعمل املنظمة من أجـــل ضمان مضادات 
الفيروســـات ذات املفعول املباشـــر التي ميكن 
لألشـــخاص احملتاجني إليهـــا حتمل تكاليفها 
واحلصـــول عليهـــا. وقد انخفضت األســـعار 
انخفاضـــًا شـــديدًا في بعـــض البلـــدان (في 
بعض البلدان املثقلة بعبء املرض من البلدان 
املنخفضـــة الدخل وبلـــدان الشـــريحة الُدنيا 
ـــر ذلك  ذات الدخل املتوســـط أساســـًا) وتيسَّ
االنخفـــاض نتيجة لبدء اســـتخدام األشـــكال 

املجانسة لهذه األدوية.
أدهانـــوم  تيـــدروس  الدكتـــور  قـــال 
غيبريسوس، املدير العام للمنظمة ”من املشجع 
مالحظة اضطالع البلدان بتحويل االلتزامات 
إلى أعمـــال ترمي إلى التصدي اللتهاب الكبد. 
ويعتبر حتديد التدخالت ذات التأثير الشديد 
خطوة رئيســـية في مســـار القضـــاء على هذا 

املـــرض املدمـــر. وقد جنحـــت عدة بلـــدان في 
توســـيع نطاق التطعيم ضد التهاب الكبد بي 
وعلينـــا اآلن أن نكثف جهودنـــا لتعزيز إتاحة 

التشخيص والعالج“.
وتعـــد مصر مـــن أكثر الدول التي تشـــكو 
مـــن ارتفاع معـــدالت اإلصابة بالتهـــاب الكبد 
الفيروســـي وتســـعى جاهدة التباع توصيات 
املنظمـــة العامليـــة والتوعيـــة أكثـــر بضرورة 
الفحـــص املبكـــر لتحـــري اإلصابـــة باملرض 

والشروع في عالجه، قبل استفحاله.
كان أحمـــد ندا، مثل املاليني من املصريني، 
يعانـــي من فيروس التهاب الكبد ســـي قبل أن 
يجد العالج في بلده الذي أصبح اليوم وجهة 

للباحثني عن الشفاء من هذا املرض.
أصيب الشـــاب البالغ من العمـــر 31 عاما 

باملرض عندما قام بالتبرع بالدم.
لـــم يكـــن يتوفر في الســـابق عـــالج فعال 
لفيـــروس الكبد ســـي حتـــى لو مت اكتشـــاف 
اإلصابة به، إلى أن بدأت مصر تنتج عام 2015 
عقارا رخيصـــًا واعتمدت احلكومـــة برنامجا 
الجتثـــاث الفيـــروس أتـــاح توفيـــر العـــالج 

للمرضى.
ويتذكر ندا الذي شفي اليوم مثله مثل 1.3 
مليون مصري أنه شـــعر ”فـــي البداية بغضب 

شديد“ لدى معرفته أنه مصاب بالفيروس.
بعدها ســـجل اســـمه على موقـــع حكومي 
مخصـــص للراغبني فـــي العـــالج وأحيل إلى 
أقرب مركز رعاية. ويقول ”كان كل شيء سهال 

بعد أن سجلت اسمي“.
حتتل مصر الترتيب األول في قائمة الدول 
التي ينتشـــر فيها فيروس الكبد ســـي ويرجع 
ذلـــك إلى حملة تطعيم قومية واســـعة أجريت 
في اخلمسينات باســـتخدام حقن غير معقمة. 
وفـــي ســـنة 2015، كان حوالـــي 7 باملئـــة مـــن 

املصريني الذين تراوحت أعمارهم بني 15 و59 
عاما يعانون من املرض، بحســـب دراسة حول 
الدميوغرافيا والصحة أجريت في تلك السنة.

تتحســـن حالة نحو 20 باملئة من املصابني 
بالفيـــروس مـــن دون عـــالج، لكـــن الباقني قد 
يظلـــون 30 عاما دون أعـــراض واضحة ودون 
اكتشاف إصابتهم بالفيروس الذي ينتقل عبر 
الـــدم وميكن أن يؤدي إلى اإلصابة بســـرطان 

الكبد أو تشمع الكبد.
ويقول هنـــك بيكيدام -وهو مســـؤول في 
منظمة الصحة العاملية- فـــي تقرير أعده عام 
2014 ”كل العائـــالت املصريـــة تقريبـــا يعاني 
أحد أفرادها من فيروس سي“ وهو مرض كان 
يتسبب، وفق منظمة الصحة العاملية، في وفاة 

40 ألف مصري كل عام.
ومنذ عام 2006، أجرت مصر عدة مسوحات 
لتحديـــد مـــدى انتشـــار املرض وســـعت إلى 
احلصـــول على عالجات من اخلارج بأســـعار 

مخفَّضة.
وحصـــل أول تقـــدم عندما متكنت شـــركة 
”جليـــاد“ األميركية لصناعة األدوية من تطوير 
الذي أقرته اإلدارة األميركية  عقار ”سوفالدي“ 

للمنتجات الغذائية والدوائية عام 2013.
وبـــدأت مصر علـــى الفـــور مفاوضات مع 
الشـــركة املنتجة لتخفيض كلفة مجمل الدورة 
العالجيـــة التي كانت تبلـــغ 84 ألف دوالر؛ أي 

ألف دوالر لكل قرص.
وأنشـــأت اللجنة القومية ملكافحة فيروس 
الكبـــد ســـي موقعـــا إلكترونيـــًا للتواصل مع 

املرضى، القى جناحًا فوريا. 
وتقـــول منال حمدي الســـيد -وهي طبيبة 
وعضو مؤســـس في هذه اللجنة- ”تلقينا في 
اليـــوم األول طلبات عالج من 100 ألف مريض 
وفي اليـــوم الثانـــي 100 ألف وفي األســـبوع 

التالي كان 50 ألف مريض يســـجلون أنفسهم 
يوميـــا“. ثم حصل تطـــور مهم آخـــر في عام 
2015، إذ شـــرعت مصر في إنتاج العقار محليا 
مـــا أدى إلى خفض جديد لكلفـــة دورة العالج 
التي أصبحـــت 1485 جنيها (قرابة 83 دوالرا)، 
بحســـب املديـــر التنفيذي لهـــذه اللجنة قدري 

السعيد.
ولئـــن كانت قائمة االنتظـــار لتلقي العالج 
انتهـــت في يوليو 2016، فإن احلكومة ما زالت 
تســـعى للتعرف علـــى ثالثة ماليـــني مصري 
يحملون الفيـــروس مـــن دون أن يعرفوا ذلك، 

بحسب السعيد.
وســـرعان مـــا قامـــت شـــركة ”الســـياحة 
والعالج“ (تور اند كيور) املصرية بالعمل على 
اجتذاب املرضى من خارج مصر مستفيدة من 

تدني كلفة العالج في مصر.
وتوفر الشـــركة العـــالج للمرضى مقابل 8 
باملئة فقط تقريبا من كلفته في أي مكان تقريبًا 

خارج مصر.
ويقول مصطفى الســـيد املدير العام لهذه 
الشركة ”نعالج مرضى من جميع أنحاء العالم 

تقريبا“.
ومقابل 7 آالف دوالر توفر ”تور اند كيور“ 
رحلة تشمل سعر الطائرة واإلقامة ملدة أسبوع 
وحتاليل الدم والعالج وإضافة إلى ذلك خمسة 

أيام مخصصة للسياحة في مصر.
ويغادر املرضى مصر حاملني معهم تقريرا 
طبيا للمتابعة واجلرعات الالزمة الســـتكمال 

العالج.
ويقـــول ميريـــل دمبويـــو (59 عاما) -وهو 
روماني في التاســـعة واخلمســـني من عمره- 
”بـــدأ العـــالج يأتي بنتيجـــة بدايًة مـــن اليوم 
اخلامس“، موضحـــا أنه قصد مصر بناء على 

نصيحة ابنته وزوجها.

} واشــنطن - كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن النســـاء الالتي ميارسن بشكل منتظم احلد 
األدنـــى من الرياضة املوصى بـــه من أجل قلب 
ســـليم ينخفض لديهن خطـــر اإلصابة بجلطة 
مقارنـــة باألخريـــات الالتـــي تتغيـــر عاداتهن 

الرياضية مبرور الوقت.
وفحـــص الباحثون بيانات أكثر من 61 ألف 
امرأة في مؤسسة ”كاليفورنيا تيتشرز ستادي“ 
البحثية، حيث ســـجلوا عاداتهن الرياضية في 
فترتـــني زمنيتني مختلفتـــني، األولى بني عامي 
1995 و1996، والثانية بـــني عامي 2005 و2006. 
وتراوحت عينة النســـاء بـــني معلمات عامالت 

ومتقاعدات عند بدء الدراسة.
وعند انتهاء الدراســـة كانـــت 987 امرأة قد 

أصيبت بجلطة.
ولكـــن النســـاء الالتـــي مارســـن الرياضة 
متوســـطة احلـــدة ملـــا ال يقـــل عـــن 150 دقيقة 
أســـبوعيا أثناء الفترتني كن أقل عرضة بنسبة 
30 باملئـــة لإلصابة مبا يعرف باســـم الســـكتة 
الدماغية اإلقفارية، وهي النوع األكثر شـــيوعا 
والذي يحدث عندما تسد اجللطة شريانا يحمل 

الدم إلى املخ.
وقال الباحث الرئيســـي جوشوا ويلي، من 
املركز الطبي في جامعـــة كولومبيا بنيويورك، 
”تتغير طريقة ممارســـة الناس للرياضة مبرور 
الوقت، فبعض األفراد ميارســـون الرياضة في 
مرحلة الشـــباب ولكنهم ال يستمرون فيها عند 

تقدمهم في السن“.
وأضـــاف ”وقد تبـــّني لنا في دراســـتنا أن 
احلفـــاظ علـــى مســـتويات ممارســـة الرياضة 

يحمـــي من اإلصابـــة بجلطة، وهـــذا (احلماية 
مـــن اإلصابة بجلطة) ينطبـــق أيضا على فترة 
الشـــروع في ممارســـتها على الرغم من انعدام 
النشـــاط البدني في املراحل الســـابقة من عمر 

الشخص“.
وقـــال إنه على العكس من ذلـــك ”الالتي لم 
يواصلن ممارســـة الرياضة لم ينخفض لديهن 

خطر اإلصابة بجلطة“.
وتوصي جمعية القلـــب األميركية البالغني 
مبمارسة الرياضة متوسطة احلدة ملا ال يقل عن 
150 دقيقة أســـبوعيا، أو ما ال يقل عن 75 دقيقة 
من النشـــاط البدني األكثر حدة. وقد التزمت 22 
ألـــف امرأة بهذه التوصيـــات عند تقييمهن في 

الفترتني الزمنيتني لهذه الدراســـة وأغلبهن كن 
ميارسن الرياضة متوسطة احلدة.

ولكن لـــم تتمكن حوالي 19 ألـــف امرأة من 
ممارســـة ما يكفـــي مـــن الرياضة فـــي أي من 

الفترتني الزمنيتني.
وهناك 11500 امرأة أخرى عجزن عن حتقيق 
الهدف في البداية ولكنهن متكن من حتقيقه في 
النهاية، بينما بدأت 8600 امرأة مبمارســـة قدر 
كاف من الرياضـــة ولكنهن عجزن عن مواصلة 

نشاطهن عند انتهاء الدراسة.
وباملقارنـــة مـــع النســـاء الالتـــي عجـــزن 
عـــن مطابقة التوصيـــات في أي مـــن الفترتني 
الزمنيتـــني، فـــإن النســـاء الالتي مارســـن ما 

يكفي مـــن الرياضة متوســـطة احلـــدة في كال 
الفترتني كن أقل عرضة بنسبة 38 باملئة للوفاة 
بالســـكتة الدماغية، وبنسبة 12 باملئة لإلصابة 
بأي مـــن أنـــواع اجللطـــات، حســـب توضيح 

الدراسة.
وقـــد ارتبـــط اتبـــاع إرشـــادات ممارســـة 
الرياضة متوســـطة احلدة في نهاية الدراســـة، 
وليس في بدايتها، بانخفاض بنســـبة 35 باملئة 
خلطر الوفاة بالســـكتة الدماغية، وبنســـبة 27 

باملئة لإلصابة بأي من أنواع اجللطات.
ولكـــن الباحثـــني قالوا في دورية ســـتروك 
الطبيـــة إن فـــرص اإلصابـــة بـــأي مـــن أنواع 
اجللطـــات مبا فـــي ذلك خطر الوفاة بالســـكتة 
الدماغية، كانت متشـــابهة لدى النســـاء الالتي 
لم ميارســـن مـــا يكفي مـــن الرياضـــة والالتي 
بـــدأن مبطابقة التوصيـــات الرياضية ولكن لم 

يواصلن مطابقتها عند انتهاء الدراسة.
وكانت النتائج متشابهة لدى النساء الالتي 

مارسن الرياضة عالية احلدة.
ولم تكن الدراســـة جتربة تهدف إلى إثبات 
مـــدى تأثيـــر العـــادات الرياضيـــة على فرص 

اإلصابة باجللطات أو الوفاة بها.
ومن بني القيـــود األخرى نقـــص البيانات 
حـــول العوامل األخرى التي قد تؤثر على خطر 
اإلصابة باجللطة مثل ضغط الدم أو البدانة أو 

مرض السكري بحسب ما قال الباحثون.
ويقـــول جو نورذي مـــن جامعة كانبيرا في 
أســـتراليا إنه على الرغم مـــن ذلك، تعزز نتائج 
هـــذه الدراســـة األدلـــة املتزايـــدة علـــى فوائد 

ممارسة الرياضة متوسطة احلدة.
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صحة
بعد جناح منظمة الصحة العاملية والهيئات 
ــــــة، خالل القرن املاضي،  الصحية املصري
في احلد من انتشــــــار عدوى البلهارسيا، 
بعد حملة واسعة النطاق، يأتي الدور اليوم 
على التهاب الكبد الفيروسي الذي ال يزال 

يحصد الكثير من األرواح.

[ مصر تتلمس طريقها للتحول إلى وجهة عالجية زهيدة الثمن

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا أن عقار {بيمبروملزوماب} املعتمد لعالج سرطاني الجلد والرئة، 

أثبت نتائج واعدة في عالج املرضى الذين يعانون من سرطان املعدة، أيضا.

تقلب العادات الرياضية يهدد باإلصابة بجلطة في القلب

صراع حياة أو موت في مصر

النشاط يعزز تدفق الدم إلى المخ

} قــــال طبيــــب األمراض اجللديــــة غيرهارد 
بوتنــــر إن راحة اجلســــم تبدأ مــــن القدمني، 
لذا ينبغي غســــلهما بانتظــــام ومراعاة عدم 
إغفــــال الفراغات بني األصابع أثناء الغســــل 

والتجفيف وتدليكهما من حني إلى آخر.

األملانية  } ذكرت مجلة ”ديابيتــــس راتغيبر“ 
مرضــــى  تهاجــــم  العضليــــة  التقلصــــات  أن 
الســــكري بصفــــة خاصــــة؛ ألن اجلســــم يفقد 
الســــوائل واملعادن عبر البول في حال ارتفاع 
نسبة الســــكر بالدم، وبالتالي يحدث خلل في 
عمليــــة األيض، وملواجهة ذلك أوصت بشــــرب 

املاء بكميات كافية.

}  حــــذر أطبــــاء مرضــــى الُفصــــال العظمي 
بالركبــــة من اللجــــوء إلى الراحــــة واخلمول، 
ألن قلة احلركة تتسبب في عدم إنتاج اجلسم 
للســــائل الزاللي، مما يؤدي إلى تفاقم احلالة، 
وبدال مــــن ذلك عليهم املواظبة على ممارســــة 
الرياضة ملدة 30 إلى 40 دقيقة في اليوم مبعدل 

ال يقل عن مرتني أسبوعيا.

} كشــــفت دراســــة أميركية حديثــــة، أجراها 
تنــــاول  أن  كاليفورنيــــا،  بجامعــــة  باحثــــون 
الســــيدات مكمــــالت حمــــض الفوليــــك أثناء 
احلمل له دور حاسم في تعزيز صحة احلمض 
النووي ويقلل خطــــر إصابة أطفالهن مبرض 

التوحد.

العالجيــــة  التغذيــــة  اختصاصــــي  قــــال   {
البروفيســــور جــــورج يوهانس فيكســــلر إن 
األمعــــاء عضو معقد يحتوي على الباليني من 
البكتيريا وميكن احلفاظ على صحتها باتباع 
نظام غذائــــي متوازن، يقوم علــــى اإلكثار من 
الفواكه واخلضروات واإلقالل من اللحوم قدر 

اإلمكان.

} ربطت دراســــة حديثة، أجراها باحثون في 
املركز الطبي بجامعة إراســــموس في هولندا، 
بني التهابات اجلهاز التنفســــي لدى األطفال 
الصغار، وزيادة خطــــر اإلصابة بالربو وتأثر 

وظائف الرئة عند الكبر.

مصـــر تتصـــدر قائمة الـــدول التي 

ينتشـــر فيها فيروس الكبد {سي} 

واســـعة  تطعيـــم  حملـــة  بســـبب 

سابقة بحقن غير معقمة

◄

   صورة وخبر



} واشــنطن – دخلـــت احلـــرب اإلعالمية بني 
الواليات املتحدة وروسيا مرحلة جديدة، بقرار 
الســـلطات األميركية التعامل مع قناة روسيا 
اليوم ووكالة سبونيك الروسيتني، وفق قانون 
مكافحـــة ”الدعايـــة النازية“، وطلبـــت منهما 
تسجيل عملياتهما في الواليات املتحدة حتت 

بند ”وكيل أجنبي“.
هذا اإلجراء كانت قد اقترحته الســـيناتور 
الدميقراطية جني شـــاهني في جلسة تشريعية 
في يوليو املاضي، مدعية أن أنشطة الشبكتني 
الروســـيتني تهدف إلى ”زعزعة دميقراطيتنا“، 

مشبهة تغطيتهما لألحداث بالدعاية النازية.
باملقابل اســـتمرت رئيســـة حترير ”آر تي“ 
مارغريتا ســـيمونيان، بالرد علـــى فكرة تبني 
تشـــريع خاص مبالحقـــة الدعاية الروســـية، 
بســـخريتها املعتادة مـــن املزاعـــم األميركية، 
وقالـــت إن الســـلطات األميركية إن اســـتمرت 
بالســـير في هذا النهج بنفـــس الوتيرة فإنها 
ستبدأ قريبا في إطالق النار على الصحافيني 

الروس في امليادين.
لكن اســـتفزازات سيمونيان ال تلقى الكثير 
من االهتمـــام لدى األميركيني، إذ يشـــكل قرار 
وزارة العـــدل األميركيـــة ضـــد قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ (آر تـــي) ضغوطـــا جديـــدة على عمل 
مجموعـــة إعالميـــة كبرى تعتبرها واشـــنطن 

ذراعا دعائية ملوسكو.
وقالـــت ”روســـيا اليوم“ في وقـــت متأخر 
االثنـــني إن وزارة العـــدل أبلغـــت في رســـالة 
الشركة املزودة خلدمات ”آر تي أميركا“، بأنها 
مجبرة على التسجيل مبوجب ”قانون تسجيل 
الوكالء األجانب“، وهو قانون موجه جلماعات 
الضغـــط واحملامـــني الذين ميثلـــون مصالح 
سياســـية أجنبية في الواليات املتحدة. وقالت 
آنا بلكينا املتحدثة باسم آر تي ”آر تي تتشاور 

مع محاميها وتنظر في الطلب“.
كما اســـتنكرت ســـيمونيان علـــى موقعها 
اإللكترونـــي اخلطـــوة، معتبرة أنهـــا جزء من 

”حرب“ أميركية ضد وسائل اإلعالم الروسية.
وقالـــت ”احلرب التي تشـــنها املؤسســـة 
األميركيـــة ضـــد صحافيينـــا مهـــداة إلى كل 

املثاليـــني الذيـــن مـــا زالـــوا يؤمنـــون بحرية 
التعبير. هـــؤالء الذين اخترعوا حرية التعبير 

دفنوها“.
التي تتخذ من  وأصبحت ”روســـيا اليوم“ 
موســـكو مركزا محورا للتحقيقـــات بالتدخل 
الروســـي املزعوم فـــي االنتخابات الرئاســـية 
األميركية عام 2016. وقد ذكرت بسبب عالقاتها 
مع مايكل فلني مستشار األمن القومي للرئيس 

دونالد ترامب.
وثارت ضجة كبيرة فـــي الواليات املتحدة 
إثر الكشـــف عـــن تلقي فلني حني كان رئيســـا 
الدفـــاع، عشـــرات اآلالف مـــن  الســـتخبارات 
الـــدوالرات فـــي ديســـمبر 2015 حلضور حفل 
مبناسبة ذكرى تأســـيس ”روسيا اليوم“. وقد 
جلـــس إلى جانب الرئيس الروســـي فالدميير 

بوتني.
وفي ينايـــر، وصف تقرير لالســـتخبارات 
فـــي  الروســـي  التدخـــل  حـــول  األميركيـــة 
االنتخابات ”روســـيا اليوم“ بأنها ”الوســـيلة 
الرئيســـية لإلعالم الدعائي الدولي للكرملني“. 
ويعـــود ”قانون تســـجيل الـــوكالء األجانب“ 

(فارا) الـــذي وضع للحد من الدعاية اإلعالمية 
النازية عشـــية احلـــرب العامليـــة الثانية، إلى 
املؤسســـات  عـــن  للكشـــف  ويســـتخدم   1938
أجنبيـــة  حكومـــات  مصالـــح  متثـــل  التـــي 

في واشنطن.
ويعفي القانون بشـــكل خاص املؤسسات 
اإلعالمية األميركية واألجنبية من التســـجيل، 
لذا فـــإن تركيـــز وزارة العـــدل األميركية على 
الشـــركة التي توزع خدمات ”روسيا اليوم“ قد 
يكون طريقة لاللتفاف على هذا البند. ورفضت 
وزارة العدل األميركية التعليق على املوضوع.

وتأتي هذه اخلطوة بينما تسعى احلكومة 
األميركية إلى محاربة موجة األخبار ”الكاذبة“ 
التـــي تتهم وســـائل إعـــالم ومواقع روســـية 
ببثهـــا بهدف التدخل في السياســـة األميركية 

الداخلية.
وتفيـــد معلومات نشـــرتها وســـائل إعالم 
بـــأن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي ”أف بي 
آي“ حقق مع مؤسســـة ”سبوتنيك“ وهي جزء 
أو ”ريا  مـــن مجموعة ”روســـيا ســـيغودنيا“ 

نوفوستي“ سابقا، التي متلكها الدولة.

وقـــال الصحافـــي فـــي واشـــنطن أنـــدرو 
فينبيرغ الذي عمل في ”ســـبوتنيك“ بداية هذا 
العام إنه مت استجوابه من قبل عناصر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي في األول من سبتمبر.
وقال إن االستجواب تركز حول كيفية عمل 
”ســـبوتنيك“ التي تبث أخبـــارا على منصات 
متعددة ومتلـــك محطة إذاعية في واشـــنطن، 
ملعرفة ما إذا كانت تنشـــط كوكيـــل أجنبي أو 

مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة إعالمية.
وأضـــاف أن ”هناك اختالفـــات كبيرة في 
في ”ســـبوتنيك“، مشيرا إلى  عملية التحرير“ 
أنهم ”ال ميارســـون الصحافـــة بالطريقة التي 

تعمل بها وكاالت األنباء“ األخرى.
وأثـــار هـــذا الضغـــط األميركـــي مخاوف 
مـــن انعكاس هـــذه اخلطوة على املؤسســـات 

اإلعالمية األميركية العاملة في موسكو.
وأعربـــت كورتني رادش من جمعية حماية 
الصحافيني عن قلقها من أن هذه اخلطوة ”قد 
تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها 
اإلعالميـــة القمعيـــة“. وأضافت أن ”روســـيا 
متـــارس رقابـــة مشـــددة حاليـــا علـــى املجال 
اإلعالمـــي، مبا في ذلك وصـــف مدافعني روس 
بارزين عن حقوق اإلنسان بأنهم عمالء أجانب 
فـــي محاولـــة لنزع الشـــرعية عنهم وتشـــويه 

سمعتهم“.
يشـــار إلى أن بريطانيا تشـــارك الواليات 
املتحـــدة انزعاجهـــا مـــن الدعايـــة اإلعالمية 
الروسية، إذ اتخذت إجراءات عديدة للحد من 
تأثير روسيا اليوم، كان آخرها قبل أيام قليلة 
إذ جمـــدت إدارة تويتـــر الصفحـــة اإلنكليزية 
لثـــورة  املئويـــة  للذكـــرى  املكرســـة  للقنـــاة 
أكتوبـــر عام 1917 بطلب مـــن وزارة اخلارجية 

البريطانية.

أميرة فكري

} القاهرة – يسير المشهد اإلعالمي في مصر 
باتجـــاه ســـيطرة الصوت الواحد، وتالشـــي 
التعدديـــة والتنـــوع،  مع اســـتحواذ شـــركة 
”فالكون“ للحراســـات الخاصة في مصر على 
فضائيـــة الحياة (خاصـــة)، في أضخم صفقة 
يشـــهدها اإلعالم، بلغت مليـــارا و400 مليون 

جنيه (نحو 80 مليون دوالر).
وكشـــفت مجموعة ”تواصـــل“، أحد فروع 
لألمن، التـــي يرأس مجلس  شـــركة ”فالكون“ 
إدارتها شـــريف خالد، الوكيل األسبق لجهاز 
المخابـــرات الحربية، عن اســـتحواذها على 
جميع أصول الشـــبكة التلفزيونية بعد قيامه 
بتوقيع عقد مع شركة ”سيغما“ لإلعالم مالكة 
قنـــوات الحيـــاة، على العقـــد النهائي لعملية 

البيع.
ومـــع إتمـــام الصفقة لم تعد هناك ســـوى 
بضع قنوات تصارع من أجل البقاء والحفاظ 

على قدر من االستقاللية.
وتأتي صفقة بيـــع قنوات الحياة (الحياة 
1، الحياة 2، الحياة دراما)، التي كان يمتلكها 
رجل األعمال ورئيس حـــزب الوفد الليبرالي، 
الســـيد البدوي، إثر تعرضها لخســـائر مالية 
فادحـــة، تســـببت فـــي أن تقطع عنهـــا مدينة 
اإلنتاج اإلعالمي قبل شهرين، البث المباشر، 
واستمر ذلك عدة أيام. وكشف السيد البدوي 
ت المليـــار جنيه (57  أن ديـــون المحطة تخَطّ

مليون دوالر) خالل الفترة الماضية.
وأوحـــى البـــدوي أن عمليـــة البيـــع تمت 
بســـبب تعرض المحطة لخسائر فادحة وعدم 
قدرتهـــا علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا المادية، 
إال أن الصفقـــة تبـــدو فـــي إطار توجه شـــبه 
عـــام يقود إلى ســـيطرة بعـــض المقربين من 
األجهزة األمنية التابعة للدولة، على القنوات 
الفضائيـــة، ألن المحطـــة جـــرى بيعها بمبلغ 
مالي ضخم، ولها شـــعبية كبيـــرة وتؤثر في 

صناعة وتوجيه الرأي العام.

ويرى متابعون أنه فـــي ذروة األزمة التي 
حدثـــت بين قنـــوات الحياة ومدينـــة اإلنتاج 
اإلعالمي إبان قطع البث المباشر عنها بسبب 
الديون، قالـــت إدارة المحطـــة، إنها تتعرض 
لضغـــوط بعينهـــا، وإن ”وقف البـــث لم يكن 
بســـبب الديون“، بدليل أن بعـــض المحطات 
األخـــرى، مثـــل ”ســـي بـــي ســـي“ و“النهار“ 
مستمرة، مع أن ديونها أكبر بكثير، ما يعكس 
وجود نوايا الســـتهداف قنوات الحياة بشكل 
خاص، وأنـــه كانت تتم تهيئة األجواء إلجبار 

صاحبها على البيع في هدوء.
 ،2006 عـــام  فالكـــون  شـــركة  وتأسســـت 
وتصاعد دورهـــا عقب ثـــورة 25 يناير 2011، 
وتغطـــي محافظات مصر من خـــالل 14 فرعا، 
ويزيد عـــدد موظفيها عن 22 ألفـــًا، ومن أبرز 
مهامهـــا تأميـــن الجامعـــات والشـــخصيات 
العامة والمكاتب األممية والسفارات األجنبية 
والمباريات الرياضية، خاصة الدولية، وبدأت 
الدخول في مجال اإلعالم بعد ثورة 30 يونيو 
2013، بإنشـــاء مجموعـــة تواصـــل للخدمات 
اإلعالميـــة واإلعالنيـــة، كما أطلقـــت محطات 

إذاعية.
وجاءت صفقة بيع قنوات الحياة لشـــركة 
فالكـــون، بعد أيام قليلة مـــن إعالن البرلماني 
ســـعيد حساســـين، مالك فضائيتي العاصمة 
1 والعاصمة 2، أن الشـــركة ذاتها استحوذت 

على القناتين.
ويعتبـــر متابعـــون أن المشـــهد اإلعالمي 
يســـير في طريقه إلى ما يشبه التأميم، حيث 
ظهرت مالمحه من خالل سيطرة رجال أعمال 
تابعيـــن للحكومة على عـــدة قنوات، واختيار 
مقدمي البرامج بعنايـــة وضيوفهم، ثم تطور 
لتأسيس شركات تابعة ألجهزة أمنية، وجرى 
مؤخرا تســـليم مجموعة من األسماء القريبة 
مـــن أجهزة األمـــن مهـــام قيادية فـــي غالبية 

الصحف الحكومية.
 ويبرز في خارطة اإلعالم المصري حاليا 
رجـــل األعمال أحمد أبوهشـــيمة، الذي يمتلك 
مجموعة قنوات ”أون تي في“ بعد االستحواذ 
عليهـــا من الملياردير نجيب ســـاويرس الذي 
أبدت بعض البرامج التابعة لشـــبكته خروجا 
عن الســـياق الرســـمي في بعـــض القضايا، 
واضطـــر إلـــى بيعها تحـــت ضغـــوط مادية 

ومعنوية.

ويمتلـــك أبوهشـــيمة اآلن أكثرية أســـهم 
صحيفتـــي ”اليوم الســـابع“ و“صوت األمة“، 
وموقع ”دوت مصر“. أما قنوات ”دي إم سي“، 
ومحطة ”راديو 9090“ وقناة الناس، فيمتلكها 
رجل األعمال طارق إســـماعيل، المقرب أيضا 
مـــن أجهـــزة األمن، فيمـــا فضائيـــة ”النهار“ 
يمتلكهـــا اإلعالمي عمرو الكحكـــي، وهي من 

المحطات التي تدافع عن الحكومة بشدة.
وتؤكـــد عمليات االســـتحواذ على ســـوق 
اإلعـــالم المصـــري مـــن جانب شـــركات أمن 
وشـــخصيات لها مصالح مشتركة مع أجهزة 
حكوميـــة، أن ثمـــة تغييـــرات فـــي المشـــهد 
اإلعالمي المصـــري قريبا، مع قرب انتخابات 
الرئاســـة المقبلـــة، وبدء الترشـــح في مارس 

.2018
ويرى خبراء إعـــالم أن هذا النهج يتنافى 
مع شـــعارات الرغبة في عودة الريادة لإلعالم 
المصـــري، ويتناقض مع تطويـــره بما يخدم 

مصلحـــة الدولـــة والمواطـــن. وقـــال محمد 
شومان، الخبير اإلعالمي، ”إن ما يحدث على 
الساحة اإلعالمية بشـــكل عام ضد التنوع، ال 
ســـيما في ظل تطبيق سياســـة الـــوالء وعدم 
الخـــروج عن النص، أو التطرق إلى مناقشـــة 
قضايا بعينها يثير النـــاس ويؤجج الغضب 
ضد الحكومة“، موضحا أن الخوف األكبر هو 
التمـــادي في إقصاء بعض األصوات ألغراض 

سياسية.
أن  وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
احتكار اإلعـــالم المصري من جانب مجموعة 
بعينهـــا، لهـــا توجهـــات خاصـــة، ال يخـــدم 
الكيانـــات الصغيـــرة ويعّجـــل بإقصائها من 
المشهد، واألكثر سلبية من ذلك، أن السياسة 
التحريرية سوف تكون متقاربة بعدم الخوض 
فـــي أمور بعينها، ما يؤثر على صورة اإلعالم 
في الخارج ويظهرها كمن يريد أن يتحدث مع 

نفسه.

ويـــرى محللـــون أن علـــى الحكومـــة إذا 
كانت في حاجة إلـــى ظهير إعالمي يدافع عن 
سياســـاتها وتوجهاتهـــا ويتصـــدى للمنابر 
اإلعالمية المعادية، أن تفسح المجال للتنوع 

في األداء اإلعالمي.
من جهتـــه اعتبر محمد رمضان، أســـتاذ 
بالمعهـــد العالي لإلعالم  اإلذاعة والتلفزيون 
بالقاهرة، أن اســـتمرار العمل بسياســـة ”كل 
شيء تمام“، قد يدفع الجمهور إلى البحث عن 
منصات إعالمية أخرى لها أجندات مناهضة 
للحكومة، ليجد فيها بعض الكالم عن القضايا 

التي تعبر عن حياته وآرائه.
وقال لــــ ”العرب“ إن التســـريع من وتيرة 
إبرام الصفقـــات اإلعالمية يبرهن مدى حاجة 
الدولـــة إلى إغـــالق هذا الملف الـــذي لطالما 
تســـبب في صداع مزمن لهـــا، ويمهد الطريق 
إلغالق باب الحديث عن مناقشـــة موضوعات 

شائكة وحساسة.
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ميديا
[ شركة أمن توسع نفوذها اإلعالمي بصفقة غير مسبوقة  [ تأميم اإلعالم بدأ باختيار مقدمي البرامج والضيوف

[ سبوتنيك ال تمارس الصحافة بطريقة مماثلة لوكاالت األنباء األخرى

اإلعالم المصري يفتقد الرأي اآلخر مع االستحواذ على قنوات الحياة

تظهر مالمح تأميم اإلعالم املصري بشــــــكل غير رســــــمي من خالل صفقات اســــــتحواذ 
مقربني من احلكومة على القنوات الفضائية، وآخرها صفقة شــــــراء شــــــركة األمن فالكون 

على شبكة قنوات احلياة التي تتمتع بشعبية واسعة في مصر.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤول في البيت األبيض 
أن الشابة هوب هيكس البالغة من 

العمر ٢٨ عاما، باتت مديرة االتصال 
في البيت األبيض بعد أن تسلمت هذا 
املنصب بالوكالة ألسابيع عدة. وكانت 

هيكس من أوائل الذين انضموا إلى 
حملة دونالد ترامب االنتخابية بعد أن 
عملت سابقا في املؤسسة التي حتمل 

اسم الرئيس األميركي.

◄ استنكرت منظمة ”مراسلون بال 
حدود“ االعتقال التعسفي للصحافي 

اجلزائري سعيد شيتور، وقالت إن 
هذا الصحافي الذي يتعاون مع عدد 

من وسائل اإلعالم األجنبية يقبع قيد 
احلبس االحتياطي دون محاكمة منذ 

١٠٠ يوم. وذلك بتهمة تقدمي وثائق 
سرية لدبلوماسيني أجانب.

◄ ذكرت إذاعة آسيا احلرة، التي 
متولها الواليات املتحدة، أنها قررت 

إغالق مكتبها في العاصمة الكمبودية 
بنوم بنه، بعد حملة القمع التي 

تشنها احلكومة ضد وسائل اإلعالم. 
وقال رئيس اإلذاعة ليبي ليو في بيان 

”قمع احلكومة لألصوات املستقلة 
خالل األسابيع املاضية جعل من 

املستحيل اإلبقاء على املكتب مفتوحا 
مع ضمان نزاهة املهمة الصحافية 

لإلذاعة“.

◄ احتج التلفزيون الفرنسي العاملي 
”تي في ٥ موند“ والقناة الفرنسية 

اإلخبارية ”فرانس ٢٤“ األربعاء 
على سحب االعتماد من مراسلتهما 

في توغو، األمر الذي يحول دون 
ممارستهما عملهما. وأفادت القناتان 

بأن ”السلطات التوغولية اعترضت 
على تغطيتهما األخيرتني للتظاهرات 

في لومي“.

باختصار

مارغريتا سيمونيان:

الحرب ضد صحافيينا مهداة 

إلى كل المثاليين الذين 

يؤمنون بحرية التعبير

األمن يمد نفوذه

واشنطن تشهر قانون مكافحة الدعاية النازية في وجه «روسيا اليوم}

الضغط على روسيا اليوم نيابة عن موسكو

«أوجه اليوم نداء إلى المســـؤولين في تركيا، أفرجوا عن الصحافيين وليس فقط صحافيينا، مكان الصحافيين هو في هيئات 

التحرير حيث تكون هناك حرية تعبير، وليس في السجون}.

جان كلود يونكر
رئيس املفوضية األوروبية

محمد شومان:

الخوف األكبر هو التمادي 

في إقصاء بعض األصوات 

ألغراض سياسية



} القاهــرة - ”أقســـم باللـــه إيـــران حقيقًة 
ُأثبت أنها دولة شـــريفة“، قسم لوزير الدولة 
للشؤون اخلارجية القطري، سلطان بن سعد 
املريخي، فـــي اجتماع جلامعة الدول العربية 
على مســـتوى وزراء اخلارجية فـــي القاهرة 
كان كفيال بإشـــعال الشبكات االجتماعية يوم 

الثالثاء.
ودشن مغردون هاشتاغا باسم #إيران_

دولة_شـــريفة علـــى تويتـــر تصـــدر قائمة 
الهاشـــتاغات األكثر تداوال األربعاء بأكثر من 
مليـــون تفاعل. وحاول مســـتخدموه التعرف 
على مقاربات الوزير للشـــرف اإليراني الذي 

يدعيه.
وتهكم مغردون ”#إيران_دولة_شـــريفة 
حتى إيران ال تصدق“!، مؤكدين أن ”الشـــرف 

وإيران ضدان ال يجتمعان“.
وقال مغرد ”ما قاله املريخي ينطبق عليه 
ما قاله األديب والفيلسوف األيرلندي الساخر 
جورج برناردشو ”العاهرة أكثر الناس حديثًا 

عن الشرف“، وفق تعبيره.
طـــه  أمجـــد  الناشـــط  وتســـاءل 

”هل فـــي تدمير العـــراق واليمن 
وسوريا شرف؟ هل في احتالل 
األحواز العربية شـــرف؟ هل 
في تصدير اإلرهاب شرف؟“. 
وفي نفس الســـياق غرد 
معلـــق ”هي أبعد بســـنوات 
والواقع  الشرف  عن  ضوئية 

سوريا –  يؤكد ذلك: العراق – 
لبنان – اليمن، لم تدخل بلدا إال 

أفسدته وقتلت ودمرت وشردت“.
وأضـــاف مغـــرد آخر متســـائال 

”ومـــاذا عن األنفس التـــي أزهقتها والفنت 
التـــي زرعتهـــا ومكرها ببـــالد احلرمني آناء 

الليل وأطراف النهار؟“.
فيمـــا أكـــد آخـــر ”مبقيـــاس #تنظيـــم_
احلمدين هـــي أكيد دولة شـــريفة، فإيران لم 
تصل إلى مستوى الدناءة التي وصلت إليها 

ة القطرية“. طٓ السٓلٓ
وانتقد مغردون ”بعتم عرضكم وعروبتكم 
مـــن أجل إيران“، مشـــيرين إلـــى أن ”مقياس 
أن  واعتبـــروا  مقلوبـــا“،  أصبـــح  الشـــرف 
”املقاطعـــة أثـــرت فـــي القلـــب أو فضحت ما 

فيه“؟! 
فيمـــا أكـــد مغـــرد ”مخترقـــون برغبتهم: 
الشيخ متيم: أشـــكر تركيا إلرسالها جنودها 
إلـــى الدوحـــة. وزيـــر خارجيـــة قطـــر: نحن 
وإســـرائيل أشـــقاء. منـــدوب قطـــر: إيـــران 

شـــريفة“. وكان مغـــردون تداولـــوا رد أحمد 
قطان سفير الســـعودية لدى مصر ومندوبها 

لدى جامعة الدول العربية.
وقـــال قطان ”باختصار شـــديد يقول (أي 
ممثـــل قطـــر) إن إيـــران دولة شـــريفة، والله 
هـــذه أضحوكة، إيران التـــي تتآمر على دول 
اخلليج، ولها شبكات جاسوسية في الكويت 
والبحريـــن، إيـــران التـــي حتـــرق الســـفارة 
السعودية وعدد كبير من السفارات. هذا هو 

املنهج القطري“. 
وأضاف ”اآلن يقولـــون إنها تتعاطف مع 
إيران من أجل الســـعودية، ونحن ال نريد أن 
يتعاطـــف معنا أحد، ونحن قـــادرون على أن 
نتصدى لكل من يتعرض للمملكة، وهنيئا لكم 

بايران وسوف تندمون على ذلك“.
وقـــال معلقـــون إن مفـــردة ”أضحوكـــة“ 
خلصـــت موقـــف الدبلوماســـي الســـعودي، 
والـــذي كشـــف ضعـــف الوصـــف القطـــري، 
مؤكدين أن احملاضرات التـــي تلقاها الوزير 
القطـــري للشـــؤون اخلارجية، فـــي اخلطابة 
والدبلوماســـية والسياسة لن ُمتحى 

من ذاكرته قريبًا.
وأكـــدت مغـــردة ”لألســـف 
متيـــم وضـــع رأس القطريني 
فـــي الوحل… ال بـــد أن يأتي 
يوم وتذهـــب مخلفات الزمن 

إلى مزبلة التاريخ..“.
”سُيســـجل  معلق  وقـــال 
قالـــت  قطـــر  بـــأن  التاريـــخ 
#إيران_دولة_شـــريفة وسوف 
تذكر األجيال كيف ثارت السعودية 
غيرة وحمية ونخوة ضد إيران“؟ وأكد آخر 
”ال أتعجـــب من مندوب قطـــر ألن إيران وقطر 
تتبعان نفس املنهج والسياســـة في صناعة 

اإلرهاب والطائفية والغدر والنفاق“.
وأكـــد محمد اخلالد ”انبطـــاح #تنظيم_

احلمديـــن إليـــران ليـــس بجديد، الفـــارق أن 
ذلـــك كان يحدث في اخلفـــاء وبات يطبق في 

العلن“.
في املقابل، عبر مغردون عن صدمتهم من 
التصريـــح. وقال متفاعـــل”ال يا قطر اختالف 
األشـــقاء ال يبرر وصفكم… #إيران_دولة_
شريفة نســـيتم جرائمها بســـوريا والعراق 
واليمـــن وخالياها بخليجنا…“! وأكد آخر أن 

”تبرير اإلرهاب إرهاب“!
واعتبـــر عضـــوان األحمـــري أن ”هنـــاك 
حروب اســـتنزاف كالمية، وأخرى باملقاطعة 
وتعريـــة اآلخر. هذا ما يحـــدث مع #قطر. كل 

يوم ســـقطة أفظع مـــن التي قبلهـــا، وآخرها 
’إيـــران شـــريفة‘ ”. ووصـــف معلق مـــا تفعله 
قطر بـ“التخبط السياســـي والصبيانية التي 
ال ميكـــن وصفها“، فيما أشـــار آخـــر إلى أن 
”قطـــر في احلقيقة هـــي ذراع إيران في ضرب 

اســـتقرار العـــرب والســـيطرة علـــى اخلليج 
العربي“. وتهكم مغرد قائال ”بعد تصريحات 
مندوب قطر.. ال أســـتبعد أن يخرج مســـؤول 
إيراني ويقول: إيران تســـيطر على ٥ عواصم 

عربية. ويضم الدوحة للقائمة“.
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@alarabonline
انشــــــغل مســــــتخدمو الشــــــبكات االجتماعية بتصريحات لوزير الدولة للشؤون اخلارجية 
القطري، ســــــلطان بن ســــــعد املريخي قال فيها إن #إيران_دولة_شريفة. وهو  ما أثار 

جدال وتهكما كبيرين.

} الريــاض - أثـــار الكشـــف عـــن هاتف أبل 
الثالثاء جـــدال بني  اجلديـــد ”ايفـــون اكـــس“ 

مستخدمي تويتر في السعودية.
وأغفل مغردون كل مميزات الهاتف اجلديد 
مركزين فقط على ميزة القدرة على التعرف على 
وجه املستخدم من دون احلاجة إلى البصمة أو 
الضغط على الزر الستخدام الهاتف معتبرين 

بذلك أن Plus#أبل_حتارب_النقاب.
وانتشـــر الهاشـــتاغ على تويتر مـــا أثار 

سخرية واسعة. وتهكم مغرد:

وتخيل مغـــرد حوارا بني شـــخصني جاء 
فيه:

وأكدت مغردة:

وسخرت أخرى في نفس السياق:

وتهكمت معلقة:

وكثيـــرا مـــا تنشـــب معارك بـــني ”احلرة“ 
و“الـــدرة“ على تويتر بســـبب مطالب لتحرير 

املرأة السعودية.
الســـيدات  علـــى  ديـــن  رجـــال  ويطلـــق 
املناهضات حلقوقهن وصف ”الدرة املصانة“، 
فيما تؤكد املطالبات بحقوقهن أنهن لسن دررا 
وال حلوى مغطاة وال غيرها من األوصاف، هن 

فقط نساء يردن حقوقهن.
وسخر مغرد:

وأكدت مغردة:

وقال مغرد:

إيران الشريفة بنظر قطر تثير عصفا على تويتر

هل تنضم قطر إلى الجدارية في مشهد اإليرانية 

} الدوحــة - أصبـــح اإلعالمـــي املصري في 
قنـــاة اجلزيرة القطرية أحمـــد منصور مصدر 
تندر على الشبكات االجتماعية بسبب تغريدة 

حشرته في الزاوية.
وكان منصـــور غـــرد علـــى حســـابه على 
تويتر تعليقا على صورة تظهر مغادرة سكان 
فلوريدا ملدينتهم بسبب إعصار إيرما ”الهروب 
الكبير من فلوريـــدا؛ ٢٠ مليون أميركي يفرون 
من اإلعصار إيرما الذي يســـحق كل شيء“ ثم 
استشهد بآية قرآنية ”ويريكم آياته فأي آيات 

الله تنكرون“ (غافر، آية ٨١).
وبـــدا أن منصور حـــاول أن يظهر بطولة 
ورقيـــة فـــي تغريـــدة بالعربيـــة موجهـــة إلى 
متابعيـــه إال أن التغريـــدة التـــي ترجمت إلى 
اإلنكليزيـــة جلبت له وابال مـــن االنتقادات ملا 

. احتوت عليه وفق معلقني من شماتة وتشفٍّ
واضطر منصور إلى نشر اعتذاراته باللغة 

اإلنكليزية وهو ما زاد من حدة اجلدل.
ووصـــف معلـــق األمـــر بأنه ”اســـتخفاف 
وضيـــع بعقليـــة املتابعني (اجلمهـــور) عندما 

يكون اإلعالمي غبيا“.
وكتب حســـاب بنـــت أفندينا علـــى تويتر 
ســـاخرا ”أنا أعمل نفسي بطل وأكتب تغريدة 
بالعربي اشتم ؟! -لو عرف األميريان؟!- اعتذر 

باإلنكليزي ’زي الكلب‘ ”.
وحازت تغريدة بنت أفندينا عددا قياســـيا 
من إعادة التغريدة، ما دفع مذيع اجلزيرة إلى 

نشر توضيح على صفحته على فيسبوك.
ودون ”كتبـــت (…) تعليقـــا علـــى األحداث 
املأســـاوية التي تشهدها والية فلوريدا بسبب 
اإلعصار الذي ضرب الوالية. لكن قام أشخاص 
لـــم يفهمـــوا مقصـــدي بتحريـــف تعليقي عن 
ســـياقه. أؤكد لكم أنه لم تكن لدي نية للتقليل 
من هذا اخلطب اجللـــل والوقت الصعب الذي 
يواجهـــه ســـكان فلوريـــدا وبينهم إخـــوة لنا 
مسلمون. وال يدعو القرآن وال اإلسالم للتشفي 
من الضحايا األبرياء. اقتباسي من القرآن كان 
لإلشارة إلى قوة الله وعظمته وآياته. وإن كان 
قد فهم من تعليقي أي نوع من أنواع اإلســـاءة 
فإنني اعتذر ملن ســـاءهم ذلـــك. وأدعو الله أن 
يحفظ اجلميع ويخفف عن املتضررين في هذا 

الوقت الصعب“.
وعلـــق أحدهم علـــى تدوينـــة منصور ”أال 
جتد حرجًا في أن تخاطب العرب واملســـلمني 
بخطاب وباقي العالم الغربي بخطاب؟ أال جتد 
حرجا في أن تعتذر باللغة اإلنكليزية فقط على 
أســـاس أن العـــرب جهلة؟ أال جتـــد حرجا في 
أن تتهم اجلاني املجهول املســـتضعف املدعو 
(أخرج من سياقه) بجرائم جبنك وعدم قدرتك 
علـــى املواجهـــة والتعامل بوجهـــني؟ أال جتد 
حرجا (هو األكبر) في أن حتادث الناس في كل 
خطاباتـــك بحديث ال أنـــت وال غيرك مقتنع به 
وإمنـــا هو ما ميلي عليك وما بعت به ضميرك 
اإلنســـاني ووطنك؟ أنـــت ال جتد حرجا في كل 
ذلك أتدري ملاذا؟ ألنك إخواني وهذه هي فطرة 
اإلخوان… تكذبون كما تتنفسون هواء كاذبًا“.

أحمد منصور متلون 

مثل تغريداته

{ســـيلفي القرد}، اســـتمر نحو عامين مـــع منظمة معنية بحقوق  فـــاز مصـــور في نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية لـ

الحيوانات. وكان قرد يدعى ناروتو، وهو من نوع قردة المكاك، قد التقط لنفســـه صورة في الغابة اإلندونيســـية عام ٢٠١١، 

بعد أن اختطف من ديفيد سالتر الكاميرا. وحكم القضاء األميركي بعدم جواز تطبيق حقوق الملكية الفكرية لقرد.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أبل_تحارب_النقاب.. الدرر مستهدفة

األزمة القطرية 

أفرزت حروب استنزاف 

كالمية أظهرت 

قطر على حقيقتها

[ مليون تفاعل ضمن هاشتاغ واحد استياء من ثناء وزير قطري على إيران
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في العائالت املُنهارة بسبب احلرب 
والفقر واجلوع، نيهار ويغادر الرجال 

باكرًا، األمهات يبقني ويناضلن من أجل 
األطفال.

الكتابة، 
َر الصابرين  ليس فقط أن ُتبِشّ

على جمر انتظاراتهم بأن الصبَح 
َب هذا الصبح  قريب. بل أيضًا أن ُتقِرّ

أو تبتكره.

احلياُة ِروايٌة جميلٌة، 
عليك قراءتها إلى النهاية..

فال تتوقف َأبدًا عند سطر حزين، 
فقد يكون السطر الذي يليه جميال، 

والنهاية أجمل. احلياُة َأمٌل.

مآسي اليوم، 
متاحف الغد.

أنا أرفض تلك الطبطبة 
التي تأتي من اخللف، 

هي مبثابة طعنة 
ال أكثر وال أقل.

نحن أمة:
التاريخ يلهمها أكثر مما يعلمها، 

فنحن ال نحسن التعامل مع الزمن 
الذي نعيشه وهذا هو السبب 

في تخلفنا.

أغرب شيء مر علي تسجيل لداعية 
تقول صوت املرأة عورة 

وهي صوتها في كل مكان 
تناقض عجيب.

فعل املقاومة الوحيد 
الذي منلكه هو أن نستمر 

في ممارسة ما نحبه.

صلوا للحب 
وصوموا عن النفاق 

وحجوا وطوفوا حول الفقراء.

-ما جديدك؟!  
*أنا أتقدم..  

-عظيم ... مباذا؟! 
*بالعمر.

عصام الشرايطي
موزع ومؤلف موسيقي تونسي.

أول شعور إنساني 
ينبغي تربية الطفل عليه الشعور 

بالرحمة؛ فهو شعور يجمع داخله 
حزمة من األخالق التي تسمو بها 

النفس وترقى بها احلياة.

تتتابعوا

@asseedan 
ــــــل  #أبل_حتارب_النقــــــاب إي نعــــــم أب
شركة (…) ال تخاف الله حتى أن منتجاتها 
ليســــــت جيدة تقلد منتجات موزمبيق كما 

يقول مقاطعوها.

@sondus_ 
ــــــا  ــــــدرة عندن #أبل_حتارب_النقــــــاب ال

مصدقة أنها مستهدفة…

@R__8a6 
ــــــا شــــــيخ هل  #أبل_حتارب_النقــــــاب ي
يجوز لي أن أكشــــــف وجهي في الســــــوق 
لفتح اجلوال؟ ستســــــمعون هذا الســــــؤال 

قريبا، أؤكد لكم.

@_Rehabahmed 
ــــــه على أن املخترع  ال أقــــــول غير احلمد لل
ال يفهم العربية وأرجو أال يرى الهاشتاغ 
حتى ال يقدم استقالته ويصير بائعا لورق 

العنب. #أبل_حتارب_النقاب.

@H11ZH 
باألمــــــس  #أبل_حتارب_النقــــــاب، 
ــــــوم الوجه  البصمــــــة لتخلعــــــي القفاز والي
لتخلعــــــي النقــــــاب وغدا اجلســــــم لتخلعي 

العبايه، اختتتااااااه احذري.

@_1mem_ 
– وش جوال اختك؟

– آيفون
– يا ديووووث

-!؟ 

@nouf_ahm_ 
#أبل_حتارب_النقاب جوالي غالكسي 

احترامًا ملن رباني.

@khalshtan 
#أبل_حتارب_النقاب مع سامســــــونغ، 

احتفظي بنقابك.



} عمــان - افتتــــح ملعــــب جديد لكــــرة القدم 
في مخيم الزعتــــري لالجئين باألردن الثالثاء 
ليخدم اآلالف من محبي كرة القدم من ســــكان 

المخيم.
وقال ألكســــندر ســــيفيرين إن كــــرة القدم 
يمكــــن أن تغّير حياة األطفــــال وتكون مصدر 
إلهــــام لهم، مضيفا أن ”الملعب يتيح لألطفال 
الالجئيــــن لعب كرة القــــدم وتخفيف الضغط 

عنهم“.
ولفــــت إلى أن الملعب ”هو األول من نوعه 
هنا بالنســــبة إلى مخيمــــات اللجوء الخاصة 
بالسوريين، وسيتم تنفيذ مشروع مشابه في 

مخيم األزرق“.
وقال ســــيفيرين بعد أن قص شريط 
االفتتــــاح ”كــــرة القــــدم ليســــت مجرد 
رياضــــة، وال تتعلق فقط بالمســــابقات 
االحترافيــــة. فهي تغيــــر العالم، إنها 
تتعلــــق باإلنســــانية، تتعلــــق بتعليم 
األطفــــال أن يكونوا أشــــخاصا أفضل 
وليــــس مجــــرد العبيــــن أفضــــل لكرة 

القدم“.
وأضــــاف قوله ”إنه لشــــعور غامر 
عندمــــا يتمكن ملعب لكــــرة القدم، على 

الرغم من بســــاطته، مــــن أن يدخل هذا 
القدر الكبير من البهجة والسعادة، فلكرة 

القدم القدرة على اإللهام، ونشر روح التماسك 

والتــــالؤم، كما أنهــــا تعّلم األطفــــال مهارات 
وقيمًا حياتية مهمة“.

الملعــــب الــــذي أعــــد خصيصــــا لالجئين 
الســــوريين لممارســــة رغباتهم فــــي لعب كرة 
القدم، وذلك ضمن مســــاحة مناســــبة وآمنة، 
فرشــــت أرضيته بالعشــــب الصناعي، وشارك 

فــــي الحصــــة التدريبيــــة 
التي جــــرت الثالثاء 

بحضور األمير 
علي بن 

الحسين 
ئيــــس  ر
للجنة  ا

التنفيذيــــة التحاد كرة القدم، رئيس مشــــروع 
تطوير كرة القدم اآلســــيوية أكثر من 200 طفل 
وطفلة من الالجئين المتواجدين في المخيم، 
وذلــــك إلفســــاح المجــــال أمامهم لممارســــة 
هوايتهــــم فــــي لعب كــــرة القدم التــــي تعتبر 
اللعبة األكثر شعبية في العالم، باإلضافة إلى 
مجموعة أخرى من األنشطة الكروية األخرى، 
وإقامة مباريات للفئات المستهدفة من أعمار 

األطفال ما بين 10 و13 سنة.
وانضم البعض من األطفال إلى ألكســــندر 
ســــيفيرين وكريســــتيان كاريمبــــو العب كرة 
القدم الفرنســــي المعتزل فــــي مباراة قصيرة 

على الملعب.
وقال منظمــــو الحفل في بيان إن إنشــــاء 
الملعب استغرق شهرين وأرسلت من هولندا 
شاحنتان محملتان بالمواد ومنها النجيل 
الصناعــــي ومعــــّدات الدعــــم والصيانة 
ومعدات الملعب ذاتها من المرمى إلى 

األعالم.
وقــــال كاريمبــــو إن ممارســــة كرة 
األطفــــال  تســــاعد  أن  يمكــــن  القــــدم 
فــــي المخيم علــــى التغلب علــــى آثار 

الصدمات التي تعرضوا لها.
وأضاف ”جاؤوا من مكان مرّوع 
فإننا  وبالتأكيــــد  الفوضى  تســــوده 
نريد، باســــتخدام كرة القــــدم، أن نبني 
عقليتهم ونقوي بنيتهم ليعتنوا بأنفســــهم 
وال يمكننــــا تجّنب ما حــــدث في بالدهم لكننا 
نأمــــل، عــــن طريــــق الرياضــــة، أن نزيــــل أثر 

البعض من الصدمات“.
وقال محمد سلطان البالغ من العمر عشر 
ســــنوات وهو الجئ ســــوري من سكان مخيم 
الزعتري إنه كان ذات يوم يأمل في االنضمام 

إلى فريق كرة القدم الوطني في بالده.
وأضاف ”الحمــــد الله المالعب الموجودة 
في المخيم جيــــدة وأتمنى أن أصير العبا في 

صفوف المنتخب السوري“.
يذكــــر ان األمير تشــــارلز، أمير ويلز وولي 
عهــــد المملكــــة المتحدة قام في وقت ســــابق 
بزيارة لالجئين السوريين في مخيم الزعتري، 
بما في ذلك ملعب لكرة القدم في المخيم، حيث 

لعب كرة القدم مع األطفال الالجئين هناك.
ويقول المنظمــــون إن 4480 طفال ومراهقا 
منهم 3185 صبيا و1295 فتاة تتراوح أعمارهم 
بين 8 و20 سنة يشاركون بانتظام في األنشطة 

الرياضة األســــبوعية في المخيم التي يشرف 
عليها مدربون ومدربات محترفون.

وبني الملعب بدعــــم من عدة جهات، منها 
مؤسسة االتحاد األوروبي لكرة القدم من أجل 
األطفال ومشــــروع تطوير كرة القدم اآلسيوية 

واتحاد كرة القدم األردني.
ويعــــّد الملعــــب خطــــوة مكّملــــة لـ“بيــــت 
الرياضــــة“ الذي تم افتتاحه عام 2016 من قبل 
مؤسسة االتحاد األوروبي لألطفال، ومشروع 
تطوير كــــرة القدم اآلســــيوية، ليكــــون مركزًا 
لألنشــــطة الرياضيــــة واالجتماعية التعليمية 

في المخيم.

} لوفــن (بلجيــكا) -  قــــد ال يتصور البعض 
أن هنــــاك أشــــجار موز فــــي مدينــــة جامعية 
على مشــــارف بروكســــل، إال أن جامعة لوفن 
تســــتضيف أكبر مجموعة متنوعة من نباتات 

الموز، حيث يوجد بها أكثر من 1500 صنف.
وال يعنــــي هذا أن تتوقع أن ترى أشــــجار 

المــــوز فــــي الشــــوارع أو أن تكــــون هناك 
غابات اســــتوائية مطيــــرة. الدفيئات 
الزراعية (الصوب) التابعة للجامعة 
يوجد بها فقط العشرات من أشجار 
المــــوز كاملة النمــــو، وفي معظم 
األحيان يكون حجم أوراقها في 

حجم إنسان، وربما أكبر.
أما بقيــــة المجموعة 

أكثر  في  فمحفوظة  نفســــها 
من 30 ألف أنبوب اختبار، 

حيــــث ُيســــمح بنمــــو 
نحــــو  إلــــى  النباتــــات 
عشرة إلى 15 سنتيمترا.

وإضافة إلى ذلــــك، فإن نحو ألف 
صنــــف محفوظــــة في إجــــراء ُيدعــــى الحفظ 
بالتبريــــد، يتم فيــــه حفظ الخاليــــا الجذعية 
مجمدة في نيتروجين سائل في درجة حرارة 

سالب 196 درجة مئوية.
يقــــول رونــــي ســــوينن، رئيــــس مختبــــر 
الجامعة لتطوير المحاصيل االستوائية، ”من 
يعــــرف، إذا كانــــت هذه المجموعــــة موجودة 

في خمســــينات القرن الماضي، ربما كنا نأكل 
حاليا نوعا آخــــر من الموز، وربما العديد من 
أنــــواع الموز“، مضيفا ”نعتقد أن هناك الموز 
الحلو فقط، ولكن هناك الكثير من األصناف“.

وتضــــم المجموعة نباتات موز يمكنها أن 
تنتج ثمارا بقشــــرة حمراء وقلب برتقالي، أو 
فــــي حجم التين بقشــــر صلــــب أرجواني إلى 
بني. وهناك أيضا موز للطهي، نشــــوي وأقل 
حــــالوة؛ وموز ُمْســــِكر؛ وأنــــواع من الموز 

األكثر حالوة.
وعــــادة مــــا يكون 
بذور  البــــري  بالمــــوز 
كبيرة ويــــكاد ال يوجد 
بــــه قلب، بينمــــا ال يوجد 
أي  المزروعــــة  باألنــــواع 
بــــذور على اإلطــــالق. يقول 
ســــوينن إن المــــوز ”هو أحد 
أقــــدم أنــــواع المحاصيل التي 

عرفتها البشرية“.
التدخل  لعــــب  الواقع،  وفــــي 
البشري دورا كبيرا في حفظ تنوع 
المــــوز الموجود حاليا، فاإلنســــان 
زرع البعض من أنواع الموز قبل ســــبعة آالف 

عام.
وأكثر أنــــواع الموز المناســــبة لألكل هو 
النوع الذي ال بذور فيه، والذي تطور بصورة 

طبيعية. 

ولكــــن لعــــدم وجود بــــذور، فإنه لــــم يكن 
ليســــتمر حتى اليوم لوال تدخل البشر إلتمام 

التكاثر من خالل قطع النباتات الجانبية.
وتواجد الموز في البداية في جنوب شرق 
آســــيا، ثم وجد طريقه إلى أفريقيا قبل 3 آالف 
إلى 6 آالف عام، حيث أصبح طعاما رئيســــيا. 
وفي النهاية، انتقلت أشجار الموز أيضا إلى 

األميركيتين.
واليـــوم، يأتـــي معظـــم الموز الـــذي يتم 
بيعه في أسواق الواليات المتحدة األميركية 
وأوروبا من أميركا الالتينية. ويشـــّكل الموز 
طعاما رئيســـيا لنحـــو 400 مليون شـــخص 

ويتناوله نحو مليار شخص حول العالم.
ورغـــم ذلك، فإن تنوع الموز ليس واضحا 
لمعظـــم الناس في الـــدول المتقدمة، ألن أكثر 
من 99 بالمئة من ســـوق المـــوز يهيمن عليه 
صنف واحـــد، وهو النوع الذي يحمل اســـم 

”كافنديش“ وهو حلو المذاق ودون بذور.
تقول إينيس فان دين هوي، أمينة المركز 
الذي يحتوي على أكبـــر مجوعة من البالزما 
الجرثومية للموز إن ”السلسلة الكاملة مبنية 

على كافنديش“.
وتضيـــف، أن نـــوع ”كافنديـــش هو نوع 
عملي جدا، متماســـك ومتراص ومن ثم يمكن 
تعبئته وشـــحنه بســـهولة، ويمكن إنضاجه 
يمكـــن  وبالتالـــي  باإليثيليـــن،  اصطناعيـــا 
حصاده وهو ال يـــزال أخضر؛ وطعمه الحلو 

محبوب في أنحاء دول العالم“.
وبدأ إنتاج هذا النوع في أواخر خمسينات 
القـــرن الماضـــي، بعد دمار النـــوع الذي كان 
نتيجة  مفضال في الســـابق ”غروس ميشال“ 
آفة الذبـــول الناجمة عن فطـــر الفيوزاريوم، 
والتي كان يطلق عليه اسم مرض بنما. وربما 

يواجـــه كافنديـــش اآلن نفـــس المصير بعد 
ظهور ساللة جديدة للفطر تدمر النباتات في 
مناطق من آسيا وموزمبيق. ويخشى كثيرون 
من أنه قد ينتشر على مستوى العالم ويمحو 

الكافنديش.
إال أن ســـوينن يقـــول إنـــه ال يوجد مبرر 
للذعر، مضيفا، ”المـــوز ليس معّرضا للخطر 
ولن تدمر اآلفـــة الموز.. هذا ليس صحيحا“، 
وأشـــار إلى أنه يمكن السيطرة على المرض 
من خالل الحجر الصحي والتدابير الوقائية.

ويســـلط هذا التهديد الضوء على ضعف 
التجارة العالمية للمـــوز، القائمة على إنتاج 
واســـع لنـــوع واحد مـــن الفاكهـــة، والتنوع 

بإنتاج أنـــواع أخرى من الموز ربما 
تكـــون أكثر مقاومـــة للمرض 
بصـــورة  تناســـب  وربمـــا 

أفضل بيئات مختلفة.
ســـوينن،  يقـــول 

إن األنـــواع الموجودة في 
الجامعة  مختبرات 

متوفـــرة لمـــن 
زراعـــة  يريـــد 
أصناف أخرى 

كمـــا  المـــوز،  مـــن 
يمكـــن تقديم الخبرة 

إلنتـــاج فاكهة بجودة 
عالية.

فـــي  أنـــه  ويوضـــح 
العديـــد من المزارع التي ال 

يكون فيها الموز هو المحصول 
الوحيد، فـــإن النبات يكـــون ”ركيزة 

النظام الزراعي“، كون األشـــجار توفر 
الظل.

ويضيف سوينن حول إنتاج فاكهة بمذاق 
مختلف، ”نعرف اآلن أن الموز والقهوة مزيج 
مثالـــي، لذلـــك يمكـــن أن نحصل علـــى قهوة 
أذكى، قهـــوة بجودة أعلى إذا مـــا ُزرعت في 
ظل أشـــجار المـــوز، ألن القهوة مـــن نباتات 

الغابات“.
وتبحث شـــركات الموز الكبرى عن بدائل 
جديـــدة للكافنديـــش، إال أن اختبـــار أنـــواع 
جديدة من الموز قد يســـتغرق ســـنوات، كما 
أن االحتمـــال يظـــل قائما بأن المســـتهلكين، 
الذين اعتادوا على نوع واحد من الموز، قد ال 

يحبون المنتج الجديد.
يقول زافير روسل، نائب رئيس التسويق 
شـــركة  في  واالســـتدامة 
”دولي“، وهي من أكبر 
إن  المـــوز،  منتجي 
بتسويق  تقوم  الشركة 
مـــوز الجنـــة والمـــوز 
صغير  والمـــوز  األحمر 
والمانزانوس،  الحجـــم 

إضافة إلى الكافنديش.
وأضـــاف، ”لقـــد 
في  بالفعل  نجحنـــا 
جلـــب بدائل كافنديش للســـوق 
ونواصل باســـتمرار استكشـــاف 

خيارات جديدة“.
تجدر اإلشـــارة إلى أن مجموعة 
جامعة لوفـــن تخضع لرعاية منظمة 
التابعـــة  والزراعـــة  األغذيـــة 
لألمـــم المتحدة (فـــاو)، وتديرهـــا منظمة 
”بيوفرزيتي إنترناشونال“ (المنظمة الدولية 
للتنـــوع البيولوجـــي)، وهي منظمـــة دولية 

للبحوث الزراعية غير هادفة للربح.

الخميس 2017/09/14 - السنة 40 العدد 2010751

ملعب جديد لكرة القدم في مخيم الزعتري أعد خصيصا لالجئين الســـوريين لممارســـة الرياضة، 

وذلك ضمن مساحة مناسبة وآمنة، فرشت أرضيته بالعشب الصناعي.

مختبـــر جامعة لوفن لتطوير المحاصيل االســـتوائية في بروكســـل يحتوي علـــى أكثر من 1500 

صنف منها نحو ألف صنف محفوظة في إجراء يدعى الحفظ بالتبريد.

املوز من أكثر أنواع الفاكهة اســــــتهالكا في العالم، وله فوائد صحية كثيرة، حيث يحتوي 
على ثالثة أنواع من السكر الطبيعي، كما يحتوي على 6 فيتامينات، و11 من املعادن، وهو 
ميّد اجلســــــم بالطاقة بسرعة كبيرة. لكن ماذا لو علمنا أن هناك أكثر من صنف من املوز، 

وال نتذوق منها سوى النوع الذي يحمل اسم ”كافنديش“.

ــــــة كرة القدم رغم شــــــعبيتها إال أنها غير قادرة على إيجــــــاد احللول النهائية للكثير من  لعب
املشــــــاكل التي يعيشــــــها األطفال الالجئون. ورغم ذلك فقد متّكنت من رســــــم البسمة على 
وجــــــوه األبرياء الصغار الذين يعانون من التهجير، وســــــيوفر لهم امللعب الذي مت افتتاحه 
الثالثاء في مخيم الزعتري نوعا من املالذ ينسيهم وجع الهرب من احلروب، ألن كرة القدم 
متثل فرصة للطفل كي يعّبر عن نفسه ويتواصل مع اآلخرين من خالل اللعب بني فريقني.

{كافنديش} أنواع عديدة من الموز ال نتذوق منها سوى الـ
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كاريمبو: ممارسة كرة القدم 
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رابعة الختام

} ســـادت حالة من الســـخط فـــي أكبر جتمع 
لبيع األدوات املكتبية واملســـتلزمات املدرسية 
بحي الفجالة الشهير بوســـط القاهرة بسبب 
ارتفاع األســـعار، والغريب أن الســـخط شمل 
املشترين والباعة، فالفريق األول لم يعد قادرا 
على الشـــراء، والفريق الثانـــي غير قادر على 

تخفيض األسعار لضمان البيع.
فجـــوة واضحة بـــني األســـعار والدخول، 
وأعـــداد كبيـــرة من األســـر باتـــت عاجزة عن 
تلبية احتياجاتها، بســـبب االرتفاع اجلنوني 
لألســـعار وموجات الغـــالء املتالحقة في كافة 

السلع واخلدمات.
قالـــت هنـــاء محســـن، وهي موظفـــة وأم 
لطفلـــني، لـ”العـــرب“، ”إن األســـعار هذا العام 
مبالـــغ فيها جدا وتثقل كاهل األســـر املصرية 

التي بات معظمها حتت خط الفقر“.
وحتكـــي محســـن جتربتها قائلـــة ”ذهبت 
لشراء حقيبة مدرسية البنتي فوجدتها بضعف 
ســـعرها العام املاضي، حيـــث كان ثمنها 200 
جنيه (12 دوالرا تقريبا)، واليوم أصبحت 400 
جنيه (24 دوالرا) وراتبي ومعه راتب زوجي ال 
يكفيان للوفاء باحتياجاتنا األساســـية، بينما 
تلزمنا املدرسة اخلاصة بزي محدد، ما أضاف 
عبئا جديدا إلى جانب أســـعار الكتب املدرسية 
واألدوات املكتبية واألقالم والدفاتر واحلقائب.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا جلأت إلـــى املدارس 
اخلاصة مجبرة لضعـــف املنظومة التعليمية 
وتدني مستوى املدارس احلكومية مع ارتفاع 

كثافة الفصول الكبيرة.
جتبر املدارس اخلاصة أولياء األمور على 
شـــراء الزي من متاجر يتم التعاقد معها على 
تصنيع وبيع الزي اخلاص بها بأسعار ترتفع 

عن مثيالتها في األسواق العادية.
وأكدت ســـها حســـن، وهي ربـــة منزل وأم 
لبنتـــني فـــي املرحلـــة اإلعداديـــة، لـ“العرب“، 
أن األســـعار زادت بشـــكل جنوني مـــع إجبار 
املدرســـة ولـــي األمر على الشـــراء من معرض 

شـــهير مبصر اجلديـــدة، أســـعاره ترتفع عن 
الســـوق بنحو ثالثة أضعاف، لكنها مضطرة 
إلى التعامل معه ألنه الوحيد الذي يبيع الزي 

املدرسي.
 تتفاوت أســــعار املســــتلزمات املدرســــية 
والزي املدرسي من مكان إلى آخر حسب هوى 

البائع مستغال تراخي اجلهات الرقابية.
طالبــــت نادية محــــروس، ربة منــــزل وأم 
ألربعــــة أبناء فــــي مراحل تعليميــــة مختلفة، 
احلكومــــة بإحــــكام قبضتهــــا على األســــواق 
وتشــــديد الرقابــــة حلمايــــة املواطنــــني مــــن 

استغالل التجار.
وتلجــــأ بعض األســــر إلى أفــــكار مبتكرة 
منها صنع احلقيبة املدرسية منزليا، أو إعادة 
اســــتخدام حقيبة العــــام املاضي أو الشــــراء 
مــــن األســــواق املتخصصة في بيــــع املالبس 

واحلقائب املستعملة.
وقررت بعض السيدات العودة إلى صناعة 
احلقيبة املدرســــية في البيــــت وحياكتها على 
يــــد ربة املنزل أو باســــتخدام ماكينة احلياكة 

املنزلية في محاولة لتقليص النفقات.
وحتايلــــت محــــروس وبعــــض صديقاتها 
على ارتفاع سعر احلقائب املدرسية بتفصيل 
حقائب مدرســــية من بقايا بنطلونات اجلينز 
القــــدمي باســــتخدام ماكينة حياكــــة إحداهن 
توفيــــرا للنفقــــات، وإعــــادة تدويــــر املالبس 
القدميــــة لألبنــــاء األكبر ســــنا حتى تناســــب 
أحجــــام إخوتهم األصغر، مــــع إضافة بعض 

األقمشة امللونة وإدخال تغييرات بسيطة.
وأوضــــح محمــــد رشــــدي، صاحــــب محل 
لبيع احلقائب املدرســــية في ســــوق احلقائب،  
لـ“العــــرب“ أن ”األمــــر صعب علينــــا جدا هذا 
العــــام، فالنــــاس مبجرد ســــماعهم لألســــعار 

ينصرفون دون شراء“.
مــــع أن زيادة األســــعار تبــــدو كبيرة جدا 
إال أنهــــا مبررة، خاصة في ظل حترير ســــعر 
الصرف مع قلة املعروض من الدوالر، وتطبيق 
التعريفــــة اجلمركية اجلديدة، وبــــدء تطبيق 
ضريبــــة القيمة املضافة، فهذا الوضع عام في 
كافة األسواق وال ينطبق على سوق احلقائب 
املدرســــية وحــــده وإمنا يطــــال كافة الســــلع 

خاصة املستورد منها.
لم يتوقع التجار الركود الكبير في املوسم، 
وانخفاض معدالت البيع، فاألســــر التي كانت 
تشــــتري أكثر من حقيبة أثناء العام الدراسي، 
تكتفــــي بحقيبة واحدة فقط، ومنها من يحجم 
عن الشــــراء نهائيا. ويعتــــرف محمود صابر، 

يعمــــل فــــي محل حقائــــب مدرســــية، بارتفاع 
األســــعار، وضعــــف اإلقبال مقارنــــة باألعوام 
املاضية، فالكثير من األســــر قررت االستغناء 
عن شراء حقيبة جديدة وإصالح القدمية بعد 

أن قفزت األسعار في املوسم احلالي.
طالبت جمعيــــة ”مواطنون ضــــد الغالء“ 
وزير التربيــــة والتعليم العام والفني بإصدار 
قــــرار وزاري بتوحيد الزي املدرســــي وتعميم 
احلكوميــــة  املــــدارس  جميــــع  علــــى  القــــرار 
واخلاصة، وإلزام األخيرة بصفة خاصة بهذا 
الــــزي، كونها تتعامــــل مع معــــارض مالبس 

بعينها وتفرضها على أولياء األمور.
قــــال محمود العســــقالني رئيــــس جمعية 
”إن  لـ“العــــرب“،  الغــــالء“  ضــــد  ”مواطنــــون 
املــــدارس اخلاصــــة باتفاقها مع مــــورد واحد 
تهدر قواعد قانون حماية املنافسة الذي يلزم 
بتعدد املتنافســــني لتقدمي أفضــــل جودة بأقل 
سعر إرضاء للمستهلك وحماية حلقه وحريته 

في اختيار املنتج املناسب“.
وأضاف ”واقع احلال يجبر أولياء األمور 
على التعامل مع من حتدده املدرســــة مسبقا، 
الذي يفرض الســــعر واجلودة اللذين يحققان 

لــــه الربح الوفير، رافعا الســــعر عن الســــوق 
لتوفيــــر فــــارق تتقاضاه قيادات املدرســــة من 
الباطن ’رشــــوة‘، دون علم اجلهــــات الرقابية، 
مــــا يدفع القيادات املدرســــية إلــــى التفنن في 
تغييــــر تصميم ولون الزي املدرســــي كل عام، 
وملصقات وشــــعارات غريبة يصعب تقليدها 

إلجبار أولياء األمور على الشراء“.
وراءه فكــــر  ويــــرى أن ”بيزنــــس الــــزي“ 
ممهنج للكســــب الســــريع، دون النظر ألحوال 
األســــر التــــي تعانــــي مــــن موجــــات الغــــالء 
املتالحقــــة، وأصبح عبئا علــــى أولياء األمور 
وميزانية األســــرة املصرية، إذ مينع التالميذ 
من اســــتخدام الزي املدرســــي للعام الدراسي 
السابق عوضا عن الشراء بأسعار مبالغ فيها، 
مناشدا الوزير حماية أولياء األمور من مافيا 
املدارس اخلصوصية وحيلها التي تستهدف 

”شفط“ أموال أولياء األمور.
تنظــــم شــــعبة األدوات الكتابيــــة بالغرفة 
التجاريــــة بالقاهرة واحملافظات عدة معارض 
كل عام لبيع مســــتلزمات املدارس من حقائب 
وأدوات كتابيــــة بأســــعار مخفضــــة تقــــل عن 
مثيالتها بالسوق اخلارجي بنسبة تتراوح ما 

بني 20 و25 باملئة، مساهمة في تخفيف أعباء 
املواطنني مع دخول املوسم الدراسي اجلديد، 
وهي التي يراها البعض مســــاهمة جيدة من 

التجار ملساندة مستهلكي السلع.
ويراها آخــــرون لصالح التجــــار لتحريك 
املبيعات في ظل تراكــــم مخزون من البضائع 
لديهــــم مــــن العــــام املاضي يصعــــب تصريفه 

بسبب الركود احلالي.
وفرق أحمد أبوجبل، رئيس شعبة األدوات 
املكتبيــــة بالغرفة التجارية، في مقارنة ارتفاع 
األســــعار، بــــني الفصل الدراســــي األول للعام 
الدراســــي  الدراســــي املاضي 2016، والفصل 

الثاني في العام ذاته.
ألننا فــــي حالــــة مقارنة أســــعار األدوات 
املكتبية في الفصل األول بها في العام احلالي 
جند زيادة تخطت الـ200 باملئة، بسبب حترير 
سعر الصرف وارتفاع ســــعر الدوالر، وبداية 
تطبيــــق ضريبــــة القيمــــة املضافــــة، والعمل 
بالقواعــــد اجلمركية اجلديدة، أمــــا مقارنتها 
بالفصل الدراسي الثاني تكون لصالح التجار 
حيــــث ال جند ارتفاعا مبالغــــا فيه، ألن ارتفاع 

سعر الدوالر كان قد سرى وظهرت توابعه.
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أوضح أطباء أن حوالي 10 أو 15 باملئة من األطفال في ســـن املدرســـة يعانون من مشـــكلة التبول الالإرادي ليال، ويتم تشـــخيص 

الحالة بالسلس البولي الليلي عندما يستمر الطفل في ذلك ملدة ثالثة أشهر.

شــــــهد سوق احلقائب املدرســــــية مبصر حالة رواج نسبي اســــــتعدادا للموسم الدراسي 
اجلديد الذي ينطلق يوم 23 سبتمبر اجلاري، في ظل ارتفاع مبالغ فيه لألسعار لم تشهده 

البالد من قبل.

[ أسعار مستلزمات المدارس في مصر ترتفع بنسبة 200 بالمئة  [ أسر مصرية تلجأ إلى صنع الحقيبة المدرسية من بقايا المالبس
فرحة المالبس والحقائب المدرسية الجديدة غائبة عن المصريين

األسر تنصرف بمجرد سماع األسعار

أسرة

الكثير من األســـر قررت االســـتغناء 
عـــن شـــراء حقيبة جديـــدة وإصالح 
القديمة بعد أن قفزت األســـعار في 

املوسم الدراسي الحالي

◄

} لندن – تواجه األم ضغطا شديدا بعد الوالدة 
لعدم انتظام نوم رضيعها وتضطر الكثير من 
األمهات إلـــى مالزمة أطفالهن طـــوال الوقت، 
بســـبب جهلهـــن مبتطلباتهم وســـبب بكائهم 
ومواقيت رضاعتهم وتغيير مالبسهم. لتسهيل 
هذه املهمـــة، ابتدعـــت جملة مـــن التطبيقات 
تخول لألم مغادرة غرفـــة ابنها والقيام ببقية 

شؤونها والتواصل معه عن بعد. 
ومـــن بني هذه التطبيقـــات، تطبيق ”بيبي 
وهـــو مبثابة كاميـــرا مراقبة للطفل  مونيتر“ 
أثناء نومـــه، حيث يتيح للمســـتخدم التحكم 
بالتســـجيل، ســـواء عبر الصـــوت أو الصوت 
والفيديـــو معا. وعند اســـتخدامه حتتاج اُألم 
إلـــى توفر هاتفـــني؛ أحدهما عنـــد الطفل، وال 

بد مـــن مراعاة أن يكون على بعد 5 ســـم على 
األقل، واآلخر لدى اُألم، فحني بكاء الطفل يقوم 
التطبيق بإرســـال رســـالة نصية أو االتصال 
برقـــم األم، وذلـــك بواســـطة ميزة استشـــعار 
األصـــوات وقد يقـــوم أيضا بالتقـــاط صورة 
للطفل في تلك الوضعية في حال مت ضبط تلك 

اخلاصية من اإلعدادات. 
كمـــا يتيح التطبيـــق لألم إمكانيـــة كتابة 
املالحظات حول نـــوم الطفل ويزودها ببعض 

احلقائق واملعلومات عن األطفال.
فيساعد اُألم على  أما تطبيق ”توتل بيبي“ 
تســـجيل الوقت جلميع جوانـــب رعاية الطفل 
وتغيير احلفاظ وفتـــرات األدوية ووقت حمام 
الطفل ومواعيد النوم.  ويقوم التطبيق بتنبيه 

األم إلـــى كل تلك املهام. ويوفـــر تطبيق ”ايت 
سليب“ نظاما يتتبع طعام الطفل ونومه، حيث 
يحتـــوي على جدول يذكـــر األم وينذر بأوقات 

راحة الطفل ونومه.
يقوم تطبيق ”باست بيبي مونيتر“ مبراقبة 
الطفل خالل يومه، سواء كان نائما أو برعاية 
شـــخص آخر ويقوم بتســـجيل تلقائي جلميع 
األصوات الصادرة عن الطفـــل أثناء النوم أو 
املداعبة أو أثناء اللعب. ويتميز التطبيق بأنه 
يتيـــح مراقبة طفل واحد إلى 4 أطفال في وقت 

واحد من خالل اتصال فيديو عالي اجلودة.
يســـاعد الرضيع  وتطبيق ”بيبي ســـنوز“ 
على النوم بجعله يســـتمع ألصوات مشـــابهة 
لتلك األصوات التي كان يسمعها وهو في رحم 

أمه. ومينحه بذلك شـــعورا باألمـــان والراحة 
شـــبيها مبا حصل عليه في فترة تكونه األولى 

برحم أمه، كصوت دقات القلب املنتظمة.
ومـــن خـــالل تطبيـــق ”بيبـــي شوشـــر“، 
يســـتطيع الطفـــل االســـتماع لصـــوت هامس 
يهدهد له ملساعدته على االستغراق في النوم. 
كمـــا أن التطبيـــق يحتـــوي علـــى منبه ميكن 
تعديله بحيـــث يبقى الهمس مســـتمرا لفترة 

معينة من الزمن.
أما تطبيق ”لوالبـــاي فور بيبيز“ فيحتوي 
على العديد من الهدهدات املشهورة واملصاحبة 
للموســـيقى الهادئة. علمـــا بأنه يحتوي أيضا 
علـــى منبه ميكـــن تعديله وفق املدة املناســـبة 

التي تبقى فيها الهدهدة تعمل بجانب طفلك.

تطبيقات تخفف الضغوط على األم الجديدة

} ينصحوننا غالبا باالستماع إلى حكم 
األولين وأقوالهم وعبرهم، وهي نصيحة 

ثمينة في مواقف وحاالت كثيرة، لكن ليس 
دائما.

عن نفسي، كانت لدي على الدوام عالقة 
متوترة مع الموروث الثقافي والشعبي، 

ألنه برغم كل العبرة التي يحملها في طياته 
نتيجة تراكم خبرة األولين من أجدادنا ومن 

سبقونا إال أنه في الوقت نفسه قيد ثقيل 
وسجن ألفكارنا.

األمثال الشعبية مثال، التي يتعامل معها 
في الغالب على أنها لب وعصارة تجارب 

األولين، ليست حقائق مسلمة وقواعد بقدر 
ما هي توثيق وانعكاس ألفكار ومفاهيم 

معينة سادت في فترة ما.
من األمثلة المتداولة في ثقافتنا العربية 

والتي أعتبرها خطرا حقيقيا يهدد األسر: 

”اذبح لها القطة“ أو ”كل غربال وله شدة“، 
و”راجلك على ما تعودينه“ وكلها أمثال تدعو 
األزواج إلى ”الشد“ على بعضهم البعض في 
فترة ما بعد الزواج، وإبراز الجانب الخشن 
منهم لوقف تجاسر ودلع وتواكل طرف قبل 

أن يجد طريقه إلى الطرف اآلخر.
عرفت وشاهدت حاالت يقوم فيها 

الشباب، برغم صغر سنهم وانتمائهم إلى 
ثقافة تختلف كليا عن ثقافة األجداد، بتنفيذ 
هذا المثل بحذافيره، كأنه قرآن منزل، األمر 

الذي يحول الفترة األولى من الزواج إلى 
فترة مشقة وعناء وعناد، بدل أن تكون فترة 

متعة وحب ووئام.
هذا التحفز الذي يدخل به األزواج معترك 

حياتهم، مرده االعتقاد بأن الحياة الزوجية 
هي حياة ترويض، ال تستقيم إذا لم ينجح 
أحد الطرفين في ترويض اآلخر وإخضاعه 

إلرادته وسيطرته وتسييره، وفي تونس 
نقول ”ما يتعاشروا اثنين إال إذا وقع الدرك 

(الظلم) على أحدهما“. تتلقى الزوجة نصائح 
ال حصر لها في كيفية ”إدارة“ الزوج ويتلقى 

الرجل نصائح مماثلة، فضال عما يتوارثانه 
من حكم وأمثال وممارسات وسلوكيات تصب 

جميعها في هذا االتجاه.
بعض هذه األمثال يحمل داللة وحمولة 

فكرية عنيفة وصادمة، مثل ذبح القطة 
المقصود به بث الرعب والخوف في قلب 
المرأة منذ بداية العالقة لجعلها مطيعة 
مسالمة، رغم أن فكرة الخوف تتعارض 

مع فكرة المحبة، فقد أثبت علم النفس أن 
الخوف والحب ال يجتمعان، وليعرف الذي 
يفلح في إخافة طرف العالقة اآلخر أنه فقد 

قلبه.
الترويض مرده وجود سلطتين في مربع 
واحد، يشبه مربع الحياة المتوحشة، حيث 

تحيا الحيوانات وتنازع من أجل البقاء، 
وهو بقاء ”مفاهيمي“ في حالة األزواج، أي 
نزاع من أجل الحفاظ على المفاهيم الثابتة 

التي تمنح كل طرف خاصياته وامتيازاته 
عن اآلخر.

ما يجب على األزواج االنتباه له في رأيي 
هو أن الحياة المشتركة بين زوجين، مثلها 

مثل أي حياة داخل ”المجموعة“ تستوجب 
التخلي عن ”النزعة الفردانية“ التي تحمل 
داخلها نزعة عدوانية بالضرورة. الحياة 
داخل المجموعة تعني أن تقطع مخالبك، 

وأسنانك وتتخلى عن تحفزك الغريزي 
للدفاع والقتال وتتحول إلى شخص وديع 
مسالم، ال يتوقع األذى في كل لحظة. هذا 

من ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا نجح أحد 
الطرفين في تطويع وترويض الطرف اآلخر، 
فهذه أول خطوة نحو فقدانه، ألن الرغبة في 

التحرر واالنتفاض واالنتقام ستظل تتصاعد 
داخله إلى أن تأخذ أشكاال وأنماطا سلوكية، 

كأن ينعزل أو يصمت أو يكون عالما 
وحياة خفية بديلة أو ينسحب تدريجيا 

من الحياة المشتركة متخليا عن دوره فيها 
ومسؤولياته مما ينعكس سلبا على األسرة 

ككل واألبناء.
السؤال الذي يجب أن يجيب عليه 

األزواج بذكاء: هل تريد أن تربح موقفا، أم 
حياة؟ بإمكانك أن تربح موقفا وتحسم نتائج 
معركة يومية لصالحك، لكن ماذا عن الحياة؟

ترويض األزواج

جمال

لون العيون يحدد 
ظالل الجفون

} أفـــادت مجلـــة ”وومان“ النمســـاوية 
بأنه ينبغي اختيار لـــون ظالل اجلفون 
بناء على لـــون العيون، وذلـــك من أجل 
احلصـــول علـــى إطاللة طبيعية تأســـر 

األلباب.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمال في موقعهـــا على اإلنترنت أن 
العيـــون البنية تغازلها درجات األخضر 
ودرجات األزرق، كما أن درجات الذهبي 

متنح العيون البنية إطاللة براقة.
وتتناغـــم العيـــون ذات اللون البني 
الفـــاحت مـــع كل ألـــوان ظـــالل اجلفون 
تقريبـــا؛ حيـــث تتمتع العيـــون مبظهر 
ســـاطع ومشـــرق مع أي لون، سواء كان 

أبيض أو ورديا أو بنيا.
ووفقـــا ملبـــادئ علـــم األلـــوان، فإن 
األحمـــر يعد اللـــون التكميلي لألخضر. 
لذا تتناغم العيون اخلضراء مع درجات 

األحمر والبرونزي.
أما العيـــون الزرقاء فتتمتع بإطاللة

طبيعية مع درجات الوردي 
والبرتقالي 
واخلوخي 
والذهبي، 

بينما تتألق 
مبظهر قوي 

يصلح 
للمناسبات 

املسائية 
مع 

درجات 
البني أو 
الرمادي. 

طبيعية مع درجات الوردي
والبرتقالي
واخلوخي
والذهبي، 
بينما تتألق
مبظهر قوي

يصلح 
للمناسبات 

املسائية 
مع

درجات
البني أو 
الرمادي. 

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب
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رياضة

} الس فيغاس (الواليــات املتحدة األمريكية)- 
وصـــل املالكمان املكســـيكي ســـاؤول ”كانيلو“ 
غولوفكني  جينـــادي  والكازاخســـتاني  ألفاريز 
إلى مدينة الس فيغاس بوالية نيفادا األميركية 
اســـتعدادا ملباراتهما املرتقبة الســـبت، والتي 
يتصارعـــان خاللها على لقب بطـــل العالم في 

الوزن املتوسط. 
وأكـــد ألفاريز لدى وصوله إلى الس فيغاس 
وأمـــام 400 شـــخص احتشـــدوا لرؤيتـــه مـــع 
غولوفكني أنه سوف يســـعى إلى حسم مباراة 
الســـبت بالضربة القاضية منذ اللحظة األولى، 
وقـــال ”سأســـتعد لتوجيه الضربـــة القاضية، 
ســـأخوض املباراة من أجل هذا الهدف، هذا قد 
يحدث فـــي أي حلظة خالل املواجهة“. وأضاف 
ألفاريـــز (27 عاما) ”الفوز هو مـــا أريده، دائما 
ما أســـتعد من أجل الفوز وأســـعى السبت إلى 

اخلروج من املباراة بذراعني مرفوعتني“. 

مواجهة مهمة

على اجلانـــب اآلخـــر، كان غولوفكني الذي 
يدافـــع عـــن لقبه العاملـــي في الوزن املتوســـط 
الســـبت، أكثر هدوءا من منافسه، رغم صافرات 
االســـتهجان التـــي أطلقتهـــا ضـــده اجلماهير 

التي كان أغلبها يحمل اجلنســـية املكسيكية أو 
تساند ألفاريز، وأكد أنه تنتابه مشاعر رائعة.

وقـــال املالكم الكازاخـــي (35 عامـــا) ”هذه 
املواجهـــة مهمة للغايـــة ولكنها ليســـت كذلك 
بالنســـبة إلي وحســـب بـــل لرياضـــة املالكمة 
أيضـــا، إنهـــا املواجهـــة األكبر فـــي رياضتنا، 
ينتابني شعور رائع بالتواجد هنا“. وردا على 
سؤال عما إذا كان يسعى إلى حتويل صافرات 
االســـتهجان إلـــى تصفيق، أكـــد غولوفكني أنه 
بالفعل يســـعى إلى هذا، مشيرا إلى أنه يحترم 
جميـــع اجلماهيـــر ألنهـــا جماهيـــر لرياضـــة 

املالكمة.
واختتـــم غولوفكني قائال ”أؤمن بنفســـي، 
والســـبت ســـنرى من هو رقم واحـــد“. ويجمع 
ألفاريـــز فـــي جعبتـــه 49 انتصـــارا، 34 منهـــا 
بالضربة القاضية، باإلضافة إلى هزمية واحدة، 
ويواجه السبت مالكما وصفه اخلبراء بأنه أحد 
أفضل املالكمني في العالم. وحقق غولوفكني 37 
انتصارا، 33 منها بالضربة القاضية، ولم يتلق 
أي هزمية خالل مسيرته، وهو يحمل لقب بطل 
العالم في الوزن املتوسط، بعدما رفض ألفاريز، 
صاحب اللقـــب في العام املاضي، مواجهته في 
أواخر 2016. وقالت الشـــركة الراعية لبطوالت 
املالكمة العاملية، والتي أسسها ويديرها املالكم 

املكســـيكي الســـابق أوســـكار دي ال أويا، على 
”تويتر“ ”رســـميا ســـنعود إلـــى الس فيغاس.. 
الـ(تـــي موبيـــل أرينـــا) سيســـتضيف مباراة 
العام“. وكان دي ال أويا أكد في وقت ســـابق أن 
هناك اهتماما كبيرا من مناطق شـــتى بالعالم 

الستضافة اللقاء املرتقب.

متابعة النزال

طالـــب بطـــل العالم في املالكمـــة بفئة وزن 
الوســـط، جينـــداي غولوفكـــني، عشـــاق هـــذه 
الرياضـــة مبتابعـــة النـــزال الـــذي ســـيجمعه 
بنظيره كانيلو ألفاريز يوم 16 سبتمبر، بدال من 
الذهاب ملشـــاهدة نزال ”القرن“ الذي ســـيجمع 
بني كونـــور ماكغريغور جنم الفنـــون القتالية 

املختلطة واألميركي فلويد مايويذر. 
وانتقد بعدهـــا غولوفكني النزال القادم بني 
املالكم مايويذر ونظيره ماكغريغور وقال ”هذا 
النـــزال هو فقط من أجل املـــال وليس من أجل 
الرياضة، أعتقـــد أن اجلماهير تعلم الفرق بني 
نزال حقيقـــي، مثل الذي ســـيجمعني بألفاريز 

وآخر يشبه ألعاب السيرك“.
وأضاف املالكم املميـــز صاحب الـ35 عاما، 
والـــذي خاض في مســـيرته علـــى احللبات 37 
نـــزاال انتصـــر بجميعهـــا منهـــا 34 بالضربة 
القاضيـــة ”اجلميـــع يعلـــم بـــأن كونـــور ليس 
مالكما، فإذا كنتم حتترمون املالكمة، شـــاهدوا 

مباراتي وليس ذلك النزال“. 
ويذكر أن نزال القرن يحظى مبتابعة كبيرة 

للغاية فـــي مختلـــف مناطق العالـــم، وعلى 
الرغم من أن اجلميع يعلم أن ماكغريغور 
ليس باملالكـــم الكبير، حيث خاض هذه 
الرياضة حني كان عمره 12 عاما قبل أن 
يحترف الفنون القتالية املختلطة والتي 

تألـــق فيهـــا، أما بالنســـبة لصاحـــب الباع 
الطويل مايويذر (40 عاما)، فإن النزال سيكون 
سببا جيدا لكسب مبالغ طائلة، سيتابع املاليني 

حول العالم هذه املواجهة. نزال مرتقب

ألفاريز وغولوفكين يستعدان لحسم لقب بطل العالم

شبح اإلقالة يطارد األوكراني ريبروف
[ األهلي يتوق إلى تجاوز خيبته اآلسيوية من بوابة النصر في الدوري السعودي

ســــيجد األوكرانــــي ســــيرغي   – الريــاض   {
ريبــــروف مــــدرب األهلي، نفســــه حتت ضغط 
كبير قبل خــــوض مواجهــــة مرتقبة قد حتدد 
مصيــــره، أمــــام النصر فــــي دوري احملترفني 
الســــعودي لكرة القدم، األحد املقبل. ورغم أنَّ 
املدرب اجلديد لألهلي لم يستغرق وقتا طويال 
لفرض أســــلوب لعبــــه، فإنه قــــد يفقد منصبه 
سريعا؛ بسبب البداية املتوسطة في الدوري، 

ثم اخلروج من دوري أبطال آسيا. 
وفــــرط األهلــــي في تقدمــــه بهدفــــني أمام 
بيروتــــزي اإليراني في ذهــــاب ربع نهائي في 
دوري أبطال آســــيا، وتعادل (2-2)، ثم خســــر 
لقــــاء اإليــــاب (3-1)، ليودع البطولــــة ويترك 
غرميه الهالل ممثال وحيدا للعرب باملسابقة. 
ولــــم يكن اخلــــروج فقط، هو ســــبب شــــعور 
مشــــجعي األهلي باالســــتياء وزيادة الضغط 
على ريبــــروف بــــل الظهور بشــــكل متواضع 
واخلســــارة (2-1) أمــــام االتفاق فــــي اجلولة 

االفتتاحية للدوري.

ورغــــم أّن األهلي جنح في التعويض وفاز 
(4-0) علــــى الفتح في اجلولــــة الثانية، إال أن 
اســــتبعاد اليوناني إيوانيــــس فيتفاتزيديس 
(فيتفا) من تشــــكيلة الفريق اآلسيوية تسبب 
في انتقــــادات حادة للمــــدرب اجلديد. وبدأت 
تكهنات صحافية بالفعل، حول املدرب البديل. 
وقال ريبروف عقب اخلروج اآلسيوي ”أشعر 
بحــــزن كبير ملا حــــدث، وكّنا األقــــرب للتأهل. 
ليــــس لدينا اآلن إال العمــــل بجدية حتى نكون 

أكثر قوة“.
وأضاف ”كل املباريــــات املقبلة مهمة، وال 
منلك الوقــــت للحديث عن مبــــاراة بيروتزي. 
علينــــا أن نعود بشــــكل أقوى.. كلنــــا نتحمل 
مســــؤولية اخلســــارة وال ميكــــن احلديث عن 
العــــب محدد لكــــن الفريق كله لــــم يتعامل مع 

املباراة بالشكل املطلوب“.
وسيكون ريبروف مطالبا اآلن بأن يتعامل 
العبوه مــــع مباراة النصر بالشــــكل املطلوب، 
قبل أن يحدث التغيير املنتظر من املشــــجعني. 

ويدخــــل الفريقان املباراة بظروف متشــــابهة 
تقريبــــا. ويطمــــح األهلي اخلامــــس بالظهور 
بصورة مغايــــرة عما كان عليه فــــي مباراتيه 
الســــابقتني، ويتطلــــع إلــــى تخطــــي املرحلة 
الصعبــــة التــــي مير بهــــا، ويأمــــل األوكراني 
ســــيرغي ريبروف مدرب األهلي في تصحيح 

مسار فريقه لتفادي شبح اإلقالة املبكر.
وفي املقابـــل، يتطلع النصر صاحب املركز 
الثالـــث بـ4 نقـــاط إلى حتقيق الفـــوز الثاني. 
فهـــو حقق فوزا مريحا في املرحلة األولى على 
حساب الفيصلي، وقدم مستوى مميزا رغم أنه 
لم يستفد من خدمات العبيه األجانب باستثناء 
املدافع البرازيلـــي برونو أوفيني لعدم اإليفاء 
مبتطلبات التسجيل، لكنه وقع في فخ التعادل 

امام االتفاق في املرحلة الثانية. 
ويســـعى النصر لالســـتفادة من تســـجيل 
املغربيني سعد لكرو ومحمد فوزير والبرازيلي 
ليونـــاردو بيريـــرا والليبيري ويليـــام جيبور 
حلســـم املباراة. ومـــن جهته، يتطلـــع الهالل 
صاحـــب املركـــز الثانـــي برصيد 6 نقـــاط إلى 
حتقيـــق فـــوزه الثالث علـــى التوالـــي عندما 
يســـتضيف أحـــد الصاعديـــن حديثـــا لدوري 

األضواء.
وأبرم النصر صفقـــات عديدة قبل انطالق 
املوســـم على أمل العودة للمنافسة على اللقب 
الذي أحـــرزه مرتني متتاليتني في 2014 و2015 
قبل أن يتراجع في آخر موســـمني. واســـتهل 
النصر مشـــواره في الدوري بالفوز (3-1) على 
الفيصلـــي، قبـــل أن يفرط في تقدمـــه بهدفني 
ويتعـــادل (2-2) مع االتفـــاق الذي خطف هدفا 

في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.
ويتقاسم الباطن صدارة الدوري مع الهالل 
حامـــل اللقب، برصيد 6 نقاط من أول جولتني، 
ه ســـيخوض اختبـــارا صعبا اجلمعة أمام  لكنَّ
الشـــباب الذي تفوق عليه (1-0) في كأس ولي 

العهد السبت املاضي. 
ويشـــعر الهـــالل بثقـــة كبيرة بعـــد الفوز 
فـــي أول جولتني، والتفـــوق (3-0) على العني 
اإلماراتي بإياب دور الثمانية اإلثنني املاضي، 
ليحجـــز موقعـــه فـــي نصـــف نهائـــي دوري 
أبطال آســـيا. ويبدو الهالل مرشـــحا ملواصلة 
انتصاراته عندما يســـتضيف أحـــد الوافدين 

اجلدد على دوري األضواء، السبت املقبل. 
ويطمح الهالل املنتشـــي بتأهله إلى الدور 
نصـــف النهائي فـــي دوري أبطال آســـيا بعد 
جتـــاوزه العني اإلماراتي، إلى الظهور بشـــكل 

أفضل من مباراتيه الســـابقتني ال ســـيما وأنه 
فاز فيهمـــا بصعوبة على الفيحـــاء والتعاون 
2-1 و4-3، وكاد يدفع الثمن لوال تألق حارســـه 

عبدالله املعيوف.
ويضــــم الهــــالل الالعبــــني القادرين على 
حتقيق الفوز ومنهم األوروغويانيان نيكوالس 
ميليســــي وماتيــــاس بريتــــوس والبرازيلــــي 
ريــــكاردو إدواردو والســــوري عمــــر خريبني 

وأســــامة هوســــاوي وســــلمان الفرج ونواف 
العابد وياسر الشهراني ومحمد البريك. 

وتفتح مباريــــات املرحلة الثالثة اخلميس 
حيث يلعب االتفاق مع القادســــية، وتستكمل 
اجلمعــــة بثــــالث مباريات فيلتقــــي الفتح مع 
الرائد والشــــباب مع الباطن متصدر الترتيب 
والفيصلــــي مــــع االحتــــاد. والســــبت بلقــــاء 

الفيحاء مع التعاون.

يســــــعى األهلي إلى تخفيف الضغط املسلط على املدرب األوكراني سيرغي ريبروف وإلى 
جتاوز آثار خروجه من دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل النصر األحد على ملعب مدينة 

امللك عبدالله الرياضية بجدة في قمة مباريات املرحلة الثالثة للدوري السعودي.

«أنا واثق في قدراتي، وأنني ســـأقدم موســـما مميزا، وعلى الجماهير مســـاندتي. شـــاركت قليال 

املوسم املاضي، ونلت شهادة الجماهير التي أنتظر دعمها لي في الفترة املقبلة}.

محمد مجدي 
مدافع فريق الزمالك املصري

«أرضيـــة ملعـــب موالي عبدالله مازالت تقلقني وتؤثر على مســـتوانا؛ ألنها ال تســـمح لنا بتقديم 

املستوى الذي نسعى لتقديمه. علينا العمل أكثر في املناسبات املقبلة}.

عزيز العامري 
مدرب فريق اجليش امللكي

◄ نفى عصام عبدالفتاح عضو مجلس 
إدارة االحتاد املصري لكرة القدم، ما تردد 
في بعض وسائل اإلعالم خالل الساعات 

القليلة املاضية، عن رفض االحتاد الدولي 
”الفيفا“ تطبيق تقنية الفيديو بالدوري 

احمللي قبل تطبيق تقنية احلكم اإلضافي. 
وأضاف عبدالفتاح أن احتاد كرة القدم 
املصري خاطب نظيره 

الدولي، من أجل احلصول 
على موافقة لتطبيق 
تقنية الفيديو في 

األسابيع املقبلة 
ملسابقة الدوري 
املمتاز. وأشار 
إلى أن الدوري 

املصري ال 
يحتاج إلى 

تطبيق احلكم 
اإلضافي، حال 
احلصول على 
موافقة لتطبيق 

تقنية الفيديو.

◄ قال األملاني توماس باخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية في كلمته أمام احلضور 

باجتماعات اللجنة املنعقدة على مدار 
أربعة أيام في ليما عاصمة بيرو، إن العالم 

بحاجة إلى املزيد من ”القيم األوملبية 
للسالم واالحترام والتفاهم“. 
وأضاف باخ في الكلمة التي 

ألقاها الليلة املاضية أن 
انطالق دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية 
املقررة في 

العام املقبل في 
بيوجنتشانغ 

بكوريا 
اجلنوبية، يجب 
أن يشكل ”حلظة 
مهمة“ من خالل 

بعث رسالة 
أوملبية إلى 

العالم.

متفرقات

على صفيح ساخن 

بي ألو يم ن زي
رام والتفاهم“.
ي الكلمة التي
ملاضية أن

أللعاب 
وية

ي

ب
ظة 
ل

◄ أكد كارلوس مويا مدرب رفائيل نادال 
أن الالعب اإلسباني املخضرم ميكنه 

مواصلة املنافسة على أعلى املستويات 
لسنوات طويلة مقبلة إذا حافظ 

على صحته وابتعد عن 
اإلصابات، وذلك بعد فوزه 

بلقبني في البطوالت 
األربع الكبرى هذا العام. 

وانضم مويا املصنف 
األول عامليا سابقا 

إلى الفريق التدريبي 
لنادال ليعمل إلى 
جوار عمه طوني 
نادال في ديسمبر 

العام املاضي وساعد 
في إحياء وجتديد مسيرة 
الالعب اإلسباني البالغ 

من العمر 31 عاما.

مواصلة املنافسة على أعلى 
لسنوات طويلة مقب
على صحته واب
اإلصابات، وذلك
بلقبني في ال
األربع الكبر
وانضم موي
األول عاملي
إلى الفريق
لنادال لي
جوار عم
نادال في
العام املاض
في إحياء وجت
الالعب اإلس

1 من العمر

◄ أعلن فريق مرسيدس حامل لقبي 
السائقني والصانعني في بطولة العالم 

لسباقات الفورموال1-، متديد عقد 
سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس حتى 
نهاية موسم 2018، للقيادة إلى جانب 

البريطاني لويس 
هاميلتون الذي 
يتصدر الترتيب 
احلالي للبطولة. 

وتعاقد الفريق 
األملاني مع 
بوتاس في 

يناير من 
أجل سد الفراغ 

الذي خلفه األملاني 
نيكو روزبرغ باعتزاله 
بعد أيام معدودة على 
إحرازه اللقب العاملي. 

ووقع سائق وليامز 
السابق عقدا لعام 

واحد.

يس
ي 
ب 
لة.
ق 

غ 
ملاني 

باعتزاله 
ودة على

العاملي. 
ليامز
لعام 

◄ قرر لوس أجنليس ليكرز تكرمي 
األسطورة كوبي براينت من خالل سحب 

الرقمني اللذين حملهما على قميصه 
خالل األعوام الطويلة مع الفريق، 

وذلك في 18 ديسمبر خالل 
املباراة املقررة ضد اجلار 

غولدن ستايت ووريرز، حامل 
لقب دوري كرة السلة 

للمحترفني. وارتدى 
براينت الذي خاض 
مباراة كل النجوم 

االستعراضية في 
18 مناسبة، الرقم 8 

خالل أعوامه العشرة 
األولى مع ليكرز قبل 

أن يستبدله بالرقم 
24 في األعوام العشرة 
التالية، وصوال إلى عام 

2016 الذي شهد نهاية 
مشواره.

ي بألفاريز 

لـ35 عاما، 
حللبات 37
3 بالضربة 
نـــور ليس 
شـــاهدوا 

بعة كبيرة 
م، وعلى
غور
هذه 
 أن 
لتي

الباع ب
سيكون  ل
بع املاليني 

خالل األعوام 
18 وذلك في
املباراة املق
غولدن ستا
لقب دو
للمح
برا
مب
ا
8
خ
ا
أن
24
الت
016
مش

أن احت وأضاف عبدالفتاح
املصري خا
الدولي، من
موافق على
تقنية 
األس
مل
ا

ي
ت
ا
احل
مو
تقنية 

الهالل املنتشـــي بتأهله إلى نصف 

بعـــد  آســـيا  أبطـــال  نهائـــي دوري 

تجاوزه العـــني اإلماراتي، يطمح إلى 

الظهور بشكل أفضل

◄

ألفاريز يجمع في جعبته 49 انتصارا، 

34 منها بالضربة القاضية، ويواجه 

الســـبت مالكمـــا يعـــد مـــن أفضل 

املالكمني في العالم

◄
ريـــد  أوراوا  أكمـــل   - (اليابــان)  ســايتاما   {
داميوندز اليابانـــي عقد الدور نصف النهائي 
لدوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه الكبير 
على مواطنه كاواساكي فرونتال 1-4 في إياب 

ربع النهائي. 
والســـلوفيني  كوروكي  شـــينزو  وســـجل 
رافائيل  والبرازيلـــي  ليوبيانكيتـــش  زالتـــان 
سيلفا وتوشيوكي تاكاغي ألوراوا، والبرازيلي 
إيلســـينيو لكاواســـاكي. وأكمـــل كاواســـاكي 
املباراة بعشـــرة العبني منذ الدقيقة الـ38 لطرد 
شينتارو كورومايا. وكان كاواساكي فاز ذهابا 

على أرضه 3-1.
النهائـــي  نصـــف  فـــي  أوراوا  ويلتقـــي 
شنغهاي ســـيبغ الصيني الذي تأهل الثالثاء 
على حساب مواطنه غوانغجو إيفرغراند بعد 

مباراة مجنونة حسمت بركالت الترجيح. 
وفـــي ســـياق متصـــل اتهـــم البرتغالـــي 
أنـــدري فياش-بـــواش غوانغجـــو إيفرغراند 
باخلداع مدعيا أنه دبر سلســـلة من ”حوادث“ 
الطرقـــات لتأخيـــر وصـــول فريقه شـــنغهاي 
ســـيبغ إلـــى امللعب. وهـــي املرة األولـــى التي 
يبلـــغ فيهـــا شـــنغهاي ســـيبغ نصـــف نهائي 
البطولة اآلســـيوية، لكـــن فياش-بواش مدرب 
ســـابقا  اإلنكليزيـــني  وتوتنهـــام  تشيلســـي 
انتقـــد احلكـــم اإليرانـــي علي رضـــا فيغاني 
لطرد العبـــني من فريقه في الوقـــت اإلضافي، 
وصـــب جـــام غضبه علـــى إيفرغرانـــد املتوج 

باللقب في 2013 و2015.
 وقـــال فياش-بواش بعـــد املباراة موجها 
أصابع االتهام مباشـــرة إلى إيفرغراند ”جئنا 
فـــي احلافلة خلـــوض املبـــاراة، ولكـــن نفس 
السيارتني تعرضتا إلى ثالثة حوادث أمامنا، 
وبالتالي إنها مشكلة“. وتابع تعليقا على تأهل 
فريقـــه ”إنه أكبر إجناز لســـيبغ على اإلطالق، 
ألنـــه يبدو أن ناديا واحدا يهيمن على االحتاد 
اآلســـيوي ألنـــه بإمكانـــه القيام بكل شـــيء“. 
ولم يصـــدر أي تعليـــق فوري مـــن غوانغجو 

إيفرغراند على ادعاءات فياش-بواش.
ويلتقـــي في نصف النهائـــي اآلخر الهالل 
السعودي مع بيرســـيبوليس اإليراني اللذين 
أخرجا العـــني اإلماراتي واألهلي الســـعودي 
علـــى التوالـــي. ويقام نصـــف النهائي في 26 
و27 ســـبتمبر ذهابـــا، و17 و18 أكتوبر إيابا، 
والنهائي بني بطلي الغرب والشرق في 18 و25 

نوفمبر. 

أوراوا الياباني يكمل عقد 

نصف نهائي أبطال آسيا



} لندن - تتجه األنظار في دور املجموعات من 
مســـابقة الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ نحو 
العمالقني ميالن اإليطالي وأرسنال اإلنكليزي 
اللذيـــن اعتادا أن يكونا في البطولة األهم، أي 
دوري األبطال، لكنهما ســـيكتفيان هذا املوسم 
باللعـــب أيـــام اخلميس. ويأمل أرســـنال على 
األقل في تكرار سيناريو مشاركته األخيرة في 
هذه املســـابقة موســـم 1999-2000 حني انتقل 
إليهـــا مـــن دوري األبطال نتيجـــة إنهائه دور 
املجموعات في املركز الثالث خلف برشـــلونة 
اإلســـباني وفيورنتينـــا اإليطالـــي، وواصـــل 

مشواره حتى املباراة النهائية.
لكـــن النادي اللندني يتمنى بطبيعة احلال 
أن يرى التتويج في نهاية الطريق، خالفا لعام 
2000 حني خســـر بـــركالت الترجيح أمام قلعة 
ســـراي التركي بعد تعادلهما 0-0 في الوقتني 
األصلي واإلضافي، مـــا حرمه من الفوز بلقب 
املســـابقة للمـــرة الثانية بعد عـــام 1970 حني 
كانت غير رسمية وحتت مسمى كأس املعارض 

األوروبية التي ألغيت في العام التالي. 
وشـــدد فينغـــر علـــى ضـــرورة أن يتعامل 
العبوه مع املســـابقة بشـــكل جـــدي رغم خيبة 
الغيـــاب عـــن دوري األبطـــال للمـــرة األولـــى 
منذ موســـم 1997-1998 حني خـــرج من الدور 
األول لـــكأس االحتاد األوروبـــي على يد باوك 
اليوناني، مضيفا ”سنتعامل معها بجدية لكن 

األولوية للدوري اإلنكليزي املمتاز…“. 
وتابع ”ســـنرى كيف ســـيكون الوضع في 
ديســـمبر، لكن نريد التأهل إلـــى الدور الثاني 

على أقل تقدير“.
ويخـــوض أرســـنال املبـــاراة علـــى أرضه 
ضد كولن األملانـــي في إطار املجموعة الثامنة 
التـــي تضم باتـــي باريســـوف البيالروســـي 
وريد ســـتار بلغراد الصربي، وتركيزه مشتت 
نظـــرا لالختبار الصعب الـــذي ينتظره األحد 
في الدوري على أرض جاره تشيلســـي حامل 
اللقب، ال ســـيما في ظـــل البدايـــة املتأرجحة 
لرجال فينغر الذين فازوا مبباراتني وخسروا 
مثلهما، إحداهما بنتيجة قاسية أمام ليفربول 

 .(4-0)
وبدوره، اعتبر احلارس التشيكي ألرسنال 
بيتر تشـــيك الذي فاز بلقب املســـابقة موســـم 
2012-2013 مـــع تشيلســـي، أن ”يوروبـــا ليغ“ 
تســـتحق العناء، مؤكدا أنه وزمالءه في فريقه 
الســـابق ”قررنا بأنها املرة األولى وأملنا بأن 

تكون األخيرة التي نشارك فيها في يوروبا ليغ 
وأردنا الفوز بها“.

تكتســـي مســـابقة ”يوروبـــا ليـــغ“ أهمية 
مضاعفة ألنها تخول بطلها املشاركة في دوري 
األبطال املوسم التالي، على غرار ما حصل مع 
مانشســـتر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى 
دوري األبطـــال من خالل الـــدوري املمتاز (حل 
سادســـا) لكنه حجز مكانه في املســـابقة األهم 
بفضـــل إحـــرازه اللقـــب على حســـاب أياكس 

الهولندي.

مهمة صعبة

ستكون املهمة األصعب في دور املجموعات 
لليـــون الفرنســـي الـــذي يســـتضيف املباراة 
النهائية، إذ وقع في املجموعة اخلامسة التي 
تضـــم إيفرتون اإلنكليـــزي وأتاالنتا اإليطالي 
وإبولون ليماســـول القبرصي الذي ســـيكون 
خصمه األول اخلميس على ملعب ”جي ســـي 

بي ستاديوم“ في نيقوسيا. 
ويبدو التســـيو اإليطالي ونيس الفرنسي 
مرشـــحني للحصول على بطاقتـــي املجموعة 
احلادية عشـــرة، وهما يســـتهالن مشوارهما 
في ضيافة فيتيس إرنهيـــم الهولندي وزولته 

فاريغيـــم البلجيكـــي علـــى التوالـــي. لكن إذا 
كانت مشـــاركة أرســـنال في املســـابقة القارية 
”الرديفـــة“ خطـــوة إلى الـــوراء بالنســـبة إلى 
فريق املدرب الفرنسي أرسني فينغر الذي كان 
متواجدا في دوري األبطال لـ19 موســـما على 
التوالي وحتديـــدا منذ 1998-1999، فإن وجود 
ميـــالن في هـــذه املســـابقة يعتبـــر تقدما رغم 
تاريخـــه العريـــق وألقابه الســـبعة في دوري 

األبطال. 
وغاب ميـــالن عـــن املشـــاركة القارية منذ 
موســـم 2013-2014 حـــني انتهى مشـــواره في 
الدور الثاني لـــدوري األبطال على يد أتلتيكو 

مدريد اإلسباني. 
إال أنه متكن املوسم املاضي بقيادة املهاجم 
الدولي السابق فينتشنزو مونتيال من احتالل 
املركز الســـادس في الـــدوري احمللي وخوض 

الدورين التمهيدي والفاصل من ”يوروبا ليغ“ 
للوصول إلى دور املجموعات.

وتبـــدو الطريـــق ممهـــدة أمـــام العمالق 
ميالنـــو لبلوغ الدور الثاني في أول مشـــاركة 
له في املسابقة منذ موســـم 2008-2009 (كانت 
كأس االحتـــاد األوروبي فـــي حينها)، اذ تضم 
مجموعته الرابعة أوســـتريا فيينا النمســـوي 
الذي ســـيكون اخلصم األول له اخلميس على 
ورييكا  شـــتاديون“،  ”ارنســـت-هابل  ملعـــب 

الكرواتي وآيك أثينا اليوناني.
ورغم الهزمية القاســـية التي تلقاها األحد 
في العاصمة روما على يد التسيو (1-4)، يبدو 
ميالن مرشـــحا للمنافســـة محليـــا وقاريا في 
ظل التعاقـــدات الكثيرة التـــي أجرتها اإلدارة 
الصينيـــة اجلديدة، والتي أعطـــت ثمارها إن 
كان فـــي الدوريـــن التمهيديـــني من املســـابقة 
القارية حيث ســـجل 10 أهداف في 4 مباريات 
دون أن تهتز شباكه، أو في املباراتني األوليني 
في الـــدوري (فاز على كروتوني 3-0 وكالياري 

.(1-2

إنفاق كبير

أنفقت اإلدارة الصينية حوالي 195 مليون 
يـــورو هذا الصيـــف من أجـــل تعزيز صفوف 
الفريق وضم العبني مثل جنم دفاع يوفنتوس 
واملنتخب ليوناردو بونوتشي ومهاجم بورتو 
البرتغالي اندريه سيلفا والعب وسط منافسه 
احمللي التسيو األرجنتيني لوكاس بيليا. وإذا 
كان ميـــالن غيـــر قادر، أقله علـــى الورق، على 
منافســـة غرميه يوفنتوس علـــى لقب الدوري 
احمللي الذي احتكره األخير في املواسم الستة 
األخيرة، فهو ســـيحاول جاهدا احلصول على 
أحد املراكز املؤهلة إلى دوري األبطال املوســـم 
املقبل والفـــوز بالدوري األوروبي، املســـابقة 
الوحيـــدة التي تغيـــب عن خزائنـــه إن كانت 

بنسختها احلالية أو السابقة.
وبعد اخلسارة القاســـية أمام التسيو في 
عطلة نهاية األسبوع املاضي، اعتبر بونوتشي 
”إننا فريق جديد. من مســـؤوليتي ومسؤولية 
املـــدرب واإلدارة قيـــادة هـــذه املجموعـــة إلى 
النجـــاح“. وتابع لتلفزيون النـــادي ”يجب أن 
نتعاضد“، متطرقا إلى املســـابقة القارية قائال 
”إنهـــا بطولة ال يعرفها عـــدد كبير من الالعبني 

املوجودين في الفريق“.

} برشلونة (إسبانيا) - أظهر النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي مرة أخرى مكانته بني العظماء 
وقدرتـــه على حمل برشـــلونة اإلســـباني على 
كتفيـــه، وخفـــف الضغـــط عن رئيـــس النادي 
جوســـيب ماريا بارتوميو بعدمـــا قاد الفريق 
الكاتالونـــي إلـــى فوز ثأري كبيـــر على ضيفه 
يوفنتوس اإليطالي وصيـــف البطل بـ3-0 في 
اجلولة األولى من الدور األول ملســـابقة دوري 
أبطال أوروبا. وتألق ميسي على ملعب ”كامب 
نو“ بتسجيله ثنائية وتسببه أيضا في الهدف 
الثالـــث الذي كان من نصيـــب الكرواتي إيفان 
راكيتيتـــش، رافعا رصيده إلـــى 8 أهداف في 
6 مباريات خاضها في جميع املســـابقات هذا 
املوســـم، والى 99 هدفا أوروبيا في مســـيرته، 
بينهـــا 96 في دوري األبطـــال مقابل ثالثة في 

الكأس السوبر.
ويكتسي الفوز الكبير على بطل إيطاليا في 
املواسم الستة األخيرة، أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى ميســـي ورفاقه فـــي الفريـــق الكاتالوني، 
ال ســـيما في ظل األجواء املتوتـــرة مع رئيس 
النـــادي بارتوميـــو الـــذي يطالبـــه اجلمهور 

بالرحيل. 
ورغـــم البدايـــة القويـــة لبرشـــلونة الذي 
يتصدر الدوري احمللي بفارق 4 نقاط عن غرميه 
ريال مدريـــد حامل اللقب وبطل دوري األبطال 
في املوسمني األخيرين، ظهر السبت إلى العلن 
بعد املباراة أمام اجلار إسبانيول (5-0) حجم 
النقمة على رئيس النادي الذي توترت عالقته 
باجلمهور على خلفية انتقال النجم البرازيلي 
نيمار إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي وما 
رافقه من دعوى قضائيـــة رفعها الرئيس ضد 

الالعب يطالبه فيها بتعويض مالي. 
ومـــا يثير قلق اجلماهير أن ميســـي الذي 
سجل الســـبت ثالثية، لم يوقع حتى اآلن على 
عقـــده اجلديد مع النـــادي رغـــم التوصل في 

اخلامس مـــن يوليو إلـــى اتفاق علـــى متديد 
ارتباطه مع ”بالوغرانا“ حتى 2021.

وحاول بارتوميو التخفيف من حدة التوتر 
من خالل اإلشادة مبيســـي، قائال ”ليو ميسي 
فريـــد من نوعه، إنه أفضل العب في تاريخ كرة 
القدم وأظهر ذلك مجـــددا في دوري األبطال“. 
وتابع ”أظهر ذلك في كل مباراة، لهذا الســـبب 
هو األفضل“. وضم برشلونة الفرنسي الشاب 
عثمـــان دميبيلـــي (20 عامـــا) من بوروســـيا 
دورمتونـــد األملاني في صفقة قد تصل قيمتها 
إلـــى 147 مليون يورو بهـــدف تعويض نيمار، 
إال أنه فشل في ضم أبرز هدف له، وهو صانع 
األلعـــاب البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيـــو، بعد 
أســـابيع من األخـــذ والرد مع ناديـــه ليفربول 

اإلنكليزي.
وحـــاول بارتوميـــو اســـتمالة اجلمهـــور 
واالســـتفادة مـــن البدايـــة القويـــة للفريق إن 
كان محليـــا أو قاريا، من أجـــل إقناعه برفض 
التوقيـــع على العريضة التـــي تطالب بتنحيه 
عن منصبه، مضيفـــا ”إن التصويت على رفع 
الثقـــة عني هو محاولة مـــن أحد األعضاء من 

أجـــل االرتقاء مبكانته. من حقـــه القيام بذلك، 
لكنـــي ال أرى أن هنـــاك ظروفـــا اســـتثنائية 

للمضي في هذه العريضة“. 
وتابـــع ”ال أرى أن هنـــاك أزمـــة رياضيـــة 
ألننا بدأنا مشـــروعنا مع إرنســـتو فالفيردي 
(املدرب اجلديد) بشكل جيد جدا. على الصعيد 
االقتصـــادي، النادي في وضـــع صحي للغاية 

واإليرادات كانت قياسية“.
وكان فالفيـــردي يخـــوض مباراته القارية 
األولـــى كمـــدرب لبرشـــلونة، لكنهـــا ليســـت 
مشـــاركته األولى في دوري األبطال إذ أشرف 
ســـابقا على ثالثة أندية لعبت حتت قيادته في 
املســـابقة القارية وهي أوملبياكوس اليوناني 
وفالنســـيا وأتلتيك بلباو اإلسبانيان، لكن أيا 

منها لم يصل إلى أبعد من الدور الثاني. 
لكن بوجود ميســـي، بإمـــكان فالفيردي أن 
يفك هذه العقدة ال سيما أن النجم األرجنتيني 
في صفـــوف فريقه هذه املـــرة وليس اخلصم 
الذي أقض مضجعه عندما واجهه في الدوري 
احمللـــي إن كان مـــع إســـبانيول أو فالنســـيا 

وبلباو.

واعتـــرف فالفيردي أن وجود ميســـي في 
نفـــس املعســـكر أســـهل بكثير عليـــه كمدرب، 
مضيفـــا ”عانيت عـــدة مرات مـــن اللعب ضد 
ميســـي، واآلن أنا محظـــوظ لكونه في فريقي. 
نعلـــم أنه عندما يســـتلم الكرة فأي شـــيء قد 

يحصل“. 
ورغم الفترة القصيرة له كمدرب لبرشلونة، 
اختبـــر فالفيردي فترتـــني متناقضتني متاما؛ 
األولى عندما انذل برشـــلونة أمام غرميه ريال 
مدريد باخلســـارة أمامه على أرضه 1-3 ذهابا 
ثم 0-2 إيابا في الكأس الســـوبر اإلســـبانية، 
والثانية عندما حقق الفريق ثالثة انتصارات 
متتالية في الدوري احمللي قبل أن يضيف فوز 

الثالثاء في دوري األبطال. 
وحتـــدث عن هذه املســـألة قائـــال ”في كرة 
القدم عندما تخســـر، تشعر بأنك لن تفوز أبدا 
لكن عندما تفـــوز يراودك الشـــعور بأن الفوز 
سيكون حليفك على الدوام“، محذرا العبيه من 
التراخـــي وأنه ”داخل النـــادي، يتوجب علينا 
احملافظة على الهدوء ألننا ندرك مدى صعوبة 

كل مباراة“.

ميسي يخفف الضغط المسلط على بارتوميو
[ فالفيردي يكيل المديح للنجم األرجنتيني

ــــــى النجم  ــــــارات اإلشــــــادة عل ــــــت عب انهال
األرجنتيني ليونيل ميســــــي العب برشلونة 
اإلسباني من قبل إرنستو فالفيردي املدير 
الفني للفريق وكذلك ماسيميليانو أليغري 
املدير الفني ليوفنتوس الذي خســــــر أمام 
مضيفــــــه الكاتالوني في اجلولة األولى من 
ــــــات دور املجموعــــــات ببطولة دوري  مباري

أبطال أوروبا لكرة القدم.
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{رحيـــل محمـــد صالح واعتزال توتي أثرا على مســـتوى فريق الذئاب. نحن فـــي مرحلة جديدة مع 

الغيالروسي وبحاجة إلى بناء فريق جديد، ولن يتم ذلك سوى بالصبر والمثابرة}.

إيدين دجيكو 
مهاجم فريق روما اإليطالي

{كنـــت أعـــرف أن االتحاد اإلنكليزي لـــن يوافق على إلغـــاء إيقاف ماني، لقـــد كان األمر مضيعة 

للوقت. ورغم ذلك، كنا نحاول التمسك بأي أمل يقلل عدد المباريات التي يغيب عنها}.

يورغن كلوب 
املدير الفني لنادي ليفربول اإلنكليزي

التحليق سمة العمالقة

هودجسون مدرب جديد 

لكريستال باالس
} كريســتال باالس (إنكلرتا) - عني كريســـتال 
بـــاالس اإلنكليـــزي روي هودجســـون مدربـــا 
لفريقه خلفا للهولنـــدي فرانك دي بوير املقال 

من منصبه االثنني بسبب سوء النتائج. 
وجاء في بيـــان للنـــادي ”مت تعيني مدرب 
منتخـــب إنكلترا الســـابق روي هودجســـون 
مدربـــا جديـــدا لكريســـتال بـــاالس فـــي عقد 
لســـنتني“. واســـتقال هودجســـون من تدريب 
منتخب إنكلترا في يونيو 2016 بعد اخلسارة 
التاريخية أمام إيسلندا 1-2 في نهائيات كأس 
أوروبـــا، ولم يشـــرف على أي فريـــق منذ ذلك 

احلني.
وقال مدرب كريســـتال باالس اجلديد ”أنا 
متحمس جـــدا للعودة إلى فريـــق لكرة القدم، 
مرت فترة طويلة منذ أن استمتعت باحلصص 
التدريبية اليومية“. وأشرف هودجسون على 
فـــرق عدة فـــي إنكلترا منها بالكبيـــرن روفرز 
وفولهام وليفربول ووست بروميتش البيون. 
وكان كريستال باالس قد أقال دي بوير بعد 
أن خســـر الفريق مبارياته األربع، حتى أنه لم 
يسجل أي هدف. وأصبح كريستال باالس أول 
فريق يخســـر مبارياته األربـــع في الدوري، إن 
كان املمتاز أو الدرجة األولى ســـابقا، من دون 
أن يســـجل هدفا منذ موســـم 1924-1925 حني 

حقق ذلك بريستون.

مانشستر يونايتد يخسر 

جهود بوغبا
} مانشسرت (إنكلرتا) - أملح البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
إلى احتمال غياب جنمه الفرنســـي بول بوغبا 
ألســـابيع جراء اإلصابة التي تعرض لها أمام 

بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا. 
واضطـــر مورينيـــو إلـــى إخـــراج بوغبا 
لتعرضـــه إلـــى إصابة في الفخـــذ، لكن هذا لم 
مينع مانشســـتر من حتقيق عـــودة قوية إلى 
دوري األبطـــال بالفـــوز بثالثيـــة للبلجيكيني 
مروان فياليني (بديل بوغبا) وروميلو لوكاكو 
وماركـــوس راشـــفورد. وقال مورينيو بشـــأن 
خطورة إصابة بوغبا ”ال أعرف ولكن من خالل 
خبرتي أعرف أنها إصابة عضلية، وأعتقد أن 
اإلصابة العضلية تبعدك عن اللعب ألسابيع“.

وتابع ”تبدو بالنســـبة إلـــي كأنها إصابة 
فـــي العضلـــة اخللفيـــة، ولكن لـــم أحتدث مع 
اجلهاز الطبي“. وأشـــار مورينيو إلى أن لديه 
اخليارات في وســـط امللعب للمبـــاراة املقبلة 
األحد ضد إيفرتون منها أندير هيريرا ومايكل 
كاريـــك وفاليني وماتيتش. وغاب مانشســـتر 
يونايتد عن دوري األبطال في املوسم املاضي 
حللوله خامســـا في الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
ثم أنهـــى املوســـم املاضي سادســـا لكنه عاد 
إلى املســـابقة القارية األم بفضل إحرازه لقب 

الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توقفت المفاوضات بين نادي 
أرسنال واأللماني مسعود أوزيل 

صانع ألعاب الغانرز لتجديد تعاقده. 
وتحدث أوزيل مع إدارة النادي، ووافق 

على تجديد عقده بشرط زيادة الراتب 
األسبوعي من 156 ألفا، إلى 252 ألفا 

إسترلينيا.

◄ أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ أن عملية بيع تذاكر مباريات 

مونديال 2018 ستبدأ اعتبارا من 
الخميس، على أن تتم عبر الموقع 

الرسمي حصرا. وتقام النهائيات بداية 
من 14 يونيو 2018 في 12 ملعبا.

◄ يظهر تيمو فيرنر، العب اليبزيغ في 
صدارة المرشحين لالنضمام إلى ريال 

مدريد، في ظل تألق المهاجم الشاب، 
ومعاناة الفريق الملكي بالخط األمامي. 

ولم يخف فيرنر رغبته في ارتداء قميص 
كبار األندية، وذكر بينها ريال مدريد.

◄ يعتزم برشلونة تغيير عادته عند 
تجديد عقد أندريس إنييستا. وسيعرض 

النادي اإلسباني على إنييستا مكافأة 
نهاية مسيرة عند تجديد عقده معه، 

وليست مكافأة تجديد عقد.

◄ رشح غوربان غوربانوف، مدرب 
كارباكا أغدام من أذربيجان، تشيلسي 
للفوز بدوري أبطال أوروبا. وانتصر 
تشيلسي بسداسية على كارباكا في 
المجموعة ذاتها، التي تعادل فيها 

أتلتيكو مدريد مع روما.

◄ فتح االتحاد األوروبي لكرة القدم 
تحقيقا مع سيليتك بعدما اقتحم مشجع 

أرض الملعب. ووجه االتحاد أيضا 
اتهاما لباريس سان جرمان بداعي 

أحداث جماهيره بملعب سيلتيك بارك 
خالل المباراة التي أقيمت في دور 

المجموعات.

باختصار

جوسيب ماريا بارتوميو:

ليو ميسي فريد من نوعه، 

إنه أفضل العب في تاريخ 

كرة القدم

البحث عن أرقام جديدة

أرسنال وميالن يبحثان عن انطالقة قوية في الدوري األوروبي

املهمة األصعب في دور املجموعات 

الـــذي  الفرنســـي  لليـــون  ســـتكون 

يستضيف املباراة النهائية، إذ وقع 

في مواجهة إيفرتون وأتاالنتا

◄



} لنــدن – عرفـــت مبيعات صنف مـــن العدس 
األخضر الفرنســـي مؤخـــرا ارتفاعا كبيرا في 
بريطانيـــا، حيث تحول األميـــر جورج الثالث 
فـــي ترتيب خالفة العرش البريطاني بعد جده 
األمير تشـــارلز ووالده األمير وليام، رغما عنه 
إلى سفير له منذ إدراج طبق مكون أساسا من 
هذا العدس ضمـــن قائمة المأكوالت المختارة 

بعناية له في مدرسته اإلعدادية الجديدة.
وتحـــول األمير جورج صاحب الســـنوات 
األربع، رغما عنه إلى ســـفير الطبق الفرنسي 
التقليدي، وذلك بعد نشـــر صحيفة دايلي ميل 
البريطانية قائمة الطعام في مطعم المدرســـة 
التي بدأ األميـــر بارتيادها أخيرا، وهي تضم 
طبقـــا من العـــدس أصله من منطقـــة بوي أن 
فوليه في وســـط فرنســـا يعرف باسم ”عدس 
بوي األخضـــر“، وقد ُســـجل إقبـــال كبير من 

البريطانيين على هذا الطبق.
وبـــدأ األميـــر جـــورج عامه الدراســـي في 
السابع من سبتمبر الحالي في مدرسة ساينت 
توماس باترسي الخاصة في لندن. وتبلغ كلفة 
التعلم في هذه المدرســـة حوالي 20 ألف يورو 
سنويا، كما أن الطاهي المسؤول عن تحضير 

الطعام للتالمذة فرنسي.
وقـــال أنطوان فاســـنر وهو رئيس شـــركة 
ســـاباروت ومتخصص في الخضـــر المجففة 

في منطقة هوت لوار الفرنســـية لوكالة األنباء 
الفرنســـية ”ســـجلنا طلبات كثيرة من زبائننا 
في بريطانيا منذ نشـــر المقـــال خصوصا من 
جانب أصحاب المطاعم. باعة الجملة يتلقون 

سيال من االتصاالت“.
وَأضاف فاسنر الذي تصّدر شركته حوالي 
50 بالمئـــة مـــن إنتاجها من العـــدس األخضر 
إلى الخـــارج بينهـــا 10 بالمئة إلـــى إنكلترا، 
”هـــذا ’تأثيـــر النجوم‘ الـــذي يتجلـــى بمجرد 
ظهـــور شـــخصية مهمة مع منتـــج معين. كما 
ســـلط هذا األمر الضوء بشكل رائع على طبق 
عدس بـــوي في إنكلترا التـــي تمثل ثاني أهم 
سوق لدينا بعد فرنسا. إضافة إلى أن إحداث 
ضجـــة بفضل نوع من الخضـــر المجففة غني 
بالبروتينات النباتية وأمير صغير في الرابعة 

من العمر أمر سليم للغاية“.
ووصل األمير جورج بصحبة والده األمير 
وليام في  يومـــه األول الخميس الماضي إلى 

مدرسة خاصة جنوب غربي لندن.
واستقبلت هيلين هاســـليم مديرة مدرسة 
تومـــاس باتيرســـي االبتدائيـــة، األميـــر قبل 
دخول حجرة الدراسة المخصصة لالستقبال، 

حسبما أفادت العائلة الملكية.
ونشر قصر كنسينجتون، مقر إقامة األمير 
وليـــام في لندن، صورا علـــى اإلنترنت لألمير 

جورج وهو فـــي طريقه إلى المدرســـة بالزي 
األزرق الداكن.

ولم تتمكن والـــدة األمير كيت ميدلتون من 
الذهاب معه في يومه األول بالمدرسة، نظرا ألن 
دوقة كامبريدج تعاني مـــن المتاعب الصحية 
المصاحبة للمراحل األولـــى من الحمل، حيث 

ينتظر وليام وكيت مولودهما الثالث.
وتقول المدرسة عن نفسها إنها ”مكتظة 
ومزدهرة وهادفة وتعلـــم 560 طفال وطفلة 

أعمارهم تتراوح بين 4 و13عاما“.
وكتبـــت المدرســـة في موقعهـــا على 
اإلنترنت ”نأمل أن يمر تالميذنا في ســـن 

مبكرة بفرص وتحديات قيادية“.
وترتبط المدرســـة، التـــي تضم ثالث 
غرف دراســـة الســـتقبال التالميذ الجدد 
تضم كل منها 20 طفـــال، بثالث مدارس 
أخرى تحمل اســـم تومـــاس في مناطق 

راقية جنوب غربي لندن.
وتزوج األميران وليام وكيت في حفل 
أسطوري عام 2011. وتزاحم المصورون 
بعـــد عامين أمـــام مدخل المستشـــفى 
لتســـجيل لحظة ميالد جورج ثم بعدها 
بعامين وصلت شقيقته تشارلوت، ومنذ 
ذلك الحين ظهر جورج وتشـــارلوت على 

أغلفة الكثير من المجالت.
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} بيــزا (إيطاليا) – لم تظهـــر أي عالمات توتر 
علـــى الروبوت يومي وهو يرفع عصاه ليقود 
أوركســـترا لوكا فيلهارمونيك خلف التينور 

اإليطالي الشهير أندريا بوتشيلي.
وظهـــر الروبوت، الذي يملك ذراعين وهو 
من تصميم شـــركة إيه.بي.بي السويســـرية، 
للمرة األولى في مســـرح فيردي بمدينة بيزا 
لالحتفـــال بالمهرجان الدولـــي األول ألجهزة 

اإلنسان اآللي.
وقال أندريا كولومبيني قائد األوركسترا 
”كان علينا في األســـاس أن نجد الوقت لنفهم 
حركاته. عندما استطعنا ذلك أصبح كل شيء 

سهال جدا“.
وأضاف إنـــه ”رائع حقـــا. وكان الفنيون 
رائعيـــن ألنهم جعلوا كل شـــيء يســـير على 
أكمل وجه خاصة طول وســـرعة الحركة وهو 

أمر غاية في األهمية“.
وتعلم يومي كل الحركات من كولومبيني 
الذي لـــم يحـــرك ذراعيـــه خـــالل التدريبات 
حتى يتمكـــن الكمبيوتر من حفـــظ الحركات 
الصحيحة. وال يمكن للروبوت أن يرتجل وأي 
تغيير غير متوقع في إيقاع الموسيقيين كان 

يمكن أن يفسد الحفل.
واســـم يومي مشتق من عبارة يو آند مي 
باإلنكليزيـــة. وقد قاد األوركســـترا في ثالث 
مقطوعـــات من بيـــن 18 مقطوعـــة قدمها في 
الحفل ومن بينها لحن فيردي الشهير (الدونا 

إي موبليه) من أوبرا ريجوليتو.
يقـــود  روبـــوت  أول  يومـــي  ويعتبـــر 
األوركســـترا، لكنه لم يكـــن أول من دخل عالم 
الموســـيقى فقـــد ســـبقه الروبوت شـــيمون 

بتأليـــف المقطوعات الموســـيقية وتلحينها 
وعزفها.

ووفقا للموقع اإللكتروني ســـاينس ديلي 
والتكنولوجيا،  العلميـــة  باألبحـــاث  المعني 
فـــإن فريقا من الباحثين فـــي معهد جورجيا 
للتكنولوجيـــا بالواليـــات المتحـــدة، ابتكـــر 
تأليـــف  بمقـــدوره  أذرع  بأربـــع  روبوتـــا 
المقطوعات الموســـيقية وعزفها بنفسه على 

آلة الماريمبا الموسيقية.
وقـــام فريق الدراســـة بتغذيـــة الروبوت 
شيمون بقرابة خمســـة آالف أغنية كاملة، ما 
بين مقطوعات للموسيقار بيتهوفن وأغنيات 
لفريق البيتلز والمغنية ليدي غاغا والمطرب 
مايلـــز ديفيز، عـــالوة على أكثر مـــن مليوني 

نغمة ولحن غنائي مختلف.
ولم يساعد أي بشـــر الروبوت في تأليف 
أو عـــزف الموســـيقى التي يقـــوم بتأليفها. 
مقطوعتيـــن  تأليـــف  الروبـــوت  واســـتطاع 
موسيقيتين يصل طول كل واحدة منهما إلى 

حوالي ثالثين ثانية.
ويقـــول طالب الدكتوراه ماســـون بريتان 
الـــذي ظل يدرب الروبوت شـــيمون على مدار 
ســـبع ســـنوات إنه ”بمجرد تعليـــم الروبوت 
الدرجـــات األربـــع على الســـلم الموســـيقي، 
أصبـــح بإمكانه ابتـــكار مفاهيم موســـيقية 

خاصة به بل وتأليف مقطوعات موسيقية“.
وأكد بريتــــان أن هذه هي المــــرة األولى 
التي يســــتخدم فيها روبــــوت تقنيات التعلم 
العميــــق في تأليف الموســــيقى، موضحا أن 
الروبــــوت شــــيمون يفكر مثل الموســــيقيين 
البشــــر وهو يعزف األنغــــام واأللحان، حيث 

أنــــه يركــــز على التركيــــب الكلــــي للمقطوعة 
الموســــيقية بــــدال مــــن التركيز علــــى اللحن 

التالي الذي سوف يعزفـه.

كما ســـبق أن اخترع باحثـــون أميركيون 
ذراع روبـــوت يبلغ طولها نحو قدمين ويمكن 

أن ُتَعَلق بكتف الموسيقي.

وتساعد هذه الذراع الصناعية في إضافة 
طبلة ثالثة لعازفـــي الفريق. وصممت بحيث 

تتعرف على موقعها باستمرار.

يومي هو روبوت جديد يدخل عالم املوسيقى من خالل جتربة أولى ومتفردة عمن سبقه 
من الروبوتات، وذلك من خالل قيادة أوركسترا احتفاال باملهرجان الدولي األول ألجهزة 

اإلنسان اآللي.

التحكم آليا في اإلنسان

األمير جورج سفير لطبق فرنسي تقليدي في بريطانيا

} هل تنام الشـــعوب كما نـــام أهل الكهف 
قرونـــا؟، وهل من مؤشـــرات علـــى نومها؟ 
ومتـــى تســـتيقظ لتـــرى مـــا حـــّل بها من 
طوفانات، ومن كوارث؟، وكيف تتعامل مع 
الزمن الذي صحت فيه حينها؟ وكم يسمح 
التأريخ في ظل جتاربه بوقت لنومها؟

ومن يأذن على استيقاظها؟
وللذين يجدون في ما تقدم تهوميات أو 
تســـاؤالت ليســـت في محلها، من حقهم أن 
يعترضـــوا نظريا، لكـــن احلاصل علميا أن 
بعض اجلماعات واألقوام والشعوب متوت 
ســـريريا أمام حتديات فرضـــت عليها وقد 
تركن لنوم يطول أو يقصر، معنويا وعقليا.

الشـــعوب غيـــر املواكبة ملـــا يحدث من 
حولهـــا، واملتغيـــرات التـــي تتســـارع في 
ميادين عديدة، وهي ال تراها فإنها غائبة أو 
مغيّبة، أو هي تفضل أن تتدثر كي ال تراها 
أو تسمع فيها ألنها غير قادرة على مواكبة 
ما يحدث اليوم في علوم اجلينات واألقمار 
الصناعيـــة واكتشـــاف الكـــون والكواكب، 
واملســـابير التـــي تغزو الفضـــاء وصناعة 
وسواها  الوراثية  والهندســـة  الصواريخ، 
مما يشغل العالم، ال يهم الكثير من األقوام 
على ما يبدو وال يجدون فيه ما يثيرهم بل 
يبدون غير مهتمني أصال مبا يحدث وكأنه 
يحدث في غير كوكبهـــم أو أزمانهم، هناك 
شـــعوب الهية باخلزعبـــالت والتهوميات 
غيـــر مهتمة لنتائج مختبـــرات غيرها، وال 
تدرك أن ذلك قد يهددها ويزلزل األرض من 
حتتهـــا أو يجعلها تنقرض، والغريب أنها 
ال تنتج حتى طعامها أو شرابها، إن بعض 
االكتشافات واملخترعات تقلب حياة الناس 
قطعا ســـواء فـــي اخلير أو الشـــر، فكم من 
أقوام ال تعرف بعد ماذا نستخدم اليوم من 
مخترعات تســـّهل حياتنـــا، نحن الذين َمّن 
الله علينـــا أن نعيش ببلدان تواكب العالم 
في وقت ال يعـــرف الكثيرون أن احلكومات 

وجدت من أجل توفير اخلدمات للناس.
وأن أوقـــات العمل يحكمهـــا القانون، 
وأن الرواتـــب تدفع للموظفني عبر البنوك، 
وأن الهواتـــف ال متنح إال بوثيقة رســـمية 
كي يحســـن األشخاص اســـتخدامها، وأن 
الشرطة في خدمة الشعب. وأن التعليم حق 
للجميع بل يفرض علـــى العائلة واملجتمع 
أن يعلمـــوا أوالدهـــم، وأن مـــن واجبـــات 
الدولة توفير األمن واألمان، وفرض احترام 
جوازها كوثيقـــة تعريفية دالة للشـــخص 
أينما حّل وارحتل وال ميزقه عند أول حدود 

يدخلها ليصبح الجئا!
وأن الدولة ال تكرس نفســـها للغيبيات، 
عـــن  اخلارجـــني  وتقاتـــل  للســـرقات،  وال 
القانون وال تؤســـس امليليشيات بل تدرب 
أبناءها للدفاع عن وجودها في مؤسستها 

النظامية.
أليس أن بعض البلدان ال تعرف كل ذلك 
وتكتفي ببناء الســـجون، وخيام الالجئني 
الذيـــن يتكاثرون كل يـــوم، وتفقد املليارات 
في نزف مســـتمر، وتشـــتري إبـــر مورفني 
ليناموا أو يلطموا على حظهم العاثر؟

صباح العرب

متى يستفيقون؟

صباح ناهي

شاركت جوليا روبرتس إلى جانب عدد من كبار مشاهير هوليوود من بينهم جورج كلوني وليوناردو دي كابريو وتوم 
هانكس وبيونسيه وجاستن بيبر وديمي لوفاتو في حملة تبرعات عبر التلفزيون لفائدة ضحايا إعصار إيرما، التي كانت 

بعنوان {يد في يد} واشتملت على أغان ملهمة وقصص للناجين خالل الكوارث المدمرة. 

E

روبوتات تقود األوركسترا وتعزف الموسيقى إلمتاع البشر

} تكســاس (الواليات المتحدة) – قام أســـتاذ 
مـــن جامعة تكســـاس بمـــد يد العـــون إلحدى 
طالباتـــه التي لـــم تجد جليســـة لطفلها أثناء 
حضورها المحاضرات، حيث ألقى محاضرته 

وهو يحمل طفلها بين ذراعيه.
وقالـــت الطالبة آشـــتون روبنســـون إنها 
أرســـلت بريـــدا إلكترونيـــا ألســـتاذها هنري 
موسوما تخبره فيه بأنها ستتوقف عن ارتياد 
الجامعة لمدة فصل دراسي كامل، بسبب عدم 
تمكنها من العثور على جليســـة أطفال البنها 

إيميت.
وفوجئت روبنسون برد األستاذ الذي طلب 
منها إحضار طفلها معهـــا إلى الجامعة. وقد 
نشرت األم تسجيال مصورا يظهر البروفيسور 
موسوما وهو يحمل طفلها إيميت بين ذراعيه 

أثناء إلقائه للمحاضرة.
وأفـــادت روبنســـون معلقة علـــى ما حدث 
معهـــا ”يعتبر كوني أما وحيـــدة، أمرا صعبا 
وتحديا كبيرا بالنســـبة إلي، إال أن أشخاصا 
متفهمين مثل البروفيســـور موسوما يجعلون 
األمر أكثر ســـهولة بالنســـبة إلى طالبة ترغب 
بالتخـــرج من أفضـــل الجامعات فـــي العالم، 

ويدفعونها لتفوق أيضا“.
وبحســـب مـــا ورد فـــي موقع يـــو بي آي 
اإللكترونـــي، فإن الكثير مـــن متابعي الفيديو 
أشادوا بالتصرف اإلنساني للدكتور موسوما، 
بمـــن فيهم رئيـــس جامعة تكســـاس الدكتور 

مايكل ك. يونغ.

أستاذ يلقي محاضرته 
وهو حامل لطفل طالبته

لى المدرســـة بابالزلزيي

م منن ير كيت ميدلتتون
بالمدرسة، نظظرارا أل ألنن ل
ن المتاعب الصحييةة
ححيث  ــى من الحمل،

هما الثالث.
كمكتظة سسها إنها ”
طفال ووطفلفلةة 5600

111عاما“.
على  موقعهـهـــــاا ي
ميذنا في ســـن

يادية“.
تـــي تضم ثالث
التالميذ الججدجدد 
بثالث مداررسس
س في مناططقق

حفحفلل وكيت في
م المصورون

المستشـــفى 
ورج ثم بعدها 
شارلوت، ومنذ
ولوت علعلىى شـــار

ببريو وتومم 
ما، اللتتي كااننتت 
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