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أمحد أبودوح

} لنــدن – اتفـــق معارضون قطريـــون في أول 
مؤمتر من نوعه يعقد ملناقشـــة أزمة احلكم في 
قطر، علـــى أن احلل الوحيد يكمـــن في عملية 

تغيير لرأس السلطة في الدوحة.
وعزز حضور سياسي غربي رفيع جللسات 
مؤمتـــر ”قطر من منظـــور األمن واالســـتقرار 
الدوليـــني“ من أهمية إجماع املعارضة القطرية 
على التغيير السياسي، إذ استطاعت املعارضة 
أن تفاجئ السلطات القطرية بحشد سياسيني 
رفيعـــي املســـتوى مـــن مســـؤولني حاليـــني 
وســـابقني، ممـــن دعمـــوا مبـــادرة املعارضة 
بضرورة التوصل إلى صيغة ميكن من خاللها 
وضع التغيير على مســـار أكثر شـــمولية من 
إجبـــار قطر على قطع عالقاتها مع التنظيمات 
اإلرهابيـــة، وقالـــوا إن املصاحلـــة مـــع دول 

املقاطعة غير ممكنة قبل حتقيق ذلك.
وفـــي قاعة كبرى في فندق انتركونتيننتال 
الواقع شرق لندن، احتشد مراسلون من وسائل 
إعالم عدة لنقل وقائع املؤمتر، الذي ســـيكون 
نقطة حتول في نظرة الغرب عموما لدور قطر 
في خلق فجوة واســـعة بني دول اخلليج التي 
ينظـــر إليها في بريطانيـــا والواليات املتحدة 
كعمود اســـتقرار جيواستراتيجي، في منطقة 

تضربها النزاعات.
وقال خالد الهيل املنســـق العام للمعارضة 
القطريـــة فـــي كلمـــة االفتتـــاح إن الســـلطات 
القطرية ســـعت إلفشـــال عقد املؤمتر في لندن، 
وإنهـــا دفعـــت ألجل ذلـــك الرشـــاوى، وأعدت 
تقاريـــر إعالميـــة مختلقـــة لتشـــويه املؤمتر 

والشخصيات احلاضرة.
وأشـــار الهيـــل إلـــى أن الدوحـــة دفعـــت 
بعـــض  إلثنـــاء  وهميـــة  طوعيـــة  مبنظمـــات 
الضيوف عن املشـــاركة، ووصل األمر إلى حد 

إصدار الوعود والتهديدات.
وأضاف أن القطريني املشاركني في املؤمتر 
جـــاؤوا إلى هنـــا للقـــول إن الوقـــت قد حان 
للتغيير ملصلحة قطـــر ومصلحة املنطقة ككل، 
مشـــددا على أن املؤمتر ســـيكون حدثا فاصال 

في مستقبل قطر.
ووعـــد بعقـــد مؤمتـــر جديـــد للمعارضة 
القطرية يناقش اســـتضافة قطر لكأس العالم 
2022 وفضح املمارســـات غير اإلنسانية التي 
تنتهجها الســـلطات مـــع العمالـــة التي تقوم 

بتشـــييد املالعب، بغية تقـــدمي صورة حقيقية 
لعشاق كرة القدم عما يجري في قطر.

وقـــال محمد بـــن جـــالب املري إنـــه جاء 
خصيصا مـــن الدوحة من أجـــل احلديث إلى 
اجلمعيات احلقوقية عن مشكلة قبيلة الغفران 
التـــي تنتمـــي إلى قبيلة بني مرة، كاشـــفا عن 
أنه تلقـــى عدة اتصاالت من داخـــل قطر أثناء 

جلسات املؤمتر بهدف ثنيه عن احلديث.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من أبناء الغفران 
مت ســـحب اجلنسية القطرية منهم، على الرغم 
من مشـــاركتهم في حرب اخلليـــج الثانية في 
صفوف اجليش القطري، ومت هذا على مراحل 
خالل العقد املاضي مرورا بعامي 2005 و2006، 
كمـــا مت قطـــع األرحام ومنـــع تواصـــل أبناء 

القبيلة مع امتدادها في السعودية.
وناشـــد املـــري العاهـــل الســـعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز التدخل وحل املشـــكلة، 
كما ناشـــد األمم املتحدة التي قال إنها تخلت 

عن أبناء قبيلة بني مرة متاما.
واعتبر املستشـــار علي الدهنيم، املعارض 
القطـــري واملوظـــف الســـابق فـــي املخابرات 
القطريـــة، أن ”النظـــام الدكتاتـــوري حرق كل 
أوراقه عندما قرر التحالف مع تركيا وإيران“.

مـــن  بريطانيـــون،  سياســـيون  وأكـــد 
بينهـــم عضـــو البرملـــان دانيال كافشنســـكي 
والدبلوماســـي وزعيـــم حـــزب الدميقراطيني 
األحرار الســـابق اللورد بادي اشداون، خشية 
قطر من انعقاد هذا املؤمتر، وتلقيهم تهديدات 
ومضايقات مـــن منظمات مدعومة من قطر من 

أجل ثنيهم عن احلضور.
وما كانت قطر تخشى منه وقع بالفعل، إذ 
خلـــق املؤمتر توافقا دوليا على ضرورة وضع 
حد للممارســـات القطرية، كما وجه احلضور 
رســـائل عدة إلى احلكومات الغربية، مطالبني 

بإعادة النظر في عالقاتها مع الدوحة.
وذكر قادة عســـكريون أميركيون سابقون 
أن قطـــر بدأت تقامر عبر تعزيـــز عالقاتها مع 
إيـــران، وأن ذلك من املمكن أن يقود إلى تفكير 
واشـــنطن في نقل قاعدة العديد االستراتيجية 
من األراضي القطرية إلى دولة خليجية أخرى.
ويقـــوم املنطـــق الـــذي بـــدا ســـائدا بني 
السياســـيني واملتحدثـــني وأعضـــاء مجلـــس 
العمـــوم البريطانـــي علـــى ضـــرورة إيصال 
شـــعور باقتراب حتقـــق العزلـــة الدولية على 
قطر إن لـــم تأخذ مخاوف دول اخلليج األمنية 

واالستراتيجية على محمل اجلد.
وكان من بني من روجوا لهذه الفلســـفة في 
التعامل مع قطر جيمس روبني املتحدث باسم 
البيت األبيض في عهد الرئيس األميركي بيل 
كلينتون، الـــذي قال إن قطـــر بدعمها لتنظيم 
اإلخوان املسلمني تسببت في شرخ في عالقات 

الغرب بالدوحة، ”واآلن بـــات علينا أن ندرس 
كيف متكنت هذه الدولة الصغيرة من القضاء 

على وحدة حلفائنا في املنطقة“.
وعبر اجلنرال تشـــارلز تشك والد، النائب 
الســـابق لقائد القوات األميركيـــة في أوروبا 
عن اعتقاده بأن املسؤولني في واشنطن بدأوا 
بالفعل إعادة التفكير في دور قاعدة العديد في 

قطر، ونقلها إلى دولة أخرى في اخلليج.
على  وقـــال والد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
هامش جلســـات املؤمتر ”علينا أن نســـتطلع 
واإلمـــارات  والكويـــت  الســـعودية  رؤى  أوال 

والبحرين حول تغيير موقع القاعدة أوال“.
وأضـــاف أن األميركيني إلى اآلن ال يريدون 
نقـــل القاعدة بالنظـــر إلى الدور الـــذي تلعبه 
في مكافحة اإلرهاب في ســـوريا وأفغانستان 
والعراق، لكـــن النقاش الدائـــر خصوصا في 
البنتاغون يوحي بأنهم سيتخذون هذا القرار 

إذا ما شعروا بضرورة ذلك.
وبـــدا واضحـــا أن املســـؤولني األميركيني 
السابقني املشاركني في املؤمتر يعبرون بشكل 
واضـــح عن مزاج أميركي عـــام معارض للعبة 

التـــي تعتمدها الدوحة برهانها على جماعات 
إسالمية متشددة، وأن أي مصاحلة ال ميكن أن 

تتم دون فك ارتباطها بهذه اجلماعات.
ويعتقد دوف زاخيم النائب السابق لوزير 
الدفـــاع األميركـــي أن هـــذه األزمة ســـتنتهي 
باملصاحلـــة، لكنه أكـــد أن ال إمكانية لتحقيق 
هـــذه املصاحلة إال عبـــر إثبات قطـــر أنها قد 
قطعـــت كل عالقاتهـــا مـــع اجلماعـــات التـــي 
تزعزع اســـتقرار جيرانها، كاإلخوان املسلمني 

والقاعدة وتنظيمات جهادية أخرى.
إن  وقـــال زاخيم فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
“قطر قامـــت بإحداث ثغـــرة كبيرة فـــي بنيان 
مجلس التعـــاون اخلليجي الصلب“، مشـــيرا 
إلـــى أنها تعتقـــد بأن التحالف مـــع إيران من 
املمكـــن أن يحميهـــا من تبعات ســـلوكها على 

املستوى اإلقليمي، وهذا غير صحيح.
وكان أالن ميدوزا مؤسس ومدير مؤسسة 
هنري جاكســـون سوســـايتي أكثر حزما حني 
قـــال إنه ”عندمـــا يحدث االنقســـام في منطقة 
نعتبرها استراتيجية بالنســـبة إلينا، بسبب 
دعم اإلسالميني، علينا أن نتوقف وجنعل قطر 

تفهم أن عالقتها باإلخوان املسلمني من املمكن 
أن تكلفها الكثير“.

ومع تقـــدم الوقت بدأت قطـــر تفقد فاعلية 
األدوات التـــي تدير بها األزمـــة، وخاصة قناة 

اجلزيرة التي حتولت إلى عبء على الدوحة.
واعتبر محمد فهمي، الصحافي الســـابق 
فـــي قنـــاة اجلزيـــرة اإلنكليزيـــة، أن مشـــكلة 
القنـــاة تكمن فـــي حتولها من وســـيلة إعالم 
إلى جـــزء من اللعبة السياســـية، كاشـــفا عن 
أن ”الصحافي الســـابق في مكتـــب القناة في 
بيروت علي هاشـــم كان شاهدا على أن القناة 
مّدت جماعات متشددة في ليبيا مبعدات تقنية 
مببلغ خمســـني ألف دوالر كي تتمكن من البث 
مـــن داخل املعركـــة من زاويـــة حتريرية تخدم 

مصالح تلك اجلماعات“.
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} بغداد  - تكتســـب جلســـة برملان كردستان، 
املقـــررة اليـــوم اجلمعـــة، أهمية كبيـــرة، بعد 
قرار مجلـــس النواب العراقـــي، إقالة محافظ 
كركـــوك، جنم الدين كرمي، علـــى خلفية موقفه 
الداعم الســـتفتاء إقليم كردستان املقرر في 25 
من الشـــهر اجلاري، ما وّحـــد مواقف مختلف 
األطراف الكردية حوله في حلظة توافق نادرة.

وكشـــفت مصـــادر سياســـية فـــي أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، عن أن البرملان 
الكردي، رمبا ميثل أحد احللول القليلة إليجاد 
مخرج لهذه األزمة، من خالل الطلب من رئيس 

اإلقليم مسعود البارزاني، تأجيل االستفتاء.
وتقـــول املصـــادر، إن هنـــاك نقاشـــا فـــي 
كردســـتان حاليا، بشـــأن تبعـــات املضي نحو 
االســـتفتاء، وما ميكن أن يقـــود إليه من ردود 

أفعال حادة في بغداد.

وهنـــاك مقربون مـــن البارزاني، على غرار 
وزير املالية السابق هوشيار زيباري، يدفعون 
نحو التصعيد مع بغداد، وفقا لذات املصادر.

ويقول سياســـيون أكراد، إن جلسة برملان 
كردســـتان، املقررة اجلمعة، اكتســـبت أهمية 
كبيـــرة، إذ رمبا تشـــهد الكشـــف عـــن موقف 
األحزاب الكردية من ملف االســـتفتاء، وما إذا 

كان سيتحقق في موعده احملدد أم سيؤجل.
وفي اجتماع ضم البارزاني في أربيل، مع 
ســـفراء 6 دول كبرى، بينها الواليات املتحدة، 
فضال عـــن ممثل األمني العام لـــألمم املتحدة، 
اخلميس، قالت رئاســـة إقليم كردســـتان، إنها 
تســـلمت مقترحـــا دوليـــا، ليكـــون بديال عن 
االستفتاء، مشـــيرة إلى أن رئيس اإلقليم وعد 
بتدارســـه مع األحـــزاب الكرديـــة، والرد عليه 

قريبا.

ووفقـــا ملصـــادر ”العـــرب“، فـــإن ”املقترح 
البديـــل الـــذي تتحدث عنـــه رئاســـة اإلقليم، 
رمبا يتمثل في تأجيل االســـتفتاء ملدة عامني، 
مقابل ضمانات دولية بأن تلتزم بغداد بتنفيذ 

جانبها من االلتزامات السياسية واملالية“.
وتشير املصادر، إلى أن ”هذه الصيغة رمبا 
تعرض من قبل برملان كردســـتان، على رئيس 
اإلقليم، خالل جلسة اجلمعة، على شكل طلب، 

حلفظ ماء وجه البارزاني“.
اســـتئناف  الكرديـــة،  األحـــزاب  وقـــررت 
عمـــل املجلس التشـــريعي فـــي اإلقليـــم، بعد 
تعطيلـــه عامني، بســـبب أزمة مشـــروع قانون 
رئاســـة اإلقليم، ومنـــع احلـــزب الدميقراطي 
الكردســـتاني، بزعامـــة مســـعود البارزانـــي، 
رئيس البرملان الكردســـتاني، من دخول مدينة 

أربيل.

وصوت مجلس النواب العراقي، على قرار 
بإقالة محافظ كركوك من منصبه، بسبب دعمه 
اللتحاق محافظته باســـتفتاء إقليم كردستان، 

على حتديد املصير.
وأدانت رئاســـة إقليم كردســـتان بـ“شدة“ 
قـــرار إقالـــة محافظ كركوك، فيمـــا اعتبر جنم 

الدين كرمي أن قرار البرملان العراقي باطل“.
ويعيـــش فـــي محافظـــة كركـــوك الغنيـــة 
بالنفـــط، خليـــط قومـــي وديني يعقـــد عملية 
التوافق السياســـي، الذي تركن إليه األحزاب 

في مناقشة القوانني والقرارات.
ولم تشـــهد كركـــوك، أي انتخابات محلية 
منذ العام 2005، بسبب فشل البرملان العراقي، 

في التوّصل إلى صيغة قانون بهذا الشأن.
واستندت احلكومة العراقية، إلى نص في 
قانون احملافظات غير املنتظمة في إقليم، الذي 

مت تشريعه العام 2008، للطلب من البرملان إقالة 
محافظ كركوك، املتهم بتجاوز صالحياته.

وأمـــام احملافظ مـــدة 15 يومـــا للطعن في 
القـــرار، فـــي حني تلتـــزم احملكمـــة بالبت في 
الطعـــن خالل 30 يوما، تعـــّد خاللها احلكومة 

احمللية لكركوك مكلفة بتصريف األعمال.
لكـــن مراقبني فـــي بغـــداد، يتوقعـــون أال 
يلتزم محافظ كركوك الذي ينتمي إلى االحتاد 
الوطني الكردستاني، بزعامة جالل الطالباني، 
بقرار اإلقالـــة، مدعوما من قبـــل زعيم احلزب 
الدميقراطي الكردستاني، الذي يشغل منصب 

رئيس اإلقليم، مسعود البارزاني.
ويقول هؤالء، إن ســـلطة الدولة غائبة عن 
محافظـــة كركوك منـــذ عدة أعـــوام، وقد تعزز 
هذا الغياب، باجتيـــاح تنظيم داعش حملافظة 

نينوى املجاورة، صيف 2014.

البحث عن مخرج ألزمة االستفتاء يعيد الحياة لبرلمان كردستان بعد عامين من التجميد

جيمس روبين
دعم اإلخوان المسلمين 

تسبب في شرخ في 
عالقات الغرب بقطر

الجنرال تشارلز تشك والد
واشنطن تعيد

 التفكير في دور قاعدة 
العديد بقطر

حان وقت التغيير ملصلحة قطر

[ {نحب اليهود} حملة عالقات قطرية 
في أميركا

[ مليون متفاعل مع 
#مؤتمر_المعارضة_القطرية

ص ٣، ٩، ١٩

قطر تحت ضغط المعارضين والمقاطعة



} أســتانة  - اقتربت روسيا وإيران وتركيا من 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن إقامة منطقة خفض 

تصعيد رابعة في محافظة إدلب.
ويطـــرح احلديث عن هذا االتفـــاق الذي قد 
يتم اإلعالن عنه في ختام اجلولة السادســـة من 
احملادثات املنعقدة حاليا في أســـتانة، أســـئلة 
كثيـــرة من بينهـــا ما هـــو مصير جبهـــة فتح 
الشام (النصرة سابقا قبل إعالنها فك االرتباط 
التنظيمـــي بالقاعدة) التي تســـيطر اليوم على 

احملافظة احلدودية مع تركيا؟
وقـــال ألكســـندر الفرنتييف رئيـــس الوفد 
الروســـي في أســـتانة للصحافيـــني، اخلميس 
إن الـــدول الثالث تناقـــش تفاصيل االتفاق في 

العاصمة الكازاخية.
وأضـــاف ”مهمتنـــا الرئيســـية فـــي هـــذا 
االجتمـــاع الدولي اخلاص بســـوريا هي وضع 
اللمســـات النهائية وإقامة أربـــع مناطق لعدم 
التصعيـــد“. وتابع ”اقتربنا جـــدا من التوصل 

إلى اتفاق على إقامة هذه املناطق األربع“.
ولفـــت الفرنتييـــف إلى إنه مـــن املرجح أن 
يشـــمل االتفاق نشر مراقبني -مثل رجال جيش 
وشـــرطة- في املناطق األربـــع وبالتحديد على 

حدودها.
والســـيناريو األقرب إلى التطبيق في إدلب 
هو تقسيمها لثالث مناطق األولى وهي املنطقة 
احلدودية مع تركيا ســـتتولى اإلشـــراف عليها 
أنقرة، والثانية تلـــك الواقعة مبحاذاة املناطق 
التي يســـيطر عليها النظام وسيشـــرف عليها 
الـــروس واإليرانيـــني فيما املنطقة الوســـطى 
ســـتحصر جبهـــة فتح الشـــام التي ســـتضطر 
إما لالستســـالم وحل نفســـها وإما احلرب مع 

الطرفني، واخلياران أحالهما مر.
وانطلقـــت اخلميس فـــي أســـتانة اجلولة 
السادســـة مـــن املفاوضـــات حـــول التســـوية 
وتركيـــا  روســـيا  برعايـــة كل مـــن  الســـورية 
وإيـــران ومبشـــاركة ممثلني عن قـــوى إقليمية 

أخرى وغربية على رأســـها الواليـــات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا.

وكانـــت لقـــاءات على مســـتوى اخلبراء قد 
عقـــدت األربعـــاء، بني ممثلـــي الـــدول الثالث 

الراعية للمفاوضات.
وانتهـــت اجلولة الســـابقة مـــن محادثات 
الســـالم السورية في أستانة في يوليو املاضي 
دون التوصـــل إلـــى اتفاق بعـــد أن أبدت تركيا 

اعتراضات.
وجتري روسيا وإيران وتركيا محادثات في 
كازاخســـتان منذ يناير واجتماع هذا األسبوع 

هو اجتماعهم السادس، والقبل األخير.
ويعتبر التوصل إلـــى اتفاق حول محافظة 
إدلـــب إجنازا كبيرا بالنظر إلى ما تشـــكله هذه 
احملافظـــة من نقطة خالف بـــني القوى الثالث، 

وكانت السبب في انهيار اجلولة املاضية.
ويرى معارضون سوريون أن ما يجري في 
أستانة ال يعدو كونه توافقا حول تقاسم الكعكة 
السورية، قبل إسدال الستار على الصراع الذي 
شـــارف عامه الســـابع وأدى إلـــى مقتل اآلالف 

وتهجير املاليني من املدنيني.
ويقول في هـــذا اإلطار الكاتـــب الصحافي 
املختـــص بالشـــأن الســـوري مؤيـــد اســـكيف 
لـ“العـــرب“، ”أعتقد أن ما يحدث في أســـتانة ال 
ميكن أن يصب في صالح الشـــعب السوري، ما 
يجري هناك ال عالقة له مبصاحلنا وبقضيتنا، 
فهو منبـــر لتوزيع أرباح وجني مكاســـب على 
مســـتوى إقليمي ودولي لسياســـات قاموا بها 
أدت إلى تدمير سوريا واإلبقاء على بشار األسد 

متربعا عليها“.
واعتبـــر اســـكيف أن ما يجـــري تداوله عن 
اتفاق في إدلب ميهد لسوريا مفتتة ومنهكة وال 
مستقبل لها غير املزيد من النزاعات واحلروب 

في املستقبل.
وحّذر من أن ”مســـتقبل إدلـــب ينذر بكارثة 
في حال اســـتمر العبـــث بدميوغرافيتها وهذا 
ينطبق على بقية املناطق في ســـوريا وأستانة 
تشـــرعن كل عمليـــات التهجير التـــي حصلت 
في الســـابق وذلك مبســـاهمة الدول الضامنة 
واألطراف املســـلحة التي لم تكـــن في مجملها 
ممثال للشعب السوري وتطلعاته وحاليا تقوم 

بالتفاوض نيابة عنه“.

ويقـــول مراقبـــون إن هناك توافقـــا تركيا 
إيرانيـــا بضوء أخضر روســـي يقضي بوجود 
دائـــم ألنقرة فـــي إدلب في مقابـــل ذلك حتصل 
طهران على موطئ قدم ثابت لها جنوب دمشق.
وكانت فصائل ســـورية قـــد حذرت في وقت 
ســـابق من توجه لتهجير سكان جنوب دمشق 
(بيت سحم وببيال ويلدا والقدم) قسريا، خدمة 

لألجندة اإليرانية.
وأعلنت ســـتة فصائل في بيان لها األربعاء 
”نحن الفصائل العســـكرية العاملـــة في منطقة 
جنوب دمشـــق احملـــرر الواقع حتت ســـيطرة 
اجليش الســـوري احلـــر، نعلن رفضنـــا لكافة 
االتفاقيات التي من شـــأنها التهجير القســـري 

لقاطني منطقة جنوب دمشق“.
ووّقـــع على البيان كل من ”جيش اإلســـالم، 
وجيـــش األبابيل، وحركة أحرار الشـــام، ولواء 

شام الرسول، وفرقة دمشق، وبيت املقدس“.

وتســـعى تركيا التي هي أحد أبرز األطراف 
اإلقليميـــة املتدخلة في الشـــأن الســـوري إلى 
جانـــب إيران إلى تثبيت نفوذ لها في الشـــمال 
الســـوري بغايـــة وقف متـــدد وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي وأيضا إلى كسب ورقة ضغط 

على أي سلطة في سوريا مستقبال.
وبان بالكاشف للفصائل السورية التي كان 
بعضهـــا ميتدح لوقت قريب أنقـــرة أن األخيرة 
مســـتعدة للتعاون مع إيران لتقاسم النفوذ في 
سوريا، ما يتناقض مع الشعارات التي رفعتها 

طيلة السنوات األولى من احلرب.
ويعتبـــر مراقبـــون أن إدلب هـــي في صلب 
املناطـــق التي تســـعى تركيا إلى االســـتحواذ 
عليهـــا، وأنها بدأت العمـــل على هذا املوضوع 
منذ فترة، ويلفت هؤالء إلى أن االنشقاقات التي 
تتعـــرض لها هيئة حترير الشـــام التي تقودها 

جبهة فتح الشام خير دليل على ذلك.

وكان جيـــش األحـــرار، الـــذي يعـــد ثانـــي 
أكبر تشـــكيل في هيئة حترير الشـــام، بعد فتح 
الشـــام قد أعلن مؤخرا انشـــقاقه عنها، خشية 
التعرض حلرب مدمرة من قبل الثالوث الراعي 

ألستانة.
وسبق أن انشقت حركة ”نورالدين الزنكي“ 
عـــن ”حترير الشـــام“ قبل نحو شـــهرين، بزعم 
اعتداء األخيرة على حركة أحرار الشـــام، التي 

كانت ثاني أقوى تنظيم في محافظة إدلب.
وجاء انشـــقاق جيش األحرار بالتزامن مع 
انشـــقاق شـــرعيا اجلبهة عبدالله احمليســـني 

ومصلح العلياني.
وهناك قناعة ســـائدة بأن هذه االنشـــقاقات 
التي تعصـــف بهيئة حترير الشـــام والتي هي 
عبـــارة عن حتالف جلماعات إســـالمية تقودها 
جبهـــة فتح الشـــام متـــت بإيعـــاز مـــن تركيا 

إلضعاف اجلبهة متهيدا للقضاء عليها. 

اتفاق روسي تركي إيراني وشيك حول إدلب
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[ انشقاقات في هيئة تحرير الشام على إيقاع أستانة  [ فتح الشام بين خياري الحرب أو الحل
ترســــــم اليوم الترتيبات األخيرة، ملا قبل اإلعالن عن انتهاء األزمة السورية، حيث تسارع 
األطراف اإلقليمية والدولية املتدخلة في النزاع إلى إبرام اتفاقات لتقاســــــم النفوذ في هذا 

البلد، ولعل منبر أستانة خير شاهد على ذلك.

} عــامن - نـــزل حـــوار العاهـــل األردني امللك 
عبداللـــه الثانـــي األخير بـــردا وســـالما على 
حكومـــة هاني امللقي التـــي تتعرض هذه األيام 
حلملـــة انتقادات واســـعة بلغت حـــد املطالبة 

بإقالتها على خلفية سياساتها االقتصادية.
وأكـــد امللك عبدالله الثاني في احلوار الذي 
نشـــرته وكالة األنباء الرسمية ”بترا“ أنه يدعم 
املخطط الذي رســـمته احلكومـــة لتحفيز النمو 
االقتصادي، وهو مخطط شـــكل أحد األســـباب 

خلف التجاذبات التي أحاطت باحلكومة.
وقال ”أنا أعلم حجم املعاناة التي يعيشـــها 
املواطن بســـبب التحديات االقتصادية، وحجم 
ما يتحملـــه بلدنا. ولكن الواقـــع الذي ال بد أن 

يدركه اجلميع أنه لن يقوم أحد مبســـاعدتنا إن 
لم نساعد أنفسنا أوال. وال بد من االعتماد على 

أنفسنا أوال وآخرا“.
وشـــّدد علـــى أن الهـــدف الرئيســـي اليوم 
هو رفع نســـب النمو لتحســـني دخـــل املواطن 
ومســـتوى معيشـــته مـــن خالل تطبيـــق خطة 
حتفيز النمو االقتصادي لألعوام (2018 – 2022) 

التي أقّرتها والتزمت بها احلكومة.
وأوضح امللك عبداللـــه الثاني ”نحن نعّول 
على هـــذه اخلطة في وضع األردن على مســـار 
التنمية املستدامة، والوصول إلى اقتصاد قوي 
ومنيـــع، إلى جانب ما نقوم به من إصالح مالي 
يرتكـــز على ضبط اإلنفاق اجلـــاري، والتصدي 

للتهـــرب الضريبـــي، وتقليص االعتمـــاد على 
املســـاعدات تدريجيـــا، إضافـــة إلـــى تطويـــر 
املؤسســـات احلكوميـــة لتعمل بكفـــاءة عالية 

لتوفير اخلدمات العامة للمواطنني“.
وتضّمن املخطط التحفيزي إقرار جملة من 
الضرائب األمر الذي يخشى كثيرا من انعكاسه 
على الطبقة الوسطى، رغم التطمينات اجلارية 

في هذا الصدد.
وقال العاهل األردني ”لقد وجهت احلكومة 
بأن تضمن في إجراءاتها عدم املساس بالطبقة 

الوسطى، وفئات الدخل احملدود“.
وترى أوســـاط سياسية أن تصريحات امللك 
تؤكد مبا ال يدعو للشـــك أن اخلطة االقتصادية 

املوضوعـــة حتظى بدعـــم كامل مـــن املرجعية 
العليـــا، وهـــذا من شـــأنه أن يلجـــم الكثير من 
األصوات داخل البرملان وخارجه التي تنتقدها 

وتطالب بإقالة احلكومة بسببها.
وتعتبر أن حوار امللك يشـــكل دفعة معنوية 
قوية حلكومة امللقي، باملقابل ســـيدفع البعض 
من الصالونات السياســـية إلـــى االرتكان إلى 
الصمت ووقف ترويجها لبعض األسماء كبديل 

عن رئيس احلكومة احلالي.
وتلفت األوساط إلى أن ذلك ال يعني أن امللك 
قّدم صكا على بيـــاض للحكومة التي عليها أن 
تكون فاعلة أكثر على الساحة وأن تكسر حاجز 

الصمت وتشّيد جسرا تواصليا مع املواطن.

تصريحات العاهل األردني تنزل بردا وسالما على حكومة امللقي

دقت ساعة النهاية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان الخميس بأن قافلة تنظيم 

داعش التي تحركت من القلمون على 
الحدود اللبنانية السورية أواخر الشهر 

الماضي، بموجب اتفاق مع حزب 
الله، قد وصلت بالفعل إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة داعش في دير الزور 
شرقي سوريا.

◄ كشفت حركة حماس، الخميس، أن 
وفدا قياديا برئاسة موسى أبومرزوق، 
سيتوجه في 18 سبتمبر الجاري، إلى 

العاصمة الروسية موسكو، لبحث ”آخر 
المستجدات السياسية على الساحة 

الفلسطينية“.

◄ حققت قوات سوريا الديموقراطية 
تقّدما على حساب تنظيم الدولة 

اإلسالمية داخل مدينة الرقة في شمال 
سوريا، حيث باتت تسيطر على ثلثي 

مساحة المدينة.

◄ ذكر أنصار محام مصري يمثل 
أسرة الباحث اإليطالي القتيل جوليو 

ريجيني ومصدر أمني أن السلطات 
المصرية منعته من السفر إلى مؤتمر 
لألمم المتحدة وأن نيابة أمن الدولة 

العليا أمرت باعتقاله.

◄ أظهر استطالع للرأي أجرته 
مؤسسة ”الرأي اليهودي“ األميركية 

أن نحو 44 بالمئة من اليهود المقيمين 
في الواليات المتحدة يعارضون أي 

محاوالت لنقل السفارة األميركية من تل 
أبيب إلى مدينة القدس.

◄ قتل 39 مدنيا على األقل الخميس في 
غارات جوية شنتها روسيا والتحالف 

الدولي في محافظة دير الزور السورية 
التي تشهد هجومين منفصلين لطرد 

مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، وفق ما 
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان. 

باختصار

أخبار
{مطلـــوب مـــن اإلدارة األميركيـــة أن تردم الهوة والفجوة بني إســـرائيل والفلســـطينيني، ال أن 

تنسق مع الجانب اإلسرائيلي وتزيد من الفجوة}.

محمد اشتية
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح

{ال بـــد مـــن إعطاء لبنـــان كل ما هو الزم لتمكينه من بســـط ســـيادته بشـــكل كامـــل وفاعل. 

واملسألة األساسية من وجهة نظري هي تعزيز الجيش اللبناني}.

أنطونيو غوتيريش
األمني العام لألمم املتحدة

مؤيد اسكيف:

 ما يجري تداوله عن اتفاق 

في إدلب يمهد لسوريا 

مفتتة ومنهكة

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل مؤتمر حول الشمول المالي في منتجع شرم الشيخ المطل على ساحل البحر األحمر

 مناورات عسكرية

بني مصر والسعودية
} القاهــرة - قالـــت وزارة الدفـــاع املصريـــة، 
اخلميـــس، إن عناصـــر مـــن القـــوات اجلوية 
املصرية والســـعودية تنفذان تدريبا مشـــتركا 
حتت اسم ”فيصل ١١“، والذي تستضيفه مصر 

ويستمر عدة أيام.
وتأتي هذه املناورات فـــي وقت تزداد فيها 
التحديات األمنية في املنطقة، في ظل تهديدات 
اجلماعات اإلرهابية املدعومة من بعض القوى 

اإلقليمية.
ويشـــارك في التدريب ”تشكيالت من أحدث 
املقاتالت متعددة املهام لكال البلدين، ويشـــمل 
تنفيذ العديد من األنشطة والفاعليات التدريبية 
ألعمال القتال اجلوي املشترك باستخدام أحدث 

أساليب القتال اجلوي“.
ولم تذكـــر وزارة الدفـــاع املصرية تفاصيل 
بشـــأن موعد بدء املنـــاورات اجلوية أو مدتها، 
غيـــر أن وكالة األنباء الســـعودية ”واس“ قالت 

إنها ستبدأ نهاية األسبوع املقبل.
وكانت قاعدة امللك فهـــد اجلوية بالطائف، 
غربي الســـعودية، قد شـــهدت فـــي العام ٢٠١٥ 
منـــاورات ”فيصـــل ١٠“ بـــني القـــوات اجلوية 

امللكية السعودية والقوات اجلوية املصرية.
ويأتـــي اإلعالن في وقت جتـــري فيه مصر 
مناورتني مهمتـــني األولى مع الواليات املتحدة 
حتت اسم ”النجم الساطع“ والثانية مع روسيا 

حتت شعار ”حماة الصداقة ٢“. 



} القاهــرة - كشـــفت القاهـــرة الخميس عن 
تحـــركات جديـــدة ســـتقوم بها الـــدول األربع 
المقاطعـــة لقطر علـــى هامش أعمـــال الدورة 
الـ72 للجمعية العامة لألمم المتحدة األسبوع 
المقبل للتأكيد على ثبات الموقف من الدوحة 
وضرورة انصياعها للمطالب المتعلقة بوقف 

دعم وتمويل التنظيمات اإلرهابية.
وقال بيـــان للخارجية المصريـــة إنه ”في 
ظل تواجد وزراء خارجية مصر والســـعودية 
واإلمـــارات والبحريـــن في نيويورك ســـيعقد 
اجتماع لوزراء خارجية الدول األربع من أجل 

استمرار التشاور والتنسيق في ما بينهم“.

ويأتـــي االجتمـــاع بعد لقاء عقـــد في مقر 
الجامعة العربية بالقاهرة الثالثاء، حاول فيه 
ممثل قطر سلطان بن ســـعد المريخي تزييف 
الحقائـــق بشـــأن جوهـــر المقاطعـــة العربية 
لبالده، وأشاد بدور إيران، متجاهال تدخالتها 

السافرة في المنطقة العربية، ودعم اإلرهاب.
وفنـــد وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
الدولـــة للشـــؤون الخارجية  شـــكري، ووزير 
بدولة اإلمارات أنور قرقاش، ووكيل الخارجية 
البحريني وحيد مبارك، ومندوب الســـعودية 
بالجامعة العربية أحمد قطان حقيقة المزاعم 

القطرية بال مواربة.

وحّمل الوزراء الدوحة مسؤولية استمرار 
األزمـــة ورفـــض تجاوبهـــا مع مطالـــب الدول 
األربـــع، واللجوء إلى المراوغات والمناورات، 

وهو ما أدى إلى تعثر جهود الوساطة.
وأكد مجاهد الزيات الخبير في الشـــؤون 
اإلقليميـــة لـ“العـــرب“ أن اجتمـــاع نيويـــورك 
المرتقب ســـوف يشدد على ثبات موقف الدول 
األربـــع في األزمـــة، وعدم تأثره بمـــا تقوم به 
قطر من ”أالعيب سياســـية وعدم السماح ألي 

تدخالت تحول دون تفكيكه“.
فـــي  المراقبيـــن  مـــن  البعـــض  ورجـــح 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن تواجـــه قطر موقفا 

ســـلبيا من دول عديدة تـــرى أن اإلرهاب خطر 
حقيقـــي، وضرورة بتـــره من جـــذوره ووقف 
الدول الداعمة له، في إشـــارة إلى دور الدوحة 

الذي لم يعد خافيا في هذا المجال.
وكان وزراء خارجية الـــدول األربع عقدوا 
سلســـلة من االجتماعات في كل مـــن القاهرة 
وجـــدة والمنامة بعد انـــدالع األزمة في يونيو 
الماضـــي، وجميعهـــم أكـــدوا ثبـــات موقـــف 
بلدانهـــم، وعدم الرضـــوخ ألي ضغوط غربية، 
وفتحـــوا البـــاب أمـــام الوســـاطة الكويتية، 
وغيرهـــا من الوســـاطات فـــي الحـــدود التي 

فرضتها طبيعة األزمة.

تلويـــح  أن  محللـــون  اعتبـــر   - صنعــاء   {
الحوثييـــن في اليمـــن بضرب مواقـــع نفطية 
ســـعودية وأهداف داخل األراضـــي اإلماراتية 
مجرد دعاية إعالمية تكشـــف بوضوح فشلهم 

وأن هناك أزمة حادة يعيشها االنقالبيون.
ويقول هؤالء إن الخالفات المتصاعدة بين 
طرفي االنقـــالب، وهما الحوثيـــون والرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح فـــي الفترة 
الماضية، زادت من تضييق الخناق على قوات 
الحوثـــي وأن هامش المناورة بـــات محدودا 

بالنسبة إليهم بشكل كبير.
ولوح زعيـــم الحوثيين عبدالملك بدرالدين 
الحوثي الخميس، بشـــن هجمـــات صاروخية 
ضد دولة اإلمارات وأهداف نفطية ســـعودية، 
قبل أســـبوع فقط من مرور ثالث سنوات على 

سيطرة قواته على العاصمة صنعاء.
وقـــال الحوثـــي فـــي كلمـــة بثتهـــا قنـــاة 
”المســـيرة“ الناطقـــة باســـم االنقالبييـــن إن 
”اإلمارات باتت فـــي مرمى صواريخنا“، معلنا 
أن جماعته الشيعية المدعومة من إيران قامت 
لصواريـــخ قال إنها ”يمكن  بتجربة ”ناجحة“ 

أن تبلغ أبوظبي“.
وتمـــادى زعيـــم الحوثيين فـــي تهديداته، 
التي يـــرى مراقبون أنها محاولـــة للهرب من 
الضغـــوط المســـلطة عليهـــم حينما قـــال إن 
”على كل الشـــركات في اإلمـــارات أال تنظر إلى 

اإلمارات بلدا آمنا بعد اليوم“.

وتعـــد دولـــة اإلمارات شـــريكا أساســـيا 
الـــذي  العربـــي  العســـكري  التحالـــف  فـــي 
تقـــوده الســـعودية فـــي اليمـــن منـــذ شـــهر 

مارس 2015.
وكانت الســـعودية دخلت النـــزاع اليمني 
علـــى رأس تحالـــف عســـكري عربـــي لدعـــم 
قوات الحكومـــة المعترف بها بعيد ســـيطرة 

الحوثيين على مناطق واســـعة بالبلد الفقير، 
وبينها العاصمة صنعاء التي سقطت بأيديهم 

في الـ21 من سبتمبر 2014.
وجدد زعيـــم الحوثيين تهديداته للرياض، 
قائال إن ”القوة الصاروخية تمكنت من إنجاز 
مرحلة مـــا بعد الرياض، وال تزال المســـارات 

وخطوط اإلنتاج تتنامى“.

وأوضح أن ”المنشـــآت النفطية السعودية 
من اليوم باتـــت في مرمـــى صواريخنا. وإذا 
أرادوا أن تســـلم ســـفنهم النفطية فعليهم أال 

يقدموا على غزو الحديدة“.
وحـــذر من أن محاولة اســـتعادة التحالف 
العربـــي للحديدة، المدينة الســـاحلية المطلة 
علـــى البحـــر األحمـــر والخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن، والميناء ”ســـتقابل بخطوات لم 

نقدم عليها من قبل“.
وتراجعـــت فـــي األشـــهر األخيـــرة وتيرة 
المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية، 
لكـــن الحوثـــي قـــال إن ”هنـــاك تحضيـــرات 
من قبـــل التحالف العربي،  تصعيدية جديدة“ 
داعيـــا إلى ”رفـــد الجبهات بالقوة البشـــرية“ 

لمواجهة هذا التصعيد المحتمل.
وبعد أســـابيع مـــن التوترات السياســـية 
واألمنيـــة بيـــن طرفي االنقالب فـــي العاصمة 
صنعـــاء، عمد صالـــح والحوثيون مؤخرا إلى 
تأكيد اســـتمرار تحالفهمـــا، وذلك في محاولة 
يرى مراقبون أنها تأجيل للمواجهة الحاسمة 

بينهما.
وحمل خطاب الحوثي حول وجود حرص 
علـــى معالجـــة األمور بالحســـنى مـــع صالح 
وتأييـــده لكل المســـاعي التي تســـعى لوحدة 
الصف والتفاهم، الكثير من االرتباك وال سيما 
حينما أصـــر على التحذير من المســـتهترين 

وأصحاب العقد واالرتباطات الخارجية.

دبلوماســـية  مصـــادر  كشـــفت   - باريــس   {
غربيـــة في العاصمة الفرنســـية أن قطر تلقت 
من العواصم الدولية إشـــارات تفيد بضرورة 
انصيـــاع الدوحـــة للمزاج الدولـــي واإلقليمي 
الداعي إلى مكافحـــة اإلرهاب وتجفيف منابع 

تمويله.
هـــذه  امتنـــاع  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
العواصـــم عن اتخـــاذ أي موقـــف مؤيد لقطر 
فـــي نزاعها الراهن مع الدول المقاطعة، وضع 
الدوحـــة في موقف محـــرج تطّلب خروج أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني في جولة 
أوروبيـــة عاجلة في محاولة لتحســـين موقع 

بالده واستكشاف الموقف الدولي عن كثب.
وبـــدأ األميـــر القطـــري جولتـــه الخميس 
بزيـــارة تركيـــا للقـــاء الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان ولبحث ســـبل تعزيز العالقات 
الثنائيـــة وتطورات األحداث على الســـاحتين 
اإلقليمية والدولية بما فيها األزمة الخليجية، 

بحسب وكالة األنباء القطرية.
وتكشـــف الجولـــة التي يقوم بها الشـــيخ 
تميم إلـــى تركيـــا وألمانيا وفرنســـا الضغط 
الهائل المتصاعد على الدوحة إثر األزمة التي 

وضعت فيها قطر مع دول المقاطعة.
وهـــذه الجولـــة هـــي األولـــى مـــن نوعها 
منـــذ انـــدالع األزمـــة الخليجية فـــي 5 يونيو 
الماضي إثر قطع كل من السعودية واإلمارات 
والبحريـــن ومصر عالقاتها مـــع قطر بدعوى 
دعمها لإلرهاب وعملها على تقويض استقرار 
دول المنطقـــة واســـتمرارها في دعـــم تيارات 
اإلســـالم السياسي، ال ســـيما جماعة اإلخوان 
المسلمين التي تدرجها هذه الدول على لوائح

اإلرهاب.

ورأت مصـــادر دبلوماســـية خليجيـــة في 
باريـــس أن الضغـــوط الدولية التـــي تمارس 
علـــى الدوحة هـــي التي دفعت أميـــر قطر إلى 
التعجيـــل بزيـــارة تركيا التي اتخـــذت موقفا 
مؤيـــدا للدوحة فـــي نزاعها مـــع دول الخليج 
وبادرت بإرســـال قوات تركية باتجاه القاعدة 

العسكرية التركية في قطر.
وتقـــول المصادر إن الشـــيخ تميم يحتاج 
إلى مشـــورة حليفه أردوغان في كيفية مقاربة 

الضغوط الدولية المتصاعدة.
ويســـعى األميـــر القطري إلى االســـتقواء 
بالحليف التركي الـــذي يعتبر مراقبون أتراك 
أنه يقود بالده في مرحلـــة باتت بالده تعاني 
من أســـوأ عالقات لها مع العالـــم الغربي منذ 

نشوء الجمهورية التركية الحديثة.
ويحاول الشـــيخ تميم الخـــروج من األزمة 
عبـــر جولة عالقات إلى أنقرة وبرلين وباريس 
لتعزيـــز الثقة ومحاولـــة التنفيس من الضغط 

الداخلي، بعدما فشلت الجوالت السابقة التي 
قام بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني إلى العواصم الغربية.

ولفـــت مراقبـــون فرنســـيون إلـــى المأزق 
الـــذي يعيشـــه أمير قطـــر والـــذي يتجلى في 
طبيعـــة جولته األوروبية الحاليـــة في الوقت 
الذي يحتدم فيـــه الخالف بين تركيا واالتحاد 

األوروبي عامة وألمانيا خاصة.
ورأى هؤالء أن الـــدول األوروبية جميعها 
منســـجمة في موقـــف واحـــد للمحافظة على 
وحـــدة مجلس التعاون الخليجي، وأن باريس 
وبرلين متفقتان على دعم الوساطة الكويتية، 
أي دعـــم الحل داخل البيـــت الخليجي، وعلى 
وقف أي عالقة مشبوهة مع منظمات اإلرهاب، 
وهو شـــأن ســـبق لتقارير أوروبية أن أشارت 

إلى تورط قطر فيه.
ويجري الشـــيخ تميـــم آل ثانـــي الجمعة 
مباحثات في برلين مع المستشـــارة األلمانية 

أنجيال ميركل حول آفاق التعاون بين البلدين 
الصديقين وســـبل تطويرها وآخر التطورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وفـــق اإلعـــالن القطري 

الرسمي.
للعاصمـــة الفرنســـية  ويتبعهـــا بزيـــارة 
باريـــس، حيث يلتقي فيها الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون إلجراء مباحثـــات تتناول 
ســـبل تعزيز مجاالت التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الصديقيـــن، باإلضافـــة إلـــى األزمة 

الخليجية والقضايا ذات االهتمام المشترك.
ونقلـــت مصادر سياســـية خليجية مطلعة 
أن النظام السياســـي في الدوحة بات يدرك أن 
المواجهة مع دول المقاطعة باتت مفتوحة بعد 
أن مرت الفترة األولـــى للمزايدات والمماطلة، 
وأن دول الخليـــج كمـــا العالـــم أجمـــع باتت 
مستعدة للتعايش مع األزمة لوقت طويل، وهو 
أمـــر ال تتحمله قطـــر اقتصاديا وال تقوى على 

التعايش معه جيواستراتيجيا.

ضغوط المقاطعة تدفع قطر إلى البحث عن متنفس لعزلتها
[ الشيخ تميم في جولة أوروبية للخروج من المأزق  [ محاولة قطرية لالستقواء بتركيا في األزمة الخليجية
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تؤكد حتركات أمير قطر الشــــــيخ متيم بن 
حمــــــد آل ثاني فــــــي العواصــــــم األوروبية 
هــــــذه األيام أن ضغوط دول املقاطعة بلغت 
مرحلة حرجة بالنســــــبة للدوحــــــة، وبدأت 
تســــــتدعي معها البحث عن متنفس مؤقت 
قد يخرجها من أزمتهــــــا املتفاقمة، والتي 
يبدو أنها ســــــتأتي بنتائج عكســــــية، وفق 

املراقبني.

«السعودية ال يمكن أن تتآمر على دولة بحجم قطر الصغيرة، كما أنها ال تهددها بسبب تفاوت 
األهمية والتاريخ بني البلدين}.

أحمد قطان
سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى اجلامعة العربية

«لـــن نقـــف مكتوفي األيـــدي بخصوص اســـتفتاء إقليم كردســـتان العـــراق والجامعـــة العربية 
متمسكة بوحدة العراق وعدم إثارة أي مشكالت قد تزعزع أمنه واستقراره}.

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

عالمات تفضح االرتباك القطري

نظرة مهزوم
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت قيادة التحالف العربي 
الخميس عن استشهاد طيار سعودي 

بعد سقوط الطائرة التي يقودها بسبب 
عطل فني أثناء عملية عسكرية ضد 

تنظيم القاعدة بمحافظة أبين اليمنية، 
وفق وكالة األنباء السعودية.

◄ أكدت السلطات العراقية الخميس 
أن حصيلة االعتداء المزدوج قرب 

الناصرية بلغت 37 قتيال وأكثر من 80 
جريحا، وهي مرشحة لالرتفاع، في 

هجوم هو األكبر منذ إعالن استعادة 
كامل محافظة نينوى.

◄ قال وزير حقوق اإلنسان باليمن 
محمد عسكر إن ميليشيات الحوثي 

وحلفاءها، جندوا 20 ألف طفل وزرعوا 
أكثر من 200 ألف لغم أرضي بمناطق 

الصراع الدائر بالبالد، وفق وكالة 
”سبأ“ اليمنية لألنباء.

◄ نددت جمعيتان تنشطان في مجال 
حقوق اإلنسان في السعودية واإلمارات 
الخميس بالعقاب الجماعي الذي قامت 
به قطر بحق قبيلة آل مرة القطرية من 
خالل إسقاط الجنسية عن 54 شخصا 

من أفرادها.

◄ أحبطت قوات اللواء األول ب الحشد 
الشعبي الخميس هجوما واسعا 

لمسلحي داعش المتشدد على الحدود 
العراقية السورية، امتد من منطقة 

المثلث الذي يربط الحدود مع قضاء 
الحمدانية بمحافظة نينوى.

◄ تعهد رئيس األركان اليمني الجديد 
اللواء الركن الطاهر العقيلي بأن 

قوات الشرعية ستنتشر قريبا في كل 
شبر من أراضي البالد لـ“هزيمة كل 

مشاريع الظالم والرجعية ومحاسبة من 
اشتركوا فيها“.

باختصار اجتماع رباعي مرتقب للدول املقاطعة للدوحة في نيويورك

التلويح بضرب السعودية واإلمارات يكشف عمق أزمة الحوثيني

«نحب اليهود} عنوان 
حملة عالقات عامة قطرية 

في الواليات املتحدة
} واشــنطن - قال متابعـــون ومصادر مطلعة 
إن رهـــان المســـؤولين القطرييـــن علـــى حملة 
العالقـــات العامة التـــي بدأوها فـــي الواليات 
المتحـــدة داخل اللوبي اليهـــودي مؤخرا تبدو 
خاســـرة منـــذ البداية رغم كل التحـــركات التي 

تقوم بها الدوحة.
وأكدت مصـــادر على اطالع بهـــذه الحملة 
أن الدوحـــة كثفت من مســـاعيها طيلـــة الفترة 
األخيـــرة لترتيب لقاءات مع شـــخصيات بارزة 
داخـــل اللوبي اليهودي فـــي الواليات المتحدة 
مـــع أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
والشـــيخ عبدالله بن حمـــد آل ثاني نائب أمير 

قطر وولي العهد غير المسمى.
وتبحث الدوحة عن دعم من رؤساء منظمات 
يهودية، ضمن جهودها لتحســـين مكانتها بين 
اليهـــود األميركيين مـــن أجل إيجـــاد متنفس 
مؤقـــت من الضغـــوط المســـلطة عليها من قبل 
الدول المقاطعة األربع منذ أكثر من ثالثة أشهر 

بسبب دعمها لإلرهاب.
وتقول المصادر إن الدوحة عرضت بالفعل 
على قادة يهـــود أميركيين االجتمـــاع مع أمير 
وولي عهـــد قطر على هامـــش الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك األسبوع المقبل.
وجـــاءت الدعـــوة بعـــد وقـــت قصيـــر من 
اســـتئجار قطر لخدمات شركة عالقات عامة في 
واشنطن يرأســـها خبير جمهوري في الشؤون 
االستراتيجية وهو صاحب خبرة في العمل مع 

منظمات يهودية أميركية.
وكشفت معلومات مفادها بأن قطر خصصت 
ميزانيـــة تقـــدر بنحـــو 50 ألف دوالر شـــهريا 
لنيكوالس موزين الذي يعتبر نجما صاعدا بين 
الجمهوريين المحافظين في الواليات المتحدة.
وأكـــدت تصريحـــات موزين، الـــذي تتلقى 
أمواال  شـــركته ”ســـتونينغتون ســـتراتيجيز“ 
مقابل عملها لصالح قطر أن تحســـين العالقات 
بين اليهود األميركيين وقطر يصب في مصلحة 

الجالية اليهودية.
ونقـــل ”أو دويرز“، وهو موقع عالقات عامة 
إخباري، عن موزين قولـــه ”يبدو ذلك كمحاولة 
عالقـــات عامة لتعديل صـــورة قطر كدولة تدعم 
وتمـــول اإلرهاب“، مشـــيرا إلى أنـــه ”ال يمكننا 
السماح بأن تكون قطر منبوذة من قبل جيرانها 

ودفعها إلى مجال النفوذ اإليراني“.
وتســـعى الدوحة من خالل شبكة اللوبيات 
في أميركا للتأثير على قرار واشـــنطن الذي ما 
زال يســـعى إلى التمســـك بموقـــف متوازن في 
األزمـــة القطرية على الرغـــم من موقف الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب الـــذي أدان من خالله 

قطر وعالقتها المالية بدعم منظمات إرهابية.

امتناع تركيا وأملانيا وفرنســـا عن 
اتخـــاذ أي موقف مؤيـــد لقطر في 
األزمة الخليجيـــة وضع الدوحة في 

موقف محرج

◄



حممد بن احممد العلوي

}  الربــاط – تســـير الخالفات التي يعيشـــها 
حـــزب العدالة والتنمية المغربي منذ أشـــهر، 
نحـــو المزيد مـــن التعقيـــد، وهو مـــا تؤكده 
تصريحـــات األميـــن العـــام للحـــزب ورئيس 

الحكومة السابق عبداإلله بن كيران.
وفي إشــــارة الحتمال حــــل الحزب قال بن 
كيران ”إذا كنا ســــنصبح حزبا سياسيا، لديه 
مصالح صغيــــرة، يدافع عنهــــا بالصراع في 
مــــا بين أعضائه فســــيكون مصيرنــــا مثل ما 
وتابع ”ليس  عاشته وتعيشه بعض األحزاب“ 
مــــن أجل هذا خرجنا فــــي أول يوم، وإذا  كان 
الحزب يسير في هذا االتجاه فمن األفضل أن 

نحله“.
ويعيش حزب العدالة والتنمية اإلســـالمي 
منـــذ اإلعالن عن تشـــكيلة االئتالف الحكومي، 
حالة احتقان بســـبب سماح شـــق في الحزب 
يقـــوده رئيس الحكومة ســـعدالدين العثماني 
بمشـــاركة حـــزب االتحـــاد االشـــتراكي فـــي 
الحكومـــة فـــي حين اعتبر شـــق آخـــر القرار 

تراجعا عن مبادئ الحزب.
وانقسم الحزب إلى شـــقين، منذ أن أعفى 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس بن 
كيران من تشـــكيل الحكومـــة وكلف العثماني 
خلفا له، وهو ما تعكســـه حـــرب التصريحات 
بين الشقين. ويتهم ”صقور“ الحزب الداعمين 
لبن كيران، العثماني باتباع سياسة المهادنة 
وإرضـــاء الخصوم السياســـيين بعد أن وافق 
علـــى إشـــراك حزب االتحـــاد االشـــتراكي في 

الحكومة.
وحـــاول العثماني فـــي الفتـــرة الماضية 
طمأنـــة قواعد الحـــزب بإعالنه عـــن مواصلة 
اإلصالحـــات التـــي بدأها ســـلفه عبداإلله بن 
كيـــران. وأضـــاف العثمانـــي خالل الجلســـة 
االفتتاحيـــة للملتقـــى الوطنـــي الثالث عشـــر 
لشـــبيبة العدالـــة والتنمية مســـاء األحد، ”لن 
نتراجع عن اإلصالحات، ألن الحكومة الحالية 
يرأســـها حزب العدالة والتنميـــة، مثلما رأس 

الحكومة السابقة“.
وتابع ”سنواصل اإلصالحات الكبرى التي 
تهـــم الفئـــات االجتماعية، وهنـــاك إصالحات 
قادمـــة“، معتبرا أن ”شـــعار الديمقراطية أوال 

الذي اختارته شـــبيبة المصباح، هي جزء من 
الثوابت التي ســـجلها الدســـتور ودافع عنها 

حزب لعدالة والتنمية وسيظل يدافع عنها“.
وقال بن كيـــران إنه تراجع عـــن التحقيق 
مع أعضاء داخل حزبه لتجّرؤهم على انتقاده 
بكالم غير صحيـــح، وأضاف ”منذ إعفائي من 
منصب رئاســـة الحكومة، وأنا أحاول أن أدير 

هذه األزمة بالتي هي أحسن“.
وطالـــب قواعد الحزب بـــن كيران بخطاب 
أكثـــر وضوحـــا وشـــفافية وأن يرفـــع الغطاء 
عمـــن أســـموهم بـ“المنتفعين داخـــل الحزب 
واالنتهازييـــن وخاصـــة مـــا يســـمى بتيـــار 
االســـتوزار داخل الحزب، الذي ألف المناصب 
واالمتيـــازات فـــي تغييـــب واضـــح لمطالـــب 

الشارع“.
وأكــــد بــــن كيــــران، فــــي كلمــــة لــــه خالل 
اســــتضافته لفريق العدالة والتنمية بمجلس 
جماعــــة المحمديــــة األربعــــاء بمنزلــــه بحي 
الليمون بالرباط، بقوله ”أســــمع كالما مؤلما 
وغير صحيح في حقي من أشــــخاص بعضهم 
مــــن المقربيــــن ومع ذلك أســــكت، ولــــو أنني 
أنــــا األميــــن العام، ويمكــــن لــــي إذا أردت أن 
أنشــــئ لجنة تحقيق“. ولفت مراقبون إلى أن 

تصريحات بن كيران تكشف عن أزمة عاصفة 
داخــــل العدالة والتنمية، الفتين إلى أن صمته 
فــــي الفتــــرة الماضيــــة كان تكتيكا سياســــيا 
وخروجــــه في هــــذه الفتــــرة بالــــذات خطوة 
محســــوبة لتعرية منافسيه داخل الحزب أمام 

القواعد تمهيدا للمؤتمر المقبل.
وقال بــــن كيران إنــــه ينتظر اليــــوم الذي 
ســــيأخذ فيــــه زمالؤه هــــذه المســــؤولية عنه 
ويضعوهــــا فــــي عنق شــــخص آخر بســــالم، 
والحــــزب بســــالم، مضيفا أن ”النــــاس الذين 
ينجحون هــــم الذين يصبــــرون على بعضهم 

البعض، ويتسامحون“.
وقال مراقبون  للشــــأن الحزبي بالمغرب، 
إن بن كيران أراد أن يظهر وكأنه غير متمسك 
بمنصب األميــــن العام للحزب، إذ أنه لم يعلن 
عدم ترشــــحه لمنصب األمانــــة العامة للحزب 
ولــــم يتطرق ألي تعديل فــــي القانون الداخلي 
للحــــزب الذي يمنــــع تولي شــــخص أكثر من 

واليتين على رأس الحزب.
وأكد بــــن كيران، أن المغــــرب في وضعية 
صعبة داعيا إلــــى التفكير في الوطن وتجاوز 
الثقافة المنتشرة في الوسط السياسي والتي 
جعلت العاهل المغربي الملك محمد السادس 

يخرج فــــي الخطاب ما قبــــل األخير ”غاضبا 
ساخطا على الوسط السياسي برمته“.

واعتبــــر متابعون أن بن كيران كمســــؤول 
حزبــــي وسياســــي تــــرأس الحكومــــة لمــــدة 
خمس ســــنوات، يحاول النأي بنفسه عن فئة 
الشــــخصيات السياســــية التي نالهــــا تقريع 
الملك محمد الســــادس في خطاب عيد العرش 
األخيــــر، دون اســــتثناء بعــــض أعضاء حزبه 

وخصوصا أوالئك الذين يعارضونه.
وانتقــــد عبداإلله بن كيــــران الطريقة التي 
يتم بها تدبير الخالفات في ما بين مستشاري 
الحــــزب بمدينــــة المحمدية، منــــددا بأن أهل 
المحمديــــة ”لــــم يختاروكم لكــــي تتصارعوا 
مثــــل الديكــــة“، مؤكدا علــــى أن المغــــرب لن 
ينطلق باإلداريين والمنتخبين والسياســــيين 
الغشاشين، بل ”سينطلق بالناس المعقولين، 

أي الحكيمين.
وتحمل تصريحات بن كيران دعوة لقواعد 
حزبه إلى التقرب أكثر من الشعب حتى يظهروا 
في محل المســــؤولية، ويرسخوا انطباعا بأن 
أي فساد أو تجاوزات في المنطقة مصدرهما 

غيرهم من اإلداريين والخصوم السياسيين.
وأضــــاف بــــن كيــــران، أن ”خدمة الشــــأن 
العام شــــيء كبير جدا، ألنها مرتبطة بإصالح 
المركب الذي يستقله المجتمع كامال“، مبرزا 

أن ”الحزب قام بخطوات طيبة ومباركة“.
ودرج بــــن كيــــران منذ تحمله مســــؤولية 
الحكومــــة فــــي العــــام 2012، علــــى اإلشــــادة 
بمكتســــبات المغــــرب مع تواجــــد حزبه على 

رأس الحكومة.
وقــــال مراقبون إن تزكية بن كيران للحزب 
فــــي كل مناســــبة هــــي محاولــــة لكســــب ثقة 
المواطــــن المغربــــي عاطفيا وأيضــــا قواعد 
الحــــزب بالدرجــــة األولــــى تمهيــــدا للمؤتمر 
الثامن الذي سيحدد من سيتحمل المسؤولية.

} تونــس – لــــم تنــــه المصادقة علــــى قانون 
فــــي  بشــــأنه  الجــــدل  اإلداريــــة  المصالحــــة 
تونس، إذ قــــرر نواب المعارضــــة الطعن في 
دســــتورية القانــــون، فــــي حين فجــــرت هذه 
الخطوة الخالفات داخل حزب حركة النهضة 

اإلسالمية، أحد أحزاب االئتالف الحكومي.
مســــاء  التونســــي  البرلمــــان  وصــــادق 
األربعــــاء، باألغلبية المطلقــــة لألصوات، على 
مشــــروع القانون، وســــط احتجاجــــات نواب 

المعارضة ونشطاء.
نائبــــا،  بموافقــــة 117  القانــــون  وحظــــي 
ورفضه 9، فيمــــا تحّفظ نائب واحد، من أصل 
217. ويتضمــــن القانون 7 بنود تقّر العفو عن 
نحــــو ألف و500 موظف حكومي ممن يشــــتبه 
بارتكابهم فســــادا ماليا، واالعتداء على المال 
العام، فيما يســــتثني الموظفين الذين يشتبه 
بارتكابهم الرشــــوة واالســــتيالء علــــى المال 

العام.
وكان مشــــروع القانون ينص في صيغته 
األولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين 
ســــابقين في عهد الرئيس زيــــن العابدين بن 
علــــي مالحقين بتهم فســــاد وذلك فــــي مقابل 
إعادتهــــم المبالغ التــــي جنوها إلــــى الدولة، 

إضافة إلى تسديد غرامة مالية.
وإزاء موجـــة الرفـــض الكبيرة تـــم تعديل 
النص وبات ال يشمل إال الموظفين المتورطين 
في حاالت فســـاد إداري ولم يتلقوا رشـــى، لكن 
رغـــم ذلك ظّل مشـــروع القانـــون يثير معارضة 
حادة. وبــــدأت المعارضة جمع توقيعات عقب 
مصادقــــة البرلمان على القانــــون، للطعن في 
مصداقيته. وقال زهير المغزاوي األمين العام 
لحركة الشــــعب (حــــزب قومي ناصــــري) ”تّم 
تجميع 40 توقيعا إلــــى حّد اآلن، هذا القانون 

سيسقط نظرا لعدم دستوريته“.
وحــــذر العديد مــــن نــــواب المعارضة في 
مؤتمــــر صحافي ســــبق الجلســــة مــــن تبني 

مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة 
قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة.

وقــــال النائب أحمد الصديــــق من الجبهة 
الشعبية (يســــار) ”هذه بداية مسار سيضرب 

في العمق الثورة“ التونسية.
كما ندد النائب منجــــي الرحوي (الجبهة 
الشــــعبية – يســــار) بطريقة رســــم األولويات 
فــــي البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة 
والنداء، وتســــاءل كيف يملك البرلمان النظر 
في مشــــروع هذا القانون فــــي حين أن قانون 
الحكم المحلــــي لم يتم تبنيــــه حتى اآلن قبل 
الموعد المقــــرر لالنتخابــــات المحلية في 17 

ديسمبر 2017.
ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خالل 
القانون في إنعاش االقتصاد وإعطاء إشارات 
إيجابية للمســــتثمرين فــــي الداخل والخارج 

لضخ أموالهم.
وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل 
انحســــار مواردها وتباطؤ النمو االقتصادي 

إلى حوالي 1.1 بالمئة في 2016.
وكان الرئيــــس التونســــي الباجــــي قائد 
السبســــي قال فــــي وقــــت ســــابق إن اإلدارة 
التونســــية أصبحت مكبلة وإن المســــؤولين 
أصبحــــوا خائفيــــن ويخشــــون أي مالحقات 
قضائية، مضيفا أن ذلك يجب أن يتوقف فورا.
ورحــــب حزب نــــداء تونس الذي أسســــه 
الباجــــي قائــــد السبســــي، بالمصادقــــة على 
القانون. واعتبرت الهيئة السياســــية للحزب 
في بيان أن ”المصادقة على قانون المصالحة 
اإلدارية الذي اقترحــــه رئيس الجمهورية هو 
مكســــب تاريخــــي ال يوجــــد فيــــه منتصر وال 

مهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس“.
البرلمانيــــة  كتلتهــــا  إّن  الهيئــــة  وقالــــت 
”كافحــــت وثابــــرت بقــــوة وتصميم مــــن أجل 
المصادقــــة على قانــــون يفتح المجــــال أمام 
مرحلــــة جديــــدة فــــي تاريخ تونــــس عنوانها 
المصالحــــة والتكاتــــف والوحــــدة بين جميع 

التونسيين لكي يساهموا في بناء بلدهم“.
ولقــــي القانــــون المعــــدل موافقــــة جميع 
أحــــزاب االئتــــالف الحكومــــي باإلضافة إلى 
حركة مشــــروع تونس التي تحظى بـ25 مقعدا 
فــــي البرلمان.واعتبــــرت رئيســــة كتلة حزب 

آفــــاق تونس (عضو في االئتــــالف الحكومي) 
بالبرلمان ريــــم محجوب أن القانــــون بمثابة 
اقتصاديــــة.  مصالحــــة  وليــــس  عفــــو إداري 
وأضافت أّن المشــــروع قد حــــذف منه الجزآن 
الخاصــــان برجال األعمــــال وجرائم الصرف، 
وتم اإلبقاء على ذلك المتعلق باإلداريين الذين 
لم يحققوا ألنفسهم منفعة خاصة ولم يكونوا 
فــــي موقــــع لالعتراض علــــى القــــرارات التي 

تتخذها السلطات.
وكان ياســــين إبراهيم رئيــــس الحزب قد 
اقتــــرح أن يتم إدخــــال تعديالت فــــي المجال 
االقتصــــادي ويتــــم تعويض اســــم مشــــروع 
القانــــون إلــــى مشــــروع قانــــون المحاســــبة 

والمصالحة.
وأجج تأييد حركة النهضــــة للقانون بعد 
أن رفضته في السابق، خالفات داخلها بلغت 

حــــد إعــــالن أحد أبــــرز قادتها االســــتقالة من 
كتلتها البرلمانية. 

وقــــدم صبــــاح الخميس النائــــب عن كتلة 
حركة النهضة نذير بن عمو استقالته من كتلة 

حركة النهضة بمجلس النواب الشعب.
وقالت وســــائل إعالم محلية إن االستقالة 
جاءت بســــبب موقف حركة النهضة المساند 
لقانــــون المصالحــــة اإلداريــــة. وكان بن عمو 
صــــّوت ضّد قانــــون المصالحــــة اإلدارية إلى 
جانب أربعة نواب أخرين من نفس الكتلة، في 
حين تغيب عدد من أعضاء الكتلة عن جلســــة 

التصويت.
ويقــــول مراقبون إن قبــــول حركة النهضة 
بالقانون سيعيد ثقة شريكها في الحكم حزب 
نداء تونس، لكنه ســــيفجر خالفات ســــتعجز 

الحركة عن تطويقها.

وقــــال المحلــــل السياســــي عبداللطيــــف 
الحناشي إن طرح القانون كان بمثابة اختبار 
لمــــدى جديــــة النهضــــة كحليف فــــي الحكم، 
خاصة فــــي ظل الوضع االقتصــــادي الصعب 

الذي تعيشه البالد.
وتابــــع في تصريح لـ“العــــرب“ أن ”تمرير 
القانون رســــالة طمأنة ســــتمنح نــــداء تونس 
نوعا من الراحة بأن شريكهم يتحّسس فعليا 

مرحلة االختبار التي يخوضها“.
ويقــــول مراقبــــون إن التعديــــل الــــوزاري 
الذي أجراه رئيس الحكومة يوســــف الشاهد 
بإيعاز من الرئيس قائد السبسي، كان بمثابة 
رســــالة التحذيــــر الموجهة مــــن الرئيس إلى 
حركــــة النهضة في صلة بسياســــة لّي الذراع 
التي انتهجتها تجاهه إزاء قانون المصالحة 

وطموحاتها الدبلوماسية الموازية.
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◄ أصدرت السلطات الجزائرية، 
األربعاء، قرارا يحدد ضوابط أذان 
الصالة في المساجد، هو األول من 

نوعه، ويفرض تحسين الصوت وضبط 
مكبرات المساجد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
مفرزة للجيش اعتقلت األربعاء، إرهابيا 

وصفته بـ“الخطير“، خالل عملية في 
إطار محاربة اإلرهاب وحماية الحدود، 

بفضل االستغالل األمثل للمعلومات، 
بمنطقة عين قزام أقصى جنوب البالد.

◄ أكد رئيس مجلس النواب المغربي 
الحبيب المالكي، األربعاء بلندن، أن 

المغرب عرف مسارا تطوريا للممارسة 
البرلمانية سواء من الناحية الدستورية 

أو القانونية، وذلك بفضل المجهودات 
ذات الصلة التي تبذلها المملكة.

◄ ناشدت مالي والنيجر، أكثر الدول 
تضررا من عنف المتشددين، األربعاء 

تقديم تمويل دولي لقوة إقليمية قامت 
بتشكيلها دول في غرب أفريقيا لمواجهة 

المتشددين.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
انقالب سيارة حاولت تجاوز الحدود 
الليبية، وعلى متنها 13  التونسية – 
شخًصا كانوا يحاولون التسلل إلى 

ليبيا.

◄ أدى الوزراء الجدد في الحكومة 
التونسية اليمين الدستورية أمام رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي في 
قصر قرطاج، لينطلق بذلك فعليًا عمل 

الحكومة بشكلها الجديد.

◄ جددت المدعية العامة لدى المحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودة دعوتها 

لتسليم محمود الورفلي الضابط في 
الجيش الليبي المشتبه بتورطه في 

مقتل 33 شخصا.

باختصار

تمرير قانون المصالحة في تونس ال ينهي الجدل بشأنه
 [ نواب من المعارضة يستعدون للطعن في دستورية القانون  [ القانون يفجر خالفات داخل حركة النهضة اإلسالمية

مازال قانون املصاحلة اإلدارية يلقي بظالله على املشــــــهد السياســــــي التونسي، إذ تلوح 
املعارضة بالطعن في دســــــتوريته في حني أجج اخلالفات في حركة النهضة اإلســــــالمية، 

ودفع أحد أبرز قيادييها لإلستقالة.

«حصيلة حكومة ســـعدالدين العثماني لألشـــهر األربعة األولى من عملها سلبية ألنها استمرت أخبار
في القرارات الالشعبية للحكومات السابقة».

نبيلة منيب
األمينة العامة للحزب االشتراكي املغربي املوحد

«االنفالت األمني الذي تشـــهده البالد وواقع معاناة الوطـــن جعال المجلس مضطرا إلى الذهاب 
للحوار بشأن تعديل بنود االتفاق السياسي».

الصاحلني عبدالنبي
عضو مجلس النواب الليبي

قياديو العدالة والتنمية املغربي يفشلون في تطويق الخالفات داخل الحزب

ما باليد حيلة

الحيرة مستمرة

[ عبداإلله بن كيران يلوح بإمكانية حل الحزب اإلسالمي
تصريحات بـــن كيـــران وخروجه في 
هذه الفترة خطوة محسوبة لتعرية 
منافسيه داخل الحزب أمام القواعد 

تمهيدا للمؤتمر املقبل

◄

عبداللطيف الحناشي:
طرح القانون اختبار لمدى 

جدية حركة النهضة 
كحليف في الحكم



أجـــرى وزير الخارجيـــة األميركي  } لنــدن – 
ريكس تيلرســـون الخميس محادثات في لندن 
مع رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هي 
األولى في سلســـلة لقاءات حـــول ليبيا وكوريا 

الشمالية.
كمـــا تناولت المباحثـــات أيضا االتفاق مع 
إيران حول البرنامج النووي والذي أكدت ماي 
”أهميته لتفادي حيازة إيران أســـلحة نووية“، 

بحسب متحدث بريطاني.
وكان الرئيـــس األميركي دونالد ترامب عبر 
في الســـابق عن معارضته لالتفـــاق الذي أبرم 
عام 2015 الذي يهدف إلـــى وقف برنامج إيران 
النـــووي مقابل رفـــع أغلب العقوبـــات الغربية 

عنها.
وسيقرر الرئيس دونالد ترامب في منتصف 
أكتوبر القادم إذا كان ســـيعلن أمام الكونغرس 
األميركـــي أن طهـــران تحتـــرم االتفـــاق أو أنه 
ســـيعيد النظر في االتفاق المهم جدا بالنسبة 

إلى األوروبيين.
وشددت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي على أهميـــة اســـتمرار العمـــل باالتفاق 
الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وذلك خالل 
محادثاتها مع مسؤول الخارجية األميركية  في 

مكتبها في داونيينغ ستريت.
وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين ”إن 
اللقاء تطرق إلى اتفاق إيران النووي وســـلطت 
رئيسة الوزراء الضوء على أهميته لمنع إيران 

من امتالك أسلحة نووية“.
ولم تكن إيران مطروحة بشـــكل رسمي على 
جدول أعمال الزيارة، لكن أثيرت المسألة خالل 
اللقـــاء الذي انعقد بمشـــاركة مستشـــار األمن 

القومي البريطاني.
وقال تيلرســـون علنا إنه يختلـــف مع آراء 
ترامب حـــول االتفاق النـــووي وإن االتفاق قد 

يكون وسيلة لتحســـين العالقات بين الواليات 
المتحدة وإيـــران. وقال المتحدث باســـم ماي 
”ناقشا أيضا مسألة كوريا الشمالية واستمرار 
أنشـــطتها التي تقوض االستقرار، واتفقا على 
أهمية أن يواصل المجتمـــع الدولي العمل من 

أجل الضغط على النظام“.
ودفعـــت التجربـــة النووية األخيـــرة التي 
أجرتها كوريا الشـــمالية مجلس األمن الدولي 
إلى فرض عقوبات جديدة االثنين الماضي على 

بيونغ يانغ.
وضمن سلســـلة اللقاءات التي أجراها مع 
المســـؤولين البريطانييـــن اجتمع تيلرســـون 
أيضا مع نظيره البريطاني بوريس جونســـون 
للتناقـــش حول ابـــرز حيثيات األزمـــة الكورية 
الشـــمالية وأبعاد التحرك بعيد التصعيد الذي 

تمارسه بيونغ يانغ.
وزارة  فـــي  الكبيـــر  المســـؤول  وأوضـــح 
الخارجية األميركية براين هوك لصحافيين أن 
تيلرســـون ”ال يفوت أي فرصـــة لتأكيد ضرورة 
زيادة الضغـــط على كوريا الشـــمالية من أجل 
جمـــع كل األدوات الدبلوماســـية والعســـكرية 
واالقتصادية للتوصل إلى إخالء شبه الجزيرة 

الكورية من األسلحة النووية“.
وأعلنت الخارجية األميركية أن تيلرســـون 
بحث عددا من القضايا من بينها ”الحاجة إلى 
تعزيـــز الجهود لمواجهة الخطر الذي تشـــكله 
البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية 

على األمن العالمي“.
وقال المتحدث باســـم الحكومة البريطانية 
إن واشـــنطن ولندن متفقتـــان على ”وجوب أن 
تواصـــل المجموعـــة الدولية الضغط بشـــكل 
الرئيس الكوري الشـــمالي  ملموس على نظام“ 

كيم جونغ أون.
ودعمـــت لنـــدن وباريس موقف واشـــنطن 
الحـــازم في األمـــم المتحدة، وإن كان مشـــروع 
العقوبات النهائي خضـــع لتعديالت للحصول 
علـــى موافقـــة الصين وروســـيا، الشـــريكتين 

الرئيسيتين لكوريا الشمالية.
ويدرس كل مـــن األميركييـــن واألوروبيين 
إمكانية فرض عقوبات من طرف واحد في وقت 

الحق على كوريا الشمالية.

وفضال عن األزمة الكورية الشـــمالية يأتي 
الملـــف الليبي على رأس مباحثات المســـؤول 
األميركـــي مع عدد من األطـــراف اإلقليمية على 

هامش زيارته إلى بريطانيا.
وعقد المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى 
ليبيا غســـان سالمة عشـــية الخميس اجتماعا 
وزاريـــا دعا إليـــه وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريس جونســـون بمشـــاركة كل من تيلرسون 
ومصـــر  وايطاليـــا  فرنســـا  مـــن  ومندوبيـــن 

واإلمارات.
وقال بيـــان وزارة الخارجية البريطانية إن 
هذه الدول ستحاول ”تجاوز المأزق السياسي“ 

في ليبيا.
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  مصـــادر  وذكـــرت 
البريطانية أن المحادثـــات المتعلقة بتطورات 

األزمة الليبية ستركز على ”كيفية كسر الجمود 
السياسي“ وحشد الدعم لجهود األمم المتحدة.
وقال المسؤول األميركي ”نأمل في التركيز 
على الوســـاطة التي تقوم بهـــا األمم المتحدة 
وعلـــى العمليـــة السياســـية وإعطائهما دفعا 
جديدا للتوصل إلى إعـــادة الوحدة في ليبيا“، 
معـــوال إلى حد مـــا علـــى تغير الشـــخصيات 
المعنيـــة باألزمـــة الليبية بوجـــود وزير جديد 
جديـــد لألمم  للخارجيـــة األميركيـــة ومبعوث 
المتحدة واألميـــن العام الجديد لألمم المتحدة 

انطونيو غوتيريش.
وقال براين هوك إن ليبيا ”منقســـمة بشكل 
كبير جـــدا ويخلـــق غيـــاب االســـتقرار مجاال 
لإلرهابيين الذين يعدون هجمات ضد الغرب“، 
وعبر عن األمل في أن تمكن ”العملية السياسية 

التي يقودها الليبيـــون“ برعاية األمم المتحدة 
”من تفادي حل عسكري“.

وتشـــهد ليبيـــا نزاعـــات بيـــن مجموعات 
مســـلحة وتوجـــد فيهـــا ســـلطتان تتنازعـــان 
الســـلطة، حكومة الوفـــاق الوطنـــي المعترف 
بها دوليا والمســـتقرة فـــي طرابلس من جهة، 
وســـلطة في شـــرق ليبيا مدعومة من البرلمان 
ومن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 

الليبي.
وفي اجتماع بادرت إليه فرنســـا بالمنطقة 
الباريســـية نهاية يوليـــو الماضي، قبل رئيس 
حكومـــة الوفاق الوطني فايز الســـراج وحفتر 
بخارطـــة طريق نصت على وقـــف إطالق النار 
وإجـــراء انتخابات فـــي 2018، لكنهما لم يوقعا 

أي وثيقة في هذا الشأن.

5

{ترامـــب ليـــس ناضجـــا وغير مؤهـــل للموقع الذي يشـــغله. أعتقد أنـــه إلى جانب فريـــق إدارته أخبار

يشكالن خطرا واضحا وقائما على الديمقراطية}.

هيالري كلينتون
وزيرة اخلارجية األميركية السابقة

{هنـــاك حاجة للتعاون مـــع الصين للتركيز على الملف النووي لكوريا الشـــمالية ما يتطلب حل 

المسائل الخالفية بيننا وتعزيز التواصل االستراتيجي والتعاون}.

مون جاي- إن
الرئيس الكوري اجلنوبي
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◄ أظهرت سجالت وزارة الداخلية 
البريطانية أن عدد المقبوض عليهم 
في بريطانيا لالشتباه في ضلوعهم 

في قضايا إرهاب ارتفع بنسبة 68 
بالمئة مسجال أعلى مستوى خالل 

فترة شهدت فيها البالد أربع هجمات 
دامية.

◄ بثت وكالة األنباء الرسمية في 
كوريا الشمالية تقريرا يهدد باستخدام 
بيونغ يانغ لألسلحة النووية ”إلغراق“ 
اليابان وتحويل الواليات المتحدة إلى 

”رماد وظالم“ لدعمهما قرارا لمجلس 
األمن الدولي ضدها.

◄ أوصى الرأي القانوني الصادر 
عن المحامي العام لمحكمة العدل 

األوروبية الخميس بعدم االعتراف 
بالطالق الغيابي الصادر عن المحاكم 
الشرعية في البلدان التي يأتي منها 

الالجئون وذلك لعدم تطابقها مع 
التشريعات الوطنية.

◄ قال مسؤولون الخميس إن الشرطة 
في البلقان اعتقلت 21 رجال يشتبه في 
أنهم قاموا بتهريب نحو 200 تركي إلى 

االتحاد األوروبي باستغالل إمكانية 
السفر دون تأشيرات دخول بين 

تركيا والبوسنة والجبل األسود لنقل 
مهاجرين من إسطنبول.

◄ وافق مجلس النواب األميركي 
على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون 

دوالر لتمويل الحكومة االتحادية 
للسنة المالية الجديدة والتي تبدأ 

أول أكتوبر القادم وينتظر أن يرسل 
المشروع إلى مجلس الشيوخ إلقراره.

◄ قتلت الشرطة الهندية الخميس 
قائدا بارزا لميليشيات إسالمية 

مسلحة، يدعى أبوإسماعيل يعتقد بأنه 
مسؤول عن مقتل ثمانية من المصلين 

الهندوس في والية جامو وكشمير على 
الحدود مع باكستان.

باكستان تتهم الواليات المتحدة بتوفير مالذ آمن لطالبان

بتطـــورات  املتعلقـــة  املحادثـــات 

األزمـــة الليبية ســـتركز على كيفية 

كســـر الجمـــود السياســـي وحشـــد 

الدعم لجهود األمم املتحدة

◄

تيلرسون يحسم التنسيق المشترك بشأن كوريا الشمالية من لندن
[ تشديد بريطاني على الحفاظ على االتفاق النووي مع طهران  [ اجتماع مع األطراف اإلقليمية لبحث التسوية في ليبيا

ــــــدن بعدد من األولويات  ــــــت زيارة وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرســــــون إلى لن حفل
وامللفات الساخنة على طاولة املباحثات مع املسؤولني البريطانيني وتعد مستجدات األزمة 

الكورية الشمالية والتسوية السياسية في ليبيا أبرز عناوينها.

البحث عن أرضية مشتركة حول القضايا اإلقليمية

} موســكو - بدأت روسيا الخميس، مناورات 
عســـكرية واسعة مشـــتركة مع بيالروسيا على 
حدود االتحاد األوروبي وســـط جدل سياســـي 
حول طبيعة هذه المناورات التي تصر موسكو 
على أنها ”محـــض دفاعية“ في مقابل اتهامات 
الـــدول األعضـــاء في حلف شـــمال األطلســـي 

بكونها عرضا للقوة.
وتســـتمر المنـــاورات التـــي أطلـــق عليها 
حتى 20 ســـبتمبر وتجري  اســـم ”زاباد 2017“ 
علـــى أراضي أكبـــر حلفاء روســـيا وفي جيب 
كالينينغراد وفي منطقتي بسكوف ولينينغراد.
وتحرص موســـكو على طمأنة الدول القلقة 
بشـــأن هذه التدريبات التي يشارك فيها 12 ألفا 
و700 جندي و250 دبابة و10 سفن حربية، تقوم 
باختبار قوتها النارية ضد عدو افتراضي قرب 

الحدود مع بولندا ودول البلطيق.
إزاء  المخـــاوف  مـــن  موســـكو  وقللـــت 
المنـــاورات، وهـــي األخيرة ضمن سلســـلة من 

المناورات التي تنظم سنويا.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية في بيان 
انطـــالق المنـــاورات التي قالت إنهـــا ”دفاعية 
بحتة وغير موّجهة ضـــد أي دولة أو مجموعة 

دول“.
وتأتـــي المناورات مـــع بلـــوغ التوتر بين 
روســـيا والحلف األطلســـي أوّجـــه على خلفية 
تدخـــل الكرملين في أوكرانيـــا وتعزيز الحلف 
بقيـــادة أميركية قواتـــه في أوروبا الشـــرقية. 
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المناورات ستتم 

في ســـتة أماكن للتدريب في روســـيا البيضاء 
وسيتم أيضا تجريب مناورات تكتيكية للسالح 
الجوي في روســـيا. وحسب البيانات الرسمية 
سيشـــارك في هذه التدريبات الســـبعة 12 ألفا 

و700 جندي من البلدين.
وتواجه المناورات الروســـية باتهامات من 
طـــرف حلف األطلســـي الذي يؤكد أن روســـيا 
أبقت خططها ســـرا ولم تعلن عن حقيقة حجم 
تلـــك المناورات التـــي تقول البعـــض من دول 

الحلف الشرقية إنها قد تشمل 100 ألف جندي.
ومنذ تدهور العالقـــات مع الغرب في 2014 
بســـبب األزمة األوكرانية أجرت موســـكو عددا 
مـــن المنـــاورات العســـكرية، وأعلـــن الجيش 
الروســـي أن البعض من المناورات شارك فيها 

100 ألف جندي تقريبا.
من جهتها أشـــارت حكومة بيالروسيا إلى 
أن المنـــاورات ســـتحاكي ســـيناريو نزاع مع 
منطقة تمّرد مدعومة من دول أوروبية مجاورة. 

وتقول روسيا إنها ســـتحاكي عمليات من قبل 
”جماعة متطرفة“ تحاول شّن هجمات إرهابية.

وقال الخبير العســـكري الروسي ألكسندر 
غولتـــس لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن موســـكو 
”تتالعب بمهارة بأرقـــام المناورات كتلك، كي ال 

تضطر إلى دعوة مراقبين أجانب“.
وأضاف أن ”روسيا وفي كل مناورات تعمل 
على ســـيناريو واحد وهو كيفية نشـــر القوات 

بسرعة“.
ودافع الكرملين عن حقه في إجراء التمارين 
وكثيـــرا ما اتهـــم الواليات المتحـــدة بتصعيد 
التوتر بتوســـيعها نطاق الحلف األطلسي إلى 

حدوده وتنظيم مناوراتها االستفزازية.
وعلـــى الرغم مـــن التصعيـــد المتبادل بين 
روســـيا وحلف الناتو بشـــأن المناورات إال أن 
موسكو قامت بإرســـال إشارات إيجابية بشأن 
ترميـــم العالقات المتوترة بيـــن الجانبين منذ 

2014 وتهدئة المخاوف الغربية.
وشدد ألكســـندر فومين، نائب وزير الدفاع 
الروســـي، علـــى أن بالده ســـتعمل على ترميم 
عالقتها بحلف شـــمال األطلســـي خالل عام أو 

عامين.
وأضـــاف فوميـــن ”ســـنعود إلـــى تعاوننا 
الرائـــع مع حلف شـــمال األطلســـي في مجلس 

الناتو“. روسيا – 
وتتزامن المنـــاورات الروســـية مع إطالق 
أوكرانيا االثنين تدريبات عسكرية مشتركة مع 

الواليات المتحدة وعدد من دول األطلسي. التعبئة العسكرية الروسية تستفز الناتو

روسيا تبدأ مناورات {زاباد} على حدود حلف األطلسي

} أنقرة – شـــّن وزير الخارجية الباكســـتاني 
خواجـــة محمـــد آصـــف هجومـــا حـــاّدا تجاه 
السياسيات األميركية، وذلك ردا على اتهامات 
واشنطن إلســـالم آباد بتوفيرها مجاال النتشار 
تنظيم طالبان على أراضيها خاصة في المناطق 

القبلية الواقعة على حدود أفغانستان.
وقـــال آصـــف، فـــي تصريحـــات صحافية 
إن ”طالبـــان ليـــس بحاجـــة إلى مـــالذ آمن في 
باكســـتان، ألن الواليات المتحدة سلمته خالل 
الســـنوات الماضيـــة 40 بالمئة مـــن األراضي 

األفغانية“.
وأضاف آصف ”األميركيـــون هم من وّفروا 
وليست باكستان. وحملت  مالذا آمنا لطالبان“ 
تعريضـــا  الباكســـتاني  الوزيـــر  تصريحـــات 

واضحا بفشل السياسات والخيارات واشنطن 
المعتمدة منذ غزو أفغانســـتان العام 2001 في 
اســـتئصال تنظيم طالبـــان الذي واصل شـــّن 
هجماته على القوات األميركية والحكومية في 

البالد.
وإثـــر انســـحاب القـــوات األميركيـــة مـــن 
أفغانســـتان خالل عهد الرئيس األســـبق باراك 
أوباما وّســـع التنظيم المتشدد نطاق ضرباته 
ضد حكومة كابول، ما أدى إلى تكبيدها خسائر 
فادحـــة فضـــال عن خســـارتها الســـيطرة على 

البعض من األقاليم والمناطق.
وتأتـــي تصريحـــات الوزيـــر الباكســـتاني 
التـــي أدلى بها على هامش زيارة رســـمية إلى 
أنقـــرة في ســـياق الرد على اتهامـــات الرئيس 

األميركـــي دونالد ترامب إلســـالم آبـــاد نهاية 
أغســـطس الماضي والتي وّجه خاللها خطابا 
شـــديد اللهجة إلى إسالم آباد بسبب ما أسماه 
توفير مالذ آمن لتنظيم طالبان، وهو ما رفضته 
إسالم آباد وطالبت الرئيس األميركي بالتخلي 

عن هذه التهمة.
وكان الرئيس األميركي قد أعلن خالل شهر 
أغسطس الماضي عن اســـتراتيجيته الجديدة 
تجاه أفغانستان والتي تقضي بتعزيز الوجود 
العســـكري األميركـــي بهـــدف القضـــاء علـــى 

اإلرهاب.
وطالـــب ترامـــب خـــالل خطابه باكســـتان 
بإبداء المزيد من التعاون ودعم اســـتراتيجيته 

العسكرية.

واعتبر آصف أن السياسة التي أعلن عنها 
ترامب دفعت باكستان إلى التوجه نحو جيران 
وأصدقاء في المنطقـــة من أجل تطوير مواقف 
مشـــتركة معها، ومن أجل التأكيد على ضرورة 

حل الصراع سلمّيا وليس عسكرّيا.
وتشـــير مصـــادر مطلعة إلـــى أن الحكومة 
التركية عّبـــرت عن تفاعلها نحو تحقيق تقارب 
مع باكستان بهدف طرح مبادرة إقليمية جديدة 

بشان الوضع في أفغانستان.
وشـــّدد الوزير الباكســـتاني علـــى التوافق 
الحاصـــل فـــي الموقـــف بيـــن أنقرة وإســـالم 
آبـــاد وخاصـــة التأكيد على أهميـــة إيجاد حل 
سياسي يضمن إنهاء األزمة األفغانية وتحقيق 

االستقرار.



} واشــنطن - لـــم تهدأ الســـاحة السياســـية 
األميركيـــة منـــذ أن وصـــل دونالـــد ترامب إلى 
نهائيـــات االنتخابات الرئاســـية، ثم فوزه على 
المرشـــحة الديمقراطيـــة هيـــالري كلينتـــون. 
ومنذ أن حمل رســـميا لقـــب الرئيس الخامس 
واألربعين للواليات المتحدة األميركية، تتســـع 
رقعة الجـــدل الذي يثيره دونالـــد ترامب يوما 
بعد يوم، بقراراتـــه ومواقفه، حتى أن عددا من 
األصـــوات األميركيـــة باتت تتحـــدث اليوم عن 

انهيار ”اإلمبراطورية العظمى“.
وتصدرت عـــدة مجالت وصحـــف أميركية 
تقارير تتحدث عن هـــذا ”االنهيار“. فخصصت 
أكتوبر  في عدد ســـبتمبر –  مجلة ”ذي أتلنتك“ 
2017، ملفـــا حمـــل تقريـــره الرئيســـي عنوان 
”كيف ســـيقضي ترامب على العصر األميركي“. 
وتصـــدرت غالف المجلة صورة للبيت األبيض 
وهو يغرق، فيما حمل التقرير الرئيسي صورة 
أخـــرى تظهـــر فيها خارطـــة متآكلـــة للواليات 

المتحدة األميركية.
جـــاء التقرير بتوقيع إليـــوت كوهين الذي 
أشار إلى أن األمور أسوأ بكثير مما هو واضح 
بالنســـبة لألضرار الواضحة التي تســـبب بها 
ترامـــب وأضـــرت بمكانـــة الواليـــات المتحدة 
العالمية. ويضيف كوهين أن ترامب ورث حالة 
مـــن الفوضى، وقد تعمقت أكثر، حتى أن القادة 
األجانـــب بدأوا فـــي إعادة تشـــكيل التحالفات 
وتجـــاوز الواليات المتحـــدة وتقليص تأثيرها 

ودورها.
وفـــي تقرير آخر حمـــل عنوان ”هـــل يدمر 
ترامـــب الرئاســـة“ كتب جاك غولد ســـميث أن 
ترامـــب يتعالى على ســـيادة القانون، ويدوس 
على قواعد معايير السلوك الرئاسي، ويسحب 
معه المؤسسات الحيوية للبالد إلى القاع. وفي 
قـــراءة لعقل ترامب وشـــخصيته االســـتثنائية 
توصل دان ماك آدامس إلى أن من أبرز سماتها: 

النرجسية وعدم المواءمة والعظمة.

وكتبـــت هيذر ديغبـــي بارتون، فـــي مجلة 
صالون األميركيـــة، ”ترامب ال يتصرف كرئيس 
جمهوري، لكنه ال يتصـــرف كرئيس ديمقراطي 
وال حتى مســـتقل. هو ال يتصرف كرئيس على 
اإلطالق»، وتضيـــف ديجبي أنه كان يجب على 
اإلعـــالم أن يتوقف عن محـــاوالت وضع ترامب 
في قالب ليفهموه. فبينما يستمر هو في عرضه 
الديماغوجـــي الغريـــب، تعمـــل إدارته بأقصى 
ســـرعة لتطبيق أكثر أجنـــدة جمهورية يمينية 
عنصريـــة في التاريخ، وهو ال يمانع ذلك طالما 

أنه ينال التقدير على ذلك.
وكان المقال األبرز بإمضاء المؤرخ نايجل 
هملتون، ونشـــرته مجلة نيوستيســـمان. وفيه 
أجرى تشـــخيصا للحالـــة األميركيـــة من عهد 
روزفلـــت إلى عهد ترامـــب. وتوقف عند مقارنة 
فـــي غايـــة األهميـــة بين ريتشـــارد نيكســـون 
ودونالـــد ترامـــب، توضـــح طبيعـــة الرئيـــس 
األميركـــي الخامس واألربعين من خالل تحليل 
نقاط التشـــابه بينـــه وبين الرئيـــس األميركي 

السابع والثالثين.
ينطلـــق نايجـــل هملتون، الزميـــل في كلية 
الدراســـات العالمية والسياسية ومؤلف كتاب 
”قياصرة أميـــركا: حياة الرؤســـاء األميركيين 
مـــن فرانكليـــن روزفلـــت وحتى جـــورج بوش 
االبن“، من الحديث عن تأســـيس اإلمبراطورية 
األميركية مشـــيرا إلـــى أن اآلباء المؤسســـين 
للواليات المتحدة ســـعوا إلـــى تجنب مخاطر 
الملكية، وخاصة الملكيـــة المطلقة، لذا جاؤوا 
بفكرة رئيس يكون في بعض النواحي له مطلق 
الحريـــة من أجل إنجاز األمـــور، لكنه مقّيد في 
نواح أخرى. يرتبط الرئيس بالكونغرس في ما 
يتعلق بالقوانيـــن والقضايا المالية، وخاضعا 
للمحكمة العليا في ما يتعلق بتأويل الدســـتور 
األميركي عندما يكتـــب ويتم االتفاق عليه. كما 
سيكون هناك حد للفترات الرئاسية وانتخابات 

جديدة كل أربع سنوات.
ومع وجود عدد من االنتكاسات (وكان هناك 
الكثيـــر منها، وخاصة الحرب األهلية) ســـارت 
منظومة الحكم بشـــكل جيد جدا، بالنسبة إلى 
أميركا، وبشكل ليس ســـيئا بالنسبة إلى بقية 
العالم. وبحلـــول الحرب العالمية الثانية، ومع 
تطوير القنبلة النووية كانت الواليات المتحدة 
فعليا مجبرة علـــى أن تصبح إمبراطورية، في 

كل شيء ما عدا االسم.

وبذلـــك أصبح مـــن المهم التقيـــد بتطوير 
الرئيـــس فرانكليـــن روزفلـــت ”نظامـــا عالميا 
جديـــدا“، خصوصا مع حصـــول ثمانية بلدان 
أخرى، غيـــر أميـــركا، على األســـلحة النووية 
وإســـرائيل  والصيـــن  وفرنســـا  (وروســـيا 
وباكســـتان والمملكة المتحدة وكوريا  والهند 
اقتصادهـــا وامتداد  الشـــمالية). لكن بفضـــل 
قوتهـــا العســـكرية البحريـــة والجويـــة ظلت 
الواليات المتحدة قائدة المجموعة، فهي البلد 
الوحيـــد الذي يحظـــى باحترام عالمـــي لمثله 
اإلنسانية واستعداده عند الضرورة للقتال مع 
شركائه في التحالف والدفاع عنهم بنشاط عند 
اللـــزوم (وحتى عندما ال يكـــون هناك لزوم كما 

يجادل البعض).
لماذا إذا يصر الرئيس الخامس واألربعون 
للواليـــات المتحـــدة على تفكيك هـــذا اإلنجاز؟ 
يجيب هملتون على هذا التساؤل قائال ”توجد 
عوامل أعمق داخل أميركا وخارجها. وبوصفي 
كاتب سير ومؤرخا درس مؤسسة الرئاسة منذ 
أن أصبحـــت الواليات المتحـــدة ’إمبراطورية‘ 
مـــن كل النواحي ما عدا االســـم، دعني أشـــير 

باقتضاب إلى البعض من هذه العوامل“.

طريق االنحدار

ليـــس ترامـــب مـــن صنـــع اإلمبراطوريـــة 
األميركيـــة، فهـــو ال يعرف شـــيئا عـــن صنعها 
وال يقـــرأ التاريـــخ وستســـعده رؤيتهـــا تنهار 
تحـــت ثقلهـــا مثلمـــا انهـــارت اإلمبراطوريات 
لقـــد  والهولنديـــة.  والفرنســـية  البريطانيـــة 
أعجبه خروج بريطانيا مـــن االتحاد األوروبي 
(بريكســـت) باعتباره يمثل تخلصـــا مقصودا 
لنـــوع المســـؤوليات والمثل التـــي يحتقرها. 
وعـــن طريق انســـحاب الواليـــات المتحدة من 
االتفاقـــات الدولية والمعاهـــدات التجارية وما 
إلى ذلك، يقوم باعتزاز بتنفيذ ”أميريكســـيت“، 
وذلـــك ”لجعل أميركا عظيمـــة مرة أخرى“، لكن 

باعتبارها ”أميركا الصغيرة العظمى“.
يجـــري نقـــاش فـــي العاصمـــة واشـــنطن 
وفـــي أماكن أخـــرى بخصوص مـــدى الحكمة 
مـــن ذلك، لكـــن االنعزاليـــة ليســـت جديدة في 
التاريـــخ األميركـــي إذ رفض مجلس الشـــيوخ 
المصادقـــة علـــى معاهـــدة فرســـاي أو قبـــول 
العضويـــة األميركية في عصبة األمم في ســـنة 
وارن  اختـــار  الكونغـــرس  وبمســـاندة   .1920
ج. هاردينـــغ وضـــع حد للتعريفـــات الجمركية 
المنخفضـــة والنزوع إلى السياســـة الحمائية 
مـــن التجارة الخارجية في بداية العشـــرينات، 
وبحلول العشـــرية التاليـــة انخفضت التجارة 
العالميـــة بقرابة الثلثين. زيـــادة على ذلك، لما 
كانت البلـــدان األوروبية تكافح ضد الفاشـــية 
والشـــيوعية أصبـــح الناخبـــون األميركيـــون 
انعزالييـــن بشـــكل عميق وناهضـــوا الهجرة، 

تحت قيادة حركة أميركا أوال.
ولم يتغيـــر اإلجماع األميركـــي إال بحدوث 
هجمة بيـــرل هاربر وإعالن هتلـــر الحرب ضد 
الواليات المتحدة في ديســـمبر 1941. وبالرغم 
من المرور بفترات ساخنة، اتبع رؤساء أميركا 
المتعاقبون (هاري ترومـــان، دوايت ايزنهاور، 
جون ف. كينيدي، ليندون جونســـون، ريشارد 
نيكســـون، جيرالد فورد، جيمـــي كارتر، رونالد 
ريغـــن، جـــورج بـــوش، بيـــل كلينتـــون) هـــذا 

السيناريو للنظام العالمي.
لكن مع الصعود االقتصادي للصين ما بعد 
ماو تســـي تونغ وســـقوط االتحاد السوفييتي 
وتفاقـــم الصراعـــات بيـــن الشـــيعة والســـنة 
والحروب المهلكة للطرفين في الشرق األوسط 
(وفـــي الكثير مـــن األحيان يؤججهـــا التدخل 
األميركي المتهـــور) بدأ مفهوم النظام العالمي 
المســـتقر فـــي التزعزع، وهو أمـــر حتمي، ولم 
يبقه على قيد الحياة غير منظمة األمم المتحدة 
الســـبعينية وحلـــف الناتو المتهـــرم وإجماع 
أميركي متكون من حزبين عفا عليه الزمن يعبر 
عنه اســـتعداد ملزم مـــن الكونغـــرس وغالبية 
الناخبين لتحمل مســـؤولية مطلقة تجاه األمن 
العالمـــي، لكن القائد األعلـــى األميركي ليس له 

هذا االستعداد.

زمن روزفلت

العامل الثاني الذي أدى إلى وصول ترامب 
هو االقتصاد. ويذكـــر هملتون أن بيل كلنتون، 
خالل حملته الرئاســـية، ســـنة 1992، كتب على 
الجـــدران وعلـــى األلواح في مقر حملة شـــعار 
”االقتصاد، أيها األبله“. وفي ســـنة 1992 لتذكير 
الموظفيـــن بأن أكثر شـــيء كان الناس يريدون 
سماعه هو أفكاره عن النمو االقتصادي وزيادة 

األجور.

وفي ســـنة 1993 تبين الفشل التام لمحاولة 
كلينتون توفيـــر الرعاية الصحية للجميع، لكن 
إجراءاتـــه االقتصادية وزيـــادة الضرائب على 
األغنيـــاء تحـــدت تحذيـــرات الجمهوريين من 
وقوع كارثة إذ ازدهر االقتصاد األميركي، وكان 
ذلـــك في معظمه بفضل زيـــادة وليس تخفيض 

التجارة الدولية واالتفاقيات التجارية.
كان  االقتصاديـــة  المشـــاهد  خلـــف  لكـــن 
االقتصـــاد العالمي يميل ال محالة نحو البلدان 
األخـــرى األكثـــر ســـكانا التي تقدم يـــدا عاملة 
أرخص، وخاصة في آســـيا، وقد فعل. وكان من 
شأن ذلك أن يؤثر على النظام العالمي ال محالة.
الفوائض التي حققها الرئيس كلينتون في 
التســـعينات ســـرعان ما بّذرها خَلفه جورج و. 
بـــوش الذي تمثل رده على اإلرهاب اإلســـالمي 
للقـــوة  اســـتعراض  محاولـــة  فـــي  العالمـــي 
العســـكرية األحادية في أواخر عهد اإلمبريالية 
وربمـــا مع األمل في الحصـــول على المزيد من 
النفـــط. لم تنجـــح العملية ولم تســـفر إال على 
إفـــالس الخزينة في واشـــنطن بينما وســـعت 

منافستها الصين اقتصادها بال حدود.
وبتواصل الحربين في أفغانستان والعراق 
كانـــت أرقام الفواتير مســـتوجبة الدفع ترتفع، 
وأدى ذلك إلى تراجع االقتصاد األميركي، وعلى 
الرغم من محـــاوالت باراك أوباما االنســـحاب 
من الصراعات األجنبيـــة المكلفة ذات الطريق 
المســـدود، أتى التحول االقتصـــادي العالمي 
نحـــو آســـيا بنتائجـــه المتوقعة فـــي أميركا. 
وبمـــا أن المداخيل لم ترتفع بالطريقة نفســـها 
التي ارتفعت بها في العقود الســـبعة الماضية 
واقتـــرب االزدهـــار االقتصـــادي األميركي من 
نهايتـــه نظرا لمعاناته مـــن دين وطني ال يمكن 

تحمله، لن يكن بوسع المركز الصمود أكثر.
”أقويـــاء معـــا“، كان ذلك هو أفضل شـــعار 
قـــدرت هيالري كلينتون على اإلتيان به ومن ثم 
تحالفت مع الدعاة الى حركة المثليين وثلة من 
المســـاندين من الفئات األقل حظا، لكن لم يكن 
ذلك كافيـــا، على األقل تبعـــا للنظام االنتخابي 
األميركـــي، ووصـــل ترامـــب، المرشـــح األقـــل 

حظوظا، إلى البيت األبيض.
وينهي هملتـــون الحديث عن هـــذا العامل 
مشـــيرا إلى أنه في خضم هـــذه المتغيرات، لم 
يجـــرؤ أي من المرشـــحين على قـــول الحقيقة 
المـــرة بأنـــه ال يمكن جعـــل أميـــركا ”عظيمة“ 
ثانيـــة ألن هذا الزمن ليـــس 1945، وال 1955، وال 
1965، وال الســـنوات التي تلت إلى نهاية القرن 
العشـــرين، مثلما حذر روزفلت في رســـالة إلى 
الكونغـــرس فـــي ينايـــر 1944، بـــأن أميركا في 
حاجة إلى الئحة حقـــوق جديدة حتى ال يؤدي 
التفاوت االقتصادي إلى تقسيم البلد، وال يؤدي 
إلى ”روح الفاشية“، مثلما جرى في أوروبا في 
الثالثينـــات. ويقود هذا هملتـــون إلى الحديث 
عن شـــخصية الرئيس. وكان الكثير من علماء 
النفس أشـــاروا إلى أوجه التشابه بين دونالد 
ترامب وريتشـــارد نيكســـون، علـــى الرغم من 

اختالف طفولتهما.
لكـــن لم يســـمح لهم بقـــول أي شـــيء. ألن 
جمعية علماء النفـــس األميركية التي تضم 37 
ألف عضو أصدرت ما يعتبر أمر تكميم (قاعدة 
غولدواتر) في ســـنة 1973، بعد بضعة سنوات 

من تتبع عضو مجلس الشيوخ باري غولدواتر 
مجلة فاكت لتشـــخيصه على أنه غير مناســـب 
ألن يكون رئيسا وربح القضية. ومن ذلك الوقت 
لم يســـمح ألي عالم نفس منخرط في الجمعية 
بنشـــر محاولـــة تشـــخيص، أو تحذيـــر لألداء 
العقلـــي ألي شـــخصية عامة حتـــى ال يجلبوا 

االزدراء لهذه المهنة.
ويقول هملتون إنه نظرا لعدم أهلية ترامب 
(وهي حقيقة معترف بها بشـــكل واسع) ليكون 
رئيســـا أو قائد أعلى للقوات المســـلحة، بحكم 
عدم اســـتقراره، كان ذلك عالمة فارقة في تاريخ 
السياسة لدى مؤسسة الرئاسة األميركية. ومن 
ثـــم لجأ المراقبـــون إلى كّتاب الســـير الذين ال 

تقيدهم قواعد تكميم.

ترامب- نيكسون

يتلقى ريتشـــارد نيكســـون حاليا أكبر قدر 
مـــن االهتمام في أميركا بما أن صعوبة التكهن 
بشخصيته وسلوكه الشـــاذ وازدراءه للمعايير 
األخالقية واســـتعداده ليجلب إلى نفســـه قرار 
العـــزل مـــن قبـــل الكونغرس، تجعله شـــخصا 

شبيها نوعا ما بالرئيس الحالي.
وأثبتـــت ســـجالت فتحت مؤخـــرا ما أكده 
هملتـــون ومؤرخـــون آخـــرون بأن نيكســـون 
(الملقـــب ”تريكـــي ديكي“) قام عمـــدا بتخريب 
محادثات باريس للســـالم إلنهـــاء حرب فيتنام 
خالل الحملة االنتخابية الرئاسية لسنة 1968، 
على أمل عقد الصفقة هو بنفسه إذا تم انتخابه 

هو رئيسا وليس هيوبرت هامفري.
وتـــم انتخاب نيكســـون لكنه اكتشـــف أنه 
ال يســـتطيع عقـــد الصفقة مع ما تبـــع ذلك من 
عواقب مميتة لعشـــرات اآلالف من الفيتناميين 
واألميـــركان. طلـــب من وزيـــر خارجيته هنري 
كيســـينجر تصويـــره فـــي المفاوضـــات مـــع 
الفيتنامييـــن الشـــماليين علـــى أنـــه ”مدفـــع 
مســـلح نوويا طليق“ من أجـــل دفع العدو على 

التفاوض، لكن الحيلة لم تنجح.
ومن سخرية الموقف أنه مع نهاية رئاسته 
أصبح نيكســـون مدفعـــا طليقا إلـــى حد جعل 
موظفيـــه (حســـب االعتقـــاد الرائـــج) ينزعون 
الشيفرات النووية من الحقيبة. أصبح نيكسون 
المحتجين  مســـتهدفا  بمعارضيـــه  مهووســـا 

األفراد والخصوم وحتى علماء السياسة.
وبينما تتســـرب أسرار حملة ترامب وسوء 
تصرف إدارته في ما يتعلق بروســـيا، ويسعى 
محـــام عينته الســـلطات الفيدراليـــة للتحقيق 
في ”روســـياغيت“، تكـــرر ردات فعـــل الرئيس 
الخامس واألربعين ردات فعل الرئيس السابع 
والثالثين. وتتضمـــن ردات الفعل هذه إصرارا 
يزداد تعمقا على الكـــذب وإيجاد مخرج له عن 
طريق التهديدات بما في ذلك طرد رئيس أف.بي.

آي جيمـــس كومي، والتهديد بعزل المستشـــار 
الخـــاص فـــي وزارة العدل المكلـــف بالتحقيق 
فـــي المســـألة، روبـــرت ميلـــر، والتهديد بطرد 
المدعي العام جيف ساشينس، وحتى التلميح 
بأنه ســـيعفو عن كل المتورطين عند الضرورة. 
(ادعى ريتشارد نيكســـون في تصريحه لديفيد 
فروســـت بأنه ’لما يفعلها الرئيـــس ذلك يعني 

أنها ليست غير قانونية'“).

ويقوم ترامب بإجـــراءات دفاعية عن طريق 
تعيين المزيد من الموظفين العسكريين للدفاع 
عنه ســـواء مـــن خصومه وطاقـــم موظفين في 
البيت األبيـــض أصبحوا فـــي وضع فوضوي 
جراء عـــدم قدرته علـــى توفير قيادة رئاســـية 
متسقة. وفي بعض األحيان بدا البيت األبيض 
وكأنـــه روضـــة دون معلـــم فهو فـــي حرب مع 
حزبه الجمهوري والكونغرس واالســـتخبارات 
واإلعـــالم. كل هـــذا لـــه أثـــر كبير علـــى مكانة 

الواليات المتحدة في العالم.
وهنـــاك رأي غيـــر متفـــق عليـــه يقـــول إن 
ووترغيت ســـاهمت في وصول نيكســـون إلى 
االنهيـــار العقلـــي. وبعد مضي ثمانية أشـــهر 
على عمل إدارة ترامب، هناك مؤشـــرات بأنه تم 
تحديد علمـــاء النفس الممنوعين من التصريح 
بتشخيصاتهم، بعد أن انتابتهم مخاوف كبيرة 
حـــول الســـلوك الغريب للرئيس وبـــأن ترامب 

يمكن أن ينتهي به الحال إلى انهيار مماثل.
ويذهـــب نايجـــل هملتـــون إلـــى أبعـــد من 
ذلك، مشـــيرا إلى أنه وفي حال لـــم يعد ترامب 
رئيســـا، قبـــل انتهاء واليتـــه ســـيخلفه نائب 
الرئيس األصولي المســـيحي مايكل ريشـــارد 
بنس، اليمينـــي الموالي لحزب حفلة الشـــاي، 
والمناهـــض للحكومة الفيدراليـــة والمناهض 
لحصانـــة المهاجرين والمناهـــض لإلجهاض 
الصحيـــة،  الرعايـــة  لبرنامـــج  والمناهـــض 
والمناهـــض لقوانيـــن التدخيـــن، والمناهض 
لحماية البيئة، والمناهض للتأمين االجتماعي 
الفيدرالـــي، والمناهـــض إلصـــالح الحمـــالت 
االنتخابيـــة والمؤيـــد لحرب العـــراق والمؤيد 

ألحكام السجن الدنيا الملزمة.
ويختم هملتون دراســـته قائـــال ”احذر مما 
تتمناه، فقد تحصل عليـــه“، وهي مقولة قديمة 
من األحسن أن نتذكرها وربما ندعو بأن يتمكن 
الديمقراطيون في ظل غياب األفضل من إيجاد 
نسخة جديدة من جون ف. كينيدي: زعيم يلهم 
مواطنيـــه األميركان بلم الشـــمل وليس التفرق 
والتأقلـــم مـــع حقائـــق العالم الحديـــث وليس 
الهروب منها، ســـواء كانت بيئية أو اقتصادية 
أو علمية أو سياســـية، وللسعي وراء مساواة 
أكثر وليس أقل. والعمل مع، وليس ضد، حلفاء 

أميركا القدماء مثل الناتو لتأمين أمن العالم.
قد ال يحدث ذلك فعال، على األقل على المدى 
القصيـــر، إال أن ذلـــك ال يعني أن المســـؤولين 
علـــى صناعة السياســـة األميركية لـــم يأخذوا 
هذه التشـــخيصات والمقارنات في الحسبان. 
ويرصـــد هملتون مقاومـــة متزايـــدة في كامل 
أرجاء البـــالد ضد أجنـــدة ترامـــب التدميرية 
تجاه نظام الرعاية الصحيـــة والبيئة والطاقة 

والتعليم والبحث وسياسات الهجرة.
وتعتبـــر الكاتبة هيذر ديغبي بارتون أن ما 
صدر مؤخـــرا عن ترامب من تصرفات وقرارات 
”معقولة“ خصوصا قرار وافق على رفع ســـقف 
الدين وتمرير حزمة مساعدات طارئة، بمساعدة 
الديمقراطييـــن هـــي نتيجة صفقـــة مدبرة من 
قيـــادات الحزبيـــن الجمهـــوري والديمقراطي، 
لمواجهة تجمع الحرية الذي كان يستعد إلثارة 
المشاكل ودفع البالد نحو أزمة اقتصادية. وقد 
يتكـــرر األمر مع مواقف أخـــرى لتجنب انحدار 

”اإلمبراطورية“ األميركية.
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في 
العمق

هل دخلت اإلمبراطورية األميركية طور التراجع عن قيادة العالمية

وطنية من نوع خاص

[ نايجل هملتون: إذا أردت أن تعرف مستقبل ترامب راجع ماضي نيكسون  [ إدارة ترامب تطبق أكثر أجندة جمهورية يمينية في التاريخ
ــــــق املؤرخ نايجل هملتون، ومؤلف كتاب ”قياصرة أميركا: حياة الرؤســــــاء األميركيني  يطل
ــــــذي متر به  ــــــوش االبن“، فــــــي وصفه للوضع ال ــــــت وحتى جورج ب ــــــني روزفل مــــــن فرانكل
ــــــات املتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيســــــها اخلامــــــس واألربعني، بأنه مرحلة  الوالي
الـ”أميريكســــــيت“ للداللة على خروج الواليات املتحدة مــــــن النظام العاملي باعتبارها القوة 
العظمى الوحيدة، مشــــــيرا، في وصف يؤيده فيه عدد من الباحثني واملتابعني األميركيني، 
إلى أن ”اإلمبراطورية األميركية العظمى كانت من صنع قائد أعلى أميركي واآلن يفككها 

بشكل ممنهج قائد أعلى أميركي آخر“.

{ربمـــا ال يتصـــرف ترامـــب كرئيس جمهـــوري، لكنـــه ال يتصرف كرئيـــس ديمقراطـــي وال حتى 
مستقل. هو ال يتصرف كرئيس على اإلطالق}.

هيذر ديغبي بارتون
كاتبة أميركية

{ترامب يتعالى على ســـيادة القانون، ويدوس على قواعد معايير الســـلوك الرئاســـي، ويسحب 
معه المؤسسات الحيوية للبالد إلى القاع}.

جاك غولد سميث
باحث أميركي

االتفاقيـــات  مـــن  أميـــركا  بســـحب 
{أميريكسيت}  الدولية فإنه يقوم بـ
وذلـــك لجعل أميركا عظيمة ثانية، 

ولكن {الصغيرة العظمى}

◄



} بغــداد - كان العـــراق مـــن أول البلدان التي 
أعطـــت لألكراد حـــق الحكم الذاتـــي، ثم حصل 
األكـــراد في العام 2005 علـــى الحكم الفيدرالي. 
وانعكـــس ذلك على تطـــور المجتمـــع الكردي 
ثقافيـــا واجتماعيـــا واقتصاديـــا وسياســـيا، 
لكن لـــم يكتف الطموح الكـــردي بهذا القدر من 
االســـتحقاقات، وبدأ في التصادم مع الحكومة 
المركزية، ثم تطورت الخالفات بشأن صادرات 
النفط والميزانية، وغير ذلك، إلى أن وصل األمر 
إلى حد إعـــالن األكراد رغبتهم في االســـتقالل 

التام واالنفصال عن العراق.
ومن المنتظر أن يجري األكراد االســـتفتاء 
فـــي 25 ســـبتمبر 2017، لكـــن بغـــداد تعارضه 
حيـــث صـــوت النـــواب لصالـــح رفضـــه. كما 
يعارض جيران العراق، تركيا وإيران وسوريا، 
االستفتاء خشـــية أن يغذي النزعة االنفصالية 
بين ســـكانهم من العرق الكردي، فيما يســـاور 
القوى الغربية القلق من أن االستفتاء في إقليم 
كردســـتان العراق شبه المســـتقل، الذي يشمل 
مدينة كركوك الغنية بالنفط، قد يصرف االنتباه 

عن الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وحضت تركيا كردســـتان العراق على إلغاء 
االســـتفتاء حول اســـتقالله، وحـــذر المتحدث 
باســـم الرئيس رجب طيب أردوغان من أن هذا 
االســـتفتاء ســـيؤدي إلى ”عزل أربيـــل“. وقال 
إبراهيـــم كالين في مؤتمر صحافـــي في أنقرة 
”نتوقع من ســـلطات كردستان العراق في أربيل 
أن تتراجـــع عـــن هذا القـــرار الســـيء من دون 
تأخير“. وأضـــاف كالين أن إجراء االســـتفتاء 
”سيعزز عزلتها ألنه، كما تالحظون، ليس هناك 
بلد واحد باســـتثناء إسرائيل يدعم تنظيم هذا 

االستفتاء حول االستقالل“.

استفتاء شكلي

مقابـــل القلق التركي من االســـتفتاء، تبدو 
األصوات األخـــرى الرافضة له أقـــل قلقا، وإن 
توجهت إلـــى أربيل بتحذيـــرات هامة. ويرجع 
المراقبـــون هـــذا الموقـــف المـــزدوج إلـــى أن 
الفرضية األكبر في ما يخص نتيجة االستفتاء 
هي عدم حصول إقليم كردستان على االستقالل 
التـــام. ويؤكـــد كثيـــرون من أن القـــرار في حد 
ذاتـــه هـــو مجـــرد لعبة سياســـية مـــن األكراد 
للخروج بأكبر قدر ممكن من الفوائد وســـيبقى 
التهديـــد باالنفصال جوكر تلعب به أربيل كلما 
احتاجـــت. وحتى الكونغـــرس األميركي، حيث 

يتمتـــع األكـــراد العراقيون بتأثير، شـــدد على 
أن تبقـــى حكومـــة إقليم كردســـتان جـــزءا من 
الدولة العراقية من أجل تقديم الدعم العسكري 

للبيشمركة في المستقبل.
نتالـــي،  دنيـــز  الرؤيـــة  هـــذه  وتتبنـــى 
زميلـــة أبحـــاث مرموقـــة في معهد الدراســـات 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة فـــي جامعـــة الدفاع 
الوطني األميركية، موضحة في تحليل نشـــره 
مركز كارنغي، أن المراقبين وكذلك المسؤولين 
األكـــراد، يدركون أن االســـتفتاء لـــن يؤّدي إلى 

االستقالل.
واالستفتاء، غير ُملزم، بمعنى أنه يتمحور 
حول اســـتطالع رأي سكان المحافظات الثالث 
في اإلقليم الكردي، وهي: أربيل والســـليمانية 
ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشـــأن 
إن كانوا يرغبـــون باالنفصال عن العراق أم ال. 
لكن، حتى لو كان االستفتاء غير ملزم، ستحاول 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان اســـتخدام النتائج 
كورقة ضغط على الحكومـــة العراقية. وإحدى 
األولويات هي استثمار المكاسب الكردية على 
صعيد األراضـــي وتعزيز نفـــوذ حكومة أربيل 
فـــي األراضي المتناَزع عليها، ال ســـيما كركوك 
وســـهول نينوى. ويقتضي هذا المجهود إقناع 
الكردية وغير الكردية  المجتمعات المحليـــة – 
– بأن مســـتقبلها سيكون أكثر إشـــراقا في ظل 

حكومة كردستان وليس الحكومة في بغداد.
وحـــق األكـــراد فـــي تقريـــر مصيرهم ليس 
موضوعـــا خالفيا بين أربيل وبغداد وحســـب، 
إنمـــا أيضا بيـــن الفصائـــل الكرديـــة. تتعلق 
الديناميكية األولى بما يســـتطيع األكراد كسبه 
من الدولـــة العراقية. أمـــا الديناميكية الثانية 
فتتمحور حول المنافسة بين الفصائل الكردية 
على الســـلطة واإليرادات والمـــوارد. وازدادت 
المنافســـة بيـــن األكـــراد منذ انطـــالق الحملة 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية، وعلى ضوء 
التحّدي الذي يطرحه حزب العمال الكردستاني 
والتنظيمات التابعة لـــه، فضال عن مجموعات 
كردية عراقية أخـــرى، على الحزب الديمقراطي 
مســـعود  بقيـــادة  المســـيطر  الكردســـتاني 

البارزاني.
وهنا تشير نتالي إلى أن السؤال األساسي 
المطروح بعد االستفتاء ليس إذا كان التصويت 
بـ”نعم“ ســـيؤّدي إلى تغيير الحـــدود العراقية 
الرســـمية أو الوضـــع القائـــم، بل كيـــف يمكن 
أن تتســـبب المنافســـة بين األحـــزاب الكردية 
علـــى الحضـــور السياســـي بالتحريـــض على 

النزاع بين األكـــراد أو مجموعات أخرى داخل 
الدولـــة. وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري دعا في لقاء مع وكالة رويترز، عشية 
تصويت برلمان كردســـتان العراق على مسألة 
االســـتفتاء، زعماء أكـــراد العراق لالســـتعداد 
لمواجهـــة العواقب إذا أعلنوا االســـتقالل من 
جانب واحـــد وإنهم ســـيجدون تنفيذه أصعب 

مما يتوقعون. 
وصـــّوت البرلمان العراقـــي باألغلبية على 
رفض اســـتفتاء اإلقليم الكـــردي. وألزم رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي باتخـــاذ كافة التدابير 
التي تحفظ وحدة العراق. وقال الجعفري ”على 
الزعمـــاء األكـــراد أن يفكروا مليـــا قبل المضي 

قدما في خطوة االستقالل“.

تصدعات الداخل الكردي

لئن لم تـــؤد تهديدات بغـــداد والتحذيرات 
اإلقليميـــة والدوليـــة إلـــى تراجـــع أربيـــل عن 
االســـتفتاء، فإن هناك أســـبابا أخرى قد تفشل 
مشروع االستقالل برمته، حتى لو كانت أغلبية 
أصوات االســـتفتاء ”نعم“. ومـــن غير المرّجح، 
وفـــق دنيز نتالي، أن تنجـــح األصوات الكردية 
المعاِرضـــة فـــي منـــع االســـتفتاء أو الحؤول 
دون فـــوز خيـــار الـ”نعم“ فـــي التصويت. وقد 

يواجـــه مســـعود البارزاني معارضـــة داخلية 
من مجموعـــات كردية أخرى تتحّدى ســـلطته، 
وتشـــمل االتحاد الوطني الكردستاني، وحزب 
غوران (التغيير)، واألحزاب اإلسالمية، وحزب 
المحلية  والتنظيمـــات  الكردســـتاني  العمـــال 
على الرغـــم من الجهـــود التي  التابعـــة لـــه – 
ُبِذلـــت مؤخـــرًا لتوحيـــد الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني واالتحاد الوطني الكردســـتاني. 
ربمـــا تحلم جميع هذه الفصائـــل بدولة كردية 
وتعـــّرف عن نفســـها بأنها كرديـــة أوال، لكنها 
تختلف فـــي أجنداتهـــا السياســـية وحلفائها 
اإلقليمييـــن، والمســـارات التي تســـلكها نحو 
الديناميكيـــات  هـــذه  وتتســـّبب  االســـتقالل. 
بتعطيل قيام مشـــروع متجانـــس إثنيا لفرض 

حق تقرير المصير.
وأعادت التصّدعـــات الداخلية التأكيد على 
االنقســـامات بين المعســـكر الموالـــي للحزب 
الديمقراطي الكردستاني والمعسكر المناهض 
العنـــف.  احتمـــاالت  بزيـــادة  وتســـّببت  لـــه، 
وتعّرض النشـــطاء المســـتقلون األكراد الذين 
يعارضون االســـتفتاء أو ينتقدونه للتهديدات 
وجرى اعتقالهم واتهامهـــم بـ“الخيانة“. وردا 
علـــى القيود السياســـية واألزمـــة االقتصادية 
المســـتمرة في إقليم كردســـتان، اليأس وليس 
أحالم االســـتقالل هو الذي يحـــّرك عددا كبيرا 

مـــن الشـــباب األكـــراد. لقـــد أصبـــح بعضهم 
المباليا، ويسعى آخرون إلى الهجرة، في حين 
تجنح شـــريحة أخـــرى نحو التشـــدد وتنضم 
إلى الســـلفيين أو حزب العمال الكردســـتاني. 
وَتظهر هذه النزعات في دولة عراقية تعاني من 

انقسامات شديدة.
للديناميكيـــات الكرديـــة الداخلية تداعيات 
على االســـتفتاء ونتائجه. فهي ُتظهر أنه يمكن 
أن يكون للمنافسة بين األكراد تأثير على تقرير 
المصيـــر مـــواز ال بل أكبـــر من التأثيـــر الذي 
تمارسه التشّنجات بين حكومة إقليم كردستان 
والحكومـــة العراقيـــة. وفـــي غيـــاب اإلصالح 
السياســـي والحوافـــز الماليـــة لـــدى حكومة 
إقليم كردســـتان، وافتقارها إلى مصدر مستقل 
لإليـــرادات حتـــى التصويـــت بـ“نعم“ ســـوف 
يشّكل تحديا لالســـتقرار داخل إقليم كردستان 

واألراضي المتنازع عليها.

} أربيل - في أواســـط التســـعينات من القرن 
الماضـــي عندمـــا وصلت الحـــرب األهلية في 
إقليم كردســـتان إلى أوجها، تحولت محافظة 
أربيـــل، باعتبارهـــا عاصمة إقليم كردســـتان، 
إلى ســـيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
فيما حسم أمر محافظة الســـليمانية لالتحاد 
الوطني الكردســـتاني. وألن لـــون علم الحزب 
االتحـــاد الوطني  الديمقراطـــي أصفر وعلـــم 
أخضـــر، أصبحـــت أربيل ودهـــوك والمناطق 
المحيطـــة بهما تعرف بـ“الزون األصفر“، فيما 
ســـميت الســـليمانية وإدارتا كرميان ورابرين 

بـ“الزون األخضر“.
 كانـــت تجـــرى المقارنـــة بيـــن المدينتين 
(الزونيـــن) علـــى المســـتوى الداخلـــي إلقليم 
كردســـتان كما على الخارجي. وكان الكثيرون 
يقولـــون إن منطقة ”الزون األخضـــر“، كونها 
خاضعـــة لســـيطرة االتحـــاد الوطنـــي أكثـــر 
انفتاحـــا من حيث حريـــة التعبير واالحتجاج 
وإبـــداء المواقـــف، في حيـــن يتمتـــع ”الزون 
التابع للحـــزب الديمقراطي بأقل من  األصفر“ 
ذلك، ولكن يبدو أن هذا الفرق قد تالشى تماما 

اآلن في خضم التحضير الستفتاء االنفصال.
ويرصد معاذ فرحـــان الصحافي في موقع 
”نقاش“ أجواء االســـتعداد الستفتاء االنفصال 
الذي من المنتظر أن يتم التصويت بخصوصه 
يوم 25 ســـبتمبر 2017، مشيرا إلى أن الجميع 
فـــي إقليم كردســـتان يتحدث ويعبـــر عن رأيه 
ويأخـــذ صورا مـــع علم اإلقليـــم، إال األصوات 
المحتّجـــة ال تجـــد مكانـــا تلجأ إليه. وشـــهد 
اإلقليـــم، خـــالل األســـابيع الماضيـــة، أحداثا  
يصفهـــا معـــاذ فرحـــان بأنها كانت بالنســـبة 
للمنادين بالحريـــة والمنتقدين بمثابة انهيار 
حصن األمل، إذ وضعت عالمة اســـتفهام على 
هامـــش الحريـــة واالنتقاد الموجـــود في تلك 

المنطقة أيضا حين بدأت االنتهاكات في حدود 
محافظة السليمانية باالرتفاع.

ومن األمثلة التي يمكن اســـتحضارها في 
هذا الصدد، مـــا حصل الجمعة الثامن عشـــر 
من أغســـطس الماضي حين هاجمت مجموعة 
المال ســـامان ســـنكاوي اإلمام والخطيب في 
جمجمال أمام مســـجده، بســـبب موقفهما من 
عملية االســـتفتاء ومعارضتهمـــا لها في هذه 
المرحلـــة. وقال المال ســـامان ”عندما يدركون 
أن مصالحهم الشـــخصية والحزبية ســـتكون 
عرضة للخطر فإنهم ســـيكونون على استعداد 

ليس لمهاجمتك فحسب بل لقتلك أيضا".
جميـــع  الســـليمانية  محافظـــة  وشـــهدت 
التظاهـــرات واالحتجاجـــات الكبيـــرة خـــالل 
26 عامـــا من حكم األحـــزاب الكرديـــة، وتمثل 
المحافظـــة مهدا لألصـــوات المحتجة وجميع 
وســـائل اإلعالم غير الحكومية وغير الحزبية، 
والسبب الرئيس في ذلك باإلضافة إلى انفتاح 
أهالي المحافظة يعزى إلى أن ســـلطة االتحاد 
الوطني تؤمـــن أكبر هامش للحريـــة، لذلك لم 
يكن مســـتغربا أن تظهر من السليمانية حركة 
”ال لالستفتاء“ التي تطالب بتأجيل االستفتاء.

لكن، بعد إعـــالن الحركة بـــدأت الضغوط 
على أعضائها، ففي العشـــرين من أغســـطس 
تـــم اختطاف فرهاد ســـنكاوي عضـــو برلمان 
كردســـتان وعضو مجلس حركة ”ال لالستفتاء 
فـــي الســـليمانية من قبل مســـلحين  حاليـــا“ 
مجهولين. واتجهت جميع أصابع االتهام إلى 
مسؤولي االتحاد الوطني فيما لم يكن لألجهزة 
األمنية رد واضح وصريح حول تلك األحداث. 

واكتفت بالصمت.
كان الصحافيـــون أو المنتقدون في حدود 
محافظة أربيـــل يلجأون إلى الســـليمانية إذا 
شـــعروا بالخطـــر علـــى حياتهم ألنهـــم كانوا 

يدركـــون أن بإمكانهـــم الحديث هنـــاك وأنهم 
سيكونون في أمان فيها، أما اآلن فلم يبق ذلك 

األمل أيضا. 
اليوم، أصبح هّم األصوات المحتجة يتمثل 
في عدم بقاء مكان يلجأون إليه في كردســـتان، 
فالحدود التي ارتسمت بسبب الحرب األهلية 
بين القوتيـــن المتصارعتين لم يعد هناك فرق 
بينهما بالنســـبة إليهم وأصبحـــت الجبهتان 

متشابهتين.
ويزداد الوضـــع صعوبة مع اقتراب موعد 
إجـــراء االســـتفتاء. ويؤكد آرام جمـــال، مدير 
المعهد الكردي لالنتخابات، أن ”هناك توجهين 
رئيســـيين وهما الحـــزب الديمقراطي وحركة 
التغيير ويدخل مؤيدو ومعارضو االســـتقالل 
ضمـــن هذيـــن التوجهيـــن فمـــن اختـــار كال 
لالستقالل في مواقع التواصل االجتماعي هو 
متأثر بشـــكل من األشكال بحركة التغيير ومن 
اختار نعم أيضا متأثر بالحزب الديمقراطي“.

وتكمن المشـــكلة فـــي أن العملية ال تظهر 
بشـــكل طبيعـــي كمعظـــم األمور األخـــرى في 
كردســـتان، ففي حين يعني االســـتفتاء حسب 
جميـــع المعايير حرية الناس فـــي التصويت 
نجـــد أن الجبهتين في كردســـتان بدأتا حملة 

لترهيب الناس ومصادرة تلك الحرية.
وتقول الجبهة األولـــى والمتمثلة بالحزب 
الديمقراطي إن ”من ال يصوت بنعم الســـتقالل 
كردســـتان هو خائن قد باع نفسه“ فيما تقول 
الجبهة الثانية والتي تقودها حركة التغيير إن 
”من ال يصوت بكال لالســـتفتاء هو فاسد وضد 
الديمقراطية ويؤيد بقاء سلطة البارزاني غير 
الشـــرعية“. وطالما بقيت الجبهتان على هذه 
الحـــال فإنه من الصعب أن يقبـــل المواطنون 
المؤيـــدون والمعارضـــون النتائـــج بطريقـــة 

ديمقراطية.
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الداخليـــة  الكرديـــة  للتصدعـــات 
تداعيات على االســـتفتاء. فيمكن 
أن يكـــون للمنافســـة بـــني األكراد 

تأثير على النتائج 

◄

في 
العمق

{نتوقع من سلطات كردستان العراق في أربيل أن تتراجع عن هذا القرار السيء من دون تأخير 
ألنه سيعزز عزلتها}.

إبراهيم كالني
املتحدث باسم الرئيس التركي

{إجـــراء االســـتفتاء فـــي المناطق المتنـــازع عليها خطوة باالتجـــاه المعاكس وتخاطر بالســـلم 
المجتمعي وخاصة أن هذه المناطق تشكل مساحة تعادل مساحة اإلقليم}.

عمار احلكيم 
رئيس تيار احلكمة الوطني

استفتاء االنفصال.. رهان أربيل للخروج بالصفقة األفضل

نعم أم ال.. الغاية واحدة

الويل ملن يصوت بال

[ ممارسة ضغوط على بغداد وتعزيز نفوذ أربيل على المناطق المتنازع عليها  [ التصويت بنعم سيشكل تحديا الستقرار كردستان
يطمــــــح األكراد إلقامة دولة مســــــتقلة منذ نهاية احلرب األولى على األقل عندما قســــــمت 
القوى االســــــتعمارية الشرق األوســــــط، لكن، ولئن يبدو اليوم الوضع في املنطقة مناسبا 
لتحقيق هذا احللم، فإن األمر ليس بالســــــهولة التي ينظر إليها البعض، واألكراد أنفسهم 
واعون بذلك، إال أنهم يســــــعون إلى االستفادة قدر اإلمكان من الفرص املتاحة في املرحلة 
ــــــة باحلكم الذاتي، طرح  ــــــة، وفيما بدأ أكراد ســــــوريا خطواتهم األولى نحو املطالب الراهن
أكراد العراق الذين حصلوا على احلكم الذاتي، مســــــألة االستقالل التام واالنفصال عن 
اخلارطة العراقية، ضمن خطة يؤكد مراقبون أن الغاية األساســــــية منها ليست االنفصال 
بل اســــــتثمار املكاسب الكردية على صعيد األراضي وتعزيز نفوذ حكومة إقليم كردستان 

في األراضي املتنازع عليها.

األصوات املحتجة في كردستان ال تجد مكانا تلجأ إليه
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} ارجتف مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا جزعا جّراء الهجوم 
الذي شّنته عليه املعارضة السورية متهمة 

إياه بأنه يتحدث كجنرال روسي وليس 
كوسيط محايد، فيما طالبته اتهامات أخرى 

بالتنحي كونه فقد نزاهته ومصداقيته. 
الرجل األممي كان أبلغ املعارضة بسّر صاعق 

”لم تربحوا احلرب“، فيما أن جحافل تلك 
املعارضة كانت حتاصر قصر الرئاسة في 

دمشق.
من حق االئتالف املعارض أن ميارس 

دوره املدافع عن ثورة السوريني، لكن ليس 
من حقه بعد هذه التجربة املكثفة املريرة أّال 

يقرأ املشهدْين الدولي واإلقليمي وأال يقّر 
بظاللهما على املشهد امليداني احمللي في 

سوريا. ليست مشكلة املعارضة مع موظف 
في املنظمة األممية يقود سفينته وفق الرياح 

التي تنفخها دول العالم في أشرعتها، بل 
في توقف رياح دول لطاملا نفخت في أشرعة 

املعارضة قبل ذلك. واألجدى للمعارضة أن 
حتسن التعامل مع املستجدات التي غّيرت 

من موقف تركيا واألردن ودول اخلليج، والتي 
جاءت لتالقي مستجدات سابقة طرأت على 
موقف االحتاد األوروبي والواليات املتحدة.
ال يعلن دي ميستورا نصر النظام فذلك 
يجهد بشار األسد وحسن نصر الله إلقناع 
النفس به قبل إقناع السوريني. كان نظام 
دمشق املدعوم من إيران وحرسها الثوري 

وميليشياتها التابعة على وشك السقوط عام 
٢٠١٥. حتدث األسد عن ”سوريا املفيدة“ وعن 

متوضع عسكري آخر، وطرقت طهران باب 
موسكو تطلب جندة. ولوال تدخل روسيا منذ 

سبتمبر من ذلك العام وحتى هذه الدقائق، 
لم يقيض لنظام األسد البقاء، ولم تكن قواته 
تتمدد في النواحي السورية على ما هو جار 
هذه األيام. وعلى ذلك فإن العالم بأجمعه قرر 

من خالل األداة الروسية الوصول إلى ما 
وصل إليه حال سوريا اليوم.

يحصد دي ميستورا ثمارا تنمو في 
احلقل السوري، وقد ال يكون هو شخصيا 

بعيدا عن ورش زراعة املواسم األخيرة. أدرك 
الرجل منذ األيام األولى لوراثة ورشتْي كوفي 

أنان، ثم األخضر اإلبراهيمي، أن احلرب 
تنتهي بقرار من خارج سوريا وليس من 

داخلها. أتى من أخبره أن ١٥ عاما من احلرب 
األهلية في لبنان انتهت بقرار كان دور 

اللبنانيني به هامشيا صوريا. أهمل الرجل 
مماحكات السوريني، معارضة ونظاما، وراح 

يسليهم ويتسلى بهم داخل جلسات الردح 
املتبادل في جنيف.

في عرف دي ميستورا باتت إيران وتركيا 
جزءا بنيويا من لبنات احلل، فيما أساس أي 
مقاربة جدية جذرية إلنهاء املأساة السورية 

يقوم على تفاهمات كبرى بني موسكو 
وواشنطن. بات مسّلما هذه األيام أن ابتعاد 

روسيا قبل العام ٢٠١٥ عن ميدان سوريا 
املباشر وعدم اكتراث الواليات املتحدة 

للمشهد السوري أباح للعبث أن يفاقم في 
حفر مقتلة ال أفق لها.

يعلم األسد قبل غيره أن قرارا غربيا، قبل 
أن يكون روسّيا، قد اتخذ باكرا ملنع سقوطه 
وسقوط نظامه. جاء كالم السفير األميركي 
في سوريا روبرت فورد مبكرا وواضحا في 
هذا الصدد للمعارضة، فيما عملت الضغوط 

األميركية بشكل فّعال على منع ما من شأنه 
تشكيل أي خطر وجودي على دمشق وعلى 

مناطق الساحل السوري. وال شك أن املراقب 
تأّمل متعجبًا التزام فصائل املعارضة 

باحملّرمات األميركية تلك وعدم التمرد عليها.
يعلم األسد قبل غيره أن تركيا هي من 

أسقطت حلب، وأنه لوال ذلك ملا كان لعاصمة 
سوريا الثانية أن تعود لنظامه. ويعلم 

األسد أيضا أن الرعاة اخلليجيني للمعارضة 
السورية يواكبون اجلهد الروسي الدولي 
منذ عامني وال يتيحون لالعبني احملليني 

العبث بالتفاهمات الدولية الكبرى. ويعلم 
األسد أيضا أن األردن يضغط لسحب قوات 
العشائر وبعض فصائل املعارضة القريبة 

من عمان من البادية السورية ومن السويداء 
على النحو الذي يتيح لقواته التمدد وإبهار 

العالم بنصر دمشق املبني.
ال أحد بإمكانه اليوم إنكار االنقالب 

الكبير في موقف العالم أجمع، دون استثناء، 
إلنهاء احلرب السورية. لكن ال ميكن لفوضى 

املطبخ اجلارية حاليا أن تتيح استشرافا 
دقيقا لهوية الطبق السوري املقبل. وال يتعلق 

األمر بأسرار خفّية تتم مواراتها، بل ألن كل 
جهود العواصم تتضافر إلنهاء احلرب، دون 
أن يعني ذلك أن هذه العواصم مجمعة على 

شكل احلل السوري املقبل.
يحتاج وزير خارجية روسيا سيرغي 

الفروف إلى رعاية الرياض وعمان ملسارات 
موسكو السورية. تتم إقامة منطقة خفض 

التصعيد في اجلنوب السوري باتفاق 
أميركي روسي خرج من اجتماع الرئيسني 

دونالد ترامب وفالدميير بوتني في هامبورغ 
األملانية في يوليو املاضي. لكن خارطة 

التوافق تتم مع األردن ومن عمان. يعلن 
الفروف قبل أيام أن السعودية جاّدة في 

تسوية األزمة السورية، ذلك أن من دونها ال 
ميكن التوصل إلى أي احلل. ويعلن الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان أن اجتماعات 
أستانة احلالية هي األخيرة إلنهاء احلرب 

واالنتقال نحو احلل السياسي، ذلك أن ال حل 
في سوريا دون انخراط حقيقي لتركيا.
يعلن بشار األسد وحسن نصر الله 

االنتصار املبني متغافلني عن دور كافة دول 
اخلليج واألردن وتركيا وأوروبا والواليات 

املتحدة في توفير ظروف إجناح املقاربة 
الروسية. يعلن الرجالن النصر وهما يدركان 
أنه نصر مزّيف سيتم قضمه من قبل كل من 

ساهم في سيناريوهاته وإخراجه. وإذا كانت 
كافة دول العالم تعتبر أن العّلة السورية 

باتت ورما على العالم يجب اجتثاثه، فإن 
طهران تدرك أن حضورها السوري بات 
ينغص عمل الطباخني جميعا وإن كان 

املوقف اإلسرائيلي املستجد يعبر عن تهويل 
بالكّي ملرض ال ينفع معه ترياق.

قد تنهي أستانة فوضى امليادين وتعمل 
الغرف العسكرية املشتركة، ال سيما األميركية 

الروسية، على معاجلة اخلروقات وإطفاء 
احلرائق الهامشية املتمردة، لكن رجل األمم 

املتحدة سيحمل الفرقاء احملليني إلى جنيف 
ليباشر موسم القطاف، ذلك أن لدول العالم، 

واإلقليم خاصة، مصالح ونفوذا داخل سوريا 
ال ميكن إال أخذها بعني االعتبار. في ذلك 

سيكون النقاش عن شكل النظام ومستقبل 
األسد وهوية البلد وأدوار الالعبني داخله. 
في ذلك أيضا أن للمعارضة السورية دورا 
أساسيا مفصليا ال يفيد فيه شتم املبعوث 

األممي والنيل من وظيفته. تعلن موسكو أن 
األسد بات يسيطر على ٨٥ باملئة من األراضي 

السورية. تكذب موسكو، وتعلم دمشق ذلك، 
فلو كان األمر صحيحا ملا احتاجت روسيا 

لـ”مناطق خفض تصعيد“ ولـ”أستانة“ 
ولـ”جنيف“ وملباركة الرياض وعمان وأنقرة. 

وحدها املعارضة ال تـدرك بأن وظيفتها 
املقبلة في جنيف تستدعي ممارسة خـّالقة 

تعيد جتيير استفاقة العالم على سوريا من 
أجل خالص ممكن.

بات العالم يتحدث عن إعمار البلد، ولن 
يتم دفع استثمارات اإلعمار دون استقرار 

نهـائي في سـوريـا، وال استقـرار إال مـن 
خـالل تسوية سياسية كـاملة، وال تسـوية 

دون انخراط املعارضة، فـإذا مـا ادعت 
موسكو ما لم تـّدعه دمشـق من أن النظـام 

يسيطر على ٨٥ باملئة من سوريا، فذلك أن ٨٥ 
باملئة من أوراق احلـل السوري ربـما هي ما 

زالت في يد املعارضة. رمبا ال تدرك املعارضة 
ذلك.

انتصار األسد ونصر الله وشتائم المعارضة لدي ميستورا

{الزعماء األكراد يجب أن يفكروا مليا قبل المضي في خطوة االســـتقالل، فمن السهل أن تعلن 

ما تريد لكن ليس بنفس الدرجة من السهولة أن تطبق ما تريد}.

إبراهيم اجلعفري
وزير اخلارجية العراقي

{تصريحات دي ميســـتورا تعكس هزيمة الوســـاطة األممية في إنفاذ قرارات مجلس األمن.  دي 

ميستورا ورط نفسه بتصريحات تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد للقضية السورية}.

رياض حجاب
املنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات

} في أول أيام الغزو األميركي للعراق، وفي 
رين  عز التالحم املصلحي بني احللفاء املبشَّ

اإليرانية، أكد مسؤول  باجلنة األميركية – 
كردي كبير أن اجلبهة الكردستانية نادمة 

على حتالفها االضطراري مع األحزاب الدينية 
الشيعية، ليس في فترة ما بعد سقوط نظام 
صدام حسني، فقط، بل قبل ذلك بكثير، رمبا 

قبل مؤمتر فيينا الذي كان أحمد اجللبي 
واجهَته الظاهرية العابرة.

واعترف ذلك املسؤول، يومها، بأن 
عجز القوى السياسية العراقية الليبرالية 

واليسارية املعارضة عن إسقاط نظام صدام 
حسني بقواها الذاتية، وحدها، أجبر اجلبهة 

الكردستانية على االنخراط في حتالف 
مرحلي مرِهق ومتِعب مع جماعات دينية 
طائفية أصولية متشددة تعمل بوصاية 

إيرانية وسورية كاملة، وال تتفق مع القيم 
واملبادئ الـ“دميقراطية“ التي قال إن أحزاب 

اجلبهة الكردستانية تقوم عليها.
ومع االعتراف بأن في كالمه الكثير 

من الصدق والواقعية احملزنة، مع األسف 
الشديد، إال أن ذلك ال يشكل املبرر الكافي 
القتسام الوطن وأهله وثرواته مع قوى 

لم ُيعرف عنها الصدق واألمانة والنزاهة 
واحترام العهود وااللتزام باملواثيق.
وألن ذلك التحالف كان عشوائيا، 

ودون آليات محددة، وبال ضمانات دولية 
رادعة تضبط قـواعَده وتضمن دميـومته 

وحتميه من االنحراف واالستغالل، فلم يكن 
ُمستغربا وال ُمستبعدا أن يصيب الغرور 

والطمع وهوس القوة واجلبروت أحد 
الطرفني املتحالفْني، بعد أن ميتلك السلطة، 

فيكسر قواعد اللعبة، ويسمم روح الشراكة، 
ويستفرد بالقرار.

نت املناوشات واالستفزازات  وقد بيَّ
والتجاوزات واالحتكاكات التي بدأها نوري 

املالكي، في زمن رئاسته الثانية، ٢٠١٠ وما 
بعدها، ضد حكومة إقليم كردستان، على أن 
ذلك التحالف بالٌغ نهايته ال محالة، في قادم 

األيام.
وما يحدث اليوم بني مسعود البارزاني 
ومحازبيه ومؤيديه من جهة، وبني جماعة 

إيران في املنطقة اخلضراء، من جهة 
ثانية، دليل واضح على أن الشراكة في 

احلكم بني شخصيات وأحزاب وقوى غير 
منسجمة، وغير متقاربة في الرؤية والعقيدة 
والهدف، وغير مبرأة من املطامع الزعاماتية 
والعنصرية والطائفية، ال بد لها أن تصبح 

في قادم األيام، أو الشهور أو السنني، قنبلة 
موقوتة تنفجر في وجوه أصحابها.

ورغم أن التعصب األعمى ألي شيء 
كان ويظل أبغَض شيء عند الله الذي 

أوصى عباده باالعتدال، وبأن خير األمور 
أوسطها، إال أن ما يجري في العراق اليوم 

بني البارزاني وخصومه هو أسوأ أنواع 
التعصب والتزّمت والبعد عن االعتدال في 

املوقف واخلطاب والقرار.
وبغض النظر عّما قيل أو يقال عن 
االستفتاء املقبل، وعن احتمال إعالن 

االستقالل، فإن كردستان، منذ العام ١٩٩١ 
وحتى اليوم، ”والية“ كانت ملصقة بالعراق 

ثم غادرته وخرجت من عباءته إلى غير 
رجعة، وأصبحت دولة مستقلة لها حكومتها 

وجيشها وعلمها وبرملانها وسفاراتها، 

وال يدخلها العراقي إال بتأشيرة مسبقة. 
رغم أنها عرفت من أين تؤكل الكتف حني 

أبقت على حصتها في النصف العربي 
العراقي، وبقيـت فيه تأمـر وتنهى فيـه، 

بحكم الدستور، وبرضى الداعني اليوم إلى 
غزوها وذبحها، وإلى طرد كـل مواطـن كردي 

وإرساله إلى مسعود، حتى لو كان أجداد 
أجداده من والدات بغداد ومحافظات الوسط 

واجلنوب.
أما اللطامون املتباكون اليوم على وحدة 

الوطن، وعلى حرمة الدستور، وباألخص 
إيران ووكالئها، وتركيا وحلفائها، وسنة 

املالكي، وسنة العروبة اخلائفة على أمنها من 
النفوذ اإلسرائيلي، فإنهم يعرفون ويحرفون، 

يدعون احلمار وميسكون بالبردعة، ولكٍل 
منهم مصاحله ودوافعه التي تؤجج مخاوفه 

من انفصال الدولة ”املنفصلة“ أصال منذ زمن 
طويل.

وكان ممكنا ملشروع استفتاء مسعود 
البارزاني أن يحظى بدعم املاليني من 

العراقيني الغاضبني الناقمني الساخطني 
على فساد احلكم الطائفي املتخلف الذي 

اختلس أموال الدولة، وفّرط في حقوق أهلها، 
وباع سيادتها، وتاجر بدماء أبنائها، لو 

كان مشروعا كرديا شعبيا حقيقيا ولد والدة 
طبيعية دميقراطية نزيهة، ومتوافقا مع صيغ 
احلق املشروع التي ضمنتها قوانني األرض 

والسماء.
ولكن التعالي والغرور، وإرادة فرض األمر 

الواقع بالقوة على اآلخرين، ووضع اليد 
على املناطق ”املختَلف“ عليها واستعمارها، 
واحتالل آبار نفطها، بعد أن كانت، منذ زمن 
بعيد، ملتقى األعراق واألجناس والطوائف 
واألديان املتصاحلة املتآلفة املتعايشة، كل 

ذلك جعل الكثيرين من املستقلني والليبراليني 
والدميقراطيني واليساريني يرفضون سياسة 

االستحواذ واالستغالل واالستضعاف، 
وينبذون التهّور، ويكرهون املقامرة مبصائر 

األوطان والشعوب.
خالصة هذا املقال أن حفنة من جتار 

السياسة وباعة الشعارات الطائفية 
والقومية، من العرب الشيعة والسنة 

واألكراد، خّربت بيوت العراقيني، وها هي 
اليوم مصّرة على تخريب ما بقي منها، وهم 

ال يعقلون.
مالحظة، لقد خرج الصراع، اليوم، 

من إطار املماحكات واملشاحنات السابقة 
على وزارة أو على سفارة، ليصبح افتراقا 
مصيريا حاسما بني حلفاء األمس الذين لم 

يفَتضحوا عندما كانوا يسرقون، ولكنهم 
يفَتضحون اليوم عندما اختلفوا فيما كانوا 

يسرقون. ولله في خلقه شؤون.

ال مسعود وال خصومه

طهران تدرك أن حضورها السوري 

بات ينغص عمل الطباخين جميعا وإن 

كان الموقف اإلسرائيلي المستجد 

يعبر عن تهويل بالكي لمرض ال ينفع 

معه ترياق

خرج الصراع من إطار المشاحنات 

السابقة ليصبح افتراقا بين حلفاء 

األمس الذين لم يفتضحوا عندما كانوا 

يسرقون، ولكنهم يفَتضحون اليوم 

عندما اختلفوا فيما كانوا يسرقون

ليست مشكلة المعارضة مع موظف 

في المنظمة األممية يقود سفينته 

وفق الرياح التي تنفخها دول العالم 

في أشرعتها، بل في توقف رياح دول 

لطالما نفخت في أشرعة المعارضة 

قبل ذلك

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

حفنة من تجار السياسة وباعة 

الشعارات الطائفية والقومية، من 

العرب الشيعة والسنة واألكراد، 

خربت بيوت العراقيين، وها هي اليوم 

مصرة على تخريب ما بقي منها، وهم 

ال يعقلون

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آراء
} في الرد األخير للحوثيني (أنصار الله) على 

موقف ”املؤمتر الشعبي العام“، وهو احلزب 
الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح، ما يشير إلى أن ليس لديهم رغبة 
في أي شراكة من أي نوع كان في السلطة. 

يقول احلوثيون الشيء ثم يقولون ضّده، 
وذلك من أجل تبرير شبقهم إلى السلطة. هذا 
الشبق ال يشبه سوى شبق اإلخوان املسلمني 

إليها. هذا الشبق اإلخواني إلى السلطة 
كان وراء سقوط صنعاء التي صار الصراع 

على السلطة يدور داخل أسوارها، وذلك بعد 
االنقالب الذي استهدف علي عبدالله صالح 

في العام ٢٠١١.
يقول احلوثيون إّنهم ”مع الشراكة 

الوطنية“ ثّم يعددون األسباب التي جتعلهم 
ال يثقون بـ”املؤمتر الشعبي“ من منطلق 

أّنه يلعب دورا في إثارة اخلالفات التي ال 
تخدم سوى ”العدوان“. عن أي عدوان يتكّلم 

احلوثيون؟ هل إعادة اليمن إلى اليمنيني 
وانتزاعه من براثن إيران يعتبر عدوانا؟

لم يترّدد ”أنصار الله“ الساعني إلى إعادة 
كتابة تاريخ اليمن، في قضم السلطة في 

صنعاء على حساب علي عبدالله صالح الذي 
تفّرج عليهم عندما قضوا على آل األحمر، 
زعماء حاشد، في محافظة عمران، ثّم على 
اللواء ٣١٠ بقيادة العميد حميد القشيبي 

احملسوب على اإلخوان وعلى الفريق علي 
محسن صالح نائب رئيس اجلمهورية 

في الوقت الراهن. يعتبر احلوثيون بكل 
بساطة أّنهم استهلكوا علي عبدالله صالح 
واستنفدوا املطلوب من الرجل الذي وقف 

موقف املتفّرج في خالل زحفهم على صنعاء 
في مثل هذه األّيام قبل ثالث سنوات.

كان قرارهم األخير بالسيطرة على السلطة 
القضائية وإزاحة أشخاص من احملسوبني 
على ”املؤمتر“، يشغلون مواقع أساسية في 

تلك السلطة، دليال على أّنهم ليسوا في وارد 
التراجع عن احتكار السلطة. بالنسبة إلى 

حركة مثل ”أنصار الله“، ليس هناك مجال 
للمشاركة في السلطة. هناك مراحل ال بّد من 
عبورها، وصوال إلى االستيالء على كّل شيء 
من منطلق امتالكهم حلق إلهي، ال جدال في 
شأنه، في ممارسة احلكم. تعتبر التعليقات 
التي تبثها إذاعة صنعاء هذه األيام مبثابة 

دليل وال أوضح عن رغبة احلوثيني في 
احتكار السلطة من زاوية أن عبدامللك احلوثي 

”من دائرة النبوة“.
استطاع ”أنصار الله“ الذين استولوا 

على صنعاء في الواحد والعشرين من 
أيلول – سبتمبر ٢٠١٤ االستفادة من كّل 

الثغرات التي اعترضت طريقهم وذلك بعد 
خوضهم ست حروب مع علي عبدالله صالح 
بني العامني ٢٠٠٤ و٢٠١٠. ليس سّرا، إال لدى 

الذين ال يعرفون شيئا عن اليمن، أن الرئيس 
السابق كان وراء ظهر احلوثيني بصفة 

كونهم ”الشباب املؤمن“ في البداية وذلك 
في سياق محاوالته املستمّرة إليجاد توازن 

معّني في البلد، يستطيع من خالله لعب دور 
احلكم الذي يسّير األمور في االجتاه الذي 

يشاء وبالطريقة التي يشاء. عندما اختّل هذا 
التوازن ملصلحة اإلخوان املسلمني واحمليطني 
بهم إثر حرب االنفصال في صيف العام ١٩٩٤، 

التي انتهت بهزمية احلزب االشتراكي، عمل 
علي عبدالله صالح على الدفع في اجتاه قيام 
احلركة احلوثية وذلك من أجل إلهاء اإلخوان 
والسلفيني بصراعات مع حركات دينية أخرى 

مثل ”الشباب املؤمن“ الذي كان يعترض، 
كتنظيم ديني، على إقامة مدارس دينية تابعة 

لإلخوان أو للسلفيني في مناطق شمالية 
تعتبر تاريخيا مناطق الزيود في اليمن. لم 

يكن علي عبدالله صالح بعيدا حّتى عن ربط 
احلوثيني بإيران وبـ”حزب الله“ الذي ليس 

سوى أدوات من أدواتها.
متّرد احلوثيون على علي عبدالله صالح 
في العام ٢٠٠٣. اكتشف الرئيس السابق لدى 

توقّفه في صعدة في طريقه إلى األراضي 

السعودية لتأدية فريضة احلج أنه فقد قدرة 
السيطرة على الوحش الذي صنعه. لم يعد 
أمامه سوى خيار القضاء على هذا الوحش 
الذي صار حاليا داخل بيته. تكمن مشكلته 

في أّنه لم ينجح في ذلك.
لعّل آخر ما استفاد منه ”أنصار الله“ في 
٢٠١٤ ذلك احلقد الذي يكنه الرئيس االنتقالي 

عبدرّبه منصور هادي للرئيس السابق. 
جعله هذا احلقد يتجاهل دعوة األخير له من 
أجل التصدي للحوثيني في عمران في أثناء 
مسيرتهم في اجتاه العاصمة. هناك أربعة 

أشخاص من قياديي ”املؤمتر الشعبي“ بعث 
بهم علي عبدالله صالح إلى الرئيس االنتقالي 
مع رسالة حتذر من أنه إذا لم يوقف ”أنصار 

الله“ في عمران، سيجدهم قريبا في العاصمة. 
كان فحوى الرسالة التي نقلها يحيى الراعي 

وعارف الزوكا وسلطان البركاني وياسر 
العواضي واضحا. لكّن الرئيس االنتقالي 

رفض النصيحة من منطلق أنه ال يريد 
أن يكون طرفا في تصفية احلسابات بني 
علي عبدالله صالح واحلوثيني. كان يظّن 
أن الرئيس السابق يريد استخدامه ضّد 

احلوثيني ومنعه من عقد صفقة معهم.
كان عبدرّبه ميتلك القوات التي تسمح 

له مبنع ”أنصار الله“ من متابعة الزحف في 
اجتاه صنعاء. كانت معظم ألوية اجليش 

بإمرته، خصوصا بعد إعادة تشكيل القوات 
املسلحة واستبدال القادة العسكريني املوالني 
لعلي عبدالله صالح وجنله أحمد وحّتى لعلي 

محسن صالح.
مع اقتراب موعد الذكرى الثالثة الستيالء 

احلوثيني على صنعاء، يبدو واضحا أن 
”أنصار الله“ ال يقبلون أي شراكة في 

السلطة. انقلبوا على عبدرّبه منصور بعدما 
وّقعوا اتفاق ”السلم والشراكة“ مباشرة بعد 

دخولهم صنعاء وما لبثوا أن وضعوه في 
اإلقامة اجلبرية. هل جاء وقت االنتهاء من 

علي عبدالله صالح الذي طّوقت املنطقة التي 

يقيم فيها مع أفراد عائلته وما بقي من كبار 
مساعديه عن طريق حواجز أقامتها العناصر 
احلوثية حتت مسمى ”اللجان الشعبية“؟

من يستمع إلى ما تبّثه إذاعة صنعاء، 
يكتشف أن عبدامللك احلوثي دخل مرحلة 
جديدة مستندا إلى حّقه في إعادة كتابة 

تاريخ اليمن، وفرض نظام جديد يرث نظام 
”اجلمهورية“ التي أعلنت في السادس 
والعشرين من أيلول – سبتمبر ١٩٦٢.

يبدو فرض هذا النظام اجلديد املستوحى 
من التجربة اإليرانية أولوية األولويات 

بالنسبة إلى مجموعة ال متتلك أّي مشروع 
سياسي أو اقتصادي. ليس هذا املشروع الذي 

يعني العودة إلى ”اإلمامة“ سوى الطريق 
األقصر لالنهيار النهائي لكّل مقومات العيش 

في صنعاء واملنطقة احمليطة بها.
ما الذي سيفعله احلوثيون في األيام 

القليلة املقبلة بعدما قرروا وضع اليد على 
القضاء وعلى التعليم وعلى األمن طبعا؟ 

إلى أّي حد سيذهبون في املواجهة مع علي 
عبدالله صالح الذي ُوضع حّد حلرية حتّركه 
بعد تأكيدهم أن ال شراكة في السلطة معه أو 

مع حزبه؟
هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها بحّدة. 
األكيد أن علي عبدالله صالح لم يعد قادرا 
على استغالل الزخم الشعبي الذي توافر 

له قبل أّيام قليلة في الذكرى الـ٣٥ لتأسيس 
حزبه. زحف الناس بعشرات اآلالف  للمشاركة 
في التظاهرة الكبرى في ميدان السبعني. لكن 

كّل تأثير لهذا الزحف انتهى مع انفضاض 
التظاهرة وعودة كل مشارك فيها إلى منزله.

لم يعد مطروحا هل سينقض ”أنصار 
الله“ على علي عبدالله صالح، على الرغم من 

اللقاء الذي حصل بينه وبني عبدامللك احلوثي 
األربعاء، بل متى سيحدث ذلك وفي أي 

ظروف، خصوصا أّن ثمة إشارات توحي بأّن 
الضغط العسكري على صنعاء أكثر جّدية من 

أي وقت آخر هذه األّيام.

الحوثيون وإعادة كتابة تاريخ اليمن

معادلة قطر التي ال تستقيم
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} سال الكثير من احلبر في شأن املسألة 
القطرية وما من حبر حقيقي. ذلك ألن الكتابة 

كلها صارت إلكترونية. هناك الكثير من الهواء 
الذي ميكنه أن يكون وسيطا مناسبا لتصفية 
األمزجة واألرواح والنفوس من الشوائب. ما 
قيل عن قطر من قبل الدول املقاطعة هو أقل 

القليل مما ميكن أن ُيقال.
ال أحد يرغب في وضع قطر في مكان 
ال ميكنها مغادرته إلى األبد. لذلك يتمنى 
الكثيرون وأنا واحد منهم أّال ُتقدم دول 
املقاطعة على اإلعالن عن أدلة تدين قطر 

باجلرم املشهود. تكفي مواقف قطر املعلنة 
وهي ال حتسد حقيقة على تلك املواقف. يكفي 

أن جتمع تلك املواقف لكي يكون بني يديك 
ملف عامر باألدلة التي تدين قطر بتورطها في 

دعم ومتويل جماعات كشفت عن ميلها إلى 
استعمال العنف ضد املجتمعات العربية، مبا 
يؤكد اعتمادها مبدأ اإلرهاب في نشر أفكارها.

وإذا ما كانت قطر قد ركزت في دفاعها 
عن نفسها على قرارها املستقل، وهو قرار 

سيادي، فإن ذلك يعني اعترافا من قبلها بأن 
اإلرهاب كان وال يزال جزءا من فلسفة احلكم 

في الدوحة، وهو ما ال ميكن أن يكون محل 
ترحيب بالنسبة لدول تريد العيش بسالم. في 
عقود ماضية كانت هناك في أوروبا تنظيمات 

إرهابية (بادر ماينهوف في أملانيا واأللوية 
احلمراء في إيطاليا واجليش السري في 

أيرلندا) ولم يكن اخليط الفاصل بني نزعتها 
الثورية وسلوكها اإلرهابي واضحا.

يومها تورطت بعض األنظمة الثورية في 
دعم تلك األنظمة بحماسة َمن هو على يقني من 

أن الغرب في طريقه إلى االنهيار. كان الزعيم 
الليبي واحدا من أكبر املتورطني في ذلك.

انهارت تلك املنظمات وبقي الغرب صانعا 
للحياة في عاملنا. وكما أرى فإن قطر انساقت 

في طريق ال متت بصلة إلى طبيعة احلكم 
فيها. فال عالقة لقطر، بتركيبة حكمها وبنيتها 

االجتماعية، بالثورات.
سيكون أمرا مضحكا أن ينفق ثري أمواله 
من أجل الوصول إلى مبدأ العدالة في توزيع 
الثروات. إن فعل ذلك ثري فهو إما أن يكون 
مجنونا، وإما أنه يكذب في ما يدعيه ولديه 
ما يخفيه من األطماع. كانت قطر من النوع 

الثاني في حماستها للربيع العربي. غير أن 
االستثمار القطري كان ظالميا أكثر مما يجب.

ال يعقل أن تقوم دولة تبني األبراج 
الشاهقة واألسواق الواسعة وتستعد 

الستقبال كأس العالم لكرة القدم بدعم حركة 
ترّوج لعذاب القبر مثل اإلخوان املسلمني.

موقف مزدوج من النفس ومن اآلخر غريب 

وهو مدعاة حليرة الكثيرين. فكيف ميكنك أن 
تكون داعية ِبناء وهدم في الوقت نفسه؟

اإلخوانيون حسب أدبياتهم هم رسل 
اآلخرة يتبعهم في ذلك كل حملة لواء اإلسالم 

السياسي بغض النظر عن شعاراتهم. أما 
دولة قطر فقد أظهرت نزعة دنيوية حني 

صارت تشيد األبراج وتقيم متاحف للفنون 
وُترسل أبناءها للدراسة في اخلارج وترصد 
أمواال لتشجيع اآلداب وتستضيف مسابقات 

دولية ملختلف أنواع الرياضة.
هناك شيء ال ميكن فهمه من املعادلة التي 

اضطلع القطريون مبسؤولية خلق توازن 
ملفق بني طرفيها. فهم بناة داخل بلدهم 
وهدامون خارجه. من ذلك أنهم مينعون 

التنظيم اإلرهابي املسمى بـ”جماعة اإلخوان 
املسلمني“ من العمل داخل قطر، بالرغم من 
أنهم يتفاخرون علنا بدعمه ومتويله وحتى 

إدارة فعالياته خارج قطر.
منذ بدء األزمة وقطر حترص على أن تعلن 
عن متسكها بتلك اجلماعة التي ثبت للقاصي 

والداني أنها كانت وال تزال املدرسة التي 
تخّرج منها عتاة املجرمني والقتلة والفاسقون 

باسم الدين. ألم جتد قطر وهي التي تبني 
وسيلة أخرى سوى الهدم لكي تعلن عن 

وجودها عربيا؟

ميكننا هنا من منطلق األخوة أن ننصح 
قطر بنسيان شعارات خبرائها الدهاة عن 

احلرية والعدالة االجتماعية والدميقراطية، 
فكلها بضائع لم تتعرف عليها الدولة 

اخلليجية وال تصلح لتصديرها.
كان َحرّيا بالقيادة القطرية أن تلتفت إلى 

مواطنيها لتشيع بينهم القيم اإلنسانية مثلما 
فعلت دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أما أن تقوم قطر بتصدير الفوضى ورعاية 
جماعات ال متلك سوى التبشير بالقتل فهو 

ما يضعها في موضع املساءلة القانونية. فَمن 
ميّول عمليات القتل ويحرض عليها ويرّوج 

لها هو أسوأ َممن يقوم بتنفيذها.

لم يعد مطروحا هل سينقض {أنصار 

الله} على علي عبدالله صالح، بل 

متى سيحدث ذلك وفي أي ظروف، 

خصوصا أن ثمة إشـــارات توحي أن 

الضغط العسكري على صنعاء أكثر 

جدية من أي وقت آخر هذه األيام

إقامة دولة كردية في ظل غياب 

التسوية الشاملة الدولية واإلقليمية 

وإن حظيت باإلجماع األحادي الكردي 

على استقاللها لن تبني وطنا يجعل 

مستقبل األكراد أفضل

ال يعقل أن تقوم دولة تبني األبراج 

الشاهقة واألسواق الواسعة وتستعد 

الستقبال دورة كأس العالم لكرة 

القدم بدعم حركة تروج لعذاب القبر 

مثل جماعة اإلخوان المسلمين

} رغم تزايد الدعوات لتأجيل االستفتاء 
على استقالل إقليم كردستان املزمع إجراؤه 

في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، بدأت حمالت دعائية 
حلشد اجلماهير الكردية وحثها على قبول 

االنفصال والفوز بغالبية أصوات االستفتاء 
في كردستان وكركوك واملناطق اخلاضعة 
لسيطرة البيشمركة في محافظة نينوى، 

والذي يعد خطوة غير محسوبة ملا ستسببه 
من أزمات سيكون لها أثرها على األكراد 

أنفسهم في كردستان وفي الشمال السوري.
أثار استفتاء استقالل كردستان العديد 

من املخاوف حول اشتعال صراع مفتوح على 
عدة مستويات داخلية وخارجية. فموجات 
الرفض التي واجهها قرار االستفتاء تشير 

إلى إحياء اخلالفات العالقة واملتجّذرة 
بني بغداد وأربيل حول حق تقرير املصير، 
واعتبرته بغداد خطوة الستثمار املكاسب 

الكردية على صعيد األراضي وتعزيز 
نفوذ حكومة إقليم كردستان في األراضي 
املتناَزع عليها وال سيما كركوك وسهول 

نينوى، كما أظهر اخلصومات السياسية 
بني األكراد أنفسهم حول االنفصال، والتي 
جتلت باخلالفات بني احلزب الدميقراطي 
الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني من 

جهة، وبقية التنظيمات التابعة حلزب 
العمال الكردستاني التي ترى في االستفتاء 
قرارا خطيرا لعدم وجود األرضية املناسبة 

اقتصاديا وسياسيا لالستقالل، وأن 
هذا االستفتاء هو ورقة ضغط يريد من 

خاللها البارزاني حتقيق مكاسب سياسية 
واقتصادية من بغداد وتعزيز شعبيته في 

كردستان.
فاالستفتاء لم يتم عن طريق املؤسسة 

التشريعية في كردستان حيث البرملان معطل 
منذ ٢٠١٥ إثر اخلالف حول متديد والية 

البارزاني الرئاسية، ولم يكن خطوة نحو 
وحدة الصف الكردي وحل اخلالفات بني 

األطراف املتنازعة على السلطة في اإلقليم 
وتفعيل البرملان، بل ساهم في ارتفاع حدة 
الغضب من السلطة السياسية في اإلقليم 

لعدم قيامها بواجبها جتاه املواطنني.
مبوازاة اخلالفات الكردية الكردية، 

والكردية العراقية، سارعت إيران وتركيا نحو 
التنسيق العسكري األمني، ورغم خالفاتهما 
حول املسألة السورية فقد اتفقتا على موقف 

موحد رافض للموضوع الكردي العابر 
لإلقليم، من سوريا إلى تركيا فالعراق وصوًال 

إلى إيران، وذلك بغض النظر عن الصالت 
املتينة بني أنقرة ومسعود البارزاني، وعالقة 
املصلحة التي جمعت إيران مع حزب العمال 

الكردستاني في امليدان العراقي احمليط 
بتلعفر. فكال البلدين توحدهما املخاوف من 
قيام دولة مستقلة لألكراد وتغيير اخلرائط 

اجليوسياسية في العراق أو سوريا، وهو ما 

بدا واضحًا في زيارة رئيس أركان اجليش 
اإليراني محمد باقري إلى أنقرة للتنسيق 
حول القيام بعمليات عسكرية مشتركة في 
جبال قنديل وسنجار حيث تتواجد قوات 
تابعة حلزب العمال الكردستاني (التركي),

وحدة املخاوف التركية اإليرانية تندرج 
ضمنها مواجهة التطلعات الكردية في 

الشمال السوري نحو االنفصال كمشكلة لها 
تداعياتها على البلدين، واستحالة حلها 

إال بتوحيد اجلهود وتقاسم األدوار بينهما 
لزيادة الضغط على حزب االحتاد الدميقراطي 

الكردي السوري الذي سارع زعيمه، صالح 
مسلم، التخاذ املزيد من اإلجراءات الهادفة 

إلى حتويل النظام الفيدرالي إلى أمر واقع، 
ومت اإلعالن عن مواعيد إجراء أول انتخابات 
على مستوى اإلدارات احمللية ملنطقة روج أفا.
حتركات أكراد العراق نحو االستقالل رغم 

انعدام وجود األرضية املناسبة من الناحية 
املالية واالقتصادية والسياسية، أعطت 

دفعا ألكراد سوريا ملباشرة التوجه نحو 
االستقالل، واعتبرت خطوة لتحقيق هدف 

قومي قدمي بقيام كيان سياسي كردي ميتد 
بني دول إقليمية رافضة وقادرة على جعلها 

دولة هشة محاصرة مبحيط معاد. 
إن إقامة دولة كردية في ظل غياب 

التسوية الشاملة الدولية واإلقليمية لن تبني 
وطنا يجعل مستقبل األكراد أفضل.

االستفتاء األحادي ال يصنع وطنا لألكراد
هوازن خداج
كاتبة سورية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني
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اقتصاد
{األثرياء لن يكســـبوا شـــيئا من خطة إصالح الضرائب بل ربما يتعين عليهم أن يدفعوا ضرائب 

أعلى. الهدف األساسي خفض الضرائب الطبقة المتوسطة والشركات}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{قـــرار الحكومـــة األميركيـــة وقـــف اســـتخدام منتجـــات شـــركة األمـــن اإللكترونـــي الروســـية 

كاسبرسكي الب مؤسف ويؤخر تحسين العالقات الثنائية}.

بيان رسمي
السفارة الروسية في واشنطن

{يورو بايك} يعد لثورة كبيرة 

في صناعة الدراجات الكهربائية

} برلني – أصبحت احملركات الكهربائية 
والتحديث املستمر محركا رئيسيا لنمو 

قطاع الدراجات في أسواق العالم خاصة في 
ظل تزايد الضغوط الشعبية حلماية البيئة.

وتشير بيانات أحد احتادات صناعة 
الدراجات في أملانيا، إلى أن مبيعات 

الدراجات الكهربائية في أملانيا ستبلغ خالل 
العام احلالي نحو 680 ألف دراجة بزيادة 

تصل نسبتها إلى أكثر من 12 باملئة عن 
مبيعات العام املاضي.

وكان من الشائع حتى اآلن أن يتم تركيب 
محرك كهربائي في الدراجات الهوائية 

املستخدمة في التنقل داخل املدن أو في 
الرحالت الطويلة. وقد بدأ تركيب احملركات 

الكهربائية يتزايد في دراجات السباق 
وتسلق اجلبال واملناطق الوعرة.

ومن املتوقع أن يتم عرض 
أحدث االجتاهات والطرازات 

من الدراجات خالل معرض 
”يورو بايك“ للدراجات 

الذي يعقد في مدينة 
”فريدرششافن في جنوب 
أملانيا بداية العام املقبل.

وكان اجلمهور قد متكن 
في بداية الشهر احلالي من 

إلقاء نظرة على ما سوف يتم 
عرضه خالل املعرض، والذي 

شمل الكثير من االبتكارات التقنية 
التي ميكن أن حتدث ثورة في صناعة 

الدراجات.
فقد ركبت شركة ”سايكل يونيون“ على 

سبيل املثال أحدث محرك كهربائي من إنتاج 
شركة مكونات السيارات كونتيننتال في 

دراجاتها الكهربائية من طراز ”مانوفاكتور“.
ويحتوي احملرك اجلديد على صندوق 

تروس آلي متعدد اخليارات وهو مدمج في 
احملرك وليس فوق العجلة اخللفية كما هو 

احلال في الطرازات احلالية.
أما شركة ”سكوت“ فقد كشفت من 

ناحيتها عن دراجة مت تصميمها بشكل 
خاص لتناسب النساء، الالتي غالبا ما يكن 
أنحف وأيديهن أصغر من الرجال، بحسب 

متحدثة باسم الشركة السويسرية. كما 
طورت شركات دراجات شهيرة، دراجات 

كهربائية لألطفال للسير في اجلبال 
واملناطق الوعرة، مثل الدراجة ”سادورو“ 

من شركة ”هاي بايك“.
وطورت شركة كيه.تي.أم الدراجة 

”ماشينا ميني مي 24“ التي تعمل مبحرك 
”بوش أكتيف الين“ بقوة 250 واط وبطارية 
بقوة 400 واط/ساعة حيث تصل سرعتها 

إلى 20 كيلومترا في الساعة.
وتزايد الطلب على دراجات الشحن 

وبخاصة في املدن الكبرى. وقد أطلقت شركة 
”تيرن“ مجموعة متنوعة من دراجة الشحن 

الكهربائية طراز ”جي.أس.دي“ بأسعار 
مقبولة. وتستطيع تلك الدراجات أن حتمل 
ما يصل إلى 180 كيلوغراما، أي ما يعادل 

أكثر من شخص بالغ مع طفلني. ويصل مدى 
بطارية تلك الدراجة إلى نحو 250 كيلومترا 

قبل احلاجة إلى إعادة الشحن مرة 
أخرى.

ورغم حمولتها الكبيرة، فإن 
الدراجة ”جي.أس.دي“ ميكن 
حملها ببساطة في صندوق 

األمتعة في أي سيارة. 
كما ميكن أن يتم االحتفاظ 
بها في أي شقة. وأشارت 

الشركة في بيان إلى أن تلك 
الدراجة تعمل مبحرك من 

إنتاج شركة مكونات السيارات 
األملانية بوش.

أما التطور اآلخر في صناعة الدراجات 
فهو يكمن في تزايد املكونات الرقمية في 

الدراجات. فقد زودت شركة ”سترومر“ 
دراجتها اجلديدة ”أس.تي 5“ بشاشة 

عرض ملونة والتي تزود راكبها بالكثير 
من املعلومات منها كمية الطاقة املتبقية في 

البطارية.
ومثلما مت تطوير أنظمة ذكية حلماية 

السيارات من السرقة، فقد مت تطوير أنظمة 
تتيح اتصال الدراجة بصاحبها عبر تطبيق 
للهاتف الذكي وإرسال حتذير فوري إذا ما 

حاول أي شخص مجهول سرقتها. وأكد 
متحدث باسم شركة ”سترومر“ أن برامج 

السيارة ستتم تلقائيا عن طريق االتصال مع 
اإلنترنت.

كاترين درينكوث

(صناعة الدراجات 

تقترب من ثورة 

تكنولوجية كبيرة سيتم 

الكشف عن تفاصيلها 

في معرض يورو بايك 

في ألمانيا)

} اخلــرب (الســعودية) – رجحـــت مصـــادر في 
قطاع الطاقـــة أمس أن تبدأ الســـعودية عملية 
لطـــرح مناقصـــة إلنشـــاء مفاعالتهـــا النووية 
األولى الشـــهر املقبل، وأكدت أنها ســـتخاطب 
بائعني محتملني من دول بينها كوريا اجلنوبية 

وفرنسا والصني.
وقالـــت ثالثة مصـــادر إن أكبـــر بلد مصدر 
للنفط في العالم يريد إطالق أعمال اإلنشاء في 
العام املقبل لبناء محطتني بطاقة إجمالية تصل 
إلـــى 2.8 غيغـــاواط، لتقتفي بذلك أثـــر جارتها 

اإلمارات في توليد الطاقة النووية السلمية.
وســـيجعل هذا الســـعودية ثانـــي دولة في 
العالم العربي تلجأ الســـتخدام الطاقة النووية 
باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة 
لســـكانها البالغ عددهم نحو 32 مليون نســـمة. 
ومـــن املتوقـــع أن تدخـــل أول محطـــة للطاقة 
النوويـــة في دولة اإلمارات حيز التشـــغيل في 

العام املقبل.
ومن املتوقع أن تبلغ قيمة املشـــروع األولي 
عدة مليارات من الدوالرات، لكن الثروة الكبيرة 
التي تتمتع بها الريـــاض قد يجعلها من أقوى 
العمـــالء احملتملني في قطـــاع يجد صعوبة في 
إبـــرام العقود منـــذ كارثة فوكوشـــيما النووية 

التي وقعت في اليابان عام 2011.
وقـــال مصدر فـــي القطـــاع إن ”املنافســـة 
وأنـــه من املتوقع أن ترســـل  ســـتكون حامية“ 
الســـعودية طلـــب معلومات إلـــى املوردين في 
أكتوبر املقبل مبا ميثل البداية الرسمية لعملية 

املناقصة عقب دراسات اجلدوى.
ورجحت املصادر أن تقدم السعودية املزيد 
مـــن التفاصيـــل بخصـــوص هـــذه اخلطط في 
املؤمتـــر العـــام للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
التابعـــة لألمم املتحـــدة الذي يعقد فـــي فيينا 

األسبوع املقبل.

ويأتـــي إنشـــاء احملطتني في إطـــار خطط 
تتبناهـــا الريـــاض منذ فتـــرة طويلـــة لتنويع 
إمدادات الطاقة. وتلقـــت اخلطط دعما إضافيا 
باعتبارها جـــزءا من ”رؤية اململكة 2030“ وهي 
برنامج شامل لإلصالح االقتصادي دشنه ولي 
العهد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان في 

العام املاضي.
وذكرت وكالة رويترز أن مدينة امللك عبدالله 
للطاقة الذرية واملتجددة املعنية بخطط الطاقة 
النووية في البالد، لم ترد على طلبات للتعليق 

حتى اآلن.
للطاقـــة  عبداللـــه  امللـــك  مدينـــة  وتقـــول 
الذريـــة واملتجددة علـــى موقعهـــا اإللكتروني 
إن الســـعودية تـــدرس في األمـــد الطويل بناء 
محطـــة طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاواط من 
الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول عام 

.2032
ويعـــادل ذلـــك الطاقة املنتجة مـــن نحو 17 
مفاعال نوويا قياسيا، مما يجعله أكبر عقد في 

العالم بعد جنوب أفريقيا والهند.
وأكد مصدر في القطاع في كوريا اجلنوبية 
على اطالع مباشر على البرنامج السعودي أنه 
من املتوقع أن تصـــدر الرياض طلب معلومات 
ألول محطتني في أكتوبر إلى خمســـة مشاركني 
محتملني فـــي املناقصة وهـــم كوريا اجلنوبية 

والصني وفرنسا وروسيا والهند.
وقال مصدر ســـعودي مطلـــع على اخلطط 
إن الهـــدف هو صـــب اخلرســـانة األولى ملبنى 
احتـــواء املفاعل في العـــام املقبل لكن اجلداول 
الزمنية لبناء املفاعالت النووية عادة ما تواجه 

تأخيرات.
وأمضت فرنسا ســـنوات في محاولة إقناع 

احلكومة السعودية ببيع مفاعالتها إليها.

والرئيســـان  كبيـــر  فرنســـي  وزيـــر  وزار 
الفرنســـية  إي.دي.أف  لشـــركتي  التنفيذيـــان 
وأريفـــا لبناء املفاعـــالت النوويـــة اململكة في 
2013 في حني زار وفد ســـعودي بقيادة هاشـــم 
بـــن عبدالله مياني رئيس مدينـــة امللك عبدالله 
للطاقـــة الذريـــة واملتجددة باريس فـــي يوليو 

ملناقشة خطط الرياض النووية.
كما ذكرت وســـائل إعالم عربيـــة أن مدينة 
امللـــك عبدالله للطاقة الذريـــة واملتجددة بحثت 
دراســـات اجلدوى اخلاصة ببناء أول مفاعلني 
في الســـعودية مع مسؤولني صينيني في بكني 
في الشـــهر املاضي. وأجرت شـــركة روس آتوم 
للطاقـــة النوويـــة اململوكة للحكومة الروســـية 

محادثات مع مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية 
واملتجددة بشأن الطموحات النووية للحكومة 

السعودية.
وســـيواجه اجلميع منافســـة شـــديدة من 
حتالفـــات أميركية ويابانيـــة وكورية جنوبية. 
فتحالف وستنغهاوس توشيبا يتمتع بعالقات 
وطيـــدة مع الســـعودية، ووجه كونســـورتيوم 
الـــذي تقـــوده كوريـــا اجلنوبية ضربـــة قوية 
ملنافسه الفرنسي بفوزه املفاجئ بعقد قيمته 40 

مليار دوالر في أبوظبي عام 2009.
ومن املقرر أن يدخـــل أول مفاعل نووي من 
بـــني أربعة مفاعالت تبنيها كيبكو في اإلمارات 
العربية املتحدة حيز التشغيل في العام املقبل.

وذكـــرت تقاريـــر ســـعودية أمـــس أن جلنة 
االقتصـــاد والطاقـــة فـــي مدينة امللـــك عبدالله 
للطاقة الذريـــة واملتجددة طلبت في توصياتها 
التـــي رفعتها إلى مجلس الشـــورى باإلســـراع 
في توفير األراضي التـــي حتتاجها املدينة في 
املواقـــع اجلغرافيـــة املالئمة إلدخـــال منظومة 
الطاقـــة الذريـــة في الســـعودية. ومـــن املتوقع 
أن تتضمـــن تقاريرهـــا القادمـــة تفاصيـــل عن 
مصروفاتهـــا املاليـــة املعتمدة واملنفـــق منها، 
اســـتراتيجيتها  لتنفيـــذ  املطلوبـــة  واملبالـــغ 
التنفيذيـــة، واإلســـراع فـــي اعتمـــاد الهيـــكل 
التنظيمي واللوائـــح املالية واإلدارية املقترحة 

من املدينة مبا ميكنها من حتقيق أهدافها.

كشــــــفت مصادر مطلعة أن احلكومة السعودية ســــــتتخذ خطوات كبيرة إلطالق برنامجها 
النووي السلمي في الشهر املقبل. وأكدت أنها ستطرح مناقصة دولية لبناء مفاعلني بطاقة 

إجمالية تبلغ نحو 2.8 غيغاواط.

السعودية تخطط لطرح مناقصة للطاقة النووية الشهر املقبل

[ الرياض تخطط للبدء في إنشاء مفاعلين في العام المقبل  [ برنامج إلنتاج 17.6 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2032

مخطط افتراضي للمرحلة األولى من البرنامج النووي السعودي

دول مرشحة للمنافسة في 

مناقصة الشهر المقبل 

هي كوريا الجنوبية واليابان 

وروسيا والصين والهند
5

غيغاواط طاقة المفاعلين 

اللذين تسعى الرياض 

لبنائهما في المرحلة األولى 

من برنامجها النووي

2.8

محاولة الخروج من األزمة

شركات السيارات تحاول استعادة الثقة في معرض فرانكفورت
} فرانكفــورت (أملانيــا) - دعـــت املستشـــارة 
األملانيـــة أجنيال ميركل الشـــركات العاملة في 
قطاع الســـيارات في أملانيا لضخ استثمارات 
قوية في تطوير محركات جديدة كرد منها على 
فضيحة العوادم من أجل استعادة ثقة الناس 

في تلك الشركات.
وقالـــت خـــالل افتتاح معرض الســـيارات 
األملانـــي في فرانكفورت أمـــام اجلمهور أمس 
إنه ”ليس هناك بديل عن اســـتخدام محركات 
الوقود التقليدية املوفرة للطاقة على مدى عقود 
مقبلة… ولكن يجب في الوقت ذاته االســـتثمار 

في تطوير تقنيات محركات جديدة“.
وأشـــارت ميركل إلى أن شركات السيارات 
األملانيـــة جـــددت اعترافهـــا بارتـــكاب أخطاء 
وأعلنـــت تبنـــي اســـتثمارات خلفـــض عوادم 
الســـيارات الضارة بالبيئة. وطالبت شـــركات 
السيارات األملانية بتعلم الدروس من فضيحة 

العوادم. وقالت إن بعض الشـــركات استغلت 
ثغرات في الضوابط القانونية املتعلقة بقياس 
انبعاثـــات العوادم مما أدى ليس فقط بإحلاق 
الضـــرر بنفســـها ”بـــل خذلـــت املســـتخدمني 

والسلطات بشكل خاص“.
وأكـــدت ميـــركل أنـــه علـــى الرغـــم من أن 
تلـــك األخطـــاء وقعت من قبل أقليـــة في قطاع 
الســـيارات إال أنـــه ال بـــد من بـــذل كل ما في 
اإلمكان الســـتعادة املصداقيـــة والثقة بأقصى 

سرعة ممكنة.
ورغـــم مرور أكثر مـــن عامني على فضيحة 
تزوير انبعاثات سيارات الديزل التي تنتجها 
الكبيرة  والتعويضات  فولكســـفاغن  مجموعة 
التـــي وافقت على تســـديدها، إال أن األزمة ما 
زالت تكبر يوما بعد يوم وتتســـع معها اآلثار 
االقتصاديـــة العميقـــة. وكانت مجلـــة ”فورين 
األميركية قد نشـــرت تقريرا يؤكد  بوليســـي“ 

أن الفضيحة أصبحت تهدد االقتصاد األملاني 
الـــذي متثـــل فيــــه صناعـــة الســـيارات مركز 

الزاوية.
وأشـــارت إلى أن أملانيا اكتسبت مكانتها 
الدوليـــة من قوتهـــا االقتصادية، وخاصة قوة 
شـــركات صناعة الســـيارات، لكنهـــا قالت إن 
بصناعـــة  األخالقيـــة  واملوثوقيـــة  الهندســـة 
الســـيارات وصالبة االقتصاد األملاني بأكمله، 
باتت محل شـــك اليوم، ســـواء في الداخل أو 

اخلارج.

مجلة فورن بوليسي:

الهندسة والموثوقية 

األخالقية بصناعة السيارات 

األلمانية باتتا موضع شك
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اقتصاد
{االقتصـــاد العالمـــي يتعافى لكنه قد يخرج عن مســـاره بســـبب الضبابية السياســـية ومخاطر 

سياسات الحماية التجارية}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{بذور الخشـــخاش التي وجدت في شـــحنتين من القمح المستورد من فرنسا وتم احتجازهما من 

قبل السلطات المصرية، ليست خطيرة جدا}.

عبداملنعم البنا
وزير الزراعة املصري

صندوق النقد يدعو

لبنان لتعزيز اإليرادات
} بــريوت – حذر صندوق النقد الدولي أمس 
من أن األوضـــاع االقتصادية في لبنان ال تزال 
محفوفـــة بالتحديات. وشـــدد على ضرورة أن 
تركز جهـــود التصحيـــح املالي علـــى تدابير 

لزيادة إيرادات املوازنة.
وأكد كريس جارفيس مساعد رئيس دائرة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق 
فـــي بيـــان صحافـــي، علـــى ”ضـــرورة تعزيز 
اإليرادات املالية للبالد، عبر تصحيح أوضاع 
املاليـــة العامـــة وحتســـني مســـتوى االمتثال 

الضريبي ورفع الضرائب على الوقود“.
واختتمـــت بعثـــة صندوق النقد برئاســـة 
جارفيـــس أمس زيارة إلى لبنان اســـتغرقت 6 
أيـــام، اطلعت خاللها علـــى أداء احلكومة في 

إدارة املالية العامة.
ولـــم يخـــف املســـؤول األممي اســـتمرار 
خطورة األوضـــاع االقتصادية فـــي لبنان في 
وقت تســـتمر فيـــه ”التداعيـــات اإلقليمية في 

هيمنتها على اآلفاق في املدى القريب“.
وأضـــاف أن ”لبنان وفر مالذا آمنا ملا يزيد 
عن مليون الجئ ســـوري، والتقديرات تشـــير 
إلى أنهم يشـــكلون نحو ربع الســـكان. وتلقى 
مســـاعدة دوليـــة على جهـــوده، وهـــو جدير 

باحلصول على الدعم املستمر“.
وكان لبنـــان قد حقق تقدمـــا على الصعيد 
السياســـي في األشـــهر األخيرة بعد مصادقة 
مجلـــس النـــواب علـــى القانـــون االنتخابـــي 
اجلديـــد، ليمهـــد الطريق إلجـــراء االنتخابات 
النيابية األولى منذ 8 ســـنوات، ما ســـاهم في 

تعزيز املؤشرات االقتصادية احمللية.
لكن جارفيس توقـــع ”بقاء النمو احلقيقي 
ضعيفـــا فـــي 2017، حيث ال تـــزال االختالالت 
اخلارجية كبيـــرة. كمـا يبقــــى العجـز الكبير 
فـــي املوازنـــة مصــــدرا للتعــــرض لألخطـار 
والـذي أدى إلـــى بلوغ الـدين العـام 148 باملئة 
من النـــاجت احمللـــي اإلجمالي بنهايـــة العـام 

املاضي“.
وأقر لبنان مؤخرا سلسلة الرتب والرواتب 
للقطـــاع العام بفاتـــورة تبلغ نحـــو 1.2 مليار 
دوالر. كما أقر سلســـلة ضرائب لتأمني املوارد 
املاليـــة، لكنها معلقة حاليا بعد الطعن بها من 
بعـــض النواب، بانتظار قرار مجلس شـــورى 

الدولة.

الصناديق العقارية تستقطب أنظار املستثمرين الخليجيني
} ديب – قـــال محللـــون إن التراجع الكبير في 
سوق االكتتابات األولية في األسواق اخلليجية 
أدى إلى توجيه أنظار املستثمرين نحو أصول 
اســـتثمار بديلـــة، أبرزها صناديق االســـتثمار 

العقارية التي حتظى باهتمام منقطع النظير.
وأكـــد عـــدد من خبـــراء أســـواق املـــال أن 
صناديق االستثمار العقاري، تعتبر من األدوات 
االستثمارية اجلذابة بالنســـبة للمتداولني في 

األسواق اخلليجية.
وتقدم الصناديق العقارية عائدات مرتفعة، 
في وقت يعاني فيه املستثمرون في املنطقة من 
انخفـــاض التوزيعات النقدية لألســـهم، حتت 
وطـــأة األوضـــاع االقتصادية الصعبة بســـبب 
تراجع أسعار النفط. وتشير بيانات التوزيعات 
النقدية لألسهم والصناديق في منطقة اخلليج 
إلـــى أن مديـــري الصناديق العقاريـــة يقومون 

عادة بإعادة حوالي 90 باملئة من دخله اخلاضع 
للضريبة إلى املســـتثمرين كتوزيعـــات أرباح، 
رغم أن ذلك قد يتفاوت بحسب الدولة التي يتم 

تسجيل صندوق االستثمار العقاري فيها.
وتعـــد صناديق االســـتثمار العقارية نوعا 
مـــن األوراق املاليـــة مرتفعـــة الســـيولة ويتم 
تداولها في سوق األوراق املالية، وعادة ما يتم 
إنشـــاؤها كصناديق اســـتثمارية مشتركة، مما 

ميكن املستثمرين من شراء أسهم فيها.
وتتيح الصناديق العقارية أدوات متويلية 
جديدة تعزز من منو صناعة التشييد، ملواجهة 
الطلب املتزايد بشـــكل كبيـــر على العقارات في 
دول اخلليـــج. وتعتبـــر الســـعودية واإلمارات 
أهـــم بلدين في املنطقـــة العربية في تأســـيس 
هذا النوع من الصناديق، إذ يتصدر االستثمار 

العقاري في البلدين أولويات املستثمرين.

ونســـبت وكالة األناضول إلى جمال عجيز 
احمللـــل املالي واخلبيـــر االقتصـــادي قوله إن 
صناديق االســـتثمار العقارية تتميز بانخفاض 
تكلفـــة االســـتثمار فيهـــا مقارنـــة بصناديـــق 
االستثمار األخرى، إضافة إلى التزامها بتوزيع 
90 باملئة من صافي أرباحها سنويا كحد أدنى.

”ميكنهـــا  الصناديـــق  تلـــك  أن  وأضـــاف 
االســـتثمار محليـــا وإقليميـــا وعامليـــا، وهي 
لزيـــادة  محفظتهـــا  بتنويـــع  تقـــوم  بالتالـــي 
العوائد، وهذا ســـبب رئيسي وراء توجه أنظار 

املستثمرين إلى هذا النوع من االستثمارات“.
وقـــال محمد اجلندي مديـــر إدارة البحوث 
الســـعودية إلدارة األصول  الفنية لدى ”أرباح“ 
إن ”املســـتثمرين فـــي دول اخلليـــج يفضلـــون 
االستثمار في تلك الصناديق العقارية، بدال من 
امتالك العقارات مباشـــرة، ألن تلك الصناديق 

تعد أكثر ســـيولة من العقـــار الفعلي امللموس 
ويتم تداولها في ســـوق األســـهم كل يوم طوال 
العـــام“. وأضاف أن تلـــك الصناديـــق ”تتميز 
بعنصر جـــذب آخر، يتمثل فـــي ضعف صلتها 
بباقي سوق األسهم، مما يضفي بعض التنوع 

على حافظة حقوق امللكية“.
وأوضـــح أن االســـتثمار فـــي الصناديـــق 
العقاريـــة يحمل في طياتـــه العديد من الفرص 
املســـتقبلية، كأداة اســـتثمارية عقاريـــة فعالة 
موجهة إلى العقارات املدرة للدخل، كما أن هذه 
الصناديق تعد رافدا مهما من روافد االستثمار 

في الدولة املدرج فيها الصندوق.
وخـــالل األشـــهر العشـــرة املاضيـــة، جرى 
إدراج خمســـة صناديـــق عقارية في األســـواق 
املالية في الســـعودية واإلمارات، وجمعت تلك 
الصناديـــق رأس مال بقيمـــة 630 مليون دوالر، 
بحسب تقرير شركة ”مارمور مينا إنتليجنس“ 

التابعة للمركز املالي الكويتي.
وذكر ذلك التقرير الصادر هذا األســـبوع أن 
الصناديق موزعة بواقع أربعة في الســـعودية 
وصندوق واحـــد في اإلمارات، وهـــو ما يفوق 
عـــدد الطروحات األوليـــة لالكتتـــاب العام في 

املنطقة.
وتتجه أعني املســـتثمرين فـــي دول اخلليج 
حاليـــا صـــوب أصول اســـتثمار بديلة تشـــمل 
العديـــد من املنتجـــات املتنّوعة مثـــل صناديق 
املؤّشرات املتداولة واملشتقات املالية وصناديق 

االستثمار العقارية.
وذكـــر التقريـــر أن اإلمـــارات والســـعودية 
مـــن أوائـــل دول املنطقة التي قدمـــت ضوابط 
تنظيميـــة تتســـم بقابليتها للتأقلـــم مع عملية 
إدراج صناديق االستثمار العقارية للتداول في 

األسواق املالية.
وأشـــار التقرير إلى أن دولة البحرين حذت 
حذو اإلمـــارات والســـعودية، وقامـــت مؤخرا 
باتخاذ إجراءات مســـتفيضة في ســـبيل إدراج 
صناديـــق االســـتثمار العقاريـــة للتـــداول في 

األسواق املالية. استثمارات راسخة

بالمئة من دخل الصناديق 

العقارية يتم توزيعها على 

المستثمرين وهو ما يجعلها 

جذابة للمستثمرين
90

محمد حماد

} القاهرة - بدأت احلكومة بتقدمي تسهيالت 
جديدة وبعيدة عن اإلجـــراءات البيروقراطية، 
لســـيدات األعمـــال ملســـاعدتهن فـــي عمليات 
تأســـيس املشـــروعات ومواجهـــة املشـــكالت 
املتعلقة باألنشـــطة االســـتثمارية، وخصصت 
شـــباكا موحـــدا لهن فـــي مقر الهيئـــة العامة 

لالستثمار.
وقالت هدى يسي رئيس احتاد املستثمرات 
وزارة  مبـــادرة  إن  تصريحـــات  فـــي  العـــرب 
االســـتثمار لتأســـيس شـــباك خاص لسيدات 
األعمال، رســـالة مفادها أن نشـــاطهن يتصدر 
أولويـــات احلكومـــة احلالية وهو ما يشـــجع 

أخريات على دخول فضاء االستثمار.
وأكـــدت لـ”العرب“ أن احلكومة عازمة على 
االنتقـــال من مرحلة الشـــعارات إلـــى التنفيذ 
الفعلـــي، وهـــو ما ســـيكون له أثـــر طيب في 
مساندة ســـيدات األعمال خالل الفترة املقبلة 
وتشـــجيعهـن علـــى إنهــــاء املشـــكـالت التي 
تـواجه اســـتثماراتهن في أروقة املؤسســـات 

احلكومية.
ويأتـــي تســـريع وتيرة اهتمـــام احلكومة 
بنشـــاط ســـيدات األعمال بعد إعالن الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي بأن 2017 هو عام 
املرأة، وهو مـــا جعلها موضع اهتمام من قبل 

دوائر كثيرة.
 لكـــن هناك فئة تخشـــى أن تكون اخلطوة 
ضمن اجتـــاه يرمي إلـــى توظيفها سياســـيا 
وليـــس اقتصاديـــا. وهـــي تقـــول إن وزيـــرة 
االســـتثمـار والتعـــاون الدولـــي ســـحر نصر 
تســـعى إلى تســـليـط املـزيد من األضـواء على 
أنشـــطتها التي أصبحـــت محـــل اهتمـام من 
قبــــل الكثـير مـــن املراقبني، بســـبـب كثـافتها 

وتعددها.
وتســـتعد القاهرة لتنظيم منتدى التمكني 
االقتصـــادي للمرأة في مصر ومنطقة الشـــرق 

األوســـط، والذي تترأســـه الوزيرة سحر نصر 
بالتعـــاون مع منظمـــة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة، واملجلس القومي للمرأة قبل نهاية 

العام احلالي.
االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  وتعتـــزم 
والتنميـــة التي متثل الـــدول املتقدمة، إطالق 
تقريـــر جديـــد حول متكـــني املرأة فـــي مجال 
تعميق فكر العمل احلر وزيادة االســـتثمارات 

في مختلف األنشطة االقتصادية.
وتشـــير جميع تلك التحـــركات إلى وجود 
إرادة حقيقيـــة لالســـتثمار فـــي هـــذا املجال، 
وأن املســـألة غيـــر مرهونـــة بـــأي مواقف أو 
حسابات سياسية، بل لها عـالقة بقدرة وزيرة 
االســـتثمار على االســـتفادة من هذه الفـرصة 

بصورة عملية.

والتعـــاون  االســـتثمار  وزيـــرة  وقالـــت 
الدولـــي فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ إن دعم 
املرأة املســـتثمرة ومن صاحبات املشـــروعات 
الصغيــــرة يتصــــدر أولـويـــات عملهــــا فـــي 

الوزارة.
وأوضحت أن الهدف من تأســـيس شـــباك 
خـــاص لســـيدات األعمـــال فـــي مركـــز خدمة 
املســـتثمرين في الهيئة العامة لالستثمار، هو 
زيادة دعم املشروعات التنموية للمرأة املعيلة 

في املناطق األكثر احتياجا.
وأضافت أنـــه مت تخصيص نحو 50 باملئة 
من املنح التنموية التي حتصل عليها الوزارة 
للمرأة، وأكدت أن ذلك ســـوف يســـاهم بشكل 
فاعل في متكينهـــا اقتصاديا واجتماعيا على 
حد الســـواء، ويوفر فرصا متســـاوية لها في 

سوق العمل.
وتنص املـادة الثـانية من قانـون االستثمار 
علـــى املســـاواة بني اجلنســـني فـــي الفـرص 
االســـتثمـارية ودعـــم املشـــروعات الصغيـــرة 
األعمــــال.  وريــــادة  والشـــباب  واملتوســـطة 
وأشـــادت مـايـــا مرســـي رئيســــة املجلــــس 

القـومي للمرأة بتخصيـص شـــبـاك لسيـدات 
األعمــــال في صالة التأســـيس في مركز خدمة 

املستثمرين. 
وقالـــت إنهـــا خطـــوة مهمة في تســـهيل 
نشـــاط املـــرأة املســـتثمرة. وأطلـــق املجلس 
القومـــي للمـــرأة املرحلـــة الثالثة مـــن حملة 
”التاء املربوطة“ التـــي تهدف إلى دعم ومتكني 
املرأة املصريـــة من خالل حتفيزها على العمل 

واإلنتاج.
ويجري تنفيذ خطـــوات احلملة بالتعاون 
مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها 
الوكالة األميركية للتنميـــة الدولية وصندوق 
األمم املتحدة للســـكان وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
وكشـــف تقرير عـــن النشـــاط االقتصادي 
للمرأة، أصدره اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصـــاء عـــن اســـتحواذ املـــرأة على نحو 
36.3 باملئـــة مـــن إجمالي قـــروض الصندوق 
االجتماعـــي للتنميـــة املمنوحة للمشـــروعات 
متناهية الصغر، فـــي وقت بلغت فيه حصتها 
من قروض املشـــروعات الصغيـــرة نحو 16.4 

باملئة فقط.
وقالت أمنية فهمـــي نائب رئيس اجلمعية 
املصرية لسيدات األعمال إن قانون االستثمار 
اجلديد قدم تســـهيالت غير مسبوقة لسيدات 

األعمال.
أن  وأكـــدت فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
دراســـات اجلمعيـــة تقـــدر نصيب مســـاهمة 
سيدات األعمال في النشاط االقتصادي بنحو 
15 باملئة من حجم االستثمارات اإلجمالية في 

البالد.
وأشـــارت إلى أن أهمية مشروعات سيدات 
األعمال تكمن في أنها تركز على البعد التنموي 
واملجاالت التي حتقق معدالت توظيف كبيرة، 
مما يســـهم بشـــكل فاعل في مواجهة معدالت 

البطالة املرتفعة.
ويعمـــل عدد كبيـــر من جمعيات ســـيدات 
األعمـــال على مســـاندة املرأة مـــن خالل منح 
قروض دوارة على نطاق املشـــروعات متناهية 
الصغـــر، بالتعـــاون مـــع اجلهـــات املانحـــة 

التـــي تـركــــز على متكــــني املــــرأة اقتصاديا 
واجتمـاعيـــا. وتؤكد بيانـــات اجلهاز املركزي 
للتعبئـــة العامـــة واإلحصاء وصـــول معدالت 
البطالة في مصر خالل الربع الثاني من العام 

احلالي إلى نحو 12 باملئة. 

وتتركـــز أنشـــطة ســـيدات األعمـــال على 
قطاعات املشـــروعات الصغيرة واملتوسطة في 
مختلف األنشطة االستثمارية، في حني يهيمن 
رجال األعمال بشـــكل واســـع على املشروعات 

الكبرى.

تسعى احلكومة املصرية ملزيد زيادة احلوافز املقدمة الستقطاب وتشجيع سيدات األعمال 
على توسيع أنشطتهن االستثمارية، في محاولة فتح مجاالت وفرص جديدة تضخ احلياة 

في أحد شرايني االقتصاد املهملة.

القاهرة تخصص نافذة استثمارية خاصة ملشاريع سيدات األعمال

[ برنامج لتمكين المرأة اقتصاديا بعد إعالن 2017 عاما للمرأة  [ مبادرة حكومية لتفعيل شريان مهمل في قلب الحياة االقتصادية

تفعيل طاقات كانت مهملة

هدى يسي:

انتقلنا من مرحلة الشعارات 

إلى التنفيذ الفعلي وتشجيع 

استثمارات المرأة

سحر نصر:

تخصيص 50 بالمئة من المنح 

التنموية للمرأة لتمكينها 

اقتصاديا واجتماعيا

أمنية فهمي:

مساهمة سيدات األعمال 

في النشاط االقتصادي 

المصري تبلغ نحو 15 بالمئة



صالح البيضاني

سيشـــهد أواخر شـــهر  } عــدن (اليمــن) – 
ســـبتمبر اجلـــاري احتفـــاء الشـــعب اليمني 
مبناســـبة ذكرى الثورة اليمنيـــة على النظام 
اإلمامـــي فـــي ذات الوقت الذي ســـيحيي فيه 

االنقالبيون احلوثيون ذكرى مغايرة.
يقـــول وزير اإلعالم فـــي احلكومة اليمنية 
معمـــر اإلريانـــي ”بعد أيـــام قليلة ســـيحتفل 
احلوثيـــون بعيدهـــم وحدهـــم بعيـــدا عن كل 
أطيـــاف الشـــعب اليمنـــي، بينمـــا ســـيحتفل 
اليمنيـــون جميعا بثورة 26 ســـبتمبر اخلالدة 
التي جـــاءت لتخليـــص اليمن مـــن الكهنوت 
اإلمامـــي الـــذي جثم علـــى صـــدور اليمنيني 
لقـــرون. مثل هذه املناســـبة جتعلني أعتقد أن 
التاريخ يعيد نفســـه بالفعل. كما جتعلنا هذه 
األحداث نستحضر ســـير ومآثر كل الغيورين 
علـــى وطنهم مـــن قادة ثـــورة ســـبتمبر 1962 
اإلريانـــي  وعبدالرحمـــن  الســـالل  كعبداللـــه 
والنعمـــان والزبيري وغيرهم مـــن املناضلني 
األحـــرار الذيـــن نتمنى أن يســـيروا على درب 
الثـــوار األوائل حتى يتم تخليـــص اليمن من 

قبضة إيران وأدواتها في اليمن“.

انقالب إيراني

اإليرانـــي على  التأثيـــر  مظاهـــر  وحـــول 
احلوثيـــني توقف وزيـــر اإلعـــالم اليمني عند 
آخر مناســـباتهم املثيرة للجـــدل واملتمثلة في 
الذي يحمل في طياته  ما يسمى ”يوم الغدير“ 
العديد من الدالالت الثقافية والسياســـية التي 
كامتـــداد للثورة  تنطلق مـــن مبدأ ”الواليـــة“ 
اخلمينية في إيران والقائمة على منهج ”والية 

الفقيه“.

ويشـــير اإلرياني إلى أن احتفال احلوثيني 
مبا يسمونه عيد الوالية هو تأكيد على كونهم 
امتـــدادا للمشـــروع اإليرانـــي الفارســـي، ألن 
الوالية ال وجود لها إال في دستور إيران بعيد 
قيام الثورة اخلمينية، والتي مبوجبها حتول 
رجال الدين إلى السلطة احلاكمة التي تسيطر 
على جميع الســـلطات وهذا ابتـــداع جديد لم 
يكـــن معروفا في التاريـــخ اليمني. وهو تأكيد 
أيضا على أن هذا املشروع الذي نحن بصدده 
مشـــروع كهنوتي متخلف رجعـــي ال ميت إلى 
القيـــم ومفاهيم العصر الـــذي نعيش فيه بأي 

صلة.
ويـــردف قائال ”هـــذا ما يجعلنـــا نؤكد أن 
االنقالب الذي شـــهده اليمن في سبتمبر 2014 
كان انقالبا ليس فقط على الدولة ومؤسساتها 
بل علـــى قيم الدميقراطيـــة والعدالة واحلرية 
والســـلم والتعايش املشترك بني كافة مكونات 
وأطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي. وهو ما يفســـر 
تصاعـــد حالة الرفض الشـــعبي العـــارم لهذه 
املمارســـات احلوثية حتى داخل صنعاء، كما 
أنه دليـــل إضافي على تفاقم حالة العزلة التي 
تعيشها احلركة احلوثية ومؤشر واضح على 

قرب انهيار امليليشيا في اليمن“.

جيش طائفي

ويبرهـــن اإلريانـــي على مظاهـــر الرفض 
الشعبي للحوثيني مبا متارسه امليليشيات من 
قتل واعتقال واقتحام للبيوت وتفجير للمنازل 
واصفـــا إياه بأســـلوب العصابات، متســـائال 
”كيـــف ميكن أن تكون لهـــم حاضنة، وحتى في 
صنعاء ال توجد لهم شـــعبية. هـــم يحكمونها 
بالترهيب وقوة الســـالح وما خـــروج الناس 
للسبعني في ذكرى تأسيس املؤمتر إال للتعبير 
عن غضبهم وكرههم لهذه امليليشـــيات“. وكان 

من بني الشعارات املرفوعة في تلك املظاهرات 
”ارحل يا حوثي“ و“ال حوثي بعد اليوم“.

يشـــير وزير اإلعالم فـــي احلكومة اليمنية 
إلـــى أن هناك شـــواهد غير قابلة للشـــك على 
االرتبـــاط العضوي بني احلوثيني واملشـــروع 
اإليرانـــي قائـــال ”عالقـــة احلوثيـــني بإيـــران 
واضحـــة ال شـــك فيها وقـــد أعلنتهـــا طهران 
صراحة وبكل وقاحة، عقب سيطرة امليليشيات 
علـــى العاصمـــة صنعـــاء في ســـبتمبر 2014. 
واملشـــروع اإليراني في اليمن مر بعدة مراحل 
مـــا بعد االنقالب وصوال إلى ما شـــهده اليمن 
من تفكيـــك ممنهج للجيش اليمني والســـعي 
الستبداله بقوة عسكرية طائفية للتخلص من 
جميـــع األطراف األخرى مبا فيها علي عبدالله 
صالح الذي حتالف مع احلوثيني. غير أن ذلك 
لم يشـــفع له حيث يرى قادة اجلماعة أن لديهم 
ثأرا مع صالح ومـــع حزب املؤمتر الذي يرون 

فيه خطرا كبيرا عليهم“.
ويقدم اإلرياني تفسيرا حلالة االستهداف 
املمنهـــج التـــي دأب عليها احلوثيـــون جتاه 
مؤسسات اجليش اليمني السابق الذي عملوا 
علـــى تفكيكه وتســـريح الكثير مـــن عناصره 
وضباطـــه حيـــث يقـــول ”احلوثيـــون جاءوا 
حاقديـــن على املؤسســـة العســـكرية مممثلة 
فـــي اجليش اليمني، فهي مـــن حاربتهم خالل 
احلروب الســـت. كما أن اجليـــش اليمني قبل 
ذلـــك قاتل مع العراق ضد إيران وهم يعتبرون 
أن لديهـــم ثأرا مع اجليـــش اليمني، وفعال هم 
اآلن ينتقمون منه ويســـعون لتدميره وإحالل 

ميليشياتهم بدال عنه“.

صدام وشيك ومحاكمة

يطـــرح وزير اإلعـــالم اليمني في مســـألة 
الصراع بني شركاء االنقالب العديد من النقاط 
التي يذهب إلى أنها متثل جوهر هذا التحالف 

الهش الذي يبدو أنه ذاهب إلى نهايته. 
ويبـــدي اإلريانـــي اســـتغرابه مـــن هـــذا 
التحالـــف غيـــر املنطقي الذي يخالـــف الكثير 
من احلقائـــق على األرض متحديـــا أبجديات 
السياســـة واجلغرافيـــا قائال ”أنا اســـتغرب 
من حتالـــف صالح مع احلوثيـــني ذراع إيران 
في اليمن مـــع أن اململكة العربية الســـعودية 
أقـــرب إلينا وأحرص علـــى مصلحة اليمنيني 
مـــن إيران واحلوثيـــني، فاململكة لهـــا مواقف 
مشـــرفة مع اليمن في كل احملطات التاريخية 
ولها مواقف ال تنســـى وآخرها كانت املبادرة 
اخلليجية مع صالح نفسه الذي جتاوز كل ذلك 
وذهب خـــالل الفترة املاضيـــة لتوفير الغطاء 
واحلاضنـــة الشـــعبية للحوثيني  السياســـي 
ومّكنهم من الســـيطرة على مؤسســـات الدولة 
املدنية والعسكرية إلدارة مخططهم االنقالبي، 
وهـــو األمر الذي انتهى به للوقوع هذه األيام، 
كما نشـــاهد، حتت ضغط وحصـــار وتضييق 
من قبل احلوثيني الذيـــن يخططون لتصفيته 
وابتالع املؤمتر الشـــعبي العام واالســـتفراد 
باملشهد االنقالبي تأكيدا على كونهم ميليشيا 
ال تقبل الشراكة مع أحد وتأكيدا أيضا على أن 

ال عهد لهم“.
ويشـــير اإلرياني في هذا الســـياق إلى أنه 
ما زالت أمـــام صالح فرصة كبيـــرة لن تتكرر 
إذا قـــرر التكفيـــر عما بدر منـــه، خصوصا أن 
الصـــراع قادم ال محالة وإذا لم يقم صالح بأي 
خطوة ضد احلوثيني فســـوف يكون فريســـة 

سهلة لهم.
ويؤكـــد اإلريانـــي أنـــه من بني مؤشـــرات 
اخلالفـــات األخيـــرة بـــني احلوثـــي وصالح 

ودالالتهـــا ”التعيينات التـــي أصدرها صالح 
الصماد رئيس املجلس السياســـي االنقالبي 
مؤخرا، ومن بينها تعيني رئيس جديد ملجلس 
القضاء األعلـــى، وتأتي في إطار االســـتعداد 
حملاكمـــة صالح على احلروب الســـت، عندما 
كان رئيسا وقائدا أعلى للقوات املسلحة، كما 
أن التعيـــني، في العاشـــر من ســـبتمبر ذكرى 
مقتل حسني بدرالدين احلوثي، ليس من قبيل 
املصادفة، بل إنه يحمل في طياته دالالت مهمة 
منهـــا أن احلوثي لـــم ولن يغفـــر لصالح قتل 
مؤسس اجلماعة وســـوف يقدمونه للمحاكمة 
ومعه العديد من القيـــادات املقربة منه عاجال 

أم آجال“.
ويعتبر اإلرياني أن خضوع صالح ملطالب 
وإمالءات احلوثيني سيكون ذا كلفة باهظة ال 
تقل عن كلفة مواجهتهم مالحظا أن ”تداعيات 
خضـــوع صالح ملطالب احلوثيـــني تتمثل في 
اســـتكمال الســـيطرة على جميع املؤسســـات 
املدنية والعســـكرية واألمنية والسيطرة على 
حزب املؤمتر الشـــعبي العام وإقصاء هيئاته 
وكـــوادره الوطنيـــة متهيـــدا للتخلـــص مـــن 
صالح نهائيا، وهم قد عملوا خالل الســـنتني 
املاضيتـــني علـــى إحـــالل املنتمـــني إليهم في 
مختلف املؤسســـات إال أنهم غير قادرين على 
إدارة هـــذه املناطـــق التي يســـيطرون عليها 
ألنهم ميليشـــيات ال متتلك املهـــارات اإلدارية 

والسياسية“.

الحوثيون يرفضون السالم

توقفـــت الوســـاطات الدولية بـــني أطراف 
النـــزاع في اليمـــن ما ميكن أن يشـــير إلى أن 
املســـار السياســـي بات معطال بالنســـبة إلى 
احلـــل في اليمـــن، وهو مـــا علق عليـــه وزير 
اإلعـــالم اليمني بالقـــول ”حقيقة من يريد هذا 
امللـــف املهـــم في الشـــرعية هو نائـــب رئيس 

اخلارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء 
عبدامللـــك املخالفـــي، حتـــت 
إشـــراف القيادة السياســـية 
عبدربـــه  بالرئيـــس  ممثلـــة 

منصور هادي“.
قائـــال  اإلريانـــي  وأردف 
”أســـتطيع هنـــا أن أقـــول إن 

احلكومـــة الشـــرعية قدمت كل التنـــازالت في 
مختلـــف اجلـــوالت التفاوضيـــة ابتـــداء من 
مشـــاورات بييل وجنيف في سويســـرا مرورا 
مبشـــاورات الكويـــت التي وّقـــع عليها الوفد 
الرســـمي ورفـــض االنقالبيـــون التوقيع على 
مخرجاتها، وصوال إلـــى مبادرات ومقترحات 
السيد إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد املبعوث 
األممي إلى اليمن، في ما يخص ميناء احلديدة 
والتي رفضها االنقالبيون. وهذا دليل على أن 
احلوثيني ليســـوا جادين في حتقيق الســـالم 

وهم من عطل كل احللول السياسية“.
وهذا ما جعل املجتمع الدولي ”يدرك أنهم 
ال يرغبـــون فـــي الســـالم وال يريـــدون أي حل 
سياســـي، ألنهم مســـتفيدون من هـــذه احلالة 
ملواصلة نهب مقدرات الدولة ونشـــر أفكارهم 
الضالليـــة في املجتمـــع. كما أن إيـــران التي 
حتركهم، لن تقبل بالســـالم ألنها تريد موطئ 
قدم في جنوب شـــبه اجلزيـــرة العربية لتفيذ 
أجندتها التوســـعية وسياســـتها الرامية إلى 

نشر الفوضى والدمار في املنطقة“.

تجار حروب

وعـــن دالئل اســـتفادة اجلماعـــة احلوثية 
مـــن إطالـــة أمد احلـــرب يوضـــح اإلرياني أن 
احلوثيني مســـتفيدون من طـــول فترة احلرب 
ألنهم حتّولوا إلى أثريـــاء وجتار حروب، فما 
نهبـــوه من البنك املركـــزي اليمني في صنعاء 
ومســـتحقات التقاعـــد يتجاوز العشـــرات من 
مليـــارات الدوالرات، إلى جانب إيرادات ميناء 
احلديدة واالتصاالت وبيع املشتقات النفطية 
من خالل األسواق السوداء التي أنشأوها في 

عواصم املدن“.
وأردف قائال ”قد سمعنا تفصيال كامال من 
أحد املقربني من صالح هو عارف الزوكا وهو 
يتحدث عما نهبـــه احلوثيون من أموال خالل 
الفترة املاضية، باإلضافة إلى اســـتفادتهم من 
السالح الذي يتم تهريبه من إيران إلطالة أمد 
احلرب في اليمـــن. فكيف نتوقع أنهم يريدون 
الوصـــول إلى ســـالم، وهـــم جماعـــة والؤها 
لطهـــران ومتثل إحدى أذرعـــه في املنطقة، وال 
تعمل مـــن أجل اليمن مطلقـــا“. وفيما يخص 
مســـؤوليات املجتمـــع الدولـــي إزاء التعنـــت 

احلوثي يشدد اإلرياني على أن املجتمع الدولي 
مطالب باملزيـــد من الضغط علـــى االنقالبيني 
لوقف اعتداءاتهم على املواطنني وفك احلصار 
عن مدينة تعز وتســـليم السالح للدولة وتنفيذ 
القـــرارات الدولية وفي مقدمتها القرار األممي 
2216، واســـتكمال املبـــادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية وااللتزام مبخرجات احلوار الوطني 

الذي وّقع عليه االنقالبيون.

محاولة ترهيب فاشلة

داهمـــت امليليشـــيات احلوثية فـــي األيام 
املاضيـــة منزل وزيـــر اإلعالم معمـــر اإلرياني 
في صنعـــاء ونهبت محتوياته واعتقلت رجال 
حراســـته، وقال معلقا على تفاصيل وخلفيات 
هـــذه احلادثة ”بدايـــة منزلي ليـــس أغلى من 
دماء الشـــهداء الذين دافعـــوا عن الوطن. ولن 
يكون أعـــز من منازل املواطنـــني التي دمرتها 
امليليشيات االنقالبية، وقتلت أطفالهم وشردت 
وهّجـــرت عوائلهم في صعـــدة وتعز وعمران 
وصنعـــاء وإب وعدن وغيرهـــا من احملافظات 

اليمنية“.
مضيفـــا أن االعتـــداء علـــى منزلـــه ونهب 
محتوياتـــه والبقاء فيه إلـــى هذه اللحظة يعد 
محاولة رخيصة للضغط واالبتزاز ”لثنيي عن 
الدور الذي أقوم به مع كل الشرفاء واملخلصني 
وفي مقدمتهـــم الرئيس عبدربه منصور هادي 
ونائبـــه الفريـــق علي محســـن صالح ورئيس 
الوزراء أحمد عبيد بن دغر الســـتعادة الدولة 

وبسط شرعيتها على كامل التراب اليمني“.
ويعتقد اإلرياني أن هذا مؤشـــر على حالة 
االحتضـــار واإلفـــالس التي متر بهـــا احلركة 
احلوثية النكشاف مشروعها الكهنوتي القمعي 
االســـتبدادي املتخلف، لذلك هم يقومون مبثل 
هذه التصرفات إلرهاب املواطنني وتخويفهم، 
مؤكـــدا أن ذلـــك ”بالطبـــع لن يثنينـــي وال كل 
الشـــرفاء في اليمن عن مواصلة كشف حقيقة 
االنقالب واحلركة احلوثية باعتبارها أداة من 
أدوات املشروع الفارسي الساعي للهيمنة على 

املنطقة واإلضرار بأمنها واستقرارها“.
ويلفت اإلرياني إلى أن هذه احلادثة ليست 
األولى في مسلســـل محـــاوالت الترهيب التي 
قام بهـــا احلوثيون منذ اجتياح صنعاء بقوله 
”هذه ليست احملاولة األولى فلقد مورست علي 
الكثيـــر من الضغوط منذ أن كنت محاصرا في 
منزلي بصنعاء عقب االنقالب، ووضعت حتت 
اإلقامـــة اجلبرية بعد أن رفضـــت التجاوب أو 
العمـــل معهـــم. كما قاموا باختطاف الســـائق 
وقائد حراســـتي وإخفائه ملدة شـــهرين وعاد 

وهو في حالة صعبة جدا“.
وأكـــد أنـــه مت إدراج اســـمه ضمـــن قوائم 
الشرفاء من الوطن الذين حكموا عليهم باإلعدام 
وآخرها الكشف األخير لقائمة املؤمتر الشعبي 
العام، وأردف قائال ”هذا اعتبره وســـاما على 
صـــدري، وما حدث يزيدنـــي يقينا بأنني على 
صواب وعلى الطريق الصحيح وسوف أواصل 
ما قمت ويقوم به كل الشرفاء واملخلصون. وأنا 
أســـتنكر هذا الفعل اإلجرامي جتاه شـــخص 
إعالمـــي وصحافي في املقـــام األول، وال ميلك 
إال القلم. وأتســـاءل أين موقـــف املنظمات من 
عمليـــات ترهيـــب وابتزاز ومحـــاوالت تكميم 
والسياســـيني  واإلعالميني  الصحافيني  أفواه 
والنشطاء التي تقوم بها امليليشيات احلوثية 

بشكل مستمر وممنهج“.
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لقاء
{عيد الوالية} تأكيد على أنهم امتداد للمشروع اإليراني احتفال الحوثيين بـ

[ معمر اإلرياني: هناك شواهد على االرتباط العضوي بين الحوثيين وإيران  [ صدام وشيك بين أطراف االنقالب

االنقالب الحوثي أعاد اليمن عقودا إلى الوراء 

يستعد احلوثيون إلحياء الذكرى الثالثة النقالبهم في 21 سبتمبر وهي املناسبة التي تتزامن 
مع توجه احلكومة اليمنية الشــــــرعية لالحتفاء بشكل استثنائي بذكرى الثورة اليمنية على 
النظام اإلمامي التي تصادف الســــــادس والعشرين من سبتمبر. وحول التطورات األخيرة 
في املشــــــهد اليمني وموقف احلكومة الشرعية منها حتدثت ”العرب“ مع وزير اإلعالم في 

احلكومة اليمنية معمر اإلرياني.

الوالء إليران قبل االنتماء للوطن 

ى إ ق ي ي ي ي إل ي وي
صالح فرصة كبيـــرة لن تتكرر مممممممما زالت أمـــام
إإإإإإإإإإذا قـــرر التكفيـــر عما بدر منـــه، خصوصا أن
الصـــراع قادم ال محالة وإذا لم يقم صالح بأي
خخطوة ضد احلوثيني فســـوف يكون فريســـة

سهلة لهم.
ويؤكـــد اإلريانـــي أنـــه من بني مؤشـــرات
اخلالفـــات األخيـــرة بـــني احلوثـــي وصالح

ي ب و ي ي م
اخلارجيـــة وزيـــر  الـــوزراء 
عبدامللـــك املخالفـــي، حتـــت 
إشـــراف القيادة السياســـية 
عبدربـــه  بالرئيـــس  ممثلـــة 

منصور هادي“.
قائـــال اإلريانـــي  وأردف 
”أســـتطيع هنـــا أن أقـــول إن

و يو و ب ي
الفترة املاضية، باإلضافة إلى اســـتفادتهم من
السالح الذي يتم تهريبه من إيران إلطالة أمد
احلرب في اليمـــن. فكيف نتوقع أنهم يريدون
الوصـــول إلى ســـالم، وهـــم جماعـــة والؤها
لطهـــران ومتثل إحدى أذرعـــه في املنطقة، وال
وفيما يخص تعمل مـــن أجل اليمن مطلقـــا“.
مســـؤوليات املجتمـــع الدولـــي إزاء التعنـــت

«الحوثيـــون أصبحوا أقوى من علي عبدالله صالح الذي أدخلهم صنعاء لينتقم من خصومه، وأي 
مواجهة بين الطرفين ستنتهي لصالح الحوثيين».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«أثـــار االنقـــالب الحوثي في اليمن العديد من األســـئلة حول النســـيج الديني فـــي البالد، خاصة 
العالقة بين المجتمع الزيدي ومجتمع الشيعة اإلثني عشرية، الطائفة الرئيسية في إيران».
مهدي خلجي
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

املجتمـــع الدولي مطالـــب باملزيد 
من الضغـــط على االنقالبيني لفك 
الحصار عن تعز وتســـليم الســـالح 

وتنفيذ القرارات الدولية

+

معمر اإلرياني
 وزير اإلعالم في الحكومة اليمنية



«حركـــة النهضة هي آخر من يعطي الدروس التنظيمية، وما تعيشـــه تونس ال يعدو أن يكون إسالم سياسي

صورة مصغرة لمتاهة صنعها اإلسالميون منذ أحكموا الطوق على اللحظة التأسيسية».

خليل الرقيق
صحافي تونسي

«سياســـات دول أوروبا في محاربة اإلرهاب تعتبر ناقصة وال تقوم على الفهم الحقيقي لإلرهاب، 

وما تقوم به من إجراءات هو ردود أفعال ســـريعة ال ترتقي إلى االســـتراتيجيات».

جاسم محمد
باحث عراقي
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} واشــنطن - يرى جيمس دورســـي، الباحث 
األكادميي واألســـتاذ في مدرسة س.رجارتنام 
للدراســـات الدولية أن دعوة املقاتل اجلهادي 
الباكســـتاني مســـعود أزهر إلـــى التحرك من 
أجل مســـاعدة مســـلمي الروهينغا، تســـببت 
فـــي الضغط علـــى كل من باكســـتان والصني، 
ومن شـــأنها أن تزيد من حجم معاناة السكان 
املضطهدين في ميامنار من املســـلمني بسبب 
ردات الفعـــل التـــي ميكن أن تنتـــج عن تدخل 

اجلهاديني في جنوب وجنوب شرق آسيا.
هنـــاك اعتقـــاد شـــائع، في نظر دورســـي، 
صاحب كتاب ”االنتقاالت السياســـية املقارنة 
بني جنوب شـــرق آســـيا والشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا“، بأن ســـعدي هو اسم خفي 
لـ”الســـيد أزهر“، زعيم جيش محمد، التنظيم 
اجلهـــادي احملظـــور، والذي كتـــب مؤخرا في 
واصفا  مجلـــة التنظيـــم املســـماة بـ”القلـــم“ 
الروهينغا بأنها دعوة جديدة للصحوة، معقبا 
بأنـــه و“بفضل تضحيـــات مســـلمي ميامنار 
تصحـــو األمـــة“، وطالـــب كل مســـلمي العالم 

بالتوحد السريع من أجل هذه القضية.
يذكر أن القمع الوحشـــي ألقلية الروهينغا 
في ميامنـــار، قد حرك تعاطفا كبيرا في العالم 
اإلســـالمي، وأثار موجات من االستياء حتاول 
اجلماعات اإلســـالمية اســـتثمارها وتوظيفها 
في سياق جهادي يعلن مقاتلة ”العدو األقرب“ 
كما تســـميه فـــروع التنظيمـــات اإلرهابية في 

املنطقة.
وكان تنظيـــم القاعـــدة قد دعا فـــي األيام 
القليلـــة املاضية إلـــى دعم الروهينغـــا ماليا 
وعســـكريا، ووجه بيانا حمـــل عنوان ”أراكان 
تداولته مواقع جهادية، ودعا البيان  تناديكم“ 
اجلهاديني في بنغالديش والهند وباكســـتان 
والفلبني إلى إعالن النفير والتوجه إلى بورما 
لنصـــرة ”إخوانهم املســـلمني هناك وتهيئة ما 
يلزمهم من إعداد وتدريـــب ملقاومة هذا الظلم 

الواقع عليهم“.
صحيح أن هذا القمع تســـبب في األسابيع 
األخيـــرة في فـــرار قرابـــة أكثر مـــن 380 ألف 
شـــخص من العنف إلـــى بنغالديش املجاورة 
بحســـب تقديـــرات األمم املتحـــدة، وال يـــزال 

اآلالف عالقـــني على الطرقات هربـــا من حملة 
قمع أطلقها اجليش بعد هجمات نفذها جيش 
إنقـــاذ روهينغا أراكان على مراكز شـــرطة في 
نهاية اغسطس، لكن األخير قد أوقف عملياته 
العســـكرية الهجومية مؤقتا لتشجيع وصول 
املســـاعدات اإلنسانية رافضا في الوقت نفسه 
املســـاعدات التي تعرضها اجلماعات املتطرفة 
والتنظيمـــات اإلرهابية التي تســـعى لكســـب 
ود مســـلمي الروهينغا، مما يزيـــد في تعقيد 
األمور وإثارة غضب وردات فعل بقية السكان 

البوذيني والسلطات احمللية.  
يذكر أن بلدا مجاورا مثل باكســـتان يأوي 
منذ عقـــود قرابة 55 ألفا مـــن الروهينغا دون 
أمل في احلصول على اجلنسية، لكن الشوارع 
الباكســـتانية قد عرفت مســـيرات احتجاجية 
حاشـــدة، وأدانـــت الســـلطات فيها بشـــدة ما 
يرتكب ضد املســـلمني في بورمـــا، لكن ذلك ال 
يجنبهـــا االرتباك الذي وقعت فيه بســـبب ما 
سببه مواطنها أزهر من تعقيد األمور وتعكير 
العالقة بينهـــا وبني الصني، ويذكـــر بأن هذا 
الرجـــل كان مقاتـــال ســـابقا فـــي اجلهاد ضد 
االحتاد الســـوفييتي في أفغانســـتان ويعتقد 
أنه مســـؤول عن هجـــوم في الســـنة املاضية 
علـــى محطة القوة اجلويـــة باثنكوت الهندية. 
ولصب الزيت على النـــار قرن أزهر دفاعه عن 

الروهينغا بالثناء على أسامة بن الدن.
ويورد الباحث األميركي جيمس دورســـي 
أن الباكستاني أزهر، وفي هجومه على الزعيم 
البـــوذي القومي املتطرف، أشـــني ويراثو، قد 
علق على تســـمية األخير بـ”بن الدن البوذية“ 
بقوله ”بن الدن أســـد خرج ملساعدة املغلوبني 
على أمرهـــم، بينما ويراثو ليس إال كلبا ينبح 
وهـــو يجلس في بيته وينعم بالراحة. بن الدن 
كان رجال شـــجاعا ال يخاف، واجه االمبريالية 
العاملية مباشرة، بينما ويراثو جبان خسيس 

يهاجم مدنيني عزال“.
املشـــكلة بالنسبة إلى باكســـتان والصني 
ال تتمثـــل فقـــط فـــي أن أزهر هـــارب مطلوب 
باســـتطاعته الكتابـــة فـــي مجلـــة تصدرهـــا 
مجموعـــة محظـــورة بـــل أيضا فـــي أن املقال 
يضع باكستان والصني في موقع حماية زعيم 
لتنظيـــم يعتبـــر إرهابيا واألنكـــى من ذلك هو 

مساندته ومتجيده لشخصية مثل بن الدن.
ويذكر أن الصني كانت قد استخدمت مرارا 
حـــق الفيتو ملنع اعتبار أزهر إرهابيا، ويعتقد 
أن ذلـــك كان بإيعاز من باكســـتان في مجلس 
األمن الدولي الذي يعتزم بدوره مناقشة قضية 

أزهر في بداية سنة 2018.

ومييـــل موقـــف الصـــني أكثر إلـــى اخلط 
الســـائد بعد أن انضم الرئيس شـــي جينبينغ 
هـــذا الشـــهر إلـــى زعمـــاء روســـيا والهنـــد 
والبرازيل وجنوب أفريقيا ألول مرة في حتديد 
التنظيمات املقاتلة املدعومة من باكستان على 

أنها تهديد أمني إقليمي.
ما دعـــا إليه أزهـــر من حتريـــض وتعبئة 
للجهاديني املتطوعني مـــن أجل إعالن اجلهاد 
املقدس دفاعا عن الروهينغا، يزيد من خطورة 
دخـــول املقاتلـــني األجانـــب إلـــى البـــالد مما 
ينتج عنه ظهور جبهـــة ثانية ضد اجلهاديني 
في جنوب شـــرق آســـيا حيث تقاتـــل القوات 
الفلبينيـــة منذ شـــهر مايو املاضـــي مجموعة 
”مـــاوت“ املواليـــة لداعش في مدينـــة ماراوي 

اجلنوبية.
أمـــا في بنغالديش فقد توعـــد أبوإبراهيم 
احلنيـــف، زعيم فرع تنظيـــم داعش في البالد، 
أثناء مقابلة مع مجلة دابـــق التابعة للتنظيم 
اإلرهابـــي، بالبدء فـــي تنفيذ عمليـــات داخل 
بورمـــا، لكـــن مراقبـــني قللوا مـــن قيمة كالمه 
مذكريـــن بقوله إنـــه لن تكون لداعـــش القدرة 
على تنفيذ عملياتها إّال بعد إســـقاط احلكومة 
فـــي بنغالديش، فيما يشـــبه ما ردده ســـابقا 
بعـــض قادة التنظيم اإلرهابي بأن اســـتهداف 

إســـرائيل لن يكــــون إال بعد إســـقـاط نظـامي 
مصر وسوريا.

تداعيـــات وتفاعـــالت مشـــابهة في محيط 
دول جنوب وجنوب شرق آسيا على خلفية ما 
يحدث في بورما ومساعي القيادات اجلهادية 
لتوحيـــد صفوفهـــا واســـتثمار األحـــداث في 
عمليات إرهابية، من ذلك فتاوى أصدرها قادة 
جهاديون في بنغالديـــش والهند، إضافة إلى 
املفتي زيابور رحمان، وهو ســـعودي مقيم في 
والية راخـــني، فضال عما ذكرتـــه صحيفة ذي 
انديان اكســـبريس الهندية، بأن لشكر الطيبة، 
وهـــو تنظيم باكســـتاني آخر محظـــور ُوضع 
زعيمـــه حافظ الســـيد حتت اإلقامـــة اجلبرية 
فـــي الهور فـــي بداية الســـنة، نظم في ســـنة 
2012 مؤمترا تضامنيا مع الروهينغا وأرســـل 
ناشـــطني إلى بنغالديـــش وتايالندا لالتصال 
بالجئني مـــن ميامنار، مما يدلـــل على وجود 
تنســـيق قدمي بـــني اجلماعات اإلســـالمية في 
املنطقـــة وحتضيرها املســـبق لركوبها موجة 
مســـلمي الروهينغـــا، لكـــن البعـــض قلل من 
قيمتها واعتبرها مجرد فقاعات كالمية ظرفية 

وسيزول مفعولها.
قـــادة التنظيمات اإلرهابيـــة يعتمدون في 
خطاباتهم على التعبئة عبـــر إثارة املظلومية 

وأســـلوب املقارنـــة، وهـــذا ما جاء فـــي كلمة 
الســـيد أزهر الباكستاني الذي كتب يقول ”لو 
كان مـــا يفعله أشـــني ويراثو ومســـاندوه قد 
فعلـــه بلد مســـلم في حق أقليات غير مســـلمة 
حلدثـــت ضجة وألصدر مجلـــس األمن الدولي 
قرارا ضـــده، ولفرضـــت عقوبـــات اقتصادية 
ضد املسلمني، ثم تقوم القوى الغربية بقصف 

بالدهم“.
ويختـــم الباحث جيمس دورســـي، قراءته 
لألحداث في منطقة جنوب شـــرق آسيا بقوله 
”ثمة جهود دولية حثيثة تسعى دون التصعيد 
فـــي ميامنار، لكن مـــن دون حل هيكلي وحملة 
أمنيـــة عاملية ضد التنظيمـــات اجلهادية التي 
تستغل معاناة الروهينغا، قد يصبح املسلمون 
البنغال في ميامنار جرحا متقرحا آخر يغذي 

اخلطابات املتطرفة“.

الدعم الجهادي للروهينغا بقعة زيت تلوث المحيط الدولي

ما يحدث ملسلمي الروهينغا في ميامنار، يلقي باملزيد من التداعيات التي تنبئ باخلطورة، 
ــــــة ما يحدث، وتزيد من  ــــــك أن التنظيمات اإلرهابية تســــــعى لتوحيد صفوفها على خلفي ذل
الشــــــحن والتعبئة مســــــتفيدة من التعاطف الشــــــعبي في العالم اإلســــــالمي، ولذلك وجب 
ــــــة التحرك لتفويت الفرصة على التنظيمــــــات اإلرهابية في هذه املنطقة  ــــــى القوى الفاعل عل

احلساسة من العالم.

التفاعل مع وضعية الروهينغا في باكستان ينذر بالتصعيد

ترفـــض  الروهينغـــا  مـــن  جهـــات 

املساعدات التي تعرضها الجماعات 

اإلســـالمية املتطرفة التي تســـعى 

لكسب ود املسلمني

◄

مساع للقيادات الجهادية الستثمار 

األحـــداث فـــي عمليـــات إرهابية، من 

ذلك فتاوى أصدرها قادة جهاديون 

في بنغالديش والهند

◄

} لنــدن - يقـــول األميركيـــان ديفيـــد فـــروم 
وريتشارد بيرل وهما من احملافظني اجلدد في 
احلزب اجلمهوري ”كلماتنا بالتأكيد لن تكون 
مقنعة، وهذا ليس فقط ألن السكان في الشرق 
األوسط ال يصّدقون ما نقوله، لكننا أيضا نحن 
وهم، ال نتفق على معنى الكلمات التي تشـــكل 
قاموسنا األخالقي، فاألميركيون وأهل الشرق 
األوســـط قد يوافقون، مثال، على أن من اخلطأ 
قتل إنســـان بريء، لكننـــا ال نتفق على من هو 

البريء ومن هو ليس بريئا“.
 تلقف قادة ومنظرو اإلســـالم السياســـي 
هـــذا االرتباك املعرفـــي احلاصل فـــي حتديد 
مفهوم اإلرهاب، وكذلك هيمنة تعريفات القوى 
الفاعلة التي ال تخلو بعضها من غلو وحتامل 
على الثقافة اإلسالمية، وراحوا يلعبون نفس 
اللعبـــة الضبابية املتحركة فـــي تعريف كلمة 
”العدو“ فـــي فقههـــم واجتهاداتهـــم املختلفة 
واملتباينة بتباين املصالح واملواقع أو تقاربها 

وانصهارها لدى قادة هذه اجلماعات.
هكذا استفاد اإلســـالم السياسي من واقع 
اســـتطاع من خالله أن يحدث إرباكا مفهوميا 
ويفتح ثغرات لتمرير مشـــروعه اإلرهابي. أهم 
احلقائـــق التـــي انطـــوى عليها هـــذا الواقع، 
وجعلـــت منها اجلماعات التكفيرية الشـــجرة 
التي حتجب الغابة هـــي أن العالم كله يلتقي، 
أو يكاد، في إدانـــة اإلرهاب ويدرجه في خانة 
العنـــف املدان الـــذي متنعه قوانينـــه وتعاقب 
عليـــه، لكنـــه ال ميكن له أن يدعـــي بأنه يلتقي 
في حتديد مفهوم اإلرهاب بشـــكل جامع مانع، 
ميكـــن له من خالله أن يشـــير إلى اجلاني كما 
يشـــير إلى الضحيـــة بإصبـــع صريحة ودون 

تردد.
الـــذي زاد الطني بلة وأوقـــع في املزيد من 
االلتبـــاس هـــو أن اإلرهـــاب ليـــس مصطلحا 
قانونيـــا يتـــم االتفاق علـــى مدلولـــه وفرض 

عقوبـــات واضحة بناء عليه، كمـــا أنه لم يعد 
محصورا في حدود الدولة، األمر الذي زاد من 
تعقيدات التعامل معه ونسبية بعض مظاهره، 
فالفعل الذي يقع في ظل املواجهة العســـكرية 
ويعد عمال عســـكريا مشـــروعا، ال يكون كذلك 
في حال الســـلم، وهنا دخل في حتديد املفهوم 

اعتبار الظروف التي يقع فيها.
ومثل أن محاربة اإلرهاب تضيق وتتوسع 
وتتنقل أيضا بالنســـبة للـــدول الكبرى، وذلك 
بحسب تعريفاتها لإلرهاب، ومدى اقترابه أو 
ابتعاده من املساس مبصاحلها، فإن تعريفات 
”العـــدو“ تضيـــق أيضـــا وتتوســـع وتتنقـــل 
بالنســـبة للجماعـــات اإلرهابية حســـب نفس 
درجة مقيـــاس املصالح الـــذي تعتمده بعض 
الدول، ودون التشكيك طبعا في جدية بعضها، 
خصوصا تلـــك املتضررة من اإلرهاب أكثر من 

غيرها.

ومثلمـــا أن مســـألة احلماســـة واجلديـــة 
وااللتـــزام مبحاربة التطـــرف واإلرهاب تظهر 
وتتفاوت في سياســـة دولـــة دون أخرى، فإن 
تنحصر بني  املنافسة في ”اســـتهداف العدو“ 
اجلماعـــات اجلهاديـــة فـــي العالـــم حاليا في 
تنظيم القاعدة، وهو األقدم من حيث التشكيل، 
وتنظيم الدولة اإلسالمية وهو األحدث، والذي 

نشأ من بطن تنظيم القاعدة عام 2014. 
لكـــن طبيعـــة املنافســـة ال تنحصـــر بـــني 
”اجلديـــد“ و”القـــدمي“، بـــل إن املنافســـة بني 
القاعدة وداعش تتجاوز ذلك بكثير وتصل إلى 
عصب األيديولوجيا القتالية واالســـتراتيجية 

السياسية والتكتيكات. 
فمن الناحيـــة األيديولوجية يتبنى تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية مبـــدأ ”محاربـــة العـــدو 
في حني يتبنـــى تنظيم القاعدة مبدأ  القريب“ 
”محاربـــة العـــدو البعيـــد“. وهذا يـــؤدي إلى 

اختالفات كثيـرة في الـرؤية وفي املستهـدفات 
املستقبلية.

وعلـــى صعيد االســـتراتيجية السياســـية 
يســـعى تنظيـــم داعـــش إلـــى تأســـيس دولة 
املســـلمني  بـــالد  فـــي  اإلســـالمية  اخلالفـــة 
وتوســـيعها، في حني نشأ تنظيم القاعدة على 
ثم أعاد  اجلهاد ضد ”الصهاينة والصليبيني“ 
أمين الظواهري تعريف العدو بتوسيع نطاقه 
ليشـــمل ”الصفويني والعلمانيـــني“، كما أعاد 
حمزة بن الدن (اإلبن األصغر ملؤسس القاعدة) 
تعريـــف العدو من جديد في شـــهر مايو 2017 
عبر رسالة صوتية ليشمل اليهود واألميركيني 
واألوروبيني ”جـــراء ما يقترفونه من ظلم ضد 
املســـلمني في أفغانســـتان وفلسطني وسوريا 

والعراق واليمن والصومال“.
أما تنظيـــم الدولة اإلســـالمية فهو يوجه 
نيرانـــه وعملياتـــه بصـــورة أساســـية إلـــى 
األنظمـــة التي يعرفها بأنهـــا عميلة في الدول 
العربيـــة واإلســـالمية، ويســـعى إلـــى قلبها 
وإقامة إمارات أو واليات إســـالمية فيها تكون 
النواة لتأسيس دولة اخلالفة اإلسالمية. ومع 
ذلـــك فإن التشـــكيالت التابعة لـهـــذه ”املفرزة 
التابعة للتنظيـــم، تقوم بعمليات في  األمنية“ 
أماكن كثيرة خارج ”دار اإلســـالم“ انتقاما من 
األوروبيني واألميركيني بســـبب ”حربهم على 

اجلهاد في سوريا والعراق وغيرهما“.
وإذا بقينا دائما في هذه املقاربات املعرفية 
التـــي يتقابل فيهـــا، ضمن ثنائيـــة تناقضية 
وتفاعليـــة، تعريف الـــدول الكبـــرى لإلرهاب 
ضـــد تعريـــف اجلهاديـــني للعدو، فـــإن قوائم 
العدو االفتراضي لـــدى اجلماعات التكفيرية، 
تشـــبه قوائم الدول الكبرى مـــن ناحية إدراج 
جماعات أو حذفها، األمـــر الذي يذّكر باجلدل 
الـــذي أثير حـــول إيران بعد االتفـــاق النووي 
وتســـاؤل بعضهم إن كانـــت الواليات املتحدة 

ستحذف نظام طهران من قائمة الدول الداعمة 
واملصدرة لإلرهاب.

وبنـــاء على ما تقدم، هل يجوز لنا التحدث 
عـــن تعريفـــات متحركـــة وغير ثابتـــة ملفهوم 
اإلرهـــاب أم أن األمـــر يحتـــوي علـــى خطوط 
حمـــراء ال ميكـــن اللعـــب بهـــا ضمـــن خطط 
واســـتراتيجيات مكافحة اإلرهـــاب، بعيدا عن 
الغوص في التعريفـــات اللغوية املضللة، مبا 

أن األمر قد حسم قانونيا وأمميا؟ 
كمـــا أنـــه مـــن الضـــروري احلفـــاظ على 
الثوابـــت فـــي محاربـــة اإلرهـــاب بعيـــدا عن 
الصفقات واملصالح السياســـية الضيقة، ذلك 
أن مؤشـــرات عديـــدة تدل علـــى أن اجلماعات 
واحلديثـــة،  القدميـــة  بفصائلهـــا  اإلرهابيـــة 
ماضيـــة في ”ثوابتها اإلجرامية“ فلم التراخي 

من اجلهة املقابلة؟
التطـــورات الراهنـــة داخـــل بنيـــة تنظيم 
القاعـــدة تشـــير إلى حتول إلى أســـاليب أكثر 
شراسة، مبا يقترب من أساليب تنظيم داعش. 
وتشـــير الرســـائل األخيرة الصـــادرة عن أبي 
معـــاذ (حمزة بن الدن) إلـــى توجيهات ملقاتلي 
القاعـــدة بالتشـــدد فـــي انتقامهم مـــن ”أعداء 
املتاحـــة  األســـلحة  كل  باســـتخدام  اجلهـــاد 
واملمكنـــة“. وقد وجـــه بن الدن االبن رســـائله 
بوضوح ليعزز فكرة اجلهاد ضد العدو البعيد 
خصوصـــا الواليات املتحـــدة وبريطانيا، ولم 

يرد في رسائله ذكر لدولة إسرائيل.

متاهة مفهوم {العدو} بين اإلرهاب ومكافحيه

اإلرهاب يعادي الجميع ما عدا نفسه

محاربـــة اإلرهـــاب تضيق وتتوســـع 

بالنســـبة للـــدول الكبرى، بحســـب 

تعريفاتها لإلرهـــاب، ومدى اقترابه 

من املساس بمصالحها

◄
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فاز الباحث والمـــؤرخ العراقي  } الريــاض – 
رشيد الخيون بجائزة الملك عبدالعزيز 
للكتـــاب في دورتهـــا الثالثة، وذلك في 
فرع الكتب المتعلقة بدراسات التاريخ 
اإلســـالمية،  والحضـــارة  اإلســـالمي 
عن كتابه ”أثر الســـود في الحضارة 
اإلســـالمية“، ويقدم الكتاب ترجمات 
علـــى  ويقـــف  المســـلمين  للســـود 
أدوارهم الثقافيـــة والحضارية منذ 
فترة النبوة وحتى سقوط الخالفة 

العباسية ببغداد.
دور  الفائـــز  الكتـــاب  يقـــدم 
الســـود في تاريخ اإلســـالم، وقد 
جـــاء في بابيـــن، اختـــص األول 

منهمـــا بتاريخ العبودية، كدراســـة مقارنة 
بين الحضارات والبحـــث في نهاية العبودية 

فـــي الدول العربيـــة واإلســـالمية، وكيف كان 
للعالقـــات البريطانيـــة الدبلوماســـية أثر في 
ذلك، بعد قرار إلغاء العبودية 

في بريطانيا سنة 1833.
يبدأ الخيون كتابه بتحديد 
تبدأ  والتـــي  بحثـــه،  مصـــادر 
برســـالة الجاحـــظ، والذي عّده 
المؤلف ضمن السود وممن لهم 
الدور الريادي في األدب والفكر. 
ويقـــدم كتـــاب الخيـــون تصورًا 
ود األربع في  شـــامًال لثورات السُّ
تاريـــخ اإلســـالم، وأخطرها ثورة 
وقد  (255-270هـ)،  بالبصرة  نج  الزِّ
توصل الباحث من خالل دراســـته 
للعتـــق في اإلســـالم إلـــى أن إلغاء 
العبودية جاء تدريجيًا متبنيًا في هذا ما كتبه 

عبدالرحمن الكواكبي في نهاية القرن التاسع 
عشر.

أمـــا الباب الثاني من الكتـــاب فيطرح فيه 
ود وجهودهم، من بداية  المؤلف حياة أعالم السُّ
الفترة النبوية وحتى سقوط الدولة العباسية 
(656هـ/ 1258م)، متضمنًا حياة وأدوار السود 
من الفقهاء والصحابة والتابعين والشـــعراء 
والُحـــكام والقـــادة والمتصوفـــة والفنانيـــن 
مـــن المغنيـــن والموســـيقيين، وحتى بعض 
الشـــخصيات العامـــة التـــي ورد ذكرهـــا في 
المظـــان التاريخيـــة، مـــن دون أن يغفـــل دور 
النســـاء، كصحابيات ومربيات، ومعهن أوالد 

الحبشيات.
أخيـــرًا يعتبـــر هـــذا الكتاب بحـــق األول 
في شـــمولية بحثـــه في قضية كبـــرى كقضية 

العبودية في الحضارة العربية.
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ناشـــدت املســـرحية الســـعودية ملحة عبدالله أمني عـــام جائزة {باديـــب} اإلبداعية املبدعني ثقافة

الشباب في الوطن العربي املشاركة في الجائزة التي هي باألساس تسعى إلى دعمهم.

عرض نادي الســــينما، بمركز طلعت حرب الثقافي بالقاهرة، فيلم {حدوته مصرية}، الخميس، 

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثانية لرحيل نور الشريف.

ابن المقفع وال فونتان هما رائدا القصة في العالم

رشيد الخيون يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للدراسات التاريخية

[ تأثير متبادل بين الكاتبين ألهم رواد القصة المصريين  [ القصة الحديثة استلهمت األسطورة والخرافة بلغة العصر

} القاهــرة - يقدم الباحـــث المصري مجدي 
شـــمس الدين في كتابه الجديـــد ”القصة بين 
دراســـة أدبية عن نشـــأة  الحقيقـــة والخيال“ 
القصة القصيرة في مصر، من خالل محاوالت 
كل من عيســـى عبيد وشـــحاتة عبيـــد، اللذين 
يعتبـــران من رواد القصـــة القصيرة العربية، 
موضًحـــا بعض الخصائـــص المميزة للقصة 
القصيـــرة في الفتـــرة التي كتـــب فيها هؤالء 
القصـــة، كمـــا يلقـــي الضـــوء علـــى القضايا 
المتصلة باألداء الفني مثل مشكلة الحوار في 
القصة، وتحديد الروافد األجنبية في األعمال 

الفنية.

واقعية محسوسة

خصـــص المؤلـــف فـــي  دراســـته مبحًثا 
المتغيـــرات  فيـــه  تنـــاول  األســـطورة،  عـــن 
المتعـــددة ليصل من ذلك الفـــارق بين القصة 
الحديثة واألســـطورة، فيقدم تعريًفا وتفسيًرا 
لألســـطورة، ويفـــرق بينهمـــا وبيـــن القصة 

الحديثة.
وفي ما يتعلق بلغـــة الكتابة في 
القصة القصيرة خـــالل الفترة التي 
يبحـــث فيها مجدي شـــمس الدين ، 
فقد اتســـمت، وفق رأيه، بالبساطة 
والســـهولة والبعـــد عـــن التعقيد 
المتكلفـــة،  اللفظيـــة  والزخـــارف 
كما تميـــزت بالدقة الشـــديدة في 
المواقف  تصويـــر  وفي  الوصف 
تخللهـــا  وقـــد  والشـــخصيات، 
المصطلحـــات  مـــن  الكثيـــر 
األجنبية والكلمـــات والعبارات 
العامية، ومن خصائص القصة 

القصيرة فـــي تلك الفتـــرة أيًضا 
أنها تناولـــت موضوعات قيمـــة خاصة تبرز 
قيمة الشخصية المصرية والمواطن العادي، 

وتبرز كذلك قيمة طبقة البسطاء في المجتمع، 
ومثال ذلك قصص محمود تيمور التي تصور 
هذه الشـــخصية البسيطة وهي توجه األنظار 

إليها وتثير العطف عليها.
ويـــدرس المؤلـــف قصـــص عيســـى عبيد 
وشـــحاتة عبيد لتوضيح إلى أي حد ساير كل 
من الكاتبين تيار كتابة القصة القصيرة الذي 
كان ســـائًدا فـــي تلك الفترة، فنرى أن عيســـى 
عبيد قام بكتابة القصة فقدم إلينا مجموعتين 
قصصيتين هما ”إحسان هانم“، و“ثريا“، ولم 

يظهر للرجل غير هاتين المجموعتين.
 فـــي مجموعـــة ”إحســـان هانـــم“ يعرض 
عيســـى عبيد في قصـــة تحمل نفـــس عنوان 
المجموعـــة لظاهـــرة اجتماعية كانت تســـود 
المجتمـــع المصـــري فـــي ذلك العصـــر، وهي 
الفصل بين الجنسين وعدم السماح باختالط 
الذكور باإلنـــاث، ويعرض لما يترتب على ذلك 
من نتائج سيئة وأضرار وخيمة، حيث ال يجد 
الشـــاب أمامه حينئذ ما يشـــبع عاطفة الحب 

لديه.
وما يميز قصص عيســـى عبيد أيضا أنها 
تتناول عدًدا من القضايا السياسية 
التـــي كان المجتمـــع المصـــري 
آنـــذاك يزدحـــم بهـــا، ومـــا يميز 
عرضه لهذه القضايا السياســـية 
واقع  عـــن  وتعبيرهـــا  الواقعيـــة 
البيئـــة المصرية المحلية كتطبيق 
للدعوة التي كان الكاتب يدعو إليها 
دائًما، وهي الدعوة إلى أدب مصري 
والثـــورة على محـــاكاة القديم، وقد 
تلقف هذه الدعوة الكثير من الكتاب 
مثـــل محمود تيمور وراح يدعو إليها 

ويحاول تطبيقها في قصصه.
وينتقل المؤلف إلـــى الحديث عن 

ته  عبيد قائًال إنه كان يشـــبه أخاه عيسى شحا
في أمـــور كثيرة كالنزعة الشـــامية االتجاهات 
األدبية والفكريـــة والفنية، فهـــو اآلخر كان ذا 
ثقافة فرنســـية، وقـــد افتتن بكاتـــب القصص 
الفرنسي غي دو موبســـان ونسج على منواله 

في بعض قصصه.
ولشـــحاتة عبيد مجموعة قصصية واحدة 
بعنـــوان ”درس مؤلـــم“، إذ خيـــر االبتعاد عن 
عالم األدب بعد وفاة أخيه عيسى شابا. وقصة 

”درس مؤلـــم“، وهي أكبر قصـــص المجموعة، 
تقـــع في ثـــالث وثالثين صفحة، وتـــدور حول 
درس مؤلـــم تلقنـــه طلعت بك نتيجـــة لمجونه 
وجريـــه وراء نزواته. وخلـــص المؤلف إلى أن 
الواقعية هي الســـمة التي تميز أدب شـــحاتة 
عبيـــد الذي يســـتقي مواضيعه ممـــا يدور في 
الحياة مـــن الوقائع اليوميـــة العادية، مخيرا 
االبتعـــاد عـــن الحـــوادث الغريبـــة والخيـــال 

واألوهام في الحكايات التي يقدمها.
ويتميز أسلوب شـــحاتة عبيد أيًضا بالدقة 
اللغوية، ولعل هذا يرجـــع إلى اطالعه العميق 
علـــى التراث العربي القديم، كما تمتاز قصصه 
بالدعابة والفكاهة حتى أن بعض قصصه تبدو 
لنـــا كأنها إحدى النـــكات المصريـــة القاهرية 
الصميمـــة مثل قصـــة ”مبروك يـــا أم محمد“، 
وقصة ”الغيرة العمياء“، وتمتاز أيًضا قصصه 
بتحليل الشخصيات تحليًال عميًقا من داخلها 

كما نرى في قصة ”اإلخالص“.

الحكايات القديمة

وفـــي مبحث آخر من الكتـــاب يرى المؤلف 
أن الباحـــث فـــي الخرافات فـــي األدب العربي 
الحديـــث يدرك أنهـــا تأثرت بخرافـــات ”كليلة 
ودمنـــة“، ومعنى هذا أن خرافـــات ابن المقفع 
كانـــت المصدر األول لكل من جـــاءوا بعده من 
مؤلفـــي الخرافـــات ســـواء في الشـــرق أو في 
الغـــرب، فجـــاءت خرافـــة الحيوان فـــي ”كليلة 
أي القصة على لســـان الحيـــوان فنا  ودمنـــة“ 
قديما ارتقى على يد األديب الفرنســـي الشهير 
الفونتين، وصارت له خصائصه الفنية وبناؤه 

الدرامي.
فمثال يتميز اإلطار الفني لخرافات الفونتين 
بعدة سمات منها: وحدة الحكاية واستقاللها، 
وهذا يختلف تماًما عـــن طريقة ابن المقفع في 
تداخـــل الحكايات واالســـتطراد من حكاية إلى 
أخرى، كما أن الكاتب الفرنســـي يراعي الواقع 
في رسم الصورة الخلقية بحيث تطابق الواقع 
المألوف في حياتنا البشرية، ال أن تكون مجرد 
تصويـــر للخلق المثالي الـــذي يعز وجوده في 
الواقـــع، ويختلـــف الفونتين في هـــذا عن ابن 

المقفع الذي يعّبر فـــي كل ما يقدمه عن مثالية 
مفرطة تبتعد عن الواقع.

أمـــا عن األســـطورة فيقول مجدي شـــمس 
الديـــن إنها ”أســـلوب يشـــرح معنـــى الحياة 
والوجود، وهي منطق يمتلئ بالعاطفة ويخلو 
من العلل والمســـببات، واألســـطورة مزيج من 
الديـــن والتاريـــخ والعلـــم والخيـــال والواقع، 
فكانت الفن اإلنساني األول الذي جعل اإلنسان 
يعيش مع الجماعة بعالقات حميمة حارة أمًال 

في تحقيق تكاثره وسيادته على عالم الطبيعة 
العجيب الغريب.

إن المعنى األدبـــي االصطالحي الذي يكاد 
يجمـــع عليه النقاد ومؤرخو اآلداب الشـــعبية، 
هو أن األســـطورة قصة من القصص الخرافية 
أو حكاية من الحكايات الخيالية، لكنها ال تملك 
نفس خصائص القصة القصيرة الحديثة، رغم 
أنها أقـــدم مصدر مارس فيه اإلنســـان تأمالته 

بالسرد.

ظهرت القصة القصيرة العربية بداية في مصر مطلع القرن الـ٢٠، ومتيزت في تلك الفترة 
ببعــــــض اخلصائص رغم تأثرها بالقصة الغربية أســــــلوبيا، إذ حاول كتاب القصة الرواد 
التطرق إلى موضوعات من صميم مجتمعاتهم، ما ساهم في بلورة مالمح لقصة قصيرة 

عربية.

القصة بدأت من شوارع مصر

رشيد الخيون يقدم صورة منسية للسود

المؤلف يدرس قصص عيسى عبيد 

وشـــحاتة عبيد لتوضيـــح تأثير كل 

مـــن الكاتبين في تيار كتابة القصة 

القصيرة العربية 
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القصـــة  عـــن  تختلـــف  األســـطورة 

القصيرة فهي أســـلوب يشرح معنى 

الوجـــود، من خـــالل العاطفة ويخلو 

من العلل والمسببات
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٣٠٠ ناشر في البرنامج 

املهني بالشارقة

} الشــارقة – تنّظـــم هيئـــة الشـــارقة للكتاب 
الدورة الســـابعة للبرنامج املهني للناشـــرين 
(مواعيـــد املتخصصـــني)، الـــذي يقـــام خالل 
الفترة من ٣٠ إلى ٣١ أكتوبر املقبل، مبشـــاركة 
أكثر مـــن ٣٠٠ ناشـــر ومتخصص فـــي مجال 

احلقوق والترجمة من مختلف أرجاء العالم.
ويعـــد هـــذا البرنامـــج جزءا رئيســـيا من 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق 
مطلـــع نوفمبر املقبل، حيث يجـــذب البرنامج 
خبـــراء احلقوق في مجـــال الكتـــاب من أكثر 
مـــن ٦٠ دولـــة، ويتضمـــن تعريف املشـــاركني 
باملختصني في مجال النشر في الدول العربية 
واألجنبيـــة، إلـــى جانـــب عقـــد اتفاقيات بني 

املشاركني في البرنامج.
ويحصل املشـــاركون على عدد من الفرص 
واالمتيـــازات، أبرزها االســـتفادة مـــن منحة 
الترجمـــة، البالغـــة قيمتهـــا ٣٠٠ ألـــف دوالر 
أميركـــي، كتمويل التفاقيات احلقوق التي يتم 

إبرامها خالل البرنامج.
وبحســـب ســـالم عمر ســـالم، مدير إدارة 
التسويق واملبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، 
فإن البرنامج جنح خالل مسيرته في الترويج 
للكتـــاب العربـــي وتعزيـــز مكانتـــه، وجتّلـــى 
ذلك في اهتمـــام الناشـــرين األجانب بترجمة 
األعمال العربية إلى لغاتهم، إلى جانب ترجمة 

إصدارات بلدانهم إلى اللغة العربية.
وكانـــت لقـــاءات البرنامج في عـــام ٢٠١٦ 
أثمرت أكثر مـــن ١٢٠٠ صفقة بني الناشـــرين، 
شـــملت جميـــع املجـــاالت الثقافيـــة والفكرية 

واألدبية والفنية.
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هل األدب نوع من الترفيه؟

} هل األدب في نهاية المطاف مجرد ترفيه؟ 
هذا السؤال سبق وأن طرح على طاولة 

النقاش وأثار العديد من الرؤى المتفاوتة، 
إذ غالبا ما يفهم الترفيه على أّنه وسيلة 
لتخفيف الملل الناتج عن روتين الحياة 

اليومّية، أي بعبارة أخرى شيء ليس 
ه خيار ما من الخيارات  ضروريًا جّدًا، لكنَّ

البسيطة أو المتاحة، ما لم يكن لدينا 
شيء أفضل نقوم به. فالبعض يقرأ كتابًا 

لمجرد أن أصدقاءه قرأوه، وهو خيار يمكن 
استبداله بسهولة في مشاهدة برنامج 

تلفزيوني أو قضاء سهرة مع األصدقاء أو 
التعّرف إلى أشخاص جدد وما إلى ذلك.

وإذا كانت التفسير على هذا المنحى، 
فأّن األدب يدخل ضمن وسائل الترفيه، 

حتى لو كان هذا الترفيه مرتبطا بالمعرفة 
والمعلومات وعوالم الخيال. لكن البعض 

يعّد الفن بشكل عام واألدب بخاّصة، منتجا 
إنسانيا جديرا باالهتمام وأعمق بكثير 

من مجرد وسيلة للترفيه، على الرغم من 
أّن الكثير من البشر يستخدمون القراءة 

كنوع من تسريب الضغوطات أو مسكنات 
اإلجهاد. وفي الواقع فأن عددًا قليًال من 

الفالسفة فهموا تلك العالقة على هذا 
النحو، وسعوا إلى ردم الهوة بين األدب أو 

الفن الراقي والفنون الهابطة.
وحسب أفالطون فإن التأّمل في الجمال 

هو في نهاية المطاف ما يجعل الحياة 
تستحق العيش.

كما أّن العواطف الشخصية والمتعة 
الجمالية تفاعل أعظم بكثير من التأثير 

الذي يخّلفه تداول السلع األخرى، وهو ما 
تدعو إليه الفلسفة األخالقية عمومًا.

يقول فريدريش شيلر، الفيلسوف 
والكاتب المسرحي المعروف، في هذا 

الشأن، ”من خالل الجمال يستطيع المرء 
إيجاد طريقه إلى الحرية“. وإذا أخذنا 
ما يعتقده هؤالء المفكرون والفالسفة 

العظماء بشأن الجمال والجمالية على 
محمل الجّد، سيصبح لدينا سبب وجيه 
للشك في أن تقديرنا للفنون ال يمكن، بل 

ينبغي أّال يقتصر على مجرد الترفيه. لكن 
على الرغم من ذلك، فأن األمر مقتصر فقط 

على أولئك الذين يكّلفون أنفسهم عناء 
البحث ومعرفة كيفية القراءة، وإّال فإن 

األمر سيفشل حتى في عملية الترفيه، كونه 
سيكون ممًال للغاية. وهناك وسائل أسهل 

بكثير من األدب والفن لتحقيق اإلثارة التي 
يمكن العثور عليها في السوق. فالمعروف 
عن األدب الحقيقي أّنه يسبب عدم الراحة 
واأللم أحيانًا، وهو منتج غريب وصعب، 
ويحضرني هنا قول سبينوزا ”كل شيء 

جيد هو شيء صعب ونادر وبعيد المنال“.
وحتى إذا كان األدب هو محاولة 

اختيارية للمشاركة في تجربة الكاتب وما 
يقترحه من عوالم ورؤى خيالية (وليس 
الترفيه)، فإّن الشيء المهم الذي ينبغي 

ذكره هنا هو أّن من يعتقد بأّن األدب يوّسع 
المدركات العقلية لدى البشر ويساعدهم 

على فهم أشياء وأفكار جديدة، فإن مثل تلك 
الفائدة المرجّوة منه، يمكن أن نجدها أيضا 

بواسطة قراءة التاريخ أو دراسة الكيمياء 
وحساب التفاضل والتكامل وغيرها من 

المجاالت التي تتطلب تركيزًا عقليًا وفهم ما 
هو ليس بديهيا أو تلقائيا.

رّبما يعّد البعض األدب في نهاية 
المطاف مجرد ترفيه، استنادا إلى بعض 
التصورات المتناقضة التي ذكرتها، لكنه 

في جميع األحوال ترفيه مفيد بشكل ال 
يصّدق. وأعتقد أن التمييز بين الترفيه 
واألدب يعتمد بدرجة أكبر على الفصل 

التعسفي بين اإلشباع الفوري واإلشباع 
طويل المدى كظاهرتين مختلفتين للحاجات 

اإلنسانية.
وفي المحّصلة، فأن الكتابة بطريقة أو 

بأخرى، هي في األساس وسيلة للترفيه لكل 
من الكاتب والقارئ. إذا ما غضضنا الطرف 
عن المعاناة واآلالم التي يعاني منها األول، 
والتحفيزات العقلية والخيالية التي يحصل 

عليها الثاني بفعل القراءة.

محمد حياوي
كاتب عراقي



} أبوظبي – كشــــف مركز جامع الشــــيخ زايد 
الكبير عن القصة الســــردية لمعرض ”الحج: 
رحلة في الذاكرة“ الذي ينظمه بمناسبة مرور 
10 ســــنوات علــــى افتتاحه في الفتــــرة من 20 

سبتمبر الجاري وحتى 19 مارس 2018.
وخــــالل مؤتمــــر صحافــــي نظمــــه المركز 
مؤخرا قال مدير عام المركز يوسف العبيدلي 
إن المعرض يواكب جهود اإلمارات في تعزيز 
التســــامح والتعايش، مشددا على أن معرض 
”الحج: رحلة فــــي الذاكرة“ يمثل أيضا إضافة 
إلى سلســــلة النجاحات والمبادرات الثقافية 
واالجتماعيــــة التي يقوم بهــــا المركز، والذي 
عمــــل علــــى ترســــيخ مجموعة مــــن المفاهيم 
والقيــــم حتــــى بــــات منبــــرا للتواصــــل بين 
الشــــعوب والثقافات علــــى اختالفها، ومنارة 

إلشعاع الحضارة اإلسالمية.
مــــن جهته، قــــال مدير عام هيئــــة أبوظبي 
للســــياحة والثقافة سيف ســــعيد غباش ”إن 
تخصيــــص معــــرض بهذا الحجم عــــن تاريخ 
وإرث رحلة المســــلمين المقدسة إلى بيت الله 
الحرام، يأتي من مسؤولية الهيئة عن الترويج 
للمقومات الثقافيــــة والحفاظ عليها وإبقائها 
حية، فالمعرض يقدم مشاهد بانورامية مليئة 
بالتفاصيل عن الحضارة اإلســــالمية عموما، 
والحــــج خصوصــــا، وُيذكــــر بمبادئ رســــالة 
اإلســــالم الخالدة للبشــــرية، وهي التســــامح 

وقبول التنوع والمساواة والعدالة“. وأضاف 
”ستكون أشهر المعرض الستة مناسبة جيدة 
إلحياء العديد من القيم اإلنســــانية المرتبطة 
بالحــــج، والتذكيــــر بالتنوع الــــذي يحظى به 
المسلمون في أعراقهم وثقافاتهم وتقاليدهم، 
خاصة وأن برنامج جلســــات النقاش وورش 
العمل التعليمية وعروض األفالم السينمائية 
المرافقــــة لفعاليات المعرض ســــتثير الكثير 
مــــن النقاط المضيئة، التي تســــتحق التوقف 

عندها واستحضارها في وقتنا الحالي”.
وأشاد غباش بالتعاون المؤسسي المثمر 
الذي تم على مستويات عالية لجمع مقتنيات 

المعــــرض وتكوين قصته الســــردية، حيث 
ساهمت 15 مؤسسة محلية وعالمية وأفراد 
من أصحاب المجموعات الخاصة وأفراد 
مــــن الجمهور فــــي ذلك، من خــــالل 182 
قطعة نادرة لمقتنيات تضم مخطوطات 
وآثارا  فوتوغرافية  وصورا  إســــالمية 
باإلرث  احتفاء  شــــخصية،  وتذكارات 
الغني للرحلة المقدسة إلى بيت الله 

الحرام.
أقســــامه  عبر  المعرض  ويتتبع 
الســــتة الخط الزمنــــي لتطور رحلة 
الحــــج واإلرث المرتبــــط بهــــا عبر 

العصــــور المختلفــــة، بمــــا فــــي ذلك 
بدايات انتشــــار اإلســــالم فــــي الجزيرة 

العربيــــة، مــــن خالل عــــرض موثــــق للمواقع 
األثريــــة المرتبطة بها، حيث خصص القســــم 
األول لـ“ظهور اإلســــالم“ ووصوله إلى شــــرق 
الجزيــــرة والمعتقــــدات التي ســــبقت ظهوره 

والمساجد في دولة اإلمارات. 
فيما يستكشف القسم الثاني من المعرض 
العقيدة اإلســــالمية والقرآن الكريم والشعائر 
وتدويــــن  نســــخ  أثــــر  ويتتبــــع  اإلســــالمية، 
المصحف الشريف على تطور الخط العربي، 
ويعــــرض مجموعة نادرة مــــن المصاحف أو 
صفحــــات من القــــرآن الكريم، مثــــل ورقة من 
”المصحــــف األزرق“ الــــذي يعود إلــــى القرن 

التاســــع، وهي رقعة من الجلد المصبوغ 
بــــاألزرق وُكتبت بالذهب 

والفضة والحبر الملون، إلى جانب مجموعة 
مــــن الوثائق المرتبطــــة بالحج مثــــل ”دالئل 
الخيــــرات من العهــــد العثماني“ وهي رســــم 
تخطيطي لمكــــة المكرمة والمدينــــة المنورة 
من المخطوط الشهير عن الصالة للفقيه أبي 

عبدالله محمد الجزولي المتوفى عام 1465. 
أما القســــم الثالث فقــــد خصص لرحالت 
الحــــج، حيث أعيد رســــم العديد مــــن الطرق 
القديمة التي كان يســــلكها الحجاج عبر شبه 
الجزيرة العربية وعبر العالم أيضا، باإلضافة 
إلى عــــرض صور تاريخية توثق مشــــقة هذه 
الرحلة، وترصد تطورها بتطور وسائل النقل 

مثل سكة الحديد والبواخر. 
وخصص القســــم الرابع لعرض الوثائق 
والمقتنيــــات المتعلقــــة بمكــــة المكرمة، إذ 
يســــتعيد هذا القســــم جوانب تاريخية من 
المدينة العريقة عبر صــــور فوتوغرافية 
ورســــوم توثق تقاليد ومراســــم وصول 

محمل الحج والحجاج.
كمــــا ســــتعرض الكســــوات التي 
خــــالل  الشــــريفة  الكعبــــة  غطــــت 
فتــــرات زمنيــــة مختلفــــة، إضافــــة 
إلــــى نســــخة طبق األصــــل لمفتاح 
الكعبــــة المشــــرفة تعود إلــــى أواخر 
القــــرن العشــــرين، وغيرها مــــن القطع 

المهمة.

وقد تــــم أيضــــا تخصيص قســــم للمدينة 
المـــنورة يعرض بعـــض الهدايا التـــي ُقدمت 
للمسجد النبوي الشـــريف من عصور مختلفة، 
ونصوصـــا في مدح الرســـول ونمـــاذج أصلية 
من الحلي، إلى جانب صـــور تاريخية للمدينة 

ترصد تطورها المعماري. 
فـــي حيـــن تـــم تخصيـــص قســـم للهدايا 
التذكارية ُتعرض فيـــه مجموعة من المقتنيات 
التـــي كان يحملهـــا الحجاج معهـــم هدايا من 

الرحلة المقدسة. 
باإلضافـــة إلى ذلـــك ُتعـــرض مجموعة من 
األعمـــال الفنيـــة المعاصرة المتأثـــرة بالحج، 
منهـــا ثالثـــة أعمـــال بتكليـــف حصـــري مـــن 
المعرض، األول للفنـــان اإلماراتي محمد كاظم 
ويحمل عنوان ”المكان“ وهو صور فوتوغرافية 
ملتقطة للكعبة الشريفة والمباني المحيطة بها 
ومعالمهـــا الطبيعية، والثاني لإلماراتي ناصر 
نصرالله بعنوان ”مكتب بريد الحج“ وهو عمل 
تفاعلي مـــن أربعة أعمدة لرصـــد تجربة زيارة 
المعرض، واختيار بطاقات بريدية مســـتوحاة 
من البطاقات التاريخية في المعرض إلرسالها 
إلى الحجاج. أمـــا العمل الثالث فيحمل عنوان 
”أوج“ للفنانتين سلوى الخضيري وندى المال.

 وتصاحب المعرض سلسلة من الحوارات 
النقاشـــية المتعلقـــة بالحج، وعـــروض أفالم 

سينمائية وورش عمل تعليمية.
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ثقافة
األدب واملكان

} ما الذي يحدد الهوية الوطنية أو 
الكونية للنص األدبي وكذا موقعه النوعي 

المتميز ضمن مدونة الموروث الثقافي 
لهذا الشعب أو ذاك؟ فهل يحددها عنصر 
واحد أم عدة عناصر متشابكة ومتبادلة 

التأثير؟ هل هو هذه أو تلك التقنية الفنية 
التي يستخدمها األديب بشكل متفرد، 
أم هو نوعية األسلوب الذي يميزه عن 
غيره من األدباء، أم هو نوع التجربة 

الحياتية التي يرويها للقراء، أم الفكرة 
التي تخترعها ملكات المخيلة والحدس 

والفهم معا؟
هل هو طبيعة المكان الذي يحمل ذلك 

النص لونه، ونبض أشيائه، وتفاصيل 
حياة الناس الذين يولدون ويعيشون 

ويموتون فيه؟ ثم هل يمكن للمكان الواحد 
الذي يصدر منه وعنه عدد من األدباء 
أن تنتج عنه نصوص أدبية متطابقة 

أم أن لكل أديب تجربة خاصة ومخيلة 
متفردة وحدوسا ذاتية مختلفة لها قدرتها 

المتميزة على خلق فضاءات تضاف إلى 
ذلك المكان وتصبغه بلون له فرادته؟

في مقدمته لكتاب المفكر الفرنسي 
غاستون باشالر الذي يحمل عنوان 

”جماليات المكان“ الذي ترجمه إلى اللغة 
العربية األديب األردني الراحل غالب 

هلسا، كتب هذا األخير ما يلي ”إن المكان 
بالنسبة إلي كان يحمل خصوصية قومية، 

كما يعبر عن رؤية، أذكر أنني قلت شيئا 
كهذا في ندوة أقيمت منذ سنين… وعندما 

قرأت هذا الكتاب تبين لي أن المكانية 
تذهب إلى أبعد من ذلك وهي أكثر 

تحديدا“. ثم يوضح الروائي هلسا مبرزا 
أن الدالالت العميقة للمكان وتأثيره تتمثل 

مجتمعة في تشكيل الهوية اإلبداعية 
ألي مبدع وفي بناء قسمات الشخصية 
لحضارة معينة ومزاج الشعوب أيضا.

لقد قاد هذا الفهم الروائي هلسا إلى 
التمييز بين األدب العالمي وبين األدب 
الكوزموبوليتاني كالتالي ”إن ما أعنيه 

باألدب العالمي هو ذلك األدب الذي 
يستطيع أن يتبناه اإلنسان ويجد فيه 
خصوصيته، أي ذلك األدب الذي تقول 

لنفسك حين تقرأه ’هذا ما كنت أريد 
أن أقوله، ولكن هذا الكاتب قد سبقني 

إليه‘، ومثل هذا األدب يشق الطريق إلى 
العالمية، ولكنه يفعل ذلك، وهذه مفارقة، 

عبر مالمح قومية بارزة، وأحدها المكانية. 
أما األدب الكوزموبوليتاني فهو 

ذاك الذي يفتقد الخصوصية واألصالة، 
والذي تحس أنه يمكن أن يحدث في أي 
مكان في العالم وألي إنسان عدا مكانك 

وشخصك كقارئ“. وبعبارة أكثر دقة فإن 
األدب العالمي في تقدير غالب هلسا ينقل 
”التجربة“ بواسطة ”الصورة“. أما األدب 

الكوزموبوليتاني فيعبر عن ”الفكرة“ 
”بالزخرفة“.

 إذا كان الفضاء شرطا ضروريا كي 
تشتغل الحساسية والحدس وبالتالي 

لقيام المعرفة اإلنسانية فإنه شرط 
جوهري أيضا لبناء صروح أدبية األدب 
اإلنساني الملتصق بالتربة التي تشرب 
منها جذوره وفروعه لتتوغل وتمتد في 

اآلفاق الرحبة باتجاه الكون الذي ال حدود 
له أبدا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

وّقـــع الكاتب الفلســـطيني إياد شماســـنة مؤخـــرا روايتـــه {الرقص الوثني} فـــي متحف محمود 

درويش في أمسية قدمته وحاورته فيها األكاديمية سناء العطاري.

تفتتـــح الفنانـــة التشـــكيلية نعمت الديوانـــي معرضها {قصاصـــات متآلفة} وذلـــك األحد 17 

سبتمبر بغاليري بيكاسو بالزمالك، بحضور لفيف من الفنانني والنقاد والجمهور.

المسرح العراقي نحت كيانه خالل مئة عام
[ قبل تأسيس الدولة العراقية تأسس المسرح وكان وسيلة الناس للتغيير

علي لفته سعيد

} تمر هذه األيام الذكرى المئوية األولى لوالدة 
المســـرح في كربالء التي تعد واحدة من المدن 
المقدســـة في العالم والتي شهدت في عام 1917 
عرض أول مسرحية كانت عن واقعة الطف وهي 
تخرج من عباءة المواكب الحسينية إلى فضاء 
العرض المسرحي متأثرة بالثورة البلشفية في 
روســـيا في عام 1917 وهو ما يعني أن المسرح 
في هذه المدينة تأســـس قبل تأســـيس الدولة 

العراقية عام 1921.
العراقـــي  المســـرحي  الباحـــث  ويقـــول 
عبدالـــرزاق عبدالكريـــم الخفاجـــي إن جميـــع 
المؤرخين من أهالي المدينة ومن بينهم السيد 
إبراهيم والســـيد شمس الدين القزويني ذكروا 
معلومـــة مفادها أنه قبل ســـنة 1917 من القرن 
الماضي كان هناك مســـرح أقامه الحاج نور آل 
عويد، وقد كانت له فرقة مسرحية تقدم عروضا 
مســـرحية اجتماعيـــة ودينيـــة، خاصـــة أيـــام 
عاشـــوراء والمعروفة بواقعة الطـــف الخالدة 
ذكرى استشـــهاد اإلمام الحســـين. والعروض 
التـــي كانـــت تقدم حينهـــا رغم بســـاطتها فقد 

اكتست بصفات مسرحية.

البساطة المبكرة

لـــم تكـــن العـــروض المســـرحية فـــي تلك 
السنوات التي سبقت تأسيس الدولة العراقية 
فقـــط مهتمة بواقعة الطف بـــل قدمتها عروض 
مســـرحية متنوعة أخرى، كانـــت تقدمها طوال 

أيام السنة وفي مناسبات عديدة.
يقـــول الخفاجـــي إن تلك العـــروض كانت 
متأثـــرة باألجـــواء االجتماعيـــة والسياســـية 
وكانـــت  والعالميـــة  والعربيـــة  المحليـــة 
المســـرحيات التـــي تعرض تتضمن شـــعارات 
تحررية ضد الحكم العثماني، كما كانت متأثرة 
بشـــكل جلي وواضح بالثـــورات التحررية في 
العالم في تلك الحقبة، ومنها الثورة الروســـية 

في عام 1917.
وبين الباحث أنه كانت هناك فرقة مسرحية 
وفرقة أخرى للعزف، وهي فرقة كشـــفية تعزف 
على الطبـــول والنقارة، تجوب شـــوارع مدينة 
كربـــالء وتحفـــز المواطنين علـــى الثورة ضد 
الحكـــم العثماني وتحث الناس على مشـــاهدة 
العـــروض المســـرحية التـــي تقام في بســـتان 
الحـــاج نـــور آل عويـــد الكائن خلـــف المخيم 

الحسيني الحالي.

ويؤكـــد الخفاجـــي أيضا أن ذلـــك الظهور 
في مطلع القرن الماضـــي عقبه ظهور مجاميع 
وفرق شـــعبية وأشـــخاص قدموا أعماال كثيرة 
ســـواء كانت كوميدية أو تراجيدية أو تاريخية 
وحتى دينية، وإن كانت بتنظيم متواضع. فكان 
هذا المســـرح يشـــهد حصول تقليد ممارسات 
وأصوات الشـــخصيات المعروفـــة في المدينة 
وكانـــت تتـــم بطريقة عفوية أي مـــن دون نص 
مكتوب، وإنما نص شفاهي يمليه األكثر خبرة 
فـــي المجموعة، كمـــا تكون له عمليـــة التمثيل 
الرئيســـية واإلخراج حســـبما هو متبع اليوم، 
علما وأن األعمال التي كانت تقدم تحتوي على 
فكرة اجتماعية أو تاريخية ولكن بشكل بسيط.
الظهور المبكر للمســـرح في العراق شـــهد 
فـــي بعض أوجهه ذلـــك األداء الذي غلف طابع 
الممثل الكربالئي وأداءه مثل األداء الحســـيني 
التعزيـــة  ومحاضـــرات  اإلنشـــادي  كالمنبـــر 
والتشـــابيه التي كانت تحتاج إلـــى الكثير من 

األدوات المسرحية.

التطور المسرحي

يقـــول الخفاجـــي إن الخطيـــب المنبـــري 
اســـتبدل بالقصخـــون، وهي صفـــة مركبة من 
وتعني الحكايـــة و“خون“  كلمتيـــن ”القصـــة“ 
وهـــو راوي القصة المحترف، فصار دارجا في 
الكثير من المـــدن والمحافظات العراقية إذ هو 
أكثر جاذبية من حيث المتعة واإلفادة وااللتزام 
الشعوري، فهو الجاذب إلى عوالم شجية مليئة 
بالعواطف وال شـــك أنه يمتلك الكثير من القوة 
المسرحية كموهبة كبيرة بحيث يطوف بخيال 

الجالس إلى وقائع وأحداث وقصص كثيرة.
مدينـــة كربالء رغم قداســـتها إال أنها مطلع 
القـــرن العشـــرين شـــهدت إقامـــة العديـــد من 
المهرجانات بما فيها إقامة أماس موســـيقية، 

ولكن المســـرح فيهـــا كانت له الغلبة في شـــد 
انتبـــاه النـــاس، كمـــا أن العـــروض لـــم تكـــن 
متوجهـــة إلـــى الجانب الديني فقـــط، بل كانت 
فيها أفكار ونصـــوص عديدة بما فيها الجانب 
التربـــوي واالجتماعـــي والسياســـي حتى أن 
المســـرح أصبح له األثر الفاعل في إطالق سمة 
المحافظـــة المدنيـــة على واقعها ألنه مســـرح 
محرك ولم ينشـــأ من فراغ كما يقول الخفاجي، 
الذي يضيف أن العامل الديني كان من العوامل 
المهمة واألساسية لنشـــأة المسرح في العالم، 
وهـــو ما حدث أيضـــا في العـــراق، لكنه تحرر 
من تلك البدايات ليتطـــرق خاصة إلى الجانب 
السياســـي لكي يلعب دورا مهما في التغيرات 
التي شـــهدها العراق في تلك الحقب ســـواء ما 
قبل تأســـيس الدولة أو في زمن الحكم الملكي 
وما بعده في زمن الحكـــم الجمهوري األول ما 
بعد عام 1958. لـــذا نرى أن الكثير من الفنانين 
والمؤلفيـــن تخرجـــوا من المســـرح الكربالئي 
أصبحـــوا نجومـــا فـــي ســـماء الفـــن العراقي 
والعربـــي مـــن أمثـــال عـــزي الوهـــاب وجواد 

األسدي وبدري حسون فريد ونعمة أبوسبع.
 لـــم يتطـــور المســـرح فـــي كربالء بشـــكل 
فنـــي كبيـــر إال فـــي أربعينات القـــرن الماضي 
وخمســـيناته حيـــث أخذت األعمـــال تقدم على 
مســـرح تتوفـــر فيـــه بعـــض الشـــروط الفنية 
الواقعـــي (الكالســـيكي)  والديكـــور  كاإلنـــارة 
وبعض اإلكسســـوارات، بعـــد أن كانت األعمال 
السابقة تقدم داخل البيوت وخالل المناسبات 

االجتماعية والدينية.
يقـــول المؤرخ الخفاجي إن المســـرح نبتة 
والنبتـــة المثمرة تحتاج إلـــى تربة خصبة كي 
تنمو، ومدينة كربالء تعرف بخصوبتها والتي 
نبتت فيهـــا عموم المعـــارف العلمية والدينية 
والثقافيـــة وجميـــع أنواع الممارســـات الفنية 
وخالل البحث ســـتتبين التســـميات والمعاني 

التـــي توضح ماهية المدينة وبجميع مفرداتها 
الحياتيـــة والروحيـــة من تنامي هـــذه الحركة 
المســـرحية في كربالء. ويضيف أن المســـرح 
ربمـــا يعد أولى حلقات التطـــور الفني للمدينة 
التي رافقها بعد ذلـــك تطور كبير في األجناس 

الثقافية األخرى كالشعر والقصة والعلوم.
يؤكـــد الخفاجـــي أن المســـرح كان منتجا 
وناضجـــا ما بعد عـــام 1958، رغم أنـــه كان ما 
بين الشـــد والجذب، ولكن في سبعينات القرن 
الماضـــي تعددت الفـــرق، وكانـــت أهمها فرقة 
المســـرح العمالي وفرقة كربالء الفنية وغيرها 
من الفـــرق التي ســـاهمت حتى  في تأســـيس 
المســـرح العراقـــي ولكن الجميل أن المســـرح 
العمالي تأســـس مـــن قبل 35 عامـــال عام 1971 
من هـــواة الفـــن المســـرحي في مقـــر نقابات 
العمال العراقي ليعلنوا تشـــكيل فرقة المسرح 
العمالـــي ومن ذلـــك االجتمـــاع وضعت صيغة 
”بيت المســـرح العمالي“ ليأخـــذ هذا البيت في 
فتح بيوت فرعيـــة في محافظات العراق ومنها 
محافظـــة كربـــالء. وكانوا في كربـــالء يقدمون 

العروض المسرحية بدعم ذاتي.
 ويشـــير الباحث إلـــى أن أغلـــب الفنانين 
العراقيين من كربـــالء تخرجوا من هذه الفرق، 
وقدموا العديد من العروض التي ظلت في حالة 
توقف واســـتمرار بحســـب الظروف السياسية 
وهي؛ أي هذه الفرق والـــكالم للباحث، تحاول 
اآلن تقديم العروض الفنية التي تنتمي للجمال.

املســــــرح من أقدم الفنون البشرية وال أحد 
ينكر دوره البارز في إحداث التغيير سواء 
اآلني في نفوس وذائقة اجلمهور أو التأثير 
الالحق في النظم الفكرية وحتى السياسية. 
لكن هــــــذا الفن العريق وفــــــد متأخرا إلى 
العرب، ورغم البدايات الصعبة والبسيطة 
متكن العرب من تأسيس عدة مسارح من 
املشــــــرق إلى املغرب مبدعني أعماال مميزة 

أحلقتهم بركب املسرح العاملي.

الخشبة يمكنها احتضان الجميع

العروض المسرحية كانت بسيطة 

وتفتقـــر إلـــى الكثير مـــن مقومات 

المســـرح كمـــا نعرفه اليـــوم لكنها 

كانت مهمة ومؤثرة

 ◄

المســـرح العراقـــي تحرر مـــن الدين 

وتطرق إلى الجانب السياسي لكي 

يلعب دورا مهما في التغيرات التي 

شهدها العراق 

 ◄

معرض يجمع مختلف الفنون لتوثيق خبايا الرحلة المقدسة

 عالية لجمع مقتنيات
ته الســــردية، حيث
ية وعالمية وأفراد
الخاصة وأفراد  ت

182 ، من خــــالل
مخطوطات  ضم
وآثارا  وغرافية 
باإلرث حتفاء 
إلى بيت الله

أقســــامه  بر 
لتطور رحلة 
بهــــا عبر  ط
مــــا فــــي ذلك

الم فــــي الجزيرة 

الــــذي يعود إلــــى القرن  ”المصحــــف األزرق“
التاســــع، وهي رقعة من الجلد المصبوغ

بــــاألزرق وُكتبت بالذهب
ج ر ي و ع

الرحلة، وترصد ت
مثل سكة الحديد
وخصص القس
والمقتنيــــات الم
يســــتعيد هذا
المدينة العري
ورســــوم تو
محمل الح
كمــــا
غطــــت
فتــــرات
إلــــى نس
الكعبــــة ا
القــــرن العش

المهمة.



نضال قوشحة

} دمشق - تحفل الحياة الموسيقية السورية 
خصوصا والعربية عموما بأســـماء العديد من 
الملحنيـــن الســـوريين الذين كانـــت لهم أدوار 
هامة في تاريخ الموســـيقى المحلية والعربية 
على حـــد ســـواء، فمـــن ال يعرف الموســـيقي 
السوري األشـــهر أحمد أبوخليل القباني الذي 
أســـس لفن المسرح الغنائي في سوريا ومصر 
والعالـــم العربي، ومن أشـــهر ألحانـــه ”يا مال 
الشـــام“ و“يا طيرة طيري يـــا حمامة“، ومن ال 
يعرف الموســـيقي والعازف والمطرب الراحل 
فريـــد األطرش وألحانـــه الخالـــدة ”أضنيتني 
بالهجـــر“ و“فـــوق غصنك يا لمونـــة“، ولغيره 

”عالله“ لوديع الصافي و“يا دلع“ لصباح.
وكذلك الفنان الشهير محمد محسن صاحب 
لســـعاد محمد و“سيد  لحن ”مظلومة يا ناس“ 
الهوى قمري“ لفيروز، وكذلك محمد عبدالكريم، 
أميـــر البزق، صاحب األغنية الشـــهيرة لنجاح 
ســـالم ”رقـــة حســـنك“، وعبدالغنـــي الشـــيخ 
وأغنيتـــه الشـــهيرة ”ميل يا غزيـــل“ وغيرهم 
الكثيـــر ممن كان لهم دور في التلحين أو حفظ 

التراث الموســـيقي العربـــي، خاصة في مصر، 
ومـــا قام بـــه كميل شـــمبير من تدويـــن ألحان 

الفنان العبقري سيد درويش.

معرض آالت موسيقية

تواصال مـــع ما تركه عظمـــاء األغنية 
والســـوري  عامة  العربـــي  والتلحيـــن 

خاصـــة أطلقت فـــي دمشـــق أعمال 
مهرجـــان  مـــن  األولـــى  الـــدورة 

الملحنين السوريين األول، الذي 
ينتهي فـــي الـ18 من ســـبتمبر 

الجاري.
والمهرجـــان الذي جاء 

تحت شعار ”رحلوا بالجسد، 
وبقي نبضهم مخزونا في 

موسيقاهم، ألنهم سوريون، 
وألن موســـيقاهم تشـــبه 

حياتنا.. نســـتذكرهم“، 
يهـــدف كمـــا قـــال منظموه 

إلى اســـتذكار أعمـــال هؤالء 
المؤسســـين الذيـــن قدموا 
جهدا كبيرا في الموسيقى 

والعربية  الســـورية 
علـــى حـــد ســـواء، 

وكان لهم رصيدهم في وجدان المواطن العربي. 
وقبل الدخـــول إلى قاعة العرض الموســـيقي، 
أعد منظمو المهرجان حيزا خاصا، عرض فيه 
العديد من اآلالت الموسيقية الشرقية التقليدية 
(عود، قانون، بزق)، وقدم فيه العديد من صّناع 
العود في دمشق بعضا من صناعاتهم الجديدة، 

وكذلك بعض النماذج من آالت قديمة.
والهـــدف من هـــذا المعـــرض، كمـــا صّرح 
عيســـى عوض المشـــرف عليه، هـــو ”التأكيد 
على الحرفية الكبيرة والمتأصلة التي يمتلكها 
المصنع السوري للعود، فهذه المهنة متجذرة 
فـــي صميـــم المجتمـــع الســـوري عموما، 
وصّنـــاع العـــود فـــي دمشـــق يتميزون 
بمهـــارات خاصة، تجعلهـــم في مصاف 
الكبار، لذلـــك عرضنا آالت عمرها ما يزيد 

عن المئة وعشرين عاما“.
ويضيف عوض ”طبعا هذه الصناعة 
تطـــورت كثيـــرا من حيث اســـتخدام 
تقنيـــات العصـــر الحديثـــة التـــي 
اختصرت الزمن كثيرا، لكن الطرق 
التقليديـــة مـــا زالت هـــي المتبعة 
وبنفس المنهجية األصيلة التي 
كنا نعمل بها والتي تعلمناها 

من آبائنا“.
نظـــم المهرجان ثالث 
حفـــالت موســـيقية، 
قدمـــت على امتداد 
أيامـــه، وكانـــت 
األولى موعد االفتتاح 
الـ11 من ســـبتمبر 
الجاري، حيث 

قدمت أوركسترا 
ندى، بقيادة 

المايسترو حســـام الدين بريمو، مجموعة من 
األلحان السورية القديمة التي وضعها ملحنون 
غير مشـــهورين، لكنهم قدموا أعماال موسيقية 
كبيرة وخالدة، فقدمت أعماال لمحمود العجان، 
حســـان سكاف، محمد رجب، محمد عبدالكريم، 
صبحي ســـعيد، أحمد األوبري، كميل شمبير، 
عبدالرحمـــن جبقجي وتوفيـــق الصباغ، ومن 

المشهورين فريد األطرش.

أوركسترا ندى

عـــن تقديم هـــذه المقطوعات الموســـيقية 
التـــي مر على تأليف بعضها ما يزيد عن المئة 
عام يقول المايسترو حسام الدين بريمو ”كان 
الهدف إحياء هذه األلحان مجددا ونبشـــها من 

النســـيان، بعضها ألف في عصـــر يختلف عن 
عصرنا الحالي من حيث التوزيع الموســـيقي 
وفنونـــه، فقمنـــا مع معـــدي هذه األلحـــان بما 
افترضنا أنه سيكون حالة انسجام أفضل بين 

تلك الموسيقى القديمة وجمهورنا اليوم“.
ويضيـــف بريمو ”المهرجـــان فرصة جيدة 
لكي نعيد ألق تلك األسماء الكبيرة التي تعلمنا 
منهـــا فنـــا نبيال وكبيـــرا، وهذا هـــو الواجب 
والهـــدف األبعد من هكذا مهرجانات، وســـوف 
نتابع تقديم هذه األعمـــال مهما كانت النتائج 
متواضعة في البدايـــة، ألن الهدف كبير ونبيل 
ويســـتحق منـــا بـــذل كل الجهد الصـــادق في 

مسعى النجاح في الوصول إليه“.
وعن البعض من المصاعب في العمل التي 
واجهت ترتيبـــات الحفل يضيف المايســـترو 
الســـوري ”ال بد من بعـــض المتاعب، واجهتنا 
في بعـــض المؤلفات مشـــكلة هامـــة، وهذا ما 
حدث مثال بلحن ’رقص الهوانم‘ لكميل شمبير، 
الـــذي كان بيـــن أيدينـــا النـــص األصلي 
صاحبها،  ألفهـــا  كما  للمقطوعـــة 
وهـــو الذي يختلـــف قليال 
عن اللحن الشـــهير 
الجميل والمتداول 
علـــى آلة العود، 
لمســـتخدم  وا

الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  البعـــض  فـــي  كثيـــرا 
والراســـخ في ذهـــن النـــاس، هنـــا اخترنا أن 
نقـــدم النص األصلـــي كحالة توثيقيـــة لقطعة 
موســـيقية، ولكـــي نحافـــظ علـــى رأي المؤلف 
فـــي تلحيـــن مقطوعتـــه، فهنا فرضـــت الحالة 
العلميـــة والتوثيقية نفســـها فذهبنا بها آلخر 

مداها“.
يذكـــر أن المهرجان نظـــم إلى جانب الحفل 
األول، حفليـــن آخريـــن، حيـــث قدمـــت فرقـــة 
الموشحات والموسيقى العربية بقيادة صالح 
عربي القبانـــي في الحفل الثانـــي أعماال ألبي 
خليل القباني تضمن بعضا من أهم موشحاته 
منها ”يا من لعبت به الشـــمول“، وموشـــح ”يا 
غصن نقى“ وغيرهما، كما قدمت جوقة شام في 
آخر الحفالت أعماال لموســـيقيين سوريين من 
العصر الحالي منهم ســـهيل عرفة وعبدالفتاح 

سكر وسليم سروة وآخرون.

سارة محمد

} القاهــرة – خالل موسم عيد األضحى بمصر 
الذي يمّثل عودة المخرج  تم طرح فيلم ”الكنز“ 
شريف عرفة إلى األفالم التاريخية، بالتعاون مع 
كاتب الدراما التلفزيونية الشـــهير عبدالرحيم 
كمال، والذي زادت أســـهمه كثيرا في السنوات 
األخيـــرة بعد تعاونه مع العديـــد من الممثلين 
المصرييـــن الكبار، مثل الراحل نور الشـــريف 
ويحيى الفخرانـــي في أعمال مثـــل ”الرحايا“ 
و“الخواجـــة عبدالقـــادر“  و“حجـــر القلـــوب“ 

و“وّنوس“ وغيرها.
فيلم تاريخي يرصد ثالثة عصور  و“الكنز“ 
تاريخية هـــي: الفرعوني والمملوكي والنصف 
األول من القرن العشـــرين، ويدور حول فســـاد 
وســـطوة البعض من رجال الدين عبر العصور 
على الســـلطة وتعاملهم الســـيء مع الشـــعب، 
وكيف أنهـــم يقحمون الدين في السياســـة من 
أجـــل الحصول علـــى المناصـــب، ويظهر ذلك 
ُمجســـدا مـــن خالل شـــخصية ”علـــي الزيبق“ 
التـــي يؤديها الفنان محمـــد رمضان، وهي من 

شخصيات التراث المصري القديم.
والفيلـــم التاريخـــي اآلخـــر يحمـــل عنوان 
”ِســـّري للغاية“، للمؤلف وحيد حامد والمخرج 
محمد ســـامي، وهـــو بمثابة تأريـــخ للمرحلة 

السياســـية التـــي مـــرت بها مصر عقـــب ثورة 
30 يونيـــو 2013 في حربها علـــى اإلرهاب، من 
خالل عمليات حقيقية دارت بين رجال الشرطة 
وجماعة اإلخوان وتـــم توثيقها في هذا العمل 

الذي يلعب بطولته الفنان أحمد السقا.
واألفالم التي تتخذ هـــذا الطابع التاريخي 
كانت قد ســـقطت من ذاكرة المشاهد المصري 
منـــذ نهاية التســـعينات من القـــرن المنصرم، 
وكان آخرها فيلم ”رســـالة إلى الوالي“، بطولة 
عادل إمام وُعرض عام 1998، وســـبقه بعام فيلم 
”المصير“ بطولة  نور الشريف وإخراج يوسف 

شاهين.
والعودة إلى هذه النوعية من األفالم  تطرح 
تســـاؤال هاما حول مدى وأهمية االحتياج إلى 
وجـــود هـــذا النموذج بالســـاحة الفنيـــة اآلن، 

وأيضـــا المدى الـــذي ســـيكون عليـــه اإلقبال 
الجماهيري.

الناقـــد الفنـــي نـــادر عدلي أكـــد لـ“العرب“ 
أن الســـينما المصرية ليســـت في حالة سيئة 
كما يشـــاع، وإنمـــا هنـــاك تعّمد للهـــروب من 
الموضوعـــات الجادة بعد إخفـــاق واضح في 
محـــاوالت تناول ثـــورة 25 ينايـــر وصوال إلى 
30 يونيـــو، ومـــن المؤكد أن تجربتـــي ”الكنز“ 
و“ِســـّري للغاية“ سيرتبط بهما الجمهور لحبه 

لألفالم التاريخية.
وأضاف أن هناك تجربتيـــن تؤكدان تركيز 
الجمهور على الشـــكل الفنـــي للفيلم التاريخي 
أكثـــر من التركيز على المضمـــون ذاته، األولى 
للمخرج  هـــي فيلـــم ”الناصر صـــالح الديـــن“ 
يوســـف شـــاهين وبطولة الفنان الراحل أحمد 
مظهـــر، ورغم اختـــالف الكثير مـــن المؤرخين 
على مدى صـــدق ”تاريخية“ ما قدمه الفيلم عن 
شـــخصية صالح الدين األيوبـــي، إّال أن ذاكرة 
المشـــاهد ســـتظل عالقة في فنيـــات الفيلم من 
مالبس وديكورات وأداء ممثلين وموســـيقى.. 

وغيرها.

أمـــا التجربة الثانية فهي فيلـــم ”ُرّد قلبي“ 
للفنان الراحل شكري ســـرحان والراحلة مريم 
فخرالدين، والذي رصد حال المجتمع المصري 
والسياســـي قبـــل وبعد ثـــورة 23 يوليو 1952، 
وكان صادقـــا في عرضه لمســـألة أنه قد تحقق 
البعـــض من العدالـــة االجتماعيـــة للمصريين 
بعـــد الثورة، بالتالـــي أصبح الفيلم بالنســـبة 
للمشـــاهدين بمثابـــة تأريخ لتلـــك المرحلة مع 
أن الفيلـــم شـــابته نواقص كثيرة مـــن الناحية 

الدرامية، وامتأل بالمبالغات.
وأوضـــح عدلي أن قراءة الواقع الحالي في 
األفـــالم الدرامية لن تكون قراءة ناضجة، بينما 
األفالم التســـجيلية (مثل فيلم ”18 يوما“) ربما 
هي التي ســـتبقى، ودلل علـــى رؤيته هذه بأن 
األفـــالم التـــي تناولت ثورة  ينايـــر 2011 كانت 

أفالما سطحية.
ومن هذه األفالم ”حظ ســـعيد“ بطولة أحمد 
عيـــد والذي لم يتضح فيه ما إذا كان البطل مع 
هـــذه الثورة أم ضدهـــا، وفيلم ”ِتـــك تاك بوم“ 
لمحمد سعد، وأيضا ”بعد الموقعة“ بطولة مّنة 

شلبي.

وحـــّذر عدلي من خطورة تقديم أفالم تحمل 
ظاهريا بينما هي في الواقع  اسم ”التاريخية“ 
تســـتهدف التقرب من الســـلطة وفرض وجهة 
نظرها علـــى الجمهور من دون وجود دراســـة 
جـــادة للمرحلـــة التاريخيـــة أو ســـرد علمـــي 
موضوعـــي، فهذا ُيعـــّد دعايـــة و“بروباغاندا“ 

وليس سينما حقيقية.
الصحافيـــة الفنيـــة ماجـــدة خيرالله أكدت 
أن الســـينما المصريـــة حاليا في  لـ“العـــرب“ 
حاجة لجميع األشـــكال، وشـــددت على ضرورة 
عـــدم الوقوف عنـــد لحظة معينـــة ونحن نقدم 
الســـينما التاريخيـــة، وضربـــت المثـــل بفيلم 
”دنكـــرك“ Dunkirk الذي طرح مؤخـــرا، وتناول 
أحداثـــا دارت خالل الحرب العالميـــة الثانية، 
وأشـــارت إلى أنه على الرغم من أنه ليس فيلما 
وثائقيا أو ”تأريخيا“ بالمعنى الحرفي، إّال  أنه 

نجح في جذب الجمهور.
ليس فيلما تاريخّيا  وقالت إن فيلم ”الكنز“ 
كما يعتقد البعض، بل هو من نوع ”الفانتازيا“ 
الخياليـــة التي تدور في أزمنـــة مختلفة، لكنها 
مـــع هذا أكـــدت أنه شـــهد طفرة فـــي التقنيات 

المستخدمة على مستوى ”الغرافيك“ وغيره.
ونّوهـــت إلى أن مـــا يحقق نجـــاح ورواج 
هذه النوعية من األفالم عند الجمهور هو مدى 
إجـــادة صنعها وليس محتوى التاريخ في هذه 
الفتـــرة الزمنية أو تلك، وشـــددت على أن هناك 
تجارب كثيرة قّدمتها الســـينما وأخفقت فيها، 
و“شـــمس  ومنهـــا فيلما ”رســـالة إلى الوالي“ 
اللذان لعـــب بطولتيهما الفنان عادل  الزناتي“ 
إمـــام، بعكـــس فيلم مثـــل ”المصير“ ليوســـف 
شـــاهين، والذي مازال محتفظـــا بمكانته لدى 

الجمهور حتى اآلن.
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يواصـــل الفنان ماجد املصري تصوير مشـــاهده األولى من فيلم {عقدة الخواجة} للنجم حســـن فنون

الرداد، ويجسد ماجد في العمل شخصية رجل أعمال يتعرض للعديد من املواقف الصعبة.

تعاقدت الفنانة الهندية بهومي بندكار على عمل فني جديد لها مع املمثل سوشـــانت ســـينغ 

راجبوت، والفيلم الذي ينتظر البدء في تصويره في يناير املقبل يحمل عنوان {شامبال}.

دمشق تقيم المهرجان األول للملحنين السوريين

السينما المصرية تخرج من صندوقها الضيق وتعود إلى التاريخ 

حتت شــــــعار ”رحلوا باجلســــــد، وبقي نبضهم مخزونا في موســــــيقاهم، ألنهم سوريون، 
وألن موسيقاهم تشــــــبه حياتنا.. نستذكرهم“، أطلقت في دمشق أعمال الدورة األولى من 
مهرجان امللحنني الســــــوريني األول، الذي بدأ في الـ11 ســــــبتمبر اجلاري لينتهي في الـ18 

منه، مقّدما قطعا موسيقية نادرة ألسماء فنية سامقة لفها النسيان.

ظلت الســــــينما املصرية حاصرة نفسها لســــــنوات طويلة في أفالم ”البلطجة“ واإلثارة مع 
البعض من األعمال الكوميدية واالجتماعية، فهل في عودتها احلالية إلى األفالم التاريخية 
ــــــق الذي انحصرت فيه؟ وهل ســــــيتقبلها  منحهــــــا الفرصة للخــــــروج من الصندوق الضي

املشاهدون بالترحيب أم سينصرفون عنها؟

[ صناعة العود مهنة متجذرة في المجتمع السوري  [ حالة توثيقية لقطع موسيقية نادرة

قديم ال يموت

{الكنز} فانتازيا خيالية تدور في أزمنة مختلفة

الجمعة 2017/09/15 - السنة 40 العدد 10752

أوركســـترا ندى قدمت مقطوعات 

موســـيقية مر علـــى تأليف بعضها 

مـــا يزيد عن المئة عام لملحنين غير 

مشهورين إال لماما

 ◄

المهرجـــان قـــدم معرضـــا للعديـــد 

مـــن اآلالت الموســـيقية الشـــرقية 

التقليدية كالعود والقانون والبزق 

ونماذج من آالت قديمة

 ◄

الفيلم التاريخـــي يعتمد في نجاحه 

على التقنيـــة كالديكور والتصوير 

والمالبـــس والموســـيقى أكثر من 

المحتوى والحقائق 

 ◄

ماجدة خيرالله: 

السينما المصرية في 

حاجة لكل األشكال، ال 

الوقوف عند لحظة معينة 

صاحب األغنية الشـــهيرة لنجاح
حســـنك“، وعبدالغنـــي الشـــيخ 
وغيرهم  ــهيرة ”ميل يا غزيـــل“
ان لهم دور في التلحين أو حفظ 
ــيقي العربـــي، خاصة في مصر،
كميل شـــمبير من تدويـــن ألحان

ي سيد درويش.

 موسيقية

ــع ما تركه عظمـــاء األغنية
والســـوري  عامة  عربـــي 

ت فـــي دمشـــق أعمال 
مهرجـــان مـــن  ــى 
وريين األول، الذي 

ـ18 من ســـبتمبر 

ان الذي جاء
حلوا بالجسد، 

مخزونا في 
نهم سوريون، 

هم تشـــبه 
تذكرهم“، 

قـــال منظموه 
أعمـــال هؤالء 
لذيـــن قدموا
ي الموسيقى 

عربية
ـــواء،

المصنع السوري للعود، فهذه المه
فـــي صميـــم المجتمـــع الســـو
وصّنـــاع العـــود فـــي دمشـــ
و ع ج م ي ي

بمهـــارات خاصة، تجعلهـــم
الكبار، لذلـــك عرضنا آالت عمر

عن المئة وعشرين عاما“.
”طبعا هذ ويضيف عوض
تطـــورت كثيـــرا من حيث
تقنيـــات العصـــر الحدي
اختصرت الزمن كثيرا،
التقليديـــة مـــا زالت هـ
وبنفس المنهجية األ
كنا نعمل بها والت

من آبائنا“.
نظـــم المه
حفـــالت
قدمـــت
أيامــ
األولى مو
الـ11 من
الج
قدمت أو
ندى، بقي

وأيضـــا المدى الـــذي
الجماهيري.

ال

يادة

مئة
بريمو ”كان  ين
ان مجددا ونبشـــها من 

البدايــ ي
ويســـتحق منـــا بـــذل
مسعى النجاح في الوص
وعن البعض من المص
واجهت ترتيبـــات الحفل ي
الســـوري ”ال بد من بعـــض
في بعـــض المؤلفات مشـــكلة
حدث مثال بلحن ’رقص الهوانم
نان بيـــن أيدينـــا ال الـــذي ك
ألفه كما  للمقطوعـــة 
وهـــو الذي يخ
عن اللحن
الجميل و
علـــى آل
والمس

لبلطجة“ واإلثارة مع 
األفالم التاريخية  ى
 وهل ســــــيتقبلها 

ي



} بيــروت – غالبا ما يرافق معارض التجهيز 
الفنـــي غمـــوض مقصـــود أو غيـــر مقصـــود 
ويحتـــم على الزائـــر محاولة الفهـــم العقيمة 
لما يشـــاهده، واألنكى من ذلك أن ثمة معارض 
تتباهى بجّو اإلبهام الذي تخلقه وكأنها تقول 
لزائر المعرض ”أنت ال تفهم شـــيئا ألنك قليل 

الثقافة“.
معرض الفنانة اللبنانية سارة بدر شميت 
فـــي صالة ”أجيال“ البيروتيـــة ال ينطبق عليه 
هذا الوصف، أفكار جدية مطروحة ببناء متين 
وأساليب فنية عالية، ووضوح في ما تريد أن 
تقوله دون الوقوع  في السذاجة أو المباشرة، 
ويرافـــق المعرض ”مفتـــاح القـــراءة“، ُكتيب 
يعطي للزائر أكثر من نقطة ارتكاز الســـتيعاب 

المعرض.
في وسط الصالة تعيد الفنانة تركيب قصة 
”األميـــرة الحقيقية وحبـــة البازيال“، ولكن من 
وجهة نظرها، إذ تضع عدة طبقات من الفرش 

وفوقها ُتمدد دمية بشكل أميرة.
في القصة األصلية دّكت والدة األمير حبة 
البازيال بالسّر تحت أكوام الفرش الموضوعة 
على ســـرير الُمفترضة بأن تكون أميرة، فعلت 
ذلك لكي تتأكد من أن األميرة حقيقية في حال 

استفاقت واأللم الجسدي يكّدر صباحها.
”أميرة“ سارة لها قصة مختلفة، فهي تعرف 
أمر حبة البازيال، إذ وضعت فوق السرير الذي 
اختبأت تحته، وليس فوقه، وما حبة البازيال 
هنـــا إّال حبـــة ضخمة رمـــزت إلـــى الخطر أو 

بالتحديد إلى تهديد قنبلة بلون أخضر.
يحيط بالســـرير خمس شاشـــات صغيرة 
تظهـــر فـــي كل واحـــدة صـــورة فوتوغرافية 
لقطعة ســـماء أخذتها الفنانة من عدة مناطق 
من بيـــروت معروفة بأكثريـــة طائفية معينة، 
فـــوق تلك المقتطعات ُكتبت كلمة ”ســـوا“، أي 
”سوية“، بذلك أرادت الفنانة أن تقول، سماؤكم 

واحدة وتعايشكم هو أجمل ما هنالك.
كما ألصقت ســـارة على إحـــدى جدران 
الصالة مـــا يشـــبه خارطة بيانيـــة وعليها 
أشـــكال متفاوتة األحجـــام والوضوح لحبة 

البازيـــال/ القنبلة، وتشـــير تلك 
الخارطـــة إلـــى نســـب العنـــف 

المتفاوت.
فـــي الصالـــة أيضا شـــريط 
فيديو، وأمامه على األرض مرآة 

تعكس الســـماء الموجودة في الفيديو، تطلب 
الفنانة عبره من اللبنانيين والبشرية جمعاء 
أن ينظروا إلى األعلى، إلى الســـماء الواحدة 
والموّحـــدة بدل النظر إلـــى االختالفات التي 

تسبب الحروب الدامية.
وال شك أن بعض فصول الحرب اللبنانية 
التي عاشـــتها الفنانة فـــي طفولتها لها تأثير 
مباشر على فكرة التجهيز الفني، تقول الفنانة 
إنهـــا اعتقـــدت أن هذه الفترة مـــن حياتها قد 
غارت في النســـيان، لكن ذلك لم يكن صحيحا، 

خاصة عندما رأت الرعب في عيون أوالدها.
غير أن معرضها قـــد يأخذ بعدا آخر قد ال 
تكون أرادته ســـارة عندما قدمتـــه في بيروت 
العاصمـــة العربيـــة وشـــبكت ما بيـــن طيور 
الهجـــرة وحركة طيران حربي في فيلم فيديو، 
بشـــكل أعادت فيـــه ذاكرة الُمشـــاهد اللبناني 
إلى كيـــف كان الطيران اإلســـرائيلي الحربي 
يجتاح الســـماء ليحول كل الطيور إلى ”طيور 

مهاجرة“.
وقـــد يأخـــذ معرضهـــا بعدا آخـــر أيضا، 
أعمـــال  كل  بيـــن  مـــن  اســـتقدمت  ألنهـــا 
الفنانيـــن الذيـــن تناولـــوا الحلـــم والزرقـــة 

السماوية، عمال من أعمال الفنان مارك شاغال 
لتطعمه في شـــكل لقطات وامضة، تلك السماء 
الجاثيـــة في المـــرآة الضئيلـــة، والموضوعة 

على أرض الصالة.
وشـــاغال معـــروف بخيالـــه الطفولي في 
تصوير الكائنات السابحة في السماء الليلية 
ومشـــهور بتظهيـــره للتقاليـــد اليهودية، وال 
ســـيما بعد دمار قريته في الحـــرب العالمية، 
وبحثه الشعري عن وطن بديل لقلبه المفطور، 
وربمـــا كان المعـــرض مثيرا لبعـــض الجدل 
عندما ذكرت الفنانة أن فكرته جاءت كردة فعل 
على الهجمة التي تعرضت لها مجلة ”شارلي 

إبدو“.
وربما جـــاء جانب من تقديم الفيلســـوف 
الفرنســـي باســـكال بروكنـــور لمعرضها، هو 
اآلخر مثيرا للجدل بعض الشيء، فالفيلسوف 
اعتبر أن القصة األصليـــة هي في نقيض تام 
عن قصة ســـارة، والحقيقة أن ســـارة أظهرت 
مواطـــن القســـوة والتعالـــي الموجـــودة في 
الروايـــة األصليـــة، وإن قدمت فـــي معرضها 
عالمـــا بالغ الحساســـية مبنيا علـــى أفكارها 
المغسولة بصفاء طفولي حيث الشر هو 

في كفة والخير في كفة أخرى.
وإضافـــة إلـــى ذلك ثمة ســـذاجة في 
الربط المباشـــر الذي قدمه الفيلســـوف 
ما بيـــن ”تأثرهـــا بالحرب 
دمـــرت  التـــي  اللبنانيـــة 
األعظم  و“تأثرها  طفولتها“ 
برؤية أشـــباح تلك األزمات 

تلحق بأوروبا..“.

الهجـــوم مرفـــوض كليا، ولكـــن المرفوض 
أيضـــا كان تخطي حـــدود الحريـــة، كما فعلت 
المجلـــة، وفقـــا لما تكلـــم عنه أبـــو الوجودية 
الفرنســـي جان بـــول ســـارتر حينما فـــّرق ما 
بين الحرية المســـؤولة وتلك الُمطلقة الهّدامة 
للمعنـــى ولهيـــكل اإلنســـانية، فشـــتان ما بين 
االثنيـــن. ربمـــا لم يرد الفيلســـوف الفرنســـي 
بروكنـــر إقامـــة مقاربـــة جديـــة بين مـــا يمكن 
تسميته باإلرهاب الظاهري واإلرهاب المخفي 
تحت بطانة السلم، وهو األخطر، فجاء جزء من 
تقديمـــه تحريضا على التأويـــل، وهذا بالطبع 

أمر إيجابي جدا.
علـــى الرغم من هـــدوء الزرقة التي تشـــمل 
المعرض، فهو كما القصص الخرافية األصلية 
مفخخ بدهاليز شـــديدة العتمة، وتريد نصاعة 
الفنانة تقديم أفكارعن روعة التعايش البشري، 
حيث ُتذكر بالفنان فنســـنت فان غوغ حين قال 
”ليس هناك ما هو فني أكثر من أن نحب بعضنا 
البعض“، ولكن ما يرشـــح عن تجربة التعرض 
لهذا المعـــرض فهو في كالم الفيلســـوف كيار 
غيغارد ”هناك نوعان من خداع الذات، األول هو 
أن نصدق األوهام، أمـــا الثاني فهو أن نرفض 
تصديـــق ما هو حقيقة“. والحقيقة حدثنا عنها 

طويال تاريخ البشرية. 
الحقيقـــة تكمن على الضفـــة األخرى، لذلك 
تظهـــر األعمال المعروضـــة كالقنابل المضيئة 
التي تخط مساراتها االنحنائية بشاعرية فنية، 
ولكن فقط لتسبق جولة أكثر توفيقا من العنف. 
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} تضامـــن جميع الفنانيـــن العراقيين داخل 
العـــراق وفـــي المهجر، مـــع الفنـــان العراقي 
المغتـــرب بالنمســـا مخلـــد المختـــار، وذلك 
لتحديـــه الكبير لمرضـــه المزمن، لكي يواصل 
إبداعه اإلنســـاني في تجربتـــه الجديدة التي 
أقامها في معرضه الجديد المعنون بـ“جمالية 

الخط العربي“.
لوحات الفنان مخلد المختار، كما عرفناها 
منـــذ بدايته، تعتمد على التصميم الهندســـي 
المتـــوازن فـــي ما بيـــن الرمـــوز واألشـــكال 
واأللـــوان.. وجميعها مســـتمدة ومنطلقة من 
مشاهد تأريخية ومن صور التراث الفلكلوري 
العراقي األصيل، الزاخرة بالمفردات والرموز 
العظيمـــة، والمآثـــر الخالـــدة، والحنيـــن إلى 
الماضي بمشاهده الزاهية، واتساع مواضيعه 

والتلذذ بمعاني صوره المجيدة.
واســـتخدم المختار طـــوال تجربته بعض 
االســـتعماالت والمقارنـــات مـــا بيـــن الرؤية 
التعبيـــر  ووجدانيـــة  الخاصـــة،  التشـــكيلية 
األدبيـــة.. مستشـــفيا مـــن ذلـــك لنفســـه خطا 
متميـــزا ونمطا متفردا في أســـلوبه من خالل 
تقنياتـــه الفنيـــة التـــي تدعـــو المتلقـــي إلى 
محاولة اكتشـــاف أبعـــاد ومضامين اللوحات 
التي تحمل في طياتها أســـرار ودالالت ورموز 
وألـــوان وإشـــارات لتمنحها عمقـــا تأريخيا 
عزيزا، وبريقـــا زاهيا لحاضرنا ومســـتقبلنا 
المشرق في توليف وتكوين رائع، فقد أستقى 
من ذلك مالمحه المتممة من جغرافية العراق، 
أرضه، هوائـــه، تربته.. مكانه وزمانه بشـــكل 
عـــام، مضيفـــا إليها مأســـاة وصمـــود أبناء 
العـــراق،  من خالل ســـنين الحروب المتوالية 
والعدوان البغيض والدمار الشامل والحصار 

الظالم، لتنتهي بالطائفية وسخافتها.

لقد عـــرف عن تجربة المختار، بســـطوحه 
المتعـــددة،  اللونيـــة  الطبقـــات  ذات  الفنيـــة 
بتقنيـــة آلية (الرش) المتممة بالريشـــة في ما 
بعد، واســـتخدامه الصور الكثيفة التي تغني 
العمـــل الفني بالطـــرق الجماليـــة المتالصقة 
بيـــن  والمتداخلـــة  والمركبـــة  والمتناســـقة 
المفـــردات واأللـــوان، قد تقترب من أســـلوب 
النحت البارز، لتقريب نظر األبعاد الفنية التي 
تحيط بالكتل، وذلـــك ألن المنحوتات البابلية 
واآلكدية والسومرية ال تفارق بصره ومخيلته.
ســـطح اللوحة عنـــد المختار، هـــو مكان 
للبحث والتجريـــب والتنقيب، وقد اســـتطاع 
أن ينتج ســـطحا يخدم عناصـــر لوحاته التي 
تتخـــذ مـــن المنمنمـــات والرموز اإلســـالمية 
فضاء لها، معتمدا علـــى إبراز تفاصيل دقيقة 
في األشـــكال، ضمن أســـلوب زخرفي متوازن 

ومتوافـــق مع أرضيـــة اللوحـــة (البكراونت)، 
حيث اشـــتغل على مفردات أخـــرى كالنباتات 
الزاهية والحشـــرات الجميلـــة واختزاالت من 
بعض مالمح وأطراف اإلنسان، والمزاوجة ما 
بين هذه العناصر مع أشكال وجمالية الحرف 
العربي بأنواعـــه، ومن ضمن منظومة بصرية 
معاصرة من أجل تكوين وتقديم لوحة مملوءة 
بالمفـــردات والدالالت المنســـجمة مع بعضها 

البعض.
يقـــول المختـــار عـــن تجربتـــه ”بقـــدر ما 
وتأملـــت  األفـــكار،  فـــي  بحثـــت  باإلمـــكان، 
األشـــياء وما بيـــن العرض والطـــول، وجدت 
المســـاحات، وأن لكل مســـاحة موضوعا، أو 
أكثر من موضوع، يتضمن أشـــكاال متشـــابهة 
أو مختلفـــة، ومن خالل الرؤيـــة الخاصة بي، 
وجدت الدافع الذي اقترنت به األشـــياء، ولكل 
شـــيء لغته الخاصـــة، المتعلقة بحـــدث، أما 
تفســـير الحدث، قد ال يأتي متفقا مع األشكال 
المباشـــرة لألشـــياء، فتحدث عملية التغيير، 
وإخراج األشـــياء في ثوب آخر، ســـواء أكانت 
األشـــياء مرئية أم ملموسة، أو قد تكون مجرد 

خيال“.

ويضيف ”حين االنشـــغال بالمحيط الذي 
نبحـــث فيه، نجد أن ليس هناك شـــيء اســـمه 
الفـــراغ، وعالمنـــا غيـــر محـــدود، ينطلق من 
مركزيـــة اإلنســـان واألرض، وعندمـــا نريد أن 
نعبر عن هذا العالم، وباســـتقاللية شخصية، 
بدأت بنقطة، وأخذت أتابع خطاها ومسارها، 
فجـــاءت هـــذه الـــوالدات، التي تشـــاهدونها، 
لوحات وأعماال فنية تجاوزت زمن الحالة التي 
كنت أعيش في نقشـــها على مســـاحة بيضاء، 
بعد أن اســـتمتعت بجوهر األشياء، بعيدا عن 

الحياة التقليدية والرتابة“.
ويقـــول الفنان خالـــد المبارك عـــن مخلد 
المختار ”تمتزج في رسومات الفنان التشكيلي 
مخلد المختار لغة التعبير والحساســـية إلى 
والوطنية، فقد  جانب الموضوعات اإلنسانية 
عبر وبصدق عن نزعـــة تعبيرية متوازنه بين 
الذاتي والموضوعي لكن المختار مع ذلك منح 
لوحاتـــه مناخا شـــرقيا لم يتوقـــف عند البعد 
الجمالـــي إّال مـــن خـــالل موضوعـــات الحياة 

ذاتها، الطبيعة وبعدها الرمزي والصوفي“.
مكث الفنـــان المختار كقدمـــاء العراقيين 
في سومر وآشـــور ملتصقا بالمركز، ولكن مع 
الحفـــاظ على كثافات المحيـــط، ومكث وهو ال 
يكـــف عن البحـــث والتقصي عن شـــخصياته 

التي يحب، وهو يدونها في أعماله.
مخلـــد المختار فنان مبـــدع ومتمكن يعي 
اللحظـــة بتفاعـــل المبتكـــر ويصـــوغ أعماله 
وأيقوناته كما هو الصائغ المحترف، فبالرغم 
من بعده عن الوطن فهو يتحســـس آالم الوطن 
وعذاباته ومآســـيه، بل يرسمه بعين المتفاءل 
ويتغنـــى بإرثـــه الكبيـــر، فهـــو ال يختلف عن 
أجـــداده بنـــاة الحضـــارة اآلشـــوريين، يدّون 
مشاهداته اليومية لينقلنا إلى عالمه الساحر 

والمليء بالجمال والفتنة.

التشكيلي العراقي مخلد المختار يتحدى المرض بحروفيات جديدة
أقامت منظمة املغتربني العراقيني (فرع النمسا) معرضا شخصيا للفنان العراقي املغترب 
ــــــار، بعنوان ”جمالية اخلــــــط العربي“، متكونا من 50 لوحة تشــــــكيلية مختلفة  ــــــد املخت مخل
القياسات ومتنوعة االستلهامات، حيث زاوج ما بني جمالية صورة اخلط العربي بأنواعه، 

وجتربته التشكيلية الرمزية الذي عرفها املختار سابقا.

أفكار جدية ببناء متين 

منمنمات إسالمية بمناخات شرقية

} نشر الفنان التشكيلي اللبناني ألفريد 
طرزي صورة إلحدى لوحاته الناطقة 

بتناقضات الحرب وآثارها، لوحة صّور 
فيها الفنان، صبيا باسما ومنحنّي الرأس، 
وهو مكّون وملّون كأنه بشاش أزرق اللون 

ُمضاء من ذاته، صبي يجلس أمام طاولة 
وهو يتلهى بتشكيل خارطة ما لمدينة ما 

بعيدتان تشبهان عيدان كبريت أبيض غير 
قابل لالشتعال.

وراء الصبّي ينسدل مشهد غامض 
كخرقة بنّية اللون فيها آالف الخروقات 

تظهر من خلفها أنوار تشبه كثيرا أنوار 
القنابل المضيئة في ظالم الليل، مشهد 
خلفّي بسيط وتجريدي إلى أقصى حّد 
يختصر مدينة حينما تكون الكهرباء 

مقطوعة، ورائحة البارود تختلط مع رائحة 
الصمت/ الصبر المتعفن، وعندما تكون 

البيوت مهجورة من أهلها الذين غادروها، 
أو هجروها أو نزلوا إلى المالجئ.

أرفق ألفريد طرزي لوحته تلك بهذا 
القول المأثور للكاتب دانتي أليغياري، 
”أكثر األمكنة ظالما في جهنم هي ُمعّدة 

للذين يحافظون على الحيادية أمام أزمات 
العالم األخالقية“.

ولكن كيف يمكننا نحن وصبّي اللوحة 
أال ندير ظهرنا إلى ما يحدث كمشهد عام 
مهما بلغ هوله ونحن في صلبه في اآلن 

ذاته؟ وأال نكون كذلك حينما حدث، ويحدث 
لنا، لم يعد مع مرور السنوات أكثر من 

مجموعة مشاهد سوداوية ارتخت بصمت 
على كاهلنا مثل رداء ينبغي أن نرتديه 

خالل كل مواسم السنة، كما ينبغي علينا 
أن نتلقاه أو نتعلم فن تلقيه بأقل أضرار 

ممكنة؟
لعل الفن التشكيلي، وال سيما الذي 

أنتجته وال تزال منطقة شرق األوسط هو 
شبيه بلوحة الفنان ألفريد طرزي وإن 

بهيئات وتعابير مختلفة أشد اختالفا. الفن 
التشكيلي المعاصر المتورط ”عن بعد“ 

بأزمات أوطانه هو تورط حيادي يريد أن 
يكون ناجيا إلى جانب كونه شهيدا، إنه 
نوع من أنواع االنكفاء إلى الجرح حتى 

يشفى من تلقاء ذاته، جرح وكأنه شكل من 
أشكال الهوية.

وليس الفنان ألفريد طرزي إّال من 
هؤالء الفنانين الذين أبتكروا ”حياديتهم“ 
الخاصة جدا ألنهم اختاروا، أو تمرسوا 

على أن يكونوا مشاهدين/ شهداء لكل 
ما لم يستطيعوا أمامه شيئا سوى فعل 

الُمشاهدة.
تحيلني تلك اللوحة بشكل خاص ومعظم 

األعمال التشكيلية الحديثة والمعاصرة 
إلى مشهد واحد ال غير ”تفرجت“ عليه 

لمدة صيف كامل في الثمانينات من القرن 
الفائت، كنت حينذاك مشاهدة محايدة 

ويافعة جدا ال تفقه كما معظم أبناء جيلها 
حقيقة معنى وسبب وهدف ما تشاهد.

أما المشهد المعنّي فكنت أصل إليه كل 
ليلة وخلسة عن األهل نحو آخر الشرفة 

الطويلة في الدور األخير من المبنى، هناك 
كانت السماء الليلية مفتوحة وتنبعث منها 

رائحة التهديد، سماء موصولة بالمدينة 
التي كنت لشدة عتمتها أكاد ال أتمكن من 

تحديد معالمها، معالم كانت تعود إلى 
”عاديتها“ عند كل صباح.

وكانت هذه السماء مرصعة بنجوم 
مألوفة وأخرى غير منتظمة في ظهورها 

وهي القنابل المضيئة التي كانت تطلقها 
الطائرات اإلسرائيلية كي تكشف بها، بل 

تعري بها عنوة مواطن القصف التالي في 
المدينة.

كنت أمام هذا المشهد أحتفل بنجاتي 
وأرثي في اآلن ذاته موت وأحزان آخرين 

أشاركهم المدينة نفسها، مزيج قاتل: فرح 
وتأنيب ضمير.

لو كان الضوء ُيشرب منه، لقلت أن عيني 
كانت تحاول أن ”تشرب“ ضوء القنابل 

المضيئة وفي ذات الوقت كانت تحاول أن 
تفهم فحوى العالقة الدرامية ما بين النور 
والموت، وأن تستوعب معنى هذا الدافئ 

المتصل بالخوف.
هكذا كنت ”حيادية“ في قلب المشهد 

المعيش، كذلك كان ألفريد طرزي العابر في 
ذاكرة الحرب اللبنانية، وكذلك هم فنانو 

القنابل المضيئة الشرق أوسطية.

على الحياد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{حكاوى من الصني} يســـتمر حتى الـ27 من ســـبتمبر الجاري املعرض الفوتوغرافي املعنـــون بـ

للفنانة املصرية سارة فؤاد، وذلك بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

افتتحت التشـــكيلية كريمة املســـيري معرض {سدو} للفنانة السعودية فاطمة املؤمن بمقر 

فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، واملعرض يضم 25 لوحة تشكيلية بأحجام مختلفة.

الفن التشكيلي املعاصر املتورط 

{عن بعد} بأزمات أوطانه هو تورط 

حيادي يريد أن يكون ناجيا إلى جانب 

كونه شهيدا

تقدم الفنانة اللبنانية ســــــارة بدر شــــــميت في صالة ”أجيال“ بالعاصمــــــة اللبنانية بيروت 
ــــــا مكان“، املعرض ينطلق من القصــــــة اخلرافية للكاتب  معرضــــــا جتهيزيا بعنوان ”كان ي
هانس كريستيان أندرسن، فتحّور الفنانة هذه القصة وتوظفها لتعبر عن أفكار تؤمن بها 
كالسالم العاملي والتعايش، والعمل مشغول بأسلوب شعري حساس ال يخلو من الطرافة 

ينتشر كنسمة لطيفة في حقل موبوء بالسّم.

الفنانة تعيد تركيب قصة {األميرة 

الحقيقية وحبة البازيال} فتضع عدة 

طبقـــات من الفـــرش وفوقها تمدد 

الدمية/األميرة

 ◄

الزرقة واحدة والعالم شتات

[ سارة بدر شميت تجمع بين األميرة الدمية وتحف القنابل المضيئة في لبنان

مخلد المختار:

حين االنشغال بالمحيط 

الذي نبحث فيه، نجد أن ليس 

هناك شيء اسمه الفراغ

شاشـــات صغيرة
ــورة فوتوغرافية
ة من عدة مناطق
ـة طائفية معينة،
”ســـوا“، أي كلمة
أن تقول، سماؤكم

ما هنالك.
إحـــدى جدران
وعليها بيانيـــة
والوضوح لحبة

تلك 
ـف 

ريط 
مرآة 

اآلخر مثيرا للجدل بعالفنانيـــن الذيـــن تناولـــوا الحلـــم والزرقـــة 
اعتبر أن القصة األص
عن قصة ســـارة، وال
مواطـــن القســـوة وا
الروايـــة األصليـــة، و
عالمـــا بالغ الحساس
المغسولة بصف
في كفة والخير
وإضافـــة إل
الربط المباشـــر
ما
الل
طف
برؤ
تلح



} رام اللــه – اســـتنكرت نقابـــة الصحافيـــني 
الفلسطينيني بشـــدة احلكم الغيابي باحلبس 
والغرامة الـــذي أصدرته محكمـــة بغزة بحق 
الصحافيـــة هاجر حـــرب على خلفيـــة عملها 
الصحافي ونشـــر حتقيق اســـتقصائي حول 

الفساد.
ويقضي القرار بحبس حرب ســـتة أشـــهر 
وغرامـــة مالية قدرها 250 دوالرا أو ما يعادلها 
باحلبـــس إثـــر قضيـــة مرفوعة ضدهـــا، بعد 
أن أعـــدت حتقيقا اســـتقصائيا حـــول قضايا 
فســـاد في ملف التحويـــالت الطبية في قطاع 

غزة.
وأعربـــت نقابة الصحافيني أنها تنظر إلى 
هـــذا احلكم بخطـــورة بالغـــة، وطالبت حركة 

حمـــاس بالتراجـــع عن هـــذا احلكـــم ووقفه، 
باعتباره يشـــكل انتهاكا واضحا حلرية الرأي 
والتعبيـــر وحريـــة احلصول علـــى املعلومات 

ونشرها.
وأكـــدت النقابة رفضها املطلق لهذا احلكم 
التعسفي، خاصة أن حرب غادرت غزة للعالج 
باخلارج من مرض السرطان، وتقضي مرحلة 
عـــالج باخلـــارج، وهـــذا احلكم إضافـــة إلى 
أنـــه جائر، فهو لـــم يراع احلقـــوق والظروف 
اإلنســـانية للصحافية، حيث أصدرت احملكمة 

حكما غيابيا في قضية شغلت الرأي العام.
واعتقـــدت النقابـــة أن القضية انتهت بعد 
اإلفراج عن حرب والســـماح لها بالســـفر إلى 
العاصمة األردنية من أجل العالج، وقالت إنها 

لـــم تبلغ من أي جهة باســـتمرار احملاكمة بعد 
اإلفراج عن الصحافية.

وشـــددت على مواصلـــة جهودها مع كافة 
واالحتاد  واإلنســـانية  احلقوقيـــة  املنظمـــات 
الدولـــي للصحافيـــني واحتـــاد الصحافيـــني 

العرب من أجل إنهاء القضية بشكل كامل.
وتشـــير التقارير الدولية واحمللية إلى أن 
حركة حماس تضيق اخلناق بصورة متزايدة 
علـــى حرية التعبيـــر خالل األشـــهر األخيرة، 
فشـــنت حملـــة قمعية علـــى الـــرأي املعارض 
اســـتجواب صحافيني يعملـــون في  شـــهدت 
وسائل اإلعالم التابعة للمعارضة واعتقالهم، 
في مسعى ملمارســـة الضغوط على خصومها 

السياسيني.

وفي هذا السياق، قالت ماجدالينا مغربي، 
نائبة املديرة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ”األشـــهر 
القليلـــة األخيـــرة قد شـــهدت تصعيـــدًا حادا 
للهجمات من جانب الســـلطات الفلســـطينية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة وحماس في غـــزة على 
الصحافيـــني ووســـائل اإلعالم، فـــي محاولة 

إلسكات الصوت املعارض“.
وأضافـــت ”وعلى ما يبدو فإن الســـلطات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة تســـتعمل عبر 
حملة اعتقاالتهـــا للصحافيني وإغالق املواقع 
اإللكترونية التابعة ملعارضيها أساليب الدولة 
البوليسية إلســـكات انتقادات وسائل اإلعالم 

وحجب املعلومات عن الناس تعسفا“.

} لــوس أنجليــس – دخـــل املذيـــع األميركـــي 
الشـــهير الري كينـــغ في معركة مع الســـرطان 
عقب ســـتني عاما قضاها في عالم التلفزيون، 
وحاور خاللها كبار الشـــخصيات حول العالم 

حتى بات يلقب بـ“سيد امليكروفون“.
وكشـــف كينـــغ البالـــغ من العمـــر 83 عاما 
أنه أصيـــب بســـرطان الرئة منذ فتـــرة، عقب 
تشخيص إصابته باملرض في يوليو املاضي. 
وعلم بهذا النبأ عندما قرر إجراء أشـــعة على 
صـــدره. وقال ملجلة يـــو اس ويكلي األميركية 
”الطبيـــب قال لي شـــيئا ما يبـــدو مضحكا، ثم 
قـــال إن هناك بقعـــة تبدو صغيرة فـــي الرئة 
وعلينا إجراء املزيد من الفحوصات“، وأضاف 
”بعـــد ذلـــك أخبرنـــي بأنني مصاب بســـرطان 

الرئة في مراحله األولى“.
وأوضـــح أن الطبيـــب أخبـــره أن الـــورم 
خبيـــث، ولكن مبا أنه مت اكتشـــافه مبكرا فإنه 

سوف يتمكن من إزالته جراحيا.
وخضع كينغ جلراحـــة إلزالة 20 باملئة من 
رئته في 17 يوليو املاضي في مستشفى بلوس 
أجنليس، وعـــاد إلى العمل خالل أســـبوعني. 
وقال ”األطبـــاء أخبروني بأنهم لو لم يتمكنوا 
من رصد الورم خالل األشـــعة، لســـبب لي ذلك 

مشاكل في املستقبل“.

ومـــر كينغ خـــالل حياته مبشـــاكل صحية 
شـــملت الســـكري ومرضـــا بالقلب وســـرطان 
البروســـتاتا. وأشـــار إلـــى أن هذه املشـــاكل 
الصحيـــة كانـــت مفيـــدة، حيـــث أنـــه يجري 
فحوصـــات بصـــورة دوريـــة ممـــا أدى إلـــى 
اكتشـــاف سرطان الرئة مبكرا. وقال الري ”لقد 
دخنت آخر سيجارة لي في فبراير 1987، بعدما 

أصبت بأزمة قلبية، مما دفعني إلى اخلضوع 
لعمليـــة في القلـــب“. وأوضح ”بعـــد 30 عاما 
ســـألت الطبيب حـــول ما إذا كانـــت إصابتي 
بســـرطان الرئة لها عالقـــة بالتدخني؟ أجاب، 

بالطبع“.
وأعرب الري عن أمله في أن يتعلم اآلخرون 
من مرضه األخير بالقول ”عندما جتري فحصا 

اخضع ألشـــعة على الصدر ألن ســـرطان الرئة 
لن يخبرك بأنه موجود، ولكن األشعة هي التي 

سوف تخبرك“.
وكانت بدايات كينـــغ الذي أجرى أكثر من 
53 ألف مقابلة شخصية، وقدم أكثر من 7 آالف 
حلقـــة إذاعيـــة وتلفزيونية، مثيـــرة لالهتمام 
حيث كان يحلم بالعمل في اإلذاعة، وتوجه إلى 
مدينة ميامي في فلوريدا بناء على نصيحة من 
مذيع في قناة ”سي بي أس“، وعني في البداية 
عامل نظافة حتى ابتسم له احلظ بعد استقالة 
أحـــد املذيعـــني فبـــدأ فـــي التقـــدمي اإلذاعي، 
ونصحه مديره بتغيير اســـمه العائلي فاختار 
لقب ”كينغ“ قبل حلظات من إعالن اســـمه ألول 

مرة على الهواء في أول مايو 1957.
في العام  وبدأ برنامجه ”الري كينغ اليف“ 
1985 وبعد ســـنوات قليلة على بثه صار كينغ 
”سيد امليكروفون“ حســـب ما وصفته املجالت 
األميركيـــة، وهـــو حســـب إحصـــاءات دقيقة 
أيضا ”يتكلم أكثر مـــن 18 ألف كلمة في اليوم 
الواحد“. واشـــتهر كينغ بأســـلوبه الهادئ مع 
ضيوفه. كما اشـــتهر بارتدائه حماالت ملونة 
للســـراويل، وقد علق على هذه األخيرة بقوله 
”حـــان الوقت لتعليق حماالتـــي امللونة الليلية 

على الرف“.

خلق اإلعـــالم الجديد ومواقع  } واشــنطن – 
وأســـاليب  عـــادات  االجتماعـــي  التواصـــل 
مشـــاهدة حديثة لجمهور األخبار الذي تتغير 
مواقفـــه وأحكامـــه حول وســـائل اإلعالم بين 
دولة وأخـــرى، وفقا للمنصة التـــي يعتمدها 

للوصول إلى األخبار.
ورصد التقرير الســـنوي لألخبار الرقمية 
من معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة 
أوكسفورد، 36 ســـوقا مختلفة مقارنة بخمس 
أسواق عام 2012، واالتجاهات التي يعتمدها 
الجمهور المحلي في اســـتقاء األخبار ومدى 
اســـتعداده لدفـــع قيمة المحتـــوى اإلعالمي، 
ومستوى الثقة التي يمنحها لوسائل اإلعالم، 
وفقا لما ذكره الصحافي داميان رادكليف في 

موقع شبكة الصحافيين الدوليين.
وخلص التقرير إلى أن المشتريات الفردية 
لنســـخ المطبوعات، والتبرعات واالشتراكات 
هي عـــادات مشـــتركة بين المســـتهلكين في 
جميع أنحاء الدول التي شـــملتها الدراســـة، 
لكن التحدي يتمثل في تحويل المســـتخدمين 

العرضيين إلى مستخدمين ملتزمين مالًيا.

وجاءت الـــدول األســـكندنافية في مقدمة 
الدول التي تميل إلـــى الدفع مقابل الحصول 
على األخبار، حيث كانت نسبة الجمهور الذي 
يشـــترك في خدمات األخبـــار الرقمية بصورة 
دورية هـــي األعلى فـــي النرويـــج وبلغت 15 
بالمئة، فيما جاءت السويد في المرتبة الثانية 

بنسبة 12 بالمئة والدنمارك بـ10 بالمئة.
وفي المملكة المتحدة، تلعب بي بي ســـي 
دوًرا محورًيـــا فـــي توفير محتـــوى إخباري 
مجاني، وإن كانت لديها خدمة مدفوعة بتكلفة 
ترخيص شـــبه عالمية، فإن 3 بالمئة فقط من 
المســـتخدمين دفعوا مقابل اشتراك جاٍر في 
العالم الماضي، كما أن أشـــكال الدفع األخرى 
لألخبار أقل مما هي عليه في العديد من الدول 

األخرى. وتصدرت ماليزيا عالمًيا اســـتخدام 
تطبيق واتساب للحصول على األخبار، حيث 
يســـتخدم أكثر من نصـــف المســـتهلكين 51 
بالمئة، في البالد منصة الرســـائل الستهالك 
األخبار في أسبوع معين، لتأتي مباشرة بعد 

فيسبوك الذي يحظى بنسبة 58 بالمئة.
فـــي المقابل 3 بالمئة فقط من مســـتهلكي 
األخبـــار الرقميـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة 
يستخدمون التطبيق لهذا الهدف، مما يعكس 
التباينـــات اإلقليمية والعالمية الواســـعة في 

استخدام هذه الخدمة.
وأوضـــح التقرير أن الثقـــة باألخبار هي 
األدنـــى فـــي اليونـــان وكوريـــا الجنوبية، إذ 
أشـــار أقل من 23 بالمئة في هذين البلدين إلى 
”االعتقاد بأنه يمكنـــك الوثوق بمعظم األخبار 
معظم الوقت“. وعلى العكس من ذلك قفز هذا 
الرقم إلى 62 بالمئة في فنلندا و60 بالمئة في 

البرازيل.
وأعرب أكثر من نصف المســـتجوبين عن 
اســـتعدادهم للموافقة على هـــذا البيان في 6 
دول فقـــط، مما يعكـــس تحديـــات الثقة التي 
يواجهها الصحافيون والمؤسسات اإلخبارية 

في جميع أنحاء العالم.
ومن بيـــن مســـتهلكي األخبـــار الرقمية، 
يميـــل أكثر مـــن نصف الجمهـــور أي حوالي 
57 بالمئـــة فـــي اليونـــان وتركيـــا إلى تجنب 
األخبار، واعترفوا أنهم يحاولون بقوة تجنب 
األخبار. وقال التقرير إن هذا قد يكون بسبب 
أن دوال مثل اليونان وتركيا تمر باضطرابات 
اقتصادية وسياســـية كبيرة علـــى الرغم من 
أنها تالحظ أنه ليس من الســـهل تحديد نمط 

واضح.
وكان مثيـــرا لالهتمام أنـــه على الرغم من 
أن جمهور كوريا الجنوبية أقل ثقة باألخبار، 
إال أن 26 بالمئة فقط يميلون إلى تجرع ”ســـم 
األخبار“، بينما معدل تجنـــب األخبار يبلغ 6 

بالمئة في اليابان.
وأظهـــر التقرير أن اســـتخدام أخبار أبل 
ينمو بشـــكل أسرع  في أســـتراليا، وذلك على 
الرغـــم من أن تطبيـــق أخبار أبـــل متاح فقط 
في الواليـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحدة 
وأســـتراليا مـــع ميـــزة ”األضـــواء“ المتاحة 
في العديـــد من البلدان األخرى، كما شـــهدت 

الخدمة نمًوا ســـريًعا فـــي الواليات المتحدة. 
وتضاعف معـــدل الوصول إلـــى الخدمة بين 
مســـتخدمي آيفون في الواليات المتحدة من 
13 إلى 25 بالمئة، تقريًبا في عام 2016، ونمت 
الخدمـــة من 8 بالمئة بين مســـتخدمي آيفون 
في أســـتراليا العام الماضي إلـــى 25 بالمئة 
بحلول 2017. ما يبشـــر بمستقبل هذه الخدمة 
سواء في تلك األسواق أو في غيرها في أنحاء 

العالم مع فتح أسواق جديدة لها.
وكشف التقرير أن العالمة التجارية األكبر 
على صعيد الوصول إلـــى األخبار هي ياهو، 
رغم أنه هذا ســـيكون مفاجئا للكثيرين، نظرا 
للمشـــهد الحالي الذي يدور الحديث فيه حول 
مجموعات مســـيطرة مثل خدمات فيســـبوك 
والتي تشـــمل (فيسبوك، فيســـبوك ماسنجر، 
واتساب وإنستغرام) وإعادة ابتكار العالمات 
التجاريـــة الموروثة الرئيســـية مثـــل بي بي 

ســـي، وســـي إن إن، ونيويورك تايمز، فضال 
عن ظهور العبين جدد مثل هافنغتون بوست، 
وفايس، وبازفيد، األمـــر الذي يجعل الحديث 

عن أهمية ياهو يبدو غريبا للبعض.
وأظهر التقرير كيف أن البوابة اإللكترونية 
األصلية لياهو ال تزال تتمتع بقدرة كبيرة على 
جذب جمهور األخبـــار، بما في ذلك 25 بالمئة 
من مستهلكي األخبار الرقمية األسبوعية في 
الواليـــات المتحدة حيث جاءت قبل العالمات 
التجاريـــة الكبـــرى األخرى، وفـــي اليابان 53 
بالمئة، وتايوان 48 بالمئة، وحتى في أسواق 
مثل البرازيل، وأستراليا، وألمانيا فإنها تقود 
العالمات التجارية العالمية، وهي ثانية خلف 

هافينغتون بوست في فرنسا.
ويرى القائمـــون على التقريـــر أن عادات 
استهالك األخبار القديمة والشركات خصوًصا 
في آســـيا فضال عن مرونة خصائص البحث 

والبريد اإللكتروني قد تســـاعد على تفســـير 
هذه النتيجة غير المتوقعة. وهذا األمر يظهر 
أنـــه مهما كنا نعتقد أننا نعرف عن مســـتهلك 
األخبار الحديث، فـــإن تقرير األخبار الرقمية 

يحتوي دائما على مفاجأة أو اثنتين.
وأضـــاف التقرير أن خدمـــات مثل ”أخبار 
تمثل الجيل  و“اكتشـــاف سناب شـــات“  أبل“ 
القادم من المنصات الرقمية. حيث تســـتهدف 
جمهـــور الهواتـــف الخلويـــة وتشـــهد نمًوا 
ملحوًظـــا بين جماهيرهـــا المســـتهدفة. في 
حيـــن أن محـــركات البحـــث التقليدية ال تزال  
أكثرها شـــعبية في األســـواق الناشئة، فعلى 
ســـبيل المثـــال تتمتـــع أخبار غوغـــل بمعدل 
دخول أسبوعي بنســـبة 21 بالمئة في كل من 
آســـيا وأميركا الالتينية، متقدمة على أميركا 
الشـــمالية (13بالمئـــة) واالتحـــاد األوروبـــي 

(10بالمئة).

الجمعة 2017/09/15 - السنة 40 العدد 1810752

ميديا
[ مؤسسات األخبار تجاهد لتحويل المستخدمين العرضيين إلى ملتزمين  [ ياهو العالمة التجارية األكبر على صعيد الوصول لألخبار

الجمهور يغير عادات المشاهدة بحثا عن وسائل اإلعالم الموثوقة

مهمــــــا كنا نعتقد أننا نعرف عن مســــــتهلك األخبار احلديث، فــــــإن تقرير األخبار الرقمية 
يحتوي دائما على مفاجأة أو اثنتني، وكانت املفاجأة في التقرير األخير ملعهد رويترز، أن 
البوابة اإللكترونية لياهو ال تزال تتمتع بقدرة كبيرة على جذب جمهور األخبار، رغم تغير 

عادات اجلمهور في طريقة الوصول إلى األخبار.

«وســـائل اإلعالم تريـــد قدرا كبيرا مـــن الحريات في التناول وســـرعة تغطية األحـــداث وتوفير 

الحماية القانونية وهذه متوفرة في الدول الغربية ولكن في حدود».

فيصل محمد صالح
كاتب وصحافي سوداني

«مهمـــة اإلعالم اليوم صياغة وتشـــكيل وعي المجتمعـــات، وكل إعالمي هو في المحصلة معلم 

ومرب وصاحب رسالة ويتحمل جانبا من المسؤولية تجاه مسيرة التقدم والتنمية».

محمد خليفة النعيمي
مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أظهر استطالع للرأي في أملانيا 
أن اإلنترنت أصبحت مصدرا مهما 

للمعلومات اخلاصة بالقضايا 
السياسية مثل الصحف اليومية 

متاما. وذكر ٧٣ باملئة ممن شاركوا 
في االستطالع أنهم يحصلون على 
معلوماتهم اخلاصة بالسياسة من 

اإلنترنت. وأجري االستطالع بتكليف 
من احتاد بيتكوم للشركات العاملة 

في التقنية الرقمية.

◄ أدانت نقابة الصحافيني اليمنيني 
انتهاكات امليليشيات احلوثية بحق 
الصحافيني وقطاع اإلعالم. ووثقت 

النقابة في تقريرها على هامش 
اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان في 
جنيف ١٣٠ انتهاكا مارسه احلوثيون 
ضد الصحافيني خالل النصف األول 
من العام اجلاري بزيادة ٣٠ حالة عن 

الفترة ذاتها من العام املاضي.

◄ نظمت اجلمعية املغربية ملصوري 
الصحافة الرياضية فرع العيون في 

الصحراء املغربية، ندوة نقاشية حول 
موضوع ”قانون الصحافة والنشر: 

ماذا بعد املالءمة؟“، وتضمنت الندوة 
مجموعة من احملاور، مثل ”املواد 

املتعلقة بإدارة النشر في إطار القانون 
اجلديد للصحافة والنشر“.

◄ استغرب وزير االتصال والثقافة 
باملغرب محمد األعرج مضمون 

دراسة أجرتها منظمة إسبانية غير 
حكومية أشارت فيها إلى تراجع حرية 

التعبير في املجال الرقمي باململكة 
العام اجلاري. وقال األعرج ”أستغرب 

مضمون الدراسة، وبالعكس حرية 
التعبير تتعزز باملغرب يوما بعد يوم 

لألسف معظم تقارير املنظمات الدولية 
غير منصفة للمغرب“.

باختصار

مصادر متعددة للباحثين عن األخبار

تحديـــات  يعكـــس  رويتـــرز  تقريـــر 

الثقـــة التـــي يواجههـــا الصحافيون 

واملؤسســـات اإلخباريـــة فـــي جميع 

أنحاء العالم

◄

حماس تعاقب صحافية على تقرير استقصائي يكشف فساد إدارتها

سيد الميكروفون األميركي يواجه السرطان

استعداد تام للمواجهة



} لندن – ”يبدو أن النظام القطري يشـــرب من 
نفس الكأس الذي حاول طوال العشـــرين سنة 
املاضية أن ُيســـقيه جميع الـــدول العربية دون 
استثناء“ كان هذا تعليق أحد مستخدمي موقع 
فيسبوك ضمن هاشتاغ #مؤمتر_املعارضة_

القطريـــة الـــذي نشـــط اخلميس علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي فـــور بدء فعاليات مؤمتر 

”قطر في منظور األمن واالستقرار الدولي“.
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن املؤمتـــر تعقـــده 
املعارضة القطرية في لندن، اخلميس واجلمعة، 
ويحضره العديد من رمـــوز املعارضة القطرية 
واألكادمييني وعددا من الشـــخصيات العربية 

والعاملية.
قائمـــة  تصـــّدر  مـــن  الهاشـــتاغ  ومتّكـــن 
الهاشتاغات األكثر تداوال اخلميس على موقع 

تويتر بأكثر من مليون ونصف املليون تفاعل.
وتناقـــل معلقـــون روابـــط للبـــث املباشـــر 

للمؤمتر على تويتروفيسبوك ويوتيوب.
ودعم املستخدمون املشاركون عبر الهاشتاغ 
مطالب املعارضة، منتقدين القائمني على احلكم 

في الدوحة، وممارستهم ضد دول في الشرق 
األوسط، فضال عن دعمها للجماعات 

اإلرهابيـــة. كما نشـــط هاشـــتاغ 
 QatarOppositionConference#
على تويتـــر باللغة اإلنكليزية 
مـــن  البعـــض  فيـــه  شـــارك 

األكادمييني.
آخـــر  هاشـــتاغ  ونشـــط 
بعنوان #إنقاذ_قطر تداولت 
فيه وسائل إعالم ومستخدمي 

البعض  االجتماعية  الشـــبكات 
مـــن التصريحـــات الـــواردة على 

ألسنة املشاركني في املؤمتر.
وكان املعـــارض القطـــري خالد الهيل 

غّرد على حسابه املوثق على تويتر قبل انطالق 
املؤمتر ”ِباْســـم الله وبه نستعني.. مؤمتر قطر 
فـــي منظور األمـــن واالســـتقرار الدولي جاهز 
لالنطـــالق صباحـــا بعـــد معانـــاة كبيـــرة من 

محاوالت نظام قطر لتعطيلنا“.
وقـــال مغرد تعليقا علـــى تغريدة الهيل إنه 
”من احملزن ألي قطـــري أبّي أن يرى بالده اليوم 
مكروهة من جيرانها وأشـــقائها، ومنبوذة من 

العالم أجمع“.
وتنوعت التغريدات على تويتر بني من أكد 
أن ”قطر تدفـــع فاتورة اإلرهـــاب الذي تدعمه“ 
وبـــني مـــن اعتبـــر أن املؤمتر ميثـــل ”الصوت 
القطـــري الشـــريف الـــذي صدح أخيـــرا“ وأنه 

”بداية لنهاية إرهاب #تنظيم_احلمدين“.

و#تنظيم_احلمديـــن هـــو وصـــف للنظام 
القطـــري نســـبة إلـــى كل من الشـــيخ حمد بن 
متيم أمير قطر السابق وحمد بن جاسم رئيس 
وزراء قطـــر الســـابق، احملركـــني األساســـيني 

للدولة اخلليجية.
وأكـــد مغرد في هـــذا الســـياق ”املعارضة 
القوية ستفضح احلمدين وتعّري مخططاتهما 

أمام الشعب القطري“.
في ســـياق آخر، أكـــد مغـــردون أن ”طباخ 
الســـم ذواقه“، في إشـــارة إلـــى أن اجلزاء من 

جنس العمل.
واعتبـــر مغـــردون أن ”مؤمتـــر املعارضـــة 
القطرية هـــو البداية احلقيقية لصنع معارضة 
مـــن أبنـــاء شـــعب قطر تســـهم في بنـــاء قطر 
املستقبل وتخليصه من إرهاب النظام احلالي“.
وأكـــد معلق ”عندما تكون حكومتك متارس 
اإلرهـــاب بكل صـــوره يجب على األحـــرار أن 

يقومون بعملهم“.
وقال آخر ”كشف املستور في هذا املؤمتر.. 

وسيعرف العالم حقيقة النظام القطري“.
وتســـاءل مشـــارك في الهاشـــتاغ ”كيف 
ته  لنظام يستأِســـد بأموالـــه ومرتزَقّ

أن يفِلح؟“.
وفـــي نفـــس الســـياق قال 
جتاوزات  ”اســـتمرار  مغـــرد 
النظـــام القطري ليســـت من 
الوطن“.  اســـتقرار  مصلحة 
”املؤمتـــر  متفاعـــل  وأكـــد 
ببســـاطة هو صوت املواطن 

املتضرر من سياسات قطر“. 
ويقـــول مغردون في البعض 
من التغريـــدات إن ”أفعـــال النظام 
القطـــري واضحة وضوح الشـــمس، وقد 
طفـــح الكيل من خبثهـــا“، مؤكدين أن ”املؤمتر 

يدعو بطريقة سلمية إلى اإلصالح في قطر“. 
وقالـــوا أيضـــا إن ”احلـــل الوحيـــد الذي 
يحتاجه الشعب القطري هو رحيل الشيخ متيم 
واحلمديـــن مـــن احلكومة القطريـــة“ ألن ”هذا 
التنظيم أســـاس الفتنه والطائفية في الشعوب 

العربية واإلسالمية“.
وكان موضـــوع التجنيـــس حاضـــرا بقوة 
ضمـــن الهاشـــتاغ، خاصة أن األمـــر بدأ يؤرق 
القطريـــني. ويقـــول مغرد في هذا الســـياق إن 
”أغلب الشـــعب ينتمون إلى قبائـــل ما ينتمون 

إليها أصُال وكله من التجنيس“.
وكان الفتا وفق مغردين غياب قناة اجلزيرة 
القطريـــة عـــن املؤمتـــر، تلك التـــي عرفت وفق 

بعضهم بتغطية املؤامرات في اخلارج.

وكتب مغـــرد ”أمتنى أن تنقل قناة اجلزيرة 
املؤمتـــر، نريـــد أن نـــرى تطبيق شـــعار الرأي 

والرأي اآلخر“.
ووصف مغرد ”اجلزيرة مســـيلمة العصر.. 
بوق الدوحة الكاذب والراعي الرسمي لإلرهاب 

والفوضى“.
وتهكـــم مغرد ”في ذات الوقـــت الذي يتابع 
فيـــه اجلميـــع #مؤمتر_املعارضة_القطريـــة 
مباشـــرة تبث قنـــاة اجلزيرة مباشـــر برنامج 

هرمونات اجلمال؟“.
وكتب آخـــر ”كالعادة اجلزيـــرة قناة الرأي 
والرأي اآلخر تغيب عن #مؤمتر_املعارضة_

القطريـــة كمـــا غابـــت عـــن مؤمتـــر املعارضة 
اإليرانية قبل أشهر“.

ويؤكـــد مغرد أن ”#قذافي_اخلليج خســـر 
املليـــارات لصناعـــة معارضـــة فـــي اخلـــارج 

والداخل ولشـــراء والءات وقنوات وفشل واالن 
يذوق الســـم بيده فـــي #مومتر_املعارضة_

القطريـــة“. وأضـــاف ”#قذافي_اخلليـــج دفع 
املليارات لشـــراء بنوك ومحالت في لندن وظن 
أنه يستطيع حكم لندن من قطر لكنه فشل فشال 

ذريعا في إيقاف املؤمتر“.
وكان الهيل أكد أن النظام احلاكم في بالده 
دفع رشـــاوى وقام بشـــن حملة إعالمية لوقف 

انعقاد مؤمتر لندن.
وســـخرت مغردة ”منذ سبع سنوات ونحن 
نشـــاهد مؤمترات للمعارضة السورية الليبية 
للمعارضـــة  رأينـــا مؤمتـــرا  املصريـــة حتـــى 

القطرية.. حني ينقلب السحر على الساحر“.
وخلص مغرد ”كان أشـــبه باحللم أن يكون 
لقطـــر معارضـــة حتى أصبحـــت #املعارضة_

القطرية واقعا يقام لها املؤمترات واحملافل“.
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#مؤمتر_املعارضة_القطرية هاشتاغ شغل اخلميس مستخدمي تويتر في منطقة اخلليج 
العربي واستقطب أكثر من مليون ونصف املليون تفاعال. كما تناقلوا روابط للبث املباشر 

للمؤمتر عبر الشبكات االجتماعية.

ناقـــش مســـتخدمو تويتر في  } الريــاض – 
الســـعودية اخلميـــس دور مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي فـــي عاملهـــم ضمـــن #مواقـــع_

التواصل_هدم_أم_بناء.
واختلفت آراء املشـــاركني بـــني من يرى أن 
ســـلبياتها أكثر من إيجابياتها وبني من يعتبر 
أن مستخدمها هو من يحدد دورها. وقال مغرد:

وقال مغرد ثان:

يذكر أنه ووفقا لإلصدار السابع من سلسلة 
”تقريـــر اإلعالم االجتماعـــي العربي“، فإن عدد 
مستخدمي فيسبوك في العالم العربي بلغ ١٥٦ 

مليون مستخدم مع بداية ٢٠١٧.
وبحســـب التقريـــر، يتم اســـتخدام تويتر 
اليـــوم من قبـــل أكثر من ١١ مليون مســـتخدم 
نشـــط فـــي املنطقـــة، حيـــث يتركز أكثـــر عدد 
للمســـتخدمني في الســـعودية، تصل نسبتهم 
إلـــى ٢٩ باملئة مـــن مجموع املســـتخدمني في 
العربـــي. وجتـــاوز عـــدد التغريدات  العالـــم 
الصـــادرة من املنطقة ٨٥٠ مليون تغريدة خالل 

مارس ٢٠١٦.
وتتربـــع منطقة اخلليـــج العربي على قمة 
الدول األكثر استخداما للشبكات االجتماعية.

من جانب آخر قال معلق:

وأكد آخر:

وكان حلساب رأي آخر فكتب:

باملقابل أكد مغرد:

وفي نفس السياق كتب ناشط:

وتهكم حساب ساخر:-

أكثر من مليون متفاعل مع #مؤتمر_المعارضة_القطرية

هل تتوقف قطر عن دعم اإلرهاب

} واشــنطن – مضـــى عـــام على بـــدء صحيفة 
واشنطن بوست األميركية استخدام الروبوت، 
الـــذكاء  بتقنيـــة  يعمـــل  الـــذي   “Heliograf”
االصطناعـــي، ويهدف إلى إنتـــاج حوالي ٣٠٠ 
تقرير قصير وأخبار عن ”أوملبياد ريو“ املاضي، 
ومنذ ذلك احلني عملت الصحيفة الشهيرة على 
استخدام التكنولوجيا اجلديدة لتغطية أخبار 
الكونغـــرس األميركـــي والســـباقات اخلاصـــة 

باالنتخابات وغيرها من األحداث املهمة.
ولم تكن واشـــنطن بوســـت الوحيدة التي 
قررت اللجـــوء لهـــذه التكنولوجيـــا احلديثة، 
بل اســـتخدمت أسوشـــيتد بـــرس الروبوتات 
لتغطية األرباح، في حني استخدمت الصحيفة 
األميركيـــة اليومية يو إس إيه تـــوداي برامج 
الفيديـــو املتطـــورة إلنشـــاء مقاطـــع الفيديـــو 
.digiday قصيرة دون تدخل البشر، وفقا ملوقع

مـــن جهته قـــال جيرميـــى غيلبـــرت، مدير 
املبادرات االســـتراتيجية في واشنطن بوست، 
في العـــام األول، أنتجت الصحيفة حوالي ٨٥٠ 
مقاال باســـتخدام Heliograf، وشـــمل ٥٠٠ مقال 
حـــول االنتخابات، ومت النقر عليه أكثر من ٥٠٠ 

ألف مرة.
وتقول وسائل اإلعالم التي تستخدم تقنية 
الذكاء االصطناعي داخل غرف األخبار اخلاصة 
بهـــا، إنها تهـــدف إلى متكـــني الصحافيني من 
القيام باملزيد من األعمـــال ذات القيمة العالية، 
وتقّدر أسوشـــيتد برس أنه مت توفير ٢٠ باملئة 
من الوقت الذي يقضيه الصحافيون في تغطية 

عائدات الشركات.
الســـياق، قـــال فرانشيســـكو  وفـــي هـــذا 
ماركونـــي، مديـــر االســـتراتيجيات فـــي وكالة 
أسوشـــيتد برس، إن معـــدل األخطاء انخفض 
حتى مع زيـــادة حجم اإلنتاج أكثر من عشـــرة 

أضعاف.
كما حتاول واشنطن بوســـت معرفة كيفية 
اســـتخدام Heliograf ملســـاعدة الصحافيني في 
إعـــداد التقاريـــر الفنيـــة، وخـــالل االنتخابات 
استخدمت الصحيفة تلك التكنولوجيا من أجل 
إعطـــاء الصحافيني مهلة لتغطية األخبار بدقة، 
ويريـــد غيلبرت أن تلعب تلك التقنية دورا أكثر 

طموحا في االنتخابات املقبلة.
ويبـــدو أن اخلطر الذي تشـــكله الروبوتات 
علـــى مســـتقبل الصحافيـــني أصبـــح مؤكًدا، 
والدليـــل على ذلك تصريح جيمس كوتســـاكي، 
املتحدث اإلعالمي لشـــركة أوتوميتد إنسايتس 
املطـــورة لبرنامـــج ”وورد ســـميث“، ملعاجلـــة 
النصوص، بقوله ”ال نعرف بالضبط أي عدد من 
الوظائف فقدها الصحافيون بســـببنا“، ولكنه 
أشار إلى أن البرنامج ينتج قصصا إخبارية ال 
ُيفّضل الصحافيون القيام بها وبالتالي ميكنهم 

تركيز جهودهم على موضوعات أخرى.
وتعتقـــد الصحافية األميركية بار+برا جيل 
والتـــرز، أن الروبوت الصحافـــي ميّثل تهديدا 
حقيقيـــا للصحافيني، فاخلوارزميات ســـتقوم 
بالبحث وجمع املعلومات، وفي النهاية سيكون 

لدينا مقال صحافي جاهز للنشر.

نصف مليون قراءة 

لمقال كتبه روبوت

حثت السعودية مواطنيها والمقيمين فيها على اإلبالغ عن أي أنشطة تحريضية على مواقع التواصل االجتماعي باستخدام 

تطبيـــق علـــى الهواتـــف المحمولة. وقالت الرســـالة التي نشـــرت على تويتـــر {عند مالحظتك ألي حســـاب على الشـــبكات 

االجتماعية ينشر أفكارا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق #كلنا_أمن}. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مواقع_التواصل_هدم_أم_بناء

 المشاركون في 

الهاشتاغ دعموا 

مطالب المعارضة، 

منتقدين نظام الحكم 

في الدوحة 

[ مغردون يجمعون على أن إصالح سياسة قطر مطلب شعبي عربي وإقليمي
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"حسن وُحسني"
 أسماء موجودة بكل عائلة عراقية، 

حتى الكثير من املسيحيني والصابئة 
في بغداد لديهم ثقافة "عاشوراء".
من قبل أن يحتلنا املغول اجلدد.

أتذكرون التطبيل الذي سبق 
ورافق انفصال جنوب #السودان؟ 

وما جلبه االستقالل كان املزيد 
من اخلراب واملوت. #عبرة.

لدينا مستشفى متهالك لعالجك 
ولكن واحلمد لله لدينا ألف مسجد 

فاخر للصالة على جثمانك!!!

 الفارق بني اإلنسان واآللة 
هو أنها تعمل من غير مشيئة منها 

بينما اإلنسان يعمل مبشئته، 
اإلنسان الذي يخضع لالستبداد 

في الواقع هو آلة ال إنسان!

 العلمانية 
هي أن حتكم مسلمة بلباسها الديني 
دولة يشكل فيها املسلمون نسبة ١٤٪ 

من التعداد السكاني.
#حليمة_يعقوب #سنغافورة.

 من الصعب هزمية شخص لم يهزمه 
اليأس من داخله.

بعض الكتابات 
وإن لم يكن لها معنى 
ولكنها في غاية اللّذة! 

وكأنها كتبت بأحرف ال نفهمها 
ولكن تفهمها قلوبنا.

أيها اليمن السعيد الذي لم يأت بعد، 
هل لك أن تسلك طريقا ُمختصًرا 

قبل أن تشيخ قلوبنا!

لو دهست بالسيارة قطة (باخلطأ)
ستتألم لذلك وقد ال تنام مع أن ذلك 

باخلطأ! أتساءل كيف ينام من شارك 
بقتل آالف األبرياء عبر دعمه للثورات! 

#قطر.

الكلمة اللطيفة.. 
تغير كل شيء.. 

كل شيء.

ميشال بوجناح
ممثل ومخرج تونسي فرنسي.

في حياتنا البشر كاحلروف: 
البعض يستحق الرفع، 

والبعض يحترف النصب، 
وهناك من يستاهل الضم، 

والبقية تستحق الكسر!

تتتابعوا

@EngTaa 
ُكل جديد قد يستخدم استخداما سيئا، ولكن 
مــــــع الوقت ووضع سياســــــة للمواقع.. تكون 
بّناءة ومســــــاهمة في تقّدم الشعوب فكريا!! 

#مواقع_التواصل_هدم_أم_بناء.

@abdulla_a_19 
ــــــاة تلفزيونية أو  حســــــب احملتوى مثل أي قن
صحيفة أو أي منصة إخبارية حولها فرص 

#مواقع_التواصل_هدم_أم_بناء.

@ebtehal4541
ــــــك وعلى طريقتك الســــــتخدامها  يعتمــــــد علي

#مواقع_التواصل_هدم_أم_بناء.

@MOIBRS 
ــــــاء  #مواقع_التواصل_هدم_أم_بن
هي من األدوات املساعدة على تطوير الذات 
وصقل املهــــــارات واكتســــــاب املعرفة، وهي 

مصدر ورافد قوي ومهم لرواد األعمال.

@m__26f 
سلبياتها أكثر بالنســــــبة لي متيل إلى الهدم 
ــــــر.. #مواقع_التواصل_هدم_أم_ أكث

بناء.

@RKaseb 
#مواقع_التواصل_هدم_أم_بناء هدم 
ألنها مبنية على القيل والقال وكثرة السؤال.

@wazir_alttarfia 
ــــــاء  #مواقع_التواصل_هدم_أم_بن
قلبتوها شــــــركة مقاوالت هذه مواقع تواصل 

اجتماعي ما دخل الهدم والبناء واحلفر.

@wael0447
ــــــاء  #مواقع_التواصل_هدم_أم_بن
هي ســــــالح ذو حدين، وهذا الشــــــيء يعتمد 
على الفرد وكيفية اســــــتخدامه لها بالشــــــكل 
الصحيح، على الرغم من أن سلبياتها أكثر!



} بغــداد - لـــم يعرف الشـــاب محمـــد عباس 
طريقا إلى الندم عندما قـــرر التضحية بعمله 
الذي كان مصدرا وحيدا لرزقه وتغطية نفقات 
الدراســـة، كي يواظب على حضـــور تدريبات 
أول منتخـــب عراقي للركبي إلى جانب زمالئه 
الطامحيـــن إلى الوصول بهـــذه الرياضة إلى 

العالمية.
علـــى رقعة خضـــراء تغطي مســـاحة 340 
مترا مربعا، وهي األبعاد الرســـمية المطلوبة 
لممارســـة الركبي، يقوم عباس إلى جانب 19 
العبا ببدالتهم الزرقـــاء، بتدريباتهم اليومية، 
باســـتثناء الجمعـــة، وذلـــك بعـــد أن أجـــروا 
اختبارا للمشاركة في صفوف المنتخب الذي 

تشكل حديثا.
ويروي كيف قرر قبل ثالثة أشهر بدء هذه 
المغامـــرة، عندما وقـــع بين يديـــه إعالن عن 
مدرب يبحث عن عشـــرين متطوعـــا لمحاولة 
تشكيل للمرة األولى فريق للركبي في العراق، 

حيث تعتبر كرة القدم أم الرياضات.
ويقـــول عباس الـــذي كان يعمـــل في نقل 
البضائـــع فـــي مركز تجاري وســـط العاصمة 
العراقية، ”أحببت لعبة الركبي كثيرا وتعلقت 

بها، وال يمكن أن أتركها. أحاول أن 
أبرز فيها مع أول منتخب يؤسس 
في العـــراق. علي أن أواصل هذه 
التدريبـــات حتى أكتســـب مهارة 

مهمة“.
ويشـــير الشاب العشريني إلى 

أن رب عملـــه ســـرحه مـــن وظيفته 
االلتحـــاق  ففّضـــل  غيابـــه،  لكثـــرة 

بالفريق، مؤكـــدا ”علينا أال 
نستســـلم رغم الظروف 

على  القاســـية“ 
الصعيـــد البدني 

االقتصـــادي،  كمـــا 
في بلد تنتشـــر 
البطالـــة  فيـــه 
بين  خصوصا 

الشبان دون الـ25 
عاما الذين يمثلون 

أكثر مـــن 60 في 
المئة من نسبة السكان.

وقبـــل أن ينخـــرط في إحـــدى مجموعتين 
ســـتخوضان مباراة تدريبيـــة، يوضح عباس 
الذي يواصل دراســـته في المرحلة األولى في 
كلية التربيـــة الرياضية، أن ”طبيعة عملي في 
مجال نقـــل علب الزيوت كانـــت تتطلب جهدا 

ضمـــن بدنيـــا وأصبحت لدي القـــدرة ألكون 
اللعبـــة  أن  إذ  الركبـــي“،  منتخـــب 
تتضمن تمارين تحتـــاج إلى بنية 

جسدية قوية.
تمارين  التدريبات  وتشـــمل 
اللياقة البدنية وتتم في قاعات 
تعرف بالعراق باســـم قاعات 
كمال  نـــوادي  أي  الحديـــد، 

األجسام.
وال تختلـــف الظروف 
الحياتية لرســـول شايع 
(26 عامـــا) عـــن زميله، 

وهو الذي أكمل دراسة اإلعالم 
لكـــن الحظ لم ينصفـــه بالحصول على 

فرصة عمل.
وبسبب انصرافه إلى تأمين قوته من خالل 
العمـــل في البناء بأجر يومي، تمكن من تعزيز 
قدراتـــه البدنية، ليصبح في نهاية المطاف 

عنصرا مالئما للرياضة الجديدة.
ويواصل شـــايع عمـــل البناء لتغطية 
تكاليـــف تنقلـــه مـــن منزله خـــارج بغداد 
والذي  التدريب،  مـــكان  إلى 
يســـتغرق ســـاعات 

للوصول إليه.
وال يتقاضـــى 
أي مـــن الالعبين 
راتبا أو مخصصات 
مالية. ويحاول 
كاظم،  غيـــث 
وهو طالب 
جامعـــي في 
التربية  كلية 
ضيـــة  يا لر ا
وأحـــد العبـــي 
المنتخـــب، التخفيـــف 
عـــن كاهل زمالئـــه، إذ 
بمالبس  بتزويدهم  يقوم 

التدريب، قائال إن ”ذلك يمنحهم دافعا معنويا 
ويشـــجعهم على االستمرار في اللعب والبقاء 

في صفوف المنتخب“.
ويدرك رئيس لجنـــة رياضة الركبي أحمد 
قاســـم الظروف الصعبـــة التـــي يعاني منها 

منتخبه.
االحتياجـــات  بتأميـــن  ”نقـــوم  ويقـــول 
والتجهيـــزات مثل المالبس والكرات ومعدات 
التدريب علـــى نفقتنا. لم نحصل على دعم من 

اللجنة األولمبية“.
تأســـيس  فكـــرة  صاحـــب  هـــو  وقاســـم 
المنتخب، بعد أن مارس اللعبة لسنوات كهاو 
في مصـــر وتونس والمغـــرب، ويتولى حاليا 
مسؤولية المنتخب إلى جانب وظيفته كأمين 

سر لنادي وزارة الكهرباء الرياضي.
وبذل قاســـم جهودا كبيـــرة داخل العراق 
لبعث منتخـــب الركبي وتأســـيس اللعبة في 
األندية، وتحقق مطلبه من خالل الموافقة على 
تشـــكيل فرق في أنديـــة الكهرباء والوالء 
ونادي  بـــالدي  ونادي  الرياضي 
الرياضـــي  الحســـين 
ونادي النجدة الرياضي 
الخالـــدون  ونـــادي 
الرياضـــي ونـــادي العدالة 
الرياضـــي ونـــادي الميثاق 
النصـــر  ونـــادي  الرياضـــي 

والسالم الرياضي.
على  قاســـم  وتحرك 
المســـتويين العربي واآلســـيوي 
من خالل زياراته إلى بعض البلدان 
أو مـــن خالل المخاطبات الرســـمية 
خاصة لالتحـــاد العربي للركبي الذي 
أعلن موافقته الرســـمية على تأسيس االتحاد 

ودعمه.
وبعـــد عودته، يأمل األربعينـــي حاليا في 
أن تتحـــول لجنـــة رياضة الركبـــي إلى اتحاد 
رياضـــي تابع للجنـــة األولمبيـــة بما يضمن 

تخصيص أموال له.
كما تســـعى اللجنة إلـــى أن يصبح لديها 
مقر خـــاص وملعب رســـمي، وهما شـــرطان 
كي تمنحها اللجنـــة األولمبية العراقية صفة 

اتحاد رياضي.
ولفت قاســـم إلـــى أن المنتخـــب ال يمتلك 
ساحة خاصة للتدريب، ويقيم الفريق تمارينه 
في جامعة بغداد التي ســـمحت له باستخدام 
واحدة من المساحات الخضراء التابعة لكلية 

الزراعة من دون مقابل.
ويتأهب المنتخب العراقي حاليا لخوض 
غمـــار أول مشـــاركة خارجية له فـــي البطولة 
العربيـــة للركبـــي التي تقـــام فـــي العاصمة 
األردنية عمان مطلع أكتوبر المقبل، وستكون 
فرصة لعباس وشـــايع وزمالئهما لرفع ألوان 

العراق.

} تطــوان (المغــرب) - ســـتيف أالدو شـــاب 
ثالثيني هاجر من الكاميرون إلى المغرب، قبل 
خمس سنوات. ورغم إقامته في مدينة تطوان 
(شـــمال)، المجاورة لمدينة ســـبتة الخاضعة 
لـــإلدارة اإلســـبانية، حيـــث تتكـــرر محاوالت 
مهاجرين أفارقة القتحام سياجها، فإنه تخلى 
عـــن حلم العبـــور إلـــى الضفة الشـــمالية من 
المتوسط، وأصبح التحدي الذي يواجهه هو 
كيفية االندماج في بلد اختار أن يســـتقر فيه، 

بدال من جعله محطة عبور إلى أوروبا.
قبل ســـنة فقط، انخرط أالدو الذي يتحدث 
الفرنســـية، في دروس تعلم اللغة العربية في 
(غير حكومية)  جمعية ”األيـــادي المتضامنة“ 

في تطوان.
ويعتبر أن انتقاله من مدن وســـط المغرب 
إلى مدن الشمال أجبره على االنخراط في هذه 
التجربة اللغوية، فســـكان الشمال المغربي ال 
يتكلمـــون ســـوى العربية واإلســـبانية، بينما 
تتحدث بقية مناطق المملكة بالفرنســـية كلغة 

ثانية بعد العربية.
ويضيـــف أالدو أن ”تجربة تعلـــم العربية 
مكنتني من تحقيق اندماج فعلي في المجتمع 
المغربـــي أكثر مـــن أي وقت مضـــى، وجعلت 
عملية التواصل اليومي في المرافق العمومية 
أكثـــر سالســـة، ومكنتنـــي من ضمـــان قوتي 
اليومـــي، خاصة أنني أعتمد فـــي دخلي على 

أعمال موسمية“.
مامادو تراوري، هاجر بدوره إلى المغرب 
قبـــل ثالث ســـنوات، قادما من ســـاحل العاج 
(كوت ديفـــوار)، وأجبرته صعوبة العبور إلى 
أوروبا على االســـتقرار في شـــمالي المغرب، 
فيمـــا مكنه انخراطه في دراســـة العربية على 
مدى ســـنتين متتاليتين مـــن تحقيق تواصل 

ناجح مع محيطه من المغاربة.
ويبـــدو مامادو الذي لم يكمل العقد الثاني 
من عمره، أكثر انتشـــاء بتعلمه العربية، حيث 
يســـتمتع برؤية نظرات اإلعجـــاب التي توجه 
إليه من أعين المغاربة، وهم يشـــاهدون شابا 

بمالمح أفريقية يتحدث العربية بطالقة.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي، أعلنـــت وزارة 
الداخلية المغربية عن إطالق المرحلة الثانية 
لتســـوية أوضاع المهاجرين غيـــر القانونية، 

بعدما شملت المرحلة األولى عام 2014، دراسة 
طلبـــات حوالـــي 25 ألف شـــخص، وتســـوية 
أوضـــاع مهاجريـــن منحدرين مـــن 116 دولة، 
حظيت الدول األفريقية جنوب الصحراء بأكبر 

نصيب منها.
مســـؤولة  الحبنونـــي  شـــيرين  وتقـــول 
التواصـــل في جمعية ”األيـــادي المتضامنة“، 
إن ”أغلب المهاجرين المســـتفيدين من خدمة 
تعلم العربية التي تقدمها الجمعية يعيشـــون 

في وضعية اجتماعية واقتصادية متردية“.
وتوضح أن هـــؤالء المهاجريـــن ”يجدون 
صعوبـــة فـــي االنخـــراط في ســـوق الشـــغل، 
ويفتقدون ألبســـط وســـائل العيش الكريم من 
أكل ومشرب وملبس، ويمتهنون التسول لسد 

حاجياتهم األساسية“.

”معانـــاة  أن  علـــى  الحبنونـــي  وتشـــدد 
المهاجريـــن تتفاقـــم مـــع عدم إجادتهـــم للغة 
العربيـــة، خصوصا في مدن شـــمالي المغرب 
التـــي تعتبـــر ثانـــي لغة فيهـــا بعـــد العربية 
هي اللغـــة اإلســـبانية، فيصبـــح المهاجرون 
عاجزين عن الحصول علـــى خدمات التطبيب 
والمساعدة الصحية ألســـباب عديدة، أبرزها 
صعوبـــة التخاطـــب اللغـــوي مـــع الســـكان 

األصليين“.
ورغـــم أن مدن شـــمالي المغرب هي األكثر 
للمهاجريـــن اآلملين في  واســـتقباال  تركيـــزا 
اقتناص لحظة عبور إلـــى الضفة األخرى من 
المتوســـط، إال أنـــه في مدينة تطوان يســـجل 
العاملـــون فـــي مجـــال مســـاعدة المهاجرين 
ضعـــف الهيئات المدنية التـــي تقدم يد العون 

إلـــى المهاجرين، باســـتثناء جمعية ”األيادي 
المتضامنة“.

وتمتلـــك هذه الجمعية مركـــزا متخصصا 
في اســـتقبال المهاجرين، وتعمل على مشروع 
يهـــدف إلى توفيـــر دعم إنســـاني واجتماعي 
للمهاجرين ومســـاعدتهم على االندماج داخل 
المغربـــي،  والثقافـــي  االجتماعـــي  النســـيج 
بشـــراكة مـــع الـــوزارة المنتدبـــة لـــدى وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة 
بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 
عبـــر توفيـــر التكويـــن اللغـــوي للمهاجرين، 
إلى جانـــب خدمات المســـاعدات اإلنســـانية 

والقانونية لهم.
ويعتمـــد القائمون على برنامـــج التأهيل 
اللغـــوي للمهاجرين غير الناطقيـــن بالعربية 

في جمعيـــة ”األيادي المتضامنة“ على دروس 
موزعـــة علـــى يومين فـــي األســـبوع، لتعليم 
اللغـــة العربية، إضافة إلـــى اللهجة المغربية 

الدارجة.
ويتم تقســـيم الدارســـين إلى فوجين لرفع 
مستوى الفهم والتحصيل ولتجنب االكتظاظ، 
وجـــرى وضع مجموعة وســـائل لتتبع ســـير 
الدروس، منها ســـجل الحضـــور واجتماعات 
منتظمـــة مـــع األســـاتذة لتقييـــم مـــدى تقدم 

الدارسين.
إن  الجمعيـــة  علـــى  القائمـــون  ويقـــول 
دروس العربيـــة تســـتقطب ســـنويا أزيد من 
70 مهاجـــرا، تمكن العديد منهم من اكتســـاب 
أساســـيات اللغة العربية والدارجة المغربية، 
التـــي يتـــم تدريســـها تلبيـــة لرغبة عـــدد من 
الطـــالب المهاجرين، رغبة منهم في تحســـين 
تواصلهـــم وإدماجهم داخل نســـيج المجتمع 

المغربي.
وحول إقبال المهاجرين على تعلم العربية 
في المغرب، يرى فؤاد بوعلي رئيس ”االئتالف 
الوطني من أجل اللغة العربية“ (غير حكومي)، 
أن ”تعليـــم العربية لألفارقة غير الناطقين بها 
جـــزء رئيس مـــن ربطهـــم بمجالهـــم الجديد، 
وجعلهم سفراء للثقافة العربية والمغربية إلى 
دولهم األصلية، بدل أن يكونوا وسطاء للثقافة 

الفرانكوفونية كما يحدث اآلن“.
ويشـــدد بوعلي علـــى أن ”المتابع لشـــأن 
تعليـــم العربيـــة للناطقيـــن بغيرهـــا يدرك أن 
المغـــرب أصبـــح قبلـــة للعديد من جنســـيات 
العالـــم، لما يحظى به األمر من اهتمام وعناية 
مـــن العديد من الجهات، وهو مدخل أساســـي 
لنشـــر الثقافـــة الوطنيـــة ودمـــج األفارقة في 
محيطهـــم الجديد وتمتين العالقات مع العمق 

األفريقي للمغرب“.
ويوضـــح أن ”العربيـــة ليســـت مجرد لغة 
تواصل وتبليغ، فهي لغة إستراتيجية يمكنها 
أن تعيـــد للمغـــرب عالقته التاريخيـــة بعمقه 

األفريقي".
ويضيـــف أن ”الثقافـــة فـــي أفريقيا كانت 
تاريخيـــا ثقافة شـــفوية إلـــى أن دخلت اللغة 
العربيـــة، والكتابـــة لم ُتعرف فـــي أفريقيا إال 

بواسطة اللغة العربية".

الجمعة 2017/09/15 - السنة 40 العدد 2010752

تجربـــة تعلم العربية للمهاجرين األفارقة تمكنهم من تحقيق اندماج فعلي في المجتمع المغربي 

وإيجاد عمل، كما تجعل عملية التواصل اليومي في المرافق العمومية أكثر سالسة.

 أول منتخـــب للركبـــي فـــي العراق ال يمتلك ســـاحة خاصـــة للتدريب رغم تحمس الشـــباب لهذه 

الرياضة، ويقيم تمارينه في إحدى المساحات الخضراء في جامعة بغداد.

ــــــي رياضة فرضت حضورها في أنحاء العالم ودخلت األلعاب األوملبية، واتســــــعت  الركب
شــــــعبيتها لتشغل حيزا كبيرا من اهتمامات محبيها في الواليات املتحدة األميركية ودول 
أميركا اجلنوبية وأوروبا وخاصة في بريطانيا وإســــــبانيا وإيطاليا وفرنســــــا واسكتلندا. 
ــــــت إلى قــــــارة أفريقيا، واكتســــــب منتخب جنوب أفريقيا صفة املنافس الشــــــرس،  ووصل
وانتشرت كذلك في الهند وباكستان من القارة اآلسيوية، لكن هذه اللعبة التي تعتمد على 
القوة واملثابرة واالقتحام لم تعرف لها طريقا لدى الشــــــباب العراقي إال مؤخرا من خالل 
مبادرة أحد الالعبني املتقاعدين في اللعبة كسب خبرته من مصر وتونس، والذي يسعى 

إلى جتهيز املنتخب العراقي للمشاركة في املنافسات الدولية.

الركبي رياضة جديدة في العراق بال دعم

اللغة العربية مفتاح الحياة للمهاجرين األفارقة في المغرب

[ شبان يضحون بشغلهم لاللتحاق بالمنتخب 

تحقيق

تكلم عربي أفهمك

إصرار فردي على النجاح

تدريبات دون ملعب

عاطلون لكنهم رياضيون

يتأهب المنتخب 

لخوض غمار أول 

مشاركة خارجية له في 

البطولة العربية التي 

تقام في األردن

و ير بي ر ب بب ي
وال يمكن أن أتركها. أحاول أن 

 فيها مع أول منتخب يؤسس 
لعـــراق. علي أن أواصل هذه 
ريبـــات حتى أكتســـب مهارة 

ة“.
ويشـــير الشاب العشريني إلى 

ب عملـــه ســـرحه مـــن وظيفته 
االلتحـــاق ففّضـــل  غيابـــه،  رة 
ي و ن ر ب

ريق، مؤكـــدا ”علينا أال 
ســـلم رغم الظروف

على  ســـية“ 
عيـــد البدني 
االقتصـــادي،  

لد تنتشـــر 
البطالـــة   
بين  وصا 

ان دون الـ25
 الذين يمثلون 

في  مـــن 60
ة من نسبة السكان.

زيز ن ن ي يو جر ب ب ي
قدراتـــه البدنية، ليصبح في نهاية المطاف 

عنصرا مالئما للرياضة الجديدة.
ويواصل شـــايع عمـــل البناء لتغطية 
تكاليـــف تنقلـــه مـــن منزله خـــارج بغداد 
والذي  التدريب،  مـــكان  إلى 
يســـتغرق ســـاعات 

للوصول إليه.
وال يتقاضـــى 
أي مـــن الالعبين 
راتبا أو مخصصات 
مالية. ويحاول 
كاظم،  غيـــث 
وهو طالب 
جامعـــي في 
التربية  كلية 
ضيـــة  يا لر ا
وأحـــد العبـــي 
المنتخـــب، التخفيـــف 
عـــن كاهل زمالئـــه، إذ 
بمالبس  بتزويدهم يقوم 
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التمريـــض  أخصائيـــة  قالـــت   – املنامــة   {
املتخصص في الصحة املدرسية زينب العسم 
إن تربيـــة األطفـــال علـــى اتباع الســـلوكيات 
الصحيـــة والتعـــود عليها منذ صغر ســـنهم 
يجعلهـــا تســـتمر معهم إلـــى مرحلة الرشـــد 
والبلـــوغ. األمـــر الـــذي تكـــون لـــه تأثيراتـــه 
اإليجابيـــة علـــى صحتهـــم وســـالمة أبدانهم 

وبالتالي على طاقاتهم اإلنتاجية عند الكبر.
التغذية  الصحيـــة  الســـلوكيات  وتشـــمل 
السليمة والنشاط البدني والنظافة الشخصية 
واتباع وسائل السالمة والوقاية من احلوادث 

وغيرها.
وأوضحت العســـم أن النظافة الشخصية 
ُتعد من أهم الســـلوكيات الصحية التي يجب 
غرســـها عنـــد األطفـــال منذ الصغر، وتشـــمل 
االســـتحمام اليومي والعناية باجلسم وغسل 
اليديـــن باملـــاء والصابـــون قبل وبعـــد األكل 
وبعد قضاء احلاجة وعند مالمســـة األســـطح 

واألدوات امللوثة، وذلك للوقاية من األمراض.

وأشـــارت إلـــى أن العنايـــة باألظافر متنع 
تراكـــم اجلراثيم حتتها، باإلضافة إلى العناية 
بالشعر واحملافظة على نظافته وغسله بشكل 
مســـتمر وفحصه دوريًا، أيضا احملافظة على 
نظافـــة األســـنان بعـــد الوجبات وقبـــل النوم 
لتجنـــب حدوث التســـوس، واالهتمام بنظافة 
اســـتخدام أغـــراض الغير  املالبـــس وجتنب 
كاألمشاط واملالبس واالقتصار على األغراض 
الشـــخصية، الفتًة إلى تزايـــد احلاجة للعناية 
بالنظافة الشخصية في فترة املراهقة والبلوغ.
وتلعب األســـرة وخاصـــة األم واألب الدور 
األكبر والرئيسي في زرع هذه السلوكيات لدى 
الطفل منذ ســـنواته األولى، مـــا يجعلها لديه 
عند التقدم في السن عادات وممارسات يومية 
وطبيعيـــة ال نقاش فيها وال ميكن تأجيلها وال 

إهمالها.
ومـــن العـــادات الصحيـــة التـــي يجب أن 
تلقنها األســـرة ألبنائها عند وصولهم إلى سن 
الدراســـة تعويدهم على تنـــاول وجبة اإلفطار 

وتعريفهـــم بأهميتها. وقد أثبتـــت العديد من 
الدراسات أهمية التغذية السليمة في املراحل 
األولى من العمر ملا لها من تأثير إيجابي على 
منو العقل وصحته؛ والذي يســـتمر للمراحل 
العمرية األخرى وتنعكس أهميته على التركيز 
والتذّكـــر واالنتباه لتكوين جيـــل صحي قادر 
بدنيـــا وعقليا علـــى مواكبة التنميـــة ويكون 

عضوا فاعال في مدرسته ومجتمعه.
وينصح خبـــراء التغذيـــة أن تكون وجبة 
اإلفطـــار املقدمة لألطفـــال غنية بالنشـــويات 
املركبـــة وبطيئة االمتصاص، إلمداد اجلســـم 

بالطاقة ملزاولة النشاط احلركي والذهني طيلة 
فترة النهار ويفضـــل اختيار أنواع مفيدة من 

النشويات كاخلبز.
كما يؤكـــدون أن علـــى األمهات تشـــجيع 
أطفالهـــن على تنـــاول اخلضـــروات، فمعظم 
األطفال يحتاجـــون إلى تناول اخلضار يوميا 
الحتوائها على نســـبة عالية من األلياف واملاء 
والفيتامينـــات، وميكـــن وضعها فـــي حقيبة 
الطعـــام كلمجة تتكـــون من اخليـــار واخلس 
والفلفـــل احللو واجلزر وميكـــن تقطيعها إلى 
قطع صغيرة لكي يتشجع الطفل على تناولها. 
ومن الضـــروري تعليم الطفل تنـــاول الفواكه 
بجانـــب وجبة الفطـــور، ألنه يحتـــاج إلى ما 

حتتويه من فيتامينات ضرورية.
وتشـــير زينب العســـم إلى أن التغذية 
الســـليمة تعنـــي تناول الثـــالث وجبات 

الرئيســـية مـــع التأكيـــد علـــى تناول 
وجبة اإلفطـــار ووجبتني خفيفتني بني 

الوجبات الرئيسية.

سعاد محفوظ

} القاهــرة – يواجه الشـــريكان خـــالل الفترة 
األولى من الزواج عقبات كثيرة، إما ألســـباب 
شـــخصية ترتبـــط بعالقتهمـــا وإما ألســـباب 
تتعلق بضغوط احلياة بشـــكل عام، وجميعها 
قد تشـــكل أســـبابا تقـــف وراء فشـــل ونهاية 
العالقـــة، خصوصا في احلـــاالت التي يعجز 
فيهـــا الطرفان عن إيجاد حلـــول متكنهما من 
إيجاد أرضية للتفاهم. وتقول اإلحصائيات إن 
42 باملئة من حاالت الطالق في مصر حتدث في 
الســـنة األولى من الزواج، كونها تعد اختبارا 
حقيقيا للزوجني، عندما تبدأ احلياة املشتركة 

فعليا.

وتفســـر صعوبة الفترة األولى من الزواج 
بكون الثنائي لم يتعود على احلياة املشتركة، 
وكأن كل طرف يكتشف منطا جديدا من العيش 
بتفاصيـــل يومية مختلفة عـــن حياته كأعزب، 
وبأهداف مســـتقبلية جديدة يخشى أن يفشل 
فـــي حتقيقهـــا وبالتالي يســـيطر اخلوف من 
املســـتقبل على حيز هام من مشـــاعره وجانب 

هام من تفكيره.
ويقّسم اخلبير النفسي واالجتماعي أحمد 
هارون املشـــاكل التي حتدث في السنة األولى 
للـــزواج إلـــى ثالثة أنـــواع؛ األول املشـــكالت 
االنفعاليـــة، ويرى أنه من املهـــم أن يتدرب كل 
طـــرف على كيفية التعامل مع اآلخر خصوصا 
عندما يتعـــرض ملوقف يتصـــادم مع الصورة 
التي كّونها عنه قبل الـــزواج، فإذا كان الزوج 

مثال يتعامل مع األمور بعصبية، فمن األفضل 
التواصل والنقاش معه بعد أن يهدأ.

ويتمثـــل النـــوع الثانـــي فـــي املشـــكالت 
االجتماعيـــة، وقـــد تنتـــج لعدم حتمـــل أي من 
الزوجني ملســـؤولياته أو بســـبب تدخل األهل 
أو وجود فـــوارق اجتماعية وغيرها كأن تكون 
الزوجة مثال حتب اخلروج والزوج يحب البيت 
أكثر، وهنا يجب علـــى الزوج أن يقبل ويخرج 
مع زوجته حتى ترضى هي وتعتاد على البقاء 
معـــه في البيت. وبهذه الطريقة يبدأ كل منهما 
في تقدمي التنازالت إلى أن يصال إلى التوافق.
أما النوع الثالث فهو املشـــكالت العاطفية، 
فمثال فـــي فترة اخلطوبة يبدأ اخلطيب املكاملة 
مـــع خطيبته بكلمـــة أحبك وينهيها بأشـــتاق 
إليـــك، لكن بعـــد الزواج نـــادرا ما يـــردد هذه 
العبـــارات ألنهـــا أصبحت معـــه، لذلك ينصح 
هارون الزوجـــني بأن يلجآ إلـــى حيلة دفاعية 
اســـمها إعالء مشاعر احلب ويسعى كل منهما 
ألن يقـــدم لآلخر أفضل ما لديـــه من العواطف 

ويعبر عنها قوال وفعال.
كما يشـــير اخلبير النفســـي إلـــى ضرورة 
اســـتبدال صيغة األمر بالطلب خصوصا عند 
الـــزوج، وإلى جتنب توجيه النصائح أو النقد 
للطرف اآلخر بشكل دائم، وأن يسعى كل منهما 
إلى التحاور مع اآلخر. كما ينصح الزوجة بأال 
تكثر من شـــكواها للزوج ألنـــه بذلك يعتبرها 
مصـــدر الضغط األول فـــي حياتـــه، وعليهما 
دائما أن يعمدا إلى التجديد في حياتهما وأن 

يتجنبا املواجهة والشجار أمام اآلخرين.
وفـــي الوقت الذي يحتـــاج فيه كالهما إلى 
اهتمـــام الطـــرف اآلخـــر وعواطفـــه وعنايته، 
يجدان نفســـيهما فـــي مواجهة أعبـــاء العمل 
ومتاعـــب احلياة واإلرهاق البدني والنفســـي 
فتتســـع املســـافة بينهما، وحينهـــا قد يعاني 
كالهما من اخلـــرس الزوجي الـــذي يعد، كما 
يقول أستاذ الطب النفسي بجامعة عني شمس 
أحمد عبدالله، من أكثر املشاكل التي يقع فيها 

املتزوجـــون، إذ يفقدون القدرة على إيجاد لغة 
التواصل واحلوار.

ومن أسباب اخلرس الزوجي أن الزواج قد 
ال يتم أحيانا بشـــكل إنســـاني طبيعي، مبعنى 
أنهمـــا ال يتقابـــالن في حركة احليـــاة ومحيط 
العمل ويتعرفان على بعضهما، ومن ثم تنشـــأ 
العالقات وتنمو في ما بينهما سواء في العمل 
أو الدراســـة أو لهواية واهتمام مشترك، وبذلك 
تكون الســـنة األولى للزواج الفترة التي تظهر 

تداعيات وعيوب كل منهما لآلخر.
ومـــن جانبـــه، يثير خبيـــر االستشـــارات 
التربوية واألسرية مجدي ناصر بعض العيوب 
التـــي قـــد تصدر مـــن أحـــد الطرفـــني وكيفية 
تعامـــل الطـــرف اآلخر معها، ويقـــول ”قد يلجأ 
أحـــد الطرفني لالســـتهزاء باآلخر عنـــد األهل 
واألصدقاء، ويظن بذلك أنـــه يجعل دفة األمور 

حلســـابه حتى وإن كانت الوســـيلة ذم شريكه، 
ليفقـــده ثقتـــه بنفســـه ويجعله ينصـــاع إليه، 
وملواجهـــة هـــذا النمط مـــن قبل الطـــرف الذي 
يتعرض لهذه املشـــكلة عليه أن يكف متاما عن 
إرسال رسائل سلبية لذاته ويعيد تقييم نفسه“.
ويؤكـــد ناصـــر أن غيرة أحـــد الزوجني قد 
تتســـبب في خالفات كبيرة بينهمـــا. والطرف 
الغيـــور يتطلع إلى عالقة زوجية حصرية، لكنه 
على استعداد ألن ميارس أي تالعب، لذلك على 
شـــريك احلياة الذي يقع عليـــه هذا الضغط أال 
يتصرف بشـــكل مريب أو الفـــت للنظر ولو عن 
غيـــر قصد ألنه قد يثير غيـــرة اآلخر التي تفتح 
الباب إلـــى الشـــكوك بينهما. وينصـــح خبير 
االستشـــارات األســـرية أال يدخل الشـــريك في 
معركـــة وخالف مع الطرف ألنه إن فعل ذلك فقد 
يضاعف عدوانيته. وفي املقابل ميكنه أن يظهر 

املزيد من االهتمام والعاطفة لكي يبعد الشكوك 
عن الطـــرف اآلخر وميكـــن أن يكتفـــي بالقيام 

مبفاجآت سعيدة له دون املبالغة فيها.
ويوجـــه ناصر للمتزوجـــني اجلدد نصيحة 
بـــأن ينظر كل منهما إلـــى عيوب ونقاط ضعف 
الشـــريك ببســـاطة وأن يتقبلها ويتعامل معها 
بتســـاهل ويعتبر أنهـــا ال تنتقص من اخلصال 

التي أعجبته فيه أول مرة واختاره من أجلها.
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حذر مركز حماية املســـتهلك بوالية بافاريا األملانية من أن الفاصولياء الخضراء النيئة تشـــكل خطرا على صحة الطفل؛ حيث أنها 

تحتوي على مركب سام قد يتسبب في إصابة الطفل بالتسمم في حال تناول 5 إلى 6 أعواد من الفاصولياء النيئة.

تعتبر السنة األولى من الزواج من أهم فترات احلياة املشتركة بني طرفي العالقة. وكيفية 
التعايش والتعامل خاللها مع الطرف اآلخر من العوامل احملددة ملصير العالقة الزوجية، 
وألنها تضم األيام األولى لالنتقال من مرحلة العزوبية إلى مرحلة احلياة الزوجية املشتركة 
فهي تعتبر فترة دقيقة وحساســــــة في العالقة وهو ما يجعلها صعبة على الطرفني. األمر 
الذي يتسبب في الكثير من حاالت الطالق في السنة األولى من الزواج ويجعل من األهمية 
ــــــح وآراء املختصني في علم  مبــــــكان، للطرفــــــني املقبلني على الزواج، أن يتعرفا على نصائ

النفس وفي احلياة األسرية.

[ الحياة الزوجية تفرض على الطرفين تغيير نمط الحياة وأهدافها  [ القدرة على التعامل مع الخالفات تحدد مصير العالقة
السنة األولى من الزواج الفترة األصعب في حياة الشريكين

وضع اللمسات األولى

أسرة

املشـــكالت االجتماعيـــة قـــد تنتج 
عـــن عـــدم تحمـــل أي مـــن الزوجني 
مســـؤولياته أو بسبب تدخل األهل 

في الحياة الزوجية

◄

اســـتبدال صيغـــة األمـــر بالطلـــب 
ضروري خصوصا عند الزوج، وتجنب 
توجيـــه النصائـــح أو النقـــد للطرف 

اآلخر بشكل دائم

◄

تربية الطفل على اتباع السلوكيات 
الصحيـــة والتعود عليهـــا منذ صغر 
ســـنه يجعلهـــا تســـتمر معـــه إلـــى 

مرحلة الرشد

◄

تعويد الطفل على السلوكيات الصحية ُيعزز إنتاجيته مستقبال

} ”فّكر على الورق، ألن من يفكر على الورق 
يمسك القلم وينجح أكثر من غيره“، مقولة 
شهيرة لطالما رددها معظم أساتذتنا على 

مسامعنا، غير أن صدى هذه المقولة لم 
يعد يتردد كثيرا داخل فصول المؤسسات 
التعليمية، في عصر أصبحت فيه األجهزة 

الذكية جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية.
وليس هذا باألمر السيء، فجميع 

األجهزة الرقمية وجدت في حياتنا لتبقى، 
نظرا لما تنطوي عليه من إمكانيات من 

شأنها أن تجعل التعليم أفضل، وفي نواٍح 
كثيرة.

واألجهزة اللوحية وسائل مفيدة جدا 
في عملية التعلم، فبإمكانها أن تساعد 
التالميذ والطلبة على النجاح والتفوق 
وتثري معارفهم ومعلوماتهم في العديد 

من المجاالت، متى تم استخدامها ألغراض 

محددة، ولكن ال يجب التعويل عليها في 
كل األوقات أو استخدامها كبديل عن أعظم 

اختراع في تاريخ البشرية.
إنه ”القلم سفير العقل، ورسوله األنبل، 
وترجمانه األفضل“ كما وصفه العالم أبو 

بكر بن أبي داود، وهو محق في ذلك، فلوال 
القلم لما عرف البشر العلوم وال الهندسة 

وال التكنولوجيا وال الكتابة، فبفضل القلم 
خرجت أمهات أفكار البشر إلى النور.

وقد أثبتت العديد من األبحاث أن الكتابة 
على الورق وتدوين المعلومات بخط اليد 
وخاصة في المحاضرات يقويان الذاكرة 

ويساعدان على رفع مستوى الفهم واإلدراك 
ويعمالن على تثبيت المعلومات، بيد أن 

االعتماد على الكمبيوتر واألجهزة الذكية 
سيكون حتما ميزانا دقيقا بين مجموعة من 

المخاطر والفوائد.
وقد تكون فوائد تلك األجهزة الرقمية 

مهمة وتجعل الطلبة أسعد وأكثر قدرة 
على التحكم في التكنولوجيا وتدوين 

المعلومات والمعارف بجهد أقل وفي أوقات 

وجيزة، ولكن ربما عليهم أيضا القبول 
بأن استخدامهم المكثف للوحة مفاتيح 

الكمبيوتر بدال من القلم سيفقدهم القدرة 
على التفكير وتدريب قدراتهم الذهنية، وهذا 

في حد ذاته وصفة النحسار الذكاء وقتل 
اإلبداع.

ولكن يبدو أن القلم قد انتهى زمانه وخط 
اليد لم يعد فنا كما كان من قبل، ولم يعد 

الكثيرون اليوم يعيرونه اهتماما وأصبحت 
رداءة الخط سمة مشتركة بين أغلب التالميذ 

والطلبة، ولعل هذا ما دفع جامعة كمبريدج 
أعرق الجامعات البريطانية إلى اتخاذ إجراء 

يقضي بالتخلي عن الكتابة بخط اليد في 
االمتحانات، والسماح باستعمال األجهزة 

اإللكترونية.
ولكن استراتيجية التعليم الرقمي التي 

تدرسها العديد من الجامعات في دول 
العالم، لن تقضي فقط بزوال عهد الورق 

والقلم إلى غير رجعة، بل ستفقد األجيال 
الكثير من القدرات والمهارات الذهنية التي 

اكتسبوها من أجدادهم.

وقد اعتبرت األستاذة كلير كليفاز، 
العضو في مختبر الثقافات والعلوم 

اإلنسانية الرقمية في جامعة لوزان، أن 
اختفاء القلم قد يمثل صدمة حضارية، 

وتحوال ال يقل أهمية عن التحول الذي أحدثه 
اختراع الطباعة عام 1455، مشددة على أن 
عدم الكتابة بخط اليد سيحرم األجيال من 

متعة التواصل بين الجسد والورق.
القلم ليس مجرد أداة بدائية للكتابة نبكي 

على زمنها الذي أفل ألننا ما زلنا عالقين 
بالماضي وأدواته العتيقة، بل ألن القلم شكل 
قدرتنا على التفكير في المعلومات العلمية، 
والتركيز وترسيخ المعلومات في ذاكرتنا، 

وهو الوسيلة الرومانسية التي تساعد الناس 
على إطالق العنان لألفكار الدفينة، والتعبير 

عن المشاعر المكنونة في نفوسهم.
”لقد ضاعت أفكار تساوي ماليين 
الدوالرات بسبب عدم وجود عقب قلم 

رصاص وقصاصة من الورق“ كما 
عبر خبير اإلعالنات أليكس أوزبورن 

بفصاحة بليغة.

االستغناء عن سفير العقل
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

موضة

ألوان قوس قزح 
تمنحك إطاللة مشرقة

} أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ األملانية 
بـــأن البلوفر يزهو بألوان قوس قزح في 
خريف وشتاء 2017 /2018، ليمنح املرأة 
إطاللة جذابة تشـــع منهـــا روح البهجة 

والسعادة.
املعنية  املجلة  وأوضحت 
فـــي  واجلمـــال  باملوضـــة 
أن  اإلنترنت  علـــى  موقعها 
البلوفـــر يزدان هذا املوســـم 
أو  طوليـــة  بتقليمـــات 
عـــدة  ذات  عرضيـــة 
ألوان زاهية ومشرقة 
علـــى غـــرار قـــوس 
إلى  مشـــيرة  قـــزح، 
تنســـيق  ضـــرورة 
قطع  مـــع  البلوفـــر 
بالبســـاطة  تتحلـــى 
والهدوء، مثل سروال 
يكتســـي  قماشـــي 
باللون األبيض وبليزر 
يتألـــق بأحـــد ألـــوان 

الباستيل الناعمة.
كما ميكن احلصول 
على إطاللة كاجوال من 
خـــالل تنســـيق البلوفر 
ذي التقليمـــات النابضـــة 
باأللوان مع ســـروال جينز 

وحذاء رياضي.
املزيـــن  البلوفـــر  ومينـــح 
بألوان قوس قـــزح املرأة إطاللة 
بالراحـــة  تشـــعرها  مشـــرقة 
والســـعادة وجتعلها جذابة، من 
خالل حســـن اختيارها للســـروال 
الذي يكون بتصميم بســـيك وبلون 
هادئ وموحد ليبرز أناقتها ويظهر 

األلوان املرحة للبلوفر.
كمـــا ينصح خبـــراء املوضة 
ماكيـــاج  باعتمـــاد  والتجميـــل 
خفيـــف بألوان فاحتة تتناســـب 
مـــع ألـــوان البلوفـــر وتوقيـــت 
لباســـه لكي ال يبدو مظهر املرأة 

مليئا باأللوان الصارخة.

ن من اخليـــار واخلس
وميكـــن تقطيعها إلى ر
جع الطفل على تناولها.
 الطفل تنـــاول الفواكه
ر، ألنه يحتـــاج إلى ما

ضرورية.
ســـم إلى أن التغذية 
ل الثـــالث وجبات 
ــد علـــى تناول
ني خفيفتني بني

ة كلير كليفاز،
فات والعلوم

معة لوزان، أن 
دمة حضارية،

التحول الذي أحدثه
1، مشددة على أن
سيحرم األجيال من 

سد والورق.
ة بدائية للكتابة نبكي

ا ما زلنا عالقين 
قة، بل ألن القلم شكل 
لمعلومات العلمية،
ومات في ذاكرتنا،

ية التي تساعد الناس
الدفينة، والتعبير ر

ي نفوسهم.
ساوي ماليين 
جود عقب قلم 

كما  ورق“
كس أوزبورن

والسعادة.
املجلة وأوضحت 
واجلمـــا باملوضـــة 
اإلنتر علـــى  موقعها 
البلوفـــر يززدان هذا امل
طولي بتقليمـــات 
ذات عرضيـــة 
ألوان زاهية و
علـــى غـــرار
مشـــي قـــزح، 
تن ضـــرورة 
مـــ البلوفـــر 
بالبس تتحلـــى 
والهدوء، مثل
يك قماشـــي 
باللون األبيض
يتألـــق بأحـــد
الباستيل الناعم
كما ميكن احل
إطاللة كاجو على
خـــالل تنســـيق
ذي التقليمـــات النا
باأللوان مع ســـروال

وحذاء رياضي.
البلوفـــر ومينـــح 
بألوان قوس قـــزح املرأة
بال تشـــعرها  مشـــرقة 
والســـعادة وجتعلها جذ
خالل حســـن اختيارها للس
الذي يكون بتصميم بســـيك
هادئ وموحد ليبرز أناقتها

األلوان املرحة للبلوفر.
كمـــا ينصح خبـــراء 
ما باعتمـــاد  والتجميـــل 
خفيـــف بألوان فاحتة تتن
مـــع ألـــوان البلوفـــر وت
لباســـه لكي ال يبدو مظه
مليئا باأللوان الصارخة.
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رياضة

املنتخـــب  حافـــظ   - (ســويرسا)  زيوريــخ   {
املصـــري علـــى صـــدارة تصنيـــف املنتخبات 
العربية واألفريقية فـــي التصنيف الصادر عن 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اخلميس رغم 
تراجعه خمسة مراكز عن الشهر املاضي، فيما 

صعد املنتخب التونسي ثالثة مراكز. 
واحتل املنتخب املصري املركز الثالثني في 
جـــدول التصنيف العاملي بعـــد أن حصل على 
815 نقطـــة ليتفوق عربيـــا وأفريقيا، فيما جاء 
املنتخب التونسي في املركز احلادي والثالثني 
عامليـــا والثاني عربيـــا وأفريقيا بعد أن حصل 

على 810 نقطة.
وعلـــى مســـتوى املنتخبـــات العربية يأتي 
منتخـــب تونس في املركـــز الثاني خلف مصر 
إذ يحتـــل املركز 31 فـــي التصنيف العاملي يليه 
املنتخب السعودي الذي يحتل املركز 53 عامليا 
ثـــم املنتخـــب املغربي الـــذي يحتـــل املركز 56 

عامليا. 
وعلى مســـتوى املنتخبات األفريقية، 
جـــاء منتخـــب مصر فـــي الصـــدارة ثم 
املنتخب التونســـي، فيما حـــل منتخب 
الســـنغال في املركز الثالـــث برصيد 774 
نقطـــة ثم الكونغـــو الدميقراطية فـــي املركز 

الرابـــع برصيد 709 نقطة ثـــم منتخب نيجيريا 
في املركز اخلامس برصيد 696 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آســـيا 
برصيـــد 865 نقطة يليه منتخب اليابان برصيد 
737 نقطـــة ثم أســـتراليا برصيـــد 662 نقطة ثم 
كوريا اجلنوبية برصيد 659 نقطة ثم السعودية 

في املركز اخلامس برصيد 641 نقطة. 
وتصـــدر منتخب املكســـيك تصنيف أميركا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبي (كونكاكاف) 
برصيـــد 1085 نقطة يليه منتخب كوســـتاريكا 
برصيد 936 نقطـــة ثم أميركا برصيد 828 نقطة 
ثم هايتـــي برصيد 664 نقطة ثـــم بنما برصيد 

618 نقطة.
وأزاح املنتخـــب األملاني نظيـــره البرازيلي 
عـــن صدارة الترتيـــب حيث حصـــل على 1606 
نقطة فيما تراجع املنتخب البرازيلي إلى املركز 
الثانـــي بعد أن حصل على 1590 نقطة فيما قفز 
املنتخب البرتغالي ثالثـــة مراكز ليحتل املركز 

الثالث برصيد 1386 نقطة.
وجاء املنتخب األرجنتيني في املركز الرابع 
برصيـــد 1325 نقطة، وصعد املنتخب البلجيكي 
أربعـــة مراكـــز ليحتل املركـــز اخلامس برصيد 

1265 نقطة.

} جنيف - تســـتأنف منافســـات بطولة كأس 
ديفيـــز للتنس بعد توقف دام خمســـة أشـــهر، 
بإقامـــة مباريات الدور قبـــل النهائي اجلمعة، 
حيث يحـــل الفريـــق األســـترالي ضيفـــا على 
بلجيـــكا بينما يســـتضيف الفريق الفرنســـي 
نظيـــره الصربـــي في مدينـــة ليـــل. الفائز من 
املواجهتني ســـيصعد للدور النهائي الذي يقام 
خـــالل الفتـــرة من 29 إلـــى 31 نوفمبـــر املقبل. 
ويأمل الفريق األســـترالي الـــذي يدربه ليتون 
هيويت فـــي الصعود للمبـــاراة النهائية للمرة 
األولـــى منذ 2003، بينما يدعـــم الفريق الالعب 

املوهوب نيك كيرغيوس.
وقال كيرغيـــوس ”فعلت بطولة كأس ديفيز 
معجـــزات بالنســـبة إلـــي. لقد جعلتنـــي فعال 
أجـــد احلب مجددا ملجـــرد تواجدي مع زمالئي 
واحلصول على بعض املرح، ومعرفة أن التنس 
ليس كله سيئا، وملعرفتي أن بإمكاني احلصول 
علـــى بعض املـــرح به“. وعـــرف موقف الالعب 

األســـترالي تباينا كبيرا بني هذه التصريحات 
وتصريحاتـــه عقب خســـارته في الـــدور األول 
ببطولـــة أميـــركا املفتوحة، عندمـــا اعترف أن 

إخالصه للرياضة أقل بكثير عن مئة باملئة.
فـــي نفـــس الوقـــت، مت جتاهـــل بيرنـــارد 
توميتش، الذي هبط تصنيفه من املركز السابع 
عشـــر علـــى العالـــم إلى 146، بســـبب ســـلوكه 
الســـيء وتراجـــع نتائجه بشـــكل واضح هذا 
العام. وســـيدعم كيرغيوس الالعبون جوردان 
طومســـون، ثاناســـي كوكيناكيس وجون بيرز 
املصنـــف الثاني على العالم فـــي فئة الزوجي، 
والـــذي خرج مـــن بطولة أميـــركا املفتوحة من 

الدور قبل النهائي.
وسيدخل املنتخب البلجيكي املباراة بنفس 
العبي الفريق الذي تغلب على الفريق اإليطالي 
فـــي دور الثمانية وهم ديفيد جوفني وســـتيف 
دارســـيس وروبني بيميلمانـــس وجوريس دي 
لـــور، حيث يهدف الفريق البلجيكي إلى التأهل 

للمبـــاراة النهائية للمرة الثالثة. ويتضح جليا 
عـــدم وجود أســـماء كبيـــرة في املبـــاراة التي 
ســـتجمع الفريق الفرنســـي بنظيره الصربي، 
حيث يغيب عن فرنســـا املصاب جايل مونفيس 
بينما يغيـــب عن صربيا نوفـــاك ديوكوفيتش، 
الذي لن يلعب حتى يناير املقبل بســـبب إصابة 

في املرفق ومولد طفله الثاني.
وفي املباريات الفاصلة للمجموعة العاملية، 
ســـيقود ماريـــن ســـيليتش كرواتيـــا، وصيفة 
2016، أمام كولومبيا، وتلعب كازاخســـتان مع 

األرجنتني وتلتقي اليابان مع البرازيل. 
ويغيب عن سويســـرا روجيه فيدرر وستان 
فافرينـــكا أمام بيـــالروس (روســـيا البيضاء)، 
ويغيـــب عن الفريق الكنـــدي ميلوس راونيتش 
املصـــاب عندما يواجه الهند، وتلعب أملانيا مع 
البرتغال، كما يلعب الفريق التشيكي مع نظيره 
الهولندي، ويلعب الفريق الروســـي مع نظيره 

املجري.

نزال مرتقب

مصر تحافظ على صدارة المنتخبات العربية واألفريقية

أستراليا تواجه بلجيكا وفرنسا تصطدم بصربيا في كأس ديفيز

الجزيرة يراهن على التعاقدات الجديدة لالحتفاظ بالدوري اإلماراتي
[ األنظار تتجه إلى قمة العين الجريج وضيفه الوصل  [ شباب األهلي يتحدى حتا والشارقة يأمل في عبور النصر

} ديب – ســـيكون فريـــق اجلزيـــرة مرشـــحا 
لالحتفاظ بلقبه بطـــال للدوري اإلماراتي الذي 
تنطلق نســـخته الرابعة واألربعـــون اجلمعة 
وســـط غياب صخب التعاقـــدات الكبيرة التي 
ميزت النســـخ األخيـــرة وتغييـــرات تنظيمية 
فرضتها مشـــاركة 12 ناديا بـــدال من 14. وكان 
الدوري يقام منذ موســـم -2012 2013 مبشاركة 
14 ناديا لكن ظروف الدمـــج التي طالت أندية 
األهلي والشـــباب ودبي والشـــارقة والشـــعب 
فرضـــت تقليصها إلى 12 مؤقتا، على أن يعود 

العمل بالنظام السابق في املوسم املقبل.
وقرر االحتـــاد اإلماراتي لكـــرة القدم آلية 
جديـــدة للصعـــود والهبـــوط حيـــث يصعـــد 
مباشـــرة صاحبـــا املركزيـــن األول والثانـــي 
فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة، في حـــني يلعب 
صاحبا املركزين احلادي عشـــر والثاني عشر 
فـــي األولى مـــع ثالث ورابع الثانيـــة، لتحديد 
الفريقني اللذين ســـيكمالن عقد الـ14 ناديا في 
املوسم املقبل. فنيا، تصدر اجلزيرة املشهد في 
ســـوق االنتقاالت بعدما عزز صفوفه بخمسة 
العبني جدد، بينهم الثالثي األجنبي الفرنسي 
السانا ديارا القادم من مرسيليا، وثنائي نادي 
اجليش القطري سابقا األوزبكستاني ساردور 

راشيدوف والبرازيلي رومارينيو.

كما ضم بطل الدوري الذي سيمثل اإلمارات 
فـــي كأس العالـــم لألنديـــة التي تســـتضيفها 
أبوظبي في ديســـمبر املقبـــل، مهاجم األهلي 
الدولـــي أحمـــد خليل ومدافع الشـــباب محمد 

عايض. 
كما ميلك فريـــق العاصمة أبوظبي العبني 
مميزين في صفوفه مثل حارس املرمى الدولي 
علي خصيف واملدافع فارس جمعة، واملغربي 
مبـــارك بوصوفة وعلـــي مبخوت الـــذي توج 
املوســـم املاضـــي هدافـــا للـــدوري برصيد 33 
هدفـــا، كأعلى معدل تهديفي في تاريخ الدوري 

اإلماراتي.
وأعـــرب عايض مبخوت املديـــر التنفيذي 
لنـــادي اجلزيرة عن فخر فريقـــه بضمه لثالثة 
مهاجمـــني دوليني فـــي منتخب اإلمـــارات هم 

خليـــل ومبخـــوت وأحمد العطـــاس الذي يعد 
احتياطيا في صفوف بطل الدوري.

ويراهـــن املدرب الهولنـــدي هينك تني كات 
علـــى التعاقـــدات اجلديدة من أجـــل احتفاظ 
اجلزيرة باللقب الذي أحرزه املوســـم املاضي 
للمرة الثانية في تاريخه بشـــكل مفاجئ وعلى 
عكس التوقعات، بســـبب تشكيلة الفريق التي 
ضمت عـــددا كبيـــرا مـــن الالعبني الشـــباب. 
وأكد تني كات فـــي تصريحات صحافية ”قمنا 
بتدعيم صفوفنا بالعبـــني جدد وهو ما يعني 
أن املنافســـة أصبحـــت أكبر داخـــل الفريق ال 
سيما بالنسبة إلى العناصر الشابة. الالعبون 
األجانب الذين تعاقد معهم اجلزيرة يتمتعون 
مبستوى رفيع وبصراحة هم أفضل من أجانب 

املوسم املاضي“.
وتابـــع تني كات ”البقاء في القمة هو األمر 
الصعـــب، ويدرك الالعبون أنه علينا االحتفاظ 
باللقب وشـــخصيا أعمـــل من أجـــل ذلك رغم 
التحدي الكبير الذي سنواجهه“. وسيكون تني 
كات ضمن عشرة مدربني من أصل 12 احتفظوا 
مبناصبهم منذ املوســـم املاضـــي، بينما طال 
التغيير علـــى صعيد األجهـــزة الفنية فريقني 
فقط، هما النصر الذي عني اإليطالي تشيزاري 
برانديلـــي بديـــال للروماني دان بيتريســـكو، 
والوحـــدة املتعاقـــد مـــع الرومانـــي لورينت 
ريجيكامب مكان املكســـيكي خافيير أغويري. 
وعكس هذا األمر سعت األندية إلى االستقرار 
الفني بعكس ما كان ســـائدا في السابق، وهو 
مـــا انســـحب أيضا علـــى تعاقـــدات الالعبني 
األجانـــب واحملليني حيـــث غابـــت الصفقات 
الرنانة متاشـــيا مع رغبة االحتـــاد اإلماراتي 
لكـــرة القدم الـــذي وضع ســـقفا للرواتب ألزم 
األنديـــة بها ووجـــه بتقليص اإلنفـــاق املالي 

املبالغ فيه.
وحافظـــت الفرق التي احتلـــت املراكز من 
الثانـــي حتى الســـادس فـــي ترتيب املوســـم 
املاضي على معظـــم العبيها وأجرت تغييرات 
بســـيطة على تشـــكيالتها، حيث أبقى الوصل 
الوصيف على الثالثـــي البرازيلي فابيو ليما 
وكانيدو كايو ورونالدو مينديز، في حني ضم 
األســـترالي أنطوني كاســـيريس قادما بنظام 
اإلعارة من مانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي. أما 
شباب األهلي دبي الذي اكتسب اسمه اجلديد 
بعد دمج 3 أندية فلـــم يبرم أي صفقة واعتمد 
علـــى الثالثـــي األجنبـــي الســـنغالي ماكيتي 
ديـــوب (األهلـــي ســـابقا) ولوفانـــور هنريكي 
واألرجنتيني توماس دي فيســـنتي (الشباب). 

ويقود شباب األهلي الروماني أوالريو كوزمني 
الذي يعد حاليا عميـــد املدربني حيث يتواجد 
في الدوري اإلماراتي للموســـم السادس على 
التوالي، بعدما درب العني من 2011 حتى 2013 

وبعد ذلك األهلي حتى قرار دمجه األخير.
وتتجـــه األنظـــار الســـبت إلى قمـــة العني 
اجلريج وضيفه الوصل ثاني املوســـم املاضي 
والـــذي يقـــوده الثالثـــي البرازيلـــي رونالدو 
مينديـــز وكايو كانيدو وفابيـــو دي ليما الذي 
اختيـــر أفضـــل العـــب أجنبـــي في الـــدوري. 
وودع العني دوري أبطال آســـيا بعد خسارته 
الكبيـــرة أمام الهالل الســـعودي 0-3 في إياب 
ربـــع النهائي، لذلك يريـــد مصاحلة جماهيره 
الغاضبة أمام الوصل وحتقيق بداية قوية في 

البطولة. 
ووعد غـــامن الهاجري رئيـــس نادي العني 
جماهيـــر فريقه بتعويـــض اإلخفـــاق القاري 
في الدوري، وقال عبر حســـابه الشخصي في 
تويتر ”مبـــاراة الوصل القادمـــة هي انطالقة 
الفريـــق لهـــذا املوســـم واجلميع عـــازم على 

تعويض اجلماهير العيناوية.. علينا نســـيان 
األمس واحللم بغد أجمل مع فريقنا الذي عزم 
علـــى رد اجلميل للجماهيـــر الوفية وتعويض 
مـــا فـــات“. وفـــي املباريـــات األخـــرى، يلعب 
اجلمعة أيضا اإلمارات مع الظفرة، والشـــارقة 
مع النصر، والســـبت شـــباب األهلي مع حتا، 

والوحدة مع دبا الفجيرة.
وضـــم الوحدة بطل الكأس وخامس دوري 
املوســـم املاضي املغربي مـــراد باتنا قادما من 
نـــادي اإلمـــارات، واحتفـــظ باملجـــري بالزس 
سيباســـتيان  واألرجنتينـــي  دزسودزســـاك 
تيغالي والكوري اجلنوبي تشانغ رمي، وكذلك 
فعل النصر الـــذي تعاقد مع أجنبي وحيد هو 
البرازيلي مارســـيلو ســـيرينو، في حني كانت 
أبـــرز صفقاتـــه احمللية ضـــم حـــارس مرمى 

الشارقة محمد يوسف. 
واختلـــف الوضع عند فـــرق حتا وعجمان 
ودبـــا الفجيـــرة واإلمارات التـــي كانت األكثر 
نشـــاطا في ســـوق االنتقاالت كونهـــا تعد من 
األنديـــة املهـــددة بالهبـــوط، فضمـــت العـــدد 

األكبر مـــن الالعبني املواطنـــني، في حني كان 
دخول الشـــارقة الفتا في الســـوق احمللي عبر 
ضم محمد جابر وعيســـى سانتو من األهلي، 

وحارس املرمى أحمد ديدا من بني ياس.

ــــــرة قوة هجومه عندمــــــا يبدأ رحلة الدفــــــاع عن لقبه مبواجهة ســــــهلة حني  ــــــر اجلزي يختب
يســــــتضيف عجمان الصاعد حديثا اجلمعة في املرحلة األولى من الدوري اإلماراتي لكرة 

القدم التي تشهد قمة بني العني والوصل.

«مباراة اإلياب بطنحة، ستكون مختلفة، قد ال نكون محظوظني ألن القرعة أوقعتنا أمام خصم 

بقيمة اتحاد طنجة، لكن ال بد من مواجهة أندية كبيرة، إن أردنا الذهاب بعيدا}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب فريق الدفاع اجلديدي املغربي

«هنـــاك مدربون كبار قـــادوا النادي العربي ولم يوفقوا، ويجب البحث عن األســـباب، ومن جانبي 

سأبذل كل جهدي من أجل معرفة األسباب وإسعاد الجماهير}.

قيس اليعقوبي 
املدير الفني للعربي القطري

نهجنا واضح وجلي املدرب الهولندي هينك تني كات 

يتسلح بترســـانة النجوم الجدد من 

أجل احتفـــاظ الجزيرة باللقب الذي 

أحرزه املوسم املاضي

◄

◄ يستقبل رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد 
اجلزائري لكرة القدم خيرالدين زطشي 

اجلمعة في زيوريخ بسويسرا. وقال 
االحتاد اجلزائري في موقعه الرسمي على 

اإلنترنت األربعاء، إن زطشي سيتوجه 
إلى زيوريخ، للقاء إنفانتينو، لبحث عدة 
مسائل تتعلق بكرة القدم الدولية بصفة 
عامة، وكرة القدم اجلزائرية خصوصا. 
ويواجه زطشي، انتقادات متزايدة في 

بالده، منذ خروج املنتخب 
اجلزائري من سباق 

التأهل إلى نهائيات كأس 
العالم 2018 بروسيا، 
حيث يقبع ”اخلضر“ 

في املركز األخير 
للمجموعة الثانية 

بنقطة وحيدة، 
مقابل 10 نقاط 

لنيجيريا 
املتصدرة، قبل 

جولتني من ختام 
التصفيات.

◄ أقال االحتاد اإلكوادوري لكرة القدم 
غوستافو كينتروس من تدريب منتخب 

البالد وعني األرجنتيني خورخي سيليسو 
مدربا للفريق املتعثر في تصفيات كأس 

العالم 2018. وحتتل اإلكوادور، التي 
خسرت 2-1 أمام بيرو األسبوع املاضي، 

املركز الثامن في تصفيات أميركا اجلنوبية 
برصيد 20 نقطة قبل مباراتني من النهاية. 

ويتأهل أصحاب املراكز األربعة األولى 
إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض 

صاحب املركز اخلامس 
ملحق التصفيات 

ضد نيوزيلندا. وقال 
االحتاد اإلكوادوري 

في بيان إن 
سيلسيو سيتولى 

املسؤولية 
مؤقتا خلفا 

للمدافع 
البوليفي 

السابق.

متفرقات

[ اجلزيرة: الهولندي هني تني كات
[ الوصل: األرجنتيني رودولفو أروابارينا
[ شباب األهلي: الروماني كوزمني أوالريو

[ العني: الكرواتي زوران ماميتش
[ الوحدة: الروماني لورنت ريجيكامب
[ النصر: اإليطالي تشيزاري برانديلي
[ الظفرة: السوري محمد قويض

[ الشارقة: البرتغالي جوزيه بيسيرو
[ حتا: املقدوني جوكيكا هادجيفسكي
[ دبا الفجيرة: البرازييل باولو كاميلي
[ اإلمارات: التشيكي إيفان هاسيك
[ عجمان: املصري أمين الرمادي

الئحة المدربين في الدوري اإلماراتي
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االحتـــاد  أعلـــن   - (ســويرسا)  زيوريــخ   {
األوروبـــي لكرة القدم ”يويفا“ قائمة األســـماء 
املرشحة للفوز بجائزة أفضل العب في اجلولة 

األولى من دوري أبطال أوروبا. 
وضمـــت القائمـــة املصـــري محمد صالح 
العـــب ليفربـــول اإلنكليـــزي، باإلضافـــة إلـــى 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو مهاجم ريال 

مدريد، والهداف التاريخي لبرشـــلونة ليونيل 
ميســـي. كمـــا شـــملت القائمـــة أيضـــا هاري 
كـــني العـــب توتنهـــام اإلنكليـــزي ونيمـــار دا 
ســـيلفا جناح باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
وجيمـــس رودريغيـــز العـــب بايـــرن ميونيخ 
األملانـــي وروميلو لوكاكو مهاجم مانشســـتر 
يونايتـــد اإلنكليـــزي، باإلضافة إلى تايســـون 

العب شـــاختار دونيســـتك األوكراني. وسجل 
محمـــد صالح هدفـــا في لقـــاء التعـــادل ضد 
إشـــبيلية بهدفني ملثلهما، فيما أحرز رونالدو 
ثنائيـــة ضـــد أبويـــل نيقوســـيا القبرصـــي، 
جيانلوجـــي  أمـــام  عقدتـــه  ميســـي  وكســـر 
بوفـــون بتســـجيل هدفـــني ضـــد يوفنتـــوس 

اإليطالي. 
وأحرز كني هدفني ضد بروســـيا دورمتوند 
األملاني فيما ســـجل نيمار هدفا أمام ســـيلتك. 
وســـجل محمد صالح 4 أهداف مـــع ليفربول 
خالل املوســـم اجلاري، إذ سجل أمام واتفورد 
وأرسنال في الدوري اإلنكليزي وهوفنهامي في 
التصفيات املؤهلة لـــدوري األبطال، باإلضافة 

إلى هدف ضد إشبيلية.
وفـــي ســـياق متصـــل انتظـــر اجلميع في 
إيطاليا بداية منافســـات دوري أبطال أوروبا، 
بوجود أندية يوفنتوس وروما ونابولي ضمن 
دور املجموعـــات. لكن الفرق اإليطالية فشـــلت 
فـــي حتقيق أي فـــوز، حيث خســـر يوفنتوس 
ونابولي خارج الديار أمام برشلونة وشاختار 
دونيتســـك، فيمـــا تعـــادل روما علـــى ملعبه 

األوملبيكو مع أتلتيكو مدريد. 
وبذلـــك تســـجل أندية الكالتشـــيو البداية 
األســـوأ للفـــرق اإليطالية فـــي دوري األبطال 
منـــذ موســـم 1999-2000. التعثر فـــي اجلولة 
األولى ليوفنتوس لم يحدث من قبل، منذ تولي 
ماســـيمليانو أليغري مهمة تدريب الفريق عام 
2014. وفاز اليوفي على ماملو السويدي بهدفني 

فـــي موســـمه األول، وانتصر على مانشســـتر 
ســـيتي في موســـمه الثاني، فيمـــا تعادل مع 
إشبيلية املوسم املاضي لتكون اخلسارة أمام 
برشـــلونة هي ســـابقة لم حتدث مـــن قبل مع 
الســـيدة العجوز حتت قيـــادة املدرب أليجري 

في افتتاح دور املجموعات بدوري األبطال. 
املـــرة األخيرة التي فشـــلت فيهـــا األندية 
اإليطاليـــة فـــي حتقيـــق الفوز خـــالل اجلولة 
األولـــى، كانت فـــي موســـم 2012-2013، ولكن 
النتائج كانـــت أفضل بتعـــادل يوفنتوس مع 
تشيلسي في لندن وتعادل امليالن مع أندرخلت 
في بروكســـل، وعدم خسارة أي منهما بعكس 
املوســـم احلالي الذي خســـر فيـــه يوفنتوس 
ونابولي، وتعـــادل روما علـــى ملعبه. أما في 
موســـم 1999-2000، والذي يعد البداية األسوأ 
لألنديـــة اإليطاليـــة، وخـــرج بارما مـــن الدور 
التمهيدي على يد رينجرز األســـكتلندي، فيما 
ســـقط امليالن والتســـيو وفيورنتينـــا في فخ 
التعـــادل في اجلولـــة األولى أمام تشيلســـي 

وليفركوزن وأرسنال على الترتيب.

} مدريــد – دافع الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
املديـــر الفني لنـــادي ريـــال مدريد اإلســـباني 
لكـــرة القـــدم، عن العبـــه الويلـــزي غاريث بيل 
الـــذي يتعرض النتقـــادات الذعة بســـبب أدائه 
الفنـــي املتراجـــع، مؤكـــدا أنـــه يـــراه يتطـــور 

في كل يوم. 
وقـــال زيدان عقب فوز ريال مدريد 3-0 على 
املتواضـــع أبويل نيقوســـيا القبرصي في دور 
املجموعات لبطولـــة دوري أبطال أوروبا ”بيل 
ميكنه اللعب في مراكز عدة، لقد بدأ في الناحية 
اليسرى، يستطيع اللعب في أي مركز في اجلزء 
األمامي، بعـــد إصابة دامت أربعة أشـــهر فهو 

يحتـــاج إلى مـــدة كافية ليتعافى بشـــكل كامل، 
ســـنرى غاريث بيل يتحسن شـــيئا فشيئا، أنا 

أراه يتحسن في كل يوم“.
وحتدث زيدان عـــن الفوز الذي حققه فريقه 
”لقـــد كان من الضروري حصد نقـــاط، لقد بدأنا 
البطولـــة بشـــغف، ال ميكـــن أن نكون ســـعداء 
بالشـــوط األول ولكن الشوط الثاني كان أفضل 
بكثيـــر، مـــن املهم دائمـــا أن تبدأ بشـــكل جيد 

واحلفاظ على نظافة الشباك“. 
وأضاف ”لم نبدأ بشـــكل جيد، وخاصة في 
ما يتعلق بإيقاع سير الكرة، ال ميكننا أن نكون 

سعداء، وفي النهاية حققنا نتيجة جيدة“.

} رومــا – يخطط إنتر ميالن لتحصني العبيه 
مـــن اهتمامات األنديـــة األوروبية الكبرى، في 
ظل ظهور الفريق مبســـتوى جيد في اجلوالت 
االفتتاحية للـــدوري اإليطالي. وذكرت صحف 
بريطانيـــة أن إنتر يســـعى لتمديـــد عقد قائد 
الفريـــق األرجنتيني ماورو إيـــكاردي وزيادة 
قيمة الشـــرط اجلزائـــي اخلاص بـــه، في ظل 
مطاردة ناديي مانشســـتر يونايتد وأرســـنال 

لالعب.
وينـــص عقـــد إيـــكاردي الذي جـــدده في 
أكتوبـــر املاضـــي علـــى وجود شـــرط جزائي 
بقيمة 100 مليون إســـترليني ألي فريق خارج 

الدوري اإليطالي، إال أنه بعد سوق االنتقاالت 
الصيفيـــة األخيرة، قـــرر النيراتـــزوري زيادة 

الشرط اجلزائي إلى 190 مليونا. 
وأوضحت الصحيفة أّن األفاعي يخشـــون 
محاوالت زوجة ووكيل أعمال إيكاردي، واندا، 
تســـويق الالعب ألحد فرق الدوري اإلنكليزي، 

ما قد يدفعه للرحيل. 
وسجل إيكاردي 24 هدفا املوسم املاضي في 
الدوري اإليطالي، كما عاد للمنتخب األرجنتيني 
في مباراتي أوروغواي وفنزويال في تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

في روسيا 2018.

} لنــدن - يرغـــب تشيلســـي حامـــل لقب بطل 
الـــدوري اإلنكليزي املمتاز في متابعة صحوته، 
عندما يستضيف أرسنال على ملعب ستامفورد 
بريدج في غرب العاصمة البريطانية في اجلولة 

اخلامسة األحد. 
وبعد سقوطه في اجلولة األولى على ملعبه 
أمام بيرنلي 2-3 في مباراة شـــهدت طرد قائده 
غـــاري كايهيـــل في ربـــع الســـاعة األول، جنح 
تشيلســـي في النهوض من كبوته وحقق ثالثة 
انتصارات متتالية بينهـــا واحد على توتنهام 
في عقر دار األخير. كما ضرب تشيلســـي بقوة 
في مســـتهل مشـــواره في دوري أبطال أوروبا 
بفوزه الســـاحق على كـــره بـــاخ األذربيجاني 
بســـتة أهداف. وكان مـــدرب البلـــوز اإليطالي 
أنطونيو كونتي أراح معظم العبي الصف األول 
في البطولة القارية اســـتعدادا للمواجهة ضد 

جاره اللندني.
وكان أرســـنال قـــد أحلق خســـارة قاســـية 
بتشيلســـي 3-0 في ســـبتمبر عـــام 2016 ليقوم 
كونتـــي بتغييـــر طريقة لعب فريقـــه واالعتماد 
على ثالثة مدافعني فـــي اخلط اخللفي بدال من 
أربعة قبل أن يقود فريقه إلى اللقب في موسمه 

األول معه. 
وأعرب كونتي عن ســـعادته بعد االنطالقة 
اإليجابية لفريقه في دوري أبطال أوروبا بقوله 
”كانت البداية رائعة وإيجابية، لقد سجلنا ستة 
أهـــداف ولم يدخل مرمانـــا أي هدف“. وأضاف 
”أردت منـــح الفرصة أمام ميتشـــي باتشـــواي 
وإندرياس كريستيانســـن وكانت رســـالتي في 
تلـــك املباراة بأنـــي أثق بجميـــع العبي فريقي 
ليـــس فقط من خالل الكالم بـــل أيضا من حيث 

التطبيق“.

إضافة مرتقبة

مـــن املتوقع أن يشـــارك أساســـيا في خط 
املقدمة ضد أرســـنال املهاجم اإلسباني ألفارو 
موراتا القادم هذا املوســـم من ريال مدريد وقد 
أبلـــى البالء احلســـن حتـــى اآلن، ورمبا تضم 
التشـــكيلة األساســـية البلجيكي إديـــن هازارد 

الـــذي يعـــود تدريجيـــا إلـــى املالعب وشـــارك 
احتياطيا في اآلونة األخيرة في صفوف فريقه 
ومنتخب بالده. أما أرسنال فاخلسارة ممنوعة 
عليه بعد ســـقوطه مرتني حتى اآلن أمام ستوك 
ســـيتي 0-1 وأمـــام ليفربـــول 0-4، وذلـــك ألن 
خسارة ثالثة قد تبعده مبكرا عن املنافسة على 
اللقـــب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004 عندما 

لم يتعرض ألي خسارة طوال املوسم.

سالح الثقة

يتسلح كل من مانشستر يونايتد ومانشستر 
سيتي بالثقة بعد البداية الرائعة له في املوسم 
احلالي حيث يقتســـمان الصدارة برصيد عشر 
نقاط لكل منهما بعـــد ثالثة انتصارات وتعادل 
واحد. كما تســـود الثقة قطبي مانشســـتر بعد 
فوز كليهما في بداية مسيرته بدور املجموعات 
لـــدوري األبطال منتصف هذا األســـبوع. ولكن 
مانشســـتر يونايتـــد قـــد يفتقد جهـــود جنمه 
الفرنســـي بول بوغبا، فـــي مباراته األحد أمام 
ضيفه إيفرتون، بســـبب اإلصابـــة في األربطة. 
وتشـــهد هـــذه املبـــاراة مواجهـــة خاصـــة بني 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو مهاجم مانشســـتر 

يونايتد وفريقه السابق إيفرتون.
وعانـــى إيفرتون كثيرا بعـــد رحيل لوكاكو 
فيما أكد الالعب أن تركيزه ســـينصب فقط في 
هذه املباراة على حتقيق فوز جديد ملانشســـتر 
يونايتـــد. وقـــال لوكاكـــو ”أحاول االســـتمرار 
فقط… املبـــاراة القادمة أمام إيفرتون. نســـعى 
لالستعداد بشكل رائع وحتقيق نتيجة أخرى“.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد 
الســـبت في إطار نفس املرحلـــة، ويأمل الفريق 
في مواصلة انتصاراته الكبيرة بعدما اكتســـح 
ليفربول بخماســـية نظيفة مطلع هذا األسبوع 
ضمـــن منافســـات املرحلـــة الرابعـــة بالدوري 
احمللـــي، ثم اكتســـح مضيفه فينـــورد روتردام 
الهولنـــدي برباعية نظيفة في بداية مســـيرته 

بدور املجموعات لدوري األبطال األوروبي. 
لن تكون مهمة مانشســـتر ســـيتي ســـهلة 
للغايـــة فـــي مواجهـــة واتفـــورد الـــذي ظهـــر 
مبســـتوى رائع في املوســـم احلالي حتى اآلن 
ويحتل حاليا املركـــز الرابع في جدول الدوري 
اإلنكليـــزي برصيـــد ثمانـــي نقـــاط. ويخوض 
واتفورد فعاليات املوسم احلالي مبنظور جديد 

حتت قيادة مديره الفني ماركو سيلفا. 
ويـــرى واتفورد أن خوض هذه املباراة بعد 
مشـــاركة مانشستر سيتي في دوري األبطال قد 

يكون فرصـــة جيدة لتفجيـــر املفاجأة وتوجيه 
صدمة ملانشســـتر ســـيتي. وقال داريل يامنات 
مدافـــع واتفـــورد ”أعتقد أننا نســـتطيع تهديد 
الكثير مـــن الفـــرق بطريقة لعبنا كمـــا ميكننا 
تقدمي موســـم رائع… نشعر بالتفاؤل مع حصد 
ثماني نقـــاط من أربع مباريـــات وتقدمي بداية 

رائعة هذا املوسم“. 
ويستضيف توتنهام فريق سوانزي سيتي 
األحد فيما يتطلع ليفربول إلى استعادة اتزانه 
بعد الهزمية الثقيلة 0-5 أمام مانشستر سيتي 
في املرحلة املاضية والتعادل 2-2 مع إشـــبيلية 
في دوري األبطال ليتغلـــب على ضيفه بيرنلي 
األحد. ويفتقـــد ليفربول في هذه املباراة جهود 

العبه الســـنغالي ســـاديو ماني الـــذي تعرض 
لعقوبة إيقـــاف لثالث مباريـــات بعد طرده في 
لقاء مانشســـتر ســـيتي. وقـــد تشـــهد املباراة 
املشـــاركة األولى للبرازيلي فيليب كوتينيو في 

التشكيلة األساسية لليفربول هذا املوسم. 
ويســـعى روي هودجســـون، الـــذي يتولى 
تدريـــب الفريق، إلـــى قيادة كريســـتال باالس 
لالبتعـــاد عن قاع جدول املســـابقة بالفوز على 
ســـاوثهامبتون. وفي باقي مباريـــات املرحلة، 
يلتقي بورمنوث مع برايتون في افتتاح املرحلة 
اجلمعـــة ويحل ويســـتهام ضيفا على ويســـت 
بروميتـــش ألبيون كما يلتقي هيدرســـفيلد مع 
ليتر سيتي ونيوكاسل مع ستوك سيتي األحد.

تشيلسي يبحث عن مواصلة صحوته عبر أرسنال في الدوري اإلنكليزي
[ مانشستر يونايتد يتسلح بالثقة في مواجهة إيفرتون  [ مهمة صعبة لمانشستر سيتي أمام واتفورد

تنطلق فعاليات املرحلة اخلامسة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم اجلمعة. وتشهد لقاءات 
قوية على غرار املواجهة التي ستجمع تشيلسي بأرسنال، في حني يتطلع قطبا مانشستر 

إلى احلفاظ على موقعيهما في صدارة الدوري.
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{لم أكن أرشـــح نفسي لتدريب بايرن، هذا أمر مناف تماما للحقيقة. لقد تضخم األمر بشكل لم 

أكن أقصده، أشعر باألسف ألن هذه التصريحات تسببت في بلبلة شديدة}.

جوليان ناجليسمان 
املدير الفني لنادي هوفينهامي األملاني

{بعد االضطرابات التي شـــهدها أولمبياد ريو 2016، يمكن للجنة األولمبية أن تشـــعر بالهدوء 

بفضل مشروعات أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024 ولوس أنجليس 2028}.

توماس باخ 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية

العبور ممنوع

توتنهام يستضيف سوانزي سيتي 

فيما يتطلع ليفربول إلى استعادة 

اتزانـــه بعـــد الهزيمـــة الثقيلة أمام 

مانشستر سيتي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أنفقت نوادي كرة القدم حول العالم 
4.71 مليار دوالر(3.95 مليار يورو) خالل 
سوق االنتقاالت الصيفية لهذا العام، أي 
ما يقارب كل ما أنفقته خالل سنة 2016، 

وذلك حسب تقرير صدر الخميس عن 
االتحاد الدولي للعبة (فيفا).

◄ يفاوض أتلتيكو مدريد حاليا 
تشيلسي إلنهاء صفقة التعاقد مع دييغو 

كوستا. الصفقة ربما تنتهي على 60 
مليون يورو وهناك مرونة من تشيلسي 

بعد عودة دييغو كوستا إلنكلترا 
والتدرب مع فريق الشباب على أمل أن 

يرحل عن الفريق.

◄ وجه األرجنتيني ليونيل ميسي 
أيقونة نادي برشلونة اإلسباني، نصيحة 

غالية لزميله في الفريق الكاتالوني 
باكو ألكاسير. ونصح ميسي اإلسباني 

ألكاسير بضرورة الرحيل عن القلعة 
الكتالونية في يناير المقبل.

◄ أكد المهاجم أدريان لوبيز أنه يريد 
التألق مع فريقه ديبورتيفو الكورونيا، 

حتى يعود من جديد لصفوف المنتخب 
اإلسباني والمشاركة في مونديال 

روسيا 2018.

◄ أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم 
األسطوري، معقل  أن ملعب ”بومبونيرا“ 

نادي بوكا جونيورز، سيستضيف مباراة 
المنتخب األول أمام بيرو في الخامس 

من أكتوبر في تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

◄ يبحث البريطاني لويس هاميلتون 
(مرسيدس) عن فوز ثالث على التوالي 
يبعده في صدارة ترتيب بطولة العالم 

للفورموال1-، عن غريمه األلماني 
سيباستيان فيتل (فيراري) في جائزة 

سنغافورة الكبرى، ضمن المرحلة 
الرابعة عشرة.

باختصار

مسار ناجح

محمد صالح يسير على درب عمالقة أبطال أوروبا

إنتر ميالن يستعد لتحصين إيكارديزيدان يؤكد ثقته في غاريث بيل

صالح سجل 4 أهداف مع ليفربول، 

إذ ســـجل أمام واتفورد وأرسنال في 

إنكلتـــرا وهوفنهايـــم إشـــبيلية في 

دوري األبطال

◄

كانتي: ال أشعر بأنني 

األفضل في إنكلترا

} لنــدن - رفض الفرنســـي نغولـــو كانتي 
العب نادي تشيلســـي اعتبار نفســـه أفضل 
العب في الدوري اإلنكليـــزي، رغم حصوله 
علـــى الجائـــزة الموســـم الماضـــي. وقال 
كانتـــي ”ال أشـــعر بأنني أفضـــل العب في 
البريمييرليـــغ، ورغـــم أننا قدمنا موســـما 
كبيـــرا العام الماضـــي وتوجنـــا بالدوري 

اإلنكليزي، لكن الموسم الحالي مختلف“.
وحصـــل كانتي على جائزة أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي الموسم الماضي، كما 
حصل أيضا على أعلى األصوات في جائزة 
النقاد الرياضيين. وتحدث كانتي عن صفقة 
داني درينكووتر بقوله ”لقد قضينا موسما 
جيدا للغاية معا في ليســـتر سيتي وحققنا 

سويا بطولة الدوري اإلنكليزي“.
 وأضـــاف ”أتطلـــع للعب بجـــواره، فقد 
حققنـــا الكثيـــر للثعالب ونتمنـــى أن نقدم 

مستوى أفضل رفقة البلوز“.

لورينتي: سعيد بالظهور 

األول مع توتنهام

المهاجـــم  أعـــرب   - توتنهــام (إنكلــرتا)    {
فيرنانـــدو لورينتـــي أنـــه ســـعيد لخـــوض 
الدقائـــق األولـــى له مـــع ناديـــه اإلنكليزي 
توتنهام، خالل مواجهة بوروسيا دورتموند 
في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وفي تصريحات أدلـــى بها بعد المباراة 
التي فاز بها توتنهام 1-3، قال لورينتي ”أنا 
ســـعيد للغاية لخوض الدقائق األولى لي مع 

الفريق، فقد كنت أتوق لذلك“.
وتابع ”اإلعداد للموســـم الجديد لم يكن 
سهال بســـبب اإلصابة والكســـر في الذراع، 
ولكنني أتحسن شيئا فشيئا“. وكان لورينتي 
(32 عاما) قد بات في 31 أغســـطس الماضي، 
آخر وخامس العب يعزز به توتنهام صفوفه، 
لينضم لـــه قادما من ســـوانزي رغم أنه كان 

لديه عرض لالنتقال إلى تشيلسي.
أن  إلـــى  اإلســـباني  المهاجـــم  وأشـــار 
”توتنهـــام فريـــق رائـــع ومشـــروعه مثيـــر 
لإلعجـــاب“، لكنه نـــوه ”أعتقـــد أن الوضع 
يالئمني هنا في توتنهام. أتوق ألن أســـاهم 
مع الفريـــق وأتمنى أن أتمكن من تســـجيل 

أهداف كثيرة“.
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} نيويورك – ألبس مصمم األزياء المخضرم 
مايكل كــــورس عارضاته عمامــــات ومالبس 
بألوان زاهية خــــالل عرض مجموعته لربيع 

2018 ذات الطابع العربي.
وأقيــــم العرض، وهو مــــن أهم العروض 
التــــي كانــــت مرتقبــــة فــــي أســــبوع أزيــــاء 
نيويــــورك، في بــــارك افنيو ارمــــوري حيث 
اختالــــت العارضات في صمت على ممشــــى 

صغير.
وجلست عارضة األزياء الشهيرة السابقة 
ســــيندي كروفورد فــــي الصــــف األمامي في 
حين شاركت ابنتها كايا جيربر في العرض. 
ومن بين المشــــاهير الحاضريــــن المغنيتان 
نيكي ميناج وكورتني لــــوف والممثلة ديانا 

أغرون.
مالبــــس  الشــــهير  المصمــــم  وعــــرض 
مستوحاة من أجواء ”ألف ليلة وليلة“ بينها 
ســــراويل بأرجل واســــعة للنهــــار وقمصان 
مرحة وفســــاتين منقوشــــة. وأكمل المشهد 

بصنادل مرصعة باألحجار والحلّي.
وأطلــــق كورس علــــى إطاللــــة عارضاته 
عنوان ”الســــحر الحافي“. وقــــال ”ال أفضل 
العــــري الصريــــح بحيــــث حين تتحــــرك قد 
ينكشــــف القليــــل… أعتقــــد أن هــــذا العــــري 
المســــترق يثيــــر اهتمامي أكثر مــــن العري 

الواضح“.
وعمــــد المصمــــم األميركي إلى تســــليط 
الضــــوء على مســــألة التنــــّوع والشــــمولية 
التي تنتشــــر اليوم في عالم األزياء، فاختار 
العارضة الممتلئة األبرز آشــــلي غراهام كما 
تمايلت كارولين مورفي مشــــرقة في فســــتان 
يفيــــض بأناقة الشــــاطئ وحملت فــــي يدها 
غطاء مطابقًا باللون الزهري وحقيبة ضخمة 

من القش.
وارتدت العارضة الشهيرة كيندال جينر 
رداء أصفر اللون من عدة قطع تشمل سرواال 
منقوشــــا بالزهور مع سترة ضيقة ذات ياقة 
عالية، في حين ارتدت العارضة جيجي حديد 

معطفا كبيرا ورابطة رأس برتقالية تنســــاب 
علــــى كتفيها. وظهرت شــــقيقتها بيال حديد 
كذلــــك على الممشــــى مرتدية حلــــة باللونين 

األبيض واألسود.
يذكــــر أن عــــرض كــــورس كان األخير في 

أسبوع الموضة بنيويورك.
ونقــــل كــــورس الحضور فــــي المجموعة 
الجديدة إلى شواطئ رملّية ساحرة وحالمة. 
والشــــورت،  الترانشــــكوت،  قطــــع  وتأتــــي 
والكنــــزات الناعمــــة والقمصــــان الضخمــــة 
بإطــــالالت مختلفة تســــّهل االنتقــــال بأناقة 
ونفحة منعشــــة من موضــــة النهار إلى أزياء 

الليل.
وتعد الحياة بالنسبة إلى مصمم األزياء 
كورس ”شــــاطئا حتى في مدينة نيويورك“. 
وعبــــرت مجموعــــة المصمم الشــــهير لربيع 
2018 عن هذه الفلســــفة، حيث برع كورس في 
ابتكار تصاميم تحاكي كل امرأة سواء كانت 
تحّب اإلطالالت البســــيطة أو تفّضل أسلوبا 
يلفت النظــــر، في عملها أو عند الخروج ليال 
أو حّتى فــــي لحظات االســــتجمام في عطلة 

خاصة.
كما طبع في مجموعتــــه الجديدة للربيع 
القادم، كل قطعة بروح البحر وخّيمت أجواء 

الشاطئ على ابتكاراته.
وتحــــّول العرض إلــــى إبداعــــات تزّينت 
بنقشات شجرة النخل في ظالل من الباستيل 
المنعشــــة، مــــن الفســــاتين المطّبعة ولباس 
الســــارونغ إلــــى تصاميم فريدة نّســــقها مع 

سترات باليزر ضخمة.
كما قّدم المصّمــــم األميركي لوحة ألوان 
باستيل شــــّكلت ظالل الموســــم الجديد قبل 
أن ينتقــــل إلى درجــــات الكحلــــّي والرمادي 

واألسود.
وقد عرض المصمم مجموعة من السترات 
الواقية من المطــــر والتنورات بألوان زاهية 
في الحدث نصف الســــنوي الذي يشارك فيه 

أكثر من 100 مصمم.

قدم مصمم األزياء املخضرم مايكل كورس في اختتام أســــــبوع املوضة بنيويورك أزياء 
مســــــتوحاة من عالم ألف ليلة وليلة، حتت اسم ”السحر احلافي“ لربيع ٢٠١٨، وشهدت 

عروضه حضورا لبعض املشاهير بالصفوف األولى.

ذوق عربي أصيل

} لنــدن – يبرز أحدث عمل لرســـام الغرافيتي 
البريطاني بانكســـي، والـــذي يصور طائرات 
بدون طيار عســـكرية تدمر رســـم طفلة، ضمن 
معرض فني مناهـــض للحرب في لندن يحتج 
علـــى واحـــد من أكبـــر معارض األســـلحة في 
العالـــم يجـــري تنظيمـــه هـــذا األســـبوع في 

العاصمة البريطانية.
ويصور الرسم 
الذي يحمل اســـم 
درون  ”سيفيليان 
ســـترايك“ ثـــالث 

طائرات بدون طيار 
صور  فـــوق  تحلق 

رسم بخط بسيط لمنزل مدمر بينما تنظر فتاة 
صغيرة وحيوان أسرتها األليف في رعب.

وقال ســـام والتون أحد منظمي المعرض 
الفني ”من الواضح أن بانكســـي يقدم انتقادا 
للمعرض الصناعي العسكري على تدمير رسم 

طفلة جميلة عمدا“.
وسيجري عرض العمل للبيع في مزاد وقد 
حدد بانكسي عشـــرة جنيهات استرلينية (13 
دوالرا) أقل سعر للرسم. وتدعم المزاد جماعة 
”حملـــة مناهضة تجـــارة األســـلحة“ وجمعية 

حقوق اإلنسان (ريبريف).
ونظم المعرض الفني بشرق لندن ردا على 
المعرض الدولي لمعدات الدفاع واألمن 2017.

} واشــنطن – قضت محكمة أميركية بســـجن 
قطب صناعة األدوية السابق، مارتن شكريلي، 
بســـبب عرضه على فيسبوك 5 آالف دوالر لمن 
يحضر خصلـــة من شـــعر وزيـــرة الخارجية 

السابقة هيالري كلينتون.
وذكرت وسائل إعالم أميركية أنه تم سجن 
شكريلي، مؤخرا، بعد أن اعتبره قاض اتحادي 
”تهديدا للمجتمع“  ورفض اإلفراج عنه بكفالة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن شكريلي 
الـــذي كان ينتظـــر صـــدور حكم بعـــد إدانته 
الشـــهر الماضي بتهمة االحتيال في التعامل 
بـــاألوراق المالية، قد ُاعُتِبـــر تهديدا للمجتمع 
ألنه عرض أمواال مقابل قطع خصلة من شـــعر 

وزيرة الخارجية األميركية الســـابقة هيالري 
كلينتون.

وكان شـــكريلي قد عرض في منشور سابق 
له على موقـــع التواصل االجتماعي فيســـبوك 
مكافأة قدرها خمســـة آالف دوالر ألي شـــخص 
يتمكـــن من ”أخـــذ خصلة من شـــعر“ كلينتون 

أثناء جولة لترويج كتاب جديد لها.
واكتسب شكريلي سمعة سيئة، وكان يطلق 
عليه ”الرجل األكثر كراهية في أميركا“ من قبل 
وســـائل اإلعالم في عام 2015 عندما رفع ســـعر 
دواء ”دارابريم“، الذي يستخدم لعالج العدوى 
لدى مرضى فيروس نقص المناعة المكتســـبة، 
من 13.50 دوالرا إلى 750 دوالرا للقرص الواحد.

خصلة من شعر كلينتون تسجن رجالالغرافيتي يحتج على معرض لألسلحة

} بكيــن – أقدمت شابة صينية على القيام 
بتجربة فريدة من نوعها، حيث قامت بطهو 
دجاجة كاملة على ســـطح مكتبها بطريقة 
غيـــر تقليدية، مثبتة أن وجبة الغذاء خالل 

أيام العمل قد يكون لها طعم آخر.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
قامت ياه -موظفة (22 عاما)- باســـتخدام 
األدوات المكتبيـــة إلتمام عملية الطهو في 

تشـــنغدو، حيـــث قامت بتقطيـــع الخضروات 
بواســـطة بطاقـــة االئتمـــان بعـــد أن نظفتها 

بواسطة منديل تنظيفا جيدا.
وأظهـــر مقطع الفيديو الـــذي قامت الفتاة 
بتســـجيله خالل عمليـــة الطهـــو، كيف قامت 
بوضع كيس من البالستيك فوق رأسها خالل 
تقطيع البصـــل، وكيفية تجهيزها وحشـــوها 
للدجاجـــة قبل طبخها. ولـــم يتوقف األمر عند 

ذلك؛ إذ أشـــعلت النـــار بطريقة غيـــر تقليدية 
اعتمـــدت فيها علـــى أص كبيـــر وفحم وطالء 

أظافر، وقامت بتحميص الدجاجة.
ويذكر أنها ليست المرة األولى التي تجري 
فيها هذه الصينية تجربة الطبخ بأدوات غير 
تقليديـــة، إذ قامت في فبراير الماضي بنشـــر 
فيديو يظهرها وهي تشـــوي قطعا من اللحوم 

باستخدام المكواة.

صينية تطهو دجاجة على طاولة العمل

} فـــي كتابها ”التواصل رغـــم اختالفاتنا“ 
تشـــرح العاملة األميركية ســـوزان ديلينجر 
كيـــف أنها متكنت من ابتـــكار نظام لتحليل 
منط االتصاالت البشرية على أساس خمسة 
أشكال هندسية بسيطة. هي املثلث واملربع 

والدائرة واملستطيل واخلط املتعرج.
طبقت ديلينجر نظامهـــا هذا على أكثر 
من مليون إنســـان في أنحـــاء العالم، وهي 
تعتقد أن اختيارك لشـــكل هندســـي من بني 
تلك األشـــكال يشـــير إلى منط شـــخصيتك. 
ومن خالل ذلك الشـــكل تستطيع هي أن تلج 
إلى عاملك اخلـــاص، حيث املعتقدات والقيم 

واالجتاهات والسلوك.
فصاحـــب املربـــع عنيد متحفـــظ، يضع 
تركيزه التام على النظام. وهو واقعي يضع 
العواطف واألفكار التجريدية تاليا، معتمدًا 

على التحليل في شؤونه كلها.
أما الرجل املثلث، فحاسم جسور. يرغب 
في الظهور محقـــًا ”مهما كان الثمن“. وهو 

غالبًا ما يفوز مبا يريد.
اإلنســـان املســـتطيل مختلـــف كليًا عن 
املربـــع واملثلـــث، فهـــو يعاني مـــن انعدام 
التوازن. سلوكه غير متسق وال ميكن التنبؤ 
به. شـــكاك يفّكر كثيـــرا وينتظر أشـــياء ال 
يعرف عنها شـــيئًا. يعاني صراعات داخلية 

في أعماقه.
املـــرأة الدائـــرة ودودة محبـــة. حتى أن 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من املشـــاكل 
الشـــخصية ينجذبـــون تلقائيا إلى البشـــر 
الدوائـــر الذيـــن ال يحبون الرســـميات وال 

يشعرون بالقلق.
بقي اخلط املتعرج، وهذا إنسان متقلب 
ال يفهـــم العالم والوجود، يفكر باالحتماالت 
ويســـتعمل ”لـــو“ كثيرا. يضـــع اخلطط كل 
مرة، وقد ال ينفذها بل يغيرها من جديد، مع 
أنه يستعمل النصف األمين من الدماغ، أي 
أنه ال يحلل البيانـــات وال يعالج املعلومات 
وال هـــم يحزنون، بل يتخيـــل فقط. غير أنه 
مبدٌع قلـــق. لكن املعلم الصغيـــر الكبير في 
التفاعل ما بني العناصـــر، والصانع املاهر 
للهندســـة اجلماعية التي نعاني جميعًا من 
فقدانها في املجتمعات شرقًا وغربًا، اختار 

شكًال آخر.
 اختار النحل الشـــكل السداسي إلنشاء 
خليتـــه ألنه اعتقد أن املســـدس هو الكمال. 
ويومًا مـــا كتب عنه ”باباس اإلســـكندرية“ 
وهو عالـــم يوناني عاش فـــي القرن الرابع 
امليـــالدي، مفترضـــا أن النحـــل جلـــأ إلـــى 
املســـدس فقـــط من أجـــل توفير اســـتهالك 
الشـــمع. وقد سخر الناس أكثر من ألف عام 
من باباس، حتى جاء توماس هايلز أســـتاذ 
الرياضيات في جامعة ميتشـــيغن، ليكشف 
في العـــام 1999 عن برهانه العلمي لفرضية 

باباس. 
عملية بنـــاء اخللية السداســـية عملية 
فائقة الدقة، فكل واحـــدة من هذه اخلاليا-
الغرف بســـماكة 0.1 من امليلليمتر وبهامش 
خطأ 0.002 من امليلليمتر. بأضالع متساوية 
متامًا تلتقـــي عند زاوية قدرهـــا 120 درجة 

لتصنع الهكساغون املثالي.
املســـدس ذو العناصر الســـتة؛ احلركة، 
االســـتقرار، النظـــام، التـــي يضـــاف إليها 
الثبـــات مقابـــل احلركـــة والتطـــور مقابل 
االستقرار والطاقة (الفوضى) مقابل النظام.
تبرهن على هذا زهرة سداسية محفورة 
علـــى لوحة فـــي متحف الشـــرق القدمي في 
برلني تعـــود إلى احلضارة الســـومرية في 

العام 3500 قبل امليالد وقبل اجلميع.

صباح العرب

مسدسات غير قاتلة

إبراهيم الجبين

أزياء {ألف ليلة وليلة} في أسبوع الموضة بنيويورك

جينفر لوبيز تعثر 
على الحب الحقيقي

} لوس أنجليــس – قالت المغنية جينفر 
لوبيـــز إنها أخيـــرا عثرت علـــى الحب 

الحقيقي.
ونقلـــت مجلـــة هوال اإلســـبانية في 
نســـختها التي تصدر باللغة اإلنكليزية 
عـــن لوبيـــز القول ”إننـــي أعيش عالقة 
جيدة، أشـــعر بأنني أستطيع أن أقول 

ذلك ألول مرة“.
وكانت تقاريـــر قد ذكرت أن لوبيز 
(48 عاما) بدأت تواعد العب البيسبول 
المتقاعد أليكس رودريغيز في مارس 
الماضي، وبعد ذلك ظهر االثنان معا 

علنيا وأصبحا ال يفترقان.
وأضافـــت لوبيـــز ”األمر ليس 
كأنني لم أعش عالقـــات جيدة من 
قبل، ولكن هذه أول عالقة لي أشعر 
فيها أن كال منا يجعل اآلخر أفضل“.

بعضنـــا  نكمـــل  ”نحـــن  وأوضحـــت 
البعض، وهناك حب نقي وحقيقي بيننا“.

ويشـــار إلى أن لوبيز لديها تـــوأم؛ إيما 
وماكس، من زوجها المغنـــي مارك انتوني. 
كما أن أليكس لديه ابنتان هما ايال وناتاشا.

ووصفـــت لوبيز هذه الفتـــرة من حياتها 
بـ”العهد الذهبي“، قائلة ”إنني أصبحت أكثر 
إشـــراقا، لقد أصبحت أفضل كإنسانة وابنة 

وأم وصديقة وشريكة“.

–بكيــن– {
بتجربة فر
دجاجة كام
غيـــر تقليد
أيام العمل
ووفقا
قامت ياه
األدوات ال

معرض فني مناهـــض للحرب في لندن يحتج 
علـــى واحـــد من أكبـــر معارض األســـلحة في
لعالـــم يجـــري تنظيمـــه هـــذا األســـبوع في 

لعاصمة البريطانية.
ويصور الرسم 
لذي يحمل اســـم 
درون  ”سيفيليان 
ثـــالث  ســـترايك“

طائرات بدون طيار 
صور  فـــوق  تحلق 

”من الو الفني
للمعرض الصن
طفلة جميلة ع
وسيجري
حدد بانكسي
دوالرا) أقل سع
”حملـــة مناهض
حقوق اإلنسان
ونظم المع
المعرض الدو

جين
على
} لوس أن
لوبيـــز إن
الحقيقي.
ونقلـــ
نســـختها
عـــن لوبي
جيدة، أش
ذلك ألول
وكان
(48 عام
المتقاع
الماض
علنيا
و
كأنني
قبل،
فيها أن
وأوضح
البعض، وهناك
ويشـــار إل
وماكس، من ز
كما أن أليكس
ووصفـــت
بـ”العهد الذهب
إشـــراقا، لقد أ
وأم وصديقة و
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