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} أربيل – نسف رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني كل التوقعات بشأن تأجيل استفتاء 
اســـتقالل إقليم كردســـتان العراق، مؤكدا أن 
االستفتاء ســـيجرى في موعده، وأن العروض 
املطروحة حتى اآلن ليســـت بديال لالستفتاء، 
في إشـــارة إلى عرض أميركي بريطاني يغري 
رئيس اإلقليم باتفاق مع احلكومة املركزية في 
بغداد مبزايا كبرى تتعلق بالترفيع في موازنة 
اإلقليـــم، ومنابـــه من عائـــدات النفـــط، مقابل 

إرجاء االستفتاء.
التحذيـــرات  متحديـــا  البارزانـــي  وقـــال 
اإلقليميـــة والدوليـــة خالل جتمـــع جماهيري 
في منطقة العمادية مبحافظة دهوك ”ال يوجد 
بديل الســـتفتاء اســـتقالل كردســـتان ولن يتم 
تأجيله، وإن االنتظار أخطر من املجازفة التي 
نقوم بها اآلن“، في إشارة إلى موعد االستفتاء 

في 25 سبتمبر احلالي.
واتهم رئيس إقليم كردستان حكومة بغداد 
بأنها ال ترضى بالشـــراكة ”ونحن لن نقبل أن 
نكون خدما لهم“، مضيفا ”لن نتفاوض للحظة 
واحدة حول حدود كردســـتان، وليســـت هناك 

دولة متنحنا االستقالل كهدية“.
وتهكـــم البارزانـــي على قـــرارات مجلس 
النواب العراقي بشأن رفض االستفتاء وإقالة 
محافـــظ كركوك جنـــم الدين كـــرمي، بقوله ”ال 
تتعبوا أنفســـكم فالقـــرارات التي تصدرونها، 

لن تصل كردستان“.
وجـــاء كالم البارزاني بعد يـــوم واحد من 
حتذير هـــادي العامري، األمـــني العام ملنظمة 
”بدر“ املنضوية في احلشـــد الشـــعبي، من أن 
اســـتفتاء إقليم كردســـتان قد يجّر إلى ”حرب 

أهلية“.
وعكســـت النقاشات التي شـــهدتها جلسة 
البرملان الكردي مســـاء اجلمعـــة، والتي غاب 
عنها كل من كتلة التغيير واجلماعة اإلسالمية، 

مزاجا كرديا عاما للمضي نحو االستفتاء.
وعلمت ”العرب“ أن األطراف التي حضرت 
اجللســـة اتفقت على التصويت على قرار للرد 
على قرار البرملان العراقي الرافض لالستفتاء 
إجـــراء  قـــرار  ســـيدعمون  وأنهـــم  الكـــردي، 
االستفتاء في اإلقليم وجميع املناطق املتنازع 

عليها.

وأوصـــى البرملـــان مفوضيـــة انتخابـــات 
اإلقليم بإجراء االســـتفتاء فـــي موعده احملدد 

أواخر الشهر اجلاري.
وتقـــود حركـــة التغيير الكتلـــة املعارضة 
لالســـتفتاء داخل البرملان الكردي بـ24 مقعدا، 
ومعهـــا اجلماعـــة اإلســـالمية التـــي أعلنـــت 
بدورها عن مقاطعة جلســـة األمس بـ6 مقاعد، 
واحلركة اآلشـــورية مبقعديـــن، باإلضافة إلى 
أبناء النهرين، واجلبهة التركمانية مبقعد لكل 

واحدة منهما.
ويقود اجلهة املقابلة الداعمة لالســـتفتاء 
(حـــزب  الكردســـتاني  الدميقراطـــي  مـــن  كل 
البارزاني) بـ38 نائبا، واالحتاد الوطني (حزب 
الطالبانـــي) بــــ18 نائبا تغيب ســـتة منهم عن 
جلسة األمس، باإلضافة إلى االحتاد اإلسالمي 

بـ10 نواب، واألقليات بـ11 نائبا.
وفي رد مباشر على تصريحات البارزاني، 
جـــدد الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
التأكيـــد على أن قـــرار إقليم كردســـتان بعدم 

تأجيل االستفتاء "خاطئ جدا". 

وكانت التوقعات تشـــير إلى أن البارزاني 
بـــات قريبا من احلصول على ضمانات دولية، 
تشـــترك في تقدميها األمم املتحدة، والواليات 
املتحدة وبريطانيا، لتنفيذ اتفاق مع احلكومة 
االحتاديـــة فـــي بغـــداد بشـــأن حقـــوق إقليم 
كردســـتان مقابل تخلي القيـــادات الكردية عن 

متسكها باالستقالل.
وذكرت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“، أن 
رئيس اإلقليم تلقى تعهدات قوى جدية بشـــأن 
تقاســـم عائدات النفط، ورواتب موظفي إقليم 
كردستان، وتســـليح قوات البيشمركة التابعة 

إلقليم كردستان، وقضايا خالفية أخرى.
وقال قيادي بارز في حركة التغيير الكردية 
لـ“العـــرب“ إن ”البارزانـــي لم يطلـــع أحدا من 
شركائه الكرد حتى اآلن على مضمون املقترح 

الدولي الذي تسلمه، لقاء التأجيل“.
وبقي برملان كردستان، معطال طيلة عامني، 
بســـبب خالف بشـــأن املدة القانونيـــة لوالية 
البارزانـــي كرئيـــس لإلقليم، ولكـــن احلزبني 
الكرديني الرئيســـيني قررا بعث الروح مجددا 

في املجلس التشريعي اإلقليمي، مع تزايد حدة 
اخلالف بني أربيل وبغداد، بشأن االستفتاء.

ويقول مراقبون، إن حزب البارزاني ال يريد 
أن حتترق ورقة االســـتفتاء، من دون احلصول 

على ثمن كبير مقابل ذلك.
ويضيف هؤالء، أن البارزاني، حتت ضغط 
االســـتفتاء، رمبـــا ينتـــزع اتفاقا مـــن بغداد، 
برعاية دول كبرى، يضمن حصول اإلقليم على 

وضع شبه كنفيدرالي.
وبالرغم من أن البارزاني، أعلن اخلميس، 
أن ”الشـــراكة مع بغداد انتهت“، إال أن ساسة 
ومراقبـــني يقولون إن ”كردســـتان باتت أقرب 

إلى بدء تفاوض جدي مع بغداد اآلن“.
واتخذت بغـــداد إجراءات حادة إزاء نوايا 
االنفصال الكردي. وصـــوت البرملان العراقي، 
االثنـــني، على رفض االســـتفتاء، ملزما رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، باتخـــاذ مـــا يلزم 
حلفظ وحـــدة العراق. قبل أن يعود، اخلميس، 
ويصـــوت على إقالة محافظ كركوك جنم الدين 

كرمي، ملوافقته على االنخراط في االستفتاء.
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} صنعــاء - قـــرر الرئيـــس اليمني الســـابق 
علـــي عبدالله صالح االنحناء أمـــام العاصفة 
احلوثية واالمتناع عن أي نشاطات اجتماعية 
على أن ميثله في مناســـبات العـــزاء وغيرها 
األمـــني العام حلـــزب املؤمتر الشـــعبي عارف 

الزوكا.
وفســـرت مصادر سياســـية مينية خطوة 
علي عبدالله صالح بالرغبة في احملافظة على 
حياتـــه بعدما بلغته أنباء عـــن نّية احلوثيني 
(أنصار اللـــه) التخّلص منه جســـديا تصفية 

حلسابات قدمية معه.
واعتبـــرت املصـــادر اخلطـــوة التـــي أقدم 
عليها الرئيس السابق بأنها نتيجة ممارسات 
حوثية ترفض أي شراكة بالسلطة في صنعاء.
وكان أفضل تعبير عن ذلك، بلوغ اخلطاب 
احلوثي درجـــة التحدي لدول اخلليج العربية 
وتهديدهـــا بالصواريـــخ فـــي وقـــت ال يـــزال 
الرئيـــس الســـابق يراهن علـــى الوصول إلى 

تسوية سياسية.

وقالت املصـــادر إن تفّرد احلوثيني بالقرار 
القائمة بينهم  السياسي جعل من ”الشـــراكة“ 

وبني املؤمتر الشعبي غير ذات معنى.
وترافـــق هـــذا التفـــّرد مع خطة عســـكرية 
وأمنيـــة محكمـــة قضـــت بتطويـــق ”اللجـــان 
الشـــعبية“ التابعـــة للحوثيـــني لألحياء التي 
يتنقـــل فيها علي عبدالله صالح وأفراد عائلته 
وإقامـــة حواجز ثابتـــة وأخرى طّيـــارة فيها 

ووضعهم حتت املراقبة الدائمة.
وفـــي خطـــوة وصفـــت باملفاجئـــة وغيـــر 
املتوقعة كشـــف صالح عن نقل كافة أنشـــطته 
االجتماعيـــة إلـــى األمني العـــام حلزبه عارف 
الزوكا ليمثله شـــخصيا في كافة املناســـبات 

االجتماعية املختلفة.
وجاء إعـــالن صالح عن هـــذا القرار عقب 
ساعات من لقاء جمعه بزعيم اجلماعة احلوثية 
عبدامللـــك احلوثي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
بني صنعـــاء وصعدة، وتســـرب معلومات عن 
توصـــل الطرفني إلى اتفاق غيـــر معلن إلنهاء 
األزمـــة التـــي ســـادت العالقة بـــني احلوثيني 

وحزب املؤمتر.

وترافق هذا اإلعالن املثير للجدل مع إعالن 
مشـــابه ألحـــد املقربني مـــن الرئيس الســـابق 
ومستشـــاره اإلعالمـــي نبيل الصوفـــي الذي 
كشـــف عن اجتماع جمع قيـــادات إعالمية من 
حـــزب املؤمتـــر معروفة بانتقادهـــا للحوثيني 
وقيـــادات حوثيـــة وأخـــرى من حـــزب صالح 
وحملت في طياتها تهديدا غير مسبوق جتاه 
كل من ينتقد احلوثيني، وهو ما دفع الصوفي 

لإلعالن عن توقفه عن الكتابة السياسية.
تعرض الرئيس  ورجحت مصادر ”العرب“ 
الســـابق وحزبه لتهديدات مباشـــرة من زعيم 
اجلماعـــة احلوثية، وتخييـــره بني االحتجاب 
عـــن املشـــهد أو التعرض لعواقـــب وخيمة قد 

تطال حياته وحياة أسرته وقيادات حزبه.
ويستغرب احمللل السياسي اليمني فارس 
البيـــل إقدام صالـــح على هـــذه اخلطوة التي 
تتناقض مع شـــخصيته وخصوصا أنه تعود 
علـــى املشـــاركة الشـــعبية واعتمـــد على هذه 

الوسيلة طيلة تاريخه.
ويشـــير البيل في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن نشاط صالح االجتماعي والظهور اإلعالمي 

يســـبب إزعاجـــا للحوثيني، ألنـــه يظهره كمن 
ميســـك بكل اخليـــوط وصاحب القـــرار، لذلك 
يبدو أنهم أبلغوه بهذا األمر في إطار تفاهمات 

متبادلة في محاولة لتهدئة اخلالف بينهما.
وأضاف ”تبدو تنازالت صالح وإن لم تكن 
بطريقة مباشـــرة، كأنها تأتي في إطار شعوره 
باحلصـــار والتضييق ومناورتـــه إلطالة أمد 
التحالف مـــع احلوثيني رغم كل األضرار التي 

تصيبه جراء ذلك“.
ويذهـــب احمللـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى إلـــى أن صالح دخل مرحلة الشـــك 
بكل من حوله بعد أنباء عن اختراق احلوثيني 
لشـــخصيات قريبة جدا منـــه، وأن ذلك يقوده 
حتما إلى العزلة والعودة إلى تشديد إجراءات 
التخفـــي، وخصوصا أن هـــذا االختراق وارد 
بشكل كبير منذ سيطرة احلوثيني على أجهزة 

االستخبارات وخاصة جهاز األمن القومي.
وقـــال ”واضـــح أن الشـــراكة بـــني صالح 
واحلوثيـــني فـــي آخـــر أيامهـــا وأن انتهاءها 
معناه محاولة التخلص من الرئيس الســـابق 
خاصة أنه لم يعد ميلك ما يقدمه من تنازالت“.

صالح ينحني لعاصفة الحوثيين ويقرر االختفاء حفاظا على حياته

} برلــني – يجـــري أمير قطر الشـــيخ متيم بن 
حمد آل ثاني جولة أوروبية في محاولة إلقناع 
أملانيـــا وفرنســـا بوجهة النظـــر القطرية إزاء 
املقاطعـــة املفروضة عليها من قبل الســـعودية 
ومصر واإلمـــارات والبحرين، بعدما لم تفض 
جوالت مكثفة لوزير اخلارجية الشـــيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني إلى نتائج تذكر.
القيـــام  إلـــى  متيـــم  الشـــيخ  واضطـــر 
بنفســـه مبهـــام وزيـــر اخلارجيـــة واملوظفني 
الدبلوماسيني، الذين على ما يبدو لم يتمكنوا 
مـــن حتريك املياه الراكدة في املوقف الســـلبي 

الشائع في الغرب إزاء وجهة النظر القطرية.
ويقول مراقبون إن قيام الشيخ متيم بهذه 
اجلولـــة يعكس يقينا قطريا بـــأن مقاربة دول 
املقاطعة تشـــهد زخما دوليـــا متصاعدا، بعد 
مرور أكثر من 100 يوم على اندالع األزمة، وأن 
هـــذا الزخم يقتـــرب من أن يترجـــم في صورة 

ضغوط دولية على قطر.
وبعـــد انعقـــاد مؤمتـــر املعارضـــة األول، 
اخلميس، في لندن، بـــات واضحا أن الضغط 
على قطر يأخذ مع الوقت مســـارا مزدوجا، عن 
طريق احلكومـــات، من خالل جتاهل املبادرات 
القطرية، وعدم التورط في وســـاطة في األزمة 

تخدم وجهة نظر الدوحة.
أّما اجلانب اآلخر من نفس املســـار فيتمثل 
فـــي انخـــراط جمعيـــات أهليـــة وسياســـيني 
وصحافيني ومنظمـــات دولية في نقاش حول 
دور قطر ودعمها للجماعات اإلرهابية، وتأثير 

ذلك على استقرار الشرق األوسط.
وبرلني هي احملطة الثانية جلولة أمير قطر 
األوروبية، التي بدأها اخلميس في تركيا على 
أن يستكملها في فرنسا، في أول رحلة خارجية 

له منذ اندالع األزمة في يونيو املاضي.
وقالت املستشـــارة األملانية أجنيال ميركل 
في مؤمتر صحافي مع أمير قطر ”نشعر بقلق 
حيال حقيقة أنه بعد مـــرور 100 يوم على بدء 
األزمة ال يوجد حل في األفق“، مضيفة ”ناقشنا 
ضـــرورة أن جتلس كل األطـــراف حول طاولة 

واحدة في أقرب وقت ممكن“.
وشـــددت ميركل على دعم بالدها للوساطة 
الكويتية في األزمة، ولوساطة أخرى أميركية، 
لكنهـــا رأت أن هـــذه اجلهود يجب أن تســـير 
بعيـــدا عـــن األضواء مـــن أجل الوصـــول إلى 

تسوية ”حتفظ ماء وجه اجلميع“.
وتغلـــق وجهة النظر األملانيـــة الباب أمام 
محـــاوالت قطـــر الدؤوبة لتحويـــل األزمة من 
طابعهـــا اإلقليمي، كـــي تصبح أزمـــة دولية، 

متكنها من اخلروج بصورة الضحية.

أمير قطر يضطر لممارسة 
مهام وزير خارجية

هادي العامري
استفتاء إقليم 

كردستان قد يجر
إلى حرب أهلية

استفتاء يفتح الباب على كل االحتماالت

مكاسب املرأة التونسية تثير جدال بني العربتهدئة املعركة الكالمية بني الحريري وحزب الله
ص ١٩
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ترامب يرفع مستوى التشدد حيال إيران
ص ٦ 
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} بريوت  - كشـــفت األيـــام األخيرة أن ال أحد 
في لبنـــان يرغب فـــي خروج األزمـــة الداخلية 
املســـتجدة عن مســـارها، وأن احلرب الكالمية 
التي أعقبـــت العمليات العســـكرية في املنطقة 
احلدودية مع ســـوريا ليست سوى عاصفة في 

فنجان.
وشهدت الساحة اللبنانية عودة للهدوء بعد 
مناوشات دارت بني حزب الله وخصومه الذين 
اتهموه بســـرقة انتصار اجليـــش في اجلرود، 

وبعقد صفقة مشبوهة مع تنظيم داعش.
ولكن العاصفة ســـرعان ما انكفأت، وســـط 
رســـائل إيجابيـــة تبادلها الطرفان تشـــير إلى 
رغبة مشـــتركة لدوافع مختلفـــة في العودة إلى 
سياســـة ربـــط النزاع التي شـــكلت علـــى مدار 
السنوات املاضية ضابطا للعالقة بني الفرقاء.

وترجح أوســـاط سياســـية أن زيارة رئيس 
احلكومة ســـعد احلريري مؤخرا إلى روســـيا 
وحصولـــه على تطمينات بشـــأن عـــدم ارتداد 
التسوية الكبرى في سوريا، التي كثر احلديث 
عنها، على الداخل اللبناني، أحد األســـباب في 

تخفيف حدة التوتر على الساحة اللبنانية.
ولعـــل النقطـــة األهم فـــي هـــذا امللف هي 
حصـــول احلريـــري على تأكيدات روســـية بأن 
موســـكو لن تنحـــاز باملرة إلى حـــزب الله على 
حساب الدولة اللبنانية، التي تبقى هي املرجع 

األساس في التعاطي مع الشأن اللبناني.
وعلى خلفية االجنازات التي حققها محوره 
في ســـوريا، عمد حـــزب الله إلى اســـتعراض 
عضالتـــه على القوى اللبنانية، ممارســـا نوعا 
من احلرب النفسية تقوم على أن ما بعد احلرب 
الســـورية ليس كما قبلها، وأن ذلك سينسحب 

على طريقة تعاطيه مع الداخل اللبناني.
ويقـــول متابعـــون إن مـــن بـــني العوامـــل 
التي ســـاهمت في تبريد األجـــواء داخل لبنان 
احلصول على وعود من موسكو بأن هذا البلد 
سيكون أحد األطراف املساهمة في إعادة إعمار 

ســـوريا، بعد إسدال الســـتار عن احلرب فيها. 
ولطاملا اســـتخدم حـــزب الله هـــذا امللف كأداة 
ضغط إلجبار احلكومة على التطبيع مع النظام 
الســـوري، وبالتالي التعهد الروســـي سيجعل 

احلزب ينكفئ على ذاته ويوقف االبتزاز.
وأكـــد  احلريـــري  في ختـــام زيارتـــه إلى 
موســـكو أن لبنـــان ســـيكون محطـــة إلعـــادة 
إعمار ســـوريا، وربط ذلك بانتهاء عملية احلل 

السياسي في هذا البلد. 
ويقـــول الكاتب والصحافي اللبناني جيري 
ماهر لـ“العرب“ ”احلكومة اللبنانية تعول على 
املرحلـــة القادمـــة أي مرحلة ما بعـــد االنتهاء 
من األزمة الســـورية، فبالنســـبة إليها هذه هي 
املرحلة الذهبية التي ستعمد فيها إلى أخذ دور 
في إعادة إعمار سوريا عبر استقبال الشركات 
الدولية التي ســـتحصل على تراخيص اإلعمار 

هناك“.
واملسألة الثانية التي ال تقل أهمية عن وقف 
التراشق بني حزب الله ومناوئيه وعلى رأسهم 
تيار املســـتقبل والقوات اللبنانية هي تســـليم 

احلـــزب اجليش اللبناني مهمة اإلشـــراف على 
جرود عرسال بعد أن مت حتريرها من داعش.

وأكد رئيس بلدية عرســـال باسل احلجيري 
في تصريحـــات صحافية اجلمعة أن حزب الله 
أبلغه بأن اجلرود باتت في عهدة اجليش وأنه 

لم يعد له وجود في منطقة عرسال.
ووجه احلجيري نداء ألهالي عرســـال ”لقد 
مت إخـــالء اجلـــرود من حـــزب اللـــه، نرجو من 
اجلميـــع الترّيث وعدم االســـتعجال واالنتظار 
فتـــرة قصيرة حتـــى يعطي اجليـــش اللبناني 

اإلذن بالذهاب إلى األراضي بشكل رسمي“.
وشـــكل وجود حزب الله في جرود عرسال 
ذات الغالبية الســـنية إحـــدى النقاط اخلالفية 
علـــى الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة، وكانت 
هنـــاك مخـــاوف فعليـــة مـــن بقاء احلـــزب في 
املنطقة احلدودية، وما قد يعنيه ذلك من تغيير 
لدميوغرافية املكان ومنع األهالي من الوصول 

إلى أراضيهم.
ويعانـــي أهالـــي عرســـال منذ العـــام 2012 
أوضاعا اقتصاديـــة صعبة نتيجة عدم متكنهم 

من الذهـــاب إلى أراضيهم، التـــي حتولت إلى 
مرتع جلهاديي النصرة وتنظيم داعش.

ويقـــول متابعون إن خطوة تســـليم جرود 
عرســـال أكيد ســـيكون لها تأثير إيجابي على 
األهالـــي وأيضـــا ســـيكون لها دور فـــي تبريد 
األجواء املشـــحونة بني حزب اللـــه ومناوئيه، 
الفتـــني إلى أنـــه ال بد من عـــدم جتاهل حرص 
رئيس الوزراء ســـعد احلريري على عدم جتاوز 

التوتر احلاصل في لبنان اخلطوط احلمراء.
ويقـــول جيـــري ماهـــر ”هناك قناعـــة لدى 
احلريري بضـــرورة إبقـــاء اجلبهـــة اللبنانية 
الداخلية بعيدة عـــن اخلالفات والنأي بالنفس 
قدر اإلمـــكان عن احلروب احمليطـــة خصوصًا 
أن الوضع احلالي يعطي حـــزب الله اإلرهابي 
التفوق بســـبب ســـالحه وحتالفاته وعمله مع 

النظام اإليراني والروسي في سوريا“.
ويعتبـــر الكاتـــب اللبنانـــي أن العودة إلى 
مربـــع التهدئة ال يعني نهاية الصراع مع حزب 
اللـــه، في ظل متســـك األخيـــر بجلبـــاب إيران 

ورفض نزع سالحه.

هل انتهت مسببات التوتر بين حزب الله وخصومه في لبنان
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[ حكومة الحريري تستعد لما بعد الحرب السورية

[ روسيا ضابط إيقاع بين تركيا وإيران في سوريا

تتعدد األســــــباب التي تقف خلف انحسار 
التوتر بني حزب الله وخصومه في لبنان، 
ولعل أحد أهم هذه األســــــباب التطمينات 
التي حصل عليها رئيس احلكومة ســــــعد 
ــــــري خالل زيارته األخيرة لروســــــيا  احلري

والتي من شأنها أن تلجم احلزب.

} دمشــق - اختتمـــت اجلولـــة السادســـة من 
محادثـــات أســـتانة، اجلمعـــة باتفـــاق الدول 
الراعيـــة تركيـــا وإيران وروســـيا علـــى إقامة 
منطقـــة خفـــض تصعيـــد جديـــدة فـــي إدلب، 
سيتولى الثالوث اإلشـــراف عليها ومراقبتها، 

وفق ما مت اإلعالن عنه.
وهذه رابعة املناطـــق خلفض التصعيد في 
ســـوريا بعد اتفاقات ســـابقة شـــملت اجلنوب 
الغربـــي والغوطـــة الشـــرقية وريـــف حمـــص 

الشمالي.
وتثير هذه االتفاقات مخاوف املعارضة من 
أن ميهد ذلك لتقســـيم سوريا، وإن كان االتفاق 
األخيـــر في أســـتانة نص في أحـــد بنوده على 

احلفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة اخلارجية التركية أن روســـيا 
وإيران وتركيا اتفقت على نشـــر مراقبني حول 
منطقة خفض التصعيد في إدلب التي يســـيطر 

على معظمها إسالميون.
وذكـــرت اخلارجيـــة التركية فـــي بيان بعد 
الكازاخســـتانية  العاصمـــة  فـــي  احملادثـــات 
”املراقبـــون من الـــدول الثالث سينتشـــرون في 
نقاط تفتيش ومراقبة فـــي املناطق اآلمنة التي 

تشكل حدود منطقة عدم التصعيد“.
وأضـــاف البيان أن مهمة املراقبني هي منع 
وقوع اشـــتباكات بني ”قوات النظام (السوري) 

واملعارضة أو أي انتهاك للهدنة“.
وفـــي وقت ســـابق قال املفاوض الروســـي 
ألكســـندر الفرنتييف إن كال من روسيا وإيران 

وتركيا سترسل نحو 500 مراقب إلى إدلب.
وتخضـــع معظـــم محافظة إدلـــب، الواقعة 
في شـــمال غرب سوريا على احلدود مع تركيا، 
لســـيطرة حتالف هيئـــة حترير الشـــام بقيادة 
جبهـــة فتح الشـــام وقد شـــهد هـــذا التحالف 
العديد من االنشقاقات في األيام األخيرة، وسط 

تكهنات بوقوف تركيا خلف ذلك.
وإدلـــب هـــي واحدة مـــن أربـــع مناطق في 
أنحاء سوريا، وافقت روسيا وإيران وتركيا في 
مايو على تصنيفها كمناطق عدم تصعيد دعما 

التفاق لوقف إطالق النار.

ويتســـاءل البعـــض كيف ميكـــن إليران أن 
تكون مشاركة في مراقبة وقف إطالق النار في 
إدلب، على ضـــوء موقف الفصائل الذي يعتبر 

طهران دولة معتدية.
ويعتقـــد هؤالء أنـــه رمبا لن يكـــون هناك 
حضـــور فعلي لعناصـــر إيرانية وأن روســـيا 
ســـتمثل اجلانـــب اإليراني كما هـــو احلال في 

الغوطة الشرقية.
معهـــد  فـــي  الباحثـــني  كبيـــر  ويتبنـــى 
االستشراق مبوســـكو فالدميير أحمدوف هذه 
في هـــذا الصدد  القـــراءة ويقـــول لـ“العـــرب“ 
”قضيـــة املراقبـــة معقدة جدا وال بـــد من األخذ 
بعـــني االعتبار حساســـية املوضوع بالنســـبة 
للنظام واملعارضة على حد السواء، فالنظام ال 
يرحب بوجود عســـكري تركي مباشر كوسيلة 
فصل بينه وبـــني املعارضة، واألخيرة أيضا ال 
ترحب بوجود إيرانـــي، ويبقى اخليار الفعلي 
املطـــروح واملقبـــول واملجـــرب هـــو الشـــرطة 
العسكرية الروســـية التي سبق أن استخدمت 

فـــي مناطـــق أخـــرى“. وأوضح أحمـــدوف أن 
”روسيا تســـعى الســـتيعاب هذه احلساسيات 
والعمل علـــى تالفيها، لذلك الوجـــود اإليراني 
والتركي لن يكون فـــي مواقع جديدة غير التي 
ســـبق أن ُوجـــدوا فيهـــا، وذلك من بـــاب احلل 

الوسط“.
وحول كيفية التعامل مع جبهة فتح الشـــام 
يرى احمللـــل الروســـي أن ”اجلانب الروســـي 
ســـيكون منفتحا على دور تركي ما إلبعاد هذا 

التنظيم أو تفكيكه“.
ويســـتبعد أحمدوف إمكانيـــة اللجوء إلى 
احلســـم العسكري ضد فتح الشام قائال ”أعتقد 
أن التوجه اليوم هو نحو إيجاد طرق سياسية 

لتجنب عودة األوضاع إلى املربع األول“.
ويشـــكل االتفاق الذي أعلـــن عنه اجلمعة 
حـــول منطقة خفض تصعيـــد في إدلب خطوة 
متقدمـــة وفق البعض لتســـوية كبرى ترســـم 
خيوطها روســـيا والواليات املتحدة بالتعاون 
مع القـــوى اإلقليمية. وكانت روســـيا أول من 

اقترح إقامة مناطق خفض تصعيد في سوريا 
متهيدا للتســـوية السياسية، وقد القت الفكرة 
في البداية دعما من إيران وتركيا وحتفظا من 
اجلانب األميركـــي الذي وافق فيما بعد عليها 
بعد جملـــة من الضمانات الروســـية تضمنت 
إبعـــاد إيـــران وميليشـــياتها عـــن اجلنـــوب 

السوري احملاذي إلسرائيل واألردن.
وقالـــت وزارة اخلارجيـــة التركيـــة ”ميثل 
اإلعـــالن عن منطقـــة عدم التصعيـــد في إدلب 
املرحلـــة األخيرة من تنفيذ املذكرة التي وقعت 
فـــي مايو“، مضيفة أن اتفاق مايو ســـاهم في 

تراجع العنف بشكل كبير.
ويصـــف منتقـــدون اخلطة بأنها تقســـيم 
فعلي لســـوريا لكن الدول الثالث قالت اجلمعة 
إن املناطـــق مؤقتة رغـــم أن تواجدها قد ميتد 

بعد فترة الستة شهور املتفق عليها.
وفـــي بيـــان مشـــترك صـــدر في أســـتانة 
قالـــت الدول الثالث ”ال تقـــوض إقامة مناطق 
عـــدم التصعيد بأي حال من األحوال ســـيادة 
واستقالل ووحدة وسالمة أراضي اجلمهورية 

العربية السورية“. 
هـــي  السادســـة  اجلولـــة  أن  ويعتقـــد 
األخيرة فـــي بحث مناطق خفـــض التصعيد، 
حيـــث ســـتخصص اجلولـــة املقبلـــة املقررة 
فـــي نهاية أكتوبر ملناقشـــة جملـــة من امللفات 
األخرى التي تتصل أساســـا مبشكلة األسرى 

واملعتقلني.
وكانـــت األمم املتحـــدة التـــي تســـتضيف 
محادثات ســـالم منفصلة فـــي جنيف قد حثت 
املشاركني في أستانة على التركيز على تثبيت 
وقـــف إطالق النـــار وعلى اجلانب اإلنســـاني 

وحتاشي اخلوض في األمور السياسية.

الثالوث الراعي ألستانة يتفق على نشر مراقبني في إدلب

الحل في تبريد األجواء 

وفد المعارضة: خطوة إلى األمام وعشر إلى الخلف

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رحبت الحكومة األردنية بالبيان 
الختامي لمحادثات مؤتمر أستانة 
بشأن األزمة السورية حول تفعيل 

خفض التصعيد في إدلب والذي صدر 
الجمعة في العاصمة الكازاخستانية.

◄ بحث وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، ونظيره البريطاني 

بوريس جونسون، سبل إحياء مسار 
عملية السالم في الشرق األوسط، 

وجهود محاربة اإلرهاب والفكر 
المتطرف.

◄ أعلنت األمم المتحدة الجمعة عن 
دخول قافلة أولى من المساعدات 

االنسانية إلى مدينة دير الزور السورية 
بعدما تمكن الجيش في األسبوع 

الفائت من كسر حصار تنظيم الدولة 
اإلسالمية على جزء منها.

◄ قتل ناشطان من كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، جراء 
انهيار نفقين تحت األرض للحركة فجر 

الجمعة في غزة.

◄ رفضت روسيا طلبا من إسرائيل 
إلقامة منطقة عازلة مساحتها 60 

كيلومترا بين مرتفعات الجوالن وأي 
ميليشيات مدعومة من إيران في 

سوريا، وفق صحيفة ”جيروزاليم 
اإلسرائيلية. بوست“ 

◄ قالت وزارة الدفاع األميركية 
(البنتاغون) إن أميركيا قاتل في 
صفوف تنظيم داعش في سوريا 
استسلم لقوات تدعمها الواليات 

المتحدة هذا األسبوع وجرى تسليمه 
للقوات األميركية.

باختصار

أخبار
{مصر من أهم الشركاء االســـتراتيجيين إليطاليا بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باعتبارها 

من أكثر الدول جذبًا لالستثمار في منطقة األورومتوسطي}.

هشام بدر
سفير مصر اجلديد في إيطاليا

{الوضـــع في ســـوريا كمـــا كان بدايـــة 2011، مخابرات األســـد تعتقل وتخطف نســـاء وأطفاال 

لمعاقبة ذويهم في مناطق أعيد احتاللها بدعم روسي}.

أحمد رمضان
عضو الهيئة السياسية في االئتالف السوري املعارض

فالديمير أحمدوف:

المعارضة لن تقبل بدور 

إليران في منطقة خفض 

التصعيد بإدلب

جيري ماهر:

الوضع الحالي يعطي 

حزب الله اإلرهابي التفوق 

بسبب سالحه وتحالفاته

} غــزة – بـــدأت جلنة املصاحلـــة املجتمعية 
التي تشـــكلت نتيجة تفاهم بني حركة حماس 
والتيـــار اإلصالحي حلركة فتـــح الذي يقوده 
محمـــد دحـــالن، بتعويـــض عائـــالت ضحايا 
االنقســـام الفلســـطيني، رغـــم أن املصاحلـــة 

السياسية لم تبصر النور بعد.
والقيادي الفلســـطيني محمـــد دحالن كان 
حتى ٢٠٠٧ رئيس جهاز األمن الوقائي في غزة 
الذي غادره مع قـــوات فتح إثر مواجهات بني 
الفريقني انتهت بســـيطرة حماس على القطاع 
وطـــرد فتح منها. لكن دحالن طرد في ٢٠١١ من 
اللجنة املركزية حلركـــة فتح بأمر من الرئيس 
محمـــود عباس الـــذي اعتبره يشـــكل تهديدا 
لسلطته، واضطر حينها إلى مغادرة األراضي 

الفلسطينية.
ومنذ أشـــهر، حتصل اجتماعات بوساطة 
مصرية بـــني حماس ودحالن، لـــم يعرف بعد 

متاما الهدف املنشود منها.
وفـــي احتفال أقيـــم في مدينة غزة مســـاء 
اخلميس، قامت اللجنة التي تضم ممثلني عن 
جميع الفصائل الفلســـطينية باستثناء حركة 
فتح، بتقدمي شـــيك بقيمـــة ٥٠ ألف دوالر كدية 
إســـالمية لـــكل عائلة من عائالت ١٤ شـــخصا 

قتلوا خالل االنقسام منتصف عام ٢٠٠٧.
وقالـــت والدة عماد أبوقـــادوس الذي كان 
قائـــدا ميدانيا فـــي كتائب عزالدين القســـام، 
اجلنـــاح املســـلح حلمـــاس، وقـــد قتـــل خالل 
اشـــتباكات االنقســـام الدامي ”كنت مع الثأر 
واالنتقام لـــدم ابني، لكننا قبلنـــا اليوم الدية 
ألننا نريـــد إنهاء االنقســـام واحلصار عن كل 

الشعب في غزة“.
وذكـــر املتحـــدث باســـم جلنـــة التكافـــل 
االجتماعي شريف النيرب أن ”مجموع احلاالت 
التي ســـيتم تعويضها يبلغ ٧٣٠ حالة لعائالت 
سقط من أفرادها قتلى وجرحى، باإلضافة إلى 

تعويض آخرين تضررت ممتلكاتهم“.
ومت فـــي يونيو التوصل إلى تفاهمات بني 
دحالن وحركة حماس خالل اجتماعات عقدت 
فـــي القاهـــرة وقضـــت بتعزيـــز العالقات بني 
الطرفـــني بعد خصومة طويلة والتنســـيق في 

حل العديد من األزمات في القطاع.
وفـــي كلمة له خالل االحتفـــال، قال النائب 
في املجلس التشـــريعي عن حماس أحمد بحر 
”بدأنا حتقيق املصاحلة االجتماعية ونســـعى 
إلـــى حتقيق املصاحلـــة الوطنيـــة، وفد حركة 
حماس أبدى استعدادا كامال إلجناح املصاحلة 

وندعو فتح إلى االستجابة ملقتضياتها“.
وقال النيرب ”اليوم مت إجناز عشرين ملف 
مصاحلـــة اجتماعية. هناك إصرار من اجلميع 
علـــى إجناز هـــذا امللف برغـــم املعوقات التي 

تفتعلها السلطة وأجهزة عباس“.
ويطـــرح اســـم دحـــالن كمنافـــس محتمل 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

مصالحة اجتماعية في غزة 

بين حماس ودحالن



}  الريــاض – نفت المملكة العربية السعودية، 
الجمعـــة، بشـــكل قاطع أن تكون قـــد طلبت من 
إيران التوســـط لـــدى الحوثييـــن الذين تقود 
المملكة تحالفا عســـكريا عربيا ضدهم يهدف 
إلى إنهاء سيطرتهم على عدد من مناطق اليمن 

بقوة السالح.
واّتضح خالل الفتـــرة األخيرة أن الرياض 
بصدد التعّرض لحرب إشـــاعات شرسة تشّنها 
عليها إيران بشكل ممنهج سواء عبر أجهزتها 
الرسمية، أو باســـتخدام أذرع موالية لطهران 
في المنطقة العربية من إعالميين وعناصر في 
أحزاب وميليشـــيات طائفية تساعد طهران في 

ترويج تلك اإلشاعات و نشرها.

ونفـــى رئيـــس اإلدارة اإلعالميـــة بـــوزارة 
الخارجية السعودية أسامة بن أحمد نقلي في 
بيان صحة التصريحات المنشـــورة في وكالة 
األنباء اإليرانية ”إرنا“ على لسان حسين أمير 
عبد اللهيان كبير مستشـــاري رئيس البرلمان 
اإليرانـــي، التـــي تضمنـــت مزاعـــم عـــن طلب 
الســـعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة 

الحوثي في اليمن.
وقـــال نقلي إن ما قاله السياســـي اإليراني 

”ال أساس له من الصحة جملة وتفصيال“.
وتتخـــذ إيران مـــن موضوع ”الوســـاطات 
ميدانا رئيســـيا لحرب اإلشـــاعات  الوهميـــة“ 
على السعودية بهدف محّدد يتمّثل في تصوير 

الريـــاض في هيئـــة الّالهثـــة وراء الحوار مع 
إيران والساعية للمصالحة معها، وهي صورة 
مقلوبة للواقع، إذ أن دعوات كبار المســـؤولين 
اإليرانيين الســـعودية لفتح قنـــوات التواصل 
لم تنقطع، فيما تتشـــبث المملكة بشرط تغيير 
طهران لســـلوكها وسياســـاتها فـــي المنطقة 

كأساس ضروري ألي حوار محتمل.
وســـبق لوزيـــر الداخلية العراقي، قاســـم 
األعرجـــي المنتمي إلى لمنظمة بـــدر الموالية 
لطهران، أن اســـتغل زيارته للسعودية لإلعالن 
عـــن أن األخيرة طلبت وســـاطة العراق إلعادة 
العالقات مع إيران، وهو ما عاد األعرجي نسفه 

الحقا، لنفيه بشكل صريح.

وغيـــر بعيد عن ســـياق إطالق اإلشـــاعات 
ضـــّد الســـعودية قـــال عبداللهيان فـــي حوار 
مع الوكالة اإليرانية إن ”الســـعودية أرســـلت 
وســـيطا لطهران خـــالل اشـــتداد الحرب في 
اليمن يطلب دعمها لفتح حوار مع أنصار الله 
(الحوثيين)“، وهو ما نفته الرياض على لسان 

السفير نقلي.
والســـعودية هـــي من بـــادرت إلـــى قطع 
عالقاتها مع إيران في مطلع العام الماضي بعد 
قيـــام إيرانيين باقتحام الســـفارة والقنصلية 
الســـعوديتين في طهران ومشهد على التوالي 
عقب إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد 

إدانته بالتورط في أعمال إرهابية.

} برلــني - فشــــل النظام القطــــري مجّددا في 
احلصــــول علــــى موقــــف صريح مــــن أي من 
العواصــــم العاملية الكبــــرى داعم له في أزمته 
الناجمــــة عــــن مقاطعــــة أربــــع دول عربية له 

بسبب دعمه لإلرهاب واحتضانه جلماعاته.
ولم تخرج أملانيا، وهي تســــتقبل اجلمعة 
أمير قطر الشــــيخ متيم بــــن حمد آل ثاني، عن 
الســــياق الذي بــــات مألوفا لــــدى معظم دول 
العالــــم  وقواه الكبرى في التعاطي مع األزمة 
القطريــــة كقضية يجب حّلهــــا باحلوار وعبر 
القنوات الدبلوماســــية، دون اقتراح تفاصيل 
عمليــــة لذلــــك ودون عرض وســــاطات جديدة 
تلــــّح قطر فــــي طلبهــــا أمال في أن تســــتخدم 
الــــدول الكبرى وزنهــــا السياســــي وتأثيرها 
الدبلوماســــي في الضغط على الدول املقاطعة 

لقطر.
ولم يخل لقاء الشــــيخ متيم باملستشــــارة 
األملانية من مفاجأة متّثلــــت في إثارة أجنيال 
ميــــركل لقضيــــة حقــــوق العّمــــال الوافديــــن 
املشــــتغلني في مشــــاريع بناء منشــــآت كأس 
العالــــم ٢٠٢٢، فــــي إشــــارة بــــدت مقصــــودة 
رســــالة  إبــــالغ  بهــــدف  بعنايــــة  ومدروســــة 
واضحــــة عن أن حــــرص برلني علــــى احلفاظ 
على مصاحلهــــا االقتصادية مع قطر، ال يعني 
منح الدوحــــة صّكا على بياض وغّض الطرف 
على جتاوزاتها ســــواء ما تعّلق منها بحقوق 
اإلنسان، أو بدعم اإلرهاب خصوصا وأّن هذا 
امللف األخير حتّول إلى حقيقة مســــتّقرة على 

نطاق دولي تدعمها الوقائع واالثباتات.
وفي مظهر للوعي األوروبي بسلبية الدور 
القطري، اسُتقبل أمير قطر اجلمعة في باريس 
التــــي وصل إليها قادما من برلني، مبظاهرات 

ورفعــــوا خاللها  نظمها نشــــطاء فرنســــيون 
الفتات منددة بسياسات الدوحة.

وإثر اســـتقبالها الشيخ متيم، كّررت ميركل 
الّدعـــوة ”الروتينية“ حلّل األزمـــة القطرية عبر 
احلـــوار، مع إضافة جزئية متّثلـــت في اقتراح 
بالتزام السرية في املفاوضات بني قطر والدول 
املطالبة لها بالعدول على دعم اإلرهاب وتهديد 
اســـتقرار املنطقة؛ السعودية واإلمارات ومصر 

والبحرين.
وبحســـب معّلقني على هذا املقترح األملاني 
فإّن فائدته العملية الوحيدة تتمّثل في أّنه ميّهد 
الطريق لقطر لالعتراف بأخطائها واالستجابة 
لطلبات الدول األربع والتراجع عن سياســـاتها 

الداعمة لإلرهاب بعيدا عن أعني اإلعالم.
وعّبرت ميركل، اجلمعـــة، عن اقتناعها بأن 
األزمة القطرية ال ميكن حلها إال عبر ”مفاوضات 

سرية“.
وجـــاء ذلك في تصريـــح صحافي عقب لقاء 
املستشـــارة األملانية بأمير قطر الشيخ متيم بن 

حمد في العاصمة األملانية برلني.
وقالـــت ميركل ”احللول التفاوضية ال ميكن 

الوصول إليها في السوق“.
ومضت قائلـــة ”ال أعتقد أننا ميكن أن نحل 
هذه األزمة مبفاوضات علنية في ظل ميل قطاع 

كبير من الناس إلى إصدار تقييمات لألزمة“.
وتابعت ”املفاوضات الســـرية هي السبيل 

للحل“.
كما عّبرت املستشـــارة عـــن دعمها جلهود 
الوســـاطة التي تقوم بهـــا الكويت حلل األزمة، 
مكـــّررة بذلـــك املوقف الروســـي الـــذي أعلنته 
موسكو خالل اجلولة اخلليجية األخيرة لوزير 
خارجيتها سيرغي الفروف التي شملت الكويت 

وقطر والسعودية.
وأضافـــت ميركل ”أملانيـــا تدعم حال لألزمة 
يرضي جميـــع األطراف“، مؤّكـــدة ”عدم وجود 
حلول واضحـــة رغم مرور نحـــو ١٠٠ يوم على 

اندالعها، يقلقنا“.
وأشـــارت إلـــى أنها حتدثت مـــع أمير قطر 
حول ضرورة أن ”يجلس أطراف األزمة معا في 

أقرب وقت ممكن“. ومن جهته عّبر الشيخ متيم 
عن اســـتعداد الدوحة ”للجلـــوس إلى الطاولة 
حلل هذه القضية“، مجّددا دعم بالده لوســـاطة 
تقودها الكويت، ومؤكدا ”ســـوف نظل ندعمها 

إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع األطراف“.
وحول تنظيم قطر لـــكأس العالم عام ٢٠٢٢، 
قالت ميركل إّن ”احلكومة األملانية تريد معاملة 
أفضـــل للعاملني فـــي منشـــآت كأس العالم في 
قطر“. ويجري بناء املالعب التي ســـتقام عليها 
باريـــات كأس العالم بأيـــدي اآلالف من العمال 
الوافديـــن مـــن دول مثـــل بنغالديـــش والهند 

ونيبال.
وانتقـــدت منظمات حقوقيـــة ظروف العمل 
فـــي مواقع البنـــاء تلك، مشـــيرة الـــى حدوث 
انتهـــاكات جســـيمة بحّق العمـــال وصلت حّد 
تهديـــد حياة عـــدد منهم. وكانت ميـــركل أدلت 

بتصريحات ناقدة الســـتضافة قطر للمونديال 
خـــالل مناظرتهـــا التليفزيونية مع منافســـها 
على منصب املستشـــارية مارتن شولتس مطلع 

الشهر اجلاري.
وقالـــت ميركل ردا على ســـؤال حول ما إذا 
كانت ترى قرار منح قطر تنظيم املونديال جيدا 

”ليس جيدا بالقدر الكافي“.
ورغـــم ذلك ترتبط أملانيا علـــى غرار العديد 
مـــن دول العالـــم مبصالح اقتصاديـــة مع قطر 
الغنيـــة بعوائـــد الغاز الطبيعـــي، وهو العامل 
الذي تأمـــل الدوحة في توظيفه لتجاوز مأزقها 

الناجم عن توّرطها في دعم اإلرهاب.
وبرلني هي احملطة هي الثانية جلولة أمير 
قطر التي بدأها اخلميس في تركيا ويستكملها 
في فرنسا، في أول رحلة خارجية له منذ اندالع 

األزمة في يونيو املاضي.

وتقيـــم برلني عالقـــات اقتصاديـــة مع قطر 
التي تســـاهم في كبـــرى املجموعـــات األملانية 
مثل دويتشـــه بنك وفولســـفاغن. كمـــا أّن قطر 
مســـتثمر رئيسي في فرنســـا. وأبرز مثال على 
ذلك نادي باريس ســـان جرمان لكرة القدم الذي 
دفعته األموال القطرية إلى مراتب متقّدمة على 
الصعيدين احملّلي واألوروبي. وتساهم الدوحة 
أيضا في قطـــاع العقارات والفنـــادق الفاخرة 
والصناعات الفرنســـية. وهي أيضا زبون كبير 

في سوق السالح العاملي.
ورغم أهمية النشـــاط االقتصـــادي واملالي 
القطري في أوروبا، فإّن الدوحة تظّل غير قادرة 
علـــى جتيير ذلك النشـــاط في جلب دعم صريح 
لها فـــي صراعاتها باملنطقة، خصوصا إذا كان 
مثل ذلـــك الدعم يهّدد عالقـــة األوروبيني بدول 

مهّمة مثل اململكة العربية السعودية.

قطر تفشل في الحصول على دعم أوروبي صريح في أزمتها
[ مقترح ألماني بمفاوضات سرية لتجنيب الدوحة حرج التنازل العلني  [ ميركل تحرج الشيخ تميم بإثارة قضية اضطهاد العمال األجانب
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أخبار

ــــــت خالل زيارة أمير قطر  ــــــدة في ملف األزمة القطرية التي حدث اإلضافــــــة اجلزئية الوحي
إلى أملانيا متثلت في مقترح املستشــــــارة أجنيال ميركل باعتماد الســــــرية في مفاوضات 
ــــــة أملانية في جتنيب قطر حرج  الدوحــــــة مع البلدان املقاطعة لها، األمر الذي يكشــــــف رغب
االعتراف العلني بأخطائها واالســــــتجابة لطلبات الدول األربع والتراجع عن سياســــــاتها 

الداعمة لإلرهاب.

«عالم الغد مختلف بأســـاليبه وتحدياته.. الرؤية االستشرافية العلمية الدقيقة هي األداة التي 
تمكننا من توظيف قدراتنا وطاقاتنا بالشكل األمثل لصناعة املستقبل}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس دولة اإلمارات، حاكم دبي

«هناك إرهاب ومشـــكالت تشـــهدها بلداننا العربيـــة، ويجب أن تكون املصارحة واملكاشـــفة 
سيدتي املوقف كي يصل العرب إلى شاطئ السالم واالستقرار}.

إياد عالوي
 نائب الرئيس العراقي

في إثر ميركل بحثا عن مخرج

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حّذرت وزارة الخارجية القطرية، 
الجمعة، القطريين من السفر إلى 

مصر، وذلك في بيان صادر عن إدارة 
الشؤون القنصلية بالوزارة اكتفى 

بالقول إّن سببه «اإلجراءات األمنية من 
قبل السلطات المصرية بحق القطريين 
عند الدخول إلى مصر»،  دون مزيد من 

التفاصيل. 

◄ أحبطت القوات األميركية الموجودة 
داخل قاعدة الحبانية بغرب العاصمة 

العراقية بغداد، مخططا لتنظيم داعش 
لمهاجمة القاعدة الضخمة التي يوجد 
بها اآلالف من الجنود والمستشارين 

العسكريين. وقال مصدر عسكري عراقي 
إن المدفعية األميركية قصفت تجمعا 

لعناصر التنظيم كانوا يستعدون 
للهجوم انطالقا من منطقة زراعية قرب 

القاعدة.

◄ قتل ثالثة من عناصر تنظيم القاعدة 
بينهم القيادي في التنظيم علي 

الفطحاني في غارة جوية نفذتها طائرة 
أميركية دون طيار، بمنطقة مودية 

شرقي مدينة زنجبار، مركز محافظة 
أبين بجنوب اليمن.

◄ أسفرت اشتباكات بين مسلحين 
حوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح في محافظة 

تعز بجنوب غرب اليمن عن سقوط 
جرحى في صفوف الطرفين. واندلعت 

تلك االشتباكات إثر قيام دوريات 
حوثية باستحداث نقطة تفتيش جديدة 
قريبة من نقطة سابقة تخضع لسيطرة 

الحرس الجمهوري الموالي لصالح.

◄ أعلنت سفارة الكويت لدى تركيا، 
الجمعة، أن القضاء التركي قرر السماح 

للمواطن الكويتي عبدالله الشطي 
المتهم في قضية تهريب آثار بالمغادرة 
إلى بالده على أن تأخذ القضية مجراها 

القانوني لحين االنتهاء منها.

باختصار السعودية تواجه حرب إشاعات إيرانية

{االتحاد الحديدي 5} 
يجمع القوات اإلماراتية 

واألميركية
} أبوظبي – تنطلق الســـبت على أراضي دولة 
اإلمـــارات العربيـــة املتحدة فعاليـــات التمرين 
الـــذي تنّفذه  املشـــترك ”االحتاد احلديـــدي ٥“ 
القـــوات البريـــة اإلماراتيـــة والقـــوات البرية 

األميركية.
ويهدف التمرين، بحســـب ما أوردته وكالة 
األنباء اإلماراتية الرسمية، اجلمعة إلى تطوير 
وتعزيـــز العالقات املتبادلة بـــني دولة اإلمارات 
والواليات املتحدة من خالل التدريبات وتبادل 
اخلبرات العســـكرية لرفع الكفـــاءة واجلاهزية 

القتالية لدى قوات اجلانبني.
ويأتـــي التمرين املذكور، تضيـــف الوكالة، 
”امتـــدادا لسلســـة متاريـــن املخلـــب احلديدي 
املندرج ضمن خطط وبرامج القوات اإلماراتية 
التدريبية املشتركة مع قوات دول أخرى بهدف 
تبادل وتطوير مهارات وكفاءة منتسبيها ورفع 
مســـتوى اجلاهزية القتاليـــة واالطالع على ما 

لدى اجلانبني من مهارات“.
وبرزت القوات اإلماراتية خالل الســـنوات 
املاضيـــة كقّوة وازنـــة متتلك قـــدرات متطورة 
أثبتت كفاءتها في مواجهة اإلرهاب إلى جانب 
حلفـــاء دوليني وإقليميني، فضـــال عن دور تلك 
القوات في مواجهـــة التمّرد احلوثي في اليمن 
ســـعيا إلى حماية هذا البلد وإعادة االستقرار 

إلى مناطقه.

} سكان مدينة بغداد يتجهون بشكل متزايد الستخدام القوارب الصغيرة للعبور بني ضفتي نهر دجلة الذي يعبر املدينة وذلك لتفادي االختناقات املرورية 
التي حتولت إلى ظاهرة في العاصمة العراقية تؤثر بشكل واضح على السير العادي حلياة السكان وأنشطتهم اليومية.

رســـالة أملانية عن عـــدم منح برلني 
صـــكا علـــى بيـــاض لقطـــر وغـــض 
الطرف عـــن تجاوزاتهـــا رغم أهمية 

املصالح االقتصادية

◄



} لنــدن - ال تؤيد الواليــــات المتحدة دعوات 
بريطانيا لتأجيل االنتخابات الليبية. وطالب 
وزيــــر الخارجية األميركي ريكس تيلرســــون 
باإلســــراع فــــي إجــــراء انتخابات فــــي ليبيا 
لحــــل األزمــــة السياســــية، مضيفــــا أن بالده 
ســــتحاول مســــاعدة الليبيين على تحســــين 

مستقبلهم.
وأضــــاف أنــــه ال يرغب في أن يــــرى ليبيا 
مكانــــا يمكن أن يظهر فيــــه تنظيم داعش مرة 
أخــــرى، وأوضــــح فــــي  مؤتمــــر صحافي مع 
نظيــــره البريطانــــي بوريس جونســــون أنهم 
بحثوا في االجتماع السداســــي ســــبل إعادة 
الســــلم واالســــتقرار إلى ليبيا، مشيرا إلى أن 
المبعــــوث األممي إلى ليبيا غســــان ســــالمة 

سيعمل على تسريع المسار السياسي.
في المقابل أشــــار جونســــون إلى أن حل 
األزمــــة الليبية يســــتوجب فــــي البداية وضع 
دســــتور مقبول حتى ُتجرى االنتخابات بناء 

عليه.
وتابع جونســــون ”أعتقد أنــــه من األهمية 
بمــــكان أال نســــّرع األمــــور، نريد أن نؤســــس 
األرضية المالئمة أوًال وأن يتم وضع دســــتور 
مقبــــول حتى تتــــم االنتخابــــات بنــــاء عليه، 
وكذلك اتفاق أمني واتفاق سياســــي في ليبيا 

بمشاركة كل األطراف“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن هنــــاك قــــدًرا كبيًرا 
مــــن الدعم مــــن قبل الشــــعب الليبــــي لتنظيم 
انتخابــــات، وأعتقد أن البرنامــــج الذي يعمل 
عليه ســــالمة وضع الخطــــوط العريضة لهذا 
الموضوع، وناقشــــناه على مستوى دول 3+3، 
ومــــا نأملــــه أن يحظى هــــذا المشــــروع بدعم 
أوســــع من قبل الدول األعضــــاء في الجمعية 

العامة لألمم المتحدة“.
ويتطابــــق الموقــــف البريطاني مع موقف 
تيار اإلســــالم السياســــي وغســــان ســــالمة. 
ويرفض ســــالمة إجراء انتخابات عامة مبكرة 

فــــي ليبيــــا كحــــل إلخــــراج البالد مــــن األزمة 
السياســــية فــــي ظل عجــــز المفاوضــــات عن 

توحيد السلطات شرق وغرب البالد.
وقــــال ســــالمة خــــالل إحاطتــــه األولــــى 
حــــول ليبيــــا لمجلــــس األمــــن منــــذ حوالــــي 
شــــهر إنه من الحكمة ضمان تلبية الشــــروط 
السياســــية والفنية األساسية الالزمة إلنجاح 
االنتخابات، وال ســــيما التزام جميع األطراف 
بقبول نتائج االنتخابات. وتابع ”فاالنتخابات 
ال تعنــــي التراكــــم، بــــل التنــــاوب الســــلمي 

والمنظم“.
وقــــال محمد صوان رئيس حــــزب العدالة 
والبنــــاء اإلســــالمي إن الحديــــث عــــن إجراء 

انتخابات سابق ألوانه. 
وأضــــاف فــــي تصريحات إعالميــــة ”هذا 
الكالم ســــابق ألوانه إال أن لنا موقفا سياسيا 

تجــــاه العملية السياســــية يمكنك أن تلخصه 
في الحرص على المشاركة، إما كناخبين وإما 

كمرشحين“.
وتابــــع ”ســــوف نحــــدد اختياراتنا تحت 
مظلة الدستور بعد اعتماده، وسنرسم خرائط 
تحالفاتنا وفق مقاربات سياســــية ســــتتناغم 
بدون أدنى شــــك مع المعطى الدســــتوري، وال 

تخرج عنه بأي حال من األحوال“.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر اتفق مع رئيس المجلس 
الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الوطنــــي فايــــز 
السراج نهاية يوليو الماضي في باريس على  
وقف إطالق النار وإجراء انتخابات رئاســــية 

وتشريعية في 2018.
وقبل ذلــــك، تقدم الســــراج بخارطة طريق 
قــــال إنهــــا المخــــرج الوحيــــد إلنقــــاذ ليبيا، 
تضمنت إجراء انتخابات رئاســــية وبرلمانية 

في مارس 2018.
وانعقــــد فــــي العاصمــــة البريطانية لندن 
يومــــي الخميــــس والجمعــــة اجتمــــاع حول 
ليبيــــا. وشــــاركت ســــت دول فــــي االجتمــــاع 
هــــي الواليــــات المتحدة وبريطانيا وفرنســــا 

وإيطاليــــا ومصــــر واإلمــــارات، باإلضافة إلى 
غســــان ســــالمة. وأزعجــــت مشــــاركة مصــــر 
واإلمــــارات تيــــار اإلســــالم السياســــي فــــي 

ليبيا.
وقال علي الصالبــــي عضو األمانة العامة 
لعلماء المسلمين إن مشاركة مصر واإلمارات 
في اجتمــــاع لندن تمثل رســــالة ســــلبية إلى 

الليبيين.
وأضاف في تصريحات صحافية ”ال شــــك 
أن اجتمــــاع لندن بمشــــاركة المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة وفرنســــا وإيطاليا، يحمل 
أهمية كبرى، ويعكس انشــــغال العالم بليبيا، 
لكــــن هذا االهتمــــام ال يبدو جديا ألنه أشــــرك 
فــــي أعماله كال من مصــــر واإلمارات وكالهما 
أصبــــح طرفــــا معاديًا ليــــس للثــــورة الليبية 

فحسب، بل وللشعب الليبي“.
و تابع ”إن كان ال بد من إشــــراك األطراف 
اإلقليميــــة ذات المصلحــــة فــــي المصالحــــة 
الليبيــــة، فإنــــه مــــن األجــــدر إشــــراك تونس 
اســــتضافت  التــــي  والمغــــرب،  والجزائــــر 
اجتماعــــات الصخيــــرات وأسســــت لحكومة 
الوفــــاق التي تشــــارك اليوم فــــي اجتماعات 

لندن“.
وســــجل االجتمــــاع غيــــاب قطــــر وتركيا، 
وهما من أبرز الدول الداعمة لإلســــالميين في 
ليبيا ما يشــــير إلى تراجع نفوذهم في البالد. 
ويتهــــم الجيش الليبي قطــــر بدعم الجماعات 

اإلرهابية. 
وعانــــت ليبيا منذ ســــقوط نظــــام العقيد 
الراحل معمر القذافي من ســــطوة الجماعات 
المتطرفــــة التي وجدت دعما خارجيا من قطر 
وتركيــــا اللتين اســــتخدمتا جماعــــة اإلخوان 
المســــلمين كواجهة لتوفير الدعم السياســــي 

لتلك الجماعات.

اجلمعي قاسمي

} قالـــت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ إن 
المغـــرب قطع شـــوطا كبيرا في بلـــورة هذه 
المبـــادرة التي قد ُيعلن عنها قبل نهاية العام 

الجاري. 
وأضافت ”المغرب أدرك أهمية هذا الملف 
بتداعياته السياســـية واألمنية واالقتصادية 
لتحقيق  توظيفـــه  وبخطورة  واالجتماعيـــة، 
أهـــداف ومآرب أخـــرى قد تمس من ســـيادة 
ُمصـــدرة  بأنهـــا  ُتوصـــف  التـــي  الـــدول 

للمهاجرين“.
وأشـــارت المصادر إلى أن هذه المبادرة 
تســـتمد جوهرها من الورقة الرســـمية التي 
كان المغـــرب قدمهـــا إلـــى منظمـــة االتحاد 
األفريقي في وقت ســـابق في ســـياق جهوده 
الراميـــة إلـــى البحـــث عـــن مقاربـــة جديدة 
لمعالجـــة ملـــف الهجـــرة الـــذي بـــات يؤرق 
دول ضفتي المتوســـط، وأيضـــا دول منطقة 

الساحل والصحراء األفريقية.
وارتكزت تلك الورقة التي حظيت باهتمام 
أفريقي كبير على مـــا ورد في خطاب العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس الذي ألقاه 
نيابـــة عنه شـــقيقه األمير رشـــيد فـــي القمة 
الـ29 لالتحاد األفريقي التي ُعقدت بالعاصمة 
األثيوبيـــة، اديـــس أبابـــا في مطلـــع يوليو 
الماضـــي تحـــت شعار“االســـتفادة كليا من 
العائد الديموغرافي ألفريقيا باالســـتثمار في 

فئة الشباب“.
العاهـــل المغربـــي إلـــى ”تطوير  ودعـــا 
حول الهجرة واعتماد  تصور أفريقي موحد“ 
”مقاربـــة خالقـــة“ لحل هذا الملف،  وتســـاءل 
قائال ”هل ســـتكون أعماق مياه البحر مصير 
شـــبابنا؟ يتعين علينـــا أن نجعل من الهجرة 

ورقة ُمربحة“.

وكشف في ذلك الخطاب أنه يعتزم ”تقديم 
مساهمة تتمحور حول ضرورة تطوير تصور 
أفريقي موحد لرهانـــات الهجرة وتحدياتها، 
يكـــون الهدف األول منه تغييـــر النظرة تجاه 
الهجـــرة، والتعاطـــي معها ليـــس كإكراه أو 

تهديد بل كمصدر قوة إيجابية“.
وفـــي تعليقه على هذه المبادرة الُمرتقبة، 
قـــال عبدالرحيـــم المنـــار الســـليمي، رئيس 
االســـتراتيجية  للدراسات  األطلســـي  المركز 
الهجـــرة  سياســـة  إن  األمنـــي،  والتحليـــل 
المغربية ال تقتصر على نطاق حدود المغرب، 

بل تمتد إلى المجال اإلقليمي والدولي.
ووصـــف في تصريح لـ“العـــرب“ الجهود 
التي يقوم بها المغرب ومختلف مؤسســـاته 
وأجهزته األمنية فـــي مجال الهجرة وخاصة 

منها غير الشرعية بأنها ”استثنائية“.
ولفـــت إلـــى أن المغرب الـــذي تحول في 
السنوات الماضية من دولة عبور للمهاجرين 
إلى دولة إقامة علـــى أبواب أوروبا بنحو 14 
كلم، أصبحت له إستراتيجية واضحة المعالم 
لمواجهـــة هـــذه الظاهـــرة جعلـــت مقارباته 
اإلقليمية لمعالجة هذا الملف تحظى باهتمام 

جميع القوى المعنية به مباشرة.
واعتبـــر أن المغـــرب كبلـــد إقامـــة ”بات 
يطرح منظورا جديـــدا لموضوع المهاجرين 
والالجئيـــن يختلف عـــن وضعيتـــه لّما كان 
بلد عبور، وذلك وفق مقاربة بأبعاد إنســـانية 

وحقوقية“.
وتأتي هذه المبـــادرة بعد بروز جملة من 
المؤشـــرات التـــي تؤكد أن بعـــض األطراف 
اإلقليميـــة والدوليـــة ال تريـــد معالجة جدية 
لملـــف الهجـــرة وإنما تســـعى إلـــى توظيفه 
لتحقيـــق مكاســـب جيوسياســـية ذات طابع 

إستراتيجي في أفريقيا.
وتوقعـــت أن ُتثير هذه المبادرة ســـجاال 
سياســـيا، خاصة وأنها ســـتكون ورقة ُمهمة 
للتصدي لتلـــك األطراف التي ”تريد ترســـيم 
حدود جديدة ألوروبا فوق األراضي األفريقية 
مـــن خـــالل إحـــداث مراكـــز تجميـــع وفـــرز 
للمهاجرين والالجئين في دول شمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل والصحراء“.

وتعالت خالل األشـــهر القليلـــة الماضية 
األصوات التي تنـــادي بإقامة مراكز لتجميع 
المهاجريـــن في أفريقيا، في ســـياق مبادرات 
وخطط ُمتنوعة، كان آخرها تلك التي أطلقها 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي دعا 
فيها إلى إقامة مراكز لتجميع المهاجرين في 

بعض الدول األفريقية.
وقبل ذلك، كشـــفت وثيقة رســـمية أعدتها 
واألمنيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  مفوضيـــة 
لالتحاد األوروبي، عن توجه االتحاد األوروبي 
إلـــى إقامة معســـكرات ضخمـــة للمهاجرين 

في ليبيا.
وجاء الكشـــف عن تلك الوثيقة األوروبية 
بعـــد اقتـــراح االتحاد األوروبي خـــالل القمة 
األوروبية-األفريقيـــة التـــي عقـــدت بمالطـــا 
في نوفمبـــر الماضي، إقامـــة مراكز لتجميع 

الالجئين بأفريقيا، وهو االقتراح الذي قابلته 
دول إفريقية بالرفض. وكثفت الدبلوماســـية 
المغربية مـــن اتصاالتها ومشـــاوراتها على 
الصعيديـــن األفريقـــي واألوروبـــي لتوفيـــر 
الظـــروف المناســـبة إلنجاح هـــذه المبادرة، 
مســـتفيدة فـــي ذلك مـــن الموقـــف األفريقي 
الرافض للمقاربات األوروبيـــة لمعالجة هذا 

الملف الُمعقد.
وزار وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطـــة خالل الفتـــرة الماضيـــة العديد من 
الدول األفريقية، وأيضا األوروبية، باإلضافة 
إلى زيارة أميركا في بداية الشـــهر، وذلك في 
إطـــار إنضـــاج الوعي بضـــرورة إيجاد إطار 
سياسي واضح ومتكامل يأخذ بعين االعتبار 
مصالـــح مختلـــف األطـــراف أثنـــاء معالجة 

موضوع الهجرة.

ولم يستبعد عبدالرحيم المنار السليمي، 
فـــي تصريحه لـ“العـــرب“، أن يتمكن المغرب 
بهـــذه المبـــادرة مـــن فـــرض نظـــام إقليمي 
على أســـس جديدة الســـتيعاب المهاجرين، 
كقـــوة  الحاليـــة  وضعيتـــه  مـــن  مســـتفيدا 
إقليميـــة صاعـــدة بعـــد عودته إلـــى االتحاد 

األفريقي.
وشـــدد على أن الموقع الجيواستراتيجي 
للمغرب المتمثل في كونه قوة إقليمية نجحت 
في إدارة ملف الهجرة على أبواب أوروبا، من 
شأنه أن يؤثر في سلوك دول الجوار، وخاصة 
الجزائر. كما أنه يؤثر في إسبانيا التي باتت 
مطالبـــة بالمزيد من التعـــاون والضغط على 
االتحـــاد األوروبي لالنتباه إلى الدور الجديد 
الـــذي يلعبه المغرب كقـــوة إقليمية في ملف 

الهجرة والالجئين.
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عبدالرحيم المنار السليمي:
سياسة الهجرة ال تقتصر 

على حدود المغرب، بل تمتد 
للمجال اإلقليمي والدولي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ طالبت وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق الليبية تونس التدخل 

الفوري من أجل حماية العائالت 
الليبية التي تدخل إلى تونس عبر 
معبر رأس الجدير بعد مضايقات 

وقعت لبعضها خالل الفترة الماضية 
ومنعها من مواصلة الدخول إلى 

تونس.

◄ وجهت كتلة الحرة لحركة 
مشروع تونس سؤاال كتابيا إلى 
وزير الشؤون الخارجية خميس 
الجهيناوي لمدها بالتوضيحات 

الالزمة المتعلقة بقرار ترحيل األمير 
المغربي موالي هشام من طرف 

السلط األمنية لدى حلوله بتونس 
للمشاركة في ندوة علمية.

◄  بحث الرئيس الشيشاني رمضان 
قاديروف، أثناء استقباله الخميس 
في جرزوني أحمد معيتيق، نائب 

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية 
المدعومة دوليا، جملة من القضايا، 

منها سبل تسوية األزمة الليبية، 
والعالقات الروسية الليبية.

◄ عّبر مجلس الهيئة الوطنية 
للمحامين بتونس عن رفضه للقانون 

األساسي المتعلق بالمصالحة في 
المجال اإلداري، داعيا أعضاء مجلس 

النواب إلى تدارك ما صدر عنهم 
من خطأ جسيم في حق الشعب 
ومكتسباته والطعن في القانون 

المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع 
المدني في التصدي له عبر كافة 

الوسائل القانونية المتاحة.

◄ أصدر مجلس األمن باإلجماع قرارا 
بتمديد والية بعثة األمم المتحدة 

للمساعدة في ليبيا ”يونسميل“ لمدة 
عام آخر ينتهي في 15 سبتمبر من 

العام القادم.

باختصار

المغرب يستعد إلطالق مبادرة أفريقية حول تحديات الهجرة
 [ الرباط تدعو لتحويل ملف الهجرة إلى ورقة رابحة  [ تزايد الخشية من األجندات الخفية وراء إثارة موضوع «تصدير المهاجرين}

يستعد املغرب إلطالق مبادرة لبلورة رؤية أفريقية موحدة حول ملف الهجرة غير الشرعية 
بأبعاده املتعددة، وذلك في خطوة ُينتظر أن ُتثير جدال سياسيا حادا ارتباطا بتشابك امللف 
مع ملفــــــات أمنية دقيقة، وتداخله مع أجندات جيوسياســــــية ترمي إلى فرض واقع جديد 

حتت عناوين ُمتعددة.

ــــــى وجود تضارب في  ــــــة بريطانيا والواليات املتحدة إل تشــــــير تصريحات وزيري خارجي
املواقف بشأن إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا، ففي حني ترى واشنطن أنه من الضروري 
التســــــريع في إجراء االنتخابات كحل إلنهاء االنقسام السياسي تدعو بريطانيا إلى توفير 

أرضية مناسبة تبدأ بإقرار دستور للبالد.

«الحوار بين حفتر والسراج توقف منذ اجتماع باريس. تطرح العديد من المبادرات إلجراء حوار، أخبار
ولكن لألسف، هذه المبادرات لم تتطور».

أحمد املسماري
الناطق الرسمي باسم اجليش الليبي

«اضطررنـــا إلى دفع أموال ألعوان اإلدارة للحصول على محاضر الفرز التي اســـتعملناها لتقديم 
الطعن السترجاع مقعد البليدة».

موسى تواتي
رئيس حزب اجلبهة الوطنية باجلزائر

الرافـــض إلجراء  بريطانيـــا  موقـــف 
انتخابـــات مبكرة فـــي ليبيا يتطابق 
مع موقف التيار اإلســـالمي وموقف 

غسان سالمة

◄

واشنطن ال تؤيد دعوات لندن لتأجيل إجراء انتخابات في ليبيا

مواقف متضاربة

ظاهرة تقلق المغرب

[ حضور مصر واإلمارات اجتماع لندن حول ليبيا يزعج اإلسالميين



} لندن – عم الذعر أنحاء العاصمة البريطانية 
إثر انفجـــار وقع في ســـاعة الـــذروة الجمعة، 
بمحطـــة مترو األنفاق بجنـــوب غرب لندن، نفذ 
بواسطة عبوة يدوية الصنع ما أحدث ”كرة من 
اللهب“ في عربة أحـــد القطارات، وأصيب على 

إثره 22 شخصا بجروح.
ووقع االعتـــداء وهو الخامس خالل ســـتة 
أشـــهر بلنـــدن، نحـــو الســـاعة 8:20 بالتوقيت 
المحلي في محطة بارسونز غرين الواقعة بحي 
في جنوب غرب العاصمة البريطانية. وقال قائد 
وحدة مكافحة اإلرهاب في الشرطة البريطانية 
مـــارك رولي أمام صحافيين ”لقـــد وقع انفجار 
مرده برأينا تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع“، 
بعد أن كان المســـؤول في مكافحة اإلرهاب نيل 

باسو قد أشار إلى عمل ”إرهابي“.

وقالت رئيســـة الحكومة البريطانية تيريزا 
مـــاي إثر اجتماع طارىء للحكومة ”كان القصد 
من العبوة الناسفة التسبب في أضرار كبيرة“ 
ووصفت األمر بأنه عمـــل ”جبان“. وأبقي على 
التي  مســـتوى اإلنذار عند ”المرحلة الحرجة“ 

تشير إلى اعتداء ”محتمل جدا“.
وأظهـــرت صور علـــى تويتر مـــا يمكن أن 
يكون العبوة الناســـفة اليدويـــة الصنع وهو 
مصدر االنفجار وهو وعاء أبيض مشـــتعل في 
كيـــس تجميد داخـــل عربة لقطـــار أنفاق قرب 

بوابة آلية وقد خرجت منه أسالك كهربائية.
الهندســـة  أســـتاذ  ميشـــالز  هانـــز  وقـــال 
الكيميائية في امبريال كوليج في لندن في بيان 
على األرجح،  إن ”االنفجار لم ينجح إال جزئيا“ 
مضيفـــا ”يبدو أن قســـما كبيرا مـــن الوعاء لم 

يشتعل ولم يصب الضحايا بحروق مميتة“.
وبـــدوره نـــدد رئيـــس بلدية عمـــدة لندن 
صديـــق خان بعيـــد االعتـــداء، بـ“أشـــخاص 
حقيرين يحاولون استخدام اإلرهاب للمساس 
بنا وتدمير نمط عيشـــنا“، مؤكدا ”لن نســـمح 
أبدا بترهيبنا أو هزمنا من اإلرهاب“. وتحدث 

لويـــس هاثـــر (21 عاما) عما جـــرى حين كان 
متوجهـــا إلى عمله وســـاد في المكان مشـــهد 
من الفوضى ”أناس يصرخون ويندفعون إلى 
الساللم“. وأصيب بجرح في ساقه في التدافع 
قبل أن يتمكن من الخروج إلى الشارع متحدثا 
عن ”أناس يبكون ورائحة بالستيك محترق“، 
وتحـــدث وهو بحالة صدمة عـــن ”امراة نقلت 
على نقالة إلى ســـيارة إســـعاف مع حروق في 

كامل جسدها“.
وضربـــت قـــوات األمن صباحـــا طوقا في 
محيط المحطة ونصبت حزاما أمنيا ونشـــرت 
أمنيين مســـلحين ببنـــادق هجومية. وأعلنت 
أجهزة اإلغاثة وقوع 22 جريحا ليســـت بينهم 
إصابـــات خطيـــرة وأنهم يتلقـــون العالج في 

المستشفيات، غالبيتهم بسبب الحروق.
ويأتـــي االعتداء الـــذي لم تعلـــن أي جهة 
مســـؤوليتها عنه بعد في أجـــواء من التهديد 
اإلرهابـــي في بريطانيا بعـــد موجة اعتداءات 

تبناها تنظيم داعش في األشهر األخيرة.
الدوليـــة  األفعـــال  ردود  أولـــى  وجـــاءت 
من الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب، الذي 
رصدتهـــم  أشـــار إلـــى إرهابييـــن ”فاشـــلين“ 
الشـــرطة البريطانية قبل االعتـــداء. وكتب في 
تغريـــدة ”هجوم جديد في لنـــدن ينفذه إرهابي 
فاشـــل. إنهم مجانين كانت تتابعهم الشـــرطة 

البريطانية“.
وقال ترامب إنه ال بد من التعامل بأسلوب 
أكثر قســـوة مع اإلرهابيين بعـــد أن تعرضت 
بريطانيـــا لخامـــس هجـــوم إرهابـــي في هذا 
العـــام، الجمعـــة. وأضاف ”ال بد مـــن التعامل 
بأسلوب أكثر قسوة مع اإلرهابيين الفاشلين. 
اإلنترنـــت هي أداتهم الرئيســـية فـــي تجنيد 
األتباع، ويجب علينا أن نوقفها ونســـتخدمها 

بشكل أفضل“.
ويحاول ترامب تنفيـــذ حظر أميركي لمدة 
90 يوما على المســـافرين القادمين من ســـت 
دول ذات أغلبية إسالمية، لكنه يواجه مقاومة 
فـــي المحاكم. ووجد الفرصـــة مالئمة للمضي 
قدما في الدعوة لمشروعه ”ال بد أن يكون حظر 
السفر إلى الواليات المتحدة أوسع نطاقا إلى 
حد كبير وأكثر صرامة وتحديدا“، إال أن بعض 
اآلراء الغبية تشير إلى أن ذلك ينافي الحصافة 

السياسية. 

وبدورهـــا أعربـــت المستشـــارة األلمانية 
أنجيال ميركل عن تضامن ألمانيا مع بريطانيا، 
وقالت عقـــب محادثاتهـــا مع رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي إدوار فيليـــب ”قلوبنـــا بالطبع مع 

والشـــعب البريطاني“. وذكرت أنه  المصابين 
بالرغم من عدم وضوح خلفيات االنفجار حتى 
اآلن، فـــإن الواقعة تؤكد علـــى ضرورة تكثيف 
التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب اإلسالمي.
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{ال أرى شـــعبا في أوروبا تعامل بهذا الوضوح مع ماض خاطئ مثلما يفعل الشـــعب األلماني… ال أخبار

يجب لومنا بعد ذلك على هذه األعوام االثني عشر للحكم النازي}.

ألكسندر غاوالند
لالنتخابات التشريعية مرشح حزب ”البديل من أجل أملانيا“ 

{المجتمع الدولي بحاجة ألن يتحد ويبعث برسالة واضحة إلى كوريا الشمالية مفادها أنها تهدد 

السالم العالمي بأفعالها، إطالق الصاروخ أمر غير مقبول}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

السبت 2017/09/16 - السنة 40 العدد 10753

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ هاجم رجل مسلح بسكين الجمعة 
جنديا كان في دورية قرب محطة 

مترو شاتليه بباريس في استهداف 
جديد للعملية العسكرية ”سانتينال“ 

(الحارس) المطبقة منذ اعتداءات يناير 
2015، دون وقوع إصابات.

◄ رفضت المحكمة العليا في باكستان 
الجمعة الطعن على الحكم الصادر 

في 28 يوليو بعدم أهلية رئيس 
الوزراء السابق نواز شريف للبقاء في 

المنصب، لتؤيد بذلك حكما من المرجح 
أن يؤثر على االنتخابات العامة المقبلة 

المقررة في منتصف 2018.

◄ ذكرت هيئات تابعة لمنظمة األمم 
المتحدة في تقرير لها الجمعة أن قرابة 

815 مليون شخص لم يجدوا ما يكفي 
لتلبية احتياجاتهم من الغذاء في عام 

2016، حيث ارتفعت معدالت الجوع 
حول العالم.

◄ أفادت الشرطة الهندية بمقتل أحد 
أفراد حرس الحدود، بعدما أطلقت 

قوات باكستانية النار عبر الحدود في 
والية جامو وكشمير بشمال الهند.

◄ رد رئيس وزراء كمبوديا هون 
سين على حظر الواليات المتحدة 

استصدار تأشيرات لكبار المسؤولين 
بوزارة الخارجية في كمبوديا، معلنا 

أن بالده ستوقف التعاون مع واشنطن 
في البحث عن رفات محاربي الحرب 

القدامى األميركيين الذين اختفوا في 
كمبوديا خالل الحرب.

◄ قالت ميانمار إنها ال تمنع منظمات 
اإلغاثة من دخول والية راخين حيث 

أدت حملة للجيش على المسلمين 
الروهينغا إلى نزوح أعداد كبيرة منهم، 
لكنها قالت إن السلطات في المنطقة قد 

تفرض قيودا لدواع أمنية.

كوريا الشمالية ترد على العقوبات الدولية بإطالق صاروخ جديد  

اإلرهاب يفشل في تحقيق أهداف اعتداء لندن
[ ترامب يدعو إلى توسيع حظر السفر إلى بالده تحسبا للهجمات اإلرهابية  

لم تنجم عن االعتداء اإلرهابي الذي استهدف مترو لندن في ساعة الذروة، أضرار كبيرة 
كما كان مخططا له، لكنه أثار حالة من الرعب بني الســــــكان وأبقي على مســــــتوى اإلنذار 

عند املرحلة احلرجة التي تشير إلى اعتداء محتمل جدا.

صدمة جديدة لسكان لندن

} بروكســل – ضربت كوريا الشمالية عرض 
الحائــــط بالتهديد والوعيــــد والعقوبات التي 
وجهتها الواليات المتحدة وحلفاؤها ضدها، 
وأطلقــــت صاروخا مر فــــوق جزيرة هوكايدو 
اليابانية قبل أن يســــقط فــــي المحيط الهادي 
الجمعة، فيما طالبــــت المجموعة الدولية كال 

من روسيا والصين بكبح جماح بيونغ يانغ.
ودعا الرئيســــان الروسي فالديمير بوتين 
والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ”مفاوضات 
مباشــــرة“ مع كوريا الشمالية لخفض التوتر. 
وقــــال الكرمليــــن في بيان إن الرئيســــين أكدا 
خــــالل اتصــــال هاتفي بينهما علــــى ”الوحدة 
إزاء الطابــــع غيــــر المقبــــول للتصعيــــد“ في 
شــــبه الجزيرة الكورية، مضيفــــا أنهما اتفقا 

علــــى ”ضرورة حل هذا الوضع البالغ التعقيد 
حصريا بالوســــائل السياسية والدبلوماسية 

من خالل استئناف المفاوضات المباشرة“.
وبدورهــــا عرضت المستشــــارة األلمانية 
أنجيــــال ميــــركل التوســــط لحل األزمــــة التي 
تتفاقم، وقال كبير مستشاري الرئاسة الكورية 
الجنوبية للشــــؤون األمنية شونغ أوي يونج، 
فــــي مقابلة مع مجلة ”دير شــــبيغل“ األلمانية 

”نرحب بعرضها“.
وكانت كوريا الشــــمالية قد أطلقت الشهر 
الماضي صاروخا باليستيا قصير المدى من 
طراز (هواســــونج-12) فوق اليابان. وأعلنت 
حكومــــة بيونغ يانغ أنها أجــــرت تجربة على 
قنبلــــة هيدروجينية في الثالث من ســــبتمبر 

الجــــاري. ونتيجة لذلك فــــرض مجلس األمن 
الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشــــمالية 

االثنين الماضي.
بشــــأن  تحذيريــــة  إعالنــــات  وصــــدرت 
الصاروخ في نحو الســــاعة السابعة صباحا 
بالتوقيــــت المحلــــي، فــــي أجزاء من شــــمال 
اليابــــان في حين اســــتقبل مواطنون كثيرون 
تنبيهات على هواتفهم المحمولة أو شاهدوا 
تحذيرات على شاشات التلفزيون تحثهم على 
االحتمــــاء في أماكن آمنة. وقــــال األمين العام 
لمجلس الوزراء الياباني يوشــــيهيدي سوجا 
إن الصــــاروخ مــــر فــــوق اليابان وســــقط في 
المحيــــط الهادي على بعد نحو ألفي كيلومتر 
شــــرقي هوكايدو. بينما أفاد الجيش الكوري 

الجنوبــــي أن الصاروخ بلغ ارتفاعا قارب 770 
كيلومترا وحلق لنحو 19 دقيقة قاطعا مسافة 
3700 كيلومتر تقريبا وهي تكفي للوصول إلى 

منطقة جوام األميركية.
ودعا وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى 
”إجراءات جديدة“ ضد كوريا الشــــمالية، قائال 
إن ”هذه االســــتفزازات المستمرة لن تؤدي إال 
إلى زيادة عزلة كوريا الشــــمالية الدبلوماسية 

واالقتصادية“.
وكان الرئيــــس األميركــــي دونالــــد ترامب 
قد تعهد بعدم الســــماح لبيونــــغ يانغ بتهديد 
بالده أبدا بصاروخ نــــووي، لكنه طلب أيضا 
مــــن الصين بذل المزيد لكبــــح جماح جارتها. 
وتؤيد الصين بدورها ردا دوليا على المشكلة.

خطط أوروبية لتشديد 

املراقبة بني دول الشنغن
} بروكســل – أعلـــن االتحـــاد األوروبـــي أنه 
بصـــدد الســـماح لـــدول شـــنغن بالتدقيق في 
الهويات وجوازات الســـفر على الحدود في ما 
بينها لمدة عامين، وذلك ضمن مساعي االتحاد 

لمكافحة اإلرهاب.
وقـــال المفوض األوروبي لشـــؤون الهجرة 
إن  أفراموبولـــوس  ديمتـــري  والمواطنـــة 
المفوضيـــة األوروبيـــة ســـتقدم قريبـــا خططا 
لـ“تحديـــث“ القواعـــد في ما يتعلـــق بالقضايا 
األمنية، وهـــو ما رجحت مصـــادر في االتحاد 
حدوثـــه في أكتوبر المقبل، لذلك لن تكون هناك 
حاجـــة للتدقيق المؤقت الذي اســـتحدثته دول 
عديـــدة العـــام الماضي بســـبب تداعيات أزمة 

الهجرة في أوروبا.
وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحافي في 
بروكســـل بعد مباحثات مع وزراء داخلية دول 
االتحاد إن ”حدود شـــنغن ربما ليست مناسبة 
بشكل كاف لمواجهة تطور التحديات األمنية“. 
وأشـــار إلى الهجمـــات اإلرهابيـــة األخيرة في 
إســـبانيا وفنلنـــدا التـــي أعقبـــت هجمات في 

فرنسا وبلجيكا وألمانيا وعدة دول أخرى.
وال تخضـــع حريـــة التنقل عـــادة لعمليات 
مراقبـــة الهويـــة وجوازات الســـفر فـــي فضاء 
شنغن الذي يضم 26 دولة، 22 منها في االتحاد 
األوروبـــي إضافـــة إلـــى ايســـلندا والنرويـــج 
وسويسرا وليشتنشتاين، لكن بموجب القواعد 
الراهنـــة يمكـــن للدول التدقيق فـــي الهوية في 
نقاطها الحدودية مع البلدان األخرى في فضاء 
شنغن لمدة ستة أشهر حين يكون هناك تهديد 
إرهابي، األمـــر الذي يمكن تمديـــده عامين في 
حاالت اســـتثنائية. لكن الخطة الجديدة تجيز 
للـــدول تمديـــد عمليـــات التدقيق فـــي الهوية 
لفترات يتم تجديدها ألربع سنوات على أقصى 
حد. وتؤيد فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك 
الخطة، مؤكدة أن القيود الراهنة ليســـت كافية 

لمواجهة ”تهديد إرهابي طويل األمد“.
ويثير اســـتحداث نقاط تدقيـــق عديدة قلقا 
حول انهيار فضاء شـــنغن الذي يعتبره العديد 

في أوروبا رمزا للوحدة والحرية.
وضع  األوروبيون  المســـؤولون  ويحـــاول 
للمخاطـــر  للتصـــدي  جديـــدة  اســـتراتيجية 
والتحديـــات التـــي تواجه االتحـــاد األوروبي، 
حيـــث كشـــف رئيـــس المفوضيـــة األوروبيـــة 
جـــان كلـــود يونكـــر فـــي خطابه الســـنوي في 
ستراســـبورغ، األربعاء الماضـــي، عن برنامج 
طموح وســـيناريو خاص به لمستقبل كتلة أكد 

عودة االنتعاش إليها.
وسعى يونكر إلى تجاوز ”األزمة الوجودية“ 
التي يمر بها االتحـــاد األوروبي وتحدث عنها 
قبل عام، في إطار األزمات االقتصادية والهجرة.

كتالونيا تطالب مدريد 

بحوار غير مشروط
وجـــه انفصاليو إقليـــم كتالونيا  } مدريــد – 
اإلسباني رســـالة إلى العاهل اإلسباني فيليبي 
السادس، للتوسط من أجل ”حوار مفتوح دون 
شـــروط مســـبقة“ مـــع الحكومـــة المركزية في 
مدريـــد، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بشـــأن 

االستفتاء المقرر في أكتوبر القادم.
وأعلنـــت المحكمة الدســـتورية األســـبوع 
الماضي أن اســـتفتاء االســـتقالل غير شرعي، 
لكـــن االســـتقالليين يعتبـــرون هـــذه المحكمة 
غير شرعية ومسيســـة، مشيرين إلى أن 10 من 
قضاتها من بيـــن 12 عينتهم أكثريات برلمانية 

محافظة وحكومة ماريانو راخوي اليمينية.
وتعهدت الحكومة اإلقليمية في برشـــلونة 
برئاسة كارلس بويغديمونت بالمضي قدما في 
التصويت. وأكدت إدا كوالو العمدة اليســـارية 
لمدينـــة برشـــلونة عاصمـــة كتالونيـــا وجود 
الرســـالة وقالت إنه جرى إرســـال نسخة أيضا 
إلـــى رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وشـــددت 
كوالو على أن راخوي ليس لديه فرصة ”لرفض 
الحـــوار“. وانطلقـــت حملـــة االســـتفتاء بعـــد 
منتصف الليل، حيث تساءل بويغديمونت أمام 
اآلالف مـــن المؤيدين في تاراغونـــا ”هل هناك 
شـــخص جاد يعتقد أننا لن نصـــوت في األول 

من أكتوبر؟“.

صديق خان:

أشخاص يحاولون استخدام 

اإلرهاب للمساس بنا وتدمير 

نمط عيشنا



} عندما أعلنت الدول الكبرى في صيف 2015، 
من فيينا، توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة 
(االتفاق النووي) مع إيران، أرفقت إعالنها هذا 
بعبارة بـــدت موجهة أكثر للمعارضين، مفادها 
أن االتفـــاق ”يفتح فصال جديـــدا في العالقات 
الدوليـــة“، بعد مفاوضات عســـيرة دامت أكثر 
من 21 شـــهرا وأزمة مستمرة منذ 12 عاما حول 

الطموحات النووية اإليرانية.
ويقضـــي االتفـــاق برفـــع العقوبـــات التي 
يفرضها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
واألمـــم المتحـــدة على إيران مقابـــل موافقتها 
على فرض قيود طويلـــة المدى على برنامجها 
النـــووي الذي يشـــتبه الغرب بأنـــه يهدف إلى 
صنـــع قنبلة ذرية. وقال الدبلوماســـيون الذين 
أداروا المفاوضـــات إن إيـــران قبلـــت بخطـــة 
تقضي بعودة ســـريعة للعقوبات خالل 65 يوما 
إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست 

للحد من برنامجها النووي.
في تلـــك الفترة، كانت إيـــران، تفاوض بيد 
وتحرك باليـــد األخرى أذرعهـــا التخريبية في 
الشرق األوسط لتوسيع نفوذها. لكن كان تركيز 
المجموعـــة الدولية منصّبا على توقيع االتفاق 

النووي بأي ثمن. 
بعد توقيع االتفاق، ومنذ األيام األولى لرفع 
العقوبـــات، ســـارعت الدول الموّقعـــة إلى عقد 
الصفقـــات االقتصادية مع إيـــران. وتبدو هذه 
الصفقات هي السبب الرئيسي وراء قلق الدول 
األوروبية مـــن قرار الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب من االتفـــاق النووي، الـــذي هّدد خالل 

الحملة االنتخابية بتمزيقه.
لكن اليـــوم تبـــدو فرضية تمزيـــق االتفاق 
بعيدة عـــن التحقق، فالزمن تغّيـــر، وكما يقول 
مايكل ســـينغ المدير اإلداري لمعهد واشـــنطن 
لدراسات الشرق األدنى، ”سواء شئنا أم أبينا، 
ال يمكننـــا الرجوع في الزمن بســـهولة. ويجب 
أن تتخذ كل سياســـة واقعية تجـــاه إيران هذا 
الواقـــع كنقطة انطالق لها“. وحتى الدول التي 
عارضت االتفاق النووي في البداية ترى اليوم 
أنـــه ال يمكـــن إلغـــاؤه، وهي خطـــوة يمكن أن 
تستفيد منها إيران، بتحويلها إلى ”مظلومية“ 

تدعم خطابها بشأن استهداف الغرب لها.
وبإمكان ترامب االستفادة إلى أبعد الحدود 
من االتفاق، ويقلب الطاولة على مساعي إيران. 
وإذا كانت فكرة انســـحاب ترامـــب من االتفاق 
النووي اإليراني ترعب األوروبيين، فإن الفكرة 
في حد ذاتها تشـــكل مصدر اســـتفادة لترامب. 
ويفســـر مـــارك دوبويتس، الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة الدفـــاع عن الديمقراطيـــات، إن قلق 
األوروبييـــن من انســـحاب ترامب مـــن االتفاق 
النـــووي يتيـــح مســـاحة محتملـــة لمعالجـــة 
األخطاء القاتلة في اتفاق باراك أوباما النووي، 
ولكســـر الشـــلل الذي اعترى سياسة واشنطن 

تجاه طهران في الســـنوات الثماني األخيرة“، 
فيمـــا يذهـــب مايكل ســـينغ إلى حـــد رفض أن 
تتحمل الواليات المتحدة مســـؤولية التصدي 
للتهديـــدات اإليرانية وحدها فـــي حين تتمتع 

أوروبا بمنافع االتفاق.

إستراتجية جديدة

تعكف اإلدارة األميركية في المرحلة الحالية 
علـــى وضـــع إســـتراتيجية جديـــدة لمواجهة 
األنشـــطة اإلقليمية اإليرانيـــة، من خالل اتخاذ 
تدابير سياسية وعســـكرية واقتصادية لفرض 
قيود على دعم طهران للميليشـــيات المســـلحة 
والتنظيمـــات اإلرهابية الموجـــودة في بعض 

دول األزمات، مثل اليمن والعراق وسوريا.
محاصـــرة  إلـــى  اإلســـتراتيجية  وتهـــدف 
األنشـــطة التي يقوم بها الحرس الثوري والرد 
علـــى اســـتفزازاته المتكـــررة للقطـــع البحرية 
األميركية في مياه الخليج، وكبح جماح برنامج 
الصواريـــخ الباليســـتية. ويقـــود كل من وزير 
الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس 
تيلرســـون، مع مستشـــار األمـــن القومي اتش 
آر ماكماســـتر فريق إعداد تلك اإلســـتراتيجية 

الجديدة التي تنتظر قرار الرئيس ترامب.
يشـــير اإلعالن عـــن هـــذه اإلســـتراتيجية 
مـــع اقتـــراب موعد عـــرض التقريـــر األميركي 
بخصوص مدى التزام إيران باالتفاق النووي، 
إلـــى وجـــود اتجـــاه داخـــل اإلدارة األميركية 
يعـــارض إقدام ترامب على اتخـــاذ خطوات قد 
تعرقل اســـتمرار العمل باالتفاق النووي، وهو 
ما دفعـــه إلى منـــح األولوية لمحاربـــة التمدد 

اإليراني في المنطقة.
وعّبر تيلرسون، الذي سبق أن أقّر في بداية 
أغســـطس الماضي بخالفه مع الرئيس ترامب 
حول االتفاق النووي، عن هذه الرؤية بقوله إن 
”إدارة ترامب تستكمل إستراتيجية للتعامل مع 
إيران“، مجددا الحديث على ”ضرورة مواجهة 
التهديد األوســـع الذي تشكله ال االقتصار على 

قدراتها النووية“.
ويســـتند هذا االتجاه في تبرير موقفه إلى 
اعتباريـــن: أولهما، أن إيران مـــا زالت ملتزمة 
بتطبيـــق الجوانـــب الفنية في االتفـــاق، وهو 
ما اعترفت به واشـــنطن نفســـها، في 18 يوليو 
2017، وأكـــدت عليـــه الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية في أكثر من مناســـبة كان آخرها في 11 
ســـبتمبر الجاري. وثانيهما، أن القوى الدولية 
واإلقليمية المعنيـــة بتداعيات االتفاق ما زالت 
حريصة على استمرار العمل به رغم التحفظات 

العديدة التي تبديها تجاهه.
وهنا، فإن تركيز ترامب على انتهاك طهران 
لــــ“روح االتفـــاق“ وتهديده بأن ”واشـــنطن لن 
تقبـــل مـــا تقوم به طهـــران“، لـــن يحظى بدعم 
مـــن جانب تلـــك القـــوى التي تحـــاول تجاوز 
االنتهاكات التي تمارســـها إيـــران، خاصة في 
مـــا يتعلق بإجراء المزيد من التجارب الخاصة 

بالصواريخ الباليستية.

مـــن المتوقع أن يزيد اتجاه واشـــنطن إلى 
اتباع اإلستراتيجية الجديدة من حدة الضغوط 
اإلقليمية المفروضة على إيران ألنها ستضيق 
مـــن هامش الخيـــارات المتاحة أمـــام األخيرة 
في ســـبيل تقديم المزيد مـــن الدعم للتنظيمات 
المســـلحة واإلرهابية في المنطقة، والذي بات 
يحظى باهتمام من جانب قوى إقليمية ودولية 

عديدة.
كمـــا أنهـــا ســـوف تلقـــي الضـــوء علـــى 
االنتهاكات المستمرة التي ترتكبها إيران ضد 
قـــرارات مجلس األمـــن، خاصة في مـــا يتعلق 
بدعمها للمتمرديـــن الحوثيين في اليمن، الذي 
كشـــف عنه ضبط العديد من شحنات األسلحة 
اإليرانية من قبل التحالف العربي والبعض من 
القطع البحرية األجنبية الموجودة بالقرب من 

المياه اليمنية.
لكن، قـــد تواجه تلك المهمة إشـــكاليات أو 
عقبـــات عديدة، ألن واشـــنطن تمنـــح األولوية 
لمحاربـــة تنظيـــم داعش فـــي كل من ســـوريا 
والعـــراق، وما زالت اتجاهـــات أميركية عديدة 
تحـــذر من إمكانية أن يفـــرض العمل على كبح 
تدخـــالت إيـــران تداعيـــات غير مقصـــودة قد 
يستفيد منها التنظيم، فيما يذهب مايكل سينغ، 
المديـــر اإلداري لمعهد واشـــنطن، إلى التأكيد 
علـــى أنه رغـــم جدية طرح تيلرســـون وصّحته 
إال أنه ”نســـي نقطـــًة هامة وهي أنـــه من دون 
مقاربة مســـتقرة تجاه االتفاق النووي، سوف 
تتسبب األسئلة المطروحة حول مصير االتفاق 
في تشـــتيت الدبلوماســـية األميركية األوســـع 
تجاه إيران، وتجاه القضايا الحاســـمة األخرى 
في الشـــرق األوســـط وعرقلتها فـــي النهاية“. 
ولن تتوانـــى طهران عن اســـتخدام الخيارات 

المتاحـــة أمامها لمواجهة التحركات األميركية 
المحتملة، حتى لو اقتضى ذلك توســـيع نطاق 
التفاهم مع التنظيمات اإلرهابية التي تحاربها 
واشـــنطن، وفي مقدمتها داعـــش، الذي راجت 
معلومـــات كثيـــرة حول قيام إيران بالتنســـيق 

معه مبكرا في العراق.

محور أنقرة- الدوحة

مـــن المرجح أن تواجه تلك اإلســـتراتيجية 
إشـــكالية العالقـــات القويـــة التي تؤسســـها 
طهران مع بعض حلفاء واشـــنطن في المنطقة، 
على غرار تركيا وقطر، اللتين تبنتا سياســـات 
ســـاعدت إيران في أكثر من ملف، وكان التفاهم 

كبيرا بينهما وطهران.
ودعمـــت أنقرة جهود طهران فـــي التحايل 
على العقوبـــات الدولية التـــي كانت مفروضة 
عليها قبل الوصول لالتفـــاق النووي، وهو ما 
جددت وزارة العدل األميركية اإلشارة إليه في 6 
سبتمبر الجاري، ووجهت اتهامات لوزير تركي 
ســـابق ومدير ســـابق ألحد المصارف التركية 
باســـتخدام النظـــام المصرفـــي األميركـــي في 
إجراء تحويالت لصالح إيران، وهو ما رد عليه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأكيد أن 
”تركيا لن تكون جـــزءا من العقوبات المفروضة 

على إيران“.
وعززت سياسة قطر مساعي إيران لتكريس 
تدخلهـــا فـــي دول األزمـــات، وســـهلت أيضـــا 
الصفقات التي أبرمهـــا حلفاء إيران مع بعض 
التنظيمـــات اإلرهابية في ســـوريا كجبهة فتح 
الشام أو جبهة النصرة، على غرار صفقة المدن 

األربع التي تم التوصل إليها في أبريل 2017.

تسعى كل من أنقرة والدوحة عبر مثل هذه 
التصريحات إلى توجيه رسائل ألطراف عديدة، 
ومنها واشـــنطن، بأنه من الصعب مســـايرتها 
في الضغط على طهران أو الدخول في مواجهة 
معهـــا على امتـــداد اإلقليـــم، وأن التحالف مع 

إيران سيظل مستمرا، مهما كان الثمن.
يبقـــى موقف روســـيا متغّيرا رئيســـيا في 
تقييم مدى إمكانية تطبيق تلك اإلستراتيجية، 
فروســـيا مـــا زالت تعـــّول علـــى دور إيران في 
سوريا رغم وجود مؤشرات تزيد من احتماالت 
اتســـاع نطاق الخالفات بينهما، خاصة في ظل 
التحركات التي تقوم بها إيران والميليشـــيات 

الحليفة لها على األرض.
وتـــرى موســـكو أن النتائـــج التـــي حققها 
تدخلهـــا الجوي في الصراع الســـوري لم تكن 
تتحقـــق دون التنســـيق مـــع إيـــران وبعـــض 
الحلفاء، الذين قاموا بالدور األكبر على األرض.

ومع أن هذه اإلستراتيجية يمكن أن تساعد 
فـــي تقييد تحـــركات إيران، وهو مـــا يمكن أن 
يصّب في صالح السياســـة طويلة المدى التي 
تتبعها روســـيا في ســـوريا، إال أن ذلك ال يعني 
أن موسكو تقبل بســـهولة أي توجه من جانب 
واشـــنطن يـــؤدي إلـــى توجيه ضربـــات قوية 
ومؤثرة لهذا الوجود، بشـــكل يفضي إلى خلط 

أوراقها وإرباك حساباتها في سوريا.
لكن، من المتوقع أن ال تثني هذه اإلشكاليات 
فـــي مجملها الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
عن إصـــراره على مواجهة أدوار إيران الضارة 
في المنطقة، كمدخل رئيســـي لمراجعة االتفاق 
النووي وتحويله من اتفاق ”ســـيء“ إلى اتفاق 
يضمـــن الحد األقصـــى من تحجـــم دور إيران 

وتهديداتها.
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في 
العمق

إستراتيجية أميركية جديدة ضد إيران: تشديد االتفاق النووي بدل إلغائه

البرنامج النووي اإليراني خطأ أميركي تدفع ثمنه املنطقة

[ واشنطن تصعد ضد األنشطة غير النووية لتصحيح أخطاء االتفاق  [ برنامج الصواريخ وتاريخ انتهاء االتفاق ضمن المراجعات المطلوبة
بدأت اإلدارة األميركية في توسيع نطاق نقاط االختالف مع إيران لتتجاوز االتفاق النووي 
ومتتد إلى أدوارها على الســــــاحة اإلقليمية والتي تسببت في تفاقم أزمات مختلفة وتزايد 
نشاط التنظيمات اإلرهابية، يأتي ذلك ضمن اإلستراتيجية اجلديدة التي تعتمدها واشنطن 

لتصحيح أخطاء االتفاق النووي بجعله ”أكثر شدة“ في ظل صعوبة إلغائه.

{إيـــران انتهكت روح االتفاق النووي، وعلى واشـــنطن أن تأخذ في االعتبار التهديد الذي تمثله 

طهران في الشرق األوسط عند صياغة إستراتيجية جديدة للتعامل معها}.

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األميركي

{االتفـــاق النووي غير قابل إلعادة التفاوض. إن اتفاقا ’أفضل‘ مجرد وهم. حان الوقت للواليات 

المتحدة كي تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها}.

جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

إصالح الصفقة أم إلغاؤها؟

{لن نقف مكتوفي االيدي. لقد خرقت إيران 

العديد من العناصر وأيضا روح االتفاق}
دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{اإليرانيون يستغلون ثغرات االتفاق ويحاولون 

تمرير بعض المخالفات}
مايكل سينغ
املدير اإلداري ملعهد واشنطن

{بإمكان واشنطن اتخاذ تدابير من دون 

إبطال االتفاق ألن ذلك سيشكل كارثة}
جيمس جيفري
دبلوماسي أميركي سابق

{اإلستراتيجية األميركية الجديدة يمكن 

تلخيصها في: تنازل وسحب الثقة وإصالح}
إيلي ليك
 محرر األمن القومي في وكالة بلومبرغ

{نتائج انسحاب أحادي من االتفاق ستكون 

كارثية وتهدد بأزمة نووية ثانية}
تريتا بارسي
 رئيس املجلس اإليراني األميركي

{انسحاب ترامب من االتفاق يرعب األوروبيين 

وهو ما يتيح فرصة لمعالجة األخطاء فيه}
مارك دوبويتس
رئيس مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
{مختارات إيرانية}

منصب األمين العام لألمم المتحدة يثقل كاهل كل من يستلمه

مئة دولة تؤيد إعالنا أميركيا إلصالح األمم املتحدة
} نيويــورك - أيـــدت مئة دولة، ليســـت بينها 
فرنســـا حتـــى اآلن، إعالنا اقترحتـــه الواليات 
المتحدة إلصـــالح األمم المتحدة يتوقع أن يتم 

إقراره االثنين، بحسب مصادر دبلوماسية.
وهذا الحـــدث الذي يتم بمبـــادرة أميركية، 
ســـينتظم برئاســـة الواليات المتحدة و12 دولة 
أخرى بينها ألمانيا، بحســـب المصادر ذاتها. 
وال تـــزال باريـــس التي لم تنضـــم إلى اإلعالن 
بعكس برليـــن ولندن، تفكر فـــي الموقف الذي 

ستتخذه، بحسب دبلوماسيين.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن موقفهـــا اكتفت 
الخارجية الفرنسية بالقول إن فرنسا ”ستأخذ 
بمقترحات ترامب. وتعّد فرنسا  علما باهتمام“ 
من الـــدول دائمة العضوية فـــي األمم المتحدة 
إلى جانب روســـيا والصيـــن المملكة المتحدة 

والواليات المتحدة األميركية.
وكان ترامب منتقدا بشـــدة لألمم المتحدة. 
وتأتـــي مبادرته في وقت أطلق فيه األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش عملية 

إصالحات لألمم المتحدة.
ويشـــمل اإلعالن السياسي المرتقب، عشرة 
تأكيـــدات والتزامـــات تهـــدف إلى جعـــل األمم 
المتحـــدة التي كثيـــرا ما تنعت بأنهـــا تعاني 
مـــن ثقـــل إداري وعالـــي الكلفة، ”أكثـــر نجاعة 
وفعالية“. والواليات المتحدة هي أكبر مساهم 
مالي في األمم المتحدة حيث تؤمن 28.5 بالمئة 
مـــن ميزانيتها لعمليات الســـالم المقدرة بـ7.3 
مليارات دوالر و22 بالمئة من ميزانية التصرف 

التي تبلغ 5.4 مليارات دوالر. 



} جنيــف - فّنـــدت الفيدرالية العربية لحقوق 
اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  ادعـــاءات  اإلنســـان 
الوطنية في قطر بشـــأن ما وصـــف بانتهاكات 
دول المقاطعة لحقـــوق القطريين ومخالفاتهم 
وأصـــدرت  الدوليـــة.  للقوانيـــن  المزعومـــة 
الفيدراليـــة تقريرا يكشـــف باألدلـــة القانونية 
والعمليـــة والواقعية الوجه اآلخـــر والحقيقي 
للصورة التي تروج لها لجنة حقوق اإلنســـان 
القطريـــة، مطالبـــة بضـــرورة أن تراجع األمم 
المتحـــدة طريقـــة عمـــل ومهنية لجنـــة حقوق 

اإلنسان القطرية.
واتهـــم تقريـــر الفيدرالية اللجنـــة القطرية 
”بالســـعي إلى تدويل األزمة واستعطاف الرأي 
العـــام العالمـــي والمنظمات األمميـــة والدول 
الغربية من خالل استغالل ملف حقوق اإلنسان 
وخلـــق ادعاءات وافتراءات بوجـــود انتهاكات 
للحقـــوق والحريـــات، المنصـــوص عليها في 
المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة، مـــن جانب 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة اإلمارات 

ومملكة البحرين“.
وقـــّدم وفد من الفيدرالية العربية، برئاســـة 
أحمد الهاملي، التقرير إلى فالدلن ستيفانوف، 
مديـــر إدارة المؤسســـات الوطنيـــة ومنظمات 
المجتمع المدنـــي والتعاون التقني والعمليات 
علـــى األرض، فـــي مفوضيـــة األمـــم المتحدة 
الســـامية لحقوق اإلنســـان. ويعني اســـتقبال 
المســـؤول األممي لوفـــد الفيدرالية (الخميس 
14 ســـبتمبر 2017) إقرارا واضحا بمهنية عمل 
الفيدراليـــة وصدقيـــة تقاريرها لـــدى مختلف 
المؤسســـات األممية واألهلية المعنية بحقوق 

اإلنسان.

متابعة واقعية

يطالب التقرير الجديـــد للفيدرالية العربية 
لحقوق اإلنســـان األمم المتحدة بضرورة إعادة 
تقويـــم أداء ومهنيـــة لجنـــة حقوق اإلنســـان 
الوطنية في قطـــر وفحص طريقة عملها للتأكد 
من أنها ال تؤدي دورهـــا وفقا للمبادئ الدولية 

المتصلة بحقوق اإلنسان.
ويفنـــد التقرير، فـــي 24 صفحـــة، المزاعم 
الـــواردة في تقاريـــر اللجنـــة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه الدوحة 
بالحصـــار على مختلـــف أوجه الحيـــاة فيها. 
وقـــال الهاملي، فـــي تصريحات عقب تســـليم 
التقريـــر للمســـؤول األممي، إن إعـــداده ”بني 
على دراســـة المواثيـــق والمعاهـــدات الدولية 
والتشـــريعات والنظـــم الوطنيـــة والقـــرارات 
الوزارية والممارســـات العملية في السعودية 

واإلمارات والبحرين“.
باريـــس  معاهـــدة  ”مبـــادئ  أن  وأضـــاف 
المتصلة التي تنظم عمل المؤسســـات الوطنية 
لحقوق اإلنســـان“ كان إحدى الركائز األساسية 
للتقريـــر غيـــر المســـبوق“. وأكـــد أن الوقائع 
والحقائـــق التـــي تـــم تقصيهـــا ورصدها عبر 
فرق الرصـــد والمتابعة من جانـــب الفيدرالية 
العربية لحقوق اإلنســـان هي من أهم الوثائق 
التي تثبت مصداقية التقرير. وتضم الفيدرالية 
العربيـــة لحقوق اإلنســـان أكثر مـــن 40 منظمة 

وهيئـــة وجمعيـــة حقوقية من مختلـــف أنحاء 
العالم العربي. وتهدف إلـــى الترويج لمفاهيم 
حقوق إنســـان تنبع من أوضاع العالم العربي 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وأبدى الهاملي اســـتغرابه مـــن أن اللجنة 
القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية 
لحقوق اإلنســـان وهو ”القيام بدور حاسم في 
دعم ومراقبة التطبيق الفعـــال لمعايير حقوق 
اإلنســـان الدولية علـــى أرض الواقع في الدول 

التي تنتمي إليها هذه اللجان“.
وفي ما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية على 
أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شـــرعي، 
قال التقريـــر إن المقاطعة تختلـــف جذريا عن 
الحصار. وأشـــار إلى أن المقاطعة ”هي عبارة 
عن قطع للعالقات الدبلوماســـية واالقتصادية 
مـــن جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة 
أخـــرى وهو حق ســـيادي لجميـــع دول العالم 
في أن تقيم أو تقطع عالقات الدبلوماســـية مع 
أي دولة في حال ســـعي األخيرة إلثارة القالقل 

والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة“.
 وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية 
”التـــي أثبتت التقارير الدوليـــة الصادرة، ليس 
فقـــط من دول المقاطعـــة، وإنما من دول أخرى 
كالواليات المتحـــدة األميركية بتورط قطر في 
تمويـــل اإلرهاب وإيـــواء اإلرهابيين على نحو 
يهـــدد ليـــس أمن جيرانها فحســـب بـــل األمن 

العالمي أجمع“.
واستشـــهد تقريـــر الفيدرالية بأقـــوال آدم 
زوبيـــن، المســـؤول األعلى في إدارة الشـــؤون 
الماليـــة في وزارة الخزانة األميركي، بأن ”قطر 
أظهـــرت االفتقـــار إلى اإلرادة السياســـية على 
تنفيـــذ قوانيـــن مكافحة تمويـــل اإلرهاب على 
نحو فعال“. وأشـــار أيضا إلى تصريح دانييل 
جالسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة األميركية 
ســـابقا، بأن ”الممولين اإلرهابييـــن المعينين 

يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر“.
وأضاف أنه مما يدحـــض ادعاءات اللجنة 
الوطنية القطريـــة بوصف الوضع بأنه حصار 
هو ”التعليمـــات الواضحة من حكومات الدول 
المقاطعة بمراعاة الحاالت اإلنسانية وال سيما 
في األسر المشـــتركة، باإلضافة إلى التصريح 
الصادر عـــن وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر باســـتعداد المملكـــة لتوفيـــر كافـــة 
احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف 
لدولة تريـــد أن تحاصر قطر -كما تزعم اللجنة 
القطريـــة لحقوق اإلنســـان- وهـــي ذات الدول 
التي تعرض مســـاعداتها بتوفير االحتياجات 

اإلنسانية“.

آثار منطقية

تنـــاول التقريـــر مزاعم قطر بشـــأن تفتيت 
أواصر األسر خاصة النساء واألطفال، ووصفها 
بأنها ال تستند إلى أســـس منطقية أو سليمة. 
وقـــال إن ”قـــرار المقاطعـــة وما ترتبـــت عليه 
مـــن آثار منطقية ال يعد خرقـــا لقواعد القانون 
الدولـــي لحقوق اإلنســـان وال يعتبـــر انتهاكا 
للـــدول الثـــالث اللتزاماتهـــا التعاقدية، بل هو 
نتاج طبيعي لألزمة السياســـية بين حكومات 

الـــدول الثالث والحكومة القطريـــة، والذي من 
خالله مارســـت تلك الدول حقها السيادي على 
إقليمها البـــري، البحري والجوي، حفاظا على 
أمـــن واســـتقرار مواطنيهـــا والمقيميـــن على 
أراضيها مـــن أي أزمات أو أحـــداث قد تتفاقم 
في ظل األزمة السياسية القائمة أو تمس سلبا 
بالحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف 

المواثيق الدولية“.
ونوه إلى أن السعودية واإلمارات والبحرين 
أصدرت توجيهاتهـــا ”باتخاذ التدابير الالزمة 
في ســـبيل حماية وتعزيز الحقـــوق والحريات 
الخاصـــة بتلك األســـر المشـــتركة، ومثال ذلك 
التدابير الخاصـــة بتخصيص هواتف مجانية 
لتلقي تلك الحاالت واتخاذ اإلجراءات المناسبة 
بشأنها، كإنشـــاء لجان لتلقي الحاالت وإجراء 
أعمال التنســـيق الالزمة للحيلولة دون تعرض 
أي عائلة لخطأ ينتج عنه المســـاس بوحدتهم 

األسرية“.

اعترافات ضابط مخابرات

فنـــد تقريـــر الفيدرالية مزاعم قطر بشـــأن 
انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة 
الثـــالث في مـــا يخـــص الموقف مـــن الدوحة 
وسياســـاتها. وقال إنـــه لم يحـــدث أي تغيير 
قانونـــي علـــى اإلطالق فـــي اإلمـــارات في هذا 

الشأن.
 وفـــي إشـــارة إلـــى بيـــان النائـــب العـــام 
اإلماراتي الذي استشـــهدت به اللجنة القطرية، 
فإنـــه ”يحـــق للنائب العام تحذير مســـتخدمي 
إســـاءة  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
اســـتخدام مواقع التواصل االجتماعي بشـــكل 
يســـيء لدولـــة اإلمـــارات ورموزهـــا أو يمثـــل 
تواطـــؤا مع األجهزة األمنيـــة القطرية أو دعما 

لنهـــج الحكومـــة القطرية التي تدعم وبشـــكل 
واضح الفكر المتطرف واإلرهاب“.

وأشـــار إلى اعترافات ضابـــط المخابرات 
القطـــري حمد علـــي محمد الحمادي، 33 ســـنة 
والـــذي تم القبـــض عليه فـــي دولـــة اإلمارات 
في عـــام 2015، حيـــث اعترف صراحـــة بالدور 
التخريبـــي واســـع النطـــاق الـــذي اعتمدتـــه 
الحكومة القطرية على مدى سنوات الستهداف 
دولة اإلمارات ومختلف دول المنطقة، من خالل 
إنشـــاء حســـابات وهمية عبر مواقع التواصل 
وقنـــاص  بوعســـكور  (حســـاب  االجتماعـــي 
الشـــمال). وتساءل التقرير باستغراب ”هل تلك 
هي حرية الرأي والتعبير التي تســـعى اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان فـــي قطر إلى ضمان 

حمايتها وصيانتها؟“.
وفي ما يتصـــل بحرية الصحافة والتعبير، 
فـــإن الفيدرالية العربية تقـــول في تقريرها إنه 
”مـــن خالل الرصد الميدانـــي وتقصي الحقائق 
تبين لها أن الدول الثالث لم تجبر الصحافيين 
واالعالميين المنتمين لهـــا والعاملين في قطر 

على تقديم استقالتهم“. 
وقالت إنـــه ”علـــى العكس تمامـــا، العديد 
مـــن اإلعالمييـــن والصحافيين من جنســـيات 
الدول الثـــالث تقدمـــوا باســـتقالتهم طواعية 
ورغبـــة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي 
ترمي إلى تجفيـــف منابع اإلرهـــاب والتطرف 
التي تدعمهـــا المنابر اإلعالميـــة القطرية، بل 
إن مختلـــف المؤسســـات اإلعالميـــة في الدول 
الثـــالث فتحت أذرعهـــا الســـتقبال اإلعالميين 
المســـتقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر 

الوظيفية المناسبة لهم“.

1633 معتمرا قطريا

أفـــرد التقريـــر مســـاحة كبيرة للـــرد على 
المزاعـــم القطرية بشـــأن الحرمان مـــن التنقل 
واإلقامـــة وتقييد ممارســـة الشـــعائر الدينية. 
وقالت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان إنها 
”تســـتغرب بشـــدة“ من ادعاءات لجنـــة حقوق 

اإلنسان القطرية بهذا الشأن.
الســـلطات  القطريـــة أن  اللجنـــة  وتدعـــي 
السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء 
مناســـك العمرة بعد صدور قرار قطع العالقات 
وإجبارهم على مغادرة األراضي السعودية، بل 
وعاملتهـــم بصورة ُمهينة. غيـــر أن الفيدرالية 
العربيـــة قالت في تقريرهـــا إن ”تلك االدعاءات 
ليـــس لهـــا أي أســـاس مـــن الصحـــة“. وقالت 
إنها تشـــيد بجهود المملكة في تســـهيل أمور 

المعتمرين من مختلف دول العالم.
 وأضافت ”أكدت الرئاســـة العامة لشـــؤون 
المســـجد الحرام والمســـجد النبوي، في بيان 
أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية 
الســـعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل 
أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك 
األشـــقاء في دولة قطر“. كما قالـــت الفيدرالية 
إن الرئاســـة العامة لشـــؤون المســـجد الحرام 
والمســـجد النبوي نوهت فـــي بيانها إلى أنها 
اســـتقبلت 1633 معتمـــرا قطريا أدوا مناســـك 
العمرة بالرغم من المقاطعة واألزمة السياسية 
بيـــن الدولتين، وأن ما يتـــم تداوله عبر مواقع 

التواصل االجتماعي، ما هي إال افتراءات.
 وتســـاءل التقريـــر ”هـــل اعتمـــدت اللجنة 
القطريـــة في افتراءاتها علـــى المملكة العربية 
السعودية على أدلة واقعية وحقيقية وموثوقة، 
أم أنهـــا اعتمدت على األكاذيب المنشـــورة في 
مختلـــف مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي؟ أين 
دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنســـان 

في التحقيـــق وتقصي الحقائـــق من مصدرها 
األصلـــي وبشـــكل موضوعي وحيـــادي، ودون 
تحيـــز للحكومة القطرية ومحاولة اســـتعطاف 

الرأي العام العالمي؟“.

وأكدت الفيدرالية العربية أن هدفها هو ”أن 
تتقاســـم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة 
عمل وعـــدم نزاهة وال مهنيـــة اللجنة الوطنية 
القطريـــة وليس الســـعي إلعادة تقييـــم عملية 

الترخيص لها كمنظمة حقوقية“. 
ولهذا السبب، تستغرب الفيدرالية العربية 
تصنيف التحالف العالمي لمؤسســـات حقوق 
اإلنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة 
األولى لمدة 5 ســـنوات أخرى تنتهي عام 2020. 
ويعنـــي هذا التصنيف، المشـــار إليه بـ“أ“، أن 
اللجنة القطرية ملتزمـــة التزاما كامال بمبادئ 

باريس.

تحيز واضح

يثبت التقرير أن اللجنـــة القطرية ”أبدت 
تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة 
دول المقاطعـــة الثالث ولم تقـــم بأداء المهام 
المطلوبـــة منه والمنصوص عليها في كل من 
المرســـوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 
بتنظيـــم اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
بالمؤسســـات  المتعلقـــة  باريـــس  ومبـــادئ 

الوطنية لحقوق اإلنسان“.
ويذكـــر أن مبـــادئ باريـــس ال تطلـــب من 
شـــبه  وظيفـــة  أداء  الوطنيـــة  المؤسســـات 
قضائية أو معالجة الشـــكاوى أو االلتماسات 
مـــن جانب المدعيـــن بانتهـــاك حقوقهم، كما 

فعلت اللجنة القطرية. 
تلـــك  دور  فـــإن  المبـــادئ  هـــذه  ووفـــق 
المؤسســـات هو ”التماس تســـوية ودية عن 
طريـــق المصالحة أو قرار ملزم على أســـاس 
السرية وإخطار مقدمي االلتماسات بحقوقهم 
وســـبل االنتصـــاف المتاحـــة لهم وتيســـير 

وصولهم إليها“.
وتنص هذه المبادئ أيضا على االستماع 
إلـــى الشـــكاوى وإحالتهـــا إلـــى الســـلطات 
المختصـــة وتقديـــم التوصيـــات إلـــى هذه 

السلطات. 
ويبرهـــن تقرير الفيدراليـــة العربية على 
أن اللجنـــة القطرية خالفـــت كل هذه المبادئ 
الواضحة القاطعة ”ألنها لم تعالج الشـــكاوى 
الـــواردة إليهـــا بهـــذه الطريقة بـــل صعدت 
الموقـــف وهولت األزمة ولفقـــت التهم للدول 
الثـــالث دون أي رصـــد حقيقـــي أو تقـــص 

للحقائق واالنتهاكات المزعومة“.
ويدفع التقرير بأنه بمقاطعة الســـعودية 
واإلمـــارات والبحريـــن لقطر إنمـــا تصرفت 
”بموجـــب مـــا لها من ســـيادة علـــى أقاليمها 
وقامت باتخاذ العديد مـــن التدابير الوقائية 
والحمائية لضمان أمنها واستقرارها وكذلك 
حمايـــة األمن اإلقليمي والعالمي في مواجهة 

التطرف واإلرهاب“.
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في 
العمق

{ســـحب قطر الجنســـية من ٥٥ من مواطنيها بشـــكل مفاجىء خطوة تنتهك جميع حقوقهم 
القانونية وتخالف مبادئ حقوق اإلنسان وتعرضهم للشتات والتشريد}.

محمد الكعبي
جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان

{ثبت خالل األيام الماضية من خالل االدعاءات الكاذبة والمزيفة التي وضعت أمام مجلس حقوق 
اإلنسان بجنيف أن قطر تحاول أن تظهر بمظهر الضحية وتزعم أنها بريئة من االتهامات}.
مصطفى بكري
عضو مجلس النواب املصري

الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعة

دول املقاطعة أكثر الحريصني على حقوق املواطن القطري

[ أحمد الهاملي: تقريرنا يستند على الوقائع والمواثيق الدولية  [ الدوحة تستعطف الرأي العام العالمي بقصص مزيفة
أصــــــدرت الفيدرالية العربية حلقوق اإلنســــــان أول تقرير من نوعــــــه يطالب بتحقيق دولي 
في مخالفات جلنة حقوق اإلنســــــان القطرية للمعاهــــــدات. ورد التقرير على مزاعم اللجنة 
القطرية بشأن آثار املقاطعة وعدة قضايا أخرى منها ما يتعلق بقضية املعتمرين القطريني 

ودعم قطر جلماعات متهمة بنشر اإلرهاب في املنطقة.

} دبــي - بعيدا عن التناول اإلعالمي اليومي 
المباشـــر ألصداء الموقف الخليجي والعربي 
من دعم قطـــر وتمويلها لتنظيمـــات اإلرهاب 
وخروجهـــا عـــن البيـــت الخليجي، وســـعيا 
للنظر بعمق إلى خلفيات السياســـة القطرية 
والعوامل التـــي تتحكم في توجيه مســـارها 
من زوايـــا وأبعاد اســـتراتيجية، أصدر مركز 
المزماة للدراســـات والبحـــوث كتابا بعنوان 
”إشكاليات السياســـة القطرية.. نهاية مرحلة 

من العبث القطري بأمن الخليج”.
يكشـــف الكتاب حالة التناقـــض القطرية 
ليفســـر أســـباب األزمة التي تمر بهـــا اليوم 
فـــي عالقتها بأغلب حلفائهـــا في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، باإلضافـــة إلـــى مصر. 
والدراســـات التي تضمنها  وتفســـر األوراق 
الكتـــاب المفارقة في موقف قطر فهي من جهة 
تســـتضيف أكبر قاعدة عســـكرية أميركية في 
المنطقة، وشـــاركت فـــي التحالف العربي في 
اليمن كما شاركت في التحالف بقيادة الواليات 
المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية، وجاء 
اســـمها من بيـــن األعضاء الذيـــن انتموا إلى 
التحالف اإلســـالمي الذي أعلنت عنه الرياض 
لمحاربة اإلرهاب. لكنها من جهة أخرى حليف 
متين إليران التي تعمل على نشر الفوضى في 
المنطقة وتهديد أمنها، كما أنها داعم رئيسي 
لجماعـــة اإلخوان المســـلمين وثبتت عالقتها 

بجماعات إسالمية متشددة. 

ويؤكد سالم حميد، رئيس مركز المزماة، 
أن أبرز ما يميز السياسة القطرية المسلحة 
باألموال واإلعالم هو أنها سياســـة انتهازية 
وبعيدة عن أي سعي قانوني مشروع لتحقيق 
تميز واختالف دبلوماســـي عن جيرانها، ألن 

السياســـة القطرية اعتمدت نهج 
المخططات  دعـــم  على  المراهنة 

االنقالبية اإلخوانية.
ونظـــرا ألهمية اعتمـــاد قطر 
علـــى تســـويق سياســـتها عبـــر 
اإلعالم، تناولت الباحثة نســـرين 
قصـــاب فـــي الدراســـة السادســـة 
األدوار الوظيفيـــة لقنـــاة الجزيرة. 
وحللـــت أداء الذراع اإلعالمية لقطر 
وكيف عملت على خلق بؤر سياسية 

عربية تســـتطيع من خاللها ممارسة 
أدوار نشـــطة، تحقـــق لهـــا مكاســـب، 

اإلقليمية  رغم ضآلـــة حجم “الشـــرعية” 
لسياساتها الخارجية.

ويضيف سالم حميد ضمن دراسة حملت 
عنوان “مواجهة قطر بحقيقتها ونهاية حقبة 
من العبث بأمن الخليج”، أن دعاوى الدوحة 
عن الحق في استقالل سياستها وتحالفاتها 
ال تجد صدى ألنها تســـتخدم كيانها لتحقيق 
أهداف تتنافي مع القوانين الدولية. وتحولت 
إلى حاضنة رســـمية للجماعـــات اإلرهابية، 
وعملت على تهديد شـــرعية األنظمة الحاكمة 

في الخليج بهدف الســـيطرة علـــى ثرواتها 
لصالح مشروع الخالفة اإلخوانية المزعومة.

وحلـــل حميـــد “التوظيف النفعـــي لتيار 
اإلســـالم السياسي في السياســـة اَلقطرية”، 
ومـــن بين مـــا تتناوله الدراســـة تســـاؤالت 
حـــول األيديولوجيـــا اإلخوانية 
والسياسة القطرية، واستكشاف 
الـــدور الوظيفي لقطر في بلورة 
التوجهـــات الداعمـــة لإلخوان 
فـــي المنطقة. وشـــواهد الدعم 

القطري لهذا التيار.
وينوه الكتـــاب إلى حاجة 
دول الخليـــج العربي إلى هذه 
السياســـة المتجانســـة التي 
نص عليها النظام األساســـي 
لمجلـــس التعـــاون لتحافـــظ 
على نمط اســـتقرارها الـــذي يؤتي 
ثماره ويمتد خيـــره إلى بقاع عربية تتجاوز 

المعطى اإلقليمي المحلي. 
وكان هذا المعيار محركا لسياســـة دول 
الخليج العربي، باستثناء قطر التي اتسمت 
بدور سياسي شـــاذ يقوم على دعم جماعات 
اإلرهاب، اعتقـــادا منها بأنهـــا تراكم أوراق 
ضغط في جعبتها، بينما فاتها أنها تتصادم 
مع مصالح دول اإلقليم والتوجهات العالمية 
للقضاء على اإلرهاب ومنع تمويله والترويج 

له.

رهانات خاسرة.. نهاية مرحلة من العبث القطري
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تصنيف التحالف العاملي ملؤسسات 
حقوق اإلنسان الوطنية للجنة القطرية 

يحتاج إلى مراجعة ضرورية بعد ثبوت 
عدم استقالليتها املزعومة 
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} محاذير ما بعد دحر تنظيم داعش لم 
تنتظر حتى حترير األراضي املتبقية في 

العراق، واقتصرت على مرحلة تدمير املوصل 
وحتويلها إلى ركام مازالت فرق اإلنقاذ 
بإمكاناتها البدائية مستمرة في عملها 

النتشال جثث املدنيني التي بلغت إلى حد 
اآلن أكثر من ٢٠٠٠ ضحية منذ تاريخ انتهاء 

العمليات العسكرية.
بعد صفقة داعش مع احلرس الثوري 

اإليراني في لبنان حصل رد الفعل الواسع 
في األوساط العراقية الشعبية بارتفاع 

األصوات التي كانت ُتستخدم للتجييش 
املذهبي ومجيرة ملفردات التوجه العقائدي 
مع والية الفقيه في قم وطهران. لكنها هذه 

املرة عبرت عن وطنيتها وانتمائها بأصوات 
ترفض استغفال العراقيني حيث انكشفت 

خفايا التدليس والتبعية املطلقة للمشروع 
اإليراني في العراق واملنطقة.

جتمعات كسرت حاجز اخلوف خاصة من 
الشباب الذين فضحوا دور األحزاب ودعاة 

الطائفية وجاهروا بارتباط حزب الدعوة 
احلاكم بإيران وتنفيذه ألسوأ مخططات 
تفتيت املجتمع العراقي، وبعض هؤالء 

سخروا من رفع صور اخلميني وخامنئي في 
مدن العراق ووصفوه باإلهانة الشخصية 

لكرامتهم.
في ظرفنا الراهن فإن أرقام القتلى من 

املدنيني وأسلوب التدمير الشامل يدالن على 
أن معظم صنوف األسلحة لم تكن مقيدة 

ومنها املدفعية والطيران احلربي، مبا يحيلنا 
إلى إعادة النظر في مهزلة احتالل املوصل 
وهروب الفرق العسكرية املدربة واملجهزة 

بتقنيات اجليوش احلديثة.
في التحليل العسكري ال مجال للتذرع 
بهزمية أو تخاذل في ظروف اختلت فيها 
موازين القوى أو قطعت فيها اإلمدادات 

لطول فترة املعركة أو إلى غير ذلك من 
مبررات محتملة في سياقات التقاليد 

العسكرية للحروب.
التحليل الوحيد هو االنسحاب وترك 

املعسكرات مبا فيها. أي إن األوامر من 
مقرات قيادة العمليات صدرت بعدم 

املواجهة، وبالتالي من املستحيل أن يكون 
االنسحاب إال بأوامر سياسية؛ إذ ال يتخلى 

القائد العسكري داخل مقره احملصن ببساطة 
عن أداء أهم واجباته في اتخاذ القرار 

املناسب ومتريره إلى القطعات وكل ذلك ال 
يستغرق سوى دقائق.

هروب القادة واملقاتلني إلى كردستان 
باحلالة املزرية املشبوهة وتسليم مدينة 
املوصل يعيداننا إلى األهداف التي تقف 

وراء نتائج االحتالل، وأيضا تدمير املوصل 
للقضـاء على تنظيم داعـش، وهي أهـداف 

على اختالفها إال أن جميع األطراف 
في العملية السياسية تستغلها حسب 

مصاحلها.
االستفتاء على انفصال إقليم كردستان 
العراق ثمنه من وجهة نظر القيادة الكردية 
مدفوع بتضحيات أكثر من ١١ ألف قتيل من 

قوات البيشمركة والتي فرضت السيطرة على 
املناطق التي حررتها من داعش في سهل 

نينوى.
التعجيل في االستفتاء فرصة تاريخية 

ولن يفرط فيها رئيس اإلقليم مسعود 
البارزاني رغم كل الوساطات اإلقليمية 

والدولية واملنظمات الفاعلة، ورغم لهجة 
التهديدات من شخصيات كانت كردستان 

متثل لها قبل احتالل العراق مالذًا آخر 
يتقاسم مع إيران التربص لتوفير القناعات 

الدولية الحتالل العراق.

معركة تلعفر فيها من التفاصيل ما يضع 
معركة املوصل على طاولة التشريح ألسباب 

احتالل املوصل وإذالل اجليش النظامي 
بهزميته أمام هجوم تنظيم داعش بإمكاناته 

في يونيو ٢٠١٤ وأساليبه املعروفة.
أسرار تلعفر العسكرية ستؤرخ للتهاون 
ليس في عدم مواجهة داعش أثناء احتالل 
املوصل، بل في عدم جتميع القطعات وشن 
هجوم مقابل سريع ومباغت خالل أيام في 
وضع كان فيه التنظيم مشتتا ويعاني من 

عدم الثبات واالستقرار.
في معركة تلعفر غابت شراسة التنظيم 

التي روج لها اإلعالم في املوصل، وتبني 
أن مقاتليه يفضلون األسر مع تخليهم عن 
استخدام املدنيني كدروع بشرية. تبعتها 
صفقة داعش في جرود عرسال اللبنانية 
لتجرد لنا التنظيم من الصدمة والترويع.

هل االستفتاء على انفصال إقليم 
كردستان خطوة استباقية لنتائج االنتخابات 

العراقية القادمة وتوقعات استغالل مرحلة 
ما بعد تدمير املوصل، وهي مدعمة كذلك 

بالتضحيات التي ينتفع منها ائتالف 
دولة القانون وزعيم حزب الدعوة احلاكم 

نوري املالكي الذي يرسخ الدور السياسي 
مليليشيات احلشد الشعبي.

نوري املالكي بصريح العبارة يقود 
املشروع اإليراني في العراق مبا يقترب 

من املناصفة مع قاسم سليماني وحاشية 
عقائدية مرتبطة متامًا باملرشد خامنئي. 

املالكي طلب مؤخرًا من حيدر العبادي رئيس 
الوزراء احلالي الدخول في االنتخابات 

املقبلة بقائمة واحدة.
تطويق االستفتاء بالتصريحات والرفض 

والتهديد املعلن من ميليشيات احلشد 
الشعبي، مع التشنجات والقرارات التي لن 
تزيد األحزاب والفصائل الكردية إال تقاربًا 

فيما بينها رغم اخلالفات بني احلزبني 
الرئيسيني، ومفارقة داعميهم سواء إيران أو 

تركيا مع علمنا أنهما رافضتان لالستفتاء 

إال أنهما العبان أساسيان في كفة التوازنات 
اجليوسياسية على اعتبار احلدود لكل من 
أربيل والسليمانية مع كال الدولتني يضاف 

إليها تاريخ العالقة وتأثيرها على االستفتاء 
أو تأجيله.

توازنات الدولة العظمى، الواليات 
املتحدة، ال ميكن إنكارها، وروسيا كذلك فهي 
تتحكم في امللف السوري ومستقبله. أميركا 

متواجدة في كردستان العراق. تركيا لن 
تقف مكتوفة األيدي جتاه واقع املتغيرات في 

كركوك.

إيران على ثقة من أن إرادة العراق 
السياسية محتجزة ملشروعها، وعلى هذا 

األساس تتصرف مع إقليم كردستان كإرادة 
لدولة مجاورة لها خصوصيتها مع قضية 

األكراد زائدًا دور األدوات اإليرانية في 
العراق من أحزاب وكتل برملانية وحرس 

ثوري بأزياء احلشد الشعبي، أي إنها 
مستعدة خلوض احلرب بدماء عراقية طبعًا 

ومن كل األطراف.
مبررات االستفتاء فيها العديد من 

التناقضات لكنها ال تنتقص من حق األكراد 
في تقرير املصير كباقي شعوب العالم. 

التجربة السياسية في العراق وعلى مدى 
١٤ سنة مؤكد ال ميكن البناء عليها. تبديد 

في الثروات وخروقات في الدستور وحقوق 
اإلنسـان والتغيير الدميوغرافي املـذهبي 
جلٌي في العراق. وكلها جتارب أدت إلى 
احتضان كردستان لنسبة نزوح تتجاوز 

طاقتها، في وقت رفضت فيه السلطة احلاكمة 
في بغداد استضافة سكان املدن املنكوبة ولم 

تفتح أبوابها لهم وجسر بزيبز شاهد على 
املأساة.

العراق في مفترق طرق، وشعبه رغم 
الويالت التي أصابته في صميم تكوينه إال 
أنه يرفض االستسالم لواقع التقسيم على 
أمل أن يتعافى من نكبة تسليمه إلى إيران.

نعتقد أن االستفتاء في وجه آخر هو 
صدمة تقترب من صدمة االحتالل لكن في 

اجتاه تعافي العراق ويقظته وعودة ذاكرته، 
وذلك ال عالقة له بالسياسيني بل له عالقة 
بالشعب العراقي عربًا وأكرادا وتركمانًا 

وأيزيديني، وأديانا ومذاهب وطوائف.
االستفتاء نداء لثورة شعبية يتضامن 

فيها العراقيون حملاسبة ١٤ سنة من هدر الدم 
والكرامة والسيادة وتعميم الفوارق بني أبناء 

الوطن الواحد. هل كان في العراق من يكره 
أخاه املواطن لقوميته أو دينه أو عرقه أو 

مذهبه؟ التعايش سمة أهل العراق ولنا في 
كل أسرة مثل.

املدن املدمرة، وأهلنا في اخليام، ومجزرة 
سبايكر، واختطاف اآلالف، والفساد املالي 

والسـرقات، والعصابات وامليليشيات، 
وصفقة داعش، وصور خامنئي واخلميني 

في شوارع العراق، والفقر، واألزمات 
املتتالية، والتحريض على العنـف، 

واملقـاتلون خارج احلدود، وماليني الالجئني 
في دول العالم، وكركوك نارنا األزلية، تلك 

النار التي كانت لسنني طوال عنوانًا لرسائل 
احلب.

االستفتاء على انفصال إقليم كردستان 
عن العراق هو هزة ضمير لكتابة تاريخ 

انتهاء صالحية العمالء واخلونة وجتار الدم 
والفنت واحلروب ومشروع إيران.

االستفتاء على انتهاء صالحية احتالل العراق

{كـــل من لديـــه غيرة لن يقبل بالتبعية للغيـــر، ولم يعد هناك وجود التفاق ســـايكس – بيكو 

ولوزان، وشعبنا هو من سيقرر مصيره بعد اآلن}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

{ال توجد فرصة ألن يحظي االستفتاء الذي سيجرى في 25 سبتمبر بشرعية دولية، وأنا متفائل 

بأن قادة األكراد سيقبلون بخطة بديلة تركز على الحوار بين اإلقليم وبغداد}.

بريت ماكغورك
املبعوث األميركي اخلاص للتحالف ضد الدولة اإلسالمية

} يتزايد احلديث عن تشكيل ”جيش وطني“ 
للمعارضة السورية بعد سلسلة لقاءات 

ومفاوضات بني مختلف الفصائل العسكرية 
في األسابيع املاضية. وليس احلديث عن 
تشكيل عسكري موحد بجديد، إذ ظهرت 

محاوالت ال حتصى إلجناز تلك املهمة على 
مدى السنوات املاضية وقد آلت جميعها إلى 

الفشل.
تشكلت أجسام عسكرية متفاوتة احلجم 

ما لبث أن انفرط عقدها، أو بقيت جتمع 
فصائل عسكرية مستقلة غير قادرة على 

االندماج في جسم واحد. يشمل ذلك حتى 
أقوى الفصائل العسكرية مثل أحرار الشام، 

إذ حافظت قوى في داخلها على تكتالتها 
وانشقت في أكثر من مناسبة. 

ورغم أن إنشاء جسم عسكري واحد 
ميكن أن يخدم الهدف السياسي املعلن لتلك 

املجموعات، وهو إسقاط النظام السوري، 
أو يحّسن من موقعها في عملية التسوية 

السياسية، فإن العامل اآلخر، وهو خشيتها 
على سلطتها الداخلية، حال دوما دون 

حتقيق االندماج.
منذ زمن بعيد، لم تعد املعارك العسكرية 

للمعارضة مدفوعة بالصراع مع النظام 
السوري، وإمنا بالصراعات داخل صفوفها. 
ويشمل ذلك االقتتال الداخلي كما حصل في 

الغوطة الشرقية وتكرر في شمال سوريا، 
ولكنه يشمل أيضا معارك املعارضة ضد 

النظام السوري.على سبيل املثال، فقد ظهر 
من معركة فك احلصار عن مدينة حلب قبل 

نحو عام أن هدفها لم يكن قتال النظام 
السوري بقدر ما كان تعزيز هيمنة حركة 

أحرار الشام وجبهة النصرة على املعارضة 
في املدينة.

يأتي جتاوب الفصائل العسكرية مع 
مبادرة اجليش الوطني اجلديدة في سياق 

انسداد األفق العسكري وتزايد ضعفها 
وتراجع الدعم الذي تتلقاه. جعلها كل ذلك في 

حالة تهديد وجودي من قبل جبهة النصرة 
والنظام السوري وحلفائه. ورغم كل تلك 

العوامل الضاغطة لالندماج، ال يزال إنشاء 
جيش وطني بعيد التحقق.

احلقيقة أن املفاوضات ال جتري انطالقا 
من سؤال كيف ميكن حتسني موقع املعارضة 

السورية جتاه النظام السوري وحلفائه، 
وبالتالي انطالقًا من ضرورة إنشاء حركة 
حترر وطني موحدة تواجه جرائم النظام 

والتدخل اخلارجي. جتري املفاوضات حول 
توزيع القوى في اجليش اجلديد. بالنسبة 

لعدد من الفصائل التي تتجاوز كونها مجرد 
فصائل عسكرية، كحركة أحرار الشام وجيش 

اإلسالم، يطمح الطرفان للعب دور مركزي 

ليس فقط في التشكيل اجلديد، بل أيضا في 
مستقبل البالد بصورة عامة.

ولكن، في أي مفاوضات، يتوقع أن 
حتظى الفصائل املهيمنة بأكبر املنافع 

وأهم املواقع السياسية والعسكرية في أي 
جسم سياسي – عسكري وليد. وهذا ما 

يشجع أحرار الشام وجيش اإلسالم وعدد 
من الفصائل الكبيرة األخرى على االنضمام 

بشكل أسرع كما أعلنت بالفعل، فيما تتخوف 
الفصائل الصغيرة التي تستمد قوتها من 

الوضع الراهن وتخشى أي تسوية وتنظيم 
جديد. وهذا هو موقف اجلبهة اجلنوبية في 
مدينة درعا واملتشكلة من عدد كبير جدا من 

الفصائل الصغيرة املتناثرة.
يسري ذلك على كل املفاوضات سواء مع 

النظام أو داخل املعارضة، حيث قد تلعب 
الفصائل- متوسطة احلجم- دور املخرب 

أو قد تنتقل إلى معسكرات أخرى توفر لها 
إمكانية االحتفاظ بشيء من سلطتها. ميكن 
لعدد من تلك الفصائل إذن في حالة السير 

في تشكيل جيش وطني موحد أن تنضم 
إلى هيئة حترير الشام أو إلى قوات سوريا 

الدميقراطية، فضًال عن النظام السوري الذي 
بات مينح، بتوصية وضغط روسيني، إدارة 
ذاتية مجردة من أي قيمة سياسية لبعض 

املناطق.

وعليه فإن العملية شديدة الصعوبة 
رغم الضغوط الدولية واإلقليمية التي ال 

يعرف مدى جديتها وإخالصها. فديناميات 
التنافس داخل صفوف املعارضة املسلحة 
باتت منفصلة عن الهدف السياسي املعلن 

بتغيير النظام وجناح الثورة. بالنسبة لعدد 
ال حصر له من الفصائل العسكرية فإن أي 

تسوية سياسية، حتى لو كانت مقبولة متامًا 
من السوريني، سوف تنهي مصادر قوتها، 

ومصادر رزق قادتها.
وعليه، فإن االندماج احلقيقي ال يبدو 

ممكنا عن طريق املفاوضات. ونقصد 
باالندماج احلقيقي ذلك االندماج الذي يحل 
بصورة نهائية عشرات الفصائل العسكرية 

القائمة ويشكل جسما عسكريا واحدا يحدث 
نقلة بالتنظيم واألداء العسكري للمعارضة 

السورية، ويخدم بصورة نوعية حتقيق 
هـدفها السياسي. املعطيات تشيـر إلى أن 

هذا النوع من االندماج لن يحدث إال بالقوة. 
وال ميكن التعويل على الضغط اإلقليمي 

وال على قطع الدعم املادي بعد أن تداخلت 
مصادر التمويل وتراجعت حدة املعارك، ما 
دفع كل طرف لتخزين األسلحة التي ميكن 
أن تعينه ألشهر قادمة، أشهر من املتوقع 
أن تشهد استمرار فشل مشاريع الوحدة 

واالندماج.

حول الجيش الوطني للمعارضة السورية

العراق في مفترق طرق، وشعبه 

رغم الويالت التي أصابته في صميم 

تكوينه إال أنه يرفض االستسالم لواقع 

التقسيم على أمل أن يتعافى من نكبة 

تسليمه إلى إيران

حامد الكيالني
كاتب عراقي

إيران على ثقة من أن إرادة العراق 

محتجزة لمشروعها، وعلى هذا األساس 

تتصرف مع إقليم كردستان كإرادة 

لدولة مجاورة لها خصوصيتها مع 

قضية األكراد زائدا دور األدوات 

اإليرانية في العراق 

تجاوب الفصائل العسكرية مع مبادرة 

الجيش الوطني الجديدة يأتي في 

سياق انسداد األفق العسكري وتزايد 

ضعفها وتراجع الدعم الذي تتلقاه. 

جعلها كل ذلك في حالة تهديد 

وجودي من قبل جبهة النصرة والنظام 

السوري وحلفائه

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} استغرب الكثيرون في املغرب وخارجه 

من صدور بيان عن حركة التوحيد واإلصالح 
املغربية -املوازية حلزب العدالة والتنمية 

الذي يقود احلكومة- تدعو فيه إلى اإلفراج 
عن ”العلماء والدعاة واملفكرين“ الذين اعتقلوا 
في اململكة العربية السعودية، وتعتبر فيه أن 
”أي اعتقال ملن لم يرتكب عمال يجّرمه الشرع 

أو القانون هو ظلم واعتداء وتعسف“.
مرد االستغراب أن احلركة حشرت نفسها 
في قضية شائكة تهم منطقة اخلليج، وترتبط 
مبشكلة لها عالقة مبحاربة اإلرهاب والتطرف 
وباالنقسام احلاصل في املنطقة حول طريقة 

التعامل معهما في املرحلة الراهنة، وبكون 
البيان يكشف عن موقف التحيز في هذا النزاع 

القائم بني قطر من جانب، واململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر 

من جانب ثان، كما أنه يأتي في مرحلة حرجة 
جتتازها احلكومة التي يقودها سعدالدين 

العثماني، ومن شأنه أن يؤثر على العالقات 
الدبلوماسية بني احلكومة والعواصم العربية 
الثالث، خصوصا وأن املغرب يرتبط بعالقات 

جيدة مع هذه البلدان، خاصة السعودية، وهي 
عالقات متتد عقودا إلى الوراء، ولم يسبق أن 

انفرد تنظيم سياسي مغربي مبوقف يشذ عن 
املوقف الرسمي جتاهها. ولكن التساؤل الذي 
يفرض نفسه في هذه القضية هو ذاك املتعلق 

بصمت حركة التوحيد واإلصالح املغربية 
طيلة الفترة املاضية التي استمرت فيها األزمة 

بني قطر والعواصم العربية الثالث.
فاحلركة ما فتأت تعلن في أكثر من 

مناسبة أنها ضد التطرف واإلرهاب، وسبق 
لها أن أدانت عمليات إرهابية حصلت في أكثر 

من مكان، وإن لم تعلن موقفها إزاء عمليات 
إرهابية في بعض البلدان مكتفية بالصمت، 
ولكنها في األزمة األخيرة بني قطر والبلدان 
العربية الثالثة التزمت الهدوء ولم تدل بأي 

موقف، على الرغم من ظهور أدلة تدين الدوحة 
لدعمها حلركات متشددة في أكثر من منطقة 
في العالم العربي وأفريقيا، وعلى الرغم من 

وجود تقارير تفيد بأن املال القطري يلعب 
دورا محوريا في تأجيج عدد من األزمات 

املشتعلة في املنطقة العربية والقارة السمراء، 
في إطار تسابق الدوحة إلى توسيع رقعة 
نفوذها، وكسب والء اجلماعات املتطرفة 

والتيارات اإلسالمية األخرى. ولكن، إلى أّي 
حّد يترجم بيان احلركة املوقف املبدئي؟ وأين 

يقف الدين وتبدأ السياسة في بيانها املثير 
للجدل؟

تنكشف ازدواجية مواقف احلركة من 
خالل رصد موقفها مما يجري في تركيا. 
فطيلة عام كامل تقريبا لم تصدر احلركة 

أّي بيان حول األحداث اجلارية منذ موقفها 
املعادي للمحاولة االنقالبية التي وقعت 
في صيف العام املاضي، إذ رغم حمالت 

االعتقاالت والطرد اجلماعي لعشرات اآلالف 
من املوظفني والعاملني بتهمة الوالء أو 

االنتماء إلى حركة اخلدمة التي يقودها فتح 
الله غولن، الداعية التركي املقيم في أميركا، 
لم يصدر عن حركة التوحيد واإلصالح، وال 
عن حزب العدالة والتنمية الذي هو اجلناح 
السياسي لها، أي موقف حلد اآلن. والسبب 
واضح، وهو أن التنظيمني لديهما ميل قوي 
إلى النموذج اإلسالمي الذي يقوده الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، وهما ال يريدان 
الوقوع في احلرج مع نظامه، كما ال يريدان 

إفساد العالقات معه، وفي نفس الوقت ال 
يرغبان في إزعاج يوسف القرضاوي الذي 

أعلن موقفا غريبا قبل أشهر، حني اعتبر 
أردوغان خليفة للمسلمني. فالقرضاوي لديه 

أياد بيضاء على العديد من أعضاء احلركة، 
من بينهم أحمد الريسوني، رئيسها األسبق، 
إذ كان القرضاوي هو من فتح الطريق أمامه 
نحو قطر، ومهد له السبيل لكسب العضوية 
في عدد من الهيئات اإلسالمية والعلمية في 

العالم العربي.
احلركة تقول، من خالل قنواتها اجلانبية 

الكثيرة، بأن ما حصل محاولة انقالبية 
حقيقية وأن حركة فتح الله غولن متورطة 
فيه، ولكن كان بإمكانها -لو كانت مواقفها 
مبدئية حقا- أن تصدر بيانا تدعو فيه إلى 

ضمان احملاكمة العادلة للمعتقلني على األقل، 
وتستنكر فيه االعتقاالت العشوائية وتشريد 

اآلالف من العائالت، وأن تعلن موقفها صراحة 
بأن ”أي اعتقال ملن لم يرتكب عمال يجرمه 

الشرع أو القانون هو ظلم واعتداء وتعسف“، 
كما قالت متاما في بيانها حول اعتقاالت 

اململكة السعودية، خصوصا وأن عالقاتها مع 
حركة غولن كانت قوية في السنوات املاضية، 
ولعبت دورا مركزيا في الترويج لها باملغرب، 

قبل أن يفسد الوّد بني هذه األخيرة وبني حزب 
العدالة والتنمية التركي، لتنقلب احلركة على 

حركة غولن، فالسياسة مفسدة للدين.

ما وراء بيان إسالميي المغرب حول السعودية

تأرجح العالقات التركية مع الغرب في زمن أردوغان

{نحن مســـؤولون عن اتخاذ التدابير األمنية للدفاع عن بالدنا. وســـنحمي أنفســـنا إذا ما واجهنا 

صعوبات في تأمين الحصول على األنظمة الدفاعية}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{حزب النهضة الذي كان عرضة لالضطهاد في النظام السابق وعلى يد بعض الشخصيات التي 

يمكن أن يشملها قانون العفو، يفضل الحفاظ على تحالفه مع حزب النداء}.

مونيكا ماركز 
باحثة في جامعة أكسفورد

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
املكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

لإلعالن

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} بينما يزداد التوتر بني حلف شمال 
األطلسي وروسيا كما تدلل عليه املناورات 

العسكرية للطرفني في شرق أوروبا والبلطيق 
(تدريبات ”غرب ٢٠١٧ بني موسكو وروسيا 

البيضاء، ومناورات الناتو في أوكرانيا 
والسويد)، أعلنت تركيا، اجليش البري الثاني 

في حلف شمال األطلسي، عن توقيع عقد 
لشراء بطاريات من منظومة الدفاع اجلوي 

الروسية البعيدة املدى أس-٤٠٠.
وتزامن ذلك مع توافق أملاني حول طلب 
وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى االحتاد 

األوروبي. ومنذ محاولة االنقالب الفاشلة في 
يوليو ٢٠١٦، عزز الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان من استدارته نحو روسيا، في الوقت 
الذي استمر فيه تدهور العالقة مع واشنطن 
في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. هكذا 

يرتسم الفراق بني أنقرة والغرب على أكثر من 
صعيد وتتفاعل الرقصة التركية على ساللم 

الشرق من جديد. لكن التخلي عن الرابط 
األوروبي ستكون له أثمانه جلهة التخبط 

االستراتيجي لتركيا وازدهارها االقتصادي.
منذ أيام اإلمبراطورية العثمانية في فترة 

أوجها كما عشية نهايتها، شهدنا التجاذب في 
التحالفات معها أو التموضع حيالها من قبل 

روسيا وأملانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. 
ومنذ ٢٠١١ يعود التأرجح التركي بقوة من 

جديد مع اندفاعات أردوغان واستداراته في 
اخليارات الدبلوماسية بني الغرب والشرق. 

لكن إذا دّققنا النظر في مواقف حكومات حزب 
العدالة والتنمية منذ ٢٠٠٢، نستنتج صلتها 

بأمن تركيا القومي وبوحدة البالد السياسية 
واجلغرافية حسب مقاربتها، وأنها ال تعدو 

أن تكون مجرد تكتيكات خلدمة استراتيجية 
الصعود األردوغاني والنفوذ اإلقليمي.

بهذا املعنى ميكن فهم حيرة الدولة التركية 
بني طموحها لالنضمام إلى االحتاد األوروبي 

وسعيها السترداد املجد العثماني، وبني 
انتسابها حللف شمال األطلسي وانفتاحها 

على روسيا ودول البريكس. لكن هذا االرتباك 
ال يعني عدم التمسك بثوابت أبرزها املوقف 

املتوجس من املسألة الكردية وبناء الكثير من 
املواقف استنادا إلى هذا االعتبار.

من الناحية العملية اهتزت الثقة بني 
أميركا وتركيا منذ تعويل واشنطن على قوات 

كردية في احلرب ضد داعش في سوريا، 
وأدى ذلك إضافة إلى رفض تسليم فتح الله 

غولن إلى تدهور العالقة الثنائية التي تأثرت 
بتداعيات املوقف األميركي من النزاع السوري 

حيث بدت أنقرة وحيدة بعد إسقاط طائرة 
حربية روسية قرب احلدود التركية السورية. 
ومن هنا أتت استدارة أردوغان في االنفتاح 

على موسكو منذ ٢٠١٦ في سياق التراجع 
األميركي واألطلسي في امللف السوري.

وميثل التوقيع في األسبوع املاضي 
على عقد استحواذ تركيا من روسيا على 

أربع بطاريات دفاع صاروخي، منعطفًا في 
السياسة اخلارجية ألنقرة وتأكيدا على 

توجه أردوغان إلى إبعاد بالده عن حلفائها 
الغربيني التقليديني (منذ نشأة اجلمهورية 

على يد مصطفى كمال أتاتورك) لصالح الربط 

االستراتيجي مع روسيا ليس فقط في مجاالت 
الطاقة والتبادل التجاري والسياحة فحسب، 

بل في املجال العسكري أيضًا.
وتستند استدارة أردوغان إلى تشكيك 

بحقيقة موقف واشنطن واالحتاد األوروبي 
من محاولة االنقالب الفاشلة في يوليو ٢٠١٦، 

ومن التعاون العسكري الغربي مع مقربني من 
حزب العمال الكردستاني. بيد أن السلطان 
اجلديد الذي يرغب في تصوير نفسه سيدًا 

وحيدًا على الرقعة االستراتيجية، عبر إبداء 
التأفف من احلليف األطلسي والتقرب من 

القيصر اجلديد غرميه وشبيهه في آن معًا، 
يدرك ضيق هامش مناورته وأن االنفتاح على 

روسيا وإيران والسياسة اخلارجية املعدلة 
ال تعد بدائل عن صالته املتشابكة السياسية 

واالستراتيجية واالقتصادية مع الغرب.
ويبدو أن استعجال الرئيس التركي 

احلصول على منظومة أس-٤٠٠ الروسية 
له صلة بتداعيات ١٦ يوليو ٢٠١٦ والضعف 

الذي أخذ يعتري اجليش التركي بعد عملية 
التطهير الواسعة. وحسب خبراء عسكريني 

أوروبيني، جرى استبعاد ١٨٠٠ من كوادر 
القوات اجلوية، بينهم ٣٠٠ طيار غالبيتهم 

من طياري مقاتالت أف-١٦ التي متثل عماد 
سالح اجلو التركي. وأخيرًا واجهت القيادة 

التركية مشكلة عويصة إذ رفضت إرسال 
طياريها املتمرنني للتدرب في الواليات 

املتحدة، ورفضت واشنطن في املقابل إرسال 
مدربني إلى أنقرة ومنعت باكستان من إمتام 

هذه املهمة. ولذا يتم تعومي الدفاع اجلوي 

للتعويض عن النقص في سالح اجلو. 
وتوازى التعويل على السالح الروسي مع 

تطهير اجليش التركي، الركيزة في العالقة مع 
الناتو منذ ١٩٥٢، من اجلنراالت املقربني من 

الغرب والصعود ضمن اجليش وأجهزة األمن 
للجناح األورو- آسيوي الذي ينادي بإعادة 

توجيه السياسة التركية نحو الشرق ونسج 
حتالفات مع روسيا والهند والصني.

ال ينفصل ارتسام التباعد التركي- 
األطلسي عن تدهور الصالت بني االحتاد 
األوروبي وأنقرة، وقد متثل ذلك بتوافق 

في برلني على طلب وقف املفاوضات بشأن 
عضوية تركيا. وبالفعل ما بني عام ٢٠٠٥ موعد 

بدء املفاوضات املذكورة، وسبتمبر ٢٠١٧، 
حصلت حتوالت لغير صالح هذا اخليار. 

لكن من نواحي االقتصاد واألمن ومعضلة 
الالجئني، تفرض الواقعية على بروكسل 

وأنقرة احلفاظ على صالت حيوية للطرفني. 
بيد أنه في حسابات الربح واخلسارة لن 

تعوض موسكو وطهران خسائر تركيا من 
تدهور عالقاتها مع واشنطن وبرلني وخسارة 

ورقة أوروبا التي كانت مفتاح النجاحات التي 
ميزت الفترة األولى من حكم العدالة والتنمية.

يصر أردوغان على التحليق في سماء 
األيديولوجيا والشعارات الرنانة، ويعود إلى 

األرض في رقصة على احلبل املشدود بني 
الغرب والشرق، وتقوده خياراته نحو تخبط ال 

يضمن دميومة صعوده ومصالح تركيا.

بيان حركة التوحيد واإلصالح المغربية 

يكشف عن موقف التحيز في النزاع 

القائم بين قطر من جانب، والمملكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة ومصر من جانب ثان

النهضة حاولت أن تكون براغماتية 

وتنحني لكل الرياح، لكن براغماتيتها 

المزعومة جعلتها ترقص على أكثر من 

ساق وهو ما يعني السقوط القريب 

الحتمي، أدناه في أعين قواعدها

لن تعوض موسكو وطهران خسائر 

تركيا من تدهور عالقاتها مع واشنطن 

وبرلين وخسارة ورقة أوروبا التي كانت 

مفتاح النجاحات التي ميزت الفترة 

األولى من حكم العدالة والتنمية

} مصادقة مجلس نواب الشعب في تونس، 
مساء األربعاء، على قانون املصاحلة اإلدارية، 

أثارت جدال كبيرا في األوساط السياسية 
والشعبية التونسية، وأبانت أيضا عن 
تناقضات كبيرة في املواقف السياسية 

لتيارات بعينها، كما كشفت أن سياسات البالد 
أصبحت ترسم وفق معادالت تراعى فيها 

املصالح احلزبية أكثر من التفكير في إخراج 
تونس من أزماتها.

بصرف النظر عن مدى وجاهة املواقف 
املدافعة عن قانون املصاحلة، كما قّدم في 

نسخته األولى، أو كما قّدم في صيغ معدلة 
بفعل الضغط الشبابي والسياسي، وبصرف 

النظر أيضا عن مدى صواب القراءات 
الرافضة للقانون، واملتصلة بكونه يرسكل 
رجال النظام القدمي، ويعيد إنتاج مقومات 

مرحلة سياسية اندلعت ضدها ثورة توصلت 
إلى تغيير رأس النظام ولم تتوصل للقطع 
مع الثقافة والعالقات والبنيات السياسية 

العميقة لالستبداد، فاملثير في القضية وما 
استتبعها من تداعيات ومواقف هو موقف 
حركة النهضة بالتحديد وعلى وجه الدقة.
املكتب التنفيذي للحركة، املشاركة في 

احلكم كما في املصادقة على القانون، أصدر 
بالغا أمس اجلمعة (بعد أن اجتمع اخلميس) 

عّبر فيه عن ”تثمني مصادقة مجلس نواب 
الشعب على قانون املصاحلة اإلدارية الذي 

تقّدمت به رئاسة اجلمهورية“، واستنكر 
أيضا ”ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من 

النواب من جتاوزات وسلوك غير دميقراطي 
عبر أحداث التشويش والهرج في محاولة 
ملنع املجلس من مواصلة أشغاله ورئيس 

املجلس من تسيير اجللسة والنواب واللجان 
من الكالم في حني كان على هؤالء ممارسة 
واجبهم كنواب للشعب في نقاش املشروع 

والتعبير عن رأيهم فيه“. موقف احلركة، 
الذي جتّلى في البالغ األخير وقبل ذلك 

بأشهر، ال يتماهى أوال مع موقف القواعد 
التي واظبت على رفضها للقانون مبختلف 
صيغه، وكانت تصّر دائما على رفض عودة 
رجال النظام القدمي. والواضح أن القـواعد 

لم تبرح مواقعها في رفض النظام القدمي بكل 
أوجهه ومتثالته، وهو ما كان يتطابق نسبيا 

مع موقف احلركة ذاتها. لكن تغيير احلركة 
ملواقفها، صنع مسافة سياسية واضحة بينها 
وبني قواعدها، املجبولة على االنقياد للقيادة 

ألسباب عميقة تتصل ببنية العالقات داخل 
احلركة اإلخوانية. (مبدأ السمع والطاعة 

والوالء للقيادة مازال ساري املفعول، وهو ما 
يبدد كل حديث عن تطارح دميقراطي داخل 

احلركة).
موقف حركة النهضة من قانون املصاحلة 
يوقعها ثانيا في مطب التناقض مع مواقفها 

السابقة، حول القضية نفسها وإزاء 
التجمعيني ورموز النظام القدمي. طبيعي أن 
يغير حزب سياسي من مواقفه جتاه قضية 

ما لكن ذلك يتطلب بيان دواعي تغيير املوقف 
وعوامله، أما وقد غيرت احلركة موقفها من 

النقيض إلى النقيض، من رفض نداء تونس 
و”التطبيع“ مع التجمعيني وصوال إلى رفض 

قانون املصاحلة، إلى الدفاع احملموم عن 
القانون واستنكار سلوك الرافضني له، فإن هذا 
يفترض البحث واحلفر في األسباب احلقيقية 

واخلفية، في االنتقال الكبير من املبدئية 
القدمية، إلى التكتيكات اجلديدة أو إكراهات 

السياسة كما يرّوج بعض املبّررين.
في األول من أبريل ٢٠١٣ صرح راشد 

الغنوشي لقناة فرانس ٢٤ قائال؛ ”إن 
التونسيني يشعرون أن التجمع اّلذي خرج من 

الباب ميكن أن يعود من نافذة نداء تونس“. 
في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ صرح الغنوشي في حوار 

جلريدة اخلبر اجلزائرية قائال إنه ”ليس 
متخوفا من عودة النظام القدمي وأنه من 

اخلطأ اعتبار أن نداء تونس هو التجمع“.

االنتقال الرشيق من معاداة النداء 
ومؤسسه إلى الدفاع عنه والذود عن 

مرجعياته وتقاسم إحداثياته، هو ما وضع 
النهضة في مأزق مع قواعدها. على أن تلك 

القواعد التي ال تعوزها ثقافة االنتقائية 
والتعميم، وتأميم األرباح وخوصصة 

اخلسائر، لم تر ضيرا بدورها في النزوع نحو 
مواقف تبريرية من قبيل اعتبار جناح األغلبية 

البرملانية (كتلة النهضة والنداء) في مترير 
قانون املصاحلة يعود إلى اعتصام الرحيل 

الذي انتظم في باردو صيف ٢٠١٣، على خلفية 
اغتيال محمد البراهمي (االعتصام الذي جمع 
التيارات اليسارية والقومية مع قيادات نداء 

تونس) هو الذي سمح بعودة التجمعيني 
وهو الذي فرض على النهضة مكرهة التحالف 

معها تفاديا الستئصالها (كذا).
هذا الرأي الذي يتداول بكثرة هذه األيام، 

والذي القى هوى القيادات والقواعد ألنه 
يعفي احلركة من حتمل عقبات تناقضاتها، 

يخفي ثقافة فكرية متأصلة تقوم على التبرير 
والبحث عن األعذار. ثقافة مشوبة بإرث طويل 

من املظلومية والطهرانية السياسية.
قانون املصاحلة اإلدارية، مفصل عسير 
من التجاذب السياسي في تونس، ومحطة 

تتكسر عليها العديد من األشرعة، واالختالف 
حوله مشروع وطبيعي، لكنه كان اختبارا ألداء 
التيارات السياسية مبختلف صنوفها، وأتاح 
إقامة فرز سياسي، ال يقوم على رفض القانون 

أو قبوله فقط، بل أيضا على ازدواجية 
املواقف وتناقضها، وهو ما قد ال تركز عليه 
القراءات السياسية التي تتعاطى مع سرعة 

الراهن، لكنه لن ينجو من أحكام التاريخ.
النهضة حاولت أن تكون براغماتية 
وتنحني لكل الرياح، لكن براغماتيتها 

املزعومة جعلتها ترقص على أكثر من ساق 
وهو ما يعني السقوط القريب احلتمي، أدناه 

في أعني قواعدها.

النهضة وقانون المصالحة.. على أي ساق سترقص
عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد
{تم استالم أكثر من 98 ألف طعن من مواطنين أتراك يطالبون بالعودة إلى وظائفهم بعد أن 

تم فصلهم في أعقاب المحاولة االنقالبية في العام الماضي}.

بكير بوزداج
نائب رئيس الوزراء التركي

{نشـــعر بالفزع من مقترحات الحكومة البريطانية بفرض قيـــود صارمة على الهجرة من االتحاد 

األوروبي، بعد خروج بريطانيا من التكتل}.

إيان رايت
رئيس االحتاد البريطاني لألغذية واملشروبات

} لنــدن – يجمع كثيـــر من احملللني على فكرة 
الطرح العام األولي حلصة من أســـهم شـــركة 
النفط العمالقة الســـعودية أرامكو، تســـتحق 
التـــروي وإمعان النظـــر فيها قبـــل تنفيذها، 
إضافة إلى أن الرياض ليست بحاجة لتنفيذها 

في إطار زمني محدد.
وكانت وكالة بلومبيرغ األميركية لألخبار 
االقتصاديـــة قـــد ذكرت يوم اخلميـــس أن بيع 
حصة تبلـــغ نحو خمســـة باملئة في الشـــركة 
النفطية اململوكة للدولة قد يجري تأجيله إلى 

عام 2019.
وقد بدا على الدوام منذ كشـــف اخلطة في 
بداية العام املاضي، أنه ســـيكون من الصعب 
الوصـــول إلـــى حتقيـــق التقييم املســـتهدف 
للشـــركة من قبل احلكومة الســـعودية والتي 

وضعت قيمتها عند نحو تريليوني دوالر.
لكـــن احملللني يقولون إن الرياض ليســـت 
بحاجة ماسة إلدراج الشركة وبيع حصة فيها، 
وإذا كانـــت تريد فعال احلصـــول على متويل، 
فإن لديها العديد من اخليارات األفضل، بسبب 
متانـــة أوضاعهـــا املاليـــة وانخفاض نســـبة 
ديونهـــا إلى الناجت احمللي اإلجمالي باملعايير 

العاملية.
لذلـــك فإن التريث في اإلعـــداد لهذا الطرح 
الـــذي ميكن أن يكون أكبـــر طرح عام أولي في 

العالم يبدو منطقيا في الظروف الراهنة.
ويـــرى الكاتـــب احمللل االقتصـــادي أندي 
كريتشـــلو أن هنـــاك أســـبابا كثيـــرة تؤكد أن 
التوقيـــت يبدو غير مالئم لتنفيذ عملية البيع، 
التي هي من بنات أفكار ولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان.
فالســـعودية منهمكة في أزمة دبلوماسية 
حـــادة مع جارتهـــا قطر، التي تفـــرض عليها 
مع كل من اإلمارات والبحرين ومصر مقاطعة 

شـــاملة بسبب دعمها لإلرهاب. ويرى محللون 
أن تلـــك األزمة تؤثر على ثقة املســـتثمرين في 

املنطقة وترجح تأجيل طرح أسهم أرامكو.
ويؤكد كريتشـــلو أن املخاطر السياســـية 
ســـتلعب دورا كبيرا في تقييم شـــركة أرامكو، 
ولذلك ســـيكون من املنطقي االنتظار إلى وقت 

تهدأ فيه األجواء في املنطقة.
أما فـــي ما يتعلـــق بالتقييم املســـتهدف، 
فإن الكثير مـــن احملللني ال يتفقون مع التقييم 
املســـتهدف، حيث يعتقد ولي العهد السعودي 
أن بيع نســـبة 5 باملئة من أسهم الشركة ميكن 
أن يـــدر 100 مليـــار دوالر، أي أنه يضع تقييم 

أرامكو عند نحو تريليوني دوالر.
فوفقـــا لتقديـــرات مؤسســـة بريكنغ فيوز، 
فإنه ســـيكون على أسعار النفط أن ترتفع إلى 
نحـــو 80 دوالرا للبرميل على مدى الســـنوات 
العشـــر املقبلة، وهو ما ميثل عالوة قدرها 45 
باملئة عن السعر احلالي خلام برنت، للوصول 

إلى هذا الرقم.
ويرى كريتشلو أن منح أرامكو تخفيضات 
في رســـوم االمتياز والضرائـــب قد يكون أحد 
السبل لتحسني التقييم. وحتى إذا حدث ذلك، 

فإن التسعير قد يكون مسألة حساسة.
ويضيـــف أنـــه إذا جاء التقييـــم منخفضا 
فســـوف يعتقـــد املســـتثمرون أن الســـعودية 
تتخلى بســـهولة كبيرة عن جـــزء من جوهرة 
تاجها. وإذا جاء مرتفعا جدا وهبطت األسهم 
بعد ذلك فســـيكون ذلك مبعـــث حرج للحكومة 

السعودية.
ويبـــدو أن أحـــد البدائـــل هو إلغـــاء بيع 
أرامكـــو وفتح املزيد من االحتياطيات النفطية 
في الســـعودية، التي متلك أكبـــر احتياطيات 
فـــي الشـــرق األوســـط، بشـــكل مباشـــر أمام 

شـــركات النفـــط الدولية. ومبـــرور الوقت فإن 
الرسوم التي ســـوف تدفعها الشركات إلنتاج 
اخلـــام والدعـــم االقتصادي اللذين ســـيأتيان 
مـــن اســـتثماراتها، قد تدّر املزيـــد من األموال 
للحكومة الســـعودية ويغنيها عن طرح حصة 

في أرامكو.
وقد سبق للسعودية أن حاولت ذلك من قبل 
فـــي مجال الغاز وأخفقت. لكـــن بعد ذلك، زرع 
األمير محمد االنطباع بأنه حداثي ومســـتعد 
خلوض التجربة عندما يكون ذلك هو األفضل 

للبالد. وهناك اليوم فرصة إلثبات رؤيته.
وقـــد نفت أرامكـــو يوم اخلميـــس أي نية 
لتأجيـــل إدراجها في الســـوق حتى عام 2019. 

وقالـــت إن ”الطـــرح العـــام األولـــي حلصـــة 
فـــي أرامكو الســـعودية مـــا زال على املســـار 
الصحيح. وخطط الطرح ما زالت ماضية على 

املسار الصحيح“.
وتستهدف الســـلطات السعودية إدراج ما 
يصل إلى 5 باملئة من أكبر شركة منتجة للنفط 
في العالم فـــي البورصة الســـعودية (تداول) 
وفي واحدة أو أكثر من األســـواق العاملية في 
طرح عام أولـــي قد جتمع من خالله 100 مليار 

دوالر.
وقالـــت أرامكـــو إن ”عملية الطـــرح العام 
األولي متضي بشكل جيد وأرامكو السعودية 
تظـــل تركز علـــى التحقق من اســـتيفاء جميع 

األعمـــال املتعلقـــة بالطرح العـــام األولي وفقا 
ألعلى املعايير في الوقت املناسب“.

ولـــم تختـــر أرامكو بعـــد بورصـــة دولية 
لإلدراج لكن نيويورك ولنـــدن تعتبران األوفر 
حظا فـــي الفـــوز بـــاإلدراج. وكانـــت مصادر 
مصرفيـــة قالت إن أرامكو عينت مستشـــارين 
للطـــرح لكنهـــا لم تختـــر منســـقني دوليني أو 

شركات إلدارة الدفاتر.
وذكـــرت رويتـــرز نقال عن مصـــادر مطلعة 
الشـــهر املاضي أن الســـعودية تفضل بورصة 
نيويـــورك إلدراج أرامكـــو في اخلـــارج حتى 
فـــي ظل توصيـــة بعض املستشـــارين املاليني 

والقانونيني باختيار لندن.

رغم نفي السعودية األنباء التي حتدثت عن إمكانية تأجيل الطرح العام حلصة من أسهم 
شــــــركة أرامكو، إال أن محللني يؤكدون أن الوقت احلالي غير مالئم للطرح. وأن الرياض 

لديها الكثير من اخليارات األفضل للحصول على التمويل.

دعم أملاني لتوسيع

منطقة اليورو
رحـــب وزيـــر املـاليـــة األملـانـــي  } تالــني – 
رئيــــس  مببــــادرة  شـــويبلـه  فـولفغــانـــغ 
املفـوضيـــة األوروبـيــــة جـان كلــــود يـونكـر 
لتطـبيــــق عملــــة اليورو فـــي كافــــة الـدول 
األعضـــاء باالحتــــاد األوروبــــي، مؤكـدا فـي 
الـوقـت نفســـه ضــــرورة االلتـــزام بالقواعد 

السارية في هذا األمر.
العاصمـــة  فـــي  أمـــس  شـــويبله  وقـــال 
اإلستونية تالني ”أرى أن يونكر تقدم مبقترح 
كبيـــر للمضي قدمـــا بأوروبــــا. كان خطـابا 
عظيمـــا… لكـــن يتعــــني التحـــدث أكثــــر عن 

تفاصيل املقترح“.
وكان يونكــــر قــــد طـــرح أمـــام البرملـــان 
األوروبـــي يـــوم األربعــــاء املـاضـــي أهـدافا 
طمـوحـــة تتضمـــن انضمـــام كافـــة الـــدول 
األعضاء فـــي االحتاد األوروبـــي إلى منطقة 
اليورو وتوسيع االحتاد ليصل إلى 30 عضوا 
مـــن 27 حاليـــا إذا اســـتثنينا بريطانيا التي 

تعتزم االنفصال.
جتدر اإلشارة إلى أن هذا األمر منصوص 
األوروبـــي  االحتـــاد  اتفاقيـــات  فـــي  عليـــه 
لكافة الـــدول األعضاء، باســـتثناء بريطانيا 
والدمنارك. لكن األمر يواجه انتقادات بسبب 
الضعـــف االقتصـــادي لبعـــض دول االحتاد 
األوروبي مثل بلغاريا ورومانيا. كما أن عددا 
مـــن الدول األخرى ال ترغـــب في تطبيق عملة 

اليورو لديها.
شــــروطا  ”هنــــاك  إن  شـــويبلـه  وقـــال 
اقتصـاديـــة يتعــــني حتقيقهــــا للدخـول في 
االحتـاد النقــــدي… طاملـا أن هـذه الشــــروط 
لـم تتحقق فإنــــه ليـس مـن مصلحـة أي دولة 
االنضمام إلى االحتـــاد النقدي، كما ال ميكـن 
لالحتاد النقــــدي قبـول ذلك، ألن هـذا يعرض 

استقـراره للخطر“.
وعن مقتـــرح يونكر باســـتحداث منصب 
وزير للمالية لالحتاد األوروبي، ذكر شويبله 
أن مســـمى املنصب ليس مهما، لكن األهم هو 
حتديد اختصاصات وصالحيات من سيتولى 

هذا املنصب.
ورحب وزراء مالية آخرون في دول منطقة 
اليورو بدعـــوة رئيس املفوضيـــة األوروبية 
لكنهـــم أكـــدوا أنه لـــن يتم إجبـــار دولة على 
االنضمام إلى املنطقـــة دون إرادتها ولن يتم 
الســـماح بانضمـــام دولـــة ال حتقق شـــروط 
العضوية التي تؤكـــد متانة أوضاعها املالية 

فيها.

جيل كهربائي ذكي من سيارات مرسيدس
شـــركة  كشـــفت   - (أملانيــا)  فرانكفــورت   {
مرســـيدس األملانيـــة، أحـــد عمالقـــة صناعـــة 
السيارات في العالم، خالل معرض فرانكفورت 
للســـيارات عن ســـيـارة جديــــدة جتريبية من 
جيل الســـيارات املســـتقبلية الكهربائية ”أي.
الذي يعنـــي باللغـــة األملانيـــة ”الذكاء  كيـــو“ 

الكهربائي“.
وقد أطلـــق على الســـيارة اجلديدة اســـم 
”أي.كيو.آي“ وهي من طـــراز كوبيه الرياضي 
وتعتبر نســـخة محدثـــة عن الســـيارة األولى 
من هذا اجليل والتي اختبرتها الشـــركة العام 
املاضـــي في إطـــار رهانهـــا على الســـيارات 
الكهربائيـــة وعلـــى أحـــدث تقنيـــات الـــذكاء 

االصطناعي.
وتتميز الســـيارة اجلديدة التي تستهدف 
جـــذب انتبـــاه األثريـــاء بتصميم انســـيابي 
يتناســـب مـــع الرؤيـــة املســـتقبلية لصناعة 

الســـيارات ومزود بشـــريط ضوئي مدمج مع 
زوايـــا الســـيارة لتعطي ضـــوءا أزرق متدرج 

اإلشعاع.
ويـــرى خبـــراء فـــي عالـــم الســـيارات أن 
مرســـيدس الكهربائية إي.كيـــو متنح أقصى 
درجـــات التباهي والتفاخر ملـــن يرغب في أن 
يكون في ســـيارة مميزة التصميم واقتصادية 
وصديقة للبيئة لكونهـــا تعتمد على الكهرباء 

فقط.
وتريـــد مرســـيدس أن تعـــرف ”إي.كيـــو“ 
بتقدمي نظام بيئي للتنقل الكهربائي الشـــامل، 
من خالل التركيز علـــى ”املنتجات واخلدمات 
والتقنيـــات واالبتـــكارات“، التـــي تدعـــم هذه 

املركبة لتعزيز جتربة القيادة.
ويقـــول لـــوك جـــون ســـميث، املتخصص 
مبجال الســـيارات املســـتقبلية، إن الســـيارة 
اجلديـــدة ”تشـــعرك حقـــا أنـــك أمام ســـيارة 

مرسيدس بينما الســـيارة التي أنتجت السنة 
املاضية فتبدو وكأنها فاقدة لهوية مرسيدس“.
وأوضح ســـميث أن السيارة اجلديدة هي 
عبارة عـــن تطوير كبير عن الســـابقة ســـواء 
في الهيكل واالنســـيابية أو حتـــى من ناحية 

التكنولوجيا املتاحة بها.
وتؤكـــد الشـــركة املصنعـــة أن ســـيارتها 
املعروضة في املعرض هـــي عبارة عن منوذج 

أولي ملا سيتم إنتاجه اعتبارا من عام 2019.
ويرى اخلبير ســـميث أن الســـيارة أضفت 
علـــى معـــرض فرانكفورت بريقا ملـــا ميكن أن 
يشـــاهده الناس في املســـتقبل من السيارات 
الكهربائيـــة والتـــي قد تكون البديـــل املرتقب 
للسيارات احلالية والنموذج األبرز للسيارات 

صديقة البيئة. 
محركـــني  بامتـــالك  الســـيارة  وتتميـــز 
كهربائيـــني، واحـــد علـــى كل محـــور، وتصل 

طاقتهما اإلجمالية إلى 300 كيلوواط، وميّكنها 
ذلك مـــن االنطالق من الثبات إلى ســـرعة 100 
كيلومتـــر فـــي الســـاعة خـــالل 5 ثـــوان فقط، 
لتنافس بذلك معظم سيارات الوقود التقليدي. 
كما ميكن شحن السيارة من دون أسالك وذلك 
مبجرد وقوف الســـيارة على منصة الشاحن، 
كما أن عملية الشـــحن ســـتكون أســـرع وأكثر 
كفـــاءة مقارنـــة بالســـيارات األخـــرى من هذا 

اجليل.
ويقـــول جـــوردن فاغنر، رئيـــس التصميم 
في داميلر الشـــركة األم ملرســـيدس، إن اجليل 
اجلديـــد إي.كيـــو يســـتبدل املرايـــا اجلانبية 
بكاميـــرات وشاشـــات فـــي لوحـــات القيـــادة 
وتختفـــي فيه مقابـــض األبواب ومســـاحات 
الزجـــاج األمامي من أجل التأكيد على ”شـــكل 

هوائي انسيابي“ بشكل كبير.
ويقـــول الرئيس التنفيذي لشـــركة داميلر 
ديتـــر زيتـــش، إن هـــذا اجليـــل اجلديـــد من 
الســـيارات يعتمد على أربع ركائز، وهي أنها 
متصلـــة بالعالـــم اخلارجـــي وذاتيـــة التحكم 

وتشاركية املعلومات وكهربائية الطاقة.
ومن الناحية التكنولوجية، تتميز السيارة 
بكونها متصلة بشبكة اإلنترنت لتتمكن من أن 

تكون دقيقة من ناحية كونها ذاتية التحكم.
وتســـتطيع الســـيارة جتميـــع املعلومات 
من خرائط جي.بي.إس بحيث ميكن للســـيارة 
تلقائيـــا ضبط الســـرعة وديناميكيـــة القيادة 
من أجل إعطاء الســـائق أكبر قـــدر من الراحة 

واالسترخاء. 
ومتكنت الشركة األملانية العمالقة من دمج 
أجهزة االستشـــعار في هذه الســـيارة كي يتم 
جمع البيانات من مجموعة متنوعة من أجهزة 
االستشـــعار فـــي نظام واحـــد لـــكل املركبات 

الذكية.
وميكن للســـيارة أيضا ومن خالل مشاركة 
تلك البيانات واملعلومات مع السيارات األخرى 
املتواجـــدة في نفس الشـــارع عبر اســـتخدام 
تكنولوجيـــا التواصل اخلاص املســـّمى ”كار.
تو.إكـــس تكنولوجي“ بني الســـيارات الذكية، 

املساعدة في منع وقوع احلوادث. {أي.كيو.آي} تعكس صورة مستقبلية لصناعة السيارات

ديتر زيتش:

أي.كي تمتاز بكونها متصلة 

بالعالم الخارجي وذاتية 

التحكم وكهربائية الطاقة

السعودية تستطيع تحمل إلغاء الطرح العام ألسهم أرامكو

[ الرياض لديها خيارات أفضل للحصول على التمويل  [ صعوبة تحقيق التقييم المستهدف عند تريليوني دوالر حاليا

طرح أسهم أرامكو يقترب من ساعة الحسم

تريليون دوالر تقييم 

السعودية المستهدف 

لشركة أرامكو لكن محللين 

يستبعدون بلوغه حاليا
2

أندي كريتشلو:

هناك أسباب كثيرة تؤكد 

أن التوقيت يبدو غير مالئم 

لتنفيذ البيع حاليا
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اقتصاد
{أهميـــة اإلقبال الكبير الذي يشـــهده جناح اإلمارات في معرض معـــدات الدفاع واألمن الدولي 

الذي يعد أكبر المعارض العالمية المتخصصة بقطاع الدفاع واألمن}.

سعيد بن خادم املنصوري
مدير معرض ومؤمتر آيدكس في أبوظبي

{هنـــاك عوامل عديدة تتحكم بأســـعار النفط، وهي عملية معقـــدة يؤثر فيها الطلب والعرض 

بنسبة أكبر، والسياسة لها دور لكن ليس بالرئيسي والكبير}.

سهيل املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

احلكومـــة  حتـــركات  كشـــفت   – الدوحــة   {
القطرية هذا األسبوع عن حجم أزمة السيولة 
التي تعاني منها بســـبب موجة نزوح األموال 
عن البالد رغم قيام الســـلطات بضخ عشـــرات 
املليـــارات من الدوالرات فـــي النظام املصرفي 

احمللي.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم األصول 
اخلارجية التي باعتها الدوحة واالستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دوالر 
في محاولة ملعاجلة أزمة السيولة املتفاقمة في 
البالد بسبب حركة األموال باجتاه واحد نحو 

اخلارج.
وفي آخر تلك اخلطوات خفض جهاز قطر 
لالســـتثمار وهو صنـــدوق الثروة الســـيادية 
للبالد، حصته في شـــركة تيفاني للمجوهرات 
من 13 إلى 9.5 باملئـــة لتجمع نحو 415 مليون 
دوالر بحســـب بنك مورغن ستانلي الذي أدار 

الصفقة.
ويواجـــه اقتصـــاد قطـــر ضغوطـــا منـــذ 
اخلامـــس مـــن يونيو املاضـــي، حينما قطعت 
ومصـــر  والبحريـــن  واإلمـــارات  الســـعودية 
العالقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة 

بسبب دعمها لإلرهاب.
ولـــدى صندوق الثروة الســـيادية القطري 
احتياطيات مالية تقدر بنحو 300 مليار دوالر، 
لكن اخلبـــراء االقتصاديني يتكهنون بأن البلد 
اخلليجـــي بـــدأ باســـتخدام جزء كبيـــر منها 

لتخفيف تداعيات املقاطعة.
وأودعـــت حكومـــة قطر عشـــرات مليارات 
الـــدوالرات خـــالل األشـــهر الثالثـــة املاضية 
ملســـاعدة البنوك القطرية فـــي التعويض عن 
األموال التي سحبها مستثمرون ومقيمون في 
البـــالد ومصارف مـــن دول عربية أخرى جراء 
األزمة الدبلوماســـية. وتكشف بيانات مصرف 
قطـــر املركزي خروج نحو 22.5 مليار دوالر من 

ودائع العمالء األجانـــب والودائع والقروض 
األجنبيـــة بـــني البنوك خالل يونيـــو ويوليو، 
والتـــي يعتقـــد أنهـــا في األســــاس مـــن دول 
املقـاطعـــة األربع. ومن املؤكـــد أن تلك األرقام 

ارتفعت منذ ذلك احلني.
وتشـــير البيانـــات أن احلكومـــة القطرية 
أودعـــت ردا علـــى ذلك ما يقرب مـــن 18 مليار 
دوالر فـــي البنوك احمللية فـــي يونيو ويوليو 

فقط.
وأعلن مصرف قطر املركزي في 6 ســـبتمبر 
اجلـــاري عن بيع أذون خزانـــة حكومية بقيمة 
إجماليـــة تبلغ مليار ريال (274.7 مليون دوالر) 
نيابة عـــن احلكومة القطرية على شـــريحتني 

األولى ألجل 3 و6 أشهر.
وكشـــف احلجم املتواضع لإلصدار خشية 
السلطات القطرية من اختبار ثقة املستثمرين 
واملســـتقبل  املاليـــة  بأوضاعهـــا  املتدهـــورة 
الغامـــض لالقتصاد القطري إذا ما اســـتمرت 
املقاطعـــة املفروضة عليها مـــن الدول العربية 

األربع.
ويبدو أن الدوحـــة فضلت أن جتس نبض 
األســـواق مـن خــــالل إصـدار خجــــول ملعرفة 
مدى ثقة املســـتثمرين بإصداراتها السيادية، 
بـــدل إصدار كبيـــر قد يعرضها إلحـــراج كبير 
إذا لـــم يجـد طلبا مـــن قبـل املســـتثمـرين في 

األسواق.
كمـــا أن األجـــل القصيـــر ألذون اخلزانـــة 
يكشـــف أيضا خشـــية الدوحة من اختبار ثقة 
األســـواق في املـــدى األوســـع ألذون اخلزانة 
البالغ ســـنة واحدة بســـبب غموض مستقبل 

االقتصاد القطري على املدى البعيد.
وبحســـب بيانـــات املصرف القطـــري فقد 
بلغـــت قيمة اإلصـــدار األول نحـــو 650 مليون 
ريـــال (178.5 مليـــون دوالر) وبلغـــت عوائده 
2.25 باملئـــة، ألجـل 3 أشـــهـر فيمـا بلغـت قيمة 
اإلصدار الثانـــي 350 مليون ريال (96.2 مليون 
دوالر) ألجــــل 6 أشـــهر وبلغت عوائـــده 2.49 

باملئة.
وتشـــير تلـــك العوائـــد إلى ارتفـــاع كبير 
حتى عن اإلصدار الســـابق في مطلع الشـــهر 
املاضـــي والذي بلغت قيمتـــه 750 مليون ريال 

(206 ماليني دوالر) وبلغت عوائده 2.14 باملئة. 
وتكشـــف تلك العوائد ارتفـــاع تكلفة اقتراض 
قطر التي تعاني من شح السيولة بسبب حركة 
األموال إلى خارج البالد رغم ضخ املؤسسات 
الســـيادية ملليـــارات الـــدوالرات لتهدئـــة قلق 

األسواق.
ويعانـــي االقتصـــاد احمللـــي القطري من 
التداعيـــات القاســـية للمقاطعة التي شـــملت 
إغالق جميع املنافذ البحرية واجلوية والبرية 
وإغالق أجـــواء البلدان األربع بوجه الرحالت 

القادمة واملتجهة إلى قطر.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف االئتماني 
قـــد قالت بدايـــة الشـــهر احلالـــي إن الدوحة 
قـــد تضطر خلفـــض اإلنفاق الرأســـمالي على 
املشـــاريع احلكوميـــة إذا اشـــتد الضرر الذي 

حلق باقتصاد البالد جراء املقاطعة.
وخفضـــت الوكالة تصنيفهـــا لقطر درجة 
نظــــرة  مـــع  ســـالب“  ”أي.أي  إلـــى  واحـــدة 
مســـتقبلية ســـلبية لتنضم بذلك إلى وكالتني 
أخريني رئيســـيتني هما موديز وستاندرد أند 

بورز.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكاالت 
التصنيـــف االئتماني إلى االقتصـــاد القطري 
ميكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

املتاعب املالية.
وتقدر فيتش إجمالي املطلوبات اخلارجية 
قصيرة األجل على قطـــر، بأكثر من 115 مليار 
دوالر وهـــو مـــا يعـــادل 68 باملئة مـــن الناجت 
احمللي اإلجمالـــي املتوقع في العـــام احلالي. 
وقالـــت إن ثلث تلـــك املبالغ لدائنـــني في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
املؤسســـات  أن  دوليـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
الســـيادية القطريـــة ضخت نحـــو 7 مليارات 
دوالر في املصارف القطرية في الشهر املاضي 

لتهدئة املخاوف من شحة السيولة.
ويؤكد محللون أن املؤسســـات الســـيادية 
تضـــخ أموالهـــا في قربـــة مثقوبـــة ألن حركة 
الســـيولة متضي في اجتاه واحد إلى اخلارج 

بســـبب تراجـــع ثقة املســـتثمرين مبســـتقبل 
االقتصاد القطري.

في هذه األثناء وســـعت السلطات القطرية 
أمس رهانها على إيران وتركيا بتوقيع اتفاق 

ثالثي لتســـهيل حركة النقل، وهو ما ميكن أن 
يفاقم عزلتها عن جيرانها من الدول اخلليجية 
ألن عالقاتهـــا مـــع إيـــران كانت أبرز أســـباب 

املقاطعة.

ــــــع املزيد من أصولها  اتســــــعت محاوالت قطر املســــــتميتة لتخفيف األزمة االقتصادية ببي
السيادية في اخلارج وإصدارات صغيرة من األذون والسندات احلكومية بتكلفة اقتراض 

مرتفعة بسبب انحدار ثقة املستثمرين مبستقبل أوضاعها املالية على املدى البعيد.

محاوالت قطرية مستميتة لتخفيف األزمة املالية

[ الدوحة تواصل بيع أصول من محفظة استثماراتها الخارجية  [ إصدارات سيادية خجولة وبتكلفة باهظة لمواجهة نقص السيولة

قطر خفضت حصتها في تيفاني للمجوهرات في آخر جولة لبيع أصولها األجنبية

} تونس – تراهن تونس على دعم املؤسســـات 
املاليـــة الدوليـــة ملواجهـــة حتديـــات البطالـــة 
املتفاقمـــة من أجـــل توفير فرص عمـــل جديدة 

وحتريك عجلة النمو الراكدة.
وأعلـــن البنـــك الدولـــي هذا األســـبوع عن 
تخصيـــص 60 مليون دوالر لدعم ســـوق العمل 
في تونس خالل الســـنوات الست املقبلة بهدف 

مواجهة حتدي البطالة.
واعتبـــر خبـــراء اخلطـــوة دليـــال على ثقة 
املؤسســـات املاليـــة الدولية في منـــاخ األعمال 
بالبـــالد، كما أنها تأتي ضمـــن جهود املجتمع 

الدولـــي ملســـاعدة تونس للخروج مـــن أزمتها 
االقتصادية بعد جنـــاح جتربتها الدميقراطية 

الناشئة.
املاليـــة  وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وذكـــر 
التونسية أن ”البنك الدولي وافق على اإلسهام 
في إجناز مشـــروع اإلدماج االقتصادي للشباب 
بتونـــس والذي أطلق عليه اســـم ’مبـــادرون‘، 
حيث يستقطب الفئات املهمشة من الشباب في 

اجلهات احملرومة“.
وقال محمد هشـــام الشـــيتي اخلبير األول 
بشـــؤون القطاع اخلـــاص في البنـــك الدولي، 

إن ”البنـــك ســـيدعم خطـــة أطلقتهـــا احلكومة 
التونســـية من أجل توفير نحو 10 آالف فرصة 

عمل في السوق“.
وأوضح الشيتي املدير املشارك في مشروع 
”مبـــادرون“، أن أكثـــر مـــن 300 شـــركة صغيرة 
ومتوســـطة ونحو 2300 صغيرة جدا في تونس 
ستســـتفيد من املبادرة، مشيرا إلى أن املشروع 
”يعتمـــد مقاربـــة تربـــط بني حتديـــات العرض 

والطلب في سوق العمل“.
وســـيركز املشـــروع، بالدرجة األولى، على 
حتديـــد وتنمية سالســـل اإلنتاج التي تتســـم 
بإمكانيـــات كبيـــرة إليجاد الوظائـــف وفرص 
األنشـــطة  إحيـــاء  إعـــادة  وبالتالـــي  العمـــل، 
االقتصادية التي تعانـــي من ركود من أكثر من 

ست سنوات. 

ووضع البنك الدولـــي بالتعاون مع تونس 
األهـــداف والنتائـــج التـــي يتوقـــع أن تبلغها 
املبـــادرة على املديـــني القريـــب والبعيد بهدف 

ضمان متابعة تنفيذ هذه املشاريع.
وتســـعى احلكومة إلى اخلـــروج من عباءة 
منظومة العمل القدمية، التي تقوم على العمالة 
غير الكفؤة حيث يـــرى اقتصاديون أنها كانت 
من بني األســـباب التـــي أدت إلى زيادة معدالت 
البطالـــة فـــي الســـنوات األخيرة إلـــى جانب 

التوترات السياسية.
وأطلقـــت احلكومـــة قبـــل أشـــهر مخططا 
اقتصاديـــا يهـــدف للحد مـــن البطالة من خالل 
منهـــج تعزيـــز الفـــرص االقتصاديـــة وتنمية 

اجلهات وتوفير مناصب الشغل. 
وتواجـــه تونس حتديا كبيرا بإيجاد فرص 
عمل للعاطلني عن العمل من الشـــباب، أكثر من 
ثلثهم مـــن خريجي اجلامعـــات، باإلضافة إلى 
حلحلة مشـــاريع التنمية في املناطق الداخلية 

الفقيرة. 
وتشـــير أحدث إحصائيات معهد اإلحصاء 
في تونس إلى أن معدل البطالة بلغ في النصف 
األول مـــن العام احلالي قرابة 15.3 باملئة أي ما 

يقارب 626 ألف عاطل عن العمل.
وأكـــدت كاريـــن كليرت اخلبيـــرة باحلماية 
الدولي  البنـــك  والوظائـــف فـــي  االجتماعيـــة 
واملديرة املشـــاركة للمشـــروع، أن البنك يعمل 
علـــى تقـــدمي املســـاعدة الفنية ويقـــوم بتعبئة 

املوارد على شكل هبات إلنهاء املشروع.
وأوضحت أن تونس ســـتقوم مـــن جانبها 
بالتشـــاور مع شـــركائها في القطـــاع اخلاص 
واجلمعيات والشركاء احملليني من أجل حتديد 
قاعدة احلاجيات وفـــرص العمل التي يفترض 

أن تتالءم مع السوق.
وقالت إن ”مشـــروع االندمـــاج االقتصادي 
للشـــباب التونسيني يستهدف شـــبان املناطق 
احملرومة بالوســـط الغربي والشـــمال الغربي 
واجلنوب وواليتي صفاقس ومنوبة“. واعتبرت 

كليرت أن ”مبادرون“ يعد مشروعا مجددا ليس 
فقـــط على مســـتوى تونس، بل كذلك بالنســـبة 
ملنطقة شمال أفريقيا، مؤكدة أن تنفيذ املشروع 

سيبدأ فعليا فور موافقة البرملان التونسي.
ومتتلك تونس ملف تقييم جدوى املشروع، 
والذي ستشـــرف على تنفيـــذه وزارة التكوين 
املهني والتشغيل بالشراكة مع وزارات الصحة 
وشؤون املرأة والشـــباب والرياضة والصناعة 

واملؤسسات الصغرى واملتوسطة والتجارة.
وســـيتم تشـــكيل جلـــان في اجلهـــات على 
أســـاس إقامة شـــراكات بـــني القطاعـــني العام 
واخلاص جتمع مســـؤولني محليـــني والقطاع 
اخلاص واملجتمع املدني على مستوي الواليات 

للسهر على تنفيذ هذا املشروع، وفق كليرت.
ومينح ”مبادرون“ مشـــاركة أوســـع للمرأة 
من خـــالل حزمة مـــن االســـتراتيجيات إلزاحة 
العراقيل أمام دخولها في النشـــاط االقتصادي 
من خـــالل تخصيص مـــوارد ملســـاعدتها على 
التخلص من مســـؤولياتها املنزلية على شـــكل 
مســـاعدة نظير االهتمام باألطفال أو باألقارب 

من كبار السن.
وال يـــزال االقتصـــاد التونســـي حتى اآلن 
يعاني من التركة الثقيلة للسياسات االقتصادية 
املرتبكة حلكومة الترويكا التي قادتها النهضة 
وتسببت في أزمات كثيرة انسحبت على معظم 

مظاهر احلياة االقتصادية للمواطنني. 
وفي ظل الصعوبات التـــي تواجه اقتصاد 
البالد الذي دخل في حالة ركود، يشكك البعض 
في قـــدرة املخطط التنموي اخلماســـي (-2016
2020) علـــى حتقيـــق أهدافـــه فـــي امتصاص 
معـــدالت البطالـــة احلالية لتصـــل إلى نحو 11 

باملئة بحلول 2020.
ويقول خبراء إن توفير 120 ألف فرصة عمل 
في السنوات الثالث املقبلة أمر شبه مستحيل، 
ألن آفـــاق االقتصاد التونســـي مازالت ضبابية 
وال ميكـــن بالتالي بناء طموحـــات كبيرة على 

ذلك.

البنك الدولي يطلق برنامجا لدعم سوق العمل التونسي

[ مشروع {مبادرون} سيوفر 10 آالف فرصة عمل في تونس  [ الحكومة تسعى لخفض نسبة البطالة إلى 11 بالمئة بحلول 2020

مشاريع بسيطة وغير مكلفة

تلقــــــت تونس دعما جديدا في طريق إجناح مســــــار اإلصالح االقتصادي الذي بدأته قبل 
أشــــــهر، بعد أن وافق البنك الدولي هذا األسبوع على برنامج واسع ملكافحة البطالة التي 

تفاقمت في السنوات األخيرة.

مليار دوالر من األصول 

واالستثمارات الخارجية 

قامت الدولة بتسييلها 

لمعالجة أزمة شح السيولة
40

البنك الدولي:

أكثر من 2600 شركة 

صغيرة ومتوسطة وصغيرة 

جدا ستستفيد من المشروع

وزارة المالية التونسية:

مشروع {مبادرون} يستقطب 

الفئات المهمشة من الشباب 

بالجهات المحرومة

مصرف قطر المركزي:

خروج 22.5 مليار دوالر من 

ودائع العمالء والبنوك خالل 

يونيو ويوليو



} صنعــاء - سياســـي جنوبـــي ربطته عالقة 
وثيقة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، وصعد نجمه بشـــكل عكسي مع أفول 
نجـــم صالـــح، حيـــث كان دوره التنظيمـــي 
والسياســـي يتســـع كلمـــا زادت المســـاحة 
الفارغـــة حول الرئيس مـــع كل معركة جديدة 
كان يخوضها في مواجهة خصومه المحليين 

واإلقليميين.

ينحــــدر عارف عوض الــــزوكا من محافظة 
شــــبوة جنــــوب اليمن التــــي ولد فيها ســــنة 
1964 وينتمــــي لمنطقة قبليــــة عرفت برفضها 
لسياســــات الحزب االشــــتراكي اليمني الذي 
حكم جنوب اليمن قبل الوحدة، حيث خاضت 
تلــــك القبائــــل مواجهة اجتماعية شرســــة مع 
الدولة نتيجة رفضها لمحاوالت نزع جموحها 
القبلي لصالح القيم االشتراكية األممية التي 
كانت تتبناها الحكومة آنذاك. وهو ما يفّســــر 
جانبا من التكوين النفســــي والثقافي لعارف 
الزوكا الذي وجد كغيره من أبناء منطقته في 
الوحــــدة اليمنيــــة التي قامت فــــي العام 1990 
مالذا للخالص من ســــطوة الحزب اليســــاري 
الصــــارم، حيــــث انضــــم العديد من شــــيوخ 
القبائــــل وأبنائهــــم لحزب المؤتمر الشــــعبي 
العــــام الذي وجدوا أنه طريقهم األمثل للتمرد 
وربما االنتقام من شركاء الوحدة االشتراكيين 
باعتبارها الفرصة المواتية الســــتعادة وهج 
وقيــــم القبلية من خالل االلتحاق بحزب يغلب 

عليه الطابع المشيخي والقبلي.

مسيرة حزبية حافلة

كان الشـــيخ القبلـــي الزوكا أحـــد أوائل 
من انضموا مبكرا لقافلـــة حزب المؤتمر في 
محافظة شـــبوة وواحدا من أعضاء المؤتمر 
األول للحزب، بل إنه تبّوأ منصب نائب رئيس 
فرع المؤتمر الشـــعبي العام بمحافظة شبوة 
منذ العـــام 1990 وحتى انـــدالع حرب صيف 
1994 بين شـــركاء الوحدة والتي انحاز فيها 
إلى جانب حزب المؤتمر في مواجهة الحزب 
االشـــتراكي، ليحصل على ترقيـــة حزبية مع 
نهاية الحـــرب وضعته على رأس قيادة حزب 
المؤتمر في شبوة حتى العام 1999 عندما قرر 
االنتقال إلـــى صنعاء ليكون بالقرب من مركز 

القرار السياسي والحزبي.
تعمقـــت عالقة الـــزوكا بحـــزب المؤتمر 
فأصبح يجمع بين منصبين حزبيين رفيعين 

في حـــزب صالح، فإلى جانب رئاســـته لفرع 
المؤتمر في محافظته األّم تولى رئاسة دائرة 
اإلدارة والخدمات باألمانـــة العامة في العام 
1999، وهـــي دائرة ذات طابع شـــعبي مكنته 

مـــن االقتراب من قواعـــد المؤتمر وقياداته 
الوســـطية، وفـــي العـــام 2003 تخّلى عن 
رئاســـته لفـــرع الحزب في شـــبوة ليتم 
تعيينه رئيســـا لدائرة هامة هي دائرة 
باألمانـــة  الجماهيريـــة  المنظمـــات 
الـــذي كان  الموقـــع  وهـــو  العامـــة، 
يشـــرف على تعزيز نفوذ المؤتمر في 
والنقابات  والجمعيـــات  المنظمـــات 
التي كانـــت حتى ذلـــك الوقت حكرا 

على اإلخوان واألحزاب اليسارية.
إحـــداث  الـــزوكا  اســـتطاع 
اختراق غير مسبوق لصالح حزبه 
قبل أن يتم انتخابه في العام 2005 

عضوا في اللجنـــة العامة للمؤتمر 
ليختفي عن رادار الفاعلية التنظيمية 

لثالثـــة أعـــوام بعـــد أن تـــّم تعيينـــه 
محافظا لمحافظـــة مأرب قبل أن يعود 

للواجهة مجددا من خالل تعيينه رئيســـا 
لدائرة الشـــباب والطالب باألمانة العامة 
للمؤتمر وهو المنصب الذي استمّر فيه 

منذ العام 2008 حتى العام 2012، وهي 
الفتـــرة التي شـــهدت ارتفـــاع وتيرة 
الصراع بين حزب المؤتمر وأحزاب 
المعارضة ممثلة باللقاء المشـــترك 
وصـــوال إلـــى االحتجاجـــات التي 
والمطالبة  اليمنية  المدن  شهدتها 
الســـابق  الرئيس  نظام  بإســـقاط 

علي عبدالله صالح.

صعود في أوقات حرجة

بالرغم من تقّلد الزوكا لعدد من المناصب 
المناصـــب  ببعـــض  وتكليفـــه  التنظيميـــة 
الحكوميـــة مثل تعيينه وكيـــال لمحافظة إب 

بيـــن عامـــي 2003 و2004 ووكيال 
أول ألمانـــة العاصمـــة صنعاء 
ورئاســـته   2005-2004 للفتـــرة 

ألنديـــة رياضية مثـــل نادي التالل 
الرياضي بعدن، إال أنه ظل قياديا من الصف 
الثانـــي ســـواء فـــي الحـــزب أو الدولة حتى 
تصاعدت االحتجاجات ضد الرئيس السابق 
وتخّلى الكثير من المحيطين بصالح عنه في 

مراحل مختلفة.
في المقابل أبدى الزوكا تمســـكه بالوالء 
لصالح، ما جعل العالقة بين االثنين تتصاعد 
بشـــكل مّطرد مع تضييق الخناق على األول، 
وهنـــا بـــدأ رصيد عـــارف الـــزوكا باالرتفاع 
ســـريعا ليتبـــّوأ مناصـــب مهمـــة بدايـــة من 
تعيينه أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي 
العـــام لقطـــاع التعليـــم والشـــباب والطالب 
فـــي مايـــو 2012 ووزيرًا للشـــباب والرياضة 
في العـــام 2011، وصوال إلى اختيـــاره أمينًا 
عامًا للمؤتمر الشـــعبي العام من قبل الدورة 
االســـتثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العـــام المنعقدة فـــي نوفمبـــر 2014، أي بعد 
االنقـــالب الحوثـــي واحتـــدام الصـــراع بين 
صالـــح والرئيس عبدربه منصور هادي حول 
قيادة حـــزب المؤتمر، حيث لـــم يفكر الزوكا 
طويال قبل أن يحسم موقفه باالنحياز مجددا 
لصالح الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
ليتّم تعيينه حينها في منصب الرجل الثاني 
في المؤتمر (جناح صالح) وهو ما جعله في 

مواجهة مباشـــرة ومفتوحة مع الجناح 
اآلخر الذي يقوده الرئيس هادي.

مـــع مطلع العـــام 2011 تعمقت ثقة صالح 
بالزوكا الذي كان رهانه على الرئيس السابق 
وصوابية مواقفه وقراراته أمرا باديا للعيان. 
وســـاهمت حالـــة الثقة التي ســـادت العالقة 
بين الرجلين في ظـــّل أجواء فقد فيها صالح 
ثقتـــه بمعظم المقربيـــن منه والذيـــن كانوا 
يتقافزون باســـتمرار من مركبـــه الذي كانوا 
يـــرون أنه قد بدأ يغرق جزئيا، ســـاهمت تلك 
العالقة االســـتثنائية بين الرجلين في إسناد 
صالح للعديد من الملفات الحساســـة للزوكا 
وخصوصا كل ما يتصـــل بالعمل التنظيمي 
والسياسي لحزب المؤتمر الذي بات الورقة 
التـــي كان والزال صالـــح شـــديد  األخيـــرة 

التشبث بها.
وقف الـــزوكا إلـــى جانب صالـــح وظهر 
إلـــى جـــواره فـــي الكثير مـــن المـــرات على 
منصة الســـبعين التـــي حولها إلـــى منصة 
الســـتعراض القوة الشـــعبية أمـــام مناوئيه 
السياســـيين، ونجا الـــزوكا من حادث جامع 
الرئاسة في يونيو 2011 والذي أصاب العديد 
من المقربيـــن من صالح، ولكنـــه لم ينج من 
حمالت التشهير واالتهامات المستعرة التي 

وجهت له من قبل وســـائل إعالم أحزاب 
المعارضة فـــي ذلك التوقيت شـــديد 

السخونة والحساسية.
وكان نقل السلطة إلى الرئيس 
هادي في مطلع العام 2012 كفيال 
بحـــدوث موجـــة نـــزوح ثانية 
مـــن قيـــادات حـــزب المؤتمر 
لتتخنـــدق بجانـــب الرئيـــس 
الجديـــد، لكن الـــزوكا لم يكن 
أحدهـــا، بل تعـــّززت عالقته 
بصالـــح حتى أنـــه بات أحد 
القيـــادات فـــي المؤتمر التي 
أوكلت إليها مهمة التحشـــيد 
الســـابق  الرئيـــس  لصالـــح 
عندمـــا احتدمـــت خالفاته مع 
الرئيـــس هـــادي حـــول قيـــادة 
حزب المؤتمر، وانتهى الصراع 
في نهايـــة 2014 بعقـــد صالح 
الجتمـــاع اســـتثنائي لقيادات 
حزبـــه صعد بموجبـــه الزوكا 
لمنصب األميـــن العام للحزب 
بدال عن الرئيس هادي نفســـه 
الذي كان يشغل هذا المنصب.

الرئيـــس  وصـــول  وعقـــب 
هـــادي إلـــى عـــدن متمكنـــا من 
تجـــاوز الحصـــار الـــذي ضربه 
الحوثيـــون على منزله في صنعاء 
في فبرايـــر 2015 وبعد ذلك بشـــهور 
عندمـــا أعلـــن عـــن انطـــالق عمليـــات 
عاصفـــة الحزم، شـــهد حـــزب المؤتمر 
موجـــة نـــزوح غيـــر مســـبوقة وصلت 
إلى الدائرة الضيقـــة المحيطة بصالح 
والذيـــن قـــّرر العديد منهـــم التخّلي عن 
الرئيس الســـابق ومغـــادرة اليمن، غير 
أن الـــزوكا لم يكـــن بين من اتخـــذوا هذا 
القرار كمـــا كان متوّقعا، وفي هذه المرحلة 
تحديدا بـــدا أن الرجل بات يقوم بممارســـة 
دور إضافي تجـــاوز حدود المهام التنظيمية 
والسياســـية االعتيادية، حيث قاد خالل تلك 
المرحلـــة المفاوضات السياســـية ممثال عن 
صالح وحزب المؤتمر أمام الحوثيين وحتى 
في مشاورات السالم الخارجية بين الشرعية 

واالنقالبيين.

إطفائي الحرائق مع الحوثيين

يصـــف الكثير مـــن المتابعيـــن لتفاصيل 
المشـــهد اليمني الزوكا بأحد أكبر مهندسي 
سياســـة حـــزب المؤتمـــر الموالـــي لصالح 
األكثـــر  الملفـــات  علـــى  األهـــم  والمشـــرف 
حساســـية فـــي الحزب، وهـــو الـــدور الذي 
اتضحت مالمحـــه منذ إشـــراف الرجل على 
فريـــق حزبه فـــي مؤتمـــر الحـــوار الوطني 
الشامل في العام 2013 وهو ما مّكنه الحقا من 
لعب دور محوري في التقريب بين الحوثيين 
والرئيس الســـابق وصوال إلى توقيع اتفاق 
الشـــراكة بين الطرفين في يوليـــو من العام 
2016، كما ينســـب إليه القيـــام بدور مهم في 
إطفاء الحرائق التي تشـــب بين فينة وأخرى 

بين شركاء االنقالب.
وفــــي ظل التداعيــــات المتســــارعة التي 
جاءت عقب الحرب وانطالق عمليات عاصفة 
الحزم ومن ثــــم عاصفة األمل في العام 2015 
عكســــت تصريحات عارف الزوكا الكثير من 
المواقف الحقيقية لعلي عبدالله صالح الذي 
أجبر على التواري عن اإلعالم واالجتماعات 

الحزبيــــة والعامــــة نتيجــــة شــــعوره بأنــــه 
مســــتهدف أكثر من أّي وقــــت مضى، ليوكل 
الكثير من أعبــــاء قيادة الحزب لألمين العام 
الــــذي رأس بعد ذلــــك فريق حــــزب المؤتمر 
إلى مشــــاورات الســــالم في جنيف والكويت 
والمفاوضــــات الســــرية المتواصلــــة التــــي 

شهدتها العاصمة العمانية مسقط.
بــــرز دور الزوكا مجــــددا وبقوة على إثر 
الخالفــــات بين صالــــح والحوثييــــن والتي 
وصلــــت إلى درجــــة االقتتــــال في شــــوارع 
التوتــــر  حالــــة  تصاعــــد  نتيجــــة  صنعــــاء 
واالحتقان السياسي واستياء الحوثيين من 
إصــــرار صالح وحزبه علــــى تنظيم مهرجان 
حاشــــد فــــي ميــــدان الســــبعين بصنعاء في 
الـ24 من أغسطس الماضي بمناسبة الذكرى 
الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر، وهو 
الحشــــد الذي اعتبــــر تصويتا شــــعبيا ضد 
الحوثيين واستعراضا للقوة من قبل صالح.

اعتلى الــــزوكا منّصة المهرجــــان ليلقي 
كلمة حــــزب المؤتمر موجهــــا انتقادات غير 
مســــبوقة للحوثيين وطريقة إدارتهم للدولة 
ورفضهــــم للشــــراكة وانتهاجهــــم لسياســــة 
اإلقصــــاء المتعمد بحــــق حليفهــــم. إضافة 
إلى إعــــالن الــــزوكا نيابة عــــن المؤتمر عن 
رفض محاوالت الحوثييــــن تعديل المناهج 
الدراســــية، كمــــا ظهر فــــي فعاليــــات أخرى 
متحدثا عن فساد الحوثيين ونهبهم لخزينة 
الدولة وممارســــاتهم ضد الوزراء من حزب 
صالــــح فــــي حكومــــة االنقــــالب وهــــي كلها 
أمور ســــاهمت فــــي تأزيم الوضــــع وصوال 
إلــــى مقتل نائــــب رئيــــس دائــــرة العالقات 
في حــــزب المؤتمر خالــــد الرضي برصاص 
مسلحين حوثيين، وما تال ذلك من تداعيات 
خطيرة هددت بتفجير الوضع العسكري في 

العاصمة صنعاء.
 ومثلمــــا ســــاهم الزوكا بشــــكل أو بآخر 
فــــي الدفع باألمــــور إلى حافة الصــــدام كان 
له دور مهم في منع انزالق شــــركاء االنقالب 
إلى مواجهة مســــلحة من خــــالل قيامه بدور 
اإلطفائــــي ولقاءاتــــه مع العديد مــــن قيادات 
الجماعة الحوثيــــة من أجل احتواء الموقف 
وهو األمر الذي يبدو أنه نجح بشــــكل جزئي 
حتــــى اآلن وأّجــــل موعــــد المواجهــــة التي 
تقــــول الشــــواهد إنها باتــــت حتمية في ظل 
وصــــول حالة الثقة بيــــن الطرفين إلى أدنى 
مستوياتها ورغبة قيادات راديكالية حوثية 
فــــي إزاحة صالح وحزبه واالســــتحواذ على 
الســــلطة فــــي المناطق الخاضعة لســــيطرة 

االنقالب.

مهندس سياسات حزب املؤتمر وخليفة هادي على رئاسته
عارف الزوكا

سياسي جنوبي يقرر المضي مع صالح حتى النهاية

التكوين النفسي والثقافي لعارف الزوكا وأبناء منطقته يتأسس على ما وجدوه في مفهوم الوحدة اليمنية التي قامت في العام ١٩٩٠ كمالذ للخالص من سطوة الحزب اليساري وجوه
الصارم، حيث انضم العديد من شيوخ القبائل وأبنائهم لحزب املؤتمر الشعبي العام الذي وجدوا أنه طريقهم األمثل للتمرد وربما االنتقام من شركاء الوحدة االشتراكيني.

[ حادث جامع الرئاســـة الذي كاد يتســـبب في مقتل صالح في يونيو 2011 والذي أصاب العديد من المقربين منه، تمكن 
الزوكا من النجاة منه، ولكنه لم ينج من حمالت التشهير واالتهامات المستعرة التي وجهت له.

[ مســـاهمة الزوكا بشـــكل أو بآخر في الدفع باألمور إلى حافة الصدام يوازيها دوره المهم في منع انزالق شركاء االنقالب إلى 
مواجهة مسلحة من خالل لقاءاته مع العديد من قيادات الجماعة الحوثية من أجل احتواء الموقف.

 إشراف الزوكا على فريق حزبه في 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 

٢٠١٣ هو ما مّكنه الحقا من لعب دور 
محوري في التقريب بين الحوثيين 

وصالح وصوال إلى توقيع اتفاق 
الشراكة بين الطرفين في يوليو من 

العام ٢٠١٦

الزوكا يأتي في الصف الثاني سواء في 
الحزب أو الدولة، إذ بعد أن تصاعدت 

االحتجاجات ضد الرئيس السابق 
وتخلى الكثير من المحيطين بصالح 
عنه في مراحل مختلفة، أبدى الزوكا 
تمسكه بالوالء له، ما جعل العالقة 

بين االثنين تتصاعد بشكل مّطرد مع 
تضييق الخناق على األول
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صالح البيضاني
فإلى جانب رئاســـته لفرع 
ظته األّم تولى رئاسة دائرة 
باألمانـــة العامة في العام 
 ذات طابع شـــعبي مكنته 

قواعـــد المؤتمر وقياداته 
 تخّلى عن 
ي و ور

2003  العـــام
حزب في شـــبوة ليتم
ئرة هامة هي دائرة 
باألمانـــة  هيريـــة
كان الـــذي موقـــع 
ز نفوذ المؤتمر في
والنقابات معيـــات 
ذلـــك الوقت حكرا 

حزاب اليسارية.
إحـــداث ـزوكا 
ق لصالح حزبه
5ه في العام 2005

ة العامة للمؤتمر 
لفاعلية التنظيمية

عـــد أن تـــّم تعيينـــه 
ة مأرب قبل أن يعود

ن خالل تعيينه رئيســـا 
لطالب باألمانة العامة
صب الذي استمّر فيه 
وهي ،2012 ى العام
وتيرة  هدت ارتفـــاع
 المؤتمر وأحزاب 
اللقاء المشـــترك
حتجاجـــات التي 
والمطالبة منية 
الســـابق رئيس 

ح.

ت حرجة

 الزوكا لعدد من المناصب 
المناصـــب  ببعـــض  يفـــه 
عيينه وكيـــال لمحافظة إب 

4 و2004 ووكيال
صمـــة صنعاء

ورئاســـته   2
ثـــل نادي التالل

ال أنه ظل قياديا من الصف 
حتى الدولة أو ـي الحـــزب

مواجهة مباشـــرة ومفتوحة مع الجناح
الرئيس هادي. يقوده الذي اآلخر

وجهت له من قبل وس
المعارضة فـــي ذ
السخونة والحس
وكان نقل ا
هادي في مط
بحـــدوث مو
مـــن قيـــاد
لتتخنـــدق
الجديـــد،
أحدهـــا،
ي

بصالـــح
القيـــادات
أوكلت إلي
لصالـــح 
عندمـــا اح
الرئيـــس هــ
حزب المؤتم
في نهايـــة
الجتمـــاع ا
حزبـــه صع
لمنصب األ
بدال عن الر
الذي كان يش
وعقـــب
هـــادي إلـــى
تجـــاوز الحص
الحوثيـــون عل
فبرايـــر 2015 في
عندمـــا أعلـــن عـــن
عاصفـــة الحزم، شــ
موجـــة نـــزوح غيـــ
إلى الدائرة الضيقـــ
والذيـــن قـــّرر العديد
ي ر ى إ

الرئيس الســـابق وم
أن الـــزوكا لم يكـــن بي
القرار كمـــا كان متوّقعا
بي ي م نزو

تحديدا بـــدا أن الرجل با
دور إضافي تجـــاوز حدو
والسياســـية االعتيادية،
المرحلـــة المفاوضات الس
صالح وحزب المؤتمر أما
في مشاورات السالم الخا

واالنقالبيين.



} أثينا - منذ مســـاء االثنني الفائت، الذي رحل 
فيه ميخا كيرشنر في احلادي عشر من سبتمبر 
عن ســـبعني عاما إثر مـــرض عضال، ومازالت 
غالبية الصحف واملجالت الغربية واألوروبية 
منشـــغلة بخبـــر رحيله وبتمّيـــزه وريادته في 
فـــن التصوير داخـــل إســـرائيل وخارجها، إّال 
الصحـــف العربية واإلعـــالم العربي اللذين لم 
يأتيا حتى على ذكر خبر رحيله، وهو من كبار 
الفنانني الذين خّلدوا االنتفاضة الفلســـطينية 
بالصـــورة بالغة الداللـــة والتعابيـــر اللونية 
واإلنســـانية والتوثيقية، التـــي جاب صداها 
وفعلها كل أرجاء العالم. فهل العرب وإعالمنا 
العربـــي ال يثقـــون بأصدقائهـــم مـــن الطرف 
اآلخـــر، أم إن ثمة عقما في املتابعة أو انعداما 
للثقـــة بالرهان على قضايا اإلنســـان واألرض 
والتحـــرر، باألخـــص فـــي شـــأن أم القضايا، 

فلسطني والقدس واالحتالل؟

وإن غاب كل ما سبق عن السياسي العربي 
افتراضا، فلماذا لم نسمع عنه من قبل املختص 
والفنـــان العربـــي باعتبـــاره املعنـــي واملتابع 
لشـــؤون الثقافة والفـــن والصحافـــة، لنعرف 
أســـوة بصحف العالم هذه األيام بخصوصية 
والصحافي  والفنـــان  البروفيســـور  األســـتاذ 
واملصّور اإلسرائيلي الراحل ميخا كيرشنر؟

نشـــاط كيرشـــنر األخير أقامـــه في متحف 
إسرائيل هذا العام، عنونه بـ“معرض الشهادات 
جامعـــا وعارضـــا فيـــه كل صـــور  احمللّيـــة“ 
االنتفاضة الفلسطينية مع نخبة من املصورين 
احملترفني ومن تالمذته الشـــباب، وكذلك صور 
القـــرى الفلســـطينية واملناطـــق البدوّيـــة غير 
املعتـــرف بها إســـرائيليا، يقول كيرشـــنر عن 
املعرض ”إن األهمية األساس لهذا املعرض هي 
تقدمي شهادات لفنانني فوتوغرافيني يشحنون 
الواقع احمللي اإلســـرائيلي الراكـــد بصعقات 
إبداعية تثير حالة من اجلدال واأللم والتساؤل 
واحلزن والتطوير، ألن تلك الشـــهادات الفنية 
منبعثـــة مـــن روح املـــكان احملّلـــي، وليس من 
مـــكان آخر، وهـــذا املعرض الســـنوي هو نوع 
مـــن اإلعـــالن اإلنســـاني املختـــزن لكثيـــر من 

العناصـــر التاريخية والقيميـــة املتراكمة عبر 
الســـنوات، مبعنـــى آخـــر هو خـــّزان حديث 

واإلنســـانية  االجتماعية  التجربة  لتصفية 
من شوائبها وأوهامها املختلفة“.

مصور من ميالنو
ولـــد كيرشـــنر في مدينـــة ميالنو 
اإليطالية عام 1947، وهاجرت أســـرته 
بعد عـــام من والدتـــه إلى إســـرائيل، 

درس الفنـــون البصرّية في كلية الفنون 
فـــي نيويـــورك، ونـــال منهـــا شـــهادة 

البكالوريـــوس، وفي عـــام 1963 كان أّول 
معرض شـــخصي ألعمالـــه في متحف تل 

أبيب.
التصويـــر  قســـم   1977 عـــام  أســـس 

الفوتوغرافي في معهد الفنون في ميدراشا، 
وفـــي ذات العـــام أقـــام مدير املعهـــد معرضا 
لصور كيرشنر، وصار ذلك القسم الذي أسسه 
كيرشـــنر في املعهد يصدر كتابـــا دوريا يوثق 

فيه أحداث وتواريخ الصور الفنّية.
خـــالل أعوام قليلة أصبح كيرشـــنر واحدًا 
من أبـــرز قادة فـــن التصويـــر في إســـرائيل؛ 
الصورة ذات الداللة السياســـية واالجتماعية 
التي تستنفر جماليا كل حواس املتلقي، مهما 

كان مســـتوى إدراكـــه الفنـــي والفكري 
والسياسي، ومبختلف التوجهات.

 عمـــل لعشـــرة أعـــوام تقريبا في 
صحيفـــة مونوتني كعضـــو في هيئة 

التحريـــر باإلضافـــة إلى كونـــه املصّور 
األبـــرز فيها، ومنذئذٍ  عرف الوســـط اإلعالمي 
والفنـــي اإلســـرائيلي علـــى أن الصـــورة عند 
كيرشـــنر أبلغ مـــن الكلمة، وأكثـــر تعبيرا عن 
طبيعـــة األحـــداث، وغالبا ما كانـــت احلكومة 
اإلســـرائيلية توضـــع في موقف محـــرج أمام 
مواطنيهـــا وأمام الرأي العام الدولي بســـبب 

لقطات ميخا كيرشنر التصويرية.
 انتقل بعدها إلى صحيفة هادشوت، بسبب 
رفض الصحيفة الســـابقة طباعة الصور التي 
توثق االنتفاضة الفلســـطينية األولى، فوافقت 
صحيفة هادشـــوت على رغبته وإصراره على 
إصـــدار ملحق أســـبوعي عن صـــور وأحداث 

االنتفاضة الفلسطينية.

العين والفكر
عام 1982 سببت بعض صوره التي تخص 
الواقع السياسي اإلسرائيلي احتجاجات عامة 
في الشـــوارع، وصـــارت احلكومة مـــن بعدها 
تفرض رقابة ما على معارضه ولكن بأســـلوب 
غير مباشر عبر فرض رقابة على مصوراته من 
قبـــل إدارة هذا املعرض أو ذاك، ونال عام 1984 
جائزة متحف إســـرائيل للتصويـــر الضوئي. 
كمـــا عمل في صحيفة معاريف مواصال نشـــر 
جتربته الفنيـــة الفريدة، باإلضافـــة إلى عمله 
رئيسا لقسم التصوير الفوتوغرافي في املركز 
األكادميي ويز هيفا، وأســـتاذا في مدرسة سام 
شـــبيغل للســـينما والتلفزيون، عام 1997 نشر 
مصّوراته فـــي كتاب بعنوان ”اإلســـرائيليون 
وأّمتـــي“، فيه رصد نادر لـــكل املتناقضات في 
احمليـــط االجتماعي والسياســـي والثقافي في 

إسرائيل.

كيرشـــنر الذي وجـــد في الكاميـــرا فرصة 
للتعبيـــر عـــن موقفه مـــن احليـــاة واملجتمع 
والسياســـة والدين في إســـرائيل وفي العالم، 
ســـعى بشـــكل جـــاد ومختلـــف إلـــى فضـــح 
املتناقضـــات في العمق اإلســـرائيلي، الفكري 
والدينـــي والسياســـي، باألبيـــض واألســـود، 
وباأللوان أحيانا، الســـتفزاز إنسانية املتفرج، 
املتحجـــرة،  الغيبيـــة  املفاهيـــم  وتقويـــض 
داخل جمهور اليمني أو اليســـار اإلســـرائيلي 

وسواهما.

إعادة صياغة المفاهيم
خلق كيرشـــنر تقاليد فنية مؤثرة تســـعى 
إلى إعادة صياغة مفاهيم إنســـانية وجمالية 
جديدة في املجتمع، بعد أن رّســـخ لغة خاصة 
به وبتالمذته من اإلسرائيليني والعرب ملفهوم 
الكاميـــرا وعني املصّور، العـــني التي يجب أن 
يســـبقها وعي فكري وإنساني يشترط االلتزام 

مبوقـــف واضح مـــن املجتمع ومن 
عالم السياسة والدين قبل التقاط 
الصـــورة، كي ال يتســـاوى الفنان 
مع املتفّرج، وكي ال متر األحداث 
بال توثيـــق فني، ليضـــع أمام 
األجيال الالحقـــة مهمة الفرز 
واتخاذ املواقف، وهنا تصبح 
مرحلة  تؤرخ  لوحة  الصورة 
ما فـــي حلظة ما، وليســـت 
لقطة عابـــرة في حدث عابر 

ملتفرجني باملاليني.
التقط كيرشـــنر العديد من 
الصور لشـــخصيات سياســـية 
دينية  وشـــخصيات  إســـرائيلية 
وصحافيـــة وغيرها، ونشـــرها في 
الصحـــف وعرضهـــا فـــي معارضـــه 
وطبعهـــا في كتـــب ومالحق أســـبوعية، 
وكانـــت كل صـــورة منها ترافقهـــا حالة من 
االحتجـــاج والنقـــاش واجلـــدل، تصـــّب في 
احملصلـــة لصالـــح املفاهيـــم اجلديـــدة التي 
أشاعها كيرشـــنر في املجتمع عموما، فيبدو 
شـــمعون بيريـــز جالســـا في أســـتوديو 
كيرشنر اللتقاط صورة عادية لشخصية 
بارزة، وخلفه ســـتارة حمراء، كما في كل 
أســـتوديو للتصوير، لكن كيرشنر ينزل 
بتلك الســـتارة من أعلـــى اجلدار إلى 
ما حتت الكرســـي الذي يجلس عليه 
بيريز، ويشـــغل بها غالبية مساحة 
األســـتوديو، مواجهة لعني املتلقي 
لتوحي  املتمـــّوج،  الدموي  بلونها 

بتلك املساحة الهائلة املفزعة من 
دماء الضحايا.

 وفـــي لقطة أخـــرى للحاخام حنان 
يورات، رأسه صغير في منتصف أسفل 
الصـــورة، بعينـــني مغمضتـــني وفضاء 
اللقطة مليء بســـحب هالميـــة متناثرة، 
وكأنها أوهام عابرة بعيدة عن األرض وعن 
الواقـــع. ولقطة أخـــرى للصحافي املعروف 
موتـــي كيرنشـــباوم فـــي الطبيعـــة، وكأنها 
صـــورة عادية لرجل يغّني أو يتحّدث في رحلة 
عائلية، لكن كيرشـــنر الفنان جعل النار وهالة 
ضخمة من الغازات الكيميائية القاتلة تنبعث 

من لسان هذا الصحافي.
ويبـــدو يوســـي ســـاريد، زعيـــم احلركـــة 
اليســـارية في إسرائيل، وهو جالس مبواجهة 
الكاميرا، مغمض العينني، باألبيض واألسود، 
وزجاج نظارته اليسرى منكسر ومتشّظ بفعل 
طلقـــة ما، أو حجـــارة ما، وثمة نقـــاط دم على 

كتفه األيسر كذلك.
ثمة لقطـــة للبرملاني العربي الفلســـطيني 
أحمـــد الطيبي مربوطا من يده بحبال من قّنب 
مع يد اإلسرائيلي هانوش داوم، ولقطة أخرى 
ملوشـــي دايان يبـــدو فيها مختال عبر إشـــارة 
تبدو عفوية خللل في صدغه أو رأسه، والكثير 
الكثير مـــن الصور، لعائلة دايان ودودو توباز 

وأبا أبيان وتامي بن عامي وغيرهم.
 وصـــل صـــدى صورة كيرشـــنر عـــن األم 
الفلســـطينية عائشـــة الكردي مـــن مخيم خان 
يونـــس عـــام 1988 وهـــي حتتضـــن طفلتهـــا 
املتفحمـــة، ملفوفـــة بشـــال يهـــودي، وصورة 
الطفلة هدى مسعود من مخيم جباليا قرب غزة 
عـــام 1989 بعني مطفأة برصاصة إســـرائيلي، 

قيل إنها مطاطية، وقيـــل إنها خاطئة، إلى كل 
بقـــاع العالم، وســـّلط الضوء علـــى انتهاكات 
جيش االحتالل للشـــعب الفلسطيني متجاوزا 
ً كل احملرمات اإلنســـانية والدوليـــة، وصارتا 
أيقونتني فنيتني خالدتني في ضمير املجتمعات 
احلّية عبر العصور، رافقـــت الصورتني حملة 
مـــن اخلالفـــات والنقاشـــات احلـــادة داخـــل 
إســـرائيل وخارجهـــا منـــذ تلك اللحظـــة، وقد 
أثارها مـــن جديد هذه األيام فـــي كافة صحف 

العالم رحيل الفنان كيرشنر.

ليست فوتوغرافا وليست صورا
كيرشـــنر لم يغّير مفهوم الصورة وحسب، 
إمنـــا نقلهـــا من موقعهـــا املهمـــل املركون في 
الهامـــش إلـــى دالالت تتصّدر املشـــهد اليومي 
والسياســـية والثقافية  في احلياة الصحافية 
في إسرائيل، وشحنها بطاقة استفزازية حتث 
الرائي على اتخاذ موقـــف من كل ما يحيط به 
من أحداث، في املجتمع وفي السياسة واحلرب 

والعنف والسلم والصحافة والدين.

متّكن من تخليد تلك اللقطات بأسلوب فني 
خـــال من املبالغـــة والزخرفـــة والتصّنع، فقال 
عنه بعد رحيله صديقه رئيس قســـم التصوير 
احلالي في ويز هيفا ”كيرشـــنر الذي عايشـــته 
عشـــرين عامـــا لـــم يكن مســـؤوال أو أســـتاذا 
أكادمييـــا في كل الكليـــات واملعاهد التي عمل 
فيهـــا، إمنا كان يؤســـس لهيئة فنّيـــة حميمة، 
من دون تسلســـل هرمـــي أو وظيفي، ما يعنيه 
فيها على حســـاب أّي شـــيء آخر هو اجلانب 
اإلنســـاني واالجتماعي في فـــن اللقطة، وبقي 
كيرشـــنر متفائال مبنجزه هذا حتى األســـابيع 
األخيرة من حياته، وال أظن أن هنالك شـــخصا 
ما من بعده ميكنه أن يشغل الفراغ الذي تركه“.

التصويـــر  فـــي  رأى  كيرشـــنر  ميخـــا 
الفوتوغرافـــي أحـــد األدوات الهامة األكثر دقة 
فـــي اتخاذ املواقـــف في اللحظـــات التي تبدو 
عابـــرة، وقد فعل بعض زمالئـــه وتالمذته ذلك 
بشـــكل مذهل، كما يقول كيرشـــنر نفســـه. لكن 
”الـــذي ال أســـتطيع فهمـــه هـــو كيـــف ال يفعل 
املرء أي شـــيء إزاء ما يحدث من حولنا؟ كيف 
ال يتخـــذ موقفا مـــا من األوضـــاع االجتماعية 
والسياســـية واألمنيـــة واحلربيـــة؟“، تلك هي 
األســـئلة التي وجهها كيرشـــنر لإلسرائيليني، 
وهي في احلقيقة موجهة لكل البشـــر وفي كل 
بقـــاع األرض، وفـــي مقدمتهم العـــرب، العرب 
الذين أهملوا رحيل ميخا كيرشنر بهذا الشكل.

ميخا كيرشـــنر يعتبر واحدا من أبرز قادة فن التصوير في إســـرائيل؛ الصورة ذات الداللة السياسية واالجتماعية التي تستنفر جماليا كل حواس املتلقي، مهما كان مستوى إدراكه وجوه
الفني والفكري والسياسي، وبمختلف التوجهات.

مصور تجاوز بعدسته الحدود ما بين المحرم والمسموح
ميخا كيرشنر

الفنان اإلسرائيلي الكبير الذي خسره الفلسطينيون والعرب

[ صوره المنشـــورة في هادشـــوت التي تخص الواقع السياســـي اإلســـرائيلي لطالما تســـببت 
باحتجاجات في الشوارع، فصارت الحكومة تفرض رقابة ما على معارضه.

[ شمعون بيريز يظهر جالسا في أستوديو كيرشنر اللتقاط صورة عادية لشخصية بارزة، وخلفه 
ستارة حمراء، لكن كيرشنر ينزل بتلك الستارة لتوحي بمساحة مفزعة من دماء الضحايا.

كيرشنر يجد في الكاميرا فرصة 
للتعبير عن موقفه من الحياة 

والمجتمع والسياسة والدين في 
إسرائيل وفي العالم، ساعيا بشكل 
جاد ومختلف إلى فضح المتناقضات 

في العمق اإلسرائيلي، الفكري 
والديني والسياسي، باألبيض 

واألسود، وباأللوان أحيانا، الستفزاز 
إنسانية المتفرج

كتاب كيرشنر {اإلسرائيليون 
وأمتي}، فيه رصد نادر لكل 

المتناقضات في المحيط االجتماعي 
والسياسي والثقافي في إسرائيل. 

وهو الذي نال جائزة متحف إسرائيل 
للتصوير الضوئي
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شـــمعون بيريـــز ج
كيرشنر اللتقاط ص
بارزة، وخلفه ســـ
أســـتوديو للتص
بتلك الســـتارة
ما حتت الكرس
بيريز، ويشــ
األســـتوديو
الدم بلونها 
بتلك املساح
دماء الض
لقطة  وفـــي
يورات، رأسه ص
الصـــورة، بعينــ
اللقطة مليء بســ
عابرة وكأنها أوهام
الواقـــع. ولقطة أخـــ
موتـــي كيرنشـــباوم
صـــورة عادية لرجل يغ
وم ب ير ي و

عائلية، لكن كيرشـــنر ا
ضخمة من الغازات الك
من لسان هذا الصحافي
ويبـــدو يوســـي س

صدى صورتين لكيرشنر وصل إلى 
كافة أنحاء العالم، إنها لوحتاه عن 

األم الفلسطينية عائشة الكردي من 
مخيم خان يونس عام ١٩٨٨ وهي 

تحتضن طفلتها المتفحمة، ملفوفة 
بشال يهودي، وصورة الطفلة هدى 

مسعود من مخيم 
جباليا قرب غزة 

عام ١٩٨٩ بعين 
مطفأة برصاصة 

إسرائيلي

م
جباليا قرب غزة

بعين عام ١٩٨٩
مطفأة برصاصة 

إسرائيلي



ترتســـم  كوبيـــة  مبســـحة  ســتوكهولم -   {
علـــى مالمحها ولـــدت ســـابرينا غوانزليس 
باسترســـكي في شيكاغو قبل أربعة وعشرين 
عامـــًا لوالد يعمـــل مهندســـًا كهربائيًا هاجر 
للولاليات املتحدة األميركية لعل اآلفاق ُتفتح 
أمامـــه، لكنه لم يكن يدري حينها أنه بهجرته 
يفتح أبواب العلم والتفوق والتميز البنته في 

مجال الفيزياء.
عندما كانـــت بذرة احللم تنمو شـــجعها 
والدهـــا وأحلقهـــا وهي في ســـن اخلامســـة 
مبركز أديسون اإلقليمي للموهوبني، وجنحت 
باسترســـكي في صنع طائرة خفيفة وهي في 

سن الرابعة عشرة من عمرها، وحلقت بها.
”مساتشوســـتس  مبعهـــد  التحقـــت 
للتكنولوجيـــا“ عـــام 2010 وتخرجت منه عام 
2013 بعـــد إحرازهـــا العالمـــة الكاملـــة 5/5، 
وأصبحت طالبة دكتوراه في جامعة هارفارد 
عام 2014، بدت صاعـــدة مثل جنمة، حتى أن 
عالم الفيزياء النظرية الشهير ستيفن هوكينغ 
استشـــهد بأبحاثها مؤخرا في إحدى مقاالته 

العلمية، واعتبرها خليفة ”آينشتاين“.

 أكبر من عبث طفولي
فـــي ســـن الرابعة عشـــرة ذهبـــت ملكاتب 
اجلامعة فـــي مساتشوســـتس لتحصل على 
احملـــرك  ذات  بطائرتهـــا  للطيـــران  موافقـــة 
الواحد، تقول باسترسكي ”أنا أصغر شخص 
قام ببناء طائـــرة ومت االعتراف بصالحيتها 
للطيـــران، ورغم أن هناك من ســـبقوني لذلك 
في الواليات املتحدة األميركية، لكن لم ينالوا 
االعتراف بصالحيتها للطيران، قد يبدو األمر 
للوهلة األولى مجّرد عبث طفولي أو أنه عمل 
بســـيط، لكن العمل كان أهم مـــن ذلك بكثير، 
والدليـــل الســـماح للطالب بخـــوض جتربة 
الطيران“، وتضيف ســـابرينا ”لكن واجهتني 
مشـــكلة حقيقيـــة؛ فعمري يومها لـــم يتجاوز 
الرابعة عشـــرة وفـــي الواليـــات املتحدة غير 
مســـموح ملن هم حتت ســـن السادسة عشرة 
بالطيران كطالب في مرحلـــة التجريب، لذلك 
في صباح عيد ميالدي السادس عشر حصلت 
على التصريح بالطيران، هنا كان أبي شجاعًا 

مبا فيـــه الكفاية ليقبـــل بطيراني بعد 
احلوادث املأساوية املتكررة حينها 

في مثل هذه التجارب“.
لكن الطريق لم يكن سهًال 

فقد ظهرت بعض العيوب 
في التصميم أدركتها 

الحقُا، لذلك أدخلت أكثر 
من 300 تعديل على 

التصميم، ومع ذلك كانت 
الطريق تبدو صعبة 
أيضا، ففي عام 2008 
أمضت باسترسكي 

يومني من النقاشات 
واالجتماعات املكثفة 

في نيو إنغالند، 
تشرح تفاصيل 

مشروعها وتدافع 
بثقة عن تصميمها 
حتى حصلت على 

املوافقة، ومتكنت في 
الـ24 من أغسطس 

عام 2009 من أن تطلق 
”طفلها“ كما حتّب أن 

تسّميه، فانطلقت الطائرة 
وأصبح حلمها حقيقة.

االن بعد ســـنوات قليلـــة في ذاكرة 
العلم والتميز تنتظر سابرينا احلصول على 
شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد، بعد أن 
نضجت بســـرعة وأصبحت األكثر قدرة على 
اإلجابة على بعض األسئلة األكثر تعقيدًا في 

الفيزياء.
 الشـــابة الكوبية األميركية تلقت عروضًا 
للعمـــل من جيـــف بيزوس مؤســـس أمازون، 
ولفتـــت أنظار وكالة ناســـا بعـــد أن أظهرت 
عبقرية في دراسة واستكشاف أكثر مواضيع 
الفيزيـــاء النظرية تعقيدًا ”الثقوب الســـوداء 
الكونيـــة“، والتركيـــز علـــى شـــرح مختلـــف 

ومتجّدد للجاذبية األرضية.

جاذبية مختلفة
وعلـــى العكس من مجايليهـــا لم تنجرف 
باسترســـكي للعالم االفتراضـــي ولم تصبح 
أسيرة الفيسبوك واألنســـتغرام واللينكدين، 
بـــل أكثر من ذلك، هي ال حتمل هاتفًا محموًال، 
بـــل تختصر عالقتهـــا بالشـــبكة العنكبوتية 
بتحديثها وبشكل منتظم ملوقعها اإللكتروني 
”فيزيكـــس غيـــرل“، وتنشـــر فيـــه أخبارهـــا 
املتعلقـــة بنشـــاطها العلمـــي واجلوائز التي 
حصلـــت عليهـــا. وهـــي تتعـــاون اليـــوم مع 
مؤسســـات بحث عاملية مثل املركز األوروبي 
ووكالـــة الفضاء  النووية ”ســـارن“  للبحوث 
األميركية ”ناســـا“ وشـــركة بوينـــغ وجامعة 
هارفارد ومعهد مساتشوستس للتكنولوجيا.

حصلت باسترسكي  على زمالة البحث في 
املؤسســـة األميركية الوطنية للعلوم وجائزة 
النجم الصاعد ملؤسسة ستيفن جوبز تراست 
عام 2015. وكانت من بني الفائزين في مسابقة 
من  فوربس ”ثالثون شـــابا حتـــت الثالثني“ 
العمر، ويومها كان عمرها تســـعة عشر عامًا، 
حيث شاركت في االجتماع السنوي للحائزين 
على جائزة نوبل وعقد االجتماع على شواطئ 
بحيرة كونستانس األملانية، وتبادل أصحاب 

نوبل األفكار مع مئات من الباحثني الشـــباب 
من جميع أنحاء العالم.

يومها وجه صحافي من مجلة ”فوربس“ 
أســـئلته لباسترســـكي عن املـــكان الذي ترى 
فيه نفســـها بعد عشر ســـنوات، فأجابت بكل 
ثقـــة ”على غـــالف مجلة العلـــوم االميركية“، 
وبالفعـــل حققت ذلك قبل انقضاء الســـنوات 

العشر.
”الزلـــت  باسترســـكي  حينهـــا  أضافـــت 
جديدة على عالم الفيزياء وســـأتابع طريقي 
حتى احلصول على درجـــة الدكتوراه، ولعل 
اجتماعي مع عباقرة نوبـــل يزيدني إصرارًا 
على متابعـــة طموحاتي ومطـــاردة أحالمي 
في مجال الفيزياء، هنا استمتعت واستفدت 

كثيرًا من مقابلة كارلو روبيا الذي يشـــبهني 
كثيرًا فقـــد ّمت إحباط حلمه فـــي البداية ولم 
ُيقبل في املدرســـة التي كان يحلم بالدراســـة 
فيهـــا قبـــل أن يجد منفـــذًا وفرصـــة ملتابعة 
دراســـة الفيزيـــاء، وأنا أيضـــًا تقدمت بطلب 
جلامعـــة هارفارد التي كنـــت أريد أن أحضر 
دروسها منذ الصف الرابع ولكن طلبي رفض 
ووضعت على الئحـــة االنتظار قبل أن أحّقق 

حلمي“.
ملعهـــد  باسترســـكي  تقدمـــت  عندمـــا 
مساتشوســـتس للتكنولوجيا بشريط فيديو 
لطائرتهـــا التي صنعتها كانت اللجنة املكلفة 
باملشـــاهدة مؤلفـــة من ألـــني هاغرتي وإيرل 
مورمـــان، ويومها قالت هاغرتـــي ”أفواهنا 
كانـــت مفتوحـــة من الدهشـــة ونحـــن ننقل 
نظرنا بني الشاشة واملراهقة الواقفة أمامنا. 
لقـــد كانـــت إمكانياتها خـــارج مخطاطاتنا 

وتوقعاتنا“.
 أمـــا مديرها في جامعـــة هارفارد أندرو 
سترومينغر فقد وجه لها مبشاركة الفيزيائي 
الشـــهير ســـتيفن هوكينـــغ خطـــاب إعجاب 
وثنـــاء، فيمـــا منحتها مؤسســـات شـــهيرة 
كمؤسسة هيرتز ومؤسسة سميث ومؤسسة 
العلوم الوطنيـــة األميركية مبالغ كبيرة لدعم 

دارساتها وعملها العلمي.

ورغـــم أن مثلها األعلى علميـــًا هم علماء 
أمثال ليون ليدرمـــان وآدلي هرباخ وفرميان 
دايســـون، إال أن جيف بيزوس صاحب موقع 
أمازون هو من وّجهها نحو الفيزياء وقدم لها 
عروضا من شركته ”بلو أوريغن“ وهي شركة 
مهتمـــة بعلوم الفضاء ألنه وجـــد فيها تفردًا 
مختلفًا، لذلك لم يفاجأ بيزوس عندما ُمنحت 
ســـابرينا في ربيع عـــام 2015 درجة ”احلرية 
األكادميية“ نظرًا لتميزها وعبقريتها، بعد أن 
اكتشـــفت تأثير دوران الذاكـــرة على التحقق 

من اآلثار الصافية ألمواج اجلاذبية.
ويســـأل  أميركـــي  صحافـــي  يشـــاغب 
باسترســـكي كيـــف تستشـــرف احليـــاة بعد 
ســـنوات وحتديـــدًا عـــام 2020؟ فتـــرد بثقـــة 

”حاليـــًا كّل تركيـــزي منصّب علـــى التحصيل 
العلمي، ثم أني أسعى لتشغيل مختبر متعدد 
االختصاصات يحوي معظم صنوف العلوم، 
ففي الغالب عندما تتمكن من اختصار األمور 
ألفكار بســـيطة فأنت ستمتلك الطاقة لتحويل 
هـــذه األفكار إلـــى حقائق. الثقوب الســـوداء 
الكونيـــة تشـــغلني واكتشـــافها مـــن جديـــد 
ومبعطيـــات جديدة هاجســـي ومـــا توصلت 
إليه حتى اآلن وأســـعى لنشره جعل اخلبراء 
يعتبرونني آينشتاين اجلديد وهذا لقب كبير 

ومسؤولية أكبر علّي“.

اكتشاف األناقة داخل الفوضى
باسترسكي تنصح اآلباء واألمهات بالثقة 
بإمكانيـــات أوالدهم فهي تعتبر أن تشـــجيع 
والديها لها كان له دور حاســـم في ترســـيخ 
قناعة لديها بأن ال شيء مستحيل مع التفكير 
اإليجابي والعلمي الفعال كما حدث معها منذ 

صغرها.
تستكشـــف اآلن بعـــض القضايـــا األكثر 
حتديًا وتعقيدًا في الفيزياء، مثلما فعل قبلها 
هوكينغ وألبرت آينشتاين ونظريته النسبية 
التـــي بات عمرهـــا أكثر من قرن مـــن الزمن. 
بحثها يغوص في الثقوب الســـوداء وطبيعة 
اجلاذبيـــة والزمكان، وينصّب بشـــكل خاص 
على فهم أفضل لـ“اجلاذبية الكمومية“، التي 
تسعى إلى تفسير ظاهرة اجلاذبية في سياق 

ميكانيكا الكّم.
نشرت باسترسكي عام 2015 بحوثا علمية 
حول ”الغرافيتون“ وهو اُجلسيم الذي يحمل 
تأثير قـــوة اجلاذبية مثل الفوتون بالنســـبة 
إلى الضوء، وحاولـــت إدخال تقنيات جديدة 
فـــي صياغة نظرية األوتار الفائقة واجلاذبية 
الكمية. االكتشـــافات في هذا املجال ميكن أن 
تغير بشـــكل كبير فهمنا لعمـــل الكون، لذلك 
ترفع ســـابرينا باسترســـكي شـــعارا مثاليا 
تعكســـه على عالـــم الفيزياء هو ”اكتشـــاف 

األناقة داخل الفوضى“.
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{الحرية وجوه درجة  عام ٢٠١٥  ربيع  في  منحت سابرينا  عندما  تفاجأ  لم  لذلك  مختلفا،  تفردا  فيها  ألنها وجدت  باسترسكي  تفوق  رعت  الفضاء  بعلوم  املهتمة  أوريغن}  {بلو  شركة 
األكاديمية} نظرا لتميزها وعبقريتها، بعد أن اكتشفت تأثير دوران الذاكرة على التحقق من اآلثار الصافية ألمواج الجاذبية.

عالمة تقاطع مواقع التواصل االجتماعي وال تحمل هاتفا ذكيا
سابرينا باسترسكي

{آينشتاين الجديدة} تالحق سر الثقوب السوداء والعالم ينتظرها

[ سابرينا باسترسكي حتمل بذرة احللم منذ طفولتها، ووالدها شجعها على البحث وأحلقها وهي في سن اخلامسة مبركز أديسون اإلقليمي للموهوبني، 
وجنحت في صنع طائرة خفيفة وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها، وحلقت بها.

[ باسترســـكي تتعاون اليوم مع مؤسســـات بحث عاملية مثل املركز األوروبي للبحوث النووية 
”سارن“ وشركة بوينغ وجامعة هارفارد ومعهد مساتشوستس للتكنولوجيا.

الشابة الكوبية األميركية تتلقى 
عروضا للعمل من جيف بيزوس 

مؤسس أمازون، الفتة أنظار وكالة 
ناسا بعد أن أظهرت عبقرية في دراسة 

واستكشاف أكثر مواضيع الفيزياء 
النظرية تعقيدا {الثقوب السوداء 

الكونية}، والتركيز على شرح مختلف 
ومتجدد للجاذبية األرضية

ملكون ملكون

ُ

قبـــل بطيراني بعد
املتكررة حينها

رب“.
يكن سهًال 

رب

عيوب
ها

أكثر 
ه

 كانت
ة
2

ت
ة

ي

لق 
ن

طائرة
يقة.

ت قليلـــة في ذاكرة 
ظر سابرينا احلصول على 
جامعة هارفارد، بعد أن  ن
أصبحت األكثر قدرة على 
األسئلة األكثر تعقيدًا في
ى ر ر ب

ية األميركية تلقت عروضًا 
بيزوس مؤســـس أمازون، 
ناســـا بعـــد أن أظهرت ة
واستكشاف أكثر مواضيع 
تعقيدا ”الثقوب الســـوداء 

و

ـــز علـــى شـــرح مختلـــف 
ألرضية.

تنجرف  من مجايليهـــا لم
م االفتراضـــي ولم تصبح 
واألنســـتغرام واللينكدين، 
ي ال حتمل هاتفًا محموًال، 
ين ي و م ر ينو ي

هـــا بالشـــبكة العنكبوتية 
منتظم ملوقعها اإللكتروني 
، وتنشـــر فيـــه أخبارهـــا 
ا العلمـــي واجلوائز التي 

كثيرًا من مقابلة كارلو روبيا الذي يشـــبهني 
كثيرًا فقـــد ّمت إحباط حلمه فـــي البداية ولم 
ي به ي ي روبي و ر ب ن بير ن

ُيقبل في املدرســـة التي كان يحلم بالدراســـة 
م ي مت

فيهـــا قبـــل أن يجد منفـــذا وفرصـــة ملتابعة 
ر ب م ي ن ي ر ي بل ني

دراســـة الفيزيـــاء، وأنا أيضـــًا تقدمت بطلب 
ب ر و يج ن ل ب ريه

كنـــت أريد أن أحضر  جلامعـــة هارفارد التي
دروسها منذ الصف الرابع ولكن طلبي رفض 
ووضعت على الئحـــة االنتظار قبل أن أحّقق 
ض ر بي ن و بع ر ه ضرو

حلمي“.
ملعهـــد  باسترســـكي  تقدمـــت  عندمـــا 
مساتشوســـتس للتكنولوجيا بشريط فيديو 
لطائرتهـــا التي صنعتها كانت اللجنة املكلفة 
باملشـــاهدة مؤلفـــة من ألـــني هاغرتي وإيرل 
”أفواهنا  مورمـــان، ويومها قالت هاغرتـــي
كانـــت مفتوحـــة من الدهشـــة ونحـــن ننقل 
الشاشة واملراهقة الواقفة أمامنا.  نظرنا بني
لقـــد كانـــت إمكانياتها خـــارج مخطاطاتنا 

وتوقعاتنا“.
 أمـــا مديرها في جامعـــة هارفارد أندرو 
سترومينغر فقد وجه لها مبشاركة الفيزيائي 
الشـــهير ســـتيفن هوكينـــغ خطـــاب إعجاب 
وثنـــاء، فيمـــا منحتها مؤسســـات شـــهيرة 
كمؤسسة هيرتز ومؤسسة سميث ومؤسسة 
العلوم الوطنيـــة األميركية مبالغ كبيرة لدعم 

دارساتها وعملها العلمي.

ً

”حاليـــًا كّل تركيــ
العلمي، ثم أني أس
االختصاصات يح
ففي الغالب عندما
ألفكار بســـيطة فأ
هـــذه األفكار إلـــى
الكونيـــة تشـــغلن
ومبعطيـــات جدي
إليه حتى اآلن وأس
يعتبرونني آينشت
ومسؤولية أكبر ع

اكتشاف األناقة
باسترسكي تن
بإمكانيـــات أوالد
والديها لها كان ل
قناعة لديها بأن ال
اإليجابي والعلمي

صغرها.
تستكشـــف اآل
حتديًا وتعقيدًا في

هوكينغ وألبرت 
بات عمره التـــي
بحثها يغوص في

سابرينا باسترسكي يعرفها كبار علماء 
الرياضيات والفيزياء في العالم، فقد 

شاركت حين كان عمرها تسعة عشر 
عاما في االجتماع السنوي للحائزين 
على جائزة نوبل على شواطئ بحيرة 
كونستانس األلمانية، ويومها وجه 
صحافي من مجلة {فوربس} أسئلته 
لباسترسكي عن المكان الذي ترى 

فيه نفسها بعد عشر سنوات، فأجابت 
بكل ثقة {على غالف مجلة العلوم 

األميركية}، وبالفعل حققت ذلك قبل 
انقضاء السنوات العشر
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت أخيرا النســـخة العربية من رواية {انظري إلي} كتب

للكاتب األميركي نيكوالس سباركس.

صدر للكاتب املصري يعقوب الشـــاروني مؤخرا مؤلفـــه الجديد {كتاب الجمهورية}، وهو عبارة 

عن مجموعة من الحكايات تجمع بني السياسي والفكري واألدبي.

خلود الفالح 

} لســـنا في مجال مقارنة بين الرواية العربية 
والروايـــة المترجمة للعربيـــة وال يهمنا معرفة 
عدد قراء كل منهما أو ما طبع على غالفها األكثر 
مبيعا أو الطبعة العاشرة. هذا االستطالع بني 
على مالحظة لماذا يعرف القارئ اســـم روائي 

ياباني ونادرا ما يعرف اسم روائي عربي.

دور المترجمين

تؤكد إيناس العباسي الروائية والمترجمة 
التونســـية أنها ســـتتحدث كقارئة، وبحســـب 
قولها هـــي مدمنة على قـــراءة األدب المترجم، 
تقـــول ”المترجمون العرب هـــم الذين يقودون 
ذائقتنـــا ولدينـــا مترجمـــون أســـماؤهم على 
الكتـــب بصمـــة ثقة وجـــودة؛ جـــودة االختيار 
وجـــودة الترجمـــة. هنـــاك أربعـــة أو خمســـة 
أســـماء أقـــرأ الكتـــب التـــي يترجمونهـــا فقط 
ألن أســـماءهم موجـــودة، ال أقرأ اســـم الكاتب 
األصلـــي فأنا لدي ثقة مطلقـــة بما يترجمه. كل 
من األســـاتذة، صالح علمانـــي وخالد الجبيلي 
وعبدالقـــادر عبداللـــي وأحمـــد الصمعي. فلو 
ال ترجمـــات صالـــح علماني لما اكتشـــفنا أدب 
أميركا الالتينية. ولو ال الترجمة البديعة التي 
أنجزها المرحـــوم عبدالقـــادر عبداللي لرواية 
”اســـمي أحمر“ ألورهـــان بامـــوق وغيرها من 
الروايـــات والمجموعات القصصية (مباشـــرة 
عن اللغـــة التركية) لفاتتنا قـــراءة تحف أدبية 
بترجمـــة رائعـــة. اليـــوم هناك أصوات شـــابة 
جديـــدة تترجـــم من لغـــات أخرى وتقـــع على 
عاتقهـــا مهمـــة كبيـــرة أال وهي تشـــكيل ذائقة 
جديـــدة ووعي جديد لمجابهـــة كل ما يحيطنا 
من حمالت ظالميـــة تهاجم األدب والفن بصفة 

عامة“.
وتشـــير المترجمة المصرية يارا المصري 
إلـــى أن للمترجميـــن دورا كبيـــرا فـــي إثراء 
اللغـــات المختلفـــة بالترجمـــة منهـــا وإليها، 
وهـــذا الدور هو ما لعبـــه ويلعبه المترجمون 
العرب، عبـــر العصور المختلفـــة وصوال إلى 
العصر الحديث، ونظـــرا إلى عوامل االتصال 
في الزمن الراهن، فإن ذيوع وانتشـــار األعمال 
اإلبداعية ومنها الرواية، أصبحا أكثر اتساعا 
في العالم، وإذا أخذنا جائزة نوبل على سبيل 
المثـــال، فـــإن الروائي الفائز بها ســـرعان ما 
يبـــادر المترجمون إلـــى ترجمـــة أعماله إلى 
معظم لغات العالـــم، وقد ارتبط عنصر جائزة 
نوبل بالـــذات وغيرها من الجوائـــز العالمية 
بمعيار الجودة، ســـواء في ذهـــن المترجم أو 
القارئ، وينطبق األمر ذاته بالطبع على العالم 
العربي، ومن هنا وألسباب أخرى كثيرة، تلقى 
األعمال الروائية المترجمة ذيوعا وانتشـــارا 
وقبـــوال لدى القارئ العربي، لكن القول إن ذلك 
الذيوع واالنتشـــار والقبول يفـــوق أو يوازي 
أو يقل عن قبـــول األعمال الروائيـــة العربية، 
فأمـــٌر يحتاج إلـــى تمحيص ودراســـة دقيقة، 
حتـــى نصل إلى حكم يمكن االطمئنان إليه في 

اإلجابة عن السؤال المطروح.
وتتابـــع المصـــري ”عـــن تجربتـــي فـــي 

الترجمـــة عـــن اللغـــة الصينيـــة، فأنا 
كجميـــع المترجمين، آخذ في االعتبار 
الجوائـــز التي حصل عليهـــا الكاتب 
وشـــهرته، ومدى انتشـــار أعماله في 
بلـــده الصيـــن، لكـــن األهم مـــن هذا 
كله هو قناعتي الشـــخصية بالعمل 
وجدوى ترجمته إلى اللغة العربية، 
ا إذا كانت ترجمة عمل كرواية  وعمَّ
اقة للكاتب الصيني الراحل لو  الذوَّ
وين فو يمكن أن تشكل تحديا في 
إثـــراء مهاراتي في الترجمة وفي 
فهـــم مناخ الصيـــن وثقافتها في 

عمـــل كهذا. وهو ما يقع بشـــكل أو بآخر على 
عاتـــق القارئ حينمـــا يقرأ روايـــات مترجمة 
ـــة أو  كـ’لعبـــة الكريات الزجاجية’ لهرمان هسَّ
’مئـــة عام من العزلـــة’ لماركيـــز أو غيرهما من 
الفائزين أو غيـــر الفائزين بجائزة نوبل التي 
أصبحت نوعا من الموضة لرواج الترجمة عن 

اب من هذه اللغة أو تلك“. كتَّ

الروائي العربي مظلوم

يرفـــض المترجم الليبي عطية األوجلي ما 
يقال عن تفوق الرواية المترجمة على الرواية 
العربيـــة، يقول ”رغم ذلـــك يمكننا الحديث عن 
إسهامات المترجمين العرب في تطور الرواية 
العربية وفي جسر العالقة بينها وبين القارئ 
العربي، وهو الرأي الذي أريده، وأجد أسبابه 
في كون العديد من المترجمين هم من  األدباء 
ومن كبـــار المثقفين. فمترجمـــون أمثال منير 
بعلبكـــي وســـامي الدروبي وجبـــرا إبراهيم 
جبرا، وممدوح عدوان، وبسام حجار، وأسامة 
أســـبر، وآدم فتحي، وصالح علماني، ومحمد 
علي اليوســـفي، وأســـامة منزلجي، وإسكندر 
حبش وخليفة التليســـي ونجيـــب الحصادي 
اشـــتهروا بجودة اإلنتاج، وحســـن االختيار، 
وباللغـــة الراقية الجذابـــة، وتمكنوا من خلق 
جمهـــور لهـــم وخلق جماعـــات تلـــق جديدة. 
هم أيضا كانـــوا على معرفة واســـعة بالبيئة 
الثقافيـــة والسياســـية التي نمـــا فيها النص 
وغالبا ما ارتبط  البعض منهم بعالقة شـــغف 
ومحبـــة مع كاتب ما أو كتاب ما فينعكس ذلك 

على روح اإلبداع لديهم“.
ويتابـــع ”الترجمة فـــي نهاية المطاف هي 
إعـــادة خلق للنصـــوص بروح جديـــدة ولغة 
جديـــدة، حيث يضيف المترجـــم رؤيته للنص 
ويفصـــح عن قدراته فـــي التواصل مع القارئ 
العربي. وعليه أرى أن إسهمامات المترجمين 
كانت كبيـــرة وإن لـــم تكن لوحدهـــا، حيث ال 
ننسى جهود الناشـــرين والمكتبات وبالطبع 

القراء“.

األجنبي أكثر رواجا

يقـــول الروائـــي المصـــري ناصـــر عراق 
”هنـــاك قول البن خلدون فـــي مقدمته يؤكد فيه 
أن ’المغلوب مولـــع أبدا باالقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده’، 
وهـــو قول صائـــب تماما، إذ علينـــا االعتراف 
بأن بالدنا العربية توقفت عن صدارة المشهد 
العالمي منذ قرون بعيدة، وأننا أصبحنا عالة 
على الحضـــارة الحديثة، حيث أننا لم نخترع 
شيئا ذا قيمة منذ المئات من السنين، وكل ما 

نســـتخدمه في حياتنا اليومية منذ مئتي عام 
وحتى اآلن ابتكـــره الغرب، وليس العرب، من 
أول القطـــار والجريـــدة والســـيارة والطائرة 
والتلفزيـــون  والثالجـــة  المطبعـــة  حتـــى 
والموبايل إلى آخـــره، وإذا انتقلنا إلى مجال 
الفكـــر واألدب والفن، فسنكتشـــف بســـهولة 
أننا لم ننجب فيلســـوفا مهما يطاول ديكارت 
أو هيغـــل أو شـــوبنهور أو ســـارتر، كما أننا 
لم نخترع المســـرح وال الســـينما وال الشـــكل 
الروائـــي الحديث الذي ســـاد العالـــم كله منذ 
أصدر الروائي اإلســـباني ســـيرفانتس الجزء 

األول من رائعته ’دون كيخوت’ عام“.
ويتابع عراق ”هذه أحوالنا بصراحة، فقد 
غدونـــا ’أمة مغلوبة’ ينطبـــق عليها ما الحظه 
ابن خلدون بـــذكاء خارق في عام 1377، عندما 
كتب مقدمته، أي قبل أكثر من ستة قرون، ومن 
ثم يصبح االهتمـــام بما ينتجه الغرب الغالب 
أكثر من االهتمام بما يبدعه العربي المغلوب 
أمرا مفهومـــا، فنرى القارئ العربي يهرع إلى 
الروايـــة المترجمة ليطالعهـــا بنهم، أكثر مما 
يهتم بمتابعة إنتاج أحد الروائيين العرب، وال 
ننسى بطبيعة الحال أن معظم الروايات التي 
تتم ترجمتها يحظـــى أصحابها بنعمة الفوز 

بجوائز عالمية مرموقة مثل نوبل“.
ويختـــم عراق حديثه برجـــاء أال وهو عدم 
أخـــذ كالمه من باب التلـــذذ بجلد الذات، فهذا 
بعيد تماما عن خاطره، متســـائال متى نواجه 
بوعي وحســـم المنظومة الفكرية التي قادتنا 
إلى هذا المســـتنقع لندمرها ونشيد بدال منها 
منظومة فكرية جديدة تراعي العصر الحديث 
وتســـتلهم أهم منجزاته الفكرية والسياســـية 

والتكنولوجية؟
وبدوره يقول الروائي والمترجم التونسي 
محمـــد علي اليوســـفي إنه ســـيبدأ حديثه 
شـــخصيا،  خِبرها  طريفة  بفكرة 
تتعلـــق بالمترجـــم المترجم (أي 
أو  الترجمـــة  فـــي  المتخصـــص 
المكتفـــي بهـــا) والمترجم الكاتب 
ترجمـــة  بيـــن  يجمـــع  الـــذي  (أي 
الخاصة).  وكتابـــة روايته  الرواية 
المترجـــم ينـــال شـــهرة تحت ظالل 
الكاتـــب األصلي من جهـــة، كما أنه 
ينال مكافـــأة مالية مجزية خصوصا 
فـــي الســـنوات األخيرة عـــن ترجمة 
الكتـــب األجنبية. أمـــا إذا أّلف كتابا 

فحقوقه تكون شـــبه مهـــدورة وال يعرف ماذا 
فعل الناشـــر، وال كيف تتم المحاسبة المالية، 

إذا صح األمر وكانت هناك مكافأة حقا.
العالميـــة  ”الروايـــة  اليوســـفي  ويتابـــع 
مضمونة الوصول للقـــارئ العربي ألنه قارئ 
يجمـــع بين المثقفين، أو الكتـــاب والمؤلفين، 
والقّراء العاديين. وفي حالة الروايات العربية 
ال يـــرى الروائي العربي أنه فـــي حاجة ملّحة 
إلى قراءة مؤلفات زميلـــه بعيدا عن المجاملة 
أو اإلحـــراج. الرواية األجنبيـــة تكون مختارة 
من قبل المترجم أو الناشـــر، ضمن الروايات 
الناجحـــة التي أثبتـــت رواجها فـــي بلدانها. 
وهي في جانب آخر، ربما مغرض قليال، تشبه 
البضاعة األجنبية التي تكـــون مرغوبة أكثر، 
رغم أن بلدا مثل فرنســـا يفضـــل قراؤه قراءة 
رواياتهـــم غيـــر المترجمـــة التي تكـــون أكثر 
انتشـــارا عادة. نحـــن ال نترجـــم كل ما يكتب 
وينشـــر في الخـــارج، بل نفعل بالنســـبة إلى 
الكتـــب الناجحة والرائجـــة. وبالتالي تصعب 
المقارنة بين الرواية المحلية في كل درجاتها 

وبين ما نترجم من روايات عالمية“.
ويضيف ”الواقع ملموس، رغم ما يخالطه 
مـــن اســـتهتار في قســـم كبيـــر مـــن األعمال 
المترجمـــة التـــي ال يقضـــي عليهـــا المترجم 
وحده، بل يشـــاركه الناشر أيضا في الجريمة، 
طلبـــا للربـــح وضغطا علـــى المصاريف. فمن 
المعروف أّن قلة قليلة من دور النشـــر العربية 
تهتم بمســـتوى المترجـــم وبمراجعة الكتاب 
وبمصاريف أخرى تتعلق بالتحرير والتدقيق 
والتصحيـــح. وقـــد اطلعنـــا علـــى فضائـــح 
كثيـــرة معيبة يكون ضحيتهـــا القارئ الذي ال 
يجيـــد لغات أخـــرى غير لغتـــه، وتجعل غيره 
يلجـــأ إلـــى القراءة بلغـــات أخرى غيـــر اللغة 
المترجـــم إليهـــا الكتـــاب، رغم أن مـــن أدوار 
الترجمة توطين النصوص األجنبية في اللغة 
األصليـــة، وإثراء زاد القـــارئ بلغته المغتنية 

والمتجددة“. 

حرائق املكتبات

} تبدو العالقة متناسبة بين منتجي 
ريها عبر التاريخ، فقد ظهر  الُكُتب ومدمِّ

حارقو المكتبات مع ظهور الكتب تقريبا، 
وظلوا يتناسلون من سلوك بعضهم مع 

تطور صناعة الكتاب، فهدم مكتبة أو 
حرقها فعل ال أخالقي منذ عصور قديمة.

بقراءة عميقة لتاريخ العمليات 
الكبرى لتدمير المكتبات في العالم، منذ 
إمبراطورية الصين في عهد ساللة كينغ 

وانتهاء الحكم العربي في األندلس، وصوال 
إلى الكوارث المعاصرة وما يحدث من 

استباحة للتاريخ والثقافة في بالد كالعراق 
وسوريا، مرورا بحريق اإلسكندرية 

واشتعال روما، وكتيزيفون، وبغداد ثم 
محاكم التفتيش وما حدث خالل وعقب 
الثورة الفرنسية إلى ما فعله النازيون 

في تشيكوسلوفاكيا، والتهاب سراييفو 
سنة 1992، هذه الحوادث المفصلية في 

الصراع بين مدمري الكتب وصانعيها أو 
حافظيها، إنما هي صراعات بين الظالم 

والنور، غالبا ما تنتصر به مرحليا القوة 
التي تصنع الحق وتحميه، مفهوم الحق 

المبني على مواجهة السلطة الحاكمة 
ضد العقل الباحث المستنير الذي يشكل 

خطرا بالمطلق، فالمركزية السلطوية- أيا 
كانت- تسعى دوما لجعل الكتاب هامشا، 

به لخدمة خطابها  َبتُه فإنما تقرِّ وإن قرَّ
وسياستها الثقافية في صناعة تركيبة 

اإلنسان المقهور.
الحرائق التي التهمت المكتبات عبر 

التاريخ، لم تكن ألسنة من لهب فقط، 
إنما دعائم لترسيخ سلطة وإزالة أخرى، 

الكاتب الفرنسي المولود عام 1944، 
لوسيان بوالسترون والذي ترك كتاَبين 
ين هما ”الورق، تاريخ ألفي سنة“،  مهمَّ
وكتاب ”الحروفية، فن الخط“، له كتاب 

ثالث وسَمُه بعنوان “ كتب تحترق، تاريخ 
ل في  تدمير المكتبات“، في هذا الكتاب يمثِّ

فصوله الثالثة عشر وملحقاته، بحثا أعتقد 
ع فيه  أنه األشمل في نوعه حتى اآلن، تتبَّ

الباحث أسباب تلك الكوارث المعرفية التي 
أصابت اإلنسانية في عصور مختلفة، في 

محاولة منه إلعادة تشكيل الكنوز المفقودة 
واقتفاء أثر المؤلفات الناجية.

ال شك أن حريق مكتبة في زمن سابق 
بعيد، قد ترك أثره الكبير على شكل فجوة 
في التاريخ أمام الباحثين، فاختفاء مكتبة 
بغداد أو القسطنطينية أو روما التي كانت 

تضم ما يقارب 120 ألف كتاب في ذلك 
الزمان كأكبر مكتبة في وقتها، يعني اندثار 

علوم ومخطوطات ونظريات من الوجود، 
فضال عن إعادة تدوين تلك المعلومات 

بطريقة جديدة توافق السلطة الموجودة 
رت المكتبة األولى. التي دمَّ

ثنائية يمكن االنطالق فيها من العام 
إلى الخاص، فما ضرب المجتمعات 
ر السلطات، يصيب اليوم  خالل تغيُّ

رون بالمئات من اآلالف، فقدوا  أفرادا ُيقدَّ
مكتباتهم الخاصة التي تختزن ذاكرة 

مفردة في كل كتاب، فقدوها نتيجة لجوء 
أو نزوح أو اعتقال أو تشريد أو رحيل 

بسبب المواجهات العسكرية التي تكون 
تها األولى إذا ما ارتفَع صوت  الكلمُة ضحيَّ

الرصاص.
خالل زيارة في عام 2005 لدير 

مارموسى الحبشي، قال لي الراهب 
اإليطالي السوري باولو داليليو الذي 
اتخذ مقرا له من ذلك الدير بالقرب من 
مدينة النبك شمالي العاصمة السورية 
دمشق بتسعين كيلو مترًا، إن ”المكتبة 
إلى جانب اإلنسان هي الكنز الحقيقي 

ألي دير، بغيرها ليس الدير سوى مطبخ 
دون قدور، أو حديقة دون أشجار“، على 
تلك الرفوف التي كانت منتشرة في قلب 

صخور الجبل، اكتشفت الحالج وابن عربي 
ولويس ماسينيون وغيرهم، اليوم مع 

اختفاء أي أثر لألب باولو بعد ذهابه إلى 
الرقة لمحاورة عناصر داعش، ال أعرف حقا 
ماذا حل بالمكتبة، لكن الثابت أمامي اليوم 

أنَّ الماليين من السوريين أو العراقيين 
ما إن يتذكروا مكتبات بيوتهم حتى يسكن 

فيهم الحزن وال يغادر، فالمكتبة ليست 
رفوفا للكتب إنها ذاكرُة صاحبها المنسية، 

الموضوعة على جانب القَدر جاهزة 
للحضور في أي لحظة.

فُت مرارا أمام قصة طلب أحد  توقَّ
الموظفين في عهد نيفركارا الذي عاش 

بين 2426 و2462 قبل الميالد، بأن تنقش 
على قبره ”كان ناسخا في بيت الكتب“، 

وما كتبه راسموسن راسك على قبره في 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ”الحق أبلج 
والباطل لجلج“ بعربية فصيحة ال تخطئها 

العين وال يتوه عنها العقل، وبالرغم من 
قدرتنا على تمييز الحق من الباطل إال أن 

مكتباتنا تضيع في الغياب بهذا التيه الذي 
نعيش فيه.

عبداهللا مكسور
كاتب سوري

[ كتاب ومترجمون عرب يبحثون أسباب ميل القارئ العربي إلى األدب األجنبي 
لماذا تتفوق الروايات المترجمة على الروايات العربية

ال شك أن الروايات املترجمة تشهد في العالم العربي رواجا يفوق الروايات العربية، وهو 
ذات األمــــــر الذي ينطبق على كل أجناس األدب تقريبا. وهناك من يقول إن األدب املترجم 
فرصة لالطالع على ثقافة اآلخر والبعض يراه ورقة رابحة للناشر. وفي املقابل هناك من 
يفضل الكتب العربية ألنها بحســــــب رأيه تشبه واقعنا. كل اآلراء قابلة للمناقشة. ”العرب“ 
تســــــتطلع آراء كتاب ومترجمني عــــــرب حول هذه الظاهرة متســــــائلة معهم إن كانت نوعا 
من التباهي فقط؟ وهل هناك مميزات حتســــــب مثال للرواية املترجمة تفتقر إليها رواياتنا 

العربية؟ وهل الرواية مثل اخلبر الصحافي يتطلب الطزاجة واجلدة؟

الترجمة قد تظلم األدب

يارا المصري وعطية األوجلي وإيناس العباسي ومحمد علي اليوسفي: الرواية العالمية مضمونة الوصول للقارئ العربي

الترجمـــة فـــي نهايـــة المطـــاف هي 

إعـــادة خلق للنصوص بـــروح جديدة 

ولغة جديدة، حيث يضيف المترجم 

رؤيته للنص

 ◄

إثـــراء  فـــي  كبيـــر  دور  للمترجميـــن 

اللغـــات المختلفـــة بالترجمـــة منهـــا 

وإليهـــا، وهـــذا الـــدور هـــو مـــا لعبه 

ويلعبه المترجمون العرب

 ◄



} القاهــرة - عــــن مؤسســــة شــــمس للنشــــر 
واإلعــــالم صدر كتاب « مذكرات ضابط مندائي 
» للكاتب العراقــــي المقيم في الدنمارك عباس 

الزهيري.
يتضمن الكتاب عشرين فصًال من مذكرات 
العقيد مهندس بالقوة الجوية العراقية سابًقا 
عبــــاس الزهيري. وفي هذه المذكــــرات ينقلنا 
المؤلــــف إلى أرِض أحــــداٍث حقيقية عاشــــها 
م لنا ذكرياته  وكان لهــــا بالغ األثر فيه، كما يقدِّ
واعترافاتــــه بــــكل صــــدٍق ال يخلو مــــن ُمتعة 
السرد للحكايا بكل محموالتها من شخصيات 

وأحداث عاصرها الكاتب.
يطــــوف بنا الزهيــــري في تاريــــخ ال يمكن 
ألي عراقي نســــيانه أو تجاهله، أال وهو تاريخ 
الحــــروب المتعاقبــــة التي مــــرت بالعراقيين 
مخلفــــة ندوبــــا ال يمكن نســــيانها. لذا يصور 
الزهيــــري من خالل كتابه خارطة لحياة حافلة 
بالعذاب مشبعة باأللم والقسوة، فينتقل بنا من 
وأزقتهــــا ومقاهيها ومتاحفها،  حارات بغداد 
إلى ُغربته المبكرة ودراســــته الجامعية خارج 
وطنه، مرورا بالعمل في القواعد الجوية وأزيز 
المحــــركات النفاثة للطائرات المقاتلة، وصوًال 
إلى العمليات الجوية القتالية وأجواء الحروب 
ورائحــــة الصواريخ والقنابــــل، ومعاناته في 
دوائر االســــتخبارات والمحاكم، وحتى هروبه 

ورؤيته آلخر حبة رمل من بلده العراق.
إنهــــا رحلة الســــفر بين الحيــــاة والموت، 

وتجسيد حّي لإلنسانية في أحلك الظروف.
عــــاش عباس الزهيــــري الضابط 
رغــــم  حياتــــه 
صعوبتها، متأقلًما 
على  متغلًبا  معها، 
ســــاعًيا  معوقاتها، 
إلــــى تحقيــــق هدفه 
بأن يكون مهندســــا. 
ذلك،  في  نجح  وفعال 
مبرهنا لنــــا أن القدر 
ال يمكــــن أن يقف ضد 
واإلرادة  الطمــــوح 

ة. الُحرَّ
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صدر عن منشورات رياض الريس كتاب جديد بعنوان {لنتعلم كيف نتعلم، استخالصات شاهد ثقافة

على حضارة جديدة}، للروائي والكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري.

صـــدرت أخيرا الطبعـــة الثالثة من كتـــاب }قيل وقال ومقـــال{ للكاتب الســـعودي عبداملجيد 

حسني تمراز، والكتاب عبارة عن يوميات فكرية.

عمان تحتفي بناصر الدين األسد في كتاب جديد

قصائد من دنقال تفتح  للقارئ العربي نافذة األدب النوبي 
} الخرطــوم - دشـــنت ”المنظمـــة النوبيـــة 
للثقافة وإحياء التراث“، مؤخرا، كتابا بعنوان 
”قـــراءة فـــي التاريخ واألدب النوبـــي- قصائد 
نوبية من دنقال“، للباحث الســـوداني، محمد 

شريف أحمد إدريس.
ويقـــوم الكتاب، الصـــادر بجزأيـــن، على 
تقديـــم قصائد لشـــعراء نوبيين، مع شـــرحها 
باللغة العربية، في محاولة لتقريب هذا النوع 
من األدب المحلي إلى المتلقي العربي داخليا 
وخارجيا، إضافة إلى إحيائه بين بعض أبناء 
القبائل النوبية، الذين يتحدثون العربية فقط.
يتنـــاول الجـــزء األول من الكتـــاب تاريخ 
المنطقـــة النوبيـــة (شـــمال البـــالد)، ومدينة 

دنقال شـــمال العاصمة الخرطوم، كما يتطرق 
إلى تأثيـــر الديانات التي انتشـــرت في حقب 
زمنية مختلفة بالمدينة مثل الديانات النوبية 
والمســـيحية واإلســـالم على اإلنتاج الشعري 
واألدبي عامة. ويشـــير إلى مناســـبات عديدة 
كالحصاد والختان والمرثيات بوصفها حاالت 

شكلت جزءا كبيرا من ذلك األدب.
وقال مؤلف الكتاب الباحث محمد إدريس 
إن ”بعـــض القصائـــد النوبية تأثـــرت بأوزان 
الشـــعر العربي، وتأثر بعض شـــعراء النوبية 
بتلك األوزان في أنـــواع متعددة من القصيدة 
النوبية، لكن ذلك لم يؤثر على هوية القصيدة 
وموضوعاتها التي ترتبط بإنسان المنطقة“.

وللتدليل على ذلك األثر قدم الباحث مقاربة 
بين الشاعر السوداني النوبي المعاصر جالل 
عامر، والشاعر المصري الراحل أحمد شوقي 
(مصـــري عاش بين 1868 و1932)، فيما يتناول 
الكتاب فـــي جزئـــه الثاني 13 قصيدة لســـتة 
شعراء نوبيين معاصرين، مع تقديم شروحات 

لها باللغة العربية.
واعتبـــر الكاتـــب الصحافـــي المختـــص 
بالشأن النوبي حســـن بركية أحد المتحدثين 
باللغـــة النوبية أن ”كل قصيـــدة من القصائد 
التي تناولها الباحث لها أصوات داخلية تعبر 
عن حالة شـــعرية معينة مرتبطة بزمان ومكان 
محددين، كما أن الكتاب ال يستهدف الباحثين 

المختصيـــن في اللغـــة النوبيـــة وحدهم، بل 
يشـــمل أيضا المتلقي العام غير المختص؛ إذ 

كتب بلغة سهلة التذوق والفهم“.
ويعـــرض الكتاب قصائد لعميد الشـــعراء 
النوبيين المعاصرين جالل عامر، وهو من أهم 
كتاب القصيـــدة الغنائية النوبية، كما يتناول 
قصائـــد للشـــاعر محمد فضـــل، وعبدالمطلب 

سيد أحمد.
وال يعتبـــر الباحـــث محمد إدريـــس كتابه 
محاولة نقدية للشـــعراء والقصيـــدة النوبية، 
إذ يـــرى أنه قدم هذا الكتاب لمتذوقي الشـــعر 
عمومـــا مـــن أجل التعريـــف بالشـــعر النوبي 

وتقريبه إلى المتلقي العربي.

} ناصر الدين األسد أشهر من تعريفه للقارئ 
العربـــي، فهـــو الناقـــد واملثقف والشـــخصية 
الثقافيـــة املرموقة، ولد فـــي العام 1922 مبيناء 
العقبـــة األردني، وتوفي في العام 2015 مبدينة 
عمـــان، واقترنت شـــهرته وحضـــوره املعرفي 
بكتابـــه األشـــهر ”مصـــادر الشـــعر اجلاهلي 
وقيمتهـــا التاريخيـــة“، هذا الكتـــاب الذي ظل 
حاضـــرًا علـــى صعيد القـــراءة وعلـــى صعيد 
املرجعيـــة األكادميية أيضًا، منذ صدور طبعته 
األولى في العـــام 1956 ، حيث صدر حتى اآلن 
بتسع طبعات، كان آخرها الطبعة الصادرة في 

العام 1995 عن دار اجلليل بعمان.
لقد ابتدأت عالقتي بكتاب ”مصادر الشعر 
منـــذ العام  اجلاهلـــي وقيمتهـــا التاريخيـــة“ 
الدراســـي اجلامعي األول، وقـــد كتبت من قبل 
عـــن هذه العالقـــة، حتى كان يذهـــب بي الظن 
أحيانـــًا إلـــى أنه كتابـــه الوحيد، مـــع أنه كان 
أطروحة األســـد لنيل الدكتوراه، وقد ســـبقتها 
أطروحتـــه للماجســـتير ”القيـــان والغناء في 
العصـــر اجلاهلي“، وحني اطلعت عليها في ما 

بعد، وجدتها من املراجع املهمة في هذا الباب 
من أبواب الدراســـات األدبيـــة والتاريخية. إن 
مـــا أعادني إلى الدكتور األســـد كتـــاب جديد 
صـــدر مؤخرًا في العاصمـــة األردنية بعنوان“ 
ناصر الدين األســـد وآثاره فـــي اللغة واألدب“ 

للدكتـــور إبراهيـــم خليـــل. ولئـــن كانت 
معرفتـــي بالدكتور األســـد قد توســـعت، 
بعد أن أقمت في عمان منذ خريف ســـنة 
2003، فقـــرأت مـــن تآليفه مـــا لم أكن قد 
قرأت مـــن قبل، والتقيتـــه وكتبت عنه، 
وكتب عني يحيينـــي، في عمود أدبي، 
نشـــره في صحيفة ”الرأي“، وقد نقله 
ســـليم النجار في كتابه ”سنني عمان 
مع الشـــاعر حميد سعيد“، فإن كتاب 
الدكتور إبراهيم خليل الذي َعرَّف فيه 
بنشاط األســـد في التأليف والكتابة 
والـــدرس األكادميي، أضاف إلى كل 
ما أعرفه وما عرفته عنه، ما لم أعلم.

في مقدمة الكتاب، وهي بقلم املؤلف، جمع 
بني سيرتني للدكتور األسد، سيرته الشخصية 
وسيرته العلمية، حيث ينتهي منها املتلقي وهو 
على معرفة طيبة به، إنســـانًا وعاملًا من خالل 
ســـيرتيه، حيـــث ال ميكـــن الفصـــل بينهما إال 
في ســـياق الكتابة والتعريف بـــه وبإجنازاته 

املعرفية.  ومما جاء في املقدمة، مبينًا عمله في 
الذي رأينا أن  هذا الكتاب، قوله ”هذا ’الكتيب‘ 
جنمع فيه ما تفرق وتناثر مما كتبناه ونشرناه 
عـــن الراحل، فـــي حياته وبعد مماتـــه، ال يفي 

ببعض ما له في أعناقنا من دين“.
الـــذي أطلقـــه  وإذا كان وصـــف ”كتيـــب“ 
هـــذا،  كتابـــه  علـــى  املؤلـــف 
يفصح عـــن تواضـــع الكبار، 
فهو عندي كتـــاب مرجعي في 
كل ما يتعلق بإجنازات األســـد 
سيرته  من  وصفحات  املعرفية، 
الشـــخصية، فهو يتناول جميع 
مؤلفـــات الدكتور ناصـــر الدين 
األســـد بالعرض والنقد، معترفًا 
بفضـــل األســـتاذ علـــى التلميذ، 
أن  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  محـــاوًال 
يقـــدم رأيًا في ما كتبـــه، مؤيدًا أو 
معترضًا، وبخاصة تأمالته النقدية 
املهمة واجلادة في ”أمالي األسد“ التي جمعها 
وأصدرهـــا الدكتور إســـماعيل منيـــزل القيام، 
حيث انفرد بهذا اجلهد املتميز من بني تالميذ 

األسد. 
ولألســـد كما يقول الدكتور ابراهيم خليل: 
الكثيـــر من البحوث والدراســـات املوســـوعية 

واألدبيـــة واللغوية، التي جتمع بني الشـــمول 
والتنوع، وتأصيل الدرس اللغوي واألدبي، ما 
يجعل القول بأن األســـد وحيد عصره ونسيج 
وحده، قـــوًال حريًا بالقبول، خاليـــًا من التزيد 

والفضول.
أما على الصعيد الشخصي فيقول: بسبب 
هذه اجلهود املتميزة، تسنم عددًا من املناصب 
الســـامية، التي سمت به ولم يســـم بها، فكان 
أول وزيـــر للتعليـــم العالي فـــي األردن، وأول 
رئيس للجامعة األردنية األم، وأول عميد لكلية 
اآلداب فيهـــا، وأول رئيـــس مؤســـس للمجمع 
امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية وأول عميد 
لكليـــة اآلداب فـــي جامعة بنغـــازي في اململكة 
الليبية ســـنة 1959، واختير عضوًا في مجامع 
اللغـــة العربية فـــي القاهرة ودمشـــق وعّمان، 
وفـــي الهند والصـــني، واختير أيضـــًا عضوًا 
فـــي املجلس االستشـــاري للثقافة اإلســـالمية 
في لندن، وعضوًا في هيئة حترير املوســـوعة 

الفلسطينية.
وأخيـــرًا، ال بد من القـــول إن كتاب ”ناصر 
الدين األســـد وآثـــاره في اللغـــة واألدب“ جهد 
بحثـــي يضاف إلى جهـــود الدكتـــور إبراهيم 
خليل في البحث والنقد، ويعطي للعالمة ناصر 

الدين األسد بعض ما يستحق.
ملراسلة احملرر

culture@alarab.co.uk

القدر ال يلغي الطموح

} اإلســكندرية (مصــر) – عندمـــا أهـــدى أحد 
الفنانيـــن األلمـــان 210 أعمال فنيـــة إلى بلدية 
اإلسكندرية خالل عام 1904، جاءت فكرة إنشاء 
متحـــف خـــاص للفنـــون الجميلة يضـــم كافة 
األعمال الفنية لكبار المبدعين، ال ســـيما بعدما 
اشـــترط هذا الفنان، واســـمه إدوارد فريد هايم 
اختيار مـــكان أمين لحفظ هـــذه األعمال، التي 
وصفهـــا بأنها من أعظم األعمال ألكبر الفنانين 

الغربيين.
وبعد مرور اثنين وثالثين عاما على اقتراح 
الفنان األلمانـــي إدوارد فريد هايم، أهدى أحد 
األثريـــاء الســـكندريين، واســـمه البـــارون دي 
منشـــا، بلدية اإلســـكندرية قصـــرا كبيرا بحي 
محرم بك، لالحتفاظ فيـــه بكافة األعمال الفنية 
سواء المصرية أو القادمة من الدول الغربية. 

القصر والحرب

كان البـــارون دي منشـــا يعمـــل بالتجارة، 
تـــزوج مـــن ســـيدة بريطانية األصـــل وأنجب 
منهـــا ولديـــن، وعندما كبرا فكر فـــي أن يعتزل 
التجـــارة، ويقضي ما تبقى من حياته في مكان 
آخر غير اإلسكندرية، وهو ما دفعه إلى التنازل 

عن القصر بعد أن شـــيد فـــي الحديقة الملحقة 
بـــه مدرســـتين، بدأ بهمـــا كمدرســـة كبيرة، ثم 

انقسمتا بعد ذلك إلى مدرستين.
وتم تقسيم القصر بعد تسلم البلدية له إلى 
أقسام على أساسها يتم توزيع األعمال الفنية، 
كل منها بما يناســـب القسم الخاص بها داخل 
القصر، ولكن أتت الرياح بما ال تشتهي السفن، 

فقد تعرض القصر لضربات قاضية بعد 
قيام الحرب العالمية الثانية، مما أثر 
على بنيانه، األمـــر الذي ترتب عليه 
قلق البلدية من اســـتهداف األعمال 
الفنية التي توجد بالداخل بطلقات 
أو ذخائـــر، ومـــن ثم قامـــت بنقل 
جميـــع األعمال الفنيـــة إلى مكان 
آخـــر أكثـــر أمانا على هـــذا الكنز 
الفنـــي، كما أنها قامـــت خالل هذا 
الوقـــت بترميم القصـــر ومعالجة 
األضـــرار التـــي لحقت بـــه، بهدف 

تحويلـــه إلى متحف كبير يســـتحق 
تزيينه بأعمال مثل هذه.

وكلـــف مدير عـــام بلدية 
صبحي،  حسين  اإلسكندرية، 
المعمارييـــن  أحـــد  أيامهـــا 

األكفـــاء، فـــؤاد عبدالمجيد، بتحويـــل القصر 
إلى متحف كبيـــر يليق بالكنوز الفنية المهداة 
مـــن أكبر الفنانين األجانـــب، يكون الهدف منه 
الحفـــاظ علـــى اإلبداعـــات الفنيـــة المتميزة، 
وبالفعل أبدع المهندس المعماري في تشـــييد 
المتحف محل قصر التاجر الســـكندري، حيث 
بناه متضمنا الكثير من أقسام العرض الفنية، 
كما ألحق به مكتبة تضم العديد من المضامين 
الفنيـــة، باإلضافة إلى مركـــز خصص من قبل 
البلديـــة إلقامة الحفالت والمؤتمـــرات الفنية، 
وصالة كبرى خصصت للعروض السينمائية. 
رغم كل هذه االستعدادات إّال أن المتحف لم 
يتم افتتاحه بشكل رسمي، فقد كان مجرد مكان 
آمن يضم أعماال فنية رائعة، إلى أن جاء مجلس 
قيادة الثورة عـــام 1954، حيث قام 
بافتتاح المتحف رسميا، احتفاال 
بمرور عامين علـــى ثورة يوليو، 
التي قـــام بها الرئيـــس الراحل 

جمال عبدالناصر.
المتحف  احتضـــن  وبعدها 
الذي ســـمي بعد ذلـــك بمتحف 
الفنـــون الجميلة، الدورة األولى 
مـــن إحـــدى الفعاليـــات الفنيـــة 
الشهيرة على مستوى العالم، والتي 
اإلســـكندرية“،  بـ“بينالـــي  تســـمى 
وضمـــت الفاعليـــة حينهـــا 14 
دولـــة مـــن دول حوض 
ومنذ  المتوسط،  البحر 
ذلك الحين اعتبر متحف 
للفنـــون  اإلســـكندرية 

الجميلـــة وجهة الفـــن والفنانين، حيث يعرض 
في هـــذا المتحف الكثيـــر من األعمـــال الفنية 
التي تنتمي إلى عدة مدارس تشـــكيلية، كما أنه 
ضـــم بعض أعمال المدرســـة الباروكية، وكذلك 
المدرســـة الرومانسية، باإلضافة إلى عدد كبير 

من اللوحات الفنية للكثير من المستشرقين.
ويوجـــد قســـم بمتحـــف الفنـــون الجميلة 
بحي محـــرم بك باإلســـكندرية، يحتـــوي على 
بعض أعمال الحفر الخشـــبي، وقد تمثلت هذه 
األعمال في صـــورة طيور بمختلـــف أنواعها، 
كما تجســـدت في أشكال هندســـية وصناديق 
للمالبـــس وكـــراٍس، وذلـــك كلـــه باإلضافة إلى 
أعمـــال فنية أخـــرى متميـــزة، تنســـب للفنان 
محمود مختار، وغيره من الفنانين المصريين 
واألجانـــب الذيـــن أظهروا فـــي أعمالهم الفنية 

روح الشرق العربي على طريقتهم الغربية.

 لوحات خاصة

يشير علي السويسي، أستاذ تاريخ الفنون 
بجامعـــة الســـويس، إلـــى أن المتحف يحوي 
قســـما كبيرا خصص إلقامة األمســـيات الفنية 
واألنشـــطة المتنوعة، حيث أن المتحف لم يكن 
مصدرا لألعمـــال التصويرية والمرســـومة أو 
المجســـدة، لكنه ضم أيضا الكثير من األعمال 
الفنية األخرى، وقد أقيـــم بالمتحف الكثير من 
المعـــارض الفنية للعديد من الفنانين، كان ذلك 
في القســـم الخاص بالمعـــارض الفنية، كما أن 
هناك قسما آخر خاصا بأنشطة التبادل الدولي 
فـــي مجال الثقافة والفن، حيـــث أقيم به الكثير 

مـــن المعارض والمؤتمـــرات الدولية. وأضاف 
السويســـي ”هناك ثالثة أقســـام فنية رئيسية 
بمتحـــف الفنـــون الجميلة، قســـم يضـــم عددا 
مـــن أعمال الفنان األلمانـــي إدوارد فريد هايم، 
صاحب فكرة إنشـــاء متحف كبير يضم األعمال 
الفنية باإلســـكندرية، كما أن هناك قســـما آخر 
يحتوي علـــى غالبية لوحات ”المستشـــرقين“ 
الفنية، التي كان يمتلكها الفنان محمد محمود 
خليل، ووضعهـــا في المتحـــف للحفاظ عليها 
وحتى تكون أيضا جاذبة للرواد حول العالم“. 
وتعد هـــذه المجموعة من األعمـــال التي كانت 
تتخـــذ مكانة خاصة لدى الفنان المذكور، ولكن 
رغم ذلـــك رأى أنه من األفضـــل أن تكون داخل 
المتحف، حيث أنها ذات طبيعة خاصة متميزة 
تتآلـــف مع خصائص غالبية مقتنيات المتحف 

الفنية.
أما القسم الثالث بمتحف الفنون الجميلة، 
فأوضح أســـتاذ تاريخ الفنون، أنه يضم بعض 
األعمـــال التي كانـــت بمتحف الفـــن المصري 
الحديث الذي أقيم بالقاهرة، فضال عن األعمال 
الفنيـــة المصريـــة واألجنبيـــة التـــي أهداهـــا 

أصحابها إلى المتحف إلثرائه.

متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية.. ملتقى الشرق والغرب
[ فكرة انطلقت من أعمال فنية مهداة لتتحول إلى كنز مصر الحديث  [ رسوم ونحوت عربية بروح غربية

يعد متحف الفنون اجلميلة باإلســــــكندرية إحدى أهم العالمات الثقافية والفنية البارزة في 
مدينة اإلســــــكندرية املصرية، وقد مت بناء هذا املتحف الفني واالنتهاء من إنشــــــائه ليكون 
ــــــى األرض التي أهداها لبلدية  متحفــــــا فنيا لإلســــــكندرية في عام ١٩٥٤، وأقيم املتحف عل
اإلسكندرية البارون دي منشا، أحد التجار من األجانب األثرياء باإلسكندرية الذين كانوا 

يعيشون باملدينة، وللمتحف قصة وتاريخ.

أثار فنية تستحق الدرس متحف ذو طبيعة خاصة

المعرض يقدم لزواره بعض أعمال 

المدرســـة الباروكيـــة، والمدرســـة 

الرومانســـية، باإلضافة إلى لوحات 

لمستشرقين ومصريين

 ◄

 توزيع األعمال الفنية، 
قسم الخاص بها داخل 
ح بما ال تشتهي السفن، 

بات قاضية بعد
انية، مما أثر 
 ترتب عليه 
ف األعمال
خل بطلقات
مـــت بنقل 
إلى مكان 
هـــذا الكنز 
 خالل هذا
ر ومعالجة

بـــه، بهدف 
ر يســـتحق 

بلدية
حي،
ييـــن

رغم كل هذه االستعدادات إال أن
يتم افتتاحه بشكل رسمي، فقد كان
آمن يضم أعماال فنية رائعة، إلى أن
ققيادة الثورة عـــام 954
بافتتاح المتحف رس
بمرور عامين علـــى
التي قـــام بها الرئي

جمال عبدالناصر.
احتضـ وبعدها 
الذي ســـمي بعد ذل
الفنـــون الجميلة، ال
مـــن إحـــدى الفعاليـ
الالشهيرة على مستوى ال
اإل بـ“بينالـــي  تســـمى 
وضمـــت الفاعليـــة
دولـــة مـــن
المت البحر 
ذلك الحين ا
اإلســـكندري

ّ

حميد سعيد
كاتب عراقي
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أصدرت {دار الشـــروق} بالقاهرة كتاب مذكرات عمرو موسى تحت عنوان {كتابيه}، وتعد هذه كتب

املذكرات مرجعا لالطالع على حقائق التاريخ وخفايا الدبلوماسية.

صدر عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت كتاب بعنوان {معجم آلهة العرب قبل اإلسالم}، 

للكاتب السوري جورج كدر.

الكتابة والذاكرة

} اختار خوان مارتن جيفارا، في كتابه 
األخير“أخي تشي“، الصادرة طبعته العربية 

قبل أسابيع، عن المركز الثقافي العربي، 
أن ُيعيد رسم سيرة تشي جيفارا بطريقته 

المختلفة، عبر زاوية نظر األخ األصغر 
الذي سينتظر ستة وأربعين سنة قبل أن 

يتمكن من زيارة المكان الذي قتل فيه، حيث 
سيسمع ضحكته وصوته ولهجته.

لم يكن مارتن جيفارا، في كتابه معنيا 
بشكل كبير بتكريس صورة تشي كمناضل 
كوني، بقدر ما كان منشغال بإعادة تمثله 
”كإنسان من لحم، يتوجب إنزاله من على 

قاعدة تمثاله المنصوب“، ذلك ألن جيفارا 
لم يكن ليتحمل، حسب خوان مارتن، ظاهرة 

تحويله إلى صنم يصلي الناس أمامه 
كمعبود. خوان مارتن لم يتردد أيضا في 
التعبير عن تضايقه من استغالل مسار 
أخيه تجاريا، من خالل أعمال السياحة 
المربحة التي تستثمر صورته وطريقه 

موته. أما قوة كتاب ”أخي تشي“ فتكمن 
في قدرته على العودة إلى سيرة رجل كان 
موضوعا لمئات الكتب والمقاالت واألفالم 

واألشرطة الوثائقية، بمختلف لغاتها، وذلك 
مع جعل المتلقي يشعر كما لو أنه يقرأ عن 

الرجل ألول مرة.
ويبدو أن صدور كتاب ”أخي تشي“ 

يفتح من جديد سؤاَل عالقة الكتابة األدبية، 
وخصوصا المتجلية منها في أدب السيرة، 

بالتاريخ. وهي عالقة تبدو مشرعة على 
كثير من الترابط والتكامل، اعتبارا لما 

يمكن أن تمنحه السيرُة للتاريخ اعتبارا 
ألهمية الشهادة في التقاط ما ال يمكن أن 

يقف عنده المؤرخ في خضم قراءته وتدوينه 
لألحداث والوقائع الكبرى. إنها نفس 

العالقة أيضا التي قد تجعل من اعتماد 
الشهادة الواحدة أمرا محفوفا بغير قليل 

من تزييف التاريخ.
وأكثر من ذلك، يطرح مؤلف مختلف من 
عيار ”أخي تشي“ سؤاَل محدودية الكتابات 
عن الفاعلين الذين صنعوا جزءا من تاريخ 

العالم العربي. فمنهم من رحلوا دون أن 
يدّونوا شهاداتهم حول مساراتهم، ومنهم 

من يعيشون اآلن شيخوختهم مع احتفاظهم 
بالصمت أو باالكتفاء بشهادات شفوية 

قد تندثر مع رحيل أصحابها، ومنهم من 
تناسى اآلخرون الكتابَة عنهم. والنتيجة 

أن جانبا مهّما من تاريخ هذا العالم سيظل 
مجهوال أو غير مكتمل من حيث تدوينه 
وَتمثله. فالكتابة التاريخية األكاديمية 

وحدها قد ال تكفي في غياب شهادات صّناع 
الحدث.

ولعل التجربة المغربية تبقى األكثر 
إضاءة داخل العالم العربي، على األقل 

من حيث االهتمام بالتصالح مع تاريخه 
عبر االحتفاء بشهادات صناع وضحايا 

فترة ما ُيعرف بسنوات الرصاص. ويذكر 
الجميع كيف استطاع المغاربة، قبل 

سنوات، أن يستحضروا جزءا من تاريخهم، 
عبر شهادات اختير لها أن ُتبث مباشرة 
عبر قناتهم الرسمية. أما ملفات العدالة 

االنتقالية فتم تحويلها، قبل أسابيع فقط، 
بعد معالجتها، إلى مؤسسة ”أرشيف 

المغرب“. ولعل تلك هي الطريقة األفضل 
لحفظ الذاكرة الجماعية ولطّي صفحة 

مظلمة.

حسن الوزاني

ب

كاتب مغربي 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

صـــدر حديثا عن سلســـلة ”إبداع  ــان –  } عمّ
عربي“ التي تصدرهـــا الهيئة المصرية العامة 
للشـــاعر  للكتـــاب، ديوان ”ســـرديات مضيئة“ 

األردني جميل أبوصبيح.
”ســـرديات مضيئة“ مجموعة شعرية تضّم 
قصائد نثر عربية، بلغة شعرية جديدة، مستفيدة 
من تقنيات الفنون البصرية والفن التشـــكيلي 
خاصـــة، ومـــن القصـــة من خـــالل المشـــهدية 
والصـــور الشـــعرية المتتابعة التـــي ينظمها 
الســـرد، التي تكون في مجموعها شريًطا فنيا 
بصريـــا بلغة شـــعرية، معتمدة أســـاليب الفن 
الشـــعري الحديث، من حيث اللغـــة والصورة 
واإليجاز، وأيضا تكثيف الرموز والدالالت التي 

تشـــكل مشـــغل القصيـــدة 
العربية الحديثة.

يذكـــر أن جميـــل 
أبوصبيح شـــاعر أردني، 

صـــدرت لـــه تســـعة 
دواويـــن شـــعرية، منها 
ثـــالث قصائـــد طويلة، 
جميعهـــا عن  صـــدرت 

عربية  مؤسســـات 
معتمـــدة في خارطة 

الثقافـــة العربية 
المعاصرة.

سرديات شعرية

} القاهــرة - ليس هذا أول كتاب يتطرق إلى 
قضيــــة المذاهب األدبية يضــــاف إلى المكتبة 
العربيــــة، غير أن كل كتاب يحمل طابع عصره، 
وكتاب الباحث شــــكري عياد ”المذاهب األدبية 
كتبه الناقد  والنقدية عند العــــرب والغربيين“ 
الراحــــل عــــام 1992، وينطلق من زمــــن كتابته، 
لكنه صالــــح للتعبير عن الواقع األدبي الراهن 
بجــــدارة، وهذا ما دعا الهيئة المصرية العامة 
للكتاب إلى إعادة طباعته، لإلفادة من مباحثه 
التــــي تناولت شــــتى عناصر الســــاحة األدبية 
العربيــــة، التــــي لم تتغيــــر كثيرا رغــــم التغير 

الجذري للظروف المحيطة بها.
يقول شــــكري عياد إن ”هذا الكتاب مهموم 
بالوجــــود والمصيــــر، وألنــــه يبــــدأ وينتهــــي 
فــــي الزمــــن الحاضر؛ فقــــد وجدت أن الســــرد 
التاريخــــي ال يصلح لــــه، ولم أقســــمه فصوال 
بــــل مقــــاالت فجــــاءت المقالة األولــــى بعنوان 
فــــي أن مناقشــــاتنا حــــول المذاهــــب األدبية 
المعاصــــرة تعكس موقفــــًا تاريخا مــــن ثقافة 
العــــرب. نعــــم هنــــاك أدب يمكننا أن نســــميه 
حداثيــــا، يكتب وينشــــر اآلن فــــي مصر، ولكن 
دائرة القــــراء الذين يتبادلونه ال تزال محدودة 
ومعظمه يعتمد علــــى المفاجأة واإلدهاش كي 
يتقبلــــه القارئ العادي، وفي هــــذا التيار – إذا 
اســــتمر – انحطاط بالحداثيــــة“. ومع ذلك فال 
جدال في أن الكتابــــة الحداثية التجريبية، قد 

أصبحت تشــــغل حيزا كبيرًا في إنتاج األدباء 
الشــــبان، في مصر والعالــــم العربي، والعامل 
األكبــــر في رواجها بينهــــم ”كونها غير رائجة 
عنــــد الجمهــــور“، هــــو الشــــعور باإلحبــــاط ،

“وللجمهور مســــالك أخــــرى للتعبيــــر عن هذا 
اإلحبــــاط“، ثم إن الحداثة تقتل نفســــها عندما 
ترســــخ قدمهــــا. فمعنى ذلــــك أن تصبــــح لها 
قواعدها المتعارفة عند القراء والكتاب، أي أن 

تصبح تقليدًا.
وفي مقالته الثانيــــة، يرى عياد أن بدايات 
الحداثة كانت رد فعل لعودة الكالسيكية التي 
اقترنت بزمن الحرب، وما صاحبه من نشــــاط 
ثقافــــي. كمــــا يلفت الباحــــث إلــــى أن اإلبداع 
األدبــــي ليس حكــــرًا على علماء اللغــــة، فاللغة 
ملك لجميــــع أبنائها، واإلبــــداع موهبة يتميز 
بها أفراد في جميع المدن، هؤالء هم ”الهواة“ 
إال بعد أن ترّسخ  الذين يصبحون ”محترمين“ 
أقدامهــــم في فــــن الكتابة. مثال ذلــــك أننا نجد 

إحدى بواكير الفكر الحداثي في المقدمة التي 
كتبهــــا المحامى عــــادل كامل لروايتــــه ”مليم 
األكبر“ (1994). ورغم ذلك فإن المجمع اللغوي 

كان قد رفضها.
فــــي مقالتــــه الثالثــــة، يشــــير الكاتب إلى 
الصراع بين الكالســــيكية والرومانسية، قائال 
”كل تغير كبير ينتــــج عن صراع، وكل تغير في 
مجــــال الفكر والفن ال يحدث بمعزل عن القوى 

األخــــرى الفعالة فــــي المجتمع. ومن 
المحقق أن الميدان الرئيس للصراع 
بين الكالســــيكية والرومانسية كان 
فرنســــا، وكثيرًا ما يفسر ذلك بميل 
خاص لدى الفرنسيين إلى التجريد 
والتنظير. ولعل ذلك صحيح ولكننا 
يجب أال ننسى الظروف التاريخية 
أيضــــًا. ويحمل الناقد الفرنســــي 
هنــــرى بيــــر فــــي كتابــــه ”ما هي 
المذهب  خصائص  الكالسيكية“ 
الكالســــيكي في عشــــرة مذاهب: 
خمــــس منهــــا تتعلــــق باألفكار، 

وخمس باألسلوب“.
أمــــا في جانب األفكار فالســــمة األولى هي 
بالهندســــة  مولعة  فالكالســــيكية  العقالنيــــة. 
العقليــــة والوضــــوح الفكــــري. ونالحــــظ ذلك 
مثال فــــي نثرهم، ويذكر الباحــــث هنا تأمالت 
مونيتنى وبســــكال وحكم الروشــــنوكو، وهو 

األمــــر المختلف عند أبطال تراجيديات كورنى 
وراسين الذين يســــتطيعون محاورة أنفسهم 
بينما هم في أشــــد المواقف إثارة لالضطراب، 
وهم بال شك نماذج ال نعثر عليها في أدب آخر.

وفــــي مقالتــــه الرابعة واألخيرة، يتســــاءل 
المؤلــــف: مــــاذا أراد اآلمدي بعبــــارة ”مذهب 
األوائــــل“، لــــم يكــــن اآلمــــدي فيلســــوًفا مثــــل 
أرســــطو، حتى يصــــف لنا أســــلوب ”األوائل“ 
في نظــــم القصيــــدة كما وصف أرســــطو 
طريقــــة هوميــــروس فــــي بناء 
سوفوكليس  طريقة  أو  الملحمة 
فتصبح  التراجيديــــا،  بنــــاء  في 
هذه الصفــــات قانونا يلتزمه كل 
مــــن أراد أن يحتذي بهــــم، وتعاد 
صياغته مرة بعد مــــرة، حتى إذا 
هبت رياح التغير ووضع له اسمه 
المميز، ولكن اآلمدي وضع بجانب 
هذا االســــم اســــما آخر وهو عمود 

الشعر.
وفي ختام الكتاب، يقول شــــكري 
عيــــاد ”بدأنا من الحاضــــر وانتهينا 
إليه. فلم يكن الغرض من هذا الكتاب 
التعريــــف بالمذاهب األدبيــــة دون البحث عن 
كيفية نشوئها وتطورها، وال فهم تاريخها في 
تصارعها أو تتابعها دون التطلع إلى عالقتها 

بغيرها من جوانب الفكر والحياة“.

األدب والمذاهب األدبية بين الكالسيكية والحداثية

} الكاتــــب والروائي االيطالــــي أمبرتو إيكو 
المولــــود عــــام 1932 فــــي مدينة ألســــاندريا، 
بإقليم بييموتني في إيطاليا، لعائلة يشــــتغل 
تســــتدعيه  أن  قبــــل  كمحاســــب  فيهــــا  األب 
الحكومــــة للمشــــاركة فــــي الحــــرب العالمية 
الثانية، هذه الظروف انعكست بشكل مباشر 
على حياة الطفل الــــذي انتقل مع والدته إلى 
قرية جبلية في إيطاليا، لينتســــب في شبابه 
إلــــى جامعة تورينو لدراســــة فلســــفة القرون 
الوســــطى واألدب، حيــــث حصل علــــى درجة 
الدكتــــوراه عام 1954 في الفلســــفة حول توما 

األكويني.
 بعــــد رحلة طويلــــة في العمــــل اإلعالمي 
والبحثــــي والكتابــــي، أصدر قبــــل وفاته في 
ميالنو بست ســــنوات كتابا وســــمه بعنوان 
”اعترافــــات روائــــي ناشــــئ“ عن دار غارســــي 
الفرنســــية، وقــــد ترجمه إلى العربية ســــعيد 
بنَكــــراد وأصدره المركــــز الثقافي العربي في 
الــــدار البيضــــاء بالمغرب، حيــــث يعتبر هذا 
الكتاب مــــن طبيعة خاصة، فهــــو ليس رواية 
وليــــس ســــردًا قصصيــــًا أو تنظيــــرًا في فن 
الرواية، إنه سلســــلة مــــن التأمالت في عوالم 

السرد كما يراه إيكو.

الكتابة والتلقي

ــــم أمبرتو إيكو كتابه هــــذا إلى أربعة  قسَّ
فصول هي على التوالي ”الكتابة من اليســــار 
إلــــى اليميــــن، المؤلف والنــــص والمؤولون، 
مالحظــــات حــــول الشــــخصيات التخييليــــة، 
لوائحــــي“، في هــــذه الفصول تنــــاول الكاتب 
بتفصيــــل شــــديد كل نقطــــة علــــى حــــدة، في 
محاولة منه للخروج من الواقع المعيش نحو 

عوالم أكثر تخييلية، يضعنا مثًال في 
اإلنســــان على مصير  مواجهة حزن 
شــــخصية روائية أو قصصية- رغم 
تهــــا وعدم وجودهــــا واقعًا-  خياليَّ
وفي المقابل عــــدم اكتراثه لمصير 
المالييــــن مــــن البشــــر علــــى هذه 
األرض يفــــوق قدرهم المأســــاوي 

قَدَر تلك الشخصية.
الردود  قضيــــة  أيضا  يتناول 
في عمليــــة التلقــــي أو انعكاس 
النصــــوص األدبية فــــي نفوس 
القــــراء، يعتبر ذلــــك مفصًال في 
عالقــــة الكاتــــب مــــع المحيــــط 

وعالقــــة المحيط مــــع النص، مــــن خالل هذه 
العالقــــة يقيــــس قــــدرة الكاتب علــــى محاكاة 
الواقــــع األصلي، لكنه يؤكد على أن االختالف 
فــــي التأويل يحمــــل دومــــا ردودا متباينة أو 
ينطلق من موقف مســــبق لــــدى المتلقي، هذا 
الموقف المسبق ناتج في األصل من خلفيات 
ثقافيــــة أو اجتماعية أوإثنيــــة وغيرها، يقول 

إيكــــو فــــي الكتــــاب ”إن مواطــــن االختــــالف 
تعود إلــــى الردود المتباينــــة للمؤلفين تجاه 
التأويالت التــــي ُتعطى لكتاباتهــــم، فإن قلت 
لفيلســــوف ولعالم ولناقد فن ’لقــــد كتبت كذا 
وكذا؟‘، ســــيكون بإمكانه دائمــــًا أن يجيبني: 
يبدو أنك لن تفهم نصي بشكل جيد، فأنا قلُت 

العكس تمامًا“.

تجارب في الكتابة

يحكي الكاتب في هــــذا العمل عن تجاربه 
الكتابية، وقصــــص والدة رواياته، وال يكتفي 
بهــــذا فقــــط، بل يســــعى إلى نقل انعكاســــات 
النــــص عند البعــــض من القراء، يــــروي مثًال 
قصة طالَبين اثنين، قاما بتقديم ألبوم مصور 
لكل األماكن التي عبر بها  ”كوســــوبون“ بطل 
روايــــة ”بندول فوكو“، ولم يجــــد الطالبان أن 
األماكــــن مطابقة تماما لما ورد فــــي الرواية، 
يقــــول المؤلــــف هنا إنهما تعامــــال مع النص 
من موقع القارئ النموذجي المهموم بمواقف 
القــــارئ الفعلــــي، الــــذي يريــــد أن يتأكــــد من 
التفاصيــــل، هنا يشــــير المؤلف إلــــى معرفته 
المســــبقة بوجــــود محــــالت مثًال في شــــارع 
شــــهير ببراغ، لكــــن ينفــــي معرفتــــه الدقيقة 
بأشــــكال النــــاس الموجوديــــن واتجاهاتهم، 
هــــو يكتب عن حالة متخيلة في مكان قد يكون 
مطابقــــًا للواقع وقد يكون غيــــر مطابق تماما 
لما يــــراه القارئ الذي يســــعى وراء الصورة 
المتخيلة باعتبارها صورة حقيقية أو يريدها 

كذلك.
في تســــجيل مصّور ضمن فيلــــم وثائقي، 
شــــاهدت لقاًء مع أمبرتو إيكــــو، كان يتحدث 
عن تفهمــــه للُكتاب مــــن الشــــباب المتحمِّس 
للنشــــر، لكنه يدعــــو فــــي ذات الوقت إلى 
االنتظــــار، إلــــى إعطــــاء الوقت 
الكافي لنضوج الفكرة والِكتاب 
ــــر عن اســــتغرابه في  معــــا، يعبِّ
قيــــام كاتب بإصــــدار عمل واحد 
كل ســــنة، بالنســــبة إليه فالنص 
يحتــــاج ســــت أو ســــبع أو حتى 
ثماني سنوات لالختمار كما يقول 
في فيلم حمل اســــم ”كلمات“، نجد 
هــــذه الفكرة بوضوح تام في كتابه 
”اعترافــــات روائــــي ناشــــئ“، حيث 
يتحدث الكاتب عــــن فترة االختمار 
األدبــــي بانتظــــار اكتمــــال نضــــوج 

الكتاب والفكرة معًا، 
يقــــول أمبرتــــو إيكــــو ”بماذا كنــــت أمأل 
وقتــــي أيــــام االختمــــار األدبــــي؟ كنــــت أفعل 
ذلــــك بجمع الوثائــــق وزيارة األماكن ورســــم 
الخرائــــط، وتدويــــن تصاميــــم البنايــــات، بل 
قمــــت بتصميــــم البواخر، كما حــــدث ذلك في 
رواية ’جزيرة اليوم الســــابق‘، والتحديث في 
وجوه الشــــخصيات أيضًا، أما بالنســــبة إلى 
’اســــم الوردة‘ فقــــد قمت بإنجــــاز بورتريهات 
لــــكل راهب مــــن الرهبان الذيــــن كتبت عنهم، 
لقــــد كنت أقضي ســــنوات التحضيــــر تلك في 
ما يشبه القصر المســــحور، أو إن شئتم، في 
قصر خاص بالفنانين المعتزلين، ال أحد كان 
على علم بما كنت أقوم به، ولكن اهتمامي كان 

منصّبا على التقاط فكــــرة أو صور أو كلمات 
تخص قصتي“.

اســــتوقفتني أمثلــــة أمبرتــــو إيكــــو التي 
اســــتوحاها من األدب العالمي، فيضرب مثًال 
فــــي عمــــل شكســــبير المســــرحي ”حكاية في 
الشــــتاء“، المشــــهد الثالث من الفصل الثالث 
يدور في منطقة تدعى ”بوهيم“، بلد صحراوي 
يوجــــد على ضفــــاف البحــــر، وفــــي الحقيقة 
ال شــــواطئ لها، كما من المؤكد  فإن ”بوهيم“ 
امات مــــن النوع الذي ذكره  أنــــه ال وجود لحمَّ
النص في سويســــرا، لكن القارئ ُيســــلِّم بأن 
”البوهيــــم“ فــــي العالــــم الممكــــن لمســــرحية 
شكسبير هي شاطئ بحري، ويتعامل مع هذه 
المتغيرات كما لو أنها حقيقية، وذلك اعتبارا 
وانطالقًا من العرف التخييلي وبحكم تعطيل 

الشك.
في مستوى آخر من الطرح يتناول الكاتب 
االثباتات التخييلية ضد االثباتات التاريخية، 
فيقول ”هــــل يمكن مثال اعتبار اثبات تخييلي 
من قبل ’آنا كارنينا انتحرت بأن ألقت بنفسها 
صحيحــــًا، بالطريقة  تحت عجــــالت القطــــار‘ 
نفســــها التي يشــــير إليها إثبات تاريخي من 
قبيــــل ’انتحــــر أدولــــف هتلر وأحرقــــت جثته 
فــــي مخبأ أرضــــي في برلين؟‘، حدســــيًا نحن 
مضطرون لإلجابة بأن ما قيل عن آنا كارنينا 

هــــو من صنع الخيال، وما قيل عن هتلر يعود 
إلى حدث تاريخي وقع فعًال“.

وإن  إن كتــــاب ”اعترافات روائي ناشــــئ“ 
قــــام في عنوانه علــــى ُجملــــٍة ُمخاِدعة لواحد 
من قامــــات األدب في ايطاليا والعالم، يضعنا 
أمــــام الطرق الشــــائكة التي يســــلكها الكاتب 
خــــالل عملية إنتــــاج النص أو خــــالل مرحلة 
التحضيــــر للفكرة ومناقشــــتها مــــع الذات أو 
اإلعداد لها بذخيرة قرائية قائمة على التنوع، 
وهــــو فــــي ذات الوقــــت مرجــــع هــــام لَمــــن 
يريد أن يكتشــــف آليــــات التفكيــــر التحليلي 
والتركيبــــي عنــــد كاتــــب اعتمد علــــى ثيمات 
متنوعــــة في إنتاجــــه األدبي واشــــتهر خالل 
سنوات حياته بسعِيِه الدائم إلى اقتناء الُكُتب 

النادرة في العالم.

* ع.م 

هـــذا الكتـــاب ليـــس روايـــة وليس 

ســـردا قصصيا أو تنظيـــرا في فن 

الرواية، إنه سلســـلة مـــن التأمالت 

في عوالم السرد 

 ◄

الكاتب يحكي عن تجاربه الكتابية، 

وقصص والدة رواياته، كما يسعى 

إلـــى نقـــل انعكاســـات النـــص عند 

بعض القراء

 ◄

الكالســـيكية مولعـــة بالهندســـة 

العقلية والوضوح الفكري وهو ما ال 

تتفق فيه مع الحداثة التي قد تخرج 

عن ضرورة الوضوح

 ◄

[ {اعترافات روائي ناشئ} تأمالت في الكتابة والقراءة والمغامرة األدبية
أمبرتو إيكو: في السنة الثامنة يكتمل تأليف الرواية

ــــــى تثبيت بصمته في حقٍل  ــــــكل كاتب عامله اخلاص في اجتاهه نحو الكتابة أو ســــــعيه إل ل
ل أحد أعمدة احلضارة اإلنسانية في كل ثقافة من ثقافات األرض، على خصوصيتها  يشكِّ
فإن الكتابة متنح صاحبها كثيرًا من املســــــاحة لقول مــــــا ال ميكن أحيانًا قوله في الواقع، 

وقد قرأنا أو شاهدنا كثيرا من اإلحاالت القضائية لُكتَّاب حول العالم بسبب كتاباتهم.
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} واشــنطن - طـــرد الباحـــث بـــاري لني في 
 New America “معهد ”مؤسســـة نيو أميـــركا
Foundation للدراســـات واألبحاث السياســـية 
بواشنطن، األســـبوع املاضي من عمله بعد 15 
عاما قضاها منكبًا على دراسة القوة املتنامية 

لشركات التقنية في وادي السيليكون.
ظلـــت األمور في الســـنوات الــــ14 األولى 

تسير على نحو ”عظيم“ وفق رأيه.
يعتقـــد لني أن غوغـــل التي هـــي من أكبر 
ممولي معهد الدراسات املذكور لم تكن سعيدة 
باالجتـــاه الذي يســـير فيه بحثـــه، والذي كان 
يحض على ”تقنـــني عمل عمالقة التكنولوجيا 
كغوغل وفيســـبوك وأمازون بوصفها شركات 
احتكاريـــة“، وفق تقرير لصحيفـــة الغارديان 

البريطانية.
وفي رســـالة إلكترونية مســـربة كتبت آن 
ماري ســـلوتر رئيسة املؤسســـة ”إننا بصدد 
توســـيع عالقتنا مع غوغل فـــي مجاالت هامة 
أساســـية… فكر فقـــط كيف أنك تهـــدد متويل 

مؤسستنا“.
تنفـــي ســـلوتر أن طـــرد لني جاء بســـبب 
انتقاداتـــه لغوغـــل، لكنهـــا بالتأكيـــد روايـــة 
ال تصـــدق، فالشـــركة األم لغوغـــل، ألفابيـــت 
Alphabet، هـــي ومديرهـــا التنفيـــذي إيريـــك 
 New شـــميدت، تبرعا بـ21 مليـــون دوالر ملعهد
America منذ عام 1999، حتى أن شميدت نفسه 
ترأس معهد الدراســـات عدة سنوات، وحتمل 
قاعة االجتماعات الرئيســـية في مبنى املعهد 

اسمه ”مختبر إيريك شميدت لألفكار“.

K شارع

متويـــل معهـــد األبحـــاث ما هـــو إال أحد 
األساليب العديدة التي تتبعها أقوى صناعات 
أميـــركا فـــي ممارســـة نفوذهـــا علـــى صناع 
السياســـة، ومعظـــم هذا العمل يتـــم على بعد 
ربـــع ميل فقط مـــن البيت األبيـــض، في مركز 
وقاعدة للقوة السياسية أقل شهرة؛ إنه شارع 
K الواشـــنطني، مركز صناعة اللوبي والضغط 

السياسي، وفق الغارديان البريطانية.
إلـــى جانب معاهـــد األبحاث والدراســـات 
السياســـية فـــإن شـــارع K الواشـــنطني يعج 
مبمثلي الشركات الضخمة والقتلة املأجورين، 
فضًال عن املجموعات احلقوقية، في ثنائية هي 
وجه الواليـــات املتحدة احلقيقي حيث يقضي 
أعضاء جماعات الضغـــط وقتهم في اإلحاطة 
بأعضاء الكونغـــرس من كل جانب، للدفع بهم 
نحو إصدار قوانني مواتية وتشريعات مفيدة 

تخدم مصاحلهم اخلاصة.
على مر العقود الســـابقة مارســـت البنوك 
الكبرى وعمالقة الشركات الصيدالنية الدوائية 
نفوذهـــا االقتصادي في واشـــنطن. لكن وادي 
السيليكون هز املشـــهد وقفز بعيدا إلى األمام 
في ســـبيل الهيمنة؛ ففي خالل السنوات الـ10 

الفائتـــة أغرقت الشـــركات التقنية الـ5 الكبرى 
غوغل وفيسبوك وميكروسوفت وآبل وأمازون 
واشـــنطن بأموال اللوبي إلى درجة أنها باتت 

اآلن تتفوق على وول ستريت في إنفاقها.
وفيســـبوك  غوغـــل  مـــن  كلٌّ  أنفـــق  لقـــد 
وميكروســـوفت وآبل وأمـــازون العام املاضي 
49 مليون دوالر في أروقة اللوبي بواشـــنطن، 
كما أن لوادي السيليكون بابًا دّوارًا ال يتوقف، 
يدخـــل ويخرج منـــه املســـؤولون التنفيذيون 
لشـــركاته فـــي زيـــارات ال تنقطـــع إلـــى كبار 

مسؤولي الدولة على اختالف مناصبهم.

قصة ودرس

غداة عصرها الذهبي في التســـعينات من 
القرن املاضي حصلت شـــركة مايكروســـوفت 
على ثـــروة طائلة وحصة كبيرة من الســـوق، 
لكن رغـــم كونها آنـــذاك إحدى أكبر شـــركات 
العالـــم فـــإن هـــذه الشـــركة الرائدة فـــي دنيا 
الكمبيوتر وبرمجياته ظلت نائية بنفسها عن 
أجواء واشـــنطن السياسية، مكتفية بإنفاق ال 

يتجاوز 2 مليون دوالر على اللوبي عام 1997
فمـــا كان مـــن وزارة العـــدل األميركية إال 
أن رفعت دعوى قضائية ضد مايكروســـوفت، 
تتهمهـــا فيها باســـتغالل احتكارهـــا ألنظمة 
تشـــغيل ويندوز في تعزيـــز متصفح اإلنترنت 
ومْنحـــه   ،Internet Explorer بهـــا  اخلـــاص 
امتيـــازات علـــى حســـاب برامـــج التصفـــح 

املنافسة.
وبعد مضي سنوات من املعارك القضائية 
في ســـاحات احملاكم، أجبرت مايكروســـوفت 
علـــى تقـــدمي تســـهيالت ملنافســـيها، من أجل 

دمج برامجهـــم في نظام وينـــدوز. لقد خلَّفت 
تلك املعركـــة القضائية الطويلة جروحًا غائرة 
في شـــركة مايكروسوفت، فصارت أكثر حيطة 

وحذرًا وأقل عدائية.
ل منعطفًا حادًا في  إن هذا احلدث الذي شكَّ
ن كبار الشركات  مجرى وادي السيليكون قد لقَّ
التقنية درسًا قاســـيًا، هو إما أن تلعب اللعبة 

السياسية وإما أن تستعّد لعقاب واشنطن.
وعى إيريك شـــميدت من موقعـــه األمامي 
 Sunوكونه مديرًا ســـابقًا لـ Novell فـــي إدارة
Microsystems، الـــدرس جيدا فقد شـــهد كيف 
ُسلبت مايكروسوفت علنيًا وُجّردت من قوتها 
علـــى مرأى من الكل، فلما عني شـــميدت مديرًا 
تنفيذيًا لغوغل عام 2001، ظلَّ الدرس املستفاد 

يرن في أذنه.
وبذلك -وحتت إدارة شميدت- زادت شركة 
غوغـــل كثيرًا اســـتثماراتها فـــي اللوبي بغية 
اع السياسة  كسب األصدقاء، والتأثير على صنَّ
في كابيتول هيل (بناء املقر الرئيسي للسلطة).
وباملقارنـــة مع عام 2003 الـــذي أنفقت فيه 
الشـــركة مبلغ 80 ألف دوالر فقط على اللوبي، 
باتـــت الشـــركة األم ألفابيـــت Alphabet تنفق 
اآلن مبالغ طائلة على اللوبي، تفوق أي شركة 
أخـــرى، فبلـــغ إنفاقهـــا 9.5 مليـــون دوالر في 
النصـــف األول من عام 2017 اجلـــاري وحده، 
فيمـــا وصل إنفاقهـــا العام املاضـــي إلى 15.4 

مليون دوالر.
املخاوف نفســـها هي التي دفعت شميدت 
-الـــذي شـــارك بقوة فيمـــا مضى فـــي حملة 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق بـــاراك أوباما 
االنتخابية- إلـــى اإلذعان لدونالد ترامب، رغم 
أنـــه قال في يناير املاضـــي إن ترامب قد يقدم 

على فعل ”أشـــياء شـــريرة“، لكن بحلول شهر 
يونيو ”تغير رأي“ شـــميدت؛ لقد أصبح يثني 
على إدارة ترامب وعلى تشجيعها لـ“توفيرها 

سيال عارما من الفرص اجلديدة“.

مستنقعات موحلة

ليست غوغل وحدها، بل فيسبوك وأمازون 
وآبل ومايكروســـوفت أيضًا تعثرت مساعيها 
الفاشلة السابقة، خلطب ود صناع السياسة، 
جميعهـــا تفّت العملة وتضخ األموال وتغدقها 

على واشنطن.
إن وادي الســـيليكون ميـــارس نفوذه على 
صناع السياســـة وعلـــى املواطنـــني على حد 
الســـواء، عبر وســـيلة أخرى أال وهي أساليب 
”القـــوة الناعمـــة“ التـــي تضم متويـــل معاهد 
الدراسات السياسية الفكرية وجهات األبحاث 
التي تصنع الرأي والفهم واألفكار ومؤسسات 
التجـــارة وقوتهـــا اإلعالميـــة التـــي متارس 
جميعها الضغوط علـــى احلكومة أو تؤثر في 

املجتمع املدني.
وكمـــا يصفها املطلعون من داخلها بعد أن 
يغادروهـــا ”إنه عالم مســـتنقعات موحل، فكل 
مؤسســـات ومعاهد األبحاث والدراسات هذه 
تكتب تقارير وأوراقًا بحثية مطولة وتزج بها 
في وجه املسؤولني لتخويفهم من مغبة فرض 
قوانني جديدة قد تقتل سوق جتارة اإلنترنت“.
وهنـــاك طرق أخـــرى للتغلغل فـــي طبقات 
القـــرار كما حصل في االجتماع الســـري الذي 
دام 3 أيام وعقدته غوغل جنوب غربي صقلية، 
أوائل أغســـطس املاضي، والذي ُنِقل إليه قادة 
رجـــال األعمال بالطائـــرات املروحية اخلاصة 

واليخـــوت الفاخرة لالســـتمتاع بصحبة إميا 
واتســـون وشـــون بني واألمير هاري والسير 
إلتـــون جون فـــي مناســـبة أريَد منهـــا التقاء 
العقـــول الفذة ملناقشـــة املشـــكالت والقضايا 
ومســـتقبل  والسياســـية  االقتصادية  العاملية 

اإلنترنت.
إن هنـــاك جهـــود لكـــي حتافـــظ شـــركات 
التكنولوجيا على الزيف اخلادع الذي توهمنا 
به أنهـــا كوكبة من العباقـــرة يبذلون قصارى 

جهدهم من أجل خير اإلنسانية“.

أمـــا الواقع فهو أن هذه الشـــركات يديرها 
أعتى رجال األعمال في أميركا وأكثرهم جشعا 
حيث ألغـــوا إمكانية التنافس وضربوا عرض 
احلائـــط باحلقـــوق املســـتحقة للضرائب كما 

يشككون في دور الدولة واحلكومة.
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} دعونا نتخيل األمر بطريقة هادئة، 
لقد وصل العالــم إلى نتيجـة يخضع 

فيهــا تماما إلى جيل الهواتف الذكيــة، 
وينتهـي من مسألة صـارت باليـة أكثـر ممـا 

ينبغــي، وغير مجديـة وال تحقق مردودا 
تجاريا، كل ما في األمــر أن الصحــف تكرر 
قصصا صـارت معروفــة لنــا، وال تستحـق 

مطالعتها.
يتوقع الكاتب مايكل سكابنكر أن يكون 

المستقبل ألجهزة االستقبال التي تثقب 
أصابع اإلبهام لدينا عندما يكون اإلنترنت 

أشبه بعصب في داخل أجسامنا أو عين 
شفافة تتواءم مع عيوننا، أو… من يدري؟ 

عن ماذا سنكتم ضحكاتنا في المستقبل، عن 
أجهزة الكمبيوتر المحمول، الهاتف الذكي، 

التلفزيون، طريقة استهالك األخبار، الصحف 
مثال…! أي أهمية بعدها للصحيفة الورقية 

عندما تكون أخبار العالم مخزونة في أطراف 
أصابعنا أو حدقات عيوننا؟

دعونا نفترض، لقد وصلنا من دون 
مفاجأة إلى اليوم الذي توقفت فيه الصحف 

الورقية عن اإلصدار، ومن دون صدمة ال 
يوجد في المتاجر والمكتبات والمقاهي 

شيء اسمه الصحف.
ما الذي سيحدث؟ هل سيخرج الناس 

في تظاهرات احتجاجية ضد قتل الصحف 
الورقية؟ هل تتأثر الدول الديمقراطية 

على اعتبار أن الصحافة من أثقل دعامات 
الديمقراطية الواقفة ضد فساد الحكومات 

وتغولها؟
أستطيع أن أتخيل الواقع المفترض 

بعد أن تتوقف الصحف في دولة مهووسة 
بالصحافة مثل بريطانيا، ولكم ما تشاءون 

من رسم الصور في أذهانكم عن عالمنا 
العربي من دون صحف، حتى في هذا 

الزمن المفتوح معلوماتيا، وبعد أن فقدت 
الصحيفة دورها في أن تكون لسان حال 

الزعيم األوحد! والمصدر المقدس إلخباره 
”فكرة الجريدة في العالم العربي عادة ما 

تقترن ببساط أرضي لوضع الطعام عليها، 
أو لّفه، وفي أفضل األحوال تكون كيسا 

للمالبس الخارجة توا من محالت الغسل 
والكي“.

ويبقى السؤال يمتلك أهميته بعد أن 
يورد الناس في العالم العربي قصصهم 

عن بلدان بال صحف، عما إذا كانت صحفنا 

العربية في يوم ما ذات جدوى في إصدارها 
على مدار العقود الماضية.

ألن الجملة الرومانسية التي يتداولها 
األميركيون والبريطانيون ويفضلون فيها 
دولة بال حكومة على دولة بال صحافة، ال 

معنى لها عند المواطن العربي غير الشغوف 
بمهمة الصحافة أصال على مر تاريخها، إال 

في استثناءات محدودة زمنيا. األصح أن 
الصحافة لم تعبر كما ينبغي عن المواطن 

العربي، واكتفت بأن تكون لسان حال 
الحكومات.

في كل األحوال ال أتحدث عن مصير 
الصحافيين بعد أن تتوقف الصحف 

عن اإلصدار ”لهم ربهم“، بل عن مصير 
المجتمعات عندما تكون المقاهي والمكتبات 

والمتاجر بال صحف معروضة للشراء.
سيتحدث أشخاص عن مسرات مفقودة 
ويحنون إليها، بعضهم يتذوق قهوته على 

أخبار الصحيفة بغض النظر عن أهمية 
تلك األخبار، وبعضهم يرى فيها نوعا من 

السلوى لقضاء ظهيرة ما تبعد عنه الوحدة 
والكالم مع نفسه، وبعضهم أكثر شغفا بها 

ككائن ورقي محسوس بين األصابع ولها 
ارتباط فكري بالمزيد من الوعي والتأمل في 

شؤون العالم.

كل ذلك سُيفقد وسنشعر بنوع من 
الحنين إليه، وسيتحدث كبار السن الذين 

عاشوا عصر الجرائد إلى أحفادهم في 
ما بعد عن شيء كان اسمه جريدة ورقية 

كانت في يوم ما مليئة باألخبار والقصص 
المصورة تتحدث عن مصير هذا العالم، 

وسيمر مثل هذا الحديث على األحفاد غير 
ذي أثر ألنهم سيجيبون ببساطة: ال نحتاج 
مثل هذه الجريدة، فكل أخبار العالم متاحة 

لنا على األجهزة الذكية في جيوبنا.
هذا النوع من الحنين بعد أن تفقد 
المجتمعات صحفها الورقية، سيكون 

مشابها ألنواع أخرى من األشياء ُأفتقدت ولم 
تصب المجتمعات بالضرر، فالبدائل ستكون 
وافية بسبب التطور أوال والبدائل المتاحة 

التي تقدم الخدمة نفسها بطريقة حديثة 
وميسرة ومغرية أيضا.

لكن ثمة من يتساءل بألم: إلى هذا الحد 
ستكون الصحافة بال تأثير على صناعة 

وعي المجتمعات؟
 قد يتساءل كثيرون: وأين ذهبت 

مصطلحات اختراق العقول وصناعة الرأي 
والتأثير على الجمهور؟ أليست الصحافة 

أول من روج لتلك المصطلحات قبل وسائل 
اإلعالم األخرى؟

الصحافة صنعت التاريخ السياسي 
المعاصر، ومن بعد كان لها الدور األول 
في صناعة النجوم، قبل أن يخطف منها 

التلفزيون هذا الدور.
الصحافة كانت سلطة المجتمع على 

الحكومات ومراقبة أدائها ومنع السياسيين 
من الفساد واالكتفاء بدفع ضريبة الكالم 

المجرد، كيف يمكن أن نتجاهل أن الصحافة 
كانت في يوم ما الحنجرة العميقة، ولم 

يستطع فيسبوك مع ملياري مستخدم أن 
يكون تلك الحنجرة بشكل ينافس الصحافة 

إبان مجدها الورقي.
لن تفشل الصحافة في معركة البقاء إال 
عندما تفتقد الثقة بما تنتجه من محتوى، 

الثقة هي العنصر الوحيد الذي يحتل 
األهمية القصوى، عندما تضعف اليوم تهتز 

ثقة الصحافة بمستقبلها.
أن يكون العالم بال صحافة في 

المستقبل، سيناريو قائم، ليس من المهم 
اليوم تفنيده أو الخضوع له، األهمية تكمن 
في أن تعيد الصحافة ابتكار نفسها للتالؤم 
مع سلوك القراء الذي تغير وال يمكن العودة 

بهم إلى الوراء. أن تعيد الصحافة ابتكار 
نفسها تلك معضلة الحاضر من أجل دخول 

المنافسة في المستقبل.

ماذا يحدث عندما تتوقف الصحف عن اإلصدار

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــب كانت الكلمة الفصل  في املاضي القري
ــــــوك، أمــــــا اآلن فلقد تبوأت شــــــركات  للبن
على  الســــــيطرة  العمالقــــــة  ــــــا  التكنولوجي
صناعــــــة لوبيات الضغــــــط األميركية. لقد 
ــــــا كغوغــــــل  ــــــح عمالقــــــة التكنولوجي أصب
شــــــركات  بجدارة  وأمــــــازون  وفيســــــبوك 
احتكارية.. ولهذه الشركات أذرع إعالمية 
وسياسية ولوبيات ضغط ومن أهم أدواتها 

مراكز البحوث والدراسات.

[ وادي السيليكون مركز القوة السياسية في واشنطن  [ شميدت يذعن لترامب ألجل مصلحة ألفابيت

 من غوغل وفيســـبوك وميكروســـوفت وآبل وأمازون العام املاضي 49 مليون دوالر في أروقة اللوبي بواشـــنطن، كما أن لوادي 
ٌّ

أنفق كل

ارًا ال يتوقف، يدخل ويخرج منه املســـؤولون التنفيذيون لشـــركاته في زيارات ال تنقطع إلى كبار مسؤولي الدولة على 
ّ
الســـيليكون بابًا دو

اختالف مناصبهم.

ــم تــكــن غــوغــل ســعــيــدة بــاتــجــاه  ل

أبحاث باري لني في معهد مؤسسة 

في طرده  تسببت  وقد  أميركا  نيو 

بعد 15 عاما من العمل

◄



} الريــاض - حتـــول هاشـــتاغ #إيقـــاف_
تويتر_في_الســـعودية، إلـــى ترنـــد عاملي 
اجلمعة بعد مشـــاركات قياســـية من املغردين 
الســـعوديني الذين ”ســـخروا من اإلشـــاعة“، 
ملقـــني اللوم على مـــا يصفنهـــم بـ“#خاليا_

عزمي“ في ظهور اإلشاعة.
ومنـــذ األزمـــة القطريـــة األخيـــرة اندلعت 
مواجهات إلكترونية على تويتر بني حسابات 
الســـعوديني وحســـابات القطريـــني (أغلبهـــا 
بوتـــات تغـــرد أوتوماتيكيـــا، وفق دراســـات 

سابقة).
وكان وزيـــر الثقافـــة واإلعالم الســـعودي 
عـــواد العـــواد، قـــال إن قطـــر تديـــر ٢٣ ألف 
حســـاب معاِد للسعودية، على موقع التواصل 

االجتماعي تويتر.
وأشـــار العواد إلى أن قطر تســـتخدم هذه 
للعمل على تأجيج الشارع  الوســـيلة ”تويتر“ 
الســـعودي، الفتا إلى أن اململكـــة رصدت دعم 
قطر حلســـابات كانت تدعو إلـــى التظاهر في 

السعودية.
وأكد علـــى أن مثل هـــذه التصرفات تضّر 
مبســـألة األمن الوطني الســـعودي و“لن تقبل 

بها الرياض“.
وانتشـــر اجلمعـــة هاشـــتاغ #تالحمنا_

أســـاس_وحدتنا، في الســـعودية بعد ظهور 
دعوات ”غامضة املصدر“ عبر مواقع التواصل 
االجتماعـــي، إلـــى التظاهـــر في الســـعودية 

اجلمعة الـ١٥ من سبتمبر.
وطغـــى الزخـــم حـــول الدعـــوات غامضة 
املصدر على اهتمامات املســـتخدمني في دول 

اخلليج.
بينما وردت على الهاشـــتاغ الذي دعا إلى 
املظاهـــرات قرابـــة ٣٠٠ ألف تغريـــدة، وحمل 

الهاشتاغ عنوان #حراك_١٥_سبتمبر.
كما ظهر قبله هاشـــتاغ آخـــر حمل عنوان 

#حراك_سلمي_السعودية.
وكان أول من اســـتخدم هاشتاغ #حراك_

سلمي_السعودية، حساب دشن حديثا حمل 
اسم السياسي السعودي ســـعود القحطاني، 
ولكنـــه ليس حســـابه الشـــخصي وإمنا هناك 

شخص ينتحل اسمه.
وأعقب تدشني الهاشتاغ من ذلك احلساب 
الغامـــض بيان يدعـــو إلى التظاهـــر اجلمعة 
اخلامس عشر من سبتمبر من حساب غامض 

آخر يحمل اسم ”حراك ١٥ سبتمبر“.
وكان املستشـــار في الديوان امللكي سعود 
القحطاني كشف عبر دراسة عدد من احلسابات 
التي تقوم بالهجوم واإلساءة للسعودية، جاء 

فيهـــا أن ٣٢ باملئة من التغريدات املوجهة ضد 
السعودية إلثارة الرأي العام ونشر الشائعات 
مصدرها قطـــر و٢٨ باملئة من لبنان و٢٤ باملئة 

من تركيا بينما ١٢ باملئة من العراق.
ويؤكـــد ناشـــطون ومغـــردون أن مطلقي 
الهاشـــتاغ أرادوا من خالله بـــث البلبلة بني 
املغردين السعوديني وإيقاعهم في فخ اإلشاعة 

لكن انقلب األمر ضدهم.
ويقول ناشـــط سعودي ”نرفع 

#إيقاف_تويتـــر_ هاشـــتاغ 
في_السعودية، ليكون ترندا 
فـــي الســـعودية! أعتقد إذا 
صـــار ترندا في الســـعودية 
حتى احلمير تســـتحي تدر 
حليب لعيال عزمي وشريفة! 
أن  معلـــق  واعتبـــر 

حـــّد  ”مضحـــك  الهاشـــتاغ 
الســـذاجة والغباء لو كان ذلك، 

كيف اكتسى إذا تويتر كّله باللون 
األخضر“.

واعتبر حســـاب موجز األخبـــار املوثق 
على تويتر ”أنا اآلن أغرد من الثالجة“.

واعتبر حســـاب زين بن عمير، مستشـــار 
#إيقاف_تويتر_في_ مت  ”صحيح  إعالمي 
الســـعودية، وأنـــا اآلن أغرد مـــن جهاز بالي 
ستيشـــن حاولت أرقع لكم يا #خاليا_عزمي 

بدهاش تزبط“.

وكانت التغريدات األكثر انتشارا تلك التي 
سخر فيها معلقون ”نغرد إليكم من كوكب زحل 
واملريخ بعد أن ســـبح الســـعوديون في مجرة 

درب التبانة“.
وكتب طارق الشامخ ”بالرغم من #إيقاف_

تويتر_في_الســـعودية، إال أننـــي أغـــرد… 
#خاليا_عزمي مجانني“.

واعتبـــر الناقـــد عبداللـــه الغذامي 
_ _فـــي يتر _تو ف يقا إ # ”
أغرد  يعني  غريبة  الســـعودية، 

لوحدي!“.
وغـــردت زكيـــة العتيبي 
”نعم مت إيقافـــه بدليل أنني 
أغـــرد اآلن مـــع نفســـي. تبا 

لكم!“.
ومتكن السعوديون بأكثر 
مـــن نصف مليـــون تغريدة من 
إلـــى الترند  الهاشـــتاغ  إيصـــال 

العاملي.
وبحســـب اإلصدار الســـابع من سلســـلة 
”تقرير اإلعالم االجتماعي العربي“ لكلية محمد 
بن راشد لإلدارة احلكومية فبراير املاضي يتم 
اســـتخدام تويتر اليـــوم من قبـــل أكثر من ١١ 
مليون مستخدم نشط في املنطقة، حيث يتركز 
أكثـــر عدد للمســـتخدمني في اململكـــة العربية 
الســـعودية، تصل نســـبتهم إلـــى ٢٩ باملئة من 
مجموع املستخدمني في العالم العربي. وخالل 

عامني، شـــهدت أعداد التغريدات الصادرة في 
العالم العربي، زيادة كبيرة بنســـبة ٥٩ باملئة، 
حيـــث وصل عـــدد التغريدات إلـــى ٨٤٩ مليون 

تغريدة خالل مارس ٢٠١٦.
يذكر أنه أصبح من الالفت مؤخرا، ســـعي 
البعض، أفرادا ودوال، إلى توجيه مستخدمني 
ملواقـــع التواصل االجتماعـــي، وخاصة توتير 
األكثر اســـتخداما في منطقة اخلليج العربي، 
نحو قضية معينة من خالل ما يعرف بـ“الترند“ 
تفاعـــال  الهاشـــتاغات  أعلـــى  يشـــكل  الـــذي 

باملوقع.
ويقول خبراء إن مصطلح ”الترند“ جاء من 
عالم األعمال واألسواق واألسهم إلى الشبكات 

االجتماعية.
ويعني تعبيـــر الترنـــد Trend، االجتاه أو 
التيـــار أو النزعة الســـائدة (TENDENCE). إذ 
تتغيـــر ”األخبار“ كل ٢٤ ســـاعة، وقد متتد، إذا 
كان اخلبـــر مدويـــا، إلـــى يومـــني أو ثالثة في 
أحســـن تقدير. ويتراجع ”الترند في حال ظهر 
آخر أحـــدث وأقـــوى تأثيرا. قد يكـــون الترند 
اجلديد أقـــل قيمـــة وتافها كهاشـــتاغ #هل_

تتزوج_فتاة_ متارس_الرياضة.
في املقابـــل فإن الهاشـــتاغات التي ترتبط 
واللجوء واحلروب  بقضايا إنسانية كالهجرة 
قـــد ال تأخـــذ حيزا واســـعا من االهتمـــام، وال 
حتقـــق االنتشـــار املطلوب، وال ترتقـــي إلى أن 

تكون ترندا.
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@alarabonline
ــــــر_ #إيقاف_تويت هاشــــــتاغ  ــــــار  أث
واسعة لدى  في_الســــــعودية، ســــــخرية 
السعوديني، مؤكدين أنها إشاعة من بنات 

أفكار خاليا عزمي.

} تونس - فجر إلغاء تونس رسميا اخلميس 
ملنشـــور كان مينـــع زواج التونســـيات بغيـــر 
املســـلمني بعد نحو شـــهر من تعهـــد الرئيس 
الباجـــي قايد السبســـي مبزيد مـــن احلريات 
للمـــرأة تتعلـــق بوجـــه خاص باملســـاواة في 

امليراث جدال واسعا في تونس وخارجها.
الشـــبكات  مســـتخدمي  آراء  واختلفـــت 
االجتماعيـــة بني مـــن كال املديح لتونس وبني 
من حذر التونسيات من جهنم وبئس املصير، 

وفق تعبيرهم. وقال مغرد:

وفي نفس السياق غرد آخر:

فيما اعتبر آخرون أن إلغاء املنشـــور حرب 
على اإلسالم. وكتب مغرد:

وأكد آخر:

ويشير معلق:

وقال ناشط:

واعتبر آخر:

ومتنى مغرد:

في املقابل اعتبر مغرد الردود املسيئة:

ويأتـــي القرار ليعزز مكاســـب املـــرأة في 
تونـــس التي تعتبـــر األكثر حتـــررا في مجال 

حقوق املرأة في البلدان العربية.
كان الرئيـــس قد دعا الشـــهر املاضي إلى 

املساواة في امليراث بني الرجل واملرأة.

#إيقاف_تويتر_في_السعودية.. اإلشاعة ترند

الترند صناعة أطراف معينة

}  واشــنطن – حذر أحـــد اخلبراء من ”تطبيق 
غوغل“ الذي ميكن األشـــخاص من التحقق إن 
كانوا مصابني باالكتئاب، لتســـببه في أضرار 
أكثر من نفعه، وفقا ملوقع صحيفة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.
وأوضح اخلبراء أن تطبيق غوغل لفحص 
االكتئاب عـــن طريـــق الكمبيوتـــر والهواتف 
الذكية ميكن أن يســـبب ارتفـــاع فرص تناول 
األدوية املضادة لالكتئاب وســـط وباء األفيون 

املنتشر في الواليات املتحدة األميركية.
وأكـــد كل من غوغل ونامـــي وهما من أهم 
التطبيقـــات املشـــخصة لالكتئـــاب أن نتائج 
اختبارهما ليســـت تشـــخيصات فعلية، حيث 
يتـــم طرح هـــذه التطبيقات أســـئلة عن ماهية 
مستويات الطاقة، والنوم، وعادات األكل، وإذا 

كانت لديهم أفكار حديثة تخص االنتحار.
لكن سيمون غيلبودي أستاذ الطب النفسي 
فـــي جامعة يورك، حذر من االختبار ألنه ميكن 
أن يصـــدر احتماالت كاذبة تـــؤدي إلى تناول 
املزيد من مضادات االكتئاب واملخدرات بشكل 
عشـــوائي. وأضـــاف أن العديد مـــن اإلجابات 
التـــي يحددها االختبار عالمـــات حتذير، لكن 

ميكن أن تكون ضائقة نفسية عابرة.
وكانـــت شـــركة غوغـــل أعلنت عـــن خدمة 
جديدة للمستخدمني في الواليات املتحدة ممن 
يبحثون عـــن كلمة ”االكتئـــاب“ على هواتفهم 
احملمولة، تتيح إجـــراء اختبار لتحديد ما إذا 

كانوا يعانون منه.
ويعد مرض االكتئاب حالة شائعة إلى حد 
مـــا، فحوالـــي واحد من كل خمســـة أميركيني 
يعاني مـــن االكتئاب، وفقـــا للمنظمة الوطنية 
 National Alliance on) العقليـــة  لألمـــراض 
Mental Illness). ولكـــن حوالـــي ٥٠ باملئة فقط 
من األشـــخاص الذين يعانون مـــن االكتئاب، 

يخضعون للعالج املناسب.
وقامت غوغل بطـــرح امليزة اجلديدة للحد 
مـــن االكتئاب فـــي الواليـــات املتحـــدة، فعند 
البحـــث عـــن ”االكتئـــاب“، ســـيظهر مربع في 
أعلى شاشة ”الهاتف، أطلقت عليه غوغل اسم 

”لوحة املعرفة“.
ويحتـــوي املربـــع علـــى معلومـــات حول 
االكتئـــاب، وأعراضـــه والعالجـــات املمكنـــة. 
ويتضمـــن التحديـــث اجلديد خيـــارا إضافيا 
”حتقق ما إذا كنت تعاني من مرض االكتئاب“، 
.“٩-PHQ” إلجراء استبيان الفحص السريري

وتقـــول منظمة األمـــراض العقليـــة، التي 
عقدت شـــراكة مع غوغل إلعداد االستبيان، إن 
النتائج ميكن أن تســـاعد على إجراء محادثة 
ناجحة أكثر مع الطبيب. وتأمل املنظمة في أن 
يتعرف املزيد من األشخاص على مرضهم، بعد 

إتاحة االستبيان على غوغل.
يذكـــر، أن األشـــخاص الذيـــن يعانون من 
أعراض االكتئاب، مثل القلق واألرق أو التعب، 
ينتظرون ما بني ٦ إلى ٨ سنوات في املتوسط، 

قبل احلصول على العالج.

خبراء: ال تثقوا بتطبيق 

غوغل المعالج لالكتئاب

أقامـــت ثالث موظفات ســـابقات فـــي غوغل المملوكة أللفابت دعوى تتهم الشـــركة التكنولوجية بالتمييز ضد النســـاء في 

األجـــور والترقيـــات. وقالت كيلي ديرمودي وهي محامية عن النســـاء في بيان «رغم أن غوغل شـــركة مبتكرة ورائدة في مجال 

التكنولوجيا فإن معاملتها للموظفات لم تدخل القرن الحادي والعشرين}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
زواج التونسيات بغير المسلمين يشغل العرب

 أصبح الفتا سعي

 بعض األطراف إلى 

توجيه المغردين في 

دول الخليج إلى قضية 

معينة

[ كيف تصنع ترندات تويتر ومن يديرها

venatoria  

LatifahAshaalan 

NawalAlhawsawi

voii__  

jamalfayad 

MMAbalkhail  

NidhalGuessoum  

heekma  

Haunted2012

Life__Check 

DrBehbehaniAM

Mohammed_Abdu

#تونس: عودة مدرسية ألول جيل
 ولد بعد بن علي.. 

هؤالء لم يعرفوا الدكتاتورية 
كما لم يعرف جيلي االستعمار..  

التغيير ال رجعة فيه!

نحتاج حترير مصطلحات. 
لم أرحت في أي يوم ملصطلح (فئة 

ضالة) و(ُمغرر به/ بهم) هم إرهابيون. 
وكل راشد مسؤول عن قراراته. لنتوقف 

عن التبرير الالواعي.

جرب أن تعبر عن حبك واهتمامك من 
دون تكاليف مادية وهدايا وال حتى 

ريال واحد.
ألن العطاء املعنوي أصدق من املادي 

وأعمق أثرا.

في حني كل احلروب ُتقام في داخلك 
شكلك اخلارجي يبدو وكأنك على ما 

يرام، 
هل تعي كمية األذى في ذلك؟

كلما رأيت جامعًا فخمًا مذّهب القباب 
تكّلف املاليني، أسأل رب العاملني،
هل يجوز للفقير املهموم احملروم،
أن يصّلي فيه، ويسأل الله الرزق؟

كثير من النساء ُهن ثروة وطنية، 
الوطن يخسر كثيرًا بعدم االستفادة 

.(talent) من قدراتهن

هل تعلمون كم صرف العالم على 
األسلحة والعسكر السنة املاضية (سنة 

واحدة)؟
١٥٧٠ مليار دوالر...

شخصيًا.. 
لم أدع يوما على أحد ولم أحقد ولم 

أشمت فقط أتأمل.. وأذّكر نفسي 
مببدئي، وهو أن الطريق املستقيم وإن 

جرحتنا فيه األشواك، يبقى"ُمشّرفا".

لن يفلح قوم 
وّلوا أمرهم "رجل دين"!

سؤال لطاملا حيرني...
ملاذا يبدو "املجاهدون اإلسالميون" 

اليوم ..
ككفار قريش في املسلسالت الدينية 

أيام األبيض واألسود!!!

محمد عبده
فنان سعودي.

 ال حتتاج إلى إحراق كتب شعب 
كي تدمر ثقافته. 

حتتاج فقط إلى جعل الناس يتوقفون 
عن قراءة هذه الكتب.

تتتابعوا

@fouratsakka
ــــــدول العربية  ”#تونس واحــــــدة من أكثر ال
انفتاحا في مجال حترر املرأة وينظر إليها 
على أنها من قالع #العلمانية في املنطقة“.

@fdaoulb
من حق املؤسسات الدينية إرشاد أتباعها 
ــــــراه صاحلا لهــــــم، ومن واجب  نحــــــو ما ت
ــــــة للمواطنني  ــــــة تأمني احلرية الكامل الدول

الختيار ما يناسبهم. #تونس_منوذجا.

@MadridKS7 
مبروك ستبقى اإلجابة، تونس نقطة النور 

في نهاية النفق املظلم.

@BerlinerMamdouh
ــــــال شــــــرط الديانة اخلــــــاص برئيس  عقب

اجلمهورية، مبروك!

@noura920 
الردود تكفي لتبيان رداءة عقول املسلمني، 
ــــــس ونســــــائها وبئســــــا لدول  ــــــا لتون هنيئ
ــــــم، ودائما في  وشــــــعوب في مؤخرة العال

قتال وحروب وكراهية.

@BadarLawati
شكرا تونس. من ال ترغب بالزواج من غير 
املســــــلم فلن يجبرها أحد على ذلك، وفي 
املقابل ال ينبغي ألحد أن مينع زواج املرأة 

ممن ترغب.. آخر السطر.

@Saleeh1313 
الزواج مسألة شخصية ومنع زواج املرأة 
ــــــر املســــــلم كان لظــــــروف تاريخية  من غي
ومجتمع كانت فيه املرأة ال تســــــتحق أدنى 

احلقوق وتتعرض لإلذالل.

@kalimahorra1 s
ألغت الســــــلطات التونسية كل النصوص 
ــــــي متنع زواج التونســــــيات  ــــــة الت القانوني
املسلمات من غير املسلمني. حرب جديدة 

على اإلسالم.

@absd12320
بنات تونس مبروك عليكن جهنم.



} عمان - وسط أجواء طبيعية ساحرة تبعث 
في النفــــس الطمأنينة والراحــــة تقع محمية 
ضانــــا في األردن على مســــاحة تتجاوز ثالث 
مئة كيلو متر مربع، ما يجعلها مقصدا لعشاق 

الطبيعة ومراقبة أنماط الحياة البرية.
فــــي محافظــــة الطفيلــــة (180 كــــم جنوب 
العاصمــــة عمان) تقع المحميــــة، وهي األكبر 
في المملكة والوحيــــدة بين 9 محميات تضم 
ثالثــــة أقاليــــم جغرافيــــة، مــــن إقليــــم البحر 
المتوسط إلى إقليم النفوذ السوداني، وتمتد 
من جبالها الشــــاهقة وصوال إلى منحدراتها 

الغائرة في األرض.
يقــــول مدير المحميــــة عامــــر الرفوع، إن 
ضانا التي تأسست عام 1993 تتفرد بتنوعها 
الحيوي والبيولوجي حيث تم تســــجيل 833 
نوعا من النبات فــــي المحمية، ثالثة من هذه 
األنــــواع النباتية تســــجل ألول مرة في العالم 
وحملت اســــم ضانا ضمن اسمها العلمي وتم 
تســــجيل 38 نوعا من الثدييات، أي ما يقارب 

50 بالمئة من الثدييات في األردن.
ويضيف الرفوع أنه تم تسجيل 215 نوعًا 
من الطيور، بما يعــــادل 50 بالمئة من الطيور 
فــــي األردن، بينها أنواع مهــــددة باالنقراض، 
مثل النســــر البني، والعقاب األســــود، إلى 
جانــــب 38 نوعا من الثدييــــات والمهدد 
بعضهــــا باالنقــــراض، مثــــل الماعــــز 
الجبلي، والضبع، والوبر، والذئب، 

والوشق، والثعلب.
كذلك يوجد في المحمية 98 
موقعــــا أثريا، حيــــث يعتبر 
موقع فينــــان األثري ثاني 
أهــــم موقع فــــي جنوب 
البتراء،  بعــــد  األردن 
وأيضــــا يعتبــــر 
في  موقع  أفضل 

العالم يمثل حقبة تعدين النحاس في التاريخ 
البشري.

ويقول مدير الســــياحة في المحمية، رائد 
الخاليلــــة، إن ”ضانا هــــي جوهرة المحميات 
في األردن، إذ تقارب مســــاحتها 300 كيلو متر 
مربــــع على مد بصــــر الناظر إلــــى مرتفعاتها 

وهضابها“.
ويشــــير إلى أن ”المحميــــة لم تعد مقصدا 
للســــياح فقــــط، بل باتــــت مصــــدر رزق لعدد 
كبيــــر من أبناء المنطقــــة، الذين يعملون فيها 
بوظائــــف مختلفــــة، كمــــا أنها أحدثــــت نقلة 
جوهرية بالنســــبة لعمل المــــرأة في مثل هذا 

النوع من المشاريع“.
ويوضــــح أن ”المحميــــة تشــــغل حاليــــا 
3 مشــــاريع حرفيــــة، هــــي مشــــروع النباتات 
الطبية والمربيات، ومشــــروع الحلى الفضية 
والنحاسية، إضافة إلى مشروع الجلود، الذي 

يضم حاليا نحو 25 فتاة وسيدة“.

متجر الطبيعة

فــــي زاوية مــــن محمية ضانــــا يقع متجر 
صغيــــر يضــــم المنتجــــات التــــي أنتجتهــــا 
الســــيدات من مختلف المحميــــات الطبيعية 
فــــي األردن من الحلي واألعشــــاب والمربيات 

والصابون وبيض النعام وغيرها.
تقول شادية الخوالدة التي تعمل في متجر 
الطبيعــــة فــــي محمية ضانــــا وتحصلت على 
بكالوريــــوس اللغة اإلنكليزية، إنها تســــتمتع 
بعملهــــا فــــي متجــــر الطبيعة فــــي المحمية، 
وتستقبل المواطنين والسياح الذين يرغبون 
في شــــراء المنتجات المختلفة من المحمية، 
مشــــيرة إلى أن عملها في المتجر ســــاهم في 
صقل شــــخصيتها وفْتــــح آفــــاق مختلفة في 

بيئتها الصغيرة.
لحمايــــة  الملكيــــة  الجمعيــــة  وتعــــرض 
الطبيعة التي تشرف على مشاريع اقتصادية 
في متجر الطبيعة المنتجات المستوحاة من 
الطبيعة، والتي تقوم الســــيدات بإنتاجها في 

مشاغل الحرف اليدوية.
وكان مشــــروع صناعة الحلي الفضية أول 
برنامــــج تطوره الجمعية بنــــاًء على تصاميم 
نباتات وحيوانات المحمية مثل شجر الدفلة 

وأبو بريص والبدن والنسر.
وطور هــــذه التصاميم المهندس 
عمــــار خمــــاش، وفي ما بعــــد بدأت 
نساء قرية ضانا بتطوير تصاميمهن 
الخاصة بهن، كما أن بعض التصاميم 
علــــى  الرســــومات  مــــن  مســــتوحاة 
العالقات  تعكــــس  أو  الصخــــور 
البيئيــــة فــــي المحميــــة مثــــل 
تأكل  التي  اليرقــــة  تصاميم 

أوراق األشــــجار وتعمل 

الجمعية على تطوير هذا المشروع من خالل 
تصاميم تقوم بتنفيذها مصممة المجوهرات 

الشهيرة ناديا الدجاني.
 تعتبر المحمية الوجهة المفضلة لسكان 
محافظـــة الطفيلـــة فـــي األعيـــاد واإلجازات 
الرســـمية والعطل المدرسية، وتشهد منطقة 
حمامات عفراء وأماكن طبيعية أخرى تزايدا 
مضاعفا في أعداد الزائرين من جميع أنحاء 
المملكـــة األردنية إلى جانـــب توافد األفواج 

السياحية المتتالية.
وارتفعت نســـبة الحجوزات في المحمية 
إلى أكثر من 70 بالمئة خالل الموسم السياحي 
الحالي وعطلـــة عيد األضحى الماضي حيث 
شهدت كافة مواقعها خصوصا مخيم الرمان 

إقباال ملحوظا من قبل الزوار.
وبحســـب القائميـــن علـــى المحمية، فإن 
عدد زوارها يقدر بنحو 120 ألف زائر سنويا. 
وتدير محمية ضانا أكبر العمليات المرتبطة 
بالســـياحة البيئية في المملكة، وتعمل إدارة 
المحميـــة علـــى تطويـــر الســـياحة بطريقة 
مستدامة، بحيث يتم تنظيم الزيارات بطريقة 
تقّلل من التأثير الســـلبي على موئل األحياء 
البرية، وتقّدم أكبر قدر ممكن من المعلومات 

للزوار.
وعملـــت المحمية على إدخال الســـياحة 
إلى منطقة المحمية وما يجاورها، من خالل 

إنشاء ثالثة مواقع سياحية في المحمية.
وتتـــم ســـنويا اســـتضافة العديـــد مـــن 
الجهـــات التربوية والمدارس والمؤسســـات 
ســـواء الســـتعمال مرافق المحمية أو تنفيذ 
األنشطة البيئية المختلفة والفعاليات ودعم 
األنشـــطة والمؤتمرات الطالبيـــة ومخيمات 
الكشـــافة والمعارض المدرســـية والمشاركة 
مع المؤسسات في كافة المناسبات الوطنية 
وكذلك المناســـبات الدولية المتعلقة بحماية 

البيئة والطبيعة.
ويســـتطيع زوار المحمية التمتع بثالثة 
مواقـــع لإلقامة، وهي بيـــت الضيافة ومخيم 
الرمانة ونـــزل فينان البيـئي بإدارة الجمعية 
الملكيـــة لحماية الطبيعـــة، إلى جانب بيوت 
القريـــة القديمـــة، التـــي أصبحـــت منازلها 
تســـتخدم ألغراض ســـياحية، بعد أن حولها 
أصحابهـــا األصليـــون إلـــى فنادق شـــعبية 

صغيرة.

بيت الضيافة

وفق مدير السياحة في محمية ضانا فإن 
بيـــت الضيافة، الذي تم تحويلـــه إلى فندق، 
كان مكانا يقصـــده الباحثـــون والمغامرون 

للراحة،أمـــا اآلن،وبعـــد توســـعته التـــي 
ُأنجـــزت فـــي أبريـــل الماضـــي، أصبح 
يحتـــوي على 23 غرفة، إضافة إلى غرفة 
عامة للزوار الذين يســـتقبلهم على مدار 

العام.
وكون بيت الضيافة مكانا بيئيًا، فإن 
اإلنارة -وغيرها- تعمل باستخدام الطاقة 
الشمســـية، وتخلو غرف الـــزوار من أي 
تغطية إنترنـــت، أو أي أجهزة كهربائية 

مراوح  باستثناء 

عاديـــة، فيمـــا تقدم قاعـــة االســـتقبال خدمة 
اإلنترنت الالســـلكي لمن يرغب فيها، إضافة 

إلى توفير شاشة تلفاز واحدة.
أما الطعام المقـــدم للزائرين فيتم إعداده 
مـــن قبـــل ســـيدات مـــن المجتمـــع المحلي 

للمحميـــة، يقطن في قريـــة قريبة، إذ 
يعـــددن أطباقا شـــعبية تلقى إقباال 

واستحسانا من الكثيرين.
ومن أنشـــطة المحمية ركوب 
الدراجات الهوائية وسط التالل 
والمشـــي بيـــن ممـــرات وادي 

وزيارة  الضيقة  غوير 
مناجـــم النحـــاس القديمـــة 

والقناة الرومانية.
تضم  ”ضانا“  محمية 
الرمانة،  مخيـــم  أيضـــا 
وهو يقع داخل المنطقة 

الرئيســـية من المحمية وعلى 
الهضبة المقابلة لتلك التي يقبع عليها 

بيت الضيافة.
هـــذا المخيـــم ال يمكن الوصـــول إليه إال 
باستخدام ســـيارات خاصة يقودها سائقون 
متمرسون، وذوو خبرة بتضاريس المنطقة، 
وهـــم غالبـــا مـــن ســـكان ضانـــا أو القـــرى 

المجاورة لها.
ويحتوي المخيم علـــى 25 خيمة مجهزة 
للمبيت، ليســـتوعب 135 زائرا يوميا، هم 60 
للمبيـــت و75 للزيـــارات النهارية، إضافة إلى 
خيمتيـــن بدويتين كبيرتين ومنطقة خارجية 
للطعـــام ومرافق صحيـــة لخدمـــة الزائرين، 
الذين يستقبلهم المخيم بين منتصف مارس 

ونهاية أكتوبر.
بين جبال محمية ضانا وفي نهاية طريق 
وعـــرة، يتمّيـــز النزل الذي تضيئه الشـــموع 

بموقعه بين أحضان وادي فينان الخالب.
وُيعتبـــر نزل فينـــان البيئـــي واحدا من 
أفضـــل 25 نزال بيئيا في العالم وذلك حســـب 

مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر.
وقد حصل النزل على العديد من الجوائز 
العالمية األخرى لتقديمه الخبرات والتجارب 
الفريدة الصديقة للبيئة األكثر تقدمًا في

 األردن، ويعود الفضل 
في ذلك إلى 

الشراكة 
المتميزة 

القائمة بين 
شركة الفنادق 

البيئية 
والجمعية 
الملكية

 

لحماية الطبيعـــة؛ وهي مؤسســـة أردنية غير 
حكوميـــة يتركـــز عملها على حمايـــة المناطق 

الطبيعية في األردن.
توجد في النزل 26 غرفة يقيم فيها الضيوف 
بـــكل راحة لتأكدهم من أن رحلتهم الســـياحية 
صديقـــة للبيئـــة الطبيعيـــة واالجتماعية على 
حـــد الســـواء، فهنـــا يمكنهـــم أن يســـتمتعوا 
بالمناظـــر الصحراويـــة الســـاحرة وأن 
ويقوموا  المغامرات  يخوضوا 
المواقـــع  باستكشـــاف 

األثرية.
فرصة  النـــزل  ويقدم 
فريدة لزواره لتعلم بعض 
عـــادات المجتمـــع المحلي 
يقـــوم  زيـــارات  خـــالل  مـــن 
بهـــا الـــزوار ألفـــراد العائالت 
الموجودة حول النزل، كما يقدم 
أيضا فرصة الستكشاف المناطق 
الطبيعيـــة الخالبة داخل المحمية 
برفقـــة أدالء مـــن ســـكان المجتمع 
المحلـــي، وبإمـــكان الـــزوار أيضـــًا 
مرافقـــة أحد أفراد المجتمع المحلي في جولته 

لرعي األغنام.
وتعمـــل النســـاء البدويـــات في مشـــغلين 
صغيرين في النزل على صناعة فوانيس الشمع 
وصناديـــق الطبيعـــة باإلضافـــة إلـــى الهدايا 

المميزة المصنوعة من جلد الماعز.
وتتجاوز قيمـــة هذه الهدايا مـــردود قيمة  
اإلكسسوارات، حيث تخّفض من مخاطر الرعي 
الجائر بتقليل الثـــروة الحيوانية وزيادة قيمة 
الماعز من دون اإلضرار أو التأثير على الحياة 

الطبيعية البدوية.

 مراقبة الطيور

 تتيح الجولة في المحمية زيارة موقع أثري 
حجري يأخذ شـــكل منحوتـــة تذكارية توضح 
كيف كانت المحمية مقصد استراحة من مشاق 

الرحالت الطويلة في العصر العثماني.
وتتـــوزع أماكن لمراقبـــة الطيور في أرجاء 
مختلفـــة مـــن غير تلـــك التي تـــم تخصيصها 
لمشـــاهدة الحيوانات البرية، إلى جانب مواقع 
مخصصة لمراقبة النجوم، ويتم تقديم وجبات 

عربية تقليدية يعدها أبناء المنطقة.
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الملكيـــة 
لحمايـــة الطبيعـــة خالـــد اإليراني صـــرح بأن 
”المحميـــة تقـــدم تنوعا مـــا بين كونهـــا مكانا 
تاريخيا وطبيعيا وبيـــن وجود مجتمع محلي 
يعيـــش فيهـــا وحولهـــا مـــا زال يحافـــظ على 

أصالته وبساطته“.
ويوضح اإليراني قائـــال إن ”المحمية تعد 
بـــؤرة اقتصادية مهمـــة لمنطقتها، فهي تضم 
مشـــاريع أصبحـــت مصـــدر دخـــل للعديد من 
السكان، سواء بطريقة مباشرة لمن يعمل فيها 
بوظائف مختلفة، أو بشـــكل غير مباشر مّمن 
يقدمون خدمات للمحمية وزوارها، مثل النقل 
واإلرشاد السياحي، إلى جانب إعداد العديد 
من المنتجات المعروضة والمســـتخدمة في 
المحميـــة“. كمـــا تضـــم المحمية، بحســـب 
اإليرانـــي، ”70 موقعا أثريا فريـــدا، إلى جانب 
تعـــدد أقاليمهـــا الجغرافيـــة والطبيعية، التي 
ينـــدر وجودها في مكان واحـــد، ليس على 
مســـتوى األردن فحسب بل على 
مستوى المنطقة 

العربية“.
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ارتفـــاع نســـبة الحجـــوزات في المحمية إلـــى أكثر من 70 بالمئة خالل الموســـم الســـياحي الحالي 

وعطلة عيد األضحى حيث شهدت كافة مواقعها إقباال ملحوظا من قبل الزوار.

محميـــة ضانـــا تتفـــرد بتنوعها الحيـــوي والبيولوجي حيث تم تســـجيل 833 نوعا مـــن النبات في 

المحمية و38 نوعا من الثدييات و215 نوعا من الطيور.

أصبح مفهوم الســــــياحة البيئية من أكثر مفاهيم التنمية املســــــتدامة منوا وانتشــــــارا في 
العالم، إذ أنه يحقق تطبيقا منوذجيا للتكامل بني االقتصاد واملجتمع والبيئة. فالســــــياحة 
البيئية نشــــــاط اقتصادي مدر للدخل والوظائف والعملة الصعبة، وفي الوقت نفسه تخدم 
املجتمعــــــات احمللية التي تلعب دورا محوريا في التنفيذ، كما تســــــاهم في احملافظة على 
عناصــــــر البيئة الرئيســــــية. وقد بات األردن من الدول التي تعتمد على الســــــياحة البيئية 

كمصدر رئيسي للدخل والتنمية من خالل محمياتها.

سحر محمية ضانا األردنية يأسر عشاق الحياة البرية  

[ فنادق ومخيمات بيئية بعيدا عن ضوضاء المدينة  [ متاجر لبيع هدايا تقليدية من صنع البدويات

أماكن

تســـتخدم ألغراض ســـياحية، بعد أن حولها 
أصحابهـــا األصليـــون إلـــى فنادق شـــعبية 

صغيرة.

بيت الضيافة

وفق مدير السياحة في محمية ضانا فإن 
بيـــت الضيافة، الذي تم تحويلـــه إلى فندق، 
كان مكانا يقصـــده الباحثـــون والمغامرون 

للراحة،أمـــا اآلن،وبعـــد توســـعته التـــي 
أنجـــزت فـــي أبريـــل الماضـــي، أصبح 
ي و وب ن ر

على 23 غرفة، إضافة إلى غرفة  3يحتـــوي
عامة للزوار الذين يســـتقبلهم على مدار 

العام.
وكون بيت الضيافة مكانا بيئيًا، فإن 

م

اإلنارة -وغيرها- تعمل باستخدام الطاقة 
الشمســـية، وتخلو غرف الـــزوار من أي
تغطية إنترنـــت، أو أي أجهزة كهربائية 

مراوح  باستثناء 

األردن، ويعود الفضل
في ذلك إلى 
الشراكة

المتميزة 
القائمة بين 
شركة الفنادق
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لمشـــاهدة الحيوانات البرية، إلى جانب مواقع
مخصصة لمراقبة النجوم، ويتم تقديم وجبات

عربية تقليدية يعدها أبناء المنطقة.
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الملكيـــة
لحمايـــة الطبيعـــة خالـــد اإليراني صـــرح بأن
”المحميـــة تقـــدم تنوعا مـــا بين كونهـــا مكانا
تاريخيا وطبيعيا وبيـــن وجود مجتمع محلي
يعيـــش فيهـــا وحولهـــا مـــا زال يحافـــظ على

أصالته وبساطته“.
”المحمية تعد ويوضح اإليراني قائـــال إن
بـــؤرة اقتصادية مهمـــة لمنطقتها، فهي تضم
أصبحـــت مصـــدر دخـــل للعديد من مشـــاريع
السكان، سواء بطريقة مباشرة لمن يعمل فيها
بوظائف مختلفة، أو بشـــكل غير مباشر مّمن
يقدمون خدمات للمحمية وزوارها، مثل النقل
واإلرشاد السياحي، إلى جانب إعداد العديد
من المنتجات المعروضة والمســـتخدمة في
المحميـــة“. كمـــا تضـــم المحمية، بحســـب
اإليرانـــي، ”70 موقعا أثريا فريـــدا، إلى جانب
تعـــدد أقاليمهـــا الجغرافيـــة والطبيعية، التي
ينـــدر وجودها في مكان واحـــد، ليس على
مســـتوى األردن فحسب بل على
مستوى المنطقة

العربية“.

ه ر ى إ و و ه جب ن
الغائرة في األرض.

يقــــول مدير المحميــــة عامــــر الرفوع، إن
تأسست عام 1993 تتفرد بتنوعها  ضانا التي
الحيوي والبيولوجي حيث تم تســــجيل 833
نوعا من النبات فــــي المحمية، ثالثة من هذه 
األنــــواع النباتية تســــجل ألول مرة في العالم 
وتم  وحملت اســــم ضانا ضمن اسمها العلمي
نوعا من الثدييات، أي ما يقارب  تســــجيل 38

50 بالمئة من الثدييات في األردن.
ويضيف الرفوع أنه تم تسجيل 215 نوعًا 
من الطيور، بما يعــــادل 50 بالمئة من الطيور 
فــــي األردن، بينها أنواع مهــــددة باالنقراض، 
مثل النســــر البني، والعقاب األســــود، إلى
38 نوعا من الثدييــــات والمهدد  جانــــب
بعضهــــا باالنقــــراض، مثــــل الماعــــز 
الجبلي، والضبع، والوبر، والذئب، 

والوشق، والثعلب.
98 كذلك يوجد في المحمية
موقعــــا أثريا، حيــــث يعتبر 
موقع فينــــان األثري ثاني 
أهــــم موقع فــــي جنوب 
البتراء،  بعــــد  األردن
وأيضــــا يعتبــــر 
في  موقع  أفضل 

ه بو
جوهرية بالنســــبة لعمل المــــرأة في مثل هذا 

النوع من المشاريع“.
”المحميــــة تشــــغل حاليــــا  ويوضــــح أن
3 مشــــاريع حرفيــــة، هــــي مشــــروع النباتات 
الطبية والمربيات، ومشــــروع الحلى الفضية 
والنحاسية، إضافة إلى مشروع الجلود، الذي 

يضم حاليا نحو 25 فتاة وسيدة“.

متجر الطبيعة

فــــي زاوية مــــن محمية ضانــــا يقع متجر 
صغيــــر يضــــم المنتجــــات التــــي أنتجتهــــا 
الســــيدات من مختلف المحميــــات الطبيعية 
فــــي األردن من الحلي واألعشــــاب والمربيات 

والصابون وبيض النعام وغيرها.
تقول شادية الخوالدة التي تعمل في متجر 
الطبيعــــة فــــي محمية ضانــــا وتحصلت على 
بكالوريــــوس اللغة اإلنكليزية، إنها تســــتمتع 
بعملهــــا فــــي متجــــر الطبيعة فــــي المحمية، 
وتستقبل المواطنين والسياح الذين يرغبون 
في شــــراء المنتجات المختلفة من المحمية، 
ســــا ف مشــــيرة إلى أن عملها ف الم

صقل شــــخصيته
ن ى إ ير

بيئتها الصغيرة.
الج وتعــــرض 
الطبيعة التي تش
في متجر الطبيع
الطبيعة، والتي ت
مشاغل الحرف ال
وكان مشــــروع
برنامــــج تطوره 
ع

نباتات وحيوانات
وأبو بريص
وطو
عمــــار خ
نساء قر
الخاصة
مســــتوح
الص
الب

عملها في المتجر ســــاهم في 
ها وفْتــــح آفــــاق مختلفة في 
ي م جر ي ه

.
لحمايــــة  الملكيــــة  جمعيــــة 
شرف على مشاريع اقتصادية 
عة المنتجات المستوحاة من 
تقوم الســــيدات بإنتاجها في 

ليدوية.
ع صناعة الحلي الفضية أول 
الجمعية بنــــاًء على تصاميم 

ي يع

ت المحمية مثل شجر الدفلة 
والبدن والنسر. ص

ور هــــذه التصاميم المهندس 
خمــــاش، وفي ما بعــــد بدأت 
رية ضانا بتطوير تصاميمهن 
 بهن، كما أن بعض التصاميم
علــــى  الرســــومات  مــــن  حاة 
العالقات  تعكــــس  أو  صخــــور 
بيئيــــة فــــي المحميــــة مثــــل 
تأكل  التي  اليرقــــة  تصاميم 

أوراق األشــــجار وتعمل 

نزل فينان البيئي 

واحد من أفضل 25 نزال 

بيئيا في العالم وذلك 

حسب مجلة ناشونال 

جيوغرافيك ترافيلر



} برلني  – كشـــفت دراســـة أملانيـــة حديثة أن 
األجداد واجلدات الذين يساعدون من فترة إلى 
أخرى في رعاية األحفاد أو يقدمون املســـاعدة 
آلخرين في مجتمعهم يعيشون لفترة أطول من 

كبار السن الذين ال يهتمون باآلخرين.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دوريـــة التطـــور 
والســـلوك البشـــري أن التفرغ لتربية األحفاد 
قد يكون له أثر ســـلبي على كبار الســـن ولكن 
املساعدة في التنشـــئة من حني آلخر ميكن أن 

تكون مفيدة لهم.
وقالـــت كبيرة الباحثني ســـونيا هيلبراند 
التـــي تعد رســـالة الدكتوراه فـــي علم النفس 
بجامعة بازل في سويســـرا أن ”عدم االتصال 
باألحفـــاد على اإلطالق ميكن أن يؤثر ســـلبيا 

على صحة األجداد واجلدات“.
وأضافت لنشرة رويترز هيلث املتخصصة 
فـــي الصحة عبـــر البريـــد اإللكترونـــي ”هذه 

الصلة ميكن أن تكون آلية متجذرة في ماضي 
تطورنـــا، عندمـــا كانـــت رعاية األطفـــال أمرا 

حاسما لبقاء اجلنس البشري“.
وتوصـــل الباحثون في الدراســـة إلى هذه 
النتائج اعتمادا على بيانات جرى جمعها من 
أكثر من 500 شـــخص فوق الســـبعني سنة من 

عمرهم في العاصمة األملانية برلني.
وخضع املشـــاركون ملقابـــالت واختبارات 
طبية كل عامني فـــي الفترة من عام 1990 حتى 
عام 2009. ولـــم يضم الباحثون في الدراســـة 
األجـــداد الذيـــن كانـــوا الرعـــاة الرئيســـيني 
ألحفادهم وإمنا شـــّركوا فقط من ســـاعدوا في 

تربية األحفاد من وقت آلخر.
وقـــارن فريـــق البحـــث هـــذه املجموعـــة 
بأشـــخاص آخريـــن كبـــار فـــي الســـن قدموا 
مســـاعدات ألفـــراد مـــن غيـــر عائالتهـــم مثل 
األصدقاء أو اجليران وكبار آخرين في السن لم 

يقدموا أي مســـاعدة. وفي املجمل بعد حساب 
عمـــر األجداد وحالتهم الصحيـــة العامة تبني 
أنه على مدار 20 عاما كانت نسبة الوفيات بني 
األجداد الذين ساعدوا في تربية أحفادهم أقل 

بالثلث ممن لم يساعدوا في تربية األحفاد.
وكان نصـــف األجـــداد الذين ســـاعدوا في 
تربيـــة األحفاد علـــى قيد احلياة بعد عشـــرة 
أعوام من إجراء أول مقابلة لهم مع الباحثني. 
وكان األمر كذلك أيضا بالنســـبة إلى من ليس 

لهـــم أحفاد ولكـــن ســـاعدوا أبناءهـــم الكبار 
بطريقة ما مثل املساعدة في أعمال املنزل على 

سبيل املثال.
وعلى العكس فإن املشـــاركني في الدراسة 
الذين لم يساعدوا اآلخرين على اإلطالق توفي 
نصفهم بعد خمس سنوات من بداية الدراسة.

وصـــرح برونو أربينو األســـتاذ املســـاعد 
بجامعة بومبيو فابرا في برشـــلونة بأسبانيا 
والـــذي لم يشـــارك في الدراســـة بـــأن ”تقدمي 
املســـاعدة مينـــح مـــن يقدمونهـــا هدفـــا في 
احلياة ألنهم يشـــعرون أنهم مفيدون لآلخرين 

وللمجتمع“.
وتابـــع ”ميكن اعتبار أن تقدمي املســـاعدة 
ُيبقـــي مـــن يقدمها نشـــطا جســـديا وعقليا“ 
مضيفا أن دراســـات ســـابقة أشـــارت إلى أن 
تقدمي املســـاعدة قد يحسن من األداء اإلدراكي 

ومن الصحة العقلية واجلسدية.

نهال محمود

} القاهــرة – تهمــــة الثرثــــرة وكثــــرة الــــكالم 
مــــن التهــــم التي ألصقــــت باملرأة فــــي الوعي 
اجلماعي، إلى أن دخلت ثقافة وسائل االتصال 
والتواصــــل احلديثــــة والتي متثــــل الهواتف 
احملمولة أكثرها انتشــــارا واستعماال في جل 
املجتمعات العربية، وأصبح الرجل منافســــًا 
للمرأة فــــي تهمة الثرثرة عبــــر الهاتف. األمر 
الذي أثــــار ردود فعل مســــتنكرة ورافضة من 

قبل الزوجات.
يثير اســــتعمال الهواتف احملمولة لفترات 
زمنية مطولة العديد من االنتقادات واخلالفات 
بني الزوجني، ويفتح باب اخلالفات والتراشق 

بالتهم بينهما. 
ويــــرى املختصــــون في األســــرة والتربية 
وفي علم النفس وعلم االجتماع أن مبالغة أي 
مــــن الطرفني في اســــتخدام الهاتف ومتضية 
الوقت في مكاملــــات مطولة تقلل من التواصل 
واحلوار املباشــــر بني أفراد األسرة. كما تعد 
مصــــدر إزعاج ألحد الزوجــــني، ويعتبرون في 
ذلك مؤشرا على وجود مشكالت داخل األسرة 
جتعل أحد الطرفني يهرب عبر اعتماد الهاتف 
وقضاء فترات طويلــــة من وقته في البيت في 
التواصل مع أشــــخاص آخرين من غير أفراد 

أسرته املوجودين معه.

ويوضح استشاري الطب النفسي بجامعة 
األزهــــر د. محمد محمــــود، أن اتهــــام الرجل 
لزوجتــــه بالثرثــــرة على الهاتــــف أو العكس، 
هو من وسائل التراشــــق بالتهم الذي يعكس 
خالفًا قائمًا بينهما، و“غالبًا ما يكون من قبيل 
جتني طــــرف على اآلخر، ولــــو نظر كل واحد 
منهما إلى نفســــه لوجد أنه قد يكون يستخدم 

الهاتف مثل شريكه إن لم يكن أكثر“.

ويشــــير إلــــى أنه ظهــــرت في هــــذه األيام 
مناذج عدة مــــن الرجال ممــــن يتحدثون على 
الهاتــــف بصــــورة تنطوي على قــــدر كبير من 
املبالغــــة، خصوصــــًا عندمــــا يعــــودون إلــــى 
بيوتهــــم. وتفصح هذه الثرثــــرة عن خلل في 
العالقة بــــني الزوجني وانعــــدام التواصل أو 
التفاهم بينهما، أو قد تدل على وجود مشكلة 
مزمنة أو إحساس بامللل لدى كليهما، مضيفًا 
”إن الثرثرة عبر الهاتف بقدر ما تنبئ عن خلل 
في العالقة، فقد تكون أحد أســــباب اخلالفات 
الزوجية احلادة وال سيما إذا باتت عادة لدى 
الزوج أو الزوجة وترتب عليها إهماله للطرف 

اآلخر وألسرته وبيته“.
ويــــرى أن الثرثرة الزائدة قد تكون عمومًا 
أحد مظاهــــر األمراض النفســــية، أو قد تعبر 
عن حالة دفينة من القلق واالنزعاج والشعور 
بعدم األمــــان، لذلك ينصح استشــــاري الطب 
النفسي األزواج بالبحث عن مواطن اخللل في 
عالقتهم ومبحاولة فهم وتفهم دوافع ووجهة 
نظر الطــــرف اآلخر، واالبتعاد قدر اإلمكان عن 
الثرثــــرة مع آخرين ســــواء علــــى الهاتف أو 
اإلنترنت طوال وجودهم في البيت، وأن يكون 
وقت الرجل داخل بيته لزوجته وأســــرته فقط 

والعكس.
وأصبح الرجال متهمني أكثر من النســــاء 
بالثرثــــرة عبــــر الهواتــــف فــــي أغلب األســــر 
العربيــــة واملصرية ألن الرجل يعتبر أنه دوما 
على صواب وال يخشى انتقادات وال اعتراضا 
مــــن زوجته على ذلك في أغلب األحيان، عكس 
الزوجة التي تخشــــى من ذلــــك وتخاف من أن 
يتهمها شــــريكها بإهمال بيتهــــا وأبنائها أو 

بخيانته وغير ذلك من التهم.
وتؤكد أســــتاذة علــــم االجتمــــاع بجامعة 
القاهرة د. هنــــاء محمد اجلوهري، أن ”ثرثرة 
الرجال عبر الهاتف خاصة إذا كانوا متزوجني 
تشــــير إلى وجود فــــراغ اجتماعــــي وعاطفي 
لديهم. كما تعكس فتورًا في العالقة الزوجية، 
مــــا يجعل أحد الطرفني وغالبــــًا ما يكون هذا 
الطــــرف هو الــــزوج، يبحــــث عــــن بدائل عبر 
الهاتف ســــواء من خالل األصدقــــاء أو زمالء 
العمل، أو حتى عبر نســــج عالقات أخرى من 

خالل التواصل عبر الهاتف“.

وتشـــدد اجلوهـــري علـــى أن اســـتخدام 
الرجال للهاتف بكثرة جاء على حساب األسرة 
وكبديـــل ملمارســـة هوايات وأنشـــطة أخرى 
أكثـــر أهمية كالقـــراءة والرياضـــة موضحة 
”إن النســـاء وإن اقترّن تاريخيـــًا واجتماعيًا 
بالثرثـــرة عبـــر الهاتف إال أن الرجـــال بدأوا 
يتفوقون عليهن في هذا اجلانب في السنوات 
األخيرة، جراء استحداث الهاتف النقال حيث 
بات في إمـــكان املرء التحدث مع من يريد في 
أي مـــكان وزمان، وهو ما أســـهم فـــي زيادة 
عدد الذين يثرثرون علـــى الهاتف عمومًا من 

اجلنسني“.
وتوضح الفرق بــــني الثرثرة الهاتفية لكل 
مــــن الرجل واملرأة قائلــــة ”إن الفرق ليس في 
الوقــــت الذي يخصصــــه كل منهمــــا للهاتف، 
وإمنا في طبيعة املوضوعات التي يتناوالنها، 
فاملرأة فــــي معظم األحيان تفضل احلديث عن 
موضوعات املوضة والطبخ ومشكالت األطفال 
واألسرة… بينما يتناول الرجال أخبار العمل 

والزمــــالء، وقد يتحدثون فــــي بعض األحيان 
عن السياســــة، وهي املادة التــــي ال تتداولها 
النساء عبر الهاتف، األمر الذي يجعل الرجال 
يعتقــــدون أن موضوعاتهــــم ذات أهمية، وأن 

حديث النساء عبارة عن كالم فارغ“.
وتقول نوال فتحــــي، ربة منزل، ”أصبحت 
الثرثــــرة عبــــر الهاتف مــــن هوايــــات زوجي 
املفضلة، حيــــث يجدها فرصة للحديث في كل 
مــــا ليس له معنى، إضافة إلــــى تبادل النكات 
اخلادشــــة للحياء مع أصدقائــــه وزمالئه في 
العمــــل، حتى أنني لم أعــــد أجد وقتًا للحديث 
معه عن مشــــكالتي اليوميــــة املتعلقة باألبناء 
وبســــير دراســــتهم، وكلما حاولت أن أحتدث 
إليــــه يرن الهاتــــف، ولم أجد حــــًال أمامي في 
حلظة مــــن حلظــــات الغضب العارمة ســــوى 
مســــح جميع األرقام املســــجلة على هاتفه، ما 

تسبب في نشوب خالف بيننا“.
وتؤكــــد أن املرأة هي املتهمة بالثرثرة عبر 
الهاتف، غير أن فواتير املكاملات تدحض هذه 

التهمــــة وتثبت مبا ال يدع مجاًال للشــــك أنها 
مظلومة وأن الرجل هو األكثر ثرثرة.

أما عمر فاروق، موظــــف، فيقول إنه يكره 
احلديــــث على الهاتف لكنه يعترف بأن الكثير 
من الرجال، هــــذه األيام، ال يحلو لهم احلديث 
إال عبــــر الهاتــــف، وقد أصبحــــوا أكثر ثرثرة 
من النســــاء، داعيــــًا مســــتخدمي الهاتف من 
اجلنســــني إلى االختصار في الكالم، معلًال أن 
الهــــدف الرئيس من الهاتــــف هو إجناز مهمة 
ســــريعة، أو توصيــــل معلومة أو رســــالة، وال 
يعتقد أن هذه املهام حتتاج إلى أكثر من بضع 

دقائق.
ويعترف حازم عوض، طالب جامعي، بأنه 
ال يستطيع أن يعيش من دون هاتف قائًال ”قد 
أستغني عن أهلي إذا ضايقوني أو أزعجوني 
لكنني ال أســـتطيع أن أســـتغني عـــن املوبايل 
أبدا، ألنه الطريقة الوحيدة املتاحة لي للتسلية 
ومعرفة أخبار األصدقاء وهو الوسيلة األسرع 

واألسهل ملعاكسة الفتيات“.
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كشـــفت دراســـة جديـــدة، أن الزواج يمكن أن يســـاهم فـــي الخفض من معدالت املوت بســـبب أمـــراض القلب. وقالـــت إن فرصة 
املتزوجني املصابني بأزمة قلبية للبقاء على قيد الحياة تزيد بنســـبة 14 باملئة عنها لدى العزاب، ويرجع ذلك العتماد األزواج على 

نمط عيش صحي أفضل.

تعتبر الثرثرة أحد العيوب في الشــــــخصية التي قد تســــــبب ملل أحد الزوجني من اآلخر 
رغــــــم أن العديد من الدراســــــات أثبتت بعض فوائدها للدماغ وللراحة النفســــــية. وتلصق 
تهمــــــة الثرثرة دائما باملرأة، ويتذمــــــر الكثير من الرجال من هذا الطبع عند زوجاتهم. غير 
أن العصر الراهن عصر التكنولوجيات احلديثة كشــــــف وجها آخر للثرثرة عبر الهواتف 

احملمولة، وأصبحت العديد من الزوجات يشتكني كثرة ثرثرة أزواجهن عبر الهاتف.

[ الهروب إلى الهاتف دليل على انعدام التواصل بين الزوجين  [ الرجال ينافسون النساء في عادة الثرثرة
الثرثرة المبالغ فيها عبر الهاتف تفصح عن خلل في العالقات األسرية

تجاهل للطرف اآلخر

أسرة

الثرثـــرة عبر الهاتف بقـــدر ما تنبئ 
عن خلل في العالقة، فقد تكون أحد 
أسباب الخالفات الزوجية الحادة وال 

سيما إذا باتت عادة

◄

التفرغ لتربيـــة األحفاد قد يكون له 
أثر ســـلبي علـــى كبار الســـن ولكن 
املساعدة في التنشئة أحيانا يمكن 

أن تكون مفيدة لهم

◄

رعاية األجداد لألحفاد وتقديمهم املساعدة لألخرين يطيالن أعمارهم

} ترى، ما هي أكثر المشاهد قسوة على 
النفس؟

بالطبع، هي ليست مشاهد الحروب التي 
تأكل اليابس واألخضر؛ التي تقتل وتجّوع 

وتشرد، وال مشاهد الكوارث الطبيعية؛ التي 
تأكل اإلنسان والحيوان والزرع، أو مشاهد 
انهيار األوطان وَتمّزق الجغرافيا وانحطاط 

التاريخ.
أشدها قسوة على اإلطالق، هو مشهد 

طفل يضرب ويعذب وتهان إنسانيته.
الطفل؛ هو مركز الكون، خالصة الروح 

والحلم الذي مازال في طور التكوين؛ الحلم 
الذي نتعكز به على حافة أيامنا، كي ال 

نسقط في هاوية هذا العالم القبيح.
لم أشاهد بأم عيني مشهدا قاسيًا يتجرأ 

فيه ”إنسان“ من المفترض أن يكون أبا 

أو معلما، أّما أو مربية، على تعذيب طفل 
نفسيًا وضربه بقسوة بحجة تأديبه الرتكابه 
عمال خاطئا. ولكني شاهدت بعضهم يصفع 

أبناءه صفعات خفيفة، يوبخهم أو يمسح 
بكرامتهم األرض، على مرأى ومسمع من 

الغرباء بسبب أخطاء تافهة ال تذكر ارتكبها 
الطفل ببراءة أو بدافع الفضول، وكانت 
تلك مناسبات قليلة وقاسية على قلبي 

تسببت في قطع عالقتي ببعض األصدقاء 
أو المعارف، وتسببت أيضًا في ”حرماني“ 

من االستمتاع بدعوات ونزهات ربما 
ستكون مطعمة بصفعة أو ضربة أو إهانة، 

يتلقاها كائن وديع تتلخص مصيبته في 
كونه صغيرا في السن بصورة كافية ليكون 
”تابعًا“ لسلطة من هم راشدين في كل شيء 

سوى إنسانيتهم.
هل هذه مبالغة؟ وهل تجاوزت حدود 

اللياقة عندما فرضت على نفسي عزلة 
اختيارية، لمجرد أن مثل هذه المشاهد تكدر 

مزاجي وتشعرني بالغثيان؟ ال أعرف حقًا.

قبل أسابيع، منحتني صور نشرت هنا 
وهناك في مواقع التواصل االجتماعي وفي 
الصحف، بعضا من الغثيان واأللم النفسي؛ 

صور لطفل تم تشويه مالمحه بالكدمات 
من قبل والده المسخ ألنه رفض أن يسمع 

الكالم، وطفلة- متسولة تلقت ”رفسات“ من 
بعض المارة لغرض إبعادها عن طريقهم 

والتخلص من إلحاح حاجتها، وغيرها 
الكثير من الصور التي يندى لها الجبين، 
ارتكبها آباء ومعلمون وأمهات أيضًا؛ األم 

كان يتلخص دورها في الصمت والمصادقة 
على فعل جبان ارتكب بحق صغيرها، 

حيث تقبع الكثيرات، بحكم سيطرة العرف 
والتقاليد البالية إلى اإلذعان لقرار الزوج في 

اختيار الطريقة التي يرغب فيها لـ”تأديب“ 
الطفل، وغالبًا ما تكون القسوة هي الخيار 

األسهل واألسرع.
ال أعرف كيف يشعر هؤالء البشر عند 

ارتكابهم لهذا الجرم وال يهمني أمرهم في 
الغالب، لكني أتساءل كثيرًا؛ ترى ما هو 

مقدار األلم النفسي قبل الجسدي الذي 
يتكبده هذا الصغير المغلوب على أمره، 

وكيف يطوع كتفيه لالنحناء للضربات 
المباغتة التي يتلقاها جسده الصغير، وكيف 
تعبر دموعه وهي تسيل بصمت على دهشته 
وقلة حيلته، وهل يسمح له بالصراخ؟ أم أنه 

ينام ليله وذكرى األلم والوجوه الغاضبة 
ألقرب الناس إليه تواصل نعيقها في وجه 

أحالمه؟ وكيف يا ترى سيرى شروق الشمس 
في اليوم التالي ويرتشف حليب إفطاره وفي 

فمه كل هذه المرارة؟
الشجاعة، أن تكون إنسانًا، ال مسخًا 

يتلذذ بممارسة سلطته على كائن ال حول له 
وال قوة، الشجاعة أمومة أم تصد ضربات 
المجتمع بنفس أبية لتحمي صغيرها كما 

تفعل بقية الحيوانات في السلم األدنى، 
هل رأيتم قطة تهادن حين يضرب 

صغيرها كائن من كان أمام عيونها، 
من دون أن تنشب مخالب غضبها 

في وجهه؟

مخالب القطة

جمال

أحماض الفاكهة 
قاتلة للتجاعيد

} قالت الرابطة األملانية ألطباء األمراض 
اجللديـــة إنه مع التقدم في العمر تهاجم 
التجاعيـــد الوجـــه، وغالبا مـــا تبدأ في 
الظهـــور فـــي مرحلة عمريـــة مبكرة بني 
25 و30 ســـنة بســـبب منـــط احلياة غير 
الصحي. وميكن للمرأة اعتماد أســـلحة 
كثيـــرة حملاربـــة الشـــيخوخة املبكـــرة، 

أبرزها الفيتامينات وأحماض الفاكهة.
إلى  التجميل  أخصائيات  وأشـــارت 
أنه ميكـــن محاربة التجاعيد بواســـطة 
ومســـتحضرات  العناية  مســـتحضرات 
التجميـــل املقاومة للشـــيخوخة، مؤكدة 
أن أفضل ســـالح حملاربة الظهور املبكر 

للتجاعيد يتمثل في العناية املنتظمة.
وميكن التمتع ببشـــرة شابة مفعمة 
اســـتعمال  عبر  واحليويـــة  بالنضـــارة 
منتجـــات عنايـــة تالئـــم نوع البشـــرة 
ومستحضرات تقشير إلزالة اجللد امليتة 

وكرميات واقية من أشعة الشمس. 
وتتمثل أفضل مصادر ترطيب البشرة 
في بروتني احلرير والكوالجني واألحماض 
األمينية وحمض هيالورونيك والطحالب.  
املســـتحضرات  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 
أحماض الفاكهة، 
والتي حتفز عملية 
إعادة بناء 
الطبقة العلوية 
للبشرة، وبالتالي 
تقضي على 
التجاعيد 
والبقع 
الصبغية.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

ى دهشته 
خ؟ أم أنه 
ضبة

ي وجه 
ق الشمس 
طاره وفي 

سخًا
 حول له
ضربات

ها كما 
نى،

 

املســـتحضرات هـــذه  أبـــرز ومـــن 
أحماض الفاكهة،
والتي حتفز عملية
إعادة بناء
الطبقة العلوية
للبشرة، وبالتالي
تقضي على
التجاعيد
والبقع
الصبغية.
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رياضة

صابر بليدي

} اجلزائــر - اهتـــز بيـــت االحتـــاد اجلزائري 
لكرة القدم على وقـــع فضيحة جديدة زادت من 
متاعب الرئيس خيرالدين زطشـــي ومن تشويه 
سمعة الكرة اجلزائرية، بعد اتهام املدير الفني 
للمنتخبـــات الوطنية فضيـــل تيكانوين لعضو 
املديريـــة الالعب الدولـــي الســـابق عبدالقادر 
حر، بســـرقة وثائـــق ومســـتندات املديرية من 
مركـــز تدريب املنتخبات الوطنيـــة في ضاحية 
ســـيدي موســـى بالعاصمـــة، حلســـاب جهات 
أخرى لم يشر لها باالســـم. وفيما التزم فضيل 
تيكانوين الصمت جتاه الضجة التي أحدثتها 
الفضيحـــة، خـــرج املدافـــع الســـابق ملنتخـــب 
الثمانينـــات عبدالقـــادر حر عـــن صمته وأعلن 
عن تقدمي شـــكوى رســـمية للقضاء اجلزائري، 
وأنـــه أعلم جميع الهيئات املســـؤولة مبا فيها 
رئاســـة االحتاد، وقد شـــرح احلادثة ملا أسماه 

بـ“االتهامات الباطلة واملغرضة“.
وذكر املتحدث لوســـائل إعـــالم محلية أنه 
”ملا كنـــت بصدد اخلروج من املركـــز بعد انتهاء 
الدوام، طلـــب مني املتهم في مركز املراقبة فتح 
محفظتـــي لتفتيشـــها، وملا رفضـــت أمر أعوان 
األمن (شـــرطة) بالعملية لكنهم رفضوا، لكنني 
أحلحـــت عليهـــم لتفتيـــش احملفظـــة وحترير 
احملضر لرفـــع اللبس والشـــبهات، ولم يجدوا 
فيهـــا إال أغراضـــي الشـــخصية مـــن وثائـــق 
وأقراص مضغوطـــة“. وكان مديـــر املنتخبات 
الوطنية فضيل تيكانويـــن (72 عاما)، املُنّصب 
من طرف الرئيس خيرالدين زطشـــي، قد أفصح 
أمام أعوان األمن وزمالء عبدالقادر حر وبعض 
احلضور، بسرقته لوثائق ومستندات وأقراص 
مضغوطـــة لصالح جهات من خـــارج االحتاد، 

وهـــو الذي األمر نفـــاه موظـــف املديرية وعبر 
عن غضبه واســـتيائه من تصرف رئيسه، وعن 

انحدار مستوى التسيير إلى هذا املستوى.
وتزامنت فضيحة مســـؤول املديرية الفنية 
واملوظف والالعب السابق، املشهود له باألخالق 
العالية والسيرة املستقيمة، مع فضيحة أخرى 
مازالـــت تثير جـــدال حادا حتى على املســـتوى 
الرسمي، واملتعلقة بالدعوة التي وجهها رئيس 
االحتاد إلى اخلبير الفرنســـي فرانسوا بالكار، 
املعروف بقضية (الكوطة) ”احلصة“ العام 2010 
في فرنســـا، والتي اتهم على إثرها بالعنصرية 

والتمييـــز. وهـــي القضية التـــي انفجرت بعد 
عدم ســـماح إدارة املعهد العالـــي لتكنولوجيا 
الرياضة بالعاصمة، للخبير الفرنسي بزيارته، 
بسبب عدم وجود تنسيق بني مسؤولي االحتاد 
والهيئـــة الوصية (وزارة الشـــباب والرياضة) 
حيث لم يقم خيرالدين زطشي بإبالغ مسؤولي 
الـــوزارة بالزيـــارة وال حتى الدعوة، ال ســـيما 
وأنها تتعلق مبؤسســـة ســـيدة ال تتبع وصاية 

االحتاد.

أمر خطير

وصـــف وزير الشـــباب والرياضـــة الهادي 
ولد علي األمـــر بـ“اخلطير“، وذكر أن مصاحله 
لـــم تتلق أي إشـــعار مـــن مســـؤولي االحتاد، 
وأنـــه سيســـائل خيرالدين زطشـــي عـــن مثل 
هـــذه اخلطـــوة، خاصـــة وأن اخلبيـــر متورط 
في شـــبهات التمييـــز والعنصرية فـــي بالده، 

وأن اســـتقباله الرســـمي يأخذ أبعـــادا تتعلق 
بالسيادة الوطنية. ويعرف عن فرانسوا بالكار 
وقوفه العـــام 2010 وراء مقتـــرح (الكوطة) في 
مراكـــز التكويـــن واملنتخبات الفرنســـية، يتم 
مبوجبها تخصيص حصة محدودة للفرنسيني 
من جنسيات مغاربية وأفريقية، لالستفادة من 
فرص التكوين وتقمص األلوان الفرنسية، وهو 
ما أثار حينها فتح حتقيق وتوجيه تهم التمييز 

والعنصرية للخبير.
ويبـــدو أن متاعـــب خيرالدين زطشـــي مع 
الوصاية التي دعمته في خالفة الرئيس السابق 
محمد روراوة، قد بـــدأت مع االنقالب الذي ملح 
إليه وزير الشـــباب والرياضة الهادي ولد علي، 
فـــي تصريحاته األخيرة بشـــأن قضية اخلبير 
الفرنســـي وإقصاء املنتخب األول من نهائيات 
مونديـــال روســـيا 2018، ومنتخب احملليني من 
نهائيـــات كأس أفريقيـــا للمحليني. وصرح ولد 
علي بأن ”إقدام مســـؤولي االحتاد على التعاقد 
مع املدرب اإلســـباني لوكاس ألـــكاراز، كان من 
أجل تقدمي احللول للمشـــاكل التي تتخبط فيها 
املنتخبات الوطنية، ومبـــا أن األمر لم يتحقق، 
فال بد من مراجعة املسألة“، في إشارة إلى إقالة 
املدرب اإلسباني الذي فشل حلد اآلن في حتقيق 

طموحات مستقدميه.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن جهات وصفت 
بـ“العليـــا“ أوعـــزت خليرالدين زطشـــي بإقالة 
املدرب اإلسباني، مباشـــرة بعد الهزمية ذهابا 
وإيابا أمـــام املنتخب الزامبي، واإلقصاء املبكر 
من املونديال، بغية امتصاص غضب الشـــارع 
وتالفي املواجهة مع اجلمهور الكروي، وهو ما 
لم يقنع زطشـــي بســـبب التبعات املالية لفسخ 
العقد، ولذلك أرجـــأ األمر لغاية لعب مواجهتي 

اجلولتني األخيرتني.
وذكر اإلعالمـــي واملعلـــق الرياضي حفيظ 
دراجي، في منشـــور له علـــى صفحته اخلاصة 
على الفيسبوك، بأن ”املنتخب الوطني اختطف 
من طرف جهات ناقمـــة على جناحات املاضي، 
وبتواطئ أطراف في السلطة تريد تبني األشياء 
اجلميلة في البالد، بعدما أوصلتها بعد 15 سنة 
من التسيير إلى نفق مسدود وأزمة متشابكة“.

وتتالت نكسات الكرة اجلزائرية، بسبب هيمنة 
األغراض الضيقة والتســـيير الهاوي لشـــؤون 
االحتـــاد خـــالل األشـــهر األخيرة، ففـــي ظرف 
قصير ارتكب الرئيس اجلديد واملكتب املســـير 
أخطاء فادحة تنم عن دور اخلبرة واحلنكة في 
تسيير شـــؤون االحتاد والكرة بشكل عام، وأن 
النجاح في تســـيير ناد ال يؤدي بالضرورة إلى 
النجاح في تسيير شؤون االحتاد. وهو ما أدى 
إلى اخلروج املبكر للمنتخبات من املنافســـات 
القاريـــة والعاملية، وتهاوى ترتيب اخلضر منذ 
أكثر من عشر ســـنوات إلى الصف الـ62 عامليا، 
وتوســـع دائرة االنتقـــادات للهيئـــة اجلديدة، 
وحتى لوزير الشـــباب والرياضـــة، على خلفية 
تدخله في أدق تفاصيل املنتخب وعدم التحفظ 
فـــي تصريحاتـــه، حتـــى أمام أعني مســـؤولي 
الفيفـــا، لتالفـــي أي عقوبـــات قد تطـــال الكرة 

اجلزائرية، بسبب التدخل احلكومي.

دعم صريح

بـــات ولد علي يوصـــف بـ“وزيـــر املنتخب 
الوطنـــي، نتيجة الدعـــم الصريح الـــذي أبداه 
لفـــرض خيرالديـــن زطشـــي، كخليفـــة حملمـــد 
روراوة، واالهتمـــام العلنـــي بتفاصيل اخلضر 
واالحتـــاد، بـــدل االهتمام بالقطاع بشـــكل عام 
وبالرياضات األخرى التي تشـــهد هي األخرى 
في الســـنوات األخيرة نكســـات كبيرة، وهو ما 
قد يورط الكرة احمللية في مشـــاكل مع االحتاد 

الدولي“.
وقالت مصادر مطلعة إن خيرالدين زطشـــي 
كان ينوي تنصيب اخلبير الفرنســـي فرانسوا 
بالكار على املديرية الفنية، أو كمستشـــار فني 
لالحتـــاد، إال أنه تراجع حتـــت ضغط انتقادات 
الشارع وامتعاض الوزير الذي كان يستند إليه 
في مواجهة التكتالت املناوئة له. وطار اجلمعة 
إلى زيوريخ السويسرية ملقابلة رئيس االحتاد 
الدولـــي جيانـــو إنفانتينو، وهـــو املوعد الذي 
جتهلـــه أجندته أو جدول أعماله، وال يســـتبعد 
أن يكون من أجل تخفيف الضغط والتدخل في 

مهامه من جهات خارجية عن االحتاد.  تأهب شكلي

عثرات رئيس االتحاد تهوي بالكرة الجزائرية إلى الحضيض

حلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا يطارد العرب
[ الترجي التونسي يصطدم باألهلي المصري والوداد البيضاوي يقارع صن داونز

[ الشروع في سحب البساط من تحت خيرالدين زطشي  [ فضائح محرز والمديرية الفنية تكرس الذهنية الهاوية للمسيرين

} القاهرة  – واصلت ستة فرق عربية مسيرتها 
في البطولة، بعدمـــا تأهلت إلى دور الثمانية، 
عقب اجتيازها مرحلة املجموعات (دور الستة 
عشر)، وذلك في ظل سعيها الستعادة البطولة 
الغائبة عن خزائن األندية العربية منذ عامني. 
ويـــرى املتابعون أن املنافســـة في األدوار 
اإلقصائية سوف تتسم بالكثير من التشويق، 
حيث يصعب التكهـــن بهوية الفائز باللقب، ال 
ســـيما مع تواجد خمسة أندية سبق لها الفوز 
بالبطولـــة تطمح إلـــى الوقوف مجـــددا على 

منصة التتويج.
وتستقطب مباراة األهلي املصري وضيفه 
الترجي التونســـي علـــى ملعب بـــرج العرب 
باإلســـكندرية الســـبت أنظار محبي الكرة في 
القارة الســـمراء بشـــكل عام والكـــرة العربية 
على وجـــه اخلصوص، حيث يـــرى الكثيرون 
أنها مبثابة نهائـــي مبكر للبطولة بني فريقني 

يتشابهان في الكثير من األمور. 
ويضـــم كال الفريقني العديـــد من العناصر 
الهامـــة في املنتخبـــني املصري والتونســـي، 
اللذين أنعشـــا حظوظهما مؤخـــرا في التأهل 
لنهائيـــات كأس العالم املقررة بروســـيا العام 
املقبل، عقب جناحهما في تصدر مجموعتيهما 
بالتصفيـــات املؤهلـــة للبطولـــة حاليـــا قبـــل 

جولتني على النهاية.

كما توج الفريقان بلقب الدوري احمللي في 
بلديهما في املوسم املاضي، ليعززا من رقمهما 
القياســـي كأكثر الفرق تتويجـــا بالبطولتني، 
حيث فاز األهلي بلقبه التاســـع والثالثني في 
الدوري املصري، فيمـــا توج الترجي بالدوري 
التونســـي للمـــرة الســـابعة والعشـــرين في 

تاريخه. 
ورغم ذلك، تبدو انطالقة الفريقني مختلفة 
في املسابقة احمللية هذا املوسم، فبينما حقق 
الترجي بدايـــة مثالية في الدوري التونســـي 
عقب فوزه في مبارياته األربع األولى بالبطولة، 

فإن األهلي سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه 
طالئع اجليش في افتتـــاح مبارياته بالدوري 

املصري.
ويعـــول األهلي كثيرا علـــى مؤازرة عاملي 
األرض واجلمهـــور لتحقيق نتيجـــة إيجابية 
أمام الفريق امللقب بـ“شيخ األندية التونسية“، 
حتى يســـهل من مهمته في لقـــاء اإلياب الذي 
ســـيقام بتونـــس يـــوم 23 ســـبتمبر اجلاري. 
ويطمـــح الترجي إلى حتقيـــق انتصاره األول 
علـــى األهلي خالل لقاءاتهما األفريقية مبصر، 
غيـــر أنه لم يحقق أي فوز على نظيره املصري 

منذ 30 يوليو عام 2011.
وسيكون ملعب برج العرب مسرحا ملواجهة 
أخرى في البطولة، حيث يستضيف األحد لقاء 
أهلي طرابلس الليبي وضيفه النجم الساحلي 
التونســـي، بســـبب توتر األوضاع األمنية في 
ليبيـــا حاليا. ويحلم الفريق الليبي، الذي يراه 
البعض احلصان األســـود للبطولة، مبواصلة 
مغامرته في املســـابقة، بعدما حتدى الظروف 
الصعبـــة التي أحاطت به، وحجز مقعدا له في 
دور الثمانيـــة بالبطولة األقوى على مســـتوى 
األنديـــة بأفريقيا. وفي املقابـــل، يهدف النجم 
الســـاحلي، بطل املســـابقة عام 2007، الجتياز 
عقبة منافســـه الليبي، أمـــال في التقدم خطوة 

أخرى نحو نيل لقبه الثاني في البطولة.
ويخـــوض الـــوداد البيضـــاوي، الذي نال 

البطولة عـــام 1992، مواجهة من العيار الثقيل 
أمام مضيفه صن داونز في مواجهة هي األولى 
بـــني الفريقـــني. وصعد الوداد لـــدور الثمانية 
عقـــب صدارتـــه للمجموعـــة الرابعـــة برصيد 
12 نقطـــة مـــن أربعة انتصارات وخســـارتني، 
ليضرب موعدا مع منافســـه اجلنوب أفريقي، 
صاحب املركـــز الثاني في املجموعـــة الثالثة 
برصيد تســـع نقاط من فوزين وثالثة تعادالت 
وخسارة وحيدة كانت في ملعبه أمام الترجي.
ويســـعى الوداد ملصاحلـــة جماهيره التي 
شعرت بخيبة أمل بعدما استهل الفريق حملة 
الدفـــاع عن لقب الدوري املغربي هذا املوســـم 
باخلســـارة 1-3 أمـــام ضيفه الفتـــح الرباطي 

األحد املاضي. 
وحتوم الشـــكوك بقوة حول مشاركة وليد 
الكرتي مع الوداد فـــي املباراة، رغم انضمامه 
لقائمـــة الفريـــق بعد غيـــاب عـــن املالعب دام 
أســـبوعني بداعي اإلصابة، فيما يفتقد الفريق 
خدمات العبه أشـــرف بنشـــرقي لإليقاف عقب 

حصوله على اإلنذار الثاني.
ومن جانبه، يرغب احتاد اجلزائر في إعادة 
البسمة مجددا إلى وجوه اجلماهير اجلزائرية 
الغاضبـــة، عندمـــا يخـــرج ملالقـــاة مضيفـــه 
فيروفيارو دا بيرا الســـبت. وتشعر اجلماهير 
اجلزائرية بإحباط بالغ عقب املشاركة الكارثية 
ملنتخب بالدها بتصفيـــات كأس العالم، حيث 

تالشـــت آماله متاما في الصعـــود للمونديال، 
عقب خســـارته فـــي مباراتيـــه األخيرتني أمام 
نظيره الزامبي مطلع الشـــهر اجلاري. وميتلك 
احتـــاد اجلزائـــر احلظوظ األوفر فـــي التأهل 
للـــدور قبل النهائي في البطولـــة، بالنظر إلى 
الفـــارق الكبير بينه وبني نظيـــره املوزمبيقي 

على كافة املستويات.
وتصـــدر الفريق اجلزائري، الـــذي يتطلع 
للحصول على لقبه األول في املسابقة، ترتيب 
املجموعـــة الثانية برصيـــد 11 نقطة من ثالثة 
انتصارات وتعادلني وخســـارة وحيدة. ويأمل 
احتـــاد العاصمة، الذي صعد لنهائي نســـخة 
البطولـــة قبل عامـــني، في أن يصبـــح الفريق 
اجلزائـــري الرابع الذي ينضـــم لقائمة األندية 
املتوجـــة باللقـــب بعـــد ناديي وفاق ســـطيف 
وشـــبيبة القبائل اللذين ميلكان لقبني، وجاره 
اللدود مولودية اجلزائر احلاصل على البطولة 

مرة واحدة.
ومن ناحيته، اســـتفاد فيروفيارو من قرار 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أصدره 
في وقت سابق بتجميد نشاط الكرة السودانية 
بســـبب التدخـــل احلكومـــي، ليتأهـــل لـــدور 
الثمانيـــة للبطولة للمرة األولـــى في تاريخه، 
بعد حصوله علـــى املركز الثاني في املجموعة 
األولى، عقب حرمان فريقي املريخ والهالل من 

اللعب في اجلولة األخيرة باملجموعة.

تستأنف بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
ــــــد بعد توقف دام  القدم نشــــــاطها من جدي
أكثر من شــــــهرين، حيث تســــــتأنف الفرق 
ــــــة  ــــــألدوار اإلقصائي ــــــة ل ــــــة املتأهل الثماني
ــــــة حلمها فــــــي التتويج  للمســــــابقة القاري
باللقب املرموق املؤهل لبطولة كأس العالم 

لألندية التي ستقام باإلمارات.

اســــــتمرت عثرات رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم خيرالدين زطشي بشكل سّرع من 
وتيرة الســــــقوط نحو الهاوية، ولم يعد عامل اخلبرة والتجربة يبرر ســــــقطات الرجل، بعد 
ــــــي الفضائح في بيت االحتاد، وظهور مالمح ذهنية هاوية في تســــــيير أعلى الهيئات  توال
الكروية في البالد، وعدم التحكم في انســــــجام وتكامل مهام وصالحيات األعضاء الذين 

كشف بعضهم عن نوايا وأغراض ال متت للكرة املستديرة بصلة.

«األزمة املالية للنادي لها مخلفات ســـلبية على الالعبني وتعرقل خططنا، لكننا نحاول التركيز 

على املواجهات، ألن هذا هو الحل لإلبقاء على معنويات الالعبني مرتفعة}.

عصام الراقي 
العب فريق الرجاء البيضاوي املغربي

«طالبت مجلس االتحاد بإقرار عقوبات ضد أي ناد أو شـــخص في املنظومة الكروية املصرية، 

من أجل حماية الحكام الذين يهاجمون ويتم تحميلهم أخطاء غيرهم}.

عصام عبدالفتاح 
عضو مجلس إدارة احتاد الكرة املصري

خطوات واثقة

ملعب برج العرب ســـيكون مسرحا 

ملواجهـــة أخرى، حيث يســـتضيف 

لقاء أهلي طرابلـــس الليبي والنجم 

الساحلي التونسي 

◄

◄ اتفق االحتاد السعودي لكرة القدم مع 
املدرب األرجنتيني إدغاردو باوتزا لقيادة 

منتخبه ”األخضر“ نهائيات مونديال 
20187 في روسيا. وسيخلف باوتزا املدرب 

الهولندي بيرت فان مارفيك 
الذي انتهى عقده مع االحتاد 

السعودي مع انتهاء تصفيات 
آسيا املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم. وتأهلت السعودية 

إلى النهائيات مباشرة 
باحتاللها املركز الثاني 

في املجموعة الثانية 
خلف اليابان لتعود بعد 
غياب عن آخر نسختني. 

وباوتزا هو املدرب 
األرجنتيني الثالث الذي 

يشرف على السعودية.

◄ يبحث البريطاني لويس هاميلتون 
(مرسيدس) عن فوز ثالث على التوالي 
يبعده في صدارة ترتيب بطولة العالم 

للفورموال- 1، عن غرميه األملاني 
سيباستيان فيتل (فيراري) األحد في 

جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن املرحلة 
الرابعة عشرة. وتصدر هاميلتون ترتيب 

البطولة بفارق 3 نقاط عن فيتل، بفوزه 
في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة 

مونزا، وحلول سائق 
فيراري ثالثا. ويعد فيتل 

مرشحا قويا للتتويج 
بسباق متعرج وحار 

على حلبة مارينا 
باي، حيث توج 
أربع مرات في 

9 مشاركات 
أعوام 2011 

و2012 و2013 
و2015.

◄ أقال االحتاد اإلسباني للتنس بطلة 
وميبلدون السابقة كونشيتا مارتينيز 

من تدريب الفريقني املمثلني إلسبانيا في 
بطولتي كأس ديفيز وكأس االحتاد. وذكر 

مسؤولون من االحتاد أنه بعد اجتماع عقد 
في مدينة برشلونة، تقرر ”إنهاء عقد تولي 
كونشيتا مارتينيز تدريب فريقي إسبانيا 
بكأس ديفيز وكأس االحتاد.. 
لقد قدمت عمال رائعا خالل 
األعوام التي قضيتها في 

قيادة الفريقني، لكننا قررنا 
إجراء تغيير… وسنخوض 

حتديات جديدة في 
2018“. وخسر 

الفريق 
اإلسباني 
أمام نظيره 

الصربي 1-4 في دور 
الثمانية من بطولة كأس 

ديفيز للفرق في أبريل.

متفرقات

 سائق 
ويعد فيتل 

لتتويج 
 وحار

ينا 
ج 

ألندية 
طيف 
جاره 
طولة 

 قرار 
صدره 
دانية 
ـــدور 
ريخه، 
موعة 
ل من 

بكأس ديفيز وكأس
لقد قدمت عمال رائ
قض األعوام التي
قيادة الفريقني، ل
إجراء تغيير… وس
حتديات
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يفتتــــح أتلتيكو مدريــــد العريق  } مدريــد – 
”وانــــدا  اجلديــــد  ملعبــــه  علــــى  مشــــاركاته 
الســــبت ضد ملقة في املرحلة  متروبوليتانو“ 
الرابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم، التي 
تشــــهد رحلة صعبة لريال مدريد حامل اللقب 

ومحاولة برشلونة لالبتعاد في الصدارة. 
بعــــد خمســــني ســــنة أمضاها فــــي ملعبه 
الرمز ”فيســــنتي كالديرون“، على ضفاف نهر 
مانتساناريس، انتقل فريق األحياء اجلنوبية 
إلى مســــتطيل جديد يبعد نحو 8 كيلومترات 
لغرميــــه  التابــــع  فالديبيبــــاس  مركــــز  عــــن 
ريال مدريــــد على مقربة من مطــــار باراخاس 

الدولي.
وبنــــي امللعب اجلديــــد الذي يتســــع لـ68 
ألف متفرج بدءا من أســــاس ملعب ”ال بينيتا“ 
الذي كان سيصبح امللعب األوملبي لو حصلت 

مدريد على شرف استضافة أوملبياد 2020. 
واستثمر أتلتيكو 300 مليون يورو في هذا 
املشــــروع الضخم الذي ســــيبصر النور. لكن 
يبقى الســــؤال عما إذا كان هذا امللعب سيوفر 
األجــــواء الصاخبــــة واحلماســــية املتواجدة 
ســــابقا في ”فيســــنتي كالديرون“، في حني أن 
الوصــــول إلى امللعب قد يعقد حياة اجلماهير 

ألن الطرق املعّدة غير كافية.
أتلتيكــــو األرجنتيني دييغو  ووعد مدرب 
ســــيميوني قائال ”سيعشــــقون هــــذا امللعب، 
هو جميل ويشــــعرهم بالقــــّوة، وعندما نعرف 
جماهيــــر أتليتيكو مدريد ندرك أنها ســــتكون 

قوة ضغط“. 
ويســــتعيد الفريــــق مهاجمــــه الفرنســــي 
أنطــــوان غريزمان بعد انتهــــاء عقوبة إيقافه 
ملباراتني. ولم يهز الفرنسي الشباك ضد روما 
اإليطالي في دوري أبطال أوروبا (0-0)، وهو 
ينوي أن يكتب اســــمه كاول مسجل في تاريخ 

امللعب اجلديد.

 بداية نارية

ســــيكون برشــــلونة املتصدر قــــادرا على 
االبتعــــاد مؤقتــــا فــــي الصــــدارة عندما يحل 
الســــبت على خيتافي العاشــــر فــــي الترتيب. 
وبعد فترة انتقاالت مخيبة، خصوصا برحيل 

مهاجمــــه البرازيلي نيمار إلى باريس ســــان 
جرمان الفرنســــي، وفشــــل التعاقــــد مع العب 
الوســــط البرازيلــــي كوتينيــــو مــــن ليفربول 
اإلنكليــــزي وحملــــة االنتقــــادات التــــي طالت 
إدارته، عرف الفريق الكاتالوني بداية موســــم 
رائعــــة. صحيــــح أن انتصاراتــــه الثالثة على 
ريــــال بيتيس وأالفيس وإســــبانيول قد تكون 
متوقعــــة في الدوري، إال أن عرضه الرائع ضد 
يوفنتــــوس اإليطالي (3-0) في دوري األبطال، 
سرق األنظار خصوصا في ظل تألق أسطورته 

األرجنتينية ليونيل ميسي.
وسجل العبو املدرب إرنستو فالفيردي 12 
هدفا دون أن تهتز شباكهم في أربع مباريات. 
وســــتكون الفرصة متاحة لبرشلونة في خلق 
فــــارق كبير في الصدارة، خصوصا مع غرميه 
ريال، إذ يخوض مباريات ســــهلة مع خيتافي، 

جيرونا، إيبار والس باملاس. 
وقال فالفيــــردي ”يجب ان نبقى متفائلني، 
مــــن األفضــــل االعتقــــاد بأن األمور ســــتجري 
بشــــكل جيد. لكن داخل الفريق، يجب أن نبقى 
هادئــــني ألننا ندرك بأن األمــــور صعبة“. وقد 

يريــــح فالفيــــردي البعض من العبيــــه، ورمبا 
يشــــرك مجددا في التشكيلة األساسية جناحه 
الفرنســــي الشــــاب عثمــــان دميبيلــــي املنتقل 

بصفقة قياسية من بوروسيا دورمتوند.

 وقف النزيف

يحّل ريال مدريد على ريال سوسييداد في 
رحلــــة صعبة إلى إقليم الباســــك بعد تعادلني 
أمام فالنســــيا وليفانتي وضعــــاه على بعد 4 

نقاط من برشلونة وسوسييداد املتصدرين. 
وســــيكون ريــــال محرومــــا مــــن مهاجمه 
الفرنســــي كــــرمي بنزميــــة املصــــاب وظهيره 
البرازيلــــي مارســــيلو املوقــــوف، وخصوصا 
هدافه وجنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الــــذي تنتهي عقوبة إيقافــــه خلمس مباريات 
بعد مواجهة سوســــييداد وذلك لدفعه احلكم 

خالل ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة. 
وقــــاد رونالدو، أفضــــل العب فــــي العالم 
أربع مرات، فريقه إلى فوز ســــهل على ضيفه 
إبويل نيقوســــيا القبرصــــي (3-0) في أبطال 

أوروبا حيث يدافع عن لقبيه األخيرين، عندما 
سجل هدفني رفعا رصيده إلى 107 أهداف في 

املسابقة القارية األولى (رقم قياسي).
وفي ظـــل غيابات الفريـــق األبيض، يعّول 
مدربه الفرنســـي زين الدين زيدان على اجلناح 
الويلـــزي غاريـــث بيل املتألق عـــادة في ملعب 
”إنويتا“ (5 أهداف منذ 2014) ”بالتأكيد سيكون 
هاما هذا املوســـم“. وجنح ريال بالتسجيل في 
آخر 72 مباراة في جميع املســـابقات، واقترب 
من رقـــم نادي ســـانتوس البرازيلـــي في أيام 
أســـطورته بيليه الذي سجل في 73 مباراة (74 
حسب بعض املراجع) متتالية بني 1961 و1963.
ومدد صانع العاب ريال مدريد فرانشيسكو 
رومـــان أالركون ســـواريز ”إيســـكو“ عقده مع 
النـــادي امللكي ملـــدة أربعـــة مواســـم جديدة. 
وأوضـــح بيـــان لنادي ريـــال مدريـــد أن العقد 
اجلديـــد إليســـكو (25 عاما) ســـينتهي في ”30 

يونيو 2022“. 
وتألـــق إيســـكو (21 مباراة دولية) بشـــكل 
الفت مطلع ســـبتمبر احلالي مع منتخب بالده 
بتســـجيله ثنائية في مرمى إيطاليا (3-0) في 
التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال روســـيا 
2018، ووضعه على مشـــارف النهائيات. وكان 
إيســـكو صـــّرح عقب الفـــوز علـــى يوفنتوس 
اإليطالـــي في املباراة النهائية ملســـابقة أبطال 
أوروبـــا أن ”ليس هناك مـــكان أفضل من ريال 

مدريد للعب كرة القدم“.
وتّوج إيســـكو مع النادي امللكي على مدى 
4 أعـــوام لعبها في صفوفه حتـــى اآلن بثالثة 
ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا ومثلها 
في مسابقة الكأس السوبر األوروبية، وبلقبني 
في مونديـــال األندية، ولقب واحـــد في كل من 
الـــدوري اإلســـباني وكأس إســـبانيا والكأس 

السوبر اإلسبانية. 
ويحـــل إشـــبيلية الثالـــث (7 نقـــاط) على 
جيرونـــا بعد عودته بنقطـــة التعادل من أرض 

ليفربول اإلنكليزي (2-2) في دوري األبطال. 
ويلعـــب اجلمعـــة إيبـــار مـــع ليغانيـــس، 
الســـبت ليفانتي مع فالنســـيا، ريـــال بيتيس 
مـــع ديبورتيفو الكورونيا، األحـــد أالفيس مع 
فياريال، الس باملاس مع أتلتيك بلباو، واالثنني 

إسبانيول مع سلتا فيغو.

}  لنــدن – وجــــه االحتــــاد األوروبــــي لكــــرة 
اتهامات ضد ناديي أرســــنال  القدم ”يويفــــا“ 
اإلنكليزي وكولن األملانــــي إثر حالة الفوضى 
التي أثارها مشجعون وتسببت في تأخر بدء 
مباراة الفريقني ملدة نحو ســــاعة، في اجلولة 
األولى من مباريــــات دور املجموعات ببطولة 

الدوري األوروبي. 
وكان نحــــو 20 ألــــف مشــــجع لكولــــن قد 
توافــــدوا إلى ملعب اإلمارات، معقل أرســــنال 
في شمال العاصمة البريطانية لندن، وهو ما 
يفوق بكثير عدد التذاكر املخصصة ملشــــجعي 
الفريــــق الضيف، والبالغ ثالثــــة آالف تذكرة. 
وحاول البعض من املشــــجعني اقتحام امللعب 
وجــــرى احتجــــاز عــــدد منهم من قبل شــــرطة 
مكافحة الشــــغب التي حاولت الســــيطرة على 

املوقف.
وحتدثــــت تقاريــــر أيضا عن اشــــتباكات 
بــــني مشــــجعني لكولــــن ورجــــال أمــــن داخل 
امللعــــب خالل محاولة الدخــــول إلى املدرجات 
قبل املباراة، التي انتهت بفوز أرســــنال 1-3. 
ولدى بــــدء إجراءات تأديبية بحــــق الناديني، 
ذكر اليويفا أن كولــــن يواجه اتهامات تتعلق 
باضطرابات أثارها احلشد اجلماهيري وكذلك 
إطالق مشجعيه األلعاب النارية داخل امللعب 
وإلقــــاء املقذوفات إلى أرضية امللعب وإحداث 
أضرار. أما أرســــنال فيواجه اتهامات تتعلق 
بغلق املمرات املؤدية إلى مدرجات مشــــجعي 

الفريق الضيف.
وســــتنظر جلنــــة االنضبــــاط والقيــــم في 

اليويفا، القضية اخلميس املقبل. 
وجاء ذلك بعد أن أعلن نادي أرســــنال أنه 
لبحث تداعيات  بدأ عملية ”مراجعة شــــاملة“ 
حالــــة الفوضــــى التــــي ألقــــت بظاللهــــا على 

املباراة. 
وذكر أرسنال في بيان أن النادي عمل إلى 
جانب الشرطة ومســــؤولي االحتاد األوروبي 
واتخذ في الســــاعات القليلة  للعبة ”يويفــــا“ 

الســــابقة للمباراة ”خطوات واسعة“ ملنع بيع 
التذاكر إلى مشجعي الفريق الضيف. وأضاف 
”إصدار ثالثة أالف تذكرة ملشــــجعي كولن كان 
يتماشى والقواعد التنافسية، ولكن اتضح أن 
عددا أكبــــر بكثير من املشــــجعني وصلوا إلى 
امللعب، وهو ما تسبب في ازدحام واضطراب 

كبيرين خارج امللعب قبل بدء املباراة“.
وتابع النادي أن العديد من التذاكر بيعت 
بالســــوق الســــوداء ”وهو أمر مخّيب لألمال 
بشدة“. وذكر أرســــنال ”بدأنا مراجعة شاملة 
للظــــروف احمليطــــة باملباراة وســــنعمل على 
ضمــــان تعلــــم أي دروس مما حــــدث، من أجل 

املستقبل“.
ومن جانبه، قال الفرنســــي آرســــني فينغر 
املديــــر الفنــــي ألرســــنال عقــــب املبــــاراة ”هم 
(اليويفــــا) فقط يعرفون احلقائــــق لتحليل ما 
حدث. عليهــــم بالتأكيد التحقيق للتوصل إلى 

حقيقة ما حدث“. 
وأشار فينغر إلى أنه لم يكن يستبعد إلغاء 
املباراة ألســــباب أمنية، وصرح قائال ”نعيش 
في مجتمع آمن بنســــبة 100 باملئة، وأعتقدت 
أنهم لن يخاطروا بإقامة املباراة، عندما رأيت 

صور األحداث حول امللعب“. 

وأضاف ”لكن علّي أن أقول إن مشــــجعينا 
تعاملوا مع املوقف جيــــدا وهو ما منع تفاقم 
الوضــــع�. ولم يصدر نادي كولن بيانا بشــــأن 
األحــــداث، لكــــن يورغ شــــماتكه مديــــر الكرة 
بالنــــادي صــــرح قائــــال ”نحــــن بحاجــــة إلى 
توضيــــح ما حــــدث بدقــــة“، بينما قــــال بيتر 
شتوغر املدير الفني لكولن إنه ال يريد التعليق 

على اجلماهير.
وعزا مدرب أرســــنال، فينغر، أسباب تدفق 
املشــــجعني األملان بهذا الكم الكبير إلى عودة 
فريقهم إلى املســــابقة األوروبية ألول مرة منذ 

25 عاما. 
عــــدد  البريطانيــــة  الصحافــــة  وقــــّدرت 
املشــــجعني املرافقــــني لكولــــن بنحــــو 20 ألفا، 
بينما تقتصر حصتــــه احلقيقية في املدرجات 
على ثالثة آالف فقط حســــب ترتيبات االحتاد 
األوروبــــي للعبة، لكــــن كثيرين من احلاضرين 
اســــتطاعوا التســــلل بني مشــــجعي أرســــنال 
مــــا أدى إلى خطــــر وجود عدد أكثــــر من قدرة 

االستيعاب للملعب. 
خمســــة  اإلنكليزيــــة  الشــــرطة  وأوقفــــت 
أشــــخاص، وأكــــدت أنها عملت علــــى معاجلة 
محــــاوالت ”اإلخــــالل بالنظــــام العــــام“ داخل 

امللعب، فيما أظهر مقطع فيديو التقطه مشجع 
اشــــتباكات في املدّرجات. وأشــــارت وســــائل 
إعالم إلى أن كولن قــــد يتعرض لعقوبة تصل 
إلى غرامة مالية كبيرة أو اللعب دون جمهور، 
فــــي الوقت الذي يحقق أرســــنال فــــي الواقعة 

أيضا ملعرفة ما حدث. 
ونقلت الصحيفة بيانا رسميا عن االحتاد 
األوروبــــي يقــــول فيــــه إنه ”قرر فتــــح حتقيق 
بشأن األحداث التي دارت، وتوصل إلى اتهام 
الفريقني بالتهم املذكورة أعاله، كما أن العقوبة 

النهائية ستصدر في 21 سبتمبر املقبل“. 
وتأخر انطالق املباراة ساعة كاملة، بسبب 
حضــــور 20 ألفا من جماهيــــر الفريق األملاني 
إلــــى لندن، رغم تخصيــــص 3 آالف تذكرة فقط 
لهم، وذلك في أول مشاركة أوروبية لكولن منذ 
25 عامــــا، حيث اندلعت اشــــتباكات في محيط 

ملعب اإلمارات. 
ومن املرّجــــح أن يفتح االحتــــاد األوروبي 
حتقيقا على خلفية الصور التي أظهرت أقلية 
من األملــــان تعتدي على املشــــرفني على ملعب 
اإلمــــارات. وقــــال حــــارس كولن تيمــــو هورن 
”املشــــجعون الذيــــن قاموا مبثل هــــذه األعمال 

يسيئون إلى النادي“.

االتحاد األوروبي يدرس معاقبة أرسنال وكولن
[ اليويفا يوجه اتهامات خطيرة للفرقين بعد الفوضى في مباراة الدوري األوروبي

ــــــدرس االحتــــــاد األوروبي لكــــــرة القدم،  ي
معاقبة ناديي أرســــــنال اإلنكليزي وكولن 
والفوضى  الشــــــغب  أحداث  األملاني، بعد 
التي جرت في مباراة الفريقني، في اليوروبا 
ليغ. ووجه اليويفا اتهامات جلمهور كولن، 
تخــــــص إثارة الشــــــغب، والتدمير املتعمد، 
ــــــة، بينما اتهم  واســــــتخدام األلعاب الناري

أرسنال بغلق الساللم املؤدية للملعب.

رياضة
23 السبت 2017/09/16 - السنة 40 العدد 10753

{قضيت 9 ســـنوات في ريال مدريد، وهو أفضل فريق فـــي العالم، أحاول أن أكون دائما في أتم 

جاهزية، حتى أصل ألعلى مستوى.. حلمي هو البقاء مع الفريق، واالعتزال هنا}.

كرمي بنزمية
العب ريال مدريد اإلسباني

{قررنا النهوض وكانت البداية أمام بورنموث. تشيلسي يمتلك نفس الغاية ويرغب في تحقيق 

االنتصار للمنافسة على لقب الدوري، لكني أشعر بأننا نمتلك فرصة أكبر للفوز}.

بيتر تشيك
حارس مرمى فريق أرسنال اإلنكليزي

وقفة حازمة

كولن قد يتعرض لعقوبة تصل إلى 

غرامـــة مالية كبيـــرة أو اللعب دون 

جمهـــور، فـــي الوقـــت الـــذي يحقق 

أرسنال في الواقعة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ أن عملية سحب قرعة نهائيات 

كأس العالم 2018 في روسيا والمقررة 
في األول من ديسمبر المقبل في 

موسكو، ستتم على أساس تصنيف فيفا 
لشهر أكتوبر المقبل.

◄ مّدد المهاجم مامي ضيوف تعاقده 
مع فريقه ستوك سيتي المنافس في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 

لثالث سنوات ويقول إنه يتطلع 
لمساعدة فريقه على الحصول على مركز 

متقّدم بين فرق البطولة والفوز بأحد 
األلقاب أيضا.

◄ بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 
برشلونة المنافس في الدوري اإلسباني 

في استرضاء مشجعي فريقه باإلعالن 
عن أنه تم بالفعل تمديد التعاقد مع نجم 

الفريق ليونيل ميسي لخمسة أعوام، 
قائال إن والد الالعب هو من وّقع على 

التمديد.

◄ أعلن اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ 
األلماني، نهاية األزمة مع الفرنسي 

فرانك ريبيري. ونشبت أزمة بين 
أنشيلوتي وريبيري، خالل مواجهة 

أندرلخت البلجيكي، حيث ألقى ريبيري 
قميصه غاضبا أثناء خروجه، تعبيرا عن 

عدم رضاه على قرار المدرب اإليطالي.

◄ سجل سائق ريد بول-تاغ هيوير 
األسترالي دانييل ريكياردو زمنا قياسيا 

جديدا لحلبة مارينا باي، في طريقه 
لتحقيق أسرع لفة خالل جولة التجارب 

الحرة األولى لجائزة سنغافورة الكبرى، 
المرحلة الـ14 من بطولة العالم لسباقات 

الفورموال- 1.

باختصار

 صانع األفراح

أتلتيكو يفتتح ملعبه الجديد ورحلة صعبة لريال مدريد في الدوري اإلسباني

مورينيو يوجه 

بوصلته نحو مولر

} لنــدن – أكــــدت تقارير صحافيــــة إنكليزية، 
أن البرتغالي جوزيــــه مورينيو، المدير الفني 
لمانشســــتر يونايتد، يسعى إلى ضم توماس 
مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، الصيف المقبل. 
وقالت صحيفــــة ذا صــــن البريطانية، أن 
مولر وافق بشــــكل مبدئي على خوض تجربة 
جديــــدة فــــي البريميرليــــغ، بحســــب مصادر 
مقربة منه. ومن المتوقع أن يشــــتعل الصراع 
علــــى مولر، نظرا الهتمــــام العديد من األندية 
األوروبية الكبرى به، وعلى رأسها: يوفنتوس 
وليفربول وتشيلســــي وأرســــنال، إلى جانب 

اليونايتد.
ونشــــبت أزمة مؤخــــرا بين النجــــم مولر 
واإليطالــــي كارلــــو أنشــــيلوتي، المدير الفني 
للبافــــاري؛ بســــبب قلــــة مشــــاركات الالعــــب 

األلماني الدولي. 
وال تعــــد هــــذه المرة األولــــى التي يحاول 
فيها المدرب مورينيو التعاقد مع مولر، حيث 
حاول ضمــــه خالل فترة االنتقاالت الشــــتوية 
الماضية، لكــــن إدارة النادي البافاري رفضت 

مناقشة األمر من األساس.
وســــبق أن صرح مولر منذ أيام قليلة بأنه 
رفــــض االنتقــــال إلى مانشســــتر يونايتد منذ 

عامين، مفضال البقاء في ألمانيا. 
وعلى الرغم من تفكير إدارة بايرن ميونيخ 
في اإلطاحة بكارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم 
الجــــاري من أجل التعاقد مع مدرب هوفنهايم 
جوليان ناجيلسمان، فإن ذلك ال يمنع مولر من 
التفكيــــر بالرحيل إلى الدوري اإلنكليزي، على 

أن يكون مانشستر يونايتد وجهته المقبلة.

ألكاسير يشعل الصراع 

بني إنتر ميالن ونابولي
يتابـــع ناديا إنتر ميـــالن ونابولي  } رومــا – 
اإليطاليان، مهاجم برشـــلونة، باكو ألكاســـير 
بهـــدف التعاقـــد معه خـــالل ســـوق االنتقاالت 

الشتوية القادمة. 
إرنســـتو  البارســـا،  مـــدرب  يعتبـــر  وال 
فالفيردي، المهاجم اإلســـباني، ألكاسير، ضمن 
خططه، حيث شارك في لقاء واحد هذا الموسم، 
لتعويـــض غيـــاب لويـــس ســـواريز لإلصابة. 
ومثلمـــا كان الحـــال في الموســـم الماضي مع 
لويـــس إنريكـــي، يجلس ألكاســـير على مقاعد 
البـــدالء، إضافة إلـــى أنه لم يقـــدم األداء الذي 

يستدعي اإلبقاء عليه، حتى اآلن.
وقالت وســـائل إعالم إسبانية إن برشلونة 
ســـيكون مســـتعدا لقبول عـــروض بخصوص 
ألكاســـير، بشـــرط أن تكون أفضل من تلك التي 

وصلته خالل هذا الصيف. 
وأضافت أنه إذا واصل ألكاســـير الجلوس 
بديال، فـــإن اإلنتر ونابولي سيســـتغالن األمر 
للتقدم بســـعر جيد. وكان ألكاسير قد انضم في 
صيف 2016 إلى برشـــلونة، قادما من فالنسيا، 

في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.



} واشــنطن – عـــاد وزير الخزانـــة األميركية 
ســـتيفن منوتشين إلى دائرة الضوء الخميس 
الماضي، بعد تقارير أفادت أنه طلب استخدام 
طائرة عســـكرية هذا الصيف مـــن أجل قضاء 

شهر العسل مع زوجته في أوروبا.
وفيما نفى منوتشين أنه سعى إلى تحميل 
الحكومـــة نفقات ســـفره الشـــخصي قائال إن 
القصـــة جرى ”تحويرها“، فإن األنباء ســـببت 
إحراجـــا جديـــدا للوزيـــر الثري والمســـتثمر 

السابق وأحد أقطاب هوليوود.
وكانـــت زوجتـــه الممثلـــة لويـــز لينتـــون 
اعتـــذرت مؤخرا عـــن مهاجمتها امـــرأة على 
انتقدتهـــا  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
لترويجهـــا عالمـــات تجارية فاخـــرة في عالم 
األزياء كانت ترتديها خالل جولة رســـمية مع 

منوتشين.

األربعاء  وذكرت قناة ”إيه بي ســـي نيوز“ 
الماضي أن منوتشـــين طلب استخدام طائرة 
تابعـــة لســـالح الجـــو األميركي تبلـــغ نفقات 
تشـــغيلها 25 ألف دوالر في الساعة، لنقله مع 
زوجته لقضاء شـــهل عســـلهما بين أسكتلندا 
وفرنســـا وإيطاليا بعـــد زفافهما الذي حضره 
الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب خالل 

الصيف الماضي.
لكـــن منوتشـــين فـــي نهايـــة المطـــاف لم 
يســـتخدم الطائرة، وشـــدد الخميـــس على أن 
وزارة الخزانة تقدمت بالطلب باعتباره خيارا 
يســـمح له بإرســـال وتلقي معلومات حساسة 

متعلقة باألمن القومي خالل سفره.
وقـــال خالل مناســـبة مـــن تنظيم نشـــرة 
بوليتيكو في واشـــنطن ”إنني أخصص ربما 
خمســـين بالمئـــة من وقتـــي لمســـائل األمن 

القومـــي“، بمـــا في ذلك قضايـــا تخص كوريا 
الشمالية وإيران.

وتابع ”في ذلـــك الوقت أراد طاقمي التأكد 
من أنني أســـتطيع الوصول علـــى الدوام إلى 

اتصاالت ومعلومات آمنة“.
وقـــال منوتشـــين إن الطائرة العســـكرية 
كانت ستستخدم ”كمكتب متنقل“، لكن الطلب 

تم سحبه عند توافر خيار آخر.
وأضـــاف ”دعونـــي أضـــع األمور في 
نصابها الصحيح، الحكومة لم تدفع أبدا 

نفقات أي من رحالتي الخاصة“.
ومنوتشـــين هو مدير تنفيذي سابق 

في غولدمان ســـاكس ومنتج هوليوودي 
ومصرفي، وهو أحد المسؤولين األثرياء 
فـــي إدارة ترامب، وتقدر مجلة فورتشـــن 

ثروته بـ500 مليون دوالر.
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} جاوة (إندونيســيا) – تقـــوم فتيات يرتدين 
قماصين بأكمـــام طويلة وأغطيـــة رأس، هن 
أعضاء فرقة فويس بايســـبروت اإلندونيسي 
الميتـــال،  لموســـيقى  الغنائـــي  النســـائي 

باالستعداد للعزف غير مباليات بالحرارة.
وتصيح المغنية الرئيســـية فيردا كورنيا 
لمجموعة الفتيات، تجمعن أمام سوق تجاري 
فـــي منطقة قـــاروت بإقليـــم جـــاوة الغربية 
المحافظ بصـــورة كبيرة، قبل أن تبدأ العزف 
على آلة الغيتار ”هل أنتن مستعدات؟ تبدون 

على ما يرام“.
وتقـــول الفتيـــات وهـــن عازفـــة الغيتار 
والمغنيـــة كورنيـــا وعازفـــة الدرامـــز ايوس 
ويـــدي  القيثـــارة  وعازفـــة  ايســـاه  ســـيتي 
صغيرات  فتيـــات  وجميعهـــن  راحماواتـــي، 
بالمدارس الثانوية، إنهن يردن إلهام أقرانهن 
صغيرات السن وتحطيم الصور النمطية لدى 
الكثيرين في الغرب حول الفتيات المسلمات 

المحجبات.
وقالـــت كورنيـــا (17 عامـــا) بعـــد انتهاء 
العـــزف ”نريـــد أن نظهر أن الفتيـــات الالتي 
يرتدين الحجاب لســـن مظلومـــات“، مضيفة 
”نريد أن نظهر أنه رغم أننا نعزف موســـيقى 
الميتـــال، ال نتخلى عن هويتنـــا والتزاماتنا 

كمسلمات“.
وال تعد الفـــرق النســـائية الغنائية بأمر 
جديد في إندونيســـيا، أكبر دولة إسالمية في 
العالـــم، ولكن عادة ما ترتـــدي الفتيات أزياء 
غربية. وكان فريق دارا بوســـبيتا لموسيقى 
الروك، المؤلف من ثالث فتيات، الذي اشتهر 
فـــي ســـتينات القـــرن الماضي، قـــد تعرض 

لضغوط من سوكارنو رئيس البالد حينذاك، 
الـــذي اعتبر الموســـيقى الغربيـــة لها تأثير 

سيء.
ويقول المراقب الثقافي حكمت دارماوان 
إن إندونيســـيا دائمـــا ما كانت مقـــرا لثقافة 
الميتال المزدهرة، مشـــيرا إلى أن ”موسيقى 
الشـــباب  لتمـــرد  متنفســـا  كانـــت  الـــروك 
اإلندونيسي في مواجهة األنظمة االستبدادية 

السابقة في البالد“.
وقالـــت عازفـــة الدرامـــز ايـــوس ”بدأنا 
عـــزف غيتـــار ســـماعي والدرامز مـــن الفرقة 
الموســـيقية بالمدرســـة“. وأضافت ”لم تكن 
هنـــاك آالت إلكترونية“، موضحـــة ”بعد ذلك 
قامت المدرسة بشـــراء مجموعة من الدرامز، 

ولكني بكيت ألنني لم أستطع استخدامها“.
الموســـيقى  لنـــوع  اختيارهـــن  وواجـــه 
معارضـــة مـــن أفـــراد أســـرهن والمعلميـــن 
والجيـــران، الذين تربـــط آراؤهـــم التقليدية 
األخالقـــي  باالنحـــالل  الـــروك  موســـيقى 

والمخدرات وممارسة الجنس.
وقالـــت كورنيـــا ”يقولـــون إن موســـيقى 
الميتـــال ليســـت للفتيات المســـلمات وإنها 
موســـيقى شـــيطانية“. وأضافـــت ”جيراننا 
كان يظهـــر علـــى وجوههم العبـــوس عندما 
يشـــاهدوننا ونحن نحمل آالت الغيتار، ولكن 
ذلك لـــم يضايقنا ألننا نســـتمتع بما نفعله“. 
ولكن المواقف تتغير، حيث أن أســـر الفتيات 
لم تعد معارضة الختيارهن عزف الموسيقى. 

وقالت ”يقولون اآلن إنهم فخورون بنا“.
وتغنـــي الفرقـــة، التـــي يعنـــي اســـمها 
”الضوضاء“ أغاني بشـــأن قضايا اجتماعية 

وبيئيـــة، وتبتعـــد عـــن أن تتطـــرق األغاني 
لرسائل دينية.

وقالـــت كورنيـــا ”نحـــن فرقـــة أفرادهـــا 
مسلمون، ولكننا لسنا فرقة ميتال إسالمية“.

وأشارت كورنيا إلى أنه تمت دعوة الفرقة 
لتقديم أغان مـــن خالل التلفزيـــون المحلي، 
وتمكنـــت من جذب مجموعة مـــن المعجبين، 
مؤكـــدة الفرقة حظيـــت باإلشـــادة ليس فقط 

لكســـر فناناتهـــا للصـــورة النمطيـــة لفريق 
الميتال، ولكن أيضا لشجاعتهن الموسيقية.

ومـــن المقـــرر أن تصـــدر الفرقـــة ألبوما 
غنائيا مستقال في وقت الحق من هذا العام.

فرقة ميتال للفتيات اإلندونيســــــيات احملجبات تريد إلهام أقرانهن األصغر سنا وحتطيم 
الصــــــور النمطية لدى الكثيرين في الغرب حول الفتيات املســــــلمات احملجبات، مقدمات 

ألغان تهم قضايا اجتماعية وبيئية.

التحدي يبدأ من هنا

طائرة عسكرية لرحلة شهر عسل وزير أميركي

} القاهرة – بدأت الفنانة المصرية ياســـمين 
رئيس تصوير المشـــاهد األولى من مسلسل 

”أنا شهيرة.. أنا الخائن“.
ومـــن المقـــرر أن يتكـــون المسلســـل من 
جزأيـــن، كل واحد منهمـــا يتأّلف من 30 حلقة 
يقدم القصة نفســـها من وجهـــة نظر مختلفة 
عن األخرى، لتكون هذه هي المرة األولى التي 

م فيها مسلسل عربي بهذه الطريقة. ُيقدَّ
وسيتولى أحمد مدحت في تعاونه الثاني 
مع The Producers بعد ظرف أســـود، إخراج 

العمل.

وكانت شركتا إنتاج الفيلم، قد كشفتا عن 
الشـــخصيات الرئيســـية التي تجسد أبطال 
المسلســـل، لتكون ياســـمين رئيس بطلة أنا 
شـــهيرة، فيما يقوم الفنان القدير أحمد فؤاد 
ســـليم بـــدور والدهـــا مدحـــت عبدالرحمن، 
وتؤدي حنان ســـليمان دور األم وياســـر علي 
ماهـــر دور الخال، وســـوف ُتعلن الشـــركتان 
قريبا عن النجم الذي يؤدي شـــخصية رؤوف 

(الخائن).
ويعد مسلسل ”أنا شـــهيرة وأنا الخائن“ 
رواية من جزأين مقتبســـة عن أحداث حقيقية 

ســـجلتها الكاتبـــة نـــور عبدالمجيد، وقد 
صـــدرت عـــن الـــدار المصريـــة اللبنانية 

على كتابيـــن في عـــام 2013، تحكي الكاتبة 
من خاللها على لســـان بطلي القصة شـــهيرة 
ورؤوف حكايتهما مـــن وجهة نظر كل منهما 

بشكل منفصل بالكتابين.
ويقدم الكتاب األول القصة كما عاشـــتها 
شـــهيرة، ويقـــدم الثاني وجهة نظـــر رؤوف، 
الذي يتخذ مـــن الخيانة الزوجيـــة واالنتقام 
بطـــال رئيســـيا فـــي الحكايـــة، فبعـــد أن قام 
بخيانة شهيرة تقرر االنتقام بنفس الطريقة.

ياسمين رئيس بطلة في مسلسل عن الخيانة

} ومن كوابـــح الكتابة والنتـــاج اإلبداعي 
الصـــرف، هو أنك في اللحظـــة التي تقنص 
فيها ملعة أو ثيمة صاحلة مدهشـــة كي تبني 
فوقها قصة أو بعض رواية أو باب قصيدة، 
فإن زائرا ثقيال ســـينزل فوق مائدة الكتابة، 
فيجعلـــك نكدا ســـاكتا زارعـــا مرفقيك على 
سياج الطاولة، ومستعمال أصابعك العشرة 
في تشـــبيك فـــروة رأســـك ونتـــف فوائض 
حليتك، فتصيـــر مثل عصـــف يابس تذروه 

ريح احلروف وتتراكلُه زحام األفكار.
في هـــذه احلال التي حرنت فوق ســـقم 
الســـؤال، سيكون عليك أن تصير مثل أرض 
تدور حول نفســـها، وسوف تتنوع وتتقسم 
زوايا نظرك وسيتيســـر حتـــت ميينك أثاث 
حيـــوي وملعات كثيرات ســـينبني على تلها 

العالي نصك املشتهى.
مفردة النـــص هنا هي مفـــردة مخادعة 
ومواربة ومفتوحة وحمالة وجوه وتفاسير 
غيـــر منتهيـــة، واحلق هـــو أننـــي غالبا ما 
أســـتغيث بها في عملية ممنهجة ومتعمدة 
إلحـــداث خلل مؤقت في منظومة االســـتالم 
التـــي يحملهـــا مخ القـــارئ، بغية ســـحله 
إلـــى نهاية القـــراءة ومن ثم قصفه بســـطر 
أخير يســـمى ســـطر الزبدة الذي يسبب له 
دهشـــة إيجابية، فتخف درجـــة كراهيته لي 
ورمبا ســـيبوس يده وجها وقفـــا ألنني قد 
أوصلته غامنا بعض طعم النهاية السعيدة، 
والســـعادة هنا هي تلك املتولـــدة عن قراءة 
القصـــة وليســـت أختها املشـــهورة البليدة 
التي تشـــرح لـــك مبلل عظيم جنـــاح البطل 
فـــي الهـــروب من الســـجن املشـــتولة ببابه 
امرأة هائلة ذبلت رموشـــها من خرير الدمع 

وسواخن الهجر وطواحني الفراق.
وهكـــذا كما تـــرون وتقـــرأون، فإنني لم 
أجنـــح بعد في خلـــق بؤرة مركزيـــة تلتقي 
بفمهـــا نهايـــات احلبال، لكنني ســـأواصل 
دّق الصـــور على حوائط الكتابـــة، ثم القفز 
نحـــو عّجانـــة احلروف وتلبيـــس هذا بذاك 
وذاك بهذا، وكان علـــيَّ اآلن أال أكرر اجلملة 
الفائتة ألن معنى هـــذا بذاك هو متام معنى 
ذاك بهذا، وفي هذه اللحظة القائمة سيكون 
مبستطاعي أن أشم ريح غضبكم وكراهيتكم 
وهي تســـفي عند أعتابي، لكنني ال أشـــعر 
بالقهـــر أو احليف فاحلق حقكـــم ولو كنت 
مكانكـــم لتركت فورا قراءة املكتوب، وذهبت 
مذهب نصف اخلســـران وانتقيت لي شاشة 
كرة أو لعبة سياســـة وســـائس، أو شريطا 
سينمائيا عتيقا، أو الرحيل إلى بيت الشعر 
وقتل أول املساء بعذاب اإلنصات إلى شاعرة 
تقبض بيمينها على مايكرفون ضخم يشبه 
مخروط مثلجات لذيذ. تلك كانت واحدة من 
طرقي الشيطانية في رص احلروف وتدويخ 
الطيـــر وتنطيق اخلـــروف، وفي ذلك حتفيز 
لدماغـــي بوصفـــي كاتب النص، وتســـييل 
لدماء مخك املتكلس الكســـول بوصفك قارئا 
عزيـــزا حتى لو قتلتنـــي بتنبلتك وانتظارك 

آخر ناقوط القصة العظيمة.

صباح العرب

تطريز القص 
وموت النص

فرقة المحجبات الغنائية تكسر الصورة النمطية في أكبر بلد إسالمي

} ماساتشوستس (الواليات المتحدة) – كرمت 
جوائز آي.جي (نوبل الساخرة)، علماء فضلوا 
ســـبر غور أســـئلة عميقة تتعلق بما إذا كانت 
القطط ســـائال أم جمادا، وكيـــف يمكن لحمل 
تمســـاح أن يحّســـن الحظ في المقامرة، وعّما 
إذا كان العزف على آلة ديدجيريدو الموسيقية 

يمكن أن يساعد في الشفاء من الشخير.
وال تهـــدف هـــذه الجوائـــز التي أسســـها 
مارك أبراهامز، رئيس تحرير دورية (البحوث 
بعيـــدة االحتمـــال)، لتكريم أفضل وأســـوأ ما 
فـــي األبحاث العلميـــة، لكن لتســـليط الضوء 
علـــى تشـــجيع الناس علـــى ”التفكيـــر خارج 

الصندوق“.
وقـــال أبراهامـــز ”نأمـــل أن يعيـــد هـــذا 
األمـــر الناس إلـــى العادات التـــي ربما كانوا 
يمارسونها عندما كانوا أطفاال، وهي االنتباه 
إلى األمـــور الغريبة والتوقـــف عندها للحظة 
ليقرروا ما إذا كانت جيدة أو ســـيئة فقط بعد 

أن يأخذوا فرصة للتفكير“.
وســـلم الجوائـــز فـــي دورتهـــا الســـابعة 
والعشـــرين علماء حصلوا بالفعل على جوائز 
نوبل في احتفال في جامعة هارفارد الخميس.
وقـــال أبراهامز ”إنها تظهر أســـلوبا غير 
معتـــاد فـــي النظر إلـــى األمور. ســـيكون من 
الصعـــب على بعض النـــاس أن يقرروا ما إذا 
كانـــت مهمـــة أو العكس. لكـــن إذا كانت لديك 
مشاكل تنفسية أثناء النوم فإن آلة ديدجيريدو 

تبدو أمرا مثيرا لالهتمام“.

{نوبل الساخرة} تشجع 
علماء خارجين عن المألوف

علي السوداني
ص كوريا 

مي التأكد 
لدوام إلى 

عســـكرية 
كن الطلب

ر في 
أبدا 

ابق 
ودي
ثرياء
شـــن

، وقد 
بنانية 

الكاتبة 
 شـــهيرة
كل منهما

عاشـــتها
ر رؤوف،
واالنتقام
ــد أن قام
لطريقة.
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