
} الكويت  - قالت أوســـاط خليجية إن زيارة 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان إلى 
الكويت وقطر هدفها البحث عن مخرج ألزمته 
السياسية واســـتغالل المخاوف القطرية من 
العزلة وتأثير المقاطعـــة لمراكمة االتفاقيات 
االقتصادية والعســـكرية للتخفيف من أزمات 
االقتصـــاد التركـــي والحـــد مـــن الصعوبات 
التي تعيشها الشـــركات التركية في محيطها 

اإلقليمي بسبب مواقف أروغان العدائية.
يكـــون  أن  األوســـاط  هـــذه  واســـتبعدت 
أردوغان قد فتـــح موضوع األزمة القطرية مع 
أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابر 
الصبـــاح الـــذي التقاه أمس، مشـــيرة إلى أن 
أمير الكويت سبق أن أبلغ الرئيس التركي بأن 
الســـعودية أغلقت باب الوســـطاء الهامشيين 
بشـــكل نهائي، وأن األمـــر موكول لقطر لتفتح 
أبواب الحوار عبر تنفيذ ما هو مطلوب منها، 

وما سبق أن التزمت به في 2013 و2014.
وتشـــير إلى أن الرئيس التركي ســـبق أن 
اطلع بشـــكل كاف على موقف الرياض بشـــأن 
الوساطة مع قطر خالل زيارته األخيرة لها في 
األســـبوع األخير من يوليو الماضي، وتســـلم 
هناك رسالة واضحة بأن ال وسطاء وال حلول 
مقترحة قبل أن تنفذ قطر ما هو مطلوب منها.
وتثيـــر زيـــارات أردوغـــان المتتالية إلى 
المنطقة الكثير من التســـاؤالت خصوصا بعد 
رفض السعودية التعاطي مع الوساطات التي 
تهدف إلى تسجيل الحضور وتسليط األضواء 
علـــى صاحبها، فضـــال عن انحيـــاز الرئيس 
التركـــي من البداية لطرف دون آخر، ويريد أن 

يحصل على مقابل سريع لهذا االنحياز.
ويقول متابعـــون للشـــؤون الخليجية إن 
أردوغان يتحرك في الظاهر بثوب الوســـيط، 
لكنه يهدف في السر إلى توسيع دائرة الخالف 
بين قطر وجيرانها الخليجيين الستثمار ذلك 
في الضغط عليها لتوقيع اتفاقيات اقتصادية 
وعسكرية مختلفة تفك أزمة االقتصاد التركي 
المتراجع على خلفيـــة تراجع الموقع التركي 

سياسيا بسبب أردوغان نفسه.
وتساءل المتابعون عن سر تركيز أردوغان 
على حشر الكويت في مختلف زياراته مع أنها 
وســـيط ملتزم بمواقف مجلس التعاون تجاه 
قطر من جهـــة، وتجاه الـــدول اإلقليمية التي 
ســـارعت إلى االســـتثمار في األزمة القطرية، 

محذرين من مســـعى تركي لجـــر الكويت إلى 
طريـــق قطـــر وإيهامهـــا بالدعـــم االقتصادي 

وإغراقها في االتفاقيات والوعود بالحماية.
وحـــذروا مـــن أن خطـــاب حســـن النوايا 
التركي هدفه جر قدم الكويت إلى االبتعاد عن 
عمقها الخليجي، متناســـيا أن دور الوســـاطة 
الذي تقوم به كلفت به من طرف السعودية ولم 
تختره لنفسها، وأن الهدف تكليف دولة معينة 
إليصـــال الرســـائل الخليجيـــة إلـــى الدوحة، 

وليس تصنيفها مع المقاطعة أو ضدها.
وقالت وكالة األنباء الكويتية الرســـمية إن 
الكويت وتركيا وقعتا الثالثاء اتفاقيات تعاون 
في مجـــاالت الرياضة واالقتصـــاد واألبحاث 

العلمية على هامش زيارة أردوغان.
ويبـــدو أن الرئيس التركي يلجأ إلى زيارة 
الكويت للتعويـــض عن عجزه عن زيارة بلدان 
خليجيـــة أو عربية أخرى بســـبب البرود في 
العالقات الناجم عن مواقف أردوغان المعادية 
لكثير من الـــدول في المنطقـــة، ودعم حركات 

وأحزاب إخوانية في الوصول إلى السلطة.
وبعـــد تســـلمه العـــرش، ســـّرع العاهـــل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
العالقات مع تركيا وشارك في القمة اإلسالمية 
التـــي احتضنتها مدينة إســـطنبول في 2016، 
لكـــن الرياض وقفت على حقيقـــة أن أردوغان 
يحرص على الحصول على المزايا االقتصادية 
للتقـــارب مع المملكة، لكنه يصطف في الحلف 
المقابـــل من حيث المواقف السياســـية، إذ لم 
يخف دعمه ألذرع إيـــران في اليمن، فضال عن 
انحيـــازه لجماعـــة اإلخوان المســـلمين على 

حساب أمن مصر واستقرارها.
ووصـــف يـــاوز بيدر رئيـــس تحرير موقع 
”أحـــوال تركيـــة“ الـــذي يصـــدر باإلنكليزيـــة 
والتركية والعربية زيارة أردوغان إلى الكويت 
وقطر، بأنها ســـتنتهي على األغلب بخيبة أمل 
من ناحية جهوده المتعلقـــة بدوره في إيجاد 

حل لألزمة الخليجية.
وقال ياوز في تصريح لـ“العرب“ إن ”تركيا 
خسرت كل نفوذها كصانع سالم في المنطقة، 
وُينظر إلـــى أردوغان كالعب غيـــر موثوق به 
كونـــه يتصرف بطريقة غيـــر قابلة للتنبؤ بها 

بخصوص العالقات الدولية واإلقليمية“.
وأضـــاف رئيـــس تحريـــر موقـــع ”أحوال 
تركية“ الذي انطلق مؤخرا ”طالما أن أردوغان 
مســـتمر بتقدمه نحو الخط الذي يخدم إيران 
في األزمة القطرية، فإن هذا يقوي من ســـمعة 
الرجل كوســـيط ال يمكن االعتمـــاد عليه، وفي 

نفس الوقت ستكون جهوده دون جدوى“.
ويبدو أن ال أحد يثق في وســـاطة الرئيس 
التركي ســـوى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي الذي يحاول إقنـــاع القطريين الذين 

يعيشـــون على وقع المقاطعـــة بأن األزمة غير 
موجـــودة، وأن ال غالب فيها وال مغلوب، وهو 
ما اعتبره مراقبون خليجيون محاولة يائســـة 

للتهوين من حدة األزمة.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن التهوين من 
األزمـــة بشـــكل متكرر هـــو اعتـــراف بوطأتها 

علـــى الســـلطات القطرية التي يبـــدو أنها لم 
تقبل أســـلوب اإلهمـــال الذي يعتمـــده رباعي 
المقاطعـــة فـــي التعاطـــي مع األزمـــة بعد أن 
توقفـــت التصريحـــات المحـــذرة للدوحة من 
الهروب إلى األمام، وتوقف استقبال الوسطاء 
الذين يجيئون ويذهبـــون دون أن يحملوا أي 

ضمانات جديـــة من قطر بتنفيـــذ التزاماتها. 
وقـــال أمير قطـــر ”نحـــن ال نخشـــى مقاطعة 
هـــذه الدول لنا، فنحن بألـــف خير من دونها“، 
مضيفـــا أن ”المجتمـــع القطـــري يعرف كيف 
يعيش حياتـــه ويزدهر ويتطور ســـواء أطال 

الحصار أم قصر“.

} بيــروت - أكدت مصادر سياسية في بيروت 
أن وفدا من ”الرابطة المارونية“، وهي مؤسسة 
لبنانيـــة معروفة بانحيازها إلى حزب الله، زار 
البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في مقّره 
فـــي بكركي، قبل أّيـــام، متمنيا عليـــه ”تأجيل“ 
الزيارة التـــي يقوم بها حاليا إلى الســـعودية 
فـــي ضوء األوضـــاع التـــي تمّر بهـــا المنطقة 
والتجاذب بين الريـــاض وطهران، لكن الراعي 
لم يكتف فقط بإجراء الزيارة، لكنه أيد أســـباب 
اســـتقالة ســـعد الحريـــري من منصـــب رئيس 

الوزراء أيضا.
ووفقا للمصادر، أكد الراعي للوفد الذي كان 
برئاسة النقيب الســـابق للمحامين اللبنانيين 
أنطـــوان قليمـــوس، أن الزيـــارة ضرورية هذه 
مـــن  اآلالف  عشـــرات  أن  خصوصـــا  األّيـــام، 

اللبنانيين يعملون في المملكة.

للعالقـــات  تأكيـــد  الزيـــارة  أن  وأضـــاف 
التاريخيـــة بين مختلـــف الطوائـــف اللبنانية 
والســـعودية ”التـــي لم تتـــردد يومـــا في دعم 

لبنان“.
وتســـاءلت مصادر سياســـية لبنانية كيف 
كان يمكن لرأس الكنيســـة المارونية في لبنان 
عدم تلبية الدعوة الســـعودية فـــي وقت يوجد 
نحـــو ثالثمئة ألف لبناني يعملون في المملكة، 

بينهم عدد كبير من المسيحيين.
والتقى الراعي، الثالثاء، بالعاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود خالل 
زيارة تاريخية للسعودية، التي تحظر ممارسة 
شعائر الديانات األخرى، لكن تبدي رغبتها في 

االنفتاح على العالم.
كما التقى الراعي أيضا بولي العهد األمير 
محمد بن سلمان، خالل الزيارة التي تأتي بعد 

أيام من تقديم رئيس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريري اســـتقالته على خلفيـــة تصعيد حاد 
بين الســـعودية من جهة وإيران وحزب الله من 

جهة ثانية.
ووســـط كل هـــذا الغمـــوض والتحليـــالت 
ودعـــوات دوليـــة إلى عدم اســـتخدام لبنان في 
نزاعـــات المنطقة، دعا الحريـــري الثالثاء، في 
تغريدة علـــى موقع تويتر إلى الهـــدوء. وقال، 
بعد انقطـــاع عن التغريد اســـتمر ثمانية أيام، 
”يـــا جماعـــة أنا بألف خيـــر. وإن شـــاء الله أنا 
راجـــع هاليوميـــن (عبـــارة باللغـــة اللبنانيـــة 
المحكيـــة تعني خالل وقـــت قصير جدا) خلينا 
نـــروق، وعيلتي قاعدة ببلدها، المملكة العربية 

السعودية مملكة الخير“.
وأكد البطريـــرك الماروني بشـــارة الراعي 
الثالثاء بعـــد اجتماعه مع الحريري، أن رئيس 

الـــوزراء اللبناني ســـيعود إلى لبنـــان قريبا، 
مشيرا إلى أنه مقتنع بأسباب االستقالة.

وقـــال لصحافيين إثـــر لقـــاءات عقدها مع 
مســـؤولين ســـعوديين، ردا على سؤال عما إذا 
كان الحريري يخطـــط للعودة إلى لبنان، ”أكيد 

وبأسرع ما يمكن.. وربما اآلن ونحن هنا“.
وســـئل عن االســـتقالة ومدى اقتناعه بها، 
فقال ”هل أنا غير مقتنع؟ أنا مقتنع كل االقتناع 

بأسبابها“.
وتؤكـــد تصريحـــات البطريـــرك الماروني، 
باإلضافـــة إلى إصراره على زيارة الســـعودية، 
رفـــض الكنيســـة المارونيـــة المســـاواة بيـــن 

المملكة وإيران بأي شكل من األشكال.
وتعتبـــر الزيارة الرســـمية لرجل دين كبير 
وغير مســـلم مثل الراعي انفتاحـــا دينيا نادرا 
من قبل السعودية، التي توجد على أرضها أهم 

المقدسات اإلسالمية وال تسمح لغير المسلمين 
بممارســـة طقوسهم علنا. والراعي هو بطريرك 
أنطاكيا وســـائر المشـــرق للمراونة. وللكنيسة 

المارونية وجود في لبنان وسوريا وقبرص.
ووصف محللون في لبنان اســـتقبال الملك 
سلمان واألمير محّمد بن ســـلمان للراعي بأّنه 
انعـــكاس للتحـــوالت العميقـــة التي تشـــهدها 
المملكـــة هـــذه األّيـــام، بعيدا عـــن أي نوع من 
العقـــد. وقالـــوا إن ذهاب البطريـــرك الماروني 
إلى الســـعودية يشـــير إلى مدى جّدية المملكة 
في تأكيد انفتاحها على العالم وعلى كّل الفئات 

اللبنانية، خصوصا المسيحيين.
ويـــرّد وجود رأس الكنيســـة المارونية في 
الســـعودية علـــى كّل االدعاءات التـــي تروّجها 
إيـــران فـــي المنطقـــة عـــن أن المملكـــة تدعم 

”اإلرهاب“ و“التكفيريين“.
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أنهى وزير الخارجية المصري  } الريــاض – 
ســـامح شـــكري جولة خليجية فـــي الرياض 
حيث التقـــى ولـــي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن سلمان، في محاولة إليصال رسائل 
تهدف إلـــى إظهار الوقوف مـــع دول مجلس 

التعاون، وسط صراع يزداد حدة مع إيران.
وقالـــت الخارجيـــة المصريـــة فـــي بيان 
لمتحدثهـــا أحمد أبوزيد إن  شـــكري نقل إلى 
األمير محمد بن سلمان رسالة شفهية موجهة 
من الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
إلـــى العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز، دون اإلعالن عن فحواها.

من جهتها أفادت وكالة األنباء السعودية 
الرســـمية، بأن شـــكري بحث مـــع ولي العهد 
الســـعودي ووزيـــر الخارجية عـــادل الجبير 
مســـتجدات األوضـــاع اإلقليميـــة وتنســـيق 
الجهـــود تجاههـــا بمـــا يحقق تعزيـــز األمن 

واالستقرار في المنطقة.
والســـؤال هو ما إذا كان شكري سينجح 
في إيصال رسالته، إذ سيتوقف نجاح المهمة 
علـــى تخطي الموقف المصري من إيران حيز 
الـــكالم المطمئـــن، والتحول إلـــى فعل كاف 
لتهدئة األجواء المشـــحونة إقليميا، كما كان 

دائما خط السيسي في حوارات سابقة.

ويســـير صناع القرار في مصر على خط 
رفيع بين إظهار التمسك بتحالف تاريخي مع 
دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية 
التـــي تتبنـــى نهجا حادا وغير مســـبوق في 
مواجهـــة إيران، وبيـــن الرغبة فـــي الوقوف 
كحائط صد أمام احتمال انزالق المنطقة إلى 
حـــرب مفتوحة، من شـــأنها أن تفاقم أزماتها 

وتعرض وجود دول عدة للخطر.
وأكـــد السيســـي على أن مصـــر تعارض 
دخـــول المنطقة في حـــرب، لكنـــه أكد أيضا 
أن مصـــر مـــع الجيـــوش الوطنيـــة وضـــد 

الميليشيات.

محمد بن سلمان وشكري.. الصورة التي ال يحبها اإليرانيون

خيرالله خيرالله إبراهيم الزبيدي حامد الكيالني عبدالله العلمي عواد علي شرف الدين ماجدولني إدريس الكنبوري هشام النجار حميد زناز أحمد رجب شلتوت زكي الصدير

• الرئيس التركي يستثمر انعدام الرؤية القطرية في عقود اقتصادية  • الشيخ تميم يهون من عزلة بالده في المنطقة هربا من وطأتها
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} دمشــق - رفضـــت دمشـــق ربـــط القـــوات 
األميركية وجودها في ســـوريا بنتائج العملية 
السياســـية في جنيف، غداة تأكيد واشنطن أن 
التحالف الدولي الذي تقوده سيبقى في سوريا 

طاملا لم حترز املفاوضات تقدما.
وقال مصدر في وزارة اخلارجية الســـورية 
الثالثـــاء، بحســـب تصريحـــات نقلتهـــا وكالة 
األنباء ”ســـانا“، إن ”ربط الوجود األميركي في 
ســـوريا اآلن بعملية التســـوية ما هو إال ذريعة 
مشددًا على أن  ومحاولة لتبرير هذا احلضور“ 

”هذا الربط مرفوض جملة وتفصيًال“.
وأكد املصدر أن ”الواليات املتحدة وغيرها 
لن تســـتطيع فرض أي حل بالضغط العسكري 
بـــل على العكس فإن هـــذا التواجد ال يؤدي إال 

إلطالة أمد األزمة وتعقيدها“.
وجدد كذلك مطالبة بالده للقوات األميركية 
”باالنســـحاب الفـــوري وغيـــر املشـــروط مـــن 

أراضيها“.
وتأتـــي مواقـــف دمشـــق بعد إعـــالن وزير 
الدفـــاع األميركـــي جيمس ماتيـــس االثنني عن 
أن التحالف الدولي الذي تقوده واشـــنطن ضد 
تنظيـــم داعش في ســـوريا والعـــراق لن يغادر 
هذين البلدين طاملـــا أن مفاوضات جنيف التي 

ترعاها األمم املتحدة لم حترز تقدمًا.
تصريحات ماتيس جاءت، قبيل ساعات من 
انعقـــاد اجتماع للتحالـــف الدولي ضد داعش، 

في األردن وسط تعتيم إعالمي كبير عليه.
وقـــال ماتيس ملجموعة من الصحافيني ”لن 
نغـــادر في احلـــال“، مؤكدا أن قـــوات التحالف 

الدولي ستنتظر ”إحراز عملية جنيف تقدما“.
وأضاف خالل مؤمتـــر صحافي مرجتل في 
البنتاغون ”يجب القيام بشـــيء ما بخصوص 
هذه الفوضـــى وليس فقط االهتمـــام باجلانب 

العسكري والقول حظا سعيدا للباقي“.
وماتيــــس، اجلنــــرال الســــابق فــــي قوات 
مشــــاة البحرية األميركية، ذّكر بأن مهمة قوات 
التحالــــف هــــي القضاء علــــى تنظيــــم داعش 
وإيجاد حل سياسي للحرب األهلية في سوريا. 
وأضاف ”ســــوف نتأكد من أننا نهيئ الظروف 

حلل دبلوماســــي“، مشــــددا علــــى أن االنتصار 
على تنظيم الدولة اإلسالمية سيتحقق ”حينما 
يصبح بإمكان أبناء البلد أنفسهم تولي أمره“.

واتهمت روســــيا الثالثاء الواليات املتحدة 
بتقدمي غطاء لتنظيم داعش في شرق سوريا.

وقالت إن سالح اجلو األميركي حاول عرقلة 
ضربات جوية روســــية على متشــــددي الدولة 

اإلسالمية حول مدينة البوكمال السورية.
ومن شأن انعدام الثقة بني القوتني أن يعقد 
عملية التســــوية التي يأمل الكثير في انطالقة 

قطارها في اجلولة القادمة من جنيف.
وأعلنت الواليات املتحدة وروسيا السبت، 
أنهما اتفقتا في بيان رئاســــي مشترك على أن 
”ال حل عســــكريا“ في ســــوريا، وذلــــك بعد لقاء 
وجيــــز بــــني رئيســــيهما على هامــــش قمة في 

فيتنام.
وذكر البيان أن اجلانبــــني اتفقا على إبقاء 
القنــــوات العســــكرية مفتوحــــة ملنــــع تصــــادم 
محتمل حول ســــوريا وحث األطراف املتحاربة 

على املشاركة في محادثات جنيف.

وقبل ذلك كانت احلكومة األردنية قد أعلنت 
التوصــــل إلى اتفاق ثالثي أميركي- روســــي- 
أردنــــي على إنشــــاء ”منطقة خفــــض التصعيد 
في جنوب سوريا، مشيرة إلى أن هذه  املؤقتة“ 
اخلطوة تندرج ضمن اجلهود الثالثية املشتركة 
لوقف العنــــف في هذا البلــــد وإيجاد الظروف 

املالئمة حلل سياسي لألزمة السورية“.
وبحســــب مســــؤول كبيــــر فــــي اخلارجية 
األميركيــــة فــــإن االتفــــاق الثالثــــي ينص على 
”التــــزام األطــــراف بالقضاء على وجــــود قوات 

أجنبية“ في هذه املنطقة.
وأضاف املســــؤول، طالبا عدم ذكر اســــمه، 
أن ”هذا يشـــمل القوات اإليرانيـــة واجلماعات 

املسلحة املدعومة من إيران مثل حزب الله“.
تصريحات املســـؤول األميركـــي رد عليها 
الثالثـــاء وزير اخلارجية الروســـي ســـيرجي 
الفـــروف الذي أكد أن بالده لـــم تتعهد بضمان 
انســـحاب القوات املوالية إليران من ســـوريا. 
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســـية لألنباء عن 
الفروف قوله إن وجود إيران في سوريا شرعي.

ومعلــــوم أن وجــــود إيران وميليشــــياتها 
في ســــوريا فضــــال عن مصير الرئيس بشــــار 
األسد يشكالن سببا رئيسيا في عجز املجتمع 
الدولي إلى حد اآلن في التوصل إلى تســــوية 

لألزمة.
ويرجــــح مراقبون أن تبقــــى هذه املعضلة 
قائمة في اجلولــــة املقبلة من جنيف والتي لم 

يعد يفصلها سوى أسابيع قليلة.
وكان مبعــــوث األمم املتحدة إلى ســــوريا 
ســــتيفان دي ميستورا أعلن اخلميس املاضي 
أن جولــــة جديدة مــــن محادثات الســــالم في 
جنيف ستعقد اعتبارا من 28 نوفمبر اجلاري.
ويقــــول مراقبــــون إن الكبــــاش الروســــي 
األميركي الذي هو متوقع في إطار ســــعي كل 
طرف لرفع الســــقف والضغط علــــى اآلخر، ال 
مينع مــــن القول إن هناك مؤشــــرات إيجابية 
توحــــي بأن جولــــة جنيف اجلديــــدة لن تكون 
كســــابقاتها الســــت، ومنها االجتماع املوسع 
ألطيــــاف املعارضة الســــورية فــــي العاصمة 

السعودية الرياض، لتشكيل وفد موحد.
ومعلــــوم أن من أســــباب ضعف اجلوالت 
السابقة هو تشــــتت مواقف املعارضة نتيجة 

غياب وفد موحد ميثلها.
وقال مستشــــار الهيئة العليا للمفاوضات 
العريضي،  يحيــــى  لالجتمــــاع،  املســــتضيفة 
الثالثــــاء إن الدعوات سترســــل إلى األطراف 

املعنية خالل اليومني املقبلني.
وتشمل الدعوات كال من االئتالف السوري، 
ومنصتــــي موســــكو والقاهــــرة، وممثلني عن 

الفصائل املسلحة، فضال عن مستقلني.
وسيعقد هذا االجتماع املهم في 22 نوفمبر 

أي قبل أيام قليلة من استحقاق جنيف.

} بيــروت - بـــدأ وزير اخلارجيـــة اللبناني 
جبران باسيل، الثالثاء، جولة خارجية تهدف 
إلى شرح ما يعتبره االستقالة امللتبسة لرئيس 
الوزراء ســـعد احلريري، وحشـــد التأييد لهذه 
القضية، حسبما ذكرته وكالة األنباء اللبنانية.
وتتزامن جولة باسيل مع توسيع الرئيس 
ميشال عون ملروحة اتصاالته مع قوى إقليمية 
ودوليـــة لعودة احلريري التي يبدو أنها باتت 
قريبة حيـــث أكد األخير على موقعه في تويتر 

أنه سيعود إلى لبنان خالل يومني.
وتشـــمل جولـــة باســـيل كال مـــن فرنســـا 
وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وروســـيا، وســـط 
شـــكوك في جدواها جلهة أن احلل موجود في 
الداخل، وفق ما أورده بيان استقالة احلريري 
نفســـه، وهو الضغـــط على حـــزب الله لوقف 
تدخالتـــه فـــي ســـوريا واليمـــن وغيرهما من 

الدول العربية.
وكمـــا أملح احلريـــري في حوار مـــع قناة 
املســـتقبل من الرياض مســـاء األحـــد إلى أن 
اســـتقالته مرهونـــة مبـــدى اســـتجابة حزب 
الله الفعلية لسياســـة النـــأي بالنفس، يرجح 
مراقبـــون أنه وإثـــر عودته ســـيؤكد على هذا 

املبدأ.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إن توجه 
رئاســـة اجلمهورية املمثلة في الرئيس ميشال 
عون ووزير اخلارجية إلى اخلارج، متجاهلني 
األســـباب احلقيقية التي أدت إلى هذا الوضع 
وهـــو انخـــراط حزب اللـــه املدمر فـــي أجندة 

إيران، هو عملية هروب إلى األمام.
وتشدد هذه األوســـاط على أن احلل يكمن 
فـــي الداخـــل وهو قيـــام حوار وطنـــي فعلي، 
يناقش ســـالح حزب الله، ويشدد على ضرورة 
النـــأي بالنفس عن صراعـــات املنطقة، خاصة 
وأن لبنان ال يســـتطيع حتمل مغامرات احلزب 
التي كلفته الكثير سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
واعتبر اللواء أشـــرف ريفـــي وزير العدل 
اجلولـــة  ”أن  الثالثـــاء  الســـابق،  اللبنانـــي 
األوروبيـــة للوزير جبران باســـيل، تهدف إلى 
تزوير احلقائق بخصوص اســـتقالة الرئيس 
ســـعد احلريـــري، فباســـيل يلعـــب دور وزير 

خارجية حزب الله، وهو يســـتكمل الصاروخ 
الذي أطلقه احلزب علـــى الرياض، بصواريخ 
الســـعودية،  تســـتهدف  إيرانية  دبلوماســـية 
وبدال من أن يكون وزيرا خلارجية لبنان، تراه 
يعمـــل إلضفاء الغطـــاء على النفـــوذ اإليراني 
الذي يتخذ من لبنان قاعدة الســـتهداف العالم 

العربي“.
وكان باسيل قد استهل جولته هذه بزيارة 
إلى بروكســـل ثـــم إلـــى باريس حيـــث التقى 
الرئيـــس إميانويل ماكرون محاوال إقناعه بأن 
”احلريـــري في وضـــع غامض في الســـعودية 

وينبغي أن يعود إلى لبنان ليثبت أنه حر“.
وفـــي محاولـــة لتخويف الفرنســـيني من 
ارتـــدادات األزمـــة عليهـــم فـــي حال لـــم يتم 
تطويقهـــا حـــذر باســـيل ماكرون مـــن أن ”أي 
عقوبـــات ســـعودية علـــى لبنان ســـتؤثر على 

املنطقة والالجئني السوريني في البالد“.
ويلعب باسيل على وتر موضوع النازحني 
السوريني الذين جاوز عددهم املليون الجئ في 
لبنان، مدركا مدى حساســـية املسألة بالنسبة 

لألوروبيني الذين يخشون من أن يؤدي انزالق 
لبنـــان إلى احلـــرب إلى هـــروب هـــذه الكتلة 

نحوهم.
وقد أعلن الوزير باســـيل قبيل وصوله إلى 
بروكســـل أن ”لبنان ال يزال يعالج املشـــكلة مع 
الســـعودية ضمن العالقات الثنائية األخوية“، 
الفتا إلى أن ”اســـتقالة احلريري غير مستوفية 
الشـــروط ال من قبـــل صاحبها وال مـــن رئيس 
اجلمهورية، وال كالم في أي ملف آخر إلى حني 

عودة احلريري“.
وأكـــد وزير اخلارجية اللبنانـــي أن ”كل ما 
يهـــدد به لبنان من فراغ حكومي وسياســـي أو 
عقوبـــات من أي شـــكل لن تصيـــب اللبنانيني 
وحدهم بل إن مليوني الجئ ونازح سيتحولون 
مشـــكلة حمليط لبنان وصوال إلى أوروبا“، الفتا 
إلـــى أن ”قبل اجتمـــاع جامعة الـــدول العربية 
األحـــد املقبل ســـيكون لبنان الرســـمي قد حدد 

موقفا وفقا ملا ستؤول إليه التطورات“.
ومن املقرر أن يعقد وزراء اخلارجية العرب 
اجتماعا طارئا األحد في مقر اجلامعة العربية، 

بدعـــوة من الســـعودية، للبحث فـــي انتهاكات 
إيـــران. ويرجـــح أن يبحـــث هـــذا االجتمـــاع 
ســـيناريوهات التصـــدي لتدخـــالت إيران في 
املنطقة، ومن بينها ضرب أذرعها وفي مقدمتهم 

حزب الله اللبناني.
وكانـــت اجلماعة العربية قد صنفت احلزب 
في العـــام 2016 تنظيما إرهابيا، خالل اجتماع 
طارئ آنذاك التخاذ موقف من إيران على خلفية 
االعتداء الذي تعرضت له ســـفارتها في طهران 

وقنصليتها في مشهد.
وقال الســـفير الســـعودي في األمم املتحدة 
عبدالله املعلمي، الثالثاء، إن حزب الله ناشـــط 
فـــي اليمـــن وضالـــع فـــي إطـــالق الصواريخ 
مـــن اليمن ومنهـــا الصاروخ الـــذي أطلق على 
الســـعودية. واعتبر أن كل من يغطي على حزب 

الله يعتبر شريكا له في ذلك.
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◄ أعلنت األمم المتحدة الثالثاء أن 
سوريا وقعت رسميا على اتفاقية باريس 
حول المناخ، لتصبح الواليات المتحدة 
الدولة الوحيدة غير المنضوية في هذه 

المعاهدة الدولية.

◄ ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، 
الثالثاء، حكم اإلعدام بحق 4 مصريين 
وحكم المؤبد (25عاما) بحق فلسطيني 

الجنسية، في القضية المعروفة إعالميا 
بـ”خلية الردع“، وفق مصدر قضائي.

◄ نفت وزارة الدفاع األميركية 
(البنتاغون) ضلوعها في اتفاق سري بين 

وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم 
داعش ليغادر األخير مدينة الرقة، مشيرة 

في الوقت ذاته إلى احترامها لالتفاق.

◄ أعلن الجيش المصري وصول 
عناصر من القوات المسلحة األردنية إلى 
القاهرة، الثالثاء، للمشاركة في التدريب 

العسكري المشترك ”العقبة 3“، الذي 
تجرى فعالياته لعدة أيام.

◄ أحبطت فصائل المعارضة السورية 
هجومين للقوات الحكومية السورية 

للتقدم باتجاه بلدتي بيت جن وكفر حور 
في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

◄ وقعت شركتان أميركية وسودانية 
متخصصتان في مجال الطاقة على مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ مشروعات 

متعلقة بالنفط والغاز الطبيعي.

◄ اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية 
الثالثاء أن تحقيق السالم واألمن مع 

إسرائيل يمر فقط عبر بوابة السالم مع 
الفلسطينيين وفقا لما تمليه قرارات 

الشرعية الدولية.

باختصار

أخبار

سيرجي الفروف:

روسيا لم تتعهد بضمان 

انسحاب القوات الموالية 

إليران من سوريا

باسيل يسوق لوجهة نظر حزب الله في جولته الخارجية

[ وزير الخارجية اللبناني يلوح بورقة النازحين في وجه ماكرون
أوساط دبلوماسية ترى أن السلطة اللبنانية 
ــــــى األمام في  تعتمــــــد سياســــــة الهروب إل
حلها ألزمة استقالة سعد احلريري، وأنها 
تتغاضى عن جوهر املشــــــكلة وهو انخراط 
حــــــزب الله في أزمــــــات املنطقة، باحثة عن 
حلول خارجية ليس مبقدورها إنهاء األزمة 
من جذورهــــــا، فأقصى ما ميكن أن تقدمه 

هو إقناع احلريري بالعودة إلى لبنان.

باسيل لسان دفاع حزب الله

«من املهم التمديد آللية التحقيق املشتركة في استخدام األسلحة الكيميائية بسوريا (جيم) 

بعد إدخال تعديالت على واليتها».

السفير فاسيلي نيبنزيا
مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة

«مع عودة الرئيس ســـعد الحريري يبدأ تحديـــد معالم املرحلة املقبلة وطنيا وحكوميا وفقا ملا 

أجمع عليه اللبنانيون خلف رئيسهم». 

إبراهيم كنعان
قيادي في التيار الوطني احلر اللبناني

واشنطن تربط مصير قواتها في سوريا بجنيف

عقدة جنيف

[ روسيا تتهم الواليات المتحدة بتعطيل العملية العسكرية في البوكمال

ّ

أعلـــن األردن الثالثـــاء، رفضـــه   – عــامن   {
للضغـــوط اإلســـرائيلية بشـــأن إعـــادة فتـــح 
ســـفارتها في عمان املغلقة منذ أكثر من ثالثة 
أشـــهر، على خلفية قتل حارس أمن إسرائيلي 

ملواطنني أردنيني اثنني.
ونقلـــت وســـائل إعالم محليـــة عن مصدر 
رسمي مســـؤول قوله إن ”األردن لن يستجيب 
إلسرائيل مهما فعلت حتى تقدم امللحق األمني 

إلى محاكمة عادلة“.
وكانـــت مصادر سياســـية إســـرائيلية قد 
ذكـــرت أن ”إســـرائيل ترهن اســـتمرار العمل 
باملشـــروع املائي املشترك مع األردن والسلطة 
الفلســـطينية املعروف باســـم ناقل البحرين، 

بعودة طاقم السفارة إلى عمان“.
وأضافـــت تلـــك املصـــادر حســـب اإلعالم 
اإلســـرائيلية  ”الســـلطات  أن  اإلســـرائيلي 
أبلغـــت األردن جتميدها ملشـــروع قناة البحر 
امليت، حتى فتح ســـفارتها فـــي عّمان املغلقة، 
في خطوة وصفتها وســـائل اإلعـــالم العبرية 

بضغط اقتصادي على اململكة“.
ويصّر األردن على محاكمة حارس السفارة 
اإلســـرائيلية الذي قتل مواطنني اثنني، قبل أن 
ُيغادر بعدها طاقم الســـفارة كامال عمان، على 
أســـاس أن تتم محاكمته داخل إسرائيل وهو 
ما لم يحصل، ال بل إن رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو استقبله والسفيرة استقبال األبطال، 

األمر الذي شكل استفزازا كبيرا لألردنيني.
وقـــد أوفدت حكومـــة نتنياهو قبـــل فترة 
مســـؤوال إلى عمان إلقناع الســـلطات األردنية 
بأهميـــة عـــودة فتح الســـفارة بيـــد أن األردن 
ظـــل على موقفه، وهذا مـــا دفعها إلى التلويح 

بتعطيل مشروع قناة البحر امليت.
وقالـــت املصـــادر الرســـمية األردنيـــة إن 
”العمل في املشـــروع مســـتمر ســـواء مبوافقة 

إسرائيل أو ال“.
ووقع األردن وإســـرائيل فـــي فبراير 2015، 
اتفاقية تنفيذ املرحلة األولى من مشروع ”ناقل 
البحرين“، بحضـــور ممثلني عن البنك الدولي 

والواليات املتحدة األميركية.
ومبوجب املرحلة األولى، حتصل فلسطني 
(أحـــد أطراف املشـــروع) علـــى 30 مليون متر 
مكعـــب، و20 مليـــون متـــر مكعـــب تشـــتريها 
إســـرائيل مـــن األردن بســـعر التكلفـــة، فيما 
يحصل األردن من إسرائيل على 50 مليون متر 
مكعب من املياه، بســـعر 38 قرشا للمتر املكعب 
الواحد (0.53 دوالر أميركي)، وذلك في املناطق 

الشمالية لألردن.
وميتد مشـــروع ناقل البحريـــن من مدينة 
العقبـــة األردنية (جنوب)، حتـــى البحر امليت 
(وسط) عبر مّد خطوط أنابيب وإقامة محطات 
لتحليـــة امليـــاه، على أن يتم حتويـــل جزء من 
مياه العقبة وتلك الناجتة عن عمليات التحلية 

إلى البحر امليت الذي يشهد جفافًا.

 األردن يرفض ابتزاز

إسرائيل

حياد الضرورة يهدد فرنسا بفقدان 

موقعها في لبنان

ح
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العمقفي 



أعلنـــت حكومـــة إقليم  } أربيــل (العــراق) – 
”احترامهـــا“  الثالثـــاء،  العـــراق،  كردســـتان 
لتفســـير احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا للمادة 
األولى مـــن الدســـتور العراقـــي باعتبارها ال 
جتيز انفصال أي جـــزء من البلد، وذلك ضمن 
سلســـلة من التنازالت، ما فتئت أربيل تقّدمها 
بهـــدف اخلروج من الورطة الناجمة عن إجراء 
استفتاء على اســـتقالل اإلقليم جابهته بغداد 
بإجـــراءات صارمة زادت من وقعها مشـــاركة 

إيران وتركيا في تنفيذها.
واكتســـى املوقف من قرار احملكمة والذي 
عّبرت عنه رئاســـة احلكومة الكردية، الثالثاء، 
في بيان أهمية خاّصة لدى املراقبني الذين رأوا 
فيه تدّرجا من تلك احلكومة نحو االســـتجابة 
ملطلب بغداد بإلغاء نتائج االســـتفتاء كشـــرط 

ضروري لبدء حوار معها.
وتأتـــي أهميـــة املوقف أيضا مـــن إعالنه 
”احترام“ تفســـير يصيب حلم تأسيس الدولة 
الكردية في مقتل ويلغيه، ما يعني أن تنازالت 
أربيـــل تتـــدّرج نحو إعـــالن التخّلـــي عن ذلك 
احللم التاريخي في سبيل اخلروج من أزمتها 

اخلانقة.
وكانت احملكمـــة االحتادية العليا أصدرت 
بتاريـــخ الســـادس من نوفمبر اجلـــاري قرارا 
يتعّلق بتفســـير املـــادة األولى من الدســـتور 
العراقي التي تنص على أّن ”جمهورية العراق 
دولـــة احتادية واحدة مســـتقلة، ذات ســـيادة 
كاملـــة، نظـــام احلكـــم فيها جمهـــوري نيابي 
دميقراطـــي، وهذا الدســـتور ضامـــن لوحدة 
العراق“، معتبرة أّن املاّدة تعني عدم مشروعية 
أي مســـعى النفصـــال أي جزء أو مكـــّون من 

مكونات البلد.

وقالت حكومة كردستان في بيانها ”نحترم 
تفسير احملكمة االحتادية العليا للمادة األولى 
من الدســـتور“، مؤكـــدة إميانها ”بـــأن يكون 
ذلك أساســـا للبدء بحوار وطني شـــامل حلل 
اخلالفـــات عـــن طريـــق تطبيق جميـــع املواد 
الدستورية بأكملها مبا يضمن حماية احلقوق 
فـــي  الـــواردة  واالختصاصـــات  والســـلطات 
الدستور باعتبارها الســـبيل الوحيد لضمان 
وحدة العراق املشار إليها في املادة األولى من 

الدستور“.
بعـــد  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  ووجـــد 
تنظيم اســـتفتاء على االســـتقالل في اخلامس 
والعشرين ســـبتمبر املاضي وقف وراءه بقوة 
حزب رئيس اإلقليم مســـعود البارزاني، نفسه 
في حالة شـــبه حصار مطبق تشـــارك فيه كل 
من إيران وتركيـــا، وأصبح يواجه أزمة مالية 
خانقة بعـــد توقف مبيعاته من النفط بشـــكل 

مستقل عن احلكومة املركزية.
واألزمـــة املالية إحـــدى دوافـــع التنازالت 
الكبيـــرة التي تقّدمها القيـــادة الكردية تباعا. 
واعتبـــر نائب رئيس كتلة التغييـــر البرملانية 
الكردية أمني بكر، الثالثاء، أن مسودة املوازنة 
االحتادية للســـنة املالية 2018 ”غير منصفة“، 
داعيا إلى دفع مستحقات اإلقليم املالية كاملة 
باملوازنـــة والبالغـــة 17 باملئة بغيـــة معاجلة 
جميـــع امللفات بـــني بغداد واإلقليـــم، ومحّذرا 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي مـــن ”فوضى 
في حال عدم  كبيرة وخطيرة ال حتمد عقباها“ 

تعديل املسّودة.
وقـــال بكر فـــي بيان إن ”مســـودة املوازنة 
التي صّوت عليها مجلس الوزراء مّثلت صدمة 
لنا“، مبّينا أن ”نسبة اإلقليم في املوازنة التي 
حددت بـ12.67 باملئة بدال من النســـبة السابقة 
املتوافق عليها أمر غير صحيح كون تغييرها 
مـــن املفتـــرض أن يكون بعد إجـــراء اإلحصاء 

السكاني وهو األمر الذي لم يحصل“.
وأضاف، ”توجـــد التزامـــات مالية كبيرة 
لإلقليم من بينها وجود مليون ونصف املليون 

نازح من محافظـــات أخرى إضافة الى رواتب 
مستحقة بأثر رجعي ملوظفي اإلقليم، وبالتالي 
فـــإن هذه النســـبة لـــن تكفي لتســـديد رواتب 
ومســـتحقات اإلقليم لنصف العام وليس لعام 

كامل“.
وفـــي املقابـــل تتمّســـك حكومـــة بغـــداد 
بإجراءاتهـــا الصارمـــة ضد إقليم كردســـتان، 
مدفوعة من جهة باملساندة اإليرانية والتركية، 
ومن جهة ثانية باملوقف األميركي الذي اعتبر 
مفاجئـــا جلهة عدم مســـاندته أكـــراد العراق، 

والذيـــن كانـــت الواليـــات املتحـــدة هـــي من 
دفعـــت بهـم إلى وضـع أشـــبـه بوضـع الـدولة 

املستقلـة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي، الثالثـــاء، إن بغداد لـــن تنتظر إلى 
األبد الستعادة املنافذ احلدودية الواقعة حتت 
ســـيطرة األكراد وإنه ســـيتخذ قريبا إجراءات 

السترجاعها من دون عنف. 
وتأمـــل أطـــراف سياســـية عـراقيـــة فـــي 
أن متّثــــل التنـــازالت الكرديـــة أرضيـــة للحل 

واســـتئناف احلوار بـــني بغـــداد وأربيل مبا 
يجنب البلد صداما جديدا ال يحتمله. 

ورّحـــب مكتب إياد عـــالوي نائب الرئيس 
العراقـــي، الثالثـــاء، مبوقـــف حكومـــة إقليم 
كردستان بشأن قرار احملكمة االحتادية. وقال 
في بيـــان إن ”ذلك املوقف من شـــأنه أن ميّهد 
أكثـــر ألرضيـــة حـــوار صريح وشـــفاف ُيعلي 
مصلحة العراق املوحد أوال، ويسهم في إيجاد 
حل جلميع نقاط اخلالف، وهو ما ندعو جميع 

األطراف للبدء به وفي أسرع وقت ممكن“.

أربيل تلوح بتنازالت مؤلمة سعيا للخروج من مأزق االستفتاء
[  أزمة مالية خانقة تدفع كردستان العراق إلى حافة الفوضى  [ تنازالت تصل حد التخلي عن حلم الدولة الكردية
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أخبار

التنازالت التي تتدّرج حكومة إقليم كردســــــتان العراق فــــــي تقدميها لبغداد، متجاوزة ما 
كان يعتبر ثوابت كردية، تعكس عمق األزمة التي أصبحت تواجهها بعد االســــــتفتاء الذي 
مت تنظيمه بشأن استقالل اإلقليم، وانعدام اخليارات أمامها وافتقارها للسند الدولي بعد 

خذالن الواليات املتحدة لها.

«لـــم تتغير بنية النظام الدولي ومازالت الواليات املتحدة القوة األولى العظمى، وتســـعى دول 

العالم جاهدة إلى فهم توجهات السياسة األميركية ومحاولة التكيف معها}.

ابتسام الكتبي
رئيسة مركز اإلمارات للسياسات

«الحكومة لديها عزم أكيد على املضي في خطوات التنمية بوتيرة أســـرع ولن تســـمح أبدا بأي 

محاوالت لعرقلة هذه املسيرة أو استهداف أي من مقوماتها}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

حلم الدولة يتوارى

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محّمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الثالثاء، 
مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر 
كايتا العالقات بين دولة اإلمارات 

وجمهورية مالي وسبل تعاونهما في 
مختلف المجاالت.

◄ قال إسحاق صالح البلوشي رئيس 
اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير 

القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع 
اإلماراتية إّن القوات المسلحة لدولة 

اإلمارات تعتزم التعاقد مع شركتي 
داسو وتاليس لتحديث طائراتها من 

طراز ميراج 9-2000.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
عن إطالق حملة واسعة النطاق 

اعتبارا من اليوم األربعاء لضبط 
المخالفين ألنظمة اإلقامة والعمل من 

الوافدين أو الناقلين أو المشغلين 
أو المؤوين وتطبيق العقوبات 
المنصوص عليهـا في القانـون 

بحقهم، وذلك بعد انتهاء المهلة 
التي منحت لهـم لتصحيح أوضاعهم 

طوعيا في الرابع عشر نوفمبر 
الجاري.

◄ وّجه وزير العدل السعودي وليد 
الصمعاني، الثالثاء، بفتح مجال 

التوظيف للسعوديات في أربع 
وظائف هي: باحثة اجتماعية، وباحثة 

شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة 
إدارية، وذلك للمرة األولى في تاريخ 

الوزارة. واتخذت السعودية خالل 
الفترة القريبة الماضية عدة إجراءات 

هادفة إلصالح أوضاع المرأة من 
أكثرها جلبا لالنتباه السماح لها 

بقيادة السيارة.

◄ ناقش وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الثالثاء، مع نظيره 

العماني يوسف بن علوي، آخر 
المستجدات على الساحة اإلقليمية، 
وذلك في إطار جولته العربية التي 

تشمل ست دول من بينها سلطنة 
عمان.

باختصار

رقابة أمنية استثنائية 

على المنافذ الكويتية
} الكويت - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية 
أوامر برفع الجهوزيـــة إلى الدرجة القصوى 
وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ البّرية 
لمواجهة أي مخاطر إرهابية، في إجراء ربطه 
مصدر أمني مطلع نقلت عنه صحيفة القبس 
المحليـــة بـ”الظروف الدقيقة التـــي تمر بها 
المنطقة والتي تتســـم بغياب االســـتقرار في 
بعض المناطق واستشـــراء اإلرهاب والعنف 

والتطرف وازدهار التهريب“.
وأمر مدير إدارة أمن المنافذ البرية العميد 
إيـــاد الحداد في تعميم إلـــى األجهزة األمنية 
المختّصة بـ”تشـــديد اإلجراءات األمنية على 
المداخل والمخارج للمنافذ البرية، وتوسعة 
دائرة الشك، وأخذ الحيطة والحذر والتعامل 
بكل دقة عند توثيق المســـتندات، والتأكد من 
مطابقة صورة الجـــواز أو الهوية وحاملها، 
والتأكـــد مـــن وجـــود ختـــم تطبيق النســـاء 

بالدخول والمغادرة“.
وقال المصدر األمنـــي إّن وزارة الداخلية 
وضعـــت خطـــة محكمـــة لضبـــط أي عملية 
تهريـــب، بما في ذلك دخول مشـــتبه بهم إلى 
داخـــل البالد، أو هروب أشـــخاص مطلوبين 

خارجها.
ومن المخـــاوف التي تســـاور الكويتيين 
عـــودة البعض ممن انتموا إلى تنظيم داعش 
وقاتلوا إلى جانبه في ســـوريا والعراق، بعد 
أن شـــارفت الحرب على التنظيـــم هناك على 

الحسم.

} عــدن (اليمــن) - أوقـــع، الثالثـــاء، هجوم 
على مقّر أمنـــي في مدينة عدن بجنوب اليمن، 
وكان الثانـــي الذي يتبناه تنظيـــم داعش في 
ظرف أقـــّل من عشـــرة أيام، عددا مـــن القتلى 
والجرحى، مثيرا المزيد من األســـئلة بشـــأن 
الظهـــور المتزايـــد للتنظيـــم علـــى الســـاحة 
اليمنية في منعطف يبدو حاســـما في مســـار 
األحـــداث باليمـــن مـــع التزايـــد الملحوظ في 
جهـــود التحالف العربي لحســـم الصراع ضّد 
المتمّردين المنقلبين على السلطات الشرعية.

ومأتى األســـئلة المتداولة داخل أوســـاط 
سياسية وإعالمية يمنية وإقليمية، أّن التنظيم 
المتشـــّدد بدا وكأّنه يتحّرك وفق أجندة جهات 
معنية بإحباط جهود التحالف العربي وإدامة 

حالة عدم االستقرار في اليمن.

ولم يتـــرّدد البعض في اإلشـــارة إلى قطر 
التي أصبحت منافســـا للتحالـــف منذ طردت 
منه على خلفية شكوك في تواطؤها مع جماعة 
الحوثـــي، خصوصـــا وأّن للدوحـــة ســـوابق 
فـــي ربط صالت مع الجماعات المتشـــّددة في 

سوريا وغيرها.
ويعتبر تنظيم داعـــش ظاهرة جديدة على 
اليمـــن الذي ُيعرف عنه أّنه أحد َمواطن تنظيم 
القاعـــدة الذي تمّكن مـــن أن يوجد له حواضن 
داخـــل بعـــض القبائل وبـــرزت فـــي صفوفه 

قيادات محّلية.
ووقع هجوم الثالثاء خارج معسكر لقوات 
الحزام األمني أحد أبرز الفصائل الموكول لها 
حفظ األمن في عدن، وخّلف ما ال يقل عن ســـتة 
قتلى بينهم مدنيون في حصيلة أولية مرّشحة 

لالرتفـــاع، نظرا إلى وجود عـــدد من الجرحى 
إصاباتهم خطرة.

ووصف شـــهود عيـــان االنفجـــار بالكبير 
ووقع فـــي حي المنصورة بشـــمال عدن ودمر 
مبنـــى واحـــدا على األقل وحطـــم نوافذ مبنى 
آخر. وقال ســـكان إن انتحاريين نفذا الهجوم. 
لكـــن تنظيـــم داعش الـــذي أعلن مســـؤوليته 
عنـــه قال إن مفجرا واحدا نفذه وعّرفه باســـم 

أبوهاجر العدني.
وال يبدو اختيار التنظيم كنيات النتحارييه 
وانغماســـييه منســـوبة لمناطق ومدن يمنية 
من قبيـــل العدنـــي والحضرمي والشـــبواني 
أمـــرا اعتباطيا، بل هي محاولـــة لإليحاء بأّن 
لـــه حواضن محّلية في اليمـــن وال يعتمد على 
العناصر الوافدة مثلما هي الحال في ســـوريا 

والعراق، وهو معطى يســـتغّله تنظيم القاعدة 
في دعايته ضّد منافسه الجديد داخل األراضي 

اليمنية.
وقـــال التنظيم إن العدني اســـتهدف ”مقر 
غرفة عمليات لقـــوات الحزام األمني المرتدة“ 
ما أدى إلى ”تدميـــره بالكامل وهالك وإصابة 

من كان فيه“.
والحزام األمني قّوة مشـــّكلة من التحالف 
العربي وبجهد اســـتثنائي من دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة وقد لعـــب دورا محوريا في 
إعادة األمن لمناطق مســـتعادة من الحوثيين 
في جنوب اليمن وكانت له مســـاهمة فاعلة في 
مواجهة تنظيم القاعدة ووقف زحفه مســـتغال 
حالـــة الحـــرب، وفي اســـتعادة مواقـــع بالغة 

األهمية من سيطرته.

داعش يزداد ظهورا باملشهد اليمني في منعطف حاسم

ّ

} العاهل البحريني امللك حمد بن عيســـى آل خليفة لدى اســـتقباله الثالثاء العاهل األردني امللك عبدالله الثاني الذي حّل باملنامة في زيارة رســـمية 
يبحث خاللها مع القيادة البحرينية عالقات البلدين والتطورات اإلقليمية.

حيدر العبادي:

لن ننتظر إلى األبد الستعادة 

المنافذ الحدودية الواقعة 

تحت سيطرة األكراد



صابر بليدي

} الجزائــر- كشفت الســــلطات اإلسبانية عن 
تســــجيل المئات من المهاجرين السريين من 
األطفــــال الجزائريين علــــى ترابها، من ضمن 
األعــــداد التي اســــتطاعت دخــــول ترابها عن 
طريق قــــوارب الهجــــرة غير الشــــرعية التي 
سجلت ارتفاعا خالل األســــابيع األخيرة، في 
حضن البحر المتوســــط، انطالقا من سواحل 
مســــتغانم وعين تموشــــنت وتلمسان بغرب 

البالد.
وقالت مصادر رســــمية إســــبانية إن أكثر 
من 300 طفل جزائري تم ضبطهم على التراب 
اإلســــباني دون وثائق سفر أو وضعية إدارية 
رســــمية، وأن دول الضفــــة الجنوبية تشــــكل 
المصــــدر األساســــي للهجرة الســــرية، حيث 
رتبــــت الوافديــــن الجزائرييــــن فــــي المرتبة 
الثانية بعــــد المملكة المغربية، لتحل بعدهما 

تونس وليبيا.
وقدرت اإلحصائيات اإلسبانية المهاجرين 
الجزائرييــــن بنحو 5400 مهاجر غير شــــرعي  
مــــن بينهم 340 قاصــــرا وطفــــال، يقيمون في 
وضعيات غير شــــرعية في مختلف محافظات 

إسبانيا خاصة الجنوبية منها.
الصعوبــــات الكبيرة التي  وألمحت إلــــى 
تواجهها الحكومة في التكفل بهؤالء، ال سيما 
وأنهــــم يعتبرون فئة هشــــة تتطلــــب معاملة 

إنسانية خاصة.
وكان الرأي العام ورواد شبكات التواصل 
االجتماعــــي فــــي الجزائــــر، قد تداولــــوا في 
األســــابيع األخيرة صورا وتسجيالت مؤثرة 
للعشرات من الشباب المهاجرين على قوارب 
الهجــــرة ومــــن ضمنهم نســــاء وقصر وحتى 
أطفــــال رضع، مــــا يشــــكل تحــــوال اجتماعيا 
كبيرا فــــي البالد، يكرس أزمــــة معقدة تترجم 

فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الحياة 
الكريمــــة لشــــعبها، وحالــــة الخيبــــة واليأس 

وانسداد األفق.
وأشــــارت الوثيقة اإلسبانية، الصادرة عن 
كتابة الدولة المكلفــــة بالعالقات مع البرلمان 
في نهاية ســــبتمبر الماضي، إلى أن ”حاملي 
الجنســــية الجزائريــــة، مــــن الشــــباب وفئــــة 
األطفــــال القصر، يمثلــــون عــــددا معتبرا من 
المهاجرين الســــريين، وقد تم ضبط أغلبيتهم 
في المحافظــــات الجنوبية، فضــــال عن إقليم 

كتالونيا“.
وتواجه الحكومتان اإلسبانية واإليطالية 
صعوبــــات كبيــــرة فــــي تحديد هويــــة الكثير 
من المهاجريــــن، كونهم يلجــــأون إلى إتالف 

هوياتهم وجوازات ســــفرهم بمجرد الوصول 
إلــــى إســــبانيا أو إيطاليــــا مــــن أجــــل تفادي 
عمليــــات الترحيــــل القســــري التــــي تقومان 
بها مــــن حين آلخــــر إلرجاعهم إلــــى بلدانهم

األصلية.
وتحدث تقرير أصدرته الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان األسبوع الماضي، 
عن احتجاز نحو 50 شابا جزائريا في ظروف 
مأساوية من طرف أمن السواحل الليبية، بعد 
ضبطهم في محاولة هجرة غير شرعية، ودعا 
وزارة الشؤون الخارجية إلى التدخل العاجل 

من أجل اإلفراج عنهم.
وأثارت طريقة تناول بعض المؤسســــات 
اإلعالميــــة الموالية للســــلطة لصــــور الجثث 
التي لفظها البحر على سواحل مستغانم، بعد 
هــــالك القوارب التي كانت تقلهم، اســــتهجان 
الحكومات  كــــون  والحقوقييــــن،  الناشــــطين 
المتعاقبــــة فشــــلت فــــي التكفل بانشــــغاالت 
وطموحات الشباب الجزائري الحالم بالهجرة 

بسبب انسداد األفق في بلده.

وكان المحامي والحقوقي طارق مراح قال 
لـ“العـــرب“ ”إن تنامي الهجرة غير الشـــرعية 
في المـــدة األخيـــرة يعكس وضعا سياســـيا 
واجتماعيـــا خطيـــرا، خاصـــة في ظـــل تفاقم 
خطـــاب التخويـــف والتهويل الذي مارســـته 
الحكومة على الشـــعب، مـــن أجل تخييره بين 
الرضـــاء بخياراتهـــا المؤلمـــة أو العودة إلى 

سنوات العشرية الحمراء“.
وأضـــاف ”الجزائر تتعـــرض إلى مخطط 
تفريـــغ من أبنائها وشـــعبها، فالهجرة صارت 
حلمـــا وخيـــارا لـــكل الفئـــات االجتماعيـــة، 
لإلفالت من األوضاع السياسية واالقتصادية 
الفاشـــلة  السياســـات  بســـبب  المتدهـــورة، 
للســـلطة، وللهروب من حالة اليأس وانسداد 

األفق، وتقلص فرص الحياة الكريمة“.
وتابـــع ”الـــكل يطمح إلى الهجرة، ســـواء 
كان كادرا، أو مثقفا، أو شـــابا عاطال، أو امرأة 
أو قاصـــرا، بطريقة شـــرعية أو غير شـــرعية، 
فالوضـــع جـــد مأســـاوي، فخالل الــــ15 عاما 
األخيـــرة هاجر أكثر مـــن 40 ألف جزائري إلى 
كنـــدا المعروفة بهجرتها النخبوية، ونشـــاط 
القـــوارب بات مغريا، بعدما تســـاوت النهاية 
بين األسماك في عمق البحر مع حلم الوصول 
إلى إسبانيا أو إيطاليا، ومنها إلى أوروبا“. 

ولم تحد اإلجراءات الردعية التي وضعتها 
الحكومة من تفاقم الهجرة غير الشرعية، حيث 
وضعت عقوبة السجن النافذ لمدة ستة أشهر 

لكل مهاجر بطرق غير رسمية.
وتتحـــدث إحصائيـــات غيـــر رســـمية عن 
تســـجيل ما يقـــارب ثالثـــة آالف مهاجر خالل 
شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، من بينهم 
نســـاء وأطفـــال ورضع، تـــم تـــداول صورهم 

وتسجيالتهم على نطاق واسع.
وباتت مســـألة الهجرة السرية مصدر قلق 
حقيقي لحكومات المنطقة، ال سيما المستقبلة 
منها، حيث تضغط باســـتمرار في اتجاه جعل 
نظيراتهـــا في الضفـــة الجنوبية تـــؤدي دور 
الشرطي الذي يحمي حدودها خارج أقاليمها 
الجغرافية، دون أن تبدي جدية في مساعدتها 
على بعث حركيـــة اقتصاديـــة وتنموية تكفل 

الحياة الكريمة لشعوبها.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - مازال مسلســـل إعفاء المقصرين 
في إنجاز مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“ 
متواصال، حيث تمت إقالة عدد من المسؤولين 
المغاربة األســـبوع الجاري، وذلك بعد أقل من 
شـــهر على إعفاء عدد من الـــوزراء الذين أثبت 

تقرير المجلس األعلى للحسابات تقصيرهم.
وتم إعفـــاء عبدالواحد فكرات الكاتب العام 
لرئاســـة الحكومة، إلى جانب كتاب عامين لكل 
من وزارة الصحة والتربية الوطنية والســـكنى 
والتعمير والســـياحة والثقافـــة ورئيس وكالة 
تنميـــة أقاليـــم الشـــمال، كما تم إعفـــاء كل من 
الكاتب العام لوزارة الشـــباب والرياضة ومدير 

الميزانية بذات الوزارة.
وتأتي اإلقالة في وزارة الشـــباب والرياضة 
على إثر ما كشـــف عنه الوزير رشـــيد الطالبي 
العلمـــي مـــن ممارســـات فســـاد أمـــام أعضاء 
لجنة القطاعات االجتماعيـــة بمجلس النواب، 
األســـبوع الماضـــي، ارتكبت في عهـــد الوزراء 
الســـابقين، إلى جانـــب جرائم فســـاد ارتكبها 
بعض مديـــري وزارته في الجهـــات واألقاليم، 
أبرزها االســـتفادة من كراء عقارات على ملكية 

الوزارة.
وقرر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
نهاية أكتوبر الماضي إعفاء وزراء ومسؤولين 
كبـــارا في الدولة، على خلفيـــة نتائج التحقيق 
الذي أمر به بشـــأن تعثر المشـــاريع التنموية 

التي أعلن عن انطالقتها سنة 2015.
وكان بـــالغ الديـــوان الملكي حـــث رئيس 
الحكومة على اتخـــاذ التدابير الالزمة في حق 

المسؤولين الـ14 دون ذكرهم.
وجدد الديـــوان الملكي الدعوة التخاذ كافة 
لتحســـين  والقانونية،  التنظيمية  اإلجـــراءات 
والتفاعـــل  والترابيـــة،  اإلداريـــة  الحوكمـــة 
اإليجابي مع المطالب المشـــروعة للمواطنين، 

في إطار االحترام التام للضوابط القانونية، في 
ظل دولة الحق والقانون.

وقـــال مصطفـــى الخلفي الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة حينئذ إن اإلعالن عن أســـماء 
المسؤولين الذين ســـيطالهم اإلعفاء سيتم في 

إطار كل مؤسسة وقطاع حكومي.
وقال مراقبون إن اإلعفاءات جاءت متماهية 
مع قرار العاهل المغربي بعزل كافة المسؤولين 
الذين لهم عالقة مباشرة باالختاالت التي وقعت 

في مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“.
وتوقعوا أن يســـتجيب التعديل الحكومي 
المقبـــل للمعايير التي جاء بهـــا خطاب الملك 
محمـــد الســـادس بمناســـبة افتتـــاح الـــدورة 
التشـــريعية فـــي أكتوبـــر الماضي، في شـــقه 
بالمحاســـبة  المســـؤولية  بربـــط  المتعلـــق 
والتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة وما تحمله 

من تحديات تنموية واجتماعية واقتصادية.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد دعا لتســـريع 
التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله 

من حلـــول للمطالـــب االجتماعيـــة والتنموية، 
بمختلـــف جهـــات المغرب، باعتبارهـــا تغييرا 
عميقا في هيـــاكل الدولة، ومقاربـــة عملية في 

الحكامة الترابية.
ولـــن تقف اإلعفـــاءات عند عتبـــة الوزارات 
ودواوينها بل ستشـــمل اإلدارة المحلية، حيث 
يجـــري تدقيق فـــي الملفـــات الماليـــة لبعض 
المحافظيـــن وعمـــال األقاليم ســـتكون نتائجه 
حســـب مراقبين إقـــاالت ومتابعـــات قانونية، 
وكذلك رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين.
وكشـــف تقريـــر أخيـــر لـــوزارة الداخليـــة 
المغربيـــة مقاضاة الوزارة لــــ43 رئيس جماعة 
ســـابقا وأعضـــاء الرتكابهم أفعاال تســـتوجب 
عقوبة جنائية، كاختالس المال العام أو تزوير 

وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وحســـب تقرير وزارة الداخليـــة الذي وزع 
بمناســـبة مناقشـــة الميزانية الفرعية للوزارة 
بمجلـــس النـــواب، فقد بلـــغ عـــدد المتابعات 
القضائيـــة في حـــق المنتخبيـــن الجماعيين، 

بســـبب ارتكابهم أعماال مخالفـــة للقانون، 102 
متابعة، إلـــى حدود 2 نوفمبر الجاري، ضمنهم 

40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا.
وأكد خبـــراء فـــي القانون الدســـتوري أن 
التعديل الحكومي المقبل سيكون مرتبطا بعدد 
من التغييرات على مســـتوى اإلدارات المركزية 
والمحلية، استجابة لرهانات المغرب في تنزيل 
الجهوية المتقدمة ترجمة لما جاء به الدستور 

المغربي في هذا الباب.
واعتبـــر هؤالء في تصريحات لـ“العرب“ أن 
الدولـــة  تريد تحصين مناطـــق المغرب من أي 
اختالالت بتحديث بنية مؤسســـاتها استجابة 
لمنطق الجهوية، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو 

احتجاجات الحسيمة في مناطق أخرى.
ويشهد إقليم الحسيمة وعدد من مدن وقرى 
منطقة الريف، شمالي المغرب، توترا منذ نحو 
ســـنة، انطلـــق عقب مقتل بائع ســـمك دهســـا، 
ليتحول في ما بعد إلـــى احتجاجات للمطالبة 

بالتنمية وتوفير فرص عمل.
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◄ قال رئيس لجنة تفعيل األجهزة 
األمنية بمدينة سرت وسط ليبيا 

المالزم الزروق سويطي، إن ”عناصر 
تنظيم داعش أقاموا فجر اإلثنين 
نقطة استيقاف في موقع يبعد 20 

كيلومترا جنوب منطقة بوهادي قرب 
سرت“.

◄ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الثالثاء أنه سيتوجه إلى 
الجزائر في السادس من ديسمبر 

المقبل في أول زيارة له إلى هذا البلد 
منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

◄ ندد مفوض األمم المتحدة السامي 
لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين 

الثالثاء بظروف احتجاز المهاجرين 
في ليبيا، واصفا تعاون االتحاد 
األوروبي مع هذا البلد على هذا 

الصعيد بأنه ”ال إنساني“.

◄ طالب تحالف القوى الوطنية 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الليبية بفتح تحقيق فوري في جريمة 
الجثث التي عثر عليها في منطقة 

الهيرة، عقب انتهاء االشتباكات 
المسلحة في منطقة ورشفانة.

◄ انتخب الثالثاء األمين العام 
لالتحاد العام التونسي للشغل 

نورالدين الطبوبي رئيسا لالتحاد 
العربي للنقابات، وذلك خالل مؤتمر 

النقابات العربية المنضوية ضمن 
االتحاد العربي.

◄ طالب المبعوث الخاص للرئيس 
التركي إلى ليبيا، أمرالله إيشلر، 

بإطالق سراح العمال األتراك 
المختطفين فورا، مؤكدا على أن تركيا 

تقف على المسافة نفسها من جميع 
األطراف في ليبيا.

باختصار

مسلسل اإلقاالت يطال مسؤولين مغاربة بعد الوزراء
[ االستجابة ألوامر العاهل المغربي بربط المسؤولية بالمحاسبة واالهتمام بالمناطق الداخلية

[ اتهامات للحكومات المتعاقبة بالفشل في تحقيق العيش الكريم لشعبها

جاءت إقاالت عدد من املسؤولني متماهية 
مع قرار ســــــابق للعاهل املغربي بعزل كل 
مــــــن لهم عالقة باالخالالت التي وقعت في 

مشروع ”احلسيمة منارة املتوسط“.

ــــــت ظاهرة الهجرة غير الشــــــرعية من أفريقيا والضفة اجلنوبية حلوض املتوســــــط إلى  حتول
ــــــؤرق حكومات املنطقة، في ظل تفاقــــــم أرقام املهاجرين غير  معضلة سياســــــية واجتماعية ت
الشــــــرعيني في اآلونة األخيرة، من سواحل شــــــمال أفريقيا نحو إيطاليا وإسبانيا، والالفت 
فيها أعداد غير مسبوقة للنساء واألطفال القصر، وحتى الرضع، الباحثني عن أحالم مبكرة.

أخبار
«التاريـــخ يؤكـــد أن جبهة التحرير هي من أسســـت الدولـــة الجزائرية الثانية عبـــر بيان 1 نوفمبر 

1954 وقادت الكفاح المسلح ضد االستعمار طيلة سبع سنوات».
جمال ولد عباس
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

«وحـــدات الجيش الوطني جاهزة للقضاء على أي تحركات من شـــأنها زعزعة األمن واالســـتقرار 
وتهدد السلم االجتماعي».

أحمد املسماري
الناطق باسم اجليش الليبي

اإلعفـــاءات لن تقـــف عند الـــوزارات 
اإلدارة  ستشـــمل  بـــل  ودواوينهـــا 
فـــي  التدقيـــق  يجـــري  إذ  املحليـــة، 

ملفات عدد من املحافظني

◄

إحصائيات إسبانية صادمة عن هجرة األطفال الجزائريني

روسيا تتوسط لحل أزمة 
جنوب ليبيا

} طرابلــس -  قال رئيـــس فريق االتصاالت 
الروســـي للتســـوية الليبية ليف دينغوف، إن 
فريقه توسط في محادثات بين حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بهـــا دوليا وممثلي القبائل 
في مدينة أوبـــاري بجنوب غربي ليبيا أثمرت 

عن بناء حوار بين الطرفين.
وقال دينغـــوف في تصريحـــات صحافية 
إن ممثلـــي قبائل أوباري طلبـــوا من الجانب 
الروســـي المســـاعدة في حل المشاكل العالقة 
فـــي حوارهم مع حكومة الســـراج، وذلك أثناء 
محادثات، بحـــث الطرفان خاللهـــا إمكانيات 
روســـيا في تقديم مســـاعدات إنسانية لسكان 
جنـــوب البالد الذين يعانون من نقص األدوية 

والبضائع األولية.
ويعـــود التوتر بين رئيـــس الحكومة فايز 
الســـراج وقبائـــل المنطقة لرفضـــه االعتراف 
بنتائج انتخاب أحمد المرتضى عميدا لبلدية 
أوبـــاري التـــي تعيـــش أوضاعـــا اقتصادية 

واجتماعية صعبة.
ويعانـــي الجنـــوب الليبي مـــن التهميش 
بســـبب ما تعيشـــه البالد من حالة انقســـام، 
رغـــم ما يزخر بـــه من مـــوارد طبيعية كالنفط 

والمعادن.
وتحـــول إقليم فزان (الجنـــوب) إلى محط 
اهتمـــام عدة دول فـــي الفتـــرة األخيرة حيث 
رعت إيطاليا منذ فتـــرة مصالحة بين قبيلتي 
التبو وأوالد ســـليمان، في حين ذكرت تقارير 
إعالمية مطلع شهر أكتوبر الجاري عزم فرنسا 
وإيطاليا نشر قوات مشتركة على حدود ليبيا 
الجنوبيـــة فـــي إطـــار التصدي للهجـــرة غير 

الشرعية.
وأكد دينغوف تمسك روسيا بعدم التدخل 
فـــي شـــؤون دول ذات ســـيادة واســـتعدادها 
للتوســـط في أي عملية تخدم تســـوية النزاع 
السياســـي الراهن بطلب من األطراف المعنية 
الليبية، مشـــددا على أن بالده ليست منحازة 
ألي طـــرف فـــي الصـــراع الليبـــي وتقف على 

مسافة واحدة من الجميع.
ويثير موقف روســـيا المرتبـــك من األزمة 
الليبيـــة تســـاؤالت المراقبين حـــول أهدافها. 
وأبدت موســـكو العام الماضـــي تقاربا مهما 
مع الســـلطات شـــرق البالد والجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر الـــذي زارها عدة مرات، 
لكنها سرعان ما ربطت عالقات جيدة بحكومة 

الوفاق.
وتعول الســـلطات شـــرق البالد على دور 
روســـيا في القرارات األمميـــة، وخاصة في ما 
يتعلق برفع حظر التســـليح عن الجيش ومنع 
وصول السالح للميليشيات الموالية للمجلس 
الرئاســـي وتحديـــدا لمـــا يســـمى بـ“الحرس 

الرئاسي“.

ال تهاون مع معرقلي المشاريع التنموية

ذنبهم الوحيد أنهم جزائريون



} لندن - وجدت رئيسة الحكومة البريطانية 
تيريزا ماي نفسها أمام معركة نيابية توصف 
بالشـــاقة الثالثـــاء، مع اســـتئناف جلســـات 
النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف إلى 
وضع حد لســـيادة التشريعات األوروبية على 

القانون البريطاني في إطار بريكست.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه يصعـــب التكهـــن 
بتوصـــل ماي إلـــى إيجاد حـــّل خصوصا في 
ظل التصعيـــد المتواصل مـــن جانب أعضاء 
في حزبها والتفكك المتواصل داخل الحكومة 
البريطانيـــة، يضاف إلى ذلـــك االلتزام بعامل 

الوقت مع الجانب األوروبي.
وكان البرلمـــان البريطانـــي صـــادق فـــي 
قـــراءة أولى في ســـبتمبر الماضـــي على هذا 
النـــص الحيوي الذي مـــن المفترض أن يتيح 
للمؤسســـات فـــي المملكة المتحـــدة مواصلة 
أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها بشكل تام 

من االتحاد األوروبي.
لكن مراجعته بشكل دقيق تأخرت. وبررت 
الحكومـــة ذلك بضـــرورة أخذ الوقـــت الكافي 
لدراســـة مختلـــف التعديالت الــــ188 التي تم 
التقدم بها وســـتكون موضـــوع مراجعة أمام 

البرلمان في األسابيع المقبلة.
وتواجـــه الحكومة إمكانيـــة التعرض إلى 
انتكاســـات حول تعديالت أساســـية في حال 
وقف نواب محافظون مـــع النواب العماليين، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضة. فرئيســـة الحكومة 
ال تملك في الواقع ســـوى غالبية بســـيطة في 
البرلمان نتيجة تعاونها مع الحزب الوحدوي 

األيرلندي الشمالي.
ويأتي هذا االختبـــار في الوقت الذي تجد 
فيه رئيسة الحكومة نفسها في موقف ضعيف 

بعد االنتخابات التشريعية األخيرة في يونيو، 
وتواجـــه صعوبـــات لفرض ســـيطرتها حتى 

داخل حكومتها نفسها.
ففـــي األســـابيع الماضيـــة قـــدم وزيـــران 
اســـتقالتهما األول على خلفية فضيحة تحرش 
جنســـي والثانيـــة بتهمة القيام بدبلوماســـية 
موازية مع إســـرائيل. ونقلت صحيفة ميل أون 
صنداي عن وزيري الخارجية بوريس جونسون 
والبيئـــة مايكل غـــوف وكالهما مـــن ”صقور“ 
بريكست، اشتراطهما االستعداد بشكل واضح 
ومفصل الحتمال الخروج من التكتل األوروبي 

دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وتواجـــه مـــاي ضغوطـــا متزايـــدة مـــن 
بروكســـل، حيث أمهل كبير مفاوضي االتحاد 
األوروبي ميشـــال بارنييه المملكـــة المتحدة 
أســـبوعين لتوضيح التزاماتها حول شـــروط 
الطـــالق إذا كانت تريد الحصـــول على ضوء 
أخضر من بروكســـل بحلول نهايـــة العام من 

أجل إطالق المفاوضـــات التجارية لمرحلة ما 
بعد بريكست.

وتوقـــع مراقبون أن يكـــون الصدام األول 
بالمعركـــة النيابيـــة المقبلـــة بســـعي حـــزب 
العمال إلجراء تصويت على تعديل يمدد فترة 
انتماء المملكة المتحدة في الســـوق الموحدة 
واالتحاد الجمركي وضمن صالحيات محكمة 

العدل األوروبية خالل المرحلة االنتقالية.
وتبدأ هـــذه المرحلة بعد خروج البالد من 
االتحـــاد األوروبي وتســـتمر لعاميـــن تقريبا. 
لكن الحكومة شـــددت على أن البالد ســـتكون 
منفصلة تمامـــا عن التكتل بمجـــرد خروجها 

منه في  مارس 2019.
وأثـــار هـــذا الموعـــد الدقيق والـــذي أتى 
بموجب تعديل فـــي القانون اعتراض البعض 
من النواب المحافظين. وقال دومينيك غريف، 
وزير العدل إن هذا التعديل ”كان غير ضروري 
إطالقا وســـيأتي بنتيجة عكســـية“ ويزيل أي 

هامش للمناورة في حـــال تأخر المفاوضات. 
وحذر نواب بريطانيـــون من عواقب ”كارثية“ 
في حال لم تتوصـــل البالد إلى اتفاق جمركي 
بحلول مارس 2019 موعد خروجها من االتحاد 

األوروبي.
أما عمليات التصويت األكثر توترا فستتم 
في األســـابيع المقبلة عندما سيســـعى غريف 
ونواب محافظون آخرون إلى الحد من السلطة 
التي يمنحها نص القانـــون إلى الحكومة من 
أجـــل تعديل القوانيـــن األوروبيـــة بعد نقلها 

تباعا إلى التشريعات المحلية.
وعشـــية النقـــاش، بدت الحكومـــة وكأنها 
تحـــاول مهادنة المتمردين فـــي حزبها عندما 
تعهدت بـــأن النواب ســـيصوتون على اتفاق 

الخروج من االتحاد األوروبي.
ويعتبر كير ستارمر مسؤول بريكست في 
حزب العمال أن ذلك ”يشـــكل تراجعا ملحوظا 
من جانب حكومة ضعيفة على شفا االنهيار“.

} كابــول - أعلن مسؤولون، الثالثاء، عن قتل 
العشرات من عناصر الجيش والشرطة األفغان 
في سلسلة هجمات شنها مسلحو طالبان على 
نقاط تفتيش داخل البالد، في وقت يصّعد فيه 

المتمردون هجماتهم ضد قوات األمن.
ويرى مراقبون أن الهجمات شـــبه اليومية 
تقريبا لطالبـــان تهدف إلى إظهار قدرتها على 
ضرب حتـــى األهداف المحّصنة بشـــكل كبير 
قصـــد تثبيط عزيمـــة القـــوات األفغانية التي 
تعانـــي أصال مـــن ســـقوط أعداد كبيـــرة من 

الضحايا واالنشقاقات في صفوفها.
وجـــاءت الهجمـــات فـــي واليتـــي قندهار 
(جنوب) وفرح (غرب) ليلـــة االثنين/ الثالثاء 
بعـــد ســـاعات من هجـــوم انتحاري بســـيارة 
مفخخـــة اســـتهدف قافلـــة عســـكرية أميركية 

وأسفر عن إصابة أربعة جنود.
وأصـــدرت حركـــة طالبـــان بيانـــات فـــي 
حســـاباتها على مواقـــع التواصل االجتماعي 

تبنت فيها الهجمات.
وقال المتحدث باسم محافظ قندهار قدرت 
خوشـــبخت ”بإمكاني التأكيد أن طالبان شنت 
سلســـلة من الهجمات على نقاط تفتيش تابعة 
للشـــرطة في منطقتـــي ميوانـــد وزاري حيث 

فقدنا 22 شرطيا شجاعا“.
خـــالل  قتلـــوا  مســـلحا   45 أن  وأضـــاف 
اشتباكات اســـتمرت لنحو ست ساعات. وقال 
المتحدث باسم شرطة قندهار مطيع الله هالل 
إن ”المسلحين استخدموا في إحدى الهجمات 
شاحنة للشرطة مفخخة لدك الحاجز. وأصيب 
15 شرطيا على األقل في الهجمات المنسقة“.

وأكد متحدث باســـم مهمة ”الدعم الحازم“ 
التابعة لحلف شمال األطلسي في أفغانستان 
أن ”أربعة جنود أميركيين أصيبوا وجميعهم 
بوضع مستقر في منشـــآت صحية أميركية“، 

مشيرا إلى عدم سقوط قتلى.
أمـــا المتحدث باســـم محافظ فـــرح ناصر 
مهـــري، فقد قال إن تســـعة جنـــود من عناصر 
الجيش الوطني األفغاني وثالثة مدنيين على 
األقل قتلوا في هجومين منفصلين في الوالية 

المحاذية إليران.
وكثفـــت طالبان من هجماتها على المواقع 
األمنيـــة في أنحـــاء البـــالد خالل األســـابيع 
األخيرة في عرض للقوة أثناء وقت تنشـــر فيه 
الواليات المتحـــدة المزيد من القوات لتدريب 

ومساعدة القوات األفغانية.
ويســـتخدم عناصر طالبان عـــادة عربات 
مدرعـــة من طـــراز ”هامفي“ ومركبات شـــرطة 
مســـروقة من قوات األمـــن األفغانية للوصول 
إلـــى المجمعات األمنية عبـــر القيام بعدد من 

التفجيرات.

5

{الوضع في فنزويال أكثر من مأســـاة إنســـانية، واألزمة تشـــكل تهديدا مباشـــرا لألمن والسلم أخبار

الدوليين. فنزويال دولة تزداد عنفا وتهدد المنطقة والعالم}.

نيكي هايلي
سفيرة الواليات املتحدة في األمم املتحدة

{روســـيا اســـتخدمت مواقع التواصل االجتماعي للتأثير على الرأي العام عشية إجراء االستفتاء، 

والهدف هو خلق حالة من عدم االستقرار باالتحاد األوروبي}.
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باختصار

◄ أعلنت الواليات المتحدة أنها قتلت 
40 متطرفا إسالميا في الصومال 
خالل أربعة أيام، وذلك بعد شنها 

خمس غارات استهدفت حركة الشباب 
اإلسالمية وعناصر تابعة لداعش.

◄ تلقى المكتب المحلي للشرطة 
الجنائية بوالية سكسونيا السفلى 

نحو 50 بالغا قد تقود إلى القبض على 
إرهابيين من جماعة الجيش األحمر 

اليسارية األلمانية السابقة، وذلك عقب 
نشر فيديو لعملية مالحقتهم.

◄ أعلن مصدر في الخارجية الروسية 
أن قيام واشنطن بتوريد أسلحة 
فتاكة إلى سلطات كييف سيؤدي 

إلى تفاقم الوضع وسيزيد من تعقيد 
العالقات الروسية األميركية، وجاء ذلك 

تعليقا على مشروع قانون وافق عليه 
الكونغرس.

◄ أفادت مصادر رسمية إيرانية 
الثالثاء، بأن ما ال يقل عن 530 شخصا 

قتلوا في أسوأ زلزال تشهده إيران 
منذ أكثر من عقد، فيما تجاوز عدد 

المصابين ثمانية آالف، مشيرة إلى 
أن عمليات اإلنقاذ انتهت في إقليم 

كرمانشاه.

◄ ذكر مسؤولون من سول أن الجندي 
الكوري الشمالي الذي انشق ولجأ إلى 

كوريا الجنوبية قاد سيارة إلى المنطقة 
منزوعة السالح بين الجانبين ثم 

اجتاز خط الترسيم، أين أطلقت القوات 
الكورية الشمالية 40 طلقة نارية عليه.

◄  أغلق متظاهرون تابعون لمجموعة 
إسالمية متشددة الطريق الرئيسي الذي 

يوصل إلى إسالم آباد لليوم السادس 
على التوالي وسط تردد السلطات 

لمنعهم، مطالبين باستقالة وزير العدل 
زاهد حامد.

راخوي يتوعد االنفصاليين: سنعمل على إسقاطكم في انتخابات كتالونيا

ماي أمام معركة برلمانية شاقة بشأن بريكست طالبان تستعرض قوتها 

بضرب أهداف أمنية

[ ضعف الحكومة يوحي بانحسار التعديالت على القانون األساسي للخروج
وسط معركة نيابية توصف بالعسيرة تخّيم 
عليها أجواء من التوتر احلاد داخل حزب 
احملافظني ســــــعت تيريزا ماي إلى محاولة 
ــــــة للتفاهم، لكــــــن مراقبني  إيجــــــاد أرضي
يؤكدون على صعوبة اخلندق الذي وصل 
إليه مســــــار التفاوض حول بريكســــــت في 

ظل ضغوط متتالية تفرضها بروكسل. 

خروج صعب 

} يانغــون – يرصد مراقبون ألزمة الروهينغا 
باالنتهـــاكات  المتواصـــل  الدولـــي  التنديـــد 
العرقية المســـتمّرة ضد هذه األقلية المسلمة 
وســـط جـــدل متصاعـــد فـــي كل االجتماعات 
واللقـــاءات الدولية بين زعمـــاء الدول آخرها 
لقاء مانيال الذي واجهت فيه الزعيمة الحاكمة 
أونغ ســـان ســـو تشـــي ضغوطا كبيرة للدفع 

بتسوية هذا الملف.
وأعلنـــت منظمـــة العفو الدوليـــة الثالثاء 
أنها لم تجد مبررا سوى السخرية من تحقيق 
يجريـــه جيش ميانمـــار بمزاعم عـــن ارتكاب 
فظائع بحق مســـلمي الروهينغا، واصفة إياه 
بأنه محاولة ”لتبرئة الساحة“، فيما دعت إلى 
الســـماح لمحققين من األمم المتحدة وآخرين 

مستقلين بدخول البالد.
وفّر أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا 
إلى بنغالديش منذ أواخر أغســـطس هربا من 
عملية تطهير في والية راخين وصفها مسؤول 
كبير في األمم المتحدة بأنها حالة واضحة من 

حاالت ”التطهير العرقي“.
ووجه مسؤول كبير آخر في األمم المتحدة 
اتهامـــات إضافيـــة لجيـــش ميانمـــار، األحد، 
بعـــد أن قـــام بجولة فـــي مخيمـــات الالجئين 
ببنغالديـــش، بارتـــكاب عمليـــات اغتصـــاب 

ممنهجة وجرائم أخرى ضد اإلنسانية.
ويؤكـــد جيـــش ميانمـــار باســـتمرار على 
براءته ونشر نتائج تحقيق داخلي على صفحة 
فيسبوك الخاصة بقائد الجيش الجنرال مين 

أونغ هلينـــغ. وتأتي محاولـــة الجيش لتبرئة 
ســـاحته فـــي الوقت الذي يســـتعد فيـــه وزير 
الخارجيـــة األميركي ريكس تيلرســـون لزيارة 
ميانمار األربعاء إلجراء محادثات مع الزعماء.
وفيما يضغط أعضاء مجلس الشـــيوخ في 
واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض 
عقوبات تستهدف جيش ميانمار، من المتوقع 

أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة إلى جنراالت 
ميانمار.

وواجهت أونغ سان ســـو تشي التي تقود 
الحكومـــة المدنية في بورما ضغوطا متزايدة 
لحل أزمة المّهجرين من أفراد أقلية الروهينغا 
المســـلمة خالل لقاءين بمانيـــال مع أنطونيو 
غوتيريش وريكس تيلرســـون. وقال ممثل عن 

األمـــم المتحدة إن ”األمين العـــام أكد على أن 
الجهود المبذولة لضمان وصول المســـاعدات 
والعـــودة اآلمنـــة والدائمـــة لالجئيـــن فضال 
عـــن مصالحة حقيقية بين الطوائف ســـتكون 

ضرورية“.
وأعلن جاســـتن ترودو، رئيـــس الحكومة 
الكندي أنه تحدث إلى سو تشي، وقال ”أجريت 
حديثا مطوال مع أونغ ســـان ســـو تشي حول 
معاناة الالجئين المسلمين في والية راخين“.
وقالت ســـارة مارغون مـــن منظمة هيومن 
رايتـــس ووتـــش إن اإلدانـــات األوليـــة كانت 
”ضروريـــة (…) لكنهـــا توقفت ولـــم يكن هناك 
إال تحـــرك ضئيـــل للغايـــة منذ ذلـــك الحين“. 
ودعت إلى فـــرض عقوبات اقتصادية واضحة 
األهـــداف إلنهـــاء ”البعض من أكثـــر الفظائع 

قسوة وترويعا رأيناها منذ سنوات“.
وســـددت نيكـــي هايلي مندوبـــة الواليات 
المتحدة لـــدى األمم المتحـــدة ضربة موجعة 
لسو تشي بقولها إن ”الوضع في بالدها يجب 
أن يجعل كبار القادة البورميين الذين ضّحوا 
بالكثير من أجل بورمـــا منفتحة وديمقراطية 

يشعرون بالعار“.
وأشـــار مســـؤول في وزارة الخارجية إلى 
أن الواليـــات المتحدة ترغب في دعم ”االنتقال 
إلـــى حكومة مدنية (ولكـــن) مع التأكد من عدم 
التراجـــع“، مذكرا بأن ســـو تشـــي التي كانت 
يوما ما ناشـــطة معارضة بات عليها التعامل 

مع جيش حكم دون أّي منازع. نافذة لخالص طال انتظاره   

ضغوط دولية على ميانمار إلنهاء فصل من التطهير العرقي للروهينغا

}  مدريــد - توجه رئيس الوزراء اإلســـباني 
ماريانو راخـــوي، الثالثاء، بإعالن صريح أكد 
مـــن خالله أنـــه يتوقـــع هزيمـــة االنفصاليين 
فـــي انتخابات الشـــهر المقبل التي ســـتجري 
في كتالونيا والتي ســـتهيمن عليها مســـاعي 
نواب اإلقليم لالســـتقالل، داعيا الناخبين إلى 

المشاركة بكثافة.
وقال راخوي ”سنعمل على ضمان عدم فوز 

المجموعات الداعمة لالستقالل“.
وأثارت أزمة اســـتقالل كتالونيا المخاوف 
في بروكســـل في وقـــت يتعامل فيـــه االتحاد 
األوروبـــي مع تداعيات بريكســـت، فيما نقلت 

أكثر مـــن 2400 شـــركة مقارهـــا القانونية من 
اإلقليم وسط حالة من الضبابية.

وأقال راخوي حكومة زعيم إقليم كتالونيا 
كارلوس بودجمون الشهر الماضي على خلفية 
تحركـــه لالنفصـــال، فيما حل برلمـــان اإلقليم 

وحدد تاريخ إجراء انتخابات جديدة.
ويحاول رئيس الوزراء كسب الدعم لحزبه 
(الحزب الشعبي) في انتخابات 21 ديسمبر في 
كتالونيا التي ال تزال منقسمة بشأن االستقالل 

رغم إعالن البرلمان االنفصال بشكل أحادي.
وحل الحزب الشعبي في المرتبة الخامسة 
فـــي انتخابـــات العـــام 2015 فـــي كتالونيـــا 

التي ســـيطرت خاللها المجموعـــات الداعمة 
لالستقالل على السلطة في اإلقليم.

ودعـــا راخـــوي إلـــى ”المشـــاركة بأعداد 
فـــي االنتخابـــات على أمـــل تحقيق  ضخمة“ 
األحـــزاب المؤيدة لبقـــاء كتالونيـــا جزءا من 

إسبانيا، فوزا كبيرا.
ويقبع عدد من أعضاء الحكومة الكتالونية 
الســـابقين فـــي الســـجن حاليا علـــى خلفية 
الـــدور الـــذي لعبوه فـــي تحريك االســـتقالل 
الـــذي اعتبر غير دســـتوري. وأكد راخوي أنه 
سيسمح للمســـؤولين المعتقلين بالترشح في 
االنتخابـــات اإلقليمية، لكنه أضاف أن ”عليهم 

احترام القانـــون“. وقال ”بإمكانهم الترشـــح 
كونـــه لم يتم اإلعالن بأنهم غير مؤهلين“ لذلك 

من قبل قاض.
كتالونيـــا ”فقـــدوا  قـــادة  ولكنـــه رأى أن 
بعدما خدعوا المواطنين  شرعيتهم سياسيا“ 

الكتالونيين عبر إعالن االستقالل. 
وأعلن زعيـــم اإلقليم المقال الـــذي فّر إلى 
بلجيكا أنه سيترشـــح لالنتخابـــات. وكان قد 
أعرب عن أمله في تشكيل تحالف انفصالي مع 
حزب يسار كتالونيا الجمهوري، إال أن األخير 
رفض خوض مرشحيه االنتخابات إلى جانب 

أعضاء حزب بودجمون.

كير ستارمر:

عدم التصويت على قرار 

الخروج تراجع لحكومة على 

شفا االنهيار



} باريــس – تبحث فرنســـا عن منافذ تعيد من 
خاللها تموضعها في منطقة الشـــرق األوســـط 
وذلـــك عبـــر تدخالتهـــا ومواقفهـــا فـــي أغلب 
القضايا الجوهرية فـــي المنطقة كالصراع في 
ســـوريا والحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
وأزمة اســـتفتاء كردســـتان العراق وتداعياته 
والموقـــف من إيران (فرنســـا من الـــدول التي 
شاركت في مفاوضات النووي وتوقيع االتفاق 
مـــع إيران ورفضت مســـاعي الرئيس األميركي 

دونالد ترامب من أجل إلغائه).
اتبعت فرنســـا فـــي مختلف هـــذه القضايا 
والملفات دبلوماسية حذرة وأحيانا غامضة في 
جمعها بين المتناقضات. وبدت هذه السياسة 
واضحة من خالل الموقف من إيران، ففرنســـا 
من جهة مقتنعة بأن سياســـة طهران تهدد أمن 
المنطقة وأنه يجب فرض عقوبات جديدة عليها 
بســـبب برنامج الصواريخ الباليســـتية، لكنها 
في نفس الوقت تخشـــى علـــى العقود التي تم 
توقيعها بين إيران وشركات فرنسية كبرى بعد 

االتفاق النووي.
لكن، اليوم تجد فرنســـا نفسها أمام مفترق 
طـــرق قـــد ال ينفـــع معه الحيـــاد، وهـــي تتابع 
التطـــورات الحاصلة فـــي لبنان إثر اســـتقالة 
رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري يـــوم الـ4 من 
نوفمبر 2017 بشـــكل مفاجـــئ وإعالنه عنها من 
الريـــاض بدل بيروت ألســـباب أمنيـــة، محمال 
إيـــران وحزب الله مســـؤولية تدهـــور الوضع 

الذي أدى به إلى إال إعالن استقالته.

ويالحـــظ المتتّبع للخـــط الزمني لألحداث 
منذ إعالن الحريري اســـتقالته أن الدبلوماسية 
الفرنســـية نشطت بشكل سريع والفت. فبمجّرد 
إعـــالن الحريـــري لالســـتقالة، قـــام الرئيـــس 
الفرنســـي بزيارة خاطفة إلـــى الرياض التقى 
خاللها ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن 
ســـلمان. ولم تكن هـــذه الزيـــارة ضمن جدول 
ماكرون الذي كان في اإلمارات بمناسبة افتتاح 

متحف لوفر أبوظبي.
وفيمـــا كان ماكرون يبحث مع األمير محمد 
بن ســـلمان مســـتجدات الوضع على الســـاحة 
اللبنانية، التقى سفير فرنسا في بيروت برونو 
فوشيه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر 
بعبدا لالستفســـار عـــن الموقـــف وتداعياته. 
وبعد زيارة الرياض، اتصل الرئيس الفرنســـي 
بنظيره اللبناني. وأوفد مستشـــاره الرئاســـي 
للشـــؤون الخارجية أورليان دو شوفالييه إلى 
بيـــروت. ولفت الباحث الفرنســـي المتخصص 
في الشـــأن اللبناني ستيفان مالسانيي إلى أن 

”ماكرون بنفســـه يتولى متابعة هـــذا الملف“. 
وذكرت صحيفة ”أوبســـرفاتور“ الفرنســـية أن 
باريس تصدر بشـــكل مســـتمر، منذ اســـتقالة 
الحريري، بيانات تشـــدد علـــى ضرورة حماية 

وحدة لبنان وسالمة أراضيه.
ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس 
تنشـــط بشـــكل غير عادي وأن وراء الكواليس 
يعترف المســـؤولون بأن األزمـــة الناجمة عن 
هذه االســـتقالة ”مثيرة للقلق“، وستؤثر حتما 
على العالقة الخاصة التي تجمع بين فرنســـا 
ولبنان إذا لم تبـــادر باريس بالتدخل للتوصل 
إلى عودة الحريري الموجود حاليا في الرياض 
إلى بالده، معولة فـــي ذلك على العالقات التي 
تربطها بكل أطـــراف المنطقة، وإن كان هامش 

المناورة أمامها ضيقا.
وألســـباب تاريخية، ال يمكن لفرنسا، التي 
يعتبرها كثيرون ”عـــّراب لبنان“، أن تظل غير 
مكترثة باألزمـــة الراهنة. فإلى جانب العالقات 
الدبلوماسية وموقع لبنان على خارطة الشرق 
األوســـط، الذي ترغب فرنســـا في العودة إليه 
بقوة، فإن لبنان شأنه شأن دول كثيرة خضعت 
لالحتالل الفرنســـي في بداية القرن الماضي، 

تجمعه عالقة خاصة بفرنسا.
وترى باريس في نفسها الوسيط ”المميز� 
نظرا لعالقتها التاريخية بلبنان، باإلضافة إلى 
تطور العالقات مع الســـعودية والتي عكستها 
زيارة ماكرون الخاطفة قادما من اإلمارات حيث 
افتتح متحف اللوفر، عقب إعالن الحريري عن 
اســـتقالته، كما أن ماكرون يستعد ليكون أول 

رئيس فرنسي يزور إيران منذ سنة 1971.
وقال خبير الشـــرق األوســـط فـــي المعهد 
الفرنســـي للعالقـــات الدوليـــة دوني بوشـــار 
”ما يمنحنـــا قوتنا هـــو أننا نتكلـــم مع جميع 

األطراف“. 
وتابـــع ”فرنســـا تربطهـــا عالقـــة مميـــزة 
فـــي لبنان مـــع الطوائف الثالث، بمـــا في ذلك 
تواصلهـــا مـــع الشـــيعة“. وأوضـــح ”لدينـــا 
كذلـــك عالقـــات تاريخية جيدة إلـــى حد ما مع 
الســـعودية، وأعدنـــا إقامة عالقـــات جيدة مع 
إيران“ بعد توقيع االتفاق حول الملف النووي 

اإليراني عام 2015.
ويرى الخبير السياسي الفرنسي اللبناني 
زيـــاد ماجد أن بوســـع فرنســـا فـــي مثل هذه 
الظروف أن تســـاعد على تهدئة التوتر و“الحد 
من األضرار“، لكنه يعترف أنه ”بالنســـبة إلى 
التوصل لحل دائم وتفادي األســـوأ، فالقرارات 

بهذا الصدد تتخذ باألحرى في واشنطن“.

عجز عن التدخل

يقول دوني بوشار إن فرنسا مصممة على 
العودة إلى قلب الســـاحة الدولية بالتزامن مع 
”سياســـية أميركية تثير المخـــاوف، وضمور 
بريطانيا بســـبب بريكســـت وتنحـــي ألمانيا 
جانبا إلى حد ما بســـبب سياســـتها الداخلية 
أيضـــا“، وقـــد ترى فرنســـا في لبنـــان أرضية 

مناســـبة لتحقيق هذا المســـعى، وفق ستيفان 
مالسانيي، لكن المشـــهد في لبنان تغير كثيرا 
عن السابق وفرنســـا فقدت الكثير من تأثيرها 

عليه.
الفرنسية  ”الدبلوماسية  مالسانيي  ويؤكد 
لها وزن ضعيف في اللعبة السياسية اللبنانية 
”، فيمـــا يذهـــب خبراء آخـــرون إلـــى القول إن 
فرص فرنســـا الدبلوماســـية في تقديم نتائج 
ملموســـة ســـتكون محدودة للغايـــة إذا بقيت 
تمســـك العصا من الوســـط. وتدرك فرنسا أن 
ربط الحريري تراجعه عن اســـتقالته بـ“النأي 
عن النفس عن نزاعات المنطقة“ في إشارة إلى 
إلى  حزب اللـــه، وإعالنه عودته ”خـــالل أيام“ 
لبنان، يطرح سيناريوهات عديدة تجبرها على 
إظهـــار الحياد في انتظار ما ســـتتمخض عنه 

األيام المقبلة من أحداث.
فإن عاد الحريري إلـــى لبنان وكّرر ما قاله 
في المقابلة، فسيكون بمثابة إعالن الحرب على 
حزب الله. وإن تراجع عما قاله، فسيكون لذلك 
ارتدادات خارجية وخيمة، بينها قطع عالقاته 
نهائيـــا مع حليفه الســـعودية، مـــع ما يحمله 
هذا الســـيناريو من تداعيات سلبية على كافة 
األصعدة. من هنـــا، ترى باريس أن الخيار هو 
مراقبة ما يحدث خصوصا وأن عودة الحريري 
كما قال، دون  إلى لبنان ســـتكون ”خالل أيام“ 
استبعاد فرضية بقائه في الرياض أو االنتقال 

منها إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.
الفرنســـي  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
كريســـتوف فـــروت أن غموض موقف فرنســـا 
نابع مـــن ”عجزها عن التدخـــل“. وقال فروت، 
في تصريحات نقلتهـــا وكالة أنباء األناضول، 
إن باريـــس لم تكن لترغب بـــأن يقدم الحريري 
استقالته، ولذلك فهي تنتظر عودته إلى لبنان، 
ولكنهـــا عاجزة، في اآلن نفســـه عن فرض ذلك 
على السعودية، شريكها األساسي، كما أنها ال 

تفكر في خيار التدخل بقوة.

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لودريان التـــي اعتبر فيها أن ”عدم تدخل 
إيران في شـــؤون لبنان شـــرط مهم الســـتقرار 
المنطقـــة“ وقـــول المتحدثة باســـم الخارجية 
الفرنســـية إن ”ســـعد الحريري دعا إيران إلى 
عدم التدخل في شـــؤون لبنان وجيرانه. ونحن 
نعتقد أن هذا شرط مهم الستقرار المنطقة“، لم 
تخرجا الموقف الفرنســـي عن حياده، رغم أن 
الظهـــار يبدو عكس ذلك، وإنما أّكدت تمّســـكه 

بنفس تمّشي إمساك العصا من المنتصف.
ويقول الخبراء إن هذه التصريحات جاءت 
تعقيبا على إعالن الحريري اســـتقالته بسبب 
وجود ”مســـاع إيرانية لخطـــف لبنان وفرض 
الوصاية عليه“، ما يعني أن الموقف الفرنسي 
لـــم يتغّير نحـــو الخروج عن حيـــاده المعتاد، 
وإنما ظل حتى اآلن ثابتا ومكتفيا بـ“التعقيب“ 
على الوضع وتكرار الحديث عن سيادة الدولة 
اللبنانية وحماية أمنها واستقرارها والدعوة 

إلى عودة الحريري إلى لبنان.
وكان أحـــدث تصريـــح بخصـــوص هـــذه 
العودة ما صرح به  رئيس الوزراء الفرنســـي 
إدوار فيليب، الثالثاء الــــ14 من نوفمبر 2017، 
حيث قال خالل جلسة مســـاءلة للحكومة أمام 
البرلمان، إن ”المطلوب هو أن يتمكن الحريري 
مـــن العودة بحرية إلى بلـــده لتوضيح وضعه 
طبقا للدســـتور اللبناني“، مضيفا أن استقالة 
هـــذا األخير من الســـعودية تفتـــح الباب أمام 
”مرحلة من الشكوك (ال بد) من إنهائها سريعا“. 
ورّد سعد الحريري على هذه الدعوات بإعالنه 

عبر تويتر أنه عائد إلى لبنان خالل يومين.

إصرار على سيادة لبنان ولكن..

فـــي موقـــف آخـــر يعكـــس تخّبـــط موقف 
باريس، حذرت فرنسا، العضو الدائم في األمم 
بالتعاون  المتحدة، بأنها قد تطرح ”مبادرات“ 

مـــع المنظمـــة األممية في حال لـــم تجد األزمة 
الحاليـــة في لبنـــان مخرجا ســـريعا. وأضاف 
بيـــان اإلليزيـــه ”نبقـــى يقظيـــن جدا. ســـنرى 
مـــا ســـيحصل بالفعل خـــالل األيـــام المقبلة، 
وســـنواصل أخـــذ المبادرات التـــي نفكر فيها 
خالل مســـتقبل قريب، خصوصا بالتعاون مع 

األمين العام لألمم المتحدة“.

وتابـــع البيـــان أن ماكـــرون وغوتيريـــش 
”تطرقـــا إلى المبادرات التـــي يتوجب اتخاذها 
لطمأنة اللبنانيين وضمان االستقرار في لبنان 
وحمايتـــه من التأثيـــرات اإلقليمية التي يمكن 
أن تكـــون مزعزعة لالســـتقرار“. وكان الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون تباحث هاتفيا مع 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فـــي هـــذه ”المبـــادرات“، في خطـــوة اعتبرها 
خبراء محاولة فرنسية للهرب من مأزق تحديد 

موقف بالتخفي خلف األمم المتحدة.
ويقـــول الخبـــراء إن ماكـــرون منـــذ تولى 
الرئاسة عرض الوســـاطة في ليبيا وأوكرانيا 
وســـوريا وفي األزمة مع قطر بل وفي فنزويال. 
وفـــي كل مرة كان يحاول تجنـــب االنحياز مع 
أحد ضـــد أحد. لكن هذا قد ال يجدي مع الملف 
اللبناني، الذي يعد امتدادا لملف أشمل يتعلق 
بالموقـــف من إيـــران وتدخالتها في شـــؤون 

الدول العربية وتهديدها ألمن المنطقة.
ورغـــم األهميـــة المحوريـــة التـــي توليها 
باريـــس الســـتقرار لبنـــان، إال أن موقفها يظل 
ســـجين العديد من االعتبـــارات التي تفرضها 
خصوصيـــة الوضع في بلد األرز وفي المنطقة 

العربية عموما. 
ويعتقـــد فروت أن فرنســـا فقدت الكثير من 
قوتها ومـــن قدرتها علـــى التأثير فـــي لبنان، 
خصوصا في ضـــوء عجزها عن تحديد موقف 
أو موقـــع واضـــح لهـــا مـــع تحالفـــات لبنان 

الداخلية.
وقال هشام دغيم، أستاذ العلوم السياسية 
مصـــادر  إن  بفرنســـا،  الســـوربون  بجامعـــة 
فرنســـية نقلت عن ماكرون قوله لألمير محمد 
بن ســـلمان خالل لقائهما بالرياض، إن ”ما من 
شـــيء يمكن أن يكون خطيرا بمقدار المساس 

باستقرار لبنان“.
واعتبـــر دغيـــم أن فرنســـا حريصـــة على 
البقاء على الحياد في التعامل مع لبنان سواء 
خـــالل أزماته أو في أبرز محطاته السياســـية 
الداخليـــة. غير أن حـــرص باريس على العزف 
علـــى وتر الحياد مع جميع األطراف اللبنانية، 
أفقدهـــا الكثير من وزنها في لبنان، ما يجعلها 

اليوم عاجزة تماما عن لعب دور الموفق فيه.
وذهب فروت إلى حد القول ”إن ’الالموقف‘ 
الفرنسي من شأنه أن يخلق ضعفا في وضعية 
باريس إزاء بيروت، ولذلك فإن محاوالت فرنسا 
بنـــاء عالقـــات متوازيـــة مع حزب المســـتقبل 
وزنها  وحـــزب الله، انتهـــت فعليا بـ‘تجميـــد‘ 
ودورهـــا بالبالد ولتجد فرنســـا نفســـها على 
خط التمـــاس بين لبنان والســـعودية، عاجزة 
في اآلن نفســـه عـــن التأثير داخليـــا في لبنان 
من جهة، وعن التمّرد على خيارات الســـعودية 
في المنطقة“، وقد أكد فروت أن بالده ”تقترف 
خطأ في تقييم التوازنات بالمنطقة، ومع ذلك، 

الزالت تصر على هذا الخطأ“.
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جان إيف لودريان:
عدم تدخل إيران في شؤون 
لبنان شرط مهم الستقرار 

المنطقة

حياد الضرورة يهدد فرنسا بفقدان موقعها في لبنان

السير على خيط رفيع

[ باريس تضاعف المبادرات للتوصل إلى عودة سعد الحريري إلى بيروت  [ خبراء: سياسة تجنب االنحياز قد ال تجدي مع الملف اللبناني

{مـــا يمنحنـــا قوتنا هو أننا نتكلم مع جميع األطراف. فرنســـا تربطها عالقـــة مميزة في لبنان مع 
الطوائف الثالث}.

دوني بوشار
خبير الشرق األوسط في املعهد الفرنسي للعالقات الدولية

{مـــن الجيد أن يتدخـــل الرئيس إيمانويل ماكرون فـــي األزمة اللبنانية للعب دور وســـاطة وقد 
تكلل جهوده بالنجاح}.

آالن جوبيه
رئيس الوزراء الفرنسي السابق

تضاعف فرنسا املبادرات سعيا للتوصل إلى عودة رئيس الوزراء اللبناني املستقيل سعد 
احلريري املوجود حاليا في الرياض إلى بالده، معولة في ذلك على العالقات التي تربطها 
بكل أطراف املنطقة، ولو أن هامش املناورة أمامها يبقى ضيقا، حيث فقدت فرنسا الكثير 
ــــــر دول املنطقة قربا لها، منذ أن أضحت اللعبة السياســــــية  مــــــن تأثيرهــــــا على لبنان، أكث
اللبنانية يتم توجيهها من طهران. كما أن االعتماد على أنها وسيط حليف ملختلف أطراف 
األزمة لن يضمن لها تقدما ملموسا حيث أن الوضع يفرض اختيارا وتوجها محددين ال 
إمساك العصا من الوسط، أما سياسة احلياد أو الالموقف فستؤدي إلى خسارة فرنسا 

ملوقعها في لبنان.

} جاءت تصريحات سعد الحريري لتضع 
النقاط على الحروف ولتجيب عن الكثير 

من األسئلة التي تداولها المراقبون خالل 
األسبوعين الماضيين، وخاصة في ما يتعلق 
بوضعية رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل 

داخل المملكة العربية السعودية، بعد أن 
راجت إشاعات عن احتجازه، ومنعه من 

العودة إلى بيروت.
أكد الحريري أوال أنه حّر في تحركاته، 

ووعد بالعودة إلى بالده خالل األيام القليلة 
القادمة لالجتماع بالرئيس ميشال عون، 
وإتمام اإلجراءات الدستورية لالستقالة. 

وثانيا، ترك الحريري الباب مواربا للتراجع 
عن استقالته شريطة أن يعود اللبنانيون 

إلى باب الحوار على أعلى مستوى، وليس 
من باب االكتفاء باالستشارات البرلمانية 

بحثا عن توافق وطني يكفل النأي بالنفس 
عن الصراعات اإلقليمية، ويمنع حزب الله 

من االستمرار في مغامراته المستمرة ضمن 
المحور اإليراني، وخاصة في دول الخليج 

واليمن.

فلبنان غير قادر على تحمل نتائج 
مغامرات حزب الله سواء في الكويت أو 

البحرين أو في شرق السعودية حيث قام 
بتشكيل خاليا تخريبية سرية أو نائمة 

تحت غطاء طائفي، أو في اليمن حيث اندفع 
لدعم الحوثيين في مشروعهم االنقالبي على 
الشرعية، وتمكينهم من الخبرات العسكرية 
الميدانية، وتدريبهم على إطالق الصواريخ 

الباليستية المهربة من إيران، في اتجاه 
األراضي السعودية، كما حدث مؤخرا عندما 
تم إطالق صاروخ على الرياض تم إسقاطه 

قبل لحظات من وصوله إلى مطار الملك خالد.
وال شك في أن السعوديين يمتلكون 
الكثير من األدلة حول دور حزب الله في 

اليمن، كما أثبت القضاء في البحرين 
والكويت وجود خاليا مرتبطة بالحزب في 

البلدين، وهو ما يعني توريط لبنان الصغير 
في أزمة مع محيطه العربي، وخاصة مع دول 

الخليج التي تربطه بها عالقات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية مهمة، ويعمل داخلها 

حوالي 800 ألف من أبنائه، يقومون سنويا 
بتحويل أكثر من 7 مليارات دوالر أميركي 

إلى بالدهم.
يبدو المشهد أكثر وضوحا، فحزب الله 
هو ممثل نظام والية الفقيه في لبنان، وهذا 

األمر معلوم منذ ثمانينات القرن الماضي، 
وأكده حسن نصرالله في أكثر من مناسبة، 
ومع ذلك لم يدع أي طرف خليجي أو عربي 

إلى إلغاء دوره في المعادلة السياسية، ولكن 
مع سعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة 
تحت غطاء طائفي، وبعد أن تأكد تدخلها في 
البحرين والكويت وشرق السعودية وصوال 

إلى اليمن، وإعالن الرئيس اإليراني أن ال 
قرار يتخذ في بغداد أو دمشق أو بيروت أو 
صنعاء دون موافقة بالده، ثم وبعد أن تبين 
أن صواريخ إيرانية صارت تستهدف مواقع 

سعودية، ومنها العاصمة الرياض بأيدي 
خبراء تابعين لحزب الله، أضحى لبنان، أو 

على األقل، جزء منه، عدوا للمملكة ولحلفائها 
الخليجيين والعرب، ما يتطلب تحديد موقف 

الدولة اللبنانية من الوضع، فإما أن تلجم 
تدخالت حزب الله في إطار توافق وطني، 
وهذا المطلوب، أو أن تعلن تبرؤها منه، 

وهذا آخر الطب، أو أن تسانده في مواقفه، 
وهذا خيار مستبعد جدا في ظل التوازنات 

الطائفية والحزبية والسياسية واالجتماعية 
القائمة.

قال الحريري إنه أراد ببيان استقالته 
إحداث صدمة إيجابية، ويبدو أنه نجح في 
ذلك، وأصبح على الفاعلين السياسيين في 

لبنان فهم طبيعة التحوالت الطارئة في ظل 
توتر العالقات بين دول الخليج وحلفائها 
وإيران بشكل غير مسبوق، بعد أن كشف 

نظام الماللي عن نزعته التوسعية، وأفصح 
عن سعيه إلى تطويق المملكة العربية 

السعودية بحزام ميليشياوي يخدم المشروع 
القومي الفارسي عبر رفع لواء والية الفقيه، 

وفي إطار فتنة مذهبية وطائفية يساهم فيها 
حزب الله بدور رئيس من خالل التدريب 

والتسليح والتحريض اإلعالمي، ومن خالل 
اختراق المنطقة العربية خدمة لمطامع فارس 

التوسعية بإرثها التاريخي اإلمبراطوري.
فهل يدرك حزب الله أن على لبنان العربي 
أن يكون في صف أشقائه ويتراجع عن تبّني 
دور إيران التخريبي في المنطقة، ويكف عن 
تهديد أمن المملكة ودول الخليج؟ أم يختار 

اإلمعان في ممارساته بما يجعله في مواجهة 
مفتوحة مع العرب وفي مقدمتهم شركاؤه في 

الوطن؟
تصريحات الحريري كانت واضحة 

وسيكون على بقية األطراف ومنها حزب الله 
أن تعجل بتوضيح مواقفها، خصوصا وأن 
األحداث تتسارع في اتجاه الحزم والحسم 

مع المشروع الفارسي وأدواته التخريبية في 
المنطقة.

الحريري وضح موقفه فماذا يقول حزب الله
الحبيب األسود
كاتب تونسي

ااألأل الال
ي و ب

بوســـع فرنســـا تهدئة التوتر لكن 
بالنســـبة إلـــى التوصل لحـــل دائم 
وتفادي األسوأ فإن القرارات تتخذ 

باألحرى في واشنطن

◄

في 
العمق



} فشـــل اتحـــاد المغـــرب العربي فـــي توفير 
منصة مشـــتركة fلمواجهة التحديات بالمنطقة 
المغاربية، وبشـــكل أشـــمل األفريقية. وأمست 
الـــدول المغاربيـــة أكثـــر ارتباطـــا بتجمعات 

إقليمية فرعية في القارة. 
ويبـــرز هـــذا التوجـــه أساســـا مـــن خالل 
سياســـات المغرب والجزائـــر، فيما تبدو ليبيا 
اليـــوم غارقـــة فـــي حربهـــا منذ ســـقوط نظام 
معمر القذافي، وبالمثـــل تعيش تونس أزمتها 
الداخلية منذ ســـقوط نظام زيـــن العابدين بن 
علـــي، باإلضافة إلـــى تداعيات األزمـــة الليبية 
عليهـــا. أمـــا موريتانيـــا فتبـــدو متذبذبـــة في 

مواقفها.
أخـــذ الدور المغربي يتوســـع بصورة أكبر 
في الســـاحل والصحراء، في ســـياق سياســـة 
االشـــتباك اإليجابي مـــع أفريقيا، إثـــر العودة 
لالتحاد األفريقي في يناير الماضي. وتجاوزت 
الربـــاط عائق قضيـــة الصحراء فـــي تفاعالت 
القـــارة، دون التخلـــي عن موقفها مـــن الحكم 

الذاتي.
استهدفت الرباط من ذلك عدم ترك مساحات 
وتوســـيع  اإلقليمييـــن  لمنافســـيها  شـــاغرة 
الحضور االقتصادي كون المغرب المســـتثمر 
األفريقـــي األول في غرب أفريقيـــا، والثاني في 
القارة ككل، باإلضافة إلى منع تمدد التنظيمات 
اإلرهابيـــة في الســـاحل إلى مناطـــق التماس 
المغربيـــة مع كل من الجزائـــر وموريتانيا، أو 

االلتحام مع جبهة البوليساريو.

 فـــي المقابل، فإن الجزائر المنشـــغلة أكثر 
بأزماتها الداخلية ال تـــزال تركز في تحركاتها 
فـــي الســـاحل والصحـــراء على عـــزل المغرب 
جيوسياســـيا عن عمقـــه األفريقـــي الممتد من 
ناحية الجنوب عبر التمسك بدعم البوليساريو 

وبناء محاور إقليمية مع موريتانيا.
وتخشـــى الجزائر من وتيـــرة التغيرات في 
موازيـــن القوى األفريقيـــة لصالح المغرب، إثر 

حصول األخير علـــى موافقة مبدئية لالنضمام 
لتجمـــع إيكواس الذي تمثل دولـــه قلب منطقة 
الســـاحل والصحـــراء في يونيـــو الماضي في 
قمة منروفيا، فيما ينتظر الموافقة النهائية في 
القمة القادمة للجماعة خالل الشـــهر القادم في 

توغو.
 تتمســـك الجزائـــر بالحـــد مـــن تأثيـــرات 
تدخل القـــوى الغربية الكبـــرى خاصة باريس 
في الســـاحل والصحراء علـــى أمنها الجنوبي 
إثـــر التدخل الفرنســـي في شـــمال مالي 2013، 
ثم إطالقه لعملية برخـــان لمالحقة اإلرهابيين 

بالمنطقة.
وتتخـــذ الجزائر خطا ثباتا في سياســـتها 
الخارجيـــة يقضي برفض المشـــاركة في األطر 
األمنيـــة الدوليـــة بالمنطقة. ورفضـــت مؤخرا 
طلبا أميركيا للمشـــاركة في مالحقة تنظيمات 
إرهابيـــة في النيجـــر بعد مقتـــل أربعة جنود 
أميركييـــن ومثلهـــم مـــن جيـــش النيجر خالل 
الشـــهر الماضي في كمين نصبه لهم متشددون 

في هذا البلد.

تجمع الساحل والصحراء

مالت الرباط أكثر إلى تفعيل عضويتها في 
تجمع الســـاحل والصحـــراء كحاضنة إقليمية 
لدول المنطقة الـ28، بعد ســـقوط نظام القذافي 
في العام 2011، داعم هذا التجمع في عام 1998.
وسعت الرباط إلى ممارسة أدوار أمنية ذات 
طابع تدريبي وتنسيقي، وهو ما برز في اللقاء 
األخيـــر في األول من نوفمبر الجاري بين وزير 
الخارجيـــة المغربيـــة ناصر بوريطـــة واألمين 
العام لتجمع دول الساحل والصحراء إبراهيم 
ساني، وبدا ذلك المســـعى المغربي استمرارا 
للعودة للمنطقة، خاصـــة أن المملكة المغربية 
اســـتضافت في العام 2013 مؤتمرا لتعزيز أمن 
الحدود بين منطقة الساحل والمغرب العربي.

ودعم المغرب مبادرة مجموعة دول الساحل 
الخمـــس (مالـــي، بوركينا فاســـو، موريتانيا، 
تشـــاد، النيجـــر)، فـــي ضوء مـــا أبـــداه وزير 
خارجيتها علـــى هامش اجتماعـــات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة خالل ســـبتمبر الماضي 
من اســـتعداد بالده لدعم المجموعة في مجال 
تدريب القوات وأمن الحدود، فضال عن الخبرة 

المغربية في تدريب األئمة ومكافحة التطرف.
ويعنـــى هذا االتجـــاه المغربي أن ثمة ميال 
للطروحات الفرنســـية النشـــطة فـــي مواجهة 
اإلرهـــاب في الســـاحل األفريقـــي، ألن الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون كان وراء إحياء هذه القوة 
خـــالل اجتماع في يوليو الماضي مع مجموعة 

دول الساحل الخمس في مالي. ولم تكن مصادفة 
أن يختار الرئيس ماكرون المغرب كأول محطة 
مغاربية لزيارتها في يونيو الماضي، ليكســـر 
بذلك تقليدا اتبعه من قبل رؤســـاء فرنســـيون 
سابقون بزيارة الجزائر أوال. ويبدو أن باريس 
تراهـــن أكثر علـــى الدور المغربـــي المتصاعد 
الذي يمتلك أدوات متعـــددة ونافذة في منطقة 
الساحل والصحراء وأفريقيا ككل على الصعد 

االقتصادية والدينية والثقافية.

رؤية جزائرية خاصة

 بـــادرت الجزائر، التي ما تـــزال عازفة عن 
تجمع الســـاحل والصحراء، بتوسيع تعاونها 
اإلقليمـــي مع دول الســـاحل األفريقي من خالل 
رؤيتهـــا الخاصة في صياغة محـــاور إقليمية، 
وهـــو مـــا أبرزته جولـــة وزيـــر الخارجية عبد 
القادر مســـاهل في أكتوبر 2017، والتي شملت 

موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
وبـــدا أبرز مالمحها في االتفاق الجزائري-

الموريتاني على بناء معبر حدودي يربط تندوف 
الجزائريـــة وأزويرات الموريتانيـــة، وعد ذلك 
التحرك بمثابة رسالة جزائرية موريتانية ذات 
طابع جيوسياســـي مضاد للمغرب بأن البلدين 
الداعمين لجبهة البوليســـاريو يسعيان لخلق 
بدائل تعاونية فـــي مواجهة الصعود المغربي 
في مناطق الساحل والصحراء وخاصة الغرب 
األفريقي. وتسعى الجزائر لتفعيل مبادرة دول 
الميدان، والتي قامت بتأسيســـها من رؤســـاء 

أركان جيـــوش دول الســـاحل األفريقي، خاصة 
مالـــي والنيجـــر وموريتانيا في العـــام 2010، 
بينما تم عزل المغرب عـــن تلك المبادرة، برغم 
ارتباطاتها األساســـية بالتهديدات القادمة من 

تلك المنطقة.
وتصدرت أجندة اجتماعات رؤســـاء أركان 
جيـــوش فـــي أغســـطس الماضي بنواكشـــوط 
قضايا مثل مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة. 
وتكمن معضلة تلك المبادرة اإلقليمية أن بعض 
وموريتانيـــا) منخرطة  دولها (مالـــي والنيجر 
أيضا فـــي مجموعـــة دول الســـاحل المدعومة 

فرنسيا، والتي تكافح التهديدات ذاتها.
بخـــالف أن دول الميدان -علـــى أهميتها- 
ظلـــت كيانـــا تنســـيقا للمعلومات والتنســـيق 
االســـتخباراتي، ولـــم تتطـــور إلى بنـــاء قوة 
إقليمية مشـــتركة تستطيع فرض قواعد اللعبة 
فـــي الســـاحل، برغـــم مـــا تملكـــه الجزائر من 
نفوذ سياســـي وأمني، خاصة في شـــمال مالي 
المترابـــط مع جنوب البـــالد، فضال عن قدرات 
عســـكرية يمكـــن أن توّظـــف لصالـــح مكافحة 

التهديدات اإلرهابي على المستوى اإلقليمي.
الســـاحل  التنافـــس المغاربي على  وتمدد 
والصحـــراء إلـــى المجـــاالت االقتصاديـــة في 
الـــدول التي تنضوي تحتها هذه المنطقة. فمع 
استشـــعار الجزائر أن الرباط تسحب البساط 
االقتصادي من تحت قدميها في أفريقيا جنوب 
الصحـــراء ككل ومنهـــا الســـاحل والصحراء، 
اتجهـــت إلى إطـــالق المنتـــدى األفريقي األول 
لالســـتثمار واألعمال في ديسمبر 2016، وربما 

يفســـر ذلك حدة االتهامات التـــي أطلقها وزير 
الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل للبنوك 
المغربيـــة خالل شـــهر أكتوبـــر 2017 بتبييض 
أمـــوال تجارة الحشـــيش عبر االســـتثمار في 
أفريقيـــا، وهو ما اعتبره المغـــرب تصريحات 

غير مسؤولة.
وأخـــذ الصراع بين القوتيـــن المغاربيتين 
أبعـــادا أكثر عمقـــا بالســـاحل والصحراء، مع 
ســـعى المغـــرب إلـــى االســـتفادة مـــن موقعه 
الجيوسياســـي بين أوروبا وأفريقيا، للتحول 
كمركـــز إقليمي للطاقة عبر االتفاق مع نيجيريا 
في مايو 2017 على مد خط للغاز بينهما، والذي 
ســـيمر في 12 دولة في غرب أفريقيا منها غانا 
وبنيـــن وتوغـــو ليصل إلى المغـــرب ومنه إلى 

أسواق أوروبا.
 وحال تجاوز عوائق تنفيذ هذا المشـــروع، 
فـــإن المغرب يؤكد أنه ســـوف يصـــوغ محاور 
إقليميـــة خاصـــة مـــع نيجيريا إحـــدى القوى 
الرئيســـية في الســـاحل والصحـــراء الداعمة 
لجبهـــة البوليســـاريو بمـــا يقلص المســـعى 
الجزائـــري المضاد، والذي قـــام بدوره من قبل 
على مشـــروع مماثل مـــع نيجيريا منـــذ العام 
2002، وســـعى إلحيائه في العام 2009، ولكنه لم 

يوضع موضع التنفيذ.

تدخالت خارجية

باتت منطقة الساحل والصحراء أكثر عرضة 
النكشـــاف خارجي مع تغلغل القـــوى الغربية، 
وخاصة فرنســـا والواليـــات المتحدة. وصارت 
القوتان أكثر تنسيقا بين سياستيهما لتكريس 
النفـــوذ بالمنطقة، مع صعود تنظيمات إرهابية 

تشكل خطرا عاما على المصالح الغربية.
ولعـــل إعـــالن ريكـــس تيلرســـون، وزيـــر 
الخارجيـــة األميركيـــة، مؤخـــرا عن مســـاهمة 
واشـــنطن في تمويل قوة دول الساحل الخمس 
التي تتبناها باريـــس وتواجه عوائق التمويل 
بـ60 مليون دوالر شكل مؤشرا على ذلك، برغم أن 
واشـــنطن ترفض باألساس أن تكون هذه القوة 
مفوضة من األمـــم المتحدة أو تتحمل تمويلها 
كامال. كذلك، فإن الواليات المتحدة أمست أكثر 
حضورا فـــي المجال الميداني العســـكري في 
مالـــي والنيجر خالل العاميـــن الماضيين بعد 
تعرض الدولتين، باإلضافة إلى بوركينا فاسو 
إلى هجمات من تنظيمات إرهابية في الساحل 
األفريقي مثل، القاعدة في بالد المغرب العربي 

وداعش في الصحراء الكبرى وغيرهما.
تضاف إلـــى ذلك الجهود األميركية الراهنة 
لبنـــاء قاعـــدة عســـكرية أميركيـــة فـــي أغاديز 
شـــمال النيجـــر، حيـــث تشـــكل هـــذه القاعدة 
مركزا للتدريب والدعم اللوجيســـتي للعمليات 
العســـكرية في منطقة الســـاحل ومنها العملية 
الفرنســـية برخان، بخالف دعم واشنطن أيضا 
للقـــوة متعددة الجنســـيات في بحيرة تشـــاد 
(النيجر، تشـــاد، نيجيريا، بنيـــن، الكاميرون)، 
والتي تطارد جماعة بوكـــو حرام التي تمددت 
من شـــمالي شـــرقي نيجيريا إلـــى الحدود مع 

النيجر والكاميرون.
 وال يعني التنســـيق األميركي-الفرنســـي 
اتســـاق األهداف واالستراتيجيات المتصارعة 
بينهما أو حتى مع قوى أخرى مثل الصين على 
موارد المنطقة النفطية والمعدنية وأســـواقها 
االقتصادية، لكن يشير في مضمونه إلى أن لغة 
المصالح والتهديدات المشتركة تفرض تغيير 
قواعـــد اللعبة اإلقليمية والدولية في الســـاحل 
والصحراء، في وقت ال يـــزال الفرقاء المغاربة 

ماضين في نزاعات “الخصم المتبادل“.
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في 
العمق

{المغـــرب يضطلـــع بدعم دول الســـاحل والصحراء في جهودهـــا التنموية الفرديـــة والجماعية 
لتحسين مستوى حياة الشعوب في المنطقة والسيما الشباب إلبعادهم عن التطرف}.

ناصر بوريطة
وزير اخلارجية املغربي

{التحديات المختلفة التي تواجه ســـكان الســـاحل تفرض على المجموعة األوروبية العمل على 
مواجهتها، ألن أمن الساحل وتطوره يعني استقرار أوروبا وخلوها من اإلرهاب}.

جان مارك شاتنيي   
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى الساحل األفريقي

خالد حنفي علي
باحث في الشؤون األفريقية

تجمع الساحل والصحراء: دعم مغربي ودولي وتجاهل جزائري
[ الجزائر تخشى اختالل موازين القوى لصالح المغرب  [ تحديات أمنية عابرة للحدود تفرض مراجعة السياسات اإلقليمية والدولية

تتصاعد جهود التنســــــيق الفرنســــــي-األميركي لدعم قوة دول الساحل األفريقي اخلمس 
ــــــي بدأت مؤخرا أولى مهماتها العســــــكرية ”هاو بي“ على احلــــــدود بني النيجر ومالي  الت
وبوركينا فاسو ملالحقة التنظيمات اإلرهابية.  مقابل ذلك، تتجه القوى املغاربية أكثر نحو 
”اخلصم املتبادل“ بني أدوارها اإلقليمية في الســــــاحل والصحراء، عبر انتهاج سياســــــات 
متباينة من حيث األهداف والتحركات، برغم ما تشــــــكله املنطقة من امتداد جيوسياســــــي 
ــــــي صار طارحا لتهديدات مشــــــتركة كاإلرهاب املتنقــــــل واجلرمية املنظمة  للمغرب العرب

وتهريب السالح عبر احلدود الهشة.

انغماس فرنسي في منطقة الساحل والصحراء

األزمة اإلنسانية في الساحل األفريقي توفر تربة خصبة لتكاثر املتطرفني
} كيب تاون – حذرت اللجنة الدولية للصليب 
األحمـــر مـــن أن اســـتمرار انعـــدام األمـــن في 
منطقـــة الســـاحل األفريقي يلقـــي بظالله على 
أزمة إنسانية واســـعة النطاق يتعرض لها 12 
مليون شخص في خمسة بلدان. وقالت اللجنة 
إن النزاع المســـلح والجريمة العابرة للحدود 
الوطنيـــة وتغير المناخ تتســـبب فـــي معاناة 
إنســـانية هائلة ونزوح وتشريد داخل أفريقيا 

والهجرة إلى أوروبا.
وأشـــارت اللجنة إلى أن موريتانيا ومالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو وتشاد تتأثر بشكل 
خـــاص باألزمة. وقـــال باتريك يوســـف، نائب 
مديـــر اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمر في 
أفريقيـــا ”ينصّب التركيز في منطقة الســـاحل 
على القضايا األمنية، ولكن هذا يخفي مأســـاة 
كبيرة، الماليين من األســـر تتضور من الجوع 

وتفقد األمل في البقاء على قيد الحياة“.
وصرح يوســـف، خـــالل المنتـــدى الدولي 
للســـالم واألمن فـــي أفريقيـــا، فـــي العاصمة 
السنغالية داكار أن ”العواقب ستكون خطيرة، 
بما فـــي ذلك المزيد من النـــزوح“. وأضاف أن 
”العديـــد من هذه المواقع تشـــكل بالفعل أرضا 

خصبة للتشدد والتطرف“.
وتعانـــي منطقـــة الســـاحل مـــن صراعات 
مســـتمرة، بما في ذلك الهجمات التي تشـــنها 
جماعـــات إســـالمية عديدة فـــي منطقة بحيرة 
تشـــاد ومالي، والتي لها أيضا عواقب وخيمة 
على بوركينا فاســـو وموريتانيا المجاورتين. 
وفـــي حيـــن أن فـــرص الحصول علـــى الغذاء 
والعمل نـــادرة بالفعل، تتوقـــع األمم المتحدة 
أن يشـــهد عدد سكان منطقة الساحل زيادة من 
90 مليون نســـمة إلى 240 مليون نسمة بحلول 

أسر كثيرة تفقد األمل في البقاء على قيد الحياة عام 2050.

الجزائـــر تركـــز فـــي تحركاتهـــا فـــي 
الساحل والصحراء على عزل املغرب 
جيوسياســـيا عـــن عمقـــه األفريقي 

املمتد من ناحية الجنوب

◄
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} ال يزال سعد احلريري سعد احلريري. لم 
يتغّير شيء في جنل رفيق احلريري الذي ال 
يزال يبحث عن تسويات، ولو كان ذلك على 

حسابه، تضحيات ذات طابع شخصي حّتى، 
طالت ماله اخلاص وطالت رصيده الشعبي. 

يفعل سعد احلريري ذلك من أجل لبنان.
أخرست املقابلة التي أجراها رئيس 

مجلس الوزراء اللبناني املستقيل كل أولئك 
الذين ادعوا أنه ليس حّرا. عندما يكون سعد 

احلريري في الرياض، فهو بني أهله وبني 
حريصني على لبنان أكثر بكثير من بعض 

اللبنانيني الذين يؤمنون بـ”لبنان الساحة“، 
أي لبنان منصة الصواريخ واألعمال 

التخريبية في مختلف أنحاء املنطقة خدمة 
إليران وما متثله.

لم يصدر عن سعد احلريري ما يشير إلى 
أّنه مستعد للعودة عن استقالته في غياب 

توافر شروط معّينة. متّسك ببيان االستقالة 
الذي تضّمن إدانة كاملة إليران وتأكيدا 

ملسؤوليتها عن الوضع املأساوي في لبنان. 
اعترف بأّن عليه العودة إلى لبنان من أجل 
تقدمي االستقالة بطريقة مالئمة. هذا يعني 

بكّل بساطة أن الكرة في ملعب الذين رفضوا، 
أقّله إلى اآلن، التزام شروط التسوية التي 

أّدت إلى وصول ميشال عون إلى موقع رئيس 
اجلمهورية.

أكد احلريري أنه ليس مستعدا للقبول 
بأن يكون لبنان ”ساحة“. هذا كّل ما في األمر. 
ليس طبيعيا أال يفرض رئيس مجلس الوزراء 

اللبناني الذي يقول ”لبنان أوال“ حّدا أدنى 
من الشروط التي تؤكد أن بلده ال يعمل ضّد 

مصاحله. بكالم أوضح، ال يستطيع سعد 
رفيق احلريري أن يكون شاهد زور على 

أعمال أقل ما ميكن وصفها به أنها مشينة في 
حق لبنان واللبنانيني وكل ما هو عربي في 
املنطقة. أعمال من نوع املشاركة في احلرب 

على الشعب السوري أو إطالق صواريخ من 
اليمن في اجتاه األراضي السعودية وزرع 

خاليا إرهابية في الكويت والبحرين…
أحدث سعد احلريري، عبر استقالته، 

صدمة. كانت املقابلة التلفزيونية التي أجراها 
بعد أيام من االستقالة صدمة أخرى. أحدث 
صدمتني وليس صدمة واحدة. قال ما عليه 

قوله في بيان االستقالة كاشفا األسباب 
احلقيقية التي تعطل احلياة السياسية 

واالقتصادية في لبنان. ّملح في الوقت ذاته 
إلى املخاطر التي تهدد البلد وأهله بسبب 
اخلروج عن التسوية التي أوصلت ميشال 

عون إلى قصر بعبدا.
ملاذا كانت املقابلة التلفزيونية صدمة 

أخرى؟ هذا عائد إلى استخدامه لغة هادئة 
لتأكيد أن لبنان بني خيارين؛ إّما العودة إلى 
شروط التسوية، وإما مواجهة أخطار كبيرة 

لن يكون قادرا على حتّملها. األكيد أن ما 
لم يقله سعد احلريري هو أن من بني هذه 
األخطار مقاطعة عربية للبنان الذي يصّدر 

نسبة ٨٧ في املئة من منتجاته الزراعية 
إلى دول اخلليج العربي الست. ما لم يقله 

أيضا أن هناك آالف العائالت اللبنانية يعمل 
أبناؤها في اخلليج. على العكس من ذلك، قال 

إن أبواب دول اخلليج، على رأسها اململكة 
العربية السعودية، مفتوحة أمام اخلبرات 
اللبنانية بدليل أن األمير محّمد بن سلمان 

ولّي العهد السعودي فاحته في موضوع 
االستعانة بالشباب اللبناني في إطار مشروع 

”نيوم“. ليس هذا املشروع الذي سيقام على 
مساحة تزيد على ٢٦ ألف كيلومتر مرّبع 

مشروعا عاديا بأي مقياس، إذا أخذنا في 
االعتبار أّنه يستهدف إنشاء مدينة حديثة 

في منطقة قريبة من مصر واألردن تساعد في 
نقل السعودية إلى عالم آخر مرتبط بثقافة 
االنفتاح واالعتدال والتعاطي مع كّل ما هو 

حضاري في هذا العالم بعيدا عن أي عقد. إّنه 
عالم التكنولوجيا احلديثة والبيئة البعيدة 

عن التلّوث واالستثمار في املناطق السياحية 
التي ال تزال بكرا وفي تنمية الثروة اإلنسانية 

أوال وأخيرا.
تكمن املشكلة األساسية في أن سعد 

احلريري في مكان، والذين دخلوا في 
التسوية في مكان آخر. ال ميكن للبنان 

أن تقوم له قيامة في حال بقي أسير فكرة 
”الساحة“. تكّبل هذه الفكرة لبنان واللبنانيني 

وال تترك لهم، خصوصا للمسيحيني، مجاال 
آخر غير السعي إلى الهجرة.

قامت فكرة التسوية على إعادة احلياة إلى 
مؤسسات الدولة. من دون عودة إلى إحياء 

هذه الفكرة، ال فائدة تذكر من أي تسوية 
تبقي لبنان خنجرا في اخلاصرة العربية. 

ال فائدة من تسوية يعتبر فيها ”حزب الله“ 

أن االنتصارات التي يحّققها في سوريا، 
وهي انتصارات فارغة من أّي مضمون، هي 

انتصارات على اللبنانيني اآلخرين الذين 
يؤمنون بالبلد. ال فائدة من انتصارات تتمثل 

في إطالق صواريخ إيرانية من األراضي 
اليمنية في اجتاه األراضي السعودية. هذه 
أوهام آن للحزب والذين يسيرونه التخلص 

منها اليوم قبل الغد.
األخطر من ذلك كّله أن املنطقة مقبلة على 

أحداث كبيرة. ليس في استطاعة لبنان حماية 
نفسه من دون اتباع سياسة ”النأي بالنفس“. 

كانت عبارة ”النأي بالنفس“ من بني أكثر 
العبارات التي ترددت في املقابلة التلفزيونية 
لسعد احلريري. تكمن الفائدة من العودة إلى 
البلد في املساهمة في حماية لبنان، بدل عمل 

كل شيء من أجل توريطه أكثر في مشروع 
ال هدف منه سوى القضاء على ما بقي من 

مؤسسات الدولة ومن اقتصاد يظّل القطاع 
املصرفي عموده الفقري.

يظل اخليار املطروح واضحا. هل لبنان 
بلد عربي مستقل أم مجّرد ورقة من أوراق 
إيران في املنطقة، أي ألّنه مجّرد ”ساحة“؟

لم يطرح سعد احلريري سقفا أعلى 
للتسوية. سعى إلى جعل لغة املنطق تسود 
وذلك تفاديا لكارثة حتّل بلبنان. فاجأ كالمه 

املنطقي أولئك الذين اعتقدوا أن وضعه 
النقاط على احلروف في بيان االستقالة 

سيتبعه كالم أقوى. احلقيقة أن لغة املنطق 
التي استخدمها كانت هي اللغة األقوى 

وكانت لغة مكملة ملا ورد في بيان االستقالة 
الذي يؤّكد أن مصلحة لبنان تتقّدم على كّل 

مصلحة أخرى، خصوصا املصلحة املرتبطة 
باملشروع التوّسعي اإليراني وصواريخه 

وميليشياته املذهبية املنتشرة في كّل املنطقة.
ما سيكون مطروحا في األيام القليلة 

املقبلة هل طلب سعد احلريري املستحيل، 
أي أن يكون هناك من يستطيع فهم مغزى 

ما صدر عنه واستيعاب كالمه… أم سيبقى 
الدوران في حلقة مقفلة هو سّيد املوقف؟ 

الدوران في احللقة املقفلة يعني أول ما يعني 
الغرق في أسئلة عقيمة من نوع هل سعد 

احلريري محتجز في السعودية، بدل الذهاب 
إلى معاجلة لب املشكلة.

يكمن لّب املشكلة في سؤال واحد: هل 
لبنان بلد عربي مستقل يريد احملافظة على 

مصاحله ومصالح أبنائه ومستقبلهم، ال 
سالح فيه غير سالح اجليش اللبناني وقوى 
األمن، أم أن لبنان ”ساحة“ إليران تستخدمها 

في خدمة مشروعها؟
إّنه السؤال البسيط املطروح منذ عقود 

وهو مكمل لسؤال أّي لبنان نريد؟ لبنان هونغ 
كونغ أو لبنان هانوي؟ إذا كان هناك من 

يعتقد أن منوذج هانوي ال يزال حّيا يرزق، كّل 
ما عليه تذّكره هو أن طموح هانوي في الوقت 

الراهن هو أن تكون هونغ كونغ أخرى وأن 
تستقبل دونالد ترامب بذراعني مفتوحتني. 
باملناسبة، كان ترامب في فيتنام قبل أّيام 

واستقبل بحفاوة ليس بعدها حفاوة.

سعد الحريري… صدمتان ال صدمة واحدة

{ســـعد الحريري اســـتقال وعلينا النظر إلى أسباب االســـتقالة وأبرز تلك األسباب عدم احترام 

الفريق اآلخر للتسوية، فما يريده الحريري هو تحييد لبنان عن صراعات المنطقة}.

بشارة خيرالله
كاتب صحافي وناشط سياسي لبناني

{المقابلـــة التي أجراهـــا الحريري خففت من الضبابيـــة بالتأكيد على االســـتقالة وعلى أن البيان 

الوزاري هو المرجعية األساسية للعمل الحكومي والنأي بلبنان عن األزمات اإلقليمية}.

جوزيف معلوف
عضو كتلة القوات اللبنانية

} إن الذي اتفقت عليه البشرية، وصار من 
ثوابتها، أن الزعامة تولد مع البعض، جينة 
من جيناته، ال ُتصنع وال تورث وال ُتشترى.

ومعلوم أيضا أن هناك نوعني من القادة، 
األول متشي إليه الزعامة، حتى وهو ال 

يريدها وال يسعى إليها. والثاني متطفل 
عليها يظل في نظر اجلماهير التي تسلق 

على مناكبها، بالقوة أو باملصادفة أو 
بالوراثة، أشبه بنفاية عالقة بثوب الزعامة 

وعالة على الزعماء.
هناك من يراه الناس زعيَم أمة، حتى وهو 

بال سلطة ال مال وال سالح وال ميليشيا وال 
مخابرات أجنبية تقف وراءه.

وآخر، حتى وهو في السلطة، وبيده 
أموال قارون، وأخطر وأحدث سالح، 

وعشرات امليليشيات، يظل عابَر سبيل في 
عالم الزعامة والرياسة.

وبعٌض من الرجال مينح كرسي الرئاسة 
قيمة وهيبة وكرامة، وحني يتركه ال ينقص 

قْدرا وهيبة وكرامة.
وبعض آخر يحط من قدر كرسي الرئاسة 

وُيهينه. ولعلمه اليقني بأنه لو نزل عنه لن 
يكون أكثر من سقط متاع، فإنه ميسك به 

بأسنانه وأظافره، وقد ميوت وهو يقاتل من 
أجل البقاء عليه. ونحن في العراق لدينا 

زعماء، وهم خارج السلطة. ولدينا أدعياُء 
زعامة كثيرون ُيسودون وجوَه الزعماء.

ومن شاهد آخر لقاء تلفزيوني لرئيس 
كردستان (املتنحي)، مسعود البارزاني، على 

شبكة سي إن إن ال بد أن يكون قد ُصعق، 
مثل كثيرين، باملنطق الكارثي الذي اعترف 
في املقابلة بأنه أدار به معركة ”االستفتاء“ 

األخيرة، وأوصل شعب كردستان إلى املأزق 
احملزن الذي وصل إليه.

يقول في املقابلة ”إن االستفتاء كان عذرا 
حلكومة بغداد فقط. وخطة بغداد كانت معدة 

سابقا، ومن وقت طويل، وما فعلته بنا لم 
يكن مفاجأة لي“.

”لكن ما فاجأني هو أن الذين يصفهم 
األميركان بأنهم إرهابيون هاجمونا بأسلحة 

أميركية، وهم ينظرون“.
فهو هنا يعترف بأنه كان يعلم مبا 

سيحدث لشعب كردستان، سواء باالستفتاء 
أو دونه، ولكنه برغم علمه ذاك كابر وعاند 

وهدد وتوعد. وهل ينسى أحد إعالنه املعيب 
عن أن حدود كردستان لن ترسم بغير الدم؟
ولو كان قد خرج مبفرده ملبارزة حيدر 

العبادي، على طريقة معارك الزمن اجلاهلي، 
ويتحمل وحده أوزارها لهان األمر، ولكنه 

خارٌج لقتال حكومات وجيوش وميليشيات 
وهو يجر وراءه ماليني املواطنني األكراد 

الذين لن تشوي غيرهم نيران حربه اخلاسرة. 
أما هو وأبناؤه وأبناء إخوته فلن ميسهم 

سوء.
أما حديثه عن األميركان وعن غدرهم، كما 
توهم، فله تاريخ طويل تبدأ خيوطه من العام 

١٩٩٠، يوم أقدم الراحل صدام حسني على 
احتالل الكويت.

فقد أقدم األميركان على فرض حظر 
الطيران شمال خط العرض ٣٦ حتى خط 

العرض ٣٢ جنوبا، بهدف التضييق على نظام 
صدام حسني، وإضعافه سياسيا واقتصاديا 

وعسكريا، متهيدا إلسقاطه، وليس حبا 
بشعب كردستان.

ولكن زعماء األحزاب الكردية اعتبروا 
ذلك صك غفران يحصلون عليه من العم سام، 

وه إميانا أميركيا نهائيا وثابتا بحق  وَعدُّ
الشعب الكردي في االستقالل عن العراق، 

وكسر أنوف الرافضني األشداء من العراقيني 
واإليرانيني والترك والسوريني.

ومن العام ١٩٩١ وهم يتصرفون كأنهم 
كبار يلعبون مع كبار. حكومة داخل حكومة. 

بل أقوى من أي حكومة. حتى بلغ بهم غرور 
القوة والغنى أقصى حدوده احملتملة من قبل 

اآلخرين.
وعلى مدى ربع قرن ظل السياسيون 

األكراد، وخاصة مسعود البارزاني وجالل 
الطالباني، ينفقون من اجلهد واملال، بال 

حساب، ودون وجع قلب، على تعميق 
صداقتهم بالدولة األميركية، ومبوظفني 

مؤثرين في الكونغرس واخلارجية والدفاع 
واألمن القومي واملخابرات.

ويصعب تقدير حجم الذي أنفقوه من 
الهدايا الثمينة، والوالئم الباذخة، وتكاليف 

مكاتب ممثلياتهم وقصورهم في واشنطن 
ونيويورك، وعقودهم مع شركات العالقات 

العامة، وما خفي كان أعظم.
وفي لقاءاتنا أيام املعارضة العراقية 
السابقة كان كبارهم ُيباهون بصداقاتهم 

مع هذا الرئيس األميركي، وذلك السناتور 
والنائب والوزير واملوظف الكبير املسؤول 

في الدفاع واخلارجية والسي آي أي، 
مبا يوحي بأن عالقتهم بأميركا أصبحت 
من ثوابتها التي لن تتغير، مهما تغيرت 
اإلدارات. وكأن كردستان العراق صارت 

ألميركا مبنزلة إسرائيل من أمنها القومي 
ومصاحلها االستراتيجية الراسخة، أو يزيد.
وهذا هو اخللل املميت في مجمل سلوك 

السياسيني األكراد، ومسعود البارزاني أولهم 
وأكثُرهم تعلقا بحبال ذلك الوهم الكبير. فقد 

غاب عنه، وعنهم، أن الصغير حني يلعب 
مع الكبار ال يتخذون من الصغار أندادا، بل 

أدوات يستخدمونها عند احلاجة، ووقت 
الضرورة، وحني تنتهي هذه احلاجة يرمونها 

في أقرب سلة مهمالت. واألمثلة على ذلك ال 
تعد وال حتصى.

وكان على الزعيم البارزاني، وعلى غيره 
من السياسيني األكراد أيضا، أن يدركوا أن 

العالم، من أيام أبينا آدم وحتى اليوم، عالم 
مصالح وحساب ربح وخسارة، وال مكان لقيم 

ومبادئ وصداقة.
وعلى الزعيم، إن كان زعيما بحق، أن 

يحسب وبدقة، ما سيعود على شعبه من أي 
قرار يتخذه، أو خطوة يقدم عليها. ودون 

ذلك لن يكون سوى مقامر ال يستحق أن يقود 
حتى عنزتني.

واحملزن الذي كشفته املقابلة التلفزيونية 
تلك أن البارزاني كان عاملا بأن استفتاءه 
املشؤوم سيجعل الشعب الكردي يخسر 

موانئه ومطاراته ومراكز حدوده وآبار نفطه 
و(قدسه) كركوك، ولم يتراجع أو يتواضع، 

كما فعل غيره قبل ربع قرن من الزمان.
ومؤكٌد، مئة في املئة، أن من يحلم بأن 

يظل حاكما حتى لو احترق وطنه كله، ومات 
أهله أو جاعوا، إما مختل وإما منحرف وإما 

مسكون بالشياطني.
بعبارة أخرى، كيف ميكن أن يحكم واحٌد 

دولة بال جيش وال شعب وال حـدود وال 
موانئ وال مطارات وال ثروات وال أمن وال 

أمان؟

زعماء ليسوا زعماء

هل لبنان بلد عربي مستقل يريد 

المحافظة على مصالحه ومصالح أبنائه 

ومستقبلهم، ال سالح فيه غير سالح 

الجيش اللبناني وقوى األمن، أم أن 

لبنان {ساحة} إليران تستخدمها في 

خدمة مشروعها؟

على الزعيم أن يحسب بدقة، ما 

سيعود على شعبه من أي قرار يتخذه، 

أو خطوة يقدم عليها. ودون ذلك لن 

يكون سوى مقامر ال يستحق أن يقود 

حتى عنزتين

المحزن أن البارزاني كان عالما بأن 

استفتاءه المشؤوم سيجعل الشعب 

الكردي يخسر موانئه ومطاراته 

ومراكز حدوده وآبار نفطه و(قدسه) 

كركوك، ولم يتراجع أو يتواضع، كما 

فعل غيره قبل ربع قرن من الزمان

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} رسالة اململكة العربية السعودية للمرشد 
اإليراني علي خامنئي (الذي يلقب نفسه بظل 

الله على األرض)، جاءت حازمة وصارمة. 
العالم لن يقف مكتوف األيدي على إطالق 
الصاروخ اإليراني على الرياض وإشعال 

احلريق في أنبوب النفط في البحرين. رسالة 
السعودية والعالم واضحة؛ لن نتأخر عن 

اتخاذ أي إجراء من أجل احلفاظ على أمننا.
هناك عدة مؤشرات على تصعيد إيران 

وأدواتها ملؤامراتها في املنطقة. املؤشر األول 
استمرار التدخل اإليراني السافر في الشؤون 
الداخلية لبعض دول مجلس التعاون والدول 

العربية بكل أشكاله املتلونة. وحدها إيران 
اختارت سلوك الطرق اخللفية امللتوية. علي 

سعيدي، ممثل املرشد األعلى علي خامنئي في 
احلرس الثوري أكد أكثر من مرة أن البحرين 
والعراق وسوريا واليمن ولبنان، تشكل عمق 
إيران االستراتيجي. خسارة طهران ”لعمقها 

االستراتيجي“ في تلك الدول- كما تدعي- 
جتعلها تتحني الفرص إلشعال املزيد من 

احلرائق في املنطقة.
املؤشر الثاني توظيف طهران سلوكها 

العدائي، بدعم من قطر، كأداة رئيسية 

لتخطيط سياستها اخلارجية. تستمر طهران 
في تهريب األسلحة إلى احلوثيني ودعم حزب 
الله اإلرهابي وكيل إيران احلصري في سوريا 

ولبنان وامليليشيات الطائفية في العراق. 
تطاول إيران على سلطة الدول العربية بإنشاء 

دويالت داخل تلك الدول، وجتنيد الشيعة 
العرب لصالح مشروعها الفارسي، كلها 
خناجر سامة في خاصرة األمة العربية.

وّسعت طهران مفهوم استخدام إرهاب 
الدولة، ولكنها سقطت في النهاية في شر 

أعمالها ورسبت في كل االختبارات. األدلة هي 
هزمية عصابة احلوثيني في اليمن، وتدهور 

وضع بشار األسد في سوريا، وانكشاف الدور 
القطري، وتقدمي التنازالت في االتفاق النووي، 

وفشل سياسة استبدال هوية بعض الدول 
العربية بالفارسية، وانفضاح دور اإلخوان. 

تبرير الرئيس اإليراني حسن روحاني إطالق 
احلوثيني صاروخا باليستيا على السعودية 

األسبوع املاضي، أنه ”ال سبيل للحوثيني 
سوى حمل السالح“، اعتراف باجلرمية 

وخروج عن نهج املجتمع الدولي احلضاري.
املؤشر الثالث تهالك االقتصاد اإليراني 

نتيجة العقوبات املفروضة على طهران 

من قبل مجلس األمن والعقوبات اإلضافية 
األميركية واألوروبية التي طالت النظام 

املصرفي وقطاعات الصناعة والنفط والغاز. 
ورغم أن هذه العقوبات كلفت االقتصاد 
اإليراني املليارات من الدوالرات، إال أن 

طهران مازالت تنفق ثروات الشعب اإليراني 
(الذي يعيش أسوء حاالت الفقر) في حروبها 
االستعراضية ودعم العصابات املسلحة في 

املنطقة.
املؤشر الرابع كشف أوراق هروب طهران 

من العدالة. العالم شاهد على نوايا طهران 
التوسعية وصراعاتها املفتعلة التي تهدد 

أمن املنطقة والعالم. لعلي أذكركم أن مدارس 
وجامعات إيران ُتَدِرس نظرية محمد جواد 

الريجاني التي ُتعَرْف بنظرية أم القرى، 
باعتبار إيران- حسب نظرية اإلمبراطورية 
املوعودة- هي أم القرى ”مهد اإلسالم دولة 

اإلسالم“.
فعال، كلما خفتت النيران زادها ماللي 

طهران حطبا، وكلما وقعت جرمية إرهابية 
في أي جزء من العالم، تتجه أصابع االتهام 

نحو إيران أو عمالء إيران. أثبتت طهران 
مؤامراتها اخلبيثة األسبوع املاضي بإطالق 

صاروخها الهزيل من اليمن على الرياض، 
واستهداف املالحة البحرية الدولية في البحر 
األحمر، وإشعال احلرائق في البحرين ولبنان.
السعودية تقود اليوم احلرب ضد املشروع 

الفارسي واحملاوالت اليائسة لتمدده لزعزعة 
األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. تأكيد 
وزير الدولة لشؤون اخلليج العربي ثامر 

السبهان، السبت املاضي، أن ”أيدي الغدر 
والعدوان يجب أن تبتر“، لم يأت من فراغ. 

علينا نحن في دول مجلس التعاون وفي 
العالم احلر أن نتكاتف لبتر هذه األيدي 

ونستعد ملا هو أسوأ من إيران.

إرهاب إيران يشعل المنطقة

أين المقاومة العراقية لالحتالل اإليراني

{الواليـــات المتحدة تســـعى إلبعاد النفـــوذ اإليراني عن العـــراق، والعالقات الجيـــدة بين بغداد 

والرياض دليل على أن هذه الخطوات تسير بنجاح}.

هيذر نويرت
املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

{ينبغي للعبادي أن يحسم وضعه وانتماءه إلى حزب الدعوة الذي له عالقات وثيقة بإيران. يجب 

أن يخرج إلى المظلة الوطنية ليحصل على تأييد من أوساط الشعب العراقي}.
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} العراقيون واللبنانيون والسوريون 
واليمنيون أصبحوا يتبارون ويتسابقون في 
إطالق مصطلحاتهم الوطنية لتعميم توقعات 

املصائب واملآسي القادمة على بلدانهم، 
فكثيرا ما طالعتنا بفترات االنزالق التدريجي 
نحو هاوية الشحن الطائفي واحلرب األهلية 

حتذيرات من إعادة السيناريو اللبناني 
في العراق وكأن ”اللبننة“ عصا مستلة من 

دروس احلرب القاسية ترفع بوجه العراقيني 
أو غيرهم من شعوب املنطقة، ليعودوا إلى 

رشدهم وبصيرتهم في التراجع إلى خط 
التعايش بني املجموعات البشرية داخل 

الوطن الواحد.
املشروع اإليراني وزع صادراته إلى دولنا 
وشعوبنا وما عاد باإلمكان ألي عاقل أن يحذر 

من مصير أكثر ظالما وقتامة للعراقيني أو 
السوريني مما هم فيه، فالتجارب اإليرانية لم 

تستثِن دولة دون أخرى أو شعبا دون آخر 
مبيليشياتها وأحزابها وسياساتها وإرهابها.

مهما تعددت الوسائل واختلفت إال أن 
احلرب املذهبية تظل العنوان األبرز لتنظيم 

دولة إيران اإلسالمية وبه حتقق أهدافها 
العنصرية في تخريب العنصر األهم من 

اإلخاء املجتمعي الذي غاب متاما أو يكاد 
بامتداد األدوات واملناهج اخلاصة لهذا 

العنوان ملا فيه من إغراءات عقائدية ونفسية 
عابرة عند بعضهم على احلدود الوطنية.
وحدة املوضوع في صادرات اإلسالم 

السياسي لوالية الفقيه تلتقي مع مناذجها 
في املنطقة مبا يوفر لها دعامات أخرى تقفز 

من خاللها إلى بيئات مذهبية واجتماعية 
مختلفة باستغالل املواقف أو بشراء الذمم 
اعتمادا على القاعدة االستعمارية القدمية 

”فرق تسد“ ولذلك يفاجأ النظام اإليراني 
أحيانا بأي ردة فعل صادمة، خاصة إذا كانت 
تعبيرا عن تضامن مجموعة دول أو منظمات 

أو شخصيات ضد مشروع واليته.
غياب املوقف الدولي الفاعل واملوحد جتاه 
النظام اإليراني لم تعد أسبابه خافية منذ بدء 

األزمات اجلوهرية بعد احتالل العراق. تتعدد 
اإلستراتيجيات الدولية في منطقتنا لغايات 
جيوسياسية ولتضارب املصالح في صراع 

النفوذ على مناطق واسعة من العالم.
حلقات احتالل إيران للعراق اكتملت 

وتعدت إلى أداء الواجبات كجزء حيوي من 
أهداف احلرس الثوري وفيلق القدس، بعملية 

سياسية تبناها احملتل األميركي، وتطورت 
إلى إبادة سياسية ساهمت في تدمير العراق 

وارتهان شعبه إلى أجندة إيرانية صارت عبئا 
عليه وعلى جيرانه العرب.

ذاكرة االنتخابات وحدها في عراق ما 
بعد االحتالل األميركي تزرع الرعب في 

نفوس العراقيني وتزيد من إحباطهم، فالعنف 
واملزايدات الطائفية احتكار ألصوات الناخبني 

لكتل متنفذة غالبيتها بتوجهات إيرانية. 
االنتخابات املقبلة في يونيو ٢٠١٨ مفتوحة 
على مصراعيها للطائفية وبجرعات ال تقبل 

املجاملة أبدا، فالوجه املعلن لالستبداد 
الطائفي مت إشهاره كبطاقة حمراء لطرد 

كل القوى السياسية العلمانية والليبرالية 
والوطنية خارج املعادلة في تهميش مبكر 

باإليحاء أو باإلعالن أعقب الهيمنة املطلقة 
بإزاحة عرب العراق باملوت واإلقصاء أو 

بالتدجني والترويع من مصير مماثل ملا جرى 
إلخوتهم في الوطن والعروبة.

األكراد بعد االستفتاء وأحداث كركوك 
والتدخل اإليراني أصبحوا تلقائيا طرفا 

ثانويا وبعض أحزابهم استسلمت بإرادتها 
لعراق تابع لإلرادة اإليرانية، وباتت تتصرف 

من منطلق إدامة حياة الناس في اإلقليم 
وطوي صفحة الكبرياء واالعتزاز القومي، لكن 
رغم ذلك ثمة مقاومة سرية في إقليم كردستان 

ضد املشروع اإليراني قد تتبلور وتسفر 
عن عمليات قتالية لفصائل كردية مسلحة 
تستهدف احلشد الشعبي باعتباره ذراعا 
إيرانية أو قطعات عسكرية أخرى لتقارب 

مهماتها في املدن التي كانت ضمن ما يسمى 
باملناطق املتنازع عليها مبا فيها كركوك.

هل سنشهد ثورة كردية على ما يعتبره 
األكراد احتالال إيرانيا لكركوك إثر سنوات 
من بسط نفوذهم عليها بعد هزمية القوات 
العسكرية واحتالل تنظيم داعش للموصل؟ 

مقاومة كردية بإمكانها أن تكون قدوة ملقاومة 
عراقية على كافة األصعدة ضد املشروع 

اإليراني في العراق واملنطقة.
تراجع القيم اإلنسانية والوطنية عند 

األحزاب الدينية الطائفية املعروفة مبناهجها 
حولت اإلنسان إلى سلعة انتخابية في سوق 

التشريعات القانونية، كما حدث في انتقاء 
التعديالت على قانون األحوال الشخصية 
الذي جتاوزته القوانني العراقية منذ أمد 

طويل، وتعاملت معه املجتمعات اإلنسانية 
والدولية كقيم بالية من املستحيل الرجوع 

إليها بعد منجزات الفكر والتقدم وتراكم 
مفاهيم احترام حقوق احلياة.

زواج القاصرات فضيحة يشترك فيها 
داعش كتنظيم إرهابي مع والية الفقيه 

اإليراني كتنظيم أكثر إرهابا وبسلطات دولة 
تقوم بواجبات تكليف جماعاتها السياسية 
في اختبارات يراد منها في النهاية إرساء 

قواعد أحكامها وشريعتها ومدرستها املذهبية 
اخلاصة دون أدنى اهتمام بنتائج طروحاتها 
التي تسري في املجتمع، كما لو أنها حاالت 

تسمم جماعي من هول صدمة التخلف.
لذلك نتوجه إلى اعتبار التفاضل بني 

شخصية وأخرى منتمية إلى حزب الدعوة 
احلاكم مثال واملثبت كحزب طائفي مت 

جتريب تبعيته لتنظيم دولة إيران اإلسالمية 
بتعاليمها وفقه مرشدها، تفاضال يقودنا إلى 

استمرار نهج السنوات العجاف في حكم 
العراق، مفاضلة غير ممكنة وال عالقة لها 

بالتطبيق إال في تغير الشخوص والوجوه 
التي تلتقي عند مرجعية تصرح علنا أن بغداد 

عاصمة مشروعهم اإلمبراطوري الفارسي 
الطائفي. كم هو اخلزي والعار عندما ينبه 

وزير اخلارجية األميركي، ريكس تيلرسون، 
حكام العراق أنهم عرب وليسوا فرسا.

اللبنانيون يقاومون حتويل لبنان إلى 
عراق آخر حتت سلطة حزب الله. ما الفرق 

بني األحزاب اإليرانية التي أطاحت بحضارات 
العراق وسوريا واليمن، إنها تتوحد في 

صعود نبرتها وخطابها والتكشير عن 
أنيابها، ثم التهدئة وإعالء نبرة األوطان 

والدبلوماسية والدساتير، ثم ماذا؟ العرب بعد 
اليوم ال ميكن أن يلدغوا. إجماعهم وتضامنهم 

ضد األطماع اإليرانية يعززان املواقف 
الدولية للخروج بقرارات حازمة وحاسمة 
باجتماعاتهم ال يتركوا فيها فرصة إليران 

وما تخطط له، والتي يشير إليها أحد كبار 
قادة فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني 

املدعو إسماعيل قاآني أثناء لقائه بعدد من 
املقاتلني في امليليشيات األفغانية العائدين 

من سوريا، بقوله ”إن مشروعكم أكبر وأوسع 
حيث ال حدود لنشاطكم العسكري الديني“.

هذه اإلشارة تؤكد إعادة انتشار 
امليليشيات اإليرانية في أكثر من دولة 

ومساحة إلثارة النزاعات والصراعات على 
أرض أفغانستان وباكستان مستغلة األزمات 

املذهبية في الترويج ألهدافها بعد اكتساب 
امليليشيات املزيد من اخلبرات في احلرب 

داخل األراضي العراقية والسورية واليمنية، 
خبرات اكتسبها حزب الله واحلشد الشعبي 
وامليليشيات احلوثية وميليشيات فاطميون 
وزينبيون وغيرهم بالعشرات أو املئات، عدا 

عن توزعهم في الدول األخرى كدعاة للطائفية 
ونشر التطرف املذهبي بوسائل دعائية 

ومدنية كخطوة على طريق التصعيد األخطر.
العراق مت تقسيمه إنسانيا وطائفيا وفي 
عاداته وتقاليده وتراجع االتصال احلضاري 

املشهود للعراقيني عبر تاريخهم، لذلك 
وحدته السياسية وبرامجه العسكرية وخداع 
االنتخابات لن تداري واقعا من صنع املشروع 

اإليراني، واقعا فرض تشبيه مصير الدول 
بالعراق أو لبنان أو سوريا أو اليمن كتهديد 

ملا ينتظرها من تدهور في وقت كانت فيه 
تهيئ لبعضها جيوشا من مدد األمل لشعوبها.

هل سنشهد ثورة كردية على ما 

يعتبره األكراد احتالال إيرانيا لكركوك 

إثر سنوات من بسط نفوذهم عليها 

بعد هزيمة القوات العسكرية واحتالل 

داعش للموصل؟ مقاومة كردية 

بإمكانها أن تكون قدوة لمقاومة 

عراقية للمشروع اإليراني

كلما خفتت النيران زادها ماللي طهران 

حطبا، وكلما وقعت جريمة إرهابية في 

أي جزء من العالم، تتجه أصابع االتهام 

نحو إيران أو عمالء إيران

آن األوان لكي ترى إيران موقفا عربيا 

موحدا في مواجهة التمدد الفارسي 

الشيعي، وأن تفهم بأن عهد التسامح 

العربي قد انتهى بال عودة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} مخطئ من يقرأ السياسة اإليرانية احلالية 
جتاه املنطقة العربية، وخصوصا جتاه منطقة 

اخلليج، في ضوء التطورات الراهنة. فال 
شيء يأتي على حني غرة ومن دون مقدمات، 

بل هناك دائما مسلسل من احللقات املترابطة 
التي تؤدي في النهاية إلى تبلور موقف 

سياسي أو استراتيجي يشد بخاصرة املاضي 
وبتالبيب املستقبل في وقت واحد.

من يقرأ األحداث اليوم في املنطقة العربية 
وفي اخلليج بعني فاحصة سوف يدرك للتو أن 

الطبخة اإليرانية وضعت على نار هادئة منذ 
الثمانينات من القرن املاضي، حني مت إنشاء 
حزب الله اللبناني ليكون القبضة اإليرانية 

داخل الوطن العربي. لم يكن شعار ”الشيطان 
األكبر“ الذي صاغه آية الله اخلميني في 

مطلع الثمانينات موجها إلى الواليات 
املتحدة األميركية حقيقة، بقدر ما كان الغرض 

منه كسب والء اإليرانيني وجتميعهم حول 
اخلمينية كمشروع أيديولوجي. لقد كان 

ذلك شعارا علنيا لكسب ود اإليرانيني، أما 
الشعار السري الذي كان يجري إعداده في 

طهران فهو التغلغل في الوطن العربي وإعمال 
سكني التمزيق في أوصاله. هكذا نفهم أن 

شعار تصدير الثورة لم يكن موجها بالطبع 
إلى الواليات املتحدة بل إلى العالم العربي، 
وتلك هي الوصفة التي عملت عليها طهران 
طيلة فترة الثمانينات والتسعينات وحتى 
اليوم، وجنحت إلى هذا القدر أو ذاك طيلة 

ثالثة عقود، حتى ظنت إيران أن موسم جني 
احملاصيل قد حان.

رمبا أخطأ بعض العرب، خالل العقود 
املاضية، في قراءة وتفكيك السياسة اإليرانية 

املشفرة، وباتوا يعتقدون أن إيران ميكن أن 
تصبح حليفا للعرب بدعوى أن الدين قاسم 
مشترك بني االثنني، ولم يدركوا بأن الطائفة 
ميكن أن تصبح أقوى من العقيدة واملذهب 

أكبر من الدين. وقد لعب جزء من النخب 
العربية هذا الدور في فترة من الفترات 

بالشكل الذي أراح اإليرانيني الذين وجدوا 
في خطاب التعاون العربي اإليراني مادة 

لالستهالك والتسويق، فيما كانت طهران تزرع 
األشواك في ظهر العرب. ورمبا تسرب هذا 

الوهم من جراء االعتقاد بأن اجلغرافيا ميكن 
أن تغير وجه التاريخ، وأن الديانة ميكن أن 

الفارسية، وهو  تقضي على عنصر ”األرومة“ 
الوهم الذي- على كل حال- أظهر أن الواقع 

أكثر عنادا.
خالل مرحلة ما سمي بالربيع العربي 

فشلت املراهنة اإليرانية على تفتيت الوطن 
العربي وخلخلة أمن اخلليج. أرادت طهران 

تسويق النموذج اإليراني في الثورة الشيعية 
لدى اإلسالميني البسطاء الذين يجهلون قراءة 

الوقائع السياسية وال ينظرون إلى التاريخ 
إال كامتداد منسبط، مستفيدة من خبرات 

اللقاءات السابقة التي كانت حتتضنها طهران 
وتلم فيها شتات اإلسالميني الطامحني إلى 

الثورة، لكن التجربة فشلت واملراهنة سقطت 
في الطريق.

يبدو أن مجريات الوضع في اخلليج 
باتت تقلق اإليرانيني. حتى وقت قريب كانت 

طهران تنظر إلى منطقة اخلليج بوصفها 
منطقة ساكنة تأتي إليها األزمات وال تذهب 
هي إلى األزمات. كانت تعتبر نفسها الطرف 
املهاجم الذي ميكنه التحكم في اللعبة وخلق 

احلدث وجعل اآلخرين يفكرون في االحتماالت 
اإليرانية. بيد أن التحوالت العميقة احلاصلة 

في اململكة العربية السعودية أعطت رسالة 
إلى اإليرانيني بأن قوانني اللعبة ماضية في 

التغير، وأن منطقة اخلليج عازمة على القبض 
على اللحظة التاريخية والذهاب إلى األزمات 

بنفسها، وهذا ما جعل حسن روحاني، 
الرئيس اإليراني، يتخذ نبرة مغايرة وهو 

يوجه إشاراته إلى السعودية، ويلوح بالتهديد 
غير املباشر، وكأنه يدرك فعال أن إيران لم تعد 

تتحرك في ساحة مفتوحة.
آن األوان لكي ترى إيران موقفا عربيا 

موحدا في مواجهة التمدد الشيعي، وأن تفهم 
بأن عهد التسامح العربي قد انتهى بال عودة. 

ميكن الجتماع وزراء اخلارجية العرب، الذي 
سيلتئم نهاية األسبوع اجلاري في القاهرة، 
بطلب من الرياض، أن يبعث رسالة قوية في 

هذا االجتاه، لكن الرسالة وحدها ال تكفي، 
فمطلوب اليوم أن يكون هناك حترك عربي 

على األرض.

إيران أوال وآخرا

حامد الكيالني
كاتب عراقي

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية
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اقتصاد
{الســـودان أجرى محادثات مع شركة لوك أويل الروسية وشركات من الواليات المتحدة وكندا 

بشأن تطوير صناعة النفط بعد رفع العقوبات األميركية}.

عبدالرحمن عثمان
وزير النفط السوداني

{توقيع إيني اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الجنوبي لسلطنة عمان يعد تطورا 

مهما في استراتيجية إيني لتعزيز حضورها في الشرق األوسط}.

كالوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني اإليطالية

شركة يابانية تعيد الهاتف

لوظائفه األساسية فقط
} طوكيو – ســـارت شـــركة ”فيوتشر موديل“ 
اليابانيـــة عكس تيار ســـباق تطوير الهواتف 
الذكيـــة وكشـــفت هذا األســـبوع عـــن هاتفها 
النقال ”نيتشـــي فون أس“ اجلديد، الذي يعيد 

الهواتف إلى الوظائف األساسية فقط. 
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن الهاتف 
اجلـــوال اجلديـــد ميتـــاز بتصميـــم نحيـــف 
وخفيف، حيث يبلغ ُسمكه نحو 6.5 مليمتر وال 

يتعدى وزنه 38 غراما.
ويتيح الهاتف 
إجـــراء  اجلديـــد 

املكاملـــات الهاتفيـــة 
وإرســـال الرســـائل 
النصيـــة القصيـــرة 
وتشغيل املوسيقى. 
إمكانية  يتيـــح  كما 

تســـجيل املالحظات 
واالتصال  الصوتية 

بسماعات الرأس عبر 
تقنية البلوتوث. 

عن  الهاتف  ويتخلــــى 
ليعود  اللمســــية،  الشاشة 
إلى لوحة مفاتيح فيزيائية 
كبيرة، كما يرتد إلى العمل 
بنظــــام تشــــغيل قــــدمي هو 
أندرويــــد 4.2 ويكتفي بدعم 
تقنية شــــبكة االتصاالت من 
اجليل الثالث، رغم أن معظم 

الشــــبكات في العالم حتولت 
إلى اجليل الرابع.

ويبلغ سعر الهاتف األساسي 
”نيتشــــي فون أس“ الذي ميكنه العمل 

لعدة أيام دون إعادة الشــــحن نحـو 95 دوالرا 
فقط.

ويقــــول محللــــون إن الكثير مــــن الزبائن 
وخاصة من كبار الســــن والذيــــن يحنون إلى 
املاضــــي ميكــــن أن يجــــدوا في هــــذا الهاتف 
ضالتهم بسبب رفضهم للتطورات املتسارعة 

فــــي عالم الهواتــــف الذكية. وميكــــن أن يلقى 
الهاتــــف اجلديد دعما من تصاعد احلديث في 
الكثير من الدوائر الرســــمية ومراكز األبحاث 
واملنظمــــات غيــــر احلكوميــــة عــــن تداعيات 

اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية.
كمــــا أن بعض اآلبــــاء القلقني مــــن تأثير 
ومحتويــــات  الذكيــــة  الهواتــــف  اســــتخدام 
التطبيقات واأللعاب، ميكــــن أن يختاروا هذا 
الهاتف ألطفالهم كي يركــــزوا اهتمامهم على 
أداء الوظائــــف الدراســــية ومواجهة إدمانهم 

على استخدام الهواتف الذكية.
وتزايدت في اآلونة األخيرة التشــــريعات 
والضوابط التي حتاول تقييد اســــتخدام 
الهواتف الذكيــــة في األماكن العامة 
تزايد  بســــبب  العمــــل  وأماكــــن 
احلوادث التي تقع نتيجة ذلك 
مثل كتابة الرسائل أثناء عبور 

الشارع.
بالفعــــل  صــــدرت  وقــــد 
حيث  وتشــــريعات  قوانــــني 
فرضت جزيــــرة هونولولو 
األميركيــــة  هــــاواي  فــــي 
غرامــــات تصــــل إلــــى 99 
األشــــخاص  على  دوالرا 
بالكتابة  يقومون  الذين 
على هواتفهم احملمولة 
أثناء عبور الشوارع.

وتناقــــش مدينــــة 
شــــيكاغو حاليــــا 
فــــرض غرامــــة 
علــــى  ضخمــــة 
ألشــــخاص  ا
الذيــــن يكتبون 
نصية  رسائل 
على هواتفهم 
أثنــــاء  احملمولــــة 
عبور شــــوارع املدينة سيرا على األقدام تصل 

إلى 500 دوالر.
وتشــــير بيانات احتاد الســــالمة املرورية 
األميركــــي إلى ارتفاع حوادث الســــير املميتة 
للمشـــــاة العـام املــاضـي بنســــبـة 11 باملئـة. 
وقـــــال االحتــــاد إن من بني األســــباب ”تراجع 
التركيز أثناء الســــير بسبب تنامي استخدام 
املشـــــاة  جانــــب  مــــن  الـذكيــــة“  الهـواتــــف 

والسائقني.

} ديب – متكنـــت شـــركة بومباردييه الكندية 
أمس من منافســـة شـــركتي بوينغ وأيرباص 
املهيمنتني على صناعـــة الطائرات في انتزاع 
صفقات في معرض دبي للطيران، حيث أبرمت 
صفقتني مع شركتي مصر للطيران واخلطوط 

العراقية.
وأعلنـــت بومباردييه أمـــس أنها توصلت 
إلى صفقة مع شـــركة مصر للطيران لبيعها 24 
طائرة من طراز ســـي.اس 300 بقيمة نحو 2.2 

مليار دوالر.
ووقع صفوت مســـلم رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة القابضة ملصر للطيران وفريد كرومر 
رئيس شركة بومباردييه خالل مؤمتر صحافي 
عقدا في دبـــي ليعلنا بذلك أول تعاون بني كال 

الشركتني.
وبحســـب خطاب نوايا وقعته الشـــركتان، 
تقدمت الناقلة املصرية بطلب مؤكد لشـــراء 12 
طائرة من طراز سي.اس 300 إلى جانب أحقية 

شراء 12 طائرة إضافية.
املؤكـــدة  الثانيـــة  هـــي  الصفقـــة  وهـــذه 
للمجموعة الكندية منذ اإلعالن الشهر املاضي 
عن أن مجموعة أيرباص األوروبية ستستحوذ 
على برنامج طائرات ســـي.اس التي تصنعها 

بومباردييه.
وقالت مصر للطيران في بيان إن ”الطائرات 
اجلديدة ســـيتم تسلمها من بومباردييه بشكل 
كامل بحلول 2020 مع أحقية شـــراء 12 طائرة 

إضافية خالل الفترة من 2020 وحتى 2026“.
وأوضحت أن الطائرات ســـتدخل اخلدمة 
على شـــبكة خطـــوط شـــركة مصـــر للطيران 
للخطوط الداخلية واإلقليمية إكسبريس، وهي 
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ملصر 

للطيران، اململوكة للدولة.

وتعـــد الناقلة املصرية التي تأسســـت في 
عـــام 1932 أقدم شـــركة طيران على مســـتوى 
الشرق األوســـط وأفريقيا وتؤمن رحالت إلى 

70 وجهة في 60 دولة.
ولـــم تكتـــف الشـــركة الكنديـــة بالصفقة 
املصريـــة، بـــل فتحت مشـــاركتها في املعرض 
شـــهيتها إلبرام صفقـــة أخرى مـــع اخلطوط 

العراقية.
وكشف وزير النقل العراقي كاظم احلمامي 
أن بـــالده توصلت إلى اتفـــاق مع بومباردييه 
لشـــراء 5 طائرات من طراز سي.إس 300 لنقل 

الركاب.
وأكـــد احلمامـــي أنـــه توصل إلـــى صيغة 
اتفاق مع الشـــركة لتفعيل عقد أولي أبرم بني 
اجلانبـــني عام 2013 لشـــراء 5 طائـــرات بقيمة 
تقدر بنحـــو 387 مليـــون دوالر، واالســـتفادة 
منها لرفد أســـطول اخلطوط اجلوية العراقية 

بطائرات حديثة أخرى.
وقـــال إن ”الطائـــرات اجلديـــدة توفـــر 20 
باملئة من الوقود مقارنة مع الطائرات العادية، 
وعامل السالمة فيها مرتفع جدا ولديها القدر 

على الهبوط دون طيار“.
وميتلك العراق حاليا أســـطوال حديثا من 
طائرات نقل املســـافرين، يتكون من 33 طائرة 
مـــن طـــراز بوينـــغ األميركيـــة و بومباردييه 

الكندية.
ولـــدى العراق 4 مطـــارات مدنيـــة أكبرها 
مطـــار بغـــداد الدولـــي يليـــه مطـــار البصرة 
والنجـــف واملوصل إلى جانـــب مطاري أربيل 

والسليمانية في إقليم كردستان العراق.
ونالت أيرباص حصـــة من الصفقات حني 
أعلنـــت اخلطـــوط الوطنية الكويتيـــة، أحدث 
شـــركة طيـــران خاصة بالكويت، عـــن إبرامها 

صفقة من الشـــركة األوروبية لشراء 20 طائرة 
من طراز أي 320 نيو.

وذكرت وســـائل إعـــالم كويتية أن شـــركة 
الصقـــر الذهبي للطيران الكويتيـــة التي تعد 
املزود احلصـــري للخطـــوط الكويتية هي من 

وقعت الصفقة مع أيرباص.
وقال علي الفـــوزان رئيـــس مجلس إدارة 
اخلطوط الكويتية في بيـــان إن ”هذه الطلبية 
ســـتمكن الشركة من توسيع أســـطولها ودعم 
اســـتراتيجيتها للنمـــو فيما نواصـــل خدمة 

عمالئنا على أكمل وجه“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات في 
أيربـــاص جـــون ليهـــي إن ”الطلـــب على أي 
320 نيـــو يؤكد ثقة الناقلني فـــي جميع أنحاء 
العالم بهذا الطراز من طائراتنا“، مشـــيرا إلى 

أن الطائـــرة حتوي محـــركا جديـــدا يقلل من 
استهالك الوقود بنسبة 15 باملئة.

ودخلـــت دولة اإلمـــارات على خـــط إبرام 
الصفقـــات العســـكرية بقوة لتبلغ فـــي اليوم 

الثالث من املعرض 3.3 مليار دوالر.
وأعلـــن إســـحاق صالح البلوشـــي رئيس 
اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات 
الدفاعيـــة فـــي وزارة الدفـــاع اإلماراتيـــة عن 
إبرام 8 صفقات عســـكرية في اليوم الثالث من 
املعـــرض بقيمة 910 مليـــون دوالر، وتضمنت 
الصفقات 3 شركات محلية و5 شركات عاملية.

وقال البلوشي خالل مؤمتر صحافي أمس 
إنـــه مت التعاقد مع شـــركة ريثيـــون األميركية 
 GBU-12 لشـــراء مواد ومعدات مكمالت قنابل

وقنابل GBU-10 مببلغ 680 مليون دوالر.

كما مت التعاقد مع شـــركة ســـي 4 ادفانسد 
سوليوشنس احمللية لتقدمي خدمات االتصاالت 
وتقنية املعلومات مع توفير الدعم اللوجستي 

ملدة سنتني مببلغ 83.34 مليون دوالر.
وتعاقدت الوزارة أيضا مع طيران االحتاد 
لتوفيـــر خدمـــة نقل وشـــحن مـــواد ومعدات 
والتعاقد مع شـــركة كيميكال آنـــد ميكانيكال 
اندســـتري كوربريشـــن التركية لشـــراء قنابل 
MK-82 و MK-84 وكذلـــك التعاقد مع الشـــركة 
السويسرية رينميتل أير دفنس لشراء طلقات 

املدفعية.
وأبرمت وزارة الدفـــاع في اليوم األول من 
املعـــرض 11 صفقـــة بقيمة 1.78 مليـــار دوالر، 
وفي اليوم الثاني أبرمت 8 صفقات بقيمة 890 

مليون دوالر.

ــــــوم الثالث ملعرض دبي للطيران لكــــــن أبرزها ذهب إلى  تســــــارع إيقاع الصفقات في الي
ــــــه الكندية التي أبرمت صفقتني مــــــع مصر للطيران واخلطوط العراقية في وقت  بومبارديي

ارتفعت فيه صفقات اجليش اإلماراتي إلى نحو 3.3 مليار دوالر.

تسارع إيقاع الصفقات في معرض دبي للطيران

[ بومباردييه تفوز بصفقات مصر للطيران والخطوط العراقية  [ صفقات جديدة للجيش اإلماراتي بقيمة 3.3 مليار دوالر

منصة رئيسية لعقد أكبر صفقات الطيران في العالم

علي الفوزان:

شراء 20 طائرة أي 320 نيو 

سيتيح للشركة الكويتية 

تعزيز نموها

نظرة مستقبلية من أتش.تي.سي للواقع االفتراضي
} بكــني – أدخلت شركة ”أتش.تي.سي“ أمس 
الســـباق إلـــى آفـــاق الـواقـــع االفتراضي في 
مرحلة جديدة بالكشـــف عن النظــــارة ”فايف 
اجلديـــدة، التي متتـــاز بأنها تعمل  فوكوس“ 
بشـــكل مســـتقل وال حتتاج إلى ربطها بجهاز 

كومبيوتر.
وقالـــت الشـــركة التايوانية خـــالل مؤمتر 
خـــاص مبطـــوري منصـــة فايـــف (Vive) في 
العاصمـــة الصينيـــة بكني إن نظـــارة ”فايف 
فوكـــوس“ اجلديـــدة تضـــم معاجلا مـــن نوع 

كوالكوم سناب دراغن 835.
وأضافـــت أن النظـــارة اجلديـــدة تعد أول 
نظارة مســـتقلة تســـتخدم نظام تتبع للمواقع 

سداسي الدرجة، يتم طرحها في األسواق.
ويـــرى اخلبـــراء أن نظـــام التتبـــع، الذي 
تدعمـــه النظارة، والـــذي ُيعرف أيضا باســـم 
”نظام حرية احلركة بســـت درجات من الداخل 

واخلارج“ ُيلغي احلاجة إلى أجهزة استشعار 
خارجيـــة، مقارنـــة مع بعض النظـــارات التي 
تتطلب وجـــود كاميرا مثبتة في زوايا الغرفة، 

مبا في ذلك نظارة ”فايف“ األصلية.
وكانت شـــركة أتش.تي.سي قد كشفت في 
شـــهر مايو املاضي عن نظـــارة أخرى للواقع 
االفتراضـــي، ُصممـــت خصيصـــا للعمـــل مع 
هاتفهـــا الذكـــي ”أتش.تي.ســـي يـــو 11“ وقد 

أطلقت عليها اسم ”لينك“.
وقالـــت الشـــركة في ذلك احلـــني إن نظارة 
”لينك“ ســـتقدم نظـــام تتبع سداســـي الدرجة، 
لتصبح بذلك أول نظارة واقع افتراضي قائمة 

على الهواتف الذكية تقدم هذه امليزة.
وتأتي النظارة اجلديـــدة ”فايف فوكوس“ 
مـــع ذراع حتكم بســـيط الشـــكل يضـــم لوحة 
تتبـــع شـــبيهة بتلـــك التـــي تأتي مـــع نظارة 
فايف الكبرى. ولم تكشـــف أتش.تي.ســـي عن 

باقـــي مواصفـات النظـارة، مبـــا في ذلـك دقـة 
الشـاشة.

كمـــا لم تتطرق الشـــركة إلـــى احلديث عن 
موعد طرح النظارة أو السعر املقرر لها.

وكانـــت شـــركة سامســـونغ قـــد كشـــفت 
فـــي الشـــهر املاضـــي، بالتعـــاون مع شـــركة 
مايكروســـوفت، عن النظارة سامسونغ ”أتش.

أم.دي أوديســـي“ التـــي قالـــت إنهـــا أفضـــل 
النظـــارات القائمة على منصة الواقع املختلط 

بنظام ويندوز.

اضرحلة أكثر حرية إلى الواقع االفتراضي االفت الواقع إل ية ح أكث حلة
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تقنية البلوتوث. 
الهاتف ويتخلــــى 
اللمســــية، شاشة 
وحة مفاتيح في
يرتد إلى ما
غيل قــــ
كتفي

صميـــم
5نحو 6.5 مليمتر

ل
بر

عن  ف 
ليعود 
يزيائية 
العمل  ى
ـدمي هو 
ي بدعم 
االت من 
عظم 
ت

الرا 

و
والض

اله
وأ

احلو
مثل كت

الشارع.
ص وقــــد 
وتش قوانــــني 
فرضت جزي
هــــاو فــــي 
غرامــــات
عل دوالرا 
يق الذين 
على هو
أثناء ع
وت
ش

شركة أتش.تي.سي:

أول نظارة مستقلة للواقع 

االفتراضي ال تحتاج لربطها 

بجهاز كومبيوتر

هاتف للوظائف األساسية فقط ال يتعدى 

وزنه 38 غراما وسعره 95 دوالرا فقط

سي.اس 300 الكندية

مصـــر للطيـــران ستشـــتري 24 طائـــرة ◄

بقيمة 2.2 مليار دوالر

الخطوط العراقية ستشـــتري 5 طائرات 

بقيمة 387 مليون دوالر
◄
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اقتصاد
{شركة أرامكو تخطط إلنفاق ما يقرب من 300 مليار دوالر على مدى عشر سنوات في مشاريع 

نفط وغاز في قطاع المنبع}.

أمني الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{مصر تشـــهد حاليا طفرة في كافة أنشـــطة صناعة النفط والغاز الطبيعي بعد االكتشـــافات 

األخيرة التي تحققت في المياه العميقة في البحر المتوسط ودلتا النيل}.

طارق املال
وزير البترول والثروة املعدنية املصري

} لنــدن – حاول وزير الطاقة واملياه اللبناني 
ســـيزار أبي خليل أمس طمأنة شركات النفط 
العاملية بشأن مستقبل تراخيص النفط والغاز 
في املياه اإلقليمية اللبنانية. وأكد أنه لن يكون 
هناك أي تأخر بســـبب األزمة السياسية التي 
اندلعت جراء اســـتقالة رئيس الوزراء ســـعد 

احلريري.
وقـــال علـــى هامـــش مؤمتـــر للطاقـــة في 
أبوظبي إن أول جولة تراخيص جتريها البالد 
ستمضي قدما في مواعيدها وأن احلكومة ما 
زالت تعمل والدستور ال يزال قائما وأن العمل 

يسير بشكل طبيعي.
ويحاول لبنان تسريع خطوات استكشاف 
ثروته من النفط والغاز بعد أن ســـبقته الدول 
املجـــاورة وخاصـــة إســـرائيل إلـــى حتقيـــق 
اكتشـــافات كبيـــرة. ويقدر املســـؤولون حجم 
االحتياطيـــات البحريـــة اللبنانيـــة بنحو 96 
تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 850 مليون 

برميل من النفط.
وأعـــاد لبنان إطـــالق جولـــة التراخيص 
التـــي يتنافـــس فيها العارضـــون على حقوق 
االستكشـــاف واإلنتـــاج في ينايـــر بعد تأخر 
اســـتمر ثالث ســـنوات بســـبب حالة الشـــلل 

السياسي.
وقال وزير الطاقة إن الشركات ستتفاوض 
بشـــأن العروض الفنية يومي 27 و28 نوفمبر 
ثم ســـيرفع تقييمـــا ملجلس الـــوزراء اللبناني 

لنيل املوافقة النهائية.
واكتشـــفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل 
في مياه قريبة في إســـرائيل وقبرص وهو ما 
يشـــير إلى احتمال اكتشـــاف الغاز في لبنان 
أيضـــا، لكن النزاعات السياســـية حالت حتى 

اآلن دون بدء التنقيب.
وكانـــت احلكومـــة اللبنانيـــة قـــد أقـــرت 
بداية العام احلالي مرســـومني لتحديد الكتل 

اجلغرافيـــة للتنقيب عن النفـــط والغاز، وهو 
مـــا مهـــد الطريق النطـــالق جولـــة تراخيص 

االحتياطات البحرية املتوقفة منذ عام 2013.
ويـــرى محللون أن تأخر لبنان في ســـباق 
اســـتثمار ثـــروات النفـــط والغاز فـــي البحر 
املتوسط، قد يؤدي إلى خسارته جانبا من تلك 
االحتياطات بســـبب تداخل احلقول في املياه 
اإلقليميـــة مع الـــدول املجـــاورة، التي قطعت 

شوطا طويال في استغالل تلك احلقول.
في هـــذه األثنـــاء تعافـــت ســـندات لبنان 
الدوالرية نســـبيا، بعدما شهدت موجة هبوط 
شديدة خالل األسبوع املاضي وذلك بعدما قال 
رئيس الوزراء سعد احلريري إنه سيعود إلى 

البالد قريبا.
وقال جيســـون توفي اخلبيـــر االقتصادي 
”انحســـرت  إيكونوميكـــس  كابيتـــال  لـــدى 
املخاوف قليال من نشـــوب صراع بالوكالة في 

لبنان بني إيران والسعودية“.
ورغم انحسار املخاوف نسبيا إال أن بعض 
السياســـيني واملصرفيني اللبنانيني يخشـــون 
مـــن أن دوال خليجيـــة بقيـــادة الســـعودية قد 
تفـــرض على لبنان مقاطعة شـــبيهة باملقاطعة 
املفروضة على قطر بســـبب دور حزب الله في 

أزمات املنطقة بدفع من إيران.
ويعمـــل ما يصل إلـــى 400 ألف لبناني في 
اخلليج وتقدر تدفقات التحويالت النقدية على 
بلدهم مبا يصل إلى 8 مليارات دوالر ســـنويا، 
وهي مصدر حيوي للســـيولة للمســـاعدة في 
احليلولـــة دون انهيـــار االقتصـــاد ومعاونـــة 
احلكومة املثقلة بالديون على مواصلة العمل.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول لبناني 
رفيع املستوى قوله ”يجب أن ننظر بجدية إلى 
العقوبات العربية. هذه تهديدات جدية للبنان 
في ظل االقتصـــاد الهش. إذا قطعوا الواردات 

ستكون كارثة“.
وحـــذر احلريـــري يوم األحد مـــن عقوبات 
عربية محتملة ومـــن خطر يحدق بفرص عمل 
مئات اآلالف من اللبنانيني الذين يعيشون في 

منطقة اخلليج.
وقال مصدر لبناني مطلع على السياســـة 
الســـعودية إن تصريحـــات احلريـــري أعطت 

مؤشـــرا على ما قد يكون بانتظار لبنان إذا لم 
يتم التوصل إلى حل وسط حقيقي، مشيرا إلى 

أن قطر متثل منوذجا لإلجراءات.
وقال احمللل السياســـي اللبناني سركيس 
نعوم إن الريـــاض تريد من احلريري أن يعود 
إلى لبنان ويضغط على الرئيس ميشـــال عون 
لفتح حوار والتعامل مع شـــروطها بخصوص 

تدخالت حزب الله في دول املنطقة.
وأضـــاف أن احلـــد األدنـــى املطلـــوب من 
األطـــراف السياســـية اللبنانية هـــو اخلروج 
مبوقـــف ”يعتبـــره الســـعوديون مرضيا لهم“ 
للحيلولة دون فرض الســـعودية عقوبات على 

لبنان.
وضخت الســـعودية في املاضـــي مليارات 
الـــدوالرات فـــي لبنان للمســـاعدة فـــي إعادة 
اإلعمـــار بعد احلرب األهلية التي دارت رحاها 
بـــني 1975 و1990 وبعـــد توغالت إســـرائيلية 

واسعة في جنوب لبنان.
لكنها تبدو اآلن مســـتعدة التخاذ إجراءات 
صارمـــة قد تلحـــق ضـــررا اقتصاديـــا كبيرا 
بلبنـــان، فـــي محاولة إلضعـــاف موقف حزب 
الله في الداخـــل وفي املنطقة إذا لم يتم تنفيذ 

مطالب الرياض.
وأثـــارت الشـــروط الســـعودية القلق بني 
بعـــض اللبنانيني الذين لطاملـــا اعتبروا حزب 
الله ”دولـــة داخل دولة“. ويعتقـــد كثيرون أن 

احلل ليس بأيدي األطراف احمللية.
وقـــال مصرفـــي لبناني كبيـــر لرويترز إن 

”لبنان سيدفع الثمن“. 
وأضاف أن وســـيلة الضغط الوحيدة التي 
ميلكها السعوديون هي الضغوط االقتصادية 
وأن بإمكانهم الضغط من خالل فرض عقوبات 

مؤملة.
وتقول مصادر سياسية إن قائمة العقوبات 
احملتملـــة ميكـــن أن تشـــمل حظـــرا للرحالت 
اجلوية والتأشيرات والصادرات والتحويالت 

النقدية من املغتربني.
االقتصـــاد  أن  علـــى  احملللـــون  ويجمـــع 
اللبنانـــي فـــي وضـــع بالغ الهشاشـــة في ظل 

ارتفاع الدين العام واقتراب النمو االقتصادي 
مـــن الركـــود إضافـــة إلـــى أعباء اســـتضافة 

الالجئني السوريني. 

واستبعدوا أن يتمكن من الصمود أمام أي 
ضربة جديدة حلبل االنقـــاذ االقتصادي الذي 

يأتيه من دول اخلليج.

انقســــــمت آراء احملللني والشارع اللبناني أمس بشأن تأثير التطورات السياسية املتسارعة 
على االقتصاد اللبناني واملخاوف من إمكانية فرض عقوبات خليجية شبيهة مبقاطعة قطر، 
في وقت ســــــجلت الســــــندات اللبنانية حتسنا نســــــبيا بعد التراجع احلاد الذي سجلته في 

األيام املاضية.

بيروت تؤكد أنها لن تؤجل تراخيص النفط والغاز

[ أسعار السندات اللبنانية تتعافى نسبيا بعد تراجع حاد  [ استمرار المخاوف من فرض عقوبات اقتصادية خليجية

الغموض يحاصر االقتصاد اللبناني

مليارات دوالر يحولها 400 

ألف لبناني يعملون في 

الخليج سنويا وهي مورد 

أساسي لالقتصاد اللبناني
8

سيزار أبي خليل:

الشركات ستتفاوض بشأن 

العروض الفنية للتراخيص 

يومي 27 و28 نوفمبر الجاري

املركزي العراقي يخفف 

القيود على كردستان

} بغــداد – كشـــفت مصـــادر بالبنـــك املركزي 
العراقـــي لرويترز أمس أن البنك خفف القيود 
علـــى البنـــوك اخلاصة فـــي إقليم كردســـتان 
باإلبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد 

أسبوع من إصداره أوامر بإغالقها.
وأكـــدت املصادر أن املركزي ســـيراقب عن 
كثب التعامالت فـــي العملة األجنبية، وهو ما 
يعني أن هناك احتماال لفرض قيود جديدة في 

حال لم متتثل بنوك اإلقليم للقرار.
ويشـــير الرجوع عـــن القيود إلـــى خطوة 
نحـــو تخفيف التصعيد فـــي صراع بني بغداد 
واملنطقة الكردية تفجـــر بعد أن أجرى األكراد 

استفتاء على االستقالل في سبتمبر املاضي.
وكانت مصادر مصرفية قالت عندما صدر 
أمر إغالق الفروع املصرفية األســـبوع املاضي 
إن ”اإلجراء يهدف إلى التحكم في تدفق العملة 

الصعبة إلى اإلقليم“.
اســـتفتاء  علـــى  بغـــداد  حكومـــة  وردت 
االســـتقالل الكـــردي بـــأن حظـــرت الرحـــالت 
اجلويـــة املباشـــرة إلـــى كردســـتان وطالبت 
بالسيطرة على املعابر احلدودية. كما استولت 
على كركوك التي كانت حتت السيطرة الكردية 
والتـــي تعد من أهم املناطـــق في إنتاج النفط، 
حيـــث ال يزال العمل في احلقـــول متوقفا منذ 

سيطرة القوات العراقية على املدينة.
ويخطط العراق لزيـــادة اإلنتاج من حقول 
النفط في كركوك إلى مليون برميل يوميا، وقد 
زار وزير النفط جبار لعيبي حقلي باي حســـن 
وأفانـــا وأصدر أوامر باإلســـراع فـــي أعمال 

اإلصالح الستئناف العمليات قريبا.
والصادرات من حقول كركوك متوقفة منذ 
أن اســـتعادت القوات العراقية السيطرة على 

احلقول من األكراد الشهر املاضي.
وقـــال عاصم جهاد املتحدث باســـم وزارة 
النفط العراقـــي لرويترز إن الـــوزارة ”طالبت 
الســـلطات الكرديـــة فـــي الثاني مـــن نوفمبر  
بالسماح لبغداد باستخدام خط أنابيب اإلقليم 

لتصدير خام كركوك لكنها لم تتلق ردا“.
وأكد أن الســـلطات في اإلقليـــم مازالت ال 
تتجـــاوب مع مطالب وزارة النفط الســـتئناف 
تصديـــر نفـــط كركـــوك عبـــر أنبـــوب اإلقليم. 
ويحتـــاج العـــراق إلـــى 3 أشـــهر علـــى األقل 
إلصالح خط أنابيب قدمي كان ينقل خام كركوك 

إلى ميناء جيهان في تركيا.

وكالة الطاقة تعارض تفاؤل منظمة أوبك
} لنــدن – رجحت وكالـــة الطاقة الدولية أمس 
أن يتباطأ منو الطلب العاملي على النفط خالل 
األشـــهر القادمة فـــي وقت يقلص فيـــه ارتفاع 
درجات احلرارة اســـتهالك اخلام مما قد يدفع 
الســـوق مجـــددا صـــوب تســـجيل فائض في 

النصف األول من العام القادم.
وخفضت الوكالة، التـــي تتخذ من باريس 
مقـــرا، توقعاتهـــا لنمو الطلب علـــى النفط في 
تقريرها الشهري مبقدار 100 ألف برميل يوميا 
للعامني احلالـــي واملقبل إلى 1.5 مليون برميل 
يوميـــا في 2017 و1.3 مليـــون برميل يوميا في 

.2018
وتأتـــي تلـــك التوقعـــات مناقضـــة لتقرير 
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) الذي صدر 

قبـــل يوم واحد وجاء متفائال بشـــكل كبير، بل 
إنه رجح حدوث انقالب في األســـواق في العام 
املقبل لتسجل نقصا في اإلمدادات بدل فائض 

املعروض.
ودفعت التوترات اجليوسياسية في الشرق 
األوسط وتوقف اإلمدادات لفترات متقطعة في 
مناطق مثل نيجيريا والعراق ســـعر النفط إلى 
فـــوق 60 دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ 2015 
بينمـــا هبطت املخزونـــات العامليـــة، مما دفع 
الكثير من مراقبي الســـوق إلى رفع توقعاتهم 

لألسعار.
وقالـــت الوكالـــة إن احلد األدنـــى املقبول 
لألســـعار انتقل مـــن 50 دوالرا للبرميل إلى 60 
دوالرا للبرميل بافتراض أن تعطالت اإلمدادات 

ستستمر وأن التوترات في الشرق األوسط  لن 
تنحسر.

لكنها استدركت قائلة إنه ”إذا ثبت أن هذه 
املشـــكالت مؤقتة، فإن إلقاء نظرة جديدة على 
العوامل األساسية ســـيؤكد وجهة النظر التي 
عبرنا عنها الشـــهر املاضي بأن توازن السوق 

في 2018 ال يبدو قويا كما يرغب البعض“.
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج منظمة أوبك 
انخفـــض في أكتوبـــر بنحو 830 ألـــف برميل 
يوميا على أساس سنوي. وتوقعت أن يتراجع 
الطلب على خام املنظمة إلى 32.6 مليون برميل 
يوميـــا في الربع األخير من العام احلالي وإلى 
32 مليـــون برميـــل يوميا في الربـــع األول من 

.2018

وبلـــغ معدل التـــزام املنظمـــة بتخفيضات 
اإلنتاج املشتركة التي تنفذها مع عشرة شركاء 
والبالغة 1.8 مليون برميل يوميا، 96 باملئة في 
أكتوبر، وهو أعلى مســـتوى منذ دخول اتفاق 

خفض املعروض حيز التنفيذ في يناير.
وبخالف ضعف الطلب، فإن منو اإلمدادات 
من الدول غير األعضاء في أوبك يشكل اخلطر 

األكبر على توازن السوق.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة ”حتـــى بعد بعض 
التخفيضات احملدودة للنمو، فإن منو اإلنتاج 
مـــن خارج أوبك بواقع 700 ألـــف برميل يوميا 
هـــذا العام ســـيعقبه ارتفاع بنحـــو 1.4 مليون 
برميـــل يوميا فـــي 2018 وســـوف يواجه منو 

الطلب العام القادم صعوبة في مواكبة ذلك“.
وانخفضت مخزونات النفط في أغنى دول 
العالم 40 مليون برميل في ســـبتمبر لتنخفض 
دون ثالثة مليارات برميل ألول مرة في عامني، 
مدفوعـــة بعوامل مـــن بينها اإلعصـــار هارفي 
الذي أدى إلـــى وقف معظم طاقـــة التكرير في 

الواليات املتحدة في أغسطس.
وقالت الوكالة ”اســـتنادا إلى سيناريو يتم 
فيـــه اإلبقاء علـــى املســـتويات احلالية إلنتاج 
أوبك، فإن ســـوق النفط تواجـــه حتديا صعبا 
فـــي الربع األول مـــن 2018، حيث مـــن املتوقع 
أن يتجـــاوز املعروض الطلـــب بواقع 600 ألف 
برميـــل يوميا، على أن يلي ذلك فائض آخر أقل 
قـــدره 200 ألف برميل يوميا فـــي الربع الثاني 

من 2018“.
ومـــن املرجح أن يكون منـــو الطلب العاملي 
على النفـــط تباطأ إلى 1.3 مليون برميل يوميا 
فـــي الربع الثالث مـــن العام احلالي ألســـباب 
مـــن بينها تأثير اإلعصاريـــن هارفي وإرما في 

أغسطس وسبتمبر على االستهالك األميركي.
وتوقعـــت وكالة الطاقة أن يتســـارع النمو 
إلى 1.4 مليون برميل يوميا في األشهر الثالثة 
األخيرة مـــن العـــام احلالي، رغـــم أن درجات 
احلرارة املعتدلة وارتفاع األســـعار سيكبحان 

الطلب. االستعداد لتعديل البوصلة مرة أخرى

وكالة الطاقة الدولية نقضت 

تقرير منظمة أوبك الذي 

رجح االثنين تحول السوق من 

الفائض إلى العجز
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تحديات

} لندن – يتحول تطبيق واتساب مع الوقت 
إلى محور أساســـي فـــي احليـــاة اليومية 
للمئات من املاليـــني حول العالم، إذ تخطى 
طبيعته كتطبيق للرسائل النصية وأصبح 
محورا رئيســـيا للقيام بوظائف سياســـية 
حساسة أحيانا، وفي أحيان أخرى كوسيلة 
الســـتعادة معنى الصداقة املفقود في شكل 
مجموعـــات لتبـــادل الصـــورة أو مقاطـــع 

الفيديو، إلى جانب أحاديث ال تنتهي.
وفـــي العالـــم العربي، حيـــث اجتاحت 
االجتماعـــي  الفضـــاء  الذكيـــة  الهواتـــف 
العام، أصبح واتســـاب مـــالذا للمعارضني 
ولرجال  البرملـــان،  وألعضاء  السياســـيني، 
األمن، والناشطني احلقوقيني، والصحافيني 

وغيرهم.
ولو لم يتم رفض طلب التحاق املؤسسني 
جان كـــوم وبريان أكتون للعمل بفيســـبوك 
قبـــل أعوام، ملـــا اختلفت حيـــاة نحو مليار 
شخص في جميع أنحاء العالم. ولكن رفض 
قبولهمـــا للعمـــل بهذه املؤسســـة العمالقة 
ســـمح لهما باملزيد من الوقـــت للبحث عن 
فكـــرة. وقبل ثمانـــي ســـنوات، ُأطلقت هذه 

الفكرة وأصبحت واتساب.
األخـــرى  االختراعـــات  معظـــم  ومثـــل 
املربحة، لـــم يبُد هذا التطبيق أنه ســـيقدم 
الكثيـــر. فقـــد كان مجـــرد خدمـــة رســـائل 
هاتفية مجانية، سريعة وسهلة االستخدام 
تســـمح للمســـتخدمني بإنشـــاء مجموعات 
من األصدقـــاء الذيـــن يتبادلون الرســـائل 

اجلماعية.
ولكن في العام املاضي جتاوز التطبيق 
كونه تطبيقًا للرســـائل النصيـــة التقليدية 
ليتداخل في نســـيج احليـــاة احلديثة. فما 
يفعلـــه هو خلـــق أماكـــن اجتمـــاع خاصة 
املفتـــوح.  اإلنترنـــت  عالـــم  فـــي  ومغلقـــة 
ولذلـــك بات ميكـــن القول أن واتســـاب هو 
مجـــرد بداية لتحويـــل الصداقة مرة أخرى 
إلى مـــا كانت عليه قبل اختراع فيســـبوك، 
الذي قام بشـــراء تطبيق واتساب منذ ثالث 

سنوات.
ليســـت  واتســـاب  علـــى  والتجمعـــات 
منتشرة بشـــكل مفتوح كما هو احلال على 
فيسبوك، ولكن ميكن من خالل هذا التطبيق 
تشـــكيل دوائر وصداقات قويـــة قائمة على 
نوع من الثقة يستطيعون من خاللها تبادل 
املوضوعات التي تهمهم والتي يتشـــاركون 

في التفكير فيها.
وفي بعـــض األحيـــان تكون مثـــل هذه 
األشـــياء مملة ألي شـــخص خارج الدائرة، 
على ســـبيل املثـــال عندمـــا يجتمـــع أفراد 
األســـرة الواحدة في مجموعة لتبادل صور 
أطفالهم، أو كما هو احلال عندما تراسل أم 
أبناءها الذين يدرسون في جامعة بعيدة عن 
بالنســـبة  أمـــا  األصلـــي.  ســـكنهم  مـــكان 
للمراهقـــني، فهـــي أداة لتحليـــل برنامـــج 
”ســـاترداي نايت شـــو“ الذي شـــاهدوه في 
الليلة املاضية بالتفاصيل، وخالل ذلك، يتّم 
الشعوريا تطوير آدابهم احلديث عند هؤالء 
املراهقـــني من خالل محادثاتهم مع بعضهم 

البعض.
لكن أحيانا قد يكون األمر مزعجا عندما 
يتجاهل أحٌد دردشـــة باقـــي املجموعة، ألن 
التطبيـــق ميكـــن أن يكشـــف لباقـــي أفراد 
املجموعة بسهولة إذا ما كان هذا الشخص 
موجودا على اإلنترنت بالفعل، وإذا كان قد 
قرأ رســـائلهم فعال. وعلى الناحية األخرى 

يكـــون األمـــر أيضـــًا مزعجًا عندمـــا تنهال 
الرســـائل من قبل فرد واحـــد من املجموعة 
في الوقت الـــذي يريد فيه اآلخرون التوقف 
عن احلديث. كما أن التسلل خلف املجموعة 
للدردشـــة اجلانبيـــة مع عضـــو واحد هو 

أيضا أمر آخر.

مسرح سياسي

فـــي البرملـــان املصـــري يحـــدد أعضاء 
”ائتالف دعم مصر“، وهـــو أكبر االئتالفات 
السياســـية في البالد، أجندتهم التشريعية 
وأنشطتهم السياســـية عبر التواصل على 
مجموعـــات حتدد مهـــام كل عضو وتتولى 
توزيع األدوار. وســـاهمت السمعة العاملية 
لواتســـاب كتطبيق مشـــفر في جلوء رجال 
أمـــن، متخصصـــني فـــي متابعة النشـــاط 
السياســـي فـــي البـــالد، بالتواصـــل مـــع 
السياسيني على التطبيق، الذي بدأ يتحول 
إلى الفضاء األساسي للطبقة السياسية في 

مصر.
كبـــار  ومســـؤولون  وزراء  ويتبـــادل 
تعليمـــات تنفيذية عدة علـــى التطبيق بثقة 
مبالغ فيها أحيانا، إذ كما أصبح واتســـاب 
وســـيلة توثيق معتمـــدة بني املســـؤولني، 
قد يتحول فـــي أي وقت إلى قناة تســـريب 
أوامر إدارية وتوجهات سياســـية تتبناها 

احلكومة.
وجلـــأ نشـــطاء حقوقيـــون ومعارضون 
أيضـــا لالختباء مـــن مالحقـــات األمن بني 
اإلعالميـــة  النخـــب  قامـــت  كمـــا  ثنايـــاه. 
والصحافية باعتماد التطبيق، ولو ضمنيا، 
كفضـــاء التواصـــل األساســـي للمعلومات 
واألخبـــار العاجلـــة والتقاريـــر واملقـــاالت 

الصحافية.
وســـاهم التطبيـــق فـــي دوران عجلـــة 
البيروقراطية السياســـية في مصر بشـــكل 

أسرع قليال.
ووحد واتســـاب تقنيات العمل وأشكاله 
بني الطبقات السياسية في العالم كله، عبر 
إنهـــاء تقاليـــد ثابتة كانت متتـــاز بها دول 
عريقـــة، بحثا عن ســـرعة وفاعلية أكثر في 
اتخاذ القرار أو مشاركة الرؤى السياسية.

وفـــي بريطانيـــا، بعد فتـــرة وجيزة من 
إجراء االنتخابات العامة في شـــهر يونيو 
املاضي، اســـتخدم أعضاء حزب احملافظني 
احلاكم مجموعات الواتساب من أجل جمع 
اآلراء حول سياسات ووجهات نظر رئيسة 
الـــوزراء تيريزا ماي، بـــدًال من الوقوف في 
أركان غـــرف مجلـــس العمـــوم البريطاني 
ملناقشـــة آرائهم كما كان يفعل سابقوهم في 

العصور السابقة.
ويســـتخدم التطبيق بشـــكل منتظم في 
كل ركـــن مـــن أركان مبنى البرملـــان لتبادل 
النميمـــة، أو نقـــاط االتفـــاق بـــني أعضاء 
البرملان التي جتمعهم اجتاهات سياســـية 

مـــن  للخـــروج  املؤيديـــن  -مثـــل  واحـــدة 
االحتـــاد األوروبي، أو أعضاء حزب العمال 
املناهضني جليرمي كوربني- كما يســـتخدم 
أيضا لدعم األشـــخاص الذين يقعون حتت 
ضغوط ويحتاجون ملســـاعدة من ممثليهم 

في الطبقة السياسية.
ولعبت تلـــك املجموعـــات أيضـــًا دورًا 
محوريًا في الكشـــف عـــن قضايا التحرش 
اجلنسي في كل من السياسة والصحافة، من 
خالل تبادل الضحايا ألســـماء املتحرشني. 
أما بالنســـبة للناشـــطني السياسيني الذين 
يعيشـــون في بلدان حتكمها أنظمة قمعية، 
فقد أصبح تطبيق واتساب متنفسًا ال غنى 

عنه.
التي  وتعمل خاصية ”التشـــفير اآلمن“ 
يتمتع بهـــا التطبيق كعامل جذب جوهري. 
وتعنـــي هذه اخلاصية أن أحـــدا من خارج 
املجموعـــة ال ميكنـــه اعتـــراض الرســـائل 
املتداولـــة داخلهـــا. وأكثـــر هـــؤالء الذيـــن 
سارعوا لالنضمام إلى التطبيق بعد تفعيل 
هـــذه اخلاصيـــة، املجرمـــون واللصـــوص 

وأعضاء املافيا.
وبحســـب ما اقترحته آمبـــر راد، وزيرة 
الداخليـــة البريطانية، في وقت ســـابق من 
هذا العـــام، فإن هذا التطبيـــق ميكن أيضًا 
أن تســـتغله اجلماعـــات اإلرهابية املختلفة 
للتخطيـــط واالتفاق على تنفيـــذ هجماتهم 

اإلرهابية.
ويستخدم عناصر تنظيم داعش تطبيق 
واتســـاب على نطاق واســـع. وعلى سبيل 
املثـــال اســـتخدم خالـــد مســـعود التطبيق 
وأرســـل رســـالة قبل وقت قصير من دهسه 
للمارة بســـيارة على جسر وستمنستر في 

شهر مارس املاضي. 
وانســـحبت مخـــاوف ماي علـــى مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي األميركي أيضًا إزاء 
احتمـــال اســـتخدام التطبيق فـــى عمليات 
غســـيل أموال واالختالس واجلرائم املالية 

األخرى.
اســـتخدام التطبيـــق على  أمـــا خطـــر 
املســـتخدمني العاديني، فيكمـــن في اعتقاد 
املســـتخدم بأنه يتبادل معلوماته اخلاصة 
بـــكل أريحية في مجموعة آمنة، لكن الواقع 

قد يكون مختلفًا متامًا.
محللـــة  هنســـليف،  غابـــي  وتقـــول 
التكنولوجيـــا في صحيفة ”الغارديان“، إنه 
”من الســـهل جدًا على املســـتخدم أن يرسل 
الرســـالة اخلطـــأ للمجموعة اخلطـــأ، كما 
حدث مـــع نائبة حزب العمال لوســـي باول 
عندما أرســـلت نصًا يحوي محتوى ســـيئًا 
عن أعضـــاء مجلس الوزراء ووزراء حكومة 
الظل عن طريـــق اخلطأ لزميالتها من حزب 

العمال“.
وعلى عكس احملادثات اخلافتة في احلياة 
الواقعيـــة التـــي تتميز بطبيعتها الســـرية، 
يحظـــى واتســـاب بســـجل إلكتروني ميكن 

تسريبه بســـهولة من قبل عضو من أعضاء 
املجموعـــة. فاملوضـــوع أشـــبه بالصداقات 
القدمية، قبـــل ظهور التكنولوجيـــا، عندما 
كانـــت ُتقاس قوتهـــا مبقدار الثقـــة بتبادل 
األســـرار التي يتم تناقلها بني األصدقاء، إذ 
هذا املنطق هو من األشـــياء الثابتة على ما 
يبدو التـــي حتى التكنولوجيـــا ال ميكن أن 

تغيرها.

ضد القصف والتحرش معا

اإلنترنت في ســـوريا ســـيء جدًا، ولكن 
تطبيـــق واتســـاب ال يتطلـــب الكثيـــر مـــن 
البيانـــات، لذلك يســـتخدمه اجلميع هناك. 
يقول خالد اخلطيـــب، العضو في مجموعة 
الدفاع املدني الســـوري التي كان واتســـاب 
محـــور حتركاتها وســـط القصـــف والدمار 
الواسع الذي حلق باملدن السورية، ”تطوعت 
مع فـــرق الدفاع املدني الســـوري، املعروف 
أيضا باســـم ذا وايت هيلمتس أو اخلوذات 
البيضـــاء منذ عام 2013. نذهب إلى مســـرح 
أحداث الهجمـــات واالعتداءات املختلفة من 

أجل إنقاذ املدنيني احملاصرين“.
وأضاف ”لدينا متطوعون منتشــــرون في 
جميع أنحاء ســــوريا ومســــتعدون ألي أمر 
جديد. نســــتخدم مجموعات واتساب ملعرفة 
من يحتــــاج اآلن إلــــى املســــاعدة. ومهمتنا 
هي الوصــــول إلى املدنيــــني املوجودين في 
املناطق التي تخضــــع للحصار الكامل، مثل 
ريــــف حمــــص، واملناطق التــــي ُقطعت طرق 
الوصــــول إليهــــا. وميكننا عقــــد اجتماعات 
حيــــة مع هــــؤالء من خالل تطبيق واتســــاب 

أيضا“.
وفي شـــهر أبريل املاضـــي، عندما حدث 
هجوم اســـتخدمت فيـــه أســـلحة كيميائية 
على بلدة خان شـــيخون فـــي محافظة إدلب 
الســـورية، اســـتخدمت مجموعـــة اإلنقـــاذ 
احمللية تطبيق واتساب من أجل طلب املزيد 
من الدعم. وعلى الفـــور توجهت العديد من 
فـــرق االنقـــاذ إلى مكان احلـــادث حيث لقي 
أكثر من 60 شـــخصًا مصرعهم وأصيب عدد 

آخر بجروح.
لو لم يوجد واتســـاب لـــكان من الصعب 
التفكير في كيفية تنسيق ذلك بهذه السرعة.

اخلطيـــب، الذي عمـــل صحافيا  ويقول 
أيضا طوال أزمة احلرب األهلية في سوريا 
املســـتمرة منذ قرابة سبعة أعوام، ”بطبيعة 
عملي في مجال اإلعالم أســـتخدم واتســـاب 
للتواصل مع الناس الذين يعيشون األحداث 
على أرض الواقع، ثم أقوم بنشر هذه الوقائع 
على وســـائل التواصـــل االجتماعي بهدف 
تقـــدمي املزيد من املســـاعدة لهـــم. ومؤخرا 
جلأت إلى واتســـاب للتحدث مع فريقنا في 
غوطة دمشق، عندما كانت تتعرض للقصف، 
وفي كل يوم يثبت أنه وسيلة اتصال تسّهل 

علينا الكثير من األمور أثناء احلروب“.

علـــى مدى األســـابيع القليلـــة املاضية، 
أصبح تطبيق واتســـاب مـــالذًا ملجموعات 
التضامن النســـائي من أجل مكافحة أشكال 
التحرش اجلنســـي العديدة التي انتشـــرت 
بشـــكل كبيـــر، ووجد عدد كبير من النســـاء 

شجاعة للحديث عنها في العلن.
بدأت القضية مبنشـــور على تويتر كتبته 
الصحافيـــة إميلي رينولدز ”هـــذه قائمة غير 
مكتملة بأســـماء جميع الرجال الذين أساؤوا 

لي“.
تقـــول الصحافية البريطانيـــة كانديس 
بايرز ”منشـــور رينولـــدز كان لكمـــة قوية. 
مـــا أدهشـــني حقًا هـــو أن رينولـــدز، التي 
تصغرنـــي بعـــدة أعـــوام، تعرضـــت لنفس 
املواقـــف والتجارب التي تعرضـــت أنا لها 
عندمـــا بـــدأت بالعمـــل كصحافيـــة منذ 10 
أعـــوام. جعلني هذا األمر أفكر في أنه إذا لم 
يتغير اآلن شيء، فالتغيير سيحدث ال محالة 
في الغد القريب، أو في العام املقبل، أو حتى 

في العقد املقبل“.

بدأت مجموعة واتســـاب بقصص، ولكن 
سرعان ما حتولت إلى حركة نسائية.

تقول روزاموند أوروين، وهي صحافية 
لعبت دورا كبيرا لفضح التحرش اجلنســـي 
في املؤسسات اإلعالمية وخارجها، ”التقيت 
أنا وأعضاء املجموعـــة ثم أطلقنا مجموعة 
’ذا ســـاكند ســـورس‘ في وقت سابق من هذا 
الشـــهر بهدف مناقشـــة أشـــكال املضايقات 
والتحـــرش التـــي تتعـــرض لها املـــرأة في 
وســـائل اإلعالم املختلفـــة، ولتعزيز الوعي 
وإعالم املرأة بحقوقها والعمل مع املنظمات 

خللق التغيير“.
وأضافت ”اســـتخدمنا واتساب لتنظيم 
كل شيء. لم تهمنا الوسيلة هنا كثيرًا، وإال 
كنا فعلنا هذا باستخدام البريد اإللكتروني، 
ولكـــن واتســـاب كان يعمل بشـــكل جيد في 
إطالق احلمالت. فهو وســـيلة جيدة التخاذ 
القرارات الســـريعة، وهناك يشـــعر اجلميع 
أيضًا بأنهم على قدم املساواة. لكن املشكلة 
الوحيدة هي أنه خالل هذا التدفق املستمر 
من الرســـائل، ميكن أن يستغرق ذلك جزءًا 

كبيرًا من وقتك وحياتك“.

كيف سيبدو واقع الحياة اليومية إذا اختفى واتساب فجأة
[ تطبيق الرسائل النصية يتحول إلى محرك سياسي وإعالمي واقتصادي عالمي  [ {الغروبات} تستعيد الصداقة التي أضاعها فيسبوك

لم يعد متصورا شــــــكل احلياة اليومية من 
دون تطبيق واتســــــاب. في العمل أو املنزل 
أو وســــــائل املواصالت أو املكاتب أو حتى 
ــــــات، صار التطبيق، الذي بدأ كبديل  البرملان
ــــــة واملكلفة،  عن الرســــــائل النصية التقليدي
فضاء التواصل األساســــــي ملئات املاليني، 
ــــــق التشــــــفير الذي  خصوصــــــا بعــــــد تطبي
منح ثقة غير مســــــبوقة فــــــي التطبيق وعزز 

استخداماته.

«في مجموعة {ذا ســـاكند ســـورس} لكشـــف التحرش لجأنا إلى واتســـاب لتنظيم كل شـــيء. لم تهمنا الوســـيلة هنا كثيرا، ولكن 
واتساب كان يعمل بشكل جيد في إطالق الحمالت واتخاذ القرارات السريعة».

روزاموند أوروين
صحافية لعبت دورا كبيرا في كشف حوادث التحرش
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كلنا واتساب!

االستســـهال في استخدام واتساب 
جعل من اليسير جدا على املستخدم 
أن يرســـل الرسالة الخطأ للمجموعة 

الخطأ، وهنا قد تحدث كارثة

�
غابي هنسليف

النشطاء الحقوقيون والمعارضون 
لجأوا في مصر إلى واتساب لالختباء 

من مالحقات األمن. كما قامت النخب 
اإلعالمية باعتماده كفضاء التواصل 

األساسي للمعلومات واألخبار العاجلة 
والتقارير والمقاالت الصحافية



هشام النجار

} القاهــرة – االشـــتباك الذي جرى بســـيناء 
بين فصيلين أحدهمـــا ينتمي للقاعدة واآلخر 
لداعـــش حمـــل العديـــد مـــن الـــدالالت أهمها 
المتعلق بعودة القاعدة السترداد ما استحوذ 
عليـــه داعش من حضـــور رمزي في المشـــهد 
الجهـــادي، بما يشـــي ببداية صراع ســـاخن 
علـــى النفوذ بين التنظيمين على طول خريطة 

نشاطهما خاصة في البلدان العربية.
ويســـعى تنظيـــم القاعدة بشـــكل عام إلى 
استعادة النفوذ في أفريقيا، وهو ما دلت عليه 
الخطـــوات التـــي اتخذتها القيـــادة المركزية 
الحالية للتنظيم بقيـــادة الجهادي الجزائري 
مختـــار بلمختـــار عندما دمج عـــدة تنظيمات 
مواليـــة للقاعدة األّم تحـــت عنوان جامع وهو 
”أنصار اإلسالم والمســـلمين“ في شهر مارس 

الماضي.

ودل ظهور تنظيم ”جند اإلســـالم“ الموالي 
للقاعدة بســـيناء وإعالنه تبنـــي الهجوم على 
أعضـــاء بتنظيم والية ســـيناء التابع لداعش، 
خاصة بعـــد عمليـــة الواحات األخيـــرة التي 
حملـــت توقيـــع القاعدة، على أن هنـــاك قيادة 
مركزية مخططة توزع األدوار وتحرك الخيوط 

بهذا التناغم.
ويهـــدف القاعدة لبســـط نفـــوذه على تلك 
المســـاحات الواســـعة من غرب القارة وحتى 
الحـــدود الشـــرقية لمصـــر، وهـــو مـــا ألمح 
إليـــه بلمختار فـــي أحد بياناته كونه يســـعى 
الســـتعادة الســـيطرة القاعدية علـــى المجال 

الجهادي من ”المحيط إلى النيل“.
ورصد مراقبـــون ارتباط التطـــورات على 
بأوضـــاع  المصريـــة  ”الجهاديـــة“  الســـاحة 
وصراعات التنظيمات في ليبيا، خاصة ما هو 
متعلق بالتنافس هنـــاك بين داعش والقاعدة، 
ويســـعى تنظيم القاعـــدة إلى نجـــاح دخوله 
عبر خســـارة داعش لمناطقه في ليبيا وتكرار 

السيناريو ذاته في مصر.
وال تخلـــو تحركاته من نزعات ثأرية تجاه 
داعش، حيث ظل قادة القاعدة إلى وقت قريب، 
وعلى رأسهم هشام العشماوي (ملهم القاعدة) 
بمصر وقائـــد تنظيم المرابطيـــن مهدور الدم 

ومالحقـــا مـــن تنظيم الدولة الـــذي وصفه في 
أكثر من بيان مصور بأنه من ”صحوات الردة 

في درنة“.
وأكد قـــادة ســـابقون بتنظيـــم الجهاد أن 
الصـــراع بين التنظيميـــن كان محتًما، وتأّجل 
لحيـــن تهيئـــة مناخاتـــه وظروفـــه، ورأوا أن 
ضعف تنظيـــم والية ســـيناء والضعف العام 
الطارئ على داعش فـــي المركز والفروع فتح 
الســـاحة لعودة القاعدة للعمل بهذا التوســـع 

وتلك الجرأة.
وظل تنظيم ”جند اإلسالم“ بجانب البعض 
مـــن خاليا القاعدة المبعثـــرة ألكثر من عامين 
شـــبه مجمد النشـــاط بعدما منع تنظيم والية 
ســـيناء عمـــل الجهاديين إال مـــن خالله وعبر 

قنواته وتحت رايته.
وقال القيادي اإلســـالمي الســـابق محيي 
عيســـى إن تنظيـــم القاعـــدة ينتهـــز فرصـــة 
هزائم داعـــش الميدانية وانحســـار جاذبيته 
األيديولوجية لدى الجهاديين وسخط السكان 
المحليين في ســـياق اســـتراتيجية استرداده 

لقوته وحضوره.
أن تنظيـــم القاعدة  وأوضـــح لـ ”العـــرب“ 
يحـــاول حصار داعـــش بجعله فـــي مواجهة 
ثالثة أطراف وهي الجيش والسكان المحليين 
عـــالوة على القاعدة نفســـه، مشـــدًدا على أن 
القاعـــدة كان قد عانى في الســـنوات األخيرة 
مـــن حصار داعش له في مواجهته عالوة على 

مواجهة الجيش واألجهزة األمنية.
ويســـعى القاعـــدة الســـتيعاب واحتـــواء 
المنشـــقين عن داعش وبناء ذاته وسط ظهير 
ســـكاني يســـعى لنيل دعمه عبـــر خطاب أقل 
تطرًفـــا حيال المدنيين، وقد عـــزم على اللعب 
بورقة تقديم نفســـه كنصير لسكان سيناء ضد 
قمع السلطات المصرية والظلم الذي لحق بهم 

نتيجة الحرب الدائرة.
ويدرك التنظيم أن والية سيناء تمر بحالة 
ضعف نتيجة اعتقال قادة الســـلفية الجهادية 
داخل غزة وضبط حركـــة األنفاق التي أعقبت 
اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي رعته 
مصـــر، ودخول بعض قبائل ســـيناء على خط 
المواجهة مع داعـــش وهو ما قطع العديد من 

محاور إمدادات التنظيم اللوجيستية.
وتعود جـــذور الخالفات بيـــن التنظيمين  
اإلرهابييـــن داعـــش والقاعـــدة إلـــى انتهاج 
أبومصعب الزرقاوي، المبايع حينها ألســـامة 
بـــن الدن زعيـــم القاعدة، لمنهجيـــة موغلة في 
ســـفك الدماء والتكفير، وهو ما جّسد البداية 
الفعلية لنشوء داعش بالعراق وصوًال لمبايعة 
العديد من فروع القاعدة له خاصة بعد سيطرة 
داعش على الموصـــل في يونيو 2014، قبل أن 

ينهض هـــذا األخير لتصحيح تلـــك األوضاع 
لصالحه.

وذكر بيان تنظيم ”جند اإلسالم“ أن إحدى 
ســـراياه اســـتهدفت من أســـماهم بـ“خوارج 
في ســـيناء، داعًيـــا أعضاء داعش  البغدادي“ 
إلـــى ”التوبة وعـــدم القتال تحت هـــذه الراية 
التـــي فّرقت المســـلمين واســـتباحت دماءهم 
المعصومـــة وأعراضهم المصانـــة بال برهان 

وال دليل شرعي“.
أول ظهور له  ودشن تنظيم ”جند اإلسالم“ 
في ســـبتمبر 2013 عبر بيان مقتضب بمنتدى 
شـــروق اإلســـالم القريب مـــن القاعـــدة، أعلن 
خالله مسؤوليته عن تفجير مبنى المخابرات 
الحربية برفـــح على الحدود مع قطاع غزة في 
الـ12 من سبتمبر 2013 إثر هجومين بسيارتين 

مفخختين أسفرا عن 6 قتلى.
وأصدر التنظيم في الـ17 من أغسطس عام 
2015 تسجيًال مصوًرا للتدريبات التي يتلقاها 
أعضـــاء التنظيم بصحراء ســـيناء، واحتوى 
علـــى كلمة أليمـــن الظواهري زعيـــم القاعدة، 
تأكيًدا على موالة القاعدة ومنتقًدا قرار تهجير 
أهالـــي مدينـــة رفح إلنشـــاء شـــريط حدودي 

باعتباره يخـــدم األمن اإلســـرائيلي. وإظهاًرا 
للتمســـك باإلطار الفكري والتنظيمي للقاعدة 
عقـــب مبايعـــة تنظيـــم أنصار بيـــت المقدس 
لداعـــش عاد ”جند اإلســـالم“ فـــي أكتوبر عام 
2015 مجدًدا للظهـــور ليعرض مقطًعا مصوًرا 
مـــن بيـــان لهشـــام عشـــماوي زعيـــم القاعدة 
بمصـــر وقائد تنظيـــم ”المرابطـــون“ بعنوان 

”ال تهنوا“.
ثم تبعه تســـجيل أعلن فيـــه دعمه لمبادرة 
”وأعـــّدوا“ التي مهـــدت الندمـــاج البعض من 
فصائل السلفية الجهادية على جبهات القتال 
الســـورية ولتوحيـــد الفصائـــل القاعدية في 
الشـــام، وهو ما اســـتفاد منـــه بلمختار ليكرر 
تجربـــة الدمـــج بيـــن الفصائـــل القاعدية في 

أفريقيا.
وبعد فتـــرة صمت ولجوء للعمل الســـري 
اســـتمرت لعاميـــن أصـــدر التنظيـــم بيانـــه 
األخير األحد معلًنا خالله اســـتهداف أعضاء 
بتنظيم والية ســـيناء واصًفا إياهم بـ“خوارج 

البغدادي“.
وكشـــفت الوقائع األخيرة حجم التحوالت 
التـــي طـــرأت علـــى أداء تنظيم القاعـــدة من 

الناحيـــة المنهجية والتنظيمية، وفيما يتعلق 
بمســـتويات ما اكتســـبه مقاتلوه من خبرات 
ونوعيـــات  وميدانيـــة  عســـكرية  ومهـــارات 

األسلحة التي يتقنون استخدامها.
وتماســـك التنظيـــم الذي تعـــّرض لهزات 
قويـــة بعد مقتل زعيمه بـــن الدن في العاصمة 
الباكســـتانية فـــي مايو 2011 بعـــد مرحلة من 
االرتبـــاك وفقـــدان الســـيطرة المركزيـــة على 

فروعه اإلقليمية.
ويســـعى التنظيم إلى أن يكون شبكة قوية 
منتشـــرة الفروع مســـتفيًدا من األخطاء التي 
وقع فيها داعش ومن حاجة بعض الجماعات 
كتنظيم اإلخوان وبعض القوى كإيران وغيرها 

للتعاون معه.

سيناء مسرحا لصراع القاعدة وداعش على عرش اإلرهاب

الجيش المصري يمضي في تطهير سيناء من التنظيمين اإلرهابيين

«دعـــم قطـــر للتنظيمات اإلرهابية في ســـوريا أضعـــف المعارضة المعتدلـــة، والدوحة لها إسالم سياسي

عالقات بالقاعدة وتنظيمات مشابهة وتمول اإلرهاب على أعلى المستويات». 

أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

«وقـــوف الطـــالب على حقيقة ما تفعلـــه الجماعـــات اإلرهابية في ترويع اآلمنين ونشـــر روح 

اليأس واإلحباط من شأنه توحيد الصفوف للتصدي لهذه الجماعات».

يوسف القاضي
رئيس جامعة بنها املصرية
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ــــــم القاعدة، والذي ذكر  ــــــان األخير الذي أصدره تنظيم ”جند اإلســــــالم“ املنتمي لتنظي البي
استهداف أعضاء من ”والية سيناء“ التابع لداعش، األحد املاضي، واصًفا إياهم بـ“خوارج 
البغدادي“، أثار الكثير من التســــــاؤالت حول تطور الصراع بني التنظيمني وعودة القاعدة 

الستعادة عرشها املسلوب لقيادة اجلماعات التكفيرية في الدول العربية.

حجـــم  كشـــفت  األخيـــرة  الوقائـــع 

التحـــوالت التـــي طـــرأت علـــى أداء 

الناحيـــة  مـــن  القاعـــدة  تنظيـــم 

املنهجية والتنظيمية

◄

الجهـــاد  بتنظيـــم  قـــادة ســـابقون 

يؤكدون أن الصراع بني التنظيمني 

كان محتمـــا وتأجـــل لحـــني تهيئـــة 

مناخاته وظروفه

◄

حميد زناز

} تحاول الســـلطات األمنيـــة األلمانية جاهدة 
اليـــوم وضع اليد على العشـــرات مـــن أعضاء 
اإلرهابية المتســـللين مع  عصابـــة ”النصـــرة“ 
الالجئين الســـوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا 
كطالبي لجوء. وتقول مجلة دير شبيغل األلمانية 
إن اإلرهابيين تنكروا في ثوب اللجوء ليدخلوا 
ألمانيـــا بغية مواصلة األعمـــال اإلرهابية على 
كل التراب األوروبي. وكان أغلبهم ينشـــط تحت 
لواء أويس القرني، وهي جماعة متمردة قضى 
عليها داعش ســـنة 2014 ويعـــرف عن أعضائها 
ولعهم بحب ســـفك الدمـــاء إذ قتلوا المئات من 

السوريين من المدنيين والعسكريين.
األلمانيـــة  الشـــرطة  إن  التقاريـــر  وتقـــول 
اســـتطاعت أن تميـــط اللثـــام عن هويـــة 25 من 
هـــؤالء الجهادييـــن الدموييـــن وتمكنـــت مـــن 
القبض على بعضهم ولكن يبقى العشرات منهم 
مختبئين فـــي القرى والمدن فـــي كامل التراب 
األلماني. وحسب الشرطة الفيدرالية المختصة 
في مكافحـــة اإلجرام يوجد أكثر من 400 مهاجر 
دخلوا إلـــى ألمانيـــا كطالبي لجـــوء بين 2015 
و2016، يخضعـــون اليوم لتحقيق قضائي حول 

احتمال انتمائهم إلى مجموعات جهادية.
ويـــزداد قلق الســـلطات األمنيـــة األوروبية 
مع اســـتفحال ظاهرة الهجرة السرية ووصول 
المئات من المهاجرين إلى الســـواحل اإليطالية 
واإلســـبانية مـــن شـــمال أفريقيـــا عبـــر البحر 
المتوسط وما يمثله ذلك من خطر أمني على دول 
االتحاد األوروبـــي إذ بات مؤكدا أن الجهاديين 
أصبحوا يســـلكون هذا الطريق متخفين وسط 
جموع المهاجرين وخاصـــة القادمين من ليبيا 
حيث االنفالت األمنـــي واالنعدام الكلي لمراقبة 

السواحل.
وما سّهل األمور للجهاديين في االنتقال بين 
البلدان األوروبية بعد وصولهم إلى إيطاليا أو 

إسبانيا هي اتفاقية شينغن التي ألغيت الحدود 
بموجبهـــا بين دول االتحـــاد األوروبي وهو ما 
جعـــل بعض السياســـيين ينظرون إلـــى إعادة 
الحدود كضـــرورة أمنية أوروبيـــة. فلقد وصل 
إلى األراضي األوروبية حوالي 130 ألف مهاجر 
عن طريـــق البحر والبر خالل النصف األول من 
سنة 2017، حسب المنظمة الدولية للهجرة، من 
بينهم 10 آالف وصلوا إلى السواحل اإلسبانية، 
وهو عدد يفوق ثالث مرات عدد الوافدين ســـنة 
2016 حســـب نفس المنظمة. وقد تّبين حســـب 
اإلحصائيات الخاصة بشهري يوليو وأغسطس 
الماضييـــن فـــي إيطاليـــا أن بلـــدان الوافدين 
الرئيســـة هـــي مالـــي وكـــوت ديفـــوار وغينيا 
وبنغالدش ونيجيريا. أمـــا إلى اليونان فيصل 
المهاجـــرون من ســـوريا والعراق وباكســـتان 
والكونغـــو. أما أغلب المهاجرين الذين يصلون 

إلـــى بلغاريا فيأتون من ســـوريا وأفغانســـتان 
والعراق وتركيا.

وما أدى إلى حالة استنفار بين المسؤولين 
األمنييـــن األوروبييـــن فـــي األســـابيع القليلة 
الماضية هـــو وصول أخبار مؤكـــدة تقول بأن 
شـــبكات تهريـــب المهاجرين قد فتحت مســـلكا 
جديـــدا إلـــى أوروبا عبـــر البحر األســـود. وقد 
تـــم القبض علـــى 69 مهاجرا عراقيا في شـــهر 
أغســـطس الماضي وهم يحاولون الوصول إلى 
الســـاحل الرومانـــي عبر البحـــر المذكور. وقد 
وصلوا من تركيا علـــى باخرة يقودها مهربون 
بلغاريون وقبارصة وأتراك. وفي نفس الشـــهر 
تم توقيـــف باخرة أخرى في عرض نفس البحر 
في شمال شرق رومانيا وعلى متنها 70 عراقيا 
وســـوريا من بينهم 23 طفال. وتتحدث الصحف 
عن توقيف 2474 شـــخصا في غضون السداسي 

األول من الســـنة الجارية حاولوا عبور الحدود 
الرومانية بطريقة غير شرعية.

وتقول الوكالة األوروبية المكلفة بحراســـة 
الجهادييـــن  إن  والبحريـــة  البريـــة  الحـــدود 
يســـتغلون أزمـــة الهجـــرة للدخـــول مـــن أجل 
التحضيـــر لعمليات إرهابية فـــي كامل أوروبا. 
وتعترف الوكالة بعدم معرفتها للعدد الحقيقي 
للمهاجريـــن الذيـــن دخلـــوا القـــارة األوروبية 
وأنها ال تملك أّي وســـيلة القتفـــاء أثرهم. وفي 
تحليلها الســـنوي لألخطار التي يمكن أن تنجم 
عن الظاهرة نقرأ في تقريرها ”تبرهن الهجمات 
الدمويـــة التـــي ارتكبـــت في باريس في شـــهر 
نوفمبر من ســـنة 2015 بما ال يدع مجاال للشـــك 
أن تدفق الهجرة غير الشرعية يمكن أن يستغله 
اإلرهابيـــون فـــي الدخـــول إلى بلـــدان االتحاد 
األوروبـــي. اثنان مـــن اإلرهابييـــن المتورطين 
في تلك الجرائم وصال بطريقة غير شـــرعية إذ 
مـــرا على اليونان حيث تم تســـجيلهما من قبل 
الســـلطات اليونانية وكانا حامليـــن لجوازين 

سورين مزيفين“.
للعـــدد الهائل  ويضيـــف التقريـــر ”نظـــرا 
مـــن الوافدين بـــدون وثائق تثبـــت هويتهم أو 
بجـــوازات وبطاقات هوية مزّيفة، ونظرا لغياب 
المراقبـــة الجدية عند الدخـــول وعدم التعرض 
للعقوبـــات في حالة تقديـــم وثائق مزيفة، يبقى 
الخطر قائما في أن يســـتغل الدواعش الوضع 
لتهديـــد أمن المواطنيـــن األوروبيين“. وهو ما 
جعل جيل كيرشـــوف منســـق شـــؤون مكافحة 

اإلرهـــاب في االتحاد األوروبي يصرح يوم الـ31 
من أغســـطس الماضـــي لصحيفـــة ”الموندو“ 
اإلســـبانية بأن ”هناك أكثـــر من 50 ألف جهادي 
يعيشـــون اليوم في أوروبا. وقبل ثالث سنوات 
كان مـــن الســـهل تحديـــد هويـــة من يبـــدأ في 
الميل إلـــى التطرف مبكرا، ولكـــن يخفي اليوم 
معظـــم المتعصبيـــن قناعاتهم. ولذلـــك فليس 
لنا إحصائيات دقيقـــة“، ولكن يمكن أن نخاطر 
بذكر بعض أرقام إذ يقول كيرشـــوف ”يوجد 20 
ألفـــا في بريطانيـــا وقد تم نشـــر الرقم من قبل 
الســـلطات األمنية وحوالي 17 ألفا في فرنســـا 
ويصل العـــدد إلى حوالي 5 آالف في إســـبانيا 
أما في بلجيكا، وعلـــى الرغم من هجرة حوالي 
500 متطـــرف بلجيكي إلى ســـوريا فيبقى على 
األقل 2000 إن لم يكن أكثر. وإن كان من الصعب 
تحديد العدد بدقة فيمكن القول إن هناك عشرات 
اآلالف مـــن الجهاديين، أي أكثر من 50 ألفا على 

التراب األوروبي“.
وإذا ما صدقنا دراســـة أنجزتها مؤسســـة 
التـــراث فـــي واشـــنطن، فـــإن 50 بالمئـــة مـــن 
العمليات اإلرهابية التـــي ارتكبت بألمانيا منذ 

2014 كان مهاجرون جدد متورطين فيها.
ولكن رغـــم اتفاق السياســـيين األوروبيين 
حـــول اعتبـــار وجـــود هـــؤالء الجهاديين على 
أراضيهم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أّي لحظة 
وفـــي أي مكان، وعلى الرغـــم من علمهم بوجود 
30 ألـــف موقع جهادي علـــى اإلنترنت مقيد في 
ســـجالت الشرطة األوروبية ويســـتعمله هؤالء 
المزروعـــون فـــي كامـــل التـــراب األوروبي في 
تمجيد دولة الخالفة وتجنيد الشباب األوروبي 
في االنضمام إليها، فإنهم لم يباشروا في تغيير 
القوانيـــن الخاصة بحماية الحياة الشـــخصية 
التي باتـــت تعرقل عمـــل الهيئـــات األمنية في 
الوصـــول إلـــى الجهادييـــن قبل الشـــروع في 
عملياتهـــم اإلجرامية. فمتى يهتـــم األوروبيون 
جديا في التعامل مع الخالفة االفتراضية؟

جهاديون يتنكرون تحت قناع اللجوء

أوروبا تواجه اإلرهاب املتسلل إلى أراضيها

جموع  وســط  يتخفون  الجهاديون 

املــهــاجــريــن وخــاصــة الــقــادمــني من 

ليبيا حيث االنفالت األمني واالنعدام 

الكلي ملراقبة السواحل

◄

[ تنظيم جند اإلسالم يدعو المنضمين لداعش إلى التوبة  [ بلمختار يدمج الجماعات ويحلم بدولة تمتد من المحيط إلى النيل
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قررت اللجنة العليا املشرفة على مهرجان اإلمارات ملسرح الطفل تكريم الفنانة مريم سلطان ثقافة

والفنان ذيب داود، خالل حفل افتتاح املهرجان في دورته الـ13.

نظمت ســـاقية عبداملنعم الصاوي فـــي الزمالك، الثالثاء، حفال فنيا لشـــاعر العامية مصطفى 

ناصر، قدمه الشاعر هشام الجخ بحضور عدد من املطربني الشباب.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

األسبوع الثقافي 

السوداني في تونس

} تونس - احتضنت ”دار الثقافة ابن رشيق“ 
بالعاصمـــة تونس، مســـاء االثنيـــن، فعاليات 
افتتـــاح األســـبوع الثقافي الســـوداني تحت 
شـــعار ”الثقافة جسر بين الشعوب“ بمشاركة 

فنانين وشعراء من السودان.
وتستمر الفعاليات التي انطلقت، االثنين، 
حتـــى 17 نوفمبـــر، تحـــت إشـــراف ســـفارة 
الســـودان بتونس ووزارة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية، فيمـــا ســـيكون حفـــل الختام في 

محافظة صفاقس جنوبي البالد.
وشـــهد الحفل معرضـــا للتعريف باإلنتاج 
التقليدية  والصناعـــات  الســـوداني،  األدبـــي 
واألكالت الشعبية التي يشتهر بها السودان.

وقال وزير الشـــؤون الثقافية الســـوداني 
الطيب بدوي بمناســـبة افتتاح هذه التظاهرة 
”إن الثقافـــة تعتبر جســـرا للتواصـــل“. ولفت 
بدوي إلى أهمية مثل هذه األســـابيع الثقافية 
”لفتح أبواب أمل أمـــام األمة العربية التي تمر 

بتحديات حقيقية“.
من جهتـــه، قال وزيـــر الشـــؤون الثقافية 
التونســـي، محمـــد زيـــن العابدين إنـــه ”من 
الضـــروري االطـــالع والتعرف علـــى الثقافة 

السودانية أدبا وفنونا وفكرا وإبداعا“.
ولفت الوزير إلى أن ”الثقافة ســـتجمع كل 

الشعوب العربية باختالفاتها“. 
وقدمت فرقة الفنون الشـــعبية السودانية 
بقيـــادة الفنـــان عاصم الطيب وصلـــة غنائية 
راقصـــة، خـــالل حفـــل االفتتاح، فيمـــا قدمت 
الشـــاعرتان منى حسن وروضة الحاج قصائد 

من دواوينهما الشعرية.
وتتواصل بقية فعاليات التظاهرة بعروض 
فنية وقصائد شعرية متنوعة ووصالت غنائية 
لفرقة الفنون الشـــعبية، يحتضنها فضاء دار 
الثقافة ابن رشـــيق ومقر اتحاد إذاعات الدول 

العربية بالعاصمة تونس.

الحدث املسرحي وفعل التلقي

} يختلف تصور املتفرج، أو املتلقي 
للحدث املسرحي (مبعنى النشاط وليس 

الفعل الدرامي) تبعًا لصلته باملسرح، 
وباألشكال الفنية األخرى، وتبعًا ملوقعه في 

النظام االجتماعي والثقافي، ففي املناطق 
احلضرية، حيث تتاح املنتجات الثقافية 
بدرجة أو بأخرى، ال يهتم املتفرج كثيرًا 

باحلدث املسرحي.
ومن ناحية أخرى تزداد جاذبية 

احلدث املسرحي وأهميته لديه إذا اشترك 
فيه ممثلون، أو مخرجون من النجوم 
املعروفني، ففي مثل هذه احلال يكون 

املشاهد على استعداد دائم ألن يدفع ثمن 
تذكرة الدخول. وفي أغلب األحيان تزداد 
أهمية احلدث املسرحي إذا كانت تؤديه 

فرقة مسرحية قادمة من اخلارج. وهذا ما 
نالحظه في املهرجانات املسرحية العربية 

التي تستضيف عروضا أجنبية. أما خارج 
التجمعات احلضرية الكبيرة، فإن احملدودية 

التي يتسم بها وجود املسرح تؤدي إلى 
التقليل من فرصة استيعاب املتلقي للحدث 
املسرحي، وفي بعض األماكن النائية التي 

يصعب فيها على الناس الوصول إلى 
املسارح ال يدرك السكان مفهوم احلدث 

املسرحي. وعلى هذا األساس تؤدي املسافة 
التي تفصل بني املتفرجني في املناطق 

غير احلضرية واملسرح، حتمًا، إلى حدوث 
مشاكل في التلقي، كما ترى الباحثة الكندية 

سوزان بينيت، فاحلدث املسرحي ذاته من 
الصعوبة مبكان بحيث يصعب على هؤالء 
املتفرجني متامًا تفكيك شفرته، مثلما يجد 

املتفرجون الغربيون صعوبًة في تفكيك 
شفرة املسرح الشرقي.

ولكن، على الرغم من ذلك، يكتسب 
احلدث املسرحي في املناطق التي تقل 

فيها فرصة وجود املسرح وظيفة الطقس 
االجتماعي بشكل، أو بآخر، وذلك ألن متعة 
العرض املسرحي تتصل هنا بتجمع أفراد 

ذوي سمات معينة، يرتبط بعضهم ببعض 
بدرجة كبيرة من القرب، وجتمعهم حميمية 
املكان، ومن ثم فإن العرض املسرحي يؤدي 
في تلك املناطق وظيفة التوكيد على العالقة 
االجتماعية القائمة بني جماعة معينة، وهي 
وظيفة تختلف عن وظيفة العرض املسرحي 

في املناطق احلضرية. ولذلك ظهرت فرق 
مسرحية عديدة سعت إلى حتقيق مثل هذه 

الوظيفة.
وُيعزى بروز ممارسات مسرحية عديدة 

تعكس مالمح متباينة ومتميزة للحدث 
املسرحي إلى منو النشاط املسرحي للفرق 
التي تنهج نهجا غير تقليدي خالل العقود 

األخيرة. ومن أهم املالمح التي اكتسبها 
احلدث املسرحي: عدم مركزيته من حيث 

املكان، ومن حيث هو مناسبة وعدم ارتباط 
العروض املسرحية بفضاءات تقليدية تقوم 

على العالقة املألوفة بني املتلقي وخشبة 
املسرح، وانتشار تأثير املسرح، وحتقق 

وجود فعال له في املدن والتجمعات التي 
كانت بعيدة عنه سابقًا. وللمهرجانات 

املسرحية، بالطبع، دور أساسي في جتاوز 
الفضاءات التقليدية، األمر الذي جعل الفرق 

املسرحية احلديثة تسعى، سعيًا حثيثًا، 
إلى املشاركة في هذه املهرجانات، وخاصة 

تلك التي تقام وسط جتمعات مسرحية غير 
تقليدية.

إن الكثير من عمليات التلقي التي 
يضطلع بها املتفرجون تبدأ نشاطها قبل 
احلدث املسرحي، من خالل تطلعهم إلى 

عرض مسرحي من منط معني. لكن طبيعة 
هذا التطلع تتباين بدرجات مختلفة، حيث 

أن أفق التوقع اخلاص بهؤالء املتفرجني 
قد ال يكون مجديًا بدرجة كبيرة في تفكيك 
شفرة العرض املسرحي ذاته، ومن ثم فإن 

العنصر احملوري في التلقي املسرحي 
هو قابلية العرض املسرحي نفسه على 

التلقي من خالل شفرات، ومواصفات 
عرفها، واعتاد عليها في تفكيكه لشفرات 

احلدث املسرحي. وعلى هذا األساس يقاس 
جناح عرض ما وقابليته على أن يستوعبه 

املتفرجون.

عواد علي
كاتب عراقي 

أحمد رجب شلتوت

} القاهــرة - ألن ”الحوارات األدبية هي في 
األساس مناوشات فكرية تنطوي على فضول 
مقبـــول موجـــه بكياســـة عالية لدفـــع الكاتب 
أو الروائـــي إلـــى االعتـــراف بجوانـــب قوته 
وضعفه وأســـرار حرفته“ فقد عمدت الروائية 
والمترجمة العراقية لطفية الدليمي إلى انتقاء 
أربعيـــن حوارا مع أهم الروائيات والروائيين 
والبعض منهم فاز بجائـــزة نوبل في اآلداب، 
وذلك في كتابها الصادر مؤخرا عن دار المدى 
بالعراق، ”فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة… 
حـــوارات مختارة مـــع روائيـــات وروائيين“، 

وحتـــى يحقـــق الحوار الهـــدف منه 
باعتبـــاره إبداعـــا موازيـــا للنـــص 
الروائـــي نـــأت المترجمـــة عن تلك 
الحـــوارات الســـريعة أو المرتبطة 
بلحظـــة آنيـــة أو حـــدث معين، أو 
تلك السريعة التي ال تثري القارئ 
معرفيا. كذلك راعت المترجمة أن 
يكون الروائيـــون يمثلون بيئات 
وثقافات مختلفة للمســـاعدة في 
الذاتية  الهوية  مالمح  استجالء 

واإلبداعية لهم.
ولم يقف دور لطفية الدليمي على 

ترجمـــة الحوارات، بل امتد إلى تقديم ســـيرة 
ذاتيـــة وإبداعية لكل كاتـــب قبل نص الحوار. 
أما عن ســـبب اقتصار الحوارات على مبدعي 
الروايـــات تقـــول المترجمـــة ”يركـــز الكتاب 
علـــى الكتابـــة الروائيـــة الجديـــدة بوصفها 
أداة معرفيـــة تنهض على تحـــوالت المجتمع 
اإلنســـاني والمفعمة بأساليب وأبعاد جمالية 
مثلمـــا تحتوي على تباينات فـــي آراء وأفكار 
الروائييـــن لـــدى تناولهـــم أســـاليب اإلبداع 
وأسئلة الحياة والموت. وأيضا ألن الروائيين 
الكبـــار يلقون األضـــواء الكاشـــفة على حياة 
ـــعوب وأســـاليب عيشـــها وتعاملهـــا مع  الشُّ

ُمعضالت الوجود األساسّية“.

لعبة الكتابة

في حـــوار معهـــا تضمنه الكتـــاب، تؤكد 
إيريس مردوخ على أنها تضع خطة تفصيلية 
لروايتها قبل أن تجلس لكتابة الجملة األولى، 

تخطـــط لـــكل شـــيء حتـــى ترتيـــب الفصول 
والحوارات، وعليهـــا بعد ذلك أن تعمل يوميا 
لساعات طوال حتى تنّفذ ما خططت له، وتذكر 
أنهـــا مازالـــت تكتـــب بالقلم على الـــورق وال 

تستخدم الكمبيوتر.
 وعن طقوســـها فـــي الكتابة تقـــول توني 
موريســـون ”لـــدّي عـــادات كتابيـــة مثالية لم 
أضعهـــا يومـــا موضـــع التنفيذ الكامـــل: فقد 
يحصل أن أمكث تســـعة أيام متواصلة ألكتب 
فـــي المنـــزل دون اختراقـــات أو انقطاعـــات 
وال أســـتلم في العـــادة أّي مكالمـــات هاتفية، 
يحـــوي  فضـــاء  لـــي  يكـــون  أن  وأحـــرص 
مناضد واسعة للكتابة الشيء غير هذا“ لكنها 
فـــي ذات الوقـــت، تعتـــرف بأنها قلما 
حافظـــت على هذه العـــادة بكامل 

تفاصيلها.
خوســـيه  البرتغالـــي  ويقـــول 
ساراماغو ”أنا كاتب منضبط تماما 
وال أرغم نفسي على العمل لساعات 
محددة كل يوم، ولكن أطالب نفســـي 
بإنجاز قدر محدد من العمل المكتوب 
كل يوم والذي يعادل صفحتين عادة، 
وقد يظن البعـــض أن كتابة صفحتين 
من العمل المكتوب يوميا إنجاز بسيط 
ال يعتّد بـــه ولكن ينبغـــي أن نتذكر أن 
كتابة صفحتين يوميا ســـتعادل في نهاية كل 

عام ما يقارب الـ800 صفحة“.
بينما تـــرى التركية أليف شـــفق أن كتابة 
الرواية بالنسبة إليها ”رحلة جوانية ال نهائية 
وأنا أعاني شـــخصيا من تغير محســـوس مع 
كل كتـــاب أكتبه. قبل أن أكتب ’قواعد العشـــق 
األربعون‘ كنت مهووســـة بالتصوف ألكثر من 
ســـت عشـــرة ســـنة، وكان اهتمامي في بداية 
األمر يتعدى حدود الفضـــول الذهني المجرد 
والمتعة العقلية الخالصـــة، ولكنه مع الوقت 
اســـتحال عالقة عاطفيـــة عميقة: ففـــي بداية 
األمر كان عقلي يقودني في مســـلك التصوف، 
وبعـــد حين من الوقت أســـلمت القيادة لقلبي 

بالكامل“.
أما الروائـــي التركي اآلخر أورهان باموق 
فيقول إنه ينفق يوميا عشر ساعات في الكتابة، 
ويضيـــف ”أنا مثابر للغاية وأحب عملي جدا. 
يقـــول الناس عني إني جامـــح الطموح وربما 
كان في هذا القول شـــيء من الحقيقة ولكنني 

أعشـــق ما أفعله. أبتهج كثيـــرا بالجلوس إلى 
منضدتي والشـــروع في الكتابة مثلما يبتهج 
طفل بلعبته. إنه عمل جاّد باألســـاس لكن فيه 

متعة وألعاب مسلية أيضا“.

العزلة وتباينات أخرى

يالحـــظ أن عـــددا كبيـــرا مـــن الروائيين 
أكـــدوا على أهميـــة العزلة لهم، بول أوســـتر 
قد اخترعها فـــي أول أعماله النثرية ”اختراع 
(1979)، حيث إنه يعـــود إليها كثيرا  العزلـــة“ 
في رواياته التالية، بينما ترى أليف شـــفق أن 
الكتابة هي الضريبة التي ندفعها لقاء عزلتنا 
وتوحدنـــا مع ذاتنا، ويراها كارلوس فوينتس 
أنها أكثر المهن تعايشـــا مـــع الوحدة، بينما 
أنتونيا ســـوزان بيات ال تكتفي بالتأكيد على 
حاجـــة الكاتب إلى العزلة بـــل تؤكد أن التوق 
إلى العزلة مـــن موضوعاتها الكتابية األثيرة، 
بينمـــا آخـــرون ال تعنيهم عزلتهـــم، والهندية 
أنيتا ديســـاي تؤكد كذلك علـــى أن كل الكتاب 

يعتبرون أنفسهم كائنات معزولة.
لكـــن ذلك ليس رأي الجميع، كذلك تكشـــف 
الحـــوارات عن تباينـــات عديدة فـــي وجهات 
نظر الروائيين الكبـــار، فترصد المترجمة في 
تقديمها للكتـــاب طغيان الفردانّيـــة والذاتية 
المفرطة والنزعـــات األبيقورية لدى الغربيين 
وانكفائهم على المشـــكالت الفرديـــة المتأتّية 
من ضغـــوط المجتمع التنافســـي واإلخالالت 
القيمّيـــة، فـــإّن الشـــرقيين كذلـــك هـــم عموما 
يشتركون في مضامين تتبنى الهموم الجمعّية 
والمعضـــالت العامـــة والتوق اإلنســـانّي إلى 
الحريـــة والكرامة واشـــتراطات حياة فضلى 
وإغفال لما هو شـــخصّي وذاتّي غالبا. فمثال 
النيجيري شـــينوا أتشيبي يرى أن الكاتب هو 
فـــي األصل مواطـــن، يعانى مـــا يعانيه غيره، 
ويؤمن بأن الفن الجاد والجيد هو وجد لخدمة 
اإلنسانية وليس إلدانتها، كذلك خالد حسيني 
الذي يصف بلده أفغانستان بأنه البلد األسوأ 
حظا في العالم، إنه ال يكتب إال عن أفغانستان 
رغـــم إقامته في الواليـــات المتحدة، ويرى في 
ذلـــك نوعا مـــن االلتزام األخالقي واإلنســـاني 
تجاه مواطنيه، ذلك على العكس من األميركية 
ريبيكا جولد شـــتاين التي تعالج موضوعات 

فلسفية في رواياتها. 

الكتابة والحياة كما يراهما كبار الروائيين العالميين

[ العزلة أولى خطوات الكاتب نحو النص األدبي  [ لطفية الدليمي تغوص في عوالم الكتاب السرية
ــــــج اإلبداعي قد ال يكون كافيا وحده لســــــبر أغوار الكاتب، والكشــــــف عن أســــــراره،  املنت
حتى وإن اتخذ من إحدى شــــــخصيات روايته قناعا، فتلك الشــــــخصية ولضرورات الفن 
لن تكشــــــف عن كل خبايا نفس الكاتب، لذا تكتسب احلوارات مع املبدعني قيمتها، بشرط 
إملام احملاور بجوانب العالم اإلبداعي ملن يحاوره، وبشــــــرط أال تكون مجرد طرح ألســــــئلة 
منطية أو عامة، وإمنا يســــــتهدف احملاور من خاللها الكشف عن اجلانب اخلفي من حياة 

وفكر الكاتب.

دور لطفيـــة الدليمي لم يقف على 

ترجمـــة الحـــوارات، بـــل امتـــد إلى 

تقديم سيرة ذاتية وإبداعية لكل 

كاتب قبل نص الحوار

 ◄

الكاتب يرى كل شيء من عزلته (لوحة للفنان سعد يكن)

} الشــارقة - ســـجل معرض الشارقة الدولي 
للكتـــاب رقمـــا قياســـيا جديـــدا فـــي دورتـــه 
السادسة والثالثين التي أسدل الستار عليها 
مســـاء الســـبت، بعد أن بلغ عـــدد زائريه 2.38 
مليون زائر، وذلك مقارنة مع 2.31 مليون زائر 

في الدورة السابقة.
وتواصـــل المعـــرض على مـــدى 11 يوما، 
حيـــث امتدت فعالياته مـــن األول إلى الحادي 
عشـــر مـــن نوفمبـــر الجـــاري بمركز إكســـبو 

الشارقة بمشاركة 1690 دار نشر من 60 دولة.
وقالـــت هيئة الشـــارقة للكتـــاب، المنظمة 
للمعـــرض بعد االختتـــام إن ”المبيعات للمرة 
األولى فـــي تاريخ المعرض وصلـــت إلى 206 
مالييـــن درهم (نحو 56 مليون دوالر)، بنســـبة 

نمو تقدر بــــ 17 بالمئة عن العـــام الماضي“. 
وأضافـــت الهيئـــة أن كتب األطفـــال والكتب 
األجنبية كانـــت األكثر مبيعـــا إضافة إلى ما 
حققه حضور العارضين الجدد من إقبال على 

شراء الكتب.
ونقلت وكالة األنبـــاء اإلماراتية عن أحمد 
العامري رئيس الهيئـــة قوله إن ”المعرض ال 
ينتهي باليوم األخير من كل دورة من دوراته، 

بل هو مشروع مستمر منذ العام 
1982، أطلقـــه الشـــيخ الدكتـــور 

القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
عضو المجلس األعلى حاكم 
البدايـــة  ليكـــون  الشـــارقة، 
لسلسلة طويلة من المشاريع 

والمبادرات الثقافية“. وأضاف ”النجاح الذي 
يحققه المعرض ســـنويا يثبت أنه ليس مجرد 
معرض للكتب بقدر ما هو مشروع كبير يجمع 
مختلـــف الثقافـــات علـــى الحوار اإلنســـاني 
والخطاب الحضـــاري، ليبعث رســـالة للعالم 
أن المعرفـــة والقراءة ال تزاالن المحرك الفاعل 

والسبيل األرقى للتعارف والتواصل“.
واستضاف المعرض في هذه الدورة نخبة 
مـــن المثقفين والكتـــاب والمفكرين 
بينهـــم  مـــن  واألجانـــب  العـــرب 
األميركيـــة  والروائيـــة  الكاتبـــة 

فيكتوريـــا كريســـتوفر والمـــؤرخ البريطاني 
بيتر فرانكوبان والروائي الجزائري واسيني 
األعرج والكاتب السعودي عبده خال والكاتب 
الكويتـــي طالب الرفاعـــي والروائي المصري 
أحمد مـــراد والكاتبة الليبية نجوى شـــتوان 

والروائي المغربي عبدالكريم جويطي.
كمـــا قـــدم المعـــرض عـــددا من األنشـــطة 
الثقافية والندوات والجلسات الحوارية، التي 

تناولت أهم القضايا األدبية والفكرية اليوم.
وســـجلت الـــدورة السادســـة والثالثـــون 
حدثا اســـتثنائيا في تاريـــخ المعرض بعد أن 
عقد مجلـــس وزراء اإلمـــارات اجتماعه داخل 
المعـــرض وأقر خاللـــه الميزانيـــة االتحادية 

ألعوام 2021-2018.

رقم قياسي جديد يحققه معرض الشارقة الدولي للكتاب

دد من إقبال على 

ماراتية عن أحمد 
”المعرض ال  ه إن
دورة من دوراته، 
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والخطاب الحضـــاري، ليبعث رســـالة للعالم
أن المعرفـــة والقراءة ال تزاالن المحرك الفاعل 

والسبيل األرقى للتعارف والتواصل“.
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زكي الصدير

} أصـــدر الشـــاعر اليمنـــي إبراهيـــم مبارك 
عام 2014 عـــن نادي جازان األدبـــي بالتعاون 
بلبنان  مع الـــدار العربية للعلوم ”ناشـــرون“ 
مجموعتـــه الشـــعرية األولـــى حاملـــة عنوان 
”يقيـــس األزقة بالذكريات“. ويعكف حاليًا على 
مجموعته الشعرية الجديدة التي ال يدري متى 
ســـيقرر دفعها إلى الطباعة، فالشاعر المتردد 

في داخله يسّوف له األمر على الدوام.
 يقـــول مبارك في بدايـــة حديثه لـ“العرب“ 
إن ”غربة الشـــاعر أكبر مـــأزق قد يواجهه في 
ظل الوضع الراهن فكلما أوغل في ذاته ابتعد 
عـــن اآلخر وهمومه وكلمـــا ذهب صوب اآلخر 
اغترب عن نفســـه خاصة أن القضايا الحالية 
فـــي الشـــرق األوســـط تفـــرض علـــى المبدع 
حضوره الواعي إنســـانا مبدعا بصفته جزءا 
مـــن اآلخرين، وبالتالي فقـــد انعكس هذا على 
تجربة الشـــاعر العربي الذي نهشـــت الحرب 
جزءا من ماضيه أو حياته الراهنة أو مستقبله 
فتجد أن أكثر النصوص الحالية ال يفوح منها 
غير شـــميم البارود، فتخلي الشاعر عن غربته 
الروحية هو نوع من الهزيمة االختيارية يظل 

يتجرع هزيمتها بصمت في بقية حياته“.

مناخات الشعر

عـــن مناخـــات اشـــتغاله الشـــعري القادم 
يؤمن إبراهيم أن لكل شـــاعر مختبره الشعري 
الخـــاص به، ولكنها تشـــترك كلهـــا في مهمة 
واحـــدة، وهي إنتاج األســـئلة وهذه -حســـب 

رأيه- أكبر مهام الشعر.
يقـــول ضيفنـــا ”عـــن مناخاتي الشـــعرية 

القادمـــة هـــي محـــاوالت تتماس مع 
القلـــق القديم والمعيـــش في الوقت 
ذاتـــه لإلنســـان، الـــذي كلمـــا تقدم 
بـــه الزمـــن ازداد حيرة وتوجســـا، 
ذلـــك القلـــق ال يـــزال مالزمـــا لـــي 
فـــي فضـــاءات الكتابـــة التي تقف 
موقف المتســـائل حينا والمحاكم 
آخـــر، متكئا علـــى الذاكرة  حينا 
التخييلية  االســـتعادة  من  كنوع 
واألرشفة لماض شخصّي يلتقي 
مع تجـــارب وحيـــوات مختلفة 

ومتعددة، تتـــوازى وتتقاطع مع 
المكـــون الثقافـــي للذاكرة الجمعيـــة كوجهة 
نظر إنســـانية بحتة، تجربة تظل تحت مجهر 
بالتفاصيـــل  المســـكون  اليومـــي  التجريـــب 
الصغيرة، محاوال الخروج بها إلى الفضاءات 
الشـــعرية مع الحفاظ على الخيط الرفيع الذي 
يفصل الشـــعري عن العادي في عملية عاطفية 

معقدة“.
وفي سؤال عن الهموم التي تشغل الشاعر 
العربـــي وفق إطار الزمن والجيل الذي يعيش 
فيه الشعراء الشباب يجيب مبارك بأن ”الكثير 
من الهموم تحاصر الجيل الجديد من الشعراء 
العـــرب، وأبرز هذه الهمـــوم اثنان؛ األول على 
المستوى الشخصي، وهو ما يتعلق بالتجربة 
أو المشـــروع الخـــاص لدى الشـــاعر وكيفية 
تطويـــره باالنكفـــاء والعمـــل المتواصـــل كل 
حســـب طريقته الخاصة، بينما نحا شـــعراء 

آخـــرون صوب هّم آخـــر متوجهين إلى مواقع 
التواصل والكتابة بشـــكل يومـــي كما لو كان 
توقيعـــا للحضور وإلثبات شـــيء ما، فتخرج 
نصوصهم مشـــوهة هـــي أشـــبه باإلجهاض 
الكتابي منها بالنصوص اإلبداعية المكتملة“.
ويتابـــع ”أمـــا الهّم الثاني فهـــو ما يلتقي 
فيه معظم الشعراء وهو االنتصار للجمال في 
معركتـــه ضد القبح بكل صـــوره فكلهم يقفون 
فـــي خندق واحـــد ولكن األمر مختلـــف تماما 
عـــن المعـــارك الدامية إذ موقف الشـــعراء هو 
موقف المقاومة بالفن لكل ما هو غير إنساني. 
الشـــعر يقف إلى جانب كافـــة الفنون لمقاومة 
القبـــح فـــي عالم جعلـــت منه الحـــروب فيلما 
باألســـود واألبيض أو كصورة غير محمضة، 
من همومه كذلك الخروج بالشـــعر من النمطية 
الســـائدة التي ظلت تتحكم في ذائقة المتلقي 
العادي الذي ال يـــزال متعلقا بالمعلقات داخل 
كعبـــة اإلرث القديم، وكأنه لـــم يجد ما يحمل 
وجدانياته ومآســـيه الحالية غير الرجوع إلى 
الماضي ليســـتقي منه واقعـــه المعاصر بكل 

مستجداته وتحوالته المتسارعة“.
يرى مبارك أن الكثير من المبدعين تراجعت 
عالقتهم بالمؤسسة الثقافية الرسمية، ويؤكد 
على أن هذه العالقة فشـــلت مّما أدى -حســـب 

قوله- إلى إنشاء الصالونات األدبية.
يقـــول ”مع المتغيـــرات التقنية توجه 
المبدعون إلى السوشـــيال ميديا، 
فـــكان الخيار األفضـــل ليخرجوا 
بالشـــعر مـــن النخبويـــة واألطـــر 
والمقصـــات الصحافية والصاالت 
وكأنهـــم  العـــادي  المتلقـــي  إلـــى 
يقولـــون: إن الشـــعر ليـــس تنظيما 
سريا. وبهذا كســـروا سياج الرتابة 
وكتبـــوا القصيدة الحديثة في فضاء 
رحب يتســـع لجميع الشعراء، فكتبوا 
قصيدة النثـــر في أعلى مســـتوياتها 
ومحليـــا  عربيـــا  حضـــورا  محققيـــن 
الفتـــا. شـــعراء كتبوا قصيـــدة النثـــر بكامل 
المســـؤولية اإلبداعية ورمـــوا حجرا في بركة 
الشـــعر إذ تمكنـــوا من إزعاج الميـــاه الراكدة 
في ذائقة المتلقي وبالرغم من ضعف الصوت 
النســـوي فـــي التجربـــة الحديثة ألســـباب ال 
عالقة لها بالعمليـــة اإلبداعية بقدر ما لها من 
عالقة بالمكـــون االجتماعي، وبالرغم من كثرة 
النقاد وتراجع الحركـــة النقدية إال أن المبدع 
الســـعودي ال يـــزال يتقـــدم بطريقـــة مغايرة 

ومختلفة“.

عمل شاق

في معرض الحديث حول تأثره بالتجارب 
العربية والســـعودية في تشـــكيل وعيه األول 
بالشـــعر يؤكـــد مبـــارك أن ”تأثـــر الشـــاعر ال 

يقتصــــر علــــى كل مــــا هــــو شــــعري مكتوب 
فحســــب، بل هناك أيضــــا األعمال الســــردية 
التي تدعــــم تجربتــــه، والكثير من الشــــعراء 
ينهلــــون مــــن العوالــــم الســــردية إضافة إلى 
التغذية البصرية والســــمعية أكثر من الشعر 
باعتبــــار كل ذلــــك عالمــــا موازيــــا خاصة في 
تعاطيه مــــع التفاصيل الصغيــــرة والمهملة، 
فــــال يمكــــن تحييد وعزل شــــراكة الشــــعر عن 
باقي الفنون كالســــينما والموســــيقى والفن 
التشــــكيلي والرســــم والنحــــت، من ثــــّم يأتي 
الشــــاعر في دور ’المكثف’ ليختزل كل ذلك في 
نص قد ال يتجاوز الســــطر وهذا أقرب وصف 
للشاعر مما يجعل دوره أكثر صعوبة وتصبح 
كتابــــة القصيدة عمــــال إبداعيا شــــاقا وليس 

ترفيها“.
وضمن هذا الســــياق يــــرى إبراهيم أنه ال 
يوجد شــــاعر لم يتأثر بتجربة شعرية ما، أّيا 
كان حجمه ومســــتواه اإلبداعــــي الذي وصل 
إليــــه لكنه ال يســــتطيع كذلــــك حصرها لكثرة 
النماذج واختالفهــــا وتمايزاتها عن بعضها. 
يقــــول ”تأثري بالتجــــارب العربيــــة كان أكثر 
وضوحــــا من تجربة الشــــعر الســــعودي رغم 
االلتصاق البيئــــي وتكويني االجتماعي ولكن 
ثمة تجارب ســــعودية لشعراء شكلت نوعا من 
الوعــــي الخــــاص بالقصيدة بدءا من الشــــعر 
الكالسيكي وانتهاء بالشعر الحديث كالشاعر 
والناقد محمد العلي ومحمــــد الثبيتي وعلي 
الدميني ومحمد حبيبي وإبراهيم زولي وعلي 
الحازمي، ولكــــن األهم من التأثــــر بالتجارب 
الشــــعرية هو التأثر بالوعي الشــــعري وهذا 

هــــو الذي يصنــــع الشــــاعر ويضــــع تجربته 
علــــى المحك وهذا باعتبــــاره مدماك التجربة 
الحقيقي الذي لــــه الدور الكبير في التحوالت 
لدى الشــــاعر فال تســــتطيع أن تكتب قصيدة 
مستوفية شــــروطها الفنية إذا كنت تكتب بال 
وعي وهــــذا يعتمد على النمــــاذج التي يرتكز 

عليها المبدع“.
في ختــــام حوارنا يقف ضيفنا متســــائال 
باســــتغراب عّمــــا إذا كان المثقــــف العربــــي 
الحالــــي يجهــــل أو يتجاهــــل دوره التاريخي 
وانتهــــاء  المصطلــــح  مــــن  بــــدءا  والجدلــــي 
بالممارســــة العملية وذلك مــــن خالل مواقفه، 
خاصة في خضم المنعطفات الكبيرة الراهنة 
مكتفيا بالتنظير مــــن برجه الذي قد ينهار به 

خالل أصغر حريق.
 يقول إبراهيم مبارك ”باعتقادي أن البحث 
بــــات مضنيا عن المثقف الحقيقي وقد اتضح 
ذلك عندما اختلطت أوراقه وتساقطت في وحل 
التخبط في ما يسمى بالربيع العربي، وعاش 
حينمــــا تتضارب  حالة مــــن ’الشــــيزوفرينيا’ 
المصالــــح العامــــة مع المصالح الشــــخصية 
لــــدى بعضهم فتجد للمثقــــف آراء متعددة في 
القضيــــة الواحدة، وبهذا تحــــّول إلى مخلوق 
غامض وغير واضــــح ليس في رؤيته فقط بل 
وغير واضــــح المالمح للعيــــان. أضيف على 
ذلك أن ما أنجزه المبدع العربي في المجاالت 
الفنيــــة كوجهة نظر إبداعية مســــتقلة أّيا كان 
توجهها يفوق مهنية وشــــجاعة المثقف الذي 
أّدى دورا عائمــــا ليفقد بعد ذلك من خالله ثقة 

الشعوب وارتباطه الوثيق بها“.

ان – في معرضه ”في عمق األمكنة“، يؤكد  } عمّ
الفنان التشـــكيلي المصري عـــادل ثابت، أن ما 
يمكن أن نراه في عمق المكان هو البهجة، وأن 

ما يوجد البهجة هو الحلم.
ويضـــم المعرض المقام فـــي غاليري بندك 
آرت فـــي عّمـــان، قرابة عشـــرين لوحة بأحجام 
مختلفة، تعّبر عن حياة المجتمع المصري بما 
فيها من شـــخوص وأمكنة وعالقـــات وعادات 
وأحداث ورموز ومعتقـــدات وثقافة، وقد أنجز 
الفنـــان جزءا منها باألكريليـــك على الكنافاس، 
والجزء اآلخـــر على الورق المكون من أقســـام 
من بوســـترات مطبوعـــة، حيث قـــام بتلوينها 
بما يخدم التكوين الفني للعمل، مجترحا بذلك 

أسلوبا خاصا به.
تتســـم لوحـــات ثابـــت بألوانهـــا المفرحة 
والحيوية، والتي تحمل المسرة للعين، وتجعل 
الفـــرح يفيض داخل النفس، حيث مشـــاهد من 
مدينة أســـيوط مســـقط رأس الفنـــان، وأخرى 
لمنـــازل القرية ذات األلوان الفاتحة من األصفر 
واألخضر واألحمر واألبيض، تجاورها رســـوم 
للباعـــة المتجولين على عرباتهـــم، ولرقصات 
ْرق  شـــعبية ودفـــوف ال يكّف حاملوها عـــن الطَّ
عليهـــا، وســـاحات تغص بمجموعات بشـــرية 
تعّبـــر عـــن فرحها بمـــا أتيح لها من وســـائل، 
وبيوت ومنازل كأنها ترقص مع هذه الجموع.

تتميـــز خطـــوط الفنـــان عادل ثابـــت الذي 
أقام معارض ســـابقة في يوغســـالفيا وأميركا 
وأذربيجان، بالرشـــاقة واالنسيابية، مع تناغم 
فـــي األحجـــام واتـــزان فـــي األلـــوان، وتوزيع 
مفـــردات اللوحة التشـــكيلية التي بـــدت كأنما 
ترسم واقعا حلميا رقيقا مفرحا وسعيًدا يمكنه 
أن يجابه حقيقة الواقع وقساوته التي تتوارى 

خلف الزخارف اللونية.
وفـــي تصريح لـــه حـــول المعـــرض يقول 
الناقد الفنـــان كمال الجويلي ”بين الفكر والفن 

واإلبـــداع التشـــكيلي يتحرك عـــادل ثابث على 
مساحة عريضة، إذ يمسك بالقلم ليطرح قراءته 
التحليليـــة الراصـــدة ألعمال التشـــكيليين، ثم 

يمسك بالفرشاة ليعود إلى دوره اإلبداعي“.
مـــن ناحية أخـــرى ُتقارب تشـــكيالت ثابت 
فـــن الكاريكاتير، وال غرابة في ذلك، فقد ســـبق 
للفنان أن عمل رساما للكاريكاتير أثناء دراسته 
فـــي كلية التربية الفنية بالقاهرة، قبل أن يعمل 
فـــي الصحافة. ويمكـــن مالحظة هـــذه النزعة 
الكاريكاتيرية في أعماله، بخاصة في اللوحات 

التي تركـــز علـــى المجموعات البشـــرية التي 
تمارس ألعابا شـــعبية أو تحتشد لرؤية مسرح 
العرائـــس. والمتابع لتجربة الفنان عادل ثابت 
سيرى أنه يعتني في أعماله بالموتيف الشعبي 
المصـــري فضـــال عـــن المأثـــورات الشـــعبية 

والتقاليد الموروثة.
وفـــي تصريـــح لـــه حـــول عوالـــم لوحاته 
وطريقته فـــي اختيار مواضيعهـــا يقول عادل 
ثابـــت ”عادة ال أحـــب اختيار موضـــوع محدد 
لكني أفضل اختيـــار موضوع عام، حتى يكون 
الموضوع مفتوحا أمامي وأستطيع من خالله 
التعبير بحرية، وأعطي كل لوحة حقها ســـواء 

في الفن أو الحالة“.
لكنـــه في هـــذا المعرض يقدم عـــالوة على 
منجـــزه المعهـــود تجربـــة جديدة في الرســـم 
التجريدي، الذي يعتبر تجريبا فنيا مغايرا في 

مسيرة الفنان.

15 األربعاء 2017/11/15 - السنة 40 العدد 10813

أعلن الشـــاعر شـــعبان يوســـف، أن الشـــاعر الراحل أحمد فؤاد نجم سيكون شـــخصية املقهى ثقافة

الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

تم مؤخرا تكريم عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، أحمد بوكوس، خالل افتتاح فعاليات 

الدورة الخامسة مللتقى املضيق للكتاب واملؤلف باملغرب.

عزلة وجودية

} في مرحلة من التاريخ الحديث مثل 
انتماء النخب الثقافية إلى حركات 

التحرر الوطني وإلى أحزاب اليسار التي 
ورثت بعضها، بداهة غالبة على سلوك 

معظم الكتاب والمفكرين والفنانين، 
وقد مثل وجود عدد الفت من األسماء 

األساسية في الرواية والشعر والتشكيل 
والسينما في األحزاب الشيوعية منذ 
عشرينات القرن الماضي، انتماء إلى 

مفهوم خاص للثقافة، اّتِخذت له أوصاف 
التقدمية والجماهيرية والطليعة، لربطه 
الجدلي بين ماهية الفن والفكر واألدب 

والنضال ألجل التحرر الوطني ومقاومة 
األمبريالية والعنصرية والفاشية… 
في هذا السياق يمكن فهم تصريح 
بيكاسو إثر انضمامه إلى الحزب 

الشيوعي الفرنسي سنة 1944، حيث قال 
”لقد التقيت فيه بكل من كنت أوليهم 

أعظم االحترام، أعظم المفكرين والشعراء، 
وأبرز وجوه المقاومة الفرنسية… إني 

أحس بأنني بين إخوتي“. لقد كان 
إلى جوار أراغون وإيلوار وألتوسير 
وقائمة طويلة من األسماء الشهيرة. 

وهي المرحلة ذاتها التي اختارت فيها 
حركة السورياليين المصريين المعروفة 
بجماعة ”الفن والحرية“، أن تكون جزءا 

من الحركة الشيوعية هناك، وأن تعلن 
منذ بيانها التأسيسي الذي حمل عنوان 

”دفاعا عن الفن المنحط“، مناهضتها 
للعقائد الفاشية والنازية المجتاحة إلى 

العالم الحر.
لكن لم يمض إال قليل من الوقت قبل 

أن يفرز هذا االنتماء نفسه، مراجعات 
وانتقادات وتمردات شتى، مرّدها إلى 

تشكل وعي مختلف بطبيعة وجود تلك 
النخب الثقافية في تنظيمات عقائدية 
تفصل بين الكيانات الشخصية لتلك 

النخب وما تنتجه من أعمال واجتهادات، 
بحيث كان معتادا أن تهمل أعمالهم 

الفنية والفكرية االختراقية، في مقابل 
التركيز على حضورهم الرمزي في 

صفوف الحزب، وشيئا فشيئا سيتبين أن 
الوجود الذي عّبر عنه بيكاسو بـ“الوضع 

المناسب“ لم يكن إال وهما، سرعان ما 
تالشى مع تواتر الخيبات من طبيعة 

نظر القاعدة العريضة إلى جوهر العملية 
اإلبداعية ذاتها، التي لم يكن مستساغا 
أن تتحول إلى مجرد كيان اسمي جامد، 

يتم تسويقه جماهيريا تحت شعارات 
مختزلة وقمعية أحيانا.

اليوم حين نعيد قراءة هذا التالحم 
التاريخي بين الحركات الفنية واألدبية 
والنقدية الطالئعية، وحركات المقاومة 

واليسار العالمي نكتشف أن أغلب 
المفكرين والفنانين واألدباء إنما كانوا 
يبحثون عن الخروج من عزلة الوجود 

على هامش الفعل المجتمعي، أو 
بتعبير آخر تحويل حلمهم إلى جزء من 

التطلعات الجماعية وممارستها للنضال، 
وما تنشئه بالموازاة مع ذلك من سلطة 

في االنتشار والتداول، وهو ما انتهى إلى 
نتيجة معاكسة حين اضطرت تلك النخب 

إلى نسيان أحالمها في اإلنجاز الفردي 
لحساب رهانات الحزب؛ ومن ثم االنحدار 

التدريجي إلى العمل الدعائي… 
قدر محزن لم يكن باإلمكان تالفيه إال 

بالخروج إلى أرض الله الواسعة.

شرف الدين ماجدولين

وجو ز

شرف ا
كاتب مغربي

[ الشاعر اليمني إبراهيم مبارك: الشعر ليس تنظيما سريا
كتابة القصيدة عمل شاق وليس ترفيها

لوحات مصرية ألول مرة في األردن 

عاش الشــــــاعر إبراهيم مبارك موزعا بني اليمن بلده األم وبني السعودية بلد إقامته، وهو 
مســــــكون بالغربة العميقة التي تتعّدى املعنى التقليدي لتتشّكل كحياة يومية تبتكر نصها 
اخلاص على الدوام، وكأن غربة الشــــــعر وغربة الشــــــاعر تتشّكالن وعيا منفردا في زمن 
احلرب والهويات املتناحرة. ”العرب“ كان لها معه هذا اللقاء حول جتربته الشعرية وهموم 

ثقافية أخرى.

وظيفة الشعر إنتاج األسئلة

تجربة تشكيلية متنوعة

 الشـــعر يقف إلى جانب كافة الفنون 

لمقاومـــة القبح في عالـــم جعلت منه 

الحـــروب فيلمـــا باألســـود واألبيـــض 

وصورة غير محمضة

 ◄

 لوحـــات عادل ثابت تتميـــز بتناولها 

للحياة الشـــعبية المصريـــة بألوانها 

المفرحـــة والحيويـــة، والتـــي تحمـــل 

المسرة للعين

 ◄

ملتقى املكتبات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} مســقط - بـــدأت بمركـــز منـــح الثقافـــي 
بمحافظة الداخليـــة فعاليات ملتقى المكتبات 
األهلية العامة لعـــام 2017، الذي تنظمه وزارة 
التراث والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
للشـــباب ويســـتمر حتى الــــ16 مـــن نوفمبر 
الجـــاري، بمشـــاركة 33 عضـــوا ومشـــرفا من 
القائميـــن على المكتبـــات األهليـــة بمختلف 

محافظات السلطنة.
يقـــدم الملتقـــى حلقـــات نقاشـــية تتناول 
المكتبـــات العامـــة 2020 والمكتبـــات العامـــة 
كبيئة لالبتـــكار والتصنيـــع ودورات قصيرة 
حول أســـس البحث في محركات البحث على 
شـــبكة اإلنترنت، يقدمها يوســـف بـــن خليفة 
الحراصي، رئيس قســـم مكتبة المعهد العالي 

للقضاء.
حـــول  نـــدوة  الملتقـــى  يتضمـــن  كمـــا   
بنـــاء المكتبات والفهـــرس العربـــي الموحد 
تصميـــم  تتنـــاول  ودورة  وتطوراتهـــا، 
االســـتبيانات اإللكترونية، إلـــى جانب زيارة 
لمكتبة حصن الشموخ بمحافظة منح، لالطالع 
على الخدمات المعرفية التي تقدمها المكتبة، 
واســـتعراض أوجـــه التعاون التـــي يمكن أن 

تقدمها المكتبة للمكتبات األهلية العامة.
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نضال قوشحة

} دمشــق – لم يدرس المخرج السوري محمد 
عبدالعزيز فن السينما في المعاهد العليا، كما 
هو حال العديد من الســــينمائيين الســــوريين 
من مختلف األجيال، لكنه مع الموهبة الكبيرة 
التي يمتلكها والعمل المبكر في مجال اإلخراج 
التلفزيوني والسينمائي، امتلك ناصية اإلبداع 
المتفــــرد، وأخرج العديد مــــن األفالم القصيرة 

للعديد من المنظمات العالمية المختلفة.
وفــــي فيلمه ”نصف ملــــغ نيكوتين“ قّد لغة 
شاعرية ســــينمائية عالية المســــتوى، تعتمد 
أســــلوب الداللة والرمز، كي تصل إلى تشــــكيل 
بصري محــــّدد، األمــــر الذي اتبعــــه أيضا في 
والذي  فيلمــــه ”الرابعــــة بتوقيت الفــــردوس“ 
يعتبره العديد من نقاد الســــينما الســــوريين 
والعــــرب، نقطــــة انعطاف هامة فــــي إنتاجات 
المؤسســــة العامة للســــينما خاصة والسينما 
الســــورية عموما، ثم يأتي فيلم ”حرائق“ الذي 
أنتــــج مؤخرا، واســــتطاع من خاللــــه تحقيق 
جائــــزة أفضــــل فيلــــم متكامــــل فــــي مهرجان 

روتردام للفيلم العربي.
وقريبــــا جدا، يقــــدم عبدالعزيز أول أعماله 
فــــي الدرامــــا التلفزيونية من خالل مسلســــل 
”ترجمان األشــــواق“ الذي سيعرض في موسم 
رمضــــان القــــادم، وهنا تســــأله ”العــــرب“ عن 
”حرائق“ بمناسبة فوزه بالجائزة اآلنفة الذكر، 
وكيف ينظر إلى مســــألة الجوائز كمخرج أوال، 
وكحضور إلنتاجات الســــينما السورية ثانيا، 
تحديدا في هــــذه المرحلة الصعبــــة من حياة 
هــــذا الوطن؟ فيجيب ”أعتقد أن أهميتها تكمن 
فــــي كونها وجدت في أحلــــك الظروف، فعندما 
تصنــــع فيلمــــا ويدخــــل المنافســــة بمــــوازاة 
أفالم مــــن دول لها تاريــــخ وإرث في الصناعة 
الســــينمائية ويعمــــل ســــينمائيوها في مناخ 
أفضــــل وأرحب، ويحوز الفيلم الســــوري على 

الجوائز واإلطــــراء النقدي والجماهيري، فهذا 
يعنــــي أننــــا كســــينمائيين ســــوريين نتلمس 
طريقنــــا نحو الســــينما المنشــــودة.. ســــينما 

اإلنسان وعدالة الصورة“.
يقول المخرج الســــوري محمد عبدالعزيز 
عن الســــمة الشــــاعرية التي تميز أفالمه، رغم 
قســــوة المضامين التي تقدمهــــا ”األفالم التي 
أشــــتغل عليها منذ البدايات كانــــت نابعة من 
القــــاع لمجتمعاتنا المأزومــــة والمنغلقة على 
ذاتهــــا وأمراضهــــا وتقصيرهــــا فــــي امتالك 
صوتها الخاص، بسبب مصادرة كل تطلعاتها 
نحو العدالــــة والمســــاواة والعصرنة، إن أي 
ســــينما حقيقية تتغاضى عن أزمات محيطها، 
فهي بال شك ســــينما مزيفة، لذا، إن مشروعية 
الفيلــــم تنبــــع ليس مــــن التقنيــــات والصورة 
المبهرة وبناء الحبكة وامتالك أدوات الحرفة، 
بل تكمن تماما في التصاقها بواقعها اليومي 

وتقديمه عبر الشاشة بنزاهة ونبل“.
وعــــن رأيه فــــي حال الســــينما الســــورية 
الراهــــن، تســــاوقا مــــع الدرامــــا التلفزيونية 
يقــــول ”أعتقد أن المشــــاكل واالســــتعصاء في 
المشــــهدين الدرامي والســــينمائي هــــو ذاته، 
ويأتي علــــى رأس هذه المشــــاكل غياب آليات 
الصناعــــة بــــكل مفرداتهــــا البنيويــــة، وغياب 
تقاليد العمل البديهية إلى سلســــلة طويلة من 
العقد والمشــــكالت التي ال يتســــع المكان هنا 
لســــردها وتفنيدهــــا وتحليلهــــا، وبالرغم من 
ذلك تحدث اختراقات هنــــا وهناك وهي ملفتة 

وساطعة“.
ويضيــــف ”عموما المشــــهد الثقافي ليس 
في ســــوريا فقط، بل في معظــــم العالم العربي 
واإلســــالمي متــــأزم وفقير الحال وشــــكالني، 
ولذلك أســــباب تاريخية وموضوعية، وإذا ما 
بقينــــا على هــــذه الحال فنحن ســــائرون نحو 
التقهقر فــــي هذا العالم المندفــــع بقوة وبهاء 

نحو المعرفة الشمولية للفرد“.
ويــــرى عبدالعزيز أنه وعلــــى الرغم من أن 
هناك تقدما للسينما السورية مقارنة بالدراما 
التلفزيونيــــة مــــن ناحيــــة االشــــتغال وتقاليد 
صناعــــة العمــــل وتوزيــــع األدوار والعــــرض 
والفســــحة المتاحــــة للجانب الفكــــري، إّال أن 
المشــــهدين الدرامي والســــينمائي يتشاركان 

في عقدة مستعصية واحدة، وهي غياب آليات 
الصناعة بكل مفرداتها البنيوية.

ومــــع ذلــــك، يسترســــل المخرج الســــوري 
”بالرغــــم من ذلك كلــــه تحدث اســــتثناءات هنا 
وهنــــاك وهــــي ملفتــــة، ولكنها تحدث بســــبب 
الجهد الفردي لصناع تلك األعمال السينمائية 
والتلفزيونيــــة، وليــــس بســــبب متانــــة البنى 
الصناعيــــة وآلياتهــــا الحديثــــة فــــي صناعة 
المادة اإلبداعية وسبل تقديمها للمتلقي، ومن 
الخير أن نعلم بأن المؤسســــة العامة للسينما 
هي الوحيدة التي تقــــوم بإنتاج األفالم مقابل 
العشــــرات من الشــــركات العاملة فــــي المجال 
الدرامــــي، وبناء عليه يكون التفــــّوق، إذا جاز 
التعبير، للمؤسســــة على حساب تلك الجهات 
على كثرتها، فهي تعمل بشــــكل عشــــوائي مع 

غياب شبه مطلق ألسس إنتاج الصورة“.
حقــــق محمــــد عبدالعزيــــز علــــى صعيــــد 
الحضــــور علــــى منصات التتويــــج العديد من 

الجوائز الهامة التي تشــــكل رصيــــدا هاما له 
وللســــينما الســــورية، فمن خالل فيلمه األول 
”نصف ملــــغ نيكوتين“ حصد ثالث جوائز هي: 
أفضــــل فيلم متكامل وأفضــــل مالبس وأفضل 
ديكور في مهرجان باري السينمائي اإليطالي، 
باإلضافــــة إلــــى تنويه من لجنــــة التحكيم عن 

التصوير والنص.
أما فيلــــم ”المهاجران“، فقد نــــال الجائزة 
الذهبية ألفضل فيلم روائي طويل في مهرجان 
”الكاميرا العربية“ بدورته الرابعة التي أقيمت 
تحت عنوان ”ســــينما من أجل التواصل“، في 

مدينة روتردام الهولندية.
الجائزة  وحصد فيلمه ”دمشــــق مع حبي“ 
الثانيــــة في مســــابقة الفيلــــم الروائي الطويل 
في ختــــام لقاء نابل الدولي للســــينما العربية 
بتونــــس، كما حاز الفيلم نفســــه درع مهرجان 
اإلســــكندرية الدولــــي، وتم اختيــــاره الفتتاح 
بهولنــــدا، كما اختير  مهرجان ”لقاء الشــــرق“ 

كفيلم االفتتــــاح بمهرجان ”نســــاء هوليوود“ 
بالمهاجــــر“  ”أهــــال  ولتظاهــــرة  ببروكليــــن، 
بمهرجــــان ميالنو اإليطالــــي، واختير للعرض 
بمتحف ”اليتــــون هاوس“ بلندن، ونالت أيضا 
الممثلــــة نــــوار يوســــف جائزة أفضــــل ممثلة 
عن مشــــاركتها فــــي فيلمه ”الرابعــــة بتوقيت 
بمهرجان اإلســــكندرية السينمائي  الفردوس“ 
2015، فيما نال محمد عبدالعزيز مؤخرا جائزة 
أفضل فيلم متكامل في مهرجان روتردام للفيلم 

العربي 2017.

العراقـــي  الموســـيقي  اختتـــم   – تورنتــو   {
نصير شمة مســـاء األحد مهرجان الموسيقى 
العربية والفنـــون بتورنتو الكندية، حيث قدم 
عرضا مشتركا مع أعضاء األوركسترا الكندية 
الكبرى في  العربية في قاعة ”هامرسون هال“ 
مركز مدينة مسيســـاغا للفنون الحية، بعد أن 
أحيـــا في العاشـــر من نوفمبـــر الحالي حفال 
كبيرا فـــي مدينـــة مونتريال الكندية، وســـط 
حضور حاشـــد لجميع المعنيين بالموسيقى 
العربيـــة والعالمية مـــن العراقييـــن والعرب 

واألجانب.
وقال شمة إنه ”قدم في حفل ختام مهرجان 
الموســـيقى العربية والفنون باالشـــتراك مع 
األوركســـترا الكندية العربيـــة بعض األعمال 
التي تقدم  بشكلها الجديد خصوصا ’الكرادة‘ 
للمرة األولى، وقد كتبتها عن حادثة التفجير 

المأســـاوي الـــذي راح فيـــه المئات 
مـــن األبريـــاء 

العراقيين، 
حيـــث زرت 

المكان 
وسجلت 

انطباعاتي 
عن هذا الحادث 

وحولتـــه إلى عمل 
موســـيقي كبير“، 
مؤكدا أنه سيقدم 
هذا العمل قريبا 

في بغداد.
وأوضـــح شـــمة أن هـــذه الزيـــارة 
هي الخامســـة له إلى كنـــدا على مدى 
ســـنين، وكل سنة تأخذ هذه الزيارات 
”المؤلفـــات  ويوضـــح  أكبـــر،  بعـــدا 

الموســـيقية التي قدمتها في حفل مونتريال، 
هي من كتابتي ما عـــدا ’أعطني الناي وغني‘ 
بمشاركة أوركســـترا مترو بوليتان مونتريال 
التي تعد من أهم األوركسترات في كندا، وفي 
حفل تورنتو أيضا كلها مؤلفاتي ما عدا بعض 

أعمال التراث العراقي والعربي“.
وأكد شـــمة أن ”العود سيدخل إلى أوروبا 
والغرب عبر هـــذه التجربة في 
للعزف  جديـــدة  منطقة 
مع األوركســـترا 
وجمهـــور  الغربـــي 
الكالسيك المتعود 
ســـماع  علـــى 
فقط الموسيقى 
الكالسيكية، حيث 
استمع واستمتع 

بالموســـيقى الكالســـيكية والمعاصرة، حيث 
أننـــا نعزف أعماال لموســـيقيين كبار، ففي كل 
عـــرض نقدم ثـــالث قطع من األعمـــال الكبيرة 
من الكالسيك لمؤلفين مثل موزارت وفيفالدي 
وروســـيني وكورســـاكوف وغيرهـــم، ونضع 
األغلـــب مـــن أعمالـــي، وشـــيئا فشـــيئا يبدأ 
الجمهـــور الغربي بالتعّود علـــى طريقة الفكر 

التي نكتب بها الموسيقى“.
وختـــم شـــمة ”يقـــف وراء هذا المشـــروع 
الكبير فريق عمل شـــكلته مع فنان عراقي كبير 
الذي يعمل عليه، وهو عقيل عبدالســـالم الذي 
يشـــمل كل ما له عالقة بفن األوركســـترا، وهو 
علـــم بحد ذاته كبير، والرجـــل متفّرغ له تماما 

لكي يخرج بنجاح كبير“.
ويذكر أن األعمال التي قدمها الموســـيقار 
نصير شـــمة في مدينتي مونتريـــال وتورنتو 
الكنديتين شـــملت األعمال اآلتية التي هي من 
تأليفـــه ومن تأليـــف كبار مؤلفي الموســـيقى 
حديـــث“  ”للـــروح  وهـــي  العالمييـــن 
و“كابريس“ ، و“فراشـــة“ 
و“إلى  كـــرد“،  و“ســـماعي 
جواد ســـليم“، و“الكرادة“ 
إلـــى أرواح أبرياء وكلها من 

تأليف نصير شمة.
هذا باإلضافة طبعا إلى معزوفات 
عالمية أخرى علـــى غرار ”موزارت 40 
الحركـــة األولى“، و“رقصة الســـيوف“ 
لريمنسكي  و“شهرزاد“  دوريان،  لخاجة 
إشـــبيلية“  و“حـــالق  كورســـاكوف، 
لروســـيني وأخيرا ”أعطني الناي وغني“ 
مـــن كلمـــات جبران خليـــل جبـــران وألحان 
نجيب حنكـــش وغناء فيـــروز، وكانت الكتابة 

لألوركسترا للفنان العراقي عقيل عبدالسالم.

يلتقـــي الفنـــان المغربـــي كريم  } الربــاط – 
التدالوي بصديقه الشـــاعر الغنائي عبدالغفار 
بنشـــقرون مجددا ضمن عمل فني جديد اختار 
له عنوان ”ملـــزوم بيك“ (ملزم بك)، طرحه قبل 
فترة على مختلف مواقع التواصل االجتماعي 

وعلى قناته الخاصة على موقع ”يوتيوب“.
والعمـــل الفنـــي الجديد يجمـــع الطرفين 
مجـــددا ويوثق لعقد الوفاء والصداقة المتينة 
بينهما التي تولدت عنها مجموعة من األعمال 
الفنية الحاملة لتوقيعهما معا، وهو ما وصفه 
التدالوي بقوله ”األمر الطيب والسلوك الناجم 
عن توافق روحـــي وصداقة وصحبة يضفيان 
على جلســـاتنا المتبادلة روح اإلبداع والخلق 

في إطار أخوي منسجم“.
ويعتبـــر التـــدالوي تكرار التعامـــل الفني 
بينه وبين رفيق دربه الفني الشـــاعر المغربي 
عبدالغفار بنشـــقرون في أغنية ”ملزوم بيك“، 
أمرا ليـــس بالجديد على مســـتوى الســـاحة 
الفنيـــة، ألنه أمر معهود منـــذ زمن بين العديد 
من الفنانين الذين ســـبقوهما في هذا المجال، 
مضيفا بقوله ”ال أواجه أي مشاكل أو تعقيدات 
مع عبدالغفـــار في حال رغبتي فـــي تغيير أو 
اســـتبدال بعض كلمات أغنياته إذا استدعتها 
الضرورة اللحنية، ألنـــه مرن وغير متعنت أو 
متشـــدد في نصوصـــه الغنائيـــة، وهي صفة 
يمتاز بها وتفسح لي المجال كملحن للتعامل 

بحرية أكبر مع الكلمات“.
والمميـــز في أغنيتـــه ”ملزوم بيـــك“، كما 
يقول مطربها وملحنهـــا ”هي النكهة التراثية 
التي تكســـو العمل والحلة العالمية المتجلية 
من خالل توزيع موســـيقي اعتمـــدت فيه على 
الجـــاز واإليقاع الكنـــاوي الصرف“، ويضيف 
التدالوي ”جديدي أغنية هادئة وعميقة تعتمد 

على النص والكلمة الجيدة المدروســـة“. وعن 
ســـبب غيابه عن الســـاحة الغنائية المغربية، 
يقـــول التدالوي ”أنا غير مســـؤول عن غيابي، 
ألني موجود أشـــتغل وأبدع وأســـجل وأنتج 
أعمالي وأتعـــب على تنفيذهـــا وفق منهجي، 
بعيدا عن االنســـياق وراء االنتشار، لتظل في 
األخير حبيســـة األدراج.. لدّي العشـــرات من 
األغنيـــات المودعـــة لدى المحطـــات اإلذاعية 
الوطنية وشـــبكات التواصل، ولدّي ما يقارب 
50 أغنية جاهـــزة للتنفيذ، ولكني ال أمتلك بئر 
بتـــرول لتنفيذها بالنظر إلـــى الميزانية التي 
يتطلبها األمر ألني أشـــتغل رفقة فريق ضخم 
من عازفين وموزعين وتقنيين وليس اعتمادا 
علـــى التقنيات الحديثة فقط، حقيقة ليس لدّي 
علم بمـــا يمكنني فعله، وال أطالب ســـوى بأن 
يصل إنتاجي الفني إلى الجمهور الذي يمتلك 
واسع النظر وكامل الحرية في تقبل إنتاجاتي 

أو رفضها“.
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محمد عبدالعزيز:

املشهد الثقافي 

في العاملني العربي 

واإلسالمي متأزم وفقير

يجهز املطرب املصري محمد الحلو ألغنية رومانســـية جديدة تحمل عنوان {ساكنة فيا}، وهي 

من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد، ومن املقرر تصويرها فيديو كليب.

ســـجل الفنان اللبناني وليد توفيق ديو غنائيا جمعه بالفنان السوري جورج وسوف، حمل عنوان 

{يا عمر مال}، والذي يستعدان لطرحه للجمهور العربي في غضون أيام قليلة.

يشكل محمد عبدالعزيز حالة خاصة ومغايرة، في حركة السينما السورية عامة، فهو أول 
من قدم فيلم ســــــينما ميوزيكال في تاريخ السينما السورية، من خالل فيلم ”ليلى“، كذلك 
هو أول من أخرج فيلما طويال عن مسرحية ”املهاجران“ التي قدمت كعمل مسرحي مميز 
في أحد أقبية دمشــــــق، املكان احلقيقي للحدث فيها، وهو ثالثا أول من أظهر في فيلم من 
إخراجه ”دمشــــــق مع حبي“ تفاصيل عن حياة اليهود الســــــوريني الذين يقيمون في مدينة 

التقت عبدالعزيز في دمشق فكان هذا احلوار. دمشق، ”العرب“ 

مازال سفير اليونسكو للسالم املوسيقار العراقي نصير شمة يحلق مبوسيقاه وعوده في 
فضاءات وسماوات املوسيقى العاملية، لكي يؤكد جدارته وعمق وأصالة املوسيقى العربية 
وإمكانية تناغمها مع املوســــــيقى العاملية بأســــــلوب علمي متدرج يتسّرب إلى عقول وقلوب 
متذّوقي املوســــــيقى الكالســــــيكية في أوروبا والغرب عبر جتربة فريدة وفاعلة استند فيها 
إلى أحلان آلة العود الشرقية، وجعل منها سالحا قويا حملاربة التطرف ومناهضة العنف 

والتبشير بثقافة السالم.

محمد عبدالعزيز: الدراما السورية تفتقد آليات الصناعة المتطورة

كريم التدالوي يطرح {ملزوم بيك}نصير شمة يعزف مأساة {الكرادة} العراقية في تورنتو

[ {ترجمان األشواق} مسلسل جديد سيعرض في رمضان المقبل  [ مخرج سوري يحلق في السينما بأجنحة الموسيقى

عليهـــا  يشـــتغل  التـــي  األفـــالم 

عبدالعزيـــز منذ بداياتـــه نابعة من 

املـــأزوم  الســـوري  املجتمـــع  قـــاع 

واملنغلق على ذاته وأمراضه 

 ◄

املقـــدم  لشـــمة  الجديـــد  العمـــل 

بتورنتو تضمن {الكـــرادة}، والذي 

كتبه عن حادثة التفجير املأساوي 

الذي راح فيه املئات من األبرياء

 ◄

التـــدالوي يعتبـــر تكـــرار التعامـــل 

الفني بينه وبني الشاعر عبدالغفار 

بنشـــقرون، أمرا ليس بالجديد على 

مستوى الساحة الفنية

 ◄

من كواليس تصوير مسلسل {ترجمان األشواق}

فنان يمزج الجاز بالكناوي

وســـط الكندية، مونتريال فيمدينـــة التجربة هـــذه عبر الوالغرب بها نكتب التي

المؤلفـــات ويوضـــح  لألوركسترا للفنانـر، 
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ح شـــمة أن هـــذه الزيـــارة 
ســـة له إلى كنـــدا على مدى 
ل سنة تأخذ هذه الزيارات
”المؤلفـــات ويوضـــح ـر،
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لألوركسترا للفنان



} سوسة (تونس) - اختار املنظمون للمعرض 
الدولي للســـيارات في تونس، مدينة سوســـة 
هذه املرة لتكون قبلة لعمالقة صناعة السيارات 
حول العالم الســـتعراض أحدث املوديالت بعد 

انقطاع دام عقدا من الزمن.
ويفتـــح معرض الســـيارات الـــذي تنظمه 
إدارة املعرض الدولي بسوســـة اليوم األربعاء 
أبوابه أمـــام الزوار على أن تختتـــم فعالياته 

األحد املقبل.
ويتوقع املســـؤولون أن يحظـــى املعرض 
مبتابعة واســـعة من وســـائل اإلعالم احمللية 
واألجنبية، كمـــا يراهنون على أن يســـتقطب 

اآلالف من الزوار.
ويعد املعرض منصة لعشـــاق الســـيارات 
حيث سيســـلط الضوء على مجموعة متنوعة 

من السيارات الفارهة.
وتســـتعد أبرز شركات الســـيارات الرائدة 
على مستوى العالم إلطالق العنان البتكاراتها 
املميـــزة فـــي الـــدورة التـــي ســـتكون أرضية 
معرض سوســـة الدولي مسرحا لها الستقبال 

أحدث أيقونات املصنعني.
ويتطلـــع عمالقـــة الصناعة التي شـــهدت 
حتـــوال كبيرا في الســـنوات القليلـــة املاضية 
لالســـتفادة من تونس كنقطـــة انطالق جديدة 
لتعزيـــز املبيعـــات اإلقليمية وكذلـــك املبيعات 

على مستوى قارة أفريقيا.
وسيشـــارك في املعرض الذي ينظم للمرة 
األولى في سوسة وكالء أكبر الشركات العاملية 
في صنع الســـيارات املتواجدة في األســـواق 
وســـكودا  األملانيـــة  أودي  مثـــل  التونســـية 
التشيكية وتويوتا اليابانية وبيجو الفرنسية 

وألفاروميو اإليطالية وغيرها.
ويراهـــن مجلس إدارة املعـــرض على هذه 
الفعالية حيث أعاد تنظيم قاعة العرض بشكل 

مبتكر يســـمح بســـهولة التنقل داخل األروقة 
وذلك بهـــدف توفير أفضل الظروف للعارضني 

والزائرين.
املديـــر  الدهمانـــي  عبدالعزيـــز  واعتبـــر 
التنفيـــذي للمعـــرض أن تنظيم هـــذا احلدث 
مســـألة في غاية األهمية ويعـــد حتديا كبيرا 
يهـــدف للتعريف بقدرة تونس على تنظيم مثل 

هكذا فعاليات عاملية.
وأكد أن التحدي األكبر يتمثل أساســـا في 
اســـتقبال العارضني من مختلـــف دول العالم، 
فضال عن ردود فعل الزوار، ما يجعل املعرض 

حتت اختبار حقيقي ملعرفة مدى جناحه.
ويستقطب املعرض نحو 60 شركة مصنعة 
من جميع أنحاء العالم حيث حترص العالمات 
العمالقة علـــى تقدمي عـــروض أنيقة ومميزة 
أمام حشـــد من الزوار املنتظر حضورهم على 

مدى أيام املعرض اخلمسة.
فرصـــة  املعـــرض  زّوار  لـــدى  وســـتكون 
االســـتمتاع باالبتـــكارات التصميمية البارزة 
التي ترســـم معالم املرحلـــة التالية من عملية 
التوســـع املســـتمرة للعالمـــات العريقـــة عبر 
التكنولوجية  واألنظمة  املســـتقبلي  التصميم 

املتطورة.
وتطغـــى على املوديـــالت العصرية ميزات 
لـــم تكن إلى وقـــت قريب ذات أهميـــة، في ظل 
سعي املصنعني إلى توفير كل اإلضافات التي 
حتتاجها ســـيارة األحالم وتســـعد مشتريها 

بغض النظر عن السوق املوجودة فيها.
ويتوقع أن تقدم أودي أيقونتها سبوتبالك 
أيـــه 7 اجلديدة التي متتاز مبفهوم اســـتعمال 

رقمـــي وباقـــة مـــن أحـــدث األنظمـــة التقنية 
واملالمح التصميمية اجلديدة واملقرر طرحها 

في األسواق العاملية مطلع العام املقبل.
ويتميـــز اجليـــل احلالـــي مـــن الســـيارة 
بخطوطه االنســـيابية واملقدمـــة اجلديدة، كما 
يهيمـــن على مؤخـــرة املوديل شـــريط الضوء 
لظهـــور  القابـــل  االســـبويلر  أســـفل  املمتـــد 

أوتوماتيكيا حتى سرعة 120 كلم/س.
ملجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
فولكسفاغن األملانية إلى أن سيارتها اجلديدة 
يتوفـــر لها فـــي البدايـــة محرك بنزيـــن في 6 
ســـعة 3 لترات ويزأر بداخلها محرك بقوة 340 
حصانـــا ويتولى نقل هذه القـــوة إلى عجالت 
السيارة األربع ناقل حركة مزدوج القابض من 

7 سرعات.
وتدخل شركة سكودا السباق باستعراض 
ســـيارتها كاروك اجلديدة، التـــي تنتمي لفئة 
املوديالت الرياضية متعددة األغراض أس.يو.
فـــي تتقـــارب من الناحيـــة الفنية مـــع موديل 

تيغان الذي تنتجه فولكسفاغن.
وســـتعتزم تويوتـــا إزاحـــة الســـتار عن 
أيقونتها اجلديدة ســـي- اتش.آر التي تتميز 
بقـــوام حالـــم ما مينح تصـــورا جديـــدا لفئة 
الكروس أوفر املندمجـــة، والتي يزأر بداخلها 
محرك 4 اســـطوانات تربو ســـعة 1.2 لتر بقوة 

116 حصانا.
ومن خالل أنظمة املســـاعدة املتنوعة، تعد 
سي-اتش.آر موديال مميزا ضمن باقة تويوتا 
والتي تأتي بنظام صوتي شبيه بقاعة عروض 
موســـيقية، كما جتمع عناصر احللم والقيادة 

املمتعة لســـيارة رياضيـــة أس.يو.في جميلة 
املظهر ورشيقة القيادة.

وتســـتهدف الشـــركة اليابانيـــة العمالقة 
مـــن خالل هذا املوديل فئـــة معينة من الزبائن 
حيـــث تظهر بصمة تويوتا على الســـيارة في 
ثالثة محاور أساسية وهي التصميم واحملرك 

والديناميكية.
وســـتكون املنافســـة على أشدها مع كشف 
العالمـــة الفرنســـية األبرز فـــي تونس بيجو 
الفرنســـية عـــن أيقونتها كروســـباك دي.أس 
7 اجلديـــدة والتـــي تنتمـــي لفئـــة املوديالت 
أس.يو.فـــي  األغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة 

الفاخرة.
ومـــن األنظمـــة املتقدمة، التـــي مت جتهيز 
الســـيارة بهـــا، الكشـــافات األماميـــة القابلة 
للتدويـــر ونظـــام الرؤيـــة الليليـــة، كما ميكن 
ملجموعة التعليق أن توائم نفســـها مع األمتار 

القادمة عن طريق كاميرا.
وكانت الشـــركة قد أعلنـــت األحد املاضي، 
أنها ســـتطرح الســـيارة اجلديدة في األسواق 

العاملية خالل فبراير املاضي.
وسيتســـنى لرواد الـــدورة األولى ملعرض 
سوســـة الدولي للســـيارات الذيـــن يتوقع أن 
يتوافـــدوا بأعـــداد كبيـــرة، معاينة تشـــكيلة 
واســـعة من املركبات الكالسيكية والتاريخية 

التي مضت على صنعها سنوات طويلة.
يتيـــح  املعـــرض  إن  الدهمانـــي  ويقـــول 
للزائريـــن فرصـــة التمتـــع بنحو 40 ســـيارة 
كالسيكية تاريخية، والتي ستزيد من جمالية 

هذا احلدث.
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جوهرة الساحل تجمع للمرة األولى عمالقة صناعة السيارات
[ توقعات باكتساح الموديالت الرياضية متعددة األغراض أروقة معرض سوسة الدولي للسيارات 2017

قررت شـــركة هينيســـي األميركية إنتاج خمسني نسخة فقط من الوحش فيلوتشـــيرابتور 6X6 الذي أزاحت الستار عنه 
قبل أيام حيث يزأر بداخله محرك بقوة 600 حصان، بسعر يبدأ من 295 ألف دوالر.

سيارات جديدة

التشويق على أشده

حتتضن جوهرة الساحل سوسة فعاليات 
املعرض الدولي للسيارات الذي يعد األول 
من نوعه في املدينة التونســــــية املطلة على 
البحــــــر املتوســــــط حيث يتوقع أن تســــــلط 
األنظار على مجموعة واسعة من املوديالت 
ــــــاه والهيمنة على  التي حتــــــاول لفت االنتب

منصات الصالون.

} أجرت شـــركة التعديـــالت األلمانية أيه.
بي.تـــي تعديـــالت تقنيـــة وتصميمية على 
ســـيارة فولكـــس فاغـــن غولـــف آر لزيـــادة 
معـــدالت األداء ومنـــح الســـيارة المزيد من 
المالمح الرياضية، ما يزيد التشـــويق لدى 

محبي هذه الفئة من الموديالت.
وزادت الشركة قوة محرك البنزين تربو 
ســـعة 2 لتر عن طريق وحدة تحكم إضافية 
إلـــى 400 حصـــان، كمـــا زاد عزم الـــدوران 
األقصى للســـيارة من 400 إلـــى 500 نيوتن 

متر.
وبفضل هـــذه القوة الجديـــدة أصبحت 
الســـيارة ذات نظام الدفع الرباعي تتسارع 
مـــن الثبـــات إلـــى 100 كلم/س فـــي غضون 
4.1 بـــدال من 4.6 ثـــوان، باإلضافة إلى زيادة 

السرعة القصوى من 250 إلى 265 كلم/س.

} كشـــفت شـــركة ألفـــا روميـــو اإليطالية 
أن ســـعر ســـيارة ســـتيلفيو كادريفوجليو 
الجديـــدة التي تنتمي إلـــى الفئة العليا من 
الموديـــالت الرياضيـــة متعـــددة األغراض 

أس.يو.في، يبدأ من 89 ألف يورو.
للســـيارة  الرياضية  المالمح  وتنعكس 
من خالل مداخـــل الهواء علـــى غطاء حيز 
المحـــرك وتوســـعة الرفـــارف ومجموعـــة 

العادم الرياضية.
ويزأر بداخل الســـيارة محـــرك مزدوج 
التربو ســـعة 2.9 لتر تـــم تطويره بالتعاون 
مع فيـــراري بقـــوة 510 أحصنـــة، ويتولى 
توجيه هذه القوة لعجالت الســـيارة األربع 

ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.
وتوفر السيارة طابع القيادة الرياضي 
تام التجهيز بمجموعة تعليق مع ممتصات 

صدمات قابلة للتعديل إلكترونيا.

} أطلقـــت شـــركة بي.إم.دبليـــو األلمانيـــة 
نســـخة جديدة من ســـيارتها الصالون أم 5 
الرياضيـــة، والتي تتألـــق بمالمح رياضية 

جذابة.
وتتوفـــر للنســـخة المعدلـــة باقـــة مـــن 
العناصـــر اإليروديناميكيـــة المصنوعة من 
ألياف الكربـــون، كما بدت مقدمة الســـيارة 
أكثر شراســـة بفضـــل المرفقـــات الجديدة 
ورقاقات طالء بألوان مميزة وشبكة المبرد 

المصنوعة من الكربون الشفاف.
وتزخـــر المقصورة الرياضية للســـيارة 
بمقود رياضي مكسو بفرش ألكانترا تظهر 
عليه حليـــات الكربون، تماما كما هو الحال 

مع عصا نقل الحركة.
وينبض بداخل الســـيارة محـــرك تربو 
مـــزدوج V8 ســـعة 1.4 لتر ويـــزأر بقوة 600 
حصان، تتسارع بفضله السيارة من الثبات 

إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان.

} أزاحت شركة لكزس اليابانية الستار عن 
الجيـــل الجديد من أيقونتها الفارهة أل.أس 
بتقنيـــات مبتكرة وتصميم جـــذاب والمزيد 

من تجهيزات الراحة والرفاهية.
ويتمتـــع الجيـــل الخامـــس مـــن هـــذا 
الموديـــل بالمزيـــد مـــن الديناميكية بفضل 
نظام ديناميكية اإلدارة المتكاملة للمركبات، 
الذي يربط بين التوجيه ومجموعة التعليق 

وتعليق العجالت والدفع.
وتتميـــز الســـيارة عن الجيل الســـابق 
مـــن خالل زيـــادة الطـــول والتصميم األكثر 

انسيابية وشبكة المبرد مع كشافات ليد.
ويعتمـــد الموديـــل على ســـواعد محرك 
بقـــوة 421  األســـطوانات  سداســـي  تربـــو 
حصانـــا يوجه قوتـــه لعجـــالت الدفع ناقل 

حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

املعرض الدولي للســـيارات في مدينة 
سوسة يجمع بني املوديالت العصرية 

والسيارات الكالسيكية التاريخية

◄

} ميونيــخ (أملانيا) - يعكف خبراء الســـيارات 
في أملانيا منذ أشهر على اختبار تقنية مبتكرة 
يتوقـــع أن تضع حدا ألولئـــك الذين يتالعبون 

بعدادات قياس املسافة في السيارات.
وبدأ اخلبراء في التفكير في هذه الطريقة 
بعد أن أشـــارت دراســـة حديثة إلـــى أن مئات 
اآلالف مـــن الســـيارات تســـير علـــى الطرقات 
بعدادات مسافات مت العبث بها بغرض تقليل 
القراءات بشـــكل غير قانوني من أجل التغرير 

بالذين يريدون شراء سيارات مستعملة.

وفي محاولة ملكافحة هذه املمارسات التي 
تتسبب في خســـائر تقدر باملليارات، يتعاون 
عمـــالق التكنولوجيا األملانية بوش مع الهيئة 
األملانية للفحص الفني بهدف وضع تقنية في 

السيارات متنع التالعب بعداد املسافة.
وجترم معظم الدول هذه املمارســـة لكونها 
ال تعطي مؤشرا صحيحا عن حالة املركبة إثر 

قطعها مسافات طويلة.
ويؤكد اخلبراء أن التالعب بعداد املســـافة 
قد ال يعطي الصـــورة احلقيقية عن املركبة إذ 

يحتمل إهمال الصيانة الالزمة للسيارة، وهو 
ما تنجم عنه تداعيات خطيرة.

ولم يوقف التحول إلـــى العدادات الرقمية 
بدال من العـــدادات القدمية البعض عن العبث 
بالعـــدادات. وفي احلقيقة ميكن ألي شـــخص 
بأجهـــزة  املعرفـــة  وبعـــض  قليلـــة  بـــأدوات 
الكمبيوتر أن يرفع من قيمة الســـيارة بشـــكل 

كبير، عبر التالعب بعداد املسافات.
ويقول رئيس مجلس إدارة بوش فولكمار 
دينر إن هنـــاك تقدما كبيـــرا مت إحرازه خالل 

مؤمتر صحافي عقد قبل فترة في برلني، حول 
استخدام استخبارات اصطناعية في السيارة.
املعروفة  التكنولوجيـــا  بوش  وتســـتخدم 
للتغلب على احملتالني،  باســـم ”بلوك تشـــني“ 
وتعرف هذه التقنية إلى حد كبير باستخدامها 
فـــي املعامـــالت اخلاصـــة بعملـــة ”بتكوين“ 

اإللكترونية.
وتعتبر ”بلوك تشـــني“ نوعا من السجالت 
الرقميـــة املوزعـــة عبـــر الكثيـــر مـــن وحدات 
الكمبيوتر، وتستخدم هذه السجالت املشتركة 
تشـــفيرا قويـــا للتحقـــق مـــن صحـــة كتل من 
البيانـــات واالتصال بها، وهـــذا يجعل العبث 

بأي معاملة فردية أمًرا شبه مستحيل.
الســـيارات املتصلة  وبشكل دوري، ترسل 
بنظـــام تكنولوجيـــا بـــوش قراءات عـــدادات 
املســـافات اخلاصة بها إلى أجهزة الكمبيوتر 

عبر جهاز اتصال صغير.
وباستخدام أحد تطبيقات الهواتف الذكية 
ميكن لصاحب الســـيارات الكشـــف أيضا عن 
القـــراءات الفعلية لعدادات املســـافات في أي 

وقت، ومقارنتها باملوجودة في املركبة.
وفي حالة عـــزم صاحب الســـيارة بيعها، 
ميكن له احلصول على شهادة تدل على صحة 

األرقام املسجلة في عداد السيارة.
وميكن مشـــاركة الشـــهادة عبـــر اإلنترنت 
أو حتـــى إرفاقهـــا باإلعالنـــات اخلاصة ببيع 
الســـيارات، كما تستطيع الســـيارات املتصلة 
بالنظـــام تنبيـــه ورش اإلصـــالح للخلل الذي 

يستلزم إصالحه.
واستشـــهد دينر مبثال تعـــّرض نافذة جانبية 
لســـيارة حلجر متطاير، من أجـــل إثبات مدى 
إمكانيـــة عمل النظام لتتلقى ورشـــة اإلصالح 
إشـــعارا تلقائيا من الســـيارة حتى تتمكن من 

االستعداد لإلصالحات الالزمة. مؤشر جودة املركبة

تقنيات مبتكرة تضع حدا للتالعب بعداد المسافة في المركبات



صابر بليدي

} الجزائــر– دخلـــت مديرة صحيفـــة ”الفجر“ 
اليوميـــة الجزائريـــة حدة حزام فـــي إضراب 
مفتـــوح عن الطعـــام، احتجاجا علـــى حرمان 
صحيفتها مـــن حصتها في اإلعالن الحكومي، 
الممـــول الوحيد للعشـــرات مـــن الصحف في 
البالد، التي يشهد فيها قطاع اإلعالم أزمة غير 

مسبوقة يجعله تحت رحمة الدعم الحكومي.
وتقتـــرن حملـــة التضييـــق علـــى بعـــض 
المؤسســـات الخاصة مـــع تدهـــور األوضاع 
والقنـــوات  الصحـــف  مـــن  للكثيـــر  الماليـــة 
الفضائية، اضطرت على إثرها العشـــرات من 
الصحـــف إلى التوقـــف عن الصدور، بســـبب 
تقلـــص المـــوارد االقتصاديـــة للبـــالد، فضال 
عـــن الوضع القانوني والتشـــريعي الملتبس، 
بعد تجميد الوزارة الوصية لمناقصة إنشـــاء 
الفضائيات الخاصة، التي أعلنت عنها مؤخرا.

وكانت اإلعالمية المخضرمة حدة حزام قد 
أعربت في تصريحات متعددة عن اســـتعدادها 
للدخـــول في إضراب عن الطعام، كخيار أخير، 
للدفاع عـــن صحيفتها مما أســـمته بـ“الموت 
الممـــارس عليهـــا من طـــرف جهات  البطـــئ“ 
وصفتهـــا بـ“العليا والنافـــذة“، عقابا لها على 
خطها التحريري ومواقفها المعارضة للسلطة.

وأوضحت أنها ســـتقدم على هذه الخطوة 
رغم خطورتها الصحية الكبيرة عليها بســـبب 
مشـــاكل صحية تعاني منها أصال، وقالت إنها 
”مصممة على الدخول في اإلضراب، للدفاع عن 
منبر إعالمي أسســـته ورعيته طيلة 17 ســـنة، 

ويراد لـــه أن يختفي، تحت ضغط الحرمان من 
اإلعالنات الحكومية، فمنذ أشـــهر والصحيفة 
تعاني مـــن التضييق والخنق، مما أثر ســـلبا 
علـــى أداء والتزامـــات إدارتهـــا مـــع مختلف 
الشركاء، والعجز عن دفع رواتب الصحافيين“.

وعرفت حـــزام بمواقفها المناوئة للحكومة 
ولبعض خيارات الســـلطة، بمـــا فيها العهدة 
الرابعـــة للرئيـــس بوتفليقة فـــي 2014، وكانت 
مـــن المعارضين له في االنتخابات الرئاســـية 

األخرى.
وســـبق للمؤسسة الناشرة للصحيفة التي 
تأسســـت عـــام 2000، أن تعرضت لعدة حمالت 
تضييـــق على مســـتوى المطابع والمؤسســـة 
المحتكـــرة لإلعالن الحكومي، فـــي العديد من 
المناسبات، واستطاعت حزام تجاوزها، إال أن 
وقـــف اإلعالن عنها خالل األشـــهر األخيرة أثر 
على المؤسســـة خاصة مع شح موارد اإلعالن 
الخاص، رغم المساعي التي توسطت لها لرفع 

الخنق.
وقالت حزام ”اضطررت لالستدانة من أجل 
التكفل بنفقات المؤسسة، واستمرار الصحيفة 
في الصدور، إال أن اســـتمرار الوضع أدى إلى 
اســـتنفاد كل الموارد، رغم المساعي التي قام 
بها بعض الوســـطاء واالتصاالت والمراسالت 
التي وجهتها لرئيـــس الجمهورية عبدالعزيز 

بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى“.
وأضافت ”قرار توقيـــف اإلعالن الحكومي 
عن الصحيفة بدأ منذ شهر أغسطس الماضي، 
علـــى خلفيـــة مداخلة لي في قنـــاة فرانس 24، 
تناولـــت فيها مســـألة أســـباب وخلفيات إقالة 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق عبدالمجيـــد تبون، 
وتعويضه بخلفه أحمد أويحيى، ودور ونفوذ 
لوبيـــات المال في القرار السياســـي في البالد 

خالل السنوات األخيرة ”.
وتعاني وســـائل إعالم أخـــرى من تضييق 
حكومي من نوع آخر، مثل موقع ”كل شيء عن 
الجزائر“ بنســـختيه الفرنسية والعربية، الذي 
يشـــهد وضعا مرتبكا، نظرا الســـتمرار حجبه 
على المتعاملين الهاتفيين المملوكين للقطاع 
العمومـــي، ألســـباب مجهولة لحـــد اآلن، رغم 
مســـاعي إدارة الموقع لدى السلطات الرسمية 

في البالد لمعرفة أسباب الحجب.

وكان وزير االتصال جمال كعوان قد اعترف 
في وقت ســـابق بتوقف نحو ســـتين وســـيلة 
إعالم في المدة األخيرة بسبب تداعيات األزمة 
االقتصادية، لكنه لم يشر إلى أي نية للحكومة 
في مساعدة اإلعالم المحلي على تجاوز األزمة 

الخانقة.
وأوضح رياض بوخدشـــة الناطق الرسمي 
فـــي  الصحافـــي“،  كرامـــة  ”مبـــادرة  باســـم 
تصريحـــات لـ“العرب“، أن هيئتـــه ”التقت في 
وقت ســـابق بوزير االتصال لمناقشة موضوع 

تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة“.
وأضاف أنهم كنشـــطاء في قطـــاع اإلعالم 
”لفتنا النظر إلى عـــدة قضايا متصلة بالقطاع، 
كبطاقـــة الصحافـــي المحترف، ومشـــكلة دعم 
الصحافـــة عـــن طريـــق اإلعالنـــات العمومية، 
وطالبنا بتأســـيس هيئة لضبط الصحافة على 

أسس من الشفافية“.
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ميديا
[ اإلعالن الحكومي في ظل األزمة أداة لتصفية الحسابات مع الصحافة  [ التضييق الحكومي على اإلعالم يأخذ أشكاال متعددة

إعالمية جزائرية تدخل معركة األمعاء الخاوية إلنقاذ صحيفتها

جلأت اإلعالمية اجلزائرية حدة حزام إلى اإلضراب عن الطعام بعد استنفاد كل الفرص 
والوساطات مع السلطات إلنقاذ صحيفتها احملرومة من اإلعالن احلكومي، عقابا لها على 

خطها التحريري ومواقفها املعارضة للسلطة.

أعلنت  } لوس أنجليس (الواليات المتحدة) – 
شـــركة أمازون أنها اشـــترت حقـــوق اإلنتاج 
التلفزيونـــي العامليـــة لقصة ”ذا لـــورد في ذا 
رينجز“ (ملك اخلوامت)، فيما قد تكون خطوتها 
األكبر واألعلى تكلفة جلذب املشاهدين خلدمة 

برامي للبث والتسوق التابعة لها.
وذكرت أمازون أنها ســـتنتج مسلسال من 
عدة أجزاء وســـيتناول قصصا جديدة تسبق 
أحداثهـــا ما كتبـــه املؤلف جيـــه.آر.آر تولكني 
في (ذا فيلوشـــيب أوف ذا رينج) وهي القصة 

األولى في الثالثية امللحمية الشهيرة.
وسيتم إنتاج احللقات عبر شركة ”أمازون 
بالتعـــاون مـــع شـــركة ”تولكاين  اســـتديوز“ 

إيســـتيت أنـــد تراســـت“ و”هاربـــر كولينـــز“ 
التابعة ملجموعة ”وارنر  و“نيو الين ســـنيما“ 
برازرز“ليتم عرضها حصريا عبر خدمة ”برامي 
مدفوعة األجر على موقـــع ”أمازون“  فيديـــو“ 
عبر اإلنترنت. ولم تكشـــف أمـــازون عن املبلغ 
الذي دفعته لشـــراء حقوق امللكية، لكنها تبرر 
إنفاقهـــا علـــى املسلســـل بأنه وســـيلة جلذب 

مشتركني جددا إلى خدمة برامي.
وقالت شـــارون تال يجوادو رئيسة قطاع 
إن  كتابة املسلســـالت في ”أمازون ستوديوز“ 
”ملـــك اخلوامت ظاهـــرة ثقافية اســـتولت على 
خيـــال أجيال مـــن اجلمهور من خـــالل األدب 

والسينما“.

وُأنتجـــت الشـــركة األميركيـــة ثالثة أفالم 
للمخرج بيتر جاكســـون مأخوذة عن الثالثية 
في مطلع العقد األول من األلفية الثالثة وجرى 
تصويرها في نيوزيلندا اســـتنادا إلى روايات 

تولكني.
ويعكس املشروع حتوال في برامج الفيديو 
في أمازون. وبدأت اســـتوديوهات أمازون في 
عام 2010 التركيز على أعمال فنية فريدة أثنى 

عليها النقاد مثل مسلسل ”ترانسبيرنت“.
وتتطلـــع أمازون اآلن إلى مسلســـل درامي 
ميكـــن أن يحقـــق جناحا عامليا مثل مسلســـل 
”جيـــم أوف ثرونـــز“ اخليالـــي الـــذي تنتجه 
شـــركة ”إتش.بي.أو“. وأعرب مات جالســـور 

ممثل ”تولكاين إســـتيت أند تراست“ و“هاربر 
كولينـــز“ أن يجوادو وفريقهـــا ”لديهما أفكار 
اســـتثنائية لتقـــدمي قصص لم يتـــم الوصول 
إليها مســـبقا انطالقا من كتابـــات جيه.آر.آر 

تولكاينز“.
قد فازت  وكانـــت روايات ”ملك اخلـــوامت“ 
املفضل لـــدى عمالء  بلقـــب ”كتـــاب األلفيـــة“ 
أمازون عـــام 1999 وأفضل رواية في بريطانيا 
علـــى اإلطـــالق فـــي اســـتفتاء هيئـــة اإلذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“ عام 2003.
كما حققت سلســـلة أفـــالم ”ملك اخلوامت“ 
التي تضمنت 3 أفالم إيرادات إجمالية وصلت 

إلى حوالي 6 مليارات دوالر.

} واشــنطن – أكـــدت وزارة العـــدل األميركية 
أنهـــا تلقـــت طلب تســـجيل حتت بنـــد ”وكيل 
أجنبي“، من شـــركة ”تي آند آر بروداكشـــنز“ 
التي تشغل اســـتوديوهات قناة روسيا اليوم 
وتدفع رواتب موظفني يعيشـــون في الواليات 

املتحدة وتنتج برامج باللغة اإلنكليزية.
وكانـــت مراكـــز مخابـــرات أميركية ذكرت 
في تقرير صدر فـــي يناير أن القناة التي تبث 
برامجهـــا من الواليات املتحـــدة مبثابة ”اآللة 
الدعائية احلكومية لروســـيا“ وأنها ســـاهمت 
فـــي حملة الكرملـــني للتدخل فـــي االنتخابات 
الرئاســـية األميركيـــة العام املاضـــي لصالح 
دونالد ترامب الذي كان وقتها مرشـــح احلزب 

اجلمهوري.
وأصرت وزارة العدل بعد هذا التقرير على 
مبتطلبات التســـجيل  أن تفي ”آر.تي أميركا“ 
وفقـــا لقانـــون تســـجيل الـــوكالء األجانـــب. 
ومبوجـــب هذا القانون ســـتكون القناة ملزمة 

بالكشف عن معلومات مالية.
وقـــال دانا بوينتي القائم بأعمال مســـاعد 
وزيـــر العدل ”مـــن حق األميركيـــني معرفة من 
يعمـــل فـــي الواليـــات املتحـــدة للتأثيـــر على 
احلكومة األميركيـــة أو الناس لصالح عوامل 

خارجية“.
ونفت موســـكو مـــرارا مزاعـــم التدخل في 
االنتخابـــات، وقالت إنها تـــرى في اإلجراءات 
ضـــد روســـيا اليـــوم عمـــال غيـــر ودي، لكـــن 

مارغريتـــا ســـيمونيان رئيســـة حتريـــر قناة 
روســـيا اليـــوم التلفزيونيـــة املدعومـــة مـــن 
الكرملـــني قالت االثنني إنها ســـتلتزم بالطلب 
لتفادي املزيد من اإلجراءات القانونية من قبل 

احلكومة األميركية.
وأضافـــت ”مـــا بـــني القضيـــة اجلنائيـــة 
والتســـجيل اخترنـــا األخيـــر. نحيـــي حرية 

التعبيـــر األميركية وكل مـــن مازالوا يؤمنون 
بها“. وكان الرئيس الروســـي فالدميير بوتني 
قد أعلن  الســـبت املاضي أن روســـيا ســـترد 
باملثـــل على إجراءات الواليـــات املتحدة جتاه 
وســـائل اإلعـــالم الروســـية، مشـــيرا إلـــى أن 
الهجوم على وســـائل اإلعالم الروسية يعتبر 

هجوما على حرية التعبير.

وأضـــاف بوتني أن وســـائل اإلعـــالم تقدم 
وجهة نظر ميكن التشـــكيك فيها وطرح وجهة 
نظر أخـــرى، ولكن الواليـــات املتحدة ”اتبعت 
عمليا نهج إغالق وســـائل اإلعالم الروســـية، 

والرد سيكون مناسبا“.
وبالفعـــل صـــرح النائـــب األول لرئيـــس 
فـــي مجلس  كتلـــة حـــزب ”روســـيا املوحدة“ 
الدوما الروســـي، أندريه إيسايف، اإلثنني، أن 
وســـائل اإلعالم األجنبية مثل ”إذاعة احلرية“ 
و“دويتشـــه فيلـــي“ و“صوت أميركا“ و“ســـي 
قد تخضع لقانـــون ”الوكالء األجانب“  إن إن“ 
املتعلق بوســـائل اإلعالم، الـــذي تتم صياغته 

اآلن في الدوما.
عـــن  ردا  للصحافيـــني،  إيســـايف  وقـــال 
ســـؤال حول وســـائل اإلعالم التي قد تخضع 
لقانـــون الوكالء األجانب ”على ســـبيل املثال، 
هنـــاك ’إذاعـــة احلريـــة‘ الرائعة، التـــي كانت 
في الســـابق تطلق على نفســـها بأنها ’محطة 
إذاعيـــة مســـتقلة، ممولة من قبـــل الكونغرس

األميركي'“.
ووفقـــا للنائب، قد تندرج فـــي إطار قانون 
الـــوكالء األجانب وســـائل إعالم كـ“دويتشـــه 
و“ســـي إن إن“.  و“صـــوت أميـــركا“  فيلـــي“ 
وخلص نائب رئيس الكتلة بالقول ”هناك عدد 
مـــن الهياكل األخرى التي تعمل بنشـــاط على 
أراضـــي روســـيا االحتادية قـــد تصبح وكالء 

أجانب، أشير إلى أنها قد تصبح“.

أمازون تستقطب مشتركين إلى خدمة برايم بمسلسل {ملك الخواتم}

{روسيا اليوم} تخضع للضغوط األميركية مع التوعد بالمعاملة بالمثل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت املفوضية األوروبية 
االثنني تشكيل فريق من اخلبراء 

املختصني، حملاربة األخبار الكاذبة 
على شبكة اإلنترنت. وأوضحت في 

بيان أن الفريق يتشكل من أكادمييني 
ومنظمات املجتمع املدني وممثلني 
عن وسائل اإلعالم، وأفاد البيان أن 

دراسات الفريق ستساهم في صياغة 
استراتيجية مبجال مكافحة االحتاد 

األوروبي لألخبار الكاذبة.

◄ كشفت منصة فايس ميديا، 
االسم الرائد عامليا في مجال اإلعالم 

الشبابي، عن فريقها للنسخة العربية، 
الذي يتمركز في مكتب ُمدّعم بخدمات 

محتوى شاملة، مقّره الرئيسي في 
اإلمارات. وسيقوم مكتب فايس العربية 

بقيادة إسالم الريس بإطالق منصته 
الرقمية، مبزيج من برامج الفيديو 
املُنَتجة محليا وعامليا، ومبحتوى 

حتريري واجتماعي يستهدف جمهور 
الشباب املتزايد في املنطقة.

◄ أشادت منظمة مراسلون بال حدود 
بتخفيف احلكم على املدون املوريتاني 

محمد الشيخ ولد محمد بعامني سجنا، 
علما أنه ظل قيد االحتجاز منذ ٢٠١٤ 

حيث كان يواجه عقوبة اإلعدام بسبب 
مقال اعُتبر مسيئا للرسول. وبينما 

قضت محكمة االستئناف بإطالق 
سراحه بعد جلسة النطق باحلكم، 

طعنت النيابة العامة في هذا القرار 
الذي اعتبرته مخففا للغاية.

◄ قررت التنسيقية الوطنية للصحافة 
واإلعالم الرقمي ونقابة الصحافيني 
املغاربة املنتسبتان لالحتاد املغربي 

للشغل تنظيم وقفة أمام البرملان 
املغربي في الرباط، األربعاء، 

لالحتجاج على مدونة الصحافة 
اجلديدة، وذلك مبناسبة اليوم الوطني 

للصحافة.

باختصار

عندما تجوع الصحف

روسيا اليوم قررت االنحناء للعاصفة

{واشنطن بوســـت}، الجمعة في شـــيكاغو، جائزة دانيال بيرل ٢٠١٧ للشجاعة  تســـلمت ســـعاد المخنث المراسلة الدولية لـ

والنزاهـــة فـــي اإلعالم، التي تمنحهـــا {جمعية صحافيي شـــيكاغو}. وتعتبر المخنث أول صحافية مســـلمة تحـــرز هذه الجائزة 

المرموقة، بناء على توصية من والدي دانيال بيرل الصحافي األميركي الذي قتل بباكستان من قبل تنظيم القاعدة.

صحافي جزائري متهم بالتخابر مع مخابرات أجنبية
} الجزائــر- عبــــرت منظمــــة مراســــلون بال 
حــــدود عــــن صدمتها مــــن نبأ توجيــــه اتهام 
للصحافي الجزائري ســــعيد شيتور بالتخابر 

مع مخابرات أجنبية.
هــــذه  الجزائريــــة  الســــلطات  ووجهــــت 
االتهامــــات االثنيــــن، لشــــيتور الــــذي يعمــــل 
لحســــابه الخــــاص ويتعــــاون مــــع وســــائل 
إعــــالم ناطقــــة باإلنكليزية بينها بي بي ســــي 

وواشنطن بوست.
وأوقــــف جهــــاز المخابرات فــــي 5 يونيو 
شــــيتور في مطار العاصمة الجزائرية وأحيل 
فــــورا أمام قــــاض أمر بســــجنه احتياطا. ولم 
يكن توقيف شيتور معلوما قبل مطلع يوليو. 
وأفاد محاميه خالد بورايو أن موكله سيحاكم 

بموجــــب قانــــون يعاقــــب أي شــــخص يجمع 
معلومــــات ”محتمــــل أن تكون ضــــارة للدفاع 

الوطني أو االقتصاد الوطني“.
وقالــــت المنظمة ”كما يقــــول محاميه فإن 
النيابة ال تزال بال أدلة مطلقا ضده، ندين قرار 
األمس وسنستمر في الدعوة إلطالق سراحه“.

وأوضحت أن شــــيتور مريض بالســــكري 
وفقــــد نحــــو 20 كلغ مــــن وزنه منــــذ توقيفه، 
مشيرة إلى ”قلق أسرته وزمالئه حيال وضعه 

الصحي“.
بحقــــوق  المعنيــــة  المنظمــــة  وكانــــت 
الصحافيين نددت في منتصف يونيو بتعرض 
لـ“المضايقــــة“  الجزائــــر  فــــي  الصحافييــــن 

و“التهديدات“ و“الضغوط“.

حدة حزام:

منذ أشهر والصحيفة تعاني من 

التضييق مما أثر سلبا على التزاماتنا

@



} الريــاض - أثار خبر إحيـــاء قيصر الغناء 
العربـــي الفنان العراقي كاظم الســـاهر حفلني 
في الســـعودية احتفـــاالت كبرى في أوســـاط 
مستخدمي تويتر، املوقع األكثر استخداما في 

السعودية.
وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية 
قد كشـــفت عددا مـــن احلفـــالت الكبرى خالل 
الفتـــرة القادمـــة، أبرزها حفـــل للمطرب كاظم 
الساهر واملوسيقار اليوناني العاملي ياني في 

الرياض وجدة.
ويحيي كاظم الساهر حفلتني غنائيتني في 
جدة والرياض يومي 28 و29 ديســـمبر القادم، 
فيما يحيـــي املوســـيقار ياني أربـــع حفالت، 
اثنتـــان في جدة يومـــي 30 نوفمبر واألول من 
ديســـمبر، واثنتان في الريـــاض يومي الـ3 و4 

من ديسمبر. 
يذكـــر أن الفنانـــة بلقيس ســـتحيي كذلك 
حفلة فـــي جدة بتاريـــخ 29 نوفمبر، للنســـاء 
فقط، إضافة إلى عـــدد كبير من احلفالت التي 

يحييها فنانون آخرون.
وبعد إعالن هيئة الترفيه عن حفلتي كاظم 
الساهر عبر حساب ”روزنانة الترفيه“، انتشر 
هاشـــتاغ #كاظم_الساهر_في_السعودية، 
بشـــكل كبيـــر وحقـــق مرتبـــة متقدمـــة بـــني 
الهاشتاغات األكثر تداوال في السعودية، علما 

أن حفل الساهر سيكون متاحا للعائالت.
واحتفى السعوديون بطريقة غير مسبوقة 

بالقيصر.
كانت الســـباقة  يذكر أن صحيفة ”العرب“ 
في اإلشـــارة إلى فكـــرة غناء الفنـــان العراقي 
كاظم الساهر في السعودية بتاريخ الثاني من 

أكتوبر املاضي.
وكتـــب الزميل كـــرم نعمة في مقـــال على 
الصفحـــة األخيرة بعنوان ”متـــى يغني كاظم 
الساهر في السعودية“، ”سيكون كاظم الساهر 
مغنيا عاشقا محلقا في سماء اجلزيرة العربية 
بقصائد مستوحاة من أرضها وبحس شعري 
يرتقي باملشـــاعر فـــي لغة ال تضاهـــى لألمير 
الشاعر بدر بن عبداحملسن، وسنرى بعدها أي 
مجتمع ســـعودي منفتح على نفسه، متسامح، 
مثلما سيكون مثل هذا احلفل، لو حتقق بدعم 
هيئة الترفيه، اختبارا لدعاة يدفعون املجتمع 
باجتاه فكرة تاريخية ملتبســـة ويشنون حربا 
بغيضـــة على العقل من أجل إشـــاعة التخلف 

والنكوص“.
وعبر السعوديون على تويتر عن سعادتهم 
بغناء القيصر فـــي بالدهم. حتى أن الكثيرين 

لم يســـتوعبوا األمـــر وتوجهوا إلى حســـاب 
الساهر على تويتر يسألونه عن حقيقة األمر. 

ولم يعلق القيصر عن اخلبر.
وكتبت مغـــردة ”القيصر كان من 

املفـــروض أن يكون موجودا منذ 
زمـــان يكفي أنه يقدم فنا راقيا 

يعادل رقيه األخالقي“.
وفي نفس السياق اعتبر 
القيصر  لنرى  ”هرمنا  مغرد 
الســـعودية. أنـــا متأكد  في 
بأنه ســـيكون أعظم حفل في 

الوطن العربي بأكمله“.
بـ“العدل“  مغردون  وطالب 

بني املناطق واســـتقدام القيصر 
إلى مناطق أخرى في السعودية.

بالقيصر  تويتر  مســـتخدمو  وتغزل 
مؤكدين أنه ”يستحق ُكل جميل“ واصفني إياه 
و“آخر ما  و“أعظم صوت“  بـ“أرق إحســـاس“ 

تبقى من الفن الرائع“.

وقال معلـــق ”القيصر مـــرة واحدة جاري 
البحث عن التذاكر“.

وتعتبر اســـتضافة القيصر رمزية، تقطع 
بها الســـعودية مع عقـــود من الغلو 
كانت ســـمتها حتكم ”هيئة األمر 
باملعـــروف والنهي عن املنكر“ 
التـــي  الدينيـــة)  (الشـــرطة 

أوقفت مهامها. 
وقال مغرد ”إنه القيصر 
يتواجد فـــي أرض اجلزيرة 
العربيـــة يا ســـادة. أرضنا 
متعطشة للموسيقى اجلميلة 
التـــي حرمت علينـــا من أناس 
دمـــروا حياتنـــا كنـــا نحتضر في 
ســـابق األيـــام واآلن بـــدأت النبضات 

تتصاعد من جديد“.
وأطلقت في السعودية هيئة الترفيه، وهو 
مـــا ال يروق للكثيرين في الســـعودية يعملون 

جاهدين على التذكير بـ“عقاب الله“.

وبعد إطالق الهاشتاغ االثنني، نشطت على 
الفور حســـابات على تويتر للتشـــويش على 
احلفلة احتوى أغلب احلسابات اجلديدة فقط 
تغريدات تهاجـــم الفنان وهيئة الترفيه وتذكر 
بعقاب اآلخرة الذي ســـيحل على الســـعودية 

إضافة إلى أدعية على كل من له يد في األمر.
ومن بني احلســـابات املنتشـــرة حساب @

relax0912 الذي أطلق االثنني ولم يحتو ســـوى 
 abs_507@ تغريدة واحدة. واحتوى حساب
إلى حدود الثالثـــاء 13 تغريدة مهاجمة لهيئة 
الترفيـــه ضمـــن هاشتاغ#كاظم_الســـاهر_

في_السعودية.
واحلســـابات هي بوتات آلية تقوم بعملها 
عبر تدخل بشري محدود، أو بال تدخل بشري 
علـــى اإلطـــالق. ويعمـــل على نشـــر تغريدات 

جاهزة عبر حسابات كثيرة.
وأصبحـــت البوتـــات أداة لصياغة الرأي 
العام، فإعادة نشر تغريدة بعينها تستطيع أن 

توهم املغردين بأنها الرأي الغالب.
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ــــــي قريبا في الســــــعودية ما  القيصــــــر يغن
اســــــتوجب احتفــــــاالت مــــــن مغردين أكد 
أحدهــــــم ”أرضنا متعطشــــــة للموســــــيقى 
اجلميلة التي حرمت علينا من أناس دمروا 

حياتنا“.

} القاهــرة - أثار مقطع فيديـــو متداول عبر 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ظهـــرت فيه 
املغنية املصرية شيرين عبدالوهاب في إحدى 
حفالتها في لبنان تســـيء لنهـــر النيل غضبا 

واسعا. 
وكانـــت واحدة مـــن اجلمهـــور طلبت من 
شـــيرين أن تغني أغنية ”مشربتش من نيلها“، 
فمـــا كان منها إال الرد عليهـــا قائلة ”هيجيلك 

بلهارسيا“.
ولـــم تكتـــف املطربـــة املصرية بذلـــك، بل 
طالبتها بشـــرب مياه معدنية فرنسية الصنع 
بـــدال من ماء النيل، حينما قالت لها ”اشـــربي 

من مية إيفيان أحسن“.
تلك الكلمات تســـببت في هجوم كبير على 
املطربـــة مـــن قبل اجلمهـــور، الـــذي اعتبر أن 
كلمات شـــيرين عبدالوهاب تسيء إلى األغنية 
الوطنيـــة التي قدمتها قبل ســـنوات، كما تقلل 
مـــن مياه نهـــر النيل املصري ضمن هاشـــتاغ 
#بشرب_من_نيلها_ومش_هســـمع_

شيرين.
من جانبها اعتبرت الكاتبة رغدة السعيد:

واقترح بعضهم تســـمية الفنانة ”شـــيرين 
زالت“، بسبب زالتها الكثيرة. وعلق مغرد:

وكتبت مغردة:

ودافع مغرد عن شيرين مؤكدا:

في املقابل اعتبر آخر:

يذكر أنه في أرشـــيف شيرين أزمات كثيرة 
شـــهيرة، أشهرها أزمتها في الوسط الفني مع 

الفنان #عمرو_دياب.
وتســـببت كلمات الفنانة فـــي أزمة أخرى، 
الصيـــف املاضـــي، بعدما أخبـــرت اجلمهور 
التونســـي فـــي حفلتها في قرطـــاج أن ابنتها 
تذكر تونس باسم ”بقدونس“، وهو األمر الذي 
أغضب التونســـيني، واعتبـــروه مبثابة إهانة 

لبلدهم.

#كاظم_الساهر_في_السعودية.. هاشتاغ احتفالي بالقيصر

الح الفرح في األفق

} واشــنطن – عبرت منظمة ”فريدوم هاوس“ 
الثالثـــاء عن أن عددا متزايدا مـــن الدول بات 
يحـــذو حـــذو روســـيا والصـــني فـــي التدخل 
فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ورصد 
املعارضني علـــى اإلنترنت، فـــي تهديد خطير 

للدميقراطية.
وكشـــفت دراســـة حـــول حريـــة اإلنترنت 
أجرتها هـــذه املنظمة املدافعة عن احلقوق في 
65 بلدا، أن ثالثـــني حكومة تالعبت باإلنترنت 
في 2017 لتشويه املعلومات اإللكترونية، مقابل 

23 في العام املاضي.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان ”احلرية 
إلـــى أن عمليات التالعب هذه  على اإلنترنت“ 
شملت استخدام معلقني مأجورين ومتصيدين 
وحســـابات آلية (بوتـــس)، أو مواقع إعالمية 
التالعـــب  تكتيـــكات  أن  وأضـــاف  مزيفـــة. 
والتضليل اإللكتروني هـــذه لعبت دورا مهما 

في االنتخابات العام املاضي في 18 بلدا.
وقـــال رئيس املنظمة مايكل إبراموفيتز أن 
”اســـتخدام املعلقـــني املأجورين واحلســـابات 
اآللية السياسية لنشر دعاية إعالمية حكومية 
مت تطويره من قبل روســـيا والصني أوال، لكنه 

أصبح ظاهرة عاملية اآلن“.
ورأت ساجنا كيلي مديرة مشروع ”احلرية 
أن عمليـــات التالعـــب هذه  علـــى اإلنترنـــت“ 
يصعب رصدها في أغلب األحيان ”ومكافحتها 
أصعب من أنواع أخرى من الرقابة مثل حجب 
بعض املواقع اإللكترونية“. وأوضحت املنظمة 
أن 2017 كانت الســـنة الســـابعة على التوالي 

لتراجع احلرية على اإلنترنت.
واحتلت الصني للسنة الثالثة على التوالي 
رأس الئحـــة الـــدول التي تتالعـــب باإلنترنت 
بســـبب تعزيزها إجراءات الرقابة ومكافحتها 
اســـتخدام حســـابات مجهولة الهوية وسجن 

منشقني يعبرون عن آرائهم على اإلنترنت.
مـــن  ”جيـــش  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
في الفيلبني التي يســـتخدمها  الكمبيوترات“ 
يوميـــا  دوالرات  عشـــرة  يتلقـــون  أشـــخاص 
إلعطـــاء االنطبـــاع بوجود دعم عام لسياســـة 
القمع الوحشـــي لتهريب املخدرات. كما أشار 
إلـــى اســـتخدام تركيـــا حلوالـــى ســـتة آالف 
شخص لرصد معارضي احلكومة عل شبكات 

التواصل االجتماعي.
أما روســـيا املتهمة مبحاولة التأثير على 
االنتخابات في الواليات املتحدة وأوروبا، فقد 

عززت إجراءاتها ملراقبة اإلنترنت في البالد.
 وعبـــرت املنظمـــة عـــن قلقها مـــن القيود 
املتزايدة على الشـــبكات اخلاصة التي تسمح 
بااللتفـــاف علـــى الرقابـــة (في بـــي إن) التي 

فرضت في 14 بلدا حتى اآلن.
وأكـــد التقرير أن ”البيئـــة اإللكترونية في 
الواليات املتحـــدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن 
كان لهيمنة التضليل تأثير كبير“. وأضاف أن 
”الصحافيـــني الذين يعترضـــون على مواقف 
(الرئيـــس) دونالد ترامـــب واجهوا مضايقات 

إلكترونية فجة“.

الحسابات اآللية ظاهرة 

تتحكم فيها الحكومات

حلت الثالثاء الذكرى الخامسة إلطالق لعبة Candy Crush Saga الشهيرة ألول مرة على الهواتف الذكية، التي تمكنت 

من جذب الماليين من المســـتخدمين حول العالم. ووفقا ألرقام من شـــركة King المطورة للعبة، تم تحميل كاندي كراش 

2.73 مليار مرة في جميع أنحاء العالم، ولعب المستخدمون 1.1 تريليون جولة منذ إطالقها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
«شيرين زالت} تثير الجدل مجددا

مغرد سعودي: 

أرضنا متعطشة 

للموسيقى التي حرمت 

علينا من أناس 

دمروا حياتنا

[ غناء الفنان العراقي لفتة رمزية تقطع مع عقود التطرف والمغاالة
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شكرًا 
ألصحاب الوجه الواحد 

والقلب الواحد 
واملوقف الواحد.

من األكاذيب هي كون الصحوة بالغت 
في الغيرة على املرأة، الصحوة لديها 

غيرة على السلطة الذكورية فقط 
من يغار على املرأة لن يسمح بترك 
خمسينية حتت رحمة ولي مراهق.

َلم يولد اإلنَسان 
مخيرا بني لونه وأصله وصحته وغناه 

وفقره، فإذا لمَ حتترم اخللق أحترم 
اَخلالق.

سعادتِك في خمسة:
١- إكمال تعليمك ٢- استقاللك املادي

٣- اختيار شريك حياتك ٤- أن تكوني 
نفسك ٥- أن تصدقي أن كل ما سبق 

من أبسط حقوقك.

أفضل مسلسل في #ليبيا هو من إخراج 
السيد رئيس الدبلوماسية والذي يعلن 

في كل حلقة منه، أن دولة ما، يوما 
صغيرة ويوما كبيرة "ستعلن" عن 
إعادة فتح سفارتها في طرابلس.

القراءة ثم القراءة ثم القراءة، 
إذا أردت أن ترتِقي بنفسك،

وتقّوي شخصيتك، وتصنع سعادتك، 
وجتذب أعني من حتب، 

وتتميز عن غيرك، وتوسع مدارك عقلك.

"أصعب احلروب:
حرب اإلنسان ضد عاداته السيئة!"

املرأة في اخلطاب السلفي التقليدي 
هي "رمز السيطرة االجتماعية"، فمن 

ُيهيمن عليها؛ يثبت هيمنته على 
املجتمع. لهذا جتدهم ُيعاملون املرأة 
السعودية بطريقة متزمتة ومتحّكمة.

"االبتسامة"
هي الكلمة الوحيدة

التي تفهمهما جميع شعوب األرض.

يكفي إليران أن تعارض أو تستنكر 
شيئا حتى ُيتأكد من صوابه 

وإيجابياته. 
قناعة تثبتها التجارب. 

لم يهمها يوما مصلحة #لبنان.

يوسف الشاهد
رئيس احلكومة التونسية.

املوضة احلديثة: شيعة السبهان!
وهي "شتيمة" مقصودة خبيثة ماكرة

يصفون بها كل من يريد للعراق 
عالقات ودية متوازنة ومبنية 

على احترام السيادة.

تتتابعوا

@hanaramzy623 
مش_ _و _نيلها _من ب بشــــــر

هسمع_شــــــيرين، ٩٠ باملئة مــــــن الذين 
يكتبون في هذا الهاشــــــتاع ســــــافروا إلى 
بالد العالم وعاشــــــوا فيهــــــا والكثير منهم 
يحملون جنسيات أخرى لكنهم لم يهينوا 

بلدهم.

@WalaaMo91505375 
مش_ _و _نيلها _من ب بشــــــر

هسمع_شــــــيرين، هاشــــــتاغ تافه وصل 
ــــــاس يقيمون  إلى الترند وكله شــــــتائم. أن
احلــــــد على إنســــــانة تكلمت عن مشــــــكلة 
ببلدها على أســــــاس أنه ليس معروفا أن 

النيل ملوث.

@Boss7502 
مش_ _و _نيلها _من ب بشــــــر

وقــــــت  ســــــيأتي  هسمع_شــــــيرين، 
ــــــال قيمــــــة، والنجــــــاح  تكــــــون األمــــــوال ب
بال قيمة، وســــــيبقى حب الناس هو قيمة 

كل زمان.

@RaghdaaElSaeed1
”ممكن نفوت الهزار (املــــــزاح) التقيل مرة 
أو اتنني إمنــــــا ملا توصل إلهانة بلدك اللي 
عملتك وتغلطي فيها برة يبقى كفاية عليك 

كدة بجد“.

@EgyWolfren
ــــــت أحبك وأحترمك! ولكنك أســــــتنفدت  كن
رصيدك! من يهني وطنه ال يستحق احلب 
#بشرب_من_نيلها_ وطنه.  أبناء  من 

ومش_هسمع_شيرين.



} القدس - ال بد للمار في سوق ”الخواجات“، 
في البلـــدة القديمة للقدس المحتلة، أن يلتفت 
إلـــى دكان النّحـــاس محمـــد عبدالجـــواد (47 
عامـــا)، ليس لجمـــال معروضاته النحاســـّية 
القديمة فحســـب، وإنما لكونـــه أحد الدكاكين 
النـــادرة التـــي مازالت تفتـــح أبوابها في تلك 

السوق المهجورة.
ويعتبـــر عبدالجـــواد آخـــَر نّحـــاس فـــي 
مدينـــة القدس، فلم يبق فـــي المدينة أي محل 
آخـــر يختّص بصناعة األدوات النحاســـّية أو 

تبييضها سواه.
ورث عبدالجـــواد تلـــك الحرفة عـــن والده 
وجـــّده، وترّبى فـــي بيته في حارة الســـعدية 
وهو يراقبهمـــا يصنعان األدوات النحاســـية 

ويبيضانها، فتعلمها وأتقنها.
ويشـــير إلى أن أبـــواب أكثر من عشـــرين 
محـــال في الســـوق قـــد ُأغِلقت بعـــد انتفاضة 
األقصـــى عـــام 2000، بســـبب ضعـــف الحركة 
الشـــرائية، مضيفا ”لم يتبق ســـوى 6 محالت 

تفتح أبوابها في سوق الخواجات“.
ويقـــول عبدالجواد إنه يســـعى من خالل 
محله إلى إحياء الســـوق الخاوي من الزبائن، 
”بقائـــي هنـــا ال يعـــود ألســـباب الربـــح فقط، 
فصنعة النحاس ال تجلب الكثير من المال هذه 
األيـــام، لكني أحاول إنعـــاش آخر ما تبقى من 

إرث النحاسين في المدينة“.
وســـوق الخواجـــات يعـــود إلـــى العهـــد 
ويـــوازي  القـــدس،  مدينـــة  فـــي  المملوكـــي 
سوقين شـــهيرين هما سوق اللحامين وسوق 

العطاريـــن. وقـــد أطلـــق علـــى تلك األســـواق 
”الســـوق الثالثي“، فهي ثالثة ممرات متوازية 

في قلب البلدة القديمة.
نظرا  وأطلق اســـم ســـوق ”الخواجـــات“ 
لتجار األقمشة األجانب الذين كانوا يعرضون 

بضاعتهم في تلك السوق.
ويعاني ســـوق الخواجات كبقية أســـواق 
القدس من ضعف الحركة الشـــرائية، ويشـــعر 
الماّرون بالهدوء التام في أغلب ساعات اليوم، 
حيث يجلس أصحاب المحالت المتبقية على 

أبوابها دون عمل يذكر.
ومنـــذ 15 عاما، ورغـــم اندثار محالت 

النحاســـة، واختفاء قدور النحاس 
مـــن مطابـــخ أهـــل القـــدس، 

ورغـــم ضعف الطلب، قرر 
االلتفـــات  عبدالجـــواد 

إلـــى ”الصنعـــة التي 
كمـــا يقول،  بيـــده“ 
إرث  تمثل  والتـــي 

أبيـــه وجـــّده، 
فخصص وقته 

معارفه  لتوسيع 
مهاراته  وتطوير 

في حرفته.
دكانه  طرفـــي  وعلى 

فـــي ســـوق الخواجـــات 
يعرض عبدالجواد 
طوال  جمعـــه  مـــا 

قطع  من  الســـنوات  تلك 

نحاســـّية يصل عمر بعضها إلـــى مئتي عام، 
والشيشـــة  والمزهريات  والصحون  كاألواني 
الفحـــم  ومـــكاوي  والثريـــات  الهـــاون  ويـــد 

والصواني المستخدمة لتزيين الجدران.
ويحصـــل عبدالجواد علـــى تلك القطع من 
أســـواق الخردة ومحالت المقتنيات القديمة 
فـــي مختلف مـــدن فلســـطين، كمـــا أن بعض 
العائـــالت تأتي له بما ورثتـــه عن جّداتها من 
أدوات نحاســـّية، وتســـتبدلها بما فاضت به 

سوق األدوات المنزلية المستوردة.
ويقـــول عبدالجواد إنـــه ال يتعامل مع ما 
يصله من قطع نحاسية كمعاملة التاجر فقط، 
فـــال يحّب أن تأتيه القطعة ومن ثّم يبيعها في 
اليـــوم التالي، بل ُينشـــأ معهـــا عالقة تتعدى 

مساحة البيع والشراء.
ويشـــير إلى بعض معروضاته قائال ”هذه 
القطعة إيرانية مثال، وتلك لم أعرف مصدرها، 
فقضيت ما يقارب أســـبوعين أبحث عنها في 

اإلنترنت حتى عرفت أنها يابانية األصل“.
األدوات  اســـتخدام  اندثـــار  ظـــّل  وفـــي 
النحاســـية، فـــإّن عمل عبدالجـــواد اليوم 
األدوات  بعـــض  صناعـــة  فـــي  ينحصـــر 
للمطاعم، مثل قوالب الفالفل، قائال ”أغلب 
القوالب المستخدمة في تشكيل الفالفل 
في مطاعم القدس أقوم أنا بصناعتها، 
منها مثال ما يأتي على شـــكل رأس 

قلب أو نجمة أو وردة“.
ويضيف بفخـــر ”أقوم بتصليح 
أغلب سخانات القهوة أو السحلب 
الشـــعبية،  المقاهي  فـــي 
كمـــا أصنـــع ’األهلـــة‘ 
مـــآذن  تعتلـــي  التـــي 

المساجد“.
إلـــى  إضافـــة 
يجمـــع  ذلـــك، 
عبدالجواد مع 
النحاسة  حرفة 

حرفة تبييض النحاس، والتي ُعِرفت تاريخيا 
كمهنـــة منفصلـــة عـــن النحاســـة، وتتضمن 
تنظيـــف األواني النحاســـية وتغليفها بطبقة 

من القصدير لحمايتها من المواد السامة.
ويقوم عبدالجواد بتبييض بعض األدوات 
النحاسية التي مازالت مستخدمة حتى اليوم، 
كالقدور الكبيرة أو صحون دّق الحمص التي 
يستخدمها جاره في سوق الخواجات ”مطعم 

ادكيدك“ الشهير.
أما آخر انشـــغاالت عبدالجـــواد، وأقربها 
لقلبـــه، فهـــي النقـــش علـــى ألـــواح النحاس 
وصناعة اللوحات النحاســـية الفنية المكّونة 
باألســـاس مـــن عبـــارات مزخرفـــة، أو آيـــات 
قرانيـــة، والتـــي يجـــد فيهـــا شـــغفه وتوافق 

اهتمامه.
وبمـــا أنـــه الوحيـــد الصامـــد فـــي حرفة 
النحاسة في القدس، زار عبدالجواد دوال عدة 
لالســـتفادة مـــن تجاربها في مهنة النحاســـة 
وتعّلم أســـاليب جديدة، ومنهـــا الجزائر التي 
زارها مرتين والتقى بنحاسيها في قسنطينة، 
وذهـــب كذلك إلى إندونيســـيا، كمـــا أن موقع 

اليوتيوب ال يبخل عليه باألفكار الجديدة.
ويرى عبدالجواد أن المســـتقبل أمام هذه 
المهنـــة ليـــس مبشـــرا، وأنها في ”أنفاســـها 
األخيرة“ حســـب تعبيره، خاصة عند الحديث 

عن نقش اللوحات الفنية وأدوات الزينة.
ويقـــول عبدالجواد ”الحصول على المواد 
الخام مكلف جدا، فلوح النحاس الذي نحتاج 
للنقـــش عليـــه غـــال، وبالتالـــي ال نســـتطيع 

المنافسة أمام أسعار البضائع المستوردة“.
وال تغيـــب عـــن عبدالجواد اإلشـــارة إلى 
ضعـــف تقدير المهارة اليدويـــة، وميل الناس 
إلى البضائع االستهالكية منخفضة التكاليف.
ويواظب عبدالجواد علـــى فتح دكانه، وال 
ينسى اإلشارة إلى كون ذلك محاولة متواضعة 
إلحياء ســـوق الخواجات الذي أغلقت أغلبية 
محالتـــه. ويتســـع طموح عبدالجـــواد إلى أن 

ينتج تذكارا ممّيزا من النحاس يقتنيه السائح 
أو الزائـــر للقـــدس، ”من صميـــم القدس“ كما 

يقول، يحكي حكايتها، ويحمل رموزها.
ويقـــول ”عندمـــا تذهـــب إلى مصـــر مثال 
تشـــتري تـــذكارات من صنع مصـــري، تحاكي 
األهـــرام مثال، وهكذا في كّل الـــدول، فلماذا ال 
تكون لدينا في القدس تذكارات للسياح، تحمل 
رموز القدس وفلســـطين، مثل باب العامود أو 
بـــاب الخليل أو قبة الصخرة، وتكون كذلك من 

صنع أبنائها وداخل أسواقها؟“.
وكان للنحاســـين في القدس سوٌق خاّصة 
يشـــتركون فيهـــا مـــع الُمَبيضيـــن، وهـــم من 
يختصون بمهنة تبييض األدوات النحاســـية 

وتصليحها.
وبحســـب الباحث في تاريخ القدس بشير 
بركات، فقد ُأنِشـــئت تلك الســـوق فـــي العهد 
المملوكي في أحد مقاطع طريق باب السلسلة 
إلى الغرب من المســـجد األقصى، وامتّدت من 
مفترق حارة الّشـــرف إلى الغرب على مســـافة 

70 مترا.
ويضيف بركات أن تلك السوق انتقلت في 
أواخر العهد العثماني، تحديدا في العام 1860، 
إلـــى المقطع الشـــمالي من ســـوق اللّحامين، 
وســـط البلدة القديمة، إلـــى أن تحّولت غالبية 
دكاكينها إلى بيـــع المواد الغذائية أو التحف 

والجلود مع احتالل القدس عام 1967.
وفي كتابه ”المفّصل فـــي تاريخ القدس“، 
تحت عنوان ”القدس كما رأيتها في مطلع عام 
1947“، يمّر المؤرخ عارف العارف على ســـوق 
النحاســـين في ذلك الموقع الذي ذكره بركات، 
إلى الشمال من سوق اللحامين وإلى الجنوب 

من سوق خان الزيت.
ومـــن تاريـــخ الصناعـــات النحاســـية في 
القدس، يذكر بركات أن أبواب المصلى القبلي 
وأبـــواب مصلى قبـــة الصخرة في المســـجد 
األقصـــى كانت ُتغطـــى بألواح نحاســـية يتم 

تصنيعها في سوق النحاسين في القدس.

} دمشــق - تعتبر صناعة الســـجاد والبسط 
اليدوي من المهن اليدوية العريقة في سوريا 
وتمتد جذورها إلى اآلالف من الســـنين، وهي 
ليست حرفة عادية وإنما حرفة من حرف الفن 
واإلبداع ُيظهر فيها الُصّناع براعة رسوماتهم 
ونقوشـــاتهم المحليـــة التـــي تحاكـــي تاريخ 

وعراقة سوريا.
وبعد انـــدالع الثـــورة باتت هـــذه المهنة 
مهددة باالنقراض ألســـباب عدة منها؛ الحالة 
االقتصادية والفقـــر والعوز والنزوح وارتفاع 
تكاليف المعيشـــة وارتفاع نسبة البطالة وقلة 

فرص العمل التي أدت إلى التفات الســـوريين 
إلـــى تأميـــن قـــوت يومهـــم واالســـتغناء عن 

الكماليات.
وهاجـــرت هذه الحرفة مـــع أصحابها الى 
الدول المجـــاورة في لبنـــان واألردن وتركيا، 
حيـــث عمل بعض النســـاجين علـــى إحيائها 
لكســـب قوت عيشهم نظرا لشهرة هذا السجاد 

في مناطق الخليج خاصة.
وتقول الشابة شـــيرين من مدينة الالذقية 
”ورثـــت عـــن عائلتـــي مجموعة من الســـجاد 
والبسط اليدوية الصنع التي تباهيت بها أمام 

الجميع طالما أنهم يدركون أن من يمتلكها هو 
مـــن ذوي الحال الميســـور ماديا“، مضيفة أن 
هذه الحرفة واجهت قبل الحرب مشـــاكل عدة 
منها ظهور السجاد المشـــغول آليا والمعتبر 
أرخـــص ثمنـــا مـــن الســـجاد اليـــدوي الذي 
اقتصرت مبيعاته على الســـياح الوافدين على 
ســـوريا والمقتنين إياه لبالدهم كرمز تعريف 
لحضارة سوريا، كما واجهت هجران حرفييها 
المهـــرة، بعـــد أن صـــارت  ال تلبـــي حاجتهم 

ومتطلبات حياتهم اليومية. 
وأصبحت حرفة السجاد بعد اندالع الثورة 
مهددة باالنقراض بشكل نهائي لوال محاوالت 
بعـــض الالجئيـــن في الحفـــاظ عليهـــا، ففقر 
الشـــعب السوري جعله يختار ما هو ضروري 
لمتابعة ســـير الحياة ويتخلى عما هو كمالي 
بعد أن باتت أســـعار الســـجاد مرتفعة وغاب 
الســـياح الذين يمثلون الزبائـــن األكثر إقباال 
على شرائها  بسوريا لتردي األوضاع األمنية، 
هذا إضافة إلى تالشـــي ورشات صناعتها في 
األريـــاف والتي كانت مـــوردا اقتصاديا هاما 

لهم.
ويتميز الســـجاد والبسط السوري بجمال 
ألوانه وتنوع رســـوماته ونقوشـــاته وتقتنيه 
للزينـــة واالســـتعمال كافة طبقـــات المجتمع 
وكذلـــك ينـــال إعجاب واستحســـان الســـياح 

والزوار في سوريا.
صناعة الســـجاد تحتاج إلى مزاج وصبر 
خاصة وأن الرســـومات واألشـــكال الهندسية 
تتطلب دقة عالية لذلـــك صنفها البعض بأنها 
صناعة نســـائية، لكن لم يبـــق منهن إال العدد 
القليـــل يعملن بمجالها وداخـــل منازلهن على 
النول القديم. أم محمود الســـبعينية في معرة 
النعمـــان بريف إدلب والتي بقيـــت تعمل بها 

ألطول فترة مقتنعة أنه ال يوجد ســـجاد ممتاز 
بعد الســـجاد اليدوي، وباألخص أن يد المرأة 
الســـورية هي من أنجزت تلـــك الحرفة األثرية 

العريقة.
وأشـــارت ورود إبراهيم الباحثة في مجال 

اآلثـــار إلى ان نتائـــج البحوث األثرية 
تشـــير إلـــى أن الســـوريين عرفـــوا 

النســـيج منذ بدء الحضارة، مبينة 
أنه تم اكتشاف حصيرة قديمة في 
التنقيبات األثرية ما يدل على أن 
األموات في الحضارة السورية 
القديمة كانوا يكفنون بالكتان 

المنسوج.
الحرفـــة  هـــذه  إحيـــاء 
يشـــعل  اللجوء  بـــالد  في 
شـــمعة أمل فـــي بقائها 
ويجـــب  واســـتمرارها، 

علـــى منظمـــات المجتمع 
المهنة  بهـــذه  االهتمـــام  المدنـــي 

العريقـــة وفتـــح دورات تدريبيـــة لتعليمها 
وخاصة للنساء والفتيات للمحافظة على مهنة 
اآلباء واألجـــداد، وتمكين العائالت المحتاجة 
من خالل مســـاعدتها لفتح ورشـــات صغيرة 
لإلنتاج بعد تدريبها وتأهيلها والمساعدة في 

تصريف منتجاتها.
قاســـم الـــذي امتهنـــت عائلتـــه صناعـــة 
الســـجاد منذ حوالي خمسة قرون فتح ورشة 
لـــه في مدينـــة عنتاب التركية، محـــاوال تلبية 
جميع الطلبات التي تأتيه ويقول إنه ”ســـعيد 
بما يقوم به من عمل إحياء للتراث واستمرارا 

لحرفة اآلباء واألجداد“.
وفـــي مخيم أديامـــان لالجئين فـــي تركيا 
تعيش قلة من النســـاء اعتمدن على أنفســـهن 

في كسب عيشـــهن من خالل صناعة السجاد.
وتقـــول روال قاســـم التي فرت مـــن القتال في 
بلدها،  ”ترغب النســـاء فـــي العمل هنا حتى 
يبتعـــدن عـــن التفكير بســـوريا علـــى الدوام، 
ويحاولـــن نســـيان األوقـــات العصيبـــة التي 

واجهنها هناك“.
هــــذا  قائلــــة ”يســــاعدنا  وتوضــــح روال 
العمــــل في نســــيان مــــا أصابنا من 
صدمــــات نفســــية، كفقدان 
األهــــل، أو يحملنــــا 
علــــى أن نتوقف عن 
الدوام  علــــى  التفكير 
في األطفال الباقين في 
أن  الممكن  من  ســــوريا. 

تخفف هذه الدورة عنا“.
الســــجاجيد  وُتصنــــع 
وفقــــا لتصميمــــات تقليدية 
تقــــول وردة عنها إنها معقدة 
”الجــــزء األصعــــب مــــن هــــذا 
العمــــل هــــو مضاهاة الســــجاد 
أشــــياء  فهناك  تمامــــا.  بالرســــم 

في  هذه المهنة يصعــــب تعلمها نظرا كثيرة 
لعدم سهولتها مثل وضع الخيط في الموضع 
الصحيــــح الــــذي ينبغــــي لنــــا أن نتعلمه. ما 

أصعب هذا التحدي“.
ويعمل علي المطر (35 عاما)، الذي لجأ إلى 
تركيا هربا من الحرب، في مهنة نسج السجاد 
داخل غرفة صغيرة بمنزله، مستخدما زخارف 

عربية وعثمانية.
وقال إنه مازال حريصا على مزاولة مهنته 
بعد اللجوء، كي ال يحتاج إلى مســــاعدة أحد، 
موضحا أنه عانى لفترة طويلة بحثا عن عمل 

يمّكنه من تلبية احتياجات أسرته.

األربعاء 2017/11/15 - السنة 40 العدد 2010813

صناعة الســـجاد اليدوي في ســـوريا كغيرها من الحرف األخرى تعاني من ســـوء التســـويق وكثرة 

السجاد اآللي وهجر الحرفيين الذين غادروا البالد هربا من لظى الحرب.

آخـــر نحـــاس في القدس يحاول جاهدا أن يحيي حرفة أجداده من خالل جمع قطع نحاســـية نادرة 

ونقش بعض التحف وصناعة بعض القوالب التي تحتاجها المطاعم.

ملاذا متوت احلرف التي نقشــــــت هوية شعب ســــــنني طويلة؟ سؤال يتكرر مع كل حرفة 
ــــــة قدمية تلفظ أنفاســــــها األخيرة دون أن ينتبه إليها إال القليلون رغم أن شــــــعوبا  تراثي
ــــــدة حترص على تراثها الذي تتميز به، وفــــــي الوطن العربي متوت احلرف اليدوية  عدي
ــــــراث والهوية، وحرفة  واحــــــدة بعد أخرى دون اهتمام من الســــــلطات املعنية بحفظ الت
النحاس واحدة من احلرف التي يطويها النســــــيان في البلدان العربية كما في القدس 

أين يدافع أبوجواد عنها دون أن يتعلمها منه أحد.

آخر النحاسني في القدس ينفخ في حرفة تحتضر

السجاد السوري يحترق بنار الحرب

[ دكان وحيد في سوق الخواجات يطرق النحاس بخجل  [ األواني المستوردة منخفضة األسعار تغزو البيوت المقدسية

تحقيق

السجاد السوري 

جمال في األلوان 

وتنوع في الرسومات 

والنقوشات يصلح للزينة 

واالستعمال لكافة 

طبقات المجتمع

متحف بال زبائن

الالجئون يحفظون المهنة من االندثار

فن النقش بين أصابع رجل واحد

ي
ويعاني ســـوق الخواجات كبقية أســـواق 
القدس من ضعف الحركة الشـــرائية، ويشـــعر 
الماّرون بالهدوء التام في أغلب ساعات اليوم، 
حيث يجلس أصحاب المحالت المتبقية على 

أبوابها دون عمل يذكر.
عاما، ورغـــم اندثار محالت ومنـــذ 15

النحاســـة، واختفاء قدور النحاس 
مـــن مطابـــخ أهـــل القـــدس، 
ورغـــم ضعف الطلب، قرر
االلتفـــات  عبدالجـــواد 

إلـــى ”الصنعـــة التي 
كمـــا يقول، بيـــده“
إرث تمثل  والتـــي 

أبيـــه وجـــّده، 
ي

فخصص وقته 
معارفه  لتوسيع 
مهاراته وتطوير 

في حرفته.
دكانه  وعلى طرفـــي

فـــي ســـوق الخواجـــات 
يعرض عبدالجواد 
طوال  جمعـــه  مـــا 

قطع  من  الســـنوات  تلك 

ي
مساحة البيع والشراء.

ويشـــير إلى بعض معروضاته قائال ”هذه
القطعة إيرانية مثال، وتلك لم أعرف مصدرها، 
فقضيت ما يقارب أســـبوعين أبحث عنها في 

عرفت أنها يابانية األصل“. اإلنترنت حتى
األدوات  اســـتخدام  اندثـــار  ظـــّل  وفـــي 

ي ب ي ه ر ى ر

النحاســـية، فـــإّن عمل عبدالجـــواد اليوم 
م ي

األدوات  بعـــض  صناعـــة  فـــي  ينحصـــر 
”أغلب  للمطاعم، مثل قوالب الفالفل، قائال
القوالب المستخدمة في تشكيل الفالفل 
في مطاعم القدس أقوم أنا بصناعتها، 
منها مثال ما يأتي على شـــكل رأس 

قلب أو نجمة أو وردة“.
ويضيف بفخـــر ”أقوم بتصليح 
أغلب سخانات القهوة أو السحلب 
الشـــعبية،  المقاهي  فـــي 
’األهلـــة‘  كمـــا أصنـــع
مـــآذن  تعتلـــي  التـــي 

المساجد“.
إلـــى  إضافـــة
يجمـــع  ذلـــك، 
عبدالجواد مع 
النحاسة  حرفة 

اهتمامه.
وبمـــا أنـــ
النحاسة في ا
لالســـتفادة م
وتعّلم أســـالي
زارها مرتين و
وذهـــب كذلك
اليوتيوب ال ي
ويرى عبد
المهنـــة ليـــس
حسـ األخيرة“
عن نقش اللوح
ويقـــول ع
الخام مكلف ج
للنقـــش عليـــ
المنافسة أمام
وال تغيـــب
ضعـــف تقدير
إلى البضائع
ويواظب ع
ينسى اإلشارة
إلحياء ســـوق
محالتـــه. ويت



نهى الصراف

} بالطبـــع، الجميـــع يخطئ والجميـــع ُيرتكب 
بحقه أخطاء من قبل اآلخرين، فيما ترشدنا لغة 
في كل مناسبة  االعتذار التلفظ بكلمة ”آســـف“ 
مهما كانـــت طبيعـــة الخطأ، كلمـــات االعتذار 
تدربنـــا على أن نرددهـــا منذ نعومـــة أظفارنا 
ومـــع تعلمنـــا للـــكالم، لكننـــا لم نتعلـــم معها 
لغة الغفـــران، كيف نغفر ذنبـــًا أو خطًأ ارتكبه 
اآلخرون في حقنا وسبب لنا جروحًا عميقة، أو 

غير في حياتنا ومصائرنا.
فـــي مقالها األخير في مجلـــة ”علم النفس“ 
األميركيـــة، تؤكد الدكتورة ســـامانثا بوردمان؛ 
أســـتاذة الطب النفســـي الســـريري، فـــي كلية 
طـــب وايل كورنيل، تؤكـــد على أهمية موضوع 
الغفـــران وتأثيـــره علـــى صحتنـــا النفســـية 

والجسدية.

وترى بأن الغفران موضوع أكثر تعقيدًا مما 
قد نعتقد، الغفران في قاموس اللغة يعني إعفاء 
كّلـــي أو جزئي من عقوبة زمنيـــة جّراء اقتراف 
خطأ أو ذنب ما، التخلي عن حقنا في االستياء 
والمطالبـــة بالتعويض عّما تكبده اآلخر بحقنا 

من آالم وجروح نفسية، قد ال تلتئم.
أمـــا الدراســـات العلميـــة التـــي تناولـــت 
موضـــوع الغفران، فهي أقل تعقيدًا من تعريفه؛ 
إذ أنهـــا تســـلط الضوء علـــى فوائـــد الغفران 
على الصحة النفســـية لألفراد، فيما أن فوائده 
للصحة الجســـدية ال تعّد وأهمها إســـهامه في 
خفـــض ضغـــط الـــدم والكوليســـترول، وكذلك 
إنخفاض الكورتيـــزول (اإلجهاد الكيميائي في 
أدمغتنا)، وتقليل احتماالت اإلصابة باألمراض 
القلبية وأمراض األوعية الدموية، كما يســـهم 
فـــي انخفاض معدل الوفيـــات! الغفران، مرّكب 

ســـحري يمكنـــه أن يدعم بقـــوة نظـــام مناعة 
أجسادنا.

في مـــا يتعلق بالحيـــاة النفســـية، يرتبط 
الغفـــران بالتصالح مع النفـــس وحياة خالية 
من الضغـــوط النفســـية والتوتـــر، بالعالقات 
االجتماعيـــة الناجحة، العالقات العاطفية التي 

يطول دوامها والزيجات الناجحة أيضًا.
أما في المجـــال الروحي، فيخبرنا الدكتور 
جورج فيالنت؛ أســـتاذ علـــم النفس في جامعة 
هارفـــارد األميركيـــة واختصاصـــي علم نفس 
النمـــو، بأن الغفران نهاية لدورة حياة ســـلبية 
تمنحنا الفرصة لتطوير شـــخصياتنا والشفاء 
مـــن أمراضها، حيـــث يصفها بكونهـــا تجربة 
تحويلية (فجأة، يتم تحويـــل رغبتنا باالنتقام 
من اآلخر في استجابة متبادلة تبدو بال نهاية، 
واستبدالها بخيار التسامح والسالم النفسي)، 
وهذا من شأنه أن يغلق دائرة الصراع واجترار 
الخالفات والوصـــول بالعالقات إلى مكان آمن 

ومسالم.
مـــن ناحيـــة أخرى، يبـــدو أن للغفـــران من 
وجهة نظـــر فيالنت، شـــروطا وظروفا خاصة؛ 
فالغفران ال يأتي تنفيذا لطلب أو رغبة من أحد 
كمـــا أنه ال يأتي باإلكراه، وهو بالطبع ال يتعلق 
بتقّبل االعتذار من الشخص المخطئ وأيضًا ال 

يعني الصفح عن مجرم وقاتل مثًال.
األهـــم من ذلك، فـــإن الغفران والنســـيان ال 
يلتقيـــان بالضرورة وهذا علـــى عكس المفهوم 
الشـــائع الذي يرى في النسيان كشرط وارد بل 
واجـــب لحدوث الغفران، فالغفـــران قد ال يعني 

بالضرورة نسيان ما حدث.
ويؤكد فيالنـــت على أن الوقت عامل آخر ال 
يقـــل أهمية في هذا المفهوم؛ فنحن نحتاج إلى 
وقـــت قد يطول كثيرًا حتـــى نتمّكن من أن نغفر 

وأن نسامح اآلخرين.
يبحث الكثير من الناس، خاصة من الطرف 
الـــذي ينتظر من اآلخريـــن أن يعفوا عنهم، عن 
وصفة ســـحرية للغفران، طريقة ما تجعله أمر 
يسهل تطبيقه وااللتزام بخطواته كطريق سهلة 
مرسومة مسبقًا، إال أن األمر ليس كذلك بطبيعة 
الحال؛ فالغفران أمر شـــخصي وذاتي إلى حد 
كبير تختلف صيغته وشكله باختالف الظروف 

واألشخاص، فيما تشـــير بعض الدراسات في 
هـــذا اإلطار إلى أن العفو والتســـامح مرتبطان 

بطبيعة التعاطف الذاتي لألفراد.
ووفقًا لفيالنت، فإن القـــدرة على التعاطف 
وتصّور مســـتقبل بديل للعالقـــة بين الطرفين 
ضروري جدًا لجعل التســـامح أمـــر ممكن. في 
نهاية المطاف، الغفران يعني مغادرة الماضي 

والتوجه إلى المستقبل.
ترى سونجا  في كتابها ”طريق الســـعادة“ 
ليوبوميرسكي بأن أهمية التعاطف والتسامح 
مـــع اآلخرين تكمن في تذكر األوقات الســـعيدة 
التـــي مرت فـــي عالقاتنـــا مع اآلخريـــن، حتى 
وإن كانـــت قصيرة أو محـــدودة، أي موقف أو 
كلمـــة من الماضي يمكنهـــا أن تزيل عن أعيننا 

الغشاوة ومن أنفســـنا، الرغبة في االنتقام من 
اآلخر ورد الصاع صاعين.

ويرى البعض من الناس في التسامح نوعا 
من الضعف واالنكسار، وهو قد يكون صحيحًا 
إلى حـــد ما، لكن االنكســـار يكون فـــي األغلب 
بســـبب الخطأ والظلم الذي وقع على الشخص 
المعني، يحتـــاج معه في العادة وقت قد يطول 
من الصمت والتفكير ووزن األمور واســـتعادة 

األسباب وظروف اإلساءة التي تعّرض لها.
محاولـــة الغفران والتســـامح، ربمـــا تبدأ 
بخطوة صغيرة تواجهها البعض من العراقيل 
وأولهـــا التردد فـــي اتخاذ القـــرار فهي تحدث 
فـــي داخلنـــا في المرتبـــة األولـــى وتحتدم مع 
شـــعور بجرح الكرامة، لكنها إن تجاوزت هذه 

المعرقالت فبإمكانهـــا أن تطّهر الروح من ثقل 
اإلحساس بالظلم، إنها نوع من الحرية، الحرية 
في امتالك زمام نفسك مرة أخرى ومن االلتفات 
خلفـــك، الماضي الذي خذلك وســـبب لك جرحًا 

ظننته لن يندمل.
وتؤكد ســـانجا بأن التســـامح سيصّب في 
هدف أهـــم من اآلخـــر وأهم أيضًا مـــن طبيعة 
عالقتنـــا به؛ ســـيصّب في نظرتنا عن أنفســـنا 
وشـــعورنا بالرضا عنها، هذا االعتداد بالذات 
وتحســـس قوتهـــا وصبرها وبأننـــا نمتلك أن 
نعفو وأن نغفر ونتســـامى على مشـــاعر الحقد 

والغضب، هو الذي يحقق سالمنا النفسي.
الغفران ال يمكنه أن يغّير الماضي بالطبع، 

لكنه يمكن أن يحدد معالم المستقبل.
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وجد باحثون أميركيون أن تناول وجبة تحتوي على الفطر بانتظام من شأنه أن يساعد في مكافحة الشيخوخة، إذ يحتوي الفطر على 

نسب مرتفعة من أهم مركبني من املواد املضادة لألكسدة، وهما إرغوثيونني وغلوتاثيون.

الغفران والنســــــيان؛ كلمتان كثيرًا ما ســــــمعناهما من أناس مقربني أو غرباء، وكثيرًا ما 
ــــــان كلما اقتربتا في  ــــــاس آخرين من دون أن نعي بأنهما كلمت رددناهما على مســــــامع أن
املظهر كلما تنافرتا في املعنى العميق؛ املعنى الذي يؤكد بأن النسيان ليس بالضرورة أن 

يعني الغفران كما أن الغفران ال ميكن أن يعبد الدرب للنسيان.

[ نحتاج إلى وقت لنتمكن من أن نغفر ونسامح اآلخرين  [ الغفران ال يغير الماضي لكنه يمكن أن يحدد معالم المستقبل
الغفران مركب سحري يدعم مناعة اإلنسان

الغفران نهاية لدورة حياة سلبية

يوسف محادي

} تعتبـــر الصناعات التقليدية في املغرب إرثا 
حضاريا يؤرخ للســـنني واحلقب التي مر بها 
هـــذا البلد األفريقي املطل علـــى أوروبا، ولذلك 
يعمل املسؤولون عن قطاع الصناعة التقليدية 
فيه على إيالئها ما تستحقه من صون وعناية، 
والعمـــل علـــى تشـــجيع الصّنـــاع التقليديني 
على اإلبداع واالبتـــكار، وتخصيص احلكومة 
للحاذقني منهم جوائز تشـــجيع في املناسبات 
واملهرجانـــات الوطنية الدوليـــة التي تقام في 

املغرب وخارجه.

وتشـــجيعا للقطاع الصناعي التقليدي في 
املغـــرب، قامت جميلـــة املصلي كاتبـــة الدولة 
واالقتصـــاد  التقليديـــة  بالصناعـــة  املكلفـــة 
االجتماعي، في آخر األســـبوع املاضي، بزيارة 
تفقديـــة ألكادمييـــة محمـــد الســـادس للفنون 
التقليدية، التابعة ملؤسســـة مســـجد احلســـن 
الثانـــي بالدار البيضاء، الزيارة التي وصفتها 
املصلي بأنهـــا تؤكد للرأي العام أن األكادميية 
تعتبـــر من املجاالت التعليمية املفتوحة للخلق 

واإلبداع الفني التقليدي في اململكة املغربية.
وأضافت املصلي في تصريـــح لـ“العرب“، 
بـــأن األكادمييـــة تعـــّد فضاء فنيا فـــي املغرب 
ملزاولة عدد من احلـــرف واملهن التقليدية التي 
يلّقنهـــا معلمون ومعلمات محترفون للشـــباب 
املتعطش للحفاظ علـــى إرث أجداده الفنانني، 
الذين أّثـــروا إيجابيا فـــي حضارتهم املغربية 
وبنـــوا معاملهـــا اخلالـــدة فـــي شـــتى ضروب 
احلـــرف التقليدية من نســـيج وجنارة ونقش 
وفسيفســـاء، وغيرها، لدرجة أن الشباب الذين 
ينهلون من معني الفنون التقليدية باألكادميية 

يزاولون حرفهم الفنية بحب واقتناع.
وأشادت الوزيرة مبيول الطلبة والطالبات 
إلى تعلم املهـــن التقليدية التي يجد في اقتناء 
منتجاتهـــم الســـياح العرب وغيرهـــم، الكثير 
من الرســـائل الفنيـــة التراثية التـــي تعّبر عن 
املكّونـــات الثقافية لبالد جبـــال األطلس التي 

ينتشـــر في أقاليمها عـــدد كبير مـــن الفنانني 
العاملني في مجال الصناعـــات التقليدية ذات 
القاعـــدة الصناعية اخلشـــبية أو املعدنية، أو 
والطينيـــة، وكلها صناعـــات تنال  احلجريـــة 
دائما إعجـــاب الزائرين الذيـــن يحملون منها 

شيئا جميال؛ يتذكرون به املغرب.
أصبح التكوين مهما جدا لتأهيل الشـــباب 
فـــي هذا املجال االســـتراتيجي واحليوي، بكل 
أبعاده احلضارية والثقافية والهوياتية، تعّلق 
املصلي، مشـــيرة إلى أن القطاع يشتغل اليوم 
على مشـــروع يهـــّم توفير الشـــروط القانونية 
واإلجرائيـــة للمتخّرجني مـــن معاهد الصناعة 
التقليديـــة للتخـــرج بدبلوم تقنـــي متخصص 

ميكنهم من االلتحاق باألكادميية.
وأشـــارت إلى الدور احملـــوري املهم الذي 
تضطلـــع به أكادميية محمد الســـادس للفنون 
التقليديـــة بالـــدار البيضـــاء، واصفـــة إياها 
باملؤسســـة ذات الـــدور الكبير على مســـتوى 
التكويـــن واحلفـــاظ علـــى املنتـــوج احلرفـــي 
التقليـــدي الوطنـــي، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

بالتكوين في امليدان املقاوالتي.
وأشـــادت املســـؤولة املغربيـــة باإلمكانات 
املخصصـــة لألكادمييـــة، ســـواء للتأطيـــر أو 
للتجهيـــز، ممـــا يجعلهـــا أكادمييـــة متميـــزة 
على املســـتويني الوطني والدولـــي، ويؤهلها 

للمســـاهمة بقوة فـــي احملافظة علـــى احلرف 
التقليديـــة، وفق مقاربة تقـــوم على اجلمع بني 
احلفـــاظ على ذاكـــرة هذه احلـــرف وحمايتها 
وضمـــان اســـتمرارها، وبـــني تخريـــج أجيال 
جديدة من املعلمني جتمع بني املهارات احلرفية 
والقـــدرات املعرفيـــة والعلمية التـــي تؤهلها 

لإلبداع واالبتكار في مجال تخصصها.
ومـــن جهته أكد محمد الثالثي، اإلســـكافي 
مطّوع اجللود لصناعة النعال واألحذية، صانع 
أكبـــر نعل وعرضـــه ضمن فعاليـــات مهرجان 
أن  أكادير للصناعة التقليديـــة، أكد لـ“العرب“ 
الصناعـــة التقليدية رافد مـــن روافد االقتصاد 
املغربي مبـــا تقدمه من حتف جميلة في ميدان 
اللباس واألثاث، وأنها صناعة لعبت أكادميية 
محمد الســـادس للفنـــون التقليدية دورا كبيرا 

في تطويرها.
وأفـــاد الثالثي أن الصناعـــة التقليدية في 
بلـــده، املغرب، تعتبر من بـــني الصناعات التي 
يعيـــش منها عدد كبير من األســـر املغربية في 
مدن فاس ومراكـــش ومكناس والصويرة، كما 
أنهـــا صناعـــة مـــدّرة للدخل ومكافحـــة للفقر، 
مستشـــهدا بقول جـــده ”الصنعـــة إذا لم ُتغن 
صاحبها سترته“، وهي حكمة تؤكد ما للصناعة 
التقليدية من دور كبير في احلفاظ على ”كرامة 

صاحبها“، يعلق الصانع التقليدي.

أسرة

أكاديمية حرف مغربية تشجع على العمل في املنازل

} أرجوكم أال تبكوا وتتباكو على أوطانكم 
التي ضاعت فأوطاننا إن لم تكن بخير 

فإنها ستكون حتما بخير.. وليس كل ما 
تتذكرونه عن الوطن هو أفضل وأحلى 

مما هو عليه اآلن.. فدائما ثمة شيء جديد 
أفضل يحدث وسيحدث.. حتى وإن تغّيرت 

المفاهيم واألفكار والقيم والمعتقدات.. 
حتى وإن اختلفت الرؤى.. واختلف اإلنسان 

تغّير.. ال تبكوا وتتشاكوا على شتاتكم.. 
فثمة شيء رائع في هذا الشتات.. إننا أينما 
وّلينا وجوهنا سنلتقي بمن هم أهلنا.. ولذا 
فقد أصبح لنا بفضل الشتات في كل أرض 

وطن!.. فاألحبة وطن.. والصحاب وطن.. 
والفرح وطن.. والحب وطن.. فأرجوكم 

أرجوكم ال تطيلوا البكاء على الوطن.
أقول كل هذا إذ أجد ثمة دائما من يضع 

في صفحات التواصل االجتماعي صورا 
قديمة باألسود واألبيض أو بألوان باهتة 

حائلة وقد صاحبتها عبارات من مثل: ”صور 
من الزمن الجميل“!.. لتنهال عليها اإلبهامات 
المرفوعة وقلوب اإلعجاب ووجوه التعجب.. 

متبوعة بتعليقات من رثاء وحسرات طوال 
ثقال.. وكأن األغلبية الساحقة من البشر 

متفقون على أن الماضي كان عصرا ذهبيا لن 
يأتي الزمان بمثله من جديد!

وتنداح التفاصيل وتختلط األحاسيس 
ما بين الحنين إلى الماضي والحنين إلى 
الوطن.. وتغيب الفوارق بين ”الحنيَنين“ 
لتغدو المشاعر المختلطة شعارا يرفعه 

الجميع يمّجد بها طفولة مدرسة أو شبابا 
غابرا بعيدا.. ويبكي وطنه ال لشيء سوى أنه 

لم يعد في واقعه يشبه ذاكرته عن الوطن!
وتضيع الحقيقة التي تتكشف عند أول 

جدل موضوعي.. ليهّب ألف مدافع غيور عن 
”أرضه“ و“مائه“ وعن ”ماضيه الجميل“.. 

فيفّند كل رأي معاكس أو مشاكس أو حتى 
متسائل.. وكأنه يردأ بذلك تهمة باطلة 

تمسه وتمس تاريخه الوطني األصيل!!.. 
وكأن مقياس الوطنية أصبح منوطا بمدى 

البكاء والتحّسر.. وبكّم النوستالجيا التي 
اختلطت بالفقد واالفتقاد والغربة.. وارتبكت 

مفاهيمها وأعراضها وطرق العالج منها.. 
على الرغم من أن الماضي قد يبدو أفضل 

من الحاضر أو من اآلتي ال لشيء سوى ألننا 
عرفناه وألفناه وخبرناه حتى أصبح جزءا 
من ذاكرتنا وتكويننا النفسي والداخلي.. 
واإلنسان مّيال بطبعه إلى حب ما يعرفه 

وليس ما ال يعرفه.. والمجهول هنا مخيف.. 
واالختالف والتغيير الذي قد يكون أسوأ أو 
أحسن إنما يبدو سيئا ألنه يضمر الكثير من 

التوجس كونه مختلفا مجهوال!

وإّال فكيف يمكن للماضي أن يكون زمنا 
جميال مثال وهو غارق في الحروب؟.. كيف 

للماضي أن يكون أحلى من اآلن وقد كّنا 
نرزح تحت ظل دكتاتوريات مميتة؟.. كيف 

يمكن للماضي أن يكون زمنا جميال وهو أقل 
تطورا بكثير؟.. كيف له أن يكون أجمل من 

اليوم وقد كانت أقصى ُمتعنا مثال تتلخص 
في كتاب جديد أو برنامج تلفزيوني أو فيلم 

جديد؟.. أليس عالمنا اليوم أكبر وأوسع 
وأكثر حرية؟

قد ال يكون إنسان اليوم شديد الشبه بمن 
كان باألمس.. لكنه في النهاية ابن عصره.. 

له من اإليجابيات والسلبيات ما يتماشى مع 
عالمه ومعطياته.. وقد ال يكون وطن اليوم 

شبيها بوطن األمس الذي عشنا تفاصيله عن 
كثب فعشقناها.. لكنه في النهاية وطن يضم 

أرضا ونخال وشعبا يحب الحياة ويحب 
وطنه.. وأظنه سوف يطيل عليه البكاء مثلنا 

ربما.. ولكن بعد حين!

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

أمراض الحنني

أهميـــة التعاطـــف والتســـامح مـــع 
اآلخريـــن تكمن في تذكـــر األوقات 
الســـعيدة التي مرت فـــي عالقاتنا، 

حتى وإن كانت قصيرة

◄

جميلة المصلي:
السياح يجدون في المهن 

التقليدية رسائل فنية من 
التراث المغربي

أكاديمية محمد السادس للفنون التقليدية تحافظ على التراث

كيف للماضي أن يكون زمنا جميال 
وهو غارق في الحروب؟ كيف 

للماضي أن يكون أحلى من اآلن وقد 
كنا نرزح تحت ظل دكتاتوريات؟

ّ
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رياضة
البحرين تدرك نهائيات كأس آسيا 2019األهلي المصري ينشد تجاوز أحزانه األفريقية

اتحاد آسيا يلغي عقوبة الفيصلي األردني يحل األهلي حامـــل اللقب ضيفا  } القاهــرة – 
علـــى اإلنتـــاج احلربـــي اخلميس فـــي املرحلة 
التاســـعة من الدوري املصري لكرة القدم بحثا 
عن فوز محلي يخرجه مـــن أحزانه القارية بعد 
فشـــله في إحـــراز لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا. 
وطالـــب املديـــر الفنـــي لألهلي حســـام البدري 
العبيه خالل اجتماع معهم بتقدمي مستوى جيد 
في الفترة املقبلة في إطار املنافسة على اللقبني 

احملليني: الدوري والكأس.
وحـــث البـــدري الالعبني علـــى التفاني في 
ســـبيل بلوغ األهداف املوضوعـــة بعد أن أفلت 
منهم لقب دوري أبطال أفريقيا باخلســـارة أمام 
الـــوداد البيضـــاوي املغربـــي (1-2 في مجموع 
مباراتي الدور النهائـــي). وأكد املدرب لالعبيه 
أنـــه لن يرضـــى بديال عـــن الفـــوز بالبطولتني 
احملليتني لتعويض مـــا فاتهم قاريا، معتبرا أن 
اجلمع بني اللقبني ”ســـيعوض“ جمهور النادي 
عـــن اللقب األفريقي. واعتبـــر البدري أن الفترة 
املقبلة ”مهمة للغاية في مشـــوار الفريق خاصة 
وأنه ســـيخوض أكثر من 10 مباريـــات متتالية 
في الدوري والـــكأس“، مطالبا العبيه بضرورة 
التركيز من أجل الفـــوز في جميع املباريات من 
أجل اعتالء قمة الدوري ومواصلة املنافسة على 
لقب الكأس. ويحتل األهلي املركز الرابع عشـــر 

برصيـــد 7 نقاط من ثـــالث مباريات لعبها حتى 
اآلن بسبب انشغاله باملســـابقة األفريقية، فيما 
يتصدر اإلســـماعيلي الترتيب وله 17 نقطة من 

7 مباريات.
في املقابل، ســـيحاول مختار مختار إخراج 
االنتاج من تقوقعه ووضع حد لسلسلة النتائج 
الســـلبية، آخرها اخلسارة أمام األسيوطى 3-1 
في املرحلة الســـابقة. وشدد مختار أمام العبيه 
قائال ”ســـنواجه حامـــل اللقـــب، ولدينا فرصة 
يجب اســـتغاللها لتحقيق نتيجة إيجابية على 

األقل لالبتعاد عن منطقة اخلطر“.
ويلعـــب األربعاء الداخلية مع األســـيوطي، 
وإنبـــي مع االحتـــاد الســـكندري، ووادي دجلة 
مع مصر املقاصة. وتبـــرز مباراة اخلميس بني 
اإلسماعيلي ومضيفه طنطا السادس (11 نقطة) 
حيـــث ســـيحاول األول احملافظة أســـبوعا آخر 
على األقل علـــى موقعه في الصدارة، خصوصا 
أن ختام املرحلة الســـبت يشـــهد مبـــاراة قوية 
بني مطـــارده املصري البورســـعيدي (16 من 8) 
واملقاولـــون العرب الرابع (15 مـــن 7) قد تؤدي 

نتيجتها إلى تغيير كبير في الترتيب.
واعتبر املدير الفني للمصري حســـام حسن 
أن الفوز على املقاولون ”يعادل ست نقاط خاصة 
أن األخيـــر ينافس بقـــوة على املربـــع الذهبي، 

إضافة إلى أن الفوز ســـيمنحنا أفضلية تصدر 
املسابقة في حال تعثر اإلسماعيلي في مواجهة 
طنطا“. ومن جانبه، أكد مدرب املقاولون محمد 
وأن  عـــودة أن مواجهة املصري ”صعبـــة جدا“ 
الفوز بها ســـيمنح فريقـــه ”دفعة معنوية كبيرة 
للبقـــاء بني األربعـــة الكبار ومواصلـــة البداية 

الناجحة في الدوري“.
ومينـــي الزمالـــك الثالـــث (15 نقطـــة من 8 
مباريات) النفس بأن يكون التعادل سيد املوقف 
بني الفريقني لينقض مبكـــرا على املركز الثاني 
مـــن خالل الفوز اجلمعة علـــى ضيفه الضعيف 
النصر، ومن ثم املنافســـة على الصدارة واللقب 
بقيادة املـــدرب اجلديد املونتينيغري نيبوشـــا 

يوفوفيتش. 
وحـــذر نيبوشـــا العبيـــه مـــن االســـتهتار 
باملنافـــس الوافـــد اجلديد إلى الـــدوري املمتاز 
وصاحـــب املركز قبل األخير، وقال ”لدينا فرصة 
جيـــدة للتقـــدم خطوة نحـــو صدارة املســـابقة 
وعلينـــا اســـتغاللها. يجـــب أال يخدعنـــا مركز 

منافسنا في جدول الترتيب“. 
ويسعى نيبوشا إلى تثبيت تشكيل أساسي 
للفريق بعدما عانى طوال اجلوالت املاضية من 
غيـــاب عناصر مؤثـــرة، فـــي مقدمتهم احلارس 
الدولـــي أحمد الشـــناوي الذي أصيـــب مؤخرا 
بوعكـــة صحيـــة أبعدتـــه أيضـــا عـــن صفوف 
املنتخـــب. في املقابل، قال املديـــر الفني للنصر 
الســـيد عيد ”ســـنواجه فريقا ميلـــك العديد من 
مفاتيح اللعب القادرة على تغيير نتيجة املباراة 
فـــي أي وقـــت“. وأضـــاف ”ســـنخوض املباراة 

بطريقة متوازنة دفاعا وهجوما“.

} املنامــة – حجــــز املنتخــــب البحريني لكرة 
القــــدم مقعده فــــي نهائيات كأس آســــيا 2019 
املقــــررة فــــي اإلمــــارات، بفوزه علــــى مضيفه 
منتخب سنغافورة 3-0 الثالثاء ضمن اجلولة 

اخلامسة ما قبل األخيرة من التصفيات. 
وسجل أهداف البحرين مهدي عبداجلبار 
(65 د و84 د) وجمــــال راشــــد (81 د)، ليحافظ 
املنتخــــب على صــــدارة املجموعة اخلامســــة 
برصيــــد عشــــر نقــــاط، وبفــــارق املواجهــــات 
املباشــــرة عن منتخــــب تركمانســــتان الفائز 
الثالثــــاء أيضا علــــى الصني تايبيــــه بنتيجة 

.1-2
مــــع  املجموعــــة  ترتيــــب  وأصبــــح 

نهايــــة اجلولة اخلامســــة؛ صدارة 
املواجهــــات  بفــــارق  البحريــــن 

املباشــــرة وبعــــد تســــاويه في 
عــــدد النقاط مع تركمانســــتان 
حيث حقق كالهما (10 نقاط)، 
فيمــــا حلت الصني فــــي املركز 
الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا 

سنغافورة (نقطتان). وهي املرة 
السادســــة التي تبلغ فيها البحرين 

النهائيات بعد أعوام 1988، 2004، 2007، 
2011 و2015.

وسيطر املنتخب البحريني على مجريات 
اللقــــاء وتفوق في االســــتحواذ على الكرة في 
وســــط امليدان خالل الشــــوط األول، في مقابل 
صالبــــة دفاعيــــة للمنتخــــب املضيــــف أنهت 
الشــــوط األول ســــلبيا. وفي الشــــوط الثاني 
ضغط املنتخــــب البحريني وصنع الفرص من 
عبداجلبــــار وعبدالله  خالل حتركات مهــــدي 
عبدو وكميل األســــود وســــيد ضياء ســــعيد. 

وأتى الهدف األول من كرة عرضية لعبها سيد 
ضياء سعيد لتصل إلى مهدي عبداجلبار الذي 
لعبها رأســــية ليصدها احلارس السنغافوري 

ويتابعها الالعب نفسه في املرمى.
وبعد الهدف حترر املنتخب الســــنغافوري 
من اجلانــــب الدفاعــــي واندفع إلــــى الهجوم 
فــــي محــــاوالت إلدراك التعــــادل، بينما اعتمد 
املنتخــــب البحرينــــي على الكرات العكســــية 
املرتدة، واســــتطاع أن يضيف الهدف الثاني 
من خــــالل جمال راشــــد الذي كســــر مصيدة 
التســــلل. أمــــا الثالــــث فســــجله عبداجلبــــار 

مبتابعة لكرة رأسية لعبها أبوبكر آدم.
من جانبه حجز منتخب األردن مقعده 
في نهائيات كأس آسيا 2019، بفوزه 
على مضيفه منتخب كمبوديا 0-1 
في إطار اجلولة اخلامسة ما قبل 

األخيرة للتصفيات. 
أبوعمــــارة  منــــذر  وســــجل 
الوحيــــد في  األردنــــي  الهــــدف 
منتخب  مانحــــا  الـــــ16،  الدقيقة 
بــــالده الفوز وصــــدارة املجموعة 
الثالثــــة برصيــــد 11 نقطــــة، بفــــارق 
نقطتني عــــن فيتنام التي تعادلت ســــلبا 
مع أفغانستان الثالثاء أيضا، إال أنها ضمنت 

بلوغ النهائيات اآلسيوية. 
وهي املرة الرابعة التي يبلغ فيها املنتخب 
األردني نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، واملرة 
األولى بقيادة مدرب وطني هو جمال أبوعابد 
الذي تولــــى مهامه في شــــهر أكتوبر املاضي 
خلفــــا للمــــدرب اإلماراتــــي عبدالله املســــفر. 
وشارك املنتخب في كأس آسيا 2004 (الصني) 

و2011 (قطر) و2015 (أستراليا).

أكد االتحاد األردنـــي لكرة القدم  } عمــان – 
أنه تلقى خطابا رسميا من االتحاد اآلسيوي 
للعبـــة يتضمن إلغـــاء قرار لجنـــة االنضباط 
اآلســـيوية بتعميم العقوبات المفروضة على 
العبي وإداريي النادي الفيصلي من قبل لجنة 
االنضباط فـــي االتحاد العربي قاريا واعتماد 
حصرهـــا علـــى نطـــاق البطـــوالت العربيـــة 

فقط.
باالتحـــاد  االســـتئناف  لجنـــة  وعقـــدت 
اآلســـيوي لكرة القدم االثنيـــن اجتماعا تمت 
فيه مناقشـــة االســـتئناف المقدم من االتحاد 
األردنـــي والنادي الفيصلي حـــول العقوبات 
التـــي فرضها االتحـــاد العربـــي للعبة وقرار 
تعميمهـــا من قبل لجنة االنضباط على اإلطار 

اآلسيوي. 
وحســـب الخطاب الرســـمي مـــن االتحاد 
اآلسيوي، فإن لجنة االســـتئناف قررت إلغاء 
قـــرار لجنـــة االنضبـــاط واألخـــالق بتعميم 

العقوبات على النطاق اآلسيوي. 
وكان االتحـــاد العربـــي قد رفـــع لالتحاد 
اآلســـيوي مذكرة لتعميم عقوباته على العبي 

وإداريي فريق الفيصلي بعد مشـــاركتهم في 
اشـــتباكات مع عناصر األمن وإحداث أعمال 
فوضـــى وتخريـــب بعد نهاية مبـــاراة نهائي 
البطولـــة العربيـــة الماضيـــة أمـــام الترجي 
التونســـي، ولقي طلب االتحاد العربي قبوال 
لـــدى لجنة االنضبـــاط التي أيـــدت القرارات 
وعممتهـــا آســـيويا لتوقـــف الالعبين عن أي 
مشـــاركات قاريـــة قبل أن يتم قبـــول الدعوى 

التي قدمها الفيصلي.
وأكد مصدر باالتحاد اآلســـيوي لوســـائل 
إعـــالم أن قرار لجنة االســـتئناف اعتمد على 
غيـــاب المراقبين اآلســـيويين عـــن البطولة 
العربيـــة لألنديـــة وعـــدم الجـــزم القانونـــي 
بالعقوبـــات المتخذة في حق الفريق األردني، 
مضيفا ”االتحاد اآلســـيوي لديه صرامة ودقة 
فـــي مثل تلك األمور والعدالـــة أخذت طريقها 
بشكل نظامي وحرفي ولجنة االستئناف رأت 
أن قرار تعميـــم العقوبات غير مكتمل األركان 
النظامية لذلك أبطلته، وهذا أمر يؤكد شفافية 
وعدالـــة اإلجراءات اآلســـيوية علـــى الجميع 

األندية دون استثناء.

تعــــــود عجلة الدوري إلى الدوران األربعاء بعد توقف 10 أيام بســــــبب اســــــتعداد املنتخب 
ــــــرة من التصفيات األفريقية بعد أن جنح في انتزاع بطاقة  ملواجهــــــة غانا في اجلولة األخي
التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روســــــيا عن املجموعة اخلامســــــة. ويستعد األهلي 

ملواجهة اإلنتاج احلربي.

«تلقينا عرضا من منتخب أميركا من أجل مواجهته وديا دون الالعبني الدوليني. أخشـــى الوقوع 

مع املنتخب األملاني في مجموعة واحدة في كأس العالم}.

هاني أبوريدة 
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم

«بعد االنطباع الرائع الذي خلفته هذه املجموعة طوال التصفيات، وبلغة األرقام التي تشير إلى 

تفوقها الدفاعي والهجومي، يمكنني التأكيد أن املنتخب املغربي سوف يتألق}.

محمد فاخر 
املدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي

لم الشمل

منتخب أستراليا يتسلح بكاهيل لبلوغ كأس العالم
ســـيكون املنتخب األســـترالي  } ســيدين – 
لكـــرة القـــدم بحاجة ماســـة إلى هز الشـــباك 
عندما يستضيف منتخب هندوراس األربعاء 
فـــي مبـــاراة اإليـــاب بامللحـــق العاملي ضمن 
تصفيات كأس العالم 2018. وذلك بعد انتهاء 
مباراة الذهاب على ملعب منتخب هندوراس 

بالتعادل السلبي. 
ويحتـــاج املنتخب األســـترالي إلى الفوز 
بـــأي نتيجة من أجـــل التأهل إلـــى املونديال 
للنســـخة الرابعـــة علـــى التوالـــي. وال يزال 
املهاجـــم البـــارز للفريـــق تيم كاهيـــل يعاني 
مـــن آثـــار اإلصابـــة ولكنـــه أكـــد جاهزيتـــه 

للمباراة.
وبـــدا اإلصـــرار واضحـــا علـــى كاهيـــل 
حيـــث حصل على بعـــض الراحـــة من عالج 
كاحل القدم ليتحدث إلى وســـائل اإلعالم في 
سيدني وســـط حضور هائل من الصحافيني 

األستراليني. 
ولم يتردد الصحافيون كثيرا في ســـؤال 
كاهيل عن حالته البدنية.  وجاء الرد حاسما 

حيث قال كاهيل ”لدي شعور رائع“. وأضاف 
أنه كان من املمكن أن يخوض مباراة الذهاب 
أيضـــا فـــي هنـــدوراس اجلمعـــة املاضي لو 
طلب منه هذا، مشـــيرا إلـــى أن هذه املواجهة 
تســـتحق أن يضحي الالعب كثيـــرا من أجل 
بالده ليصل املنتخـــب إلى كأس العالم للمرة 

الرابعة على التوالي.
بعد تعرضه لإلصابة قبل أسبوع، حامت 
الشـــكوك حول مشـــاركته في مباراة الذهاب 
التي أقيمت في مدينة ســـان بدرو ســـوال في 

هندوراس اجلمعة املاضي.
 وقـــرر آجني بوســـتيكوغلو املدير الفني 
للمنتخب األســـترالي منـــح الالعب راحة من 
مبـــاراة الذهـــاب ليفتقد الفريـــق جهوده في 
مبـــاراة صنع فيها عدة فـــرص لكنه لم ينجح 

في ترجمة أي منها.
ولـــم يتحـــدد بعـــد مـــا إذا كان كاهيـــل 
(37 عامـــا) ســـيبدأ املباراة ضمن التشـــكيلة 
األساســـية للفريق، ولكن املؤكد أنه سيشارك 
في املباراة أو في جزء منها.  وســـجل كاهيل 

هدفـــني في امللحـــق اآلســـيوي الفاصل أمام 
املنتخب السوري وكان الهدف الثاني في 

الوقـــت اإلضافي ملبـــاراة اإلياب ليقود 
املنتخب األسترالي إلى امللحق العاملي.
وإلى جانب املخضرم كاهيل، يضم 
املنتخب األســـترالي مهاجمني شـــبان 

متميزيـــن مثل آرون مـــوي وماتيو 
ليكي وتومي يوريتش، ولكنهم 
ال يقدمون املستويات املتميزة 
املباريـــات  فـــي  املطلوبـــة 
أن  يتضـــح  كمـــا  الكبيـــرة، 
كاهيل سيلعب دورا حقيقيا 
في مبـــاراة اليوم إذا كان 
فـــي حالـــة بدنيـــة الئقة 

بالفعل.
من  ســـؤال  ولدى 
أحد الصحافيني عن 

كيفيـــة تعامله مع 
الكبيرة  الصدمـــة 

فشـــل  حـــال  فـــي 

املنتخـــب األســـترالي في التأهـــل للمونديال 
الروســـي، أجاب كاهيل بشـــكل الذع ”ال أفكر 
في الرفاق السلبيني… هذا هو الفارق بيني 

وبينك“.
كشـــفت وســـائل اإلعالم في بيرو أن 
كال مـــن الظهير األميـــن لويس ادبينكوال 
رويديـــاز  راؤول  احلربـــة  ورأس 
ســـيكونان على األرجح إحدى 
مفاجـــآت منتخـــب بيرو األول 
لكرة القدم خالل مباراته أمام 
نيوزيلندا األربعاء في إياب 
امللحـــق الفاصـــل املؤهـــل 
لبطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وســـيحل رويديـــاز، العب نادي 
مركـــز  فـــي  املكســـيكي،  موريليـــا 
رأس احلربـــة بدال من جيفرســـون 
فارافـــان، الـــذي لعب فـــي مباراة 
الذهـــاب والتـــي انتهـــت بتعادل 
الفريقني 0-0 يوم السبت املاضي، 

ولكنـــه في مباراة اإلياب ســـيعود إلى مركزه 
األصلي كجنـــاح أمين. أمـــا ادبينكوال، العب 
لوبوس املكســـيكي، فســـيحل بديال للمدافع 

الدو كورزو.
وحتتـــاج بيرو إلى الفوز فـــي املباراة من 
أجل التأهل إلى املونديال، ولكنها تواجه قبل 
هذا اللقاء املصيري مشـــكلة العقم التهديفي 
الذي أصابهـــا مؤخرا، حيث أنهـــا لم تنجح 
سوى في تسجيل هدف واحد خالل املباريات 
الثـــالث األخيرة، وكان ذلـــك الهدف هو الذي 
ســـجله حـــارس مرمـــى منتخـــب كولومبيا 

باخلطأ في مرماه.

متفرقات
◄ أنقذ النجم ليبرون جيمس فريقه كليفالند 

كافالييرز من هزمية سابعة هذا املوسم في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، وقاده 

بشق النفس االثنني إلى فوز سابع على 
حساب مضيفه نيويورك نيكس 101-104. 

وسجل ”امللك“ جيمس، أفضل العب في 
الدوري أربع مرات، 23 نقطة مع 12 متريرة 

حاسمة وتسع متابعات، وأضاف كايل كورفر 
21 نقطة، ودواين وايد 15 نقطة مع ثماني 

متابعات. وأخذ جيمس على عاتقه في الوقت 
املتبقي مهمة انتشال فريقه، صاحب املركز 

التاسع في ترتيب املنطقة الشرقية، الذي 
سجل 10 نظيفة كان آخرها ثالثية له فتقدم 

مجددا 100-97 قبل 83 ثانية من النهاية، 
وحافظ على تقدمه حتى اجلرس األخير.

وفي الطرف اآلخر، سجل تيم هارداوي (28 
نقطة). وأنيس كانتر (20 نقطة) كريستابس 

بروزينغيس (20 نقطة) لنيويورك نيكس.

◄ أصبحت في حكم املؤكد مشاركة 
الالعب التونسي ياسني الشيخاوي، 

مهاجم فريق األهلي، في مباراة فريقه أمام 
نادي املرخية، التي ستقام السبت، في 

إطار مباريات اجلولة الثامنة من الدوري 
القطري لكرة القدم. ومتاثل الشيخاوي 
للشفاء من اإلصابة التي تعرض لها في 
مواجهة فريق العربي، وأصبح الالعب 
جاهزا للمشاركة في املباريات، بعدما 

خضع لبرنامج تأهيلي في األيام املاضية. 
ويعد ياسني الشيخاوي، من الركائز 
األساسية، التي يعتمد عليها املدرب 

كاباروس املدير الفني لألهلي، في ظل 
اإلمكانيات اجليدة التي ميتلكها الالعب 

التونسي. ويحتل األهلي املركز الثامن 
بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 5 
نقاط، ويسعى لتحسني موقعه واالبتعاد 

عن منطقة الهبوط.

◄ لم يستبعد العداء البريطاني مو فرح، 
حامل 4 ذهبيات أوملبية في املسافات 

الطويلة، املشاركة في سباق املاراثون في 
ألعاب طوكيو األوملبية 2020، إذا كان يشعر 

بثقة التتويج مبيدالية. واعتزل فرح سباقات 
املضمار في أغسطس املاضي للتركيز على 

سباقات الطرق، لكنه جتنب احلديث عن 
مستقبله األوملبي. وكان ابن الرابعة والثالثني 

أملح سابقا إلى أنه لن ميثل بريطانيا بعد 
اآلن، لكنه لم يستبعد متاما احتمال املنافسة 
على الذهبية في طوكيو. وقال فرح الثالثاء 
بعد تقليده وسام فارس من امللكة اليزابيث 

الثانية في قصر باكينغهام ”إذا كنت 
قادرا على إحراز ميدالية أو قريبا من 

ميدالية (في طوكيو) ستشاهدونني“. وقد 
مت االحتفاظ به في برنامج األداء العاملي 

أللعاب القوى البريطانية، رغم الشكوك حول 
مستقبله األوملبي.

ني 

د 

ه 

ر 

ت

6
مرات يبلغ منخب 

البحرين النهائيات 

بعد أعوام 1988، 

 ،2007 ،2004

2011 و2015

م يوي ق
وكان الهدف الثاني في 
بـــاراة اإلياب ليقود
 إلى امللحق العاملي.
خضرم كاهيل، يضم
ي مهاجمني شـــبان
ن مـــوي وماتيو
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} برشلونة (إســبانيا) – ذكرت تقارير صحافية 
إســـبانية أن نادي برشـــلونة متصـــدر الدوري 
اإلسباني يعتزم التحرك لضم فيليب كوتينيو، 
جنم ليفربول اإلنكليزي، خالل سوق االنتقاالت 
الشـــتوية فـــي ينايـــر املقبـــل. وقالـــت صحف 
إسبانية إن برشـــلونة يرغب في ضم كوتينيو 
في أقرب وقت ممكن، إذ يعتزم استقدام صاحب 
الــــ25 عاما في ينايـــر. وتريد إدارة برشـــلونة 
إنهاء الصفقة بشـــكل عاجـــل، حيث من املتوقغ 
ذهـــاب وفـــد إلى ليفربـــول نهاية هذا الشـــهر، 

وطلب التعاقد مع الالعب رسميا.
ويرغب إرنستو فالفيردي في ضم كوتينيو 
فـــي الشـــتاء، نظرا ألن هذا املوســـم ســـيكون 
قصيـــرا ومضغوطـــا بســـبب كأس العالـــم في 
روســـيا الصيف املقبل. لذا يريد مدرب البارسا 
إعطـــاء أكبـــر وقت ممكـــن لكوتينيـــو، خاصة 
أن شـــهر يناير بـــه مباريات عديـــدة في الليغا 
والـــكأس، من أجـــل أن يتكيف مـــع ديناميكية 

الفريـــق الكتالوني، في ظل عدم مشـــاركته في 
دوري األبطال.

ال ميلك برشـــلونة في مركز الوسط املهاجم 
ســـوى إنييستا، وبالتالي هو في حاجة إلى 
كوتينيـــو. ســـيتقدم برشـــلونة بعرض إلى 

ليفربول يبلغ 80 مليون يورو، باإلضافة 
إلى 30 مليونا كمتغيرات، ورمبا يتم 

تعديـــل املبلـــغ قليال إن اســـتدعت 
احلاجة.

إدارة  أن  التقاريـــر  وأكـــدت 
ليفربول لن توافق على 120 مليون 
يورو، وتـــرى أن املبلـــغ منخفض 

مقارنـــة مبســـتوى الالعـــب، ولذلك 
ترغـــب فـــي زيادتـــه إلـــى 150 مليون 

يـــورو. وكان فيليب كوتينيـــو، قد طلب من 
إدارة ليفربول السماح برحيله خالل امليركاتو 
الصيفـــي املاضـــي، وقـــدم برشـــلونة أكثر من 
عـــرض، لكن الريدز أكـــد وقتهـــا أن البرازيلي 

ليـــس للبيع. وعلق النجـــم البرازيلي كوتينيو 
علـــى أنباء اقترابه مـــن االنضمام إلى صفوف 
برشـــلونة قائـــال ”ألعـــب حاليـــا فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي وهو واحد من أكبر الدوريات 
األوروبيـــة، مع فريـــق ليفربـــول، وأنا 
ســـعيد هناك“. وتابـــع ”في الوقت 
احلالي ال أهتم سوى باملنتخب 
البرازيلـــي، كما أنني عدت من 
جاهزا  وأصبحـــت  اإلصابـــة 
بصـــورة كبيـــرة للمواجهات 

املقبلة“.
ال يـــزال نـــادي برشـــلونة 
يبحث عن تعزيـــز صفوفه بعد 
أن متكن الصيف املاضي من إبرام 
صفقة واحدة فقـــط من العيار الثقيل، 
بالتوقيـــع مع عثمـــان دميبلي جنم بوروســـيا 
دورمتوند األملاني. ويأمل النادي الكتالوني في 
تعزيز صفوفه من الناحيـــة الهجومية، وهناك 
أســـباب عديدة تدفعه إلى التفـــاؤل في صراع 
املســـتحيل. ويواجه نـــادي برشـــلونة غرميه 
التقليدي ريال مدريد خالل شهر ديسمبر املقبل 

في كالسيكو الذهاب بالدوري اإلسباني. 
وذكرت تقارير صحافيـــة أن دميبلي جناح 
برشـــلونة لن يشـــارك في مواجهة ريال مدريد، 
بعـــد األنباء التي أثيرت حـــول حلاقه باملباراة 
خالل الفترة املاضية. وتعرض دميبلي إلصابة 
في الفخذ خـــالل مواجهة خيتافـــي في الليغا 
ســـبتمبر املاضي، وخضـــع لعمليـــة جراحية 
ناجحـــة في فنلندا، وحدد اجلهاز الطبي غيابه 

ملدة شهرين ونصف الشهر.
وقالت صحيفة سبورت ”دميبلي لن يتواجد 

في مواجهة ريال مدريد في 23 ديسمبر“. 
وأضافت الصحيفة ”دميبلي يتطور بشـــكل 
جيـــد في مرحلـــة التأهيل، لكن اجلهـــاز الفني 
لبرشـــلونة يريد اتخاذ كافـــة االحتياطات قبل 
الدفع به“. وأشـــارت الصحيفة إلى أن اجلهاز 
الفنـــي للبلوغرانا ســـيدفع بالنجم الفرنســـي 
فـــي يناير املقبل خالل الشـــوط الثاني من عمر 

املباريات.

} روما - قرر حـــارس مرمى منتخب إيطاليا 
لكـــرة القـــدم املخضـــرم جيانلويجـــي بوفون 
اعتزالـــه اللعب دوليـــا بعد الفشـــل في بلوغ 
نهائيـــات كأس العالـــم 2018 في روســـيا إثر 
التعادل ســـلبا مع الســـويد على ملعب ســـان 
سيرو في ميالنو في إياب امللحق األوروبي. 

وخـــرج املنتخـــب اإليطالـــي فـــي مجموع 
املباراتني خلسارته ذهابا في ستوكهولم 1-0. 
وقال بوفون بعد املباراة ”إنه أمر تعيس وحزين 
أن تنتهـــي األمور بهذا الشـــكل. إنها مباراتي 
األخيرة في صفوف املنتخب“. وأضاف ”أترك 
تشكيلة مليئة باملواهب وســـتقول كلمتها في 
املســـتقبل من بينها جيجـــي دوناروما وماتيا 
بيـــران (حـــارس جنـــوى)“. وتابع ”ال أشـــعر 
باألسى جتاه نفسي بل جتاه الكرة اإليطالية. 
لقد فشـــلنا في أمر يعني الكثير. أنا واثق من 
وجود مســـتقبل لكـــرة القـــدم اإليطالية ألننا 
شـــعب ميلك كبرياء وتصميما وبعد الســـقوط 

جند دائما وسيلة للنهوض“.

وكان بوفـــون (39 عامـــا) مينـــي النفـــس 
باملشـــاركة في ســـادس نهائيات عاملية له لكن 
غيـــاب إيطاليا عن املونديال للمرة األولى منذ 
60 عامـــا حـــال دون ذلك. وكان بوفـــون الذي 
خـــاض 175 مبـــاراة دولية، تـــوج في صفوف 
املنتخـــب اإليطالي بطال للعالـــم عام 2006 في 

نسخة أملانيا. 
ويدافع بوفـــون عن ألوان نادي يوفنتوس 
حيث خاض في صفوفه 496 مباراة منذ انتقاله 
إليه قادما من بارمـــا الذي خاض في صفوفه 
186 مبـــاراة. ويعتبر بوفون رمـــزا للمنتخب 
الذي حمل ألوانه للمـــرة األولى قبل 20 عاما، 
وكان ذلك في مبـــاراة ضمن امللحق األوروبي 

املؤهل إلى مونديال فرنســـا 1998 ضد روسيا 
فـــي 29 أكتوبر 1997 حني كان عمـــره 19 عاما 
وتسعة أشـــهر. وأضاف بوفون ”أود أن أشكر 
كيلليني وأندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي 
الذين لعبت معهم لســـنوات عديدة“. وأوضح 
”الرياضة تعلمك أن تفوز وتخســـر كمجموعة، 
وأن تتقاسم األلم والســـعادة، املدرب فينتورا 

عليه بعض اللوم أيضا“. 

خيبة أمل

حذا كل من العب وســـط روما دانييلي دي 
روســـي وقطب دفاع يوفنتوس أندريا بارزالي 
واملنتخب  حذو قائد فريق ”الســـيدة العجوز“ 
جيانلويجـــي بوفون،  القـــدم  اإليطالي لكـــرة 
وأعلنا اعتزالهما اللعـــب دوليا. وكان بوفون 
ودي روســـي وبارزالي الثالثي األخير املتوج 
بلقـــب كأس العالم مع إيطاليا عام 2006، الذي 

ال يزال يلعب على أعلى مستوى.
وقـــال بارزالي (36 عاما و73 مباراة دولية) 
”إنها أكبر خيبة أمل في حياتي من وجهة نظر 
رياضيـــة. إنهـــا خيبة أمل اســـتثنائية. تكرار 
هذه املجموعة أمر صعب جدا، ال أجد الكلمات 

للتعبير عن ذلك“. 
وأضـــاف ”حقبـــة تنتهـــي وأخـــرى تفتح 
بالعبني شباب لديهم رغبة كبيرة“. من جهته، 
أكد دي روســـي (34 عاما) اعتزاله اللعب دوليا 
بعـــد 117 مباراة مع املنتخـــب اإليطالي. وقال 
”أتدرب منـــذ 16 أو 17 عاما في كوفيرتشـــيانو 
(مركز التدريبات اخلاص باملنتخب اإليطالي). 
وأعتقـــد أننـــي خلعت هـــذا القميـــص للمرة 
األخيرة، األمـــر مؤلم“. وتابع ”بعـــد املباراة، 

كانت هناك أجواء جنائزية“.
مـــن جانبه قـــرر كارلـــو تافيكيـــو، رئيس 
االحتاد اإليطالي لكرة القدم، منح نفســـه مهلة 
48 ســـاعة للتفكيـــر في مســـتقبله بعد إخفاق 
منتخـــب البـــالد األول في التأهـــل إلى بطولة 
كأس العالم 2018 بروســـيا. وكشـــفت وسائل 
اإلعـــالم اإليطاليـــة أن تافيكيو لـــم يصدر أي 
تصريحـــات عقـــب فشـــل إيطاليا فـــي التأهل 
للمونديـــال. ومن جانبه، اعتـــذر املدير الفني 
للمنتخـــب اإليطالـــي، جيـــان بيـــرو فينتورا، 
جلماهير بالده، ولكنه في الوقت نفسه لم يشر 

إلى إمكانية رحيله عن منصبه. 
وقـــال املـــدرب اإليطالـــي فـــي تصريحات 
صحافية ”ماذا عن املســـتقبل؟ ســـأحتدث مع 
تافيكيو وســـنصل إلـــى اتفـــاق“. ورغم ذلك، 
تكهنت مختلف الصحف اإليطالية بأن املدرب 

ســـيتقدم باســـتقالته بعد إخفاق ”اآلتزوري“ 
فـــي التأهـــل لـــكأس العالـــم. دفـــع اخلـــروج 
الصادم للمنتخب اإليطالـــي األول لكرة القدم 
”اآلتـــزوري“ من تصفيات بطولـــة كأس العالم 
2018 علـــى يـــد املنتخب الســـويدي الصحف 
اإليطاليـــة إلى إطالق عناوين شـــديدة اللهجة 
معربة عن أســـفها لعدم تأهـــل منتخب البالد 
إلـــى املونديـــال. ”إيطاليـــا، هـــذه هـــي نهاية 
العالم، نحـــن خارج املونديـــال“، كان هذا هو 
العنوان الذي اختارته صحيفة ”الغازيتا ديلو 
اإليطالية في نســـختها اإللكترونية  سبورت“ 
علـــى اإلنترنت لوصف إخفاق منتخب إيطاليا 
فـــي الوصـــول إلـــى املونديال، كمـــا وضعت 
بجوار العنوان صورة لثالثة العبني يفترشون 
أرضية امللعب عقب التعادل الســـلبي املخيب 

مع املنتخب السويدي.
وأعرب حارس املرمى اإلسباني املخضرم، 
إيكر كاســـياس، عـــن دعمه لنظيـــره اإليطالي 
جيانلويجـــي بوفون، وبعث له برســـالة على 
مواقـــع التواصل االجتماعي. جاء ذلك بعد أن 
أعلن بوفون، بينمـــا تنهمر الدموع من عينيه، 
اعتزاله اللعـــب الدولي، بعـــد إخفاق منتخب 
إيطاليا في التأهل ملونديال 2018 في روسيا. 

وكتب كاســـياس، على حســـاباته مبواقع 
التواصـــل االجتماعـــي ”أرغـــب فـــي رؤيتـــك 
كأســـطورة، ال يعجبني مطلقا أن أراك هكذا“. 
وتابع كاســـياس ”أود رؤيتك مثلما كنت دائما 
حتى هذه اللحظة، أســـطورة، فخور مبعرفتك 
واللعب أمامـــك مرات كثيرة. مـــازال عليك أن 
تبث البهجة فـــي كرة القدم يا صديقي“. وكان 
بوفون، الذي ســـيكمل في ينايـــر املقبل، عامه 
الـ40، قد غلبته دموعه، بعد فشل منتخب بالده 
في التأهل للمونديال ألول مرة منذ عام 1958.

تحقيق األهم

حقق املنتخب الســـويدي لكرة القدم األهم 
بانتزاعـــه تعـــادال ســـلبيا ثمينا مـــن مضيفه 
اإليطالي، وحجز بطاقته إلى النهائيات حارما 
األخير مـــن التواجد فيها للمرة األولى منذ 60 
عاما. وهي املرة الثانية عشرة التي تبلغ فيها 
الســـويد العرس العاملي في تاريخها واألولى 
منذ 2006 في أملانيا، فيما فشلت إيطاليا بطلة 
العالم 4 مرات في التأهل للمرة الثالثة بعد عام 
1930 عندما قررت عدم املشـــاركة في النســـخة 
األولى فـــي األوروغواي. وأصبحت الســـويد 
املنتخـــب األوروبي الثاني عشـــر املتأهل إلى 
نهائيات روســـيا. وحلقت سويسرا وكرواتيا 
باملنتخبـــات التســـعة التـــي تأهلت مباشـــرة 
عـــن القارة األوروبية وهي فرنســـا والبرتغال 
وأملانيا بطلة 2014 وصربيا وبولندا وإنكلترا 
وإســـبانيا وبلجيـــكا وإيســـلندا، واملنتخبان 
الكرواتـــي والسويســـري اللـــذان تأهـــال عن 

مباراتي امللحق األوليني.

} لنــدن - يعتقد روميلو لوكاكـــو أن إخفاقه 
في تسجيل األهداف مع مانشستر يونايتد في 
املباريات األخيرة يعود إلى عدم ظهور الفريق 
بنفس الشـــكل الذي كان عليه في بداية موسم 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل لوكاكو سبعة أهداف في 11 مباراة 
بالـــدوري لكنه أخفق في هز الشـــباك في آخر 
أربع مباريات مع يونايتد الذي خســـر مرتني 
فـــي آخر ثـــالث مباريـــات ليصبح فـــي املركز 

الثاني بفارق ثماني نقاط عن جاره سيتي.
وسجل لوكاكو (24 عاما) هدفني في تعادل 
بلجيكا 3-3 مع املكسيك وديا اجلمعة املاضي 

وقـــال إنه يتمنى العودة إلـــى إحراز األهداف 
ومساعدة يونايتد على اللحاق بسيتي. وأبلغ 
لوكاكو ”بدأنا املوسم بالتفوق على املنافسني 
والســـيطرة على املباريـــات وصناعة الفرص 
لكن في األســـابيع األخيرة لم نقدم نفس األداء 
وهذا تســـبب فـــي مواجهتـــي لصعوبات في 

التسجيل“. 
وأضاف ”هـــذا األمر ميكن أن يحدث خالل 
املوسم لكن اآلن ســـيعود العبون من اإلصابة 
وأمتنـــى أن نقدم مســـتويات أفضـــل مما كنا 
نقدمه فـــي بداية املوســـم. نســـتطيع صناعة 

الفرص وتسجيل األهداف“.

} مدريــد - أعـــرب مهاجـــم ريـــال مدريـــد، 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو، عن رغبته 
فـــي الرحيل عن القلعة امللكية بنهاية املوســـم 
اجلـــاري. وأبلـــغ ”الـــدون“، رئيـــس النـــادي، 
فلورنتينـــو بيريز، برغبته فـــي الرحيل، إال أن 
رئيـــس القلعـــة البيضاء ليس مســـتعدا على 
اإلطالق لالســـتغناء عن جنـــم الفريق وهدافه 
التاريخـــي واملتـــوج مؤخرا بجائـــزة األفضل 
في العالم للمرة اخلامسة في مشواره. وتلقى 
كريســـتيانو عرضـــا لتجديد عقـــده لم يعجبه 
علـــى اإلطالق، واعتبر أن النادي بهذا العرض 

يقلل من شأنه.
وأضـــاف ”الســـي آر�7 أن محاولة النادي 
التعاقد مع املهاجم الفرنســـي الشـــاب، كليان 
مبابـــي، مثله مثـــل العبـــني آخريـــن لتجديد 
الدماء، قلة احترام لـــه ولتاريخه. وتأتي هذه 
الشـــائعات رغم التصريح الـــذي أدلى به بطل 
أوروبا مؤخرا عقب سقوط الفريق في وميبلي 
أمـــام توتنهـــام اإلنكليزي بالتشـــامبيونزليغ 
عندمـــا أكد ”أنا ســـعيد فـــي النـــادي، ال أريد 

جتديد عقدي“.

بوفون.. عمالق خارج معركة المونديال

لوكاكو: أواجه صعوبة  في التسجيل

رونالدو يطلب
 الرحيل عن الملكي

[ دي روسي وبارزالي يحذوان حذو بوفون ويقرران االعتزال دوليا
[ تافيكيو رئيس االتحاد اإليطالي يمنح نفسه مهلة للتفكير في مستقبله 

ــــــذ 60 عاما بعد تعادلها  ــــــا في بلوغ كأس العالم لكــــــرة القدم ألول مرة من أخفقــــــت إيطالي
على أرضها مع الســــــويد التي حجزت مكانها في نهائيات روسيا العام املقبل بالفوز في 
مجموع مباراتي ملحق التصفيات. وهذه الكبوة جعلت احلارس جيانلويجي بوفون، يقرر 

إنهاء مسيرته التي استمرت 20 عاما مع منتخب إيطاليا بطريقة محزنة.
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{كاليـــن كان يســـير فـــي طريقه بشـــكل جيد لكنه تعـــرض النتكاســـة جديـــدة. عرضناه على 

متخصصين في أنحاء العالم والمشكلة ليست كبيرة.. لكنها تحتاج إلى وقت}.

يورغن كلوب
 مدرب فريق ليفربول اإلنكليزي

{أعرف  رودريغيز منذ 5 سنوات، ولكن ألول مرة يطلب الالعب مغادرة قائمة المنتخب  من أجل 

العودة إلى ناديه بايرن ميونيخ. لقد جاء رودريغيز راضيا ورحل كذلك}.

خوسيه بيكرمان 
املدير الفني ملنتخب كولومبيا

وداع حزين

صعب التفريط فيك

برشلونة يسابق الزمن لضم كوتينيو

80
مليون يورو باإلضافة 

إلى 30 مليونا 

كمتغيرات، هذا ما 

سيعرضه برشلونة 

على ليفربول

.اضي الفرص وتسجيل األهداف

ريـــد،
رغبته
وســـم
ـادي،
إال أن
على
هدافه
فضل
وتلقى
عجبه
عرض

نادي
كليان
جديد
ي هذه
 بطل
ميبلي
نزليغ
 أريد

مدرب منتخب إيطاليا، جيان بيرو 

فينتورا، اعتـــذر للجماهير، ولكنه 

فـــي الوقـــت نفســـه لم يشـــر إلى 

إمكانية التنحي عن منصبه

2
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} لنــدن – حــــّول العديــــد مــــن البريطانيين 
وقعهم تحت ســــحر كالب البــــاك بتجاعيدها 
الجميلــــة وبعينيهــــا الكبيرتيــــن، إلى أحدث 
إكسســــوارات الموضة لديهــــم إلى درجة أن 
بعضهم بات يتشارك مع هذه الكالب جلسات 
الشــــاي الشــــهيرة في مقــــاه مخصصة لهذه 

الحيوانات الصغيرة.
وتوافد المئات من المواطنين البريطانيين، 
االثنيــــن الماضي، على مقــــاه معروفة ببوب 
بــــوغ فــــي بريــــك ليــــن، شــــرق لنــــدن، حيث 
يصطحــــب زّوار المقهى الــــكالب معهم أثناء 
الزيارة، فيما يتناولون الكوكتيالت والشاي 
بعد الظهــــر. ويعتبر عرض كعــــك على هيئة 

كالب الباك موضة جديدة.
وقالــــت ســــالي أفراســــياب صاحبة كلب 
”إذا واجهــــت يومــــا ســــيئا فإنــــك ســــتبتهج 
بمجــــرد أن تــــرى وجهه، فهذه الــــكالب تقوم 
بأمور مضحكة، كما أنها ودودة تحب الناس 

واألطفال والحيوانات األخرى“.
ويؤكــــد وجود مثــــل هــــذه المقاهي على 
اإلقبال الكبير من قبل البريطانيين على كالب 
الباك، حيث ازداد عدد هذا النوع من الكالب 
أربعة أضعاف خالل العشر سنوات األخيرة.

وأصبح البــــاك في المرتبــــة الرابعة في 
قائمــــة الــــكالب المفضلــــة للبريطانيين بعد 

البرادور وكوكر والبلدوغ الفرنسي.
وأفادت لورين لو وهــــي واحدة من رواد 
مقهى ”باغــــز آند بالز كافيه“ الذي افتتح في 
وســــط لندن وهو مخصص لهذه الحيوانات 
الصغيــــرة ”أحــــب كالب البوكــــس منذ زمن 
طويــــل وأريــــد الحصول على واحــــد، لكنني 

أعمل كثيرا وغيــــر متفرغة بالمرة وليس من 
الممكــــن أن أفعل ذلــــك، ولهذا أتــــردد كثيرا 
على هذا المقهى بهدف مشاهدة هذه الكالب 

ومداعبتها لبعض الوقت“.
وبلغ شغف البريطانيين بكالب الباك حد 
إقامتهم يوليو الماضي مهرجانا ألفضل أزياء 
كالب الباك في مانشستر الكبرى ببريطانيا، 
حيث شهدت مدينة ســــالفورد في مانشستر 
الكبرى شــــمال بريطانيا، منافســــة قوية بين 
ترتديه الكالب  كالب الباك حول ”أفضل زي“ 
المشاركة في مهرجان بوجفيست مانشستر.

وأظهــــرت مجموعة من الصــــور التي تم 
التقاطهــــا للمهرجان حــــرص أصحاب كالب 
البــــاك علــــى حضــــور مهرجان بوجفيســــت 

مانشستر.
والبــــاك هو من ســــاللة الكلــــب، ويتميز 
بالتجاعيد والوجه القصيــــر الخطم (أي ذو 
أنف وفكان ناتئان)، وذيل يشــــبه كرة لولبية، 
ويوجد لدى هــــذه الفصيلة فراء ناعم متعدد 
األلــــوان، وغالبا ما يكون باللون األســــود أو 
لون الغزالن ويكسي هذا الفراء جسدا مربعا 

ذا عضالت مفتولة.
بهــــذه  البريطانييــــن  اهتمــــام  يعــــّد  وال 
الحيوانــــات األليفة جديــــدا، ففي حادثة هي 
األولى من نوعها عالميا مطلع العام الحالي، 
قامت حافلة سياحية خاصة بالكالب بجولة 

سياحية على األماكن السياحية في لندن.
وقــــد تواجد فــــي الحافلة أكثــــر من 160 
كلبا، واســــتمرت الجولة السياحية، بحسب 
مؤسسة ”مور زان دوج إسينشيالز“ صاحبة 

فكرة الحافلة، ثالثة أيام.

وقد تجولت الحافلة في الشــــوارع ومرت 
بالمعالم الشــــهيرة في العاصمة البريطانية.
الــــكالب  أصحــــاب  أن  المؤسســــة  وذكــــرت 

انضموا إلــــى حيواناتهم األليفــــة على متن 
الحافلة التي تشــــبه حافالت لندن التقليدية، 
لكنها ُطليــــت باللون األخضــــر وذات أغطية 

للمقاعد. ويشــــار إلــــى أن الجوالت بدأت قبل 
يوم من موعدها المقرر نظرًا إلى شعبية هذا 

الحدث، ونفاد تذاكر تلك الجوالت.

إقبال كبير من البريطانيني على كالب الباك التي أصبحت أحدث إكسســــــوارات املوضة 
لديهم، حتى أنهم باتوا يتشــــــاركون مع هذه الكالب جلســــــات الشاي الشهيرة في مقاه 

مخصصة لذلك.

رفقة مرحة

دة تتقدم بطلب طـــالق للمحكمة بعد  } ”ســـيِّ
أســـبوعني من زواجها.. والسبب أن زوجها 
يقوم بكل األعمال املنزلية من تنظيف وطهي 

دون إفساح املجال لها“.
كان هذا ملخـــص خبر طالعتنا به بعض 
وســـائل اإلعالم واملواقع في األيام املاضية، 
صـــدرت مؤخرا،  وإذا أضفنـــا إليه ”فتوى“ 
على لســـان أستاذ في جامعة األزهر، من أنه 
يحق للزوجة أن تضـــرب زوجها في حال لم 
ينصفها القانون، فإننا أمام إحدى الظواهر 
الشـــاذة في مجتمعاتنا العربيـــة، ال تعكس 
فقـــط حالة ”من ال يعجبه العجب وال الصيام 
كظاهرة نســـائية جديدة، مقرونة  في رجب“ 
دينيـــة صحيح أنها مشـــروطة  بـ“رخصـــة“ 
الزوجيـــة املعتادة في  ولكنهـــا تقلب ”اآلية“ 

أغلب البيوت لألسف.
مهرجانا من  وإذا كان ”ضـــرب األزواج“ 
الطقوس الهنديـــة التقليدية والغريبة، حيث 
تقـــوم الزوجات بضـــرب أزواجهن بالعصي 
علـــى الرأس والظهر حتى يتأملون من شـــدة 
الضـــرب. ويجب على الزوج حتّمل كل أنواع 
الضـــرب واآلالم املبرحة ”مـــن غير حّس وال 
َنَفْس“ حتى ال يوصف باجلنب، ويظل شجاعا 
وقويا في نظر زوجته، إال أن يصل األمر إلى 
”ترخيص رســـمي“ في بالدنا فهذا ما ال يجب 
تفويته بالنســـبة لنا معشر الرجال املهددين 

طبعا.
ورمبا يكون مثيرا، كما كشـــفت دراســـة 
أجراها املركز القومـــي للبحوث االجتماعية 
واجلنائية، ونشـــرتها بعـــض الصحف، أن 
املـــرأة املصرية جاءت ـ بحمـــد الله وفضله ـ 
األولـــى عامليا في ضرب زوجها، بنســـبة 28 
باملئـــة، متفوقة علـــى نظيراتها فـــي أميركا 
(23 باملئـــة) وبريطانيـــا (17 باملئـــة) والهند 
(11 باملئـــة)، والغريـــب أن الظاهـــرة تتركـــز 
في األحيـــاء الراقية والطبقـــات االجتماعية 
العليا، عكس الشائع ذهنيا، بأنها تتزايد في 

األحياء الشعبية التي متثل 18 باملئة فقط.
ليـــس هـــذا فقـــط، بـــل إن ظاهـــرة تبّدل 
مراكز القوى اجلســـدية هـــذه، تضعنا أمام 
حقيقـــة مأســـاوية أخرى، كشـــفتها دراســـة 
أخـــرى وأكـــدت أن أكثر من نصـــف الرجال 
املتزوجني في مصر مثال، معرضون للضرب 
من زوجاتهم، ووصلت نسبة عنف الزوجات 
ضد أزواجهـــن إلى 50.6 باملئـــة من إجمالي 
عـــدد املتزوجني في البـــالد.. واألخطرـ وفق 
الدراســـةـ أن عنف النســـاء ضد الرجال هو 
ة حسب درجة القرابة بني  األكثر قسوة وشدَّ

الزوجني.
املضحـــك، أن ظاهرة ”فتَونـــة الزوجات“ 
ســـاخرة، فـ35 باملئة  أصبحت ”حالة عربية“ 
مـــن نســـاء الكويـــت مثـــال، شـــعرن باملتعة 
بعـــد ضربهـــن وتعذيبهن ألزواجهـــن، وفي 
الســـعودية تنوعـــت أنـــواع الضـــرب مـــن 
”املقالة“ إلى ”عصا اخليزران“، وفي عواصم 

أخرى حّدث وال حرج.
بعـــد إذنكم.. عذرا، آســـف، فقـــد اكتملت 
وإال  فـــورا،  أغـــادر  أن  وعلـــيَّ  املســـاحة، 

ة“ في انتظاري. فـ“املقشَّ

صباح العرب

{نسوان}.. آخر زمن

} واشــنطن - أعلنت شـــركة ماتيل األميركية، 
املعروفة بتصنيع دمى ”باربي“، أنها ستطرح 
جتســـد شكل  في األســـواق أول دمية ”جحمبة“ 
وشـــخصية بطلة املبارزة األوملبيـــة األميركية 

ابتهاج محمد.
رياضيـــة  أول  فـــي 2016  محمـــد  وكانـــت 
أميركية مسلمة جحمبة تشارك في دورة األلعاب 

األوملبية في رياضة املبارزة بالسيف.
خـــالل  نيويـــورك،  فـــي  اإلعـــالن  وجـــاء 
حفـــل ”نســـاء العـــام“ ملجلة جالمـــور العاملية 
املتخصصة في املوضة، حيث مت تكرمي محمد، 
فـــي إطار برنامـــج ”باربي شـــيرو“ الذي يكّرم 

النساء الرائدات واملبدعات.
وقالـــت إحـــدى املتحدثـــات باســـم ماتيل، 
أثناء احلفل إن ”ابتهـــاج محمد ألهمتنا صنع 

دمية باربي جديدة، ســـتكون أول دمية جحمبة“، 
بحســـب ما نقلـــت قنـــاة ”ان بي ســـي نيوز“ 

األميركية.
وأضافـــت أن الدميـــة ســـيبدأ طرحها في 

األسواق على اإلنترنت خريف عام 2018.
ولفتت أيضا إلى أن الدمية ستكون شبيهة 
”ابتهـــاج“، مرتديـــة حجابـــا وخـــوذة، وحذاء 
”نايك“، وبزي العبي رياضـــة املبارزة، وبيدها 
السيف الذي يستخدمه ممارسو هذه الرياضة.

وقالـــت محمد فـــي تغريدة عبر حســـابها 
علـــى تويتـــر، تعليقا على إعالن الشـــركة ”أنا 
فخـــورة أن أعرف أنه بات اآلن بإمكان الفتيات 
الصغيـــرات في كل مـــكان أن يلعـــنب بـ(دمية) 
”باربي“ التـــي اختارت أن ترتدي احلجاب.. ها 

قد حتقق هذا احللم الطفولي“.

وأفاد نائب رئيس التســـويق العاملي لدمى 
باربـــي، في بيـــان أن ”ابتهاج محمد ســـتكون 
مصـــدر إلهـــام لعـــدد ال يحصى مـــن الفتيات 

احملجبات“.
وشاركت محمد العام املاضي في منافسات 
املبـــارزة بأوملبياد ريـــو، ومتّكنـــت من حصد 
ميدالية برونزية. وكانت أول أميركية مســـلمة 
جحمبة تشـــارك فـــي األوملبيـــاد، وأول أميركية 

مسلمة تنتزع ميدالية في منافسة أوملبية.
وأطلقـــت شـــركة ماتيـــل برنامج ”شـــيرو 
باربي“ عام 2015، ويعنى بتصنيع دمى جتسد 
النســـاء البارزات؛ ومن الرائدات اللواتي حزن 
على هذا التكرمي، العبة اجلمباز األوملبية غابي 
دوغـــالس، وعارضة األزيـــاء آشـــلي غراهام، 

واملمثلة زيندايا ماري.

} نيودهلــي - بـــدأت مدينة حيدر آباد الواقعة 
جنوبـــي الهنـــد، فـــي تطهيـــر شـــوارعها من 
املتســـولني، قبيـــل انعقاد قمة أعمـــال جتارية 

عاملية ستحضرها إيفانكا ترامب.
وقال كيه. آشـــوك، املســـؤول في الشـــرطة 
احملليـــة ”لقـــد مت منع التســـول في الشـــوارع 
حتى الســـابع من يناير املقبـــل، ولكن هذه تعّد 
عمليـــة روتينية تتم قبل أي حـــدث دولي كبير 

تستضيفه املدينة“.
ومن املقـــرر أن متّثل إيفانكا، االبنة الكبرى 
للرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب، الواليات 
املتحدة، بصفتها مستشارة للبيت األبيض في 
القمة العاملية لريادة األعمال التي ترعاها الهند 

والواليـــات املتحدة في حيدر آباد، خالل الفترة 
بني 28 و30 نوفمبر اجلاري.

وأضاف آشـــوك أنـــه قد مت نقل عـــدد كبير 
من املتســـولني من الشوارع إلى مراكز ومالجئ 
إلعادة التأهيل. ورفض املســـؤول الكشـــف عن 
عدد من مت إلقـــاء القبض عليهم، إال إنه قال إن 
العديد من املتســـولني تركوا الشـــوارع بعد أن 

طلب منهم ذلك.
وتابع أنهم ”يســـتغلون أشخاصا وأطفاال 
من املعاقني، ويشتتون انتباه قائدي السيارات 
واملترجلني، وهو ما يؤدي في كثير من األحيان 
إلى حوادث خطيرة، كما يتســـبب في تكدسات 

وتعطيالت مرورية“.

وكان مفّوض الشـــرطة في حيدر آباد أصدر 
إشعارا في الســـابع من نوفمبر اجلاري، مينع 
التســـول في الشـــوارع ملـــدة شـــهرين. وتنّفذ 
الســـلطات بشكل صارم حظرا على التسول في 

شوارع املدينة، وفي األماكن العامة األخرى.
وبحســـب ما ذكرته صحيفـــة ذا إنديان 
إكسبريس، فإنه من املتوقع أن يختفي نحو 
6 آالف متسول من شوارع حيدر آباد خالل 

األسبوع املقبل.
ويشـــار إلى أن هذه ليست املرة األولى 

التي تقـــوم فيها حيدر آبـــاد بهذه اخلطوة، 
فقـــد اتخـــذت خطـــوات مماثلة، قبيـــل زيارة 

الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون.

باربي محجبة بمالمح أول رياضية أميركية مسلمة 

إيفانكا ترامب تجعل التسول جريمة بالهند

محمد هجرس

ب

بريطانيون يشاركون كالب الباك الدميمة جلسات شاي 

يقترب األلبوم الجديد للمغنية 
األميركية تايلور سويفت 

{ريبتيشن}، من تخطي حاجز 
المليون نسخة، حيث تم بيع 

925 ألف نسخة خالل أول ثالثة 
أيام من صدوره. ويشار إلى أن 
ألبوم تايلور الجديد قد تتجاوز 

مبيعاته خالل أول أسبوع من 
صدوره الذي ينتهي في 16 

نوفمبر الجاري، المبيعات التي 
حققها ألبومها {1989} وبلغت 

1.29 مليون نسخة.
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