
ســـعى الرئيـــس اليمني عبدربه  } القاهرة – 
منصور هادي إلى عقد اجتماع موسع بقيادات 
من حزب المؤتمر الشعبي العام، لكنه لم يوفق 
في ذلك فـــي ضوء مقاطعة من قيـــادات بارزة 

تعارض توليه رئاسة الحزب.
ومـــن أبرز من امتنعوا عـــن حضور اللقاء 
أعضاء اللجنة العامة في الحزب، يحيى دويد، 
وفهد دهشـــوش، وقاســـم الكســـادي، ومطهر 
رشاد المصري وناصر باجيل وعادل الشجاع.
وألقـــى الرئيس اليمنـــي كلمة فـــي االجتماع 
الذي عقد، مساء االثنين، شدد فيها على إنهاء 

الخالفات والتوّحد ضد الحوثيين.
وشـــككت بعـــض القيـــادات اليمنيـــة في 
تصريحـــات لـ“العرب“، في دعـــوة هادي إلى 
إنهـــاء الخالفـــات والتوّحد ضـــد الحوثيين، 

معتبـــرة أن هـــذه الدعوة تأتـــي للتغطية على 
رغبتـــه في تـــرؤس الحزب، وهـــو أمر ترفضه 

غالبية القواعد الحزبية.
وعلمت ”العـــرب“ أن اللقاء لم يحقق هدفه 
في التفاف القيادات وراء هادي، وأن المقاطعة 
بدت واضحة مـــن خالل ملء قاعـــة االجتماع 
بموظفي الســـفارة اليمنية بالقاهـــرة، وأبناء 

الجالية المقيمين في مصر.
وقال عادل الشـــجاع، عضو األمانة العامة 
لحـــزب المؤتمـــر الشـــعبي (مـــن المقاطعين 
الحـــزب  قيـــادات  غالبيـــة  إن  لالجتمـــاع) 
الموجـــودة فـــي مصـــر، قاطعـــت االجتمـــاع 
للتعبير عن االحتجاج، وإن من حضروا اللقاء 
مـــن القيادات البـــارزة، وبينهـــم األمين العام 
المساعد ســـلطان البركاني، ال يتجاوز عددهم 

عشـــرة أشـــخاص من إجمالي أعضاء الحزب 
المقيمين في القاهرة ويقدر عددهم بالمئات.

وأضاف الشـــجاع في تصريح لـ“العرب“، 
إن القيـــادات التي حضرت ”جـــاءت بصفتها 
الشخصية، وباعتبار أنه اجتماع عام دعا إليه 
الرئيـــس االنتقالي وليـــس اجتماعا تنظيميا 

يخص الحزب“.
وبـــرأي بعـــض المتابعين فـــإن المقاطعة 
كانت بســـبب عـــدم وصـــول المفاوضات مع 
هـــادي والتـــي بـــدأت بيـــن أطـــراف الحزب 
الموجودة في القاهرة وأبوظبي منذ فترة، إلى 
قواســـم مشتركة بشأن مســـتقبل الحزب الذي 
يعاني من اختالالت كبيرة، وعدم االتفاق على 
آليات واضحة إلعادة تأهيله لقيادة المشـــهد 

السياسي المعارض للتمّرد الحوثي.

وأكد يحيـــى أبوحاتم، أحد أعضاء الحزب 
مـــن الموالين لهـــادي لـ“العـــرب“، أن اجتماع 
القاهرة خلص إلى االتفاق على عقد اجتماعات 
موســـعة للتفاهم حول آلية انتخـــاب القيادة 
السياسية للحزب، تمهيدا لعقد مؤتمر عام ثم 
تجرى انتخابات الختيار رئيس الحزب. وقال 
”أعضاء المؤتمـــر الذين حضروا اللقاء اتفقوا 

على تأييد شرعية هادي داخل الحزب“.
واســـتبعد الشـــجاع أن تكون هناك دعوة 
لالنتخابـــات، بســـبب اختطـــاف الحوثييـــن 
لقيـــادات بارزة من الحزب في صنعاء، وأن أي 
حوار ســـوف يركز على أن تكـــون هناك قيادة 

موّحدة للحزب بعيدا عن هادي.
وترفض قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
ما تـــروج له دوائـــر قريبة من هـــادي برغبته 

فـــي ترؤس الحزب، ألن الحـــزب تحكمه لوائح 
واضحة تقرر مستقبله، والصراع على منصب 
رئيـــس الحـــزب مضيعـــة للوقـــت، والمؤتمر 
العـــام هو فقط من يقرر ذلـــك، وأن تلك الرغبة 
تسبح ضد التيار العام داخل الحزب وغالبية 

القيادات لديها قناعات برفض مناقشتها.
وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“، إن قيـــادات 
الحزب اســـتغربت زيارة هادي وإصراره على 
لقاء قيادات حزب المؤتمر، في وقت تجري فيه 
مفاوضات تليين لمواقف الرافضين له، فضال 
عن غياب آليات واضحة إلعادة تأهيل الحزب 
واســـتيعاب أجنحته المختلفـــة. كما أن هناك 
أطرافا إقليمية تحرص على تماســـك المؤتمر 
الشـــعبي تحفظت على الزيارة، ألنها يمكن أن 
تساهم في المزيد من التوترات داخل الحزب.

} الكويــت - ضيقـــت أزمـــة الليـــرة التركية 
هامـــش المنـــاورة على الرئيـــس رجب أطيب 
أردوغـــان بعـــد أن حـــذت الكويت حـــذو قطر 
ونأت بنفسها عن مساعيه للحصول على دعم 
اســـتثماري خارجـــي لوقف االنحـــدار الكامل 

للعملة التركية.
يأتي هذا فيمـــا تقول أوســـاط اقتصادية 
وخبـــراء إن حصـــر أســـباب أزمـــة الليرة في 
التوتـــر مـــع واشـــنطن، أمر يناقـــض الواقع، 
فهناك أســـباب ترتبط بشكل مباشر بالسياسة 

االقتصادية التقليدية التي يتبناها أردوغان.
ورفضت وزارة المالية الكويتية تقديم أي 
قروض لتركيا أثناء زيارة خاطفة قام بها وزير 
الخزانـــة والماليـــة التركي وصهـــر أردوغان، 
براءت البيـــرق، الذي التقى نظيـــره الكويتي 
نايـــف الحجرف في اجتماع قصير لم يتجاوز 

40 دقيقة عقده في مطار الكويت. 
وأوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان 
أن االجتماع بين الوزيريـــن تطرق إلى اّطالع 
اإلدارة المالية في الكويت على آخر التطورات 
االقتصاديـــة التركيـــة، ال ســـيما أن للكويـــت 

استثمارات عديدة في تركيا.
وقالـــت المصـــادر إّن البيـــرق طلـــب من 
نظيـــره تقديم دعم مالـــي يقدر بــــ500 مليون 
دينـــار كويتي أي ما يصل إلى 1.6 مليار دوالر 
أميركي، من أجل دعم وإنقـــاذ الليرة التركية. 
وأكـــدت المصـــادر أن الكويت رفضـــت تقديم 
هـــذا المبلغ نظـــرا للتوقعات التي تشـــير إلى 
أن الوضـــع االقتصادي فـــي تركيا يتجه نحو 

االنحدار يوما بعد يوم.
ونفـــت وزارة المالية الكويتيـــة، االثنين، 
صحة مـــا تداولته بعض المواقـــع اإلخبارية 
حول ضخ 1.6 مليار دوالر أميركي لدعم الليرة 
التركية، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أســـاس 

من الصحة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة في 
بيـــت التمويل الكويتي (بيتك)، ثاني أكبر بنك 

من حيـــث األصول فـــي الكويـــت إن محفظته 
التمويلية لوحدته التركية مســـتقرة ومتنوعة 

بين الليرة والعمالت األجنبية الرئيسية.
وذكر الرئيس التنفيذي مازن الناهض في 
بيـــان أن مؤشـــرات النمو التـــي يحققها بيت 
التمويل الكويتي التركي (بيتك تركيا)، التابع 
لبيتـــك الكويت، تشـــكل ”مصـــدات لمواجهة 

انخفاض قيمة الليرة التركية“.
ويشير مراقبون خليجيون إلى أن الكويت 
ال يمكـــن أن تجازف بضّخ أمـــوال في اقتصاد 
مهـــزوز وفـــي ظرفية سياســـية غيـــر مالئمة، 
خاصـــة أن الدبلوماســـية الكويتية اتســـمت 
مواقفها دائما بالعقالنية والحذر في التعاطي 
مع مختلـــف الملفات بما في ذلـــك ملفات أقل 
حدة من األزمة التي تقف فيها تركيا بمواجهة 

الواليات المتحدة.
ويعتقـــد هـــؤالء المراقبـــون أن الكويت ال 
يمكن أن تغامر بإرباك عالقتها االستراتيجية 
بواشـــنطن لدعم رئيس تركـــي مغامر لم يقرأ 
حسابا لمصالح بالده مع األميركيين ولقدرتهم 

على رّدة فعل قوية كالتي تحصل اآلن.
وبعد فشـــل المحاولة فـــي الكويت، أجرى 
أردوغان، اتصاال هاتفيا مع أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني في محاولة لحثه على 
تقديم الدعم المالي العاجل للتخفيف من حدة 
األزمة االقتصادية. لكن قطر تالزم الصمت إلى 
حّد اآلن على عكس ما عرفت به في السابق من 
إعالن مســـاهماتها والمفاخرة باستثماراتها 

في تركيا.
وأثار صمت قطر إزاء النزاع الدبلوماسي 
بين أنقرة وواشـــنطن، باإلضافـــة إلى األزمة 
االقتصادية التي تمر بها تركيا، غضب وسائل 
اإلعـــالم التركـــي المواليـــة ألردوغـــان، وعلى 

رأسها جريدة ”تقويم“.
وتســـاءلت الصحيفة القريبة من الحكومة 
”كيف تكـــون هـــذه صداقـــة؟“، واصفة صمت 
الدوحة بـ“الخيانة“، وذكرت قراءها بأن تركيا 
دعمـــت قطر ضـــد مقاطعة الســـعودية ومصر 

واإلمارات والبحرين.
المواليـــة  وتطرقـــت جريـــدة ”الصبـــاح“ 
للحكومة أيضا لصمت قطـــر لكن بطريقة أقل 
حدة، ولجأت لتذكير المجتمع التركي بموقف 

أنقرة في دعم الدوحة.
واكتشـــف الرئيـــس التركـــي أن ال أحـــد 
يمكن أن يقف إلى جانبـــه في المغامرات غير 
المحســـوبة، تماما مثلما ســـمع في الســـابق 
مواقـــف صريحة تحثه على عـــدم التورط في 
الملف الســـوري وعدم إغضـــاب دول الخليج 
ومصـــر لحســـابات ضيقة، وإال لـــكان اآلن قد 
وجـــد داعمين من الحجـــم الكبير للخروج من 

أزمته المالية.
وربما يكون أردوغان قد تفاجأ حين ســـمع 
كالما أكثر دعما له من رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي بالمقارنة مع حلفائه الذين كان 
يراهـــن على أنهم ســـينقذونه، لكنهـــم اكتفوا 
بمبادلته الوعود تماما مثلما كان يفعل معهم.

وقـــال العبادي لدى اســـتقبال أردوغان له 
في المجمع الرئاســـي بأنقرة ”نقف إلى جانب 
تركيـــا فـــي قضية الليـــرة وندعمهـــا في كافة 

التدابير التي ستتخذها“.
لكـــن المراقبيـــن يعتقـــدون أن العبادي ال 
يمكـــن أن يجـــازف بتصريحـــات جديدة تربك 
عالقته مع الواليات المتحدة مثل التصريحات 
األخيـــرة بشـــأن االلتـــزام بالعقوبـــات التـــي 
أغضبت إيران ودفعته إلى االلتفاف عليها، ما 

جعله في وضع صعب مع األميركيين.
وتقول أوســـاط تركيـــة إن أردوغان وصل 
إلـــى نتيجة صادمة، وهـــي أن افتعال األزمات 
السياســـية يؤدي دائما إلى األزمات، وهو ما 
حصل له في األزمة الســـورية، كما في التوتر 
مع روســـيا، فضال عن التصعيـــد مع االتحاد 
األوروبـــي، وإنه ســـيجد نفســـه مضطرا إلى 
البحث عن مخـــارج ولو ضعيفة الســـترضاء 

األميركيين.
وتعتقد هذه األوســـاط أن الخطوة األولى 
هي اإلفـــراج عن القـــس األميركـــي المحتجز 
آندرو برانســـون، وأن المدخل إلى ذلك متوفر 
بعد أن وجه األخير التماسا للمحكمة التركية 
إلطالق سراحه، مشـــيرة إلى أن هذه الخطوة 
قد تكـــون بإيعاز من الرئاســـة التركية أو من 

وسطائها لفتح كوة ضوء في نهاية النفق.
والتقى ســـردار قليج الســـفير التركي في 
واشـــنطن، االثنين، مع مستشار األمن القومي 

األميركي جون بولتون.
الرئاســـة  باســـم  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
األميركية ســـارة ســـاندرز، في بيان، أن اللقاء 

جرى في البيت األبيض.
وأضافت ساندرز أّن بولتون وقليج تناوال 
في لقائهما قضية القس برانسون، إضافة إلى 

العالقات الثنائية.
ويرى الخبراء أن األزمـــة التركية الحالية 
هي أزمـــة سياســـية بالدرجة األولـــى، وأنها 
ليســـت وليدة اللحظـــة وإنما نتـــاج تطورات 
اســـتمرت ســـنوات، وفجرها اآلن اســـتحواذ 
الرئيـــس التركـــي علـــى جميـــع الصالحيات 
وتعيين صهره وزيـــرا للمالية ليكون صاحب 

الكلمة األولى في ملف االقتصاد.
وقال أولتر توران أستاذ العالقات الدولية 
بجامعة إسطنبول بيلجي التركية إن أردوغان 
أطال أمـــد الخالف مع الواليات المتحدة لعدة 
أســـباب، أولها ”أن فهمه الشـــخصي للشؤون 
الماليـــة يختلف تماما عـــن القواعد التقليدية 
للشـــؤون االقتصاديـــة. وإيمانـــه القـــوي بأن 
أســـعار الفائدة المنخفضة أساســـي للحد من 
األســـعار، هو أحد االنعكاســـات الرمزية لهذا 

الفهم“.

إجماع على رفض تولي عبدربه منصور قيادة حزب المؤتمر الشعبي

• قيادات من حزب المؤتمر تقاطع اجتماع هادي في القاهرة  • عدم االتفاق على آليات واضحة إلعادة تأهيل الحزب واستيعاب أجنحته

• الرئيس التركي يسمع كالما داعما من العبادي كان يأمل أن يحصل عليه من حلفائه  • استياء في أنقرة من غموض موقف قطر
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أول

تصدع في جدار إخوان األردن ص٢ص٧واشنطن تكافح {غزو} الجزيرة لمؤسساتها

كالم العبادي أفضل من موقف أقرب الحلفاء

بعد الفشل في إقناع الكويت بإنقاذ الليرة

ص١٤

يي

تحّول هاتف أيفـــون الذكي فجأة  } أنقــرة – 
إلى عدو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
بعدما كان ســـببا رئيســـيا في إنقـــاذه خالل 

محاولة فاشـــلة لالنقالب العسكري 
عليه عام 2016، عندما ألقى أردوغان 
كلمـــة من خالل تطبيق ”فيســـتايم“ 

على هاتف أحـــد المذيعين في 
قناة تلفزيونية كانت تبث على 

الهواء مباشرة.
أيفـــون  هاتـــف  وســـاعد 
حينها أردوغـــان على طمأنة 
أنصـــاره، لكـــن مـــع تصاعد 

الواليات  مـــع  الخـــالف  حـــدة 

المتحدة، يحاول الرئيس التركي اليوم إقناع 
نفس هؤالء األنصار بضرورة مقاطعة هواتف 
أيفـــون، في وقت يتندر فيه بعضهم بالقول إن 
تدهور الليرة التركية سيحرمهم أصال 

من القدرة على شرائه.
وتكمن المفارقـــة في أنه بينما كان 
أردوغـــان يلقـــي خطابـــا يدعـــو فيه 
األتـــراك إلـــى مقاطعة أيفـــون، كان 
يحمل فـــي جيبه هاتفـــا من نفس 

النوع، ال يفارقه قط. 

 أردوغان بعدما أنقذه
ّ
أيفون يتحول إلى عدو

ص١٠أردوغان يعلن الحرب على أيفون

سكري 
دوغان 
ــتايم“ 

ي 
ى 

ن 

ت 

تده
من

أر

أرد



} أنقــرة – حملـــت زيـــارة وزيـــر اخلارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي الفروف إلى أنقرة االثنني 
أهمية اســـتثنائية بالنظر إلـــى توقيتها الذي 
يأتـــي فـــي ذروة التوتر بني تركيـــا والواليات 

املتحدة.
وترى دوائر سياســـية أن أنقـــرة مضطرة 
إلى تقدمي تنازالت ملوســـكو في امللف السوري 
وخاصة في مسألة إدلب لضمان دعم روسيا في 
مواجهتها مع واشـــنطن التي اتهمها الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان بطعنه فـــي الظهر على 

خلفية االنهيار غير املسبوق لليرة التركية.
ينجـــح  أن  الدوائـــر  هـــذه  تســـتبعد  وال 
الفـــروف في التوصل إلى تفاهمـــات في أنقرة 
بشـــأن تســـوية ملف إدلب حيث تصر روســـيا 
على ضـــرورة القضاء على جبهة فتح الشـــام 
(النصرة) التي تبسط نفوذها على أكثر من ٦٠ 

باملئة من احملافظة.
وسبق أن أعطت روسيا تركيا مهلة إليجاد 
تســـوية ملعضلة جبهة فتح الشام، وقد عرضت 
تركيا بالفعل على قيادات اجلبهة حل نفســـها 
واندماج مقاتليها في فصائل املعارضة األخرى 
بيد أن هذه القيادات رفضت التعاطي مع  األمر 

باملطلق.

وأكد ســـيرجي الفروف في مؤمتر صحافي 
مشـــترك مع نظيـــره التركي مولـــود جاويش 
أوغلـــو في أنقرة، الثالثاء، أن روســـيا وتركيا 
تتحاوران بشـــأن تنفيـــذ االتفاقـــات اخلاصة 
مبناطق خفض التصعيد في ســـوريا، مبا في 
ذلك إدلب، مشـــيرا إلى أن الوضع في احملافظة 
يعـــد اليـــوم أصعب بكثيـــر مـــن األوضاع في 
مناطق خفض التصعيد األخرى، بسبب جبهة 

النصرة.
وشـــدد على أن روسيا تشـــاهد في اآلونة 
األخيـــرة األعمـــال العدوانية مـــن جانب هذه 
املنظمة اإلرهابية في إدلب، مبا في ذلك حوادث 

إطالق النار على قاعدة حميميم.
وأضاف أن موســـكو تقدم مساعدة للجيش 
الســـوري في مكافحة اإلرهاب في هذه املنطقة، 
وفي الفصل بني املعارضة املعتدلة واإلرهابيني. 
وذكر أن لدى اجليش السوري احلق الكامل في 

قمع اســـتفزازات النصرة ومكافحة اإلرهابيني 
في إدلب.

وتظهر تصريحات ســـيرجي الفروف جدية 
بالده في دعم الرئيس السوري بشار األسد في 
استعادة الســـيطرة على إدلب وأن على أنقرة 
التعاطي مع هذه املسألة باعتبارها أمرا واقعا.
وال يســـتبعد متابعون أن يكون الطرفان قد 
ناقشـــا خطة مشـــتركة للقضاء على جبهة فتح 
الشـــام (النصرة) في احملافظة التي تعد املعقل 

الوحيد املتبقي للمعارضة في سوريا.
وعملـــت تركيا في األشـــهر األخيـــرة على 
جتميع فصائل املعارضة ضمن حتالف أطلقت 
عليـــه ”جبهة التحرير الوطنـــي“ للضغط على 
النظـــام وروســـيا، بيـــد أنه مـــع تصاعد حدة 
التوتـــر مع الواليـــات املتحدة ال يســـتبعد أن 
تقدم أنقرة على الزج بهذا التحالف الوليد في 
قتال مع جبهة النصرة التي تشكل أبرز ذريعة 
ملوسكو ودمشق لشـــن عملية عسكرية واسعة 

في إدلب.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلـــو إنه يأمـــل أن تتمكـــن بالده 
وروســـيا مـــن إيجاد حل جذري بشـــأن منطقة 

إدلب.
وجلأ العديد مـــن املدنيني ومقاتلي فصائل 
املعارضـــة الذين نزحوا مـــن مناطق أخرى من 
ســـوريا فضال عن فصائل إســـالمية قـوية إلى 
منطقـــة إدلـــب التـــي تعرضت لغـــارات جوية 
وقصف األســـبوع املاضي فيما قد يكون مقدمة 

لهجوم شامل تشنه القوات احلكومية.
وأســـقط اجليش الســـوري منشورات على 
إدلـــب يوم اخلميـــس حتث النـــاس على قبول 
العودة إلـــى حكم الدولـــة وتبلغهم أن احلرب 
املستمرة منذ سبع سنوات في سوريا أوشكت 

على نهايتها.
وأقامت تركيا، التي دعمت بعض جماعات 
املعارضـــة املســـلحة فـــي املنطقـــة، ١٢ موقعا 
للمراقبة العســـكرية وحتـــاول جتنب الهجوم 
املرتقـــب الـــذي قد تشـــنه القـــوات احلكومية 

السورية.
وقال وزير اخلارجية مولود جاويش أوغلو 
ومقاتلي  إن من املهم التمييز بني ”اإلرهابيني“ 
املعارضة وما يصل إلى ثالثة ماليني مدني في 

إدلب.
وكان أغلـــو قد شـــدد قبيـــل محادثات مع 
نظيره الروســـي ســـيرجي الفروف الذي تدعم 
بالده الرئيس بشـــار األســـد عســـكريا ”علينا 
حتديد هـــذه (اجلماعـــات) اإلرهابية والقضاء 

عليها باملخابرات والقوات العسكرية“.

وتابع ”قصف إدلب واملدنيني واملستشفيات 
واملـــدارس ملجـــرد أن هناك إرهابيني ســـيكون 

مذبحة“.
وقـــال جاويش أوغلو ”علينـــا التمييز بني 
املعارضـــني املعتدلـــني واملتطرفـــني. الســـكان 
احملليـــون واملعارضون املعتدلـــون منزعجون 
جدا من هـــؤالء اإلرهابيني لذلـــك يتعني علينا 

جميعا قتالهم“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات جاويش 
أوغلو تشـــي بـــأن تركيا قد ســـلمت بضرورة 
مقارعـــة جبهة فتح الشـــام التـــي كانت لوقت 
قريـــب تدعمها لوجســـتيا وماديا. وإلى جانب 
فقدانها لورقـــة مهمة في إدلب تخشـــى تركيا 
أيضا أن تؤدي عملية عســـكرية واسعة للنظام 
إلى موجة نـــزوح للمدنيني باجتـــاه أراضيها 
وهـــذا حتد كبير في ظل األزمات التي تعانيها، 

خاصة على الصعيد االقتصادي.

وقال الفروف متحدثا في املؤمتر الصحافي 
مع أوغلو إن املوقـــف الغربي املناهض لعودة 

الالجئني إلى سوريا فاجأ موسكو.
وقـــال ”مت إخالء جزء كبير من ســـوريا من 
اإلرهابيـــني. وحان الوقت إلعـــادة بناء البنية 
التحتية وجميع ضـــرورات احلياة لبدء عودة 
الالجئني من تركيا ولبنان واألردن ومن أوروبا 

إلى ديارهم“. 
وكانت روســـيا قد طرحت مؤخـــرا مبادرة 
لعودة الالجئني الســـوريني ويرجح أن ينطلق 
العمـــل بها قريبا في ظـــل وجود ضوء أخضر 

غربي.

{الحريـــري مصمم على تشـــكيل حكومـــة ائتالف وطني، ولن ييأس، ومـــن يفكر في الضغط أو أخبار

التهويل عليه كي يعتذر أو يشكل حكومة كيفما كان، فليخيط بغير مسلة}.

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

{الحكومة تعمل بشـــكل حثيث من أجل نقل العديد مـــن الصالحيات من الوزراء إلى المديريات 

في المحافظات إلنجاح نهج وتجربة الالمركزية}.

عمر الرزاز
رئيس احلكومة األردنية
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◄ أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي 
أفيجدور ليبرمان الثالثاء، أن إسرائيل 
تعتزم إعادة فتح معبر كرم أبوسالم مع 

قطاع غزة، األربعاء، حال استمرار الهدوء 
عبر احلدود.

◄ رفضت السلطات األردنية الثالثاء 
السماح للعشرات من العائالت السورية 

بالعودة إلى األراضي السورية عبر معبر 
جابر نصيب احلدودي.

◄ بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، الثالثاء، مع رئيس البرملان 

املصري علي عبدالعال، جهود التوصل 
إلى حل سياسي لألزمة اليمنية.

◄ ذكر تقرير صادر عن األمم املتحدة أن 
تنظيم الدولة اإلسالمية ما زال لديه ما 

يتراوح بني 20.000 و30.000 مقاتل في كل 
من سوريا والعراق، على الرغم من التقدم 

العسكري الذي حتقق ضد التنظيم 
اجلهادي.

◄ تسّلم الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون الثالثاء رسالة خطية 

من نظيره البرازيلي ميشال تامر عبر 
فيها عن عمق العالقات التاريخية بني 

البلدين مشددا على ضرورة تعزيز 
التنسيق بينهما.

◄ أعلنت وزارة الداخلية املصرية، 
الثالثاء، توقيف 13 شخصا إثر 

اتهامهم بـ”التحريض على التظاهر 
والفوضى“، بالتزامن مع الذكرى 

اخلامسة لفض اعتصامي ميداني 
”رابعة العدوية“ و”نهضة مصر“ في 

القاهرة الكبرى.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

شــــــكلت األزمة املتصاعدة بني تركيا والواليات املتحدة فرصة كبيرة للدبلوماسية الروسية 
ــــــازالت من تركيا في امللف الســــــوري وخصوصا إدلب في ظل حاجة  للتحــــــرك وحصد تن

تركية ملحة إلى دعم روسي في املواجهة املرجح أن تطول مع واشنطن.

تركيا تتنازل في إدلب لضمان دعم روسيا في ذروة مواجهتها مع واشنطن

تركيا تخطب ود روسيا

[ أنقرة تأمل في التوصل التفاق مع موسكو بشأن إدلب  [ موسكو: لدى الجيش السوري الحق الكامل في مكافحة اإلرهابيين

2

أنقرة في مأزق دبلوماسي تحت 

ضغوط موسكو وواشنطن ص6

في 
العمق

} عامن – شـــكلت استقالة القيادي اإلخواني 
البـــارز زكي بني ارشـــيد من مجلس شـــورى 
اجلماعة صدمـــة ألعضاء التنظيـــم وأنصاره 
فـــي األردن كمـــا في خارجـــه، بالنظـــر للثقل 
الـــذي يحظى به، وامتالكه تيارا عريضا داخل 

احلركة اإلسالمية.
وأكد القيادي في جماعة اإلخوان لوسائل 
إعـــالم محليـــة خبـــر اســـتقالته من شـــورى 
اجلماعة عازيا األمر إلى وجود مشـــروع عمل 

فكري ينوي الشروع فيه قريبا. 
واعتبر بني ارشيد أن استقالته من شورى 
اجلماعة ال تعني مغـــادرة جماعة اإلخوان أو 

الذهاب إلى حزب سياسي آخر.
وال يبـــدو الســـبب الـــذي طرحـــه القيادي 
-الـــذي لطاملا صنف ضمن صقـــور اجلماعة- 
لالستقالة من مجلس الشورى مقنعا بالنسبة 
للكثيرين خاصة في ظل الظرفية الدقيقة التي 
متر بها جماعة اإلخوان املســـلمني في األردن، 
كما أن هذه اخلطـــوة تتناقض مع تصريحاته 
مؤخرا املشـــددة علـــى أن ”املصلحـــة العامة 
تقتضـــي أن تبقى احلركة اإلســـالمية موحدة 

وغير منقسمة“.
وقالـــت مصـــادر إعالميـــة إن قـــرار بنـــي 
ارشـــيد جاء حلرف األنظار عـــن قرار جتميده 
ملدة ســـنتني بعد محاكمة داخلية ال ُتعرف بعد 

تفاصيلها.
ويـــرى مراقبون أن اخلالفـــات بني األمني 
العام األســـبق حلزب جبهة العمل اإلســـالمي 
الذراع السياســـي جلماعة اإلخوان وشق من 
القيـــادات الصقورية قد تكون الســـبب الكامن 

خلف قرار بني ارشيد.
ويلفـــت هـــؤالء إلـــى أن األخيـــر أظهر في 
الســـنوات األخيرة تغيرا في مقارباته الفكرية 
واأليديولوجيـــة واصبح يتبنى مفهوم املدنية 
كأساس نحو االرتقاء باجلماعة التي تعرضت 
في الســـنوات األخيرة لهـــزات عنيفة أدت إلى 
انشـــقاق العديد من القيادات وتشكيل كيانات 
سياســـية موازيـــة للجماعة ال تـــزال تتلمس 

طريقها بتعثر.

ويبـــدو أن طيفـــا عريضا داخـــل اجلماعة 
يرفض هذا التمشـــي والتحول لبني ارشـــيد، 
ويصر علـــى النهج القائـــم للجماعة املتصف 

باجلمود.
وقبل أيام كان بني ارشيد قد أجرى حوارا 
مـــع أحد املواقـــع أكد خالله أنه لو اســـتمرت 
اجلماعـــة بنفس الصيغـــة القدمية فلن تتمكن 
مـــن البقاء بـــذات القـــوة والزخـــم، مؤكدا أن 
الصيغ التي تصلـــح ملراحل معينة ال ميكن أن 

تبقى صاحلة ملراحل أخرى.
وانتقـــد زكي بني ارشـــيد رفـــض ”بعض 
اإلخـــوة فـــي األردن ملفهـــوم مدنيـــة الدولـــة 
ومحاربتهم له“، وشدد على أن ”الدولة املدنية 
هي عصارة التجارب اإلنســـانية التي وصلت 
لعقـــد اجتماعـــي ينظـــم العالقة بـــني احلاكم 
واحملكـــوم، وهي بذلك ال تتناقـــض مع الدولة 
اإلســـالمية، ال بـــل وتؤمن مبفاهيـــم التعددية 

ومن  واملواطنـــة“.  والتعاقديـــة  والتشـــاركية 
الواضـــح أن بني ارشـــيد بـــات يتبنى نهجا 
منفتحا على تبني رؤى الدولة األردنية القائمة 
علـــى تكريس مفهوم املدنيـــة، وهو ما ترجمه 
العاهل األردني امللك عبدالله الثاني في ورقته 

النقاشية السادسة.
ويشـــير هـــؤالء إلـــى أن بني ارشـــيد من 
أشـــد املدافعني داخل اجلماعـــة على ضرورة 
القيام مبراجعات فكريـــة تأخذ بعني االعتبار 
وتبنـــي  واإلقليميـــة،  الداخليـــة  املتغيـــرات 
اســـتراتيجية جديدة بعد أن خسرت اجلماعة 
الكثير خالل الســـنوات الألخيرة ســـواء على 
صعيد تراجع حضورها الشـــعبي بشكل كبير 
أو أيضا في عالقتها مع النظام التي ســـادها 

فتور أقرب إلى التوتر.
ويـــرى بني ارشـــيد على أن مـــن أولويات 
املســـائل التـــي ال بـــد مـــن القيام بهـــا فصل 

السياســـي عن الدعوي أســـوة بتجربة حركة 
النهضة التونسية. 

وكان بني ارشـــيد قد صـــرح العام املاضي 
فـــي مؤمتر حتت عنوان ”مســـتقبل اإلســـالم 
بـ”أن حزب  السياســـي في محيط مضطـــرب“ 
جبهـــة العمـــل بـــدأ بعمليـــة املراجعة وحتت 
عنوان إعادة الهيكلة، وإذا استطاع احلزب أن 
ينجز هذه العملية فيمكـــن اعتبار ذلك مرحلة 
التأسيس الثانية للحزب“ معتبرا أنها ”تشكل 
طرحـــا حداثيـــا متقدمـــا، يالمـــس األمنوذج 
املســـتوعب ملجمل املتغيـــرات والتحديات، ال 
سيما وأن التعديالت تناولت االفكار واألسس 

واملبادئ والرؤية واألهداف“.
واعتبر بني ارشـــيد أن ”املستقبل تصنعه 
إرادة اجلماعة وقدرتهـــا على العبور وجتاوز 
املرحلـــة واغتنـــام الفـــرص املرافقـــة ملجمـــل 
اجلديـــدة.  الفـــرص  صناعـــة  أو  التحديـــات 
والعالمـــة الفارقة هي القـــدرة على التخطيط 

االستراتيجي الصحيح“.
ويرى مراقبـــون أن التوجه لفصل الدعوي 
عن السياسي ال يروق للكثيرين داخل احلركة 
اإلسالمية ويعتبرون أن ذلك سيعني نهايتها، 
ويبـــدو أن هؤالء ميلكون التأثير األقوى داخل 

اجلماعة.
وال يســـتبعد متابعون أن حتصل القطيعة 
بني بني ارشـــيد واجلماعة وأن يتجه القيادي 
لتشـــكيل كيـــان جديد أســـوة بقيـــادات بارزة 
أخـــرى كعبداملجيـــد ذنيبات ، الفتـــني إلى أن 
هذه اخلطوة ستشـــكل ضربة قاصمة للجماعة 
بالنظر لوجود تيار بأكمله يؤازر بني ارشـــيد 

ويتبنى توجهاته.

تصدع في جدار إخوان األردن باستقالة بني ارشيد

بني ارشيد في ثوب جديد

التوجه لفصل الدعوي عن السياسي 

ال يـــروق للكثيريـــن داخـــل الحركـــة 

ذلـــك  أن  ويعتبـــرون  اإلســـالمية 

سيعني نهايتها

◄

ال يستبعد أن تقدم أنقرة على الزج 

بجبهـــة التحرير الوطنـــي في قتال 

مـــع النصرة التي تتخذها موســـكو 

ذريعة لشن عملية في إدلب

◄

    
وفد كردي بدمشق مجددا 

لبحث اتفاق سياسي

} دمشــق – قـــال رئيـــس مجلـــس ســـوريا 
الديمقراطيـــة، الجنـــاح السياســـي لقـــوات 
ســـوريا الديمقراطية، الثالثـــاء، إن وفدا من 
المجلس زار دمشق األسبوع الماضي إلجراء 

جولة ثانية من المحادثات مع الحكومة.
وكان وفد يشمل أفرادا من قوات سوريا 
الديمقراطية التي تدعمها الواليات المتحدة 
وتســـيطر على نحو ربع ســـوريا، قد أجرى 
محادثات مع دمشـــق هذا الشهر في زيارته 

األولى المعلنة للعاصمة.
وتلقي الزيـــارات الضوء علـــى الجهود 
التي تبذلها الســـلطات بقيادة األكراد لفتح 
قنوات جديدة مع الحكومة السورية في إطار 
ســـعيها للتفاوض من أجل اتفاق سياســـي 
يحفظ لهم التمتع بصالحيات واسعة داخل 

مناطق سيطرتهم.
وتتصدر وحدات حماية الشعب الكردية 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة وظلت تتجنب 
النزاع مع الرئيس بشار األسد إلى حد كبير 
وتقـــول إن هدفهـــا هو الحفـــاظ على حقوق 

األكراد وليس إسقاط الحكومة.
ونتيجـــة لذلك ظلـــت الوحـــدات بمنأى 
عـــن فصائل المعارضة األخـــرى التي تقاتل 

لإلطاحة باألسد منذ عام 2011.
وقـــال ريـــاض درار إن المجلـــس أجرى 

محادثات جديدة تناولت الالمركزية.
تضمن  وأضـــاف أن ”الحوار الطويـــل“ 
اقتراحا من دمشق بأن تشارك المنطقة التي 
تحظى فعليا بالحكم الذاتي في االنتخابات 

المحلية التي تجرى الشهر المقبل.
وتابـــع أن مجلس ســـوريا الديمقراطية 
يصر علـــى االحتفاظ بهيكله الحاكم والحكم 
الذاتي فـــي أي انتخابات مســـتقبلية. وقال 
”اختـــار الوفد القادم من القامشـــلي أن يعود 

للمزيد من المشاورات“.
وأضـــاف درار أن مســـؤولي الحكومـــة 
طرحـــوا العديد من األمور التي يرى مجلس 
ســـوريا الديمقراطية أنها ســـابقة ألوانها. 
وقـــال ”نحن بحاجـــة لالتفاق علـــى قضايا 

خدمية أوال ويمكن أن ُتبعث الثقة بيننا“.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 
مساحات من األرض بمساعدة أميركية رغم 
معارضة واشنطن هدفها وهو الحكم الذاتي 
اإلقليمي. وتمتد المنطقة التي تسيطر عليها 
قوات ســـوريا الديمقراطية في معظم أنحاء 
شـــمال وشـــرق ســـوريا وهي منطقـــة ثرية 

بالزراعة والنفط والمياه.
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أخبار
«بعد أن اتضح  أن الحوثيني ليســـوا ســـوى أتباع بيد النظام اإليراني يوجههم كيفما يشـــاء؛ هل 

يقبل الشعب اليمني أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه}.

األمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الواليات املتحدة

«الشـــباب جـــزء ال يتجـــزأ من مســـيرة التنمية املســـتدامة وصناعـــة املســـتقبل، حيث تنهض 

بطاقاتهم املجتمعات وتتحول بإبداعاتهم التحديات إلى فرص}.

شما املزروعي
وزيرة شؤون الشباب اإلماراتية

جدل في العراق يكشف اتساع 

دائرة المناهضين لنفوذ إيران

} بغداد - وضع موقف رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بشأن االلتزام بتنفيذ العقوبات 
األميركيـــة المفروضـــة على إيـــران، بين أيدي 
كبار خصومه ومنافســـيه ورقـــة للضغط عليه 
والتقليل مـــن حظوظه في الفـــوز بوالية ثانية 

على رأس الحكومة.
غير أّن الموقف نفســـه لم يخـــُل من فرصة 
للعبـــادي للظهور بمظهر رجل الدولة الحريص 
علـــى المصلحـــة العراقيـــة وإعـــالن قـــدر من 
اســـتقاللية القرار عن دائـــرة التأثير اإليراني 
ليجمـــع حولـــه جمهـــور الناقمين علـــى إيران 
وأذرعها فـــي العراق، وهو جمهـــور في تزايد 
ملحـــوظ، بما فـــي ذلك داخل المكّون الشـــيعي 
الذي لطالما حاولـــت طهران تصويره على أّنه 

ظهير لها.
وأثـــار العبـــادي حمـــاس ذلـــك الجمهـــور 
عندما أعلن بـــادئ األمر وجوب االلتزام بتنفيذ 
العقوبـــات األميركيـــة، قبـــل أن يتراجع جزئيا 
تحـــت ضغوط طبقة سياســـية عراقيـــة موالية 
إليـــران ال تزال تمتلـــك مختلف وســـائل القوة 

السياسية واإلعالمية والمالية.
وأعلى العبادي ســـقف خطابـــه عندما ربط 
الضغوط المسّلطة عليه داخليا بشأن موضوع 

العقوبات بمصالح ”العصابات“.
وقال في معـــرض حديثة عن الموضوع ”ال 
نتراجع عن حقوق شعبنا.. يريدون أن يضغطوا 
علينا حتى نقدم مصالح عصابات على مصالح 
الشـــعب العراقي.. هذا ال يمكن“، مضيفا ”نحن 
نقاتل مـــن أجل مصلحـــة العراقيين، وفي ذات 
الوقت ال نريد اإلساءة إلى دول الجوار وال نريد 
أن نصبح جزءا من حملة ظالمة ال نرضى بها“.
وعكســـت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
وجود رأي عام عراقي مساند لمواقف العبادي 
خصوصا في األوساط الشـــبابية التي نّشطت 
حملـــة علـــى تلـــك المواقـــع مناهضـــة للنفوذ 

اإليرانـــي في العـــراق. وعلى الطـــرف المقابل 
عملت وســـائل اإلعـــالم العراقيـــة الممولة من 
إيـــران، بجـــّد ومثابـــرة على إحـــراج العبادي 
بتصويـــره مواليا للواليات المتحدة وحارســـا 

لمصالحها.
ولـــم تعكس تلك المنابـــر اإلعالمية مواقف 
خصوم العبادي فحســـب، لكّنهـــا مّثلت أيضا 
امتـــدادا للموقف اإليراني من الرجل الذي يعلم 
جيـــدا أّن لطهران دورا قاّرا منذ ســـنة 2003 في 

اختيار من يقود العراق.
ولـــم يســـتطع المراقبـــون تجاهـــل اكتفاء 
العبـــادي بزيـــارة تركيا دون إيـــران. وفي ظل 
كثـــرة التخمينـــات بشـــأن الســـبب وراء ذلك، 
وذهـــاب البعض إلى القـــول إّن طهران رفضت 
استقبال العبادي بسبب غضبها من موقفه من 
العقوبات، خرجت الحكومة العراقية، الثالثاء، 
عـــن صمتها لتوّضـــح أنه لم تكن هنـــاك زيارة 

مقررة للعبادي إلى إيران.
وحـــاول العبـــادي خالل واليتـــه على رأس 
الحكومـــة العراقيـــة، إحداث نوع مـــن التوازن 
فـــي عالقات العـــراق ببلدان جـــواره اإلقليمي، 
وهو األمر الذي لم يكن يالقي تشـــجيع غالبية 
قادة األحزاب الشـــيعية العراقيـــة ذات العالقة 

الواسعة بطهران.
ومنـــذ إعـــالن العبـــادي التـــزام حكومتـــه 
بتطبيـــق العقوبـــات األميركية علـــى العراق، 
انطلقت ضده حملة إعالمية واســـعة، شـــاركت 
فيهـــا محطـــات فضائيـــة عراقيـــة ممولـــة من 
إيران، تحاول تذكير شـــيعة العراق بما تسّميه 
”األفضـــال“ اإليرانية على البلـــد، متهمة رئيس 
الوزراء بمحاباة الواليات المتحدة على حساب 

المصالح العراقية.
وتســـتضيف هذه المحطـــات متحدثين من 
األحزاب العراقيـــة الموالية لطهران، ليوجهوا 
انتقادات الذعة لحكومة العبادي، وعتبا شديدا 

لبغداد التي ”تتنكر للفضل اإليراني“.
والجمعـــة الماضية، نقلت هـــذه المحطات 
خطبـــة لرجل الدين الشـــيعي المتشـــدد، جالل 
الدين الصغير، وهو قيـــادي بارز في المجلس 
األعلى اإلســـالمي القريب من طهران، عّبر فيها 
عن استغرابه من ”تحريض العبادي اإليرانيين 
على فتح ملف تعويضـــات الحرب مع العراق، 

الذي غضـــت طهـــران الطرف عنه لســـنوات“. 
ويشـــير الصغيـــر إلى تصريحـــات صدرت عن 
مســـؤولين إيرانيين، تذّكر العراق بتغاضيهم 
عن المطالبـــة بالتعويضات، التي يقولون إنها 

تفوق التريليون دوالر.
قانونييـــن  التصريحـــات  هـــذه  ودفعـــت 
عراقييـــن إلـــى مراجعة الوثائـــق الصادرة عن 
األمـــم المتحدة، بعـــد نهاية الحـــرب العراقية 
اإليرانية عام 1988، ليكتشـــفوا أنها لم تتضمن 
أي إشـــارة إلى إدانة العراق أو إلزامه بدفع أي 

تعويضات إليران.
وشـــغلت خطبة الصغيـــر ومواقف محلية 
مشـــابهة لها، حيزا واسعا في تغطيات وسائل 

اإلعالم العراقية الممولة من إيران.
لكن هذه الموجة لم تجد صداها في الشارع 
إذ سرعان ما انبرى عشـــرات النشطاء الشيعة 
في بغـــداد ومحافظات الوســـط والجنوب إلى 
الـــرد على اّدعـــاءات حلفاء إيران مســـتغربين 

انخراطهم في الدفاع عن شـــؤون بلد آخر على 
حســـاب مصالـــح بلدهم. وضجت الحســـابات 
والصفحـــات العراقيـــة في وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بمئـــات المنشـــورات المســـاندة 
للعبادي بشأن التزام العراق بتنفيذ ما يخّصه 
مـــن العقوبـــات األميركية على إيـــران، قبل أن 
يعـــّدل العبـــادي من موقفـــه بشـــأن العقوبات 
ليسبب خيبة أمل لهؤالء النشطاء المتحّمسين.

ولم تجـــد تصريحات العبادي، التي فســـر 
بهـــا موقفـــه األول، اهتماما يذكر في وســـائل 
اإلعـــالم العراقية الممولة من إيران، إذ واصلت 

هجومها عليه.
ويقـــول مراقبون إن رئيس الوزراء العراقي 
كاد يستعيد شيئا من شعبيته التي أهدرها في 
مواقف سياســـية مرتبكة، أبرزها ســـعيه خالل 
المفاوضات التي تلت انتخابات مايو الماضي 
إلى التحالف مع األطراف السياسية المدعومة 
من إيـــران. وبالرغـــم من تراجـــع العبادي عن 

موقفـــه الذي وصف بـ”القـــوي“ إزاء إيران، إال 
أن الحملة الشبابية المناهضة للنفوذ اإليراني 
في العراق، مازالت نشـــطة في مواقع التواصل 
االجتماعـــي. ويرى المراقبون أن هذا النشـــاط 
يعكس نفـــورا عراقيا واســـعا، وال ســـيما في 
صفوف الشبان، من النفوذ اإليراني المستحكم 
فـــي العـــراق وتفضيـــل العديـــد من الساســـة 
العراقيين مصالح طهران على مصالح بالدهم.

وأحصى النشـــطاء صـــدور نحـــو ثالثين 
بيانا من قوى عراقية، سياسية ومسلحة، تندد 
بموقـــف العبادي الذي أعلن مـــن خالله التزام 
العراق بتنفيذ العقوبات األميركية على طهران.

ويقـــول المراقبون إن العراق ربما يشـــهد 
مالمح المواجهـــة العلنية األولى بين األحزاب 
الحليفـــة إليـــران التـــي تدعي تمثيل الشـــيعة 
والدفاع عن حقوقهم، وبين الجمهور الشـــيعي 
العراقـــي الذي ســـئم فشـــل هذه األحـــزاب في 

اإليفاء بأي من وعودها.

الضغـــوط  يربـــط  الـــوزراء  رئيـــس 

موقفـــه  بشـــأن  عليـــه  المســـلطة 

من العقوبـــات بمصالـــح العصابات 

ويتعهد بعدم الرضوخ لها

 ◄

◄ وصلت إلى ميناء الدقم بسلطنة 
عمان شحنة جديدة من العربات املدرعة 

واآلليات الثقيلة وغيرها من معدات 
الدعم اللوجستي للقوات املسلحة امللكية 

البريطانية، وذلك في إطار استكمال 
التجهيزات العملياتية املتعلقة بالتمرين 
العسكري العماني- البريطاني املشترك 

”السيف السريع3“ الذي سيجري 
بالسلطنة في أكتوبر القادم.

◄ رحبت مملكة البحرين، الثالثاء، بقيام 
الواليات املتحدة األميركية بتصنيف أحد 

قادة ما يعرف بسرايا األشتر كإرهابي 
عاملي. واعتبر بيان للخارجية البحرينية 
اخلطوة امتدادا جلهود الواليات املتحدة 

في مكافحة اإلرهاب. 

◄ تلقى ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن سلمان اتصاال 

هاتفيا من وزير اخلارجية األميركي 
مايكل بومبيو، مت خالله البحث في عدد 
من القضايا ذات االهتمام املشترك على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

◄ أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثالثة 
مدنيني وإصابة أربعة آخرين جّراء 

انفجار في سوق شعبية بحي الصدر 
شرقي العاصمة بغداد.

◄ قال مسؤول إيراني إن السعودية 
أفرجت عن ثالثة صيادين إيرانيني 

اعتقلهم خفر السواحل السعودي العام 
املاضي بسبب دخولهم املياه اإلقليمية 

السعودية.

◄ يعتزم رئيس احلكومة الباكستانية 
اجلديد، عمران خان، زيارة السعودية 
بعد تنصيبه الرسمي في 18 أغسطس 

اجلاري، وذلك في إطار جولة تشمل 
أيضا إيران. 
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صورة املكّون الشــــــيعي العراقي املســــــاند دون قيد أو شــــــرط إليران على أســــــاس وحدة 
الطائفة، والتي حاولت أحزاب عراقية موالية لطهران ترســــــيخها طيلة الـ15 سنة املاضية، 
تهتّز بقوة مع وضوح معالم رأي عام شــــــيعي عراقي ناقم على السياســــــات اإليرانية في 
العراق، وهو ما ظهر جليا في املساندة الواسعة من جمهور وسائل التواصل االجتماعي 

ملوقف حكومة بغداد من مسألة العقوبات التي فرضتها اإلدارة األميركية على طهران.

[ مصر تضغط على الحركة لتبطل ذرائع وجود رفض فصائلي للمصالحة الشاملة والتهدئة مع إسرائيل
زيارة فصائل فلسطينية للقاهرة لدحض حجج حماس السياسية

} القاهرة - علمت ”العرب“ أن وفود الفصائل 
الفلســـطينية التـــي وصلـــت مصـــر، الثالثاء، 
الســـلطة  مـــع  المصالحـــة  ملفـــي  ســـتناقش 
وأن  إســـرائيل،  مـــع  والتهدئـــة  الفلســـطينية 
القاهرة تتمسك باالنتهاء من الملفين بالتوازي 
لقطـــع الطريـــق على حجج حمـــاس أو غيرها، 
وتريد أن يكون القرار النهائي حولهما بموافقة 

كل الفصائل.
وتضـــم الوفـــود، قادة من حـــركات حماس 
والمجاهدين  واألحـــرار  اإلســـالمي  والجهـــاد 
والجبهتيـــن الشـــعبية والديمقراطيـــة، فيمـــا 
يرجح اعتذار حركة فتح عن الحضور، بســـبب 
انشـــغالها بالتحضيـــر الجتماعـــات المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر 
عقـــده األربعاء في رام اللـــه، بحضور الرئيس 

محمود عباس.
وترغـــب القاهرة في أن تســـتمع مباشـــرة 
لوجهات نظـــر مختلف الفصائـــل معا، التخاذ 
موقـــف واضح وصريح بشـــأن ملفـــي التهدئة 
والمصالحـــة، إلضفـــاء قدر كبير من الشـــرعية 
على تحركاتها السياســـية، لتدحض االتهامات 
التـــي طالتها من قبل بعـــض القيادات في فتح 

مؤخرا.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القـــدس، إن لقاء الفصائـــل بالقاهرة 
ســـوف يضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف، إمـــا 
االستمرار في المصالحة والتهدئة، وإما نسف 

كل ما تقدم من إجراءات في الملفين.
تســـعى  مصـــر  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
للحصول على إجماع فصائلي بشـــأن مستقبل 
األوضاع في غزة، بشـــكل يضـــع فتح وحماس 
تحت ضغط جماهيري، وفي حال اتخذ المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلســـطينية قرارات 
جديدة ضـــد الفصائل، فإن نســـف المصالحة 

سيكون حتميا.
ويجتمع المجلس المركـــزي، األربعاء، من 
دون مشاركة الكثير من الفصائل، وسط مخاوف 
من اتخاذ قرار بحل المجلس التشـــريعي، وهو 

ما سبق وحذرت منه فصائل فلسطينية كثيرة، 
واعتبرت هذه الخطوة تعني تكريس االنقسام.

ويرى مراقبـــون، أن تزامن وجود الفصائل 
بالقاهـــرة مع انعقاد المجلـــس المركزي يعني 
أن لديهـــا معلومات عـــن نية أبومـــازن اتخاذ 
إجـــراءات مـــن شـــأنها اســـتفزاز الفصائـــل، 
وأصروا على وجودهـــم في مصر لمنع حدوث 

المزيد من التصعيد تجاه السلطة.
ويتوقع أن تســـتضيف القاهرة خالل أيام، 
سلســـلة اجتماعات جديدة بحضـــور قادة من 
حركتـــي فتـــح وحمـــاس، إذا نجحـــت جهـــود 
المسؤولين في المخابرات المصرية، في إقناع 

الفصائل بإجراءات تطبيق اتفاق المصالحة.
وتســـعى مصـــر إلقناع الفصائـــل أن تكون 
التهدئـــة مـــع إســـرائيل طويلـــة المـــدى، دون 
ارتباطها بجـــدول زمني محدد، كأحد شـــروط 
تل أبيـــب للقبول بهـــا، قبل تخفيـــف الحصار 
المفـــروض على غزة، وهو أيضا الشـــرط الذي 
يتمسك به الممولون األوروبيون قبل إقامة عدد 

من المشاريع التنموية الحيوية في القطاع.
وراجـــت معلومات، الثالثاء، أذاعتها القناة 
العاشـــرة في التلفزيون اإلسرائيلي بشأن عقد 
لقاء ســـري بين الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ورئيـــس وزراء إســـرائيل بنيامين 
نتانياهـــو في 22 مايو الماضي لمناقشـــة ملف 

التهدئة مع الفصائل في غزة.
وقيل إن السيســـي ردد أمـــام نتانياهو، أن 
هذا شـــرط ضروري لحل األزمة في غزة، وعلى 
إســـرائيل والدول العربيـــة والمجتمع الدولي 
الضغـــط علـــى الرئيـــس عباس لقبـــول تحمل 
المســـؤولية عـــن القطـــاع، كما ناقشـــا قضية 
المدنيين وجثتي الجنديين اللتين تحتجزهما 
حمـــاس، وخطة الســـالم التي ينـــوي الرئيس 

األميركي دونالد ترامب إعالنها.
حـــرب  انـــدالع  مـــن  القاهـــرة  وتتخـــوف 
إســـرائيلية ضـــد غزة، ألن ذلك ســـيكون تحديا 
أمنيا كبيرا لها من ناحية ســـيناء، وقد ينشـــأ 
عنه فراغ في حكم القطاع، إذا نّفذت التهديدات 

وســـقطت ســـلطة حماس، خاصة أن الســـلطة 
الفلسطينية غير جاهزة لتسلم القطاع وتحمل 

مسؤولياته كاملة.
بالتنســـيق  المصرية  التوجهـــات  وتعتمد 
مع األمم المتحدة بشـــأن غزة، علـــى أن اتفاق 
التهدئـــة، هو الطريـــق األمثل لتغييـــر طبيعة 
األوضاع في القطاع، ورفع الحصار المفروض 
عليـــه، مع إمكانية أن يكون ذلك مدخال لتحقيق 
مصالحـــة شـــاملة ووجود ســـلطة غير حماس 
في غزة، كشـــرط أساســـي لتقديم المســـاعدات 

اإلنسانية وإنشاء مشروعات تنموية.
ويدرك الوســـيط المصري، أن السير جنبا 
إلى جنب، بشأن إنهاء االنقسام وملف التهدئة، 
يســـهل مهمة إنقاذ الوضع اإلنساني المتردي 
فـــي غزة، الرتباط المشـــاريع الدولية الموجهة 
لمساعدة غزة، بإتمام المصالحة، بحيث تكون 
السلطة الفلســـطينية هي الجهة المشرفة على 

التنفيذ.
وتبدو القاهرة على قناعة بأن ملف التهدئة 
تحديدا، قرار فلسطيني بحت، وليس محصورا 
في موقف حماس، بالرفض أو اإليجاب، واألمر 

بحاجة إلى توافق جماعي من الفصائل.
ويوحـــي الموقـــف العـــام، بـــأن القاهـــرة 
أصبحت على قناعة بأن السلطة الفلسطينية ال 
تريد إتمام المصالحة مع حماس، ما قد يضطر 
مصر للســـير في مســـار مغاير، بأن يتم تثبيت 
اتفاق تهدئة بين الفصائل وإســـرائيل، وإعادة 
إحيـــاء المصالحـــة المجتمعية، بشـــكل يعيد 
قائد التيـــار اإلصالحي في حركـــة فتح محمد 
دحالن إلى صدارة المشـــهد مجـــددا، للحيلولة 
دون اســـتمرار تفرد حماس بحكم غزة وإدخال 

المساعدات بصورة سلسة.
وأكد مصـــدر قريب من التيـــار اإلصالحي 
لـ“فتـــح“، أن نيكـــوالي مالدينـــوف المبعـــوث 
األممي للســـالم في الشـــرق األوسط، والمعني 
بحل األزمتين اإلنســـانية والسياسية في غزة، 
التقى دحالن أكثر مـــن مرة كي يكون جزءا من 

الترتيبات التي يجري إعدادها في غزة. مصائر أجيال مرتهنة لحسابات فصائل

} استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثالثاء، في نيون غربي المملكة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان حيث تم تبادل ”األحاديث حول العالقات األخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين“.



} طرابلس – استغل رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبيـــة المعترف بها دوليا، 
فايـــز الســـراج اللقاء الـــذي جمعه بســـفيرة 
االتحاد األوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت 
إلقناعهـــا بالتراجع عن دعم إجراء االنتخابات 
وفقـــا لمـــا تـــم االتفـــاق عليـــه فـــي اجتماع

باريس.
وقـــال بيان صـــادر عن المكتـــب اإلعالمي 
للســـراج إن الجانبيـــن اتفقـــا علـــى أهميـــة 
وجود موقـــف أوروبي موحد تجـــاه القضايا 
السياســـية في ليبيا، في إشـــارة إلى الصراع 
الفرنســـي اإليطالي الـــذي تصاعد مع وصول 

الحكومة اإليطالية الجديدة إلى السلطة.
ويعرقـــل هذا الصراع المتفاقم بين اثنتين 
مـــن دول االتحاد األوروبي، مســـار التســـوية 
الـــذي تنتهجـــه األمـــم المتحدة وفقـــا لخطة 
مبعوثها غســـان سالمة. وكان ســـالمة انتقد 
في أكثر من مناســـبة التدخالت الخارجية في 

الملف الليبي.
وظـــل الصـــراع الفرنســـي اإليطالي على 
النفـــوذ فـــي ليبيـــا، صامتا لســـنوات قبل أن 
يفجره االجتماع الذي عقد بين فايز الســـراج 
والقائد العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر 
في باريس العـــام الماضي، لتزداد حدته عقب 
المؤتمـــر الـــذي عقد في فرنســـا نهايـــة مايو 
الماضـــي والذي حدد موعدا إلجراء انتخابات 

عامة في العاشر من ديسمبر المقبل.
وترفض إيطاليا إجراء االنتخابات وتدعو 
فـــي المقابـــل إلى ضـــرورة إصدار الدســـتور 
والتوصل إلى تسوية تنهي االنقسام الحاصل 

في المؤسسات وأجهزة الحكم.
ولجـــأت إيطاليـــا مؤخـــرا إلـــى الواليات 
المتحدة إلقناعها بوجهـــة نظرها بخصوص 
األزمـــة الليبية وهو ما عكســـته الزيارة التي 
أجراهـــا رئيس الـــوزراء اإليطالـــي جوزيبي 
كونتي إلى واشـــنطن ولقاؤه بالرئيس دونالد 
ترامـــب. واعتبـــرت تقاريـــر إعالميـــة أن تلك 
الزيارة نجحت في تقويض الجهود الفرنسية 

الرامية إلى إجراء االنتخابات قبل نهاية العام 
وأن رئيـــس الوزراء اإليطالي اســـتغل خالف 
ترامب األخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أثناء قمة السبعة الكبار للحلول محَل 

فرنسا في إدارة الملف الليبي.
وتدعـــم إيطاليـــا حكومة الوفـــاق وأبقت 
على ســـفارتها في طرابلس مفتوحة على مدى 
سنوات، على عكس السفارات الغربية األخرى، 
للتأكيد على أن عالقاتها الجيدة مع الجماعات 
المســـلحة المتحكمة بالعاصمة، والتي تحمي 

الحكومة الليبية نفسها.
والواضـــح أن إيطاليـــا تســـعى من خالل 
إصرارها علـــى إصدار الدســـتور إلى تأجيل 
االنتخابـــات إلى حوالي ســـنة أخرى ما يعني 

إطالة عمر حليفتها حكومة الوفاق.
وكان ســـفير ليبيا الســـابق لدى اإلمارات 
والمرشـــح لالنتخابـــات عـــارف النايض قال 
إن إيطاليـــا حصلـــت خـــالل حكـــم المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق علـــى امتيازات ما 
كان يجـــب أن تحصل عليها على غرار اتفاقية 
الهجـــرة وتحركات األســـاطيل اإليطالية على 
الشـــواطئ الليبية، باإلضافة إلى المستشفى 
الميدانـــي فـــي مدينة مصراتـــة والذي تحول 

إلى وجود عســـكري في المدينة الواقعة غرب 
البالد.

ويتهم مراقبـــون إيطاليـــا بعرقلة تطبيق 
االتفاق السياسي وخاصة ما يتعلق بتحجيم 
الجماعات المســـلحة وهو الـــدور الذي لعبه 
اإليطالي باولو سيرا عبر بعثة األمم المتحدة.
ويتهم ســـيرا الذي شـــغل خطة مستشـــار 
عســـكري في بعثـــة األمـــم المتحـــدة بتقوية 
شوكة الجماعات المسلحة، كما اتهمت تقارير 
إعالمية الحكومـــة اإليطاليـــة بتقديم ماليين 
الـــدوالرات إلى بعض المجموعات المســـلحة 
الكبـــرى التي تنشـــط في مجـــال الهجرة غير 

الشرعية.
االتحـــاد  ســـفيرة  مـــع  الســـراج  واتفـــق 
األوروبي مســـاء االثنين أيضا على أن يجرى 
العمل بالنســـبة إلى مســـار االنتخابات تحت 
مظلـــة األمم المتحدة، وضرورة أن تجرى هذه 

االنتخابات على قاعدة دستورية سليمة.
وتشـــير تصريحات الســـراج إلى انحيازه 
إلـــى الموقف اإليطالـــي الذي يرفـــض تدخل 
باريس في مســـار العملية االنتخابية ويدعو 
إلـــى ضرورة إصـــدار الدســـتور أوال. واعتبر 
مراقبون هذه التصريحات سعيا لسحب الدعم 

األوروبي من اتفاق باريس الذي كان الســـراج 
طرفا فيه.

ويحظى اتفاق باريس واألصوات المطالبة 
بإجراء االنتخابات بدعم أوروبي كبير.

وكان البرلمان األوروبي دعا عقب أيام من 
اتفـــاق باريس إلى دعم االنتخابات البرلمانية 
والرئاســـية المزمع إجراؤهـــا في ليبيا في 10 

ديسمبر المقبل.
جاء ذلـــك خالل اجتمـــاع الجمعية العامة 
للبرلمـــان األوروبـــي في مدينة ستراســـبورغ 
الفرنسية، حيث صوت 486 عضوا من أعضاء 
البرلمـــان لصالـــح قرار توصية بشـــأن ليبيا، 
ورفضه 150 آخرون فيما امتنع 44 آخرون عن 

اإلدالء بآرائهم.
المجلـــس  مـــن  كال  البرلمـــان  وأوصـــى 
والمفوضية األوروبيين بتكثيف جهودهما في 

ما يخص خطة العمل الخاصة بليبيا.
كمـــا دعا أعضاء البرلمـــان األوروبي لدعم 
الدســـتور الذي ســـيتم إعداده في ليبيا عقب 
االنتخابات. وأشـــار البرلمـــان األوروبي إلى 
”حاجة ليبيا إلى حكومة يتم انتخابها بشـــكل 
توافقي، وإلى أهمية إقرار الليبيين بأنفســـهم 

لنظام الدولة المستقبلي“.

السراج يطالب بموقف أوروبي موحد ينتصر إليطاليا على حساب فرنسا

[ المجلس الرئاسي الليبي يسعى لسحب الدعم األوروبي من مؤتمر باريس  [ دعوات إلجراء االنتخابات على قاعدة دستورية سليمة

[ دعوات متجددة إلنقاذ البالد من الفساد المالي واالنحراف السياسي

يحاول رئيس املجلس الرئاســــــي حلكومة 
ــــــض جهود  ــــــز الســــــراج تقوي الوفــــــاق فاي
ــــــات  ــــــس الســــــاعية إلجــــــراء االنتخاب باري
ــــــل نهاية العام احلالي وهو ما عكســــــته  قب
ــــــه مبوقــــــف أوروبي موحــــــد جتاه  مطالبت
القضايا السياسية ببالده وحتييد املسار 

االنتخابي عن التدخل اخلارجي.

أخبار
«استهداف المؤسسات المالية واالقتصادية للدولة ناجم عن االتفاق السياسي المعيب، الذي 

مكن الجماعات المسلحة من التحكم في االقتصاد الليبي».

طارق اجلروشي
عضو مجلس النواب الليبي

«مـــن المؤســـف تجاهل الرئيس الباجي قائد السبســـي لما جاء في تقرير لجنـــة الحريات الفردية 

والمساواة، وترك إمكانية للمورث للتوريث حسب الجنس}.

يسرى فراوس
رئيسة اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

توسع دائرة الشكوك بشأن حياد الجيش في الجزائر

صابر بليدي

} الجزائــر - شـــكلت الرســـالة الجريئة التي 
توجهت بهـــا النائبـــة البرلمانيـــة عن جبهة 
القوى االشـــتراكية المعارضة سليمة غزالي، 
للرجل األول في المؤسسة العسكرية الجنرال 
أحمـــد قايد صالح، مؤشـــرا قويا على تصاعد 
وتيرة الشـــكوك فـــي خطاب الجيش، بشـــأن 

الحياد خالل االستحقاقات االنتخابية.
وأوحـــى التضارب فـــي القراءات بشـــأن 
موقف المؤسســـة العســـكرية، إلى أن خطاب 
المؤسســـة لم يعد محل إجمـــاع وتوافق لدى 
الطبقة السياسية، ال ســـيما وأن اإلشارات لم 
تعد خفية، لضرورة اضطالع المؤسسة بدور 
معين، إلعانة البالد علـــى الخروج من أزمتها 
السياسية وحالة االنسداد التي تتخبط فيها.

وكانت حركـــة مجتمع الســـلم اإلخوانية، 
أول األحـــزاب المبادرة بتوجيه دعوة صريحة 
للمؤسسة لمرافقة الطبقة السياسية، من أجل 
تحقيق انتقال سياسي واقتصادي في البالد، 
وهي الدعوة التي قابلتها مواقف مســـتهجنة 
ألحزاب الســـلطة، واعتبرتها ”دعوة لالنقالب 
علـــى المؤسســـات الشـــرعية“، وأن ”رســـالة 
الجنرال قايد صالح هي رد مباشـــر على قادة 

حمس“.
إال أن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، كان 
من ضمن المرحبيـــن أيضا بـ“حياد الجيش“، 
وقدم قراءة معاكسة توحي بما أسماه بـ“تخلي 
العسكر عن أحزاب السلطة، وهو ما سيفضح 
عدم شرعية النتائج االنتخابية التي تحوزها 
في البرلمـــان والمجالس المنتخبة، ويحرمها 
من تكرار فرصة التالعب بنتائج االستحقاقات 

المقبلة“.
وجاءت الرســـالة الجريئة لسليمة غزالي، 
لتؤكد على توســـع دائرة المشككين في حياد 

المؤسســـة العسكرية، وفي شـــكلية الخطاب 
اعتبـــرت  الرســـالة  وأن  خاصـــة  المســـوق، 
المؤسســـة ”حاميـــة لنظام سياســـي فاســـد، 
يصر على إرباك المجتمع وتدمير السياســـي 

واستعمار الجيش“.
ويعد الخطاب الموجه لقائد أركان الجيش 
ونائـــب وزير الدفـــاع الوطني الجنـــرال قايد 
صالـــح، األول مـــن نوعه، حيـــث امتزجت فيه 

مشاعر األمل والخيبة في آن واحد.
ووصفت سليمة غزالي، احتفال المؤسسة 
بذكرى المناضل التاريخي والقيادي في ثورة 
التحرير عبان رمضان، بـ“الشـــكلي والخاوي 

من المعاني األساسية“.
وقالت ”كان يمكن االعتقاد، بمناســـبة هذا 
الحدث الذي تم عشـــية االحتفال باالســـتقالل 
الوطني فـــي 5 يوليـــو، وتحســـبا الحتفاالت 

الذكرى السنوية النتفاضة 20 أوت 55 ومؤتمر 
الصومام، أن تكون اإلشادة بأحد المهندسين 
الرئيســـيين لهذه الوقفة األساســـية في مسار 
الثورة الوطنية، مقدمة وفتحا جديدا ومناسبة 
تستعيد فيها القيادة العسكرية العليا الوعي 
باألهميـــة التاريخيـــة للتوصيات الرئيســـية 

لمؤتمر 20 أغسطس 56“.
وأضافت ”غير أن خطابكم بهذه المناسبة 
لم يشـــر إلى الوثبة االستراتيجية الهائلة في 
بلـــورة الفكر والعمل الوطنـــي المعاصر الذي 
كانـــت تعنيـــه، بموضوعيـــة، توصيـــات هذا 
المؤتمر الـــذي انعقد بعد أشـــهر من انطالق 

الكفاح المسلح من أجل االستقالل الوطني.
ولفتـــت إلـــى أن ذلك ”تم والبلـــد في حالة 
حـــرب، ومنهك علـــى كل المســـتويات، وعلى 
الخصـــوص فـــي بنيتـــه السياســـية وتخلفه 

االجتماعـــي والثقافي والتي زادتها رواســـب 
متحجرة بفعل قرن من االستعمار الهمجي“.

وأشـــارت إلى أن ”الكثير مـــن الجزائريين 
يشـــك في ذلك، خاصة وأن الفضائح بتكاثرها 
تعـــزز االعتقاد فـــي أن االنحـــراف أصبح هو 
القاعدة، ويبرز ذلك بصفة دراماتيكية من خالل 
’فضيحـــة الكوكايين‘، حيث تمكن مســـؤولون 
كبار، قضاة وجنراالت، مـــن توحيد الوظائف 
العســـكرية والسياســـية، في إطـــار واحد هو 
الجريمة، لتحويل الثروة الوطنية لصالحهم“.
ورغـــم محـــاوالت التظاهـــر بالحيـــاد في 
الشأن السياســـي الداخلي، وااللتزام بالمهام 
الدســـتورية، المتمثلة في الدفاع عن ســـالمة 
ووحـــدة التـــراب الوطنـــي وحمايـــة الحدود 
الجغرافية، إال أن محللين سياسيين يعتبرون 
المؤسســـة هي الفاعل الرئيسي في القرارات 
السياســـية الكبرى في البالد، وال سيما في ما 

يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.
وإلـــى غايـــة التحويـــرات العميقـــة التي 
أجراهـــا الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في 
المؤسسة العســـكرية منذ العام 2013، خاصة 
بعد حـــل جهـــاز االســـتخبارات وإحالة كبار 
ضباطه ومســـؤوليه على التقاعد أو القضاء، 
فـــإن الجيش فـــي الجزائر يبقى هـــو الصانع 

األول لرؤساء البالد.
على  وانقلب ما يعـــرف بـ“جيش الحدود“ 
الحكومة المؤقتة في مطلع االستقالل، وانقلب 
أيضـــا العقيد هـــواري بومدين وقائـــد أركان 
الجيـــش حينها على الرئيـــس األول أحمد بن 

بلة في جوان 1965.
وفرضت المؤسسة نفسها العقيد الشاذلي 
بن جديد، كرئيس للبالد في 1979، واستقدمت 
محمد بوضياف ثم علي كافي واليامين زروال 
لقيادة البالد خالل حقبة العشرية الحمراء، ثم 
استقدمت الرئيس الحالي بوتفليقة عام 1999.

السراج يلعب أوراقه األخيرة

◄ قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات بموريتانيا، محمد فال 

ولد بالل، إن 98 حزبا سياسيا تقدمت 
بلوائح للمشاركة في االنتخابات النيابية 
والمحلية والجهوية المقررة في األول من 

سبتمبر المقبل.

◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية، فايز السراج، مع فريد 

بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، الثالثاء، سبل 
النهوض باالقتصاد المحلي المتراجع 

وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية التي جرى 
االتفاق عليها في يونيو الماضي.

◄ أفادت مصادر قضائية بأن السلطات 
الموريتانية أحالت إلى المحاكمة االثنين، 

بيرام ولد والداه ولد إعبيدي، الناشط 
الحقوقي المناهض للعبودية والمرشح 

لالنتخابات النيابية المقررة في 1 سبتمبر 
المقبل، وذلك بعد أسبوع على إيقافه 
بناء على شكوى تقدم بها ضده أحد 

الصحافيين.

◄ قدر خبراء باألمم المتحدة أعداد 
مقاتلي تنظيم «داعش» المتبقين في ليبيا 
بين ثالثة وأربعة آالف مقاتل موزعين في 

أنحاء متفرقة من البالد.

◄ طالبت رئيسة حزب «إخوة إيطاليا» 
اليميني، جورجا ميلوني، االثنين، 
بفرض حصار بحري قبالة سواحل 

ليبيا، واحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين 
«أكواريوس»، بتهمة تسهيل الهجرة ومهام 

تجار البشر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيطاليا تســـعى من خـــالل إصرارها 

علـــى إصدار الدســـتور إلـــى تأجيل 

االنتخابـــات مـــا يعنـــي إطالـــة عمر 

حليفتها حكومة الوفاق

◄
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حياد مصطنع

} طــربق (ليبيــا) - فشـــل مجلـــس النواب 
الليبي للمرة الرابعة على التوالي الثالثاء، 
في التصويت على مشروع قانون االستفتاء 

على مسودة الدستور.
وقال عضو مجلس النـــواب عبدالمنعم 
بلكور ”بعد انعقاد الجلســـة بحضور نحو 
100 عضـــو، باإلضافة إلـــى الرئيس ونائبه 
األول، تـــم التوافـــق علـــى إقـــرار قانـــون 
االســـتفتاء“. وأضاف ”لكن إقـــرار القانون 
بشـــكل رســـمي يحتاج إلى تعديـــل اإلعالن 
الدســـتوري الليبي، وبعد شد وجذب حول 
موعد التعديل، تم االتفاق على عقد جلســـة 
بعد عيـــد األضحـــى، يتم فيهـــا التصويت 
علـــى تعديـــل اإلعـــالن الدســـتوري وإقرار 
قانون االســـتفتاء معا، بعد أن تقوم رئاسة 

المجلس بتحديد تاريخ معين للجلسة“.
وأشـــار بلكور إلى ســـماع دوي إطالق 
فـــي  المجلـــس  قاعـــة  خـــارج  رصـــاص 
مدينـــة طبـــرق، دون أن يذكـــر أي إضافات 

بالخصوص.
وبدوره أكد عضو مجلس النواب، صالح 
أفحيمة، أن مجلس النواب ناقش دستورية 
تقســـيم البالد إلى ثالث دوائـــر انتخابية. 
وأضاف أن النواب اتفقوا على إجراء تعديل 
دستوري لتمرير مشـــروع قانون االستفتاء 
على الدســـتور حزمـــة واحـــدة، وذلك بعد 
الخالف على المادة السادســـة من مشروع 
القانون والتـــي اعتبرها بعض النواب غير 
دســـتورية، وهو ما يستوجب إجراء تعديل 
على اإلعالن الدستوري لضمان عدم الطعن 

على القانون.
فيمـــا نقلت صحيفـــة (بوابـــة أفريقيا) 
أخبـــارا تفيـــد بوقوع اشـــتباكات أمام مقر 
المجلـــس بيـــن قـــوات الحرس الرئاســـي 
وبعـــض الرافضيـــن لقانـــون االســـتفتاء، 
أســـفرت عن إصابة طفيفـــة لعضو مجلس 

النواب عن مدينة طبرق صالح هاشم.
مـــن جهته، قال مدير مركز طبرق الطبي 
فـــرج الجالـــي إن المركـــز اســـتقبل اليوم 
جريحـــا ُأصيب في المشـــاجرة المســـلحة 

التي نشبت أمام مقر مجلس النواب.
ونقلـــت صحيفـــة ”بوابة الوســـط“ عن 
الجالـــي قولـــه إن الجريـــح ُأصيـــب بطلق 
ناري في البطن وهـــو أحد أعضاء الحرس 
الرئاســـي، مشـــيرا إلـــى أنه ال يـــزال تحت 

المالحظة الطبية ويتلقى العالج.

البرملان يفشل 

للمرة الرابعة في تمرير 

قانون االستفتاء



البريطانيـــة  كويركـــوس  قالـــت   - لنــدن   {
الســـتثمارات الطاقـــة املتجددة إنها ســـتوقف 
بناء مشـــروع طاقة شمســـية قيمته 500 مليون 
دوالر في إيران بســـبب العقوبات التي فرضتها 

الواليات املتحدة على طهران حديثا.
وقـــال دييغو بياســـي، الرئيـــس التنفيذي 
لكويركـــوس، في رســـالة بالبريـــد اإللكتروني 
الثالثاء ”بعد العقوبـــات األميركية على إيران، 
قررنا وقـــف جميع األنشـــطة هنـــاك، مبا فيها 
مشروعنا البالغة قدرته 600 ميغاواط، سنواصل 

مراقبة الوضع عن كثب“.
وكانـــت محطة الطاقة الشمســـية في إيران 
ســـتصبح أول اســـتثمار في الطاقـــة املتجددة 

خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر 
محطة في العالم بقدرة 600 ميغاواط.

وأدت العقوبـــات التـــي فرضتهـــا الواليات 
املتحـــدة على إيران الثالثـــاء املاضي، إلى قيام 
البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص 
التعامالت مـــع طهران، فيما تســـتعد الواليات 
املتحـــدة لفرض حزمة ثانية مـــن العقوبات هي 

األقسى على إيران بحلول نوفمبر املقبل.
وفـــي غضـــون ســـاعات مـــن بـــدء تطبيق 
العقوبـــات، أعلنت مجموعـــة ”داميلر“ األملانية 
لصناعـــة الســـيارات عـــن توقيـــف أنشـــطتها 
التجارية في إيران رغم إعالن االحتاد األوروبي 
”تصميمه علـــى حمايـــة اجلهـــات االقتصادية 

األوروبية الناشـــطة فـــي أعمال مشـــروعة مع 
إيران“.

وُيتوقـــع أن يكـــون تأثير احلزمـــة الثانية 
من العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 5 
نوفمبر املقبل وتستهدف قطاع النفط الذي يعد 
حيويا بالنسبة إلى إيران، األشد وطأة حتى لو 
رفض أبرز مســـتوردي اخلام اإليراني، كالصني 
والهنـــد وتركيـــا، تقليص مشـــترياتهم إلى حد 

كبير.
ومن املرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية 
على االقتصاد اإليراني الذي يواجه باألســـاس 
صعوبـــات أثـــارت في األيـــام األخيـــرة موجة 
احتجاجـــات اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع 

وتضخم شـــديد، وقـــد تدهور الريـــال اإليراني 
فخسر حوالي ثلثي قيمته خالل ستة أشهر.

وحثـــت الواليات املتحـــدة بريطانيا األحد، 
على التخلـــي عن دعمها لالتفاق النووي املوقع 
عـــام 2015 مـــع إيـــران وتوحيـــد جهودهـــا مع 
واشـــنطن ملواجهة التهديد العاملي الذي متثله 

طهران.
وانتقـــد الســـفير األميركي لـــدى بريطانيا 
وودي جونســـون طهـــران لتمويلهـــا ”حروبـــا 
بدال من االســـتثمار  بالوكالة وأنشـــطة خبيثة“ 
فـــي اقتصادها، قائال إن إيـــران حتتاج إلدخال 
تغييرات ملموســـة وهيكلية كي تتصرف كدولة 

طبيعية.

{موسكو قلقة من حجم المخصصات القياسي الذي وضعته واشنطن لألغراض العسكرية في أخبار

ميزانية الدفاع الجديدة، وسوف تدرس ذلك بعناية}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير اخلارجية الروسي

{إبـــرام االتفاقيـــة المخطط لها مع إيطاليا بشـــأن الهجرة ال يزال بحاجة للوقت، وأنا مســـتعدة 

للتباحث مباشرة مع رئيس الوزراء اإليطالي بشأن ذلك}. 

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية
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} موســكو - تعود روســـيا إلى أفريقيا بعد 
ســـنوات من الغيـــاب، عبـــر بوابـــة التعاون 
الســـالح  وصفقـــات  والتدريـــب  العســـكري 
واالســـتثمارات، حيث تســـعى إلى منافســـة 
الدول األوروبية وحتى الصني على النفوذ في 

املنطقة اجليواستراتيجية، بحسب محللني.
ويشـــير احملللون في هذا الســـياق إلى أن 
موســـكو عملت جاهدة خالل السنوات الثالث 
املاضية على تعزيز موقعها في أفريقيا بوتيرة 

يبدو أنها تسارعت خالل األشهر األخيرة.
وتعد جهودها أكثر وضوحا في جمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى، البلد شـــديد الفقر وغير 
املســـتقر الـــذي لطاملا ســـعى للحصـــول على 

مساعدة فرنسا، القوة املستعمرة له سابقا.
ومنذ مطلع العام، قدمت روســـيا أســـلحة 
للجيش في جمهورية أفريقيا الوسطى بعدما 
حصلت على تخويل مـــن األمم املتحدة للقيام 
بذلـــك فيمـــا توفر احلمايـــة األمنيـــة للرئيس 
فوستان-أرشـــاجن تواديرا الـــذي يعتمد على 

مستشار أمني روسي.
وأرســـلت كذلك خمســـة ضباط عسكريني 
و170 مدنيا بصفتهم مدربني للقوات املســـلحة 
فـــي أفريقيـــا الوســـطى رغم أن هـــذه القوات 

تتلقى تدريبا من قبل االحتاد األوروبي.

ويعتقـــد اخلبراء أن املدربـــني قد يكونون 
مـــن مجموعة غير معروفة مـــن املرتزقة يطلق 
عليها ”فاغنر“ والتي تتحدث تقارير عن دورها 
القتالي في ســـوريا، فيما قتل ثالثة صحافيني 
روس فـــي أفريقيا الوســـطى الشـــهر املاضي 
أثناء إجرائهم حتقيقات عن أنشطة املجموعة.

وفي مناطق أخرى، ترســـل روسيا أسلحة 
إلـــى الكاميرون لدعمها في حربها ضد جماعة 
بوكو حرام املتطرفة في حني عقدت شـــراكات 
عســـكرية مع جمهورية الكونغو الدميقراطية 

وبوركينا فاسو وأوغندا وأنغوال وتعاونت مع 
السودان في مجال الطاقة النووية.

وتعمـــل كذلك مـــع زميبابـــوي وغينيا في 
صناعات التعدين، وهي قطاعات تبرز الصني 

عبرها كقوة صاعدة في أفريقيا.
ويؤكد دميتري بوندارينكو من األكادميية 
الروســـية للعلـــوم أن أفريقيـــا ال تـــزال فـــي 
”أســـفل القائمة“ عندما يتعلق األمر بأولويات 
السياســـة اخلارجية الروسية، إال أنها ”بدأت 

تكسب املزيد من األهمية“.
وقـــال بوندارينكو ”منذ العـــام 2014 وبعد 
ضم شـــبه جزيـــرة القرم، تنخرط روســـيا في 
مواجهـــة مع الغرب وتظهـــر بوضوح رغبتها 
في أن تســـتعيد مكانتها كقـــوة عاملية، ولذلك 
ال ميكنهـــا جتاهـــل هذا اجلـــزء مـــن العالم“، 
لكنه أشـــار إلى أن موســـكو مهتمـــة بتحقيق 
”تقدم سياســـي“ أكثر من اهتمامها باملكاســـب 

االقتصادية.
وحافظ االحتاد الســـوفييتي على تواجده 
بشكل قوي في أفريقيا كجزء من حربه الفكرية 
ضد الغرب، حيث دعم حركات حتررية أفريقية 
وأرسل عشـــرات اآلالف من املستشـــارين إلى 
الـــدول التي انتهى احلكم االســـتعماري فيها، 
لكن انهيار االحتاد الســـوفييتي واملشـــكالت 
االقتصادية والنزاعات الداخلية التي شهدتها 
روسيا خالل التســـعينات دفعت موسكو إلى 

التخلي عن مشاريعها األفريقية.
وقبـــل نحو عقـــد، بدأ الكرملـــني في إعادة 
بناء شـــبكاته القدمية والعودة بشكل تدريجي 
إلـــى القارة باحثا عن شـــركاء جـــدد في وقت 
األيديولوجية املجال أمام  أفســـحت املخاوف 

إبرام عقود وصفقات سالح.
وبدأ الرئيس فالدميير بوتني العملية عبر 
زيارة إلى اجلزائـــر وجنوب أفريقيا واملغرب، 
وهـــي دول أقامـــت إلى جانب مصـــر عالقات 

جّيدة تقليديا مع روسيا.
وزار دميتري ميدفيديف، الذي خلفه لوالية 
واحـــدة، كال مـــن أنغوال وناميبيـــا ونيجيريا 
عارضـــا مشـــاريع جتارية برفقة وفـــد من 400 
شـــخص. وهذا العام، أجـــرى وزير اخلارجية 
ســـيرجي الفـــروف جولة شـــملت خمس دول 

أفريقيـــة فـــي حـــني زار بوتني جوهانســـبرغ 
التي حضرتها  حلضور قمـــة دول ”بريكـــس“ 

كذلك أنغوال ورواندا والسنغال وأوغندا.
وشهدت الســـنوات األخيرة حضورا قويا 
للدور الروســـي فـــي بعض القضايـــا الدولية 
في ظـــل تعددية النظام الدولـــي، واتضح هذا 
الـــدور فـــي التواجد في قـــارة أفريقيـــا، لذلك 
كانت هنـــاك حاجة ملحة لـــدى القادة الروس 
للعودة من جديد إلى أفريقيا الســـتعادة مجد 
الســـوفييت من جديد، وهو ما ترجمه الفروف 
بقوله ”أفريقيا في صلب السياســـة اخلارجية 

لروسيا“.
وبالنســـبة إلى بعـــض الـــدول األفريقية، 
يعد حتســـني العالقات مع روسيا أمرا جذابا 

حيث يساعدها في استغالل ورقة املنافسة مع 
أوروبا والصني، وفق ما يشير بعض املعلقني.

يفغينـــي  السياســـي  اخلبيـــر  ويقـــول 
كوريندياســـوف، الذي شـــغل منصب ســـفير 
االحتاد الســـوفييتي وروســـيا فـــي عدة دول 
أفريقية، إن ذلك يعني ”احلصول على شـــريك 
آخر، أي قناة استثمار وتنمية أخرى ودعم بلد 

قوي في الساحة السياسية“.
وإضافــــة إلى ذلك، ال متثل روســــيا العبء 
الذي شكله االســــتعمار األوروبي في أفريقيا، 
وهــــو أمــــر قــــد يعــــد عامل جــــذب بالنســــبة 
للــــدول األفريقية التي تلقــــى العديد من كبار 
مســــؤوليها تعليمهم في االحتاد السوفييتي. 
وتبــــدو جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى املثال 

األبرز للفوائــــد النابعة عن التحول الذي قاده 
بوتــــني، فخالل احلرب الباردة، لــــم يكن البلد 
مقربــــا من الكرملــــني على اإلطــــالق لكنه اآلن 
يضع عينيه على روســــيا ملســــاعدة قواته في 
مواجهة امليليشــــيات التي تسيطر على معظم 

أراضيه.
وقال بوندارينكو ”في السابق، لم تكن أمام 
الـــدول التي لـــم يرغب االحتـــاد األوروبي في 
التعاون معها على غرار السودان وزميبابوي 
خيـــارات ســـوى االلتفـــات إلى الصـــني“ لكن 
”روســـيا تقـــدم نفســـها اآلن كبديـــل واضح“، 
مضيفا ”وبالتالي، بإمكان هذا الوضع اجلديد 
أن يغيـــر املنظومة اجليوسياســـية في القارة 

بشكل ملموس“.

االستثمارات سالح روسيا الناعم لبسط نفوذها في أفريقيا
[ التعاون العسكري يثبت أقدام موسكو في القارة السمراء  [ تراجع الحضور األميركي في أفريقيا يفتح شهية خصومها

ســــــاهمت األوضاع املتوترة في منطقة الشرق األوسط، خاصة امللف السوري واإليراني، 
فــــــي تراجع نفوذ الواليات املتحدة في القــــــارة األفريقية واقتصار حضورها على اجلانب 
العســــــكري، ما دفع بالغرمي الروســــــي الذي أصبح عنصرا أساســــــيا في خارطة النفوذ 
الشــــــرق أوســــــطية إلى االندفاع نحو أفريقيا آمال في وضع موطئ قدم داخل قارة مليئة 

بالثروات واملعابر البحرية االستراتيجية.

سيرجي الفروف:

القارة األفريقية في صلب 

السياسة الخارجية لروسيا

ومحل اهتمامنا

أفريقيا ترقص على أنغام المساعدات

} كابــول - ســـيطر مقاتلو حركـــة طالبان على 
قاعـــدة عســـكرية في شـــمال أفغانســـتان، في 
هجوم أدى إلى مقتل 17 جنديا على األقل وسط 
مخاوف من أســـر عشـــرات آخريـــن، في ما يعد 
ضربة موجعة لقوات األمن المنشـــغلة بمحاربة 

المتمردين في غزنة، شرقي البالد.
وتأتي ســـيطرة طالبـــان علـــى القاعدة في 
غورمـــاش في والية فرياب بعد أيام من تنفيذها 
هجوما عنيفا ليلة الخميس على مدينة غزنة في 
جنوب شـــرق البالد، على مسافة نحو ساعتين 

من العاصمة كابول.
وســـقطت القاعدة بعـــد أيام مـــن المعارك، 
بحسب ما أعلن الثالثاء المتحدث باسم الجيش 
حنيف رضائي، مشيرا إلى أن مئة جندي كانوا 

في القاعدة عند الهجوم الذي بدأ األحد.
وقال رضائـــي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”إنها لمأساة أن تســـقط القاعدة بيد العدو، لقد 
ُقتل عـــدد من الجنود ووقع بعضهم في األســـر 

وفر آخرون إلى التالل القريبة“.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع غفور 
أحمـــد جويد إن 17 جنديا علـــى األقل قتلوا في 
الهجـــوم، في حين تحـــدث النائب عـــن فرياب 
هاشم عتاق عن أسر طالبان لنحو 40 آخرين في 

القاعدة التي تعرف باسم ”شينايا“.
أن  الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وأضـــاف 
”االســـتعدادات جارية لشـــن عملية الســـتعادة 

القاعـــدة“. وأعلن رئيس المجلـــس المحلي في 
فريـــاب طاهـــر رحماني أن القاعـــدة وقعت بيد 
طالبان بعد أن توّســـل الجنود من أجل إرســـال 
تعزيزات ودعم جوي من كابول، لكن مطالبهم لم 

، مضيفا ”كانوا منهمكين بغزنة“. تلبَّ

وتعانـــي القـــوات األفغانية التـــي أنهكتها 
الهجمـــات الدامية وحاالت الفـــرار والفرار من 
الخدمـــة، من التصـــدي للمتمردين منـــذ إنهاء 
قـــوات األطلســـي بقيـــادة الواليـــات المتحدة 

مهمتها القتالية في البالد نهاية 2014.

وأعلن مســـؤولون أن مدينـــة غزنة الواقعة 
إلى الشـــرق من فريـــاب ال تزال تحت ســـيطرة 
الحكومة، لكن يبدو أن المتمردين تمركزوا فيها 
الثالثاء بحســـب سكان قالوا إن مقاتلي طالبان 
يشـــعلون النار في المبانـــي ويقتلون المدنيين 

ويطلقون النار على قوات األمن.
والهجـــوم علـــى غزنـــة هـــو أعنـــف هجوم 
تكتيكـــي تنفذه طالبان منذ هدنة غير مســـبوقة 
شـــهدها شـــهر يونيو، وتـــم بموجبهـــا تعليق 
القتال بيـــن طالبان والقوات األفغانية، وســـط 

ترحيب السكان الذين أنهكتهم المعارك.
ويتعاظم الخوف من سقوط ضحايا مدنيين 
في غزنة، حيث تواجه القوات األفغانية مدعومة 
من الطيران األميركـــي صعوبة في صد مقاتلي 

طالبان في اليوم الخامس من المعارك.
إن  ســـفوف  عبدالحميـــد  المحلـــل  وقـــال 
ســـقوط القاعدة والهجوم على غزنة يدالن على 
المصاعـــب التـــي تواجهها القـــوات األفغانية 
فـــي حربها مع المقاتلين فـــي كل أنحاء البالد، 
مضيفـــا أن ”طالبان تعرف هـــذا وتفتح جبهات 
عـــدة مـــع القـــوات األفغانيـــة بهـــدف إنهاكها 

وإضعافها أمام هجماتها المتنقلة“.
وذكرت األمم المتحدة أن تقارير غير مؤكدة 
تفيد بمقتل أكثر من 100 مدني، كما أن الســـكان 
يواجهون خطر الوقوع ضحايا الغارات الجوية 

األميركية.

انهيار أمني في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على قاعدة عسكرية

الشركات البريطانية تسابق الزمن لمغادرة إيران

حواجز أمنية هشة

عون يحرقون عشرات 
ّ
مقن

السيارات في السويد
} ستوكهولم - أحرق مخّربون مقّنعون نحو 80 
ســـيارة ليال في غرب السويد، بحسب ما أعلنت 
الشـــرطة الثالثاء، في عمل يشـــتبه بأنه اعتداء 
منّســـق يأتي قبل أسابيع من موعد االنتخابات 
العامـــة. وتركـــزت غالبيـــة الســـيارات التي تم 
إحراقها ليلة االثنين في نحو 20 موقعا بمدينة 
غوتنبـــرغ، ثاني أكبـــر المدن الســـويدية، فيما 
أعلنت الســـلطات عن توقيف شخصين مشتبه 
بهما في السادسة عشـــرة والحادية والعشرين 

في المدينة.
وأعلنت الشـــرطة أنها حـــددت هويات عدة 
أشـــخاص مرتبطين بعمليات إحراق السيارات 
التي تشـــتبه بأنها نّظمت عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. وقال المتحدث باسم الشرطة هانز 
ليبنز لوكالة الصحافة الفرنســـية ”لم نشهد في 

السابق إحراق هذا الكم من السيارات“.
وأثـــار العمـــل التخريبـــي موجـــة غضـــب 
عارم بين السياســـيين الســـويديين المنهمكين 
بالحمـــالت االنتخابيـــة تحضيرا لالســـتحقاق 

المقرر في 9 سبتمبر المقبل.
وقال رئيس الوزراء شتيفان لوفن االشتراكي 
الديمقراطي لإلذاعة الرســـمية الســـويدية ”أنا 

غاضب، أسأل المرتكبين ما الذي تفعلونه؟“.
وتابـــع ”أنتم تخربـــون أوضاعكم وأوضاع 
أهاليكـــم وجيرانكـــم“، مضيفـــا أن العمل ”بدا 

منسقا جدا وأشبه بعملية عسكرية“.
وإحراق السيارات أمر شـــائع في السويد، 
حيث تشـــهد ضواحي ســـتوكهولم هـــذا النوع 
من الجرائم بشكل شـــبه يومي، وغالبا ما يّتهم 

شبان محرومون بتنفيذها.
والعـــام الماضي تـــم إحراق 1457 ســـيارة 
”بشكل متعّمد“ في مختلف أنحاء السويد، فيما 
أحرقـــت 1641 ســـيارة في 2016، بحســـب أرقام 

وكالة الطوارئ المدنية السويدية.
المحافظ  وأعلـــن زعيم حزب ”المعتدلـــون“ 
المعتـــدل أولف كريتسرســـون على فيســـبوك 
”لقد تحملت الســـويد طويال. هذا األمر يجب أن 

ينتهي اآلن“.
والعام الماضي، وبعد يومين من تصريحات 
لترامـــب ربط فيهـــا بين الجرائـــم والهجرة في 
الســـويد، اندلعـــت أعمال شـــغب فـــي رينكبي 
الضاحية الشمالية لستوكهولم، والتي يقطنها 

عدد كبير من المهاجرين.



} واشــنطن – مع اشــــتداد التوتر بين تركيا 
والواليات المتحدة، عادت تركيا إلى التلويح 
بورقة إغالق قاعدة إنجرليك، القاعدة الجوية 
الرئيســــية للحلف األطلســــي في تركيا والتي 
تشــــكل مركزا لعمليات التحالــــف ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في سوريا، في خطوة يؤكد 
محللــــون أن أنقــــرة هي التي ســــتدفع ثمنها 

غاليا في حال أقدمت فعال على تنفيذها.
ويأتي الجــــدل حول قاعــــدة إنجرليك في 
خضــــم التوتر الصاعد فــــي العالقات التركية 
األميركيــــة. يرتبط التوتــــر الراهن في ظاهره 
بقضيــــة القــــس األميركي أندريو برونســــون 
المسجون في تركيا، لكنه ليس الخالف األول  
بين البلديــــن الحليفين، بل يعتبر وفق بعض 
الخبــــراء  النقطة التي أفاضت كأســــا ممتلئة 

من األزمات بين واشنطن وأنقرة.
يعود جزء من التوتر بين البلدين إلى دعم 
واشــــنطن لألكراد في سوريا ورفضها تسليم 
فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالتورط في 
انقالب صيــــف 2016 الفاشــــل. وكلما توترت 
عالقات البلدين تتكــــّرر الدعوات والمطالبات 
عبــــر وســــائل اإلعــــالم المقربة مــــن الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغان بطرد الســــرب 
الـــــ39 للقوة الجوية األميركية من اســــتخدام 

قاعدة إنجرليك.

وكشــــفت وثائق نشــــرتها وســــائل إعالم 
أميركية األســــبوع الماضــــي أن مجموعة من 
المحاميــــن القريبين مــــن الحكومــــة التركية 
قّدمت مذكرة إلــــى محكمة أضنة، أقرب مدينة 
إلى قاعدة إنجرليك، للمطالبة بتوقيف ضباط 
أميركييــــن التهامهم بالمشــــاركة في محاولة 
االنقــــالب التــــي شــــهدتها تركيا فــــي يوليو 

.2016
ويذكر المحامون تحديدا بين المسؤولين 
يطالبــــون  الذيــــن  األميركييــــن  العســــكريين 
بتوقيفهم، قائد القوات األميركية في الشــــرق 
األوسط الجنرال جوزف فوتيل. وسعى وزير 

الدفاع األميركــــي جيم ماتيس للطمأنة مؤكدا 
أن العالقــــات بين قــــوات البلدين لــــم تتغير. 
وصرح للصحافة مؤخرا ”إننا نواصل العمل 

بتعاون وثيق“.
لكن القائد السابق لقوات الحلف األطلسي 
جيمس ســــتافريديس يــــرى أن الوضع مقلق 
وقــــال متحدثــــا لشــــبكة أم أس أن بــــي ســــي 
األميركيــــة إن ”خســــارة تركيا ســــتكون خطأ 
جيوسياســــيا هائال“، مضيفــــا ”يجدر بنا أن 
نتمكــــن من وقف ذلــــك، لكن يعــــود لتركيا في 

المرحلة الراهنة القيام بالخطوة األولى“.
وعبر مدير مركز الدراســــات حول الشرق 
األوســــط جوشــــوا النديــــس عــــن رأي مماثل 
مؤكــــدا أن ”تركيــــا هي التي ســــتعاني أكثر“ 
جــــراء األزمــــة مع واشــــنطن، وقــــال النديس 
”أعتقــــد بقــــوة أن إنجرليك ســــتبقى“، مضيفا 
أن ”طرد الواليات المتحدة سيشــــكل انتكاسة 
كبــــرى لتركيــــا، وال أظــــن أن أردوغــــان يريد 

ذلك“.

رؤوس نووية

شـــيدت الواليات المتحدة قاعدة إنجرليك 
بجنـــوب تركيـــا عام 1951، في أشـــد حقبة من 
الحرب الباردة، وهي تســـتخدم قاعدة خلفية 
للعمليـــات األميركيـــة فـــي المنطقـــة وُتخزن 
فيهـــا خمســـين رأســـا نووية مـــن ضمن قوة 
الحلف األطلســـي الرادعة، تضمـــن منذ عقود 

أمن تركيا.
ومنـــذ اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001 فـــي 
الواليات المتحدة، تؤمن القاعدة القسم األكبر 
من المســـاعدة اللوجســـتية لعمليات الحلف 
األطلســـي فـــي أفغانســـتان، كما تلعـــب دورا 
كبيرا منذ 2015 فـــي عمليات التحالف الدولي 

في العراق وسوريا.
لكن في وقت يـــزداد الوضع اضطرابا في 
تركيـــا، يدعو بعـــض الخبراء إلـــى الحد من 
اعتماد القـــوات الجوية األميركيـــة على هذه 
القاعـــدة، خاصة وأن للبنتاغون بدائل جاهزة 

وقواعد عسكرية أخرى في المنطقة. 
وقال ســـتيفن كوك، من مجلـــس العالقات 
الخارجية، ”لست أقول إن علينا قطع عالقاتنا 
مع تركيا، لكن (…) العنصر الذي يميل األتراك 

إلـــى التلويـــح به أكثـــر من ســـواه، الوصول 
إلـــى قاعدة إنجرليـــك، يفقد مـــن أهميته أكثر 

وأكثر“.
وفـــي مقالة افتتاحية نشـــرت 
علـــى موقـــع ديفينـــس وان، دعا 

الجنـــرال المتقاعد تشـــارلز وايلد 

واشـــنطن إلـــى البدء فـــي البحث عـــن بدائل 
لقاعدة إنجرليك. 

وقــــال الجنــــرال وايلــــد ”بمــــا أن تركيــــا 
أصبحت أقل استقرارا وأقل ودية مع الواليات 
المتحــــدة، أجد أن أفضــــل طريقة للتعامل مع 
الموقف هي االســــتعداد لالســــتغناء عن هذه 

القاعدة الجوية“.
ونشــــر مركز بايبارتيزان بوليســــي سنتر 
لألبحاث، الذي يشــــجع على التســــويات بين 
موقعه  على  والديمقراطييــــن،  الجمهورييــــن 
خارطــــة للمنطقــــة أدرج عليهــــا كل الحلــــول 
البديلة الممكنة عن قاعدة إنجرليك للعمليات 
األميركية في الشرق األوسط، وال سيما قواعد 

جوية في األردن والكويت. 
وصــــّدر المركــــز تقريــــره حــــول البدائل 
المطروحــــة لتعويض قاعدة إنجرليك بمقدمة 
جاء فيها ”ألكثر مــــن 50 عاما، اعتمد الجيش 
األميركي على قاعــــدة إنجرليك الجوية في 
تركيــــا إلى حد كبير ألنــــه كان يقع على 

أراضي دولة مســــتقرة وودية. ومع تغير هذا 
الواقع، يجب أن يتكيف التخطيط العســــكري 

األميركي وفقا لذلك“.
وأشار إلى أن هناك تصورا في أنقرة بأن 
الواليات المتحدة تحتاج إلى تركيا أكثر مما 
تحتاج تركيا إلــــى الواليات المتحدة، معتبرا 
أن أنقرة برهنت على اســــتعدادها لالستفادة 
مــــن قاعــــدة إنجرليك لممارســــة الضغط على 

الواليات المتحدة. 
وذكــــر أن قاعدة إنجرليك تضم العشــــرات 
مــــن طائرات فيرتشــــايلد ريبابليــــك أيه - 10 
ثاندربولت الثانية، لكن يتم تنفيذ 33 في المئة 
مــــن عمليات تمويــــن الوقود خــــارج القاعدة 
الجوية، وكذلك حوالي 30 في المئة من جميع 
مهــــام الدعــــم الجــــوي القريبة مــــن الواليات 
المتحــــدة. وتعمــــل الطائرات ذاتيــــة القيادة 
خارج القاعدة الجوية أيضا. كما يمكن للعديد 
من المطارات األخرى أن تلعب دورا مشــــابها 

احتمال  مــــع 

وجود زيادة طفيفة في التكلفة. ويمكن تزويد 
الطائــــرات أيه - 10 ثاندربولــــت (وغيرها من 
الطائرات) التي تستخدمها الواليات المتحدة 
في الوقــــت الراهن في عملياتهــــا ضد تنظيم 
داعــــش بالوقــــود أثناء الطيــــران لتمكنها من 

الوصول إلى الرقة من األردن أو قبرص. 
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يتم العثور 
علــــى قواعد أخرى تعمل بنفس الكفاءة، إن لم 
تكن أفضل، ال سيما أن واشنطن، وفق التقرير 
األميركي، تواجه أزمات مستقبلية في منطقة 

الشرق األوسط.

أزمة الـ إف - 35 

يتوقــــع أن تكلــــف األزمــــة مــــع الواليــــات 
المتحــــدة تركيــــا غاليا على صعيــــد البرامج 
الكونغــــرس  حظــــر  أن  وســــبق  العســــكرية. 
األميركــــي علــــى البنتاغون تســــليم تركيا أي 
طائرة مقاتلة من طراز أف - 35 طالما أن أنقرة 
لم تتعهد بعدم المضــــي قدما في محادثاتها 
مع روسيا من أجل شراء منظومة 
المضــــادة   400 أس-  صواريــــخ 
للطائرات التي يفترض أال تتمكن 

من رصد طائرة أف - 35.
ويمكن أن تخسر أنقرة الشريكة منذ 2002 
في الكونسورســــيوم الدولي الذي مول طائرة 
أف - 35، عقدا مربحــــا بقيمة 5.1 مليار دوالر 
مــــع باكســــتان لبيعها 30 مروحيــــة هجومية 

تركية الصنع من طراز تي- 129 أتاك.
وذكرت نشــــرة ديفنس نيوز، المتخصصة 
فــــي القطــــاع الدفاعــــي، نقال عن مســــؤولين 
عســــكريين أتراك أن الطائــــرة تتضمن قطعا 
مصنوعــــة في الواليات المتحدة، وواشــــنطن 
قــــد تقرر منــــع تصديرها إلى تركيــــا في حال 

تدهورت العالقات أكثر بين البلدين.
ويبــــدو أن تركيا تعي جديا هــــذه التكلفة 
الباهظــــة، األمر الذي يفســــر سياســــة الشــــد 
والجــــذب التــــي تنتهجها، فمــــن جهة تصدر 
تصريحات تحذيرية، يبــــدو من لهجتها أنها 
موجهــــة أكثر لالســــتهالك الداخلي ومحاولة 
التأثيــــر في الــــرأي العام التركــــي القلق مما 
يجري وتداعياته التي تنذر باألســــوأ في ظل 
تدهور الليرة، ومن جهة أخرى تنشط القنوات 

الدبلوماسية التركية لضبط الموازين.
وفي مؤشــــر على حرص القــــادة األتراك، 
رغــــم التصعيــــد الكالمي، على عدم الســــماح 
بتفاقم الوضع، أعلن البيت األبيض أن سفير 
تركيا في واشــــنطن ســــردار كيليتــــش التقى 
مستشــــار الرئاســــة األميركية لألمن القومي 
جون بولتــــن. وقالت المتحدثة باســــم البيت 
األبيض سارة ساندرز ”بناء على طلب السفير 
التركي، التقى الســــفير جون بولتن بســــفير 
تركيــــا ســــردار كيليتش في البيــــت األبيض، 
حيــــث بحثا اســــتمرار احتجــــاز تركيا للقس 
أندرو برانســــون ووضع العالقات األميركية 

التركية“.
لكــــن ال يوجــــد مــــا يشــــير إلى اســــتعداد 
الواليات المتحدة للتفاوض مع تركيا بشــــأن 
برانســــون، في ظل قناعة الرئيــــس األميركي 
دونالــــد ترامــــب حتــــى اآلن بتــــرك ضغوطه 
االقتصاديــــة تلقــــي بظاللها علــــى االقتصاد 
التركــــي، وضــــرب عصفورين بحجــــر واحد: 
الضغط على تركيا والتقدم في حربه التجارية 

األوسع.

إغالق قاعدة إنجرليك: واشنطن تملك بدائل جاهزة وأنقرة الخاسر األكبر

قاعدة من أيام الحرب الباردة

[ تهديدات أردوغان االنفعالية تقلق األتراك وتكلف بالده غاليا  [ األزمة تؤثر سلبا على البرامج العسكرية التركية

في 
العمق

{من شأن إطالق سراح القس األميركي أندريو برونسون أن يبّسط بشكل هائل حل المشاكل 
االقتصادية الحالية بين تركيا والواليات المتحدة األميركية}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

{تركيا هي التي ســـتعاني أكثر جراء األزمة مع واشـــنطن، وإغالق إنجرليك سيشـــكل انتكاسة 
كبرى لتركيا، وال أظن أن أردوغان يريد ذلك}.

جوشوا النديس
مدير مركز الدراسات حول الشرق األوسط

يســــــعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التلويح باحتمال إغالق قاعدة إجنرليك، 
التي تعّد القاعدة اجلوية الرئيسية لألطلسي في تركيا، ويحاول ابتزاز شركائه األطلسيني، 
وفي مقّدمتهم الواليات املّتحدة، بهذا التلويح باإلغالق. لكن يؤكد اخلبراء أن هذا االبتزاز 
فقد قيمته وذلك ألنه يتكرر بشــــــكل دعائي، ناهيك عن استعراض الواليات املتحدة لبدائل 
ــــــا ويكّلفها غاليا على صعيد  ــــــة فــــــي املنطقة، األمر الذي قد يقلب الطاولة على تركي محتمل

البرامج العسكرية، ما يجبرها على مراجعة خياراتها بعيدا عن الضجيج اإلعالمي.
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خبراء يدعون الواليات المتحدة 
إلى الحد من اعتماد القوات الجوية 
األميركية على قاعدة إنجرليك في 
تركيا، بسبب تراجع العالقات بين 

الحليفين األطلسيين

أنقرة في مأزق دبلوماسي تحت ضغوط موسكو وواشنطن
[ معركة إدلب تخنق تركيا الطامحة إلى دعم الروس في أزمتها مع األميركيين

ياوز بيدر
كاتب في موقع أحوال تركية

ز اا
ر و ع و ك

} هل وصلت أنقرة إلى طريق مسدود في ما 
يتعلق بسياستها الخارجية؟

في يوم من األيام كانت تركيا تتبنى 
سياسة تهدف إلى عدم الدخول في أي مشاكل 

مع الجيران؛ لكن هذا كله انهار، وهو األمر 
الذي جعل حكومة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان بال خيارات. والصورة في المجمل 
هي قوة إقليمية تعتصرها الواليات المتحدة 

زميلتها في حلف شمال األطلسي وروسيا.
تسبب الصدع الذي لحق بالعالقات 

بين الواليات المتحدة وتركيا بشأن القس 
األميركي المنتمي إلى الطائفة اإلنجيلية 

أندريو برونسون في أزمة مالية. 
واآلن تلوح في األفق بوادر أزمة جديدة 

تشمل هذه المرة روسيا في ما يتعلق بمدينة 
إدلب السورية. فالمدينة القريبة من الحدود 

التركية 
في قبضة جماعات جهادية مسلحة 

ويستهدفها نظام الرئيس السوري بشار 
األسد وروسيا.

كان األمر مسألة وقت لتصبح إدلب محط 
تركيز موسكو وسوريا التي باتت بحكم 

األمر الواقع تحت الحماية الروسية. فقد ُهزم 
تنظيم الدولة اإلسالمية وتحققت تقدمات 

سورية حاسمة في درعا والغوطة الشرقية 

في الوقت الذي يحدث فيه تقارب بين أكراد 
سوريا ونظام األسد. وأعلن الرئيس السوري 

في يوليو أن االستيالء على إدلب هو هدفه 
التالي.

صارت إدلب، التي يعيش بها 2.5 مليون 
نسمة، قضية ملحة بسبب تطورين؛ فهي 

المعقل األخير لجماعات جهادية مسلحة مثل 
هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة، والكثير 
من الجهاديين وأسرهم موجودون في إدلب. 
كما أن بعض الجهاديين األجانب قدموا 

من روسيا، وهو األمر الذي يجعل إدلب 
أولوية لموسكو في الوقت الذي تتسارع فيه 

وتيرة ما ترى أنه استعادة لسوريا. ومن 
المرجح تنفيذ هجوم مشترك قبل حلول 

الشتاء. وتحظى إدلب بأهمية نظرا ألن أي 
عملية هناك من المرجح أن تتسبب في موجة 

نزوح كبيرة لالجئين. 
وترى روسيا وسوريا، وكذلك إيران 

والواليات المتحدة، أن تركيا ستكون وجهة 
لالجئين ال محالة. كما يبدو أنهم جميعا 
متفقون على أن هذا إلى حد كبير نتيجة 

لسياسات حكومة أردوغان الشاذة التي مّهدت 
الطريق أمام وجود الجهاديين في سوريا في 

المقام األول. وإذا بدأ الالجئون في النزوح 
من إدلب، فسُيضافون إلى نحو 3.5 مليون 

الجئ سوري في تركيا بالفعل.
ومن ثم فإن قضية الالجئين السوريين 
تعود إلى األجندة الدولية من جديد. وحذر 

جان إيغالند، مستشار المبعوث الخاص 

لألمم المتحدة إلى سوريا، تركيا من أن 
ُتبقي حدودها مفتوحة في حالة حدوث أزمة 

إنسانية أخرى. 
وعبر عن أمله في أن تبذل دول روسيا 
وإيران وتركيا ”كل ما بوسعها“ من أجل 
تجنب حدوث معركة في إدلب. وإلى اآلن، 
ال توجد إشارات واضحة من أنقرة تؤكد 

تصريحات إيغالند.
وتحرص موسكو على أن ترفع الكلفة 

التي يتحملها أردوغان. وخالل زيارة وزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف أنقرة، 

ذّكر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
بحاجة تركيا إلى أن تكون جزءا من الهجوم 

على إدلب. 
وفي واقع األمر، تقول بعض المصادر 

العربية إن روسيا أعطت تركيا موعدا نهائيا 

يحل في سبتمبر لنزع سالح هيئة تحرير 
الشام واستسالمها في إدلب. على الجانب 
اآلخر، تشير أنباء إلى أن دمشق أوضحت 
أنها ستطلب من ميليشيا وحدات حماية 

الشعب الكردية المساعدة إذا لم تتعاون أنقرة 
عسكريا بشأن إدلب. وهذا تحرك دبلوماسي 

فيه دهاء.
كيف ستتعامل أنقرة مع الضغوط من 
روسيا وسوريا في الوقت الذي تدق فيه 

عقارب الساعة إيذانا باقتراب لحظة الحسم؟ 
قد يحاول جاويش أوغلو كسب الوقت؛ قد 
يبلغ الفروف بأن هيئة تحرير الشام أينعت 
وحان وقت تحويلها إلى قوة أكثر اعتداال. 

وهناك خطط إلعادة تسمية الهيئة ليصبح 
اسمها الجديد جبهة التحرير الوطني 

لالستفادة منها في المعارك ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية. بيد أن هذا المقترح قد ال يكون 

مقنعا كثيرا؛ وأكثر ما يمكن أن تتوقعه تركيا 
هو أن تحتفظ بمواقع المراقبة التابعة لها في 

إدلب والبالغ عددها 12 موقعا.
أنقرة في مأزق دبلوماسي؛ فهي في خالف 

مع الواليات المتحدة في المنطقة وتواجه 
اآلن لحظة محاسبة في مواجهة روسيا. 
في الوقت ذاته، مازال األكراد حقيقة 

قريبة من الحدود التركية وداخلها؛ أيضا، 
تفاقم األزمة االقتصادية يجعلها أكثر عرضة 

للمخاطر، بينما سياستها اإلقليمية تجعل 
من الصعب عليها المضي قدما في أي حوار 

يتطلب ثقة وجَلدا.

ي و

ضطرابا في 
ـى الحد من 
ــة على هذه 
دائل جاهزة 

قة.
العالقات  س
طع عالقاتنا
ميل األتراك
اه، الوصول
أهميته أكثر

د

ول ل يه رج ر
إنجرليك للعمليات  البديلة الممكنة عن قاعدة
األميركية في الشرق األوسط، وال سيما قواعد 

جوية في األردن والكويت. 
وصــــّدر المركــــز تقريــــره حــــول البدائل 

ي

المطروحــــة لتعويض قاعدة إنجرليك بمقدمة 
عاما، اعتمد الجيش  ”ألكثر مــــن 50 جاء فيها
األميركي على قاعــــدة إنجرليك الجوية في 
تركيــــا إلى حد كبير ألنــــه كان يقع على 

ي ي ب ريب ي ير ر ن
33 في المئة  3ثاندربولت الثانية، لكن يتم تنفيذ
مــــن عمليات تمويــــن الوقود خــــارج القاعدة 
الجوية، وكذلك حوالي 30 في المئة من جميع 
مهــــام الدعــــم الجــــوي القريبة مــــن الواليات 
المتحــــدة. وتعمــــل الطائرات ذاتيــــة القيادة 
خارج القاعدة الجوية أيضا. كما يمكن للعديد 
دورا مشــــابها  من المطارات األخرى أن تلعب

احتمال  مــــع 

ألو رق

أزمة الـ إف - 35

يتوقــــع أن تكلــــف األز
المتحــــدة تركيــــا غاليا ع
أن وســــبق  العســــكرية. 
األميركــــي علــــى البنتاغو
طائرة مقاتلة من طراز أف
لم تتعهد بعدم المضــــي
معمع روسيا من
أس صواريــــخ 
للطائرات التي
من رصد طائرة أف
ويمكن أن تخسر أنقر
في الكونسورســــيوم الدو
أف - 35، عقدا مربحــــا بق
مــــع باكســــتان لبيعها 30
تركية الصنع من طراز تي
وذكرت نشــــرة ديفنس
فــــي القطــــاع الدفاعــــي،
عســــكريين أتراك أن الطا
مصنوعــــة في الواليات ال
تصديرها ع من تقرر د ق

طامحة إلى دعم الروس في أزمتها مع األميركيين

الصدع الذي لحق بالعالقات بين 
الواليات المتحدة وتركيا بشأن القس 

أندريو برونسون تسبب في أزمة مالية. 
واآلن تلوح في األفق بوادر أزمة جديدة 
تشمل هذه المرة روسيا في ما يتعلق 

بمدينة إدلب السورية



} بيروت - تعّود اللبنانيون على أن يصاحب 
تشـــكيل حكومة للبلد حالة اســـتعصاء مزمنة 
وشّد وجذب تبدأ بإصرار كل فريق على موقفه 
وتتحول إلى فراغ حكومي (ورئاسي في بعض 
الحاالت) وتنتهي بشـــلل وأزمة شاملة تضرب 

كل مفاصل البلد.
ويتكرر هذا الســـيناريو مع اقتراب دخول 
المشـــاورات حول تشـــكيل الحكومة شـــهرها 
الثالث. ومنذ 24 مايـــو الماضي، حيث يواجه 
رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري أزمة 
في تشـــكيل حكومته في ظل ســـعي حزب الله 
وحليفه التيار الوطني الحر إلى فرض تشكيلة 

تتوافق وأجنداتهما.

حصة الرئيس

تكشـــف مصادر لبنانيـــة متابعـــة لعملية 
تشـــكيل الحكومـــة أن الهّمـــة الجديـــدة التي 
أطلقها سعد الحريري، نفخت رياحا في عملية 
تشـــكيل الحكومـــة، دون أن تنجح فـــي إزاحة 
العقد الكبرى التي حالت، ومازالت، تحول دون 

خروج الدخان األبيض.
وتلفـــت المصادر إلـــى أن كبرى هذه العقد 
مازالـــت مســـيحية وتحتـــاج إلـــى المزيد من 
التنازالت من قبل التيار الوطني الحر، بزعامة 
وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب القوات 
اللبنانية، بزعامة ســـمير جعجع. وأضافت أن 
ما تسّرب من اجتماع الحريري مع باسيل قبل 
أيام يفيـــد بأن األخير وافق علـــى التخلي عن 
مطالبـــة بحصة من 11 وزيرا يكون فيها للتيار 

6 وزراء ولرئيس الجمهورية 5 وزراء.
يشـــكل الرقم 11 ثلثا معطال تم اعتماده في 
اتفـــاق الدوحة الـــذي أبرم لمـــرة واحدة عقب 

أحداث 7 أيار عام 2008. 
ويســـعى الحريري فـــي توليفته الحكومية 
إلى منع أي فريق سياســـي مـــن امتالك الثلث 
المعطل، علمـــا وأن منطق األرقام ال يســـتوي 
داخل حكومـــات لبنان، فيكفي لـــوزراء طائفة 
واحـــدة مهما قل عددهـــم أن يضربوا ميثاقية 
الحكومة إذا ما قرروا االســـتقالة واالنسحاب 

منها.

بدعة  ويقول خبـــراء إن ”حصـــة الرئيس“ 
ال تمـــّت بصلة إلـــى نصوص الدســـتور، وأن 
الرئيس ميشـــال عون نفســـه، وقبل أن ينتخب 
رئيسا للجمهورية، سبق وشن هجمات عنيفة 
ضد هـــذه البدعة فـــي معرض انتقـــاده لمنح 
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان هذه 
الحصة. ويضيف هؤالء أن فريق الرئيس عون 
وصهره باسيل يســـعى لنفخ حصته متجاوزا 
الدستور ومتمســـكا بأعراف مورست قهرا في 

عهد الوصاية السورية.
وتفيد المعلومات عـــن مصادر في القوات 
اللبنانية أن األخيـــر وبعد أن وافق على قبول 
4 حقائب بـــدل 5 كان يطالب بها على أن تكون 
إحداها ســـيادية، قـــد يوافق، تســـهيال لمهمة 
الحريـــري، على التخلـــي أيضا عـــن الحقيبة 
الســـيادية بعد أن تخلى ســـابقا عن المطالبة 

بمنصب نائب رئيس الحكومة.
وفيما تبدو العقدة المســـيحية هي األكبر 
كونهـــا مرتبطـــة بالحجـــم المســـيحي داخل 
الحكومة الـــذي يمكن أن يكون لـــه تأثير على 
هويـــة رئيـــس الجمهورية المقبل عـــام 2022، 

راجـــت بعض األنبـــاء في األيـــام األخيرة عن 
احتمال قيام عون بتقديم اســـتقالته قبل نهاية 
مدة رئاســـته، ما يســـتدعي إجـــراء انتخابات 
رئاسية مسبقة يريد باسيل، ومن خالل حضور 
فريقه في الحكومة، أن تكون حظوظه مرجحة.

ونقـــل عن رئيس مجلس النـــواب اللبناني 
نبيه بري أنـــه لم يتدخل لـــدى الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط للتوســـط إليجـــاد مخرج للعقدة 

الدرزية في الحكومة العتيدة. 
ورغم رواج مخـــارج تقضي بمنح جنبالط 
وزيريـــن درزيين ووزيرا مســـيحيا بدل حصة 
من ثالثـــة وزراء دروز يطالب بها، فإن مصادر 
الحـــزب التقدمي االشـــتراكي أفـــادت بأنها لم 
تبلغ رســـميا بهذا الطرح ولـــم يجر التواصل 
مـــع جنبالط، مـــع العلم أن الموقف الرســـمي 
لجنبـــالط مازال مصـــرا على حصـــر التمثيل 
الـــدرزي به ومعارضـــة توزير طالل أرســـالن 
القريب من حزب الله والنظام السوري. وتقول 
مصـــادر بري إنـــه بانتظار لقـــاء الحريري مع 
جنبالط؛ فلن يتحرك زعيم حركة أمل متجاوزا 

الرئيس المكلف.

ولفت المراقبين عدم تحرك حزب الله للدفع 
بتشـــكيل الحكومة، رغم أن للحزب مصلحة في 
سرعة ذلك تجنبا للضغوط الدولية التي تمارس 
عليه كما تلك التي تمارس على طهران. ويرجح 
المراقبـــون أن حزب الله يســـعى من خالل ذلك 
إلى المحافظة على تماســـك تحالفه مع قوى 8 
آذار ال سيما مع التيار الوطني الحر، خصوصا 
وأن ”ورقـــة التفاهم“ الموقعة عـــام 2006 أّمنت 
للحزب غطاء مسيحيا في الداخل اللبناني. لكن 
الحزب ينظـــر بعين القلق إلى ”الثلث المعطل“ 
الذي يســـعى إليه باســـيل وينتظـــر من محور 
الحريري-جنبالط-جعجع النجاح في تقويض 

طموحات باسيل دون أي تدخل منه.
ويقارب حزب الله التطورات اإلقليمية بقلق 
حيث يبدو أن األحداث في ســـوريا ســـتفرض 
عليه االنكفاء داخل الحدود اللبنانية وســـحب 

أي نشاط له في المنطقة. 
وفـــي ظل هذا  الوضع، يســـعى الحزب إلى 
تصفير مشـــاكله مع خصومه السياســـيين في 
لبنان في المرحلة الحالية، وهو يرسل اإلشارات 
المتمســـكة بالحريري لتأليـــف الحكومة وعدم 
ممانعتـــه لمطالب القوات اللبنانية ومســـايرة 

مطالب الجنبالط.
وتتحـــدث بعض األوســـاط عـــن أن مطالبة 
الحزب بتوزير ســـّني يمثل المعارضة السّنية 
المتحالفـــة معه قد يتم إيجـــاد مخارج لها من 
خالل رئيس الجمهورية. ويقضي هذا المخرج 
بأن يكـــون الوزير الســـّني، والمرجح أن يكون 
فيصل كرامي، من حصة عـــون مقابل أن يعّين 
الحريـــري وزيـــرا مســـيحيا ينتمي إلـــى تيار 

المستقبل.

تأثيرات خارجية

ترخـــي التطورات الخارجيـــة بظالل ثقيلة 
على عمليـــة تأليـــف الحكومـــة. وينهل محور 
مـــن  قوتـــه  المستقبل-القوات-االشـــتراكي 
جديـــة التحوالت التي تضغـــط باتجاه تحجيم 
الحضور اإليراني، ال ســـيما في ســـوريا، وأن 
الفريـــق اآلخر يـــدرك أيضا جســـارة الضغوط 
الدولية، ال ســـيما تلك التي تمارسها واشنطن 

على إيران وحزب الله، التي تمنعه من الذهاب 
بعيدا في مطالبه وطموحاته.

وطرأت مؤخرا تفاصيل جديدة على الموقف 
األميركـــي ال يمكن إال أن تجـــد لها صدى داخل 
ورشة تأليف الحكومة. وتشي المعلومات التي 
تعمـــد اإلدارة األميركية إلى تســـريبها إلى أن 
واشنطن حسمت مسألة بقاء القوات األميركية 
في ســـوريا، علـــى الرغم من تصريـــح الرئيس 
دونالد ترامب في أبريل الماضي باالنســـحاب 

القريب من هذا البلد.

ومن المتوقع أن يغّير هذا الموقف المعادلة 
الداخليـــة إلنتاج حكومة لبنـــان، كما أن زيارة 
وفـــد من وزارة الدفـــاع األميركيـــة إلى بيروت 
تؤســـس لواقع أن الواليـــات المتحدة حاضرة 
بقوة في الشأن اللبناني على الرغم من الهامش 

العريض الذي باتت روسيا تملكه في سوريا.
وتقـــول معلومـــات واردة من واشـــنطن إن 
الوفد برئاســـة مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون 
األمـــن الدولي روبيـــرت كاريم، الـــذي يوصف 
بالمتشـــدد، وســـيطرح في بيروت، إضافة إلى 
مسألة العقوبات ضد إيران ومدى التزام لبنان 
ونظامـــه المصرفـــي بها، مســـألة تنفيذ القرار 
الدولي رقم 1701، ال ســـيما فـــي ما يخص أمن 

الحدود بين سوريا ولبنان.
وأضافت المعلومات أن واشـــنطن تســـعى 
إلقناع بيروت باتخاذ اإلجراءات الكافية لضبط 
حركة حزب الله المنتظر انســـحابه من سوريا 

قريبا.
وتربـــط أوســـاط لبنانيـــة بيـــن ضغـــوط 
واشـــنطن على لبنان والزيـــارة التي يقوم بها 
باســـيل إلى موســـكو في 20 من الشهر الجاري 
الســـتطالع موقف روسيا والســـعي لالحتماء 

بالموقف الروسي.

7األربعاء 2018/08/15 - السنة 41 العدد 11080

في 
العمق

{في الوقت الذي تقبع فيه قطر تحت وطأة مقاطعة من قبل عدد من حلفاء الواليات المتحدة، 
فإن الشعب األميركي في حاجة ليدرك األنشطة التي تقوم بها ذراعها اإلعالمية هنا}.

دانيال بايبس
رئيس منتدى الشرق األوسط

{بدأنا نشـــعر بأن هناك شـــيئا غير طبيعي في تشـــكيل الحكومة وهناك متغيرات كبيرة على 
مستوى المنطقة ومن غير المسموح أن يكون لبنان غائبا}.

علي حسن خليل
وزير املال اللبناني في حكومة تصريف األعمال

} واشنطن - أدرج الكونغرس مادة في قانون 
الدفـــاع األميركي، الذي صـــادق عليه الرئيس 
دونالـــد ترامب، تجبر قنـــاة الجزيرة القطرية 
على أن تســـجل نفســـها كـ“عميل أجنبي“ في 
وزارة العـــدل، وهو ما يضع قيودا كبيرة على 
حركة عدد كبير من مراسليها وموظفيها الذين 
يتمتعون بحرية حركة واسعة في المؤسسات 

والوكاالت الفيدرالية األميركية.
الجديدة وســـائل اإلعالم  المـــادة  وتلـــزم 
األجنبيـــة بتقديـــم حســـاب عـــن ميزانيتهـــا 
وتحركاتهـــا وأهدافها التي تســـعى أن تصل 
إليها في واشنطن، وهو ما يحّول عمل وسائل 
اإلعالم األجنبية في نظر الســـلطات األميركية 
إلى الطبيعة السياسية أكثر من التعامل معها 

باعتبارها مؤسسات إعالمية.

“العميـــل األجنبي“ هو شـــخص أو مكتب 
يحمـــل صفـــة قانونية ويعمـــل لصالح إحدى 
الدول أو الجهات األجنبية نظير مقابل مادي. 
فـــي أغلب  ويشـــمل عمل ”العميـــل األجنبي“ 
األحيـــان العالقـــات العامـــة والســـعي إلقناع 
سياســـيين مؤثرين ومسؤولين كبار بضرورة 
وضع مصالح الدولة األجنبية التي يعمل هذا 
الشـــخص أو المكتب لصالحها فـــي االعتبار 

عند اتخاذ القرارات.
أيضـــا مـــع  وعمـــل ”العميـــل األجنبـــي“ 
المنظمات غيـــر الحكومية ووســـائل اإلعالم، 
ســـعيا لتحســـين صـــورة الجهة التـــي يعمل 
لصالحها. وتنص مادة ”متطلبات الشـــفافية 
لوسائل اإلعالم األجنبية العاملة في الواليات 
رقم 1085 فـــي قانون الدفاع الجديد  المتحدة“ 
على أنه ”يكون على وســـائل اإلعالم األجنبية 
تقديم تقرير كل ســـتة أشـــهر يشمل معلومات 
عـــن تكوينهـــا الهيكلـــي ومصـــادر تمويلها، 

وبعدها يتعين عليها أن تنشر هذا التقرير إلى 
العلن خالل 30 يوما“.

وتتســـق النظـــرة الجديـــدة مـــع تركيبـــة 
مكتـــب الجزيرة فـــي واشـــنطن. ووفقا إلدارة 
الكونغرس، كان هناك 175 موظفا تابعا لمكتب 
الجزيرة كان لديهم تصريح الدخول إلى مبنى 
الكونغـــرس وتغطية أحداثه عام 2016. ويفوق 
هذا العدد مراســـلي أكبـــر الصحف األميركية 
على اإلطالق. وفي عام 2016، كان لدى واشنطن 
بوســـت 111 موظفا في الكونغـــرس، كما كان 

لدى صحيفة نيويورك تايمز 43 موظفا فقط.
ويقـــول خبراء أميركيـــون إن عدد موظفي 
قنـــاة الجزيـــرة في أكثر مؤسســـة سياســـية 
أميركية نفـــوذا يتخطى حيز العمل اإلعالمي. 
ويحول ذلك مكتب قناة الجزيرة في واشـــنطن 
إلى ”شـــركة عالقات عامـــة تعمل لصالح دولة 

قطر“ في الواليات المتحدة.
الجزيرة  ومكاتب  أســـتوديوهات  وتنتشر 
فـــي الواليـــات المتحدة بشـــكل يثيـــر الريبة. 
ولدى الجزيرة مكاتب في واشنطن ونيويورك 

وشيكاغو وميامي ولوس أنجلس.
ويعكـــس ذلك تمتع الجزيـــرة في الواليات 
المتحـــدة بميزانية تفوق حاجـــز الميزانيات 
الضروريـــة لتشـــغيل مكتـــب مراســـلين فـــي 
الواليـــات المتحـــدة. ويقـــع المقر الرئيســـي 
لقنـــوات الجزيـــرة العربيـــة واإلنكليزيـــة في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ومؤخـــرا، طالبت وزارة العـــدل األميركية 
الروسية بتسجيل نفسها  مكتب قناة ”أر.تي“ 
كـ“عميـــل أجنبي“. وبنـــت وزارة العدل طلبها 
علـــى خلفيـــة االتهامـــات بتدخل روســـيا في 

االنتخابات الرئاسية األميركية.
أصبـــح يوتيوب فـــي الواليـــات المتحدة 
ملزما اليوم بأن يضع إشـــارة تحت كل شريط 
مصور ينشـــره يثبـــت مصادر تمويـــل الجهة 
التي قامـــت بإنتاجه. وبناء على ذلك أصبحت 
كل فيديوهـــات قنـــاة الجزيرة علـــى يوتيوب 
مصحوبـــة بعبارة ”الجزيرة تتلقى دعما ماليا 
كليـــا أو جزئيا مـــن قبل الحكومـــة القطرية“. 
وكانت شـــبكة الجزيرة تملك قناة متخصصة 

في الشـــأن األميركـــي المحلي أطلقـــت عليها 
”الجزيـــرة أميـــركا“. وعملت القنـــاة لفترة لم 

تتجاوز الثالثة أعوام فقط.
وفي يناير 2016، أعلنت ”الجزيرة أميركا“ 
إغالق أبوابها بشـــكل نهائي. ومنذ انطالقها 
عـــام 2013، واجهـــت صعوبـــات فـــي اجتذاب 
المشـــاهدين األميركيين بســـبب تاريخها في 
الشـــرق األوســـط، حيـــث كانـــت القنـــاة تبث 
تسجيالت فيديو لزعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بـــن الدن، ويقول بعض المحافظين إنها كانت 

معادية للغرب.
ومـــع ذلك لـــم تغيـــر قنـــوات الجزيرة من 
سياســـتها التحريرية، رغـــم مقاطعة فرضتها 
والبحريـــن  ومصـــر  واإلمـــارات  الســـعودية 
علـــى قطر، وطالبت خاللهـــا بإغالق الجزيرة، 
واتهمتها بنشـــر مواد تحـــرض على اإلرهاب، 

وبدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

ويقول منتدى الشرق األوسط في واشنطن 
إن لديـــه تحفظـــات تمتد لســـنوات حول دعم 
الحكومة القطرية لإلســـالم السياســـي. وقال 
المنتـــدى، وهـــو مركـــز بحثي مهتم بشـــؤون 
المنطقة، إن بحثا أجراه أشار إلى أن ”مؤسسة 
قطـــر“ أنفقت 30 مليون دوالر أميركي لكســـب 

النفوذ في المدارس العمومية األميركية.
ولطالما كان منتدى الشـــرق األوســـط من 
أكثر المنتقدين للجزيـــرة، التي وصفها بأنها 
”مشـــروع سياســـي يتخفى خلف الصحافة“. 
وأرســـل المنتدى ممثلين عنه لزيارة العشرات 
من المكاتب داخـــل مبنى الكونغرس للتحذير 
من أن قانون الدفاع الجديد يجب أن يركز على 

عمل الجزيرة.
وقال رئيس منتدى الشرق األوسط دانيال 
بايبس ”في الوقت الـــذي تقبع فيه قطر تحت 
وطأة مقاطعة من قبل عدد من حلفاء الواليات 

المتحـــدة في المنطقة، فإن الشـــعب األميركي 
في حاجـــة لكي يدرك تفاصيل األنشـــطة التي 

تقوم بها ذراعها اإلعالمية هنا“.
وأكـــد المديـــر التنفيذي غريـــك رومان أن 
”الجزيرة لديها عدد مراســـلين لتغطية شؤون 
الكونغـــرس أكثر مـــن مجمل عـــدد صحافيي 
نيويورك تايمز وواشـــنطن بوسط مجتمعين، 
وهـــذا يوضـــح أن شـــيئا ما يحـــدث يتخطى 
الصحافة“. وأضاف ”مع المزيد من الشـــفافية 
سيتم الكشـــف تدريجيا عن النوايا الحقيقية 

للحكومة القطرية“.
ومنذ المقاطعة، أنفقـــت قطر الماليين من 
الدوالرات على شركات عالقات عامة وممثلين 
لها فـــي واشـــنطن، كمـــا حاولت اســـتقطاب 
الجالية اليهودية في واشنطن من أجل تغيير 
قناعات إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة 

دعم قطر في مواجهتها مع الرباعي العربي.

واشنطن تكافح {غزو} الجزيرة لمؤسساتها الحيوية

الحكومة اللبنانية عالقة في مأزق التأخير

{عميل أجنبي} قانون الدفاع األميركي يصنف قناة الجزيرة كـ

رئاسة الدولة تعطل رئاسة الحكومة

 [ مكتب الجزيرة في أميركا يتحول لشركة عالقات عامة مهمتها اختراق الطبقة السياسية

[ الحريري يسعى لمنع أي فريق من امتالك الثلث المعطل  [ حزب الله يقارب التطورات اإلقليمية بقلق

ــــــى قائمة العمالء األجانب، ألنها مملوكة  وضــــــع القرار األميركي بإدراج قناة اجلزيرة عل
لدولة، وليست مستقلة،  قناة اجلزيرة ومعها قطر في مأزق، حيث تقيد هذه الوضعية من 
عمل اجلزيرة التي تبني أن عدد مراسليها لتغطية شؤون الكونغرس يفوق عدد صحافيي 
نيويورك تاميز وواشنطن بوسط مجتمعتني، األمر الذي أثار الريبة وقاد إلى متابعة دقيقة 
أفضت إلى أن مكتب قناة اجلزيرة في واشنطن هو أقرب إلى "شركة عالقات عامة تعمل 

لصالح دولة قطر" في الواليات املتحدة منه مكتب تابع لوسيلة إعالم أجنبية.

محـــور  مـــن  ينتظـــر  اللـــه  حـــزب 
الحريري-جنبالط-جعجع النجاح في 
تقويض طموحات جبران باســـيل 

دون أي تدخل منه

◄

موظفا تابعا لمكتب الجزيرة 
في واشنطن كان لديهم 
تصريح الدخول إلى مبنى 

الكونغرس
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} يوّفر الغضب اإليراني على رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي رصيدا وطنيا 

للرجل. لم يعد مستبعدا أن يكون املستقبل 
السياسي للعبادي صار مرتبطا مبدى قّوة 

النفوذ اإليراني في العراق. يرفع موقف 
العبادي من العقوبات األميركية على إيران 

من قيمة الرجل الذي كانت هناك نظرة 
سلبية جتاهه بسبب انتمائه إلى حزب 

مذهبي مثل ”حزب الدعوة اإلسالمية“ الذي 
يعتبر نسخة شيعية عن اإلخوان املسلمني.

اتخذ العبادي، الذي يشفع له أّنه لم يقم 
في إيران في أثناء معارضته لنظام صّدام 

حسني، موقفا شجاعا عندما أعلن أن العراق 
سيلتزم بالعقوبات األميركية على إيران. 

أورَد حتفظات كثيرة عن العقوبات ووصفها 
بـ“الظاملة“ وأّنها ”خطأ إستراتيجي“، لكّنه 

أكد في نهاية املطاف أن العراق ملتزم 
تطبيقها. كشف بذلك أّنه يتمتع بحّد أدنى 

من الشعور الوطني ورغبة في حماية 
مصالح العراق. يعرف رئيس الوزراء 

العراقي، مثلما يعرف غيره، أّنه ميكن أن 
تتصالح الواليات املتحدة مع النظام في 

إيران غدا. سيعود عندئذ شهر العسل الذي 
ساد في مرحلة ما قبل االجتياح األميركي 

للعراق في العام 2003 أو في السنوات 
الثماني التي أمضاها باراك أوباما في 

البيت األبيض. هل يحق إليران إقامة أفضل 
أنواع العالقة مع أميركا وابتزازها في 

الوقت نفسه يوميا، إْن في سوريا أو العراق 
أو لبنان أو اليمن، فيما ال يحق للعراق أن 
يسأل نفسه عن مكمن مصاحله ومصالح 
مواطنيه، وأن يعمل على الدفاع عن هذه 

املصالح؟
إذا كان جورج بوش االبن سّلم العراق 
على صحن من فّضة إلى إيران، فإن أوباما 

هو من استكمل عملية التسّلم والتسليم 
هذه على نحو رسمي في العام 2010. ملاذا 

يحق إليران التنسيق الكامل مع األميركيني، 
وصوال إلى االتفاق على من يكون رئيس 

الوزراء في العراق، وال يحق للعراق نفسه 
ذلك؟ هل َقَدُر العراق أن يكون مجّرد تابع 
إليران وأن يضحي بنفسه من أجلها؟

مّرة أخرى، يتبّني أن العراق يرفض 
االستسالم نهائيا إليران. ما فعله العبادي 

تعبير عن الرغبة العراقية في املقاومة. 
بّرر موقفه بكالم في غاية البساطة عن 

الرغبة ”في عدم تعريض العراقيني للضرر 
وحماية شعبنا“. مضيفا ”ال نستطيع 

اخلروج عن املنظومة الدولية“. بات العبادي 
بعد السنوات التي أمضاها في السلطة 

يعرف ما الذي تعنيه العقوبات األميركية 
على إيران وطبيعة الدور األميركي على 

الصعيد الدولي. رّمبا يعي خصوصا الوزن 
االقتصادي للواليات املتحدة التي يشّكل 

اقتصادها ربع اقتصاد العالم.
ال ميكن بأي شكل االستخفاف مبا أَقدم 
عليه رئيس الوزراء العراقي الذي رفضت 

طهران استقباله احتجاجا على اإلعالن عن 
التزام بلده تطبيق العقوبات األميركية. 

فعندما يواجه العبادي إيران في موضوع 
حّساس مثل العقوبات، يكون الرجل يعلم 
جّيدا أّنه يخوض معركة مصيرية. يكفي 

الكالم الصادر عن آية الله مجتبي احلسيني 
اإليراني علي خامنئي في  ممثل ”املرشد“ 

العراق للتأّكد من ذلك. ذهب احلسيني، 
املقيم في النجف، إلى حّد اتهام العبادي 
بأّنه ”ينخرط مع أميركا ويخضع لها في 

مؤامرتها على إيران التي هي جارة العراق 
والتي تتحد مع الشعب العراقي في الدين 
واملواقف“. بالنسبة إلى ممثل خامنئي في 

العراق فإّن ”الشعبْني العراقي واإليراني 
جتسيد للحمك حلمي ودمك دمي. إّنهما 
مبنزلة شعب واحد“. يذكّر كالمه بالكالم 

الذي كان يصدر عن الرئيس الراحل حافظ 
األسد إّبان الوصاية السورية على لبنان عن 
أّن الشعبني السوري واللبناني ”شعب واحد 

في بلدين“.
يعطي موقف رئيس الوزراء العراقي 
فكرة عن جّدية العقوبات األميركية على 

العراق والرغبة الواضحة إلدارة ترامب في 
الذهاب بعيدا في تطبيقها. األكيد أن للرجل 

حسابات خاصة به تفرضها الصعوبات 
التي تواجه عودته إلى املوقع الذي يشغله 

منذ العام 2014 خلفا لنوري املالكي بطل 
فضيحة اجتياح ”داعش“ للموصل وتراجع 

اجليش العراقي أمام هذا التنظيم اإلرهابي، 
بطريقة تذّكر بالهزائم العربية في حرب 

حزيران – يونيو 1967. لكّن السؤال الذي 
سيطرح نفسه عاجال أم آجال كيف ستعمل 

إيران على استغالل العراق من أجل التحايل 
على العقوبات األميركية التي ستزداد 

قسوة في تشرين الثاني – نوفمبر املقبل؟ 
من الواضح أن إيران ستعمل على تشكيل 

حكومة موالية لها في العراق. ستعمل 
بطريقة أو بأخرى على التخلص من العبادي 

في أسرع وقت. ليس أمام إيران في حال 
قررت املواجهة خيارات كثيرة خصوصا 

في العراق. كذلك ليس أمامها من خيارات 
أخرى غير تشكيل حكومة لبنانية تكون 

سوارا في معصمها. وهذا يفّسر إلى حد 
كبير تلك الهجمة الشرسة على العبادي من 
جهة، وذلك اإلصرار على منع قيام حكومة 
”وفاقية“ في لبنان يشكلها الرئيس املكلف 
سعد احلريري بطريقة متوازنة آخذا في 

االعتبار مصلحة لبنان في حتصني نفسه 
أمام التقلبات الكبيرة التي تعيشها املنطقة 

من جهة أخرى.
في كّل األحوال، إذا دّل موقف العبادي 

من إيران على شيء، فهو يدّل على أن هناك 
رغبة شعبية عامة في العراق في تفادي 

الوقوع حتت الوصاية الكاملة إليران. كانت 
نتائج االنتخابات األخيرة التي أجريت 
في الثاني عشر من أّيار – مايو املاضي 

تعبيرا عن تلك الرغبة. كذلك، كان احلراك 
الشعبي الذي شهدته مدن ومناطق عراقية 
عّدة تعبيرا عن نوع من الصحوة العراقية، 

على الرغم من الكالم الكثير عن أّن إيران 
ليست بعيدة عن االضطرابات في العراق. 

من يصدر عنه هذا الكالم يقول إن أيدي 
إيران ليست بعيدة عن محاوالت لوقف إنتاج 

النفط العراقي مستقبال في حال منعتها 
أميركا من تسويق نفطها.

يبقى سؤال أخير. ما املوقف الذي 
ستتخذه اإلدارة األميركية من العبادي 

خصوصا، ومن الوضع العراقي عموما؟ هل 
تدعم رئيس الوزراء احلالي وتدفع في اجتاه 
عودته إلى موقعه بعدما أثبت أّنه مستعد أن 

يكون وطنيا عراقيا على الرغم من انتمائه 
إلى حزب مثل ”حزب الدعوة“؟

ستكون أميركا في األشهر القليلة 
املقبلة منهمكة بإيران التي ستؤخر قدر 

اإلمكان قرارها بفتح حوار من دون شروط 
مع واشنطن. ستعمل إيران في األسابيع 

املقبلة على اختبار مدى جّدية دونالد ترامب 
والفريق احمليط به الذي على رأسه وزير 
اخلارجية مايك بومبيو ومستشار األمن 

القومي جون بولتون. ستسعى إيران إلى 
إفهام اإلدارة األميركية أن لديها أوراقا كثيرة 

في املنطقة، خصوصا في الداخل العراقي 
حيث امليليشيات املذهبية التابعة لها والتي 

تتحّرك حتت تسمية ”احلشد الشعبي“.
األكيد أن حيدر العبادي سيكون طوال 

الفترة املقبلة في موقف ال يحسد عليه، اللهّم 
إال إذا قررت الواليات املتحدة ولو ملّرة أن 

تقف بحزم مع من يقف معها، وتظهر بالفعل 
أّنها طرف ميكن االعتماد عليه في األوقات 
الصعبة… وأن العراق يبقى العراق وإيران 

تبقى إيران. ما يحق إليران يحق للعراق 
أيضا، والعالقة بني واشنطن وبغداد ال متّر 

بالضرورة بطهران!
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{ال يقلـــق المســـؤولون العراقيون من الوضع الذي عكســـته التظاهرات األخيرة، وال يشـــعرون 
بالحاجة إلى إعادة الثقة إلى النظام السياسي، ألن معظمهم منفصلون عن الشعب}.

نسيبة يونس
باحثة ومستشارة سابقة في املعهد األوروبي للسالم

} ما إن دخلت الوجبة األولى من العقوبات 
االقتصادية على نظام طهران حيز التنفيذ، 

وهي عقوبات دولية في شموليتها املتنامية، 
حتى بدت األعراض املرضية في السياسة 

واالقتصاد واألمن جلية وواضحة في 
العراق.

بغداد من ضمن أربع عواصم 
عربية تقع حتت نفوذ وسيطرة إيران، 
حسب تصريحات املاللي، بل إن بغداد 

اختارتها مخّيلة حلمهم التوسعي عاصمة 
إلمبراطوريتهم بناء على املتغيرات 

اجلوهرية بعد االحتالل األميركي ومحتوى 
التفاهمات في تسليم العراق إلى نظام والية 

الفقيه وعمالئه، رغم أن اإلدارات األميركية 
املتعاقبة في البيت األبيض على إطالع 

بتاريخ العالقة القريبة بني البلدين، وأيضًا 
على معرفة بحجم األلغام في بيئة وتركيبة 
املجتمع العراقي. ألغام مبعظمها مشخصة 

ومعلومة وكانت قبل االحتالل مسّيجة 
كأرض حرام متنع الدولة االقتراب منها، 

ويتعرض من يتجاوز خطوطها إلى إدانة 
مجتمعية قبل إدانة القانون.

إيران بعد العقوبات، إما إنها ستسحب 
العراق إليها لتناور به في تدعيم اقتصادها 

وسد الثغرات في ردات فعل املواطن 
اإليراني، أو ستدفع بالعراق إلى هاوية 

مواجهات دموية وزعزعة بقايا استقراره 
ووحدته لتصنع منه ساعي بريد سريع 

التوصيل لرسائل تهديد ترتقي إلى اإلرهاب 
تأكيدًا منها على مخاطر االنسحاب األميركي 

من االتفاق النووي في حتذير تضعه على 
طاولة دول االحتاد األوروبي، ومنها الدول 

املوقعة على االتفاق حلثها على اإلبقاء عليه 
وخرق العقوبات مستغلة ”احلرب الضريبية 

والتجارية“ وكذلك التلويح اجلاد بإعادة 
تنشيط مفاعالتها النووية، مع إطالق خبر 

جتهيز إيران باليورانيوم املخصب من 
روسيا في إشارة لتسريع إنتاج أجهزة 

الطرد املركزي.
يبدو أننا نتجه بعجالة إلى مرحلة 

طوارئ إيرانية قصوى في العراق، ظواهرها 

استنفار األحزاب وامليليشيات الطائفية ضد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي إلعالنه التزام 

العراق بالعقوبات رغم تعاطفه مع إيران 
وتعجيله بتحديد موعد فوري لزيارة طهران 

لتداول ”القضايا االقتصادية“.
امليليشيات في العراق تالطمت أمواج 
مشاعرها وفاضت على منصات اخلطابة 

واإلعالم حد أنها صدحت مبا يتعدى 
”بالروح بالدم نفديك يا إيران“، فديون عراق 
امليليشيات لوالية املرشد خامنئي ال ميكن 
إيفاؤها؛ لذلك كان التصعيد بعدم استقبال 

العبادي إيرانيًا مع تأخير نتائج االنتخابات 
النهائية وتعثر تشكيل الكتلة األكبر وقطع 

إمدادات الكهرباء والوقود من إيران 
وتصاعد االحتجاجات. تضع امليليشيات 
وحتالفها السياسي قوة ردع ألي حكومة 

مقبلة يتوقع أن يقف من خلفها برملان 
مبقاعد ميليشياوية وأصوات طائفية حد 
النخاع ساهمت مسبقًا في تدنيس وحدة 
العراق وطعنت بحرائره وتشفت بتدمير 

مدنه وتشريد أهله وإذاللهم.
رمبا أخطأ املرشد ونظامه مع ميليشياته 

في العراق بالتهجم على أحد أبناء حزب 
الدعوة من املخلصني للماللي ووالية الفقيه، 

فالعبادي بقراره ”املدروس“ أدرى بأعضاء 
حزبه في الدعوة وتربصهم في دولة قانون 
نوري املالكي لوالية ثالثة لشخص املالكي 

أو ملن يرشحه أو ملن يدعمه من مرشحي 
امليليشيات، لكن يبدو أن رهان العبادي على 
تفاهماته مع املرشد أثناء زيارته امللغاة أو 
املؤجلة لطهران، قطعت عليه الطريق نحو 

فترة ثانية في التحكم بالعراق من أحد 
طرفي معادلة االحتالل األميركي اإليراني؛ 
رغم أن النظام في إيران كان ميكنه تقييم 
دور العبادي على ضوء مرحلة العقوبات 
كوسيط إيراني كامل األهلية بقناع دولة 

عراقية مستقلة وذات سيادة متارس دورها 
في املجتمع الدولي وتلتزم بالقرارات املؤثرة 

في كيانها.
القرار اإليراني اجته أو يتجه إلى 

االختيار الثاني في دفع العراق كليًا إلى 

أحضان امليليشيات التابعة لها سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا في مواجهة 

العقوبات، وتلك إرادة تتزاحم فيها احملاور 
الدولية، وال متثل بالضرورة إرادة كلية 

للنظام في طهران إذا ما قارنا بني اإلمكانات 
الفعلية في إيران وجترئها على عدم تقدير 

مخاطر تهديدها ملمرات جتارة النفط 
العاملية، أو تصعيدها املتعلق بتطوير 

برنامج صواريخها الباليستية أو برنامجها 
النووي أو مطالبتها االحتاد األوروبي بعدم 

االستجابة للعقوبات.
االجتماعات اإليرانية – الروسية – 

العراقية – السورية في بغداد والتنسيق 
حتت مبرر احلرب على اإلرهاب ينسحب كما 

رددنا مرارًا نحو نيات التمدد الروسي أو 
التمهيد له مبواطئ قدم استثمارات نفطية 
وجتارية محددة في إقليم كردستان وباقي 

العراق، والرغبة بإنشاء قاعدة عسكرية دائمة 
فيه رمبا تكون من بعض قواعد إرساء خرائط 
متوضعات روسية أميركية قابلة للتحقق في 

ظل موازين متباينة بني دولة عظمى ودولة 
كبرى، رغم إدراكنا أنها تباينات ضاربة في 

نشرات األخبار غير أنها ال عالقة لها باحلبال 
السرية التي تشد املصالح كما تشد وترخي 

عصب التوازنات في العالم.
انخفاض سعر العملة الوطنية في 

العراق مقابل الدوالر مبجرد فرض 
العقوبات على إيران، مع انهيار ثقة املواطن 

بغده في ظل نظام سياسي أثبت فشله 
وعجزه وفساده طيلة أكثر من 15 سنة من 
االحتالل، والنعدام احترام املواطن للنظام 

ومؤسسات الدولة لغياب النموذج أو املثال 
واستمرار األحزاب بالسرقات واالغتناء، 

وما رافق االنتخابات البرملانية من فضائح 
تزوير وحرائق، دفع بعض العراقيني من 
الذين ميتلكون أدوات الطباعة التقليدية 
وغير املتخصصة بطباعة العملة النقدية 

إلى استسهال طباعة العملة العراقية 
وأيضًا العملة الصعبة بسذاجة فنية بالغة 
لتسويقها على البسطاء، رغم أن هذا النوع 
من الطباعة حتتكره دول معينة ملواصفاته 

الفنية املعقدة وحلاجته لكوادر مدربة ذات 
خبرة عالية، وما أقدم عليه هؤالء أمر ال 

يؤثر كثيرًا على االقتصاد إمنا له مردودات 
إنسانية وحياتية على من يقعون ضحية 

املقايضة في أرزاقهم اليومية.
األثر األكبر في التخوف يكمن في 

نشاطات أكبر وتعامالت مصرفية حتت 
إشراف مافيات غسيل األموال وتبادالت 

مالية كالتي جرت عند تبديل العملة العراقية 
بعد االحتالل في جرمية اقتصادية أثرى من 
خاللها املئات أو اآلالف من املزورين مباليني 

العملة اجلديدة بعد التواطؤ باستالم 
العمالت املزورة وحرقها رسميا.

سبق إليران وأن ساهمت بتدمير 
العملة في زمن احلصار وذلك بضخ العملة 
الصعبة املزورة املطبوعة في إيران، إضافة 

إلى وسائلها األخرى بتدمير الزراعة كما 
تفعل في احلاضر؛ ثمة إرباك وفوضى 

نقدية ستزداد مع تقدم العقوبات وهيمنة 
امليليشيات والقرار اإليراني في العراق الذي 
سمح آلية الله مجتبى احلسيني ممثل اإلمام 

اخلامنئي في العراق بإصدار بيان يشكر 
فيه املواقف املؤيدة إليران ويندد ويهاجم 
”عدميي الوفاء جتاه املواقف اإليرانية من 

العراق“.
للحقيقة لم أكن أعلم وجود ممثل دائم 

للولي الفقيه اخلامنئي في العراق، وحسن 
الظن ذهب بي إلى تدخالت إيرج مسجدي 

في الشؤون العراقية وواجبات اجلنرال 
قاسم سليماني وأوامره كمستشار لرئيس 

للشؤون األمنية. وزراء ”العراق“ 
ماذا يعني وجود ممثل دائم للخامنئي 

في العراق من رجال الدين؟ فضًال عن 
إصداره بيانا من داخل العراق يشكر فيه كل 
عمالء االحتالل اإليراني ويستكثر على حيدر 

العبادي حتى ”خائنة األعني“ في تعامله 
مع العقوبات بصفته رئيس وزراء للعراق؛ 
رغم أن العبادي وحزب الدعوة واألحزاب 

الطائفية وغالبية من شارك بعملية احملتل 
السياسية، طاملا خانوا، من أجل املرشد 

ووالية الفقيه، بالدهم ووطنهم األم.

بداية حرب التخوين بين عمالء النظام اإليراني في العراق

نتجه بعجالة إلى مرحلة طوارئ إيرانية 
في العراق، ظواهرها استنفار األحزاب 

والميليشيات الطائفية ضد حيدر 
العبادي إلعالنه التزام العراق بالعقوبات 
رغم تعاطفه مع إيران وتعجيله بتحديد 

موعد فوري لزيارة طهران لتداول 
{القضايا االقتصادية}

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حامد الكيالني
كاتب عراقي

يحق للعراق ما يحّق إليران

هل يحق إليران إقامة أفضل أنواع 
العالقة مع أميركا وابتزازها في الوقت 

نفسه يوميا، فيما ال يحق للعراق 
أن يسأل نفسه عن مكمن مصالحه 

ومصالح مواطنيه، وأن يعمل على 
الدفاع عن هذه المصالح؟

{بينمـــا يعتقـــد معظـــم المراقبين أن العراق يســـير نحو طريـــق التقدم، ُيظهر نطـــاق النفوذ 
اإليراني وغياب الشرعية الحكومية بأن شوطًا طويًال مازال ينبغي عليه قطعه}.

جنيف عبده
باحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى



} اإلجراءات التي اتخذتها اململكة العربية 
السعودية نتيجة لتدخل وزيرة اخلارجية 
الكندية في الشؤون الداخلية السعودية، 

جاءت لطمة قوية في وجه احلكومة الكندية.
الغمز واللمز الكندّيان من منحنى 

”حقوق اإلنسان“ أو من مفترق ”احلريات 
الدينية“ صالفة وخروج عن التقاليد 

املتعارف عليها بني الدول. 
تصريحات احلكومة الكندية مخالفة 
صريحة لكل األعراف والقواعد والقانون 

الدولي واألنظمة الدبلوماسية. ولكن مبا أن 
كندا بدأت بقذف التهم جزافا، لعلي أذكركم 

ببعض األحداث املشبوهة على األراضي 
الكندية.

من املتعارف عليه في معظم أنحاء العالم 
أن جماعة اإلخوان املسلمني ُتعتبر العّراب 
األيديولوجي لإلرهاب. ومع ذلك ال يبدو أن 

احلكومة الكندية تبالي بدراسة توم كويجن، 
مؤسس شبكة خبراء األمن القومي بكندا، 

بعنوان ”جماعة اإلخوان املسلمني في أميركا 
الشمالية“. 

غاب عن احلكومة الكندية أن ُمَقِدم 
الدراسة (منهم وفيهم)، ويشرح توغل 

ل اجلماعات اإلرهابية  املنظمات التي ُمتوِّ
في املجتمع الكندي، حتت ستار املؤسسات 

اخليرية.
قبل أن توجه كندا انتقادها الوقح 

للسعودية كما فعلت األسبوع املاضي، عليها 
حّل معضلة العنصرية ضد امللونني املتفشية 

في صميم العديد من املؤسسات الكندية. 
يبدو أن وزيرة اخلارجية الكندية 

كريستيا فريالند، تعتقد أن العالم لم َيّطِلع 
على تقرير األمم املتحدة حول استعباد 

األقليات في كندا. التقرير طالب احلكومة 
الكندية بتقدمي اعتذارها عن التفرقة 

العنصرية، وتقدمي تعويضات عن املظالم 
التي حلقت باألقليات املتضررة في كندا.

مع تزايد األدلة على أن حركة اإلخوان 
ِرك أذرعها اخلبيثة حول العالم، لم تبال  ُحتَ

احلكومة الكندية بحشر اإلخوان أفكارهم 
املنحرفة في عقول األطفال في املساجد في 

مختلف أنحاء كندا. 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ملاذا 
تغاضت احلكومة الكندية كليًا عن قيام 

تيارات إرهابية بنشر وتوزيع كتب حسن 
البنا في كندا؟ الدول والهيئات املسؤولة عن 

األمن حول العالم وضعت جماعة اإلخوان 
اإلرهابية حتت الرقابة املشددة، إال أن بعض 

املساجد واملدارس في كندا ما زالت ُتَرِوج 
كتب اإلخواني سيد قطب وغيره من زعماء 

اجلماعة املنحرفة.
ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان أكد أن تنظيم اإلخوان املسلمني 
هو ”حاضن لكل اإلرهابيني في املنطقة“، 

وأن إيران واإلخوان املسلمني واجلماعات 
اإلرهابية ميثلون مثلث الشر.

إمعان احلكومة الكندية بالتدخل 
في الشأن الداخلي السعودي سابقة 

غير معهودة من دولة حليفة تشترك مع 
السعودية في مكافحة اإلرهاب، وحتتضن 

ما يقارب 15000 طالب سعودي في 
اجلامعات الكندية، ومعظمهم من األطباء 

واألخصائيني.
تغريدة وزيرة اخلارجية الكندية ليست 

فقط معادية للسعودية، ولكنها أيضًا انتهاك 
للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية.

خروج رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو عن صمته في محاولة هزيلة للتهدئة 

مع السعودية قائًال ”ال نريد أن تكون لنا 
عالقات سيئة مع السعودية، وهي بلد ال 

تزال له أهمية في العالم“ هو تعليق خجول 
تأخر كثيرا. السعودية لن تسمح لكندا أو 

غيرها بفرض إمالءات عليها أو التدخل في 
شؤونها الداخلية.

رئيس حترير صحيفة ”السياسة“ 
الكويتية أحمد اجلار الله شن هجوما 

عنيفا على احلكومة الكندية، بعد األزمة 
الدبلوماسية مع السعودية.

هكذا يقف الكبار مع الكبار. قبل أن تلقي 
كندا املواعظ عن حقوق اإلنسان، عليها 

أوال أن متتنع عن احتضان اإلرهابيني على 
أراضيها.
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يمن ما بعد الحرب: إعادة بناء الدولة أم إعادة بناء األمة؟

مركزي عباس الستباق تشريعي السلطة

} ال يبدو هذا التساؤل ساذجا أو غامضا 
إال ألولئك اجلاهلني بحقائق ونتائج احلروب 

األهلية. فبعد كل حرب أهلية أو غزو خارجي، 
أو كالهما معا، تبرز دوما هذه األسئلة إلى 
الواجهة في كل بلد خاض غمارها، وغالبا 
ما تتخلق حتت إبطها دعوات قومية غير 

ناضجة ردا على النعرات الطائفية والساللية 
واملذهبية املقيتة. وها قد حان سؤال النخب 

السياسية اليمنية التي يتجرع شعبها مرارة 
هذه احلرب املدمرة وتداعياتها االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية الفتاكة؛ ما الذي 
يحتاجه اليمن بعد انتهائها وما الذي هي 
فاعلة من أجله؟ هل يحتاج اليمن إلى بناء 
الدولة أم بناء األمة أم كليهما معا؟ ومن له 

األولوية على اآلخر؟
ال يحتاج األمر منا إلى الكثير من التدليل 

والشرح على أهمية طرح هذه احلتميات 
السياسية امللحة في مين دمرت احلرب 

األهلية هذه بنيته األساسية وضربت 
اقتصاده الوطني في الصميم، ومزقت 

نسيجه االجتماعي إلى مستويات لم يعهدها 
اليمن أبدا من قبل، وبرزت وتخّلقت بفعلها 

قوى اجتماعية وسياسية ”قدمية جديدة“ 
وميليشيات مسلحة مدفوٌع أجرها حترث تربة 
اليمن طوال وعرضا لتزرع فيه الفرقة ونزعات 

االنفصال والتطرف والكراهية واملذهبية 
والساللية والطائفية واملناطقية وغيرها من 

معاول الهدم والدمار. 
هذا احلصاد املدمر للحرب األهلية األخيرة 
في اليمن التي اندلعت شرارتها في العام 2014 

يقتضي امتالك ناصية احلقيقة التاريخية 
والتسلح بأفضل املعارف وأدوات ومنهجيات 

اجلدل لتجاوز هذه احملنة املهلكة وركامها 
الشاهق من الفظائع واملآسي.

مئة وأربع وأربعون حربا أهلية تقريبا 
منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية سحقت 

أمما ودوال كثيرة وقعت في شراكها، وقليلة 
تلك هي التي جنت واستطاعت أن تعيد 

بناء نفسها وأممها لتنعم بالسالم املستدام 
واالستقرار واالزدهار. وكانت املقاربات 

واألدوات الصحيحة التي سارت على نهجها 
العديد من الدول الناجية من آثام احلروب 

األهلية وسعيرها هي التي قررت مصير تلك 
البلدان في إما أن تبقى مستقرة نامية، أو 

تتكرر فيها الصراعات وتدوم.
اليمن اليوم هو دولة فاشلة بامتياز، وال 

مجال إلخفاء ذلك. الضرر األكبر واألخطر هو 
في إغماض أعيننا عن رؤية احلقائق كما 

هي عليه مهما كانت مريرة.. وهذه احلقيقة 
املرة لم تظهر دفعة واحدة، بل هي حصيلة 

تراكمات تاريخية ونزاع دائم بني أعضاء 
التحالف املهيمن لعقود من الزمن بل قل 

لقرون. اجلدير بالذكر أنه منذ منتصف بداية 
األلفية الثانية والعديد من املنظمات ومراكز 
األبحاث الدولية باتت حتّذر من خطر انهيار 

الدولة في اليمن، بل إن موضوع نزوع الدولة 
اليمنية نحو الفشل بدءا من عام 2007 يتصدر 
كبريات الصحف واملجالت األميركية. واألبلغ 

من ذلك أنه في عام 2010 صدر تقرير عن وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي يؤكد أن اليمن 

قد أخفق في حتقيق جميع األهداف الثمانية 
للتنمية األلفية، بل إنه زاد ترديا مما جعل 
خبراء التنمية يصنفون اليمن واحدة من 

أفقر دول العالم ومن بني أكثرها نزوعا نحو 
الصراع والعنف املسلح. وكان باول كوليير، 

عالم االقتصاد البريطاني، قد صنف اليمن عام 
2005 ضمن املليار من البشر الذين يعيشون 
ظروف حياة القرن الرابع عشر حتت سقف 

القرن احلادي والعشرين.
فشلت الدولة اليمنية املعاصرة في توفير 

أهم الشروط السياسية العامة ملواطنيها 
في كافة املجاالت: األمن اجلمعي والفردي 

حلماية مؤسساتها ومواطنيها داخل وخارج 
حدودها الوطنية، العدل والقضاء واملساواة، 

وخدمات االتصاالت والنقل والتعليم والصحة 
واملياه والصرف الصحي والكهرباء والسلع 

الضرورية للبقاء على قيد احلياة وتأمني 
فرص العمل والنمو االقتصادي املستدام، 

وغيرها من االلتزامات الضرورية على الدولة 
مما أفقدها مصداقيتها وشرعيتها في عيون 

مواطنيها.
أبعاد فشل الدولة كما يوردها علماء 

االقتصاد السياسي ثالثة هي أوال النفوذ، 
وثانيا القدرة، وثالثا الشرعية. ونلخصها 

هنا اصطالحا بـ“نقش“. وهي األبعاد أو 
العوامل الثالثة التي نقشت وما برحت تنقش 

بأحبارها الدامية عميقا في وجه الدولة 
اليمنية بالغ التشوه في وقتنا احلاضر. 

وفي السياق ذاته ميكن لنا أن نحدد فئتني 
رئيسيتني لفشل الدولة: األولى وهي احلالة 
التي ال تفجر أي رغبات كامنة أو مصطنعة 
لدى فئات، اجتماعية أو سياسية، في قبول 
القواعد والقرارات والسياسات واإلجراءات 
من قبل حكومة متوافق ومتفق عليها إلعادة 

بناء الدولة والتعافي الوطني الشامل. 
واحلالة الثانية هي تلك احلالة التي يتغير 

فيها ترتيب أبنية الهرم السياسي املجتمعي 
وهيكله ومحتواه وقواعد الثبات فيه، سواء 
كان هذا التغيير ناجما عن نزعات ونعرات 

محلية صرف أو مدفوعة من اخلارج.
احلالة الثانية هي التي ميكن أن نصفها 

بفشل األمة. أما احلالة األولى فهي األقل 
تعقيدا نسبيا والتي تقتضي فيها التركيز 

على إجراءات بناء الدولة. احلالة اليمنية هنا 
مزيج من احلالتني. وما يدفعنا إلى التشاؤم 

هو أن العقول املظلمة ألعضاء التحالف 
املهيمن الذي هيمن على املشهد السياسي 

اليمني لعقود طويلة في شمال البالد 
وجنوبها، وقاد إلى فشل الدولة هي اليوم ما 
زالت متارس، بوعي تارة أو بدون وعي تارة 

أخرى، مهنة حتطيم األمة اليمنية ومتزيق 
جسدها إلى أشالء، وذلك من أجل احلفاظ على 
املصالح الشخصية املبتذلة ألعضائه، وتقدمي 

هذه األمة العريقة وليمة سهلة للمتربصني بها 
محليا وإقليميا.

نقصد ببناء الدولة هنا إنشاء وإعادة بناء 
وتعزيز الهياكل العامة للدولة ضمن مساحتها 

املعروفة مبا ميكنها من تأمني السلع 
السياسية احليوية العامة جلميع مواطنيها 

بحيث يتولى ”نقش“ متضافرا ومتناغما أداء 
عملية إعادة التركيب وفقا لقواعد ومعايير 

فعالة وناجعة متفق عليها بني جميع األطراف 
الفاعلة في املجتمع اليمني، مبا يؤهلها 
وميكنها من اكتساب الشرعية في عيون 

مواطنيها.
الشرعية املستقرة للدولة، وال نقول 

الثابتة، مينحها مواطنوها لها برضاهم 
ترجمة للتراضي والتناغم بني احلاكمني 

واحملكومني، وهي في الغالب خاصية أصيلة 
لنظام الوصول املفتوح ولكن ليس حكرا 

عليه. وفي مناخ هذا التراضي والتناغم تتولد 
وتتسع وتترسخ املشتركات بني أبناء الوطن 
الواحد، وفي أحشائها يكتسب مفهوم األمة 
الواحدة عناصره ومضامينه ويتجّذر. وهنا 

فإن عملية إعادة بناء الدولة خطوة أولية 
ضرورية في مسار عملية السالم تسبق عملية 
إعادة بناء األمة اليمنية. وباملقابل فإن إعادة 
بناء األمة مسؤولية مجتمعية شاملة ترسخ 

كيان الدولة اجلامعة التي تتولى مهمة القيام 
بذلك على مرجعيات العدل واملساواة وسيادة 

القانون.

املساواة والعدل، احلرية والشفافية 
والتنمية املستدامة هي محددات لالستقرار 

االجتماعي ودميومة السالم. ومن الضروري 
من أجل إعادة بناء الدولة واألمة املستقرة 

واملزدهرة أن تعمل القيادات املجتمعية على 
استدعاء التاريخ اإليجابي املشترك واللغة 

والتراث والعادات وقيم التسامح وثقافة 
القبول باآلخر (واليمن ثرّي في ذلك) في ظل 

بيئة دولتية مساندة ومحفزة للتعايش والسلم 
االجتماعي، دولة متصاحلة مع مواطنيها 

مبا يكفي للتسريع في لئم اجلراح وتطبيب 
النسيج االجتماعي وتعزيز وترسيخ الهوية 

الوطنية الواحدة. 
الرؤية واإلرادة واإلدارة الوطنية الواحدة 

ملنظومة احلكم واملتوحدة مع تطلعات شعبها، 
تفانيها وكفاءتها ووفاؤها في حتقيق األهداف 

املشتركة املتفق عليها بني القوى االجتماعية 
الفاعلة هي شروط ضرورية مسبقة لنجاح 

إعادة بناء الدولة وبناء األمة في اليمن.

} ينعقد اليوم األربعاء اجتماع آخر في 
رام الله، حتت الفتة ”املجلس املركزي“، 

وهو اإلطار الوسيط بني املجلس الوطني 
الفلسطيني (برملان الوطن واملنفى) واللجنة 

التنفيذية للمنظمة. وبدا للمزيد من القوى 
والفصائل والنخب الفلسطينية، أن هذا 

االجتماع يندرج في سياق االنعقاد من أجل 
االنعقاد ورمي الفكرة األولى لشطب مجلس 
تشريعي السلطة، وأن يوحي رئيس السلطة 

الفلسطينية بأن لديه مؤسسة تشريعية أخرى، 
عندما ُيلقي كاملعتاد خطاب االفتتاح ويغادر، 
دون أن يلتزم بقرارات اتخذها انعقاد سابق 

وانعقادان  حتت الفتة ”املجلس الوطني“ 
سابقان للمجلس املركزي.

ولعل هذا بحد ذاته يطرح أسئلة 
اجلدوى من مثل هذه االجتماعات، التي لم 
يتغير بعدها أي شيء على صعيد إصالح 
وتفعيل ُبنيتْي املنظمة والسلطة، في ظل 
وفاق فلسطيني. ولعل من أكثر القرارات 

-التي تعطلت- إثارًة للجدل سحب االعتراف 
بإسرائيل ووقف التنسيق األمني. فما 

حدث هو العكس، إذ جرت بعد االجتماعات 
السابقة تغذية اليأس الشعبي الفلسطيني، 
لكي ال ينتظر تنفيذ أي قرار، ولكي ال ينتظر 
املصاحلة وال حتى التهدئة في اخلصومة، 

وبالطبع لكي ال ينتظر إعادة احلياة السياسية 
الفلسطينية إلى أوضاعها الدستورية، بالتزام 

لوائح منظمة التحرير والوثيقة الدستورية 
للسلطة.

بات السؤال املطروح: ما الذي يريده 
رئيس السلطة من انعقاد األربعاء؟ وكانت 

هناك إشارات صادرة من مركز الرئاسة 
الفلسطينية، تساعد على اإلجابة التي تقول 

إن محمود عباس يستهدف هذه املرة املجلس 
التشريعي الفلسطيني، أي برملان السلطة. 

فبعد أن اصطنع واقعًا لبنية املجلسني، 
الوطني املوسع واملركزي املصغر، بدأ يتحرك 

في هذا االجتاه، إذ اختار أعضاء جددا 
للمجلسني، وترك هامشا بال أي تأثير، لكي 

تشغله الفصائل الوازنة احملسوبة على منظمة 
التحرير، وتعمد وضع العراقيل أمام حركتي 
”اجلهاد“ و“حماس“ لكي تستنكف كل منهما 

عن املشاركة، بسبب مكان االنعقاد في منطقة 
محتلة يستحيل وصول القيادات إليها. وكان 
تعمد عدم استكمال عمل اللجنة التحضيرية 

لكي يتسم انعقاد املجلس الوطني باحلد 
األدنى من اجلدية. ولضمان مترير ما يريد، 

سعى إلى ضمان وجود األكثرية العددية، التي 
اصطنعها عباس لنفسه، لكي ميرر الصيغ 
واخليارات التي يريدها، وأن ينتج قرارات 
على الورق، ذرًا للرماد في العيون، على أن 
يكون املشاركون في اتخاذ القرارات فاقدين 

للقدرة على الدفع إلى تنفيذها.
كان فصيل ”اجلبهة الشعبية“ قد قاطع 
انعقادًا للمجلس الوطني، ناقصًا ومن غير 

توافق وال حتضيرات، وفي غياب عدد معتبر 
من أعضائه األساسيني الذين مت إقصاؤهم. 

وحضر االنعقاد الناقص فصيل ”اجلبهة 
الدميقراطية“ بشروط عباس، لكنه في انعقاد 
األربعاء سيقاطع، بعد أن أعيته احليلة، ولم 

ينجح في وقف جموح عباس إلى التفرد 
التام، وال في إقناعه بأن يتحمل هامشًا ضيقًا 

من النقد ولو في املسائل اإلجرائية أثناء 
اجتماعات اللجنة التنفيذية.

هناك جواب، يسبق السؤال عن هدف 
عباس من الدعوة إلى انعقاد ”مجلسه“ 

املركزي. وللجواب مقدمات مبكرة، جرى 
التلميح إليها، وهي سحب شرعية ”املجلس 
املنتخب، لكي ال تبقى في دائرة  التشريعي“ 
النفوذ الفعلية أية مؤسسة ميكن أن تسأل 

عباس أو تعترض على نهجه. والرجل 
يعتمد في ذلك على كون منظمة التحرير في 
األدبيات الفلسطينية، هي مرجعية السلطة 

الفلسطينية. 
وهذا أحد احملددات الشكلية عمليا، كان 
الغرض منه أيام إبرام اتفاق أوسلو إلعالن 

املبادئ احلفاظ على منظمة التحرير قائمة في 
حال فشلت التسوية. 

واليوم، بعد أن فشلت التسوية لم يتقدم 
رئيس السلطة خطوة واحدة للعودة إلى 

املنظمة، لكي تصبح هي املؤسسة التي حتسم 
القرار الفلسطيني. فالعكس هو الذي حصل، 
إذ جرى تقزمي مؤسسات املنظمة، بإطاريها 

االشتراعي والتنفيذي. فتغيرت بنية املجلس 
الوطني ليصبح أدنى تأثيرًا بكثير من تأثير 
املجلس التشريعي للسلطة عندما كان قائمًا، 

أو بال تأثير على اإلطالق. وليس أدل على 
ذلك من ضرب عرض احلائط بقرارات املجلس 
الوطني الذي رعاه هو نفسه ويعتبر مجلسه، 
دون أن يكلف رئيس السلطة نفسه بالتعليل 

وشرح أسباب عدم التنفيذ. 
ورمبا كان سيتقبل منه موالوه أي تعليل، 

وخاصة عندما يصرح علنًا بأن قرارات 
”مجلسه“ الوطني، ذات سقف أعلى بكثير من 

قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذها. وبدل 
أن يصارح ويتحدث مبوضوعيه زاد على بنود 

القرارات التي لن تنفذ وعودًا تتعلق بغزة، 
كذبتها الوقائع في اليوم التالي. ورمبا هذا 
هو الذي يجعل انعقاد اليوم عبثًا ال تتقبله 

ذائقة الرأي العام الفلسطيني.
انعقاد مجلس محمود عباس املركزي 
األربعاء، ليست له أية حيثية على صعيد 

التمثيل الشعبي؛ فهو محض محاولة 
لالستمرار في انتحال التمثيل وفرض أمر 
واقع، يتنكر أساسا حلق الفلسطينيني في 

اختيار ممثليهم وحق فصائلهم وحركاتهم، 
تاليًا، في املشاركة الضامنة للشراكة، بسبب 
عدم توافر الفرصة ملشاركة حقيقية ومؤثرة. 
فالفصائل الوازنة غائبة، وحماس و“اجلهاد 

اإلسالمي“ غائبتان، واملجتمع املدني الذي 
ينبغي أن يكون ذا متثيل واسع ومؤهال 

ومفوضا من املستوى القاعدي، غائب ويشغل 
كل مقاعده أعضاء مختارون، وأصدقاء 

مساعدي عباس وأبنائهم وعائالتهم. فكيف 
ميكن -واحلالة هذه- أن يقال إن انعقادا 

بهذه الشاكلة ميتلك األهلية ألن يبتَّ في شأن 
املصير الفلسطيني، وفي شأن مؤسسات 
الكيان الفلسطيني؟ وكيف يصح أن يبدأ 
أعضاء جاء بهم رئيس السلطة، بشطب 

أعضاء جاء بهم الشعب؟
لقد َرَشَح في أجواء مقر الرئاسة 

الفلسطينية أن حل املجلس التشريعي 
املنتخب، وإنهاء دوره وكأنه لم يكن، 

واستخدام عنوان املنظمة الفاقدة لدورها، 
لإلقدام على ذلك، لن يكون دفعة واحدة. 

وبالتالي سيبدأ عباس باستغالل مصطلح 
”مرجعية املنظمة“ لتقييد عمل ”التشريعي“ 

قبل أن يبدأ في العمل، أو أن ُيصار إلى 
جتديده، في حال ُفرضت على عباس 

املصاحلة. 
للسلطة  ذلك علمًا بأن ”املجلس التشريعي“ 

الفلسطينية له مرجعيته الدستورية وهي 
النظام األساسي الذي ليس من بنوده، ما 
ُيجيز لرئيس السلطة حل املجلس، وال أن 

تكون املنظمة قيدًا عليه. وحتى لو فرضنا 
جدال، أن النظام األساسي، ينص على أن 

تكون املنظمة قيدا عليه، فأية منظمة تلك التي 
ستؤدي هذا الدور، إن كان الذين يحسمون 

األمور فيها، حسب ُبنيتها الراهنة، هم عباس 
ومساعدوه وأبناؤهم وزوجاتهم وأصدقاؤهم 

ورجال األمن؟
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دد. محمد الميتمي
وزير الصناعة 
والتجارة اليمني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ماذا يفعل اإلخوان 

في كندا؟

إعادة بناء الدولة خطوة ضرورية في 

مسار عملية السالم تسبق عملية 

إعادة بناء األمة اليمنية. وبالمقابل فإن 

إعادة بناء األمة مسؤولية مجتمعية 

شاملة ترسخ كيان الدولة

انعقاد مجلس عباس المركزي 

األربعاء، ليست له أية حيثية على 

صعيد التمثيل الشعبي؛ فهو محاولة 

لالستمرار في انتحال التمثيل وفرض 

أمر واقع، يتنكر لحق الفلسطينيين 

في اختيار ممثليهم وحق فصائلهم في 

المشاركة الضامنة للشراكة

مع تزايد األدلة على أن جماعة اإلخوان 

ِرك أذرعها الخبيثة حول 
َ

ح
ُ
المسلمين ت

العالم، لم تبال الحكومة الكندية 

بحشر اإلخوان ألفكارهم المنحرفة 

في عقول األطفال في المساجد في 

مختلف أنحاء كندا

{منظمة التعاون اإلســـالمي ال تقبل التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية، التي تحملت 

عبء مكافحة اإلرهاب وتقف ضد كل ما يعرض منجز الحضارة اإلنسانية للخطر}.

يوسف بن أحمد العثيمني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

عبداهللا العلمي

في ك

عضو جمعية االقتصاد 
السعودية



اقتصاد

[ بعض المتاجر تطالب السياح بالدفع بالعمالت األجنبية  [ تراجع العملة يعزز بوادر انتعاش السياحة التركية  

[ الرئيس التركي يعلن مقاطعة األجهزة اإللكترونية األميركية  [ األتراك يتندرون بأن قيمة أبل تفوق االقتصاد التركي
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} إســطنبول – تســـبب انهيـــار ســـعر صرف 
الليـــرة في إحداث حالة صدمـــة في تركيا مع 
تراجع القوة الشرائية للمواطنني بشكل كبير، 
إال أن السياح األجانب الباحثني عن الصفقات 
الرابحة خالل ذروة موســـم الصيف استفادوا 

من تدهور العملة احمللية.
وشـــكل زوار معظمهـــم مـــن دول اخلليج 
والعـــراق وبلدان في الشـــرق األوســـط ودول 
آســـيوية، طوابير طويلة في إسطنبول خارج 

املتاجر للفوز بصفقات بأسعار منخفضة.

وتركـــزت طوابيـــر الســـياح فـــي متاجـــر 
العالمـــات التجارية الفخمة علـــى غرار ”لوي 
فيتون“ وشـــانيل وبرادا، بعد الضربة الكبيرة 
التي تعرض لها سعر صرف الليرة التي فقدت 
أكثر مـــن 20 باملئة من قيمتهـــا مقابل الدوالر 
منذ تصاعد التوتر بني واشـــنطن وأنقرة يوم 

اجلمعة املاضي.
وقال الســـائح الســـعودي ناصـــر النبير 
وهـــو يهم بدخول متجر أنيـــق في أحد أحياء 
إسطنبول الراقية إن ”كل شيء يصبح أرخص 

وأرخص“ وإن األسعار تبدو ”وكأنها معروضة 
بخصم يصل إلى 30 باملئة. لذا، فإنني أرى ذلك 

سببا إيجابيا للشراء“.
واســـتمتع الســـياح احململـــون باألكياس 
مبفاجأة التسوق قبل أن ترفع املتاجر األسعار 
حتسبا لتراجع سعر صرف الليرة، وذلك حتت 

أنظار األتراك الذين يتحملون عبء األزمة.
وقال بعض الســـياح إن الكثير من املتاجر 
واملطاعـــم والفنـــادق انتبهت إلـــى انخفاض 
األســـعار بالنســـبة للســـياح األجانب وبدأت 
ترفع األســـعار. وأكـــدوا أن بعضها بدأ يطلب 

من السياح الدفع بالعمالت األجنبية.
وتكشـــف الطوابير أن تدهور الليرة الذي 
تزايدت حدته منذ نهاية األســـبوع املاضي، قد 
يعطي دفعا لصناعة الســـياحة التي تعد ركنا 

أساســـيا بالنســـبة لالقتصاد التركي، والتي 
واجهت صعوبات كثيرة منذ االنقالب الفاشل 
فـــي منتصف عام 2016 والعمليـــات اإلرهابية 

التي أعقبته.
وأدى إعـــالن الرئيـــس األميركـــي دونالد 
الرســـوم  مضاعفـــة  اجلمعـــة  يـــوم  ترامـــب 
اجلمركية على الصلب واألملنيوم التركيني إلى 
تســـريع تدهور سعر صرف الليرة التي تشهد 
تراجعـــا منذ أســـابيع قبل أن تعود وتشـــهد 

بعض التحسن.
وقـــال زينوس ليميس الســـائح القبرصي 
إنه يتابع األحداث املأســـوية املرتبطة بالليرة 
عن كثـــب، وأنه أصبح يتأكد من ســـعر الليرة 
كل ســـاعتني فيالحظ حدوث تغيير كبير. وقال 
إن ذلك يعد ”نعمة بالنسبة للسائح الراغب في 

التسوق“ لكنه يضر باملستهلكني األتراك.
وحتســـر بعض السياح من أنهم لم يجنوا 
شيئا من تلك الفرصة ألنهم حولوا مبالغ كبيرة 
من العمالت األجنبية إلى العملة التركية قبيل 

اندالع األزمة.
وقال الســـائح الصيني كوبـــي وو كيجيا 
”أنـــا متفاجئ ألنني ســـحبت الكثير من النقود 
من البنك بالليرة وعندما اســـتيقظت صباحا 
اكتشفت أنني خسرت قرابة مئة أو مئتي ليرة 

في ليلة واحدة“، وأضاف ”هذا أمر مخيف“.
ويبدو أن قطاع الســـياحة في تركيا الذي 
تعـــرض إلى ضغوطـــات كبيرة جـــراء تراجع 
أعداد الســـياح في العامني املاضيني استعاد 
عافيته هذا العام رغم الصعوبات االقتصادية 

الكبيرة التي تعاني منها البالد.
وجنـــح القطـــاع فـــي تنويع ســـوقه حيث 
ازدادت أعـــداد الســـياح من دول مثـــل إيران 
والســـعودية والعراق، بينما انتعشـــت كذلك 

السياحة التقليدية من الدول األوروبية.
وفي هذه األثناء، عادت السياحة من روسيا 
التـــي تعد غاية فـــي األهمية بالنســـبة لتركيا 

بعدما تأثرت سلبا جراء األزمة السياسية بني 
أنقرة وموسكو أواخر عام 2015.

وأكـــد رئيـــس رابطـــة وكاالت الســـياحة 
التركية فيروز باغليكايا أن النشاط السياحي 
ســـجل زيادة كبيرة خالل العام احلالي بلغت 
نســـبتها أكثر من 30 باملئة فـــي تركيا مقارنة 

مبستويات العام املاضي.
وقال لوكالة أنباء األناضول الرســـمية إن 
رابطة وكاالت السياحة ”تتوقع تدفقا للعمالت 

األجنبية بقيمة 32 مليار دوالر“.
وأضاف أن ”هدفنا هو استقبال 40 مليون 
سائح ســـنويا، وفي حال ســـارت األمور دون 
شيء ســـلبي فإننا ســـوف نحقق هذا الهدف 

خالل العام احلالي“.
وكانت مجموعـــة توماس كوك البريطانية 
قد ذكرت في وقت ســـابق من الشـــهر احلالي، 
قبـــل بلوغ أزمة الليرة مســـتويات جدية، أنها 
شـــهدت زيادة بنسبة 63 باملئة في احلجوزات 

إلى تركيا مقارنة بالعام املاضي.
وأشارت إلى أن مطار أنطاليا هو الوجهة 
املفضلة بالنسبة للســـياح البريطانيني الذين 

حجزوا عبر الشركة.
وفي حي أمينونو التاريخي في إسطنبول، 
أعـــرب الســـياح عن مشـــاعر مختلطة بشـــأن 

إجازتهم األقل كلفة من املتوقع في تركيا.
وقالـــت الســـائحة األملانية باربـــرا بينما 
كانـــت برفقة زوجها عنـــد القـــرن الذهبي إن 
تراجـــع الليرة يشـــكل ”مـــن جهة فائـــدة لنا، 
لكن في اجلهة املقابلة، نشـــعر باألســـف كون 
البائعني في املتاجـــر ال يحصلون على الكثير 

مقارنة بقيمة البضائع“.
وأشـــار السويســـري مارتـــن بيفـــرار إلى 
إمكانيـــة متديـــد إجازتـــه مع عائلتـــه بفضل 
الفرق في أســـعار العمالت في ظل هذا الوضع 
االقتصادي أو ”منح أنفسنا فرصة االستمتاع 

بعدة رحالت لم نكن ننوي القيام بها“.

} إســطنبول (تركيــا) – أعلن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان أمس أن بالده ســـتقاطع 
األجهـــزة اإللكترونية األميركيـــة مثل هواتف 
آيفون ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على 
أنقرة، التي حتـــاول مللمة جراح انهيار الليرة 
التركيـــة نتيجة توتر العالقات مع واشـــنطن 

وارتباك السياسات املالية التركية.
وأدى اخلـــالف املتصاعـــد بـــني الدولتني 
العضوين في حلف شـــمال األطلســـي، والذي 
تفاقم بســـبب اســـتمرار احتجـــاز أنقرة لقس 
أميركي منذ عامني، إلـــى تأجيج املخاوف من 
أزمـــة اقتصاديـــة كارثية في تركيـــا ميكن أن 

تتسع تداعياتها إلى االقتصاد العاملي.
وقـــال أردوغان في خطـــاب ألقاه في أنقرة 
”ســـنقاطع املنتجات اإللكترونيـــة األميركية“. 
لكـــن محللني أكدوا أنه يتطـــوع بذلك بحرمان 
تركيا من اإللكترونيات األميركية ومن حلقات 
واشـــنطن  اتخـــذت  إذا  أخـــرى  تكنولوجيـــة 

إجراءات مضادة.
وأضـــاف ”إذا كان لديهـــم آيفـــون، فهناك 
في املقابل سامســـونغ، ولدينا كذلك فيستل“، 
في إشـــارة علـــى التوالي إلى هواتف شـــركة 
أبل األميركيـــة وهواتف سامســـونغ الكورية 
اجلنوبيـــة، والعالمـــة اإللكترونيـــة التركيـــة 

”فيستل“.
بعـــد  فيســـتل  شـــركة  أســـهم  وارتفعـــت 
تصريحات الرئيس التركي بنسبة 7 باملئة في 

بورصة إسطنبول.
وتنتشـــر أجهزة أبل في تركيا بشكل كبير، 
وســـبق أن ظهر أردوغان نفسه في صور وهو 
يحمـــل بيـــده هاتف آيفـــون أو جهـــاز آيباد. 
وخالل محاولة االنقالب في منصف عام 2016 
دعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع من خالل 

تطبيق أبل ”فيس تامي“.

وقد تنـــدر كثير مـــن األتراك علـــى مواقع 
التواصل االجتماعـــي قائلني إن تدهور الليرة 
يجعل شـــركة أبل تفوق قـــدرة األتراك في أي 
حال، في إشارة إلى جتاوز قيمة أبل السوقية 

حلاجز تريليون دوالر.
وتفاقـــم انهيـــار الليرة التركيـــة الذي بدأ 
قبل أســـابيع، بعـــد إعالن الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب يوم اجلمعـــة مضاعفة التعرفة 

اجلمركية على الصلب واألملنيوم التركيني.
كما أعلنت اخلطـــوط اجلوية التركية على 
تويتـــر أنها ســـتنضم إلى حملـــة على مواقع 
التواصل االجتماعي حتمل وســـما يدعو إلى 

عدم بيع اإلعالنات للشركات األميركية.
وكتـــب يحيـــى اســـطون، املتحدث باســـم 
اخلطوط الوطنية علـــى تويتر ”نحن بصفتنا 
اخلطـــوط اجلويـــة التركية، نقـــف إلى جانب 
دولتنا وشـــعبنا. لقـــد مت توجيـــه التعليمات 

الالزمة حول املسألة لوكاالتنا“.
وقـــال أردوغان إن تركيـــا تواجه ”هجوما 
اقتصاديـــا وعمليـــة أكبر وأكثـــر عمقا… إنهم 
ال يترددون في اســـتخدام االقتصاد كسالح“، 
وخاطـــب الواليـــات املتحـــدة قائال ”مـــا الذي 

تريدون فعله؟ إلى أين تريدون أن تصلوا؟“.
وأقر أردوغان بأن االقتصاد التركي يعاني 
من مشـــكالت، منها العجز الكبير في احلساب 
اجلاري وارتفاع التضخم، لكنه أضاف ”احلمد 

الله اقتصادنا يعمل كالساعة“.
وعوضـــت الليرة أمس جـــزءا صغيرا من 
خســـائرها في األســـواق املالية للمرة األولى 
بعد أن تكبدت خســـائر باهظة بلغت أكثر من 
20 فـــي املئة منذ يوم اجلمعة وأكثر من 50 في 

املئة منذ بداية العام.

وأعلن البنك املركزي التركي يوم االثنني أنه 
على استعداد التخاذ ”كل التدابير الضرورية“ 
لضمان االســـتقرار املالي بعد انهيـــار الليرة، 
ووعد بتأمني السيولة للبنوك. كما راجع أيضا 
نســـب االحتياطيات اإللزاميـــة املفروضة على 

املصارف لتفادي أي مشكلة في السيولة.
غيـــر أن تلـــك التدابيـــر لم تقنع األســـواق 
املاليـــة التـــي تريد زيـــادة كبيرة فـــي معدالت 
الفائدة تصل إلى 10 في املئة فوق مستوياتها 
املرتفعة البالغـــة 17.75 في املئة من أجل وقف 

انهيار الليرة ومحاربة التضخم.
وقال أندي بريتـــش، كبير خبراء االقتصاد 
لدى آي.أتش.أس ماركيـــت، إن ”املطلوب أكثر 
من مجرد وعود رســـمية بالتحرك للخروج من 

األزمة احلالية“.

وســـيعقد وزيـــر املالية واخلزانـــة براءت 
البيـــرق، صهـــر أردوغـــان، مؤمتـــرا بالدائرة 
املغلقـــة مع نحو ألـــف مســـتثمر أجنبي يوم 
اخلميس، بحســـب ما ذكرته قنـــاة أن.تي.في 

التلفزيونية.
وبعد أشـــهر مـــن التوتر انفجـــر الوضع 
الشـــهر املاضي بشأن استمرار احتجاز القس 
األميركـــي أنـــدرو برانســـون، الـــذي وضعته 
أنقرة قيد اإلقامة اجلبرية بتهمة دعم اإلرهاب 

والتجسس.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
تشيم هاالفورت محامي القس برانسون قوله 
إنه قدم استئنافا لإلفراج عن موكله مرة أخرى 
يوم الثالثاء. وأضاف ”يتعني أن تعلن احملكمة 

قرارها في األيام الثالثة املقبلة“.

وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاوش أوغلو إنه من املقرر أن يزور القائم 
بأعمال السفارة األميركية برانسون، وأكد أن 
محادثـــات جتري بالفعل للخـــروج من األزمة 

سريعا.
وأجرى سفير تركيا لدى واشنطن سردار 
كيليتش االثنني محادثات مع مستشار األمن 
القومي األميركي جـــون بولتون في اجتماع 
قـــال تشـــاوش أوغلو إن البيـــت األبيض قام 

بالترتيب له.
ونقل الســـفير التركي رسالة بأن الضغط 
والتهديـــدات يؤديان فقط إلـــى ”فوضى“ في 
العالقات التي ال ميكن أن تتحســـن إال بعد أن 
تتخلى واشنطن عن لغة ”التهديدات“ بحسب 

تشاوش أوغلو.

أكد محللون أن تطوع الرئيس مبقاطعة اإللكترونيات األميركية ميكن أن يضر بتركيا وقد 
يؤدي إلى حرمانها من حلقات تكنولوجية أخرى إذا اتخذت واشــــــنطن إجراءات مضادة، 
فــــــي وقت تندر فيه األتراك على التلويح باملقاطعة قائلني إن قيمة شــــــركة أبل تفوق مجمل 

االقتصاد التركي.

السياح يتسابقون لجني {مكاسب} انهيار الليرة التركية

أردوغان يوسع املواجهة بإعالن الحرب على آيفون

{أزمـــة الخبـــز في طريقها للزوال، ووالية الخرطوم ستســـتلم حصتها كاملـــة من الطحين حتى 

تعمل المخابز في الوالية بكامل طاقتها}.

عادل محمد عثمان
وزير املالية وشؤون املستهلك في السودان

{ال توجـــد مصلحـــة ألحد في عدم اســـتقرار االقتصـــاد التركي. لكن يجب علـــى أنقرة أن تضمن 

استقاللية البنك المركزي}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

اقتناص فرصة انحدار الليرة

أردوغان يحرم نفسه من آيفون

رجب طيـــب أردوغان: إذا كان لدى 

الواليات المتحـــدة آيفون، فهناك 

فـــي المقابـــل سامســـونغ، ولدينـــا 

كذلك فيستل

 ◄

آي.أتش.أس ماركيت: 

المطلوب أكثر من مجرد 

وعود رسمية بالتحرك 

إلنهاء األزمة الحالية

بالمئة نسبة ارتفاع أعداد 

السياح في العام الحالي 

بحسب رئيس رابطة 

وكاالت السياحة التركية
30

فيروز باغليكايا:

نتوقع أن تجذب السياحة 

تدفقات عمالت أجنبية 

بقيمة 32 مليار دوالر

تشهد متاجر السلع الفاخرة في تركيا طوابير طويلة من السياح األجانب، الذين يتسابقون 
القتناء البضائع بعد انخفاض أســــــعارها بالنســــــبة لهم بســــــبب انحدار قيمة الليرة. لكن 
بعض املتاجر انتبهت إلى ذلك وبدأت بزيادة األســــــعار، في وقت بدأت فيه بعض املتاجر 

مبطالبة السياح بالدفع بالعمالت األجنبية.
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{العراق وقع عقدا بقيمة 369 مليون دوالر مع بتروفاك البريطانية لبناء محطة جديدة لمعالجة 

النفط الخام في حقل مجنون النفطي العمالق}.

إحسان عبداجلبار
مدير شركة نفط البصرة

{توقيـــع 3 اتفاقيـــات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوســـط والصحراء الغربية 

ودلتا النيل والتي لم تبح بعد بكل أسرارها ويمكن أن تضم احتياطات كبيرة}.

طارق املال
وزير البترول والثروة املعدنية املصري

} لندن - أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي 
لتيســـال أنـــه عقـــد اجتماعـــا مـــع صندوق 
االســـتثمارات العامة السعودي نهاية الشهر 
املاضـــي، والـــذي أقنعـــه بإمكانيـــة أن يدبر 
التمويـــل كي يلغي إدراج شـــركته الناشـــئة 

لصناعة السيارات الكهربائية.
ورغم تلك اخلطوة، أشـــار إلى أنه ما زال 
يتحـــدث مع الصنـــدوق، الذي يديـــر الثروة 
السيادية للسعودية، ومستثمرين آخرين مع 
ســـعيه لتجهيز التمويل بشـــكل نهائي، ومع 

ذلك لم يذكر تفاصيل بشأن مصدر التمويل.
ويأتـــي أحـــدث إفصاحـــات ماســـك بعد 
أســـبوع مـــن مفاجأتـــه املســـتثمرين عندما 
أعلن على حســـابه في تويتر أنه يدرس إلغاء 
إدراج تســـال عند سعر 420 دوالرا للسهم وأن 

التمويل ”متوفر“.
ومنـــذ ذلك احلني لـــم يعلن أي مســـتثمر 
انخراطه في اخلطة. وتخضع تغريدة ماسك، 
بحســـب صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال، 
لتحقيق من جلنة األوراق املالية والبورصات 
فـــي حني أقام مســـتثمرون دعـــاوى قضائية 

ضّده بسببها.
وارتفعت أســـهم تيسال في البورصة يوم 
االثنني بعد تصريحات ماســـك اجلديدة 0.75 
باملئة لتصل إلى 358.08 دوالر، فيما أحجمت 

الشركة عن التعليق بشأن ذلك.
وكان مصـــدران مطلعـــان قد قـــاال لوكالة 
رويترز هذا األسبوع إن صندوق االستثمارات 
العامة الســـعودي لم يبد رغبة حتى اآلن في 
متويل مقترح من ماسك لسحب أسهم الشركة 
من التـــداول في صفقة بقيمة 72 مليار دوالر، 
رغم استحواذ الصندوق على حصة أقلية في 

الشركة هذا العام.

ويحاول ماســـك على ما يبدو استكشاف 
حجم املساهمني القائمني الذين سيحتفظون 
بحصصهـــم في الشـــركة بعد إلغـــاء اإلدراج 

وهو ما سيحدد حجم التمويل الضروري.
وقـــال لقد ”غادرت اجتمـــاع 31 يوليو مع 
صندوق االستثمارات العامة السعودي دون 
شـــك في إمكانية إغالق صفقة مع الصندوق 
الســـيادي الســـعودي، وأن األمـــر ال يتطلب 
ســـوى البدء في العملية لهـــذا قلت التمويل 

متوفر في السابع من أغسطس“.
وأوضـــح أن الصندوق خاطبه مرارا على 
مدى نحو عامني بشـــأن إلغاء إدراج تيســـال 
وأن االجتمـــاع األخير جاء بعدما اســـتحوذ 
الصندوق على نحو خمسة باملئة من الشركة.
ويدير الصنـــدوق أصوال بأكثـــر من 230 
مليـــار دوالر لكن نحو 65 باملئة من ذلك عبارة 
عـــن حصص فـــي شـــركات ســـعودية كبيرة 
ومعظم الباقي مربوط بصفقات خارجية مثل 
التزامات متويـــل لصندوق البنيـــة التحتية 
رؤيـــة  صنـــدوق  أو  بالكســـتون  ملجموعـــة 

ملجموعة سوفت بنك.
ويعتزم الصنـــدوق بيع حصتـــه البالغة 
قيمتها 70 مليار دوالر في الشـــركة السعودية 
للصناعات األساسية (سابك) إلى شركة النفط 
العمالقة أرامكو لتمويل صفقات جديدة، لكن 

إمتام عملية البيع رمبا يستغرق شهورا.
ولـــدى االتصال بـــه، أحال املشـــرف على 
صندوق االســـتثمارات العامة ياســـر عثمان 
الرميان رويترز إلى طاقم اتصاالت الشركات 
بالصندوق والذي لم يرد حتى اآلن على طلب 

للتعقيب.

ويقول مؤسس تيسال إنه منذ إعالنه على 
حســـابه في تويتر عـــن إمكانية إبرام صفقة، 
أبـــدى العضو املنتدب للصندوق الســـعودي 
دعمه للمضـــي قدما بناء على نتائج الفحص 

املالي والفني.
وقـــال مســـؤولو الصنـــدوق مـــن قبل إن 
قـــرارات الصندوق الســـيادي، الـــذي يرأس 
مجلس إدارتـــه ولي العهد األميـــر محمد بن 
سلمان تؤخذ بعناية مع التركيز على حوكمة 

الشركات.
في غضـــون ذلـــك، يواجه ماســـك تدقيقا 
بشـــأن تغريدتـــه عـــن توافر التمويـــل. وقال 
محامـــو أوراق ماليـــة إن القانـــون األميركي 
يشـــترط أن تســـتند تصريحات املســـؤولني 
التنفيذيني والشـــركات إلى ”أساس معقول“ 
مما يعني أن قول ماسك إنه اعتقد أنه توصل 

إلى اتفاق شـــفهي بخصـــوص التمويل بعد 
اجتمـــاع 31 يوليو قد يقوي مركزه أمام جلنة 

األوراق املالية.
وأضافـــوا أنه مـــازال من غيـــر الواضح 
يطابق  مـــا إذا كان تعريفـــه لكلمة ”متوفـــر“ 
تعريفـــات مســـاهم حصيف رمبـــا يعتقد أن 
التصريـــح يفهم منـــه أن لدى ماســـك اتفاقا 

مكتوبا.
وقـــال زاكـــري فالون من مكتـــب احملاماة 
بالكمـــور فالـــون واحملامي الســـابق بلجنة 
األوراق املالية إن ”ذلـــك األمر يدعم فكرة أنه 
كان هناك أساس معقول لالعتقاد في إمكانية 
توافـــر التمويل لكنه ال يبدد بواعث القلق من 
أن يكون اســـتخدام لفظ ’متوفر‘ رمبا انطوى 
علـــى مبالغـــة، وهو مـــا يؤكد فحســـب عدم 

مالءمة تويتر ملثل هذه اإلفصاحات“.

وأبدت وول ستريت تشككا كبيرا في قدرة 
ماســـك علـــى تنفيذ ما ســـيصبح أكبر عملية 
إلغـــاء إدراج في العالم، في ظل املخاطر التي 

قد تعترضه.
وقدر مؤسس تيســـال البالغ من العمر 43 
عامـــا، أن ثلثي مســـاهمي الشـــركة القائمني 
سيحتفظون بحيازتهم في الشركة بعد إلغاء 
إدراجها لكنه قال إنه ”ما زال يتحدث مع كبار 
املســـاهمني واملستشارين قبل االستقرار على 

هيكل للصفقة“.
وأوضح أن معظم متويل الصفقة سيكون 
من رؤوس أمـــوال وأنه ليس مـــن ”احلكمة“ 
إثقال كاهل الشـــركة باملزيد من الديون. وقال 
اآلن مناقشة  إنه سيكون ”من السابق ألوانه“ 
التفاصيـــل الكاملة للخطة مبا في ذلك مصدر 

التمويل وطبيعته.

ن - حصلت شـــركة كرمي لطلب سيارات  } عامّ
األجـــرة أخيرا على موافقة الســـلطات األردنية 
علـــى العمل فـــي مجال تطبيقات نقـــل الركاب، 
لتكون أول شـــركة أجنبية تدخـــل هذا القطاع، 
الذي ســـتنافس فيه تطبيقات النقل التشاركي 

احمللية.
واســـتبقت كـــرمي اخلطوة بتدشـــني مركز 
فـــي العاصمة عّمان ســـيتولى تقـــدمي خدمات 
االتصال جلميع فروع الشـــركة في الدول التي 

تعمل بها في منطقة الشرق األوسط.
ونســـبت وكالة األنبـــاء األردنية (بترا) إلى 
املديـــر العام لألســـواق الناشـــئة في الشـــركة 
اإلماراتية، إبراهيـــم مناع، قوله إن ”كرمي تقدر 
اجلهود التـــي بذلتها احلكومـــة للوصول إلى 

إعطائهـــا ترخيصـــا للعمل رســـميا على أرض 
اململكة“.

وأوضـــح أن األمر يعد قفـــزة تعكس تطور 
التشـــريعات التي حتكم عمـــل تطبيقات النقل 
اإللكترونيـــة فـــي األردن، بحيـــث تشـــمل إلى 
جانب السيارات العادية، حافالت النقل لتخدم 
الســـياح واألردنيـــني الراغبـــني فـــي االنتقال 

التشاركي.
وأشار إلى أن تعاون الشركة مع هيئة تنظيم 
قطـــاع النقل أســـهم في توفير بيئة تشـــريعية 
داعمة الســـتخدام التطبيقـــات اإللكترونية في 
منظومـــة النقل احمللي يســـتفيد منها اجلميع، 
كون هـــذه التجربـــة جديدة على قطـــاع النقل 

العام في األردن.

ويعطـــي جلـــوء األردن إلـــى حلـــول النقل 
التشـــاركي في ظل احتقان الشوارع في معظم 
املـــدن إشـــارات لنجاح هـــذه التجربة ليس في 
أســـواق الشـــرق األوســـط فقط، بل وفي معظم 

بلدان العالم.
وتعتمـــد حلـــول النقـــل التشـــاركي، عادة، 
على تطبيقات ذكية تقـــدم معلومات عن وجهة 
الســـائق وحتديـــد ســـعر الرحلة، ممـــا يعطي 
الراكـــب حرية اختيـــار ما يناســـبه من الوقت 
والســـعر للوجهة التي يرغب في الذهاب إليها، 
ما يســـهم في تقليل األعبـــاء املالية عن األفراد 

سواء كانوا سائقني أو ركابا.
ومنحـــت هيئـــة تنظيم قطاع النقـــل البري 
األردنية الشركة اإلماراتية الناشئة التي تعمل 

في 15 بلدا عربيا، من بينها السعودية ومصر، 
إلى جانب دول آســـيوية مثل الهند وباكستان، 
أول ترخيـــص متكامـــل لتقـــدمي خدمـــات نقل 
الركاب باســـتخدام التطبيقـــات الذكية بعد أن 

استوفت جميع الشروط القانونية.
وأصـــدرت اجلهات الرســـمية أمـــرا إلدارة 
مخالفـــات  جميـــع  ووقـــف  بتعليـــق  الســـير 
السيارات التي حتمل الركاب عبر تطبيق كرمي 
اإللكترونـــي، كونها أصبحـــت مرخصة قانونا 

ومتوافقة مع متطلبات هيئة تنظيم النقل.
وســـتقدم الشـــركة للمواطنـــني والوافدين 
واملقيمني خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومريحة 
بتكلفة معقولة على مدار الساعة، ومبا يتوافق 

مع القوانني والتشريعات السارية.
وكانت عبلة أبووشاح، مديرة إعالم الهيئة، 
قد أشـــارت في تصريح ســـابق إلـــى أن أزمات 
الســـير فـــي شـــوارع األردن الذي يصـــل عدد 
ســـكانه إلى 9.5 ماليني نســـمة، دفعت باجتاه 

متلك السيارات اخلاصة.
وتعاني الشـــوارع األردنية من ســـباق غير 
متكافئ بني زيادة أعداد الســـيارات ووســـائل 
النقـــل وبني منو محـــدود في البنيـــة التحتية 
والشوارع التي أصبحت تختنق بحركة املرور.
واعتبـــر صبري حكيم، املدير العام لشـــركة 
كرمي في الشرق األوسط، أن انفتاح األردن على 
التطبيقات الذكية في نقل الركاب سيفتح الباب 

أمام توظيف عدد كبير من الشباب األردني.
وتوظـــف كـــرمي 430 شـــخصا فـــي مكاتب 
الشركة وعمليات املتابعة في األردن، إلى جانب 
7 آالف ســـائق، وهي تخطـــط لتوفير املزيد من 
الوظائـــف بعد احلصول علـــى الترخيص، في 
خطـــوة قد تســـاعد جهود الدولة فـــي تخفيف 

نسبة البطالة املرتفعة.
وكشـــف حكيم عن مفاوضات مع ســـيارات 
األجرة التي تعمل في مطار امللكة علياء الدولي 

لتنضم إلى منصة كرمي.
ويتوقع أن تشعل كرمي املنافسَة مع شركات 
محليـــة دخلت املضمـــار حديثا كشـــركة ”الغد 
األخضـــر“، التي كشـــف مديرها العام ســـمير 
عساف الشهر املاضي، أنها تعكف على تطوير 

تطبيق خاص بالنقل التشاركي.

أخذت صفقة اســــــتحواذ الصندوق السيادي الســــــعودي على تيسال لصناعة السيارات 
الكهربائية أبعادا غامضة رغم تأكيد مؤسســــــها إيلون ماسك عقد محادثات مع الرياض 
إللغاء إدراج الشــــــركة. ورجح محللون وجود محادثات ألن الرياض لم تنفها ولم تؤكدها 

حتى اآلن.

كريم تتوسع في الشرق األوسط باقتحام السوق األردنية

ماسك يؤكد محادثاته مع السعودية إللغاء إدراج تيسال
[ شكوك في إمكانية تنفيذ أكبر عملية إلغاء إدراج في العالم  [ صندوق الثروة السعودي ال ينفي وال يؤكد إجراء المفاوضات

تغيير أسلوب النقل في المدن األردنية

عملية فحص شاملة قبل اتمام الصفقة

زاكري فالون:

استخدام لفظ {التمويل 

متوفر} ربما انطوى على 

مبالغة من قبل ماسك

إبراهيم مناع:

منحنا الترخيص يعكس 

تطور التشريعات األردنية 

في مجال النقل اإللكتروني

تضاعف الفائض 

التجاري للسعودية
} الريــاض - صعـــد فائـــض ميـــزان جتـــارة 
السعودية اخلارجية النفطية وغير النفطية في 
النصـــف األول من العام اجلاري، بنســـبة 91.6 

باملئة، على أساس سنوي.
واســـتنادا إلى بيانات صـــادرة عن الهيئة 
العامة لإلحصاء في السعودية أمس بلغ فائض 
امليـــزان التجاري الســـعودي نحـــو 73.9 مليار 
دوالر. وكان فائض امليزان التجاري للسعودية، 
بلغ خالل الفترة املناظـــرة من 2017، نحو 38.6 

مليار دوالر.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية النفطية 
وغير النفطية، بنســـبة 38.1 باملئـــة، إلى 139.1 
مليـــار دوالر، بينمـــا ارتفعت الـــواردات بـ1.1 

باملئة، إلى 65.2 مليار دوالر.
وصعدت قيمـــة الصـــادرات النفطية خالل 
الفترة املذكورة، بنســـبة 33.9 باملئة ، إلى 109.4 

مليار دوالر.
وارتفع الفائض التجاري الســـلعي النفطي 
وغير النفطي للســـعودية خـــالل العام املاضي 
بنسبة 104 باملئة، إلى 90.9 مليار دوالر، مقارنة 

مع 44.5 مليار دوالر في العام السابق.
وكانـــت وزارة املاليـــة قد كشـــفت في وقت 
ســـابق عن تراجع حـــاد في عجـــز املوازنة في 
الفتـــرة املمتـــدة بـــني األول من أبريـــل ونهاية 
يونيو من هذا العام بلغت نســـبته أكثر من 78 
باملئة عن الربع الســـابق ليصل إلى 1.96 مليار 

دوالر.
وتتوقـــع الريـــاض، التي تنفـــذ إصالحات  
لتنويـــع اقتصادهـــا وتقليـــص اعتمادها على 
النفـــط عجزا قدره 52 مليار دوالر، أي ما يعادل 
7.3 باملئـــة مـــن النـــاجت احمللـــي اإلجمالي هذا 
العام، انخفاضا مـــن نحو 61.3 مليار دوالر في 
العـــام املاضي. وتهدف إلى حتقيق التوازن في 

ميزانيتها بحلول العام 2023.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان علـــى موقعها 
اإللكترونـــي حينها إن ”العجز تقلص في الربع 
الثانـــي نظرا لنمو اإليـــرادات اإلجمالية، التي 
بلغت في الربـــع الثاني نحـــو 73 مليار دوالر، 
بزيـــادة قدرها 67 باملئة عـــن الفترة املماثلة من 

العام املاضي.
وبلغـــت اإليرادات غير النفطيـــة نحو 23.9 
مليار دوالر مرتفعة بنسبة 42 باملئة على أساس 

سنوي.
وقفزت اإليرادات النفطية بنســـبة 82 باملئة 
على أســـاس ســـنوي لتصـــل إلـــى 49.1 مليار 
دوالر في انعكاس لصعود أســـعار النفط اخلام 
مؤخرا. وبلغت الزيادة في الربع األول من العام 

احلالي نحو 2 باملئة فقط على أساس سنوي.
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صندوق الثروة السعودي 

استحوذ على 5 بالمئة 

من أسهم تيسال قبل 

المفاوضات الجديدة



} لنــدن - عندما اجتاحت موجة الحر مقاطعة 
كيبيك الكندية في شـــهر يوليـــو الماضي، مما 
أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصا، ألقت أشعة 
الشـــمس الحارقة الضوء علـــى حجم التفاوت 
االجتماعي بين سكان العالم، إذ كشفت الحرارة 
الشـــديدة أن لألغنياء والفقراء طرقهم الخاصة 
للتغلب عليها لكن ليست بالضرورة طرقا عادلة 
ومتســـاوية، إذ لم يكن بوســـع الجميع اقتناء 
أجهزة التكييف، وكانـــت الطبقة الضعيفة من 

الفقراء والمسنين العجز أولى ضحايا الحر.
وبينما اســـتطاع أثريـــاء مونتريال اجتياز 
هـــذه األزمـــة من خـــالل مكوثهم فـــي المكاتب 
والمنـــازل المكيفة، كان علـــى الفقراء وضعاف 
الحـــال المكافحـــة للهـــروب من موجـــة الحر، 
وكنتيجة لذلك، مات أربعة وخمســـون شخصا 
من ســـكان مونتريال هذا الصيـــف. ولم تحدد 
الســـلطات بعد مـــا إذا كان معظم الضحايا من 
المشـــردين والفقراء، ووفقا لـــإلدارة اإلقليمية 
للصحـــة العامـــة، أغلبية الضحايا فوق ســـن 
الخمســـين، لكن المؤكد أنهم كانوا يعيشـــون 
بمفردهم ويعانون من مشـــاكل صحية جسدية 

أو عقلية.

وقال جان بروتشـــو الطبيب الشـــرعي في 
مونتريال، للصحافييـــن إن العديد من الجثث 
التـــي فحصها فريقه ”كانت فـــي حالة متقدمة 
من التحلل، حيث قضت هذه الجثث أحيانا ما 
يصل إلى يومين فـــي الحر قبل أن يتم العثور 

عليها“.
وفـــي الهند، حيـــث من المتوقـــع أن تصل 
24 مدينـــة إلى درجات حـــرارة صيفية قصوى 
تبلـــغ 35 درجـــة مئوية على األقـــل بحلول عام 
2050، فـــإن ســـكان األحياء الفقيـــرة هم األكثر 
عرضة لهذا الخطر. ومع ارتفاع خطر التعرض 
المطـــول للحـــرارة القاتلـــة، تـــزداد المخاطر 

المرتبطة بالكوارث البشرية.
وتوقع باحثو هـــاواي بالواليات المتحدة 
العام الماضي، أن تســـجل نسبة سكان العالم 
المعرضين للحرارة المميتة لمدة 20 يوما على 
األقل ارتفاعا من 30 بالمئة حاليا إلى 74 بالمئة 
بحلـــول عام 2100، إذا ما لـــم يتم إيجاد حلول 
النبعاثات الغازات الدفيئة. ونبه الباحثون إلى 
أن ”التهديد المتزايد لحياة اإلنســـان بســـبب 

الحرارة الزائدة يبدو أمرا حتميا“.
وأظهرت دراســـة نشـــرتها وكالـــة رويترز 
يوليو الماضي، أن ما يزيد على مليار شخص 
حـــول العالـــم يعيشـــون دون أجهـــزة تكييف 
الهـــواء أو أجهزة التبريد التي تحفظ طعامهم 
ودواءهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة نتيجة 

ظاهرة االحتباس الحراري.
وأفـــاد تقريـــر منظمة (الطاقة المســـتدامة 
للجميع)، التي ال تســـتهدف الربـــح، أن زيادة 
الطلب علـــى البرادات (الثالجـــات) والمراوح 
وغيرهـــا مـــن األجهزة ســـتفاقم مشـــكلة تغير 
المنـــاخ إذا لم يتحول وقـــود مولدات الكهرباء 
مـــن الوقـــود األحفوري إلـــى مصـــادر الطاقة 

النظيفة. 
وأضاف أن نحو 1.1 مليار شخص في آسيا 
وأفريقيا وأميـــركا الالتينية، منهم 470 مليونا 
فـــي مناطـــق ريفية و630 مليونا يعيشـــون في 
أحيـــاء فقيرة داخل المـــدن، يواجهون مخاطر 

بســـبب نقص هذه األجهزة. ويبلغ عدد ســـكان 
األرض 7.6 مليار نسمة.

وقالـــت راشـــيل كايـــت رئيســـة المنظمة 
والممثـــل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
لشـــؤون الطاقة المســـتدامة للجميع لرويترز، 
”تزداد أهمية تبريـــد درجة حرارة الجو بدرجة 

كبيرة“.
وذكـــر التقرير أن دراســـة شـــملت 52 بلدا 
أظهرت أن األكثر عرضة لهذا الخطر يعيشـــون 
في بلـــدان منهـــا الهند والصيـــن وموزامبيق 
والســـودان ونيجيريـــا والبرازيل وباكســـتان 
وإندونيســـيا وبنغالدش. وقالت كايت ”علينا 

توفير التبريد بأسلوب فعال للغاية“. 
وذكرت الدراســـة أنه فـــي المناطق النائية 
بالبلـــدان الواقعـــة فـــي المناطـــق المدارية ال 
تصل الكهرباء إلى الكثير من الناس وال تكون 
العيـــادات الطبية قادرة على حفـــظ اللقاحات 
واألدوية فـــي درجات حـــرارة منخفضة. وفي 
األحيـــاء الفقيرة فـــي المدن تنقطـــع الكهرباء 
لفترات طويلة. كما يفتقر الكثير من المزارعين 
والصياديـــن لوســـائل التبريـــد الالزمة لحفظ 

منتجاتهم أو نقلها إلى األسواق.
وكان مـــن المتوقع أن يكـــون عام 2018 من 
بيـــن أكثـــر األعوام ســـخونة  حيـــث بلغت 43 
درجة مئوية فـــي باكو وأذربيجـــان، ووصلت 
إلـــى معدالت الثالثين درجـــة مئوية في الدول 

االسكندنافية.
وفي مدينـــة كيوتو اليابانيـــة لم ينخفض  

مؤشـــر الحـــرارة إلى أقل مـــن 38 درجة مئوية 
لمدة أسبوع. وفي الواليات المتحدة، انتشرت 
موجـــة حارة عبـــر البالد في يوليـــو الماضي 
وصلـــت إلى 48.8 درجـــة مئوية في والية لوس 
أنجلس. واســـتعان ســـكان المدينـــة بمكيفات 
الهواء لدرجة أنها تســـببت فـــي حدوث عجز 

بالطاقة على مستوى المدينة.
وقام كل من أرمي فليمينغ وروث ميكلسون 
وأوليفـــر هولمس في تقريرهـــم على صحيفة 
الغارديان البريطانية بمقارنة درجات الحرارة 
بالمناطق ذات كثافة ســـكانية مرتفعة وأخرى 
أقل وتوصلوا إلى أن االختالفات ليســـت فقط 
فـــي معدالت الحـــرارة لكن في طريقـــة مقاومة 
الحر الشديد إذا تبين عمق الفروق االجتماعية.

وبمقارنـــة المناطق الحضريـــة بالمناطق 
األخـــرى ذات الكثافـــة الســـكانية األقل، تصل 
درجات الحـــرارة في المناطـــق الحضرية إلى 
أعلـــى معدالتهـــا عن تلـــك المناطـــق البعيدة. 
فالمدن تمتص الحرارة، حيث يعمل اإلســـفلت 
والطوب والخرسانة واألسقف المظلمة بمثابة 
اإلسفنج الذي يمتص الحرارة نهارا ويعيد بث 
هذه الحرارة ليال. لذلـــك يصبح مكيف الهواء 
هو المنقذ الوحيد لمن يستطيع تحمل نفقاته، 
وفـــي المقابل تصبح الشـــوارع أكثـــر حرارة 
وسخونة ألولئك الذين ال يستطيعون اقتناءه.

وحذر تقييـــم لحكومة الواليـــات المتحدة 
مـــن أنه ”من المتوقع أن تـــؤدي حرارة المدن، 
إلى جانـــب عامل التقـــدم في الســـن وارتفاع 
معـــدالت التحضر، إلى زيادة معدالت التعرض 

لخطر الحرارة الشديدة بالنسبة لسكان المدن 
الحضريـــة، وخاصة الفقراء، ما ســـيؤدي إلى 
زيادة التأثيـــرات الصحية المرتبطة بالحرارة 

في المستقبل“.
وتقول منظمـــة الصحة العالمية إن حوالي 
60 بالمئـــة من الناس سيعيشـــون فـــي المدن 
بحلول عام 2030، وكلما ازدادت كثافة السكان، 
أصبحت المدن أكثر ســـخونة. وبالنظر إلى أن 
التنبؤات األخيـــرة تحذر من أن ارتفاع درجات 
الحرارة في منطقة جنوب آســـيا يعرض حياة 
اإلنسان للخطر بحلول نهاية هذا القرن، إال أن 

هذا الخطر ال يشمل هذه المنطقة فقط.
ولقـــي 65 شـــخصا حتفهم بســـبب ارتفاع 
درجات الحـــرارة التي بلغـــت 44 درجة مئوية 
تقريبا في كراتشـــي بباكســـتان العام الجاري، 
وهـــي مدينـــة عانـــت من هـــذه الظاهـــرة، لكن 
ما يلفـــت إليه الباحثـــون والخبـــراء أن تأثير 
الحرارة الشـــديدة على األرض واإلنسان ال يتم 

توزيعه بشكل متساو.
وعلى ســـبيل المثـــال، وبحســـب ما صرح 
به طـــارق بنمرحنيـــا، باحث الصحـــة العامة 
فـــي جامعة كاليفورنيا في ســـان دييغو، هناك 
عالقة قوية بين المساحات الخضراء في المدن 
وثروتها؛ فعندما تصبح ظالل األشـــجار قادرة 
على خفـــض درجة الحرارة بنســـبة 11 إلى 25 
درجة مئوية، فإن ”المساحات الخضراء تعتبر 

بمثابة الملطف في موجات الحر هذه“.
وكشف البحث الذي شارك في كتابته مؤخرا 
أن األشـــخاص الذين يعيشـــون في مناطق أقل 
خضرة معرضون لخطر الموت بنسبة أعلى من 

5 بالمئة ألسباب تتعلق بالحرارة.

في القاهرة كل شيء خانق

 تــــؤرق الحرارة الشــــديدة كل دول العالم 
خاصة بعد ارتفاع غير مسبوق في درجاتها، 
فــــي اآلونــــة األخيرة، لكن بالنســــبة لســــكان 

القاهــــرة في مصر تشــــكل موجة الحر معاناة 
موسمية تتجدد كل صيف خاصة في األحياء 
الفقيرة ”العشــــوائيات“، حيــــث بلغت درجات 
الحرارة خالل أشهر الصيف 46 درجة مئوية.

وقــــام المصريــــون ببنــــاء مبــــان متقاربة 
جدا من بعضها البعض، مما شــــكل شــــبكات 
كثيفة من األزقة المظللة حيث يمكن للناس أن 

يشعروا ببعض البرودة.
 لكــــن البناء الســــريع لألبنيــــة المرتفعة، 
وتناقص المساحات الخضراء جعال كل شيء 
في إحدى أسرع مدن العالم نموا خانقا بشكل 
متزايــــد، في الوقــــت الذي أســــهم فيه خفض 
الدعــــم الحكومي إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء 
مــــن 18 إلى 42 بالمئة، مما أثر على العديد من 
خيــــارات الســــكان الفقراء ممــــن يتوقون إلى 
إيجاد حلــــول لتلطيف األجــــواء الحارة التي 

يعيشون فيها.
ويعمــــل حمــــد (41 عامــــا)، عامــــل نظافة 
ويعيش مع عائلته في شــــقة صغيرة في حي 
”مسترد“ في شــــمال المدينة. وعلى الرغم من 
أنه يعتبر نفســــه محظوظا هو وعائلته ألنهم 
يعيشون بالطابق األول البارد نسبيا، إال ”أن 

كل شيء في القاهرة أصبح ال ُيطاق“.
ويســــتخدم حمد المروحة والماء لتلطيف 
الجــــو، لكن فاتــــورة المياه أصبحــــت باهظة 
الثمــــن. ويقول ”نســــتطيع دائمــــا النوم على 
األرض، وارتــــداء المالبــــس القطنيــــة.. هذه 
األجواء صعبة على من يرتدين الحجاب، لذلك 
أطلب من بناتــــي أن يرتدين طبقتين فقط وأن 

يرتدين ألوانا زاهية“.
وفي أحد المســــاكن العشــــوائية األخرى 
في محافظة الجيزة، جنــــوب القاهرة، يعيش 
ياســــين العقبة (42 عاما) وهــــو عامل صيانة 
قطار، فــــي منزل مبني من خليــــط من الطوب 
الخرســــاني والطوب اللبني. ويصف ياسين 
ارتفــــاع الحرارة في شــــهر أغســــطس بقوله 
”الجــــو هنا يصبح مثــــل الفرن. لــــدي مروحة 

أضعهــــا أمام صحــــن من الثلج حتى ينتشــــر 
الهــــواء البارد في جميع أنحاء الغرفة. وأقوم 

بنثر الماء على أغطية األسّرة“.
وغالبا ما تكــــون األحداث المناخية عامال 
فــــي عدم االســــتقرار االجتماعي والسياســــي 
واالقتصادي. وقد كشــــف بحث تم نشــــره في 
مجلة ”ساينس العلمية“ في ديسمبر الماضي 
أنه إذا لــــم تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة، 
فإن طلبــــات اللجوء العالمية ســــتزداد بنحو 
200 بالمئــــة بحلــــول نهاية القــــرن، حيث من 
المتوقــــع أن يضاعــــف التهديد الذي يشــــكله 
تغير المنــــاخ أزمة الالجئين. ولن تكون حجة 
هؤالء لمغادرة بلدانهم، الحرب والدمار وخطر 
التنظيمات المتطرفة في منطقتهم بل ستكون 
أشعة الشمس الحارقة دافعا لطلبهم االحتماء 
تحت ســــماء دول تتمتع بطقس معتدل يسمح 

لهم بالعيش بشكل طبيعي ومريح.
وفي مخيم الزعتــــري لالجئين في منطقة 
شــــمال عمــــان يعيــــش حوالــــي 80 ألف الجئ 
سوري، وهي مســــتوطنة حضرية شبه دائمة 
أقيمت قبل ســــت سنوات وصنفت كرابع أكبر 
مدينــــة في األردن. وجاءت حمدة المرزوق (27 
عاما) إلى المخيم منذ ثالث ســــنوات هربا من 
الضربــــات الجوية على الحي الذي تقطنه في 

ضواحي دمشق.
وتقــــول حمــــدة ”إنها منطقــــة صحراوية، 
ونحــــن نعانــــي كثيرا بســــبب المنــــاخ الحار 
هنــــا. لدينا طرق مختلفة للتعامل مع الحرارة 
الشــــديدة. نستيقظ في الصباح الباكر ونغمر 
األرض بالمياه، ثم نرش الماء على أجسامنا. 
وبما أنــــه ال يوجد تيار كهربائــــي في النهار، 
لــــذا ال توجــــد فائــــدة من تشــــغيل المــــراوح. 
وعندمــــا يتم توصيل الكهرباء ليال، يكون جو 

الصحراء قد بدأ يبرد بالفعل“.

خطة للمستقبل

اكتشـــف باحثـــون أميركيـــون أن غيـــاب 
المســـاواة االجتماعية هو العامل الرئيســـي 
الذي يغذي أزمة الحرارة الشـــديدة في المدن 
الحضريـــة. حيث كشـــف هؤالء عـــن الفجوة 
العنصريـــة بين الســـكان وعالقتهـــا بازدياد 
درجـــات الحرارة فـــي عـــام 2013، وبينوا أنه 
”كلما كانت المدينة أكثر انقســـاما، كانت أكثر 

سخونة بالنسبة للجميع�.
وقالت راشيل موريلو فروش، وهي واحدة 
من المؤلفين المشـــاركين فـــي كتابة البحث، 
لصحيفة ”لوس أنجلس تايمز� في ذلك الوقت 
إن  ”الفـــوارق االجتماعيـــة والعرقية تزيد من 

خطر العيش في بيئة معرضة للحرارة“.
ووجد الباحثون أن معالجة المدن ككل هي 
الطريقة األكثر فعالية لمعالجة مشكلة موجات 
الحرارة الشـــديدة فـــي المناطـــق الحضرية. 
وأوصى الباحثون بزراعة المزيد من األشجار 
وزيـــادة األســـطح ذات األلـــوان الفاتحة للحد 
مـــن التأثير الجزئـــي للحـــرارة، مضيفين أن 
التخطيـــط الحضـــري للتخفيف مـــن الحرارة 
الشـــديدة في المســـتقبل ”يجـــب أن يتضمن 
بشكل اســـتباقي منظورا للعدالة البيئية وأن 

يعالج التفاوت العرقي“.
ويســـتنتج الباحـــث طـــارق مرحنيـــا أنه 
”لكســـر العزلـــة االجتماعيـــة يتطلـــب دمـــج 
األشـــخاص المنعزلين األكثـــر عرضة للخطر، 
مثل المشـــردين والمهاجرين غير الشرعيين، 
في طبقات المجتمع، ومـــن الممكن أن يجدوا 

من يعتني بهم“.

تحديات
موجة الحر خط رفيع يفصل بين الفقراء واألغنياء

[ طريقة مقاومة الحر تكشف عمق الفوارق االجتماعية  [ سكان العشوائيات في معاناة موسمية مع الحرارة الشديدة
تعاني العديد من دول العالم من موجة حر شــــــديدة منذ أسابيع، حيث سجلت مستويات 
قياسية وصلت إلى ٤٦ درجة مئوية في البرتغال في وقت أذابت احلرارة املرتفعة األسفلت 
في دول أخرى وأدت إلى اندالع حرائق وإغالق طريق ســــــريع. وأظهرت البيانات ارتفاعا 
كبيرا في عدد الوفيات، مقارنة باملعدل في األعوام اخلمســــــة املاضية بســــــبب موجة احلر 
القاســــــية، في حني يلفت خبراء وباحثون إلى أن احلرارة الشديدة تكشف عمق التباينات 
االجتماعية لسكان العالم فحتى احلرارة القاسية يتحملها الفقراء وضعاف احلال، الذين 
ال ميلكــــــون ثمن أجهزة التكييف، وأن التقســــــيم غير العادل للمــــــدن يزيد معدل احلرارة 

وتتحمل ضريبته الطبقة االجتماعية الضعيفة.

}موجة الحر التي تعيشها عدة بلدان حاليا تم توقعها قبل 15 عاما، والجهد املبذول اقتصاديا وسياسيا من أجل حماية 
األرض يشهد فجوة واسعة}.

جان باسكال فان إيبرزيل
باحث بلجيكي في مجال دراسات البيئة

تبريد طبيعي دون الحاجة لمكيف هواء
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الفـــوارق االجتماعيـــة تزيـــد من 
خطـــر العيش في بيئـــة معرضة 
للحـــرارة، وكلما كانـــت املدينة 
أكثـــر  كانـــت  انقســـاما،  أكثـــر 

سخونة للجميع

�
راشيل موريلو فروش

 لكل طريقته في التأقلم مع الحر



حممد بن احممد العلوي

} ارتفع مرة أخـــرى النقاش في املغرب حول 
ضـــرورة االقتراض من البنوك لتأمني أضحية 
العيـــد وهل يجـــوز مع هذه املناســـبة الدينية 
التعامل بالفائدة الربحية، بالرغم من أن علماء 
الدين يؤكدون أن األضحية سنة مؤكدة للقادر 
عليهـــا، ومن لم يقـــدر فال تلزمه، كمـــا يعتبر 
باحثون في علم االجتماع أن املناسبة أضحت 
عند الكثير من األســـر مظهـــرا احتفاليا بعيدا 

عن البعد الديني.
وفـــي هذا املوســـم أثـــار رئيـــس املجلس 
العلمي احمللي مبدينة متارة، حلســـن سكنفل، 
جـــدال واســـعا بعدمـــا أجـــاز شـــراء أضحية 
العيـــد بقـــرض ذي فائدة ربحية مـــن البنوك، 
بتعلـــة االضطـــرار، رابطـــا املســـألة بالبعـــد 
االجتماعي، ألســـباب تبدو فـــي نظره وجيهة 

ومنطقية.
وهناك من اعتبر رأي حلسن سكنفل مبثابة 
فتـــوى دينيـــة جلبت معها حملة من الســـخط 
واالستنكار ضده على اعتبار أن علماء املالكية 
يؤكدون عدم جـــواز كل قرض جّر منفعة كونه 

محرما باإلجماع.
ويعتقـــد إدريـــس الكنبـــوري، الباحث في 
الفكر اإلســـالمي، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
قضية االقتراض تطرح فقط في عيد األضحى 

مع أن املواطنني يقترضون طوال العام.
وجـــادل رئيـــس املجلس العلمـــي احمللي 
فـــي مدينـــة متـــارة مدافعا عـــن رأيـــه بكون 
العلمـــاء يختلفـــون فـــي حكـــم الفائـــدة على 
القروض البنكية بني محرم وغير محرم، وأنه 
حتى من يقول بتحرميها ال بد أن يســـتحضر 
البعد االجتماعي في شعيرة عيد األضحى من 
حـــرج عندما يكـــون اجليران فـــي حالة بهجة 
واحتفـــال يوم األضحى، متحلقني حول موائد 
الشـــواء، بينما يصاب احملتاج من العاجزين 
عـــن اقتناء خـــروف العيـــد مبشـــاعر إحباط 
وألـــم وانكســـار أمـــام أطفالـــه، وفـــي هـــذه 
احلالـــة يجوز لـــه اقتناء القـــرض ذي الفائدة 
الربحيـــة ألنه مضطر، وذلك في ســـبيل إدخال 
الفرحة على أســـرته، مســـتدال على ذلك باآلية 
القرآنيـــة ”فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم 

عليه“.

وقال الباحث احلســـن شهبار ”ما درسناه 
هو أنه ال خالف بني الفقهاء في ربا النســـيئة، 
وتســـمى أيضا ربا الديون أو ربا اجلاهلية أو 
ربـــا القرآن، وإمنا وقع خـــالف في ربا الفضل 
ويســـمى أيضـــا ربـــا البيـــوع، وأن املقترض 
بفائدة ألجل شـــراء أضحية العيد يقع في ربا 
الديـــون، وهو أشـــد أنواع الربـــا قبحا، وهو 
الذي كان منتشرا في اجلاهلية وحرمه القرآن 

الكرمي والسنة النبوية“.
وتساءل الداعية خالد مبروك، ”هل مراعاة 
اجلانـــب االجتماعـــي يبيـــح لنا القـــرض ذا 
الفائدة الربحية لشراء األضحية أم أنه يدفعنا 
إلـــى مقاطعة البنوك التي تقرض بفائدة مالية 
التي ســـببت متزقا اجتماعيا، وذلك من خالل 
ديون أنتجت لنا مرضى االكتئاب ومسجونني 

ومتشردين ومطلقني؟“.
فيمـــا ذهـــب أحمـــد عروبـــي، الباحث في 
علـــوم الشـــريعة، إلى حـــد القـــول إن ما جاء 
على لســـان حلسن ســـكنفل يعد مفسدة عامة 
وهي التشـــجيع من أهل الفقه على االقتراض 
ذي الفائدة الربحيـــة، في جميع األحوال دون 
متييز بني الضرورة الشـــرعية وبني الضرورة 

الوهمية.
واعتبـــر الباحـــث إدريـــس الكنبـــوري أن 
كالم رئيـــس املجلـــس العلمـــي احمللـــي فـــي 
مدينـــة متـــارة، مجرد رأي بعدمـــا ترك للناس 
مســـاحة لالختيـــار بـــني االقتـــراض وعـــدم 
االقتـــراض، ولم يكن جازمـــا بل أكد أن األصل 
أن الذين  عدم االقتـــراض، مضيفا لـ“العـــرب“ 
هاجموا حلسن سكنفل غالبيتهم من السلفيني 
الذيـــن ينظرون إلى النص مبعـــزل عن الواقع 
احمليط. فالرجل لم يعـــط فتوى بل أعطى رأيا 
فقط وترك مســـاحة حرة ملن يريـــد االقتراض 

وملن ال يريده.
وتزامنـــت أقوال وآراء حلســـن ســـكنفل، 
الباحث في قضايا الشـــريعة اإلســـالمية، مع 
انتشـــار عروض القـــروض لشـــراء األضحية 
والتي تنتشـــر ملصقاتها في الشوارع وبعض 
وســـائل اإلعالم، مـــا اعتبـــره مناهضون لهذا 
النوع من القروض خدمة كبيرة للمؤسســـات 

البنكية. 
ويعتقـــد علي الشـــعباني، الباحث في علم 
االجتماع، أن املســـلم كان يعتبر أن االقتراض 
لغيـــر الضرورة حـــرام، وأن الدين دين يســـر 
وليس دين عسر، ففي املاضي كان لهذا املفهوم 
طابـــع دينـــي، وذلك تنفيـــذا للســـنة النبوية، 
أمـــا اآلن فأصبـــح مظهـــرا مرتبطـــا بالوالئم 
والزيـــارات والعـــادات االجتماعيـــة التـــي ال 
ميكن جتاهلها. من جهته استرســـل الكنبوري 
موضحـــا لـ“العـــرب“، أن القـــروض البنكيـــة 

تعيش مع املغاربة يوميـــا كظاهرة عامة، لكن 
عقـــول الكثير مـــن أدعياء الفقـــه والتخصص 
فـــي علوم الدين، مـــا زالت تعيـــش عزلة تامة 
قـــوَن على املواطن بعدم  عن الواقع، فهم ُيَضيِّ
السماح له باالقتراض، ويضيقون عليه عندما 
ال يطرحون بديال، معتقدا أن القروض البنكية 
ليســـت بالضرورة ذات فائـــدة ربحية في حد 
ذاتها، لكنها تصبـــح كذلك بالنظر إلى الفائدة 
املرتفعة التي تفرضها على املستدين، فاملشكلة 
إذن هـــي هامـــش الربـــح الكبير لـــدى البنوك 

وليس القرض في حد ذاته.
وفي الســـياق ذاته علق توفيق الغلبزوري، 
رئيـــس املجلـــس العلمـــي احمللـــي للمضيـــق 
الفنيـــدق، قائال ”الربـــا ال يبـــاح للضروريات 
بل للحاجيات ناهيك بالتحسينيات، إذ قد ورد 
فيـــه من الوعيد مـــا لم يرد في ذنب ســـواه إال 

الشرك“.
وتطـــرح مســـألة االقتـــراض مـــن وكاالت 
بنكية ومؤسسات خاصة ألجل اقتناء أضحية 
العيد باعتبارها مشكال أخالقيا وعقديا كبيرا 
حتى عنـــد بعض االقتصاديني، وهنا تســـاءل 
عمـــر الكتانـــي، اخلبير االقتصـــادي املغربي، 
عـــن املغـــزى مـــن وراء اللجوء إلـــى القروض 
ذات الفائـــدة الربحية، وهـــي ُمحرمة حترميا 
واضحا في الدين ما يوضح اجلهل بأبجديات 

التشريع اإلســـالمي. واملشكلة التي تطرح في 
املغـــرب هي عدم جرأة املؤسســـة الدينية على 
ســـن اقتراض بديـــل أو االجتهاد في موضوع 
القروض البنكية من طرف ما يســـمى بالبنوك 
التشـــاركية، عوض االكتفـــاء بالتضييق على 

املواطن. 
ويعتقد الكنبوري أن هناك مشـــكلة، وهي 
أن العلمـــاء يعتبرون البنـــوك املوجودة همها 
الوحيد الربح وبالتالي هي مؤسسات محرمة، 
لذلك هم ال يســـتطيعون االجتهاد في القروض 
وفـــي الوقـــت نفســـه ال يتجرأون علـــى اتهام 
البنـــوك بأنها مؤسســـات تصنف فـــي خانة 

احلرام.
وقضية قروض عيد األضحى بالنسبة إلى 
أحمد اخلمليشي، مدير دار احلديث احلسنية، 
ال تســـتحق كل هذا النقاش، وليست من الدين 
في شيء، على اعتبار أن األضحية سّنة مؤكدة 

للقـــادر عليها، موضحـــا أن احلديث يجب أن 
يتوجه نحو استعادة قيم عيد األضحى والقيم 
بصفة عامة التي شهدت انحدارا في السنوات 

األخيرة بشكل كبير.
وُيعتبـــر القـــرض االســـتهالكي فـــي رأي 
الباحـــث املتخصص إدريس الكنبـــوري أمرا 
ُيطـــرح فقط في عيد األضحى مع أن املواطنني 
يقترضون طـــوال العام، وهناك نســـبة عالية 
جـــدا من املغاربـــة الذين يقترضـــون من أجل 
الســـكن، تليهم فئة املقترضني من أجل اقتناء 
ســـيارة، كما يقترضون في مناسبات عدة مثل 
شـــهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في اإلنفاق، 
وفي العودة املدرسية، وفي مناسبات عدة مثل 

الزواج وغير ذلك.
االجتمـــاع  علمـــاء  مـــن  الكثيـــر  ويـــرى 
واملتخصصـــون فـــي الشـــأن االقتصـــادي أن 
اللجوء إلى االقتراض بالفائدة ألداء شـــعيرة 
دينيـــة، حاجـــة اجتماعيـــة وســـيكولوجية ال 
عالقـــة لهـــا بالتدين فـــي شـــيء، معتبرين أن 
جتـــاوز هذه املســـألة مرهون بوجـــوب تغيير 
الذهنية والنظرة الواقعية ملقتضيات التشريع 
اإلســـالمي الذي لـــم يلزم الفقيـــر وغير القادر 
بوضع نفســـه رهينـــة قروض غيـــر ضرورية 
تقصم الظهر وتســـيء إلى النصوص القطعية 

في هذا الصدد.

سعيد ناشيد
 

} ”حاميهـــا حراميهـــا“، مثل شـــائع ومعرف 
لدى شـــعوب املنطقة. وهو يصدق على العديد 
مـــن احلاالت التـــي يكون فيها حماة الشـــيء 
هم اخلطر األكبر عليـــه. أمثلة التاريخ كثيرة، 
ونعرف العشرات من احلكايات الشهيرة حول 
”مكر احلماة باحملميـــات“، من قبيل مكر حماة 
الدين بالدين، ومكر حماة السلطان بالسلطان، 
ومكر حماة الوطن بالوطن، ومكر حماة الثورة 
بالثورة، وفي مجمـــل القول، مكر حماة املعبد 

باملعبد.
مقصـــود القـــول إن مـــن بـــني اخلدائـــع 
املؤسســـة لإلســـالم السياســـي هنـــاك فكرة 
رائجـــة تزعم بأن احلـــركات الدينيـــة التي ال 
ُتعنى بالفنـــون اجلميلة إن لم تكن حترمها، ال 
تعنى بالفولكلور الشـــعبي إن لم تكن حتاربه، 
ال ُتعنـــى بالتـــراث املوســـيقي أو الغنائي أو 
املســـرحي الوطنـــي إن لـــم تكن تســـعى إلى 
تدميـــره، وال هي تعنى بحماية مظاهر الثقافة 
اليوميـــة واملتوارثة عن اآلبـــاء واألجداد، من 
قبيل أســـاليب الطبخ احمللي، وأمناط اللباس 
احمللـــي، وأشـــكال املعمار احمللـــي، ومختلف 
احلفـــالت واألعراس احمللية، بـــل تبخس ذلك 
كله إن لم تكـــن تعمل على اجتثاثه من جذوره 
بدعـــوى محاربة البـــدع، ودرء الشـــبهات، إال 
أنهـــا رغم ذلـــك كله تبقـــى هي املدافـــع األول 
واألخير عن هوية الشعوب املسلمة ضد خطر 
”االنســـالخ عن الهوية“، وضّد ”آفة التغريب“، 
وما إلى ذلك من ادعـــاءات انطلت بالفعل مثل 
اخلدعـــة البصرية على ماليني املســـلمني! ويا 

للغرابـــة، ثم يا للغرابة حـــني تنطلي مثل هذه 
احليلة املدمرة على اجلموع بال جهد ُيذكر غير 

االدعاء بالقول.
واحلال، إذا لم تكـــن الهوية التي يزعمون 
الدفـــاع عنهـــا تتجلـــى فـــي تعابيـــر الفنون 
الشـــعبية، ومظاهر االحتفال والفرح واحلياة، 
فأيـــن ميكنهـــا أن تتجلـــى إذًا؟ وإذا لـــم تكن 

الهويـــة تنـــدرج ضمن مـــا ميكننا مشـــاهدته 
والتفرج عليه بواســـطة حاسة العني، وضمن 
مـــا ميكننا ســـماعه واإلنصات إليه بواســـطة 
حاســـة األذن، وضمن ما ميكننـــا أكله وتذوقه 
بواســـطة حاســـة اللســـان، وضمن ما ميكننا 
التعطر به واستنشاقه بواسطة حاسة األنف، 
وضمن ما ميكننا تلمســـه وإمســـاكه بواسطة 

األنامل واليد، فماذا عساها تكون في األخير؟
إذا لم تكـــن الهوية تنـــدرج ضمن املظاهر 
التي تثير في اإلنسان مشاعر البهجة والفرح 

والرغبة في احلياة، فما عساها تكون؟
الرمـــوز  ضمـــن  الهويـــة  تكـــن  لـــم  وإذا 
والعالمات التي ترســـخ لدى املجتمع الشعور 
باالنتماء، وتقـــوي االرتباط الوجداني بأرض 

األجداد، فما عساها تكون؟
وإذا لـــم تكـــن الهويـــة تعبيرا عـــن حوار 
اإلنســـان مـــع الطبيعة واملنـــاخ والتضاريس 

ومنط اإلنتاج السائد، فما عساها تكون؟
ولنعد طرح الســـؤال، مـــاذا يفعل حراس 

الهوية؟ ماذا يفعلون بالضبط؟
كل ما يفعلونه حتديدًا هو أنهم ميسحون 
األرض والذاكـــرة مـــن كل أشـــكال الهوية، ثم 
يزعمـــون في املقابل أنهـــم يدافعون عن هوية 
افتراضية تسمى بـ“اإلسالم“، هكذا بال مالمح، 
بال فنون، بـــال ألوان، بال أنغام، بال ثقافة، بال 
ذاكرة، بال آثار، بـــال محتوى ُيذكر غير الفراغ 
القـــامت الذي يعبر في آخـــر التحليل عن نزعة 
معادية للحضارة. نعم، إنهـــا النزعة املعادية 
للحضارة حـــني تدمر بقايا أنقاض احلضارة، 

ومن داخل األنقاض هذه املرة.
ماذا يفعلون؟ يختزلون التراث اإلســـالمي 
بأكمله في بعض الفتـــاوى وصفحات صفراء 
شـــاحبة، ثـــم يقولون: هـــذه حضارتنـــا، هذا 
تراثنـــا، هـــذه هويتنـــا، وهذا كل شـــيء. ويا 
للبـــؤس والضحالـــة! أيـــن روائـــع املقامـــات 
املوســـيقية؟ أيـــن الرباعيـــات الصوفية؟ أين 
الطبيعيات  أيـــن  الرياضيـــة؟  اخلوارزميـــات 
أيـــن  الطبيـــة؟  البصريـــات  أيـــن  الفلكيـــة؟ 

املناظـــرات الكالمية؟ أين الســـرديات األدبية؟ 
أين اخلمريات الشـــعرية؟ وأين أين؟.. بل أين 

اإلسالم نفسه؟
وألن الباقـــي تفاصيل، وألن التفاصيل هي 
األهـــم في آخر التحليل، ســـيواصل اإلســـالم 
السياســـي األكثر تطرفا املهمة الباقية، فيعمل 
على تدمير كل األضرحة، واملزارات، والقباب، 
والنصب، ومن ثمة يراهن على مســـح األرض 
مـــن كل اآلثار التي تـــدل على بقايـــا الذاكرة، 
وتـــدل حتديـــدا علـــى أن األرض هـــي أرض 
األجداد قبلنا، ومـــن ثمة أرض األحفاد بعدنا. 
وبكل تأكيد، بعد مسح اآلثار لن يبقى هناك من 
حجر على حجر، وال من أثر ُيذكر، غير تصحر 
روحي يصـــرون على تســـميته بالهوية. إنها 

الهوية املغدورة في آخر املطاف.

ماذا يفعلون إذا؟
إنهم ليفرغون الصندوق من كل محتوياته 
النفسية، ثم يشرعون في الدفاع عن الصندوق 
الفـــارغ. وإنهـــم ليقبـــرون الهويـــة بدعـــوى 

حتصينها.
هل كان الفيلســـوف األملاني نيتشه بعيدا 
عـــن الصواب حـــني جعـــل التجربـــة الدينية 

مرادفا للعدمية؟

االقتراض لتأمين أضحية العيد.. نقاش يشعله السلفيون في المغرب

تحصين الهوية أم إقبارها؟

ــــــة لتحّول وجهتها نحو  ما انفكت اجلماعات الســــــلفية تتصيد الفرص واملناســــــبات الديني
نقاشــــــات عقيمة وبال فائدة، نقاشــــــات تأخذ في ظاهرها لبوس الفقه والتشــــــريع، لكنها 
تخفي في باطنها تعكير الصفو االجتماعي، وإفساد فرحة احملتفلني بطرح ترهات حتاول 
تشــــــكيك عامة الناس فــــــي عقيدتهم كما هو احلال في املغرب هــــــذه األيام، إذ عمد بعض 
السلفيني إلى طرح سؤال مدى شرعية االقتراض بالفائدة لتأمني أضحية العيد، متناسني 
أن فئة عريضة من املجتمع دأبت على االقتراض في مناســــــبات أخرى ودون ضجة، فما 
الذي دفعهم إلى طرح هذا املوضوع الفقهي املتشعب في مناسبة كهذه إال بث الفتنة بني 

أفراد املجتمع الذي تهزم رحابته وتسامحه مثل هذه احملاوالت البائسة.

بهجة اجتماعية متأصلة في المغرب

حصانة ضد التطرف

ب االحتفالية على نكد المهاترات األصولية
ّ
[ أدعياء الفقه يتصيدون املناسبات الدينية لبث سموم الفرقة [ الحياة المغربية تغل

{الفئـــة الضالة التي تســـتهدف حيـــاة األبرياء ال تمت بصلـــة ألي دين، ولن تهز وثوق النســـيج 

األردني، ولن تزرع الفتنة بين أبناء األسرة األردنية }.

ثيوفيلوس الثالث
رئيس مجلس رؤساء الكنائس في األردن

{دافعت عن الحريات ولم أتنازل يوما عن مبادئي ال خوفا وال طمعا، لكني أرى أن النزاهة تقتضي 

أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت}.

رجاء بن سالمة
باحثة وأكادميية تونسية

قروض عيد األضحى ال تســـتحق كل 

هذا النقاش، وليست من الدين في 

شـــيء، على اعتبار أن األضحية سنة 

مؤكدة للقادر عليها

◄

الذيـــن هاجمـــوا لحســـن ســـكنفل، 

أغلبهم مـــن الســـلفيني فالرجل لم 

يعـــط فتـــوى بـــل أعطى رأيـــا فقط 

وترك مساحة حرة ملن يريد 

◄

إذا لم تكـــن الهوية التـــي يزعمون 

الدفـــاع عنهـــا تتجلـــى فـــي تعابير 

الفنون الشعبية، ، فأين يمكنها أن 

تتجلى إذًا؟

◄
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} تونــس - انطلقـــت فـــي واليـــة المنســـتير 
بتونس الثالثاء 14 أغسطس الجاري فعاليات 
الـــدورة العاشـــرة، واألولى دوليـــا، لمهرجان 
عـــروس البحـــر، الذي يشـــترك فـــي تنظيمه 
الفـــرع الجهوي التحـــاد الكتاب التونســـيين 
بالمنســـتير، ومندوبيـــة الشـــؤون الثقافيـــة 
بالجهة، وإذاعة وبلدية المنستير تحت شعار 
”حـــوار األمم والشـــعوب“، ويســـتمر إلى يوم 

الجمعة.
افتتـــح المهرجـــان، الـــذي يشـــارك فيـــه 
عـــدد مـــن المثقفيـــن والباحثين مـــن تونس 
والعـــراق  والســـعودية  ومصـــر  والجزائـــر 
ولبنـــان، بمعرضين، األول تشـــكيلي مشـــترك 
للرســـام التونســـي علي البرقاوي والرســـام 
العراقـــي ســـمير البياتـــي، والثانـــي للكتاب 
التونســـي، وعروض فنية تقليدية على شاطئ 
البحر حملـــت عنوان ”دخلـــة العوامرية“. ثم 
ُعقـــدت الجلســـة الحوارية األولى بمشـــاركة 
مديـــرة المهرجان الشـــاعرة فوزيـــة فرحات، 
وصالح الدين الحمـــادي رئيس اتحاد الكّتاب 
التونسيين، وعبدالكريم بعلبكي األمين العام 

لالتحاد الدولي للصحافة والفنون، وأشـــرف 
كمـــال نائـــب األمين العـــام لالتحـــاد الدولي 
للصحافة والفنون، ومحمود الحرشاني رئيس 
فـــرع تونس لالتحاد، وهانـــي فرحاني رئيس 
فرع المنســـتير التحـــاد الكّتاب التونســـيين، 
ومهدي معط الله المندوب الجهوي للشـــؤون 
الثقافيـــة في المنســـتير، وياســـين قرب مدير 

إذاعة المنستير.
وتتخلـــل برنامج هـــذه الدورة أمســـيات 
شـــعرية يقـــرأ فيها عـــدد كبير من الشـــعراء 
منهـــم كمال قداوين، حســـان البحـــري، حمدة 
السميري، الطاهر المحمودي، محمد الحبيب 
القاســـمي، منى بالحاج، وســـوف عبيد، حياة 
الرايـــس، محمـــد الهـــادي الجزيـــري، لطفي 
الشـــابي، قاســـم عبدالقادر، فاطمة داود، ليلى 

بن رحومة، وصالح الورتاني.
محاضـــرات  علـــى  النـــدوات  وتشـــتمل 
للدكتورة ســـناء حميدات ”قصائد بال أشرعة 
مـــن أجل إنســـانية أعمق“، والدكتور أشـــرف 
كمـــال ”الصحافـــة عيـــن الحقيقـــة“، وهاني 
فرحاني ”السالم والعدالة“، ومصباح القديري 

”المشـــهد اإلعالمي في المغرب العربي وحرية 
التعبيـــر“، ومحمد الـــدالل ”ملكة ســـبأ“، إلى 
جانب مداخالت في أغـــراض إبداعية متنوعة 
للكاتب محمود الحرشاني، والشاعر الصادق 

شرف، والشاعرة خولة بنت سيك أحمد.
أما اللقاءات الحوارية المفتوحة المبرمجة 
فســـتكون مع كل من الناقـــد والباحث محمود 
طرشـــونة، والكاتب والباحث األكاديمي زهير 
العام  الكحـــالوي األمين  وأحمـــد  الخويلدي، 
للهيئـــة الوطنية لدعـــم المقاومـــة ومناهضة 
التطبيـــع والصهيونية في تونس، والشـــاعر 

حسان البحري.
كما سيكرم المهرجان عددا من المشتغلين 
في العلوم، وفي خدمة الثقافة التونســـية من 
مواقعهـــم المختلفـــة مثل محمود طرشـــونة، 
وألفـــة يوســـف، وعـــادل بن يوســـف، ومحمد 
الســـعيدي، وإلهام  حســـين فنطر، وراضيـــة 
زحزاح، والهـــادي فنطر، والشـــعراء والكّتاب 
رابـــح الفجـــاري، والســـيدة القايـــد، وفتحية 
جالد، وهنـــدة الرحموني، والصادق شـــرف، 
وأمير التماســـي، ومصباح القديري، وبعض 
الشخصيات الوطنية والجهوية مثل التيجاني 

القطاري وبدور جغام.
وتتضمن فعاليـــات المهرجان حفل توقيع 
الفلســـطينية عواد، وســـهرة للفن  للروائيـــة 
العربي تجمع بين الموسيقى وقصائد لكل من 
الشاعر اللبناني عبدالكريم بعلبكي، والشاعر 
المصري أشـــرف كمال، والشعراء الجزائريين 
خيرة بن قرشـــي، وعـــروس الصحراء جميلة، 
وفاتحـــة معمـــري، وطارق عطيـــة، ومعمر بن 
راحلة، والشـــاعر الســـعودي علي بن حســـن 
الياسين، إضافة إلى الفنان التشكيلي العراقي 

عباس دعيبر حمود.
ُيشـــار إلـــى أن من أهداف هـــذا المهرجان 
االنفتاح بالثقافة التونسية، ليس على بيئتها 
الصيفية والبحرية فحســـب، وإنما أيضا على 
محيطها العربي بمـــا يجعل من الثقافة دائرة 
إشعاع تتكامل فيها الفنون واألفكار ومختلف 
األبعاد اإلبداعية، وسبيال للنزول بالثقافة من 
فضاءاتها الرســـمية المغلقة إلـــى الفضاءات 

العامة المفتوحة.

أحمد رجب

} منذ عقود والرواية العربية تشـــهد ازدهارا 
كبيـــرا، فقالوا إنهـــا أصبحت ديـــوان العرب، 
وكثـــرت الجوائز المرصودة لهـــا فكثر كتابها 
وناشـــروها، لكن الناقـــد العراقـــي المقيم في 
أميركا، د. محســـن جاســـم الموسوي يرى في 
ذلك الـــرواج ظاهـــرة وقتية، ســـتنتهي مؤذنة 
باندثـــار الروايـــة العربية، التي ســـتلقى، من 
وجهـــة نظره، نفس المصير الذي القته الرواية 
الفرنســـية الجديـــدة، وفي دراســـة لـــه يقول “ 
تعانـــي الروايـــة وتقترب مـــن المـــوت عندما 
تخاف التجديد وتخشـــى المغامرة وتركن إلى 

الجاهـــز من التقنيات والثيمات“.

تجديد المتخيل

الناقد المصري د.عزوز علي إسماعيل، يرى 
عكس ذلك فهـــو يعتقد  أن الروايـــة العربية ال 
تكرر ثيماتهـــا، لكنها تعبر عن أزمات إنســـان 
عربي متكرر الهزائم والخيبات، لذا يغلب على 
شخصياتها التيه واالنكسار، ذلك نتيجة لعدم 
نجاح ثورة الياســـمين في تونس وثورة يناير 
لشـــكري  في مصـــر، فمثال روايـــة ”الطلياني“ 
المبخـــوت رغـــم جرأتهـــا وتميزها لم تشـــكل 
تيـــارا روائيـــا، وما عبر عنه عمار علي حســـن 
في ”ســـقوط الصمت“ ما هو إال جزء يسير من 
تضحيات عظيمة حدثت فـــي الثورة التي راح 
فيها زينة شـــباب مصر الذين طالبوا بالحرية 
المفتقـــدة والعدل الضائع، من هنا فإن الرواية 
العربية أصبحت أكثر قربا من الحياة ومعبرة 
عنها بـــكل أطيافها، لذا ســـيطول ربيعها، لكن 
علـــى النقـــد أن يواكبهـــا وأن يفـــرز غثها من 

ثمينها.
يؤيد هذا الرأي الروائـــي والناقد العراقي 
رسول محمد رســـول، عندما يقول ”إن الرواية 
العربيـــة، وفـــي خـــالل عشـــرين عامـــا أكدت 
وجودها على نحو متجدد من حيث األســـلوب 
والموضوعات، نعم الحكايـــات مبذولة في كل 
مكان لكن أســـلوب تقديمهـــا يختلف من روائي 
إلى آخر، بل اكتســـبت الرواية العربية تجديدا 

في المتخيل الموضوعاتي، إذ هناك العشـــرات 
من الروايات تناولت مـــا جرى وال يزال يجري 
في الساحة العربية من حروب وإرهاب وثورات 
جماهيرية، واألمثلة كثيرة والعينات أكثر، لكن 

النقد السردي يغفل عن الكثير من التجارب“.
األكاديمي المصري يسري عبدالله يرى بقاء 
الرواية العربية مرهونا ببحثها عن خصوصية 
حضاريـــة، ويقـــول “تعد الرواية جنســـا أدبيا 
مرنا قادرا على استيعاب الذاتي والموضوعي، 
وتنفتح على الفنون األدبية األخرى فتســـتعير 
من الشعر مثال لغته الرهيفة أحيانا، وقد تلجأ 
إلى اســـتعادة تقنيـــات ســـينمائية مثل آليتي 
االسترجاع واالستباق، وهي في ذلك كله يجب 
أن تكون مغامرة جماليـــة وموضوعاتية قادرة 
على النفاذ إلى سيكولوجية المتلقي. والرواية 
العربية فـــي لحظتها الراهنة تقـــدم اقتراحات 
ســـردية مغايـــرة فتنـــزع أحيانـــا إلى أنســـنة 
التفاصيل الصغيرة، أو مقاربة السياسي على 
نحو جمالـــي مختلف يتخلص مـــن الحموالت 
الزاعقـــة، فيقدم بنـــاء فنتازيا  األيديولوجيـــة 
موازيا للواقع على نحو ما نرى مثال في ’قطط 
العـــام الفائت‘ إلبراهيم عبدالمجيد، كما تصنع 
أحيانا جدال ما بين التاريخي والجمالي دون أن 
تغرق في فخ التسجيل الوثائقي مثلما نرى في 
’عتبات الجنة‘ لفتحي إمبابي، وقد تنزع صوب 
فضاءات نفسية تستلهم المناخات االجتماعية 
المتناقضة والمرتبكة كما في رواية ’بوركيني‘ 
لمايـــا الحـــاج، أو قد تســـائل جماليـــا تيمات 
مثـــل العنـــف والتطرف كما فـــي رواية ’خريف 

للمغربي خالد أقلعي“.  العصافير‘ 

ما هي الرواية؟

يضيـــف يســـري عبداللـــه ”إن المعالجات 
الفنيـــة والطرائـــق الســـردية المختلفة صارت 
عالمة على رواية عربية تبحث عن خصوصيتها 
الجمالية مستفيدة من إرث راسخ شكلته أجيال 
الكتابة المختلفة، ودعمه وعي بالمنجز الغربي 
في السرد الذي صار لعبة جمالية تعيد صياغة 
العالـــم ليس عبر المقـــوالت الكبرى، ولكن عبر 
عناصـــر ذاتية وهامشـــية تكشـــف عـــن نزوع 

مستمر في قراءة الواقع وما وراءه وتلمس ذلك 
العصب العاري داخله“.

الروائي السوداني عماد البليك يرى األزمة 
في عـــدم وجود تعريف محـــدد لماهية الرواية 
العربية، ويتســـاءل ”هل يكفي أن تكتب ’رواية‘ 
على الغـــالف ليكـــون النص كذلـــك، لقد قرأت 
لكّتاب عـــرب قولهم إن الناشـــر هو من أضاف 
كلمة رواية، في حيـــن قدموا هم فقط نصوصا 
غير مصنفة في األساس. وعندما أصدر رؤوف 
مســـعد عمله ’زهـــرة الصمت‘ أثـــار جدال حول 
هويته، هـــل هو رواية أم تجريب مفتوح، وهذا 
يفتح البـــاب أمام قضية التجريـــب والتجديد، 
وقبل ذلك األصـــول والقيم والجذور لهذا الفن، 
أين تبدأ وتنتهي ليبدأ التجريب وينطلق، وإذا 
كان ميـــالن كونديرا يقـــول في كتابـــه ’خيانة 
إن الخيانة ممكنـــة إال أن ذلك يأتي  الوصايـــا‘ 
بعد أن يكون الكاتب قد أمسك باألسس فعليا“.

ويضيف “إن المعيب فـــي الرواية العربية 
اليوم أن هناك من ال يدرك حتى األســـس.. نعم 
لدينا تـــراث بدأ مع كتاب رواد كنجيب محفوظ 

والطيب صالـــح إلى أجيال كعبدالرحمن منيف 
وإبراهيم الكوني، حيث يكون الدأب واالشتغال، 
وال يكون التجريب مجرد فكرة يلقي بها الكاتب 
بـــل هو حقيقة متأتية عن التجربة واالشـــتغال 
الحقيقي الذي يعني االختمار الســـليم لألفكار 
عبـــر الزمن وعبـــر المعرفة المنفتحـــة باتجاه 
الكونية في اإلدراك ال مجرد المشي على حواف 
ما يمكن أن يحمله واقعنا الثقافي الذي يعيش 

في القصص معادة التدوير واالستهالك“.
أما الروائية الســـورية لينـــا كيالني فتقول 
“الرواية العربية ال تحتضر لكنها في مآزق، ألن 
كل ما ال يتجدد يذوي. لكن األخطر هو التجريب 
والتجديد حين يكونا غير ناضجين بما يكفي. 
ليس مهما أن تكون بين أيدينا مئات الروايات 
الجديـــدة، بـــل األهـــم أن نعثر مـــن بينها على 
الروايـــة التي تطورت حســـب معايير الخطاب 
الحديث فـــي حضور حقيقـــي، وليس حضورا 
شـــاحبا يكاد ينطفئ بعد وقـــت قصير. ومادام 
النقـــاد والكتـــاب يعترفون بأن مســـارا جديدا 
أصبح يعلـــن عن نفســـه في الروايـــة العربية 

فالبـــد إذن من حركـــة نقد حقيقيـــة تثري هذه 
المسيرة اإلبداعية في فرز حقيقي ال يقوم على 
المجامـــالت، وال األيديولوجيات، وأمام ما بات 

يعرف بالرواية الرائجة في زمن اإلعالنات“.

وتتســـاءل “هل بالضرورة أن تكون الرواية 
الرائجة هـــي الرواية الفائـــزة بمعايير األدب، 
أم أن تصنيفـــات جديـــدة بـــدأ يفرضهـــا جيل 
الشـــباب بما يجعـــل الرواج مقياســـا للجودة، 
وليس العكس، أم أنه اغتراب قسري عن معيار 
نقدي حقيقي؟ أسئلة كثيرة تنتظر إجاباتها من 

محترفي األدب لن يحسمها جواب واحد“. 

األربعاء 2018/08/15 - السنة 41 العدد 11080

نقـــاد يرون أن الخـــوف من التجديد 

الـــذي  المؤقـــت  الـــرواج  ســـينهي 

شـــهدته الرواية العربية، كما أنهى 

رواج الرواية الفرنسية
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فعاليات أدبية وفنية متعددة في مهرجان

 عروس البحر بالمنستير
 تحرير الكتب غير تلفيقها!

} ال شّك في أّن مواقع التواصل االجتماعي 
وّفرت منّصات مهمة يمكن االنطالق 

منها للحصول على متابعة قّراء كثيرين 
والتواصل مع زمالء ومنصات نشر بطريقة 

ما كان يمكن الحلم بها قبل سنوات قليلة 
مضت، وتلك واحدة من الحسنات الكثيرة 
التي ال يمكن تجاهلها وبخاصة مع كّتاب 
في بداية عهدهم بالكتابة؛ غير أّن مواقع 
التواصل ال تخلو من منّغصات كثيرة في 

الوقت ذاته، ولعّل أهم تلك المنغصات 
فيوض الرسائل الخاصة التي لم يجد 

الكثيرون حرجا في إغراقك بها متى شاؤوا 
وبطريقة مجانية ال تستدعي اللجوء إلى 

الرسائل الخاصة، فملؤوا الصناديق بسيل 
من الفيديوهات والتضرعات واألدعية 

والتعميمات الشعبوية.
 تأتيني عبر بريدي الخاص بين الفينة 

واألخرى رسالة من كاتب شاب مبتدئ 
تميزه من صياغة عباراته يطلب اإلجابة 

على قائمة من أسئلة تتراوح بين العشرة 
والعشرين سؤاًال في الغالب وال تدور حول 

محور محدد، ويخبرني أن إجابتي ستنضّم 
إلجابات مجموعة من الكّتاب وتظهر في 
كتاب يعمل ذلك الكاتب على تحريره!. قد 

تختلف الصيغة قليًال بين طلب وآخر لكنها 
ال تخرج عن نمط بين نمطين اثنين: اإلجابة 
عن مجموعة من األسئلة أو الكتابة عن ثيمة 

محددة ومكررة غالبا (مقطع مستعاد من 
سيرتك، من الطفولة، مشاهد من الذاكرة، 

لماذا أكتب؟ الكتب التي أحب، لمن تكتبين؟ 
بمن تأثرِت من الكّتاب؟… الخ).

ثمة خطأ مفاهيمي كبير في أصل مفهوم 
(تحرير) كتاٍب ما: ينبغي بدًءا أن ينهض 
بعبء تحرير أّي كتاب كاتب حّجة وثقة 

يعّد مرجعية معتمدة في تقديم المادة التي 
يتأسس عليها الكتاب الُمحّرر، وأن يتمحور 

الكتاب على مادة ذات قيمة معرفية مهمة 
وغير مسبوقة غالبا، وأن يجتهد محّرر 

الكتاب في توزيع تلك المادة المعرفية على 
محاور محّددة بحسب طبيعة المادة، ومن 
ثّم يتوجه بالكتابة إلى كّتاب معتمدين ُيعّد 
كّل منهم مرجعية في ميدان تخصصه عن 
ذلك المحور المحّدد بذاته، وبعد كّل هذا 

يتوّجب إدامة الصلة بين المحّرر والُكّتاب 
لضبط إيقاع الكتابة وضمان انسيابيتها 

في المسار المطلوب لها، وواضح أّن مثل 
هذا الجهد الذي يبذله الُمحّرر هو جهد 

جّبار ال يقوى على النهوض بأعبائه سوى 
المتمّرس ذي الخبرة الرصينة والسمعة 

الراسخة واأللمعية المعترف بها على 
نطاق واسع.

سيكون مفيدًا في هذا السياق اإلشارة 
إلى مثال تطبيقي عن الكتب العالمية 

المحّررة الممتازة: سلسلة (كتاب كامبردج 
المرجعي Cambridge Companions) في 

شتى الفروع المعرفية وأرى السلسلة مثاًال 
راقيًا لألنموذج الذي تكون عليها الكتب 
المحررة الرصينة؛ إذ يضطلع كّل كتاب 

منها بمهمة تحريره محّرر علم في ميدانه، 
ويساهم في كتابة فصول الكتاب ُكّتاٌب أعالم 

ال يقلون عن المحرر خبرة، وثمة بصمة 
تحريرية مميزة للمحرر وجهٌد مشهوٌد 

يعرفه ويتحّسس تفاصيله ومكنوناته كّل 
من خبر فنون الكتابة بدًءا من كتابة مقدمة 

تمهيدية الئقة ثم تزويد الكتاب بجدول 
كرونولوجي (يختص بالتطورات الزمنية) 
ألهم الوقائع واالنعطافات المفصلية التي 
حصلت في ذلك الفرع المعرفي، وال يخلو 

كتاب من كتب كامبردج المرجعية من فصل 
أو أكثر كتبه المحرر ذاته أو ساهم في 

كتابته مع مؤلف آخر.
الكتابة الجادة شرف يستحقه الكاتب 

الُمجيد مثلما هي مسؤولية ترّتب على 
عاتقه أقسى التبعات؛ أما من ينتظر 

االعتياش السهل على تجميع كتابات 
اآلخرين التي ال رابط بينها تحت أخدوعة 

(تحرير) كتاب (ملفق) يفتقر إلى المنهج 
والسياق الواضح ألطروحة ثقافية محددة؛ 
فعليه أن ال يتوّقع نيل شيء من ذلك الشرف 

الُمرتجى. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

تواصل الفنانة املصرية نشوى مصطفى عرض مسرحية {سيلفي مع املوت} على مسرح ميامي ثقافة

بالقاهرة، وذلك انطالقا من 17 أغسطس الجاري وحتى الـ27 منه.

م مســـاء االثنني بقصـــر رام الله الثقافي، املوســـيقار وامللحن الفلســـطيني تيســـير حداد 
ّ

قد

مجموعة من قصائد الشاعر الراحل محمود درويش مغناة في الذكرى العاشرة لرحيله.

هل غادرت الرواية العربية ربيعها وباتت مهددة بالخريف
[ نقاد وأدباء عرب يقرعون جرس اإلنذار  [ تكرار الثيمات والموضوعات يهدد التجربة الروائية العربية

هل حقًا ســــــتندثر الرواية العربية، كما بدأ بعض النقاد يعلن من وقت آلخر، رغم الرواج 
الكبير الذي أخذت تشــــــهده لدى القراء، ورغم كل ما يبدو من مظاهر االحتفاء الذي بات 
ــــــس األدبي في معارض الكتب املتعاقبة في العواصم العربية، إضافة إلى  يلقاه هذا اجلن
اجلوائز األدبية التي عنيت بالرواية، الســــــيما البوكر العربية. ولكن ما هي األسباب التي 

حدت ببعض النقاد إلى إطالق  مثل هذه األحكام املفاجئة؟

عندما يتوقف التجريب ينتهي األدب (لوحة للفنان بشير كوشجي)

مهرجان عروس البحر بالمنستير.. من المحلية إلى العالمية



محمد الحمامصي
 

} يجمـــع الكتـــاب والمثقفـــون الذيـــن تابعوا 
تجربـــة ســـمير أميـــن الفكرية فـــي االقتصاد 
والسياســـة واالجتماع على عمق هذه التجربة 
وتأثيرها على مستوى العالم الثالث خصوصا، 
ومتابعته الحيثية بالقراءة والتحليل لمختلف 

قضايا المنطقة على نحو مركز.
الكاتـــب عصـــام الزهيري ال ينســـى تعليق 
الراحـــل على ثورة 25 ينايـــر 2011 عندما ذهب 
إلـــى أننا ”كي نســـمي ما جرى ثـــورة ال بد من 
تحقيق ثالثة أشـــياء: العدالة االجتماعية، ولن 
يحدث ذلك إّال بسياســـة اقتصادية مختلفة عّما 
كان سائدا، ثانيا، ديمقراطية حقيقية للمجتمع 
وهذه أكثر مـــن مجرد انتخابـــات، بل دمقرطة 
للعالقـــات االجتماعيـــة فـــي العائلـــة والعمل، 
وثالثا تحقيق اســـتقاللية للوطن في المنظومة 

العالمية“.

وقـــال الزهيـــري هكذا جـــاء تعليقه بعد أن 
وصفهـــا ضاحـــكا بأنهـــا ”أكبر مـــن انتفاضة 
وأقل من ثورة“، ولم يكن الكثيرون مســـتعدين 
لإلنصات إليه فـــي الوقت المبكر الذي قال فيه 
هـــذا الكالم الذي ينضح دقة من الجهة العلمية 
والصرامـــة من الوجهة الفكريـــة، والصدق مع 
النفس واإلخالص مع اآلخرين، وهي الســـمات 
النفيســـة لذهنية المفكر الذي لـــم يكن أقل من 
مفكر عظيم على مســـتوى عطائه النظري الذي 
جعل منـــه واحدا من كبار الدارســـين ألوضاع 
وتطـــورات النظم االقتصادية فـــي العالم، ومن 
أكثـــر نقـــاد الرأســـمالية درايـــة بهـــا وإحاطة 
بقوانينهـــا وآليـــات هيمنتهـــا فـــي الســـاحة 

االقتصادية.
ولـــم يكـــن أمين، مـــن وجهة نظـــر زهيري، 
مكتفيا بنشـــاطه الفكري النظري، ولكنه ساهم 
معرفيـــا في تجـــارب تنموية شـــتى تحت راية 

األمم المتحدة جعلت له تالمذة حول العالم.
وفي نظر زهيري، فإن الســـؤال الذي يسأله 
الكثيـــرون بدهشـــة يتعلق بتالحـــم وتواصل 
التجربة الفكريـــة والعملية للمفكر االقتصادي 
المصري اليســـاري العالمـــي دون انقطاعات 
أو اهتزازات، رغـــم ما تعرضت له انحيازاته 
االشـــتراكية مـــن اختبار في أعقـــاب انهيار 

االتحاد السوفييتي.
وإحـــدى اإلجابـــات المهمـــة عـــن هذا 
الســـؤال هـــي أن صاحـــب كتـــب ”التبادل 
و“ما  الالمتكافئ“  و“التطـــور  الالمتكافئ“ 

و“نقـــد روح العصـــر“  بعـــد الرأســـمالية“ 

وغيرها من اإلســـهامات الفكرية الخّالقة التي 
تواصلـــت عبر ما يقرب من نصف قرن ”لم يكن 
من البداية معجبا بتجربة االتحاد السوفييتي 
وأحد نقادها المهمين، لكن اإلجابة األعمق في 
تصوري قدمتها والدته ذات يوم عندما ســـألها 
أحد أصدقائه عن الوقت الذي أصبح فيه أمين 
يســـاريا؟ وكانت إجابته أنه بدأ منذ السادسة 
عندما رأى طفال يأكل من القمامة فقرر أن يغّير 

المجتمع“.

منظر مدرسة التبعية

الباحـــث والمترجم أشـــرف راضي رأى أن 
الراحل أثر على جيل كامل من دارســـي العلوم 
السياســـية واالقتصاد واالجتمـــاع في مصر، 
من أبرزهم المرحوم أحمد ثابت أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة الذي أعد رسالة 
الدكتـــوراه عـــن نظرية التبعية وأفكار ســـمير 

أمين التنموية.
وارتبط ســـمير بدوائر اليســـار في فرنسا 
وفـــي مصـــر، وقد انتســـب للحزب الشـــيوعي 
الفرنســـي فـــي الخمســـينات وتأثـــر بالزعيم 
الصينـــي ماو تســـي تونغ، وســـاهم مع فوزي 
منصور وحلمي شـــعراوي في بلورة مشـــروع 
معهـــد البحـــوث األفريقية، لكن لـــم يعرف عنه 
أنه أّســـس مدرســـة أو تيارا بحثيا مرتبطا به 
وبتجربته في مصر أو في العالم العربي، رغم 
اهتمامـــه فـــي كتاباته األخيـــرة باألوضاع في 

مصر والعالم العربي.
ويضيـــف راضـــي أن أمين يعـــد أحد أكبر 
منظري االقتصاد السياسي العالمي والتنمية 
في العالم، وعرف في العالم الغربي، ال ســـيما 
العالم الناطق بالفرنســـية، مـــن خالل كتاباته 
النظريـــة قبـــل أن تترجم أعماله إلـــى العربية 
ويذيع صيته كأحد أهم منظري مدرسة التبعية 
في مصر والعالم العربي منذ مطلع السبعينات 
مع صدور الترجمة العربيـــة لكتابيه ”التطور 
الالمتكافئ“ و“التراكم على صعيد عالمي“، عن 
الفرنســـية، علما أنه حصل على الدكتوراه في 
االقتصـــاد من جامعة الســـوربون بباريس في 

العام 1957.
كما احتل مكانة بارزة بين منظري مدرســـة 
التبعيـــة فـــي أميـــركا الالتينيـــة وفـــي بعض 

المحافـــل األكاديميـــة فـــي الغرب إلـــى جانب 
األلماني المولد أندريه جندر فرانك، والبرازيلي 
فرناندو هنريـــك كاردوســـو، وراؤول بربيش، 
والذيـــن اهتمـــوا أساســـا بدراســـة االقتصاد 

السياسي للتنمية والتخلف. 

ثروة معرفية

بـــدوره أكد الباحث مدحت صفوت أن أمين 
خلف ثروة معرفية ثورية في مجالي االقتصاد 
السياسي والنظرية السياســـية، مازالت تؤثر 
في تكوين المناضلين ضد الرأسمالية العالمية 
واإلمبريالية فـــي صورتها المعولمـــة، بيد أن 
من المهم االســـتدراك بأن األحزاب اليســـارية 
العربيـــة لـــم تفد منه علـــى النحـــو المطلوب، 

وكانت طروحاتها مباينة للســـقف السياســـي 
واألســـاس اإلبســـتمولوجي لكتابات أمين، وال 
ينفي هذا أيضا اســـتفادة عدد من األفراد داخل 

المنظمات اليسارية العربية.
واحدا  ويعد كتـــاب ”التطـــور الالمتكافئ“ 
مـــن اإلصـــدارات شـــديدة األهمية التـــي تلقي 
الضوء على بنية التخلـــف والتبعية في بلدان 
العالـــم الثالث، أو األطـــراف كما يحلو لمفكرنا 
أْن ينعتهـــا وهي نظرية مســـتقاة من فالديمير 
لينيـــن وماو تحديدا بشـــكل ينطلـــق من واقع 
المجتمعات المســـتعمرة وشـــبه المستعمرة، 
التـــي أنتجت تطـــورا جديدا بشـــأن مفهومي 

”التخلف والتبعية“.
ويقـــول مدحت صفـــوت ”كان أميـــن مفكرا 
يضـــع القوانيـــن العامة الكبرى التى تشـــترط 
وتطبع بطابعها باقي قوانين التطور الجزئية، 
مطبقا مقولته على نحـــو عملي ’أن تكون 
ماركســـّيا هو أن تكمل عمـــل ماركس“ في 
كتابـــه ’قانـــون القيمـــة المعولمـــة‘، وهو 
بالفعـــل عمل طـــوال حياته على اســـتكمال 
النظرية الماركســـية وتطويرهـــا بعيدا عن 
الماركســـية الميكانيكية، مستهدفا التعامل 
مع معطيات الواقع بأدوات الواقع سياســـيا 
واجتماعيا وثقافيا، غير منطلق من اإلجابات 
المعلبـــة، إنما كانـــت محاوالته لفهـــم الواقع 
نابعـــة من جدل الواقع ذاتـــه والمعرفة، واعيا 
بأن الحركة في الثبات ليست حركة إطالقا، وال 

تنتج سوى الدوار“.

} بغــداد - احتفــــى نــــادي الســــرد التابــــع 
التحــــاد األدبــــاء والكّتاب في العــــراق برواية 
”لمــــاذا تكرهيــــن ريمــــارك؟“، للروائــــي محمد 
علوان جبر، الصــــادرة حديثا عن دار الحكمة 
بلنــــدن، في نــــدوة أقيمت بقاعــــة الجواهري، 
شــــارك فيها النقاد عباس لطيف، علي حســــن 
الفواز، إسماعيل إبراهيم عبد وكاتب الرواية، 
وقدم لها الروائي أســــعد الالمي قائال ”هناك 
مــــن يقول إن الروائي حين يكتب عن ســــيرته 
الذاتيــــة تكون له روايــــة واحدة فقط، حتى لو 
أنجز عددا من الروايات، ألن الرواية السيرية 
يعّبــــر بهــــا عما مر بــــه من أحــــداث وظروف، 
وأكاد أجزم أن مــــن يقرأ رواية ’لماذا تكرهين 
بدقة يجد بين صفحاتها شــــخصية  ريمارك؟‘ 
محمد علوان جبر متخفيا خلف ظل أبطاله“.

وتحدث الناقــــد والروائي عبــــاس لطيف 
مؤكدا أن ســــر تميــــز هذه الروايــــة يكمن في 
كونهــــا بوحا إنســــانيا صادقــــا ومؤثرا، ولم 
يتمركــــز النص حول المضمون والشــــعارات 
والهتاف، بــــل كان الخطاب منســــابا، يعكس 
روح الجمال، عبر استعارة الكثير من ظواهر 
الشــــكل الفني، مما حول الروايــــة إلى وثيقة 

إنسانية وجمالية.
وأضاف لطيف أن الرواية تناولت، أيضا، 
واقعا مأزوما وملتبسا يتماهى في داللته مع 
رواية ”الساعة الخامسة والعشرون“، وتقترن 

هذه اإلحالة مع شفرة العنوان، الذي يتضمن 
االستفزاز والرفض للحرب واالحتالل.

وقال الناقد علي حســــن الفواز إن الرواية 
تنتمــــي إلى ما بعــــد الحداثــــة و“تتعامل مع 
موضوع تاريخي له عالقة بالحرب واالحتالل 
والحرب الطائفية، وكذلك مع المكان باعتباره 

بطال، فقطاع رقم 18 في مدينة الثورة 
(ببغــــداد) له داللة خاصة في أحداث 
األســــماء  وحتى  ومعطياته.  النص 
فــــي الرواية تشــــعر بأنهــــا طبقية 

تعّبر عن ناسها“. 
محمــــد  أن  الفــــواز  وأوضــــح 
علــــوان جبــــر تحدث عــــن الحب، 
وعالقة البطل بالبطلة في بغداد 
البنــــاء  واســــتحدث  وبيــــروت، 
التناوبــــي بين شــــخصية أكرم 
والمؤلف، الذي يكتب هنا إلدانة 
أبطاله،  مع  والتعاطف  الحرب، 

المكان  وتوثيق  بالحب،  والتمســــك 
وجعله بطال أيضا.

وأشار الناقد إســــماعيل إبراهيم عبد إلى 
”أن عمليات الوعي تلعب دورا مشــــّوقا يعادل 
دور األحداث الخارجية أو يفوقها أهمية، كما 
في رواية جبر، فهي رواية نفســــّية جسدانية 
تقــــَدم األحــــداث، ال وفقا لتسلســــلها الزمني، 
بــــل كما تتداعى في ذهن البطــــل أو غيره من 

شــــخصيات الرواية، فهي من بعض جوانبها 
منسجمة مع فرويد في أبرز نظرياته النفسية، 

لكنها لم تكن بالضرورة نتيجة لذلك“.
وتابــــع عبد قائــــال ”يمكن إيجــــاز المهاد 
بموضوعتين هما التأكيد على الثيمة القيمية 
من جانب الوعي، ثم اللعب الزمني بما ُيمّكن 
القائــــل أو الفاعل من إبراز حاالته، 
أو حــــاالت اآلخريــــن وفقا لما 
عليــــه الفكرة فــــي الذهن أوال، 
ثم عند تحولها إلى سلوك، لكن 
مــــن المؤكد أن كل هذا ال يجدي 
نفعا، وال يســــتجلب قّراء ما لم 
تحتفظ الرواية بالفتنة والدهشة 
وغرابة حب االستطالع والمتعة 
حتى  ليتابعها  القــــارئ  وإعجاب 

النهاية“.
أما الروائي محمد علوان جبر، 
فقال ”على خط األفق، بين مساقط 
الضــــوء والماء كانــــت هناك مدينة 
ملونة تشــــرب حياتها من األفق الممتد، ومن 
كل األلــــوان التــــي خلقها اللــــه. مدينة ترابها 
أحمــــر، وال تشــــبه إّال نفســــها. هــــذه المدينة 
احتضنــــت أحــــداث روايتــــي لمــــاذا تكرهين 

ريمارك؟“.
يذكــــر أن الرواية، وهــــي الثانية لمؤلفها، 
تقــــوم علــــى تقنيــــة ”الميتــــا ســــرد“، وتركز 

علــــى ثالث قضايــــا مهمة هي إدانــــة الحرب، 
واالحتــــالل، وتخليد المــــكان، وُتعــــّد بمنزلة 
شــــهادة يقدمهــــا بطلها الرئيــــس ماهر، الذي 
يهرب من وطنه العراق ألنه مطلوب للســــلطة، 
تــــاركا صديــــق دراســــته االبتدائيــــة أكرم في 
بغــــداد، ويصل إلى بيــــروت مكانــــا لإلقامة، 
والعمل فيها مصمما فــــي جريدة، ومن هناك 
يبــــدأ حكايته مثقال بذاكرة مدينته الشــــعبية 
(مدينــــة الثــــورة)، بينما تضيء أختــــه ثريا، 
منذ طفولتــــه، المكان وشــــخصياته بضوئها 

األمومي.
ويتحرك بندول الســــرد فــــي الرواية بين 
أقســــى أشكال العنف الدائر في المكان، وأرق 
شهادة  مشــــاعر الحب بين البشر، كرســــالة– 
ســــردية مشــــوقة ترســــم تجربة شــــخصيات 
قســــوتها،  علــــى  الحــــرب،  أهــــوال  عانــــوا 
لكنها لم تســــلب منهم عواطفهم الشــــخصية 
وأحالمهــــم وطموحاتهــــم الصغيــــرة فــــي أن 
يشبهوا غيرهم من البشــــر: عشاق ممنوعون 
مــــن العشــــق بفعــــل فاعل هــــو الحــــرب. أما 
كإشــــارة  فيهــــا،  فيحــــل  الروايــــة  عنــــوان 
إريــــك  األلمانــــي  الروائــــي  اســــم  عابــــرة، 
ماريــــا ريمــــارك صاحــــب الروايــــات الثــــالث 
الشــــهيرة ”للحب وقت وللحــــرب وقت“ و“كل 
شــــيء هادئ في الجبهــــة الغربية“ و“ليلة في 

لشبونة“.

األربعاء 2018/08/15 - السنة 41 العدد 11080

ثقافة
15

نادي السرد العراقي يحتفي برواية {لماذا تكرهين ريمارك؟}
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دور اللهجات في الفنون 

األدبية الجزائرية
} الجزائر - ُينظم قســـم الّلغة العربية وآدابها 
بكلية اآلداب والّلغـــات والفنون بجامعة أحمد 
بن بلة بوهران (غرب الجزائر) في 27 ســـبتمبر 
القـــادم، ملتقى وطنيا تحـــت عنوان ”الوظائف 
الّلهجية في الفنـــون األدبية الجزائرية: مقاربة 

سوسيو-لسانية“. 
وُيحـــاول الملتقى مقاربـــة العالقة القائمة 
بين اللهجة وهذه الفنون، ســـواء كانت شـــعرا 
أو نثـــرا، وذلـــك انطالقا من وظائفهـــا الداللية 
والتركيبيـــة والتداوليـــة، وكذلـــك البحـــث في 
العالقة الموجودة بين اللُّغة العربية الفصحى 
واللهجـــة، ومـــدى التأثيـــر والتأثـــر بينهمـــا، 
والطرائـــق الممكنـــة واآلليـــات المتاحـــة أمام 
األديب بهـــدف تحقيق الوصول إلـــى المتلّقي، 
إضافة إلى بحث أســـس وقواعد وخصوصيات 
توظيـــف اللهجـــة في الفنـــون األدبيـــة ومدى 

تأثيرها الفني في بناء النصوص األدبية.
وتشـــتمل الفعاليـــة علـــى خمســـة محاور: 
الجزائريـــة،  القصـــة  فـــي  اللهجـــة  توظيـــف 
واســـتعماالت اللهجة في الروايـــة الجزائرية، 
وتوظيف اللهجة في الشـــعر، وتوظيف اللهجة 
في المســـرح والســـينما واألفالم، واللهجة في 

الخطاب المنطوق التعليمي واإلعالمي.

} ال يمكن أن نفصل غطاء الجسد عن 
جدل الرغبة والخضوع، الرغبة في 

الفتنة والخضوع لقواعد األخالق والدين 
والمجتمع والنظم السياسية. والتفكير بأن 

مواجهة الحجاب مسألة نسائية صرف 
اختزال لمعركة تحرر الجسد من قيد 

النظم، وحصره في نطاق تفاقمات مبدأ 
الرغبة. واختصار للسؤال الملغز والممتد 
في حدود شرائع عقائدية وطائفية ربطت 

الشأن الجسدي بالكيان األنثوي.
بناء على هذا االفتراض أجدني، على 

الدوام، منحازا لتمثل تواترات الحجب 
والكشف بوصفها مسارا متعلقا بالكتلة 

الجسدية، بصرف النظر عن الجنس، ومن 
ثم فقد بدا، في لحظات عديدة من تاريخ 

الحضارات، بوصفه قدرا ذكوريا، بقدر ما 
هو نسائي؛ على األقل ألن قرارات تغطية 

الرأس بعمامة أو بطربوش أو بقبعة 
صدرت بشأنها مراسيم وتشريعات، لم 

يصدر ما يوازيها من القرارات السلطوية 
بصدد شكل الحجاب النسائي، فقد ترك 

األمر، في الغالب األعم، للشريعة الدينية، 
ووعي المجتمعات وقدرتها على فهم 

النصوص أو تأويلها أو تخطي ظاهرها، 
على النقيض من غطاء الرأس الذكوري 

الذي ارتبط بمبدأ اإلخضاع والوالء.
قرارات سياسية عديدة رهنت رأس 

الرجل لحجاب ما، بدءا بمرسوم السلطان 
العثماني محمود الثاني تعميم الطربوش 

األحمر وانتهاء بقرار الملك الحسن الثاني 
جعل هذا الطربوش ذاته جزءا من الزي 
الرسمي لرجاالت الدولة المغربية، ولم 

يكن التفكير في الطربوش بوصفه غطاء 
فقط، ولكن بما هو عالمة على انتماء إلى 

مجتمع ومقام وتشريعات لها سلطات 
عاتية، لقد كان بديال لقالنس وصيغ 

عمامات بتفاصيل عديدة بالغة التعقيد، 
وتطويعا للرؤوس للتواؤم مع مبدأ 

التماثل الشكلي، الذي هو قاعدة الطاعة، 
ألم تكن الجيوش وفرق البوليس والدرك 
على مر األزمنة مبتدعة الحجب الذكورية 
المتماثلة من الرأس إلى أخمص القدمين؟

لهذا لم أعتبر يوما إصرار مصطفى 
كمال أتاتورك على إلغاء الطربوش 

واستبداله بالقبعة بوصفه شطحا تحديثيا 
موغال في السطحية، تجلى في نظري من 
حيث هو اختيار جذري في حرب الرموز، 

يماثل في خطورته استبدال الحرف 
العربي بالالتيني، ومنع استخدام اللغات 

األجنبية في أقاليم الجمهورية الفتية. كان 
نزعا للحجاب الثابت وانتقاال لزمن الغطاء 

العابر.
قبل سنوات كتب الروائي المصري 

صنع الله إبراهيم رواية بعنوان ”العمامة 
والقبعة“ تدور أحداثها أواخر القرن 

الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، 
زمن حملة نابوليون بونابارت على مصر، 
استبطن في فصولها ومقاطعها السردية 
صورة المواجهة بين لسانين وذاكرتين 

وسلطتين وجغرافيتين متباعدتين، 
اختصرت المسافة الرمزية بينهما في 

صيغة غطاء الرأس بين الخرقة البيضاء 
التي تلف الجبين والناصية وتهصر 

الدماغ وبين القبعة السهلة النزع 
والمضافة على نحو مؤقت.

حجاب ذكوري

تمـــت، االثنني بالعاصمة املصرية القاهرة، مناقشـــة كتاب {رواية أوالد حارتنا.. ســـيرة الرواية 

املحرمة} للكاتب الصحافي محمد شعير، والصادر عن دار العني للنشر والتوزيع.

صدر حديثا ديوان شـــعر {نزف بريء} للشـــاعر األردني ســـعدالدين شـــاهني، عن دار فضاءات 

ان، واشتمل الديوان على 27 قصيدة من شعر التفعيلة.
ّ
للنشر والتوزيع في عم

المفكر المصري اختار وهو في سن 

السادســـة أن يكون يساريا عندما 

رأى طفال يأكل من القمامة فقرر أن 

يغير المجتمع

 ◄

شرف الدين ماجدولين

ب ج

شرف
كاتب مغربي

سمير أمين المفكر المبشر بعودة اإلشتراكية

[ باحثون عرب: الراحل خلف ثروة معرفية في مجالي االقتصاد السياسي والنظرية السياسية
قدم املفكر املصري الراحل ســــــمير أمني مســــــاهمات فكرية خالقة للفكر العربي من خالل 
قراءاته لتأثيرات االقتصاد العاملي ورؤيته املبكرة النعكاسات الرأسمالية العاملية ومن بعدها 
العوملة، فضال عن متابعاته التحليلية ملا يشهده العالم من حتوالت أبرزها حتليله عن صعود 
الصــــــني كقوة اقتصادية وسياســــــية عاملية، وكذلك ما يشــــــهده الوطــــــن العربي من أحداث 
وتغيرات سياســــــية أو نزاعات عسكرية، حتى أن قراءاته تشكل مدرسة فكرية اقتصادية ال 
تقــــــل أهمية وال تأثيرا عن املــــــدارس الفكرية العاملية، وفي هذا التحقيق نتعرف على البعض 

من جوانب املفكر الذي رحل مساء األحد من خالل انطباعات كتاب وباحثني ومبدعني.

سيرة ملهمة للعقل



محمد يوسف

} تونــس – يعد المهرجان الدولي لفيلم الهواة 
الســـينمائية  التظاهـــرات  بقليبيـــة من أبـــرز 
الشـــبابية التـــي تعنى بســـينما الهـــواة على 
الخارطـــة العربيـــة، خاصـــة مع التنـــوع الذي 
حملته فعاليات دورته الثالثة والثالثين، والتي 
انطلقت مساء األحد 12 أغسطس وتستمر حتى 
الثامن عشـــر من الشهر نفســـه بمدينة قليبية 

التونسية (شرقي تونس العاصمة).
وبلـــغ عـــدد المشـــاركات الســـينمائية في 
فعاليـــات نســـخة هذا العـــام 79 فيلمـــا من 28 
دولـــة، منها 19 فيلما تونســـيا، حيـــث تتوزع 
علـــى مســـابقتين رئيســـتين: مســـابقة األفالم 
الدوليـــة التي تضـــم عضوية لجنـــة تحكيمها 
كال مـــن المخرج اإليطالي أوجينو كابوتشـــيو 
واللبنانيـــة أميمة خليل والمخرجة الفرنســـية 
كلـــود إبرهيموف والممثلة ســـي ســـافاتي من 
ســـاحل العـــاج، ومســـابقة األفـــالم الوطنيـــة 
(التونســـية) وتضم في لجنة تحكيمها كال من 
الفنانين التونسيين ربيع الزموري وسهيرة بن 

عمار وسفيان الرقيق ولسعد الوسالتي.
ووجهت دورة هذا العام تحيتها للســـينما 
الفلســـطينية وخّصصت قســـما من عروضها 
للسينمائيين الفلسطينيين الذين ينشطون في 

الداخل المحتل وبلدان الشتات.
ومـــن هنـــاك افتتـــح المهرجـــان فعاليات 
دورته الـ33 بأحد أبرز اإلنتاجات الســـينمائية 

الفلسطينية للعام الماضي، وهو فيلم ”واجب“ 
آلن مـــاري الجاســـر الـــذي يروي فصـــوال من 
الشـــتات الفلســـطيني بقالب كوميـــدي محلي، 
حيث يروي عودة شـــاب فلسطيني إلى مدينته 
الناصرة ويبدأ مع والـــده رحلة توزيع دعوات 
حفل زفاف، وخالل الرحلة تســـتعرض آن ماري 
الجاســـر تفاصيل مؤلمة، حيث تثار بين أبطال 
الفيلم نقاشـــات جوهرية حول المنفى والبقاء 
بين أجيـــال النكبة. ويعـــرض المهرجان كذلك 
فيلـــم ”غزة غيـــر صالح للعرض“ لعبدالســـالم 

أبوعسكر الذي يصّور مشاهد يومية من مقاومة 
أهالي غزة لالحتالل اإلسرائيلي.

وعرض المهرجان مســـاء الثالثـــاء الفيلم 
القصيـــر ”الببغـــاء“ لألردنييـــن دارين ســـالن 
وأمجـــد الرشـــيد والعمـــل من بطولـــة النجمة 
التونسية هند صبري وأشرف برهوم وياسمين 
بن عمارة، ويحكي قصة عائلة يهودية مشرقية 
تهاجر مـــن تونس إلى مدينـــة حيفا خالل عام 

1948، حيث تحاول بدء حياتها من جديد.
مهرجـــان  فـــي  مؤخـــرا  الفيلـــم  وشـــارك 
كمـــا  الســـينمائي“  فلســـطين  ”شـــيكاغو 
ُعرض فـــي الهيئـــة الملكية األردنيـــة لألفالم، 
وكان الببغـــاء قد فـــاز بجائزة لجنـــة التحكيم 
للفيلم العربي  في مهرجانـــي ”توين ســـيتيز“ 
للســـينما العربية  و“مالمو“  في ”مينيســـوتا“ 
بالســـويد، كمـــا يعتبر أحد المشـــاريع الفائزة 

بدعـــم مؤسســـة ”روبرت بـــوش شـــتيفتونغ“ 
األلمانيـــة ألفضـــل مشـــاريع اإلنتـــاج األلماني 
العربـــي المشـــترك، حيث فاز فـــي مطلع 2015 
بجائزة الفيلم في فئـــة الروائي القصير، وكان 
العرض العالمي األول للفيلم في مسابقة المهر 
القصير ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي 

.2016
هذا ويقيم المهرجان سلسلة من الورشات 
بإشـــراف  الســـيناريو“  منها: ”ورشـــة كتابة 
موســـى توري من السنغال، و“ورشة الصورة 
الفوتوغرافية“ ويشـــرف عليها زكريا الشايبي 
مـــن تونس، و“ورشـــة يديـــات صغـــار“ (أياد 
صغيرة) بمشاركة الجامعة التونسية لنوادي 

السينما.. وغيرها.
وإلى جانب العروض الســـينمائية، ينظم 
المهرجـــان مســـابقة محليـــة فـــي التصويـــر 
والطلبـــة  للهـــواة  مفتوحـــة  الفوتوغرافـــي 
والســـينمائيين الهـــواة، إلـــى جانب معرض 
للصـــور الفوتوغرافيـــة لعدد مـــن المصورين 

التونسيين.
وســـيقام على هامش المهرجان مجموعة 
مـــن الندوات واللقـــاءات الفكرية مـــن أبرزها 
يديرها  ندوة حـــول ”الســـينما حلم الواقـــع“ 
المخرج العراقي قاســـم جلـــول، وندوة أخرى 
بعنوان ”الموســـيقى التصويرية في األفالم“ 
ويديرهـــا هاني الســـيليني من لبنـــان وربيع 

الزموري من تونس.
والمهرجان الدولـــي لفيلم الهواة بقليبية، 
هـــي تظاهـــرة ســـينمائية تنظمهـــا الجامعة 
التونســـية للســـنيمائيين الهـــواة منذ ســـنة 
1964، ويهـــدف إلى التعريف بســـينما الهواة 
وتمكين الشـــباب مـــن خـــوض تجربة عرض 
الفيلم ومناقشته والتبادل الثقافي مع مختلف 

الجنسيات المشاركة في المهرجان.

سارة محمد

} القاهــرة – لـــم تتخيل الفنانـــة دالل أبوآمنة 
وفرقتهـــا الغنائيـــة أنهـــا عنـــد حضورها إلى 
القلعـــة  مهرجـــان  فـــي  للمشـــاركة  القاهـــرة 
للموســـيقى والغنـــاء، الـــذي يمتد مـــن الثاني 
وحتى الـ17 من أغسطس الجاري، أنها ستلقى 
تلك الحفاوة البالغة واالســـتقبال الجماهيري 
الغفير فـــي حفلتها، ردا على مـــا أحاط الفرقة 
قبل قدومها بأنها أول مشـــاركة إسرائيلية في 

محفل فني مصري.
وصنعـــت صحف إســـرائيلية وحســـابات 
على مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي حالة من 
الجدل الواســـع، بعدما حاولت اللعب كعادتها 
على المشـــاعر االســـتفزازية لـــدى المصريين 
المرتعديـــن من التطبيع مع إســـرائيل على أي 
مســـتوى فني أو ثقافي، وزعمـــوا ”أن فرقة يا 
ستي الفلسطينية ممثلة إسرائيل في المهرجان 

المصري“.
ونفت وزارة الثقافة المصرية هذه العالقة، 
بعـــد أن طالتها موجة غضـــب عارمة قائلة في 
بيان لهـــا إنها تعتـــز بالتمثيـــل الدولي األول 
لفلسطين في مهرجان القلعة، والتي تستحضر 
روح العائلـــة الفلســـطينية علـــى يـــد الجدات 
الفلسطينيات المكون منهّن مشروع ”يا ستي“، 
ووصفتهـــّن بأنهـــّن مناضالت بفنهـــّن إلحياء 

التراث الفلسطيني.
ومـــا لـــم تكـــن تتوقعـــه وســـائل اإلعـــالم 
اإلســـرائيلية التي أطلقت شـــائعة ”إسرائيلية 
أبوآمنـــة“، أن تســـهم فـــي إلقاء الضـــوء على 
الفرقـــة البديعـــة وعملهـــا التراثـــي الشـــهير 
لتصبـــح حفلتهـــا الخميس الماضـــي، واحدة 
مـــن أكثر الحفـــالت جماهيرية بعد أن شـــكلت 
حالـــة وجدانية بيـــن الجمهور العاشـــق للفن 
الفلســـطيني والفرقة التي عبـــرت عن نضالها 

بإحياء ذلك التراث الشعبي القديم.
وأفـــرزت الســـنوات الماضيـــة الكثيـــر من 
المطربات الالتي نجحن في الحفاظ على هوية 
التراث الفني الفلسطيني، والتأكيد على الدور 
الحيوي الـــذي يلعبه في مقاومة آالم االحتالل، 

الفلســـطينية والتعبير  وجرى تبنـــي القضية 
عنهـــا بأصـــوات الكثير مـــن الفنانـــات الالئي 
جمعن بين الصالبة والقوة، وكأن هناك جينات 
مكتســـبة من واقع المعايشـــة بجانب المرونة 
والرومانســـية اللتين تجعل لـــكل منهّن تجربة 

مختلفة ومميزة.
مطربـــات  خرجـــت  الحالـــة  هـــذه  ومـــن 
أبرزهـــّن  للعالـــم،  بأصواتهـــّن  فلســـطينيات 
الفنانـــة الراحلة ريم بنـــا التي ظهرت منتصف 
التســـعينات من القرن الماضـــي، تالها ظهور 
الكثير من المطربات الفلســـطينيات، وحاولت 
كل منهـــّن تقديم التراث بشـــكل مختلف، منهن 
سناء موســـى التي تغني التراث بشكل صولو 
منفرد مع اآلالت الموسيقية التي تبرز جماليات 
صوتهـــا، ومنال مرقص التي بدأت مشـــوارها 
الفني بالغناء في األعراس والحارات متمسكة 
بهوية األغنية الفلســـطينية التي شـــاركت من 

خاللها في العديد من المهرجانات الدولية.
وآخر تلك المواهب الفلسطينية حاليا، دالل 
أبوآمنة، ابنة الثالثين عاما، ومشروعها األكثر 
تأثيرا ”يا ســـتي“ لتكتب بـــه عالمة جديدة في 

إحياء التراث الفلسطيني.
مجموعـــة مـــن الجـــدات تخطيـــن العقـــد 
الســـادس، وعددهّن 12 يجلســـن على المسرح 
وراء الفنانة يشـــاركنها الغناء الذي ال يشترط 
أن يكـــون فيه من أصحاب األصـــوات الفخيمة 
مثـــل صاحبتـــه دالل أبوآمنة التـــي اختارتهّن 
كراويـــات للتـــراث معهـــا مـــن خالل عـــدد من 
الحوارات التي تجريها معهّن خالل الحفل في 

شكل يشبه المسرح الغنائي االستعراضي.
ومن بين رواة التراث الالتي شـــاركن دالل 
على المســـرح الباحثة نائلة َلْبس المتخّصصة 

في مجـــال الفلكلور الفلســـطيني، والتي تعمل 
على توثيق الموروث الشعبي، ويحمل اختيار 
دالل هنـــا ذكاًء الفتـــا، ألنهـــا لم تكتـــف بتقديم 
التـــراث الغنائي لوطنها، بـــل دعمته بحكايات 
النســـاء، حيـــث عاصرن القضيـــة، وتم دمجها 
بروايـــات شـــعبية تحيي من خاللهـــا مواريث 

كانت قد انقرض بعضها من الثقافة العربية.
وقدمـــت دالل شـــكل العائلة بيـــن الماضي 
والحاضـــر، وروت كيـــف كان التجمع معا على 
مائـــدة واحـــدة في الوقـــت الذي أفســـدت فيه 
التكنولوجيا الحديثة حياة الكثير من العائالت 
العربية، وأحدثت التشـــرذم، مـــا يلقي بظالله 
على فكرة التقارب بين جميع األقطار في رسالة 

فنية ثقافية.
وينقســـم مشروع ”يا ســـتي“ الذي أّسسته 
دالل أبوآمنـــة، إلـــى شـــقين، األول يتمثـــل في 
تقديم عروض متنوعة من التراث الفلســـطيني 
على المســـرح تســـتعرض من خاللهـــا مراحل 
من تجمعات النســـاء الســـرية قبل النكبة عام 
1948. أما الشـــق الثاني من المشـــروع فيتمثل 
تقوم  في زفة شـــعبية بعنوان ”عرس يا ستي“ 
من خاللها مجموعة من الجدات الفلسطينيات 
بإحياء زفة شـــعبية نموذجية كبيرة في األزقة 
القديمـــة بالمدن الفلســـطينية وتتطّرقن خالله 
للمـــدن المهجرة والتـــي يزيد عددهـــا عن 531 

قرية.
وتكمـــن القيمـــة الحقيقيـــة التـــي تقّدمها 
أبوآمنـــة لهـــذا المشـــروع فـــي الحفـــاظ على 
الروابط بين الفلســـطينيين وتوطيد العالقات 
الثقافيـــة مـــع جيرانهم وأشـــقائهم العرب من 
خالل األصوات النســـوية التي تنقل التراث من 
دولـــة إلى أخرى، وتبقى الرســـالة األهم تعزيز 

فكـــرة االنتمـــاء خصوصا لدى قطـــاع كبير من 
الشباب.

وتـــزداد جماليـــة مشـــروع ”يا ســـتي“ في 
االختـــالف الـــذي تقّدمـــه دالل بيـــن مجموعة 
الجـــّدات الالتـــي تنتميـــن للعديد مـــن القرى 
المختلفـــة في األراضي الفلســـطينية، وهو ما 
يقـــّدم مزيجا متنوعـــا بين موروث الســـيدات 
وحالـــة الدمـــج التـــي تقّدمهـــا مـــن خاللهـــّن 
باســـتحضار مجموعـــة من العازفين الشـــباب 
مع رقصة الدبكة الشـــهيرة، لدعم تقديم تجربة 
موســـيقية مميـــزة على المســـرح تجتمع فيها 

الكثير من العناصر الفنية.
ولم يتوقف نجاح الفرقة عند تنظيم حفالت 
متعددة تجذب المئات، لكـــن بدأت أبوآمنة في 
توسيع مشروعها على نطاق عربي أوسع تحت 
شـــعار ”يا ســـتي الكل“، وتقوم من خالله بضم 
نســـاء من مختلف أنحاء العالم العربي ليقمن 

بنقل موروثهّن وحضاراتهّن.
ووصل عـــدد المتقّدمـــات لهذا المشـــروع 
مـــا يزيـــد عـــن مئـــة ســـيدة بيـــن طبيبـــات 
متقاعـــدات وأخريـــات جذبهّن المشـــروع، ألنه 
ال يلـــزم الجّدات باســـتحضار موهبـــة عظيمة 
لديهّن، وحســـب مـــا تؤكد عليـــه أبوآمنة، فإن 
مشـــروعها يتطلب مشاركة النســـاء صاحبات 

المزاج الفني.
وقـــّررت أبوآمنـــة الذهـــاب إلـــى الجانـــب 
الروحاني الذي ال تختلف عليه المنابر الدينية 
والسياسية، وتعد اآلن لمشروع بعنوان ”نور“ 
تقـــوم مـــن خاللـــه بإطـــالق التـــراث الصوفي 
مـــن الكنائـــس، ولعـــل هـــذا المشـــروع يأتي 
في إطار الرســـائل التي تؤكـــد عليها، وأهمها 

التسامح.

أطلقـــت الفنانـــة العراقية نادين عامر أحدث أغنياتها {ســـكر زيادة}، وهي من كلمات الشـــاعر منوعات

كاظم السعدي وألحان سعدون الشامي الذي شاركها الغناء في مقطع من األغنية.

رحلت صباح الثالثاء املمثلة التونســـية خديجة السويســـي عن ســـن ناهز الـ70 عاما بعد صراع 

طويل مع املرض، والراحلة أرملة املسرحي التونسي الراحل املنصف السويسي.

ألقت الشائعة التي صاحبت فرقة ”يا ستي“ 
ــــــي) الفلســــــطينية، بكونها ممثلة  ــــــا جدت (ي
إلســــــرائيل في مهرجــــــان القلعة املصري، 
ــــــري بالفرقة  ــــــد من االهتمام اجلماهي املزي
ــــــة دالل أبوآمنة واثنتا  ــــــي تقودها الفنان الت
عشــــــرة جّدة إلحياء التراث الفلســــــطيني، 
والتذكير بوطأة االحتالل ومعاناة الشعب 

الذي يعاني حتت االحتالل.

تعددت في السنوات األخيرة الفعاليات السينمائية التي تعنى بإنتاجات الشباب التونسي 
خاصة مع احلضور املتميز الذي حتّققه الســــــينما التونسية في مختلف احملافل الدولية، 
حيث جتتهد الكثير من الفعاليات على دعم ســــــينما الهواة وتطويرها لتأخذ مكانها وتلعب 

دورا هاما في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية جماهيريا.

من قصصا من التراث الفلسطيني في القاهرة
ّ

12 جدة يقد

تونس تعرض {الببغاء} في مهرجانها الدولي لفيلم الهواة

[ شائعة {إسرائيلية دالل أبوآمنة} تخلق زخما جماهيريا في مهرجان مصري

ّ
دالل أبوآمنة تغني {يا ستي}.. وحكاياتهن

أول عرض للفيلم األردني بتونس
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} ليس المقصود من عنوان هذا 
المقال ”نهاية عصر السينما“ نهاية 

الفن السينمائي، فهو مستمر ويتطور 
ويفاجئنا يوما بعد يوم بالجديد المدهش، 
لكن المقصود نهاية عصر مشاهدة األفالم 

في دور العرض السينمائي.
دور السينما تنتهي، وُتهمل ثم 

تحترق، وما هدُم دار سينما فاتن حمامة 
في حي المنيل الشعبي بالقاهرة مؤخرا 
سوى حلقة من سلسلة حلقات ترمي إلى 
التخلص من دور السينما وإقامة أبراج 

سكنية وأسواق تجارية.
وأحدث هذه الحلقات الحريق الذي 

شّب في واحدة من أعرق وأجمل دور 
العرض ليس في مصر فقط، بل في العالم، 

وهي دار سينما ريفولي، وأنا أكتب هذا 
الكالم بعد أن زرت أكثر من ثمانين مدينة 

حول العالم على األقل.
أقيمت سينما ريفولي عام 1948 في 
قلب قاهرة الخديوي إسماعيل صانع 

النهضة المصرية الحديثة، وهي ليست 
ببعيدة عن ميدان األوبرا الشهير الذي 

كان يضم دار األوبرا المصرية التي 
أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1869، 
وقد احترقت دار األوبرا في 28 أكتوبر 

عام 1971، واليوم تحترق سينما ريفولي 
أكبر وأجمل دور العرض المصرية على 

اإلطالق.
بدأ مسلسل إغالق دور العرض 

المصرية منذ بدء تطبيق سياسة االنفتاح 
االقتصادي في منتصف السبعينات، فمع 

التضخم الذي نتج ارتفع سعر األرض، 
وتزايد االعتماد على التملك ال على 

التأجير، أصبح أصحاب دور السينما 
ومّالكها يفضلون هدمها لبناء أبراج 

تجارية وسكنية تدر عليهم دخال كبيرا 
من حصيلة البيع، في حين انخفضت 

عائدات السينما كثيرا مع االنتشار الكبير 
للتلفزيون والفيديو وتوابعه (األسطوانات 

المدمجة واإلنترنت.. إلخ).
وبعد أن كانت مصر لديها 350 دارا 
للعرض في 1957 تدنى عددها تدريجيا 

ليصل إلى أقل من 90، وفي القاهرة 
وحدها أكثر من ثالثين دارا مغلقة ال أحد 
يعرف مصيرها، وقد اختفت دور العرض 

تماما من معظم المحافظات المصرية.
ما حدث أنه أصبحت إدارة وتشغيل 

دار العرض السينمائي وصيانتها شديدة 
الكلفة، مّما أدى إلى إغالقها أو التخلص 
منها وبناء قاعات للعرض في المجمعات 

التجارية بعيدا عن وسط المدينة، وهي 
سمة كانت تميزها وتجعلها نابضة 

بالحياة.
والحال ليس بأفضل منه في بالد 

العرب، ففي المغرب انخفض العدد من 
247 قاعة عام 1985 إلى 31 قاعة فقط 

حاليا، وفي تونس أصبح عدد قاعات 
السينما 12 قاعة منها 10 في العاصمة 

فقط، وكانت الجزائر قد ورثت عن 
الفرنسيين حينما غادروا البالد 450 قاعة 

لم يبق منها سوى أقل القليل، والكثير 
منها مهمل ومغلق ينتظر الهدم.

تختلف ”دار السينما“ عن ”قاعة 
السينما“، فهي مثل المسرح، أي محفل 
ثقافي ذو نمط معماري وجمالي خاص، 

يتمتع بتقاليد معينة في العرض 
والفرجة. وكانت قد جرت مذبحة لمعظم 

دور العرض، بحيث تم تقسيمها إلى 
قاعات ضيقة تضم 50 أو 60 مقعدا، أي 

أنها أصبحت مجرد ”ُعلب“ ضيقة تشبه 
”السينما المنزلية“.

وقد تمت ”ماكدلة السينما“ – نسبة 
للوجبات  إلى محالت ”ماكدونالد“ 

السريعة- فعادة تتجاور هذه المحالت مع 
قاعات السينما داخل ”المول“، وتتعّيش 

القاعات على بيع المرطبات والحلوى 
والمأكوالت والفشار، أي كل ما يساهم في 

تدمير فكرة العرض السينمائي.
وفي مصر ابتكروا بدعة ال وجود لها 
في العالم دون أي اعتراض من ”جماعة 

المثقفين“ الذين بات ال يعنيهم أصال أمر 
السينما، فهم مشغولون بتأليف القصص 

والروايات التي تمتلئ بحكايات الجن 
والعفاريت.

وهذه البدعة هي وقف عرض الفيلم 
في أي لحظة وإتاحة الفرصة لباعة 

المرطبات وغيرها للتحرك بين صفوف 
المقاعد لبيع ما يمكنهم بيعه قبل أن يتم 

استئناف العرض، وهو ما يشبه السياسة 
المتبعة في قنوات التلفزيون، فهي تبدأ 
في عرض فيلم أو مسلسل ما، ولكن ما 
أن يكتمل نزول عناوينه على الشاشة، 
إّال ويتوقف العرض وننتقل إلى فقرة 

لإلعالنات التجارية قد تستمر لمدة 20 
دقيقة، ولله األمر من قبل ومن بعد! 

نهاية عصر السينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

جمالية مشـــروع {يا ســـتي} تكمن 

في االختالف الـــذي تقدمه أبوآمنة 

بين الجدات الالتي تنتمين للعديد 

من القرى الفلسطينية

 ◄



} لنــدن - تراهن شـــركة الند روفر البريطانية 
العريقـــة لصناعـــة الســـيارات علـــى املوديل 
اخلـــاص ســـكاي فيو الـــذي يضم باقـــة من 3 
طرازات، هي راجن روفر إيفوكي وديســـكفري 
وديســـكفري سبورت من أجل استقطاب املزيد 

من الزبائن حول العالم.
ويقـــول املصممون في الشـــركة إن نســـخ 

ســـكاي فيـــو ال تقـــدم ســـقف الزجـــاج 
البانورامي فحسب، ولكن أيضا 

العديد من التجهيزات املفيدة 
مثل باقات بيزنس أو وينتر.

املوديـــالت  وتعتمـــد 
الثالثة على خط التجهيزات 

إلى  باإلضافـــة  أس.أي، 
الطالء امليتالك بالعديد من 
والسقف  املتاحة  األلوان 
الزجاجي البانورامي مع 

حاجب شمس كهربائي.

وتزيد هذه التجهيزات مع طراز راجن روفر 
إيفوكـــي باملزيد مـــن التفاصيل مثـــل الزجاج 
اخللفي املعتم، وهو ما يعطي املوديل شراسة 

ال توصف.

وتقـــدم باقة وينتر وظيفـــة التدفئة للعديد 
من األماكن بالســـيارة، منهـــا الزجاج األمامي 
واملقود، في حـــني تتمتع باقة بيزنس بالعديد 
من التجهيـــزات اإلضافية مثـــل نظام املالحة 
وكاميرا الرجوع إلى اخللف ونظام 
الســـير  حارة  على  احلفـــاظ 
ومســـاعد االنتباه، وكذلك 
نظـــام التعـــرف على 
اإلشـــارات املرورية 

وكشافات الزينون.
ومت جتهيز املوديل 
اخلاص ديسكفري 
سبورت سكاي فيو 
مبقاعد جلدية جزئية 
مع وظيفـــة التدفئة 
والضبط الكهربائي 
وكاميـــرا الرجوع إلى 
بينزنس  وباقـــة  اخللف 

مع كشـــافات الزينون ونظام حتذيـــر الزاوية 
امليتـــة، باإلضافـــة إلـــى مكيف الهـــواء ثنائي 

املناطق، ونظام صوتي فائق.
ويتوفـــر هذا املوديل مقابل حوالي 48 ألف 
يورو، وذلك بالنســـبة ملوديل الدفـــع الرباعي 

املعتمد على محرك الديزل بقوة 150 حصانا.
وتكتمل هذه الثالثية بســـيارة ديسكفري، 
حيـــث تعتمد نســـخة ســـكاي فيـــو منها على 
محرك ديزل ســـعة 2.0 لتر وبقوة 240 حصانا، 
مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لنقل 

القوة إلى عجالت الدفع األربع.
وميتاز هـــذا املوديل بكشـــافات أل.أي.دي 
وزجاج معتـــم ومقاعد جلدية قابلـــة للتعديل 
بآليـــة كهربائية ونظام حتذيـــر الزاوية امليتة 
ومســـاعد االنتبـــاه، مع باقة وينتر املشـــتملة 
على وظيفـــة التدفئة لكل من املقـــود واملقاعد 
والزجـــاج األمامي. وتتوفر هذه النســـخة في 

األسواق مقابل 65.6 ألف يورو.

} لنــدن - بـــدأت أمـــازون فـــي غـــزو عالـــم 
الســـيارات ودمـــج املســـاعد الرقمي أليســـكا 
بأنظمـــة االســـتعمال والترفيه فـــي املركبات 
بعـــد أن اقتحمت الشـــركة األميركية العمالقة 
املتخصصـــة في التكنولوجيا غرف املعيشـــة 
للكثير مـــن الناس حـــول العالم مبســـاعدها 

الرقمي الشهير.
وُيرجح أن مثل هذه املســـاعدات الرقمية، 
التـــي تســـتجيب لألوامر الصوتية، ســـتحل 
محل لوحات املفاتيح والشاشـــات التي تعمل 
باللمس كوســـيلة أساسية لتفاعل املستهلكني 
مع األجهزة، وســـتكون هـــذه الوظيفة متاحة 
للسائقني داخل مقصورة السيارة وفي جميع 

املوديالت احلديثة.
وقدمـــت أمازون مؤخـــرا مجموعة تطوير 
البرامـــج أس.دي.كـــي من أجل دمـــج تطبيق 
أليكســـا في أنظمـــة املعلومـــات والترفيه في 
الســـيارات، وهو ما قد يوجد حالة جديدة من 
املنافسة مع شـــركات التكنولوجيا األميركية 
التي سبقتها إلى هذا املجال الواعد، وأبرزها 

غوغل وأبل.
وتتوفـــر مجموعة أليكســـا أوتو أس.دي.
كـــي للمطورين املهتمني بهـــذا املوضوع على 
منصة غيتهاب، وهي تتضمن مكتبة الوظائف 
املكتوبـــة بلغة ســـي++ وكذلـــك مكونات جافا 
لتشـــغيل املدخالت الصوتية وإنشاء االتصال 

مع املساعد الرقمي أليكسا.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، توفـــر املجموعة 
تطبيقـــات منوذجية وســـكربت ومســـتندات، 

كما تدعم نظام تشـــغيل غوغل أندرويد ونظام 
التشغيل في الزمن احلقيقي كيو.إن.إكس.

وتتيـــح العديـــد من شـــركات الســـيارات 
العامليـــة، مثل فـــورد ولينكولـــن األميركيتني 
اليابانيـــة،  وتويوتـــا  اإلســـبانية  وســـيات 
للمســـتخدمني حاليـــا إمكانية دمج املســـاعد 

الرقمي أمازون أليكسا في بعض موديالتها.
ولكن يحتاج أصحاب السيارات إلى تثبيت 
تطبيـــق إضافي على هاتف آيفـــون أو أجهزة 
أندرويد، وبعـــد ذلك يتم اقتران الهاتف الذكي 
بنظام املعلومات والترفيه في الســـيارة، ومن 
الواضح أن مجموعة تطوير البرامج أليكســـا 
أوتـــو أس.دي.كي تهـــدف إلى دمج املســـاعد 

الرقمي في نظام السيارة بشكل أعمق.
وفضـــال عن كل ما ســـبق، تتوفـــر وظيفة 
أليكســـا ســـكيلز لـــدى العديـــد من شـــركات 
الســـيارات األخـــرى، مثـــل مرســـيدس وبي.

أم.دبليو األملانيتني ونيسان اليابانية وسكودا 
التشيكية، حيث تقوم هذه الوظيفة باستدعاء 
الكثيـــر مـــن املعلومات عـــن الســـيارة، إال أن 

املساعد الرقمي أليكسا نفسه ال يكون متوفرا 
بالسيارة.

ويشـــهد عالم صناعة الســـيارات تطّورات 
تكنولوجية متســـارعة، إذ ستصبح الشاشات 
اللمسية والتحكم باإلمياءات واألزرار العادية 
قريبا جزءا من املاضي، نظرا إلى أن ســـيارات 
املستقبل ســـتعتمد على جيل جديد من أنظمة 

التحكم الصوتي الذكية.
ويعتقد خبراء أن اعتماد أليكســـا من قبل 
شـــركات رائدة فـــي صناعة الســـيارات رمبا 
يتسبب في والدة مشـــكلة حقيقية بني أمازون 
وغوغـــل اللتـــني تتســـابقان لتقـــدم كل منهما 
مســـاعدها الرقمي ألكبر عدد ممكن من الناس، 
كمـــا أنه قد يجر شـــركة أبـــل املتخصصة في 
صناعة الهواتف الذكيـــة لتكون طرفا في هذا 

الصراع.
ويقـــول جـــان داوســـون، احمللل بشـــركة 
األبحاث ”جاكدو ريســـترتش“، إنه بالنظر إلى 
كون التحول ما زال فـــي املراحل األولى، فإنه 
يجـــب على غوغـــل أن تؤســـس حلضور قوي 

بســـرعة، خاصة على أجهزة أندرويد، للحفاظ 
على هيمنتها في سوق البحث على اإلنترنت.

وأوضـــح أن أهمية الصـــوت تتزايد، فإن 
أصبح شيء آخر غير املساعد الرقمي اخلاص 
بغوغل هو أكثر الواجهات الصوتية شـــيوعا 
على السيارات املزودة بنظام أندرويد فإن ذلك 
ســـيعني خســـارة غوغل في مـــا يتعلق بجمع 
البيانات وتدريب ذكائها االصطناعي والقدرة 
في نهاية املطاف على دفع عائدات اإلعالنات.

وظهر املســـاعد الرقمي أليكســـا ألول مرة 
علـــى مكبـــر الصـــوت املنزلي ”إيكو“ لشـــركة 
أمازون، ثم ســـارع عمالق التجارة اإللكترونية 
إلـــى عقد حتالفـــات مع مجموعة واســـعة من 
شـــركات صناعة العتاد والبرمجيات العتماد 

أليكسا.
وملواجهـــة ذلـــك التهديـــد، أطلقـــت غوغل 
مساعدا رقميا خاصا بها على هواتفها الذكية 
بكســـل، كما طرحته في مكبرات صوت منزلية 
ذكية منافســـة حتمل اســـم ”هـــوم“، وال يزال 

متاحا فقط على تلك األجهزة.
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أزاحت شركة ميالن أوتوموتيف النمساوية الستار عن أيقونتها ميالن ريد الجديدة التي تنتمي إلى فئة {هايبر كار} الخارقة بفضل محرك ثماني 
األسطوانات سعة 6.2 لتر يزأر بقوة 1325 حصانا، وسيكون إنتاجها مقتصرا على 99 نسخة بسعر مليوني دوالر للسيارة.

مضمار صناعة السيارات يحتضن ألد أعداء غوغل وأبل
 [ شركة أمازون تقتحم عالم المركبات الذكية بمساعدها الرقمي {أليكسا أوتو}

ــــــا أمازون معظم  فاجأ عمالق التكنولوجي
املتابعني واملهتمني باالبتكار في شــــــركات 
صناعة الســــــيارات مؤخرا عندما كشــــــف 
عن خططــــــه القتحام عالم الســــــيارات من 
خالل املســــــاعد الرقمي املتطور ”أليكســــــا 
ــــــراء أحد  ــــــره بعض اخلب ــــــو“، ما اعتب أوت
ــــــي تتلقاهــــــا كل من  ــــــار الت أســــــوأ األخب
ــــــني تعمــــــالن بجهد منذ  غوغــــــل وأبل اللت
سنوات النتزاع حصة في سوق آخذة في 

النمو بسرعة.

} طوكيــو - ســـتتوج شـــركة لكزس اليابانية 
مســـيرتها فـــي صناعـــة الســـيارات الفاخرة 
بنســـخة كوبيه خاصـــة قد تديـــر األعناق لها 
عند إزاحة الستار عنها خالل فعاليات معرض 
باريس الدولي للسيارات المقرر مطلع أكتوبر 

المقبل.
وكان أول ظهـــور لهذه الســـيارة الشـــهر 
الماضـــي، فقد شـــوهدت أثنـــاء اختبارها في 
ألمانيـــا وتم تداول صـــور حصرية في العديد 
من المواقع المختصة بالســـيارات، فضال عن 

مواقع التواصل االجتماعي.
وســـتقدم الشـــركة في جناحها بالمعرض 
الـــذي  الموديـــل الخـــاص ”يالـــو إيديشـــن“ 
يعتبـــر من أقـــوى موديالتها أل.ســـي كوبيه، 
ومن التســـمية يمكـــن أن يستشـــف الجمهور 
أن الســـيارة تتميـــز باللـــون األصفـــر للهيكل 

الخارجي.
وحظـــي الموديـــل بباقة مـــن التجهيزات 
الموسعة، فضال عن الجنوط الكبيرة الرياضية 
قيـــاس 21 بوصـــة خفيفـــة الوزن، والســـقف 
المصنوع مـــن البالســـتيك المقـــوى بألياف 

الكربون، وسبويلر خلفي قابل للتمديد.

ومـــا يالحـــظ أن الســـيارة تـــم تزويدهـــا 
بفتحات تهوية ضخمـــة موجودة في الصدام 
األمامي، باإلضافـــة إلى حصولها على رفارف 
أمامية أعرض ومكابـــح رياضية عالية األداء 
وبالطبع نظام العادم المتوفر في شـــقيقاتها 

جي.أس أف وآر.سي أف.
وتـــزدان المقصـــورة الداخليـــة بكســـوة 
المقاعـــد باللـــون األبيض مع خيـــوط حياكة 
متباينة اللون األصفر، وفرش ألكانترا باللون 
األصفـــر في كســـوة األبواب من أجل لمســـة 

متفردة.
التابعة  الشـــركة  وأشـــارت 

لمجموعـــة تويوتـــا إلى أن 
المقاعـــد األماميـــة قابلـــة 

للتعديل كهربائيا، كما تعتمد 
السيارة على شاشة هيد-آب، 
والتي  بيرفورمونس،  وباقـــة 
تشـــمل علـــى قفـــل تفاضلـــي 
وتوجيه نظام الدفع الرباعي.

وعلـــى صعيد الدفـــع يتوفر 
مـــن الســـيارة النســـخة المعتمدة 
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كيلوواط/477 حصانا، أو نســـخة نظام الدفع 
الهجين 500 بقوة 264 كيلوواط/359 حصانا.

ويؤكد عشـــاق هـــذه العالمة أن النســـخة 
الكوبيـــه الجديـــدة تعطـــي مفهومـــا عصريا 
للقيادة على الطرقات، خاصة وأن لكزس لديها 
تقاليد في هذا المضمار بعد أن حصل موديل 

2018 على لقب أفضل سيارة في بريطانيا.

وبعد بضعة أشهر من فوزها بلقب أفضل 
شـــركة مصنعة في اســـتبيان رضـــا العمالء 
”أوتو اكســـبرس 2018 درايفر باور“، استمرت 
لكزس في تحديد مكانتها بين عمالقة صناعة 
السيارات مع اإلعالن عن فوز سيارتها أل.سي 
كوبيه الفاخرة بجائزة الكوبيه المرموقة لهذا 

العام.
التصاميـــم  إن  المختصـــون  ويقـــول 
العصرية والموديالت ذات األداء 
العالي التي أصدرتها 

لكـــزس في األعوام القليلة الماضية اســـتهلت 
فصال جديدا للماركة يبدأ اآلن بوصول لكزس 

أل.سي كوبيه الرائدة في األداء.
وقد قـــام مالكو ســـيارات لكـــزس بالفعل 
بتقييم هذه العالمة بشكل كبير لتحتل المرتبة 
األولى في الجـــودة الداخليـــة والراحة وقوة 

الهيكل. 
ولكن للفـــوز بهذه الجائـــزة كان العنصر 
العاطفـــي األكبر هو أن تحظى أل.ســـي بثناء 

خاص من قبل الجمهور.
واســـتطاعت هـــذه النســـخة المذهلـــة أن 
توصل رسالة مفادها أن لكزس هي واحدة 
من العالمات التجارية األكثر عراقة 
وأن المســـؤولين فـــي الشـــركة 
يريدون  مســـتقبلية  رؤية  لديهم 
بلوغها خالل الســـنوات القليلة 

المقبلة.
ومن المقرر أن تطرح لكزس 
الموديـــل الخاص ســـي.أل في 
األســـواق العالمية خالل فصل 
الخريـــف القادم، غيـــر أنها لم 

تكشف بعد عن السعر.

الند روفر تطرح طرازات متنوعة من أيقونتها سكاي فيو

لكزس تتوج مسيرتها الناجحة بنسخة كوبيه مذهلة

17

للقيادة الحديثة متعة أخرى

أمازون قدمت مجموعة 
أس.دي.كي لدمج ألكيسا 

في أنظمة المعلومات 
والترفيه في السيارات

متفرقات

} هنـــاك الكثير مـــن الوظائـــف واألنظمة 
المســـاعدة ترتبـــط بمصابيـــح الكنتـــرول 
الملونة فـــي مقصورة القيادة، وتتم إضاءة 
هذه المصابيح في حال حدوث مشكالت أو 

أعطال.
وعادة مـــا تشـــير مصابيـــح الكنترول 
الحمراء إلى أنه يتعين على قائد الســـيارة 
التوقف على الفور، ويحدث ذلك مثال عندما 
يكون مستوى زيت المحرك منخفضا للغاية 
أو قـــد يكون إشـــارة إلى ميـــاه التبريد في 

السيارة.
ورغم تحرير مكبح اليد فقد تظهر عالمة 
تعجب داخل دائرة حمـــراء، وهذا يعني أن 
هنـــاك خطأ في المكابـــح. وفي حال إضاءة 
مصابيح الكنترول باللـــون البرتقالي، فإن 

األمر ال يتطلب التوقف على الفور.

} تظهر أهمية مكيف الســـيارة مع ارتفاع 
درجـــات الحرارة خـــالل الصيف، ومن أجل 
الحصول على أفضل كفـــاءة ممكنة لمكيف 
الهواء ينصـــح الخبراء قائدي الســـيارات 
بتصريـــف الســـخونة مـــن الســـيارة قبل 
قيادتها وتشـــغيل مكيف الهـــواء، وذلك من 
خالل فتـــح جميع أبـــواب الســـيارة وباب 

المؤخرة لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
وبعد االنطالق بالســـيارة يجب أن تظل 
النوافذ مفتوحة خـــالل الدقائق األولى من 
السير، ثم يتم غلقها وتشغيل مكيف الهواء 
وضبطـــه علـــى أقل درجـــة حـــرارة لتبريد 
المقصورة بســـرعة، مع ضبط طريقة تدوير 
الهواء وضبط المروحة حتى يتم الوصول 

إلى درجة الحرارة المرغوبة.
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} تعـــد األضواء التحذيرية من أهم عناصر 
الســـالمة المرورية، ويؤكد المختصون أن 
هذه األضواء بالســـيارة ُتستخدم في بعض 
مواقف القيادة لتحذير مستخدمي الطريق 

اآلخرين من الخطر.
فعلـــى ســـبيل المثـــال يجـــب تشـــغيل 
األضـــواء التحذيريـــة علـــى الفـــور عندما 
تتوقف السيارة في طريق متعدد الحارات، 
وال يمكـــن مالحظتهـــا من قبل مســـتخدمي 
الطريق اآلخريـــن كعائق ثابـــت في الوقت 
المناســـب. وأثناء عملية الَقطر يتعين على 
كال المركبتين تشغيل األضواء التحذيرية.

كما يجب تشـــغيل األضـــواء التحذيرية 
عندما تشكل السيارة خطرا، كما هو الحال 
عند االقتراب مـــن تكدس مروري أو القيادة 

بسرعات بطيئة على الطرق السريعة.



} نيويــورك – باتت ملّفـــات البّث الصوتي أو 
ما يعـــرف بالبودكاســـت ذات قيمة اقتصادية 
هامة، بعد أن انتشرت بشكل واسع وأصبحت 
شائعة االســـتخدام في الواليات املتحدة وتدّر 
مئات ماليـــني الدوالرات مـــن العائدات، األمر 
الذي لم يكن متوقعا قبل ثالث ســـنوات، إال أن 
هذه هي البداية فقط وســـط توقعات بازدهار 

سوق البودكاست.
اســـتحدثت هـــذه التقنيـــة قبـــل 15 عاما، 
وامللـــف الصوتي عبـــارة عن برنامـــج إذاعي 
ينتجه أشخاص عاديون أو مؤسسات ويطرح 
موضوعـــات متعـــددة وهـــو مســـجل ومتاح 
علـــى اإلنترنت في سلســـلة حلقـــات، وميكن 
للمستخدمني االشتراك فيه وحتميل احللقات 
اجلديـــدة تلقائيـــا عنـــد صدورهـــا، مبجـــرد 

االتصال باإلنترنت.
وُتستخدم التقنية اليوم من قبل 124 مليون 
أميركي، من بينهم 73 مليون مستخدم شهريا، 
بحســـب ما أظهرت دراسة ملجموعة ”إديسون 

ريسرتش“.

ويقـــول مات ليبر أحد مؤسســـي ”غيملت 
ميديا“ التي تعّد من الشـــركات البارزة في هذا 
املجـــال في الواليات املتحـــدة ”هؤالء الذين ال 
يستمعون إلى البودكاست هم أشبه مبن فاته 

قطار احلداثة“.
باإلضافة إلـــى األعداد اآلخذة في االزدياد، 
قد يطمع أّي معلن باجتذاب مســـتخدمي هذه 
البرامـــج، فهـــؤالء هم أكثر شـــبابا وحتصيال 
للشـــهادات اجلامعيـــة وبينهـــم الكثيـــر مـــن 
النســـاء، خالفا ملســـتمعي احملطـــات اإلذاعية 
الذيـــن تخّطوا اخلامســـة والثالثني من العمر 

في مجملهم. ويلفت نيل كاروث املســـؤول عن 
البودكاســـت في اإلذاعـــة الوطنية العامة (أن.
بـــي.آر) إلى أن ”جمهور البودكاســـت حريص 
جّدا علـــى عاداته هذه، فهو الذي يختار طوعا 

االستماع إلى شيء ما“.
لـــذا، فهو يثيـــر مطامع املعلنـــني، عل حّد 
قـــول كاروث الذي تتخّطى إذاعته منافســـيها 
بأشـــواط مع 17 مليون مســـتمع شـــهريا، في 
مقابـــل 5 ماليني ألقرب منافســـيها من القطاع 

اخلاص.
ويكمن سّر هذا النجاح في قراءة اإلعالنات 
عبر األثير، من قبل املقّدمني أنفسهم في أغلب 
األحيان، خالل تسجيل البرنامج، ما يعّد أكثر 

فعالية من احلمالت اإلعالنية التقليدية.
لكن، فـــي العـــام 2016، لم تكـــن العائدات 
التي تدّرها اإلعالنات في ملّفات البودكاســـت 
تتخّطى 169 مليون دوالر، بحســـب الدراســـة 
الســـنوية لـ”برايس ووتر هاوس كوبرز“ (بي.

دبليو.سي) ومكتب ”آي.إي.بي“.
”بـــي.آي.إي/ ملجموعـــة  دراســـة  ووفـــق 
فإنه خالل العام عينـــه، بلغت قيمة  كيســـلي“ 
العائـــدات اإلعالنيـــة فـــي احملطـــات اإلذاعية 

التقليدية 14 مليار دوالر.
ويقول أريك دين املدير التنفيذي لـ”ميدرول 
ميديا“ الذي يتوّلى خصوصا البحث عن سبل 
لدّر املال من البودكاست ”قبل سنوات، لم يكن 
رقـــم األعمال يتـــالءم مع ازدياد شـــعبية هذه 
التقنيـــة وعدد مســـتخدميها. لكننـــا في طور 

التعويض“.
العائـــدات  تضاعفـــت   ،2017 العـــام  فـــي 
اإلعالنيـــة تقريبا لتصل إلى 313 مليون دوالر، 
”بي.دبليو.ســـي/آي.إي.بي“  دراســـة  ووفـــق 
فإنها تتوّقع اســـتمرار النمّو على هذا املنوال 

بحلول 2020.
ويؤّكد ديـــن ”بدأنا نســـّجل عائدات أعلى 

بكثير من العالمات التقليدية“.
برامـــج  هـــي  فكثيـــرة  ديـــن  وبحســـب 
البودكاســـت اليوم التي تدّر رقم أعمال سنويا 
يتخّطى مليون دوالر، كما أن مئات البرامج من 

هـــذا النوع حتقق عائدات تراوح بني 500 ألف 
ومليون دوالر.

وخالفا لـ”يوتيوب“ حيث من املمكن لالعب 
صغير جني األرباح مـــن املنّصة، حيث يترّكز 
قطاع البودكاســـت على حوالـــي ألفي برنامج 
تقريبا، في حني أن عائدات بنحو 500 ألف هي 
شبه معدومة. ويعّول معّدو البودكاست راهنا 
على اإلعالنات ال غير لدّر األرباح ألّن املنّصتني 
األكثـــر اســـتخداما، ”أبـــل“ و“أندرويد“، هما 

مجانيتان.
لكـــن البعض يرى مســـتقبل هـــذه التقنية 
فـــي اخلدمـــات املدفوعـــة األجـــر، علـــى غرار 
منصة ”ستيتشـــر“ التابعـــة للمجموعة عينها 

مثـــل ”ميـــدرول“ والتي توّفر عرضـــا متايزيا 
(برمييوم) في مقابل 4.99 دوالرات في الشـــهر 

الواحد.
وقد أنفقت ”ســـبوتيفاي“ األولى عامليا في 
مجال البّث التدفقي، مليون دوالر مؤخرا على 
بودكاســـت من إعداد املمثلـــة األميركية إميي 
شـــومر. ومن املناهج األخـــرى التي قد جتدي 
نفعا ذلك املعتمد في ”كاســـتبوكس“ مع تقدمي 
عرض مجاني تفرض معه رســـوم عند تخّطي 

عدد معّني من عمليات التحميل.
شـــركة تابعة لها  وقـــد أطلقت ”غيملـــت“ 
حتت اســـم ”غيملـــت كرييتف“ تتوّلـــى إعداد 
البودكاســـت للماركات، وذلك في مســـعى إلى 

تنويـــع مصادر الدخل. كما أنشـــأت املجموعة 
التـــي أبصـــرت النـــور قبـــل أربـــع ســـنوات 
فـــي نيويـــورك ”غيملـــت بيكتشـــرز“ لتحويل 
برامج البودكاســـت إلى أعمال ســـينمائية أو 

تلفزيونية. 
وقد ُأعّد أّول مسلســـل هـــو ”أليكس، إنك“ 
في الربيع حلساب قناة ”إي.بي.سي“، في حني 
ســـيطلق عمل من بطولة جوليا روبرتس على 

”أمازون“ في نوفمبر. 
وتقنية بودكاســـت التي ازدهرت بدفع من 
رواج الهواتف الذكية تســـمح مبواكبة التغّير 
احلاصل في استخدامات التكنولوجيا. ويقول 

مات ليبر إن ”هذا النمّو هو أّول الغيث“.
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ميديا
 األرباح  [ {سبوتيفاي} أنفقت مليون دوالر على بودكاست إليمي شومر

ّ
و البودكاست يراهنون على اإلعالنات ال غير لدر

ّ
[ معد

البودكاست بديل متطور عن اإلذاعة يستحوذ على الشباب ويغري المعلنين

ــــــة األخيرة فقط القت  ــــــذ 15 عاما، إال أنها في اآلون رغم اســــــتخدام تقنية البودكاســــــت من
انتشارا واسعا واستحوذت على اهتمام شريحة واسعة من اجلمهور الذي لم يعد معنيا 
باإلذاعة التقليدية، وهو اجليل األكثر شــــــبابا وحتصيال للشــــــهادات اجلامعية ومن ضمنه 

الكثير من النساء، وهذا هو اجلمهور الذي يبحث عنه املعلنون.

ســـر نجـــاح تقنيـــة البودكاســـت في 

استقطاب املعلنني يكمن في قراءة 

اإلعالنات عبر األثير من قبل مقدمي 

البرامج أنفسهم

◄

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن {خطأ إداريا} وراء استجواب الصحافي األميركي بيتر بينارت. وروى بينارت في 

مقالة نشرها في صحيفة {ذي فوروارد} األميركية، كيف تعرض لالستجواب عن آرائه السياسية، من قبل جهاز األمن الداخلي 

اإلسرائيلي (الشاباك)، بعيد وصوله إلى مطار بن غوريون.

من ال يستمع إلى البودكاست أشبه بمن فاته قطار الحداثة
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الصحافيـــة  املقـــاالت  توجـــت   – الربــاط   {
واألعمـــال الســـمعية البصريـــة الفائـــزة في 
الدورة األولى للجائـــزة الوطنية للصحافيني 
الشباب، التي تنظمها وزارة الثقافة واالتصال 
املغربية، بشـــراكة مع رابطة نبراس الشـــباب 

لإلعالم والثقافة.
وتهدف هذه املســـابقة إلى تسليط الضوء 
والروبورتاجات  والتحقيقـــات  املقـــاالت  على 
التي تفوقت فـــي معاجلتها وحتليلها ملختلف 
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وقـــال محمـــد األعـــرج وزير االتصـــال إن 
الدورة األولى من اجلائزة الوطنية للصحافيني 
الشـــباب متيزت بتنوع املواضيـــع واحملاور، 
مشـــيرا إلى أن الوزارة تولـــي اهتماما خاصا 
للصحافيـــني الشباب، وهم في صلب خططها 

الراهنة واالستراتيجيات املستقبلية للقطاع.
وأكد على مســـاهمة الصحافيني الشـــباب 
وانضمامهـــم التـــام إلـــى املســـار التنمـــوي 
للمنظومـــة اإلعالميـــة، جتســـيدا ملـــا ينـــص 
عليه الدســـتور، الذي يشـــجع على مشـــاركة 
الشـــباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية وسياســـة البالد وتيســـير ولوجهم 
للثقافـــة والتكنولوجيـــا، مع توفيـــر الظروف 

املواتية إلبـــراز طاقاتهم اإلبداعية في كل هذه 
املجاالت. وأضاف األعرج أن الوزارة مستعدة 
لدعـــم تكويـــن الشـــباب مـــن خالل سلســـلة 
مـــن البرامج املواكبـــة للتطور الذي تشـــهده 
مجاالت االتصال واإلعالم الســـمعي البصري 
على املســـتوى الدولي، بهدف حتســـني نسق 
التدريب ومالءمته مع متغيرات ســـوق العمل 
وتعزيز البحث العلمي األكادميي في املجاالت 

ذات الصلة.
من جانبه، قال خالد حلياني، رئيس رابطة 
نبراس الشـــباب لإلعـــالم والثقافـــة، إن هذه 
املبـــادرة تهدف إلى اإلشـــادة باجلهـــود التي 
يبذلها الشـــباب في مجال الصحافة، من خالل 
تشجيعهم وحتفيزهم على االنضمام أكثر في 
تطويـــر اإلعالم على املســـتوى الوطني. ونوه 
والروبورتاجات  الصحافية  املقاالت  مبستوى 

املختارة.
وأشار إلى أنه قد متت مشاركة أكثر من 80 

ترشيحا للجائزة.
وضمت جلنة التحكيم التي ترأسها السيد 
محمد مماد املدير املركزي للقنوات األمازيغية 
مجموعة من املختصني واملهنيني في الصحافة 

واإلعالم واألكادمييني.

} اخلرطوم – اعتبر رئيس املنظمة السودانية 
للحريـــات الصحافية، النجيـــب قمرالدين، أن 
انتهاكات حرية الصحافة في السودان إدارية، 
قائال إن الســـودان لم يســـجل حـــاالت قتل أو 
اختطـــاف صحافيني خالل الســـنوات الســـت 

املاضية.
وقالـــت املنظمة في تقريرها الســـنوي عن 
أوضـــاع احلريـــات الصحافية في الســـودان 
والعالـــم للعام 2017 الذي مت عرضه في مؤمتر 
صحافي االثنني، إن العالم قد شـــهد مقتل 111 
صحافيـــا في 20 دولة فضـــال عن احتجاز 407 
صحافيني، إلى جانب إصابة 112 بجراح أثناء 

أداء واجبهم الصحافي.
وأوضح التقرير أن الســـودان لم يســـجل 
خـــالل الســـت ســـنوات األخيـــرة أي حوادث 
قتـــل أو اختطـــاف للصحافيـــني بالرغـــم من 
الصراع املسلح الذي تشـــهده بعض األقاليم، 
وقال قمرالدين، إن التقرير الســـنوي ألوضاع 
احلريـــات الصحافية فـــي الســـودان والعالم 

يحتـــوي علـــى رصـــد دقيـــق لكافـــة أوضاع 
احلريات الصحافية ومقارنة تلك احلريات في 

العالم والسودان.
وأضاف أن انتهاكات احلريات الصحافية 
متت فـــي دول كبرى وبأرقـــام كبيرة ومخيفة. 
وأشـــار إلى أن انتهـــاكات حرية الصحافة في 
السودان إدارية وهي ليست حادة، مقارنة مبا 
يحـــدث من انتهاك حلريـــة الصحافة وتعطيل 

عمل الصحافيني في العالم.
لكنه دعـــا إلـــى تطبيق املـــادة 19 حلقوق 
اإلنســـان مـــن اإلعـــالن العاملـــي، والتشـــديد 
علـــى كافة الـــدول فـــي تطبيقها، إلـــى جانب 
صياغة القوانـــني التي حتمي الصحافيني من 
االنتهاكات واملســـاعدة على بناء مؤسســـات 
صحافية وتوفير بيئة صاحلة للعمل، وشـــدد 
على أهمية االحتكام إلى القانون في ما يتعلق 
بالنشر الصحافي محليا، ومساعدة الصحف 
للحصول على املعلومات مع حماية الصحافي 

من التشرد وضمان االستقرار الوظيفي.

احتفاء مغربي بالصحافيين الشباب

انتهاكات إدارية ضد صحافة السودان

افتتـــح في واشـــنطن الثالثاء  } واشــنطن – 
معـــرض لصور التقطهـــا الصحافي األميركي 
أوســـنت تايس املختطف في سوريا منذ ٢٠١٢، 
وذلك مبناسبة مرور ست سنوات على اختفائه 

في ظروف غامضة.
وأقيـــم حفل افتتـــاح املعرض فـــي ”نادي 
والـــدي  بحضـــور  الوطنـــي“،  الصحافـــة 
الصحافي، ويضم صورا التقطها تايس أثناء 

تغطيته بدايات النزاع في سوريا.
وقالت مديرة فرع منظمة ”مراســـلون بالد 
حدود“ في أميركا الشـــمالية مارغو إيوين إنه 
”أمـــر مهم حقا أن يتمّكـــن الناس من رؤية عمل 
صحافيـــني يخاطـــرون بحياتهم فـــي مناطق 

النزاعات“.
وأضافت إن املعرض سيكون متنّقال بهدف 
تســـليط الضوء على قضيـــة الصحافي البالغ 

من العمر ٣٧ عاما.
وتايـــس هو الصحافـــي األميركي الوحيد 
املختطـــف في ســـوريا التـــي أصبحت إحدى 
املراســـلني  إلـــى  بالنســـبة  الـــدول  أخطـــر 
احلربيني. وهو صحافي مستقل عمل حلساب 
”ماكالتشي نيوز“ و”واشـــنطن بوست“ وقناة 

”سي.بي.أس“ وغيرها من وسائل اإلعالم، مبا 
في ذلك وكالـــة فرانس برس و”بي.بي.ســـي“ 

و”أسوشيتد برس“.
وتقول عائلة تايس إنها واثقة من أنه على 
قيـــد احلياة وقد أطلقت في مناســـبات عديدة 
نـــداءات إلطالق ســـراحه. وأعلنت الســـلطات 
الفيدراليـــة األميركيـــة، فـــي أبريـــل املاضي، 
مكافأة قدرها مليون دوالر مقابل معلومات من 
شأنها السماح بتعقب أثر تايس. وقدم مكتب 
الفيدرالي (أف.بـــي.آي) العرض  التحقيقـــات 

مؤكدا عدم عالقته بـ”أي حدث معني“.
وذكـــر أنـــه ســـيتم دفـــع املكافـــأة مقابل 
”املعلومـــات التي تؤدي مباشـــرة إلـــى مكانه 

(املراسل) واسترداده والعودة اآلمنة“.
ومت اختطافـــه في ١٤ أغســـطس ٢٠١٢ قرب 
دمشـــق بعد ثالثة أيام من عيـــد ميالده الـ٣١. 
وبعد اختفائه ظهر في فيديو معصوب العينني 
محتجزا لدى مقاتلني متطرفني. وفي حني قالت 
واشنطن إنها تعتقد أن مواطنها محتجز لدى 

السلطات السورية نفت دمشق هذا االتهام.
ونشرت صحيفة نيويورك تاميز األميركية 
فـــي يونيو ٢٠١٧، تقريرا يتحـــدث عن تواصل 

سري جرى بني رئيســـي املخابرات األميركية 
القومـــي  ”األمـــن  ومكتـــب  (ســـي.آي.أي)، 

السوري“، بغية حترير تايس.
وذكـــرت الصحيفـــة، أن اإلدارة األميركية 
اجلديدة، ســـعت منذ أيامها األولى للبحث عن 
طرق من شـــأنها حترير الصحافي، الذي كان 
ضابطا ســـابقا في قوات البحرية (مارينز) في 
والية تكساس، مشيرة إلى أن قضيته أحبطت 
احملققني والدبلوماســـيني، كونه اختفى فجأة 

وهو أثناء مهمة.

وأضافت الصحيفة أن مايك بومبيو، الذي 
كان فـــي ذلك الوقت رئيس ”ســـي.آي.أي“، قد 
تواصل مع علي مملـــوك، رئيس مكتب ”األمن 
القومي الســـوري“، مطلع فبراير ٢٠١٧، بهدف 
بحـــث طريقـــة لتحرير تايس، منوهـــة إلى أن 
االتصـــال الهاتفي، كان األعلى على مســـتوى 

احلكومتني منذ سنوات.
وقالت الصحيفة أن القضية حازت انتباها 
متجددا بعد مقتـــل الطالب األميركي أوتو أف 
وارمبيـــر (٢٢ عامـــا)، إثر اعتقاله فـــي كوريا 

الشمالية عام ٢٠١٦، واتخذ كرهينة.
ونوهت الصحيفة أن مســـؤولني أميركيني 
سابقني لديهم اعتقاد إن ظهور تايس معصوب 
العينـــني في مقطـــع فيديو بجوار مســـلحني 
ملثمني، والذي بدا فيه خائفا وحتدث بكلمات 
قليلـــة بالعربية ثم اختفى، ســـجلته احلكومة 
الســـورية من أجل إلقاء مســـؤولية احتجازه 
على املجموعات املسلحة، على الرغم من كثرة 

النفي السوري بعدم وجود الصحافي لديها.
كمـــا أبـــرزت أن تايـــس لم يكـــن احملتجز 
األميركـــي الوحيد في ســـوريا، فهنـــاك كيفن 
باتريـــك داوس، املصور احلر من مدينة ســـان 
دياغـــو الـــذي اعتقلتـــه أجهـــزة أمـــن النظام 
الســـوري في ٢٠١٢. وفي أواخر ٢٠١٤، اعترفت 
ســـوريا باعتقال داوس وأطلقت ســـراحه في 

أبريل ٢٠١٦ ألسباب صحية.

معرض صور متنقل للتذكير بالصحافي 

األميركي المختطف في سوريا

عائلة تايس واثقة من أنه على قيد الحياة

أوســـنت تايس الصحافـــي األميركي 

الوحيـــد املختطف في ســـوريا التي 

أصبحت إحدى أخطر الدول بالنسبة 

إلى املراسلني الحربيني

◄
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@alarabonline
أعلنت شركة تويتر عن توسيع نطاق {تويتر اليت} ليشمل 21 بلدا إضافيا، ما يجعل تطبيق توفير البيانات متاحا ألكثر من 45 بلدا. 

وتم إطالق التطبيق العام الماضي بهدف جذب المزيد من المســـتخدمين من األســـواق الناشئة إلى تويتر. وتم تصميم {تويتر اليت} 

ليتم تحميله بشكل أسرع على اتصاالت الشبكات األبطأ مثل الجيل الثاني والجيل الثالث.

تصر شركة غوغل على معرفة  } واشــنطن – 
أين يذهب مســـتخدموها لدرجة أنها تســـجل 
حتركاتهـــم حلظـــة بلحظـــة حتـــى إذا اختار 

بعضهم عن عمد أال تفعل الشركة ذلك. 
وأظهر حتقيق لوكالة ”أسوشـــيتد برس“ 
أن الكثيـــر مـــن خدمـــات غوغل علـــى أجهزة 
تقـــوم بتخزين  و“أيفون“  نظامـــي ”أندرويد“ 
بيانات مواقع، حتى إذا اســـتخدمت إعدادات 
اخلصوصيـــة التـــي تؤكـــد منـــع غوغـــل من 

التسجيل. 
كما أكد باحثون في مجال علوم الكمبيوتر 
بجامعة برينستون نتائج هذا التحقيق بطلب 
من ”أسوشـــيتد بـــرس“. كما أجـــرت الوكالة 
اختباراتهـــا على عدد مـــن أجهزة أيفون التي 

أظهرت النتائج ذاتها.
وتكـــون غوغـــل –فـــي الغالـــب- صريحة 
بشأن طلب اإلذن الســـتخدام معلومات مواقع 
مســـتخدميها. فتطبيق مثـــل ”خرائط غوغل“ 
ســـيذكر مســـتخدمه بالســـماح للوصول إلى 
موقعه عند اســـتخدامه في التنقل.  وإذا كان 
موافقا على تســـجيل التطبيـــق ملوقعه مبرور 
الوقت، فإن ”خرائط غوغل“ ميكنها في ما بعد 
أن تعرض له هذا الســـجل في شكل خط زمني 

يرسم حتركاته اليومية.
حتـــركات  تخزيـــن  إن  التقريـــر  ويقـــول 
املســـتخدم  دقيقـــة بدقيقة لـــه مخاطر في ما 
يتعلق باخلصوصية، إذ تســـتخدمه الشرطة 
لتحديد موقع املشـــتبه بهم. لذلك فإن الشركة 
(غوغل) تتيح للمستخدم خيار ”إيقاف“ إعداد 

يسمى ”سجل املواقع“. 
وتقـــول غوغـــل إن ذلك مينع الشـــركة من 
تذكـــر أي أماكن تواجدت فيها. وتقول صفحة 
الدعم املتعلقة بهذا األمر ”ميكنك إغالق سجل 
املواقـــع في أي وقـــت. بإغالقها فإن أي أماكن 

تذهب إليها ال يتم تسجيلها بعد ذلك“.
يشير  لكن تقرير لوكالة ”أسوشيتد برس“ 
إلـــى أن ذلك غيـــر حقيقي، فحتى مـــع إيقاف 
”ســـجل املواقع“، فإن بعـــض تطبيقات غوغل 
ا بيانات موقع املستخدم ويتم  تســـجل تلقائّيً

تأريخها من دون سؤاله.
فمثال تخزن غوغل لقطة مصورة من مكان 
وجوده مبجرد أن يفتح تطبيق اخلرائط. كما 
أن التحديثـــات اليومية للطقـــس على أجهزة 

”أندرويد“ تشير تقريبا إلى مكانه. 
كمـــا أن بعـــض عمليـــات البحـــث التي ال 
عالقـــة لها أبدا باملوقـع، حتـــدد مكـان تـواجد 
املســـتخدم مـــن خـــالل خـــط الطـــول ودائرة 

العـــرض بدقـــة القـــدم املربـــع، ويتم 
حفظها في حســـاب غوغل اخلاص 
باملستخدم. وتؤثر هذه املسألة في 
حوالي ملياري مستخدم لألجهزة 
التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 

التابع لغوغـــل، باإلضافة إلـــى مئات املاليني 
من مســـتخدمي أيفون حول العالم، من الذين 
يعتمـــدون على غوغل في اخلرائط أو عمليات 

البحث. 
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  وينقـــل 
البريطانية عـــن جوناثان ماير، عالم كمبيوتر 
وكبيـــر خبراء التقنية الســـابق ملكتـــب إنفاذ 
جلنـــة االتصاالت الفيدراليـــة، أنه أمر خاطئ، 
مشـــيرا إلـــى تخزيـــن بيانات املواقع بشـــكل 

يخترق تفضيالت املستخدم. 
ستســـمح  كنـــت  ”إذا  مايـــر  ويقـــول   
للمســـتخدمني بإغالق شـــيء يســـمى ســـجل 
املواقـــع؛ فإن هذه اخلاصيـــة يجب أن تتوقف 
فـــي كل التطبيقات األخرى التي تســـمح بها، 

فهذا موقف واضح جدا“. 
فيما تقـــول غوغل إنهـــا واضحة جدا في 
هذا الشـــأن. وصرح املتحدث باســـم الشـــركة 
ألسوشـــيتد بـــرس ”هنـــاك عـــدد مـــن الطرق 
املختلفة التي ميكن لغوغل أن تســـتخدم فيها 
املواقع لتحســـني جتربة املستخدمني، مبا في 
ذلك: ســـجل املواقع، وأنشـــطة املستخدم على 
الويب أو التطبيق، ومن خالل خدمات املواقع 

على مستوى اجلهاز“. 
وأضاف ”نحن نقدم شـــرحا واضحا لهذه 
األدوات، وضوابط قويـــة حتى يتمكن الناس 
من فتحها أو إغالقها، أو مســـح سجالتهم في 

أي وقت“.
ومن أجـــل إيقاف غوغل عـــن حفظ أماكن 
تواجـــد املســـتخدم، تقـــول الشـــركة، ميكـــن 
للمســـتخدمني أن يغلقوا إعدادا آخر، ال عالقة 
لـــه حتديدا مبعلومـــات املواقع. هـــذا اإلعداد 
 web and app هو ”نشـــاط الويب والتطبيـــق
activity“، والـــذي يكـــون مفعـــال افتراضيـــا، 
يقـــوم بتخزين معلومات متنوعـــة من املواقع 

اإللكترونيـــة وتطبيقـــات غوغل، في حســـاب 
غوغل اخلاص بك.

وحينمـــا تقوم بإيقافه – كما يشـــير تقرير 
الوكالة- ســـيمنع ذلـــك حفظ أي نشـــاط على 
اجلهاز وتخزينه على حســـاب املستخدم، لكن 
ترك إعداد ”نشـــاط الويب والتطبيق“ مفتوحا 
فيما يغلق فقط ”سجل املواقع“ فإن ذلك، فقط، 
مينـــع غوغل مـــن إضافة التحـــركات اليومية 
للخط الزمنـــي، وهو تصور غوغـــل لرحالتك 
اليومية. فذلك ال يوقف غوغل عن جمع عالمات 

أخرى ملواقعك.

ويضيـــف التقريـــر أنه ميكن حـــذف هذه 
العالمات التي تدل علـــى املوقع يدوّيا، لكنها 
عملية مرهقة، إذ يجب عليك أن حتدد العالمات 
حتديدا فردّيا، إال إذا كان املستخدم يريد محو 

كل نشاط املستخدم املخزن سلفا.
ويذكر أن شـــركات التقنية الضخمة وقعت 
حتت الفحص الدقيق بســـبب ممارساتها في 
ما يخص بيانات املســـتخدمني، بعد سلســـلة 
من فضائح اخلصوصيـــة في غوغل، وقوانني 
حماية البيانات اجلديدة التي تبناها االحتاد 

األوروبي. 
وفي العـــام املاضي اكتشـــف موقع أخبار 
األعمال والشـــركات ”كوارتـــز“ أن غوغل تتبع 
عن طريق جمع عناوين  مستخدمي ”أندرويد“ 
أبراج شبكات احملمول القريبة حتى مع إغالق 

املستخدم لكل خدمات املواقع على جهازه.
وسمحت غوغل منذ عام ٢٠١٤ للمعلنني أن 
يتتبعـــوا فعالية اإلعالنـــات على اإلنترنت من 
خالل كثافة مرور املستخدمني بجانب املتاجر 
ســـيرا أو بالســـيارة، وهـــي اخلاصيـــة التي 
قالـــت غوغل إنها تعتمد على ســـجالت مواقع 

املستخدمني.
وتدفع الشـــركة نحو رصـــد واع للمواقع؛ 
رغبة في رفع عائدات اإلعالنات. ففي قمة غوغل 
للتسويق في يوليو املاضي، كشف التنفيذيون 
في الشركة عن أداة جديدة تستخدم اإلعالنات 

لزيادة الزيارات الشخصية للمتاجر. 
وقـــال التنفيذيون إن هـــذه األداة ميكنها 
أن تقيـــس مـــدى فعاليـــة حملـــة إعالنية في 
الدفـــع بالناس إلـــى املتاجر، 
بيانـــات  علـــى  باالعتمـــاد 
”ســـجل مواقع“ املستخدمني 

على غوغل.
إن  غوغـــل  قالـــت  كمـــا 
املخزنـــة  املواقـــع  ســـجالت 
 «My Activity-فـــي «نشـــاطي
تســـتخدم بهـــدف اإلعالنات. 
تخصيص  ميكنهم  فاملعلنون 
على  معينة،  ملواقـــع  إعالنات 
سبيل املثال، تخصيص إعالن 
ملســـافة دائرة نصـــف قطرها 
ميـــل حـــول متجـــر أو معلم 
معني، وبالطبع يجب أن يدفع 
املعلـــن أكثـــر حتى يصل 
جمهور  إلـــى 
أضيـــق على 

هذا النحو.

ترغب شركة غوغل األميركية بشدة في تتبع خطوات مستخدميها ومعرفة أماكنهم، حتى 
وإن كانوا يرفضون عملية ”التعقب“، وهو ما يعد انتهاكا للخصوصية، وفق ما ذكره تقرير 

لوكالة األسوشيتد برس األميركية.
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غوغل تعرف أين ذهب الجميع وإن رفضوا

[ الشركة تتجسس على المليارات من المستخدمين لرفع عائدات اإلعالنات

omartobgi 

ظاهرة التحرش بالنساء مقززة، السفهاء 
واحلثالة لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك 

في دول أجنبية.. ألنهم يعرفون أنهم 
سيتعرضون لعقوبة حازمة.. ال بد من 
عقوبات رادعة لوقف الظاهرة القذرة.

Wam_Shakespeare

لن متوت إذا خسرت من حتب
 لكنك ستعيش كامليت إن خسرت كرامتك.

AlyaaGad

Boukacheche_TN

فائدة تربوية: ال تفرط في منح 
ابنك املراهق املدلل مزيدا من الثقة 

والصالحيات دون مراقبة ومحاسبة 
وإال فانتظر كل يوم فاجعة تأتيك منه 

حتى تهدم بيتك.

عندما يساند حزب سياسي وزيرا فاشال 
ملجرد انتمائه للحزب.. فاعلم أن الدولة 

في طريقها نحو النموذج اللبناني.. 
دولة احلصانات ومناطق ومناصب 

النفوذ احملصنة.. #تونس.

Rsaieel

Sarah_Othmann

سافر وال تخبر أحدا. 
عش قصة حب صادقة وال تخبر أحدا. 

عش سعيدا وال تخبر أحدا. 
الناس يفسدون األشياء اجلميلة.

االستعدادات للمدارس بدأت،
 من يقدر على املساعدة؟ بيوت كثيرة 

مقفولة بالستر واللي فيها ما تعّودوش 
ميدوا إيديهم والغالء جديد على كثيرين 

في مصر.

saifn1

األوطان التي تقتات على البالغة في 
التعبير عن الوطنية ال تتقدم بقدر تقدم 

األوطان التي تقتات على العمل واإلنتاج 
واملثابرة والوعي والعطاء واحلرص. 
إنها القيم العملية التي تخلق القوة.

AhmdAlish

na97200

الداعية اإلسالمي يضع كتالوغ للناس 
كيف كيف يعيشون حياتهم، وملا الناس 

تقارن حياته بكتالوغه يقول تتدخلون 
في خصوصياتنا! وأنت كنت تتدخل في 
خصوصيات الناس ليه؟ #معز_مسعود.

#عالم_بال_رجال، 
نبغي عاملا بال أشباه الرجال، 

الرجال ما لنا غنى عنهم.

OlaAlfares

MDawsary

يؤملني ”العفو العام“ فهو من األساس 
طعنة ملبدأ سيادة القانون، واعتداء على 

العدالة وانتقاص منها، العفو يكون 
مبثابة مكافأة للمجرمني على أفعالهم 

املخالفة للقانون.. 

هكذا صار اإلسالم هو أردوغان! هذه هي 
مصيبة اإلسالموية السياسية التحزبية.. 

فقد حولوا الدين إلى مجرد ”نظرية 
سياسية“ من اتبعها أسلم ومن خالفها 
كفر يا للمصيبة.. في ديننا وِفي دنيانا.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

MathaTagra
حدثنا عّما تقرأ

} مدريد – توصلت رابطة الدوري اإلســـباني 
فـــي كرة القدم وشـــبكة فيســـبوك إلـــى اتفاق 
لثالثة أعوام بشـــأن بث مباريات الليغا مجانا 
وبشـــكل مباشـــر في دول بجنوب آســـيا عبر 
شـــبكة التواصل االجتماعي األكبر عامليا، في 

خطوة تطال أكثر من مليار نسمة.
ويهـــدف االتفاق، بحســـب الرابطـــة، إلى 
متكني مســـتخدمي فيســـبوك في جنوب آسيا 
من متابعة مباريات الدوري مباشرة ومجانا، 
ال سيما في الهند. كما أن اخلطوة هي األحدث 
ضمـــن سلســـلة من اإلقبـــال املتزايـــد من قبل 
شـــركات عمالقة على بث األحـــداث الرياضية 
عبر اإلنترنت، ال سيما في ظل زيادة استخدام 

الهواتف الذكية واالتصال بالشبكة العاملية.
ووصفـــت الرابطة بـ”الرائـــد“ هذا االتفاق 
مع شـــبكة التواصل األولى في العالم، والذي 
”يفتح حقبة جديدة في النقل املباشر لألحداث 
الرياضية“، موضحـــة أن ”كل املباريات الـ380 
ألنديـــة الدرجة اإلســـبانية األولى ســـتصبح 
متوفرة مجانا على فيســـبوك في ثماني دول: 
أفغانســـتان، بنغالدش، بوتان، الهند، نيبال، 

جزر املالديف، سريالنكا وباكستان“.
وهـــذه هي املـــرة األولى التـــي توقع فيها 
رابطـــة الليغا عقدا للنقل املباشـــر عبر منصة 
للتواصـــل االجتماعـــي. وتســـتهدف اخلطوة 
بشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم 
من حيث عدد الســـكان، مع 1.3 مليار نســـمة، 
وحيـــث يتجـــاوز عـــدد مســـتخدمي الهواتف 
اخللويـــة املليار شـــخص، بينمـــا يتمتع نحو 
نصف مليار شخص باتصال بشبكة اإلنترنت.

وأشـــار بيان إلى أن ”االتفـــاق الذي ميتد 
لثالث ســـنوات، يبـــدأ من موســـم 2019-2018 
الـــذي ينطلـــق اجلمعـــة“، مؤكـــدا أن ”جميع 
املباريـــات ســـتكون متوفـــرة علـــى الصفحة 
الرســـمية للدوري على فيسبوك، وأيضا على 

الصفحات اخلاصة بكل ناد“.

وعلـــق رئيـــس رابطـــة الـــدوري خافييـــر 
تيبـــاس علـــى االتفـــاق بالقـــول ”الليغـــا هي 
مرجع لكرة القدم العاملية وهذا االتفاق يشـــكل 
ارتياحا هائال بالنســـبة إلينا حتى اآلن، فعدد 
األشـــخاص الذين ســـيتمكنون من مشـــاهدة 
املباريات مباشـــرة في هذه املنطقة اجلغرافية 

سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى“.
وفي يونيو املاضـــي، أعلنت الرابطة أنها 
جـــددت عقدهـــا خلمســـة مواســـم (2019 إلى 
اإلسبانية لبث  2024) مع مجموعة ”ميديابرو“ 
املباريات عامليا مقابل 4.48 مليار يورو، أي ما 
يعـــادل 896 مليون يورو في املوســـم الواحد، 

بزيادة 30 باملئة عن العقد السابق.
وال يورد املوقع اإللكتروني لليغا وجود أي 
مالكني حلقوق البث التلفزيوني للمباريات في 

جنوب آسيا.
واالتفاق اجلديد ليس األول من نوعه. فقد 
أعلن مالكو حقوق النقـــل في اململكة املتحدة، 
”إيليفن ســـبورتس“، مطلع االســـبوع املاضي 
أنهم توصلوا إلى اتفاق مع فيســـبوك يقضي 
ببث مباراة واحدة على األقل أســـبوعيا بشكل 

مباشر من بطولتي إسبانيا وإيطاليا.
وســـتكون بدايـــة البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، جنم ريال مدريد الســـابق، مع فريقه 
اجلديـــد يوفنتوس اإليطالي ضد كييفو في 18 
أغسطس. وقال مســـؤول برامج البث املباشر 
فـــي أوروبا والشـــرق األوســـط وأفريقيا لدى 
فيسبوك، رايس بير، إن ”هذه الشراكة تعكس 
التزامنا مبساعدة مواقع البث على استقطاب 

متابعني جدد“.
كما ســـبق ملجموعة ”أمـــازون“ أن حصلت 
على حقوق بث 20 مباراة من الدوري اإلنكليزي 

لثالث سنوات بدءا من موسم 2020-2019.
ومن خالل هذه االتفاقات، تهدف الشـــركة 
األميركيـــة إلى كســـر احتكار هيمنة شـــبكتي 

”سكاي“ و”بي تي سبورت“.

فيسبوك يكسر االحتكار: 

بث مباشر لمباريات الدوري اإلسباني

ال مفر من غوغل

مليـــاري  يســـتهدف  التتبـــع 

مستخدم لألجهزة التي تعمل 

بنظـــام أندرويد التابع لغوغل، 

باإلضافـــة إلى مئـــات املاليني 

مـــن مســـتخدمي أيفـــون حول 

العالم

غوغـــل تقيس مـــدى فعالية حملة 

إعالنيـــة فـــي الدفـــع بالنـــاس إلـــى 

املتاجـــر، باالعتمـــاد علـــى بيانـــات 

{سجل مواقع}

◄

. ذلك
يشير برس“
مـــع إيقاف 
بيقات غوغل 
ستخدم ويتم 

رة من مكان 
خلرائط. كما 
على أجهزة 

حـــث التي ال 
كـان تـواجد 
ـــول ودائرة 

يتم 
ص
ي
ة

ســـيرا أو بالســـيارة، وهـــي ا
قالـــت غوغل إنها تعتمد على س

املستخدمني.
وتدفع الشـــركة نحو رصـــ
رغبة في رفع عائدات اإلعالنات
للتسويق في يوليو املاضي، كش
في الشركة عن أداة جديدة تست
لزيادة الزيارات الشخصية للم
وقـــال التنفيذيون إن هـــذ
أن تقيـــس مـــدى فعاليـــة حم
الدفـــع بالناس
ع باالعتمـــاد 
”ســـجل مواق

على غوغل.
قالـ كمـــا 
املو ســـجالت 
«نشـــاطي فـــي
تســـتخدم بهـ
ميك فاملعلنون 
ملواقـ إعالنات 
سبيل املثال، ت
ملســـافة دائرة
ميـــل حـــول م
معني، وبالطبع
املعلـــن أك
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ناســـا أطلقت في 2016 سفينة فضاء في رحلة {ستيريو} لدراســـة {التسوناميات الشمسية}، 

وهي انفجارات تبث أشعة من شأنها أن تدخل الغالف الجوي األرضي.

المســـبار باركر انطلق األحد لعبور الغالف الجوي للشـــمس، في مهمة تاريخية من شأنها حماية 

األرض من خالل كشف ألغاز العواصف الشمسية الخطرة. تحقيق

} فلوريــدا – منذ ســـتين عامـــا، يحلم علماء 
الفضـــاء بإرســـال مركبـــة تحلق عبـــر الهالة 
الشمســـية، لـ”تالمس الشمس“، أو على األقل 
تسافر داخل مدار كوكب عطارد، وهو الكوكب 
األقرب للشـــمس، لكن لم يكن ذلـــك ممكنا قبل 
الذي  تصميم المسبار ”باركر ســـوالر بروب“ 
ُصنع في اآلونة األخيرة، بفضل التقّدم التقني 

المستمّر.
فـــي عـــام 1958، اكتشـــف عالـــم الفيزياء 
األميركـــي يوجيـــن باركـــر البالغ مـــن العمر 
اليوم 91 عاما، وجود الرياح الشمســـية التي 
تطلق البالزما والجســـيمات من الشمس إلى 
الفضاء، وعلـــى الرغم من أن الرياح ثابتة، إال 

أن خواصها متغيرة.
وبعـــد عقود من التخطيـــط، نجحت وكالة 
الفضاء والطيران األميركية (ناسا) في إطالق 
مسبار باســـم باركر غير مأهول، الذي انطلق 
األحـــد ليكون أكثـــر من أي مركبـــة أخرى من 
صنع البشـــر مصممة لعبـــور الغالف الجّوي 
للشـــمس، في مهمة تاريخية من شأنها حماية 
األرض مـــن خـــالل كشـــف ألغـــاز العواصف 

الشمسية الخطرة.
وتأتي هـــذه الرحلـــة التي تبلـــغ تكلفتها 
1.5 مليـــار دوالر، أول مهمة رئيســـية في إطار 
برنامـــج ”العيش مع النجوم“، ومن المقرر أن 
يستخدم المسبار سبع سفن من نوع ”فينوس“ 
خالل ما يقرب من ســـبع سنوات لتقليل مداره 
حول الشـــمس بشـــكل ثابت، وذلك باستخدام 
أدوات مصممـــة لتصويـــر الرياح الشمســـية 
والمغناطيسية  الكهربائية  المجاالت  ودراسة 

والبالزما اإلكليلية والجسيمات النشطة.
وتهـــدف ناســـا إلى جمـــع بيانـــات حول 
األعمال الداخلية لإلكليل شديد المغناطيسية، 
وسيتعين على المسبار البقاء على قيد الحياة 
في ظروف صعبة تتعلق بالحرارة واإلشعاع.

مسار الرحلة

باركر الشمســـي، مركبة آلية بحجم سيارة 
صغيـــرة، انطلق من منصة إطـــالق في ”كيب 
كانافيرال“ بوالية فلوريدا األميركية، في مهمة 

تستغرق سبع سنوات.
وبحسب وكالة ناسا، نجح اإلطالق األحد 
غـــداة إرجاء العمليـــة إثر مشـــكلة في ضغط 
الهيليوم رصدت قبل دقائق من اإلقالع المقرر 

أساسا السبت.
وقد أبـــدى عالم الفيزياء الفلكية الشـــهير 
يوجيـــن باركر الـــذي كان أول من طّور نظرية 

الرياح الشمسية، إعجابه بهذه المهمة.
وقـــال ”ال يســـعني إال أن أبـــدي إعجابي، 
هـــا قـــد انطلقنـــا لنتعلم بعض األمـــور خالل 

السنوات القليلة المقبلة“.
وخالل ثالثة أشهر فقط، سيصبح المسبار 
أقـــرب إلى الشـــمس مـــن أي مركبـــة فضائية 
أطلقـــت من قبـــل، وذلـــك ألخذ أول قياســـات 
مباشـــرة على اإلطالق للَكّم الهائل من الطاقة 

في الشمس.
وبعد ثمانية أسابيع من اإلقالع، ستمر 

المركبة محلِّقة من أمـــام كوكب الزهرة، 
مســـتخدمة جاذبية الكوكـــب لإلبطاء 

والتســـلل إلـــى مـــدار أضيـــق حول 
الشمس.

وبعد خمسة أسابيع من ذلك، 
وفي 3 نوفمبر 2018، ســـيقترب 

المســـبار للمـــرة األولـــى، 
ليصبـــح علـــى بعـــد أكثر 
مـــن 24 مليـــون كيلومتر 

الشـــمس،  ســـطح  من 
وهـــي مســـافة تعّد 
قريبة جدا من هذا 

النجم الملتهب 
الـــذي يبعـــد 
عـــن األرض 
150 مليون 

كيلومتر.

من هناك، ســـتدور المركبة الفضائية حول 
الشـــمس، مقتربة أكثر بالتدريـــج، بينما تمر 
محلقـــة مـــن أمام كوكـــب الزهرة ســـت مرات 

أخرى.
وعند وصوله، يدور باركر حول الشـــمس 
24 مرة حتى أواخر عام 2025، بحيث تستغرق 
كل دورة كاملة 88 يوما، ويمر على مسافة 6.16 
مليون كلم من ســـطح الشـــمس، أو كما يعرف 

بـ“الفوتوسفير“.
ومن شـــأن هذا المســـار أن يمنح المركبة 
الوقـــت الكافي لجمـــع المعلومـــات، كما قال 

المهندس يانبينغ غو، مصمم المسبار.
ويقـــول جاســـتن كاســـبر أحـــد العلمـــاء 
المســـؤولين عن المهمة واألستاذ في جامعة 
ميشـــيغن األميركيـــة ”سيســـاعدنا المســـبار 
باركر على تحســـين قدرتنا على توّقع الرياح 

الشمسية التي تضرب األرض“.
ويوضـــح مدير قســـم علـــوم الكواكب في 
وكالة ناســـا جيـــم غرين من ناحيته ”ســـنبلغ 
منطقـــة مثيرة لالهتمـــام تكون فيهـــا الرياح 

الشمسية على ما نعتقد، في تسارع“.

ويضيف ”ســـيكون ذلك في المواضع التي 
نـــرى فيها حقوال مغناطيســـية هائلة ســـتمر 
بقربنا عندما ســـتنطلق المقذوفـــات الكبيرة 
المتأتية من الهالة في المجموعة الشمسية“.

مهمات بصدد التحقيق

خطـــط إرســـال مســـبار لدراســـة الهالـــة 
الشمسية تعود إلى ستين عاما، حيث أدرجت 
ناسا 14 مهمة مختلفة يتعين عليها تحقيقها، 
بمـــا فيها زيـــارة جميـــع كواكـــب المجموعة 

الشمسية.
وأنجزت الوكالة جميع البعثات، باستثناء 
مهمة واحدة، وهي االقتراب من الشمس دون 
ذوبان المركبة المرسلة؛ بسبب درجة الحرارة 

المرتفعة للغاية.
وتحدثت نظرية العالم يوجين باركر حول 
”الرياح الشمســـية“ عن كيفيـــة إطالق النجوم 

للطاقة.
وتنبـــأ بأن أجواء النجوم، مثل شمســـنا، 
تصبح حـــارة، لدرجة أنها تتدفق إلى الخارج 
باســـتمرار، حيـــث تتأثـــر جميـــع الكواكـــب 

المحيطة بها بهذه الجسيمات.
وعـــارض معظم المجتمـــع العلمي وجود 
الرياح الشمســـية حتـــى 1962، عندما غاصت 
مركبـــة فضائية تابعة لناســـا، تدعى ”مارينر 
2“، في الفضاء الســـحيق، وقاست بالفعل من 

جزيئات الرياح الشمسية ألول مرة.
الفضـــاء  مســـبار  انطلـــق   1974 وفـــي 
”هيليـــوس 1“، بتعاون بين ”ناســـا“ وألمانيا، 
وتبعـــه ”هيليوس 2“ الذي حقـــق أقرب مرور 
ســـابق إلى الشمس، حيث وصل في عام 1976 

إلى بعد 43 مليون كيلومتر عنها.
وتمحورت مهمة المســـبارين حول دراسة 

تأثير الشمس على بيئة الكواكب ومحيطها.
وســـجل المســـباران رقم ســـرعة قياسي 
لألجســـام الصناعية األســـرع علـــى اإلطالق 
بســـرعة 252.792 ألـــف كم/ســـاعة (70.2 كم/

ثانية).
كما سجال الرقم القياسي للنظرة األقرب 
إلى الشـــمس على بعـــد 45 مليون كيلومتر 

تقريبا داخل مدار عطارد.
ودار المسباران حول الشمس في شكل 
بيضوي، وأكمال مهمتهما األساسية في 
أوائل ثمانينات القرن الماضي، لكنهما 

واصال إرسال البيانات حتى 1985.
وفي 2016، أطلقت ”ناســـا“ سفينة 
فضـــاء في رحلـــة ”ســـتيريو“ التي 

تدرس الشمس.
معرفة  إلـــى  المهمـــة  وهدفـــت 
درجـــة األضـــرار التي تســـببها 
على  ”التســـوناميات الشمسية“ 
األرض، وهـــي انفجارات قوية 
كونية  أشـــعة  تبـــث  للغايـــة، 
شمســـية، من شأنها أن تدخل 

الغالف الجوي األرضي.

وأكـــد الخبـــراء أن هذه األشـــعة تســـبب 
مشـــاكل تقنية كبيرة، مثل انقطاعات في تيار 
الكهرباء وتشويشـــات في االتصاالت الجوية، 
وتؤثـــر علـــى شـــبكات الهواتـــف المحمولة 
وقد تشـــكل خطرا على الرحـــالت إلى الفضاء 

وروادها.
بأن الصور التي التقطتها  وأفادت ”ناسا“ 
السفينة مكنت العلماء من رؤية التسوناميات 
الشمســـية بشـــكل ثالثي األبعاد، ومن ثم بات 
بإمكانهم معرفة سرعاتها وكتلها واتجاهاتها.
على مشـــاكل كانت تعيق  تغلبت ”ناســـا“ 
إرســـال مســـبار يقترب من الشـــمس بصورة 
أكبر بســـبب حرارتها الهائلة، حيث استغرق 
العمل على تجهيز مهمة باركر ستين عاما منذ 
اإلعالن عن خطط أولية إلرســـال مســـبار نحو 

الشمس.
ويهدف المســـبار إلى االنغماس مباشـــرة 
في الغالف الجوي الخارجي للشـــمس، أو ما 
يعـــرف بهالة ”إكليل“ الشـــمس، ومن المتوقع 
أن تصـــل درجة الحـــرارة على الـــدرع الواقي 

للمسبار حوالي 1300 درجة مئوية.
ويحمـــل باركـــر أدوات مصممـــة لتقيـــس 
العاليـــة  الطاقـــة  ذات  الجزيئـــات  مســـتوى 
والتقلبات المغناطيسية وتحّسن الفهم لهالة 
الشـــمس التي تشـــكل ”بيئة غريبـــة جدا غير 

مألوفة لنا“.
ويحمي األدوات درع حـــراري، عرضه 2.4 
متر، ومصنوع من رغوة كربونية ســـمكها 11 
ســـنتيمترا، محصورة بين طبقتين من مركب 
كربوني، ويمكنها تحمل درجات حرارة تقترب 

من 1400 درجة مئوية.
وفي ظـــّل هـــذا اللهيب الحـــارق، لن تزيد 

الحرارة داخل المسبار عن 29 درجة.
وســـتظل األلواح الشمســـية، التي تشغل 
المركبـــة الفضائيـــة مبـــردة، من خـــالل نظام 

أنابيب المياه المماثل لمبرد محرك السيارة.
وفي أثناء السخونة الحارقة، إثر االقتراب 
من الشمس، سُتثنى غالبية األلواح الشمسية 

عائدة إلى المبيت في ظل الدرع الحراري.
وســـيقترب المسبار من الشـــمس مسافة 
6.16 مليون كيلومتر، وهي مسافة أقرب بكثير 
من أي مســـبار آخر اقترب ســـابقا مسافة 45 

مليون كيلومتر من الشمس.
ومن المقرر أن يصبح المسبار أسرع شيء 
يتحرك صنعه البشر في التاريخ، إذ ستتجاوز 

سرعته 190 كم/ثانية.
وحين يقترب باركر من الشـــمس، ستكون 
سرعته عالية جدا، وهي سرعة تكفي لالنتقال 

من نيويورك إلى طوكيو بدقيقة واحدة. 

 أسئلة حارقة

المســـبار باركر يهـــدف إلـــى اإلجابة عن 
بعـــض أكبر األســـئلة البارزة حول الشـــمس، 
مثل كيفية تسخين الهالة حولها إلى الماليين 
من الدرجات، فيما يبقى الســـطح تحتها باردا 

نســـبيا. ويقـــول رئيس هيئـــة إدارة المهمات 
العلميـــة في وكالة ناســـا توماس زوربوشـــن  
"إن المســـبار باركـــر بطـــل مذهـــل لمجتمعنا 

العلمي".
وتشـــير نيكي فوكس الباحثـــة في جامعة 
جونـــز هوبكينز والمســـؤولة العلمية إلى أن 
”الشـــمس مـــألى باألســـرار، نحـــن جاهزون، 
ونعـــرف مـــا هـــي األســـئلة التـــي نبحث عن 
إجابـــات لها“، مضيفة ”لقد درســـنا الشـــمس 
لعقـــود، واآلن ســـنذهب إلـــى حيـــث يكـــون 

العمل“.
وســـتزور المركبة الفضائية محل نشـــوء 
الريـــاح الشمســـية، التـــي هـــي فيـــض مـــن 
الجســـيمات النشـــطة تنســـاب إلـــى النظـــام 
الشمسي بسرعات تصل إلى 800 كيلومتر في 

الثانية.

ومتى تصطدم الرياح الشمســـية باألرض 
فإنها تولد شـــفقا قطبيا جميـــال، غير أنها قد 
تؤدي أيضا إلى تعطيل االتصاالت عبر األقمار 

الصناعية وأنظمة المالحة.
ومن شـــأن البيانات المأمـــول أخذها من 
هذا المســـبار، الذي يغوص فـــي األعماق، أن 
تســـاعد الباحثين على تعزيز فهمهم للصورة 
المعقدة لكيفية تجميع الجسيمات والمجاالت 

المغناطيسية والطاقة في الشمس.
ويأمـــل علماء البعثة أن يســـهم باركر في 

إطالق حقبة جديدة من دراسات الشمس.
وتخطط وكالة الفضـــاء األوروبية إلطالق 
مركبتها الفضائية ”سوالر أوربيتر“ عام 2020، 
لدراسة الشـــمس عند خطوط العرض األعلى، 
ومـــن نقطـــة أبعد فـــي الفضاء مما ســـيفعله 

المسبار ”باركر“.
وبحلـــول 2020 كذلك، ســـيبدأ تليســـكوب 
”دانيـــال كيه. إينوي“ الشمســـي، فـــي هاواي 
العمـــل علـــى إنشـــاء خرائـــط يوميـــة للهالة 

الشمسية.

يثير كوكب الشمس احلارق املليء باألسرار 
فضول العلماء والعامة وتاثيره على كوكب 
األرض وبقية الكواكب املوجودة في النظام 
الشمسي، وعمل علماء الفلك والفيزياء ملا 
يفوق النصف قرن حتى متكنوا من صناعة 
مركبة فضائية قادرة على مقاومة احلرارة 
أطلقوا عليها اسم ”املسبار باركر“ لينطلق 
في رحلة ضمن الغالف اجلوي للشــــــمس 
وســــــيقترب من ســــــطحها جلمع معلومات 
جديدة عن ظــــــروف الطقس الفضائي وما 
الذي يسبب الرياح الشمسية، كما سيقوم 
املسبار باستكشاف هالة الشمس مواجها 
بذلك ظروفا قاسية من حرارة وإشعاعات 

شمسية متنوعة.

العالم مشدود لرحلة باركر

املسبار باركر يسافر بحلم العلماء لالقتراب من الشمس

[ الكوكب الحارق مليء بأسرار حان اكتشافها  [ سرعة الرحلة تكفي لالنتقال من نيويورك إلى طوكيو في دقيقة

الرغوة الكربونية تحمي المسبار من االحتراق

السر في درع المركبة الحراري
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رع تس في تقد، ن م ى شمسي رةا ح تصبح
يوجيـــن باركر الـــذي كان أول من طّور نظرية 

الرياح الشمسية، إعجابه بهذه المهمة.
”ال يســـعني إال أن أبـــدي إعجابي،  وقـــال
هـــا قـــد انطلقنـــا لنتعلم بعض األمـــور خالل 

السنوات القليلة المقبلة“.
وخالل ثالثة أشهر فقط، سيصبح المسبار 
مركبـــة فضائية  أقـــرب إلى الشـــمس مـــن أي
أطلقـــت من قبـــل، وذلـــك ألخذ أول قياســـات 
مباشـــرة على اإلطالق للَكّم الهائل من الطاقة 

الشمس. في
وبعد ثمانية أسابيع من اإلقالع، ستمر
المركبة محلِّقة من أمـــام كوكب الزهرة،
ر ع إل ن بيع ي وب

مســـتخدمة جاذبية الكوكـــب لإلبطاء 
والتســـلل إلـــى مـــدار أضيـــق حول 

الشمس.
وبعد خمسة أسابيع من ذلك، 

وفي 3 نوفمبر 2018، ســـيقترب 
المســـبار للمـــرة األولـــى،
ليصبـــح علـــى بعـــد أكثر 
مليـــون كيلومتر  24 مـــن

الشـــمس،  ســـطح  من 
وهـــي مســـافة تعّد
قريبة جدا من هذا 
النجم الملتهب
يبعـــد  الـــذي
عـــن األرض
150 مليون 

كيلومتر.

ي
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وعـــارض
الشمس الرياح
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ال يســـعني إال أن أبدي إعجابي، ها قد 

انطلقنـــا لنتعلم بعـــض األمور خالل 

السنوات القليلة املقبلة

يوجين باركر

Z



} القاهــرة - يبدو أن ميدان التحرير، وســـط 
العاصمة المصرية القاهرة، ومنذ ثورة يناير 
2011، أوجـــد ثقافـــة جديـــدة لحفـــالت زفاف 

خارجة عن المألوف في مصر.
بـــدأت غرائب هـــذه الحفالت بعروســـين 
احتفـــال بزفافهما في ميدان الثـــورة، ووصل 
األمـــر إلى االحتفال باســـتخدام أفكار مبتكرة 
جديدة علـــى المجتمع المصـــري، وفق رصد 

صحف محلية ومواقع التواصل االجتماعي.
وفـــي عام 2011، ووســـط هتافـــات مطالبة 
برحيل الرئيس آنذاك، محمد حســـني مبارك، 
فوجـــئ المعتصمـــون فـــي ميـــدان التحرير، 
بعريـــس وعـــروس يحتفـــالن بزفافهمـــا في 

الميدان، بعيدا عن قاعات الزفاف المعتادة.
هذا المشـــهد ربما أعلن عـــن ثقافة جديدة 
لحفالت الزفاف بمصر؛ حيث يقيم العروســـان 
زفافهما بالطريقة التي تعبر عن شخصيتيهما، 
ويتبعان ما يبهجهمـــا، دون الخضوع للقالب 
النمطـــي لحفالت الـــزواج، من خـــالل قاعات 

احتفال وتكاليف مالية كبيرة.
وفـــي العام التالـــي، 2012، شـــهدت مصر 
أول انتخابات رئاســـية بعد الثورة، أســـماها 
كثيـــرون ”عـــرس انتخابي“، تحولـــت بالفعل 
مع فتـــح أبواب اللجان إلى عرس حقيقي. فقد 
فضل أزواج جدد الذهاب إلى اللجان واالقتراع 

بمالبس الزفـــاف. واعتبر هذا المشـــهد الفتا 
لألنظـــار ومبتكرا فـــي مصـــر، وتحدثت عنه 
صحـــف محلية وخارجية، وحظي برواج كبير 

على مواقع التواصل االجتماعي.
المشـــهد ذاته تكـــرر على مدار الســـنوات 
المتعاقبة في انتخابات عديدة أخرى شهدتها 
مصر، لكن دون أن ينتشر صيته كما في المرة 

األولى، حيث بات متكررا.

وظل مؤشـــر كســـر تقاليد الزفـــاف يرتفع 
عاما بعد آخر، وقبل نحو عامين قرر عروسان 
االحتفـــال بزفافهما تحت قـــاع البحر األحمر، 

وسط األسماك الملونة والشعب المرجانية.
وُنشـــرت على مواقع التواصل االجتماعي 
صـــور للعروســـين وهمـــا يرتديـــان مالبـــس 
الزفـــاف، ويتنفســـان عبر أنبوبتي أكســـجين 
على ظهريهمـــا. وقطع الزوجـــان كعكة زفاف 

تحت الماء، وسط مجموعة من األسماك.

تداول  وتحت شـــعار ”بهجة في المتـــرو“ 
رواد في شـــبكات التواصـــل االجتماعي، قبل 
أيـــام، مقطعـــا مصـــورا لعروســـين يحتفالن 

بزفافهما داخل إحدى عربات مترو األنفاق.
من  ويكتمـــل المشـــهد بإطـــالق ”زغاريد“ 
جانب أقارب وأصدقاء وركاب كانوا على متن 
العربـــة. المقطع المصور علـــق عليه كثيرون، 
معتبرين أنه طريف وينشر السعادة والفرحة.

وخالل السنوات القليلة الماضية، شهدت 
شـــبكات التواصل االجتماعـــي حمالت تمرد 
علـــى طقوس الزفاف التقليديـــة في مصر، بل 
وشـــروطه أيضا. من بينها حملة تنتقد شراء 
الكثير من األثاث، وتدعو إلى التخفيف وشراء 

أساسيات بيت الزوجية فقط، دون مغاالة.
الحملة تبعتهـــا حمالت أخرى مشـــابهة، 
بينها حملـــة مناهضة لكعكـــة الزفاف، تعتبر 
أنهـــا باهظـــة الثمن وعـــادة ال تـــؤكل، وإنما 
تستخدم للتباهي فقط. استجابة لهذه الحملة 
أحضر زوجان شـــطائر بيتزا، وقاما بتقديمها 
فـــي األواني المخصصة للكعكـــة، وكأنما هي 
كعكة زفـــاف. الفكرة رغم غرابتها لقيت رواجا 
واسعا، وانتشـــرت صور ألزواج يستخدمون 
أطعمـــة يحبونها بدال من كعكة الزفاف، ومنها 

صورة لـ“شاورما“.
هذا وشهدت محافظة اإلسماعيلية (شمال 
شـــرق) زفافا غير اعتيادي، إذ أقامت إســـراء 
الهجـــان، وهـــي فتاة مصريـــة عزبـــاء، العام 
الماضـــي، حفل زفـــاف كامل لهـــا دون وجود 
عريس، سعيا لجلب السعادة لها، بعد انتظار 

حلم لم يتحقق بعد.
وارتدت إســـراء حلة الزفاف، ودعت األهل 
واألصدقـــاء للحضـــور فـــي قاعة مناســـبات، 

وأقامت جلسة تصوير لزفافها.
واحتفلـــت مريم علـــي، وهي ناشـــطة في 
مجال حقوق الحيوان، وسط أصدقائها، بحفل 
زفافها في ملجـــأ للحيوانات األليفة والدواب، 
يعرف باسم جمعية مشروع الحصان المصري 

الخيرية (غير حكومية)، هي أحد مؤسسيها.
الملجـــأ يهتم بشـــكل أساســـي بمـــداواة 
ورعاية الدواب، التي تعاني العنف والمرض، 
بســـبب اســـتخدامها في األعمال الشـــاقة في 
مصـــر. ونشـــرت مريم صـــور زفافهـــا تحفها 
خيـــول وحميـــر، وكتبت ”أعلم أنـــي مجنونة، 
ولكني ال أبالي، فقـــد حققت أمنيتي واحتفلت 
بأكثر األيام سعادة في حياتي مع أنقى وأغلى 

مخلوقات على قلبي“.

قال خبراء إن زيت بذور املشمش يعد صديقا للبشرة الجافة؛ حيث يعمل على ترطيبها ويمنحها مظهرا يشع نضارة، كما أنه يدخل 
في مكونات العناية بالشعر، ويعمل بذلك على فرد وتنعيم الشعر ويمنحه مظهرا المعا. أسرة

نهى الصراف

} المشـــكلة الحقيقيـــة تكمـــن في مـــن يبقى 
مرابطـــا على مرســـى الحب فـــي الوقت الذي 
يتـــرك فيه شـــريكه الميناء بما فيه من ســـفن 
مغادرا مـــن دون رجعة. عندما يقع أحد ما في 
هذا الشـــرك، فإنه ســـيء الحظ بالتأكيد حيث 
يزين له خياله أمال جديدا في كل لحظة وترسم 
له أوهامـــه دروبا بديلة لاللتفاف على الفراق، 
فـــي محاولة إلعادة الحبيـــب الضال من رحلة 
اختارها بإرادته وال نية له في الرجوع. فلماذا 
يبقى الطرف الثاني في االنتظار؟ وكيف يزين 

له وهمه أمال كاذبا مثل هذا؟
في مقالها األخير فـــي مجلة ”علم النفس“ 
األميركيـــة، تؤكـــد الدكتورة رانـــدي غونذير؛ 
طبيبة نفسية ومستشـــارة عالقات أسرية، أن 
أغلـــب العالقـــات العاطفية ال تنتهـــي بتوافق 
الطرفيـــن ونتيجة لذلك قد يغادر أحد الطرفين 
إلى غيـــر رجعة، فـــي الوقت الـــذي يبقى فيه 
الطرف اآلخر مرابطا أو عالقا في وهم ما تزّينه 
له األوهام، التي تمنعه من رؤية الحقيقة على 
عالتها؛ بأن كل شيء انتهى بالفعل وال مفّر من 

مواجهة األمر والبدء ببناء حياة جديدة.

ومع أن العيش داخل شـــعور بالخســـارة 
والفقـــد أمـــر مزعـــج ومحـــزن للغايـــة، إال أن 
التمســـك بحب شـــخص ال يعبأ بنا وربما لم 
يعد يضمر لنا مشـــاعر من أي نـــوع، هو ظلم 
للذات وجلد لها وسيجعل من نسيان الماضي 
وتجاوز مشـــاعر الفقد أمرا شبه مستحيل، إذ 
أن تغذية الوهم بما تبقى من مشـــاعر ما زلنا 

نكنها للشـــريك الســـابق واألمل فـــي إمكانية 
اســـتئناف العالقة مرة أخرى هما ما يجعالن 

األمور عسيرة.
ويتحدث علماء النفس بصورة مسهبة عن 
الســـجن الذي يضع فيه البعض مشـــاعرهم، 
الســـجن الذي يبقى في داخلهم أو يعيشـــون 
داخلـــه، ال فرق، وهو الذي يعرقل شـــفاء جرح 
المشاعر، فعالوة على أن بعض الناس يجدون 
صعوبـــة في تجـــاوز هذه المرحلة العســـيرة 
بفقدان الحبيب والتعّود على ممارسة الحياة 
مـــن دون وجـــوده، إال أن هـــذه العثـــرة يمكن 
تجاوزهـــا بالفعل ببعض الصبـــر والكثير من 
الوقت ربما، لكنها في النتيجة ستنتهي مثلها 
مثـــل الحزن؛ الحزن الـــذي يرافق فقدان أعزاء 
بالمـــوت أو الرحيـــل أو ألي ســـبب كان، فهل 
هناك أقوى من خســـارة المـــوت؟ بالتأكيد ال، 
فإذا كنا قادرين على تجاوز هذا األمر فلماذا ال 
يمكننا بالمثل تجاوز الخسارة في عالقة حب؟
وفـــي تعقيبهـــا على هـــذا الســـؤال، تذكر 
غونذيـــر العديد مـــن األمثلة ألنـــاس تعاملت 
معهم وقدمت لهم الدعم النفســـي، وأهم ما في 
ذلك أنها أعانتهم على فهم أســـاس المشـــكلة 
والســـبب الـــذي يجعلهم يســـتمرون في حب 

شريك لم يعد يهتم بالبقاء معهم.
وتبين لها أن هناك أسبابا ربما تعد قاهرة 
لرغبة هؤالء في اســـتمرار اجترار حبال أمل ال 
رجاء منه وأهمها؛ اعتقاد البعض أن الشـــريك 
في العالقة هو شـــخص ال يشبهه أحد، متفرد 
ومتميـــز ومثالي وال يمكن أن يحل محله كائن 
من يكون، لكنهم في الحقيقة الوحيدون الذين 
ال يرون عيوبه وأخطاءه وهفواته ألنهم يرونه 

بعين الحب العمياء!
لهذا، يبقى المحب يعطي كل شيء إلى هذا 
الحبيب المثالي ال ينتظر منه مقابال وال يتوقع 
منه تقديرا، فالعطاء في الحب لديه بال حدود، 
وهو قد يبذل في سبيل ذلك كل ما من شأنه أن 
يقيم خط ســـير حياته فـــي وجوهه المتنوعة، 
قد يهمل عالقاته االجتماعية واألســـرية، يترك 

هواياته المفيدة، يفشـــل في عمله وربما يهمل 
في صحته الشـــخصية أي أنـــه يضع البيض 
كلـــه في ســـّلة واحـــدة، ثـــم حين يأتـــي وقت 
الفراق من دون ســـابق إنـــذار أو تبرير مقنع 
تكون الخســـارة عندئذ فادحة، وحتى يتجنب 
الخســـارة الفادحة فإنه يستمر بالتظاهر على 
أن الحـــب يمـــّر بأزمـــة قصيرة وســـيعود كل 
شـــيء كما كان، فقط ليتجنب مواجهة نفســـه 

بالخسارات المرافقة لخسارة العالقة.
من جانب آخـــر، يميل بعض األشـــخاص 
إلى إيجاد العذر دائما لألخطاء التي يرتكبها 
الشـــريك في حقهم، وهم بذلـــك يبررون أفعاله 
علـــى أنهـــا حاالت وقتية ســـرعان مـــا تنتهي 
وتعود المياه إلـــى مجراها، ومع التعّود على 
هذا فإن أي غياب لآلخر يفســـر على أنه حالة 

طارئـــة تشـــبه ســـابقاتها، لهذا تبقـــى األمور 
معّلقـــة علـــى الـــدوام ويبقى األمل فـــي عودة 
أخـــرى محتملة، حتـــى وإن كان الخالف هذه 
المرة في أوجه، التشبث بهذا النوع من األمل 
يعد أمرا محزنا وغير عقالني ألن الشـــريك قد 

ال يعود إلى العالقة ويتركها إلى غير رجعة.
أكثر من ذلك، ربما يلقـــي الماضي بظالله 
األشـــخاص  بعـــض  أن  أي  الحاضـــر،  علـــى 
عندمـــا يتعرضون لمثل هذا الموقف ويتركون 
لوحدهـــم في خضـــم عالقة مقطوعـــة اآلمال، 
فإنهم سرعان ما يعودون بذاكرتهم إلى تجربة 
الفقدان ذاته في عالقة سابقة مع كل ما رافقها 
من ألم وخذالن، لهذا فإنهم يواجهون صعوبة 
فـــي تقّبل الخســـارة مجـــددا فيبـــدؤون بلوم 

ذواتهم باعتبارهم هم المتسببون في ذلك.

فضال عـــن ذلك، فإن العالقة ربما كانت من 
الصدق بحيـــث أن التخطيط للمســـتقبل كان 
واردا حتـــى لدى مجتمع األســـرة واألصدقاء 
المحيطيـــن بهـــم، حينها يصبح من العســـير 
التعامل مع فكرة فقد الشـــريك أمام أنظار هذه 
الحلقة االجتماعية، فالبعض يجد صعوبة في 
مواجهة الناس مجددا بحقيقة أن الشـــريك قد 
هجره إلـــى غير رجعة وبأنه ســـيعود وحيدا 
للظهور في مناســـباتهم االجتماعية، معرضا 
نفســـه لنظرات الشـــك والعطف وهي األشـــد 

قسوة بالطبع.
ولهذا الســـبب تحديـــدا، يحـــاول الطرف 
المهزوم فـــي العالقة التظاهر بـــأن األمور ما 
زالت على ما يرام وأن الشريك سيعود مجددا، 

يوما ما الستئناف العالقة.

ال وجــــــود لضرر من الوقوع في احلب، إنه قدر أو صدفة، خيار رمبا أو خيال يتحول بني 
ليلة وضحاها إلى حقيقة. ال يهم إذا أدى هذا احلب إلى نهاية سعيدة، أو إلى فراق تتبعه 
قطيعة بني الطرفني، كي يذهب كل طرف إلى حال سبيله يبحث عن حب جديد قد يكتب له 
الدوام، أو يبحث عن أمل جديد يســــــتطيع أن يواصل به حياته في اســــــتغناء تام أو جزئي 

عن احلب.

[ أغلب العالقات العاطفية ال تنتهي بتوافق الطرفين  [ الطرف المهزوم يجد صعوبة في مواجهة الناس بحقيقة أن الشريك قد هجره
ملاذا يرابط البعض في مرسى الحب بعد مغادرة الشريك بغير رجعة

اجترار حبال أمل ال رجاء منه

بعيدا عن قاعات الزفاف المعتادة

} ال تعني عبارة رب األسرة أو البيت إلغاء 
وجود الله، لكنها تحمل معاني التأسيس 
وإدارة الشؤون واإلشراف عليها. العبارة 

في تشبيه مدير شؤون البيت واألسرة 
بالرب تمنحه لغويا معنى السلطة المطلقة 

وأيضا القدرة على التسيير. لكن هذه 
العبارات والصفات تحمل معاني التقسيم 

كذلك، وفيها تقسيم ضمني للمهام واألدوار 
داخل البيت وبين أفراد األسرة وتحديدا 

بين الزوج والزوجة.
نقول المرأة ربة البيت أو سيدة البيت 
أي أنها المكلفة بإدارة شؤون البيت وهي 

فعال من يدير البيت من حيث االهتمام 
بجميع شؤونه أو أغلبه، فهي من ينظف 

ويطبخ ويغسل وهي المكلفة برعاية 
األبناء والزوج وبالسهر على توفير جميع 

متطلباتهم، إذن هي ربة البيت.
أما الزوج فهو رب األسرة وال نقول 
في ثقافتنا العربية رب البيت، أي أنه 

المشرف على إدارة شؤون األسرة وهو من 
يتخذ القرارات وهو من يكفل مصاريف 

األسرة وإن لم يعد في أغلب األسر العربية 
وحده المكلف بتوفير مستحقات العائلة 

والبيت المادية، لكنه في الوقت نفسه وفي 
أغلب الحاالت هو من يشرف على توزيع 

المصاريف.
رب األسرة يكتفي في جل أسرنا 

العربية بالتسيير واإلدارة، فيما توكل 
المهام التنفيذية وباقي أعمال البيت 

للزوجة. نحن العرب تنطبق على أسرنا 
فعال مقولة رب األسرة وربة البيت ولعله 
في ثقافتنا الذكورية ووعينا الجماعي ما 

يبرر هاتين الصفتين بحيث نوكل مهام 
البيت برمتها بما فيها من أعمال ورعاية 

لألسرة للزوجة ونوكل مهام اإلشراف 
واإلدارة واتخاذ أغلب القرارات الهامة 

للزوج.
تقسيم األدوار قائم على التمييز 

ويتبناه أغلب الرجال واألزواج بغير وعي 
وكأنه موروث مقدس، فأحينا عندما يطلب 

من الزوج غسل المالبس أو األواني أو 

مسح البيت يشعر وكأنه أهين وبأن هناك 
مساسا من رجولته وهيبته في البيت، في 
حين ال يرى ذلك مهينا وال فيه أدنى جهد 
إضافي عندما تقوم بهذه المهام زوجته، 
”هذا واجبها، لماذا تزوجتها إذن، ليس 

في ذلك منة منها إنه دورها“، وغيرها من 
الردود والتعليقات التي تورد بشأن قيام 

الزوجة بهذه المهام.
األعمال اليدوية والمتعبة موكلة 
للزوجة في البيت وال يهم إن كانت 

تعمل خارج البيت أيضا، المهم أن تقوم 
بواجباتها في البيت على أحسن وجه وإال 

يثير ذلك الخالفات مع رب األسرة وربما 
تجد نفسها متهمة بالتقصير ومخطئة من 
قبل أسرتها وأسرته، لكن هل المرأة أكثر 

قوة بدنيا وأكثر قدرة على القيام بكل شيء 
من الرجل؟ لماذا ال يساعدها وهو األقوى 

جسديا ويفتخر بذلك؟ لماذا توكل إليه 
ضمنيا واجتماعيا وتقليديا أدوار اإلشراف 

واتخاذ القرارات وال يسمح إال في ما قّل 
وندر بأن ُيطلب منه القيام بأعمال البيت؟

وبالرغم مما تبدو عليه مجتمعاتنا 
العربية اليوم من تطور وانفتاح، وبالرغم 

من ادعاءات مواكبة العصر والعقلية 
العصرية ونمط العيش الحديث وكذلك 

ادعاء اعتماد أساليب تربوية حديثة، إال أن 
السواد األعظم من الرجال واألسر العربية 

ال يتخلون عن هذا التقسيم لألدوار ويعيش 
أغلب األزواج في جبة ”سي السيد“ في 

البيت وبالتالي يوّرثون نفس األفكار ونفس 
نمطية التوزيع التقليدي لألدوار ألبنائهم.
ويلفت االنتباه إلى أن من بينهم فئة 

الرجال المثقفين والذين يصنفون أنفسهم 
من النخبة المتعلمة والمثقفة والذين 

تزداد الهوة بينهم وبين ادعاءات ونقاشات 
التطور واألسلوب الحداثي في الحياة 

خصوصا عندما تجدهم خارج البيت من 
منظري حقوق المرأة والمساواة، ولكن في 

بيوتهم هم أكثر الناس تمسكا بالعادات 
والتقاليد خصوصا عندما يتعلق األمر 

براحتهم. ازدواجية في المعايير واآلراء 
والسلوكات في الحياة اليومية تورث 
بدورها من جيل إلى آخر مقدمة بذلك 

صورة حقيقية ومثالية لثقافتنا وعالقاتنا 
االجتماعية.

ربة البيت ورب األسرة

التمســـك بحب شـــخص ال يعبأ بنا، 
هو ظلم للذات وجلد لها وســـيجعل 
من نســـيان املاضي وتجاوز مشاعر 

الفقد أمرا شبه مستحيل

◄

الزفـــاف  لحفـــالت  ثقافـــة جديـــدة 
فـــي مصـــر حيث يقيـــم العروســـان 
زفافهمـــا بالطريقة التـــي تعبر عن 

شخصيتيهما

◄
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حفالت زفاف غريبة في مصر أبرزها تحت املياه
سماح بن عبادة
صحافية تونسية



{جئت لتدريب الفريق منذ فترة قصيرة، وأحاول تطوير وتحســـين الخطوط كاملة، وأعي جيدا 

أهمية الدفاع لهذا بدأت بتحسينه قبل الخطوط األخرى في الفريق}.

باتريس كارتيرون 
املدير الفني للنادي األهلي املصري

{تفاوض بيراميدز مع العبين من النادي األهلي غير صحيح، أي العب نريده ســـيتم التفاوض مع 

مجلس إدارة ناديه مباشرة وهذا يشمل حتى انتقال أي العب للدوري السعودي}.

تركي آل الشيخ 
رئيس هيئة الرياضة السعودية رياضة
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} الدوحة – عقد نادي قطر القطري لكرة القدم 
مؤتمرا صحافيا لتقديم المهاجم الكاميروني 
المخضـــرم صامويل إيتو القـــادم من أنطاليا 

سبور التركي. 
ووجهـــت قطر دعـــوة لحضـــور االحتفال 
الرســـمي الخـــاص بتقديـــم إيتـــو الـــذي من 
المتوقع أن يقـــود الفريق في مباراته الجمعة 

مع السيلية في المرحلة الثالثة من الدوري.
ووّقعت قطر مع إيتو عقدا لموســـم واحد 
ليكـــون بديال للمهاجم الســـوري عـــالء الدين 
دالي الذي انتقل للعب فـــي الدوري اللبناني. 
ووصـــل إيتو إلـــى الدوحـــة األحـــد، واجتاز 
الفحص الطبـــي بنجاح، وأجـــرى مفاوضات 
مع مســـؤولي النادي تم التوصل في نهايتها 

التفاق بالتعاقد لموسم واحد.
ويعـــد إيتو واحـــدا من أبـــرز النجوم في 
تاريـــخ الكـــرة األفريقيـــة، وحصـــل على لقب 
أفضل العـــب أفريقـــي 4 مـــرات (2003، 2004، 
2005 و2010)، ودافـــع عـــن ألـــوان أهم األندية 
األوروبيـــة منهـــا برشـــلونة اإلســـباني، إنتر 
ميـــالن وســـمبدوريا اإليطالييـــن، تشيلســـي 
وإيفرتون اإلنكليزيين. وبانضمام إيتو يكون 
نـــادي قطر قـــد أكمل عقـــد محترفيـــه األربعة 
بوجود الســـوري أســـامة أومـــري والعراقي 
حســـين علي والبرازيلـــي دودو. وكان النادي 

القطري قد أعار العبه الســـوري عالء 
الدين الدالي إلـــى صفوف النجمة 
أمام  المجـــال  إلفســـاح  اللبناني؛ 
النجم الكاميروني الرتداء قميص 

الفريق األول.
وعن إمكانية ممارســـته العمل 

السياسي بعد إنهاء مسيرته 
اختتم إيتـــو تصريحاته 

قائـــال ”صحيح أمارس 
لكنـــى  السياســـة، 

نفســـي  أعتبـــر  لـــم 
سياســـيا، بالنسبة 
وياه  جـــورج  إلى 
فهو يمثل نفسه“. 

إيتـــو  وحقـــق 
األلقاب  مـــن  العديـــد 

في مسيرته حيث لديه 4 ألقاب 
للـــدوري مع برشـــلونة ولقبين 
للدوري  ولقب  األبطـــال،  لدوري 
اإليطالي مـــع إنتر ميالن ومثله 
لدوري األبطال. وفي سياق آخر 

أكد صامويل إيتو نجم كرة القدم الكاميرونية 
السابق وعضو لجنة تنظيم كأس أفريقيا2019، 
أن نهائيات ”الكان“ ســـوف تقام في الكامرون، 
وقـــال ”إذا كان بإمكانكـــم أن تالحظـــوا ذلك، 
فإن بالدي بذلت مجهـــودات جبارة في الفترة 
األخيرة، حتى تســـتجيب لكل الشروط، وتكون 

في الموعد“.

وأضـــاف ”صحيـــح أن رئيـــس االتحـــاد 
األفريقـــي لكرة القدم في وقـــت من األوقات قد 
خـــرج بتصريحات إعالمية، تحـــدث فيها عن 
المشـــاكل التي تعترض الكامـــرون، لكنه كان 
يرغـــب فقط في دفـــع الحكومـــة الكاميرونية، 
إلـــى بـــذل مجهودات أكبـــر من أجل تســـريع 
وتيرة التجهيزات“. ووجه شكره إلى االتحاد 
األفريقي، وقال ”لقد أيقـــظ كل الكاميرونيين، 
ال يتعلق األمر  فكما هـــو معلوم فـــي ’الـــكان‘ 
بالمالعب فقط، بل إن هناك مجموعة من البنى 
التحتيـــة الرياضيـــة والمنشـــآت الســـياحية 

األخرى، والتي تهم صورة وسمعة البالد“.
وأصبـــح إيتو، أفضل العـــب أفريقي أربع 
مـــرات، أحدث النجوم المنضميـــن إلى دوري 
قطر، بعد العبين من عّينة تشـــافي هيرنانديز 
قائد برشـــلونة ومنتخب إســـبانيا الســـابق، 
والهولندي فيســـلي شـــنايدر. وسبق 
إليتـــو اللعـــب مـــع تشـــافي فـــي 
برشـــلونة، وشـــنايدر فـــي إنتر 
ميـــالن، وأحرز لقب 
أبطـــال  دوري 
مـــع  أوروبـــا 
النادييـــن 

الكبيرين.
التاريخـــي  الهـــداف  هـــو  وإيتـــو 
للكامـــرون برصيد 56 هدفـــا، وأحرز 
مرتين لقـــب كأس األمـــم األفريقية. 
ولـــم يلعب إيتو مـــع ناديه األخير 
ســـوى 6 أشهر، مشـــاركا في 14 
مواجهـــة في الـــدوري التركي، 

6 أهداف فقط.

عامد أنور

} القاهرة - لم يعد أحد يســـتطيع التكهن بما 
يدور في عقول أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة 
المصري، وما ســـر تأخر حســـم الجهاز الفني 
للمنتخب كامال، قبل نحو 20 يوما على مواجهة 
النيجر، المقرر لها يوم 8 ســـبتمبر المقبل، في 
الجولـــة الثانية مـــن التصفيـــات المؤهلة إلى 
أمـــم أفريقيا، وقد تأخر مـــن قبل اختيار المدير 
الفني الجديد، قبل االستقرار على أغيري، وهو 
ما يكشـــف أن أهواء أعضاء االتحاد تؤثر على 
عملية االختيـــار، وهناك صعوبة فـــي التوافق 

على شخصية بعينها.
وجـــاءت إعادة فتح ملـــف القضية المتورط 
فيهـــا أغيري، لتعيـــد القلق إلى نفـــس المدرب 
واتحـــاد الكرة، خصوصـــا أن البعض اعترض 
علـــى تعييـــن المـــدرب المكســـيكي كمدير فني 
للفراعنـــة، خلفـــا لألرجنتيني هيكتـــور كوبر، 
بســـبب تلك القضية التي تورط فيها عام 2010، 
عندمـــا كان يعمل مدربا لفريق ريال سرقســـطة 
اإلســـباني، لكنه خرج غير مدان في التحقيقات 

األولى.

مدرب في ورطة

حتـــى اآلن ال يزال هناك أعضاء يرغبون في 
فك االرتبـــاط مع المدرب، وهو قرار يتحتم على 
اتحاد الكرة اتخاذه حال تورط أغيري، لكن ذلك 
ليس بالقرار الســـهل، بســـبب ارتباط المنتخب 
بمباراة النيجـــر. وقال عضو اتحاد الكرة خالد 
لطيف لـ“العـــرب“، ”إنه لم يتم اســـتطالع رأيه 
بشـــأن تعيين المـــدرب الجديـــد للمنتخب، وما 
كان يجـــب التعاقد مع أي شـــخص متورط في 
قضايـــا، ألن االتحـــاد كان أمامه العشـــرات من 

السير الذاتية“.
وإذا كان ضيـــق الوقـــت هـــو المبـــرر فـــي 
ســـرعة اختيـــار المدير الفنـــي للفراعنـــة، فإن 
قضيـــة مثـــل المتورط فيهـــا أغيري، قـــد تربك 
الحســـابات تمامـــا، إذا ما تم اســـتدعاؤه مرة 

أخـــرى أو تعرضه للعقوبة. لم يتســـرع االتحاد 
فعليا فـــي تعيين المـــدرب الجديـــد، ألن رحيل 
األرجنتيني كوبر عقـــب الخروج من المونديال 
كان أمرا محســـوما، ما يستدعي تقليص دائرة 
االختيـــارات واســـتطالع آراء من وقـــع عليهم 
االختيار والتفاوض عقب المونديال مباشـــرة، 
واســـتقر االتحاد على تعيين أغيري مقابل 120 
ألف دوالر ســـنويا إضافة إلى مساعدين اثنين، 
وقد قـــام المدرب األجنبي برفع العدد إلى ثالثة 
مســـاعدين أجانب، على أن تســـدد رواتبهم من 

قيمة راتبه.
جـــاءت الخطـــوة التاليـــة المتعلقة بشـــأن 
منصـــب المدرب العام والـــذي من المفترض أن 
يكـــون مصريا، ليمثل حلقة الوصل بين االتحاد 
والمدير الفني، وكشـــفت أجواء اختيار المدرب 
عن انقســـام في الـــرأي، وأن كل فرد من أعضاء 
االتحاد يزكي شـــخصية بعينها ألغراض كثيرة 
بجانـــب الكفاءة. وتم ترشـــيح بعض األســـماء 
لتولـــي المنصب منهـــا، أحمد حســـام (ميدو) 
وضياء السيد وهاني رمزي وعبدالظاهر السقا، 
وكان (ميدو) األقرب إلى المنصب، ال سيما وأنه 
يلقـــى قبوال من رئيس االتحـــاد هاني أبوريدة، 
غيـــر أّن االتفـــاق معه لم يتم بســـبب تمســـكه 
بالعمل في اإلعالم، كمحلـــل فني لمباريات كرة 
القدم، وهو ما اعترض عليه أعضاء االتحاد وتم 

رفض الجمع بين العمل اإلعالمي والفني.
أما ضياء الســـيد، لم يلـــق قبوال من أعضاء 
المجلس، وتوارت أمامه رغبة المؤيدين، وبذلك 
اقتـــرب هاني رمـــزي بصورة كبيـــرة من تولي 
منصب المدرب العام لمنتخـــب الفراعنة، وهو 
قرار قـــد يتم إعالنـــه، األربعاء، عقـــب اجتماع 

اتحاد كرة القدم. 
وهناك أسباب عديدة تمنح رمزي األفضلية، 
على رأســـها أنـــه يتحدث أكثر مـــن لغة ويجيد 
التعامل مع المدربين األجانب، بســـبب خوضه 
مبكرا تجربة احتراف خارجي، بدأت من ألمانيا 
عندمـــا كان عمـــره 19 عاما، بعد مشـــاركته مع 
منتخب مصر في مونديـــال 1990 بإيطاليا. كما 
أن رمزي له ســـابق معرفة بأغلب العبي منتخب 

مصر، بحكم عمله كمدير فني ســـابق للمنتخب 
األولمبي، ودّرب عددا كبيرا من هؤالء الالعبين 
قبل تصعيدهم إلى الفريـــق األول منهم، محمد 
صـــالح ومحمد النني وأحمـــد حجازي، إضافة 
إلى أن رمزي خاض تجـــارب تدريبية مع أندية 

مصرية مثل إنبي واالتحاد السكندري.

أزمات وادعاءات

تـــدور كواليـــس كثيرة فـــي أرجـــاء اتحاد 
كـــرة القـــدم المصـــري، وقـــد صاحـــب اختيار 
الجهاز الفني عدة أزمـــات وادعاءات، بداية من 
انقســـام اآلراء حول تعيين خليفة لكوبر، مرورا 
باســـتطالع رأي الالعبيـــن المحترفين بشـــأن 
اختيار المـــدرب الجديد، وحتى وجود شـــبهة 

مجاملة في تعيين المدرب العام.
وهذا المنصب تحديـــدا يتهم صاحبه بأنه 
رجـــل اتحاد الكرة في الجهـــاز الفني، والمعني 
بنقـــل كل كبيرة وصغيـــرة، فضال عـــن تأثيره 
على المدير الفنـــي، وهي األزمة التي وقع فيها 
مـــن قبل أســـامة نبيه وقت عمله مـــع كوبر. كل 
هـــذه الكواليـــس تدور قبـــل أيام مـــن مواجهة 
النيجر، ما يؤثر ســـلبا على المنتخب، فالجهاز 
الفني الجديد لم يتعـــرف حتى اآلن على العبي 
المنتخب، مـــا دفع أغيري الصطحاب شـــرائط 
فيديو لمباريات المنتخـــب األخيرة، ومباريات 
منتخـــب النيجر، أثنـــاء عودته إلـــى بلده بعد 

توقيع العقود مع اتحاد الكرة.
وليـــس معقـــوال أن يتعـــرف المـــدرب على 
العبيـــه من خالل الفيديـــو، فضال عن احتياجه 
الشـــديد إلقامـــة معســـكر مغلق للوقـــوف على 
مســـتويات الالعبيـــن وتحديـــد خطـــط اللعب 
واالستقرار على التشكيل األساسي. وتشير كل 
هـــذه األمور إلى أن أغيري ســـيعتمد رغما عنه 
على العناصر الحاليـــة الموجودة بالمنتخب. 
وتنتظـــره مهمة صعبـــة أمام النيجـــر، بعد أن 
تلقـــى المنتخب المصـــري الهزيمة في الجولة 
األولى أمام تونس، ال ســـيما أن هناك شـــروطا 
تحكـــم بقاءه فـــي منصبه، منهـــا الصعود إلى 
كأس األمـــم األفريقيـــة بالكامـــرون، ومـــن ثـــم 
الصعود إلى مونديال 2022. ورغم األداء السيء 
لالعبي المنتخب تحت قيادة كوبر في مونديال 
روســـيا، إال أن المدرب األرجنتيني رفع ســـقف 
طموح المصرييـــن بالتواجد في أمـــم أفريقيا 
والمونديال، فقـــد نجح في تواجد الفراعنة في 

المحفلين بعد غياب طويل.

الكاميروني إيتو في الدوري القطري

مدرب منتخب مصر في ورطة
[ ضيق الوقت يصعب مهمة أغيري في مواجهة النيجر

[ هاني رمزي يقترب من منصب المدرب العام
تخيم حالة من عدم االستقرار على اجلهاز الفني اجلديد ملنتخب مصر لكرة القدم، بسبب 
إعــــــادة فتح قضية التالعــــــب في نتائج املباريات، املتورط فيها املدرب املكســــــيكي خافيير 
أغيري، املدير الفني اجلديد للفراعنة، وكذلك تأخر إعالن اسم املدرب العام، برغم اقتراب 
ــــــه قبل أيام من مواجهة مهمة تنتظر  هاني رمزي بشــــــدة من هذا املنصب، ويحدث ذلك كل

منتخب مصر أمام النيجر في التصفيات املؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019 بالكامرون.

صفقة شائكة

} زيورخ (ســويرسا) - تواجه نيجيريا وغانا 
عقوبـــات محتملة من قبل االتحاد الدولي لكرة 
القـــدم بعد إصـــدار الفيفا لتحذيـــر أخير ضد 
الدولتين بشـــأن التدخـــل الخارجي في أعمال 

اتحاد كرة القدم لدى كل منهما. 
وأعلـــن الفيفا أن المقر الرئيســـي لالتحاد 
النيجيري ينبغي أن يعـــود للقيادة المنتخبة 
بحلـــول االثنيـــن المقبـــل وإال ســـيتم حرمان 
نيجيريا من المشاركة في المنافسات الدولية.

ودخل أماغو بينيك الرئيس الحالي لالتحاد 
النيجيري في أزمة مع كريس جيوا الذي يزعم 
بأنه فـــاز برئاســـة االتحـــاد فـــي االنتخابات 
التـــي جرت فـــي 2014 وأنه الرئيس الشـــرعي 
لالتحـــاد. في حين أن بينيك هـــو المعترف به 
من قبـــل الفيفـــا. وإذا تم إقـــرار العقوبة فإنه 
ســـيتم حرمان جميع المنتخبـــات الوطنية في 
نيجيريا من المشاركة في المنافسات الدولية، 
ولكن الفيفا أكد أنه سيعطي استثناء للمنتخب 
النيجيري الذي يشـــارك حاليا في كأس العالم 

للسيدات تحت 20 عاما.
كمـــا أعطـــى الفيفا مهلـــة لغانـــا حتى 27 
أغســـطس الجاري إللغاء قـــرار المحكمة بحل 
االتحاد الغاني لكرة القدم. وأقرت محكمة بحل 
االتحاد الغاني بعد إثارة مزاعم الفساد بشكل 

واســـع داخل االتحـــاد، حيث اســـتقال رئيس 
االتحاد الغاني كويسي نيانتاكي بشكل فوري 

بعد ظهور هذه االدعاءات.
وفي ســـياق موجـــة الفســـاد التي ضربت 
كرة القدم الغانيـــة كان االتحاد األفريقي لكرة 
القـــدم قد أعلن إيقاف ســـبعة حـــكام من غانا، 
أحدهم مدى الحياة وســـتة لمدة عشرة أعوام، 
عـــن المشـــاركة في أي نشـــاط كـــروي مرتبط 
بـــه، وذلك على خلفية تهم ”فســـاد“ كشـــفتها 
تحقيقات صحافيـــة. وأظهر تحقيق صحافي، 
وجود شـــبكة واسعة من الفساد في كرة القدم 
األفريقيـــة، وذلك بعد نشـــر أشـــرطة مصورة 
بشكل ســـري تظهر قيام البعض بقبول مبالغ 

مالية للتأثير على نتائج المباريات.
وأكـــد االتحاد القـــاري أن لجنة االنضباط 
التابعـــة له عقدت في الخامس من أغســـطس 
اجتماعـــا ”التخـــاذ قـــرارات بشـــأن حـــاالت 
الحـــكام الذين تـــم ذكرهم في وســـائل اإلعالم 
في قضايا فســـاد بمباريات“ االتحاد األفريقي 
أو االتحـــادات المحلية. وشـــمل القرار إيقاف 
الحكـــم المســـاعد دافيـــد الريا مـــدى الحياة، 
وســـتة حكام آخرين لمدة عشرة أعوام بينهم 
ثالثـــة حكام أساســـيين، ومحاضـــر فني. كما 
قرر االتحـــاد تعليـــق مهام 14 حكمـــا وحكما 
مساعدا من جنسيات عدة ”لحين مثولهم أمام 

االجتماع المقبل للجنة االنضباط“.
وكان االتحاد األفريقي قد أصدر في يوليو 
الماضي، وعلى خلفية القضية نفسها، عقوبات 
بحق 11 حكما أساســـيا ومساعدا على خلفية 
الفضيحة نفســـها، من بينهم حكم كان معتمدا 
من قبـــل االتحاد الدولي (فيفا) للمشـــاركة في 

نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

الفيفا يهدد نيجيريا وغانا

توج املهاجم الكاميروني صامويل 

إيتو 4 مرات بجائـــزة أفضل العب 

أفضـــل  أحـــد  ويعتبـــر  أفريقـــي. 

املهاجمني األفارقة

◄

إذا تـــم إقـــرار العقوبة فإنه ســـيتم 

حرمـــان جميع املنتخبـــات الوطنية 

فـــي نيجيريـــا مـــن املشـــاركة فـــي 

املنافسات الدولية

◄

◄ بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
عاشرا الدور األول من دورة سينسيناتي 

األميركية، إحدى دورات املاسترز لأللف نقطة 
في كرة املضرب، وثم الدور الثاني برفقة 
السويسري ستانيسالس فافرينكا، بينما 
خرج البريطاني أندي موراي من احملطة 
األولى. ولدى السيدات، بلغت األميركية 

املخضرمة سيرينا وليامس الدور الثاني، 
مثلها مثل البيالروسية فيكتوريا أزارنكا، 

وذلك في الدورة التي تسبق بطولة فالشينغ 
ميدوز األميركية، آخر بطوالت الغراند سالم 
لهذا املوسم، والتي تنطلق في نيويورك في 

27 أغسطس احلالي.

◄ وضع هيوسنت روكتس، أحد أندية 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، حدا 

للشائعات القوية مؤخرا حول مستقبل النجم 
كارميلو أنطوني الذي شارك 10 مرات في 

مباراة كل النجوم السنوية، معلنا انضمامه 
إلى صفوفه. ووقع أنطوني، املولود في 

بروكلني على عقد ميتد ملوسم واحد مقابل 
2.4 مليون دوالر (2.1 مليون يورو). وبعد 
موسم مخيب مع أوكالهوما سيتي ثاندر، 

أرسل أنطوني في يوليو إلى أتالنتا هوكس. 
ومع هيوسنت روكتس سيلعب أنطوني إلى 

جانب أفضل العب في املوسم املاضي جيمس 
هاردن، وصانع األلعاب كريس بول.

متفرقات

◄ سيتولى اجليش األسترالي اإلشراف 
على إعداد رياضيي بالده الذين يتحضرون 

للمشاركة في دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
املقبلة في طوكيو عام 2020، على أمل جعلهم 
قادرين على تقدم أداء أفضل حتت الضغط. 

وتأتي هذه املبادرة التي أعلن عنها الثالثاء، 
على خلفية حلول أستراليا عاشرة في 

أوملبياد ريو 2016 برصيد 29 ميدالية منها 
10 ذهبيات فقط، في أسوأ أداء لرياضييها 

في دورة ألعاب أوملبية خالل 24 عاما. 
وسعيا للحصول على نتائج أفضل، سيشرف 

عسكريون على رياضيني من مستوى عال، 
اعتبارا من نوفمبر املقبل.

◄ عاد مدرب املنتخب العراقي لكرة القدم 
باسم قاسم إلى القوة اجلوية، أحد أبرز 

األندية احمللية، بعد تعاقده معه خلفا ملواطنه 
راضي شنيشل. وأعلن النادي في بيان 

التعاقد مع قاسم (59 عاما)، مشيرا إلى أن 
شنيشل اعتذر ألسباب خاصة، علما أن رحيله 

يأتي في أعقاب خسارة الفريق أمام احتاد 
العاصمة اجلزائري األسبوع املاضي (1-0)، 
ضمن منافسات الدور الـ32 لبطولة األندية 

العربية. وهي املرة الثانية التي يتولى فيها 
قاسم اإلشراف على النادي الذي دربه موسم 
2016-2017، قبل أن ينتقل إلى املنتخب خلفا 

لشنيشل أيضا.

عبه الســـوري عالء 
صفوف النجمة ى
أمام المجـــال  ح 
الرتداء قميص ي

ة ممارســـته العمل
نهاء مسيرته 
صريحاته
أمارس

ـــى 
ســـي 
سبة
ياه 
.“

أللقاب 
ألقاب  4 ث لديه
شـــلونة ولقبين 
للدوري ولقب  ل، 
نتر ميالن ومثله

 وفي سياق آخر 

والمنشـــآ التحتيـــة الرياضيـــة
األخرى، والتي تهم صورة وسم
وأصبـــح إيتو، أفضل العـــب
مـــرات، أحدث النجوم المنضمي
قطر، بعد العبين من عّينة تشـــا
قائد برشـــلونة ومنتخب إســـب
والهولندي فيســـلي شـ
إليتـــو اللعـــب مـــع
برشـــلونة، وشـــن
ميـــال

ال
الهـــدا هـــو  وإيتـــو 
للكامـــرون برصيد 56
مرتين لقـــب كأس األ
ولـــم يلعب إيتو م
أشهر 6 6ســـوى
مواجهـــة في



} لندن - قال ويليان جناح تشيلسي إن مدربه 
اجلديد ماوريسيو ســـاري يعتمد على طريقة 
هجومية تشبه ”طريقة السامبا“ في كرة القدم 
البرازيليـــة، وهو ما سيســـاعد الالعبني على 

الظهور بشكل مميز. 
وساهم ويليان العب البرازيل البالغ عمره 
30 عاما في فوز تشيلسي 3-0 على هدرسفيلد 
تاون في أول مباراة للمدرب ساري في الدوري 

اإلنكليزي املمتاز السبت املاضي.
وأكـــد ويليان ”هل من املمتـــع اللعب بهذا 
األسلوب؟ أعتقد ذلك. لدينا الكثير من الالعبني 
أصحـــاب نزعـــة هجوميـــة مثل إديـــن هازارد 

وبيدرو. يحب مثل هؤالء لعب كرة القدم“. 
وأضـــاف ”لهذا الســـبب حتدث (ســـاري) 
عـــن تقدمي كرة ممتعة. هذا ما ســـنحاول فعله 
هذا املوســـم. هل يشـــبه ذلك طريقة الســـامبا 
البرازيليـــة؟ نعم. هذا ما نفعله فـــي البرازيل 

ونحـــاول أن نفعلـــه هنا بأن نلعـــب اعتمادا 
على املهارات والتحرك“.

ويثـــق ويليان في أن أســـلوب ســـاري 
اخلططي سيساعد تشيلسي على حتسني 
ســـجله الضعيف أمام أرسنال، حيث فاز 
مرة واحـــدة في ثمانـــي مباريات حتت 

قيادة املدرب السابق أنطونيو كونتي 
وسيلتقي الفريقان في مباراة قمة في 

لندن الســـبت املقبل فـــي الدوري 
املمتاز. 

أسلوب مختلف

ويليـــان  وأضـــاف 
”املدرب طالبنـــا باللعب 

واالســـتمتاع بالوجود على أرض 
امللعب مع حتمل املســـؤولية. اآلن 
نلعب بأســـلوب مختلف لذا ميكن 
أن نتسبب في مشكالت ألرسنال“. 
وتابـــع ”بـــكل تأكيد ســـتكون 
مباراة اســـتثنائية أمام أرســـنال 

ألنهـــا مبـــاراة قمة. يكـــون من 
الصعب دائمـــا اللعب أمامه“. 

وأكـــد الالعـــب الدولـــي 

البرازيلـــي ويليان أن اســـتمراره في صفوف 
نادي تشيلســـي اإلنكليـــزي كان غير ممكن في 
حال بقـــاء مدربه الســـابق اإليطالي أنطونيو 

كونتي على رأس اجلهاز الفني.
 واســـتغنى النادي اللندنـــي في 13 يوليو 
املاضـــي عـــن خدمات املـــدرب الذي قـــاده إلى 
لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 2017 وكأس 
منـــه  بـــدال  وعـــني  إنكلتـــرا 2018، 
مواطنه ماوريتســـيو ســـاري. 
وجاء إنهـــاء خدمات كونتي 
بعد فشـــله في قيادة الفريق 
إلـــى دوري أبطال أوروبا في 
املوســـم املقبل، وبعد أشـــهر 
خالفات  حـــول  التقارير  مـــن 
بينـــه وبني عدد مـــن الالعبني 

األساسيني.
أن  تـــردد  وبعدمـــا 
ويليـــان الـــذي يدافع عن 
منـــذ  تشيلســـي  ألـــوان 
صيـــف 2013، فـــي طريقه 
إلـــى نـــاد آخر رشـــح أن 
يكون برشلونة اإلسباني، 
يبدو أن الدولي البرازيلي 
البالـــغ 30 عامـــا، بـــات 
في  البقـــاء  إلى  أقـــرب 
”ســـتامفورد بريـــدج“. 
حول  سؤال  على  وردا 
مـــا إذا كان ســـيبقى 
في حال بقاء كونتي، 
قال ويليـــان ”كال، ال 
مجـــال (..) أنـــا هنا 
ألننـــي أريد أن ألعب 
لصالـــح تشيلســـي. 

ســـأغادر فقط في حـــال أراد لي تشيلســـي أن 
أغادر“. وبدأ تشيلســـي مســـيرته في املوســـم 
اجلديـــد من الـــدوري املمتاز مع ســـاري، بفوز 
عريض على هادرســـفيلد فـــي املرحلة األولى، 
وهو يستعد الستضافة أرســـنال في ”ديربي“ 

لندني السبت.
وفي هذا السياق أعرب اإليطالي ماوريسيو 
ســـاري املديـــر الفنـــي اجلديد لتشيلســـي عن 
ســـعادته البالغة بتحقيق الفوز في أول مباراة 
له مع فريقه في الدوري اإلنكليزي. وقال ساري 
”ســـعيد للغايـــة بالنقـــاط الثـــالث“. وأضاف 
”الشـــوط األول بدا صعبا للغايـــة في مواجهة 

خصم ميتاز بالقوة اجلسدية“.

رفض عرض جديد

كان نادي تشيلسي قد رفض عرضا جديدا 
تقـــدم به نـــادي برشـــلونة اإلســـباني للتعاقد 
مـــع البرازيلـــي ويليان خالل فتـــرة االنتقاالت 
الصيفية اجلارية، استعدادا النطالق منافسات 
املوســـم اجلديـــد 2018-2019. وكان برشـــلونة 
قـــد قدم عرضـــه األول بقيمـــة 50 مليون جنيه 
إســـترليني ومت رفضه. ثم عاد برشلونة ورفع 
عرضـــه إلـــى 53 مليون جنيه إســـترليني ليتم 

رفض العرض مجددا.
البريطانية  وذكرت شبكة ”سكاي سبورت“ 
أن إدارة تشيلســـي رفضت عرضا ثالثا تقدمت 
بـــه إدارة النـــادي الكتالوني، تبلـــغ قيمته 55 
مليون جنيه إســـترليني مـــن أجل ضم ويليان 
خـــالل الصيـــف اجلـــاري. وحاول تشيلســـي 
جاهدا احلفاظ على ويليان استعدادا للموسم 
املقبل برفقة إدين هازارد وتيبو كوروتوا، بناء 

على طلب املدرب اإليطالي ماوريسيو ساري.
وسيكون برشلونة مجبرا على تقدمي عرض 
رابع بقيمة أعلى من العروض السابقة من أجل 
محاولة ضم ويليان، وإال أن يصرف النظر عن 

التعاقد مع الالعب ويتجه إلى حلول أخرى. 
وكان ويليـــان البالغ مـــن العمر 29 عاما قد 
انضم لصفوف تشيلسي قادما من نادي أجني 
الروســـي في عام 2013، وميتد عقده مع البلوز 

حتى صيف 2022.

} توتنهــام (إنكلــرتا) - أكـــد نـــادي توتنهـــام 
هوتسبير اإلنكليزي لكرة القدم إرجاء االنتقال 
إلى ملعبه اجلديد بســـبب مشاكل تقنية تتعلق 
بأنظمـــة الســـالمة، والـــذي كان مقررا الشـــهر 
املقبـــل، ليواصـــل بذلك اعتمـــاد ملعب وميبلي 

الشهير في لندن. 
وكان مـــن املتوقـــع أن يخـــوض توتنهـــام 
مباراته األولى علـــى ملعب ”وايت هارت الين“ 
اجلديد الذي شّيد باالسم نفسه وفي املوقع ذاته 
مللعبه القدمي، في 15 ســـبتمبر ضد ليفربول، إال 
أنه أعلن أن االنتقال لن يتم في الوقت احلالي.

وأوضح النادي في بيان ”االختبارات التي 
أجريت مؤخرا أظهرت وجود مشاكل مع أنظمة 
السالمة (..) التأخيرات التي تتسبب بها هذه 
الصعوبـــات تعني أننا لن نكـــون قادرين على 
إجراء النشاطات االختبارية الضرورية في 27 
أغســـطس واألول من سبتمبر“. وشدد على أن 

هذه النشـــاطات ”ســـتعاد جدولتها لتقام قبل 
أي مباراة رســـمية أولى فـــي امللعب اجلديد، 
وذلك بهدف نيل رخصة الســـالمة“. ولم يحدد 
توتنهـــام موعدا جديدا الفتتـــاح امللعب الذي 
يتســـع لـ61 ألـــف متفرج، مكتفيـــا عبر موقعه 
اإللكترونـــي باإلشـــارة إلـــى أن مباراتيه ضد 
ليفربول (في 15 سبتمبر) وكارديف (السادس 
من أكتوبر) ســـتقامان على ملعب وميبلي، في 
حني أن امللعب املضيف ملباراته ضد مانشستر 

سيتي في 28 أكتوبر ”سيتم حتديده الحقا“.
وفي حني يتـــرك ذلك هامشـــا الحتمال أن 
يكـــون امللعب جاهـــزا قبل موعـــد املباراة مع 
بطل الدوري اإلنكليزي املمتاز املوسم املاضي، 
أشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إنكليزيـــة إلى أن 
النادي أبرم اتفاقا مع االحتاد اإلنكليزي للعبة 
الســـتخدام ملعب وميبلي حتى نهاية الســـنة 

احلالية. 

} برلــني - أوضحت وســـائل إعالم إيطالية 
مـــن  عرضـــا  رفـــض  يوفنتـــوس  نـــادي  أن 
نظيره ريـــال مدريد اإلســـباني لضم الالعب 
البوســـني ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون 

يورو. 
”توتوســـبورت“  صحيفـــة  وقالـــت 

اإليطاليـــة إن يوفنتـــوس وجه صفعة 
قوية لريـــال مدريد وقـــرر جتديد 
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بيانيتـــش  اســـم  وطـــرح 
تياغـــو  اإلســـباني  بجانـــب 
ألكانتـــارا لالنضمام إلى ريال 
الكرواتي  رحيـــل  بعـــد  مدريد 

صفوف  عن  كوفاســـيتش  ماتيو 
األخير إلى تشيلسي اإلنكليزي على 

سبيل اإلعارة.
وكشـــفت الصحيفة أن برشـــلونة، الغرمي 
التاريخـــي للنادي امللكي، كان يســـعى أيضا 

لضـــم بيانيتـــش ولكنـــه تراجـــع عـــن إمتام 
الصفقة بعد أن طلب يوفنتوس احلصول على 

80 مليون يورو مقابل التخلي عن الالعب. 
وبـــدأ بيانيتـــش مشـــواره مع كـــرة القدم 
بني صفـــوف قطاع الناشـــئني بنادي ميتز 
الفرنســـي حتى صعد إلى الفريق األول في 

موسم 2008-2007.
ومنـــذ ذلـــك احلني لـــم يتوقف 
الالعب البوسني عن التطور فنيا 
أوملبيك  بصفـــوف  التحق  حتى 
ليـــون فـــي 2008 ثـــم روما في 
2011 ثـــم يوفنتـــوس في 2016، 
حيث تألـــق بني صفوف األخير 
الـــركالت  تنفيذ  فـــي  وخاصـــة 
الثابتة، كما أظهر قدرة كبيرة في 

عملية تنظيم إيقاع اللعب. 
وفـــاز بيانيتـــش مع نـــادي الســـيدة 
العجوز بلقبني فـــي الدوري اإليطالي ولقبني 

أيضا في بطولة الكأس احمللية. 

{السماح لسبستيان رودي بالرحيل إلى نادي اليبزيغ سيكون خطأ كبيرا. رودي برأيي هو الرقم رياضة

6 الوحيد في تشكيلة بايرن ميونيخ مع خافي مارتينيز}.

لوثار ماتيوس
أسطورة بايرن ميونيخ السابقة

{نريد أن نســـتمتع بمواجهة برشـــلونة في بطولة كأس خوان غامبر. إنها مباراة علينا أن نجعل 

النادي يظهر خاللها بقدمين ثابتتين. نعرف من هم وعلينا أن نقدم أداء جيدا}.

كارلوس تيفيز
مهاجم وأيقونة نادي بوكا جونيورز

} تالــني - يتطلع أتلتيكو مدريد إلى مواصلة 
ســـطوته على كأس الســـوبر األوروبي، التي 
تـــوج بلقبها مرتني من قبل على حســـاب إنتر 
ميالن وتشيلســـي، حني يواجه ريـــال مدريد، 

األربعاء، في العاصمة اإلستونية، تالني. 
وكان أتلتيكو توج بلقب البطولة في 2010 
بفضـــل هدفـــي ســـيرجيو أغويرو وخوســـيه 
أنطونيو رييس أمـــام اإلنتر (0-2)، وفي 2012 
بعـــد مبـــاراة اســـتعراضية تفـــوق فيها على 
تشيلســـي (4-1). ولـــم يكن أتلتيكو مرشـــحا 
للفوز في أي من املباراتني، لكنه توج باللقبني 
عن جدارة على حســـاب بطلـــي دوري األبطال 

في 2010 و2012.
وهـــذه املرة الرابعة مـــن أصل آخر خمس 
نسخ يتواجه ناديان من إسبانيا، لكنها األولى 
بني ناديني من مدينة واحدة وحتديدا العاصمة 
مدريد، بعد تتويج ريال بلقب املسابقة األولى 
 ،(1-3) اإلنكليـــزي  ليفربـــول  حســـاب  علـــى 
وأتلتيكو بلقب املســـابقة الرديفة على حساب 

مرسيليا الفرنسي (3-0) في مايو املاضي. 

والتقى الفريقان تسع مرات في املسابقات 
األوروبيـــة، ففاز ريال 5 مرات وأتلتيكو مرتني 
وتعادال مرتني، بيد أن أتلتيكو عجز حتى اآلن 
عـــن الفوز علـــى غرميه في مبـــاراة نهائية أو 

إقصائه من إحدى املسابقات.
وفـــي املبـــاراة التي تقـــام فـــي العاصمة 
اإلســـتونية تالني، متيل األفضليـــة التاريخية 
ملصلحة ريال، لكن منذ قدوم األرجنتيني دييغو 
ســـيميوني لتدريـــب الفريق فـــي أواخر العام 
2011، أصبح أتلتيكو خصما عنيدا ولم يخسر 
ضد ريال سوى مرة واحدة في الدوري احمللي 
في آخر 10 مباريات. ولطاملا تشـــهد مواجهات 
الطرفني منافســـة نارية، خصوصا في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، حينما خرج ريال مدريد 
فائزا في نهائي نسختي 2014 بنتيجة 4-1 بعد 

التمديد و2016 بركالت الترجيح.

وبعدمـــا أصبـــح أول فريـــق يحـــرز لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا بنســـخته اجلديـــدة 3 
مـــرات تواليا، يريد ريـــال مدريد أن يكون أول 
ناد يحرز لقب كأس الســـوبر 3 مـــرات تواليا 
منذ انطالقهـــا عام 1972، علما وأنه خســـرها 
مرتـــني في 1998 و2000. وفي حال تتويج ريال 
سيعادل الرقم القياسي املسجل باسم مواطنه 
برشلونة وميالن اإليطالي (5 ألقاب). وبدوره، 
يبحث أتلتيكـــو عن إحراز اللقب للمرة الثالثة 
بعـــد 2010 و2012 على حســـاب إنتر اإليطالي 
وتشيلسي اإلنكليزي تواليا، بعدما كان حامال 
للقـــب الـــدوري األوروبـــي. والالفت ســـيطرة 
إســـبانيا علـــى هذه املســـابقة في الســـنوات 
األخيـــرة، إذ توجت أندية الليغـــا 8 مرات في 
آخر تسع ســـنوات (3 لكل من برشلونة وريال 
و2 ألتلتيكـــو)، وســـترفع األنديـــة اإلســـبانية 
ألقابها القياســـية إلى 15 مقابل 9 إليطاليا و7 

إلنكلترا.
وللمـــرة األولى منـــذ 2009، يســـتهل ريال 
موســـمه دون هدافـــه التاريخـــي البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو (33 عامـــا)، أفضل العب 
في العالم خمس مرات واملنتقل إلى يوفنتوس 
اإليطالـــي بأكثـــر مـــن 100 مليون يـــورو. لكن 
الفريـــق امللكـــي احتفـــظ، حتـــى اآلن بصانع 
ألعابه ووصيـــف بطل العالـــم الكرواتي لوكا 
مودريتش، في ظل تقارير أشـــرت إلى إمكانية 
انتقاله إلى فريق إنتـــر اإليطالي. وبعد إعالن 
الفرنســـي زين الديـــن زيدان عـــن رحيل مدو 
إثر قيادتـــه الفريق األبيض إلـــى ثالث ألقابه 
املتتاليـــة فـــي دوري األبطـــال، حل بـــدال منه 
جولن لوبيتيغي القادم بعد إقالة مدوية أيضا 
من تدريب منتخب إســـبانيا عشـــية مونديال 
روســـيا، بعد إعالن موافقته على تدريب ريال 

قبل انطالق النهائيات.
وعـــول لوبيتيغـــي فـــي جولتـــه الصيفية 
التحضيرية األخيرة، على اجلناحني الويلزي 
غاريث بايل والشاب ماركو أسنسيو واملهاجم 
الفرنســـي كرمي بنزمية، فيما شارك مودريتش 
لدقائـــق قليلة بعد عودته من عطلته الصيفية. 
وبرز مـــع ريـــال املهاجـــم البرازيلي الشـــاب 
فينيســـيوس جونيـــور (18 عامـــا) القادم من 
فالمنغو مقابل صفقة مقدرة بـ45 مليون يورو. 
وقال مدرب ريال لوبيتيغي ”ال ضغوط إضافية 
ألنها (املباراة) ضد أتلتيكو مدريد، هذا نهائي 

وكأس ما يعني أننا ســـنقدم كل شـــيء، نحن 
مجبرون على حتقيق الفوز�. وأشـــارت تقارير 
محليـــة إلـــى إمكانية اعتمـــاد لوبيتيغي على 
حارســـه الكوســـتاريكي كيلور نافـــاس، لعدم 
حصول البلجيكـــي تيبو كورتـــوا القادم هذا 
الشـــهر من تشيلســـي اإلنكليزي، على الوقت 

الكافي للتأقلم مع الفريق.
وعن قـــدوم كورتوا، حـــارس أتلتيكو بني 
2011 و2014، إلـــى ريـــال، قال مـــدرب أتلتيكو 
سيميوني ”ال ميكنني قول أي شيء عن حارس 
لعب معنا بشـــكل جيد. في احليـــاة، يجب أن 
نحتـــرم كل الناس، ال ميكننا احلكم على أحد.. 
نتذكر جيـــدا النـــاس الذين عملـــوا معنا. لن 
يتغيـــر ذلك، حتى مع الغـــرمي“. ولدى أتلتيكو 
املعـــروف بدفاعه الصلب ونـــدرة أهدافه، عاد 
الثنائي الفرنسي بطل العالم املهاجم أنطوان 
غريزمـــان والظهيـــر لـــوكاس هرنانديـــز إلى 
التماريـــن مطلع األســـبوع املاضي، وشـــاركا 
كاحتياطيني في مواجهة إنتر الودية الســـبت 
املاضي. ويتوقع أن يشـــارك بطل العالم توما 
ليمار القادم من موناكـــو إلى أتلتيكو بصفقة 
قدرت بــــ75 مليون يـــورو، إلـــى جانب العبي 
الوســـط البرتغالي جلســـون مارتنز ورودري 
القادمـــني من ســـبورتينغ البرتغالي وفياريال 
تواليا. كما ضـــم أتلتيكو املهاجـــم الكرواتي 
نيكوال كالينيتش املطرود من تشكيلة منتخب 
بـــالده فـــي كأس العالم، وســـيرتدي القميص 

الرقم 9 بدال من فرناندو توريس.

االختبار األول

رغم املســـيرة اجليدة التـــي قدمها جولني 
لوبيتيغـــي في فتـــرة اإلعداد ألول موســـم له 
على مقعد املدير الفني لريال مدريد اإلسباني، 
إال أن االختبـــار احلقيقـــي األول له مع الفريق 
ســـيكون عندما يلتقي األربعـــاء فريق أتلتيكو 
مدريد فـــي ديربي مدريدي خالـــص على لقب 

كأس السوبر األوروبي.
ويـــدرك لوبيتيغي، الذي أقيـــل من تدريب 
املنتخب اإلســـباني لكرة القدم قبل يوم واحد 
على انطالق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا بعد الكشف عن اتفاقه مع الريال، أن 
مباراة األربعاء هـــي املقياس احلقيقي لتطور 
مســـتوى الفريق بعـــد فترة اإلعداد للموســـم 
اجلديد خاصة وأنه ســـيواجه منافســـا قويا 
وعنيدا هو أتلتيكو بقيادة املدرب األرجنتيني 
دييغـــو ســـيميوني. وصـــرح لوبيتيغي، على 
على  موقع االحتـــاد األوروبي للعبـــة ”يويفا“ 

اإلنترنـــت األســـبوع املاضـــي، قائـــال ”إنهـــا 
مباراتي الرســـمية األولى (مـــع الريال) وهي 
مباراة نهائية.. ســـنحاول االستعداد بالشكل 
املناسب لهذه املباراة أمام منافس قوي للغاية 

نعرفه جيدا إضافة لكونه جارنا“.

إنجاز تاريخي

يستعد ثنائي ريال مدريد سيرجيو راموس 
ومارسيلو لالقتراب خطوة نحو حتقيق إجناز 
تاريخـــي خـــالل هـــذه املواجهـــة. وأوضحت 
صحيفة ”ماركا“ أن راموس ومارسيلو على بعد 
لقبني فقط من باكو خينتو ومانولو سانشـــيز، 
الثنائـــي األكثـــر حتقيقـــا لأللقاب مـــع النادي 

امللكـــي. وأكـــدت أنه في حالة فـــوز الريال على 
أتلتيكو، فإن راموس ومارسيلو سيكونان على 

بعد لقب واحد فقط من أسطورتي امليرنغي.
وأشـــارت إلـــى أن اجليل احلالـــي في ريال 
مدريـــد يضـــم مجموعة مـــن الالعبـــني األكثر 
جناحا في تاريخ النادي امللكي، ولذلك يستطيع 
رامـــوس ومارســـيلو إضافة لقبهما العشـــرين 

بالقميص األبيض. 
ونوهـــت الصحيفـــة إلى أن كـــرمي بنزمية 
ورافاييـــل فاران جنما الريـــال ميلكان اآلن 16 
لقبا بقميـــص امليرنغي، وقد جتـــاوزا بالفعل 
إمييليـــو بوتراجينيـــو، ولديهمـــا نفس عدد 
ألقـــاب كارلوس ســـانتيانا وفرنانـــدو هييرو 

وراؤول غونزاليس. 

أتلتيكو مدريد ينشد مواصلة 

سطوته على كأس السوبر األوروبي

يقص ريال مدريد اإلســــــباني بطل أوروبا وجاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري 
األوروبي ”يوروبا ليغ“ شــــــريط املوســــــم القاري، عندما يلتقيان األربعاء في تالني في أول 

مباراة لكأس السوبر األوروبي في كرة القدم تقام بني فريقني من مدينة واحدة.

خطوات ثابتة

[ سيميوني يمنح لوبيتيغي االختبار األول  
ب راموس ومارسيلو من إنجاز تاريخي

ّ
[ السوبر األوروبي يقر
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4
ألقاب نالها بيانيتش 

مع يوفنتوس بواقع لقبني 

في الدوري اإليطالي 

ولقبني في الكأس 

املحلية

إسبانيا تســـيطر على املسابقة في 

الســـنوات األخيرة، وسترفع أنديتها 

ألقابها القياســـية إلـــى 15 مقابل 9 

إليطاليا و7 إلنكلترا

◄

ويليان يستمتع باللعب تحت قيادة ساري

فـــي  اســـتمراره  أن  يؤكـــد  ويليـــان 

صفـــوف تشيلســـي كان غير ممكن 

في حال بقاء مدربه السابق اإليطالي 

أنطونيو كونتي

◄

توتنهام يرجئ االنتقال إلى الملعب الجديد

يوفنتوس يرفض التخلي عن بيانيتش

ـــبه ذلك طريقة الســـامبا 
ا ما نفعله فـــي البرازيل
هنا بأن نلعـــب اعتمادا 

ك“.
ي أن أســـلوب ســـاري 
شيلسي على حتسني
أرسنال، حيث فاز  م
نـــي مباريات حتت 

أنطونيو كونتي 
ي مباراة قمة في 

فـــي الدوري 

ن
عب 

ود على أرض 
ســـؤولية. اآلن 
تلف لذا ميكن 
ت ألرسنال“.

كيد ســـتكون 
مام أرســـنال 

يكـــون من 
ب أمامه“.
ـــي

إنكلتـــرا 018
مواطنه
وجاء
بعد فش
د إلـــى
املوسـ
ال مـــن 
بينـــه و
األسا

وي
ألــ
صي
إلـــ
يكو
يب
ال
أ



األربعاء 2018/08/15 
24السنة 41 العدد 11080

} بغداد – أمـــام مكيف واحد للهواء يصارع 
درجات احلرارة املرتفعة خالل فصل الصيف، 
يقـــود املايســـترو محمـــد أمني عـــّزت البالغ 
مـــن العمر 57 عامـــا فرقة من أربعـــني عازفا 
فـــي مقطوعـــة للمؤلف الروســـي موديســـت 
موسورســـكي، اســـتعدادا حلفل فـــي الثامن 
عشـــر مـــن أغســـطس باملســـرح الوطني في 

بغداد.
يقبل أعضـــاء الفرقـــة على العـــزف بكّل 
جوارحهم، وال يثنيهم عن شـــغفهم ما يعيشه 
البلـــد مـــن اضطرابـــات. لكن بعـــض املقاعد 
اخلالية تشـــي بأن رفاقا لهم تركـــوا الفرقة، 
بعدمـــا توّقفـــت رواتبهـــم، ضمن إجـــراءات 

واسعة ترمي إلى مكافحة الفساد.
يبلـــغ راتـــب املوســـيقي 600 ألـــف دينار 
شـــهريا (500 دوالر) وراتب قائد الفرقة 1250 
دوالرا، وتبلغ التكاليـــف اإلجمالية للفرقة 85 
ألف دوالر شـــهريا، وهو مبلغ بسيط ال يقارن 
باملبالغ الكبيرة التي اختلســـها مســـؤولون 

كبار قبل أن ُيقالوا أو ُيسجنوا أو يفروا.
ومبوجـــب اإلجـــراءات األخيـــرة، لم يعد 
ممكنا أن يتقاضى أجرا عن العزف في الفرقة 
سوى من ليســـت لديه وظيفة أخرى في أحد 

القطاعات احلكومية. 
وبذلـــك، فقدت الفرقة ثلثهـــا، أما الباقون 
فهم من املتقاعديـــن من وظائف أخرى أو من 
العاملـــني في القطاع اخلاص أو ممن يقتصر 
دخلهم على العزف مع األوركسترا. لكن هؤالء 
أيضا لم يتقاضوا أجورهم منذ ثمانية أشهر، 

بسبب البطء في اإلجراءات الرسمية.
يقول عّزت ”الفرقة الســـمفونية في َخطر، 
ُانظـــر ال يوجـــد إال ثلث الفريق“ املوســـيقي.
ويؤكـــد أن عازفيه ال ميلكـــون املال حلضور 

التمارين، والكثير منهم مصابون باإلحباط.

ويضيف ”نحن علـــى حافة الهاوية لكننا 
سنقاوم (…) من خالل ما نقّدمه من موسيقى“.

الوطنية  الســـمفونية  الفرقـــة  تأسســـت 
العراقية عام 1970، وقد جنت من االضطرابات 
التي مرت بها البـــالد على مدى أربعني عاما 
خلـــت. لكنهـــا اليوم أمام خطـــر حقيقي على 

وجودها، وهو ما يشعر به عازفو الفرقة.
غير أن رئيس الشؤون اإلدارية في وزارة 
الثقافـــة العراقية رعد عـــالوي أّكد أنه ”ليس 
هناك ســـبب للخوف“ وأن الرواتب ”ســـتدفع 
قريبا“. وأوضـــح ”طلبت وزارة املالية عقودا 
رســـمية مصدقة من قبل وزارتنا، وإجراءات 

التحقـــق جارية، وهذا ما يفســـر التأخير في 
دفع الرواتب“، مؤكدا أن ”الفرقة واجهة فنية 

والوزارة ”حتترم فنانيها وإبداعهم“. للبلد“ 
لكـــن العازفني في الفرقة يتخّوفون من أن 

تكون هذه الوعود مجّرد كالم.
يعتبر سعد الدجيلي البالغ 57 عاما، وهو 
أســـتاذ في الطب وعازف فلوت، أن قرار وقف 
الرواتـــب ”عبثي“.ويقول ”أنـــا طبيب توليد 
وعازف عود منذ الصغر، ُأكمل عملي العلمي 
من خالل مهنتي الفنية، وأمتنى االستمرار“.

وبينما يتواصـــل العزف أثناء التدريبات 
تنقطـــع الكهربـــاء، كما هو احلـــال في عموم 

العـــراق، لكن هؤالء العازفـــني الذين تتراوح 
أعمارهـــم بني 20 عامـــا و75 عاما، يواصلون 
العزف مستخدمني أضواء هواتفهم احملمولة 

على صفحات األحلان أمامهم.
تقول دعـــاء ماجد العـــزاوي وهي عازفة 
”أوبـــوا“، ”أنا وأبي موســـيقيان، وإن توّقفت 

األوركسترا، ستكون ضربة قاتلة للثقافة“.
مـــع عـــودة الضـــوء إلـــى قاعـــة العزف، 

يتصاعد احلماس مجددا لدى العازفني.
تقول نـــور، وهي ابنة قائد الفرقة وعازفة 
على الطبل ”ســـتعيش املوســـيقى طاملا نحن 

على قيد احلياة، إنها ثقافتنا“.

في صالة يغطيها الغبار تستخدم صباحا 
لتدريبات رقص الباليه في بغداد، يسعى 
املايسترو محمد أمني عّزت إلى بث روح 
احلماس في عازفي الفرقة الســــــمفونية 
ــــــم يتقاضوا  ــــــة، الذين ل ــــــة العراقي الوطني

رواتبهم منذ ثمانية أشهر.

من يهتم بالموسيقى والموسيقيين 

الفرقة السمفونية العراقية تصر على عزف لحن البقاء

} فيينا – انتزعت العاصمة النمســـاوية فيينا 
لقب ”املدينة األكثر مالءمة للعيش في العالم“ 
من ملبورن األســـترالية التي تهيمن على هذا 

التصنيف السنوي منذ سبع سنوات.
وهي املـــّرة األولى التي حتـــّل فيها مدينة 
أوروبيـــة في صدارة هذا التصنيف الســـنوي 
الذي تعّده وحدة املعلومات التابعة ملجّلة ”ذي 
إيكونوميست“ والذي يحّدد املناطق احلضرية 

األنسب للعيش والعمل.
وكّل ســـنة، تعطى 140 مدينـــة عالمات من 
مئة نقطة اســـتنادا إلى سلســـلة من املعايير، 
مثل مستوى العيش واجلرمية والنقل والبنى 
التحتيـــة والتعليم ونظـــام الرعاية الصحية، 
فضال عن االســـتقرار السياسي واالقتصادي. 
مع  وحّققـــت فيينـــا عالمـــة ”شـــبه مثاليـــة“ 
تســـجيلها 99.1، متقّدمـــة علـــى ملبـــورن في 

املرتبة الثانية مع 98.4.
وهيمنـــت املدن األســـترالية والكندية على 

املراتب العشر األولى في هذا التصنيف.
وأوضح الباحثـــون أن ”املدن التي حتّقق 
أفضـــل أداء هـــي تلـــك املتوســـطة احلجم في 

البلدان الغنّية“.

فيينا أفضل مدينة 
للعيش في العالم

الدميقراطـــي  احلـــزب  نّظـــم   – نيويــورك   {
األميركـــي في فيرمونت الثالثـــاء انتخابات 
متهيديـــة الختيـــار مرشـــحه ملنصب حاكم 
الواليـــة، في ســـباق دخل علـــى خّطه فتى 
عمره 14 عاما فقط متّكن من الترّشـــح رسميا 
للمنصب مستغّال خلّو القانون من أي شرط 

يتعّلق بسّن املرّشح.
وقبل أشـــهر قّدم إيثان ســـونبرن، وهو 
تلميـــذ فـــي الصف الثامـــن، أوراق ترّشـــحه 
ملنصب حاكم الوالية الواقعة في أقصى شمال 

شـــرق الواليات املتحدة، مستغّال عدم تضّمن 
دســـتور الوالية أي شرط يتعّلق باحلّد األدنى 

لسّن املرّشح.
وفي الواقع فإن الشرط الوحيد املنصوص 
عليه دستوريا للترّشح ملنصب حاكم فيرمونت 
هـــو أن يكون املرّشـــح مقيما فـــي الوالية منذ 
أربع ســـنوات علـــى األقل، وهو أمـــر ينطبق 
على ســـونبرن الذي يعيش في فيرمونت منذ 
الوالدة. وبالفعل فإن الفتى الذي يحرص على 
ارتداء بّزة رســـمّية وربطة عنق يخوض حملة 

انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فقد أنشـــأ 
حلملته صفحة فيســـبوك وموقعا رسميا على 
اإلنترنت وحسابا على تويتر وصوره موّزعة 
على ملصقات إعالنية في الشـــوارع، كما نّظم 

كأي مرشح آخر حملة جلمع التبّرعات.
والبرنامج االنتخابي لســـنوبرن يســـاري 

جدا.
وجتـــري انتخابات حاكـــم فيرمونت في 6 
نوفمبـــر ويخوضهـــا عن احلـــزب اجلمهوري 

احلاكم املنتهية واليته فيل سكوت.

فتى يرشح نفسه لمنصب حاكم والية أميركية

} نابل (تونس) – يتقدم محمد أســـامة حويج 
علـــى شـــاطئ مدينة نابـــل في شـــمال تونس 
حامال العشرات من أكياس القمامة ومتسلحا 
بالعزميـــة لتحقيـــق هدفـــه باجتيـــاز ثالثمئة 
كيلومتر مشيا في عز الصيف لتنظيف ثالثني 

شاطئا تونسيا.
وقـــد انطلق هـــذا الشـــاب املتخصص في 
الهندسة الصحية مطلع يوليو مع حقيبة ظهر 
وقيثارة في رحلة تســـتمر شـــهرين ترمي إلى 
توعية السلطات ورواد الشواطئ بأهمية عدم 

حتويل البحر إلى مكب للنفايات.
انطلـــق محمد أســـامة حويـــج البالغ من 
العمر 27 عاما من مدينة املهدية (شـــرق) على 
أن يختتم رحلته عند شاطئ سليمان على بعد 
40 كيلومتـــرا من تونس العاصمة بعد تنظيف 
شواطئ مكتظة وأخرى أقل استقطابا للرواد.

ويوضـــح حويج ”أومن بحـــس املواطنية 
واختـــرت التحـــرك خـــارج مدينتـــي وتوعية 

الناس مبشكلة التلوث في شواطئنا“.
اســـتغالل  أي  أســـامة  محمـــد  ويرفـــض 

سياسي للخطوة.
ويجمع محمد أســـامة في شـــخصيته بني 
احللم والواقعية، إذ يقول ”عمل 300 كيلومتر ال 
يقوم فعال على التنظيف ألني أعلم أن ما أفعله 
ليس سوى غيض من فيض. لكني أريد توعية 
الناس بهذه املشـــكلة. أريـــد أن يبدأوا بالقول 
ُانظروا األمر ليـــس طبيعيا؛ كل هذه العبوات 

وهذه األغطية واألكياس البالستيكية!“.
وفـــي تقريـــر نشـــر فـــي يونيـــو، اعتبـــر 
الصندوق العاملي للطبيعة أن ”البحر املتوسط 
يتحول إلى مصيدة كبيرة من البالســـتيك مع 

مستويات قياسية من التلوث“.

وبعـــد ثورة العـــام 2011، تفاقمت مشـــكلة 
النفايـــات في ســـائر أنحاء تونس ســـواء في 
املـــدن الكبـــرى أو املناطق الداخليـــة أو على 

الشواطئ.
وفـــي 2017، أطلـــق محمد أســـامة مبادرة 
(لوثتمونا  مشـــابهة حملت اســـم ”زبلتونـــا“ 

باألزبال) للتنديد بالتلوث على الطرقات.
ويشـــير إلى أنـــه جمع في الشـــاطئ األول 
حوالي مئة كيلوغـــرام من النفايات. وعلى مر 
األيام، توقف عن إحصاء األوزان التي يجمعها 

بفعل الكميات ”الهائلة“.
وبعد السير مسافة 150 كيلومترا وتنظيف 
حوالي 15 شـــاطئا، يقول محمد أسامة ”ميكن 
احلديث عن أطنان من النفايات“. وهو يضيف 
”كلمـــا بقيت فـــي النظيـــف أكثر كلمـــا وجدت 

نفايات أكثر، األمر ال ينتهي. هذا ال يصدق“.

شاب تونسي ينظف 300 كيلومتر من الشواطئ مشيا 

} رحل أديـــب نوبل فـــي.أس. نايبول وترك 
معنا األسئلة التي أرقته دائما. أسئلة يعجز 
عـــن تلمس معناهـــا ابن البلد الـــذي يعيش 
فـــي بيئته الطبيعية وال يحـــس بغربة دائمة 

تطارده.
نايبـــول ابن املهاجر الهنـــدي املولود في 
منطقـــة الكاريبـــي الذي هاجر إلـــى إنكلترا. 
كيـــف يكون االغتراب النفســـي أكثر من هذا. 
كان يحســـد ســـائقه اإلنكليزي القّح على أنه 
ابـــن تالل املقاطعة التي يســـكن فيها. يعرف 
الســـائق بالضبط من هو وماذا تعني له تلك 

التالل؟
مـــا ميـــز نايبول هـــو تشـــخيصه حلالة 
مـــن االغتراب يعيشـــها املاليني مـــن العرب 
واملســـلمني فـــي الغـــرب، البعـــض ينكرهـــا 
واألغلبيـــة تدرك أنها موجودة ولكن ال تعرف 
كيـــف تتعامل معهـــا. ولكي ال نذهـــب بعيدا 
في وصف املهاجريـــن املهّجرين ممن نزحوا 
في ظروف اســـتثنائية غيـــر طبيعية وكانت 
إجباريـــة، فإن حالة االنفصام النفســـي تبدأ 
مبكـــرا لـــدى املهاجرين ممن تركـــوا بالدهم 

بهدوء، من طلبة وباحثني عن فرص العمل.
أِقم ستة أشهر في الغرب ثم عد إلى بلدك. 
فجـــأة ترى فيه بلـــدا غريبا وتبـــدأ بتوجيه 
االنتقـــادات ميينا ويســـارا، ثـــم ال تتردد في 
و“عندكـــم“. يا ويلنا! من أين  القول ”عندنا“ 
جاءت كل هذه األوســـاخ التي متأل الشوارع؟ 
ملاذا لم نكـــن نراها؟ صرت غربيـــا بعد فترة 
قصيرة رغـــم أنك لم تتحدث إال مع غرباء في 
املهجـــر وقلة من أهل البلد وبلغة مكســـورة، 
ورغم أنك ال تزال تتصرف كشرقي في الغرب.

كلمـــا زادت فتـــرة اإلقامـــة فـــي الغـــرب 
وتعددت الزيارات، زاد االنفصام. أنت غربي 
مفتـــرض بالنســـبة إلى أهلك فـــي البلد األم، 
وأنت مجـــّرد مهاجر متعثر فـــي بلد الغربة. 
املراهنـــة تكـــون فـــي احلصول علـــى أفضل 
مـــا لدى العاملـــني، ولكن األكثـــر ترجيحا هو 
خســـارة ذلك األفضـــل وربح األســـوأ. ُانظر 
إلـــى أحياء العزلة لألقليات في املدن الغربية 

الكبرى التي تشبه الغيتوهات.
تريد أن تعّقد حياتك أكثر، عليك الســـفر 
إلى بلد ثالـــث. هناك تتحّير في الرّد على من 
يســـألك من أين أنت؟ أنا في األصل من البلد 
الشـــرقي الفالني ولكني أقيـــم (أو متجنس) 
فـــي البلـــد الغربي العالنـــي. يخجل محدثك 
مـــن ســـؤالك من أنت؟ وأنت تســـأل نفســـك، 

بالالوعي: من أنا؟
بعد سنوات طويلة ال تزال لغتك املكتسبة 
تعـــرج وال حتّس باالنتماء. ولكـــن ذاك البلد 
الذي ولـــدت فيه صار أبعـــد وأبعد. األحالم 
متشـــابكة، بعضها بالعربيـــة وبعضها بلغة 
الغربـــة. لن تفيـــدك متابعـــة الفضائيات وال 
تقليـــب القنـــوات. لـــن يفيدك احلـــرص على 

إرسال األوالد إلى مدرسة عربية.
مـــن التهم التي وجهت لنايبول أنه انتقد 
اإلســـالميني. ذهب إلى الهنـــد، بالد أجداده، 
فوجدهـــا نتاجـــا للصراع بني األثـــر الغربي 
االستعماري وتأثير احلكام املغول املسلمني 
القـــدمي أو الصحـــوة اإلســـالمية املتجددة. 
أليـــس هذا مـــا نـــراه اآلن فـــي منطقتنا من 
صراع بني القوى الغربية والقوى اإلسالمية، 
كل يريد أن يختطف عاملنا لتكون حصته من 

الغنيمة؟
ذهـــب إلـــى إندونيســـيا وســـأل مـــا هو 
تاريخكم؟ فكان الرد عـــن تاريخ من اجلزيرة 
العربية بانتقائيـــة احلكايات التي يبدع بها 
اإلســـالميون. ال أثـــر للتاريخ اإلندونيســـي 
احلديـــث أو القدمي على لســـان أهـــل البلد. 
هذا اإلحالل الفكري والثقافي هو ما نشـــهده 

يوميا في عاملنا العربي.
نايبـــول الـــذي رحـــل غاضبا من نفســـه 
ومن عامله، هو جتســـيد ألزمة االغتراب التي 
يعيشـــها من يترك بلده ومجتمعه وال يعرف، 
وهو يتقدم بالعمر، إن كان قد ربح أم خسر.

صباح العرب

اغتراب عندنا وعندكم

هيثم الزبيدي

ح ا العب صباح

حلقت مروحية فوق قصر 
المغنية الباربادوسية، 

ريانا، في هوليوود بمدينة 
لوس أنجلس األميركية، 

عقب انطالق صافرة 
{إنذار كاذب}  
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