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} تونس - أعلن المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، 
حالــــة الطــــوارئ فــــي العاصمــــة طرابلــــس 
وضواحيهــــا، التي تشــــهد منذ نحو أســــبوع 
اشتباكات اتســــعت دائرتها بين الميليشيات 
الُمســــلحة والمشاركين فيها، ما أعاد المشهد 

الليبي إلى مربع العنف واالقتتال.
ووصف في بيان وزعه، مساء األحد، أن ما 
يجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها 
بأنه ”عبث بأمن العاصمة وسالمة المواطنين 
ال يمكن الســــكوت عليه، وأنه يدخل في نطاق 
محــــاوالت عرقلــــة عملية االنتقال السياســــي 
الســــلمي، ويشــــكل إجهاضا للجهود المحلية 
والدوليــــة المبذولــــة لتحقيق االســــتقرار في 

البالد“.
وأكد أنــــه ”حرصا على وقف نزيف الدماء 
والحّد من الخسائر البشرية والمادية، ونظرا 
لخطورة الوضع الراهن، ولدواعي المصلحة 
العامــــة، فــــإن المجلس الرئاســــي يعلن حالة 
طرابلــــس  بالعاصمــــة  األمنيــــة  الطــــوارئ 
وضواحيها بهدف حماية وســــالمة المدنيين 
والممتلــــكات الخاصــــة والعامة والمنشــــآت 

والمؤسسات الحيوية“.
واعتبر صالح الديــــن الجمالي، المبعوث 
الخاص لألمين العــــام لجامعة الدول العربية 
إلى ليبيا، أن هذا القرار طبيعي، وجاء نتيجة 
تأزم الوضع في العاصمــــة الليبية، وبالتالي 
فإنه مــــن واجــــب الســــلطات الليبيــــة إعالن 

الطوارئ.
إن المجلس الرئاســــي  وقــــال لـ“العــــرب“ 
لحكومــــة الوفــــاق الليبــــي ”بات ُيــــدرك أن ما 
تشــــهده العاصمــــة طرابلــــس مــــن صدامات 
ُمســــلحة ُتشــــكل تهديدا لألمن العام والســــلم 
االجتماعي وأدخلت البالد في منعرج خطير، 
يســــتوجب بالضرورة اســــتنفار كافة القوى 

لصّد هذا الخطر“.
وتــــكاد مختلــــف القــــراءات ُتجمــــع على 
أن المشــــهد فــــي العاصمة الليبيــــة دخل في 
فوضــــى عارمــــة نتيجــــة االنفالت الُمســــلح، 
حتــــى بدا أنــــه يســــير علــــى وقع تطــــورات 
ال تخلــــو مــــن المحــــاوالت المســــتميتة مــــن 
الميليشيات الُمتحاربة لاللتفاف على المسار 
السياسي، وخلق قاعدة جديدة تشابكت فيها 
المصالــــح الخاصة مع الحســــابات اإلقليمية 

والدولية.

} صنعــاء - فوجئـــت األوســـاط السياســـية 
اليمنيـــة بنص الدعـــوة التي وجههـــا مارتن 
غريفيث مبعوث األميـــن العام لألمم المتحدة 
إلى الحوثيين للمشـــاركة فـــي لقاء جنيف في 
الســـادس من سبتمبر الجاري. وقالت إن نص 
الدعوة يثير تســـاؤالت بشـــأن أهداف مبعوث 

األمين العام لألمم المتحدة.
والحظـــت هـــذه األوســـاط أن غريفيث لم 
يشـــر إلى الحوثيين (أنصارالله) باالســـم بل 
تعّمد توجيه الدعوة إليهم كأحد طرفي النزاع 
فـــي اليمن بصفـــة كونهم جزءا مـــن ”القيادة 
التي لم يعد  السياسية المشتركة في صنعاء“ 

لها وجود منذ تصفية علي عبدالله صالح.
وكشف نص الدعوة أن ”القيادة السياسية 
المشـــتركة فـــي صنعاء“ تضم، بالنســـبة إلى 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة، الحوثيين 
من جهـــة وقياديـــي المؤتمر الشـــعبي العام 

الذين بقوا في العاصمـــة اليمنية بعد اغتيال 
أنصارالله لعلـــي عبدالله صالح في منزله من 

جهة أخرى.
ودعـــا غريفيـــث القيادي الحوثـــي مهدي 
المشـــاط، وهو رئيس المجلس السياسي في 
صنعاء، والشيخ صادق أمين أبوراس الرئيس 
المؤقت للمؤتمر الشـــعبي العام إلى تشـــكيل 
وفد للمشـــاركة في لقاء جنيف كونهما يمثالن 

”القيادة المشتركة ألحد طرفي النزاع“.
وأوضحت األوساط السياسية أن غريفيث 
تجاهل كّليـــا أن الحوثيين هم الطرف الوحيد 
الذي يسيطر على صنعاء وأن المؤتمر الشعبي 
العـــام لم يعد له أي وزن في العاصمة اليمنية 
منذ اغتيال علي عبدالله صالح. وأشـــارت في 
هذا المجال إلـــى أّن القياديين ”المؤتمريين“ 
الذيـــن ما زالوا في صنعاء تحولوا إلى رهائن 
أو أســـرى لدى الحوثيين ال أكثر. وتســـاءلت 

كيـــف يمكـــن لمبعـــوث األميـــن العـــام لألمم 
المتحدة تغطية مشـــاركة الحوثيين، وهم قّوة 
األمر الواقـــع في صنعاء، برهائـــن لديهم في 
مقّدمها صادق أمين أبوراس الذي ال يشك أحد 
بأن لديه وزنا شـــعبيا كونه من كبار المشائخ 

في اليمن، إذ ينتمي إلى قبيلة بكيل؟
وذكرت هذه األوســـاط أنه لم تعد هناك من 
قيمة ألبوراس ولغيره من قياديي المؤتمر في 
الوقت الحاضر في ضوء اغتيال علي عبدالله 
صالح في الرابع من ديســـمبر 2017 مع عارف 
الزوكا األمين العام المساعد لحزبه. وقالت إن 
أبوراس بقي على قيـــد الحياة مع قيادي آخر 
في المؤتمر هـــو يحيى الراعي رئيس مجلس 
النـــواب. لكن قدرتهما علـــى التحرك وامتالك 
قـــرار حّر أمر غير وارد إطالقا نظرا إلى أنهما 
مجرد أســـيرين لدى الحوثييـــن. أّما القيادي 
الثالث الذي كان له وزنه في ”المؤتمر“ والذي 

كان من بين الذين بقوا إلى جانب علي عبدالله 
صالح فهو الشـــيخ ياســـر العواضي وهو من 
مشائخ منطقته، الذي قرر االبتعاد في الظروف 
الراهنة عن ممارسة أي نشاط سياسي وانتقل 
إلى مسقط رأســـه في محافظة البيضاء ليقيم 
فيها بعيدا عن أي نشاط سياسي في صنعاء.

وطرحـــت األوســـاط السياســـية اليمنيـــة 
سلسلة من التساؤالت بعد اّطالعها على نص 
الدعـــوة إلى ”القيادة السياســـية المشـــتركة 
فـــي صنعاء“. فـــي مقّدم هذه التســـاؤالت هل 
خبـــرة مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في 
الشـــأن اليمني قليلة إلى درجة تجعله يختار 
الجنـــاح األضعـــف واألقل قدرة علـــى التحّرك 
فـــي المؤتمـــر الشـــعبي العام للمشـــاركة في 
لقـــاء جنيف؟ وخلصت إلى أّنـــه ليس طبيعيا 
حصر المشـــاركة في لقاء جنيف بجناح معّين 
من المؤتمر الشـــعبي العام، إّال إذا كان الهدف 

من ذلـــك إيجاد غطـــاء للحوثييـــن وإظهارهم 
في مظهر قوة األمر الواقع المســـتعدة إلدارة 
المنطقة التي تســـيطر عليها بمشـــاركة قوى 

سياسية أخرى، علما أن ذلك ليس صحيحا.
ومعـــروف أن هناك قياديين مـــن المؤتمر 
يقيمـــون خـــارج اليمن. ويســـعى هـــؤالء إلى 
تشكيل قيادة للحزب الذي أسسه علي عبدالله 
صالح تمتلك حدا أدنى من القدرة على التحرك 
السياســـي من دون تجاهل وجود رهائن لدى 
الحوثيين مثل صـــادق أمين أبوراس ويحيى 
الراعي، أو جثمان علي عبدالله صالح نفســـه 
الذي لم يسّلم بعد إلى ذويه كي يدفن في مكان 

الئق.
كذلك لدى الحوثيين أســـرى من عائلة علي 
عبدالله صالح. بين هؤالء نجاله خالد ومدين، 
إضافة إلى ابن شـــقيق له يدعى محّمد محّمد 

عبدالله صالح.

} بغداد - تبدو الواليات المتحدة هي األقرب، 
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لتحقيق غايتها 
في العراق، عبر إعادة ترشـــيح رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي لواليـــة ثانية في 
منصبه، خالفا للرغبة اإليرانية. وفيما بدا أن 
الضغوط اإليرانيـــة على مقتدى الصدر، زعيم 
التيـــار الصدري والداعم الرئيســـي للعبادي، 
توشك أن تؤتي أكلها، أعلن تيار الحكمة الذي 
يقـــوده عمار الحكيـــم، اكتمال تشـــكيل ”نواة 
الكتلـــة البرلمانيـــة األكبر“، التـــي تمتلك حق 

تكليف رئيس الحكومة.
وكشـــف وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيـــو أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد 
ترامـــب فـــي العراق بريـــت ماكغـــورك ”يقوم 
بعمل عظيم على األرض“، مؤكدا أن ماكغورك 

”يمثلني، ويمثل الرئيس“.
وكان واضحـــا أن الوزيـــر األميركي يعلق 
على شكاوى أطراف عراقية أبلغت واشنطن أن 
”ممثـــل ترامب يتحدث مع الساســـة العراقيين 

بلهجة شديدة، مطالبا إياهم بدعم العبادي“.
ومـــع أن ماكغـــورك نفـــى أنـــه التقى بأي 
من المســـؤولين العراقيين في بغـــداد، إال أن 
وسائل إعالم حزبية تداولت أنباء عن ”أجواء 
ليست إيجابية ســـادت لقاءات مبعوث ترامب 
بمســـؤولين عراقيين مـــن الســـنة واألكراد“، 
أبرزهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 

مسعود البارزاني.
وقال محلل سياسي عراقي، طلب عدم ذكر 
اســـمه، إنه ”في هذا الوقـــت الضيق لن تكون 
هناك مفاجـــآت كبيرة. لقد حســـمت الواليات 
المتحدة موقفها في اتجاه العمل على تضييق 
الخناق على الفريق الموالي إليران. يأتي ذلك 
منسجما مع التحركات العســـكرية األميركية 
لتشـــديد المراقبـــة علـــى المثلـــث الحدودي 
الفاصـــل بين العراق واألردن وســـوريا. وهو 
ما يشـــير إلى أن الواليـــات المتحدة جادة في 
قطـــع الطريق الذي يصل بيـــن إيران وأذرعها 

في سوريا ولبنان“.
ويحـــاول ماكغـــورك حشـــد الدعـــم الالزم 
إلعادة تكليف العبادي برئاســـة الحكومة، من 
خـــالل الضغط على أطراف سياســـية ســـنية 
وكرديـــة، وهو ما يغضب الجـــارة إيران، التي 

تحاول الرد بأسلوب مماثل.
ولم تعـــد الواليات المتحدة تتســـتر على 
رغبتهـــا في دعم العبـــادي وصوال إلى الوالية 
الثانيـــة، وهـــو ما أغضـــب حلفاء إيـــران في 

العـــراق، الذين هـــددوا بإســـقاط أي حكومة 
عراقية تشكلها الواليات المتحدة.

لكن هذه التهديدات لم تؤثر على المساعي 
األميركيـــة ”بل ربما ســـرعت مـــن وتيرتها“، 
وفقا لتعبير سياســـي شـــيعي بارز، بالتزامن 
مع موعـــد انعقاد الجلســـة األولـــى للبرلمان 

المنتخب، االثنين.
ويقول السياســـي الشـــيعي لـ“العرب“ إن 
”مســـاعي إيران فـــي إحبـــاط آمـــال العبادي 
بالوالية الثانية، كادت تؤتي أكلها، عندما بدا 
أنها نجحت في إدخال الشك إلى موقف مقتدى 
الصـــدر، الـــذي يعـــد الحليف األبـــرز لرئيس 

الحكومة العراقية“.
ويقـــول إن ”زيارة قام بهـــا الصدر مؤخرا 
إلـــى بيـــروت، ربما أجرى خاللهـــا لقاءات مع 
قيادات فـــي حزب الله اللبنانـــي المدعوم من 
إيـــران“. ويضيف ”على األغلـــب، حاول زعيم 
حزب الله حســـن نصرالله، شخصيا، التأثير 
على موقف الصدر الداعم للعبادي، وربما تأثر 

زعيم التيار الصدري باألمر“.
ورفضت قيادات صدرية التعليق على هذه 
األنبـــاء، وقالـــت إن ”الصدر مـــاض في دعمه 
لمشروع اإلصالح، من دون اإلشارة إلى الدعم 

الصريح للعبادي“.

ويقـــول تيـــار الحكيم إن المســـاعي التي 
يشـــارك فيها الصدر والعبادي لتشكيل الكتلة 
األكبر أحرزت تقدما كبيرا عبر ضمان دعم 148 
نائبا فـــي مجلس النواب الجديـــد، حتى قبل 

موعد جلسة البرلمان األولى بساعات.
وينتمي هؤالء النواب الداعمون إلى قائمة 
”ســـائرون“ المدعومة من الصـــدر، و“النصر“ 
بزعامة العبـــادي، و“الحكمة“ بزعامة الحكيم، 
و“الوطنيـــة“ بزعامـــة إياد عـــالوي، و“تمدن“ 
بزعامة فائق الشـــيخ علي، و“بيـــارق الخير“ 

بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
ويطرح مراقبون شكوكا كبيرة بشأن قدرة 
األطـــراف الفائزة علـــى عقد الجلســـة األولى 
بنصـــاب كامل. لكـــن الفريق الداعـــم للعبادي 
يقول إن فشل حلفاء إيران في إعادة مفوضية 
االنتخابات المجمدة إلـــى العمل عطل فرصة 
التفاهم الشـــخصي مع النـــواب، ووضع قرار 
االنتمـــاء إلى الكتلـــة األكبر في أيـــدي زعماء 
القوائـــم البرلمانيـــة، مـــا يعنـــي أن محاولة 
إيرانية إلحداث انشقاق في قائمة العبادي أو 

الصدر أو الحكيم، لن تكون ذات قيمة.
وعلى العكس، يحاول الداعمون للعبادي، 
اجتذاب زعيم منظمة بدر هادي العامري، الذي 
يرأس تحالـــف ”الفتح“، المدعـــوم من إيران، 

إلى تحالف الكتلة األكبر، قبيل موعد الجلســـة 
األولى.

ويحاول الصدريون التفريق بين العامري 
وقيـــس الخزعلي، زعيم عصائـــب أهل الحق، 
ضمـــن تحالـــف الفتـــح، وبينمـــا ال يمانعون 
التحالـــف مـــع األول، فإنهم يرفضون بشـــكل 
قطعـــي التفاوض مع الثاني فـــي أي حال من 

األحوال.
ويواصـــل الساســـة األكراد عقد جلســـات 
التفاوض مع األطراف السياســـية الشـــيعية 
والســـنية بحثا عـــن ضمانات كافيـــة، لتنفيذ 

مطالبهم.
وتقـــول المصـــادر إن المطالـــب الكرديـــة 
تركز على إعادة قوات البيشـــمركة إلى مدينة 
كركـــوك الغنيـــة بالنفط بعد طردهـــا منها إثر 
إجراء استفتاء على استقالل إقليم كردستان، 
كمـــا يحاول األكراد تحســـين ظروف حصتهم 
الســـنوية من الموازنة العامـــة، واالتفاق على 
ترتيبات تتيح لهم تصدير النفط المســـتخرج 

من مناطقهم بشكل مستقل عن بغداد.
وتضيـــف المصـــادر أن األكـــراد يريدون 
أن تكـــون الضمانات الممنوحة لهم مســـجلة 
بالصـــوت والصورة، قبـــل انخراطهم في دعم 

أي فصيل شيعي لتشكيل الحكومة.
النايض يضغط  أخبار
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} بريوت – تربط أوســـاط سياســـية لبنانية 
عـــودة ضغـــوط حـــزب اللـــه اللبناني بشـــأن 
التسريع في تشـــكيل احلكومة باقتراب موعد 
صدور قـــرارات للمحكمـــة الدولية بخصوص 
عملية اغتيـــال رئيس الوزراء األســـبق رفيق 
احلريري املتورط فيها احلزب، وأيضا بحزمة 
العقوبات األميركية ضد طهران والتي تشـــمل 
حظر تصدير النفط وما قد يخلفه ذلك من ردود 
فعـــل إيرانية، قـــد تأخذ املنطقـــة نحو منزلق 

خطير.
وتعتبر هذه األوساط أن من صالح احلزب 
حتقيق االستقرار السياسي داخل لبنان، حتى 
يســـتطيع التركيز على التحديـــات اخلارجية 
املتعاظمة، بدءا من الســـاحة الســـورية مرورا 
بالعراق وصوال إلى اليمن، وليس كما يسوق 
لـــه على أن هذه االســـتفاقة ناجتة عن الوضع 
االقتصـــادي املتدهـــور، خاصـــة وأن خبـــراء 
محليـــني اعتبروا أن االقتصـــاد في لبنان وإن 
كان ميـــر مبرحلـــة دقيقة بيـــد أن ذلك ال يعني 

أنه في خطر.
ويشـــهد لبنان منذ مايـــو املاضي أزمة في 
تأليف احلكومة، نتيجة الصراعات الدائرة على 
احلصـــص الوزارية، رغم املســـاعي احملمومة 
لرئيس الوزراء املكلف ســـعد احلريري إليجاد 

توليفة تلقى قبوال من اجلميع.

ويدرك حزب الله أن تسهيل والدة احلكومة 
ال ميكن أن مير دون الضغط على حليفه التيار 
الوطني احلر، وهذا ما يفســـر وفق األوســـاط 
انتقـــاد نائب األمني العام للحزب نعيم قاســـم 
الضمني لرئيـــس التيار جبران باســـيل حني 
اعتبر أن معركة رئاسة اجلمهورية ال متر عبر 

احلكومة اجلديدة.
وقـــال قاســـم خـــالل حفل تخريـــج لطالب 
”معاهـــد اآلفاق“ أقيـــم في النبطيـــة، بحضور 
شـــخصيات وفاعليـــات سياســـية وتربويـــة 
وثقافيـــة وأهالـــي الطـــالب، ”احلكومـــة هي 
ضـــرورة ملّحـــة فـــي هـــذه املرحلة سياســـّيا 

واقتصادّيـــا واجتماعّيـــا، وقد ضـــاق الوقت 
ويجب أن ننتهي وننجزها ملصلحة الناس“.

وأشـــار إلـــى أنـــه ”إذا كان البعـــض يظّن 
أّن ربـــط تأخير تشـــكيل احلكومة باخلارج أو 
بأزمات اخلـــارج يؤّدي إلى حـــل، فنقول له ال 
إّمنـــا ذلك يؤّدي إلى املزيـــد من التعطيل، وإذا 
كان البعض يربط تشـــكيل احلكومة برئاســـة 
اجلمهوريـــة ويعتقد أّن موقعه داخل احلكومة 
يهيـــئ لـــه أن يكـــون رئيســـا للجمهورية بعد 

انتهاء والية الرئيس احلالي فهو واهم“.
واعتبر قاســـم أن ”رئاســـة اجلمهورية لم 
تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل احلكومة، 
فقبل انتخاب رئيـــس اجلمهورية كانت دائما 
حتصـــل تداخالت محليـــة وإقليميـــة ودولية 
وأحيانا يكون احلل غير متوّقع قبل ٥ أشـــهر 
من موعدها، وبالتالي رئاســـة اجلمهورية لها 
مســـار آخر عندما يحني وقتهـــا. فال تضيعوا 
الوقت على أحالم ال ميكن أن تتحّقق من خالل 

احلكومة“.
ويعـــد رئيـــس التيار الوطنـــي احلر الذي 
يتولـــى أيضـــا منصـــب وزيـــر اخلارجية في 
حكومـــة تصريـــف األعمـــال أحـــد املعرقلـــني 
الرئيسيني للتسوية احلكومية في ظل إصراره 
على حتجيم كل من احلزبني القوات اللبنانية 
والتقدمـــي االشـــتراكي، فيمـــا بدا بالنســـبة 
لكثيرين أن ذلك يندرج في سياق معركة مبكرة 

على موقع رئاسة اجلمهورية.
ولقي باســـيل دعما واضحا في البداية من 
حـــزب الله خاصة في ما يتعلق بحزب القوات 
الـــذي ينظـــر له على أنـــه خصـــم عنيد وجب 
حتجيـــم حضوره احلكومي والسياســـي، بيد 
أن التطـــورات اإلقليمية وتزايد حدة التوترات 
بـــني الواليات املتحدة وإيـــران وقرار احملكمة 
الدوليـــة اخلاصـــة باغتيال احلريـــري املقرر 
أن يصدر في منتصف ســـبتمبر اجلاري، إلى 
جانب اقتـــراب معركة إدلب في شـــمال غربي 
سوريا والتي ال يعرف كيف ستكون نهاياتها، 
كل ذلك يدفع احلزب إلى تغيير سياسته جتاه 

تسريع تأليف احلكومة.
ويشـــير مراقبون إلى أن تصريحات نعيم 
قاســـم هي رســـالة واضحة لباســـيل بشـــأن 
ضرورة تعديل موقفه وتسهيل والدة احلكومة 
العتيـــدة، خاصة وأن األطراف املقابلة تعاطت 
بإيجابيـــة وحـــس واضـــح باملســـؤولية منذ 

البدايـــة، وأن االتهامـــات بالعرقلـــة موجهـــة 
أساسا له وللحليف البرتقالي (التيار احلر).

وكان حـــزب القوات قد تراجـــع عن موقفه 
جلهة القبول بأربع وزارات من دون التمســـك 
وزارة  أو  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  مبنصـــب 
سيادية، أما في ما يتعلق باحلصة الدرزية فإن 
رئيس حركة أمل نبيه بري قد تولى مسؤولية 
إقناع رئيس احلزب التقدمي االشـــتراكي وليد 
جنبالط بتعديل موقفه وســـط ترجيحات بأن 
يقبـــل األخيـــر احلصـــول على وزارتـــني فيما 

الوزير الثالث سيكون مقربا منه.
ويشير مراقبون إلى أن الكرة تبدو اآلن في 
ملعب رئيس اجلمهورية ميشال عون وصهره 
جبران باســـيل، ورمبا تصريحات قاســـم من 
شأنها أن ترفع الغطاء عن األخير وتدفعه إلى 
إبداء مرونة أكثر خاصة وان الوضع اإلقليمي 

ال يسمح باستمرار التعثر احلكومي.

وقـــال رئيس املجلس التنفيـــذي في حزب 
الله هاشـــم صفي الدين األحد ”ســـوف نبقى 
نتفاءل بتســـريع تشـــكيل احلكومـــة للوصول 
إلـــى مطالب الناس، هـــؤالء الناس الذين ملوا 
كثيـــرا من الكالم بـــال طائل وبـــال فائدة وبال 
جـــدوى، وهذا مع األيام ســـوف يجعل الناس 
مييـــزون متامـــا بني من يخلـــص لوطنه وبني 
من يتوســـل املنصب من أجل مكاســـب خاصة 
أو فئويـــة أو طائفيـــة أو ما شـــاكل، املطلوب 
العمل فكمـــا نقرأ وتقرأون فـــي كل يوم هناك 
مؤشـــرات خطيرة جدا على مســـتوى الوضع 
اإلقتصادي. مؤسســـات دولية معتبرة تتحدث 
عـــن وضع اقتصادي كارثـــي مقبل عليه لبنان 

فماذا تنتظرون؟ وملاذا هذا التباطؤ؟“.
وتابع ”نسمع أن هناك خطوات قد بدأت.. 
نســـأل الله تعالـــى أن يتم التعجيـــل في هذه 
اخلطوات للمزيد من حتمل املسؤولية ملعاجلة 

القضايا“. وسبق وأن حذرت مؤسسات دولية 
من تدهور الوضع االقتصـــادي في لبنان، في 
ظل استمرار فشل تشكيل احلكومة، وقد اعتبر 
البعض في لبنان أن هذه عملية تهويلية لدفع 
اللبنانيـــني إلـــى التعاطي بجديـــة أكثر حلل 

العقدة احلكومية.
وحـــذر البنـــك الدولـــي، الذي قـــدم للبنان 
أكثـــر من ٤ مليارات دوالر في مؤمتر ”ســـيدر“ 
بفرنســـا، فـــي وقـــت ســـابق من دقـــة وضع 
االقتصاد اللبنانـــي، خصوصا في ظل وجود 
قـــروض عالقة فـــي أدراج مجلس الـــوزراء أو 
البرملان، بانتظار حتويلها الستثمارات فعلية.
ويقدر الدين العـــام في لبنان بـ٨٢٫٥ مليار 
دوالر، أي مـــا يعادل نســـبة ١٥٠ فـــي املئة من 
النـــاجت احمللي اإلجمالـــي. ويحتل لبنان بذلك 
املرتبـــة الثالثـــة على الئحـــة البلـــدان األكثر 

مديونية في العالم.

} دمشــق - تضاربت األنباء بشأن التفجيرات 
التـــي وقعت فـــي وقت مبكـــر من األحـــد قرب 
مطار املزة العســـكري خارج العاصمة دمشق، 
ففيما اعتبرت وســـائل إعالم رسمية سورية أن 
التفجيـــرات ناجمة عن ”مـــاس كهربائي“، قال 
املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان ومســـؤول 
بالتحالف اإلقليمي الذي يدعم النظام السوري 

أن سببه هجوم بصواريخ إسرائيلية.
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حدة التوترات 
بســـوريا بسبب نية النظام شن عملية عسكرية 
واســـعة في محافظة إدلب شمال غربي البالد، 
واألهم غياب توافق بشأن الوجود اإليراني في 

سوريا.

ونقلت وســـائل إعالم رســـمية ســـورية عن 
مصدر عســـكري قوله إن مطار املزة لم يتعرض 
ألي ”عـــدوان إســـرائيلي“ وإن األصـــوات التي 
ســـمعت في العاصمة تعود النفجار مســـتودع 

ذخيرة قرب املطار بسبب ”ماس كهربائي“.
فـــي املقابل صرح املســـؤول فـــي التحالف 
اإلقليمي املوالي لألســـد أن االنفجارات جنمت 
عـــن إطالق صواريـــخ إســـرائيلية عبر هضبة 

اجلوالن وإن الدفاعات اجلوية تصدت لها.
وأرجع املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان 
الذي يتابع احلرب السورية بدوره االنفجارات 
إلـــى ضربات إســـرائيلية، في حـــني رفضت تل 

أبيب التعليق على األمر. 

رامـــي  الســـوري  املرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمـــن إّن ”اســـتهدافا صاروخّيا ُيرّجح 
أنه إسرائيلي على مطار املزة العسكري أصاب 
مستودع ذخائر في املطار، األمر الذي أدى إلى 

انفجارات عنيفة متتالية“.
وذكـــر مدير املرصد أنه ”قتـــل ما ال يقل عن 
عنصريـــن من العســـكريني العاملـــني في مطار 
املزة العســـكري، وأصيب أكثر مـــن ١١ آخرين، 

جراء االنفجارات التي هزت املطار“. 
ويقع مطار املزة العســـكري غرب دمشـــق، 

وُيعّد مقّرا لالستخبارات اجلّوية السورية.
وسبق أن شنت إسرائيل ضربات جوية في 
ســـوريا بهدف إضعاف قدرات إيران وحلفائها 

مبا في ذلـــك جماعة حزب اللـــه اللبنانية التي 
تدعم األســـد في احلرب األهلية املســـتمرة منذ 

أكثر من سبعة أعوام.
واألربعـــاء املاضـــي تعهد رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهو بأن حكومته لن 
تتراجع عن منع تكريس وجود إيران العسكري 

في سوريا.
وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه إن ”أي 
اتفاقات بني ســـوريا وإيـــران عاجزة عن منعنا 
من ذلك“، في إشـــارة إلى توقيع وزارتي الدفاع 
السورية واإليرانية، اتفاقية دفاعية، تنص على 
احلفاظ على وجود املستشـــارين العســـكريني 

اإليرانيني في سوريا.

} دمشــق - حذر البابا فرنسيس األحد من 
في إدلب  مخاطر حصول ”كارثة إنســـانية“ 
في ظل اســـتعدادات للنظام الســـوري لشن 
عمليـــة باحملافظة الواقعة في شـــمال غربي 

البالد.
وقـــال البابـــا األرجنتيني أمـــام اآلالف 
من األشـــخاص الذين احتشـــدوا في ساحة 
القديـــس بطـــرس، للمشـــاركة فـــي صـــالة 
التبشـــير، إن ”رياح احلرب مازالت تعصف، 
وإن مشاعر قلق جديدة تصلنا حول مخاطر 
كارثـــة إنســـانية ممكنة فـــي محافظة إدلب 

بسوريا العزيزة على قلبنا“.
وجـــدد البابـــا دعوتـــه إلـــى ”احلوار“ 

و“جتنيب املدنيني“ ويالت احلرب.
ومنذ أسابيع، يحشـــد اجليش السوري 
تعزيزات في ضواحي إدلب، متهيدا لهجوم 

واسع على احملافظة.

} القاهرة - قال الرئيس املصري، عبدالفتاح 
السيســـي، األحـــد، إن الفراغ الـــذي أفرزته 
ثورات الربيع العربي مت ملؤه من قبل بعض 
التيـــارات الدينية املعروفة باســـم اإلســـالم 

السياسي.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمتـــه أمـــام أكادميية 
احلـــزب الشـــيوعي الصيني، علـــى هامش 
زيارته لبكني، حلضور منتدى ”التعاون بني 
الصني وأفريقيا“، املقرر انعقاده يومي ٣ و٤ 

سبتمبر اجلاري.
وأوضح عبدالفتاح السيســـي السيسي 
أن تلـــك التيـــارات ”ســـعت إلى اســـتغالل 
الفرصـــة للوصول إلى احلكـــم، دون اكتراث 
منها بأهمية احلفاظ على الدولة الوطنية أو 

سقوطها“.
وأفضـــت ثورة شـــعبية في مصـــر إلى 
اإلطاحـــة بحكم جماعة اإلخـــوان في يوليو 
٢٠١٣ بعد أقل من عام من وصولها للسلطة. 

قالـــت املتحدثة باســـم احلكومة  } القــدس – 
األردنيـــة، جمانـــة غنيمـــات، إن ربـــط األردن 
بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن،  
حســـب ما صرحت به لوســـائل إعـــالم محلية، 

بينها موقعا ”خبرني“ و ”عمون“.
وشددت غينمات، التي تشغل حقيبة اإلعالم 
في احلكومة األردنية، على أن موقف األردن من 
حل الدولتني (إســـرائيلية وفلســـطينية) ثابت 

وواضح.
وكانـــت تقاريـــر إعالمية كشـــفت أن فريق 
التفـــاوض األميركـــي عـــرض علـــى الرئيـــس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس تشـــكيل احتاد 

كونفيدرالي مع األردن كجزء من خطة سالم.
وذكرت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية األحد 
استنادا إلى أطراف مشاركة في احملادثات، أن 
الرئيس عباس قال خالل لقاء مع ناشطني سالم 
إسرائيليني إنه مستعد من ناحية املبدأ القبول 
بهذه اخلطة شـــريطة أن تصبح إسرائيل جزءا 

في مثل هذا االحتاد.
وأضافت الوسائل أن املفاوضني األميركيني 
جاريد كوشنر وجيسون جرينبالت عرضا هذا 
املقترح على عباس، غير أن املوعد الذي مت فيه 

طرحه، ال يزال غير محدد على نحو دقيق.
وكان الفلســـطينيون قد قطعـــوا عالقاتهم 
مـــع الواليـــات املتحـــدة فـــي أعقـــاب اعتراف 

الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب بالقدس 
عاصمة إلســـرائيل في ديســـمبر املاضي، وعزا 
الفلسطينيون قطع االتصاالت مع واشنطن إلى 
أنهم لم يعودوا يعتبرونها وسيطا محايدا في 

صراع الشرق األوسط.

وجـــدد الرئيس الفلســـطيني خـــالل لقائه 
األحـــد مـــع وفـــد مـــن حركـــة ”الســـالم اآلن“ 
اإلســـرائيلية اســـتمرار قطـــع االتصـــاالت مع 
الواليات املتحدة التي اتهمها مبخالفة قرارات 
الشـــرعية الدولية، في إشارة إلى وقف دعمها 

بالكامـــل لوكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــني 
الفلســـطينيني (األونروا) وقبلها القرار بشأن 

القدس.
ووفقا لصحيفة ”هآرتس“ اإلسرائيلية، فإن 
عبـــاس قال خالل اللقاء مع الوفد اإلســـرائيلي 
”لقد مت ســـؤالي من قبل املفاوضني األميركيني 
حـــول ما إذا كنـــت أؤمن باحتـــاد كونفيدرالي 
مع األردن، وأجبتهم نعـــم أنا أرغب في احتاد 
كونفيدرالـــي مع األردن وإســـرائيل، وســـألت 
هل اإلســـرائيليون ســـيوافقون علـــى مثل هذا 
املقترح؟“. وال تزال مـــن غير احملدد بعد كيفية 

عمل مثل هذا االحتاد.
ومن جانبـــه، رفض متحدث باســـم رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو، األحد 

التعليق على ما ورد في هذه التقارير.
ومن غير املرجح أن توافق إســـرائيل على 
مثـــل هذا االحتـــاد إذ أنهـــا دائما مـــا تعتني 
بأغلبيتهـــا اليهوديـــة وترجم ذلك فـــي قانون 

القومية الذي صدر مؤخرا وأثار جدال.
ويشـــار إلى أن فكرة االحتاد الكونفيدرالي 
األردني الفلسطيني كان قد جرى نقاشه بشكل 

متكرر خالل العقود املاضية.
وكان عباس قـــد أكد في املاضي أن تفكيره 
في تشـــكيل مثـــل هذا االحتـــاد مرهـــون أوال 

بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

أخبار
{قـــرار اإلدارة األميركيـــة األخير يزيد من أهميـــة اتخاذ قرار في الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة 

باعتبار موازنة األونروا جزءا أصيال من الموازنة العامة لألمم المتحدة}.

محمد اشتية
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح

{ال يجـــوز فصـــل المطالب بخصوص تشـــكيل الحكومة عن صراع المحـــاور بالرغم من أن هناك 

مطالب محقة، فالحوار الخارجي يسهل التأليف أما التشنج الخارجي الحالي فيعقده}.

ميشال فرعون
وزير الدولة اللبنانية لشؤون التخطيط
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تفجيرات المزة هجوم إسرائيلي أم {ماس كهربائي} البابا يحذر من كارثة 

إنسانية في إدلب

السيسي: الربيع العربي 

خدم التيارات الدينية 

األردن يرفض تشكيل اتحاد كونفيدرالي مع الضفة الغربية

تشــــــكل التحديات اإلقليمية دافعا رئيســــــيا حلزب الله لتعديل موقفه من أزمة التشــــــكيل 
احلكومي، فبعد أن دعم حليفه التيار الوطني احلر ها هو اليوم ينقلب عليه ويطالبه ضمنيا 

بإظهار مرونة إلنهاء األزمة محمال إياه مواربة مسؤولية ما يحدث.

التوترات اإلقليمية تدفع حزب الله إلى تغيير مقاربته من األزمة الحكومية

عروض ال تغري عباس

[ الحزب ينقلب على حليفه جبران باسيل  [ نعيم قاسم: من يعتقد أن موقعه بالحكومة يهيئ له أن يكون رئيسا للجمهورية واهم

2

وحيدا في مواجهة الجميع
هاشم صفي الدين:

مؤسسات دولية معتبرة 

تتحدث عن وضع اقتصادي 

كارثي فماذا تنتظرون؟ 
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أخبار
[ المحتجون ال يثقون في وعود حكومة بغداد  [ غضب متنام يضع العبادي في مأزق صعب

«انتفاضة  البصرة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمية لسوء اإلدارة والفشل في التعامل 

مع أبسط متطلبات أهل المحافظة من قبل الحكومات المحلية واالتحادية المتعاقبة».

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

المشاورات في جنيف غير مباشرة، إال إذا حصل تقدم ما وسريع باإلمكان أن تتحول إلى مباشرة 

دون تكليف غريفيت بمهمة نقل المواقف واآلراء بين الطرفين».

عبدالله العليمي 
مدير مكتب الرئاسة اليمنية

رقعة احتجاجات البصرة تمتد إلى الحقول النفطية

تجمع المئات مـــن المتظاهرين  } البــرصة – 
األحـــد قرب حقل نفطي فـــي محافظة البصرة 
جنـــوب العـــراق، فيما قطـــع آخـــرون طريقا 
رئيســـيا، في مســـعى للضغط علـــى الحكومة 
لالستجابة لمطالبهم بتوفير الخدمات وفرص 

العمل ومحاربة الفساد.
جنوب  الشـــعبية  االحتجاجات  وتتواصل 
العراق أين تراوح األوضاع المعيشية الصعبة 
مكانها دون تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد 
تحســـين الخدمات، األمر الـــذي يجعل وعود 

السياسيين حبرا على ورق.
وتتفاقم وفق المحتجيـــن الوعود الزائفة 
بحل المشـــكالت واألزمات، وهـــي أحد أخطر 
مظاهر الفســـاد، ما أغضـــب العراقيين ودفع 

بهم إلى التظاهر.
وقالـــت الشـــرطة العراقية األحـــد إن نحو 
150 محتجـــا تجمعوا عند المدخل الرئيســـي 
لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة بجنوب 
العراق األحد وســـط تصاعد التوتر في المدن 
الجنوبيـــة بســـبب ســـوء الخدمـــات العامـــة 

والفساد.
وقـــال مســـؤولون في الحقل الـــذي تديره 
شـــركة نفط البصـــرة الحكوميـــة إن عمليات 

اإلنتاج تسير بشكل طبيعي.
وكان المئات مـــن المحتجيـــن العراقيين 
قد ألقوا الحجارة علـــى مقر محافظة البصرة 
وحاولوا اقتحامه الجمعة مطالبين بتحســـين 

الخدمات العامة والتصدي للفساد.
وهدد المحتجـــون باقتحام الحقل النفطي 
إذا لـــم ترد الحكومة على مطالبهم بتحســـين 
الخدمات العامة وتتعامل مع شـــكواهم بشأن 
مياه الشرب التي يقول سكان إنها غير صالحة 

للشرب بسبب ارتفاع مستوى ملوحتها.
وقال حســـن علي أحـــد منظمي االحتجاج 
”لن نســـمح باســـتمرار العمل في الحقل ما لم 
نحصـــل على ماء نظيف. ال خدمات، ال وظائف 

واآلن ال يوجد ماء نظيف للشرب. لقد طفح بنا 
الكيل“.

وتأتـــي هـــذه االحتجاجات الشـــعبية في 
البصرة في وقت تحاول فيه الكتل السياســـية 
بعـــد  ائتالفيـــة  حكومـــة  تشـــكيل  العراقيـــة 
االنتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو 

وشابتها مزاعم بالتزوير.
وتعاني البنية التحتية في المدينة بسبب 
ســـنوات من اإلهمال وضعف االستثمار، مما 
يثير اســـتياء على نطاق واســـع، إذ يتناقض 
فقر اإلمكانات مع الثروة التي تدرها صادرات 
النفـــط مـــن محافظـــة البصـــرة علـــى خزائن 

الحكومة االتحادية.
وتمثـــل صـــادرات النفـــط العراقيـــة مـــن 
البصـــرة أكثـــر مـــن 95 بالمئـــة من إيـــرادات 
العراق. وســـيؤثر أي تعطيل محتمل لإلنتاج 

بشدة على اقتصاد العراق المتعثر.
وقال ضباط الجمارك ومســـؤولو الشرطة 
إن محتجيـــن آخريـــن تجمعـــوا علـــى طريق 
رئيســـي إلى الشـــرق من البصرة يـــؤدي إلى 
معبـــر حـــدودي مع إيـــران في محاولـــة لمنع 

الشاحنات من الحركة.
وأضـــرم بعـــض المحتجين النـــار أيضا 
فـــي إطارات مركبـــات خارج المبنـــى ووقعت 
مناوشـــات مع شـــرطة مكافحة الشـــغب التي 
أطلقـــت الغـــاز المســـيل الدمـــوع للتصـــدي 
لالحتجاج. ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.
واجتاحـــت االحتجاجـــات مدنا في جنوب 
البـــالد معقل الشـــيعة الـــذي طالمـــا تعرض 
انقطـــاع  ظاهـــرة  تفشـــي  بســـبب  لإلهمـــال 
الكهربـــاء خـــالل الصيـــف وبســـبب البطالة 
وضعف الخدمات الحكومية فضال عن الفساد 

المستشري.
وكان رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي قد 
أوقـــف الشـــهر الماضـــي وزيـــر الكهرباء عن 
العمل، وقال في وقت سابق إن حكومته بدأت 
معاقبة المســـؤولين عن ضعـــف الخدمات في 

البصرة ثاني كبرى مدن العراق.
وكانـــت وتيرة االحتجاجات قد تســـارعت 
منـــذ الجمعة وترتبط بشـــكل خـــاص بارتفاع 
نســـبة الملوحـــة في ميـــاه الشـــرب بالبصرة 
والتي يقول الســـكان إنه يجعلها غير صالحة 

للشرب.

وتعاني البنية التحتية في المدينة بسبب 
سنوات من اإلهمال وضعف االستثمار ما أثار 
استياء واســـعا حيث يقارن السكان أحوالهم 
بالثـــروة النفطيـــة التـــي تمد بهـــا المحافظة 

خزائن الحكومة االتحادية.
ويضـــع هـــذا الغضب المتنامـــي العبادي 
فـــي موقف صعب فـــي وقت يأمـــل فيه بوالية 
ثانية عندما يشكل الساسة العراقيون حكومة 
ائتالفيـــة جديدة بعد االنتخابـــات البرلمانية 
التي أجريت يوم 12 مايو وشـــابتها اتهامات 

بالتزوير.
وينتقـــد المحتجـــون حزب الدعـــوة الذي 
ينتمي إليه العبادي والذي هيمن على المشهد 
السياســـي العراقي منذ غـــزو العراق في عام 
2003. وكان العبادي قد زار في منتصف شـــهر 
يوليـــو الماضـــي محافظة البصـــرة قادما من 
بروكســـل، في محاولة الحتـــواء االحتجاجات 

ضد الفقر والبطالة والفساد.
وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق 
عن تخصيص عشـــرة آالف فرصة عمل لسكان 

البصرة، فيما شـــكل مجلس الوزراء العراقي 
وفـــدا حكوميا برئاســـة وزير النفـــط، بهدف 
البحـــث عـــن حلول عاجلـــة للمشـــكالت التي 
تعانيهـــا البصـــرة حيث أصدر أمـــرا بتعيين 
250 من أهالي قضاء المدينة شـــمالي محافظة 

البصرة.
ومـــن جانبـــه كان الرئيـــس العراقي فؤاد 
معصـــوم قـــد دعـــا المتظاهرين فـــي البصرة 
إلـــى الهـــدوء، مطالبـــا الحكومـــة المحليـــة 
بالعمـــل الجاد والفوري لالســـتجابة لمطالب 

المتظاهرين المشروعة.
ومنذ بـــدء االحتجاجات واتســـاع رقعتها 
فـــي البصـــرة، أعلنـــت المرجعيـــة الشـــيعية 
العليـــا تضامنهـــا مـــع المحتجيـــن، مطالبة 
الحكومة بإيجاد حلول ســـريعة. وكان الشيخ 
عبدالمهـــدي الكربالئي ممثـــل المرجع األعلى 
علي السيستاني، قد قال في كربالء ”ليس من 
اإلنصـــاف وال من المقبول أبـــدا أن تكون هذه 
المحافظـــة المعطاء من أكثـــر مناطق العراق 

بؤسا وحرمانا“.

مـــن  المرجعيـــة  طلبـــت  المقابـــل  وفـــي 
المواطنين ”عدم اتباع أســـاليب غير ســـلمية، 
وأال يســـمحوا للبعض من غيـــر المنضبطين 
أو ذوي األغـــراض الخاصـــة“ القيام بعمليات 

تخريب .
ويقول بعض المحتجين إّن إلصاق وصمة 
العنـــف باالحتجاجات هدفه تبريـــر ما يمكن 
أن يتـــّم اللجوء إليه مـــن عنف لقمعها من قبل 
القـــوى األمنيـــة، وحتـــى من قبل ميليشـــيات 
األحزاب الشيعية الموجودة بكثافة في مناطق 
جنوب العراق، والحريصة على حماية تجربة 

الحكم التي تقودها تلك األحزاب.
من جهته، كان المرجع الديني محمد مهدي 
الخالصي المعروف، قد أعلن بانتقاده للعملية 
السياسية في العراق ككل ولطريقة الحكم في 
البالد تأييده للمطالب المشـــروعة للمحتجين 
فـــي البصرة وباقي محافظـــات العراق، داعيا 
إلـــى عـــدم فســـح المجـــال للكتل السياســـية 
وللفاسدين الستغاللها االحتجاجات ألغراض 

مريبة.

األوضاع المعيشـــية الصعبة تراوح 

مكانها دون تحقيق أي تقدم يذكر، 

األمر الذي يجعل وعود السياسيين 

حبرا على ورق
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نفط البصرة مصدر الثروة

للشهر الثالث على التوالي يواصل احملتجون في البصرة التي أصبحت مهدا لالحتجاجات 
الشعبية مبحافظات وسط وجنوبي العراق، سلسلة حتركاتهم االحتجاجية ضّد األوضاع 
املعيشــــــية الصعبة والوعود التي يعتبرونها زائفة لتمتد هذه املرة إلى حقل نفطي باعتبار 

أن صادرات النفط مبحافظة البصرة متثل أكثر من 95 باملئة من إيرادات العراق.

اليمنيون يتفاوضون في جنيف بالرسائل املكتوبة
} عــدن – أكد مســـؤولون يمنيـــون، األحد، أن 
محادثات السالم المقرر عقدها في جنيف بدءا 
من الخميس غير مباشـــرة، إال أنها قد تتحول 
إلى مفاوضات مباشـــرة فـــي حال حصل ”تقدم 
خصوصا حول مينـــاء الحديدة، متوقعين  ما“ 

تحقيق اختراق في موضوع تبادل األسرى.
قـــال وزيـــر الخارجيـــة خالـــد اليماني في 
تصريـــح ”المشـــاورات لـــن تكـــون مباشـــرة 
وســـتعتمد على إدارة المبعوث األممي بتنقله 
بيـــن الطرفين“. ومـــن جهته، أوضـــح عبدالله 
العليمي مدير مكتب الرئاســـة اليمنية وعضو 
الوفـــد المفاوض ”ســـتكون المشـــاورات غير 
مباشرة، إال إذا حصل تقدم ما وسريع باإلمكان 

أن تتحول إلى مباشرة“.
وأوضـــح مصـــدر حكومـــي أن الحكومـــة 
ســـتطالب باإلفـــراج عـــن خمســـة آالف أســـير 
مـــن مقاتليها والمؤيديـــن لها، بينما يســـعى 
المتمـــردون إلطـــالق ســـراح ثالثـــة آالف مـــن 
مقاتليهـــم ومؤيديهـــم. وإلى جانـــب موضوع 
األســـرى، قال اليماني إن وضع ميناء الحديدة 

سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
وأكد المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان 

دوجاريك أن جولة جنيف تمّثل ”فرصة للتشاور 
مـــع الطرفين حـــول طرق إيجاد حل سياســـي 
للنـــزاع“. وتابـــع ”إنها جولة أولـــى لفهم مدى 
التزام الطرفين بإيجاد إطـــار عمل لمفاوضات 
رســـمية، والتوصل إلى اســـتنتاج حول كيفية 

إطالق هذه المفاوضات“.
وقال اليماني إن محادثات جنيف ستتطرق 
أيضـــا إلـــى موضوع دفـــع رواتـــب الموظفين 
الحكومييـــن فـــي مناطق ســـيطرة المتمردين، 
متهمـــا الحوثييـــن برفـــض تســـليم العائدات 
الماليـــة والضريبية التـــي يجمعونها في هذه 

المناطق.
وذكر أن هذه العائدات تقّدر بنحو خمســـة 
وأربعيـــن مليـــار ريال (نحـــو 113 مليون دوالر 
بحســـب سعر الصرف الرسمي)، مشيرا إلى أن 
الحكومة تســـعى لتســـلمها ثم إضافة 65 مليار 

ريال إليها لدفع الرواتب.
قـــال الكاتـــب  وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
والسياســـي اليمني علـــي البخيتي إن الغرض 
األساسي من مشـــاورات جنيف هو استكشاف 
الفـــرص وليـــس خـــوض حـــوار حقيقـــي أو 

مفاوضات مباشرة بين األطراف.

وحول الجدل الدائر حول مشاركة المؤتمر 
الشـــعبي العام في المشاورات، أشار البخيتي 
إلى أن مشاركته ضمن وفد الحوثي ليست ذات 
جدوى حيث ستكون تلك المشاركة واجهة فقط 

لتجميل وجه الحوثيين الطائفي القبيح.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“ أن 
طبيعـــة المكونـــات المشـــاركة في مشـــاورات 
جنيف وحقيقة ثقلها علـــى األرض تعد واحدة 
مـــن أبـــرز المعضـــالت الحقيقية التـــي تفرغ 
المشاورات من محتواها، حيث تم استبعاد أي 
مشـــاركة لمكونات الحراك الجنوبي في الوقت 
الـــذي تمت فيه توجيه دعـــوة المؤتمر للجناح 
المتحالف مع الحوثيين والذي ال يمثل القســـم 
األكبـــر من أنصار الحزب الذين يتخذون موقفا 
مناهضا للجماعة الحوثية منذ مقتل مؤســـس 
الحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 

ديسمبر 2017.
وتتراجـــع فرص إحـــراز أي تقـــدم في ظل 
قراءة التحـــوالت علـــى األرض وتزايد الرهان 
الحوثـــي على تكريس سياســـة األمـــر الواقع 
التي تصطدم بشكل كلي مع المرجعيات الثالث 
للحل السياســـي التي تنطلـــق منها كل مواقف 
وسياسات الحكومة الشرعية، إلى جانب إهمال 
غريفيث لبند الضمانات التي تبدو حاسمة في 
ظل تفاقم حالة عدم الثقة بين الفرقاء اليمنيين، 
ورهانه بشـــكل متزايد على الضغـــوط الدولية 

واألممية على األطراف اليمنية.
كما يشـــير العديـــد من المهتمين بالشـــأن 
اليمنـــي إلـــى أن تحركات المبعـــوث األممي ال 
تلبي الحد األدنى مـــن متطلبات األمن القومي 
لدول التحالـــف وال تتعاطى مع مخاوفها تجاه 
تمدد النفوذ اإليرانـــي، ما يمنح األزمة اليمنية 
بعـــدا إقليميا ودوليا ال يبـــدو أنه حاضر حتى 

اآلن في أجندة المبعوث األممي. غريفيث في مهمة صعبة

شكر عىل تعزية 
من أرسة آل الباقر

يتقدم كل من عميد أسرة آل الباقر جاسم 
الباقر وأخيــــه عبداألمير الباقر وقاســــم 
االوســــي وفخرية الباقر ومشعل األسدي 
ورباب وود قاسم االوســــي بوافر الشكر 
وعظيم االمتنان إلى الســــيدات والسادة 
الذيــــن تفضلوا علينــــا بمواســــاتهم لنا 
بفقدان عزيزتنا الســــيدة ســــعدية الباقر 
رحمها الله، ســــواء من حضــــر منهم إلى 
المستشــــفى أو الــــدار أو حضر مراســــم 
مواراتها الثرى أو مجلس الفاتحة أو من 
اتصل هاتفيا أو أرســــل رســــائل التعزية 
والمواســــاة، ســــائلين المولى القدير أن 

يجنبهم وعائالتهم كل مكروه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحكومـــة ســـتطالب باإلفـــراج عـــن 

خمســـة آالف أســـير، بينما يســـعى 

المتمـــردون إلطـــالق ســـراح ثالثـــة 

آالف من مقاتليهم
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} نواكشــوط - أظهرت نتائج جزئية شـــملت 
أكثر من 600 مركز اقتـــراع البالغ عددها 4035 
تقدم حزب االتحاد من أجل الجمهورية الحاكم 

على منافسيه.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لالنتخابات 
محمد فـــال ولد بـــالل، في تصريـــح مقتضب 
للصحافيين اليوم األحد، إن نســـبة المشاركة 
في أغلـــب مراكـــز التصويت التي تـــم فرزها 

بلغت ما بين 60 و70 بالمئة.
وأوضـــح أن النتائـــج وإن أظهـــرت تقدما 
للحـــزب الحاكم فإنها أظهـــرت كذلك حضورا 
قويـــا ألحـــزاب المعارضـــة مـــن أبزرها حزب 

”تواصل“ اإلسالمي.
وتقـــول حملـــة حـــزب االتحـــاد مـــن أجل 
الجمهوريـــة إن الحزب فاز بعـــدد من المقاعد 
فـــي البرلمان في دوائر كانـــت في أيدي حزب 
جنوب  تواصل اإلســـالمي مثـــل ”واد الناقة“ 

البالد و“الطينطان“ شرقي البالد.
كما فـــاز الحـــزب الحاكم ببلديـــات مهمة 
في جنوب ووســـط البالد كانـــت بأيدي حزب 
تواصل اإلسالمي مثل واد الناقة والنعمة في 

أقصى شرق البالد.
ولـــم تتضح بعـــد نتائـــج االنتخـــاب في 
العاصمة نواكشـــوط أكبر الدوائر االنتخابية 
في البالد نظرا للتنافس الشـــديد بين الحزب 

الحاكم والمعارضة.
وأكـــد األميـــن العـــام لحزب االتحـــاد من 
أجـــل الجمهوريـــة الحاكـــم ”ثقـــة الحزب في 
الفـــوز بأغلبية مقاعـــد البرلمـــان والمجالس 
إنهـــا  المعارضـــة  قالـــت  بينمـــا  البلديـــة“، 
تمتلـــك أدلة علـــى حدوث تالعـــب وتزوير في 

االنتخابات.
وانتهى فرز األصـــوات فجر األحد بجميع 
دوائر االنتخابية، فيما ينتظر أن تعلن اللجنة 
الوطنية المســـتقلة لالنتخابـــات، عن النتائج 

شبه النهائية االثنين. 
ويعتبـــر مراقبـــون أن دورة ثانيـــة مقررة 
في 15 ســـبتمبر ”ستفرض نفســـها في معظم 
الدوائر، حيث أجريت االنتخابات وفق النظام 
األكثـــري، أي في الدوائر التي كان يتعّين فيها 

ملء أقل من ثالثة مقاعد.

ويقـــول هـــؤالء إن نتائـــج التصويت وفق 
النظام النســـبي -الئحة وطنية ولوائح المدن 
الكبرى، أي 77 مقعدا من أصل 157 تتألف منها 
الجمعيـــة الوطنية- يمكن ان ُتعرف ابتداء من 

مساء األحد أو االثنين.
وبدأت وســـائل اإلعالم الرسمية بث نتائج 
كل مكتـــب على حدة، لكّن مســـؤولي األحزاب 
الذيـــن اتصلـــت بهم فرانس برس لـــم يكونوا 
قادرين على تحديد ”مؤشرات جديرة بالثقة“.

وتعتبر هـــذه االنتخابات اختبـــارا لنظام 
الرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز، الجنرال 
الســـابق الذي وصل إلى الحكـــم بانقالب في 
2008، ثـــم انتخب العـــام 2009 وأعيد انتخابه 
في 2014، ودعا إلى التصويت بكثافة لمصلحة 

حزبه.

ورغـــم تعهده مرارا بأال يحاول تعديل عدد 
الواليات الرئاســـية المحددة باثنتين، فإنه لم 
يهدئ شـــكوك المعارضة التي تتهمه بالسعي 
إلى تنقيح الدســـتور والترشـــح لوالية ثالثة. 
وتأتـــي االنتخابـــات النيابيـــة والمحلية في 
موريتانيـــا قبـــل أقل من عام مـــن االنتخابات 

الرئاسية المقررة في منتصف 2019.
وكان ولـــد عبدالعزيـــز حـــذر الجمعة قبل 
يوم من االنتخابـــات الموريتانيين من عواقب 
انتخاب اإلســـالميين الذين يقـــودون ائتالف 

المعارضة الراديكالية. 
وصوت نحـــو 1.4 مليون ناخب موريتاني 
الســـبت في انتخابات نيابية ومحلية تنافس 
فيهـــا 98 حزًبا مـــن أصل 102 (عـــدد األحزاب 
السياسية في البالد)، على 157 مقعدا برلمانيا. 
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية المســـتقلة 
لالنتخابات إن النسبة األولية إلقبال الناخبين 

على مكاتب التصويت تجاوزت 58 بالمئة.

صابر بليدي

} الجزائر - عـــادت االحتجاجات االجتماعية 
مع مطلع الشهر الجاري إلى بعض القطاعات 
المهنيـــة فـــي الجزائـــر، ممـــا ينـــذر بتوتـــر 
اجتماعـــي معقد، خاصة مـــع التهديدات التي 
أطلقتهـــا بعض النقابات في شـــكل سلســـلة 
مـــن االحتجاجـــات واإلضرابات بســـبب تردد 
الحكومـــة فـــي تلبيـــة مطالبهـــا االجتماعية 

والمهنية.
وعاد مسلسل احتجاجات األطباء المقيمين 
إلى الواجهـــة، مع الوقفـــة االحتجاجية التي 
نفذوها األحد بالعاصمة، تنديدا بما أســـموه 
عـــدم وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها في 
السابق حول اشتراط تلبية مطالبهم المهنية 
واالجتماعية مقابل وقف سلسلة االحتجاجات 

التي نفذوها خالل األشهر الماضية.
واتهمـــت التنســـيقية المســـتقلة لألطباء 
المقيميـــن، وزارة الصحة والســـكان وإصالح 
االلتـــزام  وعـــدم  بالمماطلـــة،  المستشـــفيات 
بوعودها التي أطلقتها في الســـابق، حيث لم 
يـــدع المعنيـــون إلى طاولة الحـــوار منذ قرار 

التنســـيقية بتجميد إضرابهـــا، امتثاال لدعوة 
الحكومة من أجل فتح أبواب الحوار.

وجاءت عـــودة األطباء المقيمين إلى خيار 
االحتجاجات واإلضرابات، لتزيد من مصاعب 
التصعيـــد االجتماعـــي علـــى الحكومة، حيث 
يهـــدد ما يعرف بـ“التكتل النقابي المســـتقل“ 
بتصعيد اللهجة خالل األيام المقبلة، بســـبب 
عـــدم مراجعة الحكومة للخيـــارات التي كانت 
محل احتجاج، كسن التقاعد والقدرة الشرائية 

وقانون العمل.
المؤسســـات  إداريـــي  نقابـــة  وتوعـــدت 
التربويـــة، بشـــل القطـــاع بداية مـــن األربعاء 
القـــادم، المصـــادف لليوم األول مـــن الدخول 
المدرسي، وقررت شل الخدمات التي تقدمها، 
والمتمثلـــة في بيع الكتب المدرســـية وتوزيع 
المنح الســـنوية ألبنـــاء العائـــالت المعوزة، 

والغياب عن عملية التسجيل.
وتعيش الجبهـــة االجتماعية في الجزائر، 
حالة غليان غير مسبوقة تنذر باالنفجار في أي 
لحظة، وهو ما حذرت منه رئيسة حزب العمال 
اليســـاري لوزة حنون، في تصريحها األخير، 
وانتقدت الخيـــارات االجتماعية واالقتصادية 

للحكومة، وشـــروعها في هدم مبدأ اجتماعية 
الدولـــة، وشـــددت علـــى أن البـــالد مخيـــرة 
بيـــن رحيـــل النظام وبيـــن التســـليم بانهيار 

الدولة.
وفيما تستعد الثالثية ( الحكومة، النقابة 
المركزيـــة ومنظمة أرباب العمل)، لالنعقاد في 
األيام القليلة المقبلة، لبحث مســـائل الوضع 
االقتصـــادي واالجتماعـــي في البـــالد، وأفق 
تطويـــر االقتصـــاد المحلـــي، تتهيـــأ أطراف 
التكتل المستقل للتشاور حول آليات الضغط 
على الحكومة من أجـــل انتزاع مطالبها، وهو 
ما يزيـــد من تعقيـــد الوضع والتجـــاذب بين 

الطرفين عشية االحتجاجات االجتماعية.
ورغم إبعاد مسودة قانون الموازنة العامة 
للعام المقبل المسربة من طرف الحكومة، ألي 
ضرائب أو رســـوم جديدة، ورفعـــت من قيمة 
التحويـــالت االجتماعيـــة إلى نحـــو 19 مليار 
دوالر، إال أن مراقبين ربطوا المسألة بمهادنة 
الســـلطة للجبهة االجتماعيـــة، من أجل تمرير 
أجندتهـــا السياســـية، على رأســـها مشـــروع 
الوالية الرئاسية الخامسة للرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وأفاد مختصـــون في الشـــأن االقتصادي 
بأن معطيات وتوجهـــات الحكومة متضاربة، 
ألن تنفس المؤشـــرات الحســـابية في األشهر 
األخيـــرة بســـبب توجه أســـعار النفـــط نحو 
االعتدال، يقابله اســـتمرار في عجز الحســـاب 
الخارجـــي، نظـــرا لعجز الحكومـــة عن إيجاد 
مداخيـــل أخـــرى للخزينـــة العموميـــة خارج 
عائـــدات النفـــط، رغم مرور أربع ســـنوات عن 

دخول البالد في أزمة اقتصادية خانقة.
وينتظـــر أن تمتـــد عـــدوى االحتجاجـــات 
االجتماعيـــة إلـــى شـــركة الخطـــوط الجوية، 
بســـبب تخبـــط اإلدارة فـــي معالجـــة عمـــال 
ومســـتخدمي نشـــاط الشـــركة، الذين هددوا 
فـــي أكثـــر مـــن مـــرة بشـــل الشـــركة، ويكون 
توجـــه اإلدارة إلـــى بحث نقطة وســـطى بين 
الرواتـــب المطبقـــة فـــي شـــركتي الخطـــوط 
التونســـية والفرنســـية، إلطالق شبكة رواتب 
جديدة في الشـــركة، قد أثار غضـــب النقابات 
الناشـــطة، نظرا لما أســـمته بعـــدم ”مرجعية 
الشـــركات المذكورة لتكون مقياسا لحل أزمة 

الرواتب“. 

} طرابلــس – تســـعى األطـــراف السياســـية 
المتصارعـــة فـــي ليبيـــا والقـــوى اإلقليميـــة 
والدوليـــة الداعمة لها جاهدة إلى اســـتغالل 
االشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين 

الميليشيات لخدمة أجنداتها المتناقضة.
فبعـــد مطالبة النـــواب المؤيدين لحكومة 
الوفـــاق ومجلـــس الدولـــة بتشـــكيل حكومة 
ومجلـــس رئاســـي جديديـــن ما يعنـــي إطالة 
أمـــد اتفـــاق الصخيرات، دعا رئيس مشـــروع 
”إحيـــاء ليبيا“ عـــارف النايض إلـــى ضرورة 
انتخـــاب رئيـــس مؤقت للبـــالد في العاشـــر 
مـــن ديســـمبر المقبـــل، التاريخ الـــذي حّدده 
اتفـــاق باريس إلجـــراء انتخابات تشـــريعية 

ورئاسية.
وطالـــب النايـــض فـــي إطـــار ما أســـماه 
بمبـــادرة ”إحيـــاء طرابلـــس“ ”بعثـــة األمـــم 
المتحـــدة بإعـــالن انتهاء اتفـــاق الصخيرات 
بتاريخ 17 ديســـمبر 2018، والذي كان يفترض 
أّال يدوم أكثر من سنتين أصال، حسب االتفاق 
نفسه، وأن تعلن رئاسة مجلس النواب، بطلب 
من البعثة، االنتخابات الرئاســـية، حسب قرار 
مجلس النواب رقم 5 لســـنة 2014، وفي موعد 

10 ديسمبر 2018 المتفق عليه“.

وكان رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح 
لـــّوح بالمـــرور لتفعيل القرار رقـــم 5 القاضي 
بانتخـــاب رئيس مؤقت للبالد فـــي صورة ما 
فشـــلت جلســـة اليوم االثنين فـــي التصويت 
على قانون االستفتاء على الدستور أو تعديل 

اإلعالن الدستوري.
كمـــا دعـــا النايـــض المترشـــح الوحيـــد 
لالنتخابـــات الرئاســـية البعثـــة إلـــى حصر 
صالحيات المجلس الرئاســـي واقتصار دوره 
على اإلعداد لالنتخابات وفق موعدها المقرر، 
وتقديم الخدمات األساسية فقط، على أن يقوم 
المجلـــس بموجب بنود (الترتيبـــات األمنية) 
المتفـــق عليها فـــي اتفاق الصخيـــرات، بحّل 

جميع التشـــكيالت المســـلحة فـــي العاصمة 
طرابلس، وتسليم أسلحتها للجنة متخّصصة 

من األمم المتحدة.
واقترحـــت المبـــادرة تشـــكيل قـــّوة ليبية 
مختلطة من كافة أنحاء ليبيا، وتحت إشـــراف 
لجنة مشتركة، بموجب نتائج جلسات الحوار 
الســـت لتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية في 
القاهـــرة، تحفـــظ األمن وتحمـــي االنتخابات، 
وبمشـــاركة لجـــان مراقبة مدنّية مـــن جامعة 
الـــدول العربيـــة واالتحـــاد األفريقـــي واألمم 

المتحدة.
وتتصـــدى مبـــادرة النايـــض لمحـــاوالت 
لعرقلـــة إجـــراء االنتخابات عكســـتها مطالب 
النـــواب المؤيدين لحكومـــة الوفاق ومجلس 
الدولـــة لتشـــكيل حكومـــة ومجلس رئاســـي 
جديديـــن وهو ما يتســـق مع دعـــوات كل من 

إيطاليا وبريطانيا الرافضة لالنتخابات.
السياســـية  التطـــورات  هـــذه  وتأتـــي 
والعســـكرية قبيـــل أيام من إحاطة ســـيقدمها 
المبعوث األممي غســـان سالمة لمجلس األمن 
حول ليبيا والتـــي من المتوقع أن تصدر على 

إثرها قرارات صارمة.
وانتقدت صحـــف إيطالية صـــادرة األحد 
الموقف الســـلبي لبلدها إزاء االشتباكات في 
طرابلس، محذرة الحكومة من استغالل فرنسا 

لها لتنفيذ اتفاق باريس.
وذكـــرت جريـــدة الجورنالـــي المقّربة من 
األوســـاط اليمينيـــة والمحافظة فـــي مقال أن 
”طرابلـــس تحترق، لكن رومـــا تلتزم الصمت“. 
المبـــادرات  وغيـــاب  ”الصمـــت  أن  مضيفـــة 
اإليطاليـــة لوضـــع حـــد لالشـــتباكات التـــي 
تـــدور رحاها في جنـــوب طرابلـــس أمر ينذر 

بالخطر“.
وشـــددت الصحيفـــة علـــى أن ”الالمباالة 
الظاهـــرة لحكومتنا تتناقض مع النشـــاطات 
المحمومـــة فـــي المجـــال الليبـــي لفرنســـا، 
التـــي أصبحـــت بفعـــل إيمانويـــل ماكـــرون 
عدونا الرئيـــس“. أما صحيفة الســـتامبا فقد 
نقلـــت عـــن مندوبـــة إيطاليـــا الجديـــدة لدى 
األمم المتحـــدة، ماريانجيال زابيـــا، دعواتها 
إلـــى تأجيـــل االنتخابـــات التي ينـــص عليها 
اتفاق باريس، مشـــددة على أن ”ليبيا ليســـت 
إلجـــراء  الالزمـــة  األمنيـــة  الشـــروط  لديهـــا 

االنتخابات“.

وتشـــهد العاصمة الليبيـــة طرابلس منذ 
فجر االثنيـــن الماضي مواجهات باألســـلحة 
المتوســـطة والثقيلة بين اللواء الســـابع من 
جهـــة، وكتائب مســـلحة من طرابلـــس، منها 
كتائب ”ثـــوار طرابلس“ و“النواصي“ و“301“ 
وقـــوة األمـــن المركـــزي المعروفـــة بكتيبـــة 

”غنيوة“.
وتجـــددت االشـــتباكات األحد فـــي منطقة 
”مشـــروع الهضبـــة“ بالضاحيـــة الجنوبيـــة 
الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس بين قوات 
اللواء الســـابع القادم من مدينة ترهونة وقوة 
األمن المركزي. وتســـتخدم في االشـــتباكات 
أسلحة خفيفة ومتوسطة فضال عن استخدام 
للدبابات، ويحاول اللواء الســـابع االستمرار 
في التقدم بعد ســـيطرته على محيط الحظيرة 
النفطيـــة ومعســـكر النقليـــة بطريـــق المطار 
وانســـحاب كتيبة غنيوة إلى منطقة مشـــروع 
الهضبة وأبوســـليم، حيث شـــرعت في نصب 

المتاريـــس وإقامة الســـواتر الترابية وإغالق 
الدوائر الحكومية بالمنطقة.

وتأتي االشتباكات بعد ساعات من الهدوء 
الحذر الذي شـــهدته العاصمة عقب اشتباكات 
ليلية عنيفة استمرت إلى وقت مبكر من صباح 
األحد. وشـــهدت الســـاحة دخول عنصر جديد 
القادمة  متمثل في قوات ”جهـــاز األمن العام“ 

من مدينة الزنتان بقيادة عماد الطرابلسي. 
وكانت هذه القوات قد خرجت من طرابلس 
نتيجة الحـــرب التي دارت عام 2014 وتمركزت 
في مدينة الزنتان وباطن جبل نفوســـة جنوب 

غرب طرابلس.
وأكد الطرابلســـي في تصريحات أوردتها 
وكالـــة الصحافـــة الليبية تمركـــزه بالمناطق 
المذكـــورة، مفيدا بتلقيـــه تعليمات من رئيس 
بهـــذا  الســـراج،  فايـــز  الرئاســـي  المجلـــس 
الخصوص، وقـــال إن ”مهمتهم تأمين مناطق 

غرب طرابلس“.

أعلـــن المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطني، الليبية األحد، حالة الطوارئ األمنية 

في العاصمة طرابلس وضواحيها.
وجدد المجلس الرئاسي في بيان، التأكيد 
على أن ”ما جرى ويجـــري من اعتداءات على 
طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة 
وســـالمة المواطنين ال يمكن السكوت عليه“، 
معتبًرا أنه ”يدخـــل في نطاق محاوالت عرقلة 
عملية االنتقال السياســـي الســـلمي، ويشكل 
إجهاًضا للجهـــود المحلية والدولية المبذولة 

لتحقيق االستقرار في البالد“.
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  وأدان 
أنطونيو غوتيريش اســـتمرار تصاعد العنف 
في طرابلس وما حولها، وباألخص استخدام 
المجموعـــات المســـلحة للقصف العشـــوائي 
الذي يتســـبب فـــي مقتل وإصابـــة المدنيين، 
بمـــن فيهم األطفال، مقدمًا تعازيه للذين فقدوا 

أحباءهم.

جهود متضاربة لتوظيف االشتباكات في طرابلس لخدمة أجندات سياسية
[ إيطاليا تستغل التوتر األمني لعرقلة اتفاق باريس  [ النايض يدعو إلجراء االنتخابات قبل نهاية العام

تواصلت االشــــــتباكات في العاصمة الليبية طرابلس األحد لليوم الســــــادس على التوالي 
وســــــط غموض بشأن األطراف احلقيقية التي تدير هذه املعارك التي حتاول قوى داخلية 

ودولية استغاللها للترويج ألجنداتها.

أخبار
«المغرب مســـتعد للعمل مع الدول األفريقية والصين، لجعل التنمية االقتصادية واالجتماعية 

للقارة، محورا رئيسا للتعاون المشترك».

محسن اجلزولي
الوزير املغربي املكلف بالشؤون األفريقية

«مالطـــا تراقـــب عن كثـــب وتخوف كبير التطـــورات الراهنة للصـــراع في ليبيا، مـــع تفاقم حدة 

االشتباكات في طرابلس وسقوط العشرات من القتلى والمصابين}.

جوزيف موسكات
الرئيس املالطي

احتجاجات األطباء تعيد التوتر االجتماعي بالجزائر

الميليشيات تواصل العبث بطرابلس مبادرة النايـــض تتصدى ملحاوالت 

عرقلة إجـــراء االنتخابات عكســـتها 

مطالب لتشـــكيل حكومة ومجلس 

رئاسي جديدين 

◄

هذه االنتخابـــات تعد اختبارا لنظام 

الرئيـــس محمد ولد عبدالعزيز الذي 

تعهد مرارا بـــأال يحاول تعديل عدد 

الواليات الرئاسية 

◄
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األطباء يعودون إلى الغضب

النتائج األولية تظهر تقدم الحزب 

الحاكم في االنتخابات املوريتانية



} بروكســل – أفســـح كبير مفاوضي االتحاد 
األوروبي بشـــأن بريكســـت ميشـــال بارنييه، 
لتمديد وجيز للمفاوضـــات مع لندن المتعثرة 
حاليـــا مشـــيرا إلى وجـــوب إتمامهـــا بحلول 
منتصـــف نوفمبـــر المقبـــل، بعـــد أن كان من 
المقرر باألســـاس إنجاز المفاوضات قبل قمة 
قادة االتحاد في 18 أكتوبر، فيما أكدت رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمسكها بخطة 
بالدهـــا لالنســـحاب وأنها لـــن تدافع عن حل 

وسط مع بروكسل.
االتحـــاد  تمديـــد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
األوروبي، ولو لفترة قصيرة، للمفاوضات مع 
لندن يعكس بعض اللين في مواقفه التي كانت 
متصلبة في وقت ســـابق، مـــا يمنح الحكومة 
البريطانيـــة المزيـــد من الوقت لحســـم بعض 
النقاط الخالفية العالقة مع بروكســـل، خاصة 

مسألة الحدود األيرلندية.
وقال بارنييه في مقابلة نشـــرتها صحيفة 
”فرانكفورتر ألغيمايني تســـايتونغ“ األحد إنه 
”بعد األحـــد باعتبار الوقت الضـــروري إلبرام 
اتفاق خروج بريطانيا مـــن االتحاد األوروبي 
في البرلمانين البريطانـــي واألوروبي، علينا 

إنجاز المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر“.
وأضـــاف موجهـــا كالمـــه إلـــى الحكومـــة 
البريطانيـــة ”هـــذا ممكـــن، مـــا نحتـــاج إليـــه 
ليس الوقـــت بل قـــرارات سياســـية“. وتراوح 
المفاوضات بين لندن وبروكســـل حاليا مكانها 

فيما يلوح في األفق خطر بريكســـت متشدد في 
حـــال عدم التوصل إلى اتفاق، بســـبب خالفات 
تتركز حول العالقات التجارية المستقبلية بين 
الطرفين، ومسألة حدود أيرلندا، ما دفع الطرفان 

إلى طرح إمكانية تمديد مهلة التفاوض.
المكلـــف  البريطانـــي  الوزيـــر  وتحـــدث 
بالبريكست دومينيك راب من جانبه أيضا عن 

”هامش مناورة“ في الجدول الزمني، حيث من 
المقرر خـــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

في نهاية مارس 2019.
وكرر بارنييه استعداد التكتل بأن يستمر 
فـــي اعتبار بريطانيا دولـــة عضو حتى نهاية 
2020 لمســـاعدتها في المرحلة االنتقالية، إنما 

”دون حق التصويت“ في القرارات األوروبية.

وأكدت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي أنها لـــن ”ُتدفع إلى قبول حلول وســـط“ 
حـــول مقترحاتهـــا بشـــأن خـــروج بالدها من 
االتحـــاد األوروبي مع اقتراب الموعد النهائي 

للتوصل التفاق مع بروكسل.
وفي مقال لصحيفة صنداي تلغراف األحد، 
قالـــت مـــاي إن المقترحات التي تـــم التوصل 
إليهـــا مع مجلس وزرائها في يوليو الماضي، 
والمعروفة باسم اتفاق تشيكرز، كانت ”صفقة 

جيدة لبريطانيا“.
وكتبت ”ستكون األشـــهر القادمة حاسمة 
في تشـــكيل مستقبل بلدنا وأنا واضحة بشأن 
مهمتي“، معترفة أنه ال يزال هناك ”الكثير من 

المفاوضات التي يتعين القيام بها“.
ورفـــض كبيـــر المفاوضيـــن األوروبييـــن 
ميشـــال بارنييه نهايـــة يوليو بندا رئيســـيا 
ضمنته رئيســـة الـــوزراء البريطانية خطتها 
للخـــروج من االتحـــاد األوروبـــي، يهدف إلى 
تجنـــب إقامـــة حـــدود تقســـم بعد بريكســـت 
بين شـــمال أيرلندا التابـــع للمملكة المتحدة 

وجنوبها.
وجـــاء مقال مـــاي بعد أن ذكـــرت صحيفة 
التايمـــز أن مدير حملة ماي الســـابق لينتون 
كروســـبي كان يدبر مؤامرة لتقويض خطتها 
حـــول خـــروج بريطانيـــا وإحـــالل بوريـــس 
جونســـون في مكانها رئيسا للوزراء وهو ما 

ال يخفيه هذا األخير.

} برلــني - ناشـــد وزيـــر اخلارجيـــة األملانـــي 
هايكو مـــاس األحد، مواطني بـــالده بذل املزيد 
مـــن اجلهد في مكافحـــة العنصرية والدفاع عن 
الدميقراطية، وذلك عقب أعمال عنف استهدفت 
األجانب في مدينة كمنيتس السبت، وصل األمر 

فيها إلى أداء التحية النازية.
وقال ماس لصحيفة بيلد أم زونتاغ األملانية 
”لألسف، انتشر في مجتمعنا نوع من الالمباالة، 
ال بـــد أن نتغلب عليه في الواقـــع، يتعني علينا 
أن ننهض ونتـــرك الصمت يجـــب إنهاء أعوام 
من الغيبوبة“. وأضـــاف الوزير أن اجليل الذي 
ينتمـــي إليـــه تلقى احلريـــة وســـيادة القانون 
والدميقراطيـــة هدية، متابعا ”لـــم نقاتل لنصل 

إلى ذلـــك، اعتبرناهـــا نوعا ما أمـــرا طبيعيا“.
من  وأوضـــح ماس أنـــه مت مخاطبتـــه ”كثيرا“ 
قبل نظراء أوروبيني خالل املســـيرات اليمينية 
املتطرفة التي شـــهدتها مدينة كمنيتس، مشيرا 
إلى أنه ســـيتم النظر ألملانيا -بشكل مبرر، على 
نحو نقدي، عندما يتعلق األمر مبعاداة األجانب 

والتشدد اليميني والعنصرية.
و قالت وزيرة العدل األملانية كاتارينا بارلي 
للصحيفة ذاتها إنه يجب أن تكشف التحقيقات 
التـــي تتم في كمنيتـــس إلى أي مـــدى تتوارى 
شـــبكات ميينيـــة متطرفـــة خلـــف املظاهـــرات 
واالعمال املعادية لألجانب، مؤكدة ”لن نســـكت 
على اختـــراق متطرفـــني ميينيـــني ملجتمعنا“.

ونشـــبت أحـــداث كمنيتـــس على خلفيـــة مقتل 
مواطن أملاني إثر طعنات بســـكني خالل شجار 
بـــني أفراد من جنســـيات مختلفـــة، حيث يقبع 
حاليا شـــابان، عراقـــي وســـوري، قيد احلبس 

االحتياطي لالشتباه في ارتكابهما اجلرمية.
وبحســـب بيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد 
أفراد التيار اليمينـــي املتطرف في أملانيا العام 
املاضي نحو 24 ألف شـــخص، فيما ارتفع عدد 
النازيني اجلدد بواقع 200 شـــخص خالل نفس 
الفترة ليصـــل إلى نحو 6 آالف شـــخص. وبلغ 
العام املاضي عدد املنتمني إلى حركتي مواطني 
اإلمبراطورية األملانية ”مواطني الرايخ األملاني“ 

و“املواطنني املستقلني“ 16500 فرد.

وال يعترف أتباع حركـــة ”مواطني الرايخ“ 
وحركة ”املواطنني املســـتقلني“ بســـلطة النظام 
احلالي في أملانيا، وال يوجد لهما هيكل موحد، 
حيث تســـتخدم عدة مجموعات نفس األســـماء 

على الرغم من اختالف املعتقدات.
وبحســـب أحـــدث البيانـــات التـــي تعـــود 
إلـــى نهاية مـــارس املاضي، تقـــدر هيئة حماية 
الدستور (االستخبارات الداخلية األملانية) عدد 
”مواطني الرايخ“ بـ18 ألف فـــرد، من بينهم 950 
ميينيـــا متطرفا، حيث يحمل 1200 شـــخص من 
أتباع هذا التيار ترخيصا بحيازة ســـالح، فيما 
مت ســـحب ترخيص السالح من 450 فردا آخرين 

محسوبني على هذا التيار.

{بولنـــدا تنتمـــي إلى االتحـــاد األوروبي لكن عليها أال تســـمح بـــأن تنتقل إليها عـــدوى األمراض أخبار

االجتماعية السائدة هناك}.

ياروسالف كاتشينسكي
زعيم حزب القانون والعدالة احلاكم في بولندا

{العالم يدرك أن أفغانستان ال يمكن أن تكون مالذا آمنا لإلرهاب، وال بد من توفير حيز للعملية 

السياسية إلنهاء الحرب}. 

سكوت ميلر
قائد حلف شمال األطلسي في أفغانستان
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طالـــب أبـــرز رمـــوز المعارضـــة  } طهــران – 
والحركـــة اإلصالحية في إيـــران، مهدي كروبي 
األحد، مجلس خبراء القيادة بفتح تحقيق حول 
المؤسســـات االقتصادية والعسكرية المرتبطة 
بمرشـــد الثورة علي خامنئي، في رســـالة تمرد 
غيـــر مســـبوقة تعكس االمتعاض الشـــعبي من 
فســـاد المؤسســـات التابعة للمرشـــد والثراء 
الفاحش للمشـــرفين عليها في وقت تعاني فيه 
البـــالد من انهيار اقتصادي يتفاقم تدريجيا مع 
اقتراب موعد دخول العقوبـــات األميركية على 

طهران حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
واتهـــم كروبي، الخاضـــع لإلقامة الجبرية، 
في رســـالة بعثهـــا إلى مجلس خبـــراء القيادة، 
المجلـــس بعـــدم القيام بمســـؤولياته المتعلقة 
بمراقبة المرشـــد واألنشـــطة المرتبطة به، في 
تحول الفت للمعارضة اإليرانية التي دأبت على 
انتقاد سياســـات رئيس الجمهورية واستثناء 

المرشد من كل نقد.

وأضـــاف ”لـــو أن مجلـــس الخبـــراء قـــام 
بممارســـة مهامه األساسية؛ لتساءل على األقل 
عن نجاعة اســـتراتيجية القائـــد خامنئي التي 
أوصلـــت البالد إلى هـــذه الحالة المتردية على 

مدى السنوات الثالثين الماضية“.
وشدد كروبي في رسالته، على ضرورة فتح 
تحقيقات بخصوص المؤسســـات االقتصادية 
والعسكرية المرتبطة بخامنئي، محمًال األخير 
مســـؤولية ”الحالـــة المترديـــة التي يعيشـــها 

الشعب اإليراني“. 
وأّكـــد كروبـــي علـــى أن عدم وفـــاء مجلس 
الخبراء بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة الحرس 
الثوري، وقوات ميليشـــيا الباســـيج والقضاء 
وبعـــض  والتلفزيـــون  الراديـــو  ومؤسســـة 

المؤسسات االقتصادية، تسبب بأضرار بالغة 
للشـــعب اإليراني. و انتقد المعارض اإليراني، 
عدم فتح تحقيقات مع القادة العسكريين الذين 
يقومون بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية 
والخارجية والمتورطين في صفقات بيع نفط، 

مشدًدا على وقوع خروقات دستورية.
وكروبي (80 عاما) رجل دين شيعي، خاض 
مع اإلصالحي مير حســـين موسوي انتخابات 
2009 وأصبحـــا رمزين لإليرانيين الذين نظموا 
احتجاجات حاشدة بعد إعادة الرئيس محمود 
أحمدي نجاد المتشدد للســـلطة في انتخابات 

يعتقدون إنها زورت.
ووضعـــت الســـلطات كروبـــي وموســـوي 
وزهـــرة رهنورد زوجة موســـوي قيـــد اإلقامة 
الجبريـــة منذ 2011 دون محاكمة بأمر مباشـــر 

من خامنئي.
والزعيـــم األعلى هو رئيـــس أركان القوات 
المســـلحة اإليرانيـــة وهو الذي يعين رؤســـاء 
الهيئـــة القضائيـــة، فيما يتم اختيـــار الوزراء 
الرئيســـيين بعد موافقتـــه عليهم وهو صاحب 
القول الفصل في شـــؤون السياســـة الخارجية 
والبرنامـــج النـــووي، فيمـــا تعتبـــر ســـلطات 

الرئيس محدودة.
وكثيرا مـــا يلقي المرشـــد اإليراني باللوم 
على حكومات بالده في عدم تحقيق تقدم للحد 
من معدالت البطالـــة المرتفعة والتضخم وعدم 
المساواة، كما يلقي اللوم كذلك على أعضاء في 

البرلمان والرؤساء السابقين وقوى غربية.
وكان الرئيـــس اإليرانـــي الســـابق محمود 
أحمـــدي نجاد قد هاجم، في وقت ســـابق، أداء 
الســـلطة القضائية فـــي بالده، بســـبب الحكم 
بسجن مساعده الســـابق حميد رضا بقائي 63 
عاما بعد مخالفته أوامر المرشد بعدم الترشح 

لالنتخابات.
وازدادت الضغـــوط ضـــد أحمـــدي نجـــاد 
ومقربيـــه منذ أن خالف توصية المرشـــد بعدم 
الترشـــح النتخابات الرئاســـة الماضية، لمنع 
في البـــالد، ما أدى  حدوث حالة ”اســـتقطاب“ 
لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة 

خامنئي، ترشـــيح الرئيس الســـابق ومعاونه 
بحجـــة ”عـــدم أهليتهما لخـــوض االنتخابات 
الرئاســـية“. وحذر الرئيس اإليراني الســـابق 
في رسالة غير مسبوقة، بعثها إلى المرشد من 
أن اســـتياء الشعب من إدارة الدولة بلغ ذروته، 
في خطوة رأى فيها محللون استشعارا لموجة 
احتجاجات عارمة جديـــدة قد ال ينجح النظام 

في ترويضها كما فعل ما سابقتها. 
وقـــال نجاد في رســـالته ”لقد بلغ اســـتياء 
الشعب اإليراني من إدارة الدولة ذروته، ويمس 
هـــذا االنزعـــاج أساســـيات الثـــورة ”، متهما 

السلطات القضائية واألمنية بظلم الشعب.
ويعيـــش النظـــام اإليراني أزمة سياســـية 
عميقة، داخـــل أجنحته المتصارعة، إلى جانب 
األزمة االجتماعية الخانقة التي دفعت بالشعب 
إلى المطالبة بإســـقاط النظـــام، ما دفع برموز 
القيـــادات المحافظة، التي كانـــت في وقت ما 

مقربة من المرشد اإليراني، إلى االنتفاضة ضد 
أســـاليب إدارته لشـــؤون الحكم، بالدعوة إلى 
رفع الّيد عن االنتخابات المقبلة، التي يشـــكك 

الكثيرون في نزاهتها.
ودأب النظـــام فـــي طهـــران علـــى إقصـــاء 
منتقديـــه ومعارضيه عبر رفض ترشـــيحاتهم 
ووضعهم رهن اإلقامـــة الجبرية، وهو ما حّذر 
منه باكرا الرئيس الســـابق نجـــاد، في خطوة 
يـــرى فيها متابعون أنها غير كافية، ما لم تتبع 

بتحركات احتجاجية، للحيلولة دون ذلك.
األخيرة  الشـــعبية  االحتجاجات  وكشـــفت 
التـــي شـــهدتها العشـــرات مـــن المحافظـــات 
اإليرانية تصدع أعمـــدة النظام في طهران، ما 
دفع الرئيـــس اإلصالحي حســـن روحاني إلى 
استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد رضا 
بهلوي، بعد توفر جميع مؤشـــرات استنســـاخ 
الســـيناريو مرة أخرى.  وفي خطوة استباقية 

لقمـــع تصاعد موجة االحتجاجات االجتماعية، 
أعلن رئيس قوات الباسيج العميد غالم حسين 
غيـــب برور الســـبت، عن بـــدء المرحلة األولى 
من تعبئة أمنية “ شـــعبية“ بهدف تعزيز األمن 

الداخلي في جميع أرجاء البالد.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة، حســـب محللين، 
تحسبا الندالع موجة احتجاجات اجتماعية قد 
تعصـــف بأركان النظام مع دنـــو موعد الحزمة 
الثانية مـــن العقوبات األميركيـــة على طهران 

والتي تعتبر األقسى.
ومـــن المرجح أن تكـــون وطـــأة العقوبات 
قاســـية على االقتصـــاد اإليراني الـــذي يواجه 
باألســـاس صعوبات أثارت فـــي األيام األخيرة 
موجـــة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة 
مرتفـــع وتضخم شـــديد، فيما تدهـــور الريال 
اإليراني فخســـر حوالي ثلثي قيمته خالل ستة 

أشهر.

كروبي يتجرأ على خامنئي في رسالة غير مسبوقة
[ المعارضة تطالب بفتح تحقيق في فساد المؤسسات المرتبطة بالمرشد  [ قوات الباسيج تتأهب لقمع االحتجاجات

ــــــت املعارضــــــة اإليرانية، فــــــي تصريح علني نادر، املرشــــــد علي خامنئي مســــــؤولية  حّمل
ــــــة في البالد والتي ازدادت ســــــوءا مع عودة  األوضــــــاع االجتماعية واالقتصادية املتردي
العقوبات األميركية، بعد أن طالت شــــــبهات الفساد املؤسســــــات العسكرية واالقتصادية 
املقربة منه، فيما يتأهب النظام لقمع املوجات االحتجاجية املرتقبة عبر إنفاق األموال على 
تدريب امليليشــــــيات الشبه العسكرية، ما يرجح استشــــــعار النظام لهزة اجتماعية وشيكة 

قد تعصف بأركانه.

مهدي كروبي:

المرشد يتحمل مسؤولية 

الحالة المتردية التي 

يعيشها الشعب اإليراني

قداسة المرشد أضحت مباحة

بروكسل تمدد مفاوضات بريكست أمال في تعديل خطة لندن

ألمانيا قلقة من تنامي التطرف اليميني

يد ممدودة وأخرى ملغومة

} واشــنطن - أعلن الجيش األميركي أنه ألغى 
مســـاعدات لباكســـتان بقيمة 300 مليون دوالر، 
بسبب عدم اتخاذ إسالم آباد ”إجراءات حاسمة“ 
تدعم االســـتراتيجية األميركية في المنطقة، في 
أول رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني الجديد 

عمران خان، ما يعمق الخالف بين البلدين.
وتضغط الواليات المتحدة على باكســـتان 
للقضـــاء علـــى المـــالذات اآلمنـــة للجماعـــات 
الجهادية المسلحة على أراضيها، حيث أعلنت 
فـــي مطلع العـــام الجـــاري تجميد مســـاعدات 
عسكرية قال مسؤول عسكري إنها قد تصل إلى 

نحو ملياري دوالر.
وقال الكولونيل كون فوكنر ”نظًرا إلى غياب 
اإلجراءات الحاســـمة من جانب باكستان دعما 
الســـتراتيجية جنوب آســـيا فإّن وزارة الدفاع 
قامـــت بتحويـــل 300 مليـــون دوالر فـــي يونيو 

ويوليو 2018 لصالح أولوّيات عاجلة أخرى“.
وأضـــاف فوكنـــر ”ُنواصـــل الضغـــط على 
باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات 
اإلرهابية بال تمييز�، موضحـــا أنه يتعّين اآلن 
االنتظـــار ”كـــي يقـــّرر الكونغرس مـــا إذا كان 
ســـيوافق على طلب تحويل تلك األموال لصالح 

أولويات أخرى أم سيرفضه“.
ويأتـــي هذا اإلعالن قبل أيام قليلة من زيارة 
مقررة لوزيـــر الخارجية األميركي مايك بومبيو 
إلســـالم آباد للقاء رئيس الوزراء الجديد عمران 
خان، الذي دعا في وقت ســـابق واشـــنطن إلى 

إعادة النظر في قرار تعليق المساعدات.
وشـــنت إســـالم آبـــاد حمالت شرســـة ضد 
الجماعـــات الجهادية المســـلحة التي نشـــأت 
علـــى أراضيهـــا، وهي تقـــول إنها فقـــدت آالف 
من األشـــخاص وأنفقت مليارات الدوالرات في 

حربها طويلة األمد على التطرف.
وتتهم واشـــنطن المسؤولين الباكستانيين 
بأنهم ينســـقون مع الجماعـــات الجهادية التي 
تنفـــذ اعتداءات في أفغانســـتان مـــن قواعدها 
على طول الحدود بين البلدين، خصوصا شبكة 

حقاني، األمر الذي تنفيه إسالم آباد.
وكاالت  أن  األبيـــض  البيـــت  ويعتقـــد 
االســـتخبارات الداخلية في باكســـتان وهيئات 
عسكرية أخرى ساعدت لفترات طويلة في تمويل 
وتســـليح حركة طالبان ألســـباب أيديولوجية، 
وكذلك لمواجهة النفوذ الهندي في أفغانســـتان 

المحاذية.

تصعيد أميركي 

 باكستان
ّ

ضد



} لنــدن – في وقت تهيمن فيه االنقســــامات 
على حزب المحافظيــــن الحاكم في بريطانيا، 
أثــــار تزايد نســــبة المنضمين إليــــه مخاوف 
البعــــض من أن تكون لألعضــــاء الجدد نوايا 
مبيتــــة. وتقــــدم اآلالف مــــن األعضــــاء الجدد 
بطلبــــات لالنضمام إلى صفــــوف المحافظين 
هذا الصيــــف، وفق نــــواب وتقاريــــر. لكن لم 
يرحب الجميع داخــــل الحزب الذي يعد معقل 
يمين الوسط في السياســــة البريطانية بهذه 

الشعبية حديثة العهد.
وقــــال النائــــب المؤيد ألوروبــــا دومينيك 
غريــــف لوكالــــة فرانــــس برس ”هنــــاك حراك 
واضــــح لألشــــخاص الذيــــن ينضمــــون إلى 
الحزب المحافظ لكن يستحيل تحديد الغرض 
من ذلك“. وازداد عدد أعضاء الحزب في دائرة 
غريف االنتخابية في جنوب شــــرق بريطانيا 
بنحو مئة شــــخص فبــــات لديــــه 1200 عضو 
خالل األشــــهر األخيرة وهو أمر عزز شــــكوك 

النائب.
وقــــال ”أنــــا متأكــــد مــــن وجــــود أجنــــدة 
لالستبعاد من قبل بعض أعضاء مجموعاتي 
حيالي“. وأكــــد ”لطالما كان الحزب المحافظ 
أشبه بكنيسة واسعة ومتسامحا عند نشوب 
الخالفــــات. لكننــــي أخشــــى اآلن أن نكون قد 
وصلنــــا إلى مرحلة نمر فيها بأزمة سياســــية 

تقلل من التسامح“.
ويعتقــــد النــــواب المؤيــــدون للبقــــاء في 
االتحاد األوروبي أن أنصار حزب االســــتقالل 
البريطانــــي (يوكيب) اليمينــــي ينضمون إلى 

صفوف المحافظين إلعادة تشكيل قيادته.
وينبــــع قلقهــــم من رجــــل األعمــــال آرون 
بانكس، وهو أكبر ممول بشكل أحادي لحملة 
اســــتفتاء عام 2016 بشــــأن البقاء في االتحاد 
األوروبــــي، حين دعا نحــــو 90 ألف عضو في 
مجموعــــة ”ليــــف.إي. يــــو (غــــادروا االتحاد 

األوروبي)“ ومتابعوها على وسائل التواصل 
االجتماعي البالغ عددهم 1.4 مليون لالنضمام 

إلى المحافظين.
ويقــــر برغبته في ضمــــان أن يكون القائد 
المقبــــل للحــــزب، وبالتالي رئيس الــــوزراء، 
متشــــددا في حال تمت اإلطاحــــة بتيريزا ماي 
وســــط معارضة شرســــة لنيتها وضع ”كتاب 
قواعد مشترك“ مع االتحاد األوروبي لفترة ما 
بعد البريكست. وبموجب قواعد المحافظين، 
بإمــــكان األعضــــاء الجــــدد التصويــــت فــــي 
االنتخابــــات الختيار قادتهم في غضون ثالثة 

أشهر من تاريخ انضمامهم.

وكتب بانكس في صحيفة ”صنداي تايمز“ 
األســـبوع الماضي أن ”الطريق األمثل لحماية 
البريكســـت ومســـتقبل بلدنا يمر عبر الحزب 
المحافظ“ مشـــيرا إلى أنه ”في الحكومة وهو 
حاليـــا الطرف الذي يتخذ القرارات“. وأضاف 
أن ”تمردا واسعا في صفوف الحزب المحافظ 
أمر ممكـــن. وفي الظروف المناســـبة، بإمكان 
زعيـــم جديـــد أن يصل إلى الســـلطة ويســـود 

التعقل.. هدفنا هو توحيد اليمين“.
ورفــــض المحافظــــون الشــــهر الماضــــي 
محاولــــة انضمام بانكس نفســــه مبررين ذلك 
بأنه سيشــــوه ســــمعتهم، بحســــب ما أفادت 

بــــه تقارير. واعتبرت النائبــــة المؤيدة للبقاء 
في االتحاد األوروبي آنا ســــوبري ”أنه ليس 

محافظا ويدعم حزبا سياسيا خصما“.
وحثــــت رئيس الحــــزب المحافظ براندون 
لويس على ”إظهار الجرأة والعزم لمنع تسلل 
المتطرفين“. لكن النواب المؤيدين للبريكست 
يختلفون في الرأي ويشــــيرون إلى ترحيبهم 

بالقادمين الجدد.
ورفــــض مقر الحــــزب المحافــــظ التعليق 
علــــى قضية بانكــــس أو تقديم أرقــــام جديدة 
لعدد األعضاء. وقال مصدر في الحزب ”نزيد 
أعداد األعضاء بشكل دائم عبر تحرك لتجنيد 

المزيد“.
وأفــــاد أشــــخاص مــــن داخل الحــــزب أن 
الزيــــادة متوقعة نظــــرا إلى نظــــام العضوية 
المركــــزي الجديد وتحرك قــــادة الحمالت في 
أنحاء البــــالد لتجنيد المزيــــد. وأصر جورج 
إيفانــــز (64 عاما) -وهو من ويرال في شــــمال 
غرب بريطانيا وبين أعضاء ”يوكيب“ الجدد- 
علــــى أنه لطالما صــــوت للمحافظيــــن مؤكدا 
أنه ال ينوي بأي شــــكل من األشــــكال أن يكون 

”صاحب تأثير تخريبي وسلبي“.
وذكر أنــــه ترك الحــــزب ”للضغط عليهم“ 
إلجراء اســــتفتاء عام 2016 لكنه انضم مجددا 
في أغسطس للتأثير في ملف البريكست ”في 

حال كان هناك تحد يتعلق بالقيادة“. 
وأوضــــح إيفانــــز أن الحملة التــــي يزداد 
اتســــاعها إلجراء استفتاء ثان أثرت في قراره 

كما أثر بانكس.
وقال ”خســــرت رؤيتي للبريكست لصالح 
رئيســــة وزراء مؤيــــدة للبقــــاء (فــــي االتحاد 
األوروبي) وحكومة مع البقاء وبرلمان يشكل 

أنصار البقاء غالبية أعضائه“.
واعتبــــر أســــتاذ السياســــة فــــي جامعــــة 
”كويــــن مــــاري أوف لندن“ تيم بيــــل أن تزايد 

أعداد أنصار البريكســــت الذين ينضمون إلى 
المحافظيــــن ”أمر ربما ال مفر منه“. ونوه إلى 
ضرورة تنسيق هذا التحرك بطريقة ما، مؤكدا 
أن معاييــــر االنضمام ”متســــاهلة“. وذكر أن 
المحافظين هم آخر حزب سياســــي بريطاني 
يستهدفه ناشطون متحمسون خالل السنوات 
األخيرة بعــــد زيادة عدد المنضمين إلى حزب 

العمال والحزب القومي االسكتلندي.
وقد يكون تأثير ذلك محدودا. وقدر بيل أن 
تكون عضوية الحزب المحافظ قد ارتفعت إلى 
140 ألفا بينما بلغ عدد أعضاء ”يوكيب“ رقما 

قياسيا وبات يضم 40 ألف عضو.
وأكــــد بيل أنه ال يزال مــــن غير الممكن أن 
يشــــكل ذلك ســــيطرة لـ“يوكيب“ على الحزب 
المحافــــظ. لكن غريف أعرب عــــن اعتقاده بأن 
علــــى الحزب ”أن يحمي نفســــه“ من اختراق 
صفوفه من قبل خصوم يســــعون إلى تخريب 

سياساته في تحرك يتزعمه بانكس.
وقــــال المدعي العام الســــابق ”إذا غادرت 
ساحة الوسط فعلى األرجح لن تفوز“، مشيرا 
إلــــى أن الحزب يبدو أنه ال يملك ســــلطة لمنع 

انخراط أعضاء جدد في صفوفه.

} مـــا الذي يمكـــن أن يفعله شـــخص كان من 
المؤسســـين لحزب أو لحركة سياســـية، وظل 
اســـم هذا الحـــزب أو تلك الحركة السياســـية 
يقترن باســـمه بعد ما قّدمه مـــن خدمات، وما 
تحملـــه من أعباء لرفعة هـــذا الحزب؟ ما الذي 
يمكـــن أن يفعلـــه هذا الرجل عندمـــا يدرك أنه 
صار -لســـبب أو آلخر- من الُمبعدين عن هذا 

الحزب؟
هنـــاك الكثير من التفســـيرات والتأويالت 
المختلفة، التي تجعل الناشـــطين السياسيين 
ال يشـــعرون بالراحـــة داخـــل ذلـــك الحزب أو 
الحركة السياســـية التي ينتمـــون إليها؛ فقد 
ر داخل الحزب أو الحركة السياسية  يطرأ تغيُّ
التـــي ينتمـــي إليها هؤالء األشـــخاص، أو قد 
يكون التغيير من جانب األشـــخاص أنفسهم، 
وحينها يشعرون بأنهم غرباء في هذا المكان.

الســـؤال اآلن، أي من األحزاب أو الحركات 
السياســـية في يومنا الحاضر يســـير -بشكل 
كامـــل- وفق النهـــج الـــذي رســـمته الكوادر 
ســـة له؟ هل حزب الشـــعب الجمهوري  المؤسِّ
في عهد كمال كليجدار أوغلو هو نفســـه حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، الذي تزعمـــه مصطفى 
كمال أتاتورك في الماضي؟ بل أقول هل حزب 
الشـــعب الجمهـــوري اليوم هو نفســـه حزب 
الشـــعب الجمهوري في عهد عصمت إينونو؟ 
إلى أي مدى تتوافق األيديولوجيا التي رسمها 
ألب أرسالن ُترَكش لحزب الحركة القومية، مع 

النهج الذي يسير عليه الحزب اليوم؟

ينطبــــق األمر نفســــه على حــــزب العدالة 
والتنمية؛ فقد تغير -هو اآلخر- ولم يعد يتبع 
النهج نفسه الذي سار عليه عند تأسيسه في 

عام 2000.
 لكــــن ما الذي يتعين على األشــــخاص أن 
يفعلــــوه عندمــــا يتغيــــرون، أو عندما يتحول 
الكيــــان الــــذي ينتمــــون إليه إلى مســــار آخر 
ال يمثلهــــم؟ هــــل يجــــب عليهــــم أن يتجاهلوا 
الموضوع برمته؟ هل يســــتمرون في عالقتهم 
بهــــذا الكيــــان الــــذي ســــلك طريقــــا خاطئــــا 
عجزوا عــــن تصويبــــه، متذرعيــــن بـ”النظام 
داخــــل الحــــزب“، أو بالمبدأ الــــذي مفاده أن 
”المشــــكالت الموجــــودة بيــــن أفــــراد العائلة 
الواحدة يجب أن تظل بينهم، وال يطلع عليها 
اآلخــــرون“ أو أن يكتفــــوا بأن يذكر اســــمهم 

بوصفهم أحد أعضائه فقط؟
إجابتي عــــن هذه األســــئلة -وأعتقد أنكم 
خمنتم ما سأقول- هي أنني ال أستطيع البقاء 
ليــــوم واحــــد في مكاٍن ال يســــير وفــــق النهج 
الســــليم. ولو كنــــت ركنا أساســــيا في حزب 
أو في أي كيان سياســــي لســــعيت جاهدًا منذ 
اللحظــــة األولى، التي أتأكــــد فيها من أن هذا 
الحزب قد حاد عن الطريق السليم، إلى تعديل 
األوضاع داخل هذا الحزب نحو األفضل، ولن 
أكتفي بالصمت؛ فإذا فشــــلت فــــي تحقيق ما 
أصبو إليه ســــأقول لهم داخل الحزب ”أتمنى 

لكم النجاح في طريقكم الجديد“.
والمؤكــــد أن أمرًا كهذا لــــم يحدث عندنا؛ 
فــــكل الذيــــن يدركــــون حقيقة الوضــــع داخل 
الحــــزب، وال يحبذون البقاء صامتين يقومون 
بهــــذا األمــــر بشــــكل ال يلفت انتبــــاه اآلخرين 
إليهم، فإن لم يستطيعوا تغيير الوضع داخل 
الحــــزب يضطروا إلى الصمــــت حتى ال ُتطلق 

عليهم صفة ”الخائن“.
لقد فتح زعيم حزب الحركة القومية، دولت 
بهجلــــي، الباب أمــــام أعضاء الحــــزب الذين 
ينتقــــدون توليه زعامة الحــــزب. ووصل األمر 
إلى حد أن وصف الذين يمارســــون السياسة 
داخــــل حزب الحركة القومية إلى اآلن حزبهم، 
الذي قام بتأسيسه األشخاص أنفسهم ، بأنه 
”وكر الخيانة“… أما دولت بهجلي فكان يضن 
حتــــى بالمســــامحة، التي عرفناهــــا عنه، في 
تعامله مع الحزب الصالح ومع حزب الشعوب 

الديمقراطي في الماضي.
وال تــــزال األزمــــات تالحق حزب الشــــعب 
الجمهوري، حتى صارت على مرأى ومســــمع 
مــــن الجميع؛ فلم يعد أي مــــن أعضاء الحزب 

يســــتمع إلى اآلخــــر إال نادرًا، ولــــم نعد نرى 
المعارضــــة داخل الحزب تهتم بنقد الســــلطة 
الحاكمــــة بقدر مــــا كانــــت توجــــه اهتمامها 
إلــــى إيجاد طريق لهــــا خارج حــــزب الحركة 

القومية.
وعندمــــا نتخيل أن الحزب، الذي أسســــه 
تورغوت أوزال وقاده للوصول إلى الســــلطة، 
قد سقط بين أياٍد أجنبية، فهل لهذا معنى آخر 
غيــــر أنه ترك هدفه نحو رئاســــة الجمهورية، 

ويبحث عن تأسيس حزب جديد تمامًا؟ 
ترى اإلدارة داخل الحزب أن لها الحق في 
تغيير نهج الحزب الذي استحوذوا عليه، في 
الوقت الذي ال يســــمحون فيه ألعضاء الحزب 
بنقد سلوٍك أو المطالبة بتعديل نهج خاطئ. 

وهم في ذلــــك ال يتوانون عن وصم كل من 
ينتقد هــــذه االزدواجية أو ينفصل عن الحزب 
بصفــــة ”خائن“، وكأن لســــان حالهــــم يقول 
ألعضــــاء هذا الحــــزب أو الحركة السياســــية 

ليس أمامكم سوى الطاعة العمياء.
هل مــــن الممكن أن يحدث تطــــور في ظل 
نظــــام كهذا؟ والشــــيء المخيــــف كذلك هو أن 
الذين سيلزمون الصمت إزاء ما يحدث داخل 

الحزب، اتباعا لفلسفة ”التكتم على المشكالت 
داخــــل البيت الواحد“ ســــيظلون يعانون من 

هذا األسلوب الذي تنتهجه إدارة الحزب. 
وليــــس هذا الحزب فحســــب، بل ســــيمتد 
األمر إلــــى أي كيان آخر يتبنى النهج نفســــه 
مثل منظمات المجتمع المدني وغيرها. وعلى 
الرغــــم من أن الموضوع يبدو بعيدًا عن حزب 
العدالــــة والتنميــــة، إال أن األمر نفســــه حدث 
داخــــل الحزب عندمــــا وصف نائــــب الرئيس 
العــــام لحزب العدالة والتنميــــة رغبة عبدالله 
غول في الترشح أمام رجب طيب أردوغان في 
انتخابات الرئاسة بـ”الخيانة“. وقامت الدنيا 
وقتها، وهبت أجهزة الدولة من أجل استصدار 
قانــــون يمنــــع عبدالله غول من الترشــــح مرة 

أخرى لمنصب رئيس الجمهورية.
الجديــــر بالذكر أن عبدالله غــــول كان من 
المعترضيــــن علــــى الطريقــــة التــــي تتبعهــــا 
الحكومة في السياسة الخارجية واالقتصاد، 
كمــــا كان من المؤيدين للنظــــام البرلماني في 

حكم البالد. 
وعلى الرغم مــــن كل هذا ينتظرون منه أن 
يظــــل صامتًا، وأال يفكر -مجــــرد التفكير- في 

تقديم أفكار مختلفة في ســــباق الرئاسة، وأال 
يدلي برأيه للمواطنين بشــــأن أي من القضايا 
الملحــــة. وبالتالــــي لم يتذكر أحــــد أي خدمة 
من الخدمــــات التي قدمها، بوصفه مؤســــس 
الحزب وأول رئيس له، طوال مدة عمله وزيرًا 
للخارجيــــة، وانتهــــاًء بتوليــــه منصب رئيس 
الجمهورية، وقد يتعرض لهجمات من قراصنة 

الظالم على مواقع التواصل االجتماعي.
ليــــت معادلــــة ”المرشــــح المشــــترك“ أو 
المتوافق عليه تتحقق، ويخرج أمام الشــــعب 
مرشــــحان جادان، لــــكل منهما ثقلــــه ورؤيته. 
أعتقــــد أن أمرًا كهذا ســــيكون خيــــارًا مريحًا 
بشــــكل أكبر ألردوغــــان، الذي ُأعيــــد انتخابه 
رئيســــًا للجمهورية مــــن أجل حــــزب العدالة 
ر االنتخابات هذا  والتنمية. وحتــــى إن لم ُتغيِّ
الواقع، فلن نشهد أهم المشكالت التي عشناها 
بعد االنتخابات، أو تلك التي نواجهها اليوم، 
وبالتالــــي كان أردوغــــان سيشــــعر بالراحــــة 

مقارنة بما يشعر به اليوم.
أعتقد أنه يجب علــــى المنتمين إلى حزب 
العدالة والتنمية أن يشــــعروا باألســــف على 

ضياع هذه الفرصة.

فهمي كورو
كاتب في موقع أحوال تركية

في 
العمق

{عبدالله غول أحد من خانوا حزب العدالة والتنمية، وكل من يفكر في الوقوف ضد زعيمنا رجب 
طيب أردوغان خائن}.

حمزة داغ
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي

{لطالما كان الحزب المحافظ متســـامحا عند نشـــوب الخالفات. لكنني أخشى اآلن أن نكون قد 
وصلنا إلى مرحلة نمر فيها بأزمة سياسية تقلل من التسامح}.

دومينيك غريف
نائب بريطاني

ما فعله عبدالله غول ليس {خيانة} بل فرصة خسرها حزب العدالة
[ الحزب يحيد عن نهج كوادره المؤسسة ويتبع سياسات خاطئة  [ أردوغان أثبت دكتاتوريته عندما أقصى غول من سباق الرئاسة

ــــــب أردوغان ورئيس حزب العدالة والتنمية عن النهج الذي  حاد الرئيس التركي رجب طي
رسمه أحد أبرز كوادر املؤسسة للحزب عبدالله غول، واختار سياسات خاطئة ومتسلطة 
ــــــر املعارض له حتى في صفــــــوف احلزب ولو كان غــــــول، رفيق دربه  ــــــز نفوذه جتب لتعزي

السابق، إما على أن يخضع ويلتزم الصمت وإما على اإلقصاء واتهامه باخليانة.

غول الرفيق الذي يخيف أردوغان غول كان من املعترضني على الطريقة 
التي تتبعها الحكومة في السياسة 

الخارجية واالقتصاد، وعلى الرغم من 
كل هذا ينتظرون منه أن يظل صامتًا، 

وأال يفكر -مجرد التفكير- في تقديم 
أفكار مختلفة في سباق الرئاسة

يعتقد النواب املؤيدون للبقاء في 
االتحاد األوروبي أن أنصار حزب 

االستقالل البريطاني (يوكيب) اليميني 
ينضمون إلى صفوف املحافظني 

إلعادة تشكيل قيادته

اإلثنني 2018/09/03 - السنة 41 العدد 611097

قلق من ارتفاع نسبة اليمينيين المنضمين إلى حزب المحافظين البريطاني
[ مخاوف من إطاحة  أنصار آرون بانكس بتيريزا ماي وتخريبهم لسياسات الحزب

التمرد على ماي وارد



} برليــن – بعـــد ثـــالث ســـنوات علـــى قرار 
المستشارة أنجيال ميركل في 4 سبتمبر 2015 
إبقاء أبواب ألمانيا مشرعة أمام مئات اآلالف 
من طالبي اللجـــوء، معظمهم من الفارين من 
ســـوريا والعـــراق، في خطـــوة مفاجئة لقيت 
الكثيـــر من اإلشـــادات، صدم العالم الســـبت 
بمشـــاهد المتظاهرين مـــن اليمين المتطرف 
وهـــم يهاجمـــون األجانب في إحـــدى المدن 

األلمانية.

وشـــهدت أوروبا بأســـرها موجـــة تغيير 
كبيرة منـــذ انـــدالع أزمة الهجرة فـــي 2015. 
وباتـــت بريطانيا حاليا على بعد أشـــهر فقط 
عـــن موعـــد مغادرتها االتحـــاد األوروبي في 
وقت يشارك اليمين المتطرف في السلطة في 
كل من إيطاليا والنمســـا. وأما حزب ”البديل 
أللمانيـــا“ اليمينـــي المتطـــرف فأصبح أكبر 

حزب معارض في البرلمان األلماني.
وإن كان هنـــاك عامـــل مشـــترك بين هذه 
التحـــوالت فـــي السياســـات األوروبية، فهو 
أزمة الهجرة التي اســـتغلها مؤيدو بريكست 
والقوى اليمينية المتطرفة في أنحاء أوروبا 

حيث باتت العدو العلني في حمالتهم.
ورغم استخدامها شعار ”بإمكاننا القيام 
بذلـــك“ للدفاع عن موقفها، وافقت ميركل على 
تشـــديد القيـــود لمنع دخـــول مهاجرين جدد 

في وقت يســـعى االتحـــاد األوروبي إلى منع 
المهاجريـــن من الوصول إلـــى دوله. ونتيجة 
لذلك، خف تدفق الالجئين بشـــكل كبير. ففي 
ألمانيـــا التي ســـجلت 745545 طلب لجوء في 
2016، لم يتم تسجيل إال 93316 خالل النصف 
األول من العام الجاري، بالمقارنة مع تسجيل 

745545 طلب لجوء في 2016.
وتـــم كذلك تحقيـــق بعض التقـــدم في ما 
يتعلق باالندماج وهو ما تشير إليه معلومات 
صدرت فـــي مايو الماضي عـــن مركز أبحاث 
”آي.إيه.بي“ التابع لوزارة التوظيف، إذ تفيد 
أن واحدا من أربعة طالبي لجوء وصلوا إلى 

ألمانيا منذ العام 2015 عثر على وظيفة.
لكن األســـتاذ الزائر فـــي معهد ”كارنيغي 
أوروبا“ شـــتيفان ليني أشار إلى أن ”الهجرة 

ال تزال تشكل أكبر تحد“.
وأضـــاف ”انخفضـــت أعـــداد الواصلين 
لكـــن مســـتوى الهســـتيريا يرتفع فـــي وقت 
تبني الحركات الشـــعبوية وعـــدد متزايد من 
السياســـيين من التيارات الرئيســـية نماذج 

عملها على المشاعر المعادية للهجرة“.
وفـــي آخـــر مؤشـــر علـــى االســـتياء من 
الوافديـــن الجـــدد، تجمع المئـــات معظمهم 
من الرجـــال البيض في مدينـــة كيمنتس في 
شرق ألمانيا حيث هاجم بعضهم األشخاص 
الذيـــن يبـــدو عليهـــم أنهـــم أجانـــب، بعدما 
انتشرت معلومات األســـبوع الماضي أفادت 
أن عراقيا وســـوريا قاما بطعن ألماني حتى 

الموت.
وعبر األطلســـي، صب الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب فـــي يونيو الزيـــت على النار 
فقال في إحـــدى تصريحاته ”تم ارتكاب خطأ 
كبير فـــي كافة أنحـــاء أوروبا عبر الســـماح 

بدخول الماليين من األشـــخاص الذين غيروا 
(لألوروبيين) ثقافتهم بشدة وعنف“. 

ويحـــذر بعـــض المحلليـــن مـــن أن أزمة 
الهجـــرة فـــي أوروبـــا لـــم تنته وقـــد تؤدي 
كذلـــك إلى تفكيـــك االتحاد األوروبي نفســـه. 
وفي قراءة متشـــائمة للوضـــع، كتب المؤرخ 
البريطاني نيال فيرغوســـن ”لـــن تؤدي أزمة 
الهجرة في أوروبا إلى اندماج بل إلى تشـــظ 

بل ستفككه“.
وأضاف األســـتاذ في جامعـــة ”هارفارد“ 
”أنني علـــى قناعـــة متزايدة بـــأن المؤرخين 
مستقبال سيرون أن أزمة الهجرة هي العامل 
المفكك الذي قضى علـــى االتحاد األوروبي“. 
وتابـــع بالقـــول إن ”بريكســـت ســـيبدو في 

سجالتهم كمجرد عارض مبكر لألزمة“.

وبحســـب ليني تباينـــت ردود أفعال دول 
االتحـــاد األوروبي عن أزمـــة تدفق الالجئين 
بشـــكل كبير عـــن ردود أفعالها حيـــال األزمة 
الماليـــة حيـــن ضحت الـــدول بالقيـــود على 

النظام المصرفي إلنقاذ اليورو.
وقـــال ”منطـــق العـــودة إلـــى القوميـــة 
هـــذا المترافـــق مع تزايـــد العـــداء لألجانب 
وسياسات الهوية في الكثير من دول االتحاد 
األوروبي يعرقل حاليا تطوير أدوات جماعية 

فعالة للتعامل مع تحديات الهجرة“.
وكشـــفت أزمـــة الهجرة كذلك عـــن فجوة 
رئيسية بين الدول األوروبية الغربية والتكتل 
الشيوعي الســـابق، حيث قاد رئيس الوزراء 
المجـــري فيكتـــور أوربان شـــرق أوروبا في 

رفض استقبال الالجئين.

وقـــال الخبير السياســـي البلغاري إيفان 
كراســـتيف في مقابلة مـــع صحفية دي فيلت 
”قبل عشـــرة أعوام، كانت المشـــكلة األكبر في 
أوروبـــا هي عدم رضـــا األوروبيين الغربيين 
عـــن توســـيع االتحـــاد األوروبي خشـــية أن 

يفقدوا وظائفهم“.
وأضـــاف ”لكـــن األوروبييـــن الشـــرقيين 
يشـــعرون اليوم أنهم الخاســـر األكبر“. لكنه 
أعرب مع ذلك عن دعمه لقرار ميركل المصيري 
حيث أن تـــرك الدول التي اعتبرت في واجهة 
األزمـــة -إيطاليـــا واليونـــان- للتعامل معها 
وحدهـــا عـــام 2015 ”كان بإمكانه أن يشـــكل 

نهاية االتحاد األوروبي“.
واتهـــم وزيـــر الداخلية اإليطالـــي ماتيو 

سالفيني أوروبا مرارا بالتخلي عن بالده.
واستعدادا النتخابات البرلمان األوروبي 
العـــام المقبـــل، تحالـــف الوزيـــر اإليطالـــي 
المتشـــدد مـــع دول مجموعـــة ”فيســـغراد“ 
وســـلوفاكيا  وبولنـــدا  (المجـــر  اليمينيـــة 
وتشيكيا) لتأسيس معسكر مناهض للهجرة.
وأعـــرب ليني عن أمله بـــأن يؤدي ”ظهور 
القوميـــة الدوليـــة إلى حراك مضـــاد من قبل 
القوى السياســـية المؤيدة ألوروبا“ مشـــيرا 
إلـــى أن ذلـــك بإمكانه فتـــح أبـــواب النقاش 
الصحي والضروري بشـــأن مستقبل االتحاد 

األوروبي.
لكنـــه حـــذر من أن ”نقاشـــا كهـــذا يحمل 
مخاطر حيث ســـتبقى شـــرائح واســـعة من 
الرأي العام تشـــعر بأنها مهمشة من االتحاد 
األوروبـــي، لكـــن بإمكان ذلـــك أن يتحول إلى 
حافـــز للتغيير اإليجابي. بعـــض العواصف 
ضرورية لتنظيف الهواء وتقديم لمحة أفضل 

عما يحمله المستقبل“.

} لندن – تقف سلطنة عمان على حافة احتمال 
حتّول استراتيجي غير مســـبوق في عالقاتها 
مـــع الواليـــات املتحـــدة ودول محورية أخرى 
فـــي املنطقة فـــي ظل توّجـــه إدارة أميركية هي 
األكثر تشـــّددا إزاء إيران، ســـيحدد مســـتقبل 
التي تنتهجها، وديناميكية  سياســـة ”احلياد“ 
”اســـتقالل“ القرار االســـتراتيجي التي طبعت 
سياسة السلطنة على مدى عقود، باإلضافة إلى 
خياراتهـــا اإلقليمية، خصوصـــا داخل مجلس 

التعاون اخلليجي.
ووضعت االســـتراتيجية، التـــي أعلن عنها 
وزيـــر اخلارجيـــة األميركية مايـــك بومبيو في 
مايـــو املاضي جتاه إيران، ســـلطنة عمان أمام 
حلظـــة تقييم خياراتهـــا، إذ بات ملّحـــا إعادة 
جتاه  النظـــر في متســـكها بـ”حيـــاد ســـلبي“ 
مصالح الواليات املتحدة وحلفائها في املنطقة، 
في ظل احتماالت انتقال الســـلطة في السلطنة، 
وتضييق الســـعودية واإلمـــارات اخلناق على 
احلوثيـــني فـــي اليمـــن، ومحـــاوالت الواليات 
املتحـــدة جتفيف صـــادرات إيران مـــن النفط، 
وخنـــق فرصها التجاريـــة واالســـتثمارية مع 

العالم اخلارجي.

انتهاء دور الوسيط

انتهجت ســـلطنة عمان تاريخيا دورا يقوم 
باألســـاس علـــى منـــح أذن للجميـــع، والكالم 
مع اجلميع. وتســـبب هـــذا الـــدور أحيانا في 
التأثير بشـــكل ســـلبي على مصالح دول أخرى 
حليفة ملســـقط فـــي املنطقة. ولم تأخذ ســـلطنة 
عمان، في مناســـبات عـــدة، مصالح هذه الدول 
فـــي احلســـبان، في ســـبيل احلفـــاظ على خط 
استراتيجي ثابت، منذ توّلي السلطان قابوس 

بن سعيد احلكم عام 1970.
واعتمدت سلطنة عمان في تبّني هذا النهج 
علـــى حتالفها مع الواليات املتحدة. ويقوم هذا 
التحالف، وفقا للفلسفة العمانية، على استغالل 
الكنز االســـتراتيجي الذي تتمتع به الســـلطنة 
في إقناع واشـــنطن بقيمتها كطـــرف فاعل من 
مصلحـــة األميركيـــني اإلبقـــاء علـــى عالقاتهم 
القوية معه. ويتمثل هذا ”الكنز االستراتيجي“، 
كما يعتقد مفكرون عمانيون، في قدرة السلطنة 
الفريدة على ”التواصل مع كل األطراف، في ما 

يتعلق بكل القضايا، وفي كل األوقات“.
وصنع هذا الوضع النادر من سلطنة عمان 
وســـيطا تلجأ إليه القوى الكبرى في األزمات، 
خصوصـــا املتعلقة بإيـــران ومنطقـــة اخلليج 
بشـــكل عام. لكن يبدو أن هذا الوضع، الذي ظل 
مستقرا منذ وصول الســـلطان قابوس للحكم، 

على وشك أن يتغّير.

وقال دبلوماســـي غربي، رفض الكشف عن 
هويته، لـ”العرب“ إن ”اإلدارة األميركية احلالية 
مصابـــة بعمى األلـــوان في ما يتعلـــق بإيران، 
فهـــي ال تـــرى غير لونـــني: األســـود واألبيض، 
أما العصـــر الرمادي في التعاطي األميركي مع 
طهران فقد انتهى. العمانيون باتوا على وشك 

أن يدركوا ذلك“.
ويعنـــي هذا أن الواليات املتحدة باتت ترى 
في وساطة عمان ”ســـلعة منتهية الصالحية“، 
إذ لـــم تعد في حاجة إلى وســـاطة حقيقية، في 
ظل تصعيد غير مســـبوق فـــي العقوبات التي 
فرضتهـــا واشـــنطن على طهـــران، واملتعاملني 

معها، مؤخرا.
وباتت الدول األوروبيـــة، خصوصا أملانيا 
وفرنســـا وبريطانيا، قنوات االتصال الرئيسية 
بني واشنطن وطهران، في مرحلة ما بعد إعالن 
الرئيس األميركية دونالد ترامب انسحاب بالده 
من االتفـــاق النووي املوّقع مع إيران في صيف 
2015. وتقـــول مصادر إن حوارا صاخبا يجري 
فـــي الغرف املغلقة بني دبلوماســـيني أميركيني 
وإيرانيني، عبر القنـــوات األوروبية، خصوصا 

في الدول األطراف في االتفاق النووي.
إن  وقال الدبلوماســـي الغربـــي لـ”العرب“ 
”دعـــوة الرئيـــس األميركـــي القـــادة اإليرانيني 
للحوار في يوليو املاضي أوضحت أن الواليات 
املتحدة لم تعـــد بحاجة لوســـطاء يعملون في 
اخلفـــاء، خصوصا بعـــد أن أصبحت محّركات 

األزمة علنية“.
وأثـــار غيـــاب رد الفعـــل العمانـــي علـــى 
االســـتراتيجية األميركيـــة إزاء إيـــران دهشـــة 
مسؤولني أميركيني. وبدأ كثيرون في واشنطن 
يطرحـــون شـــكوكا حـــول إمكانيـــة أن يحول 
متســـكها بروابـــط اقتصادية كبيـــرة مع إيران 
سلطنة عمان إلى مخرج مجاني إليران، يوازي 
في أهميته النافذة العراقية. وقد يتســـبب ذلك 
فـــي التخفيف من أثـــر العقوبات علـــى النظام 

اإليراني.

خيارات خليجية

 تثير عالقة ســـلطنة عمـــان باحلوثيني في 
اليمن قلقا فـــي دول التحالف العربي، الداعمة 
حلكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. 
وظل مطلب إغالق طرق التهريب على األراضي 
العمانية، التي تســـتفيد منها امليليشيات على 
الطاولـــة فـــي احلـــوارات الداخليـــة بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
املقاطعـــة  مـــن  العمانـــي  املوقـــف  وكان 
الرباعية، التي فرضتها الســـعودية واإلمارات 
ومصـــر والبحرين على قطر فـــي يونيو 2017، 

ملتبسا. وقال تقرير نشرته وكالة ”ستراتفور“ 
للخدمـــات االســـتخباراتية اخلاصـــة إن على 
عكـــس توجـــه الدولتـــني األكبر فـــي اخلليج، 
عززت ســـلطنة عمان عالقاتها مع الدوحة بعد 

املقاطعة.
وشـــّكل ذلك هاجســـا كبيرا في واشـــنطن. 
وُبني هذا الهاجس بشـــكل رئيسي على سلوك 
الدوحة املضـــاد للمقاطعة، الـــذي اعتمد، إلى 
جانب توطيـــد التحالف مع تركيـــا، على بناء 

روابط جديد وغير مسبوقة مع إيران.
وأثارت هذه اخلطوات مخاوف مســـؤولني 
فـــي وزارة اخلارجية األميركية من أن تشـــّكل 
إيران محـــورا، مع قطر وســـلطنة عمان، يهدد 
مصالـــح الواليات املتحـــدة، ولو بشـــكل غير 

مباشر.
ورغم ذلك، مازال االقتصاد العماني يعتمد 
بشـــكل رئيســـي علـــى الســـعودية واإلمارات 
العربية املتحدة. فاإلمارات، على سبيل املثال، 
هي أكبر شـــريك جتـــاري لســـلطنة عمان، كما 
يعمل عـــدد كبير من املواطنـــني العمانيني في 
شـــركات القطاع اخلـــاص والعـــام اإلماراتي 
على حد ســـواء. وحتظى الشـــاحنات القادمة 
من سلطنة عمان بتســـهيالت على احلدود مع 
اإلمارات، كما تتمتع الشـــركات واملؤسســـات 
واملســـتثمرون العمانيون مبعاملة مميزة على 

األراضي اإلماراتية.
وإلى جانب مساعدة السلطنة على تأسيس 
صندوقها الســـيادي، استثمرت السعودية 210 

مليـــون دوالر فـــي ميناء الدقم االســـتراتيجي 
العماني، كما اســـتثمرت اإلمارات في ميناءي 
صحار وصاللة. ولم تتأثر هذه االســـتثمارات، 
إلـــى اآلن، بالتباينات السياســـية التي حتكم 
مواقـــف األطراف الثالثة في ما يتعلق بقضايا 

حساسة بالنسبة ألمنهم.
وأوصلـــت التطورات اإلقليمية املتســـارعة 
العالقـــات العمانيـــة األميركيـــة إلـــى ”حلظة 
احلقيقة“. ويـــدرك املســـؤولون العمانيون أن 
األميركيني، على ما يبدو، ليســـوا مســـتعدين 
لتقدمي تنازالت في ما يتعلق بإيران هذه املرة.

ويضـــع هـــذا الواقع ســـلطنة عمـــان أمام 
خيـــارات محـــدودة، ويقلـــص قدرة الســـلطنة 
الكبيرة على املنـــاورة. ويقول محللون إنه من 
املرجـــح أن تتحرك مســـقط إزاء مســـألة طرق 
تهريـــب األســـلحة للحوثيني في اليمـــن، إلى 
جانـــب جلوئها إلـــى اتخاذ خطوات ســـريعة 
وعمليـــة لتقليص العمليات التجارية املتنامية 

عبر موانئها مع إيران.
إنه  وقال الدبوماســـي الغربـــي لـ“العرب“ 
”إذا وجدت ســـلطنة عمان استعدادا، خصوصا 
مـــن قبـــل الســـعودية واإلمـــارات، لتعويـــض 
اخلســـائر االقتصادية املباشرة التي قد تنجم 
عن تقييـــد عالقاتها التجارية مـــع إيران، فلن 
تتـــردد في غلق النافذة في وجه طهران، ورمبا 

لن جتد مفّرا من فعل ذلك“.
ولـــن تقتصـــر عملية التعويـــض على دول 
مجلس التعاون فقط، إذ لطاملا حافظ السلطان 

قابـــوس على عالقـــات وثيقة جمعتـــه بزعماء 
ورؤساء حكومات في دول كبرى، خصوصا من 
الناحية االقتصاديـــة، كالهند والصني. ويدرك 
املســـؤولون األميركيـــون أبعاد هـــذه العالقة، 
ومن املرجح أن يوظفوها ضد االســـتراتيجية 
العمانيـــة، عبر إثبات أن البدائل أمام ســـلطنة 
عمان متاحة لتعويض أي خسائر محتملة من 

تقويض العالقات التجارية مع إيران.

لكـــن مـــن غيـــر املتوقـــع أن يشـــهد اخلط 
العمانـــي حتوال جذريا بعيـــدا عن ”احليادية“ 
املعهودة في السياســـة اخلارجيـــة العمانية، 
لكن قـــد تقتصر اخلطوات العمانية على وضع 
”سياســـة أزمة“ تتطلب تقدمي تنازالت من أجل 
عبور عاصفة الضغـــوط األميركية واإلقليمية. 
وقـــال الدبلوماســـي الغربـــي ”حلفـــاء عمان، 
ومنهـــم الواليات املتحـــدة، ال يريدون أكثر من 
حتّول عمـــان من احلياد الســـلبي إلى احلياد 
اإليجابـــي، وهو مـــا يتضمن مراعـــاة مصالح 
احللفـــاء اإلقليميني أيضا، فـــي زمن املواجهة 

املباشرة مع إيران“.

دعوة ترامب القـــادة اإليرانيني إلى 
الحـــوار في يوليـــو املاضي أوضحت 
أن واشنطن لم تعد بحاجة لوسطاء 

يعملون في الخفاء

◄

العـــودة إلى القوميـــة املترافقة مع 
تزايد العداء لألجانب في الكثير من 
دول االتحاد األوروبي تعرقل أدوات 

التعامل مع تحديات الهجرة

◄

في 
العمق

{إننا نقدر المبادرات التي طرحتها بعض الدول، ال ســـيما ســـلطنة ُعمان، للتوسط بين طهران 
وواشنطن في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تصاعد األزمة}.

محمد جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

{روما على اســـتعداد لخفض األموال التي تقدمها لالتحاد األوروبي بسبب عدم التوصل التفاق 
خالل اجتماع عقد في بروكسل لبحث قضية المهاجرين}.

لويجي دي مايو
نائب رئيس الوزراء اإليطالي

أوروبا تواجه تحديات أزمة الهجرة بعد ثالث سنوات من قرار ميركل فتح الحدود

ورقة المهاجرين تربك ميركل
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 سلطنة عمان تودع دور الوسيط أمام حتمية مراجعة خياراتها اإلقليمية

هامش مناورة محدود أمام مسقط

[ ال مفر من تقديم تنازالت في عالقات مسقط بطهران إزاء الضغط األميركي  [ على مسقط أخذ مصالح القوى اإلقليمية في الحسبان
لطاملا انتهجت ســــــلطنة عمان دبلوماسية الوســــــاطة واختارت حيادا سلبّيا حلل النزاعات 
بالشــــــرق األوســــــط جتّلى بصفة خاصة في طريقة تعاملها مع التهديدات اإليرانية لألمن 
ــــــدول اخلليج واملنطقة العربية، لكن سياســــــة الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب  القومــــــي ل
املتشددة حيال طهران وغير املسبوقة يحّتم على مسقط إعادة النظر في خيارتها اإلقليمية، 
إذ لم تعد واشنطن بحاجة إلى وساطة عمانية في اخلفاء، كما أن قنوات االتصال تغّيرت 

وباتت الدول األوروبية وسيطا رئيسّيا بني واشنطن وطهران.



} ليس اللقاء املتوقع بعد أيام، في السادس 
من أيلول – سبتمبر حتديدا، بني احلوثيني، 

على الرغم من عدم ذكرهم باالسم من جهة 
و“الشرعية“ في اليمن من جهة أخرى، سوى 

محاولة ُيظهُر من خاللها مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة مارتن غريفيث أنه قادر 
على حتقيق تقدم ما. يريد املبعوث األممي 

إثبات أّن مهمته ال تراوح مكانها، وأّنه قادر 
على جمع الطرفني اللذين يخوضان املعارك 

في اليمن في مدينة محايدة مثل جنيف.
اقتصر خيار غريفيث على ”الشرعية“ 

وعلى احلوثيني الذين لم يسّمهم باسمهم. 
سماهم ”القيادة السياسية املشتركة في 
صنعاء“ أي قوة األمر الواقع. ترك بذلك 
الباب مفتوحا أمام مشاركة قياديني في 
املؤمتر الشعبي العام من الذين يسيطر 

عليهم ”أنصار الله“ وممثلني لـ“الشرعية“ 
في لقاء جنيف. جتاهل أن هناك أطرافا 

أخرى على عالقة باحلرب بطريقة أو 
بأخرى. جتاهل أيضا وجود قيادة لـ“املؤمتر 

الشعبي العام“ خارجة عن سيطرة 
احلوثيني.

يبدو أن غريفيث ما زال يفّضل االبتعاد 
عن لّب األزمة، أي عن وجود مشروع إيراني 
في اليمن ال ينفع معه أي حوار من أّي نوع 

كان.
مّرة أخرى، يتبّني كم أن األزمة اليمنية 

معقدة، وكم ال يزال املبعوث اجلديد في 
مرحلة استطالعية بعدما اعتقد في املاضي 
أّنه سيكون قادرا على النجاح، حيث فشل 

اللذان سبقاه في مهمته، وهما جمال بنعمر 
وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ما الذي سيجري في جنيف؟ سيكون 
هناك حوار ال أفق له، حوار من أجل احلوار. 

هذا عائد إلى سببني. األّول أّنه ليست 
هناك قواسم مشتركة ميكن الوصول إليها 
بني ”الشرعية“ واحلوثيني الذين يسمون 
نفسهم ”أنصار الله“، وذلك بغض النظر 

عن العذابات التي يتعّرض لها اليمنيون. 
أّما السبب اآلخر، فهو عائد إلى أن عبدامللك 
احلوثي ميتلك مشروعا واضحا ال يستطيع 
التراجع عنه، إضافة إلى أن قراره ليس في 
يده. يتمّثل هذا املشروع، املرتبط باملشروع 
التوّسعي اإليراني، في أّنه يريد البقاء في 

مناطق معينة وحتويلها شوكة في خاصرة 
الدول اخلليجية العربية في مقّدمها اململكة 

العربية السعودية.
ال ميكن في الواقع احلوار مع طرف ال 
يريد من احلوار سوى مترير الوقت. في 
املقابل، ال ميكن لطرف اسمه ”الشرعية“ 

النجاح في أّي حوار مع طرف مثل الطرف 
احلوثي من دون امتالك القدرة على إثبات 

أّنها متتلك بالفعل وسائل ضغط على الطرف 
اآلخر. املؤسف أن ”الشرعية“ لم تظهر إلى 
اليوم أّنها قادرة على لعب دور إيجابي في 

أي منطقة من املناطق اليمنية وأن تكون 
بديال عن احلوثيني. جنحت ”الشرعية“ في 
أن تكون موجودة في مناطق معّينة نتيجة 

اجلهود التي قام بها ”التحالف العربي“ 
الذي استطاع وقف تقّدم املشروع اإليراني 

في اليمن الذي انكشف على حقيقته في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

2014 عندما وضع ”أنصار الله“ يدهم على 

صنعاء. لم تفعل ”الشرعية“، حيث وجدت، 
غير السعي إلى استعادة أسوأ ما في عادات 

املجتمع املدني، أي اخلالفات ذات الطابع 
الديني واملذهبي من نوع من يدير هذا 

املسجد أو ذاك… أو السعي إلى نفوذ في 
مجال معّني يؤّمُن دخال لهذا الشخص أو 

ذاك من التابعني ألحد مراكز القوى.
أخطأ املبعوث الدولي عندما افتعل 
لقاء جنيف من أجل متابعة الدوران في 

حلقة مقفلة. هناك بديهيات يبدو أّنها 
غابت عنه. أولى البديهيات أن احلوثيني 

ال ميكن أن يتزحزحوا عن مواقفهم في ظل 
موازين القوى القائمة حاليا. لوال ”التحالف 
العربي“، لكانوا اآلن في املكال وعدن واملخا 

وفي مأرب وفي كّل تعز. لوال التحالف 
الدولي الذي شّن ”عاصفة احلزم“ في آذار – 
مارس 2015، لكان اليمن كّله حتت السيطرة 

اإليرانية. هذا هو الواقع الذي ال مفّر من 
التعاطي معه. في كّل مّرة حصل اتفاق بني 

”الشرعية“ واحلوثيني، استخدم هؤالء 
االتفاق في خدمة مشروعهم. هناك أدّلة ال 

حتصى على ذلك. لعّل الدليل األهّم ”اتفاق 
عه احلوثيون  السلم والشراكة“ الذي وقَّ

في صنعاء مع ”الشرعية“ بإشراف مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة وقتذاك جمال 
بنعمر ورعايته. ّمت التوصل إلى االتفاق 

ُبعْيَد سيطرة ”أنصار الله“ على العاصمة 
اليمنية. ماذا كانت النتيجة؟ لم متض 

سوى أّيام قليلة قبل أن يضع احلوثيون 
الرئيس االنتقالي عبدرّبه منصور هادي 

في اإلقامة اجلبرية. أجبروه على االستقالة 
ولم يسمحوا لرئيس مجلس النواب يحيى 

الراعي بأن يكون رئيسا مؤقتا نظرا إلى أّنه 
كان من قيادات ”املؤمتر الشعبي العام“. أّكَد 
احلوثيون أّن السلطة هدفهم، وأن طموحهم 

إقامة نظام جديد في اليمن مستوحى من 
التجربة اإليرانية ومن عهد اإلمامة في 

الوقت ذاته. استطاع عبدرّبه منصور الفرار 
من األْسر وانتقل إلى عدن في شباط – 

فبراير 2015. جاء بعد ذلك دور االستفادة 
إلى أبعد حدود من علي عبدالله صالح الذي 
ما لبث احلوثيون أن صّفوه بطريقة شنيعة 
في الرابع من كانون األّول – ديسمبر 2017.
ال ميكن حتقيق أي تقّدم في اليمن في 

ظل التوازنات القائمة على األرض. لن ُيْقدَم 
احلوثي على أي خطوة في اجتاه تشكيل 

حكومة وحدة وطنية، أو في اجتاه املشاركة 
في مؤمتر تتمّثل فيه كّل القوى الفاعلة 

على األرض بحثا عن صيغة جديدة لليمن 
ككّل. كيف ميكن احلوار مع طرف يؤمن بأّن 
في اإلمكان العودة إلى عهد اإلمامة ويضع 

نفسه في موقع ”املرشد“ في إيران؟
ال ميتلك احلوثي أي مشروع اقتصادي 

أو حضاري لليمن. كّل ما ميتلكه هو مشروع 
يصّب في خدمة املشروع اإليراني. هذا ال 
يعني أّنه ال ميثل شيئا في اليمن مبقدار 

ما يعني أّنه ال ميكن التعاطي معه انطالقا 
من مفاهيمه للسلطة والدور الذي يرى أّنه 
مؤهل للعبه على صعيد اليمن ككّل. يظل 
احلوثيون جزءا من التركيبة اليمنية وال 

ميكن ألحد إلغاؤهم كّليا، لذلك يبقى اخليار 
األفضل أن يعطوا حجمهم احلقيقي والرهان 

على عودتهم إلى رشدهم، بعيدا عما زرعه 
النظام اإليراني في رؤوسهم.

األكيد أن ليس في اإلمكان مواجهة 
املشروع احلوثي، أي املشروع اإليراني، 
عبر ”الشرعية“ في شكلها احلالي. هناك 

قسم من هذه ”الشرعية“، يتمثل في اإلخوان 
املسلمني، يرى أن التفّرج على ما يدور في 

البلد هو في مصلحته. لم يشارك هذا القسم 
في أّي معركة من املعارك، بل يعتقد أّن تطور 

األحداث سيكون في مصلحته. من هذا 
املنطلق، ال مفّر من إعادة تشكيل الشرعية 

كي تكون في مستوى احلدث. قد يكون إعادة 
تشكيل الشرعية احللقة الناقصة في ما يقوم 

به مبعوث األمني العام لألمم املتحدة الذي 
يفترض به تقدمي أفكار جريئة تؤدي إلى 

وضع كل طرف أمام مسؤولياته.
في غياب مثل هذه األفكار اجلريئة 

ذات السقف العالي، التي تعني أن يأخذ 
مارتن غريفيث املبادرة عبر تقدمي حلول 

عملية ملسألة ميناء احلديدة مثال، لن يكون 
هناك جديد في اليمن. يستطيع احلوثيون 

و“الشرعية“ الدخول في حوارات ونقاشات 
تدوم سنوات. ليس في بالهما كم عدد 

األطفال اليمنيني الذين ميوتون يوميا، أو 
مدى تفشي املجاعة في كّل أنحاء البلد…

في غياب أي تغيير للوضع على األرض 
وبقاء ”الشرعية“ على حالها، سينتهي 

مارتن غريفيث على الرغم من كّل النيات 
الطيبة نسخة أخرى عن جمال بنعمر أو 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد. سيظل احلوثي 
يقول: أنا أسيطر على جزء من اليمن. أنا في 

صنعاء وتعز واحلديدة. هل يستطيع أحد 
إزاحتي من أي موقع أنا فيه؟ ملاذا علّي، إذا، 

تقدمي أي تنازالت؟
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} بعد عامني من جمود املسار السياسي 
يحزم اليمنيون أمتعتهم وكامل عنادهم 

ويتوجهون إلى جنيف مرة ثالثة في جولة 
مفاوضات سياسية حتمل الرقم أربعة، 

ورغم أن االنقالب احلوثي على الشرعية 
السياسية يبلغ أيضا السنة الرابعة فإن 

املثير في املشهد اليمني امتالك السياسيني 
عزمية كبيرة ملواصلة املعركة السياسية، 

فال يبدو أن طرفي النزاع اليمني (الشرعية 
واحلوثيني) يكترثون مبعاناة شعبهم 
وإشفاق شعوب العالم عليهم، فمازال 

طرفا احلرب ميتلكان نفسًا طويًال ملواصلة 
سنوات أخرى من حرب استنزفت مقدرات 

اليمن، وهتكت النسيج االجتماعي في 
سابقة تاريخية غير معروفة في تاريخ 

اليمن.
لم يكن موقف الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي برفض لقاء املبعوث األممي 
مارتن غريفيث في مقر إقامته بالعاصمة 

السعودية الرياض سوى واحد من مقدمات 
الفشل ملشاورات جنيف، فمارتن غريفيث 

الذي أجرى سلسلة لقاءات مع قيادة 
املجلس االنتقالي اجلنوبي في العاصمة 

األردنية قّدم للقضية اجلنوبية إطارا 
سياسيا، حيث إنه منح املجلس االنتقالي 

اجلنوبي صفة سياسية برغم أن اجلنوبيني 
لن يكونوا طرفًا أساسيًا في أي مشاورات 

سياسية، لكن ما حدث هو أن اعتبارات 
ذات حساسية بالغة وغير مسبوقة حصلت 

عليها القضية اجلنوبية وهو ما رآه 
الرئيس هادي تصرفا يؤثر سلبيا على 

موقف الشرعية ما جعله يغلق الباب في 
وجه البريطاني غريفيث.

لم يكن املشهد اليمني املتعكر يحتاج 
إلى أكثر من هذا التأزمي السياسي، 

فاجلانب اآلخر من مشاورات جنيف لم 
يكن أقل تأزميا للموقف السياسي بظهور 

املتحدث باسم احلوثيني محمد عبدالسالم 
في الضاحية اجلنوبية من العاصمة 

بيروت في ضيافة زعيم حزب الله اللبناني 
حسن نصرالله، وهو ما مثل إشارة سلبية 

ال ميكن أن تساهم في حلحلة املواقف 
املتصلبة لطرفي الصراع اليمني إطالقا. 
تبادل هذه املواقف املتشددة خاصة من 

جانب احلوثيني يرافقه إصرار حوثي على 
مواصلة استهداف املدن السعودية بإطالق 
الصواريخ الباليستية مما يؤكد متامًا أن 

ال أحد مستعدا لعقد صفقة سياسية في 
اليمن.

ومع ذلك فإن نقاط االختبار هي 
إجراءات بناء الثقة التي تتلخص في أربع 

نقاط محددة هي؛ إطالق سراح املعتقلني 
واملختطفني أوال، وثانيًا رفع احلصار 

عن املدن، وثالثًا تسهيل وصول اإلغاثة 
اإلنسانية، والنقطة الرابعة حل إشكالية 

دفع أجور العاملني في اخلدمة املدنية في 
املناطق الواقعة حتت سيطرة امليليشيات 

االنقالبية. 
وهذه اإلجراءات مت التوافق عليها 
كحزمة كاملة ضمن مفاوضات الكويت 
في العام 2016، ومازالت ذات النقاط لم 

تتغير بل إنها حتولت إلى اختبار لقدرة 

طرفي النزاع على أن يتجاوزا التصلب في 
املواقف، ومع ذلك سيبدو احلوثيون أكثر 
تصلبًا خاصة عندما يتعلق األمر بإطالق 

سراح األسرى واملعتقلني، فاحلوثيون 
يراهنون على أن يحقق لهم هذا امللف 

مكاسب سياسية ليست في إطار إجراءات 
بناء الثقة املطروحة في مشاورات جنيف.

التعقيدات اليمنية في املشهد السياسي 
لن تكون خارج مفهوم التركيبة الذاتية 

لليمنيني، فخصلة العناد التي ميتاز بها 
اليمني حتى في أصعب مراحل حياته 
الشخصية هي جزء من إشكالية كسر 

اجلمود في العملية السياسية برمتها، 
وليس من اليسير على أحد إقناع اليمنيني 

بتقدمي تنازل وتراجع عن بعض املواقف 
إلحداث زحزحة سياسية ممكنة بغير تغيير 
عسكري على امليدان، وهذا هو الفارق الذي 

يجب أن تستوعبه القوى الدولية الراغبة 
بالدفع بالعملية السياسية، ولذلك عندما 

تقدم السعوديون واإلماراتيون بدعم عملية 
حترير احلديدة كان الهدف هو تغيير 

موازين القوة العسكرية لصالح حتريك 
العملية السياسية.

نظرية دوائر الضغط التي يعتمدها 
املبعوث األممي مارتن غريفيث استطاعت 

فقط حتييد السعودية واإلمارات عن العملية 
السياسية على األقل في جنيف، نتيجة ضخ 
مجموعة تقارير حقوقية تهدف في حقيقتها 

إلبعاد التأثير السعودي واإلماراتي عن 
موقف الشرعية التي يريد مارتن غريفيث 
أن يستفرد بها بعد أن وضعها هي أيضًا 

في دائرة ضغط الفشل اإلداري وحتميلها 
مسؤولية األزمة االقتصادية التي تضرب 

احملافظات احملررة وتردي اخلدمات 
األساسية فيها، بينما تبقى ميليشيات 

احلوثي في ضغط تشكله التوازنات 
الدولية أكثر من تلك التي تدور في اليمن، 

فاحلوثيون ينتظرون من إيران إشارة 
التنازل السياسي إلحداث احلركة على 

طاولة الشطرجن اليمنية.
احتماالت الفشل تبدو أكثر حضورا 

نتيجة هذه القراءة، نتيجة التصلب اليمني 
الذي ينطلق من العناد وعدم تقدمي تنازالت 

تعمل في حقيقتها على التخفيف من معاناة 
الشعب الذي هو وقود هذه احلرب.

استعادة الدولة اليمنية لم تعد مسألة 
توازنات وعلى السياسيني إدراك أن فشلهم 

في اجتماع جنيف املقبل سيفتح األبواب 
لتدويل األزمة.ذ

فإيران وهي تعيش واقع احلزمة 
األولى من العقوبات األميركية عليها 

حتاول االستثمار في ملف اليمن من باب 
املقايضة ليس إال، خاصة وأن الضغط 

األميركي في ملف سوريا بات أكثر قوة 
من أي وقت مضى، ويدرك اإليرانيون أن ال 
فرصة أمامهم مع سياسة الرئيس دونالد 
ترامب بغير التسوية في سوريا، ولكنهم 

سيتمسكون باليمن لطاملا كان الطرف 
اليمني احملسوب عليهم يحمل في رأسه 
عنادًا لن يكسره غير عملية عسكرية في 

احلديدة أو صعدة تعمل على تغيير ميزان 
القوة، ومنها ينكسر شيء من العناد.

اليمنيون بكامل عنادهم إلى جنيف

التعقيدات اليمنية في المشهد 
السياسي لن تكون خارج مفهوم 

التركيبة الذاتية لليمنيين، فخصلة 
العناد التي يمتاز بها اليمني هي جزء 

من إشكالية كسر الجمود في العملية 
السياسية برمتها

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

حوار يمني… من أجل الحوار

ال يمكن الحوار مع طرف ال يريد من 
الحوار سوى تمرير الوقت. في المقابل 

{الشرعية} النجاح في أّي حوار  ال يمكن لـ
مع الطرف الحوثي من دون امتالك 

القدرة على إثبات أّنها تمتلك وسائل 
ضغط على الطرف اآلخر

{الحكومـــة اليمنية مســـتمرة في  دعم جهـــود المبعوث األممـــي من  أجل إحالل الســـالم الدائم 
والشامل حرصا منها  على وضع حد للمأساة التي تسبب بها  االنقالب المدعوم من إيران}.

خالد اليماني
وزير اخلارجية اليمني

{نؤكد مجددا االلتـــزام بالمرجعيات الثالث المتمثلة في المبـــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216}.

مارتن غريفيث 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن



} تأّسس حلف شمال األطلسي في أغسطس 
1949، وهو يضم 28 دولة معظمها في أوروبا 

إلى جانب الواليات املتحدة وكندا وتركيا. 
واملعنى أن هذا احللف نشأ في زمن احلرب 

الباردة الناجمة عن انقسام العالم إلى قطبني 
أو معسكرين، األول يتمحور حول الواليات 

املتحدة، والثاني يتمحور حول االحتاد 
السوفييتي الذي أّسس بدوره حلف وارسو 

(1955 ـ 1991).
اجلدير ذكره أن احللف املذكور كان له بعد 
اقتصادي أيضا، وذلك في زمن احلرب الباردة، 
يتعلق بتنمية البلدان التي تضّررت من احلرب 

العاملية الثانية ال سيما أملانيا، وإشاعة 
الليبرالية االقتصادية والدميقراطية، إضافة 
إلى صّده النفوذ االشتراكي، ما يعطي حللف 
الناتو طابعا سياسيا وعسكريا واقتصاديا 

وثقافيا في اآلن ذاته.
ومبناسبة التجاذب التركي- األميركي 

بخصوص هذا احللف، وتلميح بعض 
املسؤولني في تركيا إلى االنسحاب منه، 

يجدر التذكير بعدة حقائق، ضمنها أوال أن 
هذا احللف بات يفتقد إلى وظيفته األساسية 
التي نشأ من أجلها، وهي مواجهة املعسكر 

االشتراكي، بعد اختفاء هذا املعسكر عام 
1991، وبعد انضمام العديد من دول أوروبا 
الشرقية إليه، وفي هذا السياق أتى تغيير 

هذا احللف الستراتيجيته من الدفاع عن دول 
احللف إلى إيجاد منظومة ”أمن جماعي“ لدول 

هذا احللف خاصة في أوروبا.
ثانيا سبق لبعض الدول األساسية 

املنخرطة في هذا احللف أن أبدت حتفظها 
عليه، إلى حد التهديد باالنسحاب منه، وهذا 

ينطبق على فرنسا مثال، التي انسحبت 
من القيادة العسكرية للناتو في منتصف 

الستينات من القرن املاضي. ثالثا منذ 
مجيئه إلى إدارة البيت األبيض وجه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب عديد االنتقادات 
إلى حلف الناتو (وحتى إلى األمم املتحدة)، 

وشكك في فاعليته وفي دوره، وهدد بتقليص 
مساهمة الواليات املتحدة في متويله، كما 
طالب الحقًا برفع مساهمات الدول األخرى 

فيه مبا يتناسب مع التزاماته ومع إمكانياتها 
االقتصادية. رابعا ليست تلك هي املرة األولى 

التي تعبر فيها تركيا عن انتقاداتها ملواقف 
الواليات املتحدة منها، أو ملواقف حلف الناتو، 

وقد حصل ذلك سابقا في رفضها استخدام 
القاعدة األميركية في تركيا لضرب العراق 

عام 2003، وفي انتقادها لعدم مساندة الناتو 
للموقف التركي إزاء سوريا، واستعادة 

منظومة صواريخ ”الباتريوت“، وعدم إنشاء 
منطقة حظر جوي شمال سوريا، وتقدمي الدعم 
العسكري لقوات ”قسد“ الكردية املوالية حلزب 

العمال الكردستاني في سوريا.
طوال الفترة املاضية، وال سيما منذ صعود 

حزب العدالة والتنمية إلى سّدة السلطة في 
تركيا، ازدادت ميول تركيا االستقاللية، وازداد 
معها التبرم من السياسات األميركية، ما أدى 
إلى اضطراب العالقة مع الطرفني، سيما مع 
تخلخل العالقات التركية واإلسرائيلية، التي 

كانت عالقات متميزة وذات أبعاد سياسية 
وأمنية واقتصادية في النصف الثاني من 

القرن املنقضي.
بناء على ما تقدم، من الواضح أن 

تركيا العضو في الناتو منذ 1952 باتت 
إزاء حتديات دولية وإقليمية جديدة، إذ أن 

وظيفتها األساسية في احلرب الباردة انتهت 
أو ضعفت جدواها، بل ورمبا أن تركيا التي 
كانت حائط صّد للنفوذ السوفييتي في زمن 

االنقسام الدولي إلى معسكرين، أصبحت 
هي بحاجة إلى دعم الغرب ملواجهة التهديد 

الروسي، أكثر من حاجة الغرب إليها في 
هذه املهمة، هذا أوًال. ثانيا يبدو من مجمل 
التطورات أن إسرائيل باتت حجر الزاوية 

في التفاعالت اإلقليمية في الشرق األوسط، 
بالنسبة للواليات املتحدة، أكثر من تركيا، 

التي أصبحت في وضع صعب في محيطها 
اإلقليمي، سيما إزاء روسيا وإيران، وقياسا 

باالضطراب احلاصل في سوريا.
في الغضون ثمة أيضا عوامل مباشرة 

تكمن في محاوالت تركيا مراجعة حتالفاتها 
الدولية واإلقليمية؛ األول تعرضها حملاولة 

انقالب عسكري في يوليو 2016 اتهمت 
فيها فتح الله غولن، املقيم في الواليات 

املتحدة. الثاني اتهمت فيه الناتو بإخفاء 
املعلومات عن بعض املشاركني في االنقالب. 
ثالثا اعتماد الواليات املتحدة على الفصائل 

الكردية املسلحة، التي تعتبرها احلكومة 
التركية فصائَل إرهابية، وامتدادا حلزب 

العمال الكردستاني. الرابع دخول روسيا، 
منذ سبتمبر 2015 على خط الصراع العسكري 
اجلاري في سوريا، األمر الذي غّير املعادالت 

في هذا البلد، وحد من التأثير التركي فيه. 
خامسا حتول تركيا نحو عقد صفقة قيمتها 
2.5 بليون دوالر لشراء منظومة دفاع جوي 

S-400 من روسيا، األمر الذي عّد خرقًا 
التفاقيات الناتو أو نوعًا من التمرد عليه.

} مييل جمهور اإلسالم السياسي بني فترة 
وأخرى إلى تشكيل لوبي للدفاع املستميت عن 
رموز وأيقونات تخصه ومتثل له القشة التي 

يتعلق بها الغريق. وخالل العقود املاضية 
متت مواجهة اإلسالميني في مناسبات 

مختلفة بحقيقة عجزهم عن إنتاج برامج 
اقتصادية ناجعة تتجاوز الشعارات العاطفية. 

لذلك جتدهم يتعلقون بالنماذج الفاشلة 
لتعويض ذلك العجز البنيوي العميق الذي 

انطبعت به جتربتهم.
ومنذ فترة حتول الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان بعد انهيار الليرة التركية 
إلى ضحية في نظر اإلسالميني، وبدأوا 
ينسجون قصصًا خيالية عن مؤامرات 

تستهدف تركيا، بينما األزمة التركية ناجتة 
عن أخطاء سياسية واقتصادية متراكمة. 
وخاصة أن االقتصاد التركي هو اقتصاد 
خدمي في معظمه وليس إنتاجيًا. كما أن 

القروض اخلارجية رغم فوائدها املرتفعة هي 
التي كانت تغطي العجز، وفي الوقت ذاته 
تؤسس للكارثة الراهنة املتمثلة في انهيار 
سعر الليرة أمام الدوالر، وبالتالي ال توجد 

مؤامرات من أي نوع تستهدف تركيا، بل إن 
أخطاء أردوغان وسياساته هي التي أدت إلى 

حدوث انهيار العملة، باإلضافة إلى الصدام 
مع الواليات املتحدة، مع تشابك مجموعة 

معطيات أدت إلى زعزعة الثقة بالعملة التركية 
وباالقتصاد التركي بشكل عام.

من الكوارث التي أصابت تركيا أن 
الكثيرين وقعوا في فخ النجاحات الوهمية 
لتجربة حزب العدالة والتنمية، وجتاهلوا 
أنها ارتكزت على الديون اخلارجية التي 

أثقلت كاهل االقتصاد التركي بفوائدها العالية 
واستحقاقاتها العاجلة، وأصبحوا يعتقدون 

أن أي تراجعات حتدث لتلك التجربة تتم 
بفعل فاعل، وهذا غير صحيح، بل إن تقديس 
التجربة التركية من قبل اإلسالميني هو الذي 

جعلها بعيدة عن النقد واملراجعة، وعندما 
بدأت بالسقوط حدثت الصدمة غير املتوقعة 
لدى جمهور اإلسالم السياسي الذي يشتهر 
باالنفعال والتشكيك في التحليالت املنطقية 

التي تعتمد لغة األرقام وليس العواطف 
واالنحيازات املتعصبة وغير العلمية.

ال يريد اإلسالميون أن يسقط منوذج آخر 
كانوا يعلقون عليه آماال كبيرة بعد أن سقط 
النموذج السوداني، وبعد أن دخلت جتربة 
احلركات اإلسالمية في أفغانستان في نفق 
مظلم. وكذلك سقوط منوذج حماس في غزة 

التي حتولت إلى إقطاعية إخوانية تعرقل 
املصاحلة الفلسطينية وتستأثر بأموال 

املساعدات الدولية.
هكذا لم يبق لإلسالم السياسي سوى 

جتربة تركيا، فكان من الصعب على أتباع هذا 

التيار أن تصارحهم بحقيقة النهاية الوشيكة 
لتجربة أردوغان. حتى لو استمر في واجهة 
املشهد التركي بصورة شكلية فإنه قد سقط 

معنويًا، ولم يعد النتفاخه وخطاباته املنفعلة 
أي قيمة تذكر. وال ننسى االستحقاقات 

الداخلية وتأثير األزمة االقتصادية على 
الشارع التركي وانعكاساتها على شعبية 

حزب العدالة والتنمية وحظوظه املستقبلية 
التي سوف تتناقص بالتأكيد. وسيكون 

الدرس املستفاد من بالونة اإلسالميني اجلدد 
في تركيا معززًا للنقد املستحق الذي يالحق 

اإلسالم السياسي إجماال، ويكشف ثغراته 
البرامجية والفكرية وكل ما يتصل بتصورات 

أقطابه إلدارة الشأن العام.
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو من 
سيخبر لوبي اإلسالميني وعشاق التجربة 

التركية بأن تعثر اقتصاد تركيا حدث بفعل 
ممارسات اقتصادية خاطئة، مثل االعتماد 

املبالغ فيه على االقتراض من البنوك الدولية، 
والصدام السياسي مع القوى البارزة ذات 

التأثير اجلوهري في االقتصاد العاملي، وهذا 
من أبرز ما وقعت فيه تركيا، باإلضافة إلى 
التناقض الذي أظهر القيادة التركية بشكل 
مرتبك ومشوش؛ مثل قيامها ببحث مسائل 
عسكرية ومفاوضات تسليح مع روسيا، في 

حني أن تركيا محسوبة على حلف األطلسي، 
فكيف تكون محسوبًا على حلف دولي صلب 
وعنيد ثم تتواصل مع أحد أشهر خصومه؟

كما أن الدليل أيضا على عدم وجود 
مؤامرة ضد االقتصاد التركي يتمثل في 

إدراك حجم الديون اخلارجية. هناك مصادر 
متخصصة تشير إلى أن تركيا مطالبة 

بتسديد 179 مليار دوالر قبل شهر يوليو 2019، 
وذلك بناء على تقدير اقتصادي لبنك ”جيه. 

بيمورجان“. والرقم املذكور حلجم الدين يكاد 
يقترب من ربع الناجت االقتصادي لتركيا، ما 

يعني أن أزمة الليرة التركية سوف تتضاعف 
وأنها حتى اآلن تعتبر في بداياتها الكارثية 
املفتوحة على احتماالت أكثر سوءًا مما مت 

اإلعالن عنه.
بلغة األرقام أيضا، وتفنيدًا ألوهام 

املشككني الذين تروق لهم نظرية املؤامرة، 
يتوقع خبراء أن يؤدي حجم الدين اخلارجي 

التركي إلى الوقوع في مخاطر حدوث انكماش 
حاد في االقتصاد بفعل األزمة. واستكماًال 

لتقديرات بنك جيه. بيمورجان فإن معظم 
الدين اخلارجي التركي والذي ميثل نحو 146 

مليار دوالر، مستحق على القطاع اخلاص، 
وفي مقدمته البنوك. وبشهادة من داخل تركيا 

كشف معهد اإلحصاءات التركي أن مؤشر 
الثقة االقتصادية تراجع في شهر أغسطس 
9 باملئة، مقارنة بشهر يوليو، مسجًال 83.9 

نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
وتبقى مالمح الكارثة التي هزت االقتصاد 
التركي وأثارت الذعر لدى املستثمرين متمثلة 

في هبوط الليرة بنسبة 40 باملئة خالل هذا 
العام. وما يضاعف من املخاوف هو قيام 

الوكاالت العاملية بخفض التصنيف االئتماني 
لعدد كبير من املؤسسات املالية التركية.
قد ال يتذكر الكثيرون أحد اإلجراءات 

املضحكة التي اتخذت في تركيا عام 2004 
عندما مت حذف ستة أصفار من العملة 

التركية، حيث كان املليون يساوي دوالرًا 
واحدا. ومتت معادلة املليون لكي يساوي 

ليرة واحدة فقط، في ظل طموح ناشئ آنذاك 
وآمال بانتعاش االقتصاد التركي. ودعمًا 

لتلك اخلطوة التي تعتبر مغالطة كبرى بدأت 
سلسلة االقتراض من البنوك اخلارجية كأحد 

أهم وأخطر أسباب األزمة احلالية.
من أخطاء النظام التركي كذلك محاولته 

اجلمع بني االستفادة من قواعد االقتصاد 
العاملي احلر وفي الوقت ذاته حتدي تلك 
القواعد، مثل الضغط على البنك املركزي 

التركي وسياساته املتعلقة بسعر الفائدة، 
مما أدى إلى اهتزاز ثقة املستثمرين األجانب 
نتيجة حملاوالت أردوغان استخدام سلطاته 

للضغط على البنك املركزي بتعديل سعر 
الفائدة، وعندما يحدث مثل هذا األمر في 

أي بلد من الطبيعي أن يلجأ أصحاب 
رؤوس األموال إلى حماية ثرواتهم وإلغاء 

استثماراتهم. وكلما حدث تدخل سياسي في 
الشأن االقتصادي في دولة تّدعي أنها تعتمد 
قواعد االقتصاد احلر يبدأ التناقض واإلرباك 
وخروج املستثمرين من البلد، وهذا من ضمن 
ما حدث في تركيا. كما قام أردوغان بالهجوم 

على مؤسسات التصنيف الدولية التي 
تطلق مؤشراتها بناء على معايير محددة. 
وهذه املؤسسات لها صوت مسموع وتؤثر 
تصنيفاتها على سمعة البنوك واملؤسسات 

املالية وتقييمها يؤخذ بعني االعتبار من قبل 
املستثمرين. ومبجرد حديثها عن املخاطر 

االقتصادية في تركيا بدأ النظام التركي 
يهاجمها لفظيا، وهو يعلم أنه ال يستطيع 
التأثير على قراراتها املبنية على استقراء 

الواقع االقتصادي بشفافية في كل البلدان. 
كما ارتكب أردوغان خطأ آخر عندما هاجم 

صندوق النقد الدولي، ضمن تصريحات أثارت 
استغراب االقتصاديني نتيجة لتعارضها مع 

بديهيات االقتصاد العاملي.
على املستوى السياسي انتقلت تركيا من 
مرحلة االستقرار النسبي ومن استراتيجية 

”صفر مشاكل“ مع الداخل ومع احمليط 

اإلقليمي والعاملي، إلى مرحلة بلغت فيها 
صدامات تركيا السياسية احمللية واخلارجية 
مؤشرا خطيرا، وصوال إلى الصدام مع إدارة 

ترامب وما ترتب عليه من عقوبات أميركية 
وتعقيدات مالية متثلت في التعرفة اجلمركية 

األميركية على واردات الصلب واأللومنيوم.
ختامًا يبدو أن النظام التركي برئاسة 

أردوغان نقل تركيا من خانة الدولة اجلاذبة 
لالستثمار واملبشرة بالتسامح واالعتدال 

والعلمانية، إلى خانة أخرى تفقد فيها تركيا 
بريقها بفعل سلسلة طويلة من االنحيازات 
والتصرفات غير املتزنة التي جلبت الضرر 

لسمعة تركيا واقتصادها.
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{زيـــارة الوفـــد المصـــري إلـــى رام الله تأتي اســـتكماال لجهـــود مصـــر ودورها في إنهاء االنقســـام 

الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتسريع خطوات ذلك}.

دياب اللوح
سفير دولة فلسطني لدى مصر

مصر الحائرة بين حركتي فتح وحماس

} التصريحات اإليجابية التي أدلى بها 
مسؤولون في السلطة الفلسطينية حيال 

القاهرة، مساء السبت، عقب زيارة وفد أمني 
مصري لرام الله، تؤكد طي مرحلة قامتة في 

العالقة بني اجلانبني، وأن الزيارة أعادت 
ضبط األمور مبا يتماشى مع التطورات 

املتسارعة على األصعدة السياسية واألمنية 
واإلنسانية.

مصر لم جتنح في أي وقت بعيدا عن 
فتح مثلما بدا ذلك خالل األشهر املاضية، 

وهذا اجلنوح كان مرتبطا بحسابات األمر 
الواقع املعقدة، ومحاولة إيجاد حل لألوضاع 

املتدهورة في قطاع غزة، لكنها وضعت 
القاهرة في كفة بدت قريبة من حماس التي 
حاولت استثمار املوقف بانتهازية معروفة.

احلاصل أن االنخراط في اجتماعات 
وحوارات مع حماس وأخذ ورد، يشبه انخراط 

الضرورة الذي يفرض التعامل مع املعطيات 
بقدر كبير من املرونة دون استغراق في 

الدمياغوجية، فمن املمكن ألي فصيل، كبيرا 
كان أم صغيرا، قلب الطاولة في أي قضية 
محورية، فقد أصبحت القضايا متشابكة 

بصورة مثيرة، والالعبون فيها يأتون من 
مشارب مختلفة، منهم املعلن وغالبيتهم 

ميارس هوايته في اخلفاء، مبا مينح البعض 
فرصة جيدة للتخريب.

التبدل الذي ظهر في مواقف بعض 
األطراف كان تكتيكيا، مبعنى عندما ابتعدت 

حماس نسبيا عن قطر لم يكن ذلك حتوال 
استراتيجيا في مواقفها، لكنه مناورة جديدة 

لتحقيق أعلى استفادة من خصوم الدوحة، 
وهو ما تعاملت معه احلركة بذكاء حيث كادت 

تخلق انطباعا يشي بأن براغماتيتها رمبا 
تنقلها إلى معسكر مضاد.

كما أن اقتراب السلطة الفلسطينية من 
قطر والذي أوحى بأن فتح أصبحت أقرب إلى 

الدوحة من القاهرة، لم يكن مقنعا لكثيرين، 
ألن الهوة واسعة بني الطرفني، فالعناصر 

احلاكمة لسياسات السلطة الوطنية ال 
تتماشى مع قناعات الدوحة، التي حاولت أن 
تبدي مرونة حيال قيادات فتحاوية، وتغريها 
بأنها تقف في صفها لدعمها في عملية خالفة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
البعض جذبته اإلغراءات القطرية 

السخية، وتصور أن الدوحة بإمكانها توفير 
غطاء له، ميكن أن يساعده في خوض مواجهة 

متوقعة مع قيادات أخرى تريد املنافسة على 
منصب الرئيس، لكنه اكتشف اللعبة سريعا 

ونأى بنفسه عندما تأكد أن هدف الدوحة 
تكريس االنقسامات التي متنحها فرصة 

االنتقال من خندق إلى آخر وحتقيق بعض 
املكاسب السياسية.

مسؤول عربي كبير حكى قصة عن 
قيادة فتحاوية، مفادها أن قطر تشجعه على 
االستعداد لدخول حلبة من يتصارعون على 

وراثة أبومازن، وأغدقت عليه األموال لهذا 
السبب، فنصحه املسؤول العربي بأن يقبل 
األموال دون أن ينفذ ما تطلبه منه قطر، ألن 

رفضه مباشرة سيجعلها تتحرك باجتاه 
شخصيات أخرى للمزيد من االستقطاب. 

وتفسر هذه القصة، ملاذا ُيقبل البعض على 
قطر؟ وملاذا تعتقد أنها قريبة من التأثير في 

القضية الفلسطينية؟ املسؤول العربي أكد 
أن قطر ال تستطيع فرض أي شخصية على 

الفلسطينيني، ألن مسألة ترتيب األوضاع 
لها عالقة بحسابات قوى محلية وإقليمية 

ودولية، تعرف كيف تتعامل مع هذه النوعية 
من املستجدات، ولها باع سياسي طويل على 

الساحة الفلسطينية املعقدة.
االقتراب التاريخي بني القاهرة وفتح 

لم مينع تواصل مصر مع حماس بحميمية، 
ولم تؤّد العالقة الودية معها إلى خصام مع 

األولى، فالقاهرة التي ارتضت القيام بدور 
وساطة ألسباب عروبية وأخرى تتعلق بأمنها 

القومي، على اقتناع بأنها يجب االحتفاظ 
لنفسها مبسافة واحدة بني الطرفني، منتصرة 

للشرعية الفلسطينية، وعلى يقني من أن 
حماس لم تتخل عن أيديولوجيتها اإلسالمية.

املشكلة أن قيادات في فتح تعاملت 
مع التحركات املصرية بالقطعة، أي كلما 

احتضنت القاهرة لقاء لعناصر تنتمي إلى 
حماس فقط أو ضمن فصائل أخرى، اعتقدت 

أنها أضحت بعيدة عن مصر، مع أن جميع 
املواقف الرسمية تؤكد التمسك بالسلطة 

الفلسطينية وشرعيتها كضامن أساسي في 
التطورات املتالحقة.

تسارع وتيرة األحداث في املنطقة والبطء 
الذي بدت عليه حركة فتح وخلفها السلطة 
الوطنية، مقابل ديناميكية الفتة حتلت بها 

حماس، لعب دورا مهما في الشرخ املصري- 
الفتحاوي، الذي تزايد عندما بدأت بعض 

القيادات تتطاول على القاهرة بصور مختلفة، 
ضمن تقديرات لها عالقة بتوزيع األدوار 

وممارسة أنواع عديدة من الضغوط، أمال في 
ضبط الدفة نحو الزاوية التي تريدها السلطة 

الفلسطينية. املفارقة أن التقارب الظاهر بني 
القاهرة وفتح حاليا مرجح أن ينعكس سلبا 
على عالقة حماس مبصر، ويقود إلى قدر من 
الفتور، وهو تقدير صحيح وحدث في أوقات 

سابقة عندما كانت عالقة حماس بكل من قطر 
وتركيا وإيران تسير على وتيرة جيدة ومن 

دون ضغوط خارجية تكبحها.
املعاناة التي ترتسم على سياسة الدوحة 

بسبب عالقتها املتوترة بعدد من القوى 
اإلقليمية وانشغالها بإنقاذ رقبتها من 

املقاصل، هي واحدة من املصدات التي حتجم 
استئناف الزخم في عالقتها مع حماس، التي 

تظاهرت أيضا بالتخلي عن إرثها القدمي، ومن 
بينه تخفيف حدة االلتحام بقطر، كي حتافظ 
على روابطها مع مصر وحلفائها الذين يرون 

أن تدخالت الدوحة في الشؤون الفلسطينية 
تفضي إلى نتائج سلبية.

االرتباك في السياسة التركية وتعاظم 
املشكالت مع احمليطني اإلقليمي والدولي من 

العناصر التي تقود إلى تهميش أنقرة للقضية 
الفلسطينية، والتوقف عن دعم حماس، ناهيك 

عن إيران التي دخلت ورطة عاملية ال تعرف 
حتى اآلن هل ميكن أن تنجو منها أم ال؟ ما 

يجعل حماس حذرة في التعاطي معها.
اخلريطة اإلقليمية املتداخلة لم تغب عن 
ذهن القاهرة، لذلك كانت حتتفظ بخط رجعة 

مع كل جهة تتعامل معها، فعندما انهمكت في 
حوارات مع حماس لم تفقد فتح، واحتفظت 

بشعرة معاوية، األمر الذي مكنها من استعادة 
الدفء سريعا مع قيادة السلطة الفلسطينية.
الدفء اجلديد مع فتح لن يؤدي بالطبع 

إلى خصومة مع حماس، ألن اللقاءات 
واالجتماعات معها سوف تستمر لتجسير 
الهوة في ملف التهدئة مع إسرائيل ودمج 

الفصائل الفلسطينية فيها، ومواصلة احلوار 
لقطع شوط في ملف املصاحلة الوطنية.

مصر بدورها، وطوال املرحلة املاضية 
التي بدت فيها معركة تكسير العظام محتدمة، 

كانت متمسكة بوساطتها ولم تيأس من 
التراشقات البينية، بالعكس كلما وجدت حفرة 

في طريق أي من امللفات الفلسطينية التي 
ترعاها سعت لتجاوزها بسالسة، ألنها تعي 
أن خيار التسوية السياسية على املستويات 

الفلسطينية واإلسرائيلية واألميركية هو 
الطريق الوحيد املتاح، وسط انعدام الفرص 

العربية للتفكير في خيارات أخرى بديلة.
احليرة املصرية بني فتح وحماس سوف 

تظل مستمرة طاملا بقيت التقديرات السياسية 
للحركتني على نفس الدرجة من التناقض، 

وطاملا لم تتسلح القاهرة بأوراق ضغط 
حاسمة تفرض على كل منهما تقدمي رؤية 

محددة قابلة للتطبيق على قاعدة ال غالب وال 
مغلوب، وااللتزام بتقدمي تنازالت متبادلة.

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

النظام التركي نقل تركيا من الدولة 

الجاذبة لالستثمار والمبشرة باالعتدال 

والعلمانية، إلى خانة تفقد فيها تركيا 

بريقها بفعل سلسلة طويلة من 

االنحيازات والتصرفات غير المتزنة

هل تخرج تركيا 

من الناتو؟



اقتصاد

[ حظر التعامالت المالية والتجارية يمنع تحريك المشاريع
[ الشركات األجنبية تخشى التعرض للعقوبات األميركية

[ األسواق المالية تتوقع األسوأ في بيانات التضخم
[ أردوغان يصب المزيد من الزيت على نيران األزمة
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} بريوت – تواجه محاوالت الرئيس السوري 
بشـــار األسد ترجمة املكاســـب العسكرية التي 
حققهـــا إلى حركة إلعادة اإلعمار، عقبات كبرى 
تتمثل بشـــكل رئيســـي في العقوبات الغربية، 
التي تبعد الشـــركات األجنبية عن االقتراب من 

تلك املغامرة.
وحتتـــاج البالد إلى كل شـــيء تقريبا بعد 
الدمار الهائل ونزوح ماليني العمال من البالد 
أو جتنيدهـــم أو وقوعهم ضحايـــا في احلرب 
املستمرة منذ أكثر من 7 سنوات. وتقدر إحدى 
وكاالت األمم املتحـــدة كلفـــة احلرب بنحو 388 

مليار دوالر.
وال تزال إعادة اإلعمار تبدو بعيدة، رغم أن 
حليفتي األســـد، روسيا وإيران، وكذلك الصني 
ضخـــوا بعـــض االســـتثمارات، لكنهـــم ليس 
بوســـعهم حتمل كلفة إعادة البناء ويريدون أن 

تشترك دول أخرى في حتمل ذلك العبء.
وتقـــول دول غربيـــة إنها لـــن توافق على 
متويـــل إعـــادة إعمـــار ســـوريا أو علـــى رفع 
العقوبـــات دون تســـوية سياســـية، فـــي وقت 
جتعل فيه العقوبات عمل الشـــركات األجنبية 

في سوريا أمرا في غاية الصعوبة.
ورغم أن بعض الشركات متكنت من العمل 
في سوريا، لكن اتساع مجال العقوبات وقدرة 
الواليـــات املتحـــدة علـــى فرضهـــا، يعنـــي أن 
الشـــركات تواجه خطر مخالفتهـــا دون قصد، 
وهـــو ما يجعل معظم الشـــركات الغربية تنأى 

بنفسها عن سوريا.
وشاركت شركة أوستندورف كونستستوفه 
األملانية لتصنيع األنابيب، التي تأمل أن يكون 
لها نصيب من األعمال في ســـوريا مســـتقبال، 
مؤخرا في معرض دولي في دمشق وقالت إنها 
تعمل على إقامة عالقات مع الزبائن احملتملني.
لكن الشركة لم تبرم أي عقود بحسب نبيل 
مغربي ممثلهـــا في بيروت، الذي قـــال لوكالة 
رويتـــرز إن الشـــركة تنتظـــر اتضـــاح الوضع 

السياسي.
وأضاف ”نواجه عقبات. ال يوجد أي شحن 
مباشـــر من أملانيـــا إلى ســـوريا. وهناك بنوك 
ســـورية ال ميكنهـــا أن تســـتقبل أي أموال من 
أوروبا وشـــركات أوروبية تخشى أن تستقبل 

أي أموال أخرى من سوريا“.
وترجع العقوبات األميركية الســـارية على 
ســـوريا إلى ما قبل األزمة لكن نطاقها اتســـع 
بعـــد اندالع احلـــرب في عام 2011 ثم اتســـعت 

مرات عديدة في السنوات الالحقة.
وجمدت العقوبات أصول الدولة الســـورية 
ومئـــات الشـــركات واألفـــراد مبـــا فـــي ذلـــك 

شـــخصيات في احلكومـــة واجليش واألجهزة 
األمنية، املتهمة بالتورط في تصنيع األســـلحة 

الكيماوية أو استخدامها.
ومتنـــع العقوبات أي شـــخص أميركي من 
ترتيـــب صـــادرات ومبيعات وتقـــدمي خدمات 
لسوريا كما متنع أي استثمارات جديدة فيها. 
وحتظر أيضـــا تعامل أي أفـــراد أميركيني في 
منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها 
إلـــى الواليـــات املتحـــدة. وال ميكـــن لألفـــراد 
األميركيني أيضا متويل أو تسهيل أي صفقات 

من هذا النوع يبرمها أجانب.
أما االحتاد األوروبي فقد فرض عقوباته في 
مايو 2011 ردا على ”القمع الوحشـــي وانتهاك 
حقوق اإلنســـان“ في سوريا ومت حتديثها عدة 

مرات منذ ذلك احلني.
وتكمـــن املشـــكلة فـــي النطـــاق الواســـع 
للعقوبات، التي تشـــمل جتميـــد أصول وحظر 
ســـفر شـــخصيات وقيودا جتاريـــة وعقوبات 
ماليـــة، إضافـــة إلى حظـــر صادرات الســـالح 
واملـــواد التـــي ميكن اســـتخدامها في أغراض 

عسكرية أو في القمع.

كما حتظـــر العقوبات األوروبيـــة التجارة 
في السلع الفاخرة واألحجار الكرمية واملعادن 
النفيســـة وكذلـــك املعـــدات أو التكنولوجيـــا 
املســـتخدمة في بعض قطاعـــات النفط والغاز 
مبـــا فـــي ذلـــك التنقيـــب واإلنتـــاج والتكرير 

وتسييل الغاز.
أيضا  األوروبيـــة  العقوبـــات  وتســـتهدف 
شـــبكة الكهرباء الســـورية. فهي متنع شركات 
االحتـــاد األوروبي من بناء محطـــات الكهرباء 
أو توريـــد التوربينـــات أو متويـــل مثـــل تلك 

املشروعات.
ولكـــن العقوبـــات األميركيـــة واألوروبيـــة 
تســـتثني اإلمدادات اإلنســـانية واملـــواد التي 
حتتاج إليها بعثات األمم املتحدة في ســـوريا. 
وتسمح للشـــركات بتنفيذ األعمال في قطاعات 
الطاقـــة والكهربـــاء التي تشـــملها التعاقدات 

املوقعة قبل فرض العقوبات.
وقالـــت آنا برادشـــو الشـــريكة في شـــركة 
بيترز أنـــد بيترز لالستشـــارات القانونية في 
لنـــدن والتي تقدم املشـــورة بشـــأن العقوبات 
إن اللوائـــح األميركية متثل خطـــرا أكبر على 
الشـــركات العاملـــة في ســـوريا مـــن اللوائح 

األوروبية.
انتهـــاك  تتبـــع  علـــى  واشـــنطن  ودأبـــت 
العقوبـــات أكثر من االحتاد األوروبي، الذي قد 
تعرقل تنفيذ العقوبـــات فيه خالفات بني دوله 

األعضاء على تفسير اللوائح والعقوبات.
ومتتـــد العقوبـــات األميركيـــة إلـــى مدى 
أبعـــد، إضافـــة إلى أنها أوســـع نطاقـــا، إذ أن 

واليـــة القانون األميركي تســـري على أنشـــطة 
”األشـــخاص األميركيـــني“ في مختلـــف أنحاء 

العالم.
ويشـــمل املصطلـــح املواطنـــني األميركيني 
والشـــركات األميركيـــة علـــى الســـواء وكذلك 
أصحاب اإلقامة الدائمـــة في الواليات املتحدة 
األميركيـــة  للشـــركات  اخلارجيـــة  والفـــروع 
مبقتضـــى بعض برامـــج العقوبـــات والتي ال 

تشمل في الوقت احلالي سوريا.
وفـــي أبريـــل املاضـــي اعتقلت الســـلطات 
األميركية بلجيكيا يعمل حلســـاب مكتب شركة 
أميركية في بلجيكا في قضية ترتبط بالعقوبات 
الســـورية، صدرت فيها أحكام بالســـجن على 

ثالثة أميركيني في ديسمبر املاضي.
وال تستهدف واشـــنطن مخالفي العقوبات 
فحســـب، فمـــن املمكـــن أن تدرج فـــي قوائمها 
السوداء شركات أجنبية أو أفرادا أجانب ممن 
يساعدون في االلتفاف على العقوبات ومتنعهم 

من التعامل في أغلب األنشطة مع األميركيني.
وجتازف الشركات غير األميركية مبواجهة 
مشـــاكل إذا كانت أي صفقة تشـــمل في جانب 
منهـــا أميركيني أو شـــركات أميركيـــة. وقالت 
برادشو ”إذا فعلت شـــيئا يجعل شخصا آخر 
من اخلاضعني لالختصاص القانوني األميركي 

ينتهك العقوبات فقد وقعت في احملظور“.
بـــل إن الشـــركات احلريصـــة قـــد تخالف 
جتميـــد األصول دون قصد مـــن خالل التعامل 
مع فـــرد أو كيان مدرج على قوائـــم العقوبات 
في مناخ األعمال الذي ال يتســـم بالشفافية في 

سوريا.
وقالـــت برادشـــو إن هذا اخلطـــر ازداد مع 
ســـعي الرئيـــس الســـوري لتدعيم ســـيطرته. 
وأضافـــت ”األفـــراد الذيـــن ســـيقودون جهود 
إعادة اإلعمار وأولئك الذين يتولون املسؤولية 
سيكونون على األرجح نفس األشخاص الذين 

تستهدفهم العقوبات املالية“.
وتابعت ”كلمـــا أمكنك إظهار أن ما اتخذته 
مـــن تدابير احترازيـــة معقـــول زادت فرصتك 
فـــي إقناع الســـلطات بأنه ال يوجـــد ما يوجب 
مالحقتـــك“. وحذرت مـــن أنه قـــد ال يكون من 
املمكـــن دائمـــا حتديـــد أن طرفا آخـــر يخضع 

للعقوبات.
وكانت رويترز قد نســـبت إلى وزير املالية 
السوري مأمون حمدان قوله إن العقوبات غير 
عادلـــة ألنها تؤثر على األفـــراد العاديني مثلما 

تؤثر على احلكومة واجليش.
وقالـــت إليزابيـــث هـــوف ممثلـــة منظمة 
الصحة العاملية في ســـوريا إن العقوبات كان 
لها تأثير ســـلبي على قطـــاع الرعاية الصحية 

في سوريا رغم اإلعفاءات اإلنسانية.
وأوضحـــت أن العقوبات أثرت على شـــراء 
البعـــض مـــن األدوية وذلـــك من خـــالل حظر 
التعامـــالت مع البنوك األجنبية ومنع كثير من 
شركات األدوية العاملية من التعامل مع سوريا 

بشكل نهائي.

العقوبات الغربية تقف بوجه

محاوالت إعادة إعمار سوريا

{مـــن المؤكـــد أن البنـــك المركـــزي األوروبي ال يتالعب بســـعر صـــرف اليورو، اتهامـــات ترامب 

وتصعيده للحرب التجارية مع أوروبا أمر مؤسف}.

أولي رين
عضو جلنة السياسات في البنك املركزي األوروبي

{الجزائر حققت قفزة كبيرة خالل موســـم الحصاد المنقضي في إنتاج الحبوب الذي وصل إلى 6 

ماليين طن مقارنة بنحو 3.4 ماليين طن في موسم العام الماضي}.

عبدالقادر بوعزقي
وزير الفالحة اجلزائري

غنائم الحرب القاسية

الليرة التركية تنتظر اليوم

عاصفة بيانات جديدة

} لنــدن – رجحت تقاريـــر عاملية أن تتعرض 
الليـــرة التركيـــة اليوم لعاصفـــة جديدة عند 
إعالن بيانات الشـــهر املاضي، وخاصة معدل 
التضخـــم، الـــذي من املرجـــح أن يقفـــز إلى 
مســـتويات قياســـية تتجاوز حاجز 20 باملئة 

على أساس سنوي.
وتوقعت دراســـة نشرتها وكالة بلومبيرغ 
األميركيـــة لألخبـــار االقتصاديـــة أمـــس أن 
يتجـــاوز التضخم فـــي أغســـطس حاجز 17 
باملئـــة علـــى أســـاس ســـنوي، لكنهـــا تبدو 
متواضعـــة جدا ألن التضخـــم كان يقارب 16 

باملئة في يونيو.
ومن املرجح أن ينعكس االنحدار السريع 
في سعر الليرة خالل الشهر املاضي على تلك 
البيانات، في ظل فقدان العملة التركية لنحو 
20 باملئة من قيمتها خالل ذلك الشهر، والذي 
ال بـــد أن ينعكس على جميع أســـعار الســـلع 

واخلدمات.
ويزيد ارتفاع التضخم من احلاجة املاسة 
لتجرع أنقرة للعالجـــات املرة، وفي مقدمتها 
زيـــادة أســـعار الفائـــدة مبا يصـــل إلى نحو 
10 باملئـــة فوق مســـتوياتها احلالية املرتفعة 

والبالغة 17.75 باملئة الشهر املاضي.
وقالـــت دراســـة بلومبيـــرغ إن الســـبب 
الرئيسي وراء تراجع الليرة هو إحجام البنك 
املركـــزي التركي عن رفع أســـعار الفائدة إلى 
معدل يكفي لكبح جماح االرتفاع في أســـعار 

املستهلكني.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الـــذي كانـــت تصريحاته بشـــأن السياســـة 
املالية الســـبب الرئيســـي فـــي جميع مراحل 
األزمة املالية، يصر على رفض زيادة أســـعار 
الفائدة خاصة بعد أن جمع في قبضته جميع 
الســـلطات منذ التحول إلى النظام الرئاسي 

بعد انتخابات 24 يونيو املاضي.
وأضافت دراســـة بلومبيرغ أن من شـــأن 
البيانـــات التـــي ســـتصدر اليـــوم أن تذكـــر 
جميع األطراف بأن صناع السياســـة األتراك 
لم يتصرفوا بســـرعة كافية الحتواء مشـــكلة 

ارتفاع التضخم.
ويتخذ البنك املركزي التركي قراره القادم 
بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر، ومن 
شأن االستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة، 

أن يؤدي إلى تفاقم األزمة.
في هـــذه األثنـــاء تـــزداد تداعيـــات عدم 
الســـيطرة على التضخـــم وتراجع العملة في 
تركيـــا، مما يعرض البنوك التركية خلســـائر 
فادحة، إضافـــة إلى تكبد الشـــركات التركية 
املزيد من اخلســـائر نتيجة اســـتمرار تراجع 

الليرة.
وفاقمـــت تصريحات أردوغـــان أمس في 
بشـــكيك عاصمة قرغيزســـتان حالة التشاؤم 

بسبب إصراره على أن األزمة سببها مؤامرة 
غربيـــة تســـتهدف االقتصاد التركـــي، والتي 
تشير إلى اســـتمرار رفضه لتجرع العالجات 
املطلوبـــة لوقف انحـــدار االقتصاد إلى حافة 

االنهيار.
وقـــال أردوغـــان مخاطبـــا رجـــال أعمال 
إن ”أميـــركا تتصرف مثل ذئـــب متوحش، ال 
وأن تركيـــا تعتـــزم التخلي عن  تصدقوهـــا“ 
اعتماد الـــدوالر في مبادالتهـــا التجارية مع 

شركائها التجاريني.
وأشـــار إلـــى أن أنقرة بصـــدد التفاوض 
مع روســـيا بشأن االســـتغناء عن الدوالر في 
مبادالتهما التجارية وذلك ردا على العقوبات 
االقتصادية األميركية. وأضاف أن ”استخدام 

الدوالر يضر بنا. لن نرضخ وسننتصر“.
وأكـــد علـــى ضـــرورة وضع حـــد لهيمنة 
الـــدوالر مـــن خالل تعامـــل الـــدول بعمالتها 
احمللية. وشـــدد علـــى أن ”ارتبـــاط التجارة 
العامليـــة بالدوالر أصبح مشـــكلة كبيرة يوما 

بعد يوم“.

ورغم أن الكثير مـــن احملللني يتفقون مع 
ذلـــك الرأي إال أنهم يؤكدون صعوبة احلد من 
نفوذ الدوالر ويشيرون إلى محاوالت الصني، 
التـــي لم حتقق نتائج كبيـــرة، رغم اعتمادها 

لتلك السياسة مع عشرات الدول.
التصنيف  مؤسســـات  أردوغـــان  وهاجم 
االئتمانـــي العاملية التي قال إنها ”مسّيســـة 
وال تتحلـــى بالصـــدق… بل هـــي محتالة فال 

تصدقوها“.
وذكـــر خـــالل منتـــدى األعمـــال التركـــي 
القرغيـــزي أن الغايـــة من التالعب بأســـعار 
صرف العمالت األجنبية هي إثارة الشـــكوك 

حول االقتصاد التركي القوي واملتني.
ويتولـــى صهـــر أردوغـــان، وزيـــر املالية 
واخلزانـــة براءت البيرق منذ أســـابيع مهمة 
تقدمي خطـــة جديدة إلخراج االقتصاد التركي 
من حفرته العميقة لكنه لم يكشـــف حتى اآلن 
ســـوى عن عالجات ترقيعية ولـــم يقترب من 
العالجات احلاسمة التي تنتظرها األسواق.

وقد أكد نهاية األســـبوع املاضي على أن 
احلكومة ستستهدف منوا اقتصاديا بنسبة 3 
إلى 4 باملئة للعام املقبل وخفض التضخم إلى 
خانة اآلحاد، إضافة إلى عودة عجز احلساب 
اجلاري إلى نحـــو 4 باملئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي وعجز املوازنة إلى 1.5 باملئة.
لكن األسواق ال جتد مصداقية في توقعات 
البيـــرق، في وقت يتفاقم فيه انخفاض الليرة 
مع اســـتمرار اخلالف مع الواليـــات املتحدة 
بســـبب اســـتمرار اعتقال أنقرة للقس أندرو 

برانسون بتهم تتعلق باإلرهاب.
ويرجـــح محللـــون أن ينحـــدر االقتصاد 
التركي بسرعة كبيرة إذا واصلت أنقرة رفض 
تناول العالجات القاســـية وأبرزها رفع كبير 
ألسعار الفائدة. وتوقعوا أن يسقط االقتصاد 
فـــي ركود تضخمي في ظـــل ارتفاع التضخم 

ملستويات غير مسبوقة.

العملة التركية تحت مجهر األسواق العالمية

رجــــــح خبراء أن تدخل أي محاولة إلعادة إعمار ســــــوريا في متاهــــــة العقوبات األميركية 
والغربية وأن متتنع معظم الشــــــركات العاملية عن املغامــــــرة بالتعرض لتلك العقوبات، في 

وقت ال تبدو فيه إمكانات حلفاء دمشق قادرة على إجناز شيء يذكر.

يحبس املســــــتثمرون واملتعاملون في األسواق التركية أنفاسهم اليوم بانتظار معرفة حجم 
ــــــة التي ســــــتتلقاها الليرة التركية اليوم عند إعالن البيانات االقتصادية الرســــــمية  الضرب
للشــــــهر املاضي، الذي فقدت الليرة خالله نحو 20 باملئة من قيمتها، رغم تشــــــكيكهم بدقة 

تلك البيانات.

أوستندورف كونستستوفه: ال توجد خطوط 

شحن وحركة األموال محظورة مع البنوك 

السورية

آنا برادشو:

اللوائح األميركية أكثر 

خطرا على الشركات من 

اللوائح األوروبية

رجب طيب أردوغان:

أميركا تتصرف كذئب 

متوحش ووكاالت التصنيف 

سة فال تصدقوها
ّ
مسي

مأمون حمدان:

العقوبات الغربية غير عادلة 

ألنها تؤثر على األفراد 

السوريين العاديين

وكالة بلومبيرغ:

السبب الرئيسي لتراجع الليرة 

هو إحجام البنك المركزي عن 

رفع أسعار الفائدة

سالم سرحان

ل

كاتب عراقي
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{المقاولـــون اإليرانيون ســـيتولون مهمـــة إعادة إعمار ســـوريا بموجب االتفاقيـــة الموقعة بين 

البلدين والتي تتضمن اإلشراف على إنشاء 30 ألف مسكن في سوريا}.

تيمور بشير كنبدي
مسؤول في وزارة الطرق وبناء املدن اإليرانية

{تـــم إلغـــاء التعامـــل بالـــدوالر األميركي فـــي المبـــادالت التجارية بيـــن العراق وإيران وســـيتم 

االستعاضة عنه باليورو والريال اإليراني والدينار العراقي}.

يحيى آل اسحاق
رئيس غرفة التجارة اإليرانية العراقية

} تونــس - اســـتفاق التونســـيون أمس على 
زيادة مفاجئة جديدة في أسعار الوقود، األمر 
الذي خّلـــف صدمة لديهم وخاصـــة الطبقتني 
الفقيـــرة ومحـــدودة الدخل، اللتـــني تعانيان 
أصال من ضعف في قدرتهما الشرائية بسبب 

الضغوط االقتصادية التي تعيشها الدولة.
انطباعات البعض من  ورصدت ”العـــرب“ 
املواطنـــني والتجار وأصحاب وســـائل النقل 
اخلاصـــة، الذيـــن قالوا إن اخلطوة ســـتؤدي 
لزيادة أخرى في أســـعار السلع االستهالكية، 
بينمـــا يـــرى اقتصاديون أن الزيادة ســـينجر 
عنها ارتفاع معدل التضخـــم البالغ حاليا 7.5 

باملئة، وقد تعجز احلكومة عن كبحه.
وأقـــرت احلكومة زيادة رابعـــة منذ مطلع 
العـــام اجلاري في أســـعار أنواع مـــن الوقود 
بنحـــو 4 باملئة، في مســـعى للحد مـــن الكلفة 
الباهظة لدعم املواد األساســـية وردم الفجوة 
فـــي عجز املوازنـــة ضمن برنامـــج إصالحات 

اقتصادية مؤملة يشمل مختلف القطاعات.
وأرجعـــت وزارة الطاقة واملناجم، التي مت 
إحلاقها األســـبوع املاضي، بـــوزارة الصناعة 
بعد الكشـــف عن فضيحة فساد تتعلق بامتياز 
حقل نفطي على ســـواحل املنســـتير، الزيادة 
اجلديدة إلى االرتفاع املتواصل ألسعار النفط 
في األســـواق العامليـــة، بعد أن جتاوز ســـعر 

برميل اخلام حاجز 75 دوالرا.
وقـــال مســـؤولون إن مخصصـــات دعـــم 
الوقـــود املتوقعـــة هذا العام ســـترتفع من 1.5 
مليار دينـــار (540 مليون دوالر) إلى 4.3 مليار 

دينـــار (1.55 مليـــار دوالر) مع ارتفاع أســـعار 
النفط في األسواق العاملية.

وتراوحـــت الزيادة اجلديدة مـــا بني 0.06 
دينـــار (0.02 دوالر) و0.075 دينار (0.03 دوالر)، 
وشملت أصنافا من البنزين والديزل، في حني 

مت استثناء غاز الطبخ وبترول اإلنارة.
وباحتســـاب تلك الزيادة وصل ســـعر لتر 
البنزيـــن أوكتـــني 95 إلـــى 1.985 دينـــار (0.72 
دوالر)، بينما بلغ سعر لتر الديزل املمتاز 1.745 
دينار (0.63 دوالر) والديزل العادي 1.48 دينار 

(0.54 دوالر).
ويؤكـــد محللـــون أن هذه األســـعار باتت 
بالفعل تفوق األســـعار العامليـــة املعتمدة في 
بعض الدول العربية التي حررت األسعار مثل 

دولة اإلمارات واملغرب.
ويقول أمين احملمودي، وهو موظف يعمل 
فـــي شـــركة لإلســـمنت، لـ“العـــرب“ إن اتخاذ 
هذا القرار ســـيزيد من ”متاعبنـــا خاصة وأن 
الرواتـــب احلاليـــة أصبحـــت ال تفـــي بتوفير 
احتياجاتنـــا في ظل تواصل ارتفاع األســـعار 

في األسواق“.
ويســـانده في الرأي كثيرون آخرون، حيث 
أكد اســـكندر العيـــاري صاحب شـــاحنة لنقل 
البضائع أن اإلجراء له انعكاسات سلبية، وهو 
ما يســـهم في بـــروز عجز أكبر فـــي ميزانيات 

األسر مع مرور الوقت.
ويرى خبراء أن آثار هذه الزيادة ســـتمتد 
إلـــى كافـــة القطاعـــات وخاصة تلـــك املتعلقة 
بالتجـــارة والزراعـــة واملصانـــع ورمبا أيضا 
أســـعار النقل، التي ســـتنعكس بدورها بشكل 

سلبي على األسر ضعيفة الدخل.
وأبـــدى عـــدد من التجـــار قلقهـــم من هذه 
اخلطـــوة وقالوا لـ“العرب“ إن القرار ســـيطرد 
املســـتهلكني، مما سيؤدي هذا الوضع لتكدس 
البضائـــع التـــي قـــد تنتهـــي صالحيتها في 
املخازن ويتحملون في نهاية املطاف اخلسائر 

املنجرة عن ذلك.
وتأتي موجة رفع أســـعار الوقود متاشيا 
مع مطالبات صندوق النقد الدولي الســـتكمال 
صـــرف الشـــريحة املتبقية من القـــرض الذي 

ســـتحصل عليه تونـــس على مراحـــل واملقدر 
بنحو 2.9 مليار دوالر.

وكانت بعثة الصنـــدوق، التي أنهت زيارة 
دامت أســـبوعني لتونـــس اجلمعة املاضي، قد 
طالبت احلكومة باإلســـراع في متابعة إصالح 
بنـــد دعـــم الطاقة وكبـــح الـــواردات وجتميد 
األجور في القطـــاع العام وإصالح الصناديق 
االجتماعية، لتخفيـــف األعباء على العجز في 
موازنـــة 2018 واملتوقـــع 4 باملئـــة مـــن الناجت 

احمللي اإلجمالي.

ووافق الصندوق بعد مفاوضات شاقة مع 
احلكومة بشـــأن السياسات الالزمة الستكمال 
املراجعـــة الرابعـــة، على صرف شـــريحة من 
القـــرض قيمتهـــا 257 مليـــون دوالر في نهاية 
الشهر اجلاري ليصل إجمالي ما حصلت عليه 

تونس حتى اآلن 1.5 مليار دوالر.
وقال بيورن روثـــر، رئيس بعثة الصندوق 
إلـــى تونس خـــالل مؤمتـــر صحافـــي جمعه 
مبحافـــظ البنـــك املركـــزي التونســـي، مروان 
العباســـي، إن ”اختـــالل التوازنات املالية منذ 
فترة طويلة ال يزال يشـــكل خطـــرا كبيرا على 

االقتصاد التونسي“.
وأضـــاف أن ”مواصلة العمل على تقليص 
العجـــز املالي، هـــذا العام والعـــام املقبل، أمر 
مهم الســـتقرار الديون، وخفض الطلب املفرط 
على الـــواردات، في ظل ارتفاع أســـعار النفط 

العاملية“.

ولفت إلى أن احتياطـــي العملة الصعبة، 
البالـــغ حاليا وفق األرقام الرســـمية نحو 3.9 
مليـــار دوالر، ال يـــزال دون املســـتويات التي 

تشهدها االقتصادات الناشئة.
للقيـــام  بحاجـــة  تونـــس  أن  وأوضـــح 
بإصالحـــات اقتصادية عميقـــة خاصة في ما 
يتعلـــق بتعزيـــز احلوكمة ومكافحة الفســـاد 
بهدف جتاوز عـــزوف املســـتثمرين األجانب 
واســـتعادة ثقة القطاع اخلاص لتوفير املزيد 

من فرص العمل.
وطالـــب الصنـــدوق، املركزي التونســـي 
باملراقبة املســـتمرة ملعدل التضخم وأن يزيد 
أســـعار الفائـــدة إذا ارتفع مـــرة أخرى خالل 
األشهر القليلة املقبلة للحفاظ على االستقرار 
احملليـــة  العملـــة  تدهـــور  ألن  االقتصـــادي 
وزيادة القروض ســـيولدان بال شك ضغوطا 

تضخمية.

} عــدن (اليمــن) - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
أن رئيس الـــوزراء اليمني أحمد بن  لـ“العرب“ 
دغر دعا احلكومة الجتماع طارئ في العاصمة 
السعودية الرياض ملناقشـــة تداعيات التراجع 

السريع لقيمة العملة احمللية مؤخرا.

وجتاوز ســـعر صـــرف الدوالر في الســـوق 
الســـوداء حاجـــز 600 ريـــال، أي أنـــه فقد أكثر 
مـــن نصف قيمتـــه منذ بداية احلرب في شـــهر 
مارس 2015، وهو ما فاقم من أوضاع اليمنيني 
املعيشية نظرا الرتفاع أســـعار املواد الغذائية 

األساسية.
ويعانـــي االقتصـــادي اليمنـــي من الشـــلل 
التام منـــذ ســـيطرة ميليشـــيات احلوثي على 
العاصمة صنعاء ومؤسســـاتها الســـيادية في 

شهر ســـبتمبر 2014 ونهبها الحتياطات البنك 
املركزي.

وســـتعقد احلكومـــة اجتماعا مشـــتركا مع 
اللجنة االقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي اخلميـــس املاضي، برئاســـة 
مستشـــاره حافظ معياد، وكل مـــن وزير املالية 
ومحافظ البنـــك املركزي و5 آخرين من املعنيني 

بامللف االقتصادي في احلكومة الشرعية.
وشـــهدت العاصمة اليمنيـــة املؤقتة عدن، 
خروج مســـيرات شـــعبية غاضبـــة احتجاجا 
على تدهور قيمة الريال وارتفاع األســـعار، في 
الوقت الذي أغلقت فيه معظم محالت الصرافة 
واملتاجـــر أبوابهـــا خشـــية حـــدوث املزيد من 

التراجع.

وتوقع محللون أن يخســـر الريال املزيد من 
قيمته، إذ لم تتدخل احلكومة من خالل سلسلة 
من اإلجـــراءات الصارمة في مقدمتها ترشـــيد 
اإلنفـــاق احلكومي في بنـــد الرواتب الذي بات 
يصرف بالـــدوالر والتوقف عـــن طباعة العملة 
دون غطاء، وتنويع مصادر اإليرادات ومراجعة 
السياســـات النقديـــة وتوحيدهـــا فـــي مناطق 

سيطرة الشرعية واالنقالب على حد سواء.
وتؤكـــد املؤشـــرات أن الصراع بـــني البنك 
املركزي في عدن ونظيره في صنعاء الذي ال يزال 
حتت سيطرة امليليشيات احلوثية املدعومة من 
إيران ســـاهمت في بروز حالة انفالت مصرفي، 
وخصوصـــا بعد منع احلوثيني تداول العمالت 

اجلديدة التي طبعها البنك املركزي في عدن.
وبينما يلقي متابعون بالالئمة على احلرب 
في ما يتعلق باســـتمرار االنهيـــار االقتصادي 
والســـقوط املتســـارع للريـــال، إال أن غياب أي 
إجـــراءات اقتصاديـــة ونقديـــة مـــن احلكومة 
الشرعية أو احلوثيني ساهم في ازدهار السوق 
الســـوداء للعملة التي متكنت مـــن إدارة عجلة 

اقتصاد احلرب مبا يخدم مصالح النافذين.
ويعانـــي اليمنيـــون من ظـــروف اقتصادية 
ومعيشـــية كارثية اقتربت من حـــد املجاعة في 
معظـــم املناطق نتيجـــة التدهـــور االقتصادي 
وغياب فـــرص العمل وتوقف صـــرف الرواتب 
في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة 

احلوثيني منذ االنقالب.
وكانـــت الســـعودية قـــد أعلنت عـــن إيداع 
ملياري دوالر فـــي املركزي اليمنـــي مطلع هذا 
العـــام حلمايـــة العملـــة اليمنيـــة ومنعها من 
االنهيار، ليصل إجمالي الوديعة السعودية إلى 

3 مليارات دوالر.
كما أعلن السفير السعودي في اليمن محمد 
آل جابر في الســـابع من أغسطس املاضي، عن 
تقدمي بالده مشـــتقات نفطيـــة بقيمة 60 مليون 

دوالر شهريا لدعم الكهرباء في اليمن.

واعتبر وزير اإلعـــالم في احلكومة اليمنية 
معمر األرياني أن هذه املساعدات ستعمل على 
خفـــض عجز املوازنة، وكتب في تغريدة له على 
تويتر يقول إن املنحة الســـعودية ”ستؤدي إلى 
خفـــض عجز املوازنة وتوجيـــه إيرادات الدولة 
في حتســـني باقي اخلدمات املقدمة للمواطنني، 
ومتاسك االقتصاد اليمني الذي تعرض لهزات 

قوية جراء االنقالب احلوثي املدعوم إيرانيا“.
ورأى الصحافـــي اليمنـــي ورئيس حترير 
موقـــع ”اليمن اجلمهوري“ كمال الســـالمي في 
تصريـــح لـ“العرب“ أن خطر التدهور املســـتمر 
للريـــال ال يقـــل عن خطر احلـــرب الدائرة بفعل 
انقالب احلوثيني على االتفاقات والشـــراكة في 
عام 2014، مشيرا إلى إن استمرار انحدار سعر 
صرف العملة احمللية أمـــام العمالت األجنبية، 

قد ينتهي بانهيار تام القتصاد البالد الهش.
وعزا الســـالمي تراجـــع قيمة الريـــال إلى 
عوامل اقتصادية كثيرة، لكنه ألقى باللوم على 
احلكومة الشـــرعية لفشـــلها في إدارة السوق 
وغياب رؤية واضحة في ما يتعلق بالسياســـة 
املاليـــة، كمـــا أن ازدواج القرار بـــني احلكومة 
الشـــرعية في عدن، وسلطات االنقالب احلوثية 
في صنعـــاء، ألقى بظالله علـــى االقتصاد كليا 

وعلى العملة احمللية بشكل خاص.
وقـــال إن ”احلرب هي الســـبب الرئيســـي 
للمشـــكلة، إذ تسببت في هروب رؤوس األموال 
وحتويـــل العملـــة للخـــارج، وبالتالـــي أصبح 
العرض مـــن العملة الصعبة، أقـــل من الطلب، 

وهذا ما قفز بأسعارها مقابل انهيار الريال“.
ويبـــدو أن تلك املشـــاكل ليســـت الوحيدة، 
فانتشـــار محالت الصرافة وانتعاش الســـوق 
الســـوداء للعمـــالت، من بني أســـباب التراجع 

املستمر للعملة احمللية.
كما أن جلـــوء احلكومة إلـــى طباعة مبالغ 
ضخمـــة دون تأمني نقدي مـــن العملة الصعبة 

رمبا يكون سببا في تراجع سعر الصرف.

الحكومة اليمنية في حالة طوارئ لمواجهة تراجع الريال

زيادة جديدة في أسعار الوقود تصدم التونسيين
[ محاوالت شاقة لردم فجوة العجز المتفاقم في الموازنة  [ الزيادة تتزامن مع تقديم صندوق النقد شريحة قرض رابعة  

[ األوضاع االقتصادية الخانقة تزيد من متاعب اليمنيين  [ استمرار الصراع السياسي يوسع رقعة الفقر والبطالة

فوضى االقتصاد تفقد الريال توازنه

وصل قطار احلكومة التونســــــية إلى محطة فاصلة في اإلصالح االقتصادي بإقرار زيادة 
ــــــة الدولة بضغط من  ــــــاء الثقيلة على موازن ــــــدة في أســــــعار الوقود بهدف تقليل األعب جدي
صندوق النقد الدولي. وقد أدى ذلك إلى موجة اســــــتياء واســــــعة ميكن أن تكون شــــــرارة 

مواجهات ساخنة، في ظل التجاذبات السياسية.

بيورن روثر:

اختالل التوازنات المالية 

ال يزال يشكل خطرا على 

االقتصاد التونسي

كمال السالمي:

ازدواج القرار بين عدن 

وصنعاء زعزع االقتصاد 

اليمني وأثر على الريال

رياض بوعزة

ي جه و

صحافي تونسي

صالح البيضاني
صحافي يمني

الوقود يلهب جيوب التونسيين

أسعار الوقود الجديدة

0.72 دوالر سعر لتر بنزين أوكتين 95◄

0.63 دوالر سعر لتر الديزل الممتاز

0.54 دوالر سعر لتر الديزل العادي
◄

◄

ريال سعر الدوالر أمس في 

السوق السوداء، لتفقد 

العملة اليمنية إلى أكثر من 

نصف قيمتها منذ 2015

600

حتركت احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا على نحو عاجل لوضع حد للتراجع الســــــريع 
في سعر العملة احمللية الناجم عن أزمة السيولة النقدية، التي انعكست في تراجع القدرة 

الشرائية للمواطنني وتفاقم األزمات االقتصادية.



الهواتف الذكية تحّول البشر إلى كائنات تكنولوجية
[ التعلق باألجهزة المحمولة يعزل البشر عن الواقع  [ مدمنو المواقع االجتماعية يستغنون عن أساسيات حياتية مقابل هاتف

حممد اليعقويب

} أصبحت الهواتف الذكية تفوق في أهميتها 
العديـــد مـــن الحاجيات األساســـية فـــي حياة 
الناس، إذ بإمكان الكثيرين االستغناء عن األكل 
والشـــرب لســـاعات طويلة من اليوم، لكن ليس 
من الســـهل عليهم التخّلي عن هواتفهم لدقائق 

معدودة.
ويرجع الخبراء أن السبب وراء هذا التعّلق 
الزائد عن الحّد باألجهزة إلى كثرة المهام التي 
يقوم بهـــا معظم األشـــخاص باالعتمـــاد على 
تكنولوجيـــا االتصال الرقمي، وقـــد يكون ذلك 
صحيحا، ولكن ثمة أيضا عالقة من نوع خاص 
تنشـــأ بين األجهـــزة الرقمية والمســـتخدمين، 
تجعلهـــم يتعاملـــون معها وكأن لها مشـــاعر، 
ويفضلونهـــا أحيانا على العالقات االجتماعية 
الحقيقيـــة، رغـــم إدراكهم المســـبق أنها مجرد 
آالت صنعها أشـــخاص آخـــرون مثلهم وقاموا 

ببرمجيتها.
وبالنظـــر إلى عدد من ســـيمتلكون هواتف 
ذكية في المستقبل القريب، فإنه من المرجح أال 
يكون االســـتخدام المفرط لهذه األجهزة ظاهرة 
مؤقتة، بل ستصبح أولوية على حساب الكثير 

من االهتمامات الحياتية األخرى.
وُيتوقع أن يصل السوق إلى مرحلة التشبع 
خالل األعـــوام القليلة القادمة، في ظل محافظة 
مبيعات الهواتف الذكيـــة على تقديراتها التي 

ستبلغ عشرات الماليين.

وبحســـب المســـح الســـنوي الذي أجرته 
األميركية لتقنية المعلومات،  شركة ”سيسكو“ 
فإنه مـــن المتوقع أن يصل عدد الذين يمتلكون 
الهواتـــف بحلـــول العـــام 2020 إلـــى 5.4 مليار 

شخص حول العالم.
لألبحاث، يســـتخدم  ووفقـــا لمركز ”بيـــو“ 
حوالي 24 بالمئة من مستخدمي اإلنترنت موقع 
تويتر، في حين يستخدم 29 بالمئة منهم موقع 

”لينكد إن“.
فيما يقضي مشـــتركو موقع فيسبوك أكثر 
من 50 دقيقة يوميا في المتوســـط في تصفحه، 
وقياســـا على الوقت المهدور على مواقع على 
اإلنترنت، يبدو أن جماهير واسعة واقعة تحت 

أسر األجهزة الذكية.
وفـــي المقابل ال تزال األبحـــاث حول تأثير 
األجهزة الذكيـــة على المســـتخدمين محدودة 
بعض الشـــيء، لكـــن األدلة الحالية تشـــير إلى 
أن أجهـــزة الهواتف الذكية تؤثـــر على الناس 
بأشـــكال مختلفـــة، ووفقا لظروفهم المســـبقة، 

وسماتهم الشخصية.
وكشـــفت دراســـات حديثة أن مســـتخدمي 
الهواتـــف الذكية يتفاعلون معها بمتوســـط 85 
مرة في اليوم، وأنهم يعتبرون األذى النفســـي 
الـــذي قد يســـببه فقدان الهاتف يكاد يســـاوي 

الوقوع ضحية ألي حادث.
وتتأثر أدمغـــة المســـتخدمين لحظة تلّقي 
الشـــخص تنبيها مثل ”إعجاب“ على فيسبوك، 
ما يؤدي إلـــى إفراز هرمون ”الدوبامين“، الذي 
يرفـــع مســـتوى االســـتثارة في المـــخ، ويؤثر 
على المنطقة المســـؤولة عـــن التفكير وإصدار 

األحكام.
والحظت المحللة النفســـية األميركية ليزا 
ميرلـــو من خـــالل األبحـــاث التـــي أجرتها في 
هذا الصدد أن بعض من يســـتعملون الهواتف 
الذكية يركـــزون تفكيرهم عليها، لدرجة أنهم ال 
يدركون محيطهم بشـــكل مباشـــر، مشددة على 
أن تزايد عـــدد الوظائف التي يقوم بها الهاتف 
الذكي يمكـــن أن يفتح الباب أمام ”المبالغة في 
وما يرافق ذلك من هواجس  االرتباط بالجهاز“ 
يغّذيها الخوف من ضياعه أو نفاد بطاريته أو 
نســـيانه أو فقدان االتصال باإلنترنت، واألسوأ 
من هذا كله أن هناك من يشـــعر أنه ال يستطيع 
االســـتغناء عنه، وقد يفّضل التنازل عن الكثير 
من األساســـيات في الحيـــاة مقابل اإلبقاء على 

هاتفه الذكي.
وُيرّجـــح الخبـــراء أن تلـــك الحالـــة تنتـــج 
عمـــا ُيعرف علميا بـ”الفومـــو“، ويعني ”خوف 

الشـــخص مـــن أن يفوته شـــيء مـــا يحدث في 
المجتمع من حوله، وبشكل خاص على شبكات 
التواصل االجتماعي“، وقد دخل هذا المصطلح 

قاموس أكسفورد اإلنكليزي في عام 2006.
وقـــال بـــول لـــي، رئيـــس قســـم أبحـــاث 
التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت في ديلويت، 
إن ”الهواتـــف الذكيـــة تمّكن مســـتخدميها من 
اإلطـــالع باســـتمرار علـــى كل ما يحـــدث، وما 
يقوله الناس، وما ينشرونه. ويمكن القيام بذلك 
على مدار ســـاعات النهار، لكن الهواتف الذكية 

تشجع أيضا على القيام بذلك ليال“.
وأضـــاف ”قـــد تكـــون األجهزة شـــخصية، 
المحيطيـــن  علـــى  يؤثـــر  اســـتخدامها  لكـــن 
بمســـتخدميها. ويحتاج المستخدمون إليجاد 
ُســـُبل للتحكم في حياتهم فـــي وجود الهواتف 

الذكية، وليس أن تتحكم الهواتف بحياتهم“.
وعندمـــا نأخـــذ في عيـــن االعتبـــار مقولة 
الفيلســـوف اإلنكليزي كريستوفر بوتر ”لم يكن 
البشـــر قط جزءا من الطبيعة، بـــل كانوا دوما 
جزءا مـــن التكنولوجيا“، ونقـــارن مع الكيفية 

التـــي تتحكـــم بهـــا التكنولوجيا فـــي جوانب 
مختلفـــة مـــن الحياة البشـــرية، فإنـــه من غير 
المســـتبعد أن تعوض تلك األجهزة البشـــر في 
يوما مـــا ويعطيها أصحابها أهميـــة أكثر من 

األشخاص المحيطين بهم.
ويتزايـــد توّجـــس الخبراء ليـــس فقط من 
ســـيطرة األجهـــزة االصطناعيـــة علـــى حيـــاة 
الناس، بـــل ألن التطبيقات ومنّصات التواصل 
المســـتخدمين  لجعـــل  مصّممـــة  االجتماعـــي 
يدمنـــون على تصفحها، وكلمـــا حاول البعض 
منهـــم االبتعـــاد عنها تســـعى بشـــتى الطرق 

لجذبهم إليها.
وقال ســـتيفان هوفمان، أستاذ علم النفس 
بجامعة بوســـتن، والخبير في دراسة المشاعر 
اإلنســـانية، إن البعـــض قد تنتابهـــم حالة من 
القلـــق عنـــد االبتعـــاد عـــن مواقـــع التواصل 
االجتماعي، ويشعرون برغبة ملّحة في العودة 
إليهـــا، مضيفا أن بعض النـــاس تخيفهم فكرة 
فقدان االتصال بالعالم عبر الهاتف، لئال يغفلوا 
أي خطر وشيك، أو لمتابعة األخبار السياسية.

أما جوناثان زيتراين، أســـتاذ التشريعات 
القانونيـــة المتعلقة بشـــبكة اإلنترنت في كلية 
الحقوق بجامعة هارفارد األميركية فيســـاوره 
القلق حيال تضاؤل استقاللية اإلنسان، في ظل 
ما تتســـم به األنظمة الُمدعومة بالتكنولوجيا 

من تعقيد متزايد وترابط على نحو محكم.
وقال زيترايـــن إن إقدامنا على تطوير نظم 
الـــذكاء االصطناعي ُمتجاهلين ما ينطوي عليه 
األمـــر مـــن مخاطر في بعـــض األحيـــان، ربما 
سيحدونا للشعور بالندم على الطريقة التي قد 
يتطور بهـــا نظاٌم ما من هـــذه األنظمة، وكذلك 
حيال عدم إفســـاح المجال بشـــكل واضح لكي 
ُيوضع البعد األخالقي موضع االعتبار في هذا 

الصدد“.
الـــذكاء  منظومـــات  اخترنـــا  أننـــا  وبمـــا 
االصطناعـــي لتكون نســـخة أخـــرى مّنا نحن 
البشـــر، فمـــن غير المســـتبعد أن تكـــون مثلنا 
تمامـــا، بارعة وبها بعـــض العيوب أيضا، لكن 
الخـــوف كل الخوف من أن يتحّول البشـــر إلى 

كائنات تكنولوجية.

املحمول قبل الخبز أحيانا

{اإلنترنت وشعرية التناص} قراءة في االنسجام بين الوسيط الورقي والرقمي
أمحد مروان

} القاهــرة – قـــام الباحـــث د. محمـــد هنـــدي 
فـــي كتابـــه “اإلنترنـــت وشـــعرية التناص في 
الروايـــة العربيـــة“، بمراجعـــة نقديـــة لحـــال 
الكتابة اإلبداعية بعد ظهـــور اإلنترنت، ورؤية 
مـــا طرأ عليها من تحـــوالت تنتمي إلى العصر 

التكنولوجي.
وســـعى الكاتب من خالل كتابه الذي صدر 
عن الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، ويقع في 
نحـــو 200 صفحة مـــن القطع الكبيـــر، لإلجابة 
عن مجموعة من األســـئلة: لماذا لجأت الرواية 
المعاصرة في مرحلة اإلنترنت إلى توظيف هذا 
المســـتوى النصي في نســـيجها السردي؟ هل 
يمكن االســـتغناء عن النصوص المستدعاة في 
التجارب المصورة، أم أنها تعد بنية أساســـية 
في نســـيج الحبكة السردية، ال يمكن االستغناء 
عنهـــا؟ ما عالقـــة التناص باألنا الســـاردة؟ ما 
عالقة التناص بالبنيـــة اإليقاعية واللغوية في 
النص األصلي؟ هل اختلفـــت البنية التناصية 
في رواية اإلنترنت، عمـــا كانت عليه في رواية 
مرحلـــة ما قبـــل اإلنترنت، من حيـــث الماهية، 

وآليات التقديم؟
ويـــرى المؤلف أن الكّتـــاب حاولوا اإلفادة 
من اإلنترنـــت في إنتاج نص ســـردي تجريبي 
غيـــر مألـــوف، يتناســـب مع معطيـــات العصر 
وتحوالتـــه، وهذا ما ظهر فـــي الرواية العربية 
المكتوبة عبر الوســـيط الورقي، والتي حاولت 
تقديم مقاربتهـــا الســـردية وقراءتها الخاصة 
لهذا العالم االفتراضي في اتصال اإلنســـان به 
في صورة نص جديـــد، مؤكدة على أن الرواية 
الورقية قادرة على التعبير عن معطيات العصر، 
وهـــي بذلك تـــرد على من قـــال بحتمية اختفاء 
النص الورقي مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، 
أي أن عصرهـــا لـــم ينتـــه بعد، ألن من شـــأنها 
العمل على حفظ الظاهرة اإلنترنتية وتأريخها، 
خاصـــة أنه مع التطـــور الســـريع لتكنولوجيا 
االتصـــاالت قد يضيع جـــزء كبير من المحتوى 

الذي سيصبح مع مرور الزمن اتجاها تقليديا، 
وهذا يعني أن المعركة بين الكتابة والوسائط 
اإللكترونية ينبغـــي أن تتوقف فيعيش اإلثنان 
معا، ونستعين على التأريخ للتجربة اإلنسانية 
الموجـــودة تفاعليا علـــى اإلنترنـــت بالكتاب، 
فينهض باحتواء الذاكرة الجمعية لنتاج األمة 
التي قصرت الوســـائط التقنية فـــي االحتفاظ 

بهذا إلى األبد.
ويعتبر الباحث أن األمر نفســـه في الرواية 
الرقميـــة التفاعليـــة (المصممة عبر الوســـيط 
الرقمـــي بوصفها نمطا ســـرديا ينـــدرج ضمن 
مظلـــة األدب الرقمـــي التفاعلـــي، فكمـــا عّبرت 
آداب عـــدة من قبل عن طبقات وفئات اجتماعية 
وترجمـــت مطامحهـــا، يعّبـــر األدب التفاعلـــي 
كجنس أدبي جديد عن آالم اإلنسان السايبورغ 
(اإلنسان المهجن باآللة) ويجسد ما يقيمه هذا 
الكائـــن الجديد مـــن عالقات أثيريـــة مع أفراد 

مجتمعه، فالنســـق الشـــبكي 

الرابـــط بين األفراد والمجتمعـــات في الفضاء 
االفتراضي يمّثل معلمـــا لفهم النظام المعرفي 

الثاوي خلف مصطلح النص المترابط.
وتهدف الدراسة أيضا إلى بيان ما أضافته 
فـــي الرواية  اإلنترنـــت إلى هـــذه ”التناصية“ 
العربية، خاصـــة وأن البنيـــة التناصية كانت 
موجـــودة في الروايـــة التجريبية فـــي مرحلة 
مـــا قبل اإلنترنـــت، باإلضافة إلى الكشـــف عن 
جماليـــات التنـــاص الموضوعيـــة والشـــكلية 
فـــي التجارب المقدمة؛ خصوصـــا وأنه أصبح 
محورا أساســـيا في تشـــكيل الفعل القصصي 
بأبعـــاده الواقعية والدراميـــة، وأن توظيفه لم 
يكن لمجرد االقتباس أو الزخرفة الشكلية، إنما 
يحمل داللة موضوعية وفنية تختلف باختالف 

الرؤى التأليفية.
وتنـــاول الكتـــاب مجموعـــة مـــن التجارب 
الســـردية العربيـــة المعاصـــرة التـــي حاولت 
محـــاكاة اإلنترنت فـــي بنيتهـــا الداخلية على 
المســـتوى الموضوعي والشـــكلي منها: رواية 
”بنـــات الريـــاض“ (2007) للكاتبـــة الســـعودية 
رجاء الصانع، ورواية ”حرية دوت كوم“ (2008) 
للكاتب المصري أشـــرف نصر، ورواية ”في كل 
(2010) للكاتب المصري  أســـبوع يوم جمعـــة“ 
إبراهيـــم عبدالمجيد، وروايـــة ”إيميالت تالي 
إبراهيـــم  المصـــري  للكاتـــب   (2011) الليـــل“ 
جاداللـــه، والكاتبـــة العراقية كلشـــان البياني، 
ورواية ”غواية الماء“ (2011) للكاتبة الســـورية 
 (2011) ابتسام التريسي، ورواية ”عشيقة آدم“ 
للكاتب التونســـي المنصف الوهايبي، ورواية 
”على الجدار“ (2012) للكاتبـــة المغربية حليمة 
زين العابدين، ورواية ”األزرق والهدهد: عشـــق 

(2012) للكاتبـــة اللبنانيـــة  فـــي الفايســـبوك“ 
جاهدة وهبة، ورواية ”الحتة الناقصة: حكايات 
افتراضيـــة“ (2014) للكاتبـــة المصريـــة ناهـــد 
صالح ورواية ”ابنة سوسلوف“ (2014) للكاتب 

اليمني حبيب عبدالرب سروري.
ومن الروايـــات الرقمية التـــي حرص على 
مقاربتها ســـرديا؛ رواية ”شات“ (2005) للكاتب 
األردني محمد ســـناجلة، حيث يقـــول المؤلف 
”تطمـــح الدراســـة إلـــى قـــراءة هـــذه النماذج 
قراءة شـــعرية داخلية ترتكز على بيان جمالية 
النصـــوص المتحـــاورة وعالقاتهـــا التفاعلية 
المختلفـــة، فالشـــعرية فـــي مفهومهـــا األكثر 
عمومية تعنـــي دراســـة اإلجـــراءات الداخلية 
لألثر األدبي، حيث يصعـــب اليوم تحليل نص 
ما دون التســـاؤل عن التقنيات التي يلتمســـها 
والعناصر التي تشكله، فقد باتت هذه المقاربة 
الداخليـــة الزمة لكل دراســـة خارجية، ســـواء 
باستلهام بيوغرافي أم تاريخي، لكونها تهدف 

إلى إعادة األثر األدبي إلى محيطه“.
وجاءت الدراسة في أربعة فصول وخاتمة. 
تنـــاول الفصـــل األول: التنـــاص بيـــن التقليد 
والتجديد، حيث قدمت الدراسة في هذا الفصل 
إطارا نظريـــا حول مفهوم التنـــاص وماهيته 
وأشـــكاله، من خالل رصـــد الموقفين: الغربي 
والعربي، اللذين اتفقا فـــي كثير من الجوانب 
الفنية خاصة على مســـتوى التفاعل والتلقي، 
ودرجة التوظيف، ثم عالقة التناص بالتحوالت 
االجتماعيـــة والثقافية نتيجة ظهور الوســـيط 
الرقمي المتمثل في الكمبيوتر وعالم اإلنترنت.

أمـــا الفصل الثانـــي، فحـــاول رصد صور 
التناص، وعالقتها باألنا الساردة حيث عرضت 

الدراسة في هذا الفصل األنماط التناصية التي 
تـــم توظيفها في نســـيج الروايات التي عمدت 
إلى محاكاة عالم اإلنترنت في اتصال اإلنسان 
بـــه، والتي تنوعـــت بتنوع التجـــارب والرؤى 
التأليفيـــة المختلفة، فهناك التناص الشـــعري 
والتاريخـــي والغنائـــي والشـــعبي والدينـــي 
والســـينمائي.. إلخ، وأن هـــذه األنماط لم تأت 
لمجرد الزينة أو االســـتلهام الشـــكلي، بل أنها 
شـــكلت محورا أساســـيا في الفعل القصصي 

على مستوى الموضوع والشكل الفني.
وقد تنـــاول الفصـــل الثالث آليـــات تقديم 
التناص فـــي رواية اإلنترنت حيـــث تكفل هذا 
الفصل ببين اآلليات أو األســـاليب التي اعتمد 
عليهـــا المؤلفون في تقديـــم البنية التناصية، 
والتي تمثلـــت في: تناص العنـــوان الداخلي، 
والتقديـــم التقليدي (الســـرد الخطي) في قالب 
تجديدي، ثـــم التقديم الحـــواري التفاعلي من 
خـــالل غـــرف الشـــات/ المحادثـــات، وأخيرا 
التناص الرقمي الذي كان له حضور قوي على 
مستوى البنية السردية، والذي أدى إلى إيجاد 
التعالـــق واالنســـجام بيـــن الوســـيط الورقي 

والوسيط الرقمي.
وفـــي الفصـــل الرابـــع: عرضت الدراســـة 
وظائـــف التناص في روايـــة اإلنترنت، ورصد 
العالقة التي نشأت بين النصوص المتحاورة 
(الرئيســـة والفرعيـــة)، وأن هـــذه العالقـــة أو 
الداللـــة الوظيفيـــة، هي التي تعطـــي التناص 
شـــرعيته الفنيـــة، وأن توظيفه لـــم يكن عفويا 
أو أنـــه من باب الصنعـــة التجريبية، ومن هنا 
تعددت وظائف التناص في الروايات، كما في: 
الوظيفة االنفعالية النفســـية، ووظيفة الحكي 
واألخبـــار الســـردية والوظيفيـــة التوثيقيـــة 
(المرجعيـــة)، والوظيفة اإليقاعيـــة والدرامية، 
والوظيفـــة التفاعليـــة على مســـتوى التأليف 
(عالقـــة المؤلف بالنـــص)، واإلنتـــاج النصي 
(عالقـــة النصوص المتداخلـــة) والتلقي. وفي 
نهايـــة المطاف كانت الخاتمة التي رصدت أهم 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

ــــــن خلدون قال قبل قرون إن ”اإلنســــــان اجتماعي  ــــــم االجتماع العربي عبدالرحمن ب عال
بطبعه“، معتبرا أن البشر ليس بوسعهم العيش بمعزل عن أبناء جنسهم، لكن ال غرابة في 
أن تتضارب هذه المقولة مع الواقع المعاصر للمجتمعات بعد أن أصبح البشــــــر كائنات 

تكنولوجية بامتياز.
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أحمد جمال

} القاهــرة – تأخذ املواجهـــة الفكرية للتطرف 
أهمية متزايدة في مصر، في وقت تســـتمر فيه 
اجلهود األمنية إلضعاف التنظيمات اإلرهابية، 
غيـــر أن تلك املواجهة تتم في جزر منعزلة، مع 
عـــدم اعتماد احلكومة خطة قومية تســـتهدف 

عقول املصريني القتالع التطرف من جذوره.
وبزرت بعض التجارب الرامية إلى مكافحة 
التطـــرف في املؤسســـات املختلفـــة، وأبرزها 
تطبيـــق نظـــام تعليمـــي جديـــد فـــي املراحل 
األولى مـــن التعليم احلكومـــي، باإلضافة إلى 
إقرار جامعة القاهرة وثيقة الثقافة والتنوير، 
والتـــي مبقتضاها اجتهت إلى تدريس العلوم 

الفلسفية لطالبها.
وأعلن رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان 
اخلشـــت، منذ أن تولى منصبه في أغســـطس 
من العـــام املاضـــي، أن أول أهدافه تأســـيس 
تيار عقالني داخـــل اجلامعة ”مقاوم لإلرهاب 
والتطرف والرجعيـــة واألصوليات التي تدعو 
إلى إبطال عمل العقل في فهم الواقع أو النص 

الديني“.

وأشـــار اخلشـــت في حواره مع ”العرب“، 
إلـــى أنه مع انطـــالق العام الدراســـي اجلديد 
تطلق اجلامعة مشروعا يحمل عنوان ”تطوير 
العقل املصـــري“، بدأ اإلعداد لـــه منذ اإلجازة 
الصيفيـــة باختيار 600 طالـــب لتدريبهم على 
مهـــارات التفكير املبتكرة عبر إقامة معســـكر 
داخل اجلامعـــة، تضمن العديد مـــن الندوات 
والتدريبات على أسس التفكير احلديثة ونقد 

األفكار املتطرفة.
وقـــال إن مكافحة التطـــرف تتطلب تغييرا 
كبيـــرا، يطـــال ماكينة التفكير عند الشـــعوب، 
التي ال تشـــجع على التحليل والنقد وجتعلها 
أكثـــر تقبال للعشـــرات مـــن األفكار املتشـــددة 

والتي متر عليها بشكل يومي.
وأضاف أن تغيير طرق التفكير يســـتهدف 
تطوير العقل، وذلك يتطلب السير في مستويات 
متوازية من خالل اإلعالم واملؤسسات الدينية 

اإلسالمية واملسيحية وقصور الثقافة ومراكز 
الشـــباب، ويؤسس لبناء دولة حديثة، وهو ما 

يتطلب جهودا على املستوى القومي.
وأشـــار إلـــى أن تفتيت األفكار الراســـخة 
فـــي عقول املصريـــني أحد عناصـــر التطوير، 
بحيث تروج مؤسســـات الدولة املختلفة ملنهج 
علمي يقوم على نسف األفكار املركبة، ويجعل 
املواطن يرى ما يطرح أمامه بشكل أوضح عبر 

أسس جلية للتفكير العلمي.

تغول إسالمي في الجامعة

أوجدت اجلماعـــات اإلســـالمية نفوذا لها 
فـــي جامعة القاهرة في الســـبعينات من القرن 
املاضـــي، مـــع فتـــح الرئيـــس أنور الســـادات 
الطريـــق أمـــام شـــباب تلك اجلماعـــات للعمل 
بحرية لنشر األفكار األصولية املتطرفة لسحب 
البســـاط مـــن الكتـــل الشـــيوعية املتأصلة في 
العمل اجلامعي، وامتد نفوذ هؤالء إلى غالبية 

اجلامعات املصرية.
جنحت جماعة اإلخوان املسلمني واجلماعة 
اإلســـالمية على مدار نحو خمســـني عاما، في 
التوغـــل والتغول داخـــل أركان أغلب الكليات 
ومحاولـــة تفريـــغ محتـــوى الطلبـــة الفكـــري 

واستبداله بآخر مبني على السمع والطاعة.
وقام اخلشـــت في جامعة القاهرة بتطبيق 
التنويـــر عبـــر جملـــة مـــن اخلطـــوات، بدأها 
بتطويـــر اللوائح التعليميـــة وربطها بالعلوم 
الفلسفية واملنطق، وهو ما نتج عنه استحداث 
11 الئحة جديدة و27 برنامجا دراســـيا لطالب 
اجلامعـــة، واســـتحداث 44 برنامجـــا تعليميا 
جديـــدا وتطوير 18 آخرين لطالب الدراســـات 
العليا، وســـيجري العمـــل بها مع بـــدء العام 

الدراسي اجلديد.
تتالقى اخلطة مع الرؤية الشـــاملة لتجديد 
اخلطـــاب الدينـــي، ويرفض اخلشـــت جتديد 
اخلطاب التقليدي، ويرى أن ذلك أشبه بعملية 
ترميم بناء قدمي، واألجدى إقامة بناء مبفاهيم 
ومفردات جديدة، وتفكيك الـتأويالت املغرضة.

وصنفت منظمة اليونســـكو اخلشت ضمن 
الفالســـفة العـــرب املعاصرين في ”موســـوعة 
كرســـي  عـــن  الصـــادرة  العصـــر“،  فالســـفة 
اليونسكو للفلســـفة في العام 2017. وتضمنت 
املوســـوعة بحثا علميا عنه بعنوان ”اخلشـــت 
وألعـــاب الفلســـفة: البعد التجديـــدي في فكر 

اخلشت“ للباحث ماهر عبداحملسن.
بلغت مؤلفات اخلشـــت في مجال الفلسفة 

41 كتابـــا، و24 كتابـــا محققـــا مـــن التـــراث 
اإلسالمي، وله 27 من األبحاث العلمية احملكمة 
املنشـــورة، وترجمت بعض أعمالـــه إلى لغات 
أخـــرى (األملانية واإلنكليزية واإلندونيســـية)، 
وأبرزها كتاب ”مدخل إلى فلسفة الدين“، وهو 
أول كتاب في الفكر العربي احلديث وصدر عام 

.1993
أن التطوير  وأوضح اخلشـــت لـ“العـــرب“ 
يشـــمل طريقة التفكيـــر من خالل اســـتحداث 
مادتني لطالب جميع كليات ومعاهد اجلامعة، 
األولـــى ”التفكير النقـــدي“، والثانيـــة ”ريادة 
األعمـــال“، لتعريـــف الطـــالب بكيفيـــة تفكيك 
املصطلحـــات واألفـــكار الرجعيـــة التي تصدر 
إليهم في شكل عناصر صغيرة يسهل حتليلها 
بوضـــوح لدعـــم مهـــارات التفكيـــر النقـــدي، 
واالعتماد على أنفســـهم في إدارة مشروعاتهم 

املستقبلية.
دشـــنت جامعة القاهرة موســـمها الثقافي 
اجلديد، والـــذي بدأ ألول مرة العـــام املاضي، 
حتت عنوان ”تطوير العقل املصري“، وتضمن 
العشرات من الندوات وورش العمل واملؤمترات 
حول كيفية توظيـــف نظريات التفكير احلديثة 
في املناهج الدراســـية، ونشـــر ثقافـــة التفكير 
النقدي بحيث تصبح أســـاس ممارسة الطالب 

واألساتذة داخل اجلامعة.

صراع الهوية

يؤمن اخلشـــت بأن الدولة املصرية بشكل 
عـــام تواجـــه صراعـــا علـــى هويتهـــا ما بني 
التيـــارات األصوليـــة الرجعيـــة، والتي تروج 

لألفكار املتطرفة وتسعى جلر الثقافة الشعبية 
نحوهـــا وبني التيـــار املدني املعاصـــر، الذي 
يحـــاول تثبيـــت أركانـــه، وذلك يتطلـــب دعم 
مؤسســـات الدولـــة وتأكيدهـــا علـــى هويتها 
املدنيـــة والعقالنية وتقوم علـــى حرية الرأي 
وعـــدم التمييز، وتنتهـــي إلى تأســـيس تيار 

عقالني في مواجهة التيارات الرجعية.
وصدرت عـــن جامعة القاهـــرة في أكتوبر 
املاضـــي ”وثيقـــة التنويـــر“، وهـــي مبثابـــة 
إعالن واضـــح لهوية اجلامعـــة، والتي حتدد 
من خاللهـــا مفهوم التنوير بوصفه ممارســـة 
عقالنية تقترن باجلرأة على استخدام التفكير 

العقالني النقدي باملعنى احلداثي.
فـــي مقدمة أهداف الوثيقـــة، تكوين منهج 
يعتمد علـــى التأويـــالت العقالنيـــة املتعددة 
والقـــراءة العلمية للنصوص الدينية بوصفها 
البديل عن التفسير الواحد واحلقيقة املطلقة، 
واالنفتاح على التيارات العاملية، وبناء نســـق 
فكري متطـــور فـــي مواجهة النســـق الفكري 

احملافظ واجلامد.
ويرى اخلشـــت أن وثيقـــة التنوير تضرب 
العقـــول املغلقة التـــي تســـتغلها التنظيمات 
اإلرهابيـــة الســـتقطابها فـــي مقتـــل، وحتول 
أسلوب التعليم داخل اجلامعة من احلفظ إلى 
التحليل واالبتكار، ما يســـاهم في دعم الدولة 
في حربها التي تخوضها في مواجهة العقول 

اجلامدة.
إلى التأكيد  ويذهب في كالمه مع ”العرب“ 
أن أصعب معركة سوف تواجه الدولة املصرية 
الســـنوات املقبلة ســـتكون مع العقول املغلقة، 
ألنـــه متت صناعتهـــا على أعيننـــا وليس في 

الزوايـــا ومجالس العلـــم املزيفة فقط، لكن في 
املناهـــج التعليميـــة التـــي تنتـــج ”ماكينات“ 
للحفـــظ ال عقـــوال تفكـــر تفكيرا نقديـــا، وهذه 
املاكينات تتغذى على منظومة هشـــة، وإعالم 
يكـــرس العنف فـــي احلوار، وفـــن يعيد إنتاج 
أســـوأ ما فـــي حياتنا بحجـــة أن الفـــن مرآة 

للواقع.
ومع أن املشروع يصلح للتطبيق في جميع 
املؤسســـات التعليمية املصريـــة، إال أنه يظل 
حتـــى اآلن قاصرا على جامعة القاهرة. ويأمل 
اخلشـــت أن يكون هناك تعاون بني اجلامعات 
املصرية لتطبيق تلك املناهج، وهو ما يتوقعه 

عقب حتقيق جناحات يصبح أثرها ملموسا.
ويـــرى خبـــراء أن املواجهـــات املنفـــردة 
للتطـــرف ال جتدي، لكنها حتتاج إلى تنســـيق 
وحوار أمني وثقافي وعلمي في إطار السياق 
الثقافـــي الراهن، من خـــالل جهود منظمة بني 
املؤسســـات املختلفة، وتتســـع هـــذه اجلهود 
لتشـــمل تفعيل املنظومـــة الثقافية واإلعالمية 

في مواجهة اإلرهاب.
ولعـــل ذلـــك حتديـــدا مـــا حتـــاول جامعة 
القاهـــرة تطبيقه حاليا من خالل الفرع الدولي 
اجلديد للجامعة والذي سيبدأ العمل به خالل 
العامني القادمني، وســـوف تقوم الدراسة فيه 
علـــى البرامج املشـــتركة بني جامعـــة القاهرة 

والعديد من اجلامعات العربية والدولية.
ودشـــنت جامعة القاهرة مؤخرا شراكات 
علمية مـــع جامعات هيروشـــيما وكامبريدج، 
ومانشســـتر وجورجيا وليفربول، في مجاالت 
علـــوم تكنولوجيـــا املســـتقبل املتطـــورة مثل 

النانو تكنولوجي وريادة األعمال.

أول خطوات التنوير تبدأ بهزيمة المؤسسات الناقلة للتطرف
[ رئيس جامعة القاهرة: تفكيك األفكار البالية لمجتمع أكثر انفتاحا  [ تجديد الخطاب الديني في ذهن األزهر يشبه ترميم بناء قديم

مثلت جامعة القاهرة مركزا مهما الستقطاب وجتنيد الطلبة من قبل اجلماعات اإلسالمية، 
وفرض أفكارها املتشــــــددة بني الشــــــباب والفتيات. وشــــــكلت الرؤية التي يتخذها رئيس 
اجلامعة محمد عثمان اخلشت ملواجهة التطرف اجلامعي مؤخرا، نقلة للتخلص من البؤر 
اجلاذبة لهذه اجلماعات، كبداية ملواجهة األفكار األصولية، وتفكيكها وحتويلها إلى أجزاء 

صغيرة ميكن التخلص منها نهائيا، وإعادة بناء عقول منفتحة على الثقافات املختلفة.

الحداثة ال تعترف بالجمود

{مملكـــة البحريـــن تؤكد تضامنهـــا ووقوفها إلـــى جانب مصر قيادة وشـــعبا، ومســـاندتها في 
جهودها لمواجهة فلول اإلرهاب وأصحاب الفكر المتطرف}.

امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين

{االلتزام المشـــترك بيـــن الواليات المتحدة والمغرب من أجل دحـــر اإلرهابيين، يوجد في صلب 
شراكة حقيقية، والجماعات اإلرهابية تهددنا مثلما توحدنا في محاربة هذه اآلفة}.

ناثان سيلز
السفير واملنسق األميركي ملكافحة اإلرهاب إسالم سياسي
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املواجهـــات املنفـــردة للتطـــرف ال 
تجـــدي، لكنهـــا تحتاج إلى تنســـيق 
وحوار أمني وثقافي وعلمي في إطار 

السياق الثقافي الراهن

◄

هوازن خداج

} قسوة الحرب السورية التي اتخذت إضافة 
إلـــى بعدها السياســـي بعدا دينيـــا وطائفيا 
أظهـــرت الخلـــل القائـــم فـــي بنيـــة المجتمع 
وألقـــت بثقلها على كافة مكوناته التي اتخذت 
مواقعها كأقليات وأكثرية تتســـاكن على قلق 
وريبة، ليكون للمسيحيين السوريين نصيبهم 
مـــن تداعياتها التـــي أحيت الذاكـــرة األليمة 
للكوارث اإلنســـانية والمجـــازر التي تعرض 
لها مسيحيو المشرق، وأججت لديهم الشعور 
بأنهـــم أصبحوا هدفا لإلبادة وأن الهجرة هي 

الطريق الوحيد للخالص.
تأثر حجم الوجود المســـيحي باألوضاع 
السياســـية المختلفة التي مرت على ســـوريا 
منذ االســـتقالل، فبعد أن كانوا يشكلون حتى 
العـــام 1967 مـــا يعادل 30 بالمئة من الســـكان 
أخـــذت هـــذه النســـبة باالنحدار حتـــى بلغت 
فـــي العـــام 2005 مـــا بيـــن 10 و12 بالمئة من 
ســـكان ســـوريا التي يعتبرها المســـيحيون 
مهد المســـيحية وانطالق الرســـالة في أرجاء 
المســـكونة، وفيها أهم مقدساتهم من كنائس 
وأديرة وأضرحة، وتحتضن دمشـــق الكرسي 
البطريركي ألنطاكية وســـائر المشـــرق للروم 
األرثوذكس والســـريان األرثوذكس، باإلضافة 
إلى كرســـيي أنطاكية والقدس واإلســـكندرية 

للروم الملكيين الكاثوليك.
الهجـــرات اإلفرادية الســـابقة تحولت مع 
اشـــتداد الحرب وطـــول مدتها إلـــى هجرات 
جماعية، فلم يبق من مســـيحيي سوريا إال ما 
يقدر بـأقل من 8 بالمئة من عدد الســـكان، وقد 
بلغت نســـبة الالجئين المســـيحيين 825 ألفا 
من أصل 5.5 مليون سوري حسب إحصائيات 
األمـــم المتحدة عـــام 2016، والتي تّعد نســـبة 
كبيرة مقارنـــة بتعدادهم الذي قـــدر في العام 

2005 بـما يعادل مليوني مسيحي.

ســـوريا  مســـيحيي  هجـــرة  أن  رغـــم 
عـــن أرض أجدادهـــم ال تنفصـــل أســـبابها 
العامـــة السياســـية واألمنيـــة واالقتصادية 
األصولية  (موجـــة  والدينيـــة  واالجتماعيـــة 
والتطـــرف) عن هجرة مســـيحيي المشـــرق، 
لكنها اتخـــذت مركز الصدارة فـــي االجتماع 
الذي شـــهدته مدينـــة باري جنوبـــي إيطاليا 
في 7 مـــن يوليو الماضي، بدعـــوة من البابا 
فرنسيس والذي يعد الحدث المسكوني األول 
منذ مجمع أفسس في العام 431 للميالد الذي 
يدعو فيه أســـقف روما إلى الصالة مع جميع 
بطاركة ورؤساء كنائس الشرق ”الكاثوليكية 
فـــي  الكارثيـــة  فالنســـبة  واألرثوذكســـية“، 
تقلص الوجود المســـيحي السوري زادت من 
مخاوف رعاة الكنيســـة الذين اعتبروا نهاية 

العمليـــات العســـكرية في معظـــم األراضي، 
وانتصار السلطة فرصة للنداء من أجل عودة 
المســـيحيين، وطالب بطاركة سوريا ولبنان 
البابا فرنســـيس بمســـاعدتهم للضغط على 
الـــدول األوروبية مـــن أجل عـــودة الالجئين 
المســـيحيين إلى ســـوريا لتحقيـــق التوازن 

الديني.
دعوات العودة القت استهجانا في أوساط 
الكثيـــر مـــن المســـيحيين، ونشـــرت منظمة 
”ســـوريون مســـيحيون من أجل السالم“ بيانا 
تســـتنكر فيـــه موقـــف البطاركة فـــي محاباة 
السلطة، وأنهم تحت ستار الخوف على هجرة 
المســـيحيين ”ال يدركـــون مخاطر ومســـاوئ 
مواقفهم هذه ويضعون مســـيحيي سوريا في 

مواجهة مواطنيهم من كل األطياف“.

هجرة المسيحيين التي جرى اختزالها في 
انعدام األمن واســـتهدافهم من قبل الجماعات 
المســـلحة فـــي بعـــض المناطـــق، تـــدل على 
التغاضي المتعمد من قبل رؤساء الكنائس عن 
األســـباب األكثر تأثيرا وتأصال والتي لم يجر 
عالجها، وأهمها ســـوء األوضاع االقتصادية 
وانتشار الفساد وحالة التهميش التي يعيشها 
المســـيحيون وغيرهم وتغيبهم عن المشاركة 
في صنع القرار السياســـي أو االقتصادي، في 
بلد تغيـــب فيه حقـــوق المواطنين وضمانات 
القانـــون، وأضيـــف إليهـــا مؤخـــرا خشـــية 
المســـيحيين من زج أبنائهم في أتون الحرب 
عبر التجنيد اإلجباري، والتحوالت المجتمعية 
في انفراط أواصر العيش المشـــترك، وغياب 
التحـــركات إلعادة الثقة بيـــن أبناء المجتمع، 
والتـــي ال يكفيها مشـــاركة رجال الســـلطة في 
الفعاليات االجتماعية والدينية للمســـيحيين، 
واالستمرار برفع شعارات العلمانية التي ركز 
لطمأنة المســـيحيين رغم  عليهـــا ”البطاركة“ 
تجاهلهـــا في الدســـتور الذي يحدد اإلســـالم 
دينـــا لرئيـــس الجمهوريـــة، ويعتبـــر الفقـــه 
اإلسالمي مصدرا رئيســـيا للتشريع، وغيابها 
فـــي التطبيـــق بتشـــجيع الســـلطة للتيارات 
الشـــبابي  والفريـــق  كالقبيســـيات  الدينيـــة 
الديني، ودعمها للمعاهد والكليات الشـــرعية 
والحســـينيات التـــي ال تؤهل لبنـــاء مجتمع 
متعايش، ولن تطمئن المســـيحيين أو غيرهم 
من األقليات باتجاه مســـتقبلهم ومكانتهم في 

مستقبل سوريا.
المخـــاوف المشـــروعة التي أعـــرب عنها 
الوجـــود  تالشـــي  حـــول  فرنســـيس  البابـــا 
المسيحي في الشرق األوسط، معتبرا أن هذا 
التالشـــي سيؤدي إلى ”تشويه وجه المنطقة“ 
تتطلب النظر إليها بجدية كأحد أهم المخاطر 
التي تواجهها المنطقة، نتيجة الدور الثقافي 
الذي يلعبه المســـيحيون، كحلقـــة وصل بين 

الحضارة العربية والحضارة الغربية، بسبب 
تأثير وجودهم على رؤية الغرب لهذا الشـــرق 
التي تتســـم غالبـــا بالســـلبية، وبأنه مصدر 
لإلرهـــاب، ودورهم فـــي عقلنـــة التطرف لدى 
الحضارتين والذي لم ينتبه إليه طيف واســـع 
مـــن اإلســـالميين الذين لم يجـــدوا في جرائم 
التنظيمـــات الجهاديـــة مـــن داعـــش وغيرها 
جرائم ضد أنفســـهم، فحث المســـيحيين على 
الهجرة يوحي بأن اإلسالم يضيق ذرعا باآلخر 
المختلف، وأنه ال يقبل سوى نفسه، بل ال يقبل 

نفسه أحيانا.

ســـوريا التي شـــهدت مولد عـــدد كبير من 
القديســـين، ال يمكن تحويلها إلى أوابد أثرية 
وشـــواهد على وجود غائـــب وأن يصير حال 
مســـيحييها كحال اللغة اآلراميـــة التي نطق 
بها المســـيح وانقرضت من جميـــع أنحائها 
باســـتثناء ثالث قرى شمالي دمشق تنطق بها 
حتى اليوم، وهي معلوال المسيحية وجبعدين 
وبخعـــة المســـلمتان. وهجـــرة المســـيحيين 
بأســـبابها الكثيرة وشـــديدة العمـــق ال يمكن 
إنهاؤها بمجرد الدعوات إلى مســـاعدتهم في 
ســـوريا وحثهم على العودة من دول اللجوء، 
دون وضـــع الحلول الصحيحـــة للتمهيد لهذه 
العـــودة باعتبارهـــا حقـــا للجميـــع وال عالقة 
لها بالسياســـة، وصياغة الوجود المستقبلي 
للمســـيحيين ال يجـــب ربطهـــا بالتحالفـــات 
التـــوازن  لصناعـــة  الدينيـــة  واالختالفـــات 

المجتمعي.

ما مصير المسيحيين في سوريا ما بعد الحرب

مسيحيو سوريا بين المواالة والمعارضة

حث املســـيحيني على الهجرة يوحي 
بـــأن اإلســـالم يضيـــق ذرعـــا باآلخر 
املختلف، وأنه ال يقبل سوى نفسه، 

بل ال يقبل نفسه أحيانا

◄



} إســطنبول - تحتضـــن مدينـــة إســـطنبول 
التركيـــة هذه األيام فعاليـــات المعرض الدولي 
الرابـــع للكتاب العربي، وهـــو أكبر تظاهرة من 

نوعها خارج الدول العربية، وفق المنظمين.
افتتحت فعاليات المعرض السبت 31 أغسطس 
وتســـتمر علـــى مدى 9 أيـــام في منطقـــة ”يني 
كابـــي“، بمشـــاركة نخبـــة كبيـــرة مـــن الكتاب 
والصحافييـــن العرب، تحت شـــعار ”اكتشـــف 

عالًما جديدًا“.
وتنظم المعرض ”جمعية اتحاد الّناشـــرين 
األتـــراك“، بالتعـــاون مـــع ”الجمعيـــة الدولية 

لناشري الكتاب العربي“.

وُتشارك في الفعاليات أكثر من 105 دار نشر 
عربية من 15 دولـــة عربية وأجنبية، بينها دور 
مختصة بقصـــص األطفال والتاريـــخ والكتب 

السياسية والعلوم اإلسالمية.
وقـــال مديـــر المعـــرض، محمد أقجـــة، إن 
”المعرض يقـــام على مســـاحة 6500 متر مربع، 
وتتوفـــر حافـــالت مجانيـــة من محطـــة مترو 
ينـــي كابـــي إلـــى المعـــرض، ونوفـــر أكثر من 
سبعين نشـــاطا وفعالية، كمحاضرات وندوات 

وغيرها“.
وأضـــاف أقجة، أنه ”مـــن المتوقع أن يزور 

المعرض أكثر من 50 ألف شخص هذا العام“.

وتابع: ”نســـعى إلى توفير الكتاب العربي 
بين يدي القارئ، خاصة أن الجالية العربية في 
تركيا يزيد عددها عن خمســـة ماليين مقيم من 

مختلف الدول العربية“.
وشدد على أنه ”من مميزات المعرض أنه ال 
يوجـــد أي كتاب ممنوع.. منفتحون على جميع 
اآلراء واألطياف، لذلك ســـيكون هناك إقبال من 

جميع العرب“.
مثقفيـــن  وجـــود  مـــن  الـــزوار  ويســـتفيد 
وشـــخصيات بـــارزة يشـــاركون فـــي نـــدوات 
ومحاضـــرات وأمســـيات وورش عمـــل أدبية، 

إضافة إلى حفالت توقيع الكتب.

انطلقـــت الـــدورة الرابعـــة من  } الكويــت – 
في  مهرجـــان ”ليالـــي مســـرحية كوميديـــة“ 
الكويت مســـاء الســـبت على مســـرح الدسمة 
بحضـــور عدد من الفنانين وصناع المســـرح، 

من بينهـــم الممثل داود حســـين الـــذي كرمه 
المهرجان.

وعرض المهرجان في االفتتاح مســـرحية 
”األرجوحة“ مـــن تأليف ندين جمـــال وإخراج 

نصـــار النصار. ويشـــمل برنامـــج المهرجان 
أربعة عروض هي ”وحش الفردوس“ من إعداد 
وإخراج علي البلوشـــي و“مشروع صغير“ من 
تأليف وإخراج سامي بالل و“دربج خضر“ من 
إخراج خالد الراشد و“صالح يعود“ من تأليف 

وإخراج نادية القناعي.
وبمناســـبة افتتـــاح المهرجـــان قـــال بدر 
الدويش األمين العام المســـاعد لقطاع الفنون 
بالمجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون واآلداب 
إن العـــروض المقدمة في المهرجان ”اختيرت 
مـــن خالل لجنة أكاديمية متخصصة من إدارة 
المسارح األهلية والقطاع الخاص، لما ألهمية 

المهرجان من مكانة“.
ويقـــدم كل عرض من العروض المشـــاركة 
لمـــدة يوميـــن متتالييـــن إلتاحة فرصـــة أكبر 
للجمهور لمتابعته، وذلك على خشـــبة مسرح 

الدسمة حتى التاسع من سبتمبر الجاري. 
وقـــال مديـــر المهرجان طـــارق دهراب إن 
العروض المقدمة تهدف إلى رســـم االبتسامة 

وزرع الفرح بين الجمهور.
وأضاف أن المهرجان أفرز نخبا مسرحية 
كويتيـــة كوميديـــة ومجموعـــة مـــن المواهب 
الواعـــدة التي دشـــنت إبداعات في المســـرح 
الكويتـــي المعاصـــر وأخذت حيـــزا كبيرا من 

اإلعجاب الجماهيري.
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أكبر معرض للكتاب العربي في تركيا

ليال من المسرح الكوميدي في الكويت

أبوبكر العيادي

} زاول الفنـــان األميركـــي ديفيـــد ديميكيلي 
جامعـــة  فـــي  التشـــكيلية  الفنـــون  دروس 
كاليفورينا ببركلي وســـانتا كروز ثم بجامعة 
لونغ بيتش. بدأ مساره الفني بإقامة معارض 
في بعض المـــدن األميركية الكبرى مثل لوس 
أنجلس ونيويورك وسان فرانسيسكو، تحمل 
كلها عنوانا واحدا على الدوام ”شبه توثيق“، 
يقتـــرح فيها أعماال تجمع مالمح من التصوير 
التشـــكيلي  والفـــن  والرســـم  الفوتوغرافـــي 
والنحت والتنصيب، على درجة فنية عالية، ما 
يجعل المشاهد يعتقد أنها صور فوتوغرافية 
ألعمـــال عمالقة، والحال أنها مشـــروع خيالي 

يوهم بالواقعية.

وديميكيلي مولع بخلـــق فضاءات خيالية 
تقوم علـــى االلتباس والوقوف مـــن األثر بين 
البينين، بفضل صور عن األشـــكال المنحوتة 
تعتمد على اإلقنـــاع البصري؛ مثلما هو مولع 
بالفن المعماري، يعشـــق هندســـة المعارض 

والمتاحف الكبيرة الحجم.
الفوتوغرافيـــة  األعمـــال  تلـــك  وتتبـــدى 
ألول وهلـــة كمخططـــات ألنصـــاب تحتل أحد 
أو  لتحويلهـــا  صاحبهـــا  ويتهيـــأ  األروقـــة، 
تثبيتهـــا علـــى عيـــن المـــكان، فإذا مـــا أمعن 
الزائـــر النظـــر اتضح لـــه أنها نســـخ ألعمال 
منجـــزة في مكان ثان، وأوهـــام تخدع بصره، 
فهي في األصل أشبه بديوراما مصغرة دقيقة 
الصنع، اعتاد ديميكيلي إنجازها في ورشـــته 
بألتادينـــا قرب لوس أنجلـــس، كي يتحّرر من 

كل ما يمكن أن يحول دون تجســـيد مشاريعه 
والنفقـــات  كالفضـــاء  الواقـــع،  أرض  علـــى 
واللوجستيك.. ثم يتولى تصويرها وإخراجها 
باستعمال التقنيات الحديثة، وال يدوم عمرها 
طويال، إذ عادة ما يتلفهـــا ليمر إلى إنجازات 

أخرى.
واســـتفاد ديميكيلي من تجارب من سبقه 
أمثال روبرت إرفين، ورتشارد سيّرا، وجيمس 
وروبـــرت  كالرك،  ماّتـــا  وغـــوردون  توّريـــل، 
سميثســـون، أولئك الذين تحـــّدوا التعريفات 
والظروف ووسائل التجربة الفنية، في مرحلة 
لـــم تكـــن فيها إمكانـــات التجديد فـــي الفنون 
البصريـــة رهينة ماليين الـــدوالرات، وهوس 
النجومية في الفن، وكثرة المتبارين في ميدان 
يشهد تنافسا محموما، عالوة على قلق ما بعد 

الحداثة.
مقصوصاتـــه  ديميكيلـــي  اســـتلهم  وقـــد 
المقوســـة الموضوعة على أرضية في شـــكل 
الصغيـــرة“  المراكـــب  ”رصيـــف  مـــن  مـــرآة 
لسميثســـون؛ وأكداس نثار اإلسفلت وبلورات 
الملح مـــن أعمال بـــاري ليفـــا؛ والمنحوتات 
الصغيـــرة البيضاء والســـوداء من آثار توني 
ســـميث، ودونالـــد جـــود، وروبـــرت إرفيـــن؛ 
والتعبيرية التجريدية من هانس هوفمان الذي 
كان يحرص علـــى تمثل الفضـــاء التصويري 
العميق بواسطة الشـــكل الخالص والتصرف 

في األلوان.
كما أن األدوات الصناعية كأنابيب المطاط 
وُعصيات البالستيك تحيل إلى جماليات رواد 
النحت فـــي الواليات المتحـــدة أمثال روبرت 

موريس وإيفا هيسه ودان فالفان.
وينجم عن رؤية تلـــك البنيات إيهام ماهر 
بأنهـــا أنصـــاب حقيقيـــة داخل أروقـــة فنون 
شاســـعة، تتبدى في أرجائها في شكل لوالب 
عمالقة ومجّسات أخطبوطية معلَّقة أو مسَندة 

إلى جدران تحت حشد من األضواء.
تلك األعمال، سواء ما كان منها منحوتاٍت 
صغيرة الحجم أو أشـــكاال عضوية سريالية، 
تأخذ مكانهـــا داخل لوحات صغـــرى منذورة 

بدورهـــا إلى مصيـــر فوتوغرافي هـــو الغاية 
والقصد في مسعى ديميكيلي.

وهـــو إذ يضـــع لوحـــات زيتيـــة صغـــرى 
ذات ألـــوان متعـــددة تحـــت زوايـــا مختلفـــة 
وفي تشـــكيالت متداخلة تراعـــي عند عمليات 
التركيب النهائية ألعاب الضوء والظل واألفق 
المنظوري، يســـتطيع أن يحّول عناصر لوحة 
مســـطحة إلى وهم جولة في الفضـــاء، مثلما 
يســـتطيع تعبئة جـــدران موديل علـــى طريقة 
جاكســـون بولوك بقطرات جذابـــة، ومع ذلك، 
فهو قادر أيضا على خلق تعبيرات أكثر ذاتية 
باســـتعمال لفائف دهٍن ســـميكٍة كثيرِة العقد 

كأداة تصويرية في صميم منجزاته.
واختيـــار ديميكيلـــي هذا النـــوع من الفن 
ليـــس متأتيـــا فقـــط مـــن رغبته فـــي اإلضافة 
والتمّيـــز، وإنما أيضا من افتقاره إلى الموارد 
التـــي تتطلبهـــا أعمال في ضخامـــة مبتكرات 
جيف كونس مثـــال، وتناقص إمكانات األروقة 
والمتاحـــف التي غالبا ما تحتضن مشـــاهير 
الفنانيـــن، وميـــل المشـــاهدين المتنامي إلى 

االفتراضي والرقمي.
وبـــدل انتهـــاج مســـار تقليـــدي، فّضـــل 
تحقيق ما يطمح إليه مـــن أعمال ضخمة تعم 
الفضاءات عن طريق هذه التقنية التي تزاوج 
بين الخلق وتعدد وســـائط الميديا، فهو يعمد 
إلى صياغتها بيديه في شـــكل ديوراما دقيقة 
الصنـــع صغيرة الحجم، ثم يحّولها إلى صور 

رقمية، فيبلغ بذلك ”العظمة“ التي يحلم بها.
ولعل ما يجعل معـــرض ديميكيلي المقام 
حاليـــا في متحـــف القصر الكبير الباريســـي 
محببا إلـــى النفس ذلك اللبـــس الذي يعتري 
الزائر، وتلك الحيـــرة في تحديد ماهية العمل 
الفنـــي المقتـــرح، مـــا يؤكـــد رغبة الفـــرد في 
تصديـــق ”حقيقة“ صور ليســـت دائمـــا قابلة 
للتصديق، فهو إذ يســـير علـــى خطى روبرت 
سميثســـون في إلغـــاء الحواجـــز بين النحت 
والرســـم والتصويـــر، يتالعـــب هـــو أيضـــا 
بالحدود بين الواقعي والفوتوغرافي، بشـــكل 

يخدع الحواس.
يقـــول ديميكيلـــي ”ثمـــة فكـــرة أساســـية 
للخداع في كل مؤسســـة، فالجهاز المسرحي، 
الذي ال يتجمد أبدا كمحاكاة ســـاخرة، يشجع 
على النظر النقـــدي في طبيعة األداة الوحيدة 
أو األصليـــة ومختلـــف األوجه التـــي نعيش 

بواسطتها الفن المعاصر“.

ديفيد ديميكيلي فنان التالعب بالحدود بين الواقعي والفوتوغرافي
ل اللوحة المسطحة إلى وهم جولة في الفضاء  [ الصور ليست قابلة للتصديق دائما

ّ
[ تشكيلي يحو

ــــــة، يخيل للزائر أنه إزاء معرض ضخم في القصر الكبير بباريس، فإذا ما أمعن  ألول وهل
النظــــــر أيقن أنه أمام صور ملبتكــــــرات صغرى من إجناز الفنان األميركي ديفيد دمييكيلي 
يرمي من ورائها إلى التســــــاؤل عن إدراكنا للواقع، القائم في عمومه على الوهم، ال سيما 

في عصر يشهد سيطرة العالم االفتراضي.

وهم الواقع

كوميديا توزع الفرح

ديميكيلي يقترح أعماال تجمع مالمح 

مـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي والفن 

التشكيلي والنحت والتنصيب، على 

درجة فنية عالية

 ◄

الكاتب والزمن والقراء

} إن الذي قادني إلى تناول هذا الموضوع، 
ما قرأته للناقد واألكاديمي البريطاني بيتر 
بيين في معرض دراسته القيمة عن نيكوس 

كازانتزاكيس التي ضمها كتاب ترجمته 
إلى العربية السيدة سعاد فركوح، حيث 

تناول في هذا الكتاب ثالثة من عمالقة 
اإلبداع اليوناني المعاصر، هم قسطنطين 

كافافي ويانيس ريتسوس باإلضافة إلى 
كازانتزاكيس.

حيث قال: من المستحيل التنبؤ في 
هذه المرحلة المبكرة بعد موته، بما 

إذا كان كازانتزاكيس سُيقَرأ بعد مضي 
خمسين عاما على وفاته، مثل كافافي، أم 
أنه سيشترك في المصير الذي حظي به 

صديقه باناييت إستراني الذي تمتع بشهرة 
عظيمة في العشرينات، لكنك تجد اآلن إنه 

يكاد يكون نسيا. وإذا كان تساؤل بيتر 
بيين يفصح عن شك في أن يتواصل حضور 

كازانتزاكيس على صعيد قراءات التلقي 
التي تنفتح عادة على قراءات النقد، ومن ثم 
استمرار حضوره المعرفي وتأثيره الثقافي، 
وهو (بيين) من بين أكثر النقاد والباحثين 

معرفة بالثقافة اليونانية المعاصرة واألقدر 
على قراءة ما قدمت من إبداع، في الوقت 

الذي كنا فيه. ومنذ أن اطلعنا في ستينات 
وسبعينات القرن الماضي على عدد من 

رواياته مثل ”زوربا اليوناني“ و“اإلخوة 
األعداء“ و“المسيح يصلب من جديد“، 

وبعض نصوصه المسرحية، ومذكراته التي 
تفردت ببنيتها السردية وثرائها اللغوي 
والفكري، حيث ترجمها الشاعر الراحل 

ممدوح عدوان ونشرت بعنوان ”تقرير إلى 
غريكو“  أقول: كنا نضعه موضع الكبار 

في تاريخ اإلبداع اإلنساني، مثل سرفانتس 
ودانتي والمعري وشكسبير وفلوبير 

ودوستويفسكي وأمثالهم.
ربما كان هذا ، انطباعي الشخصي أو 
المحيط الثقافي الذي كنت قريبا منه، لذا 

فاجأني تساؤل بيين غير أن موضوعا كهذا 
ال يمكن إطالق حكم قاطع بشأنه -سواء 

تعلق األمر بكازانتزاكيس أم بغيره- يظل 

إطالق مثل هذا الحكم، في حال استمرار 
حضوره أو غيابه أمرا ال ضوابط له 

وبخاصة  إنه في الحالتين، يكون نتاج 
متغيرات اجتماعية وثقافية، ومثل هذه 

المتغيرات ال يمكن تحديدها تماما، حتى لو 
كانت في حدود التوقعات.

في الحياة الثقافية العربية ال نتوفر على 
معطيات منهجية قادرة على تحديد، ما دخل 

نفق التراجع وما ظل يحتفظ بحضوره، 
كتابات وكتابا، مثل أرقام التوزيع وفضاءات 
االنتشار، ومدى االهتمام النقدي واإلعالمي 

واألكاديمي.
غير أننا نستطيع القول إن المتغير 

السياسي هو العامل األكثر تأثيرا في ما 
يتعلق بما هو ثقافي بعامة وما هو إبداعي 

على وجه خاص، فالنص الذي يعبر عن 
موقف سياسي، سرعان ما يفقد تأثيره 

ويخسر جمهوره، حين تنتهي القضية التي 
كان يعبر عنها، وفي الشعر مثال، كان بعض 

الشعراء من معارضي هذا النظام أو ذاك، 
أو ممن كانوا يمثلون اتجاها سياسيا له 

حضوره الجماهيري، يستقطبون ما ال عّد 
لهم من المعجبين المتحمسين والمتعصبين 

لهم، ومن القراء أو ممن يكتب عنهم وعن 
شعرهم، لكن بعد حين وفي ظل متغيرات 

سياسية، تكاد ال تجد حتى من يتذكرهم في 
القول أو في الكتابة.

كما يلعب المتغير الثقافي، الناتج عن 
متغير اجتماعي عام، دورا حاسما على هذا 
الصعيد، فالمدرسة الرومانسية في الشعر 
العربي التي كانت في نماذجها المتميزة 

الرفيعة، ويمكن أن نذكر الشاعر علي محمود 
طه، مثاال، إذ ظهر تأثيره على بدايات 

معظم شعراء القصيدة العربية الجديدة، 
وبخاصة السياب ونازك المالئكة وفدوى 

طوقان وصالح عبدالصبور، إذ كان في حينه 
الشاعر األكثر حضورا واألكثر تعبيرا عن 

جديد الشعر العربي، لكنني أظن أن الكثيرين 
من شعراء هذه المرحلة، لم يقرأوا شعره بل 

إن بعضهم ال يعرف حتى اسمه.
لذا فإن تساؤل بيتر بيين بشأن 

كازانتزاكيس، وهل سيقرأ بعد خمسين عاما 
من وفاته، يكاد يشمل كل الذين يشتغلون في 
ميادين اإلبداع وفي جميع الثقافات وجميع 

اللغات.

حميد سعيد
كاتب عراقي

عن دار التكوين للنشـــر والتوزيع بدمشـــق صدرت مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر السوري 

أنطون خليل حداد جاءت بعنوان {هرمونيكا}.

عـــن دار الدراويش للنشـــر والتوزيـــع صدر للكاتب التونســـي ميالد خالدي كتـــاب من نصوص 

فلسفية شعرية باإلنكليزية بعنوان {رؤى الليثيوم}.



طاهر علوان

في مسلسالت الكوميكس  } اعتمدت ”مارفيل“ 
التي أنتجتها منذ بداياتها على ثيمة الخارقية 
واإلسراف في البطولة الفردية انطالقا من فيلم 
”الرجـــل الحديـــدي“ (إنتـــاج 2008)، الذي تاله 
جزء ثاني في العـــام 2010، وصوال إلى ”كابتن 
أميـــركا“ (2011) الـــذي تتابعـــت أجـــزاؤه منذ 
العـــام 1944، حتى بلغ عددها تســـعا، في إطار 
معالجات وأشـــكال مختلفة، بما فيها الرســـوم 

المتحركة.
وبعـــد فيلـــم ”الرجل النملـــة“ (2015) نكون 
على موعـــد هذا العام مع فيلـــم ”الرجل النملة 
والدبـــور“ من إخـــراج بيتون ريـــد، الذي يعيد 
األجواء ذاتهـــا، ضمن معالجـــة درامية تجمع 
شـــخصياتها وأحداثها ما بين سلسلة ”كابتن 

أميركا“ و“المنتقمون“ وتنطلق منها.
الشـــخصيتان الرئيســـيتان اللتان تقودان 
األحـــداث في هـــذا الفيلم الذي مـــازال يتصدر 
شـــباك التذاكر، هما الرجل النملة النك (الممثل 
بـــاول راد) والمـــرأة الدبـــور هـــوب (الممثلـــة 
إيفانكليـــن ليلـــي)، ولكـــن مـــا قبلهمـــا هنالك 
رجـــل نملة آخـــر، هو هانك بيـــم (الممثل مايك 

دوغالس).
ويعـــود بنـــا الفيلم إلـــى ثمانينـــات القرن 
الماضي، تحديدا مع نهايـــات الحرب الباردة، 
حيث يتم تكليف الشـــخصيتين بالتســـلل إلى 
النظام الصاروخي الروســـي إلبطال عمل أحد 
الصواريخ االستراتيجية، ولكن ذلك لن يتحقق 
إّال بالتســـلل إلـــى األنظمـــة اإللكترونيـــة لذلك 
النظـــام الدقيق، وهو ما يقـــّرر النملة والدبور 

القيام بـــه بعد أن يتم تقليـــص حجميهما إلى 
حجم الحشرات.

يكاد االثنان ينجحـــان بالمهمة لوال ما يقع 
في آخر لحظة بتعطيل نظام النفاذ لدى الرجل 
النملـــة، لتتولى المرأة الدبور المهمة، وتتوغل 
فـــي النظـــام الكمـــي، ولكنها تحتجـــز في ذلك 

النظام، ولن تتمكن من العودة مطلقا.
تتركز أحداث الفيلم الالحقة في إطار مهمة 
مليئـــة بالمغامرات باتجاه محاولة إنقاذ والدة 
هوب بأي طريقة، وأهمها اســـترجاع شخصية 
”كابتن أميركا“، حيث البدالت الســـحرية تلعب 

دورها في اختراق الزمان والمكان.
وخـــالل ذلك يجري اعتماد خطوط ســـردية 
األحـــداث  تصعيـــد  فـــي  ســـاهمت  متشـــابكة 
وفـــي تطوير فكـــرة المغامرة، فهنـــاك األجهزة 
الفيدرالية التي تتعقـــب العالم هانك بيم، وفي 
المقابـــل هناك خصمه وصديقـــه اللدود في آن 
واحد الدكتـــورر بيل فوســـتر (الممثل لورنس 
فيشبورن)، وهناك أيضا المؤسسة التي تطور 
منظومة الكم التي يمكن من خاللها النفاذ نحو 

الجزيئات وإكمال المهمة.
وتحتل شخصية الدكتور فوستر ركنا مهما 
فـــي الدرامـــا، وهو الذي أنقذ ابنـــة باحث آخر 
وقام برعايتهـــا، فضال عن تطوير قدراتها على 
االختـــراق الزماني والمكانـــي، ولكنها في ذات 
الوقت ســـوف تتحّول إلى خصم لدود للثالثي 

المغامـــر الـــذي يضـــم الرجل النملـــة والدبور 
واألب الروحـــي وقائـــد المجموعـــة هانك بيم، 
تصعيد يحتل مســـاحة مهمة مـــن الدراما وفي 
إطـــار بث المزيـــد من الحبـــكات الثانوية التي 

ساهمت في منح األحداث طابع مغامرة.
ويجري توظيف حبكة ثانوية أخرى تتمثل 
في التحّقق من كون جانيت، المرأة الدبور التي 
توارت بيـــن الجزيئات الدقيقـــة خالل المهمة، 
أنهـــا ما تـــزال حية ترزق مّما يدفـــع باألحداث 
نحو مغامـــرة جديدة، وذلك بلجـــوء هانك بيم 
إلى الســـوق الســـوداء للحصول علـــى التقنية 
التـــي تمكنه من عمل فجوة فـــي النظام الكمي 
للولـــوج نحو الفضاء الـــذي تكون فيه جانيت، 
وبدخـــول ســـوني (الممثل والتـــون جوكنجز) 
عنصر السوق الســـوداء تضاف عناصر أخرى 
ســـوف يكون لها مصلحة في تعقـــب العملية، 

وحتى أخذ نصيب منها.
ال شـــك أن عنصـــر الحركـــة والحـــوارات 
الســـريعة واالنتقـــال المكانـــي والزماني كان 
مـــن العالمات الفارقـــة في هـــذا الفيلم، فضال 
عن المؤثـــرات والخدع البصرية التي شـــغلت 
مســـاحة واســـعة وشـــكلت لوحدهـــا معالجة 
بصريـــة متقنة أضافت لطابـــع الحركة عناصر 

جذب إضافية.
كل هذه المحصالت إنما استخدمت دراميا 
في إطـــار صراع درامـــي لم يكـــد ينتهي حتى 

يتصاعد من جديد بدخـــول عناصر جديدة في 
البناء الدرامي مع شـــيء من الرومانسية التي 

تم بثها في عالقة هوب مع النك.
مشاهد الترقب والتحّوالت الدرامية الحادة 
كانت ميـــزة أخرى في هذا الفيلـــم، فمثال نجد 
أن بيم وهوب يتوصـــالن إلى مكان جانيت من 
خـــالل التواصل الكمي، لكن أمامهما ســـاعتين 
فقـــط للولوج إلـــى النظام وبعدها لـــن يتمكنا 
أبدا من الخروج، وهو أمر سوف يعلمه سوني 
وجماعتـــه وعصابة أخـــرى تســـعى لالبتزاز، 

وهكذا تتنوع األحداث وتتعقد في آن واحد.
واقعيـــا ال تســـتطيع أن تفارق اإلحســـاس 
بنمـــط الكوميكس وأنت تشـــاهد هـــذا الفيلم، 
التوليفـــة الدرامية والبصريـــة وطريقة عرض 
الحوارات بين الشـــخصيات كلهـــا تحيلنا إلى 
ذلـــك النمـــط الذي صـــار عالمة فارقـــة في هذا 
النوع الفيلمي واســـع االنتشـــار والذي يتمتع 

بشعبية كبيرة.
حظـــي الفيلـــم بتغطيـــة صحافية واســـعة 
وكتب عنـــه العديد مـــن النقاد فـــي العديد من 
الصحف والمواقـــع، منها الصحف البريطانية 
و“التليغـــراف“  و“اإلندبننـــت“  ”الغارديـــان“ 
وغيرهـــا، فضال عـــن موقـــع ”روجـــر ايبرت“ 
و“نيويـــورك تايمز“،  وصحيفـــة ”نيويوركـــر“ 
عالوة علـــى مجلة ”امبايـــر“ ومجالت ومواقع 

كثيرة أخرى.

ن - بدعـــم مـــن مؤسســـة عبدالحميـــد  } عــامّ
شومان عرض المخرج األردني عبدالله جريان 
فـــي المركز الثقافـــي الملكي بعّمان مســـرحية 
”عنـــب أســـود“، التـــي أعدهـــا عـــن مســـرحية 
للكاتب  كوميديـــة بعنـــوان ”األيـــام الســـبعة“ 
العراقـــي علي عبدالنبي الزيدي. وجاء العرض 
فـــي العاصمة عّمان أخيرا عقـــب تقديمه في 8 

محافظات أردنية.
تجـــري أحـــداث المســـرحية فـــي مدينـــة 
افتراضيـــة تصـــاب بوبـــاء غامض، مـــا يؤدي 
إلى انتشـــار الفوضى واالنفـــالت األمني فيها، 
ثم تأخذنـــا المشـــاهد إلى داخـــل بيت يعيش 
فيه زوجان، ال أبناء لهما، يشـــعران بالذعر من 
سماعهما صوتا غريبا ال يعرفان مصدره، األمر 
الذي يجعلهما في حالة ارتباك شديد. ويكشف 
الـــزوج عن قيامة بتســـميم عنب أســـود ورميه 
في أرجاء البيت للقضـــاء على الفئران، وفجأة 
يكتشـــف الزوجان أن مصدر الصوت هو رجل 
غريب دخل بيتهما، زاعما أنه يبحث عن ”كلبه“ 

الذي فّر منه.
يبدأ الرجل في البحث عن الكلب بعد نقاش 
وجدال بيـــن الثالثة، حتى يظهـــر أنه مات من 
جراء العنب المسموم، فيفرض الرجل الغريب 
هيمنته على الزوجين، ويتصرف معهما تصرفا 
إرهابيـــا، ويقرر معاقبهمـــا بمنعهما من تناول 
الطعـــام والمـــاء مدة أســـبوع كامـــل. وتتضح 
تدريجيا هشاشـــة العالقة بين الزوجين، وكأن 
وجود الرجل الغريب كان ســـببا في فضح تلك 

العالقة.
ال يشـــير العـــرض، الذي مثل شـــخصياته 
كل من: مـــرام أبوالهيجاء، طارق التميمي، بكر 
الزعبـــي، يزيد العتوم، أحمـــد الجيزاوي، عناد 
بن طريف، يوســـف جودة، عبدالله مشهراوي، 
وسيف المشاقبة، إلى اختالف كبير عن النص 
األصلـــي، وإنما إلى العالقة الجدلية في ما بين 

عنوانيهما، وإلى حضور أهميتهما في آن.
وقد جاءت األحداث، كما في النص األصلي 
أيضـــا، في فضاء غير محدد، ســـوى أنه فضاء 
عربي، وفي الزمن الراهن، وفي ســـياق حضرت 
فيه الجماليـــات الرمزية، وحكاية اجتياح وباء 
ما ذلك الفضاء، نتج عنه غياب األمن والفوضى 
التي أربكت حياة الناس، في إحالة واضحة إلى 

ما تشهده المنطقة العربية منذ بضع سنوات. 
ركزت الرؤية اإلخراجية، أساًســـا، على تعميق 
الصراع بين شـــخصيات العرض، والمفارقات 
التـــي أفرزها الجدل الدائر فـــي ما بينها حول 
مـــوت الكلب، والعقوبـــة المجحفة والمضحكة 
التـــي فرضها الرجـــل الغريب علـــى الزوجين 
الســـينوغرافيا  أوجبـــت  وقـــد  المســـكينين. 
المتمثلـــة بفضـــاء خـــال إال مـــن جدار أســـود 
فـــي عمـــق المســـرح، وإضـــاءة أرضيـــة ذات 
إيحـــاء شـــبحي، أوجبـــت علـــى الممثلين أن 
يشـــدوا المتلقين بأدائهـــم الصوتي والحركي 
واإليمائي، فظهرت شـــخصية ”الـــزوج“، التي 
أداهـــا بكر الزعبي، شـــخصيًة خانعـــة، ذليلة، 
مســـتلبة، عاجزة عـــن مواجهة طغيـــان الرجل 
الغريب (طارق التميمي)، المســـتبد، الشـــرير 

الذي احتل البيت.

بينمـــا تراوحت شـــخصية الزوجـــة، التي 
أدتها مرام أبوالهيجاء، بين الضعف واالندفاع 
والشـــعور بالصدمة المروعة من جبن زوجها، 
الذي ال ينقطع عن الثرثـــرة بكالم تافه، محمال 
إياها مسؤولية اقتحام الرجل الغريب منزلهما، 
ما جعل ذلك الرجل يستغل ضعفه، ويوغل أكثر 
في السيطرة على الزوجة، ويطمع في امتالكها 
جســـديا إلى أن تنتهي في المشهد األخير جثة 

هامدة.
لعبـــت الموســـيقى والمؤثـــرات الصوتية، 
لعبدالـــرزاق مطرية، دورا بارعـــا ومركزيا في 
إثراء الداللـــة والتواصل، وتعميق المعنى، من 
بداية العرض وحتى انتهائه، مجســـدة أعمال 
الشـــغب والعنف، وأخبار الفضائيات العاجلة 
التـــي تتحدث عـــن االنفجارات التـــي اجتاحت 

البالد.

{الرجل النملة والدبور} فيلم خيال علمي أقرب إلى الكوميكس

{عنب أسود} يقتل كلبا ويفسد حياة زوجين  

[ رجل وامرأة يتحوالن إلى حشرتين إلبطال مفعول صاروخ
ال تكاد تنقطع مسلسالت الكوميكس التي 
استوحتها العديد من التجارب السينمائية 
الهوليوودية التي اعتمــــــدت طابع املغامرة 
ــــــث البطولة الفردية تشــــــكل  واحلركة، حي
عالمة فارقة في أكثر من عشرين فيلما من 
إنتاج ”مارفيل“ التي طورت هذه املسلسالت 
من الكوميكــــــس في إطار اإلنتاج التجاري 
ــــــر الذي وصلت عائداته إلى أكثر من  الكبي

17 بليون من الدوالرات.

مغامرة خيالية ببطوالت فردية

الصدمة المروعة

الفيلـــم يحفل بالعديد من الحبكات 

الثانويـــة التـــي ســـاهمت فـــي منـــح 

األحداث طابع المغامرة التي ال تكاد 

تنتهي فصولها

 ◄

فنانو الشتات العربي

} منذ أشهر طرح علّي الفنان عبدالرسول 
سلمان، وهو رئيس اجلمعية الكويتية 

للفنون التشكيلية مسألة القيام بجمع عدد 
من فناني الشتات العربي في ملتقى فني، 

يكون هدفه التعريف بتجاربهم وأيضا 
التعلم من تلك التجارب.

من حق سلمان أن تكون عينه على 
الكويت وعلى فنانيها الذين يرغب في أن 
يتعرفوا على أصول اللوحة احلديثة، كما 

توّصل إليها الفنانون العرب الذين صاروا 
بحكم مواقع إقامتهم بعيدين عن املشهد 

الفني في العالم العربي.
فكرة نبيلة وكرمية من ذلك النوع ال 
ميكن إجنازها بيسر بسبب سوء الفهم 

الذي وقع فيه الفنانون العرب املغتربون 
أنفسهم، أوال ألنهم ال يثقون باملؤسسة 

الفنية العربية، وثانيا ألنهم صاروا 
نفعيني في النظر إلى تلك املؤسسة التي 

أهملتهم زمنا طويال في الوقت الذي 
أغدقت فيه على الفنانني األجانب الكثير 

من أموالها.
أولئك الفنانون مثقلون بذنوب 

املؤسسة الفنية، سيكون من الصعب 
إقناعهم بالعودة إلى مسارهم الطبيعي، 
هناك َمن يحتاجهم معلمني وخبراء فن. 

لقد امتزج اليأس لديهم بالنفور من كل ما 
يذكر بحاجة شعوبهم إليهم، وهم على حق 

في ذلك.
هناك اليوم املئات من الرسامني 

والنحاتني العرب موّزعون بني مدن العالم 
ال أحد في العالم العربي يسأل عنهم، 

هناك مواهب حقيقية لم جتد طريقها إلى 
النور، بعضها ال يزال يقاوم والبعض 

اآلخر استسلم لقدره.
مواهب ال يزال في إمكانها أن تشكل 
خشبة اخلالص للفن في العالم العربي 

لو التفتت املؤسسة الفنية العربية إليها، 
أعتقد أن بينالي الشارقة ميكن أن يلعب 

دورا مهما في ذلك املجال، أسواق الفن في 
دبي وبيروت وأبوظبي ميكنها أن تفعل 

الشيء نفسه.
كان على متحف الفن العربي في 

الدوحة أن يفتح أبوابه لفناني الشتات 
العربي بدال من أن يهدر أمواله على فنانني 

عامليني، أشك في أن لهم مستقبل في 
املشهد الفني العاملي مثل داميان هيرست، 
أعتقد أن على املؤسسة الفنية العربية أن 

ترتقي بنفسها إلى مستوى يليق بها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كشـــف وزيـــر الثقافـــة الجزائـــري عزالدين ميهوبي عـــن اختيار الصـــني {ضيفة شـــرف} الدورة 

الجديدة من املعرض الدولي للكتاب بالجزائر نهاية شهر أكتوبر.

تســـتضيف مكتبـــة امللـــك عبدالعزيـــز العامة فـــي مدينة الريـــاض الكاتب محمد القشـــعمي 

ملناقشة كتاب {مذكرات وذكريات من حياتي} لألديب الراحل عبدالكريم الجهيمان. ثقافة

معالجة الصدمات االجتماعية روائيا

} تسعى الرواية إلى معالجة الصدمات التي 
تخلفها المتغيرات السياسية واالقتصادية 

على الحياة االجتماعية، وكيف تمارس 
دورا في توجيه الناس إلى هذه الوجهة 

أو تلك، سواء كان من خالل الدفع إلى 
االنفتاح أو عبر اإليغال في االنغالق وسّد 

األبواب والتقوقع على الذات بنوع من الذعر 
المستوطن المدّمر.

لكّل حدث مفصلي تأثير ما على 
المجتمعات، وال يمكن قياس التأثير بشكل 
محدد ألنه يكون عبارة عن دوائر متداخلة 

بناء على اعتبارات كثيرة، حيث تساهم 
عوامل عديدة في تغذيتها أو تهدئتها.
وقد مّثل ما عرف بالبريكست في 

بريطانيا، حين صّوت البريطانيون باألغلبية 
لصالح انفصال بريطانيا عن االتحاد 

األوروبي في 2016، حدثا مفصليا للروائية 
األسكتلندية آلي سميث التي حاولت 

رصد جوانب من التحوالت التي صاحبت 
التصويت وتبعته، وكيف تفاعل الناس مع 
األمر، وكيف استجابوا له، وطريقة التأثير 

والتأثر عليهم وعلى مختلف تفاصيل 
حياتهم.

صّورت سميث في روايتها مفارقات 
من واقع الحياة في بريطانيا، وبعض 

اإلشكاليات التي تتنامى في المجتمع، وال 
سيما تلك المتعلقة بتيارات شعبوية صاعدة، 
وأخرى مناوئة للمهاجرين، ناهيك عن اندماج 
الالجئين في المجتمع وما يعانونه في سبيل 

ذلك، وما إن كانوا يحققون نسبة منه أو ال.
رمزت الروائية إلى كيفية تخييم األجواء 
السياسية بظاللها على الفضاءات الثقافية، 

حيث سلطة اإلعالم المرئّي والمسموع تطغى 
على سلطة األدب، وتلعب دورا محورّيا 
في بلورة رأي عام حيال قضية بعينها. 
وباإلشارة إلى ما اقترفه البريكست من 

تقسيم للنفوس، تقول إنه من الواضح أن 

سياجا بارتفاع ثالثة أمتار مع بكرة من 
األسالك الشائكة تمر فوقه قد تم بناؤه فوق 

قطعة أرض ليست بعيدة عن القرية، وقد 
تم وضع كاميرات مراقبة فوق أعمدة على 

امتداد السياج.
تطلق إحدى شخصيات الرواية ما يشبه 

الخطاب األدبي، تخبر ابنتها بأنها متعبة 
من األخبار، ومن الطريقة التي تجعل األشياء 
مثيرة رغم خلوها من اإلثارة، وتتعامل بشكل 

بسيط مع ما هو فظيع حقا. كما تقول إنها 
متعبة من النقد الالذع، ومن الغضب، ومن 

السفالة، واألنانية، وأنها متعبة ألنهم ال 
يفعلون أي شيء إليقاف هذا السّم. وتؤكد 

أنها متعبة من كيفية تشجيع جو الكراهية، 
ومن العنف المنتشر المتصاعد والقادم الذي 

لم يحدث بعد. وتؤكد كذلك أنها متعبة من 
الكاذبين المنافقين، ومن كيفية سماح هؤالء 

الكاذبين بحصوله، ومن اضطرارها إلى 
التخمين في ما إذا فعلوا هذا بسبب الغباء 

أم عن قصد، وأنها متعبة من الحكومات، 
ومن الناس الذين لم يعودوا يهتمون سواء 
ُكذب عليهم أم ال، ومتعبة من جعلها تشعر 
بكل هذا الخوف، ومن العداء ومن الجبن.

وكان السويسري يوناس لوشر قد تناول 
سيناريو ألزمة مالية مفاجئة تجتاح لندن 

في روايته ”ربيع البربر“ وحاول بصيغة ما 
استشراف المأزق الذي قد تضع بريطانيا 

نفسها فيه في حال تصويتها على االنسحاب 
من االتحاد األوروبي، وذلك من دون أن يضع 

األمر في الواجهة ويثرثر كثيرا عنه. وقد 
التقط لوشر رؤوس أفكار ألزمة متوقعة في 
أسواق لندن، وكيف أن هناك بنوكا كثيرة 

تعلن إفالسها، ويفيق مجتمع األعمال على 
دوي خسارات البورصة وإعصار األزمة 

المالية، كما حاول بناء على ذلك التحذير من 
مغبة السير في طريق التعصب واالنغالق.

تمنح الرواية مختلف الشرائح 
االجتماعية خارطة للتحوالت التي تتعرض 

لها، وتكون مرآة حاضرها وتاريخها، 
والصدمة المصاحبة لقطة مرغوبة في ميدان 

المواجهة والمكاشفة.

هيثم حسين
كاتب سوري
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} يعـــرض األخـــوان جويـــل وإيثـــان كويـــن 
فيلمهما الجديد ”أنشـــودة بســـتر سكروجز“ 
ضمـــن   (The Ballad of Buster Scruggs)
مســـابقة الدورة الــــ75 من مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي المســـتمر حتى الثامن من الشهر 
الجـــاري. هذه المرة من خـــالل 6 قصص تدور 
في عالم الغرب األميركـــي الذي يحكمه قانون 
وحيد هـــو قانون القوة، ولكـــن على تنويعات 
مختلفـــة تصطبغ أيضا برؤيـــة األخوين كوين 
العدمية والجمع بيـــن الكوميديا وتقاليد فيلم 

الويسترن وأجوائه.
ســـبق لألخويـــن كوين الخـــوض في غمار 
ســـينما الويســـترن من قبل من خالل أكثر من 
عمل أهمها في رأيـــي الفيلم- التحفة ”إصرار 
حقيقي“ (True Grit) لكن الفيلم الجديد يختلف 
عن هذا في كونه ال ينتمي فقط من حيث الشكل 
إلى الويسترن، لكنه ينتمي مذهبيا إلى سينما 
ما بعـــد الحداثة، رغم التـــزام مخرجيه بطابع 
الويسترن وتقاليده من حيث الشكل الخارجي، 
فهذا الثنائـــي األميركي العجيـــب الذي يعمل 
طرفـــاه معـــا فـــي تناغم مدهـــش منـــذ أن بدآ 
اإلخراج الســـينمائي قبل ما يقرب من خمسين 
عاما، يمتلك قدرة مدهشة على التالعب بالشكل 
الفنـــي بحيث يصنع المخرجـــان معا عالمهما 
الخـــاص، الـــذي يحمـــل رؤيتهما الســـاخرة 

ألميركا: الحلم والعنف والموت.

ويسترن جديد

كان هـــذا الفيلـــم قـــد بدأ أصال كمسلســـل 
تلفزيوني تنتجه شـــركة نتفليكس لكنه تحول 
بشـــكل مفاجـــئ إلـــى فيلـــم ســـينمائي، ورغم 
أنـــه مكون مـــن 6 قصـــص منفصلـــة يجمعها 
بالطبـــع األســـلوب والكتـــاب الواحـــد الـــذي 
يضمهـــا والذي تظهر صفحاته على الشاشـــة 
مع تعاقب الفصول الســـتة بحيـــث يمكننا أن 
نقـــرأ بضعة أســـطر من كل قصة كما نشـــاهد 
صـــورة معبرة تحمـــل المغزى العـــام لها، إال 
أنـــه ليس من المتصّور أنه من الممكن صياغة 
القصص الســـت في مسلســـل تلفزيوني، فقد 
بـــدت كل قصة فـــي مجالها الزمانـــي المحدد 
على الشاشـــة (الفيلم كله يقع فـــي 135 دقيقة) 
محكمة متقنة ليـــس من الممكن تصّور أن تقّل 
أو تزيـــد ولـــو لقطـــة واحدة عما جـــاءت عليه 

بالفعل.

شـــأن كتب القصص القصيرة يحمل الفيلم 
عنـــوان القصـــة األولى فـــي المجموعـــة التي 
كتبها المخرجان الكبيران أي ”أنشـــودة بستر 
ســـكروجز“ وهي التـــي يفتتح بهـــا الفيلم من 
خالل لقطات عامة في صحراء الغرب األميركي 
لراعـــي بقـــر (كاوبـــوي) أو مجـــرم ضليع في 
اإلجرام مطلـــوب للعدالة حيـــا أو ميتا، يدعى 
بســـتر ســـكروجز؛ فوق صهوة حصانه يمسك 
بالقيثـــارة يعـــزف ويغنـــي في ســـعادة وكأنه 
امتلـــك مفاتيح العالـــم، يهبط يربـــط حصانه 
ويدخل إلـــى ما يظنه مشـــربا أميركيا في تلك 
البقعـــة النائية التي ال تشـــي بوجود أي حياة 
فيها سوى الطيور، يطالعه الرجال العابسون 
بنظرات غضب وتشكك. مجموعة تلعب الورق، 
كبيرهـــم يتطلع نحو الغريب القادم وكأنه رأى 
الشـــيطان نفســـه. حارس المكان عند البوابة 
أصـــر أن يترك بســـتر أســـلحته قبـــل دخوله 
بدعـــوى أن تلك هي قوانين المكان. يترك رجل 
مكانـــه حول طاولة اللعب. يجلس بســـتر لكي 
يلعب مكانـــه. يتناول األوراق التـــي تركها ثم 
يضعها مكانها فما فيها ال يبشـــر بخير. يقول 
له الرجل الذي تبدو على وجهه كل معالم الشر: 
إذا أردت فلتلعب بأوراقه. يرفض بستر اللعب 
بورق الرجل الذي غادر. يصّر اآلخرون جميعا 
على أن يســـتخدمها إذا ما أراد اللعب. تنفجر 
بالطبـــع مبارزة يتمكن خاللها بســـتر من قتل 
الجميع في مشهد كرتوني متعمد أن يأتي على 

هذا النحو، ففيه من الســـخرية بقدر ما فيه من 
روح المرح والعبث.

لقد تمكن بســـتر مـــن قتلهم جميعـــا لكنه 
يصبـــح هو على موعد مع قـــدره خارج المكان 
عندما يتصـــدى له رجل ويتحـــداه أن يبارزه. 
بـــكل ثقة يســـأله هل تريد أن تعـــود؟ ال أهمية 
لذلك يرى الرجل. جميل. لنفعلها إذن. يستدير 
صاحبنـــا ويمســـك بمـــرآة يرى فيهـــا الرجل، 
يتحدث إلينا مباشـــرة أي إلى الكاميرا ويقول 
إنه غير واثق هل ســـتصيب الرصاصة الرجل، 
فمن المحتمـــل أن تنحرف ســـواء إلى اليمين 
قليـــال أو إلـــى اليســـار، أي إنه يطلـــب عفونا 
عنـــه إذا ما أخطأ. لكنه يصيب وفي مقتل. لكن 
القصة ال تنتهي هنا، فثقته الشـــديدة بنفســـه 
توقعـــه في الشـــرك. وبنفـــس الطريقـــة التي 
يقتل بها اآلخـــرون أي برصاصة في منتصف 
الجبهـــة تماما، يقتل هو لكنـــه بعد أن يصاب 
يخلـــع قبعته ويتأمل في الثقـــب الذي أحدثته 
الرصاصـــة فيهـــا قبـــل أن يدرك ونـــدرك نحن 
معـــه أن الرصاصـــة نفذت من هـــذا الثقب إلى 
جبهته ليسقط في اللحظة التالية على األرض. 
وعندما يموت وتصعد روحه إلى السماء يرى 
الجنة أنشـــودة جميلة ومجموعة من الطيور 

البريئة تحلق في الفضاء.
في هـــذا الجـــزء يبـــرع الممثل 
تيـــم بالك نلســـون في دور بســـتر، 
يتقمـــص الشـــخصية الفجة خفيفة 
الظل، يســـتخدم اللهجـــة المعروفة 

التي يستخدمها رعاة البقر في الغرب 
يتمالك  ويصدح  يغني  األميركي، 

نفســـه، يشـــعر بتفوق يمنحه 
إيـــاه دقته فـــي التصويب إن 
حياته مســـتمرة فقط بسبب 
تلـــك القطعـــة الحديدية أي 
المســـدس الذي يطلق منه 
أصغـــر.  معدنيـــة  قطعـــا 
يمنحه  مـــن  يأتي  وعندما 
القدر القـــدرة على التفوق 
التي  نهايته  تكـــون  عليه، 
يقبلهـــا عـــن طيـــب خاطر 
بالخلـــود  نفســـه  ويمنـــي 

في الســـماوات العليا. هذه 
هي فلســـفة األخوين كوين 

 . ة خر لســـا ا

وقد تعمدت أن أســـرد بالتفصيل معالم القصة 
األولـــى لكـــي يتبين القـــارئ أســـلوب الفيلم 

ورؤيته العبثية الساخرة.
ليس هـــذا بالتأكيد عالم الويســـترن الذي 
عرفناه بل صورة هذا العالم كما يراه األخوان 
كوين. وفـــي القصة التالية ”قـــرب الغودونز“  
نشـــاهد جيمـــس فرانكـــو فـــي دور كاوبـــوي 
يســـرق البنوك لكـــن حظه الســـيء يوقعه في 
يـــدي مدير بنك محنك أعّد العـــدة لمثل أعمال 
الســـطو المســـلح التي أدرك أنـــه أمام واحدة 
منها بمجرد أن دخل صاحبنا، وبعد أن أشهر 
سالحه في وجهه مطالبا بأن يناوله كل النقود. 
في الحقيقة ال يوجد غير هذا الرجل في البنك، 
بل وال يوجـــد زبائن أيضا فالتجريد هو طابع 
القصة وهو تجريد مقصود أن يجعلك تشاهد 

شيئا أقرب إلى الخيال ال إلى الحقيقة.
ســـيتمكن الكاوبـــوي من الحصـــول على 
المـــال لكنه وقد شـــرع في الهروب ســـيتمكن 
صاحـــب البنك أو مديـــره أو الموظف الوحيد 
فيـــه (ال فرق) مـــن تعقبه وإطـــالق النار عليه، 
وطبعا ســـيقبض عليه وينـــال حكما باإلعدام 
شـــنقا. وعندما يجلس فـــوق الحصان وحبل 
المشـــنقة ملتفـــا حـــول رقبته ضمـــن عدد 
الذي  والمجرميـــن  اللصـــوص  من 
يواجهـــون نفـــس المصيـــر إلى 
جـــواره. نرى رجال قريبا منه هو 
الوحيد الـــذي يرتجف وينتحب. 
يتطلع إليـــه صاحبنا ويتمتم: آه. 
المـــرة األولـــى. ســـتحدث مفاجأة 
مـــن مفاجـــآت الويســـترن عندمـــا 
يغيـــر الهنـــود الحمـــر علـــى 
المـــكان ويقتلـــون رجـــال 
وجميع  القانـــون  تنفيـــذ 
ليبقى  المجرميـــن 
الحصان  فوق  صاحبنا 
مقيـــد اليدين والحبل 
أعلـــى  مـــن  يتدلـــى 
الشجرة يقبض على 

خناقه، وكلما 

حاول الحصان أن ينتقل إلى األمام قليال وهو 
يتناول العشب من األرض غير عابئ بصاحبه 
أو ال يـــدرك أن الحبـــل يضيـــق علـــى رقبتـــه، 
يســـتجديه صاحبنـــا أن يثبت فـــي مكانه. ما 
هـــذا المصير المعلق علـــى رغبة الحصان في 
تنـــاول الطعام، وما الذي ســـيحدث له في هذا 
المـــكان القفر، وكيف ســـيلقى موته؟ لن يتركه 
األخـــوان كوين هكذا بالطبـــع لكننا لن نحرق 

نهاية القصة.
في القصة الثالثة ”تذكرة وجبة“ يقوم ليام 
نيســـون بـــدور بائع متجول أو مســـّل يعرض 
بضاعته أمام رعاة البقر الخشنين عله يحصل 
علـــى وجبة أو بضعـــة قروش. أمـــا بضاعته 
المعروضـــة فهـــي شـــاب مقطـــوع الســـاقين 
يجلس فوق  والذراعين يطلقون عليه ”الفنان“ 
صنـــدوق يلقي أبياتا من الشـــعر عـــن الحياة 
والمـــوت، ويســـتعرض الكثيـــر مـــن الوثائق 
والقصص ذات المغزى اإلنســـاني بينما يقوم 
نيســـون بعمل المؤثرات الخاصة إلضفاء جو 
درامي على ما يرويه الفتى بحيث تصبح هذه 
”البضاعة“ أكثـــر جاذبية بينما يجلس الرجال 
الغالظ يدخنون ويحتسون الخمر ويستمعون 
إلى أشـــياء ال يفهمون لهـــا معنى بالطبع. هل 

هذه هي وظيفة الفنان؟
لدينا أيضا قصة الباحث عن الذهب (ثيمة 
معروفة في أفالم الويســـترن) وهو رجل بدين 
متقدم في العمر ذو لحية كثة يشـــبه كثيرا في 
شكله الشخصية الشهيرة التي قام بها وولتر 
هيســـتون في فيلم ”كنوز سييرامادري“. وهو 
يبحـــث ويبحث عـــن الذهب في مـــكان ما عند 
سفح الجبل. يصل الليل بالنهار بحثا. وعندما 
يكشـــف الكنز له عن نفســـه أخيرا، يقف وراء 
ظهره مباشرة الكاوبوي اللص شاهرا مسدسه 
وال يتردد في استخدامه أيضا ليوقعه مصابا 
إصابـــة يتصّور أنها قاتلة، داخل الحفرة التي 

ينتشر فيها الذهب بين 

حبيبات الصخـــور. لكن القدر يدخر أمرا آخر. 
فأنت اليوم ميت لكنك ستعود وستحصل على 
ما كتب لك. ال يوجـــد منطق ما محدد وواضح 
يحكم وجود األشياء في العالم، فالحياة عبث، 
واألقدار عبث، واإلنسان لعبة تلهو بها األقدار 

في أفالم األخوين كوين العدمية.

 الحب والقدر

ولعل من أفضـــل قصص الفيلـــم وأكثرها 
تماسكا ومرارة وســـخرية أيضا قصة ”الفتاة 
التـــي تواجه مصيرهـــا بعد أن  المضطربـــة“ 
تفقـــد شـــقيقها بينمـــا كانت فـــي طريقها إلى 
أوريغـــون حيث تأمل في الزواج من رجل اتفق 
مع شـــقيقها على الحصول على مبلغ من المال 
ســـيأتيه به والمشـــاركة معه في أعماله مقابل 

زواجه من الفتاة. 
لكـــن اآلن تنضم هي إلى قافلة من العربات 
التي تنقل البشـــر (قبل ظهـــور القطار وكانوا 
يســـمونها القطار) يقوم بحمايـــة هذه القافلة 
رجالن؛ شاب في المؤخرة، ورجل مخضرم في 

المقدمة. 
هـــي ال تملك المـــال ولم تعد لديها أســـرة 
تعـــود إليها فـــي البلدة التـــي تركتهـــا. إنها 
تواجـــه موقفـــا وجوديا عبثيـــا وصعبا تماما 
لكن الحب يأتي فالحارس الشـــاب الذي لم يعد 
شـــابا تماما، يريـــد أن يتقاعد بعد 15 عاما من 
هذا العمل المرهـــق الخطر في حماية القوافل 
من غـــارات الهنـــود الحمـــر الذيـــن يقاومون 
امتـــداد البيض في أراضيهـــم. وبعد الحديث 
تلو الحديث تشـــعر هي بالقرب منه ويفاتحها 
هـــو برغبته في الزواج منهـــا وبالتالي تنتهي 
مشكلتها. هنا يبدو أن كل شيء قد أصبح على 
مـــا يرام. فقـــط يبقى أن يقطع القطـــار الرحلة 
في أمان. فهل ســـيحدث هذا أم أن القدر يخبئ 
لنا الموت لحظة إحساســـنا بأننا قد تجاوزنا 

محنة العيش؟!
فيلم األخوين كوين متعة بصرية من الطراز 
األول بلقطاتـــه ومناظـــره الطبيعيـــة الخالبة 
اآلســـرة.. وهو نوع جديد من الويسترن يمكن 
وصفـــه بأنه ”ويســـترن ضد الويســـترن“، أي 
أنه يستخدم النوع الســـينمائي لتقديم كل ما 
يخالفـــه فكريا وفلســـفيا حتى مـــن حيث بناء 
المشـــهد وتتابع الصور، فاإلثـــارة ال تنبع من 
الحركـــة بل من تعقيدات ”الوضع اإلنســـاني“ 
التي نشـــاهدها مكثفة على الشاشة سواء في 
صـــورة كوميدية أو تراجيديـــة. والحقيقة أنه 

يصعب كثيرا هنا الفصل بين الجانبين.

سينما

نوع جديد من الويسترن يمكن وصفه 

بأنـــه {ويســـترن ضـــد الويســـترن}، 

يستخدم النوع الســـينمائي لتقديم 

كل ما يخالفه فكريا

 ◄

{أنشودة بستر سكروجز} عالم الغرب األميركي الحزين
[ مغامرة سينمائية جديدة مع األخوين كوين  [ ست قصص تدور في عالم يحكمه قانون وحيد هو قانون القوة

مرة أخرى يصحبنا األخوان جويل وإيثان 
كوين في مغامرة سينمائية حافلة باملواقف 
الطريفــــــة واملعاني العميقة، مــــــع فيلمهما 
ــــــد الذي يقدم قصصــــــا مختلفة عن  اجلدي
ــــــم الغــــــرب األميركي فــــــي قالب أفالم  عال
الويســــــترن، لكنه ليس الويســــــترن الذي 
نعرفــــــه وعرفته الســــــينما األميركية، حيث 
التشــــــويق يبلغ ذروته مع مصائر األبطال 

في كل قصة من قصص الفيلم الست.

بستر سكروجز مجرم خفيف الظل يرسم 

ماذا يخبئ القدر للفتاة التي تبحث عن األمان في الغرب األميركي السالح هو القانون

يستمر فيلم {بالش تبوسني} للمخرج أحمد عامر في جوالت عروضه باملغرب، حيث يعرض في 

سينماتك طنجة، وذلك ابتداء من األربعاء 5 سبتمبر الجاري.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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الجنة أنشـــودة جميلة ومجموعة من الطيور
البريئة تحلق في الفضاء.

في هـــذا الجـــزء يبـــرع الممثل
تيـــم بالك نلســـون في دور بســـتر، 
يتقمـــص الشـــخصية الفجة خفيفة 
الظل، يســـتخدم اللهجـــة المعروفة

التي يستخدمها رعاة البقر في الغرب 
يتمالك  ويصدح  يغني  األميركي، 

نفســـه، يشـــعر بتفوق يمنحه 
إيـــاه دقته فـــي التصويب إن 
حياته مســـتمرة فقط بسبب 
تلـــك القطعـــة الحديدية أي
المســـدس الذي يطلق منه
أصغـــر. معدنيـــة  قطعـــا 
يمنحه مـــن  يأتي  وعندما 
القدر القـــدرة على التفوق
التي نهايته  تكـــون  عليه، 

يقبلهـــا عـــن طيـــب خاطر 
بالخلـــود نفســـه  ويمنـــي 
في الســـماوات العليا. هذه
هي فلســـفة األخوين كوين 

. ة خر لســـا ا

المشـــنقة ملتفـــا حـــول رقبته ضمـــن عدد
الذي والمجرميـــن  اللصـــوص  من 
يواجهـــون نفـــس المصيـــر إلى
جـــواره. نرى رجال قريبا منه هو
الوحيد الـــذي يرتجف وينتحب.
يتطلع إليـــه صاحبنا ويتمتم: آه.
المـــرة األولـــى. ســـتحدث مفاجأة
مـــن مفاجـــآت الويســـترن عندمـــا
يغيـــر الهنـــود الحمـــر علـــى
المـــكان ويقتلـــون رجـــال
وجميع القانـــون  تنفيـــذ 
ليبقى المجرميـــن 
الحصان فوق  صاحبنا 
مقيـــد اليدين والحبل
أعلـــى مـــن  يتدلـــى 
الشجرة يقبض على

خناقه، وكلما 

إلى أشـــياء ال يفهمون لهـــا معنى بالطبع. هل
هذه هي وظيفة الفنان؟

لدينا أيضا قصة الباحث عن الذهب (ثيمة
الويســـترن) وهو رجل بدين معروفة في أفالم
متقدم في العمر ذو لحية كثة يشـــبه كثيرا في
شكله الشخصية الشهيرة التي قام بها وولتر
”كنوز سييرامادري“. وهو هيســـتون في فيلم
يبحـــث ويبحث عـــن الذهب في مـــكان ما عند
سفح الجبل. يصل الليل بالنهار بحثا. وعندما
يكشـــف الكنز له عن نفســـه أخيرا، يقف وراء
ظهره مباشرة الكاوبوي اللص شاهرا مسدسه
وال يتردد في استخدامه أيضا ليوقعه مصابا
إصابـــة يتصّور أنها قاتلة، داخل الحفرة التي

ينتشر فيها الذهب بين

تع
تو
لكن
شـ
هذ
من
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تلو
هــ
مش
مــ
في
لنا
مح
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جمعت النجمة البوليوودية ريشـــا تشـــادا األموال ملســـاعدة املتضررين مـــن الفيضانات التي 

اجتاحت محافظة كيراال الهندية، وإعادة بناء قريتها األصلية التي دمرت.
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} برلني – دواء يســـكن اآلالم الشـــديدة، ولكن 
تعاطيـــه ال يؤدي لإلدمان، هذا هو الهدف الذي 
يبدو أن باحثني مـــن الواليات املتحدة اقتربوا 
خطوة مـــن حتقيقـــه، حيث جربوا مـــادة على 
احليوانات وجدوا أن لها تأثير املورفني ولكنها 
ال جتعل متعاطيها مدمنا عليها، وذلك حسبما 

أظهرت التجارب حتى اآلن.
وقال الباحثون في دراســـتهم، التي نشروا 
نتائجها في مجلة ”ســـاينس ترانسليشـــونال 
ميديســـني“، إن هذه املادة الفعالة رمبا تصلح 

أيضا لعالج اإلدمان الفعلي ملسكنات األلم.
وقـــال مانفريد مايســـنر، رئيس قســـم طب 
اآلالم فـــي مستشـــفى يينا اجلامعـــي األملاني، 
معلقا على نتائج الدراسة ”لو كان هناك مخدر 
ليـــس له إال اآلثـــار اإليجابية أو على األقل يقي 
متعاطيـــه من جـــزء كبير من اآلثـــار اجلانبية، 

فسيكون ذلك بالطبع جناحا عظيما“.
غيـــر أن مايســـنر، الـــذي لـــم يشـــارك في 
الدراســـة، أكد أن نحو ربـــع املرضى املصابني 
بآالم مزمنة غير ســـرطانية فقط يستفيدون من 

عالج أفيوني.
وأضـــاف مايســـنر أن الكثير مـــن املرضى 
املصابني بـــآالم مزمنة بحاجـــة لتركيبة جتمع 
بـــني طرق مختلفة، أي ما يعرف بالعالج متعدد 
الوســـائط، وهو عالج يراعي األسباب متعددة 

الطبقات لإلصابة باأللم“.
تعـــد األفيونيـــات مـــن أقـــوى املســـكنات 

واملخِدرات فعالية.
حتتـــوي األفيونيـــات وأشـــباه األفيونيات 
على مادة األفيون أو املواد املشتقة منها والتي 

تستخرج من نبات اخلشخاش.
ويضم تعبير األفيونيات األكثر شموال مواد 

لها تأثير شبيه بتأثير املورفني.
تلتصق هذه املواد في جســـم اإلنســـان مبا 

يعرف مبستقبالت مشتقات املورفني.
من بني هذه املستقبالت ما يعرف مبستقبل 
(أم.أو.بي) تســـتهدف الكثير من املواد الفعالة 
املســـكنة لأللـــم مثل مـــادة فينتانيـــل أو مادة 
أوكســـيكودون هذا املســـتقبل الذي لـــه تأثير 

شديد الفّعالية على تسكني األلم.

ولكـــن املشـــكلة هـــي أن عـــالج اآلالم بهذه 
املسكنات يجلب معه الكثير من اآلثار اجلانبية، 
مثل شـــلل اجلهاز التنفســـي واضطرابات في 
القلـــب والـــدورة الدمويـــة والتعـــود واحلكة، 
باإلضافـــة إلى أن العالج غير املتخصص بهذه 

املستحضرات يجعل املريض يدمنها.
ولكن هناك مســـتقبل آخر لـــه عند التفعيل 
تأثير مضاد لهـــذه اآلثار غيـــر املرغوبة يطلق 

عليه مستقبل ”أن.أو.بي“.

بحث العلماء، حتت إشـــراف هوبينغ دينغ 
من كلية طب ووك فورســـت مبدينة وينســـتون 
ســـالم األميركيـــة، عن مـــادة فعالة تســـتهدف 
املســـتقبلني في وقت واحد وذلك بهدف تطوير 
مســـتحضر فعال وفي الوقت ذاتـــه قليل اآلثار 
اجلانبية، ووجدوا ضالتهم املنشـــودة في مادة 
أيه.تـــي 121- واختبروهـــا فـــي البداية خالل 
جتـــارب علـــى احليوانات ثم على قـــردة املكاك 
الريسوسي وأوضح ماي شوان كو املشارك في 
الدراســـة من نفس اجلامعـــة األميركية ”برهنا 
خالل الدراســـة أن هذه املـــادة آمنة وال تصيب 

باإلدمان، ومع ذلك فعالة في تسكني األلم.
ووجد الباحثـــون أن هذه املادة الفعالة لها 
نفس تأثيـــر املورفني، عندما تعطى بجرعة أقل 

مئة مرة منه.
ولم تظهر خـــالل التجارب على احليوانات 

بعض اآلثار اجلانبية املعروفة عن األفيون.
كمـــا أن خطر اإلدمان على هـــذه املادة كان 
ضئيال على ما يبدو. واختبر الباحثون إضافة 
إلى ذلك، ما إذا كانت القردة تلجأ لتعاطي هذه 
املـــادة بإفـــراط عندما تتاح لهـــا الفرصة لذلك. 
ولكنها لم تفعل. كما وجد الباحثون أن ســـرعة 
التعود املعروفة بالنســـبة إلى عقاقير أخرى لم 

حتدث مع هذه املادة. وهناك تأثير إيجابي آخر 
ملـــادة أيه.تـــي 121-  حيث إنها حتـــد من تأثير 
مادة أوكســـيكودون املخـــدرة، وبذلك فإن هذه 
املادة الفعالة رمبـــا كانت صاحلة أيضا لعالج 

اإلدمان على املسكنات.
وألن هنـــاك أوجـــه تشـــابه وثيق نســـبيا 
بني اإلنســـان وقـــردة املكاك الريسوســـي، فإن 
الباحثني يعتقدون بأن لهـــذه املادة تأثير جيد 

نسبيا لدى اإلنسان أيضا.
وهـــذا هو ما ينتظـــر أن تظهـــره التجارب 

امليدانية على مادة أيه.تي 121-
وأوضح الطبيب مايســـنر، املتخصص في 
عـــالج اآلالم وأحـــد املتحدثني باســـم اجلمعية 
األملانية ألطباء التخديـــر والعناية املركزةـ أنه 
مت بالفعل جتريب مواد فعالة تعتمد على نفس 
املبدأ ولكن لم يتم ترخيص أي منها حتى اآلن.

وأشار مايسنر إلى أن الوضع في الواليات 
املتحدة يختلف بشـــكل جوهري عنه في أملانيا، 
حيث ينتشـــر في أميركا منذ ســـنوات ما ميكن 
تســـميته بوباء األفيون الـــذي أصاب أعدادا ال 
حصر لها مـــن األميركيني باإلدمان وأدى لوفاة 

عشرات اآلالف بسبب تعاطي جرعة زائدة.
أن  وأكـــدت مجلـــة ”ســـاينتفك أميـــركان“ 
الواليات املتحـــدة تقع حتت وطأة أزمة صحية 
عامـــة غير مســـبوقة، فبني عامـــي 1999 و2014 
تضاعفت مبيعات العقاقير األفيونية املصروفة 
بوصفة طبية بأربعة أضعاف تقريبا. وفي عام 
2012 وحـــده، كتـــب األطبـــاء 259 مليون وصفة 
طبيـــة حتتوي علـــى عقاقير أفيونيـــة، وهو ما 
يكفي إلعطاء كل شخص بالغ في البالد زجاجة 
من أقراص األدوية األفيونية. وفي العام 2015، 
تخطت أعـــداد الوفيات الناجتة عـــن العقاقير 
األفيونية نصـــف إجمالي الوفيات الناجتة عن 
تناُول جرعة زائدة مـــن املخدرات في الواليات 
املتحدة؛ ســـواء كانت أدوية مســـكنة لأللم مثل 
مـــواد  أو  و“الفيكوديـــن“،  ”األوكســـيكونتني“ 

مخدرة مثل ”األفيون“ و“الهيروين“.
يشـــكل اإلدمـــان قطًعا جـــزًءا من املشـــكلة، 
ولكـــن اخلبراء يتفقـــون اآلن على أن الســـبب 
احلقيقي وراء انتشـــار تعاطي املواد األفيونية 
هو األلم املزمن. ووفقا لدراســـة نشـــرها معهد 
الطب عام 2011، تشـــير التقديـــرات إلى أن 100 
مليون أميركي يعانون آالًما مستمرة أو مزمنة، 
ويعتمـــد الكثيـــر منهم علـــى املـــواد األفيونية 

ليستطيعوا مواصلة احلركة فحسب.

ن األلم دون مخاطر 
ّ

أفيون جديد يسك

اآلثار الجانبية
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ــــــة اآلن، لتخفيف حدة  ــــــم فعالية، إلى غاي يوصــــــف األفيون باعتباره أقوى مســــــكنات األل
األوجاع الشــــــديدة التي تعجز أمامها جل األدوية والعقاقير. ورغم جناعة هذا املســــــكن، 
ــــــص أو التوقف عن  يخشــــــى الكثير من األطباء من إدمــــــان املرضى عليه وصعوبة التخل

تعاطيه، متى تطلب األمر ذلك.

 [ الدواء يقي متعاطيه من اإلدمان عليه

األفيونيات تعد من أقوى المسكنات والمخِدرات فعالية

قال البروفيســـور مارتن شبيتســـر إن تغير حجم الحدقة يعد أمرا طبيعيا؛ حيث تتســـع الحدقة في الظالم من أجل الرؤية بشـــكل 

أفضل، في حني تضيق عند التعرض للضوء الساطع.

} بوســطن (الواليات املتحــدة) – تشير دراسة 
جديـــدة إلى أن اتباع نظام غذائي ذي نســـبة 
عاليـــة أو منخفضـــة من النشـــويات قد يزيد 
من خطر الوفاة. ويقول الباحثون إن نســـبة 
النشـــويات األقـــل مـــن 40 باملئـــة أو الزائدة 
عـــن 70 باملئـــة ترتبط بارتفاع نســـبة حدوث 
الوفيات، بينما يؤدي تناول الطعام باعتدال 

إلى حياة أكثر صحة.
وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر 
حدوث الوفاة املبكرة لوحظ حني كانت نسبة 
الكربوهيـــدرات تتراوح بني 50 و55 باملئة من 

إجمالي النظام الغذائي املعتمد.
وبحسب الباحثني في مستشفى بريغهام 
أنـــد ومين في بوســـطن األميركيـــة، فإن فهم 
تأثير الكربوهيدرات يتســـم بالتناقض حتى 
وقـــت قريب، األمر الذي دفعهـــم إلى مراجعة 
الكثيـــر من الدراســـات األخرى التي تســـلط 
الضوء على آثار الكربوهيدرات. كما راجعوا 
نتائج جتارب تتناول طبيعة تغذية الشـــعب 
األميركي ُأجريت بني عامي 2012 و2017. ومن 
خالل ذلك فقد ســـلطوا الضوء على نحو 400 
ألف شخص وطبيعة سلوكهم الغذائي، وكان 
مـــن بينهم نحو 40 ألف شـــخص قـــد توفوا 

بالفعل.
وخلصت الدراســـة، التي نشـــرتها شبكة 
ســـي.أن.أن األميركية، إلى أن الكمية القليلة 
مـــن الكربوهيدرات ليســـت هي التـــي تقود 
إلى زيـــادة احتمالية الوفـــاة، وإمنا التغذية 

البديلـــة لها التي تقوم على زيادة اســـتهالك 
وعليه  احليوانيـــة.  والدهـــون  البروتينـــات 
فـــإن من يتنـــاول هـــذه الدهـــون عوضا عن 
الســـباغيتي واخلبز والبطاطـــا، فإنه يجعل 

حياته أقصر مبعدل أربعة أعوام.
وكان األشخاص الذين يتناولون وجبات 
اســـتبدالها  عبـــر  النشـــويات،  منخفضـــة 
بالبروتـــني من مصـــادر حيوانيـــة، مثل حلم 
البقـــر والدجاج واجلنب، أكثـــر عرضة خلطر 
الوفاة من أولئك الذين استهلكوا البروتني من 
مصادر نباتية، مثل اخلضروات والبقوليات 

واملكسرات.
لكن الدراســـة كشـــفت أيضـــَا أن التغذية 
منخفضة الدهـــون ميكن أن تكـــون إيجابية 
أيضـــًا. فمن يتنـــاول كمية أكثر مـــن الدهون 
والبروتينـــات النباتية مقارنـــة باحليوانية، 

فإنه ميكن أن يعيش لفترة أطول.
وجاء في ختام الدراسة ”توضح النتائج 
التـــي توصلنـــا إليهـــا أن هنـــاك عالقة بني 

متوسط العمر وتناول الكربوهيدرات“.
وقالت الدكتورة ســـارا ســـايدليمان، وهي 
باحثـــة في طب القلـــب واألوعيـــة الدموية من 
مستشـــفى بريغهام للنساء في بوسطن ”علينا 
النظر بعنايـــة إلى املركبات الصحية في النظم 
الغذائيـــة التي توفر حماية للجســـم“. وحذرت 
مـــن مخاطـــر احلميـــة منخفضـــة النشـــويات 
كطريقة لفقدان الوزن، والتي تدفع متبعيها إلى 

التخلي عن اخلبز واملعكرونة والبطاطا.

} واشنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة أن 
العناية بصحة الفم لعالج أمراض اللثة تلعب 
دوًرا في احلد من االلتهاب والسموم في الدم، 
وحتســـن الوظيفة اإلدراكية لدى األشـــخاص 

الذين يعانون من تلّيف الكبد.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة فرجينيا 
كومونولث األميركية، ونشـــروا نتائجها، في 
العدد األخير مـــن دورية (أميريـــكان جورنال 
اوف فيزيولوجـــي غاستروينتيســـتينال أنـــد 

ليفر فيزيولوجي) العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن مضاعفات تليف 
الكبـــد تشـــمل االلتهابـــات في جميـــع أنحاء 
اجلســـم واعتـــالل الدمـــاغ الكبـــدي، وتراكم 
الســـموم في الدماغ الناجم عـــن مرض الكبد 
املتقـــدم، وينجـــم عنهـــا تغيـــرات فـــي املزاج 

وضعف الوظائف اإلدراكية.
أن  كشـــفت  ســـابقة  دراســـات  وكانـــت 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من تليـــف الكبد 
لديهم تغيرات فـــي األمعاء الدقيقة واجلراثيم 

اللعابيـــة، وهي البكتيريا التـــي تغذي القناة 
الهضميـــة والفم، والتي ميكـــن أن تؤدي إلى 
أمراض اللثة وزيـــادة خطر حدوث مضاعفات 

متعلقة بتليف الكبد.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون مجموعتني مـــن املتطوعني الذين 
يعانون من تليف الكبد والتهاب اللثة املعتدل.
وتلقـــت املجموعة األولـــى العناية الكافية 
للحد من التهابـــات اللثة، مبا في ذلك تنظيف 
األسنان وإزالة ســـموم البكتيريا من األسنان 
واللثة، فيما لم تتلـــق املجموعة األخرى نفس 

العناية.
وجمع فريق البحـــث عينات الدم واللعاب 
والبـــراز قبـــل وبعد 30 يوما مـــن العالج، كما 
أجريت للمشـــاركني اختبارات موحدة لقياس 

الوظيفة املعرفية قبل وبعد العالج.
ووجد الباحثـــون أن املجموعة التي تلقت 
العناية بصحة الفم لعالج أمراض اللثة، زادت 
لديها مستويات بكتيريا األمعاء النافعة التي 

ميكـــن أن تقلل االلتهاب، كما حتســـنت لديها 
الوظائف املعرفية، مقارنة باملجموعة األخرى.

مـــن ناحية أخرى، أظهـــرت املجموعة غير 
املعاجلـــة زيـــادة فـــي مســـتويات االلتهابات 
وســـموم الـــدم، مقارنـــة باملجموعـــة التي مت 

عالجها من أمراض اللثة.
وأشار الفريق إلى أن انخفاض مستويات 
االلتهاب في اجلسم قد يقلل من بعض أعراض 
اعتالل الدماغ الكبدي لدى األشـــخاص الذين 

يتلقون بالفعل العالجات املعتادة للكبد.
وأضافـــوا أن هـــذا االكتشـــاف مهم ألنه ال 
توجـــد عالجات أخرى معتمدة مـــن قبل هيئة 
الغذاء والدواء األميركية للتخفيف من مشاكل 

اإلدراك لدى املصابني بتليف الكبد.
وتعـــد أمـــراض اللثـــة، من أكثـــر أمراض 
الفم انتشـــاًرا، وتتمثل أعراضها في االحتقان 
واالنتفـــاخ ونزف الدم منها ألقل ســـبب، وفي 
مرحلـــة الحقـــة تتشـــكل اجليـــوب اللثوية ما 

يسبب رائحة الفم الكريهة.

النظام الغذائي عالي النشويات 

يهدد الحياة

ف الكبد
ّ
عالج أمراض اللثة يحد من أعراض تلي

النشويات الزائدة عن 70 بالمئة تزيد نسبة حدوث الوفاة

الحياة
صحة

} قــــال البروفيســــور هانز مارتــــن لورينتس 
إن احلركة مفيدة ملرضــــى الروماتيزم بخالف 
االعتقــــاد الشــــائع بضــــرورة الراحة وجتنب 
األنشــــطة احلركية وأوضح أن احلركة حتافظ 
على حركية املفاصل وتساهم بتخفيف اآلالم.

} كشـــف باحثون بجامعة توركو الفنلندية أن 
األشـــخاص الذين يتمتعون براحـــة البال في 
حالة اليقظة لديهم أحـــالم أكثر إيجابية أثناء 
النوم وقد ينعكس ذلك باإليجاب على صحتهم 

العقلية.

} أظهرت دراســـة عن تنـــاول املصابني بداء 
السكري لزيت السمك واألسبرين أن املكمالت 
الغذائيـــة من هـــذا الزيت ال متنـــع التعرض 
ألزمات قلبيـــة أو جلطات للمرة األولى بينما 

يفعل األسبرين ذلك.

} اكتشـــف علماء فرنســـيون أنه كلما كانت 
التجاعيـــد أكثـــر وأعمـــق زاد احتمال موت 
الشـــخص بأمراض القلب واألوعية الدموية 
وأن جتاعيـــد اجلبني ميكـــن أن تكون عالمة 

مميزة على تصلب الشرايني.

يجلـــب  باألفيـــون  اآلالم  عـــالج 

معـــه الكثير مـــن اآلثـــار الجانبية، 

التنفســـي  الجهـــاز  شـــلل  مثـــل 

واضطرابات في القلب 

◄



} لنــدن - تواجـــه مهنة الصحافـــة انتقادات 
لمحاكمة  الصحافيـــون  ويخضـــع  متزايـــدة، 
أخالقية بدعوى تلفيق األخبار، وفق فرضية ال 
دليـــل لها بأن الصحف الكبرى ومحطات البث 
العامة هي احتكار ليبرالي يعمل على اختالق 

”أخبار كاذبة“.
ال يملك الكثير مـــن الناس الذين يوجهون 
انتقادات إلـــى الصحافة، معرفـــة كافية بآلية 
العمـــل الصحافي، لكن اتهامات السياســـيين 
المتواترة الموجهة ضـــد الصحافة الرصينة 
المعاصرة، جعلتها تكتسب شعبية وتلقى أذنا 

صاغية من قبل شرائح واسعة من الجمهور.
ويرد ســـايمون كوبر فـــي تقرير لصحيفة 
الفاينينشال تايمز، على هذه االتهامات بشرح 
االختالفـــات في عمل الصحافة في الواقع بين 

األمس واليوم.
اإلعـــالم  ووســـائل  غوغـــل  عصـــر  ففـــي 
االجتماعيـــة أصبح اختالق قصة عن قصد أو 
دون قصد، سببا للتشهير واإلذالل والطرد من 

العمل، فسرعان ما يكتشف القراء األمر.
ومـــن الظلم عدم االعتـــراف بأن غوغل إلى 
جانـــب عدد من األشـــخاص من جيـــل األلفية 
الذيـــن يعملـــون بالمؤسســـات اإلعالمية في 
تدقيـــق الحقائق بأجور منخفضة، عملوا على 
تحســـين دقـــة الصحافة بشـــكل هائـــل، فعند 
إجـــراء بحث عن ســـيرة شـــخصية تاريخية، 
ســـتكون كمية األخطـــاء البلهـــاء مفاجئة في 

صحف الستينات من القرن الماضي.
قبل اإلنترنت كانت معظم وســـائل اإلعالم 
تركز جهدها لإلبالغ عن األحداث مثل ”حرائق 
الغابات قتلت 20 شـــخصا“، ”ارتفاع أســـعار 
الفائدة بـ1 في المئة“. لكن في الوقت الحاضر 
األخبار متاحة فورا علـــى اإلنترنت بالمجان. 
لذلـــك تحتاج الصحافة إلـــى إضافة التحليل. 
ولذلك ال تبدو مقولـــة ”أعطونا الحقائق فقط، 

وليس آراءكم“ مسألة صحيحة.
كما أن الحقائق ليست محايدة بالضرورة. 
هـــل ســـيكون الخبر الرئيســـي هـــو الهجوم 
اإلرهابـــي المفتـــرض علـــى وستمنســـتر، أم 
التقريـــر العلمي الذي يقـــول إن تلوث الهواء 

يقتل اآلالف من سكان لندن سنويا؟

يقـــول ســـتيفن بينكر، أســـتاذ علم النفس 
في جامعـــة هارفارد، ”األخبـــار غالبا ما تركز 
على األحداث (انهيار جســـر، أو كذبة من أحد 
السياسيين) على حساب االتجاهات المبهجة 
(مثل ارتفـــاع متوســـط العمـــر المتوقع على 

المدى الطويل)“.
ويضيف بينكر ”كان من الممكن أن يتصدر 
العنوان الرئيســـي: 137 ألف شـــخص خرجوا 
مـــن الفقر المدقـــع أمس، الصحـــف على مدار 

الـ25 عاما األخيرة“.
وغالبا ما يكون الصحافيون هدفا مباشرا 
للهجوم والتهمة الموجهة هي ”أقالم مأجورة“، 
حيـــث يعتقد الكثير من الناس أن الصحافيين 
تابعون ألصحاب المصالح الليبرالية القوية. 
ويشير كوبر إلى أن القراء غالبا ما يقولون أن 
شـــركة نيكاي، المالكة لـ“فاينانشيال تايمز“، 
تطلـــب منـــا (الصحافيين) معارضـــة ”خروج 

بريطانيا (البريكست)“.
ويؤكـــد، في الواقـــع جميـــع الصحافيين 
الذين صادفتهم في وســـائل اإلعالم الليبرالية 
تقريبا يؤمنـــون حقا بالمواضيـــع الليبرالية 

التي يكتبونها. 

ليســـوا  ليبراليون،  الصحافيين  ومعظـــم 
بســـبب ضغوط خارجية، ولكـــن ألن الصحافة 
الرصينـــة أصبحـــت مهنـــة تتطلب مســـتوى 
تعليميا عاليـــا، والحاصلون على درجة عالية 
من التعليم يغلب عليهم أن يكونوا ليبراليين، 
وهـــم غالبا مـــن الذيـــن يعارضـــون الرئيس 
األميركي دونالد ترامب و“خـــروج بريطانيا“ 
من االتحاد األوروبي، والشعبوية بشكل عام.

وتزيد نســـبة الصحافيين فـــي ”نيويورك 
ممن درســـوا في الجامعـــات العريقة،  تايمز“ 
على نسبة عدد الرؤساء التنفيذيين للشركات 
المدرجـــة فـــي قائمـــة ”فورتشـــن 500“ الذين 
درســـوا في هـــذه الجامعات، بحســـب ما ذكر 
جوناثان واي، من جامعة أركنســـاس، وكاجا 

بيرينا، من مجلة ”سيكولوجي توداي“. 
وأصبح انتقـــاد الصحافيين بالقول ”أنتم 
فاقدو الصلـــة بالناس العادييـــن“، غير دقيق 
وانتخاب  اليـــوم، إذ أن ”خـــروج بريطانيـــا“ 
ترامب صعقا وسائل اإلعالم وجعالها تحاول 
إعـــادة التواصـــل مـــع النـــاس العاديين. من 
هنا جـــاء النمط الصحافـــي األميركي الجديد 
”رحالت الســـفاري لترامب“ (زيـــارات إلى مدن 

الطبقـــة العاملـــة)، بينما قـــررت هيئة اإلذاعة 
البريطانية قبيل اســـتفتاء ”خروج بريطانيا“، 
تمويـــل 150 مراســـال محليـــا جديـــدا لتغطية 

الديمقراطية المحلية في أنحاء بريطانيا.
بالعـــودة إلـــى الـــوراء، عندمـــا كان هناك 
عـــدد أقل مـــن األصـــوات في وســـائل اإلعالم 
كان يمكـــن لبعض الصحافييـــن تغيير الرأي 
العام. فمنذ الثالثينات إلى خمســـينات القرن 
الماضي، كان عمود الشائعات لوالتر وينشل، 
والبث اإلذاعي يصالن إلى عشـــرات الماليين 
من األميركييـــن يوميا. وفي عـــام 1968 يمكن 
القول إن البث الذي قدمه المذيع التلفزيوني، 
والتر كرونكيت، ساعد في تحويل الرأي العام 

األميركي ضد حرب فيتنام.
لكن شبكة اإلنترنت شتتت وسائل اإلعالم، 
وكل صحافي بارز لديه جمهور ضئيل مقارنة 
بما كان عليه األمر سابقا. ويبدو غريبا هوس 
ترامب بأخبار محطة ”ســـي.أن.أن“، نظرا لقلة 

عدد األشخاص الذين يشاهدون هذه القناة.
المشاهدون والقراء لديهم بالفعل وجهات 
نظر عامة راسخة تشـــكلت من خالل مسارات 
حياتهم وســـنوات من تلقي المعلومات. لذلك 
فـــإن مقالة فردية مـــن الصعـــب أن تؤثر على 
نظرتهـــم. وحتى عندمـــا يؤثـــر الصحافيون 
في الـــرأي العام، فإن هذا غالبـــا ما يكون في 
اتجـــاه غير ليبرالي دون قصـــد. فحينما تدفع 
وســـائل اإلعالم الليبرالية أجندة ما (مثال أن 
تعتبر التغيـــر المناخي مشـــكلة)، فإن الكثير 
مـــن اليمينييـــن يميلون غريزيـــا إلى تصديق 
العكس. فإذا قررت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
غـــدا أن تغير المناخ مجـــرد خدعة، فإن كثيرا 
من أنصار ترامب سيصبحون على األرجح من 
الذين يعانقون األشجار حفاظا على سالمتها.

أحمد جمال

} القاهــرة - بـــدأت المؤسســـات الصحافية 
واإلعالمية في مصر العمل بقوانين الصحافة 
واإلعـــالم، بعـــد إقرارهـــا مـــن قبـــل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ما يؤسس لحقبة جديدة 
من العمل تحت مظلة تشريعات موحدة تسري 
على وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، وتؤدي 

إلى تغيير شامل في القيادات.
وتلغـــي القوانيـــن الجديدة، التي نشـــرت 
بالجريـــدة الرســـمية للدولـــة، يومي الســـبت 
واألحد، جميع التشـــريعات اإلعالمية السابقة 
التـــي تعمـــل بها المؤسســـات منـــذ 22 عاما، 
وتصبح وســـائل اإلعالم الخاصة والحكومية 
مضطرة لتسوية أوضاعها خالل تسعة أشهر، 
عقب إقـــرار الالئحة التنفيذية، ما يفتح الباب 
أمـــام إغالق العديد من المنصات التي تخالف 

القانون.
ومـــن المقرر أن يصـــدر الرئيس المصري 
قرارا بإعادة تشـــكيل الهيئات اإلعالمية، وهي 
المجلـــس األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــالم، والهيئة 

الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية لإلعالم.

وأنهـــى التصديـــق علـــى القوانيـــن جدال 
استمر حوالي عامين بين البرلمان والعاملين 
فـــي المجـــال الصحافـــي واإلعالمي، بســـبب 
الخالفـــات علـــى بعـــض المـــواد، وتحديـــدا 
المرتبطة بمســـتقبل المؤسســـات الصحافية 
القوميـــة، وفتحـــت مواد القانـــون الباب أمام 
إمكانيـــة دمـــج وإغـــالق بعضها، إلـــى جانب 

الحريات وتداول المعلومات.
ويـــرى صحافيون أن البرلمـــان الذي مرر 
القانـــون رفـــض اســـتبدال عقوبـــة الحبـــس 
بالغرامـــة، وأصّر علـــى أن يتضمـــن القانون 
استمرار الحبس االحتياطي في جرائم النشر، 

بعـــد أن ربطها بالجرائم المتعلقة بالتحريض 
علـــى العنـــف أو التمييز بيـــن المواطنين أو 
الطعن في أعراض األفـــراد، وهي مصطلحات 
مطاطة قد يجري استغاللها للتضييق عليهم.

وجعل القانون من النقابات المهنية طرفا 
أصيال في مســـألة الفصل التعســـفي، وحظر 
فصـــل الصحافـــي أو اإلعالمـــي إال بموافقـــة 

النقابة التي ينتمي إليها.
وشـــهدت أروقـــة المؤسســـات الصحافية 
نقاشـــات واســـعة بين العاملين فيها بشـــأن 
قدرة تلـــك القوانين على إصالح أحوالهم، في 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني 
منها، إلـــى الدرجة التي تقـــف فيها الصحف 
عاجـــزة عـــن اتخـــاذ قـــرار بزيادة أســـعارها 
لتواكـــب االرتفاعـــات في تكاليـــف صناعتها، 
خوفـــا من مقاطعة القـــراء لها، بعد أن وصلت 
نســـب توزيع 54 مطبوعة إلى 250 ألف نسخة 

في اليوم الواحد، وهي نسبة متدنية جدا.
ويتطلع الصحافي محمد توفيق، يعمل في 
مؤسســـة حكومية، إلى أن تحدث التشريعات 
الجديدة خرقا إيجابيا في الوضع القائم، على 
مستوى إفســـاح المجال نحو قدر معقول من 
الحرية يتيح للصحف ترميم ثقتها مع القراء، 
أو مـــن خالل اختيـــارات قيادات قـــادرة على 
التنـــوع واإلبداع وإنتاج صحافـــة قادرة على 
مخاطبـــة العقـــول التي تتعامل مع الوســـائل 
التكنولوجيـــة، وأضحت ليســـت بحاجة إلى 

تداول األخبار التقليدية.
لكـــن هنـــاك آخريـــن يـــرون أن اســـتمرار 
األوضـــاع كمـــا هي عليـــه اآلن أفضـــل طريقة 
لتحقيق نجاحات شـــخصية بالنســـبة إليهم، 
في ظل مبدأ االســـتعانة بأهل الثقة وممن لهم 
عالقات بأجهزة تشرف على اختيار القيادات، 
كما أن االتجاه نحو أساليب متطورة لن يكون 
في صالحهـــم، مع ضعف مســـتواهم المهني 
الذي يعـــوق تولي المناصب، إذا جرى تغليب 

معيار الكفاءة لمسايرة التطورات الحديثة.
وتعتقـــد قيـــادات في مؤسســـات إعالمية 
خاصـــة، أنه من مصلحتها بقـــاء الوضع على 
ما هو عليه، وســـط الفوضى من دون أن تكون 
هنـــاك آليات واضحـــة تجبرها علـــى االلتزام 

بالمواثيق المهنية. 

وقالـــت ليلى عبدالمجيد، أســـتاذة اإلعالم 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة، إن القوانيـــن 
الجديدة تعـــد عامال هاما فـــي تحديد المهام 
والمســـؤوليات وتدفـــع إلى محاولـــة تنظيم 
العمـــل اإلعالمـــي والصحافي، لكنها ليســـت 
كافيـــة إلصالح الوضع الراهن، مع عدم وجود 
رؤيـــة واضحة لكيفية اســـتعادة ثقـــة القراء 
والمشـــاهدين، وكيفيـــة جذب جهـــات جديدة 
للمنصات اإلعالمية لم تتعامل معها باألساس، 
وتكتفـــي فقط بمواقع التواصل، ما يعّد خطرا 
علـــى األمـــن القومي، بســـبب االعتمـــاد على 

مصادر معلومات غير مهنية.
وأضافت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
االرتكان إلى حجة التضييق الستمرار الوضع 
الراهـــن وعدم الذهاب باتجـــاه التطوير حجة 
غير مقنعـــة، ألن المهني القوي يســـتطيع أن 
يحقـــق أقصى اســـتفادة من المســـاحة التي 

يعمل خاللها، وإن كانت صغيرة، فالمسؤولية 
مشـــتركة بين العاملين فـــي المجال اإلعالمي 
لتطوير أنفســـهم ودراســـتهم للمشـــاكل التي 

يمرون بها بطريقة موضوعية.
ويرى متابعـــون، أن آلية اختيار القيادات 
الجديدة في المؤسســـات اإلعالمية الحكومية 
سوف تكشـــف مدى رغبة الحكومة السياسية 
فـــي انتشـــال اإلعـــالم مـــن كبوتـــه الحالية، 
واالعتماد على نفس األســـاليب القديمة يبدد 

أي مزايا قد يحملها القانون الجديد.
واستبعد يحيى قالش، نقيب الصحافيين 
الســـابق، حدوث تغيير جذري على مســـتوى 
إدارة المشـــهد اإلعالمي في البالد بشكل عام، 
ألن ذلك يرتبط أساســـا بااللتفاف على فلسفة 
الدســـتور المصري التي تهدف إلى تأســـيس 
الهيئات والمجالس لدعم اســـتقاللية اإلعالم، 
غيـــر أنهـــا تحولت إلـــى أداة في يد الســـلطة 

التنفيذية للتضييـــق على اإلعالم والصحافة. 
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، أن التغييرات 
المتوقعـــة قد تأتي بأشـــخاص يتبنون تنفيذ 
نفـــس الفلســـفة الحالية التي تكـــرس لوضع 
اإلعالم كأداة في يد النظام السياســـي، كما أن 
األوضاع الرقابية المتزايدة على المؤسســـات 
الصحافية تبرهن على أن التغيير المستقبلي 

محدود.
وأوضح أن اســـتمرار النقاشـــات بشـــأن 
تعديـــل بعـــض المـــواد المرتبطـــة بالحبس 
االحتياطي وحريـــة المعلومات ال بّد أن يكون 
حاضرا في األوســـاط المهنيـــة والنقابية، كي 
يكون هنـــاك حـــراك مهني يدفع نحـــو تغيير 
الوضع الراهن، ويســـاهم في تطبيق فلســـفة 
الدســـتور ومـــواده الحافلـــة بالحفـــاظ على 
الحريـــات العامـــة والشـــخصية، والتي تبدو 

بعيدة عن الواقع.

ميديا
[ ال رؤية واضحة لكيفية استعادة ثقة القراء والمشاهدين  [ مصطلحات مطاطة تقنن التضييق على حرية الصحافيين

مظلة تشريعات جديدة لإلعالم المصري ال تكفي النتشاله من أزماته

أنهى التصديق على قوانني الصحافة واإلعالم املصري جدال اســــــتمر حوالي عامني بني 
البرملان والعاملني في املجال الصحافي واإلعالمي، بســــــبب اخلالفات على بعض املواد، 
لكنه فتح نقاشا آخر حول قدرة تلك القوانني على إصالح أوضاع الصحافة وإنهاء أزمتها 

املالية املرتبطة بثقة القراء.

البرملـــان رفـــض اســـتبدال عقوبة 
الحبـــس بالغرامـــة، وأصـــر علـــى أن 
يتضمـــن القانون اســـتمرار الحبس 

االحتياطي في جرائم النشر

◄

الصحافـــة الرصينة مهنـــة تتطلب 
مستوى تعليميا عاليا، والحاصلون 
على درجـــة عالية من التعليم يغلب 

عليهم أن يكونوا ليبراليني

◄

خرج العشرات في مسيرة بشوارع يانجون كبرى مدن ميانمار السبت، مطالبين الحكومة بإطالق سراح صحافيين من رويترز 
يحاكمان بزعم الحصول على أســـرار رســـمية للدولة، كما طالب المحتجون بحرية الصحافة. وخرج المحتجون في مسيرة وهم 

يتشحون بالسواد ويحملون رايات وأعالما وبالونات عليها صور الصحافيين.

مشهد إعالمي متغير

اإلثنني 2018/09/03 - السنة 41 العدد 11097 18

”أن. محطـــة  إدارة  وصفـــت   - نيويــورك   {
بي.ســـي“ التلفزيونيـــة األميركيـــة االتهامات 
لها  التي وجهتها صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
بأنها حاولت طمس فضائح التحّرش الجنسي 

لهارفي واينستين، بأنها ”أكاذيب وقحة“.
وكانت الصحيفـــة نقلت الخميس عن ريك 
ماكهيو مدير اإلنتاج الســـابق في محطة ”أن.

بي.سي“ أن إدارتها رفضت ذهابه مع صحافي 
لمقابلـــة ســـيدة تتهـــّم المنتـــج الهوليوودي 

واينستين بالتحّرش.
وقـــال للصحيفـــة ”لقد أمرونـــي أال أذهب 

لمقابلة تلك السّيدة وأن أوقف القّصة“.
وأضـــاف أن األوامـــر صدرت ”مـــن أعلى 
المناصب في أن.بي.ســـي“. لكن نوا أوبنهايم 
رئيـــس مجلـــس المحّطـــة رّد فـــي تصريـــح 
للصحيفة نفســـها قائال إن وقـــف التقرير كان 
لعـــدم توّفر عناصـــر التحّقق مـــن المصداقية 

التي تّتبعها ”أن.بي.سي“.
ووصف متحدث باســـم الشـــبكة في بيان 
الجمعـــة، اتهامـــات المنتـــج الســـابق، بأنها 

”أكاذيب وقحة“.
وأّكـــدت ”أن.بي.ســـي“ أن التقريـــر لم يمّر 
لعدم توّفر أي ضحّية لواينســـتين كانت تقبل 

التعريف بشخصيتها أثناء إعداده.
واينســـتين  امـــرأة  مئـــة  نحـــو  وتتهـــم 
بانتهاكات جنســـية وقد وجهت إليه رســـميا 
تهمة االغتصاب واإلرغام على أفعال جنســـية 

في حق ثالث نساء. 
وقد دفـــع ببراءته مؤكـــدا أن كل العالقات 

التي أقامها كانت بالتراضي.
وأثارت قضّيتـــه موجة عالمية من التنديد 
بالتحـــّرش الجنســـي، ودفعـــت كثيرين حول 

العالم رجاال ونساء للبوح بما تعّرضوا له.
وكانت البدايـــة بتحقيق صحافي بجريدة 
”نيويـــورك تايمز“ روى أن هارفي واينســـتين 
مارس االعتداء الجنســـي على مدى العشرات 
من السنوات في هوليوود، وكان يهدد النساء 
اللواتـــي تحرش بهـــن بأنه ســـيدمر حياتهن 

المهنية إذا رفضن تصرفاته أو تحدثن عنها.
وتضمن التقرير شهادة عدد من الممثالت 
والعامـــالت في إنتاج األفـــالم اللواتي اتهمن 

المنتج باالعتداء الجنسي.

 {أن.بي.سي} تتهم 
نيويورك تايمز بالكذب

األخبار الكاذبة آفة كل العصور والتكنولوجيا وضعتها تحت املجهر

انتقاد الصحافة سمة العصر 

[ وسائل اإلعالم تحاول إعادة التواصل مع الناس العاديين بعد انتخاب ترامب والبريكست



} القاهــرة - أثارت صورة جديـــدة متداولة، 
للرئيس األســـبق حســـني مبارك الذي جتاوز 
90 عاما، اهتماما الفتا عبر منصات التواصل 

االجتماعي، إذ بدا في مالمح جديدة. 
وظهـــر الرئيـــس األســـبق، فـــي الصورة 
األحـــدث املتداولـــة، بجوار إحدى الســـيدات، 
على كرسي كبير مبالمح بدا عليها كبر السن، 
من تزايد الشـــيب في رأسه والتجاعيد، فضال 
عن زيادة الوزن، بشكل لم يظهر عليه من قبل. 
ومساء السبت، ظهرت هذه السيدة وتدعى 
هيلي السعدني، عبر حســـابها عبر ”تويتر“، 
لتؤكد صحة الصـــورة، وتقول إن رغبة مبارك 
كانت عدم النشـــر، مســـتدركة ”لكنني ســـرقت 

الصورة ومت تسريبها“. 
#ســـالمتك_يا_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 
الرئيـــس  مـــع  للتضامـــن  حســـني_مبارك 
األســـبق، والقى مشاركة واســـعة ال سيما من 
خليجيـــني يتحدثون عن فخرهم به ومبا قدمه 
للعرب، معلقـــني على هذه الصورة التي تظهر 

مبارك للمرة األولى هذا العام.
ووصفه معلق:

وكتب آخر: 

وشـــارك عالء النجـــل األكبر ملبـــارك، هذه 
الصورة عبر حســـابه الرســـمي تويتر، معربا 
عن استيائه من تناول صحافي لسعر الكرسي 

الذي كان يجلس عليه والده. 
وقال خالد منتصر في تغريدة:

وفي ســـياق آخر، نقلت صفحة "أنا آســـف 
يا ريس"، وهي إحدى أكبر الصفحات الداعمة 
للرئيـــس األســـبق عبـــر فيســـبوك"، تعليقات 

املستخدمني املتضامنني مع مبارك.
والعـــام املاضي ظهـــر مبارك فـــي صورة 
متداولـــة لم يتســـن التأكـــد منها يبـــدو فيها 
مبتســـما وبصحـــة تبدو جيدة بجـــوار جنله 

جمال.
وأطاحت ثورة شـــعبية في 25 يناير 2011، 
بنظام الرئيس األسبق، وأجبرته على التنحي 

في 11 فبراير من ذات العام. 
وعقب الثـــورة، ُوجهت العديـــد من التهم 
ملبـــارك ورموز نظامـــه من بينها ”االشـــتراك 
في قتل متظاهرين، والفســـاد“، ومتت تبرئته 

منها.
وأمضـــى مبـــارك جـــزءا قليال في ســـجن 
طـــرة، جنوبي العاصمـــة، فيما مكـــث غالبية 
الفترة املاضية مبستشـــفى املعادي العسكري 

بالقاهرة بسبب وضعه الصحي.
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@alarabonline
عدلت شـــركة أبل سياسة السماح بطرح التطبيقات الجديدة على متجرها اإللكتروني {آب ستور} لتعزيز حماية خصوصية 
مستخدميها، بما في ذلك التطبيقات التي تستخدم دون حاجة لالتصال باإلنترنت. ووسعت أبل نطاق قواعد اإلفصاح عن 

سياسة الخصوصية لتشمل كل تطبيقات {آب ستور}.

} الرياض - مشـــاهدات قياسية ملقطع فيديو 
قصير أظهر رجال يرتدي لباس اإلحرام ويقوم 
برمي اجلمرات خالل موسم احلج لهذا العام.

أعاد 100 ألف من مســـتخدمي فيسبوك أو 
أكثر نشر الفيديو حتت شعار ”الله أكبر“.

وقال صاحب الفيديو:

وأثـــار الفيديـــو موجة من اجلـــدل خاصة 
أنـــه لم يعرف من يقصـــد بـ”بندكت اخلامس“ 
ألن البابا الســـابق املستقيل اسمه بنديكتوس 
الســـادس عشـــر الذي تنحى عـــن منصبه عام 
2013، ألن البابـــا بندكت اخلامس قد توفي في 

القرن احلادي عشر امليالدي.
وكتب معلق مصري:

وأكـــد التحقق من هـــذه املعلومـــات زيف 
هـــذه املزاعم حيـــث أن ”التدقيق فـــي الفيديو 
بّني أن رامي اجلمرات ليس البابا بنديكتوس 
الســـادس عشـــر بل األمير خالد الفيصل أمير 

مكة.
يذكر أنه ال يوجد مقال حديث لوكالة أنباء 
أو موقع موثوق، يشير إلى اعتناق بنديكتوس 

السادس عشر اإلسالم“.
ويعـــود الفيديـــو األصلـــي حلســـاب على 
إنســـتغرام باســـم Al Saud وقد نشر الفيديو 
حتـــت عنوان ”األمير خالـــد الفيصل قبل قليل 

عند رمي اجلمرات“.
ودخلت حملة فتبينـــوا ملكافحة اخلرافات 
على اإلنترنت على اخلط وكتبت على حسابها 
علـــى فيســـبوك مبينـــة خطأ مزاعـــم صاحب 

الفيديو:

كما نشر حســـاب هيئة مكافحة اإلشاعات 
املوثق على تويتر تغريدة جاء فيها:

ومتأل هذه االفتـــراءات مواقـــع التواصل 
دون  االجتماعي، ويتناقلها ”اجلمهور املسلم“ 

التحقق والتثبت.
عـــدد  يقـــدر  الـــذي  فيســـبوك،  وتغـــزو 
مســـتخدميه في العالم العربـــي بحوالي 120 
مليـــون مســـتخدم، صفحـــات تنشـــر صورا، 
يستطيع أن يصنعها أغبى مبتدئ في برنامج 
”الفوتوشـــوب“، على غرار صورة سمكة برأس 
عصفـــور مكتوب عليها ”ســـبحان اللـــه“، أو 
صورة لفتاة مشـــوهة مكتوب عليها ”حتولت 
إلى قرد إلهانتهـــا للمصحف“، أو طفل نصفه 
إنسان ونصفه ســـمكة، وصورة جلمل ساجد 

بجانـــب صاحبـــه، وصـــورة ملمثلـــة األفـــالم 
اإلباحية ميا خليفة املقتبســـة من أحد أفالمها 
تلبـــس احلجـــاب مع عبـــارة ”أخـــت مصابة 

بالسرطان ادعوا لها“.
ومع كل صورة شجرة َمنَت بشكل مختلف 
أو أّثرت األحوال اجلّوية على تكوينها، ستجد 
عبارات مثل الشـــجرة الّســـاجدة وآية قرآنية 
واخلتام يكون عبارات على شـــاكلة ”ال تخرج 

قبل أن تقول سبحان الله!“.
وقد جتد صورة لشـــخص مشـــّوه تقشعّر 
لها األبـــدان وجتد عبارات مماثلـــة على غرار 
”ال تخرج قبـــل أن تقول احلمد للـــه“، وصورة 
ألذن طفل صغير تشـــّكل اسم ”الله“ مع عبارة 
”إن لم تشـــاركها مـــع اآلخرين فإن الشـــيطان 

قد منعك“.

وتعتبـــر هـــذه الطريقـــة إحدى الوســـائل 
الكثيـــرة املعتمـــدة، التي من خاللهـــا تتمكن 
الصفحـــات املزيفـــة مـــن حشـــد جيـــوش من 
”املتدينني“ و“البسطاء“، على مواقع التواصل 

االجتماعي. 
وينظر الكثير إلى هؤالء باعتبارهم حمقى 

يتهافتون وراء كل خبر ُينشر باسم الدين.
وال تقتصـــر عمليـــات التلفيـــق والتزوير 
علـــى تعديـــل الصـــور، إمنـــا تنطـــوي أيضا 
علـــى حتريف الوقائـــع عبر اســـتخدام صور 
أو فيديوهـــات قدميـــة، وربطهـــا بحـــدث آني 
أو وهمـــي إلكســـابه مصداقية أو اســـتخدام 
صـــورة وفيديوهات في غيـــر إطارها الزماني 
واملكاني، ما يســـهل ترويـــج األكاذيب وتزوير 

احلقائق.

ومن املنشـــورات أيضا تلـــك التي تخاطب 
الغريزة اجلنسية، وخاصة عندما تكون الفئة 
املســـتهدفة من الشـــباب ”املكبوتة جنسيا في 
املجتمع العربـــي“، وبالتالي فمن الطبيعي أن 
حتصد صـــورة لصدر فتاة مكتنـــز فوقه قطة 
مرفوقة بعبارة ”اكتب رقم 2 وستختفي القطة“ 

املاليني من التعليقات.
لكن بعض الصفحات على مواقع التواصل 
االجتماعـــي أصبحت منصـــة متقدمة حملاربة 
اخلرافـــات، ال ســـيما الدينيـــة، املنتشـــرة في 
العالـــم العربي كجزء من ثقافة شـــفهية تغّيب 
العقـــل. يذكر أنه وفق معاذ الظاهر، املشـــرف 
تصل اخلرافة إلى 99  على صفحة ”فتبينـــوا“ 
باملئة من مستخدمي اإلنترنت في املقابل جتد 

أن   احلقيقة وصلت إلى 1 باملئة فقط. 

فيديو ألمير منطقة مكة األمير خالد الفيصل يؤدي مناســــــك احلج، انتشر بتعليق آخر هو 
ــــــا الفاتيكان يعلن إســــــالمه ويرمي اجلمرات“ يلقى مشــــــاهدات قياســــــية دون تثبت من  ”باب
مســــــتخدمي الشــــــبكات االجتماعية، ما يؤكد أن اخلرافات، ال سيما الدينية، منتشرة في 

العالم العربي كجزء من ثقافة شفهية تغّيب العقل.

@AlKhaled1899
رجل التاريخ #حسني_مبارك.

في مقابل مناقشات بني من يرونها صورة 
صادمــــــة ملالمح كبر الســــــن، فــــــي مقابل 
ــــــى اعتبار أن  ــــــن يرونهــــــا طبيعية عل آخري
هذا عمره الطبيعي (جتاوز ٩٠ عاما) فلن 

يحارب الزمن، وفق قولهم.

ر

@elgendya100
مبارك فــــــي أحدث صــــــورة.. يجلس على 

كرسي ثمنه ٢٣ ألف جنيه.
م

@khaledmontaser 
ملحوظة طبية وليســــــت سياســــــية، أعتقد 
ــــــاك ارتخاء جفن بعد حقنة بوتوكس  أن هن
ــــــر عرض جانبي للبوتوكس  خطأ.. إنه أكب
يحدث في مصر وبنســــــبة كبيرة لألسف، 
٣ أشــــــهر ارتخاء جفــــــن ويصعب عالجه 
واســــــتعادة رفعه بسرعة، تخمني من واقع 

التخصص.

م
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العقل المغيب هو السبب

كيف حولت الخرافة أمير منطقة مكة إلى البابا بنديكتوس
[ الخرافات الدينية تنطلي على الجمهور المسلم على الشبكات االجتماعية

sinanantoon

عراقنا الذي في املظاهرات، 
فليتقّدس اسمك. ولتكن مشيئتك

#العراق.

nada9sa

كل من حاول تلطيف صورة الدين سارع 
املتشددون ملهاجمته وتكفيره! أعتقد 

أن من ضمن أسباب تنامي اإلحلاد هو 
تصميم املتشددين للمضي لقطع أي صلة 

ما بني اإلنسانية والعقالنية في الدين!

wiamwahhab 

عندما تباع األحذية خلف الزجاج 
في محالت مكيفة، بينما تباع الكتب 
على األرصفة، عندما تستبدل العقول 

باألرجل فعلى البشر السالم!

aliwahida 

القاعدة الذهبية في فن التواصل: أنت 
حّر بشكل تام في التعليق أو إبداء الراي 
ولست مجبرا على الرد على أحد، في نقل 

املعلومة أنت مجبر على جتنب الكذب 
واملبالغة.. احرص على األمانة.

magdaghonem 

التحرش أسبابه مركبة وأهمية كل منها 
يختلف من شريحة إلى أخرى ومن فرد 
إلى آخر، لكن السبب الرئيسي والغالب 
هو ثقافة مجتمع يحتقر املرأة وال ينظر 

إليها كإنسان مساو للرجل #مصر.

MmaQaret 

نادرون أولئك الذين ال يتاجرون
 بأخطر أسرار أصدقائهم 

عندما يعجزون عن إيجاد موضوع 
للمحادثة.

AlyaaGad 

يتم تسميم الشعب العراقي في البصرة 
بتلويث املياه. 

هذه احلرب البيولوجية من خلفها؟

ZaidHamdany 

النور موجود في داخلك، 
هو فقط يبحث عن فسحة متنحها له 

ليمأل العالم من حولك.

heekma 

عندما ُتقِلع عن إدمان شيء ما.. 
أول ما ستواجهه هو الّتفكير به 

في أوقات الفراغ.. فإن قتلت الفراغ 
انتصرت.

abuahmedalqarni 

بدأت األوراق غريبة وستعود غريبة، وقد 
حدث معي في أحد املقاهي، سلم أحد 

العابرين الظرفاء وقال: من ما زال يقرأ 
جرايد! (أراد أن يقول: من ما زال يقرأ 

الورق أيها السخيف؟).

AbdllahAlneaimi 

األذكياء ال يثقون في الوعاظ من سنوات 
طويلة.. 

متوسطو الذكاء اكتشفوا كذبهم مؤخرا.. 
األغبياء ال أمل فيهم، وبالتالي هم 

يستحقون ما يجري لهم!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Albasheershow  

برنامج البشير شو.

هاشتاغ اليوم

صورة لحسني مبارك تثير جدال واسعا

@No_Rumors
ــــــوان ”بابا  الرســــــالة املتداولة مؤخرا بعن
الفاتيكان بندكت اخلامس أعلن أســــــالمه 
رســــــميا وقام بفريضة احلــــــج هذا العام“ 
ــــــر صحيحة، والذي يظهــــــر في الفيديو  غي
هــــــو األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 

املكرمة.

ا

عمر أبواخلير
انشــــــروا هذا اخلبر الســــــار لكل مسلم في 
وطننا العربي وللجالية املسلمة وغير املسلمة 
ــــــكان بندكت  ــــــم… بابا الفاتي فــــــي أنحاء العال
اخلامس والذي خدم الكرســــــي البابوي في 
ــــــكان مــــــن ســــــنة ٢٠٠٥-٢٠١٣ قد أعلن  الفاتي
إســــــالمه رســــــميا وقد أعرب عن اشــــــتياقه 
وتوقــــــه ألداء فريضة احلج هــــــذا العام.. وقد 
قامــــــت احلكومة الســــــعودية بتلبية طلبه وأمت 
بحمد الله أداءه لفريضة احلج هذا الشــــــهر 
قبل أيام.. ها هو يرجم الشــــــيطان في منى. 
واحلمدلله على نعمة اإلســــــالم.. وعظمة هذا 
الدين دين التوحيد والســــــالم لكل شــــــعوب 

األرض.

ا

تبينوا ملكافحة اخلرافات
ــــــوا ملكافحة اخلرافــــــات على  ــــــة #فتبين حمل

اإلنترنت.
احلقيقة: بندكت اخلامس عشــــــر توفي 
ســــــنة ١٩٢٢. وبندكت الســــــادس عشــــــر لم 
ــــــو هو األمير  يســــــلم. الذي يظهر في الفيدي

خالد بن فيصل أمير منطقة مكة املكرمة.

ح

Ashraf Youssef
غالبا كان يقصد قداســــــة البابا بنديكتوس 
السادس عشــــــر.. ورمبا نشــــــأ اخللط عند 
ــــــب اخلبر من أن الشــــــخص في الفيديو  كات
يشــــــبه قداســــــة البابا بنديكتوس السادس 
عشــــــر منذ ســــــنوات. قبل أن يصل قداسته 
ــــــت جســــــده بالهزال  لســــــن متأخــــــرة أصاب
وحركته بالثقــــــل.. أطال الرب حياته وحفظه 

شفيعا حيا للكنيسة.
قــــــرار االنضمــــــام ألي دين هــــــو قرار 
شخصي لكل إنســــــان وله مطلق احلرية أن 

يتخذه في أي وقت.
والكنيسة الكاثوليكية لديها ما يكفي من 
الشــــــجاعة التي جتعلها ال تخفي خبر بهذا 
ــــــر غير صحيح. خالص  احلجم. ولكن اخلب

احملبة لكل البشر من كل األديان.

غ
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ابتكـــر الباحثون من معهد ويس، بجامعة هارفارد األميركية، روبوتا وأطلقوا عليه اســـم {روت}؛ 

لتعليم األطفال من جميع األعمار عملية البرمجة.

توجه قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، األحد، إلى مقاعد 

الدراسة  في اإلمارات إيذانا ببدء العام الدراسي 2019/2018. تحقيق

} بكيــن – يضحـــك األطفال فـــي دار حضانة 
في بكين لدى محاولتهـــم حل معضلة أطلقها 
”المـــدّرس“ الجديـــد الذي ال يعـــدو كونه رجال 
آليا صغيرا برأس دائري ووجه مزّود بشاشة 

تعمل باللمس.
الروبـــوت البالـــغ ارتفاعه 60 ســـنتيمترا 
هـــو المســـاعد التعليمـــي المســـتقل ”كيكو“ 
المســـتخدم في 600 دار حضانـــة في الصين. 
وهـــو قادر على ســـرد قصـــص ويعرض على 
األطفـــال تماريـــن لتشـــغيل المنطق.ويتنقـــل 
هـــذا الروبوت األبيض العريـــض غير المزّود 

بذراعين على عجالت صغيـــرة. كما أنه يضم 
االتجاهات،  لتحديـــد  يســـتخدمها  كاميـــرات 
كمـــا تتيح لألطفال تســـجيل مقاطع فيديو مع 

مدّرسهم اآللي.
وتخـــوض الروبوتات في الصين، مجاالت 
متنوعة، إذ إنهـــا تقّدم حصص تعليم وترافق 
المسنين في مهامهم اليومية حتى أنها تعطي 

معلومات قانونية.
ويحلـــم المطـــّورون فـــي شـــركة ”كيكو“ 
بتعميم استخدام هؤالء المساعدين التربويين 

على قاعات التدريس في البالد.

وفي دار ييســـويند للحضانة في ضاحية 
بكيـــن، يصغـــي األطفـــال إلى مدّرســـهم اآللي 
الصغيـــر وهو يقـــّص عليهم بصـــوت طفولي 

رواية عن أمير صغير تائه في الصحراء.
وتقضـــي مهمتهم بإعادة رســـم المســـار 
الذي اعتمـــده بطل القصـــة والمعروض على 
شاشـــة الروبوت باســـتخدام ُبسط موضوعة 
على األرض. ومع كل إجابة صحيحة، يتفاعل 
”كيكـــو“ بحماس مع تحريـــك عينيه وهما على 

شكل قلب أحمر.
وتوضـــح كانـــدي شـــونع المدربـــة على 
في المـــدارس أن ”التعليم  اســـتخدام ”كيكو“ 
اليـــوم لم يعد في اتجاه واحد مع مدّرس يقّدم 

حصته وتالمذة يتعّلمون“.
وتضيـــف المدّرســـة الســـابقة ”مـــع رأس 
وجســـم دائريين بالكامل، يتمتع هذا الروبوت 
بشكل ظريف حقا. عندما يراه األطفال يعمدون 

فورا إلى تبنيه عمليا“.
وبعيدا مـــن دور الحضانة الصينية، تأمل 
أيضا في  الشركة المصّنعة لروبوتات ”كيكو“ 
طرح منتجاتها للبيع في بلدان آسيوية أخرى.

وتســـتثمر بكيـــن حاليا مبالـــغ طائلة في 
مجال الـــذكاء االصطناعي في إطار برنامجها 
”صنع في الصيـــن 2025“ الرامـــي إلى تطوير 

صناعات التكنولوجيا الفائقة.
وتتصـــدر الصين قائمـــة البلـــدان األكثر 
اســـتخداما للروبوتـــات الصناعية في العالم، 
إذ إنها بحســـب االتحاد الدولـــي للروبوتات، 

تستعين بـ340 ألفا منها في مصانعها.
وبلغت قيمة الســـوق الصينية لروبوتات 
الخدمات (من التجهيـــزات الطبية إلى أجهزة 
ســـحب الغبار األوتوماتيكية)، بحسب شركة 
”ريسرتش تشاينا“ الصينية، 1.32 مليار دوالر 

العـــام الماضي. ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا 
المبلغ إلى 4.9 مليار دوالر بحلول 2022.

واســـتضافت بكين أخيرا مؤتمـــرا دوليا 
للروبوتـــات، بمشـــاركة جراحيـــن آلييـــن أو 
روبوتـــات قـــادرة علـــى لعـــب البادمنتون أو 

العزف على آلة الدرامز.
وقدمـــت شـــركة صينيـــة العـــام الماضي 
روبوتات شـــديدة الواقعية قـــادرة على تبادل 
أطراف الحديث وتشـــغيل آلة غســـل األطباق 
وإظهـــار تعابير وجه معقدة وحتى ممارســـة 

الجنس.
كمـــا أن الروبوت التثقيفـــي الصيني ”آي 
بال“ الذي كشـــف عنه هذا العـــام وهو مطور 
بتقنيات الذكاء االصطناعي ويشـــبه بشـــكله 

طفـــال في الخامســـة من العمـــر، يحذو 
الذي تبيعه  حذو الروبوت ”بيبـــر“ 

شركة ”ســـوفت بنك روبوتيكس“ 
اليابانية منذ 2015.

غير أن شي يي مديرة 
المدرسة التي تخضع 

الروبوتات فيها للتجربة، 
تعتبر أن حلول الروبوتات 

محل المدّرسين البشرّيين لن 
يحصل في وقت قريب.

 وهي تقول لرجال التعليم 
”يجب أن تكونوا قادرين 

على التفاعل وإضفاء لمسة 
بشرية والتواصل بلغة 
العين وتعابير الوجه. 

التربية هي كل ذلك معا“.
وتباع روبوتات ”كيكو“ 

بسعر يبلغ 10 آالف يوان 
(1465 دوالرا) أي ما يوازي 

تقريبـــا الراتب الشـــهري لمـــدّرس في مرحلة 
الحضانـــة. لكـــن لديها ميزات مهمة بحســـب 
شي بي التي تقول ”أكثر ما يعجبني لدى هذه 
الروبوتات هي أنها تتمتع باســـتقرار عاطفي 

أكثر من البشر“.
وســـاهم التطور الكبير في مجال المعّدات 
واألجهزة التقنيـــة التعليمية في إعادة النظر 
في بعـــض النظريات واألســـاليب القديمة في 
أنحاء العالـــم، وتنوعت الطرق التعليمية عبر 
الروبوتات حتى شـــملت كافة عناصر العملية 
التعليمـــة ابتدء من شـــكل المدرســـة ومرورا 
بالطالـــب والمواد الدراســـية وآليـــة عرضها 
وانتهـــاء بالمعلم الـــذي يعد مفتـــاح العملية 

التعليمية.
وتمكن االستفادة من علوم 
الروبوت في العملية التعليمية 
من خالل  توفير مجموعة 
من الروبوتات التعليمية 
الجاهزة للطلبة داخل 
فصولهم بحيث تمكنهم 
من التعامل معها بعدة 
طرق، أو توفير وتجهيز 
مختبرات للروبوت 
التعليمي داخل المدارس 
بحيث يتمكن الطلبة من 
تعّلم كيفية إنتاج 
روبوتات والمرور 
بالمراحل التعليمية 
المختلفة النتاج 
روبوتات قادرة على 
أداء مهام معينة ومن 
ثم محاولة برمجتها 

ألغراض علمية.

} أبوظبــي - بدأ طلبة الصفوف المختلفة في 
دولة اإلمارات، صباح األحد عامهم الدراســـي 
2018-2019، مـــع إطـــالق اإلدارات المدرســـية 
مبادرة ”مرحبا مدرســـتي“ الهادفة إلى توفير 
بيئـــة جاذبة ومشـــوقة للطلبـــة وتعزيز روح 
االنتماء والوالء للمدرسة وتنمية روح التفاعل 

اإليجابي بين الطلبة والمعلمين.
وأكـــدت فاطمة البســـتكي مديرة مدرســـة 
حمـــدان بـــن زايد فـــي أبوظبي أن المدرســـة 
اســـتقبلت 867 طالبـــا وطالبـــة انتظمـــوا في 
مقاعد الدراســـة في بيئة تعليمية ثالثية اللغة 
تطبقها المدرســـةـ مشـــيرة إلى أن الدراســـة 
بالمدرسة تعتمد على ثالث لغات هي العربية 

واإلنكليزية والصينية.
وقالت إن المدرســـة بدأت نشاطها بطابور 
الصباحية  الرياضيـــة  والتماريـــن  الصبـــاح 
واإلذاعة المدرســـية والقرآن الكريم من خالل 

لهيئة اجتمـــاع جميـــع الطلبـــة وأعضـــاء  ا
اإلدارية والتدريســـية في الســـاحة 
الرئيســـية لتحية العلـــم ثم بدأت 
بشـــكل  الدراســـية  الحصـــص 

اعتيادي.
وتم تنفيذ مبادرة الحكومة 
االتحاديـــة بتطبيق سياســـة 
العودة للمـــدارس في اليوم 
ســـمح  مـــا  وهـــو  األول، 
الموظفين  األمور  ألولياء 

أبنائهـــم  باصطحـــاب 
إلى المـــدارس ولمدة 3 

ساعات، بما يسهم في تعزيز 
ارتباط الطلبة بالمدارس والتأكيد على 

دور أولياء األمور كشـــركاء في تعزيز العملية 
التعليمية.

وقال ســـهيل محمد (ولـــي أمر) إنه حرص 
علـــى اصطحاب ابنه إلى المدرســـة في اليوم 
الدراسي األول، مشيرا إلى أن التعليم يحظى 
بدعـــم ال محدود في الدولـــة باعتباره الركيزة 
األساســـية لبناء اإلنســـان الذي يعد المحرك 
الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد 
أن نجـــاح العملية التعليمية يعتمد على ثالث 
ركائز أساسية هي الطلبة والمدارس وأولياء 

األمور.
وعملـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم ضمن 
اســـتعداداتها للعام الدراســـي، علـــى تطوير 
خبرات كوادرهـــا التربوية مـــن خالل تدريب 
تخصصـــي اســـتهدف 26 ألف معلـــم ومعلمة 
اســـتمر لمدة أســـبوع قبل بـــدء دوام الطلبة 
لرفدهـــم بكافة ما يحتاجونه من أدوات إلعداد 
البرامج الدراســـية الخاصة بالطلبة وتوزيع 

الحصص على المعلميـــن وفقا لما هو متبع.
كمـــا عملت على تهيئة المدارس قبل بدء العام 
الدراســـي عبر وضع خطة شـــاملة لتطويرها 
وصيانتهـــا وإحاللهـــا وانتهـــت مـــن إجراء 
صيانة شـــاملة استهدفت 23 مدرسة بالتعاون 

مع وزارة تطوير البنية التحتية.
وتـــم تطوير 35 مدرســـة يقل عمرها عن 15 
عامـــا بواقع 3 مدارس في أبوظبي و7 مدارس 
فـــي العيـــن و22 مدرســـة في دبـــي والمناطق 
الشـــمالية و3 ريـــاض في المناطق الشـــمالية 
بإجمالي 35 مدرسة، وذلك في إطار خلق بيئة 
تعليمية آمنة ومحفزة وجاذبة للطلبة، لتضاف 
تلك المدارس إلى 40 مدرسة أخرى، كان قد تم 
االنتهاء من تطويرها العام الدراسي الماضي 
من خـــالل خطـــة متكاملة ومتدرجـــة لتطوير 
المباني المدرسية على امتداد إمارات الدولة.

وتشـــمل خطـــة التطويـــر جميـــع عناصر 
المبنى من الناحيـــة المعمارية والميكانيكية 
والكهربائية والصحيـــة، مع مراعاة توجهات 
بتطبيق  الخاصـــة  االتحادية  الحكومـــة 
معاييـــر االســـتدامة والمبانـــي 

الخضراء.
الشـــيخة  وأكـــدت 
القاسمي  خالد  عائشـــة 
مديـــرة ســـجايا فتيـــات 
لمؤسسة  التابعة  الشارقة 
ربـــع قـــرن لصناعـــة القادة 
سياســـة  أن  والمبتكريـــن، 
العـــودة إلـــى المـــدارس التي 
االتحادية  الحكومـــة  أطلقتهـــا 
بمبـــادرة من البرنامـــج الوطني 
للســـعادة وجودة الحياة، تشـــكل 
خطوة متقّدمة في مسيرة دعم األسر 
للتغلب على تحديات بداية العام الدراسي من 
خالل توفير ســـاعات عمل مرنة في األســـبوع 

األول من العام الدراسي.
وقالت إن التهيئة للعودة للمدارس عملية 
يتشـــارك فيها األهل والمـــدارس والطلبة فال 
شك أن األهالي سيشعرون بالتوتر مع اقتراب 
الـــدوام المدرســـي نتيجة للتغييـــر في أنماط 
حياتهـــم وااللتـــزام بمواعيـــد ذهـــاب وعودة 
أبنائهم من وإلى المدرســـة، إلى جانب الجهد 
الذي ينتظرهم لالســـتيقاظ باكـــرًا وتحضير 
الطعـــام والمالبـــس وغيرها مـــن احتياجات 
األبنـــاء، لذا يجب علـــى األهالـــي أّال يظهروا 
ألبنائهم انعكاســـات هذا التغيير وأال يعّبروا 
عن اســـتيائهم منه ألنهم بذلك يســـاهمون عن 
غير قصد في رفـــع حدة توتر األبناء وخوفهم 

من العام الدراسي الجديد.

وشددت على أن المهمة الرئيسية تقع على 
عاتـــق المدارس وتتمثل في كيفية اســـتيعاب 
الطلبة في األيام األولى من الدوام المدرســـي، 
وهنـــا من المفيـــد أن تكون هـــذه األيام مليئة 
بالفرح والتفاعل اإليجابي بين الطلبة أنفسهم 
وبينهم وبين طاقم التعليم وإدارة المدرســـة، 
فاأليام األولى للطالب في مدرســـته ســـتحدد 
عالقته بها ومشـــاعره تجاهها وســـتؤثر على 

مستواه الدراسي وقدرته على التعلم.
وأضافـــت ”من المهـــم النظر إلى موســـم 
العـــودة إلـــى المـــدارس كجزء غيـــر منفصل 
عن موســـم الصيـــف واإلجـــازات، بمعنى أن 
ســـهولة العودة إلى المدرســـة ترتبط بشـــكل 
وثيق بما عايشه واختبره األطفال واليافعون 
مـــن تجارب خـــالل اإلجـــازة الصيفية وحجم 
الرعايـــة واالهتمـــام الـــذي أواله الوالدين في 
موسم الصيف ليستكمل أطفالهم رحلة التعلم 
واكتســـاب المهارات الحياتية التي تساعدهم 

على تخطي الصعوبات في المستقبل“.
وأوضحـــت القاســـمي قائلـــة ”علينـــا أن 
ننظر إلى التعليم كمســـار متواصل في حياة 
اليافعيـــن بحيث ال يقتصر على مراحل التعلم 
األكاديمي وال ينحصر في المدرســـة وأساليب 
التعليم الحديثـــة أصبحت أكثر مرونة بحيث 
تتنـــوع األنشـــطة التـــي تســـاعد الطلبة على 
اكتســـاب المعارف بأســـلوب ترفيهي وممتع، 
من هنا نعمل نحن في ســـجايا فتيات الشارقة 
علـــى إعداد برامج وأنشـــطة على مـــدار العام 
بهدف أن تبقى منتســـباتنا فـــي أجواء التعلم 
وفي ذهنية االستعداد الدائم الكتساب مهارات 

جديدة“.
ونّوهـــت أن االســـتعداد للعام الدراســـي 
ال يتـــم خـــالل أســـبوع خاصة في مـــا يتعلق 
باالستعداد الذهني والنفسي والعاطفي، وأن 
الســـياق العام للحياة اليومية خالل األشـــهر 
التي تسبق فتح المدارس أبوابها هو العامل 
الحاســـم في تســـهيل اندماج الطلبة مع نمط 
الحيـــاة المدرســـية وتبديد العقبـــات التي قد 

تعترض هذا النمط.
وأشـــارت إلى أن تعدد وسائط المعرفة مع 
تطور تكنولوجيا المعلومات يفرض مسارات 
جديـــدة لتطوير مهـــارات الطلبـــة خاصة في 
المراحل العمريـــة الدقيقة والمتمثلة في فترة 
المراهقة. معتبرة أن الجيل الجديد يتوقع من 
المدارس أن تراعي رغبته في التمّيز من خالل 
مســـاعدته على فهـــم متطلباته واستكشـــاف 
مهاراتـــه الكامنـــة والتغّلـــب علـــى مخاوفـــه 

االجتماعية التي تعوق نجاحه.
وقالت إن دور المدرسة في عصرنا الحديث 
أصبـــح يتعّدى التعليم البحت وتمكين الطلبة 
من المعارف والعلوم ليشـــمل بشـــكل رئيسي 
تطوير المواهب وبنـــاء القدرات وتعزيز روح 
القيـــادة والعمـــل الجماعـــي، وهـــي مهارات 
يحتاجها الجيل الجديد ليكون فاعًال ومتميزًا 

ليس فقط كطالب بل كإنسان.

ــــــة للعودة للمدارس عملية يتشــــــارك فيها األهل واملــــــدارس والطلبة، لذلك مت اعتماد  التهيئ
سياســــــة العــــــودة للمدارس في اإلمارات بالســــــماح ألولياء األمــــــور املوظفني باصطحاب 
أبنائهم إلى املدارس ملدة 3 ســــــاعات طيلة األســــــبوع األول، بعد تهيئة املدارس من خالل 

خطة شاملة لتطويرها وصيانتها الستقبال الطلبة.

االستقرار العاطفي أهم ما يميز روبوتات تعليم األطفال في الصني

{كيكو} يغري األطفال بالتعلم
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} أكـــدت مـفوضيـــة األمم المتحدة الســـامية 
لشـــؤون الالجئين أن أربعة ماليين طفل الجئ 
غيـــر منتظميـــن بالمـــدارس، وهو ما يشـــكل 
ارتفاعـــا قدره نصف مليـــون طفل الجئ خارج 

المدارس في عام واحد فقط.
وقالت المفوضية في تقرير حديث بعنوان 
”عكس المســـار: أزمـــة تعليـــم الالجئين“، إنه 
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات 
والمفوضية وشـــركاؤها، فإن تسجيل األطفال 
الالجئيـــن في المـــدارس ال يواكب الزيادة في 

أعدادهم.
وأشـــار التقرير إلى أن عـــدد الالجئين في 
العالم تخطـــى حاجز الـ25.4 مليون شـــخص 
بحلـــول نهاية عام 2017. ومن بين 19.9 مليون 
الجـــئ تحت والية المفوضية، يشـــكل األطفال 
أكثر مـــن 50 بالمئة منهم، بينهـــم 7.4 ماليين 

طفل في سن الدراسة.
وقال فيليبو غراندي، مفوض األمم المتحدة 
السامي لشؤون الالجئين إن ”التعليم وسيلة 
لمســـاعدة األطفال على التعافـــي، وهو أيضا 
المفتاح إلعادة بناء بلدانهم. من دون التعليم، 
فإن مســـتقبل هـــؤالء األطفـــال ومجتمعاتهم 

سوف يتعرض لضرر بالغ“.
وأضاف غراندي أن ”المدرســـة هي المكان 
األول الـــذي يجد فيه األطفال الالجئون بعضا 
من الحياة الطبيعية بعد أشهر أو حتى أعوام. 

واســـتنادا إلى األنماط الحالية، وما لم توظف 
استثمارات عاجلة، فسوف ينضم مئات اآلالف 
مـــن األطفال اآلخريـــن إلى هذه األرقـــام التي 

تبعث على االنزعاج“.
وكشف تقرير المفوضية أن 61 بالمئة فقط 
مـــن األطفال الالجئيـــن يلتحقـــون بالمدارس 
االبتدائية، مقارنة بـ92 فـــي المئة من األطفال 

على مستوى العالم.
ومـــع تقدم األطفـــال الالجئين فـــي العمر، 
بحسب التقرير، تزداد هذه الفجوة إذ ال يصل 
حوالـــي ثلثـــي األطفال الالجئيـــن الملتحقين 
بالمدارس االبتدائية إلى المدرســـة الثانوية، 
حيـــث يلتحـــق 23 بالمئـــة فقط مـــن األطفال 
الالجئين بالمـــدارس الثانويـــة، مقارنة بـ 84 

بالمئة من األطفال على مستوى العالم.
أما على مســـتوى التعليـــم العالي، يقول 
التقرير إن الفجوة تتسع أكثر. فعلى الصعيد 
العالمي، تبلغ نسبة االلتحاق بالتعليم العالي 

37 بالمئـــة، فـــي حيـــن أن 1 بالمئـــة فقط من 
الالجئيـــن لديهم نفس الفرصـــة، وهو رقم لم 

يتغير منذ ثالثة أعوام.
وســـلط التقرير الضوء علـــى التقدم الذي 
أحرزته األطـــراف الملتزمة بإعـــالن نيويورك 
بشـــأن الالجئين والمهاجرين في تسجيل 500 
ألف طفل إضافي من األطفال الالجئين في عام 
2017، ممن كانوا ســـابقا خارج المدرسة. وفي 
الوقت نفســـه، دعا التقرير إلى بذل المزيد من 
الجهود لضمان حصول جميع الالجئين على 

التعليم الجيد الذي يستحقونه.
وأشـــار إلى أن البلدان النامية تستضيف 
92 بالمئـــة مـــن الالجئيـــن في ســـن االلتحاق 
بالمـــدارس في العالم، وتحتاج إلى المزيد من 
الدعم المالي المســـتمر من المجتمع الدولي. 
ودعـــا إلى إقامة شـــراكات أقوى مـــع القطاع 
الخـــاص والمنظمـــات اإلنســـانية واإلنمائية 
والحكومات من أجل زيادة الحلول المستدامة 

لتعليم الالجئين.
ودعـــت إيتـــا شـــيهي مستشـــارة التعليم 
البلـــدان  الالجئيـــن  لشـــؤون  بمفوضيـــة 
المستضيفة إلى لتســـجيل األطفال الالجئين 
في النظم الوطنية، بمنهج دراســـي مناســـب، 
ليتمكنوا من اكتســـاب قـــدر كاف من المعرفة 
يمكنهـــم مـــن مواصلـــة مشـــوارهم التعليمي 

العالي.
وأوضحـــت قائلـــة ”إدمـــاج األطفـــال في 
المـــدارس المحلية يمثل أولوية في سياســـة 
التعليـــم فـــي المفوضية. فـــي الماضي كانت 
هنـــاك العديد من النمـــاذج التي تضمنت بناء 
مدارس منفصلة أو مدارس موازية تســـتخدم 

المنهج المنزلي“.
وأضافـــت ”لقد رأينـــا مرارا وتكـــرارا أن 
جودة هذه المدارس تضعـــف الدعم وبالتالي 
ال يحصل األطفال على الشهادات. وبعد قضاء 
ســـنوات عديدة في تلـــك المـــدارس الموازية 
يحصـــل األطفـــال على قـــدر ضئيل جـــدا من 

المعرفة ال يمكنهم من التقدم إلى األمام“.
وتابعـــت ”وعليـــه فنحـــن نثـــق فـــي دعم 
الحكومات بشأن إدماج الالجئين في المدارس 
االبتدائيـــة والمتوســـطة والثانويـــة المحلية 
للتأكـــد مـــن أن األطفال يدرســـون ضمن نظام 
تعليمي يتميز بالجودة ويمكنهم من الحصول 
على الشهادات الالزمة لالنتقال من مرحلة إلى 

أخرى“.

أكد مختصون أن زيت جوز الهند يحول دون فقدان البروتينات في فروة الرأس ويعمل على تحفيز نمو جذور الشـــعر، كما أنه يمتاز 
بقدرته على اختراق طبقة الكيراتني والتوغل داخل الشعر ليعتني به من الداخل. أسرة

سلمى جمال

} تزايدت زيجات العصمة النســـائية بصورة 
واضحـــة فـــي الفتـــرة األخيرة، وتنتشـــر في 
العائالت الثرية واألســـر الراقية، التي تخشى 
نســـاؤها، طمـــع األزواج فـــي ثرواتهـــن، كما 
تتضح هذه الظاهـــرة في المدن الكبرى بعيًدا 
عن األرياف، ألن ســـكان هذه المناطق الريفية 
مازالـــوا يحرصـــون علـــى أعرافهـــم القديمة 
ويعتـــزون بهـــا، فالرجـــل الريفـــي يأبى على 
كرامته أن تتحكم الزوجة في مصيره وأسرته، 

ويجد في ذلك إخالًال برجولته.
ويـــرى الدكتـــور ســـعيد المناوي أســـتاذ 
علـــم االجتماع في مصر أن الســـبب في تزايد 
هـــذه الظاهرة في اآلونة األخيـــرة، يرجع إلى 
تدهـــور الحالة االقتصادية ومعاناة الشـــباب 
مـــن البطالة، ما يضعف فرص الزواج، وتكون 
النتيجـــة أن تحاول الفتاة تأمين مســـتقبلها 

بطلب حيازة العصمة.

ومن جانبه يؤكد الدكتور طاهر الشـــافعي 
أســـتاذ الطب النفســـي بجامعة عين شـــمس 
”المرأة كائن ســـريع االنفعـــال والتأثر، وغالبا 
مـــا تتخـــذ قراراتها بناء على أســـاس عاطفي 
وجداني، يبتعد عـــن الحكمة والعقل، لذا فهي 
غير مؤهلة ألن تحوز هذا االمتياز الذي تتحكم 
بموجبه في كيان أسرة بأكملها، ومصير جيل 

من النشء“.
وقال موضحا ”أحياًنا يتوهم بعض اآلباء 
أن ذلك النمط من الزواج، يكســـب أسرته قدًرا 
من المثالية التي يشار إليها بالبنان، ويخفي 
عليهم فـــي هذا الوقت أن انقـــالب األدوار في 
المنزل يؤثر في األبناء، ويرســـب في نفوسهم 

شعورا بالنقص مقارنة بأقرانهم الذين يحيون 
فـــي جو أســـري طبيعـــي، فالكمـــال ال يضمن 
الســـعادة كما يظن البعض، ألنه عامل مهم في 
إحساسهم بالغربة عن مجتمعهم، وانفصالهم 
عن األنماط الســـائدة داخله، وهو ما يصيبهم 
باالكتئـــاب واإلحبـــاط، فـــي أول الفرص التي 

يصطدمون فيها بالواقع الخارجي“.
ويشـــرح الدكتور جالل الســـعيد بجامعة 
األزهر هذا االمتياز الشـــرعي فيقول ”ســـواء 
أكانـــت العصمة في يد الزوجـــة أم الزوج فال 
يجـــوز للمـــرأة أن تطلق نفســـها وإنما الحق 
ثابت للرجل، ”إنما الطالق لمن أخذ بالساق“، 
والجائز شـــرعا لصاحبة العصمـــة، أن تقول 
لزوجها طلقني فيطلقها، وإن رفض لها الحق 

أن ترفع األمر إلى القضاء“.
كمـــا أفاد أنه يجوز أن يمنح الزوج زوجته 
هذا االمتياز عند العقد، ويشـــترط أن يقول في 
هذه األثناء «أمرك بيدك»، على أن تردد  المرأة 
جتك نفســـي علـــى أن يكون أمـــري بيدي»  «زوَّ
فيقول الزوج ”قبلـــت“.. أو بعد انعقاد العقد، 
ولكنه ال يجوز أبًدا قبل ذلك، ألن الرجل يفوِّض 
امرأته في ما ال يملك فأعطاها حق الطالق قبل 

أن يثبت له شخصيا بموجب العقد.
وأضاف أن ثبوت هـــذا االمتياز للزوجة ال 
يســـلب الزوج حقه في الطالق، وإنما يظل في 
اســـتطاعته أن يطلقهـــا، وال يختلف شـــكل أو 
طبيعة عقـــد الزواج في هذه الحالة، عن مثيله 
العادي، ولكن يجـــب أن يبدي الرجل موافقته 
على منـــح الزوجة العصمة أمام الشـــاهدين، 
ويكتب على قسيمة الزواج هذا الشرط وكذلك 
يدون في ورقة خارجية تسجل رسميا وتحفظ 

في العقد.
ويقـــول الدكتـــور يحيـــى مندور أســـتاذ 
علـــم االجتماع في مصر ”أجاز الشـــرع تركيز 
العصمـــة في يـــد الزوجة ألنها أحـــد حقوقها 
اإلســـالمية الثابتة لها، والتي ال يستطيع أحد 
أن ينكرهـــا عليها، أو يصـــرح بعدم مالءمتها 
لتحمل تلك المســـؤولية، وإعطاء هذا االمتياز 
للزوجة، وال ينزع من الزوج حقه في تطليقها، 
وبذلـــك يظل الرجـــل محتفًظـــا بقوامته داخل 

األسرة“. وأضاف موضحا ”إن العصمة دائما 
فـــي يد المـــرأة، فالعقد ال ينعقـــد إال بإبدائها 
القبـــول لعرض الـــزواج، وإن رفضت ال توجد 
قـــوة على وجـــه األرض ترغمها على الرضوخ 
توتـــرت  إذا  الحـــال  وكذلـــك  واالستســـالم، 
العالقـــات الزوجيـــة بين الزوجيـــن، وأصرت 
المرأة علـــى الطالق، فإن الزوج يشـــعر بكره 
زوجته ونفوذها، فإما أن يزيل أسباب رفضها 
وانزعاجها أو يطلق ســـراحها بالمعروف وإال 
تحـــول الزواج من إطار للمـــودة والرحمة إلى 
اغتصاب يجرح كرامة الزوجة ويعكس ســـوء 

تقدير الزوج“.
كمـــا يؤكد مندور ”إن كان شـــرط العصمة 
فـــي العقد يراد به تدعيـــم حرية الزوجة ورفع 
منزلتها داخل أســـرتها، كان لذلك عظيم األثر 

في نفوس األبناء الذين ينشأون في جو عائلي 
مستقر، يالحظون من خالله االحترام المتبادل 
بيـــن األبويـــن، وإعـــالء مكانـــة األم والمـــرأة 
داخـــل األســـرة، ومـــن ثم يشـــب الطفـــل على 
قيم المســـاواة العادلة والتخلـــي على النمط 
الذكوري المتعصـــب فيطبق هذه المبادئ في 

حياته المستقبلية..“.
ويتابع ”أمـــا إذا كان طلب تركيز العصمة 
في يد الزوجة، يقصد به إهانة الزوج وتحقيق 
نزعات المرأة االســـتبدادية والتســـلطية فهو 
أمر مرفوض، ويســـهل على الرجل اكتشـــاف 
سالمة نية زوجة المستقبل من خالل مالحظة 

تصرفاتها المعتادة“.
وبيـــن محمـــد عطيـــة أســـتاذ الشـــريعة 
اإلسالمية، أن شـــريعة اإلسالم أعطت للزوجة 

الحق في إنهـــاء حياتها الزوجيـــة عن طريق 
«الخلع»، وهو ما يعـــادل الطالق لدى الرجال، 
وهنا يشـــترط أن يتضمن عقد الزواج ما يفيد 
تركيـــز العصمة في يـــد الزوجـــة.. وقد أقرت 
الســـنة والقـــرآن واإلجماع ثبوت هـــذا الحق 
للمرأة وال يجوز للرجـــل أن يجبر امرأته على 
طلـــب «الخلـــع» باإلســـاءة واإلهانـــة المهدرة 
لكرامتهـــا، وإذا حـــدث ذلك فـــإن الخلع باطل، 
ومرفـــوض أن تتالعـــب الزوجة بهـــذا الحق، 
فتعرض أســـرتها للهالك وفقدان االســـتقرار؛ 
والفقهـــاء أجمعـــوا علـــى أن الخلـــع تطليقة 
رجعيـــة، يحـــل فيها للـــزوج رد زوجتـــه بعقد 
وقبول جديدين باســـتثناء مذهب اإلمام أحمد 
بـــن حنبل، الـــذي رأى فيه فســـًخا للزواج أي 

فراق بغير طالق.

ــــــة أن تكون العصمة في يد الزوج وبالتالي يكون  املتعــــــارف عليه في مختلف الدول العربي
الطــــــالق حقــــــا من حقوقه، إال أنه في بعــــــض األحيان ونتيجة للكثير مــــــن العوامل املادية 
واملعنوية تشــــــترط الزوجة أن تكون العصمة في يدها مما يخّول لها تطليق نفسها وتكون 
صيغة طالق املرأِة لنفســــــها من زوجها بلفظ ”طلقت نفســــــي منك“، أو ”أنا طالق منك“، وال 

تقول له «أنت طالق».

[ فتيات يحاولن تأمين مستقبلهن بطلب حيازة العصمة  [ امتياز للزوجة ال ينزع من الزوج حقه في تطليقها
أسر ثرية تشترط العصمة في يد الزوجة

العصمة لمن

مستقبل مجهول
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أربعة ماليني طفل الجئ محرومون من التعليم
التعليم وسيلة لمساعدة األطفال 
على التعافـــي، ومـــن دون التعليم، 
ومجتمعاتهـــم  مســـتقبلهم  فـــإن 

سوف يتعرضان للضرر

 ◄

} أزاحت الناشطة منى حيدر سورية األصل، 
أميركية الجنسية الستار عن هويتها العربية 

األصيلة، وقدمت نفسها كمغنية راب تنشر 
ثقافة تقبل المرأة المحجبة، وتقبل العرب 

في بالد الغرب بشكل عام. وتنشر القوة بين 
النساء للفخر بأنفسهن، وأنهن فاعالت في 
محيطهن، وتدافع حيدر بأغانيها الخارجة 

عن النمطية المعهودة في الغناء لوصف 
حالة الحب والولع بالحبيب، أو وصف 

الحالة النفسية المتعبة من البعد والهجران، 
تتخطى هذا كله لتقديم رسائل قوية وموجزة 

ومؤثرة في مجتمعها الجديد، لعدم اتهام 
العرب بالبربرية وتهميش عقولهم في 

المجتمعات الغربية التي أصبحوا جزءا 
منها بفعل تغير خارطة العالم اتساقا مع 

المشهد السياسي المحتقن.
وكانت أغنيتها األولى ”حجابي“ التي 

قامت بغنائها أثناء حملها أشبه بحجر 
صغير ألقته في بركة راكدة منذ أحداث 11 

سبتمبر التي غيرت النظرة األميركية للعرب، 
وبعيدا عن النظرة النمطية لإلسالم التي 
رسخت في أذهان البعض. وتعد أغنيتها 
األولى ”حجابي“ احتفاء بنساء مسلمات 

متزامنا مع يوم المرأة المسلمة، وتحقيقا 
لرغبة فتيات ال يروقهن في بالد اللجوء 

السياسي والمنافي، التباكي على األوطان 
المدمرة تحت وطأة وويالت الحروب.
ومنذ انتشار الفيديو على مواقع 
التواصل االجتماعي وهي تغني على 

موسيقى الراب مرتدية حجابها وفي الفترة 
األخيرة من حملها، محاطة بنساء محجبات، 

حصد الفيديو تأييدا واسعا بين الشباب 
بينما انتقده آخرون، متسائلين: هل من 

الممكن أن يجتمع الحجاب وموسيقى الراب؟
hijabiX-# وأطلق بعض الشباب هاشتاغ
mona لدعم الناشطة والتحدث عن أغنيتها 

بكل فخر، فيما كان االنتقاد لما اعتبره 
البعض مخالفا للعادات والتقاليد اإلسالمية.

وفي لقائها مع (بي.بي.سي)، قالت حيدر ”أنا 

مهتمة فقط بخلق عالم طيب ومحب وهذا هو 
هدفي في كل األعمال التي أقوم بها“.

تعد أغانيها صدامية مع واقع يتوارى 
خلف جمل معلبة عن حرية اإلنسان وحرية 
العقيدة والعبادة والمعتقدات إال أنه خلف 

الكواليس وبعيدا عن الكاميرات يمارس 
أسلوبه القمعي بكل أريحية مبررا لنفسه كل 
أفعاله. وتباينت ردود األفعال، حيث وصفت 

إحداهن األغنية بأنها تشعرها ”بالكرم 
والقوة والحب“، في حين استاء آخر من 
”أن الفيديو مزعج للغاية وخاطئ على كل 

المستويات… الحجاب ليس فقط قطعة من 
القماش على رؤوسنا. كل عمل نقوم به يجب 

أن يجسد الحجاب والتقوى“.
وحيدر التي أسست مع زوجها 

سباستيان روبينز األميركي المسلم 
مبادرة ”تحدث إلى مسلم“ في كامبريدج 

ماساتشوستس لمحاربة ما يعرف 
باإلسالموفوبيا، تسعى إلى تفكيك الهياكل 

المجتمعية القمعية الجامدة التي تضع 
معايير للجمال من وجهة نظر مجحفة.

وجاءت أغنيتها كلب (dog) صفعة قاسية 
لتعري فيها النظرة الشبقية المائعة لبعض 
الرجال وخطابهم الجنسي الفج عن المرأة 

التي يرونها جسدا فحسب، وتصنيفات 
بعض العقول المريضة للنساء على خلفية 

الجسد والمظهر دون األخذ في االعتبار 
كونها إنسان، كائن مجرد له ما له من 

الحقوق وعليه ما على اآلخر من الواجبات.
انتهت األغنية بتقديم آخر إحصائية 
تكشف عن تزايد ظاهرة التحرش، ليس 

في العالم العربي فقط بل في بالد الغرب 
المتشدق بالحرية وحق الجسد ضمن قائمة 
حقوق اإلنسان. تخطت حيدر المتمردة على 

النمطية، فكرة الغناء إلى تدشين مشروع 
حقوقي فلسفي قائم على تقديم رسائل أكثر 

اتساعا ورحابة من مجرد حديث خطابي 
جاف، أعتقد أن العرب في بالد الثلج في 

حاجة أكثر إلى هذه النماذج الفاعلة.
وأتمنى أن أجد أكثر من حيدر في بالدنا 
العربية يتبنين حقوق المرأة ويعبرن عنها، 
وينجحن في التأكيد على أن المرأة إنسان 

قبل أن تكون أنثى.

سيدة الحجاب تكشف عورات الرجال
رابعة الختام 
كاتبة مصرية
االخلختاتا ةة اا
ري ب

العصمة في يد الزوجة أحد حقوقها، 
والتي ال يســـتطيع أحـــد أن ينكرها 
عليهـــا، أو يصـــرح بعـــدم مالءمتها 

لتحمل تلك المسؤولية

 ◄



{كان اللقاء صعبا للغاية، وكنا مجبرين على اللعب بشـــكل مختلف بسبب اإلصابات التي يعاني 

منها الفريق. قدمنا مجهودا كبيرا ونفذ الجميع المطلوب منهم بشكل سليم}.

بيدرو إميانويل
املدير الفني للفريق لنادي التعاون السعودي

{أبـــارك للدحيل الفوز في مباراة الذهاب. النتيجـــة جيدة ويمكن أن نقلبها في مباراة اإلياب في 

طهران، خاصة وأننا سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا}.

برانكو إيفانكوفيتش
مدرب بيرسبوليس اإليراني رياضة
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قال محمد بن هـــزام الظاهري،  } أبوظبــي – 
األمـــني العـــام الحتاد الكـــرة اإلماراتـــي، إنه 
اطمـــأن علـــى حتضيرات املنتخـــب األول قبل 
املشـــاركة فـــي نهائيات كأس آســـيا 2019 في 

اإلمارات.
وأضاف الظاهري خـــالل اجتماع مجلس 
إدارة االحتـــاد والذي عقد في دبـــي، أنه تأكد 

من توفيـــر كل عوامل النجـــاح للفريق 
خـــالل املعســـكر اخلارجي الـــذي يبدأ 

األحد في مدينة جيرونا اإلســـبانية 
ضمـــن احملطة الثانيـــة من إعداد 

فـــي  للمشـــاركة  ”األبيـــض“ 
نهائيات كأس آسيا.

وأكـــد أن احتاد الكرة يدعم 
املنتخـــب بـــكل اإلمكانيات من 
أجل توفير إعداد يناسب طموح 

املنافسة.
وأشـــار إلـــى أن املجلـــس تابع 

حتضيرات منتخب الشباب حتت 19 سنة 
للمشـــاركة في نهائيات كأس آسيا في جاكرتا 
خالل الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم، حيث 
غادر األبيض الشـــاب الســـبت، إلـــى تايالند 
مـــن أجل املشـــاركة في البطولـــة الودية التي 
ســـتقام في بانكوك، وتشـــارك فيها إلى جانب 
”األبيض“، منتخبات تايالند واألردن والصني.
وأشـــار إلى أنه ســـتتم إقامة مراسم قرعة 
دور الــــ16 لـــكأس رئيـــس اإلمـــارات، وقرعة 
التصفيـــات التمهيدية لكأس رئيس اإلمارات، 

وقرعـــة دوري الدرجـــة األولـــى خـــالل احلفل 
الســـنوي الذي ســـيقام في جامعـــة اإلمارات، 

االثنني.
وفـــي الوقت الذي تســـتعد فيـــه اإلمارات 
الســـتضافة كأس األمم اآلســـيوية عـــام 2019 
تـــزداد املنافســـة علـــى التطوع فـــي األحداث 
الرياضيـــة، لكن في هذا اإلطـــار هناك العديد 
مـــن األســـئلة التي تطـــرح بينهـــا، ما 
هـــي املهـــارات الالزمة التـــي يجب أن 
يتســـلح بها أولئك الذين يرغبون في 
االنضمـــام إلى أكبر فريق رياضي 
يتم جتهيزه في تاريخ املنطقة؟

صحافية  تقاريـــر  وتشـــير 
إلى أنه خالل العام 1912 عقدت 
دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
في ســـتوكهولم بالســـويد، ومت 
اســـتخدام املتطوعـــني ألول مـــرة 
في حدث رياضي كبير، حيث شهدت 

مشاركة ستة متطوعني فقط.
ويبـــرز عبداللـــه البريكـــي مـــن أبوظبي، 
متمـــّرس فـــي مجـــال التطـــوع فـــي األحداث 
الرياضيـــة، وذلك منـــذ عام 2007، فقد شـــارك 
عبداللـــه متطوعـــا فـــي فعاليات كبـــرى مثل 
الفورمـــوال 1، وكأس العالـــم لألنديـــة، بعـــد 
انضمامـــه إلى برنامج تكاتـــف، وهو برنامج 
تطوعي فـــي اإلمـــارات يقدم للشـــباب فرصا 
واملناســـبات  الفعاليـــات  فـــي  للمســـاعدة 

االجتماعية.

} نيويــورك - أكد السويســـري روجيه فيدرر 
املصنـــف ثانيـــا عامليـــا مواصلـــة ثباتـــه على 
األراضـــي املفتوحـــة وحقـــق فوزا ســـهال في 
الدور الثالـــث لبطولة الواليـــات املتحدة، آخر 
البطوالت األربع الكبـــرى في كرة املضرب، في 
يوم شهد خروج الرابع عامليا ألكسندر زفيريف 
ومواطنتـــه أجنيليك كيربـــر حاملة لقب بطولة 

وميبلدون اإلنكليزية.
ومـــن جانبـــه واصـــل املصنـــف سادســـا 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش تقـــدمي أدائه 
الثابت في البطولة األميركية بعبور ســـهل إلى 

الدور الرابع.
وفـــاز فيـــدرر الباحث عـــن لقبه الــــ21 في 
البطوالت الكبرى والسادس في فالشينغ ميدوز 
التي توج بلقبهـــا خمس مرات متتالية (2004-

2008)، بسهولة على املصنف 30 األسترالي نيك 
كيريوس، 6-4 و6-1 و5-7.

وخاض فيدرر املباراة حتـــت أنظار أوالده 
األربعـــة في املدرجات واحتاج إلى ســـاعة و44 

دقيقة للتخلص من عقبة األسترالي املشاكس.
وقدم السويســـري الذي أمت في أغســـطس 
عامه الســـابع والثالثني، إحدى أبرز اللمحات 
فـــي البطولة، عندمـــا متكن من اللحـــاق بكرة 
صعبـــة لكيريـــوس، وردهـــا من خـــارج اخلط 

اجلانبي للملعب، إلى داخل ملعب األخير.
وعلـــق فيدرر علـــى ذلك بالقـــول ”بالتأكيد 

بعض احلظ وقدمني جيدتني“.
ويلتقي فيدرر في الدور املقبل األســـترالي 
جـــون ميلمان املصنف 55 عامليـــا، والفائز على 
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكني 4-6، 6-4، 
6-1 و6-3. وســـيكون السويســـري باحثـــا عن 

بلوغ ربع النهائي األميركي للمرة الـ13.
وواصـــل ديوكوفيتش عودتـــه الثابتة إلى 
املالعب، بتخطيه الفرنســـي ريشـــار غاســـكيه 
(مصنف 26) بســـهولة في الـــدور الثالث 2-6، 

6-3، و3-6.
وقال الصربي املتوج بلقب فالشينغ ميدوز 
عامي 2011 و2015 ”كانت هذه أفضل مباراة هذا 
األسبوع من دون شك، وإحدى أفضل مبارياتي 
في موســـم املالعـــب الصلبة بعـــد وميبلدون“ 
اإلنكليزيـــة املقامة على مالعب عشـــبية، والتي 

توج بلقبها في يوليو املاضي.
وأنقـــذ ديوكوفيتش خـــالل مباراته 

خمس فرص أتيحت لغاســـكيه لكسر 
إرساله، وسيلتقي في الدور املقبل 
البرتغالي جواو سوزا الذي تفوق 
على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 
 6-7  ،(4-7)  6-7  ،6-4  ،(5-7)  6-7

.(5-7)
وقـــال ديوكوفيتـــش ”كانـــت مباراة 

كبيـــرة مـــن البداية حتـــى النهاية (..) 
في املجموعة الثالثة رفع ريشار من 
مســـتواه“، متوقعا مبـــاراة صعبة 
ضد ســـوزا ”املقاتـــل (..) لن يقدم 
لك الفـــوز، عليك أن تســـتحقه في 

مواجهته“.
فيليـــب  األملانـــي  وأقصـــى 

ألكســـندر  مواطنـــه  كولشـــرايبر 
الثالث،  الدور  من  زفيريف 

 ،(7-1)  7-6 عليه  بتغلبه 
6-4، 6-1، و6-3. وكانت 
بني  مواجهـــة  املبـــاراة 

كولشـــرايبر  املخضرم  جيلني: 
البالـــغ مـــن العمـــر 34 عاما، والشـــاب 

زفيريـــف البالـــغ 21 عامـــا، والـــذي يعتبر من 
املواهب الصاعدة في كرة املضرب. 

وعلـــى الرغم من تتويجـــه بثالثة ألقاب في 
دورات املاســـترز لأللف نقطة، فـــإن زفيريف ال 
يزال يعاني ليثبت نفسه في البطوالت الكبرى، 
إذ اكتفـــى ببلوغ ربـــع النهائي مرة واحدة (في 
روالن غاروس الفرنســـية 2018)، والدور الرابع 

مرة واحدة (وميبلدون 2017).
ويلتقـــي كولشـــرايبر فـــي الـــدور الرابـــع 
الياباني كي نيشيكوري املصنف 21، والذي فاز 
على األرجنتيني دييغو شفارتسمان 4-6، 4-6، 

5-7، و1-6.

وفاز البلجيكي دافيد غوفان العاشـــر على 
األملاني يان-لينارد شتروف بنتيجة 4-6، 1-6، 

.(4-7) 6-7
ويلتقي غوفان في الـــدور الرابع الكرواتي 
مارين سيليتش املصنف سابعا، والذي خاض 
مبـــاراة ماراثونية ضد األســـترالي أليكس دي 
مينور تخلـــف فيها مبجموعتني لصفر، قبل أن 

يحسمها 6-4، 6-3، 3-6، 4-6، 5-7.
وقال ســـيليتش ”أليكس أظهر روحا قتالية 
مذهلة“، علما أن األسترالي الشاب أنقذ خمس 
فرص لســـيليتش للفـــوز باملباراة في الشـــوط 
الثامن من املجموعة اخلامسة، وفرصة إضافية 
في التاســـع، وأخرى في الشـــوط الثاني عشر 
األخيـــر، قبل أن يحقق الكرواتي البالغ 29 عاما 

الفوز.
ولدى الســـيدات، شـــهدت مباريـــات الدور 
الثالـــث الســـبت خـــروج ثالث مـــن املصنفات 

العشر األوليات في البطولة.
فقد خسرت األملانية كيربر بطلة وميبلدون 
واملصنفـــة أولـــى ســـابقا، أمـــام الســـلوفاكية 

دومينيكا تسيبولكوفا 6-3 و3-6 و6-3.
وكانت كيربر، املتوجة في فالشـــينغ ميدوز 
عـــام 2016، متني النفس بأن تصبح ثالث العبة 
في السنوات العشرين األخيرة جتمع لقبي 
وميبلـــدون وفالشـــينغ ميدوز فـــي العام 

ذاته.
وتلتقي تسيبولكوفا التي بلغت الدور 
ربع النهائي في هذه البطولة عام 2010، 
األميركية ماديسون كيز وصيفة 
املاضـــي،  العـــام  البطولـــة 
والتـــي فازت على الصربية 
ألكســـندرا كرونيتش 6-4، 

6-1 و2-6.
املصنفة  خرجت  كما 
بترا  التشيكية  خامسة 
بخســـارتها  كفيتوفـــا 
البيالروســـية  أمـــام 
ســـابالينكا  أريانـــا 
املصنفة 26 بنتيجة 7-5، 
و1-6، واملصنفة سادســـة 
الفرنســـية كارولني غارسيا 
أمـــام اإلســـبانية املصنفة 30 
كارال ســـواريز نافـــارو 5-7، 

.(7-4) 7-6 ،6-4

} القاهــرة - كـــّذب فريـــق الزمالـــك املصري 
كل الشـــكوك التـــي دارت حوله في الســـنوات 
املاضيـــة وأثبت أنه فريق ال يقـــارع مثله مثل 
الغرمي األزلي األهلي في الدوري املصري. وهو 
أمر حفزته عودة اجلماهير إلى املالعب والتي 
كان دورها إيجابيا في إعطاء شـــحنة معنوية 
لهذا الفريـــق الذي عرف بتتالي نكســـاته في 

السنوات األخيرة.
وعـــاد الزمالك مؤقتا إلـــى صدارة الدوري 
املصـــري بعد فوزه الكبير علـــى مضيفه إنبي 
4-1، علـــى ملعب بتروســـبورت ضمن املرحلة 

اخلامسة.
وشـــهدت املباراة عـــودة جماهيرية لنحو 
ألفـــي متفرج بعد غيابهم منـــذ أحداث مباراة 
الزمالك وإنبي في 8 فبراير 2015 مبلعب الدفاع 
اجلوي شرق القاهرة، والتي راح ضحيتها 22 

مشجعا من جماهير الزمالك.

وســـجل للزمالـــك محمـــود عـــالء، صالح 
والكونغولـــي  حســـن  إبراهيـــم  ســـليمان، 
الدميقراطي كابونغو كاسونغو، وإلنبي محمد 

زكريا ”شيكا“.
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 
نقـــاط في املركز األول مؤقتـــا، بفارق األهداف 
عن األهلي وبيراميدز اللذين لعبا مباراة أقل، 
فـــي حني توقـــف رصيد إنبي عنـــد 6 نقاط في 

املركز التاسع.
والحـــت ســـيطرة الفريـــق األبيـــض فـــي 
الشـــوط األول والح األفضل انتشـــارا وفاعلية 
أمـــام مرمى إنبي الذي حـــاول العبوه مجاراة 
الضيوف، إال أن خبرة وســـرعة الزمالك لعبتا 

دورا مؤثرا في األداء والنتيجة.
وحصل الزمالك على ركلة جزاء إثر عرقلة 
حازم إمام، انبرى لها محمود عالء وســـددها 
إلى يسار عبدالعزيز البلعوطي محرزا الهدف 
األول للزمالـــك. بعـــد الهـــدف اســـتغل العبو 
الزمالك حالة االرتبـــاك في دفاع إنبي، فتوغل 

إبراهيم حســـن وأرســـل عرضية أخطأ صالح 
ســـليمان مدافـــع إنبي في إخراجهـــا من أمام 
كاسونغو، ليســـددها في مرماه محرزا الهدف 

الثاني للزمالك.
العبـــو  اســـتغل  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
الزمالك االندفـــاع الهجومي ألصحاب األرض 
واملســـاحات التي خلفها فـــي دفاعه بهجمات 
مرتـــدة، شـــكلت خطـــورة كبيرة علـــى مرمى 
البلعوطـــي، إلـــى أن جنح إبراهيم حســـن في 
إحراز الهـــدف الثالث بعدما اســـتغل متريرة 

التونسي فرجاني ساسي.
وفى الدقيقة 64 اســـتغل كاســـونغو خطأ 
مدافع إنبـــي رامي صبري وانفـــرد باحلارس 
البلعوطى ثم راوغه قبل أن يســـدد في املرمى 
بتسجيل  اخلالي. وجنح محمد زكريا ”شيكا“ 

هدف شرفي النبي في اللحظات األخيرة.
وكان مرتضى منصـــور رئيس الزمالك قد 
وضـــع ضغوطا كبيـــرة على الالعبـــني، عقب 
اخلســـارة األخيـــرة، حيـــث وجه لهـــم اللوم، 
وأوقـــف املســـتحقات إلـــى جانـــب العقوبات 
املاليـــة، لكن الفريق ظهر بثوب مختلف وحقق 

االنتصار بنتيجة عريضة.
وســـاهم غيـــاب كهربـــا في تعزيـــز اللعب 
اجلماعـــي للفريق، حيث كان العب احتاد جدة 
الســـابق يجنـــح إلـــى الفردية فـــي الكثير من 

األحيان.
وتألـــق العـــب وســـط الزمالـــك، فرجاني 
ساسي، دفاعيا وهجوميا ما انعكس باإليجاب 

على شكل الفريق ككل.
كما ظهـــرت اجلبهتان اليمنى واليســـرى 
للزمالك بشـــكل مميز، باإلضافة إلى االنسجام 
الكبير بني ساســـي وطارق حامد، في وســـط 

امللعب.
وأكد حـــازم إمـــام قائد نـــادي الزمالك أن 
العبي األبيض كانوا في املوعد، بعدما تغلبوا 
على إنبـــي لتعويض اخلســـارة فـــي اجلولة 

املاضية أمام النجوم.
وأضاف حـــازم في تصريحـــات صحافية 
عقـــب اللقـــاء أنه ال يهتـــم باالنتقـــادات التي 
توجه له، من أجل حتســـني مســـتواه، منوها 
أن املنافســـة مع حمدي النقاز ترفع مســـتوى 
الفريـــق. واعتذر حازم جلماهيـــر الزمالك بعد 
السقوط أمام النجوم مشـــددا على أن الفريق 

لن يفـــرط في أي نقطة بالدوري. وعبر محمود 
عالء مدافع الزمالك عن ســـعادته الكبيرة بفوز 

فريقه أمام إنبي في الدوري املمتاز.
وقـــال عـــالء إن ”الفـــوز كان ضروريا قبل 
توقـــف الـــدوري.. الزمالـــك متكن مـــن جتاوز 

اخلسارة أمام النجوم، في اجلولة املاضية“.
وأضاف ”توقف الدوري سيساعد على رفع 
معنويات الالعبني، والتقاط األنفاس استعدادا 

للمباراة املقبلة، أمام طالئع اجليش“.
أكد أمير مرتضى منصور، املشـــرف العام 
على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز الذي 
حققه الفريق على إنبي برباعية كان مستحقا، 
مشددا على أن الالعبني قدموا مباراة أكثر من 

رائعة.
وأضاف املشـــرف العـــام علـــى الفريق أن 
األداء الرجولي واحلماسي لالعبي الفريق كان 
نقطة حتول كبيرة مطالبا الالعبني باســـتمرار 
الـــروح العاليـــة والقتالية خـــالل املواجهات 

املقبلة.
وطلب أمير مرتضى في تصريحات للموقع 
الرســـمي لناديه من الالعبـــني واجلهاز الفني 
التركيز والتفكيـــر في اللقاءات املقبلة وإغالق 

صفحة مباراة إنبي.
وكشـــف املشـــرف العام أن فتـــرة التوقف 
ستكـون مفيـدة للفـريق مشيـرا إلى أنهـا متثـل 

فرصة جيدة للجهاز الفني ملعاجلة األخطاء.
وبالتوازي مع حالة االســـتقرار واستعادة 
العافية املعنوية لالعبني التي يعيشها الفريق 
في الفترة األخيـــرة تبرز بعض املنغصات في 
األزمة اإلدارية للفريق التي تدفع إلى التساؤل 
حول الـــدور الـــذي يلعبه رئيـــس الفريق في 
تهدئـــة األجواء داخل الفريـــق أم أنه يدفع في 
كل مرة بطريقته إلى تعقيدها، وهو ما انعكس 
ســـلبا على حظوظه في املنافسة في السنوات 

األخيرة.
وكان مرتضـــى منصـــور قـــد أذاع أربـــع 
مكاملات منسوبة إلى أحمد سليمان ومصطفى 
عبداخلالق وعبدالناصر زيدان خالل اجلمعية 

العمومية لنادي الزمالك.
وأكـــد مصطفى عبداخلالـــق عضو مجلس 
الزمالك الســـابق أنه لن يترك حقه بعد انتهاك 
خصوصيته بإذاعة املكاملـــات اخلاصة به في 

اجلمعية العمومية لألبيض.
وأضاف عبداخلالق في تصريحات خاصة 
أنه اآلن بصدد دراسة األمر بشكل قانوني، ضد 
كل من ســـرب هذه املكاملات في اإلعالم. وشدد 
علـــى أنه لن يســـكت على ما قـــام به مرتضى 

منصور رئيس نادي الزمالك.

الزمالك المصري يستعيد تألقه 

مع عودة الجماهير للمالعب

استهل الزمالك املصري اجلولة اخلامسة من الدوري كأحسن ما يكون وأثبت قدرته على 
اســــــتعادة تألقه املعهود الذي عرف عنه طيلة ســــــنوات مضت، وجاء ذلك بعد قرار عودة 
اجلماهير إلى املالعب املعلق منذ 2015 ليمنح الفريق املصري دفعا معنويا كبيرا يبشــــــر 

مبنافسة محتدمة مع الغرمي التقليدي األهلي.

األبيض بصورة مغايرة

[ رهان الدوري هذا العام على عودة المنافسة بين القطبين

اإلمارات تؤكد جاهزيتها لكأس آسيا

فيدرر يواصل الثبات

على األراضي المفتوحة

فيـــدرر خـــاض المباراة تحـــت أنظار 

أوالده األربعة في المدرجات واحتاج 

إلى ساعة و44 دقيقة للتخلص من 

عقبة األسترالي المشاكس

 ◄

2019
العام الذي تستعد فيه 

اإلمارات الستضافة 

كأس األمم اآلسيوية 

ويزداد فيه العمل 

التطوعي

حازم إمام:

ال أهتم باالنتقادات 

والمنافسة مع النقاز ترفع 

مستوى الفريق

ي
 خـــالل مباراته 
ســـكيه لكسر
لدور املقبل 
لذي تفوق
وي بنتيجة
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في السنوات العشري
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األميركية
البطو
والت
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6 ،6-4

◄ أعلـــن التونســـي أحمـــد العكايشـــي أنه 
فســـخ عقده مع فريق احتاد جدة السعودي. 
وقـــال أنيـــس بن ميـــم، وكيـــل الالعـــب في 
تصريحـــات ”لقد مت فســـخ العقـــد من جانب 

واحد، بســـبب عدم احترام النادي لشروط 
يخـــص  فيمـــا  التعاقـــد، 
األمـــور املاليـــة، فضال عن 
الفريق  عـــن  الالعب  إبعاد 

األول ممـــا يعيقه عن اللعب في 
املباريات الرســـمية“. وكتب العكايشـــي على 
تويتر ”انتهى اليوم رســـميا عقدي مع نادي 

االحتاد، بعد الفسخ من جانب واحد“.

ستريشـــكو  الســـلوفيني  املـــدرب  وصـــل   ◄
كاتانيتش وجهازه املساعد، األحد، إلى بغداد 
من أجل اإلشراف رسميا على تدريب املنتخب 
العراقـــي. وقـــال فالح موســـى رئيـــس جلنة 
املنتخبـــات فـــي تصريحات صحافيـــة األحد 
”كاتانيتش وصل بغداد لتوقيع العقود بشـــكل 
رســـمي“. ونوه موســـى إلى أنه ســـتتم إقامة 
مؤمتـــر صحافي عصر االثنـــني لتقدمي املدرب 
كاتانيتش فـــي القاعة املركزيـــة الحتاد الكرة 
العراقي. وأشـــار إلى أن وفد املنتخب سيغادر 
بـــدءا من عصر الثالثاء إلى أربيل للدخول في 

معسكر قصير قبل خوض ودية الكويت.

متفرقات

العكايشـــي أنه  د
د جدة السعودي. 
يـــل الالعـــب في 
 العقـــد من جانب 

 النادي لشروط 

 في
العكايشـــي على 
يا عقدي مع نادي 

واحد“. نب

◄
ك
م
ا
ا
”
ر
م
ك
ا
ب
م



{كل العبـــي فريقـــي من الطراز العالمي ومن الصعب اســـتبعاد أحدهم. كمـــدرب يجب أن أتخذ رياضة

القرارات، ولكن يؤسفني أنني سوف أقوم بالمداورة}.

نيكو كوفاتش
املدير الفني لبايرن ميونيخ األملاني

{بنزيمة لديه قدرات خاصة على الربط بين زمالئه، وسجل هدفين وكان عمله الهجومي مفيدا، 

وكل مهاجم يسعى لتسجيل األهداف وبدء الموسم بشكل رائع}.

إمييليو بوتراجينيو
مدير العالقات املؤسسية في ريال مدريد اإلسباني
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} باريس – اعتبر مدرب املنتخب الفرنسي لكرة 
القدم ديدييه ديشـــامب األحد، أن على املهاجم 
كيليان مبابي تعلم التعامل مع اخلشونة خالل 
املباريـــات، وذلك غداة نيله بطاقـــة حمراء في 

املباراة بـــني فريقه باريس ســـان جرمان 
ونيم في الدوري الفرنسي احمللي.

وفي املباراة التي أقيمت على أرض 
نيم ضمن املرحلـــة الرابعة وانتهت 

بفـــوز ســـان جرمان 4-2، ســـجل 
مبابـــي الهـــدف الثالـــث لفريقه 
ليكســـر التعادل الذي كان سيد 
املوقـــف. إال أن مبابـــي الـــذي 
تعرض فـــي الوقت بدل الضائع 

لعرقلـــة مـــن العـــب نيـــم تيجي 
سافانييه، نهض وقام بدفع األخير 

بقوة، ما أدى إلى طردهما.
وعلق ديشـــامب على ما قـــام به الالعب 

الشـــاب (19 عاما) الـــذي كان أحد أبرز عناصر 
التشـــكيلة الفرنســـية التي توجت بلقب كأس 

العالم 2018 في روســـيا، قائال ”سأحتدث إليه، 
كما ســـأفعل مـــع بقيـــة الالعبني. إنهـــا حالة، 
ســـياق، وكان كيليان يخشـــى بالتأكيد تعرضه 

لإلصابة في أوقات عدة من املباراة“.
وكان مبابي قد علق على حادثة الطرد 
بالقول ”لو كان علي القيام بذلك مرة أخرى 
ســـأكررها وأعتذر من جميع املشجعني 
والناس، لكني ال ميكنني حتمل هذا 
النـــوع من احلركات، ال مكان لذلك 
في ملعب كرة القدم. لم تكن لديه 
نية لعب الكرة أبدا. لكن حســـنا 
ســـأدافع عن نفسي أمام اللجنة 

(االنضباط)“.
إضافـــة  مبابـــي،  وســـيكون 
إلـــى 22 العبـــا من التشـــكيلة التي 
أحـــرزت لقب املونديال، على موعد مع 
االلتحاق مبعســـكر املنتخب في كليرفونتني 
االثنـــني حتضيـــرا للمباراتني أمـــام أملانيا في 
السادس من سبتمبر وهولندا في التاسع منه.

ديشامب ينصح مبابي بالتعامل مع الخشونة

} مدريــد – اعتبـــر احلـــارس البلجيكي تيبو 
كورتوا أن التنافس على حراســـة مرمى ناديه 
ريال مدريد اإلسباني هو أمر طبيعي، وذلك في 
تصريحات أدلى بها بعد خوضه املباراة األولى 

بقميص النادي امللكي في الدوري اإلسباني.
وبدأ احلارس، الـــذي اختير أفضل حارس 
مرمى في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، 
بعدما ساهم في قيادة منتخب بالده إلى املركز 
الثالث للمرة األولى في تاريخه، أساســـيا ضد 
ليغانيس ضمـــن املرحلة الثالثة مـــن الدوري، 
في مباراة حقق فيها ريال فوزه الثالث تواليا، 

وذلك بنتيجة 1-4.
وكانـــت هذه املبـــاراة األولـــى لكورتوا مع 
الريال هذا املوســـم منذ انضمامه هذا الصيف 
من تشيلسي اإلنكليزي. وبدأ البلجيكي أساسيا 
على حساب الكوســـتاريكي كيلور نافاس الذي 
اختير هذا األســـبوع أفضل حـــارس مرمى في 
املوســـم الســـابق، في حفـــل توزيـــع اجلوائز 

السنوية لالحتاد األوروبي للعبة.
وقـــال كورتـــوا ”لدينا ثالثة حـــراس مرمى 
جيدين (هو ونافاس واإلســـباني كيكو كاسيا) 

ونقـــدم أفضل ما لدينا فـــي كل حصة تدريبية، 
ونقوم بكل ما ميكن لتكون لدى املدرب خيارات 

صعبة للقيام بها (بشأن من يبدأ أساسيا)“.
وأضاف ”نافاس، كاسيا، وأنا نقدم األفضل 
خالل التمريـــن. في ريال من الطبيعي أن يكون 

ثمة تنافس في كل املراكز“.
وجـــاء الهدف فـــي مرمى كورتـــوا من ركلة 
جزاء حصـــل عليها ليغانس بعـــد عرقلة العب 
الوسط البرازيلي كاسيميرو خلافيير إيراسو، 
وترجمهـــا األرجنتيني غيدو كاريـــو املعار من 

ساوثمبتون اإلنكليزي في الدقيقة 24.
وقـــال كورتوا، الذي ســـبق لـــه الدفاع عن 
ألوان أتلتيكو مدريد لثالثة مواسم، إن مباراته 
األولـــى بقميص ريـــال على ملعبه ســـانتياغو 
برنابيـــو كانـــت مميـــزة. وأوضح ”أنا ســـعيد 
جدا لتمكني من اللعب هنا لصالح ريال مدريد، 
هذا أفضل ناد في العالم (…) سبق لي أن أتيت 
إلى هنا مرارا مع الطرف اآلخر (في إشارة إلى 
أتلتيكو) لكـــن اللعب في برنابيو مع تشـــجيع 
اجلمهـــور، هو أمر مميز جدا وأنا ســـعيد جدا 

ألنني حققت بداية جيدة وألننا فزنا“.

22
العبا التشكيلة التي 

ستكون على موعد 

مع االلتحاق بمعسكر 

املنتخب الفرنسي في 

كليرفونتني

كورتوا: التنافس على مرمى الريال طبيعي

} روما – واصـــل يوفنتوس، حامل اللقب في 
الســـنوات الســـبع األخيرة، سلســـلة عروضه 
اإليجابية بتحقيق فـــوزه الثالث على التوالي 
منذ مطلـــع املوســـم احلالي بعـــد تغلبه على 
مضيفه بارما الوافد حديثا إلى الدرجة األولى 
2-1 ضمن املرحلة الثالثـــة من بطولة إيطاليا 

التي شهدت أول فوز إلنتر ميالن.
ماريـــو  الكرواتـــي  املهاجـــم  وافتتـــح 
ماندوزكيتش التسجيل للســـيدة العجوز إثر 
متابعة للكرة من مسافة قصيرة داخل الشباك 

مسجال أسرع هدف لفريقه منذ عام 2013.
لكن املهاجم العاجـــي املخضرم جيرفينيو 
أدرك التعادل عندمـــا أخطأ حارس يوفنتوس 
البولندي فويتشـــيك تشيتشـــني التعامل مع 
إحدى الكـــرات العرضية ليتابعهـــا جرفينيو 

داخل الشباك.
وجنـــح العـــب الوســـط الفرنســـي بليـــز 
ماتويدي في حســـم النقاط لصالح يوفنتوس 
مســـتغال متريـــرة بالكعب مـــن ماندزوكيتش 

ليسددها في سقف الشبكة.
وللمرة الثالثة تواليا، لم ينجح النجم 

في  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
تسجيل باكورة أهدافه لفريقه اجلديد 
املنتقـــل إليه من ريـــال مدريد مقابل 

نحو 100 مليون يورو.
ولم تسنح فرص عدة لرونالدو 
فـــي الشـــوط األول فيمـــا حـــاول 
جاهـــدا فـــي الثاني مـــن دون أن 

يوفق.
وكان رونالــــدو تخلــــف عــــن 
جوائز  توزيــــع  حفــــل  حضــــور 

االحتاد األوروبي بعد أن 
أدرك أنــــه ليس الفائز 
العب  أفضل  بجائزة 
إلى  ذهبــــت  والتــــي 

زميله السابق في 
ريــــال مدريــــد 

الكرواتي 
يتــــش  ر د مو

بحســــب 
يــــر  ر تقا
إعالمية.

ودافع عنـــه مدربه ماســـيميليانو أليغري 
بقولـــه ”قدم مبـــاراة جيدة ووضع نفســـه في 
اخلدمة. لكن الكرة لم تتهيأ أمامه. أنا ســـعيد 

مبا قام به“.
وأثنـــى زميله في يوفنتوس ماتويدي على 
ما قالـــه أليغري بقوله ”قدم مباراة جيدة لكنه 
لم يحالفـــه التوفيق. يبذل جهودا للتســـجيل 
وسنستمر في مساعدته على ذلك. ميلك دائما 

هذا العطش للتسجيل“.
وقال ماتويدي في تصريحات أبرزها موقع 
”فوتبول إيطاليا“ ”إنه العب رائع، وسيســـجل 
بالتأكيـــد، إنه مهـــم للغاية بالنســـبة للفريق، 
كان غير محظوظ أمام بارما، لكن سنســـاعده 
وأمامـــه الكثير من الوقت، كان منزعجا بعض 
الشيء بســـبب عدم قدرته على التسجيل لكنه 

سيفعل ذلك“.
وحـــول الفوز قال ”أنا ســـعيد، لم يكن من 
الســـهل اللعب على هـــذا امللعب أمام جماهير 

بهذا احلماس“.
وتابـــع ”بإمكاننا االســـتمرار فـــي الفوز، 
ويجب أن نبـــدأ في التفكير بدوري أبطال 
أوروبا أيضا، أمامنا عمل علينا القيام 
به، وميكننا أن نكون منافســـني على 
جميع اجلهـــات، فقط علينا أخذ كل 
مباراة بحســـب ظروفها وأن نحقق 

نتيجة إيجابية فيها“.
وحقـــق إنتـــر ميـــالن أول فوز 
له هذا املوســـم بتغلبـــه على مضيفه 

بولونيا بثالثية نظيفة.
وسجل البلجيكي راديا ناينغوالن 
الرســـمية  مباراتـــه  فـــي 
األولـــى، الهدف األول 
فريقه  ليضع  لفريقه 
الفوز،  سكة  على 
قبـــل أن يضيـــف 
اإليطالـــي  الدولـــي 
أنطونيـــو كاندريفا 
والكرواتـــي إيفـــان 
الهدفني  بيريشيتش 

الثاني والثالث.
ناينغـــوالن  وكان 
الـــذي اســـتبعد عـــن 

صفوف منتخب بالده الذي شارك في مونديال 
روســـيا 2018، يخـــوض باكـــورة مبارياته في 
صفـــوف فريقه اجلديـــد بعد انتقالـــه إليه من 
رومـــا، وذلك لغيابـــه عن املباراتـــني األوليني 

بداعي اإلصابة.
وبـــدأ إنتر ميـــالن صاحب املركـــز الرابع 
املوســـم املاضـــي املؤهـــل إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا، املوســـم احلالـــي بطريقـــة متعثرة 
بخسارة مفاجئة أمام ساسوولو تالها تعادل 
مع تورينو 2-2 علما أنه تقدم بهدفني نظيفني.
ولـــم يخـــض هـــداف وقائـــد إنتـــر ميالن 
األرجنتيني ماورو إيـــكاردي املباراة إلصابته 
بتقلـــص عضلي وتابع املبـــاراة من املدرجات 
إلـــى جانب مواطنه الوتـــارو مارتينيز املنتقل 

حديثا إلى الفريق اإليطالي.
وأضـــاع بيريشـــيتش فرصـــة فـــي مطلع 
املبـــاراة عندما ســـدد في الشـــباك اخلارجية، 
في حني كانت الفرصة األبرز لبولونيا رأســـية 
لفيليب هيالند تصدى لها ببراعة حارس إنتر 

ميالن السلوفيني سمير هاندانوفيتش.
وأضاع ناينغوالن فرصة افتتاح التسجيل 
قبل نهاية الشوط األول بقليل عندما سدد كرة 
على الطاير من مشارف املنطقة علت العارضة 

بقليل.
لكن البلجيكي عـــوض تلك الفرصة عندما 
ســـيطر علـــى الكرة التـــي وصلته مـــن ماتيو 
بوليتانو ليتابعها في شباك زميله السابق في 
روما احلارس البولندي لوكاش سكوروبسكي.
للجنـــاح  بديـــال  كاندريفـــا  إشـــراك  ومت 
الســـنغالي بالده دياو كيتا، واحتاج إلى ثالث 
دقائـــق فقط إلضافـــة الهدف الثاني مســـتغال 
متريـــرة زاحفة من بيريشـــيتش الذي حســـم 
املباراة نهائيا لصالح فريقه بتسجيله الهدف 

الثالث.

يوفنتوس يتابع عروضه ورونالدو

منزعج لعدم التسجيل

} لنــدن - تختلـــف طرق التدريـــب واخلطط 
الفنية للمدربني استنادا إلى رؤيتهم الواقعية 
لشـــكل املنافســـة ومدى قدرتهم علـــى تكييف 
املجموعة التي يضمها أي فريق. من هنا تبدو 
األشـــياء أكثر وضوحا خصوصا بالنسبة إلى 
املدربني الكبـــار الذين تعاقبـــوا على مختلف 
الدوريات وأساســـا الـــدوري اإلنكليزي الذي 

يعتبر سوق االنتقاالت األكثر نشاطا فيه.
وباالعتماد علـــى حركية انتقـــال املدربني 
التي عرفها هذا الدوري خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيـــة التـــي أغلقـــت مع نهاية أغســـطس 
املاضي، بدأت تخرج للعلن بعض التصريحات 
لنجوم كبـــار اختبـــروا فلســـفات مغايرة مع 
مدربني آخرين لم تؤت أكلها وسرعان ما تغير 
احلال بقـــدوم مدربني جدد مثـــل املدير الفني 
اجلديـــد لتشيلســـي اإلنكليـــزي ماوريتســـيو 

ساري.
وأكـــد املهاجم البلجيكي لفريق تشيلســـي 
اإلنكليزي لكرة القدم إدين هازارد أنه يستمتع 
باللعـــب بقيـــادة املـــدرب اإليطالـــي اجلديـــد 
ماوريتســـيو ســـاري من دون أن يكشـــف عن 

خططه املستقبلية مع الفريق اللندني.
وســـجل هازارد هدفه الثاني هذا املوســـم 
فـــي املبـــاراة التي فـــاز فيها تشيلســـي على 
بورمنوث فـــي الدوري اإلنكليـــزي املمتاز (2-
0)، وحقق فيها الفريق فوزه الرابع تواليا في 
قيادة ســـاري الذي خلف هذا الصيف مواطنه 

أنطونيو كونتي.
ولطاملـــا ارتبـــط اســـم هـــازارد (27 عاما) 
باالنتقال إلى ريال مدريد اإلســـباني، ال سيما 
بعدما ســـاهم بشـــكل كبير في قيـــادة منتخب 
بالده الحتالل املركز الثالث في نهائيات كأس 
العالـــم 2018 فـــي روســـيا، والتـــي أقيمت في 

يونيو ويوليو املاضيني.
وكان هـــازارد قـــد أكد فـــي تصريحات في 
أغسطس املاضي أنه سيبقى ”هذه السنة“ في 
تشيلسي، من دون أن يكشف عن خططه حيال 
الفريـــق اللندنـــي الذي ميضي معه موســـمه 

السابع ويرتبط بعقد معه حتى 2020.

وأبدى البلجيكي استمتاعه بأسلوب لعب 
ســـاري الذي يختلـــف عن األســـلوب املتحفظ 
الذي اعتمده مدربون ســـابقون في تشيلسي. 
وقال ”أحب االســـتحواذ علـــى الكرة. ليس في 
منطقتنـــا، بـــل في األمتـــار الــــ30 األخيرة من 

امللعب“.
وأضاف ”أحب هذا النوع من اللعب. األمر 
مختلـــف متاما عمـــا كان عليه أيـــام أنطونيو 
كونتـــي أو (البرتغالـــي جوزيـــه) مورينيـــو. 
نحصل علـــى الكثير من الكـــرات أثناء اللعب 

واألمر ليس سيئا بالنسبة إلي“.
وبعدمـــا ســـبق لالعـــب أن أبـــدى بعض 
االمتعاض حيال عدم منحه دورا أساســـيا من 
قبل ســـاري منذ البداية، وهـــو ما يبدو أنه قد 
زال حاليا. وردا على سؤال عما يشعر به، قال 
هـــازارد ”جيد. تســـتطيعون أن تـــروا ذلك في 

امللعب. لنرى (ما سيحصل) في املستقبل“.
ووّجه جنم تشيلسي إيدين هازارد انتقادا 
مبطنـــا ملدربيـــه الســـابقني أنطونيـــو كونتي 
وجوزيـــه مورينيو، بعدما أشـــاد بطريقة لعب 

املدير الفني اجلديد للفريق.
وتفتح مثل هذه التصريحات الباب واسعا 
أمام العديد من األسئلة التي توجه إلى مدربني 
عرفوا بأســـلوبهم الضاغط ورأيتهم األحادية 
فـــوق امليدان، لكـــن األهم من ذلك احلســـابات 
التي قد تكون أحيانا غير منصفة لنجوم كبار 

يدفعون الثمن غاليا.
وهنـــا يبـــرز أهـــم مثـــال يتعلـــق برفض 
البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق 
مانشســـتر يونايتد ضم مواطنه كريســـتيانو 
رونالدو العـــب يوفنتوس احلالي، وذلك خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
أن  ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وأوضحـــت 
مورينيو أبلـــغ إد وودوارد، املديـــر التنفيذي 
للشـــياطني احلمـــر، أن مبلـــغ 90 مليون جنيه 
إســـترليني، مبلـــغ كبيـــر بالنســـبة لرونالدو، 
باإلضافة إلى أنه من املمكن أن يستفيد النادي 
من هذا املبلغ في تعزيز صفوف الفريق خاصة 

في الدفاع.
وأشـــارت إلى أن إدارة الشـــياطني احلمر 
حاولت ضـــم هـــاري ماجواير، العب ليســـتر 
سيتي، وتوبي ألديرفيلد، العب توتنهام، لكنها 
فشـــلت. وختمت بأن إدارة مانشستر يونايتد، 
كانت مستعدة لضم رونالدو من صفوف ريال 

مدريد لكن تعنت مورينيو، حال دون ذلك.

وكان لهـــذه الصفقـــة لـــو متـــت أن حتقق 
اإلضافة خصوصا لفريق مثل تشيلســـي عرف 
منذ عقود مبنافسته على أدوار متقدمة محليا 
وقاريا لكنه تراجع في الســـنوات األخيرة إلى 

مستويات لم يكن يتخيلها أبرز منافسيه.
لكن الفريق عزز اختياراته هذا العام وقام 
بعقـــد صفقات هائلة. حيث ســـاهم وصول كل 
مـــن اإليطالي جورجينيو الذي التحق باملدرب 
ســـاري قادمـــا مـــن فريـــق نابولـــي اإليطالي 
املنتقـــل  كوفاتشـــيتش  ماتيـــو  والكرواتـــي 
باإلعـــارة من ريال مدريد اإلســـباني في تعزيز 

خط وسط الفريق.
ويـــرى هـــازارد أن ”الفـــرق الكبيـــر هـــو 
جورجينيـــو  اثنـــني  العبـــني  نســـتقدم  أننـــا 
وكوفاســـيتش، وهما مختلفني متاما (..) نحن 
نحاول فقط احلفاظ علـــى الكرة ولدينا فرص 
للتســـجيل، ونحتاج إلى التسجيل“. وأضاف 
”نلعـــب كرة قـــدم جيـــدة. لذلك نســـتمتع بها، 

وأريد احلفاظ على هذا الزخم“.

وأبـــدى هـــازارد تفاؤلـــه حيال مســـتقبل 
الفريـــق بقوله ”ما نشـــاهده علـــى امللعب أمر 
جّيد، دعونـــا نرى ما يحمله املســـتقبل، األمر 
ليس مختلفا كثيرا عن املاضي، األمر املختلف 
هو أننـــا أحضرنا العبني اثنـــني، جورجينيو 

وكوفاسيتش، وهما مختلفان متاما“.
وأضـــاف ”نحـــاول فقط االحتفـــاظ بالكرة 
أكثر، ثـــم نخلق الفـــرص للتســـجيل، نحتاج 
للتســـجيل، لكّننا عندما نســـتحوذ أكثر على 
الكـــرة نتمّتع بخطـــورة أكبر، نلعـــب كرة قدم 
جّيدة ونستمتع بها، أريد احلفاظ على الزخم“.
وقال هـــازارد ”كنا دائمـــا واثقني من أننا 
سنحرز هدفا. عندما تلعب بهذه الطريقة عليك 

التحلي بالصبر“.
وأضاف ”لدينـــا العديد من الالعبني الذين 
ميكنهـــم التســـجيل في أي حلظة، لقـــد أبلينا 
جيـــدا فـــي احلفـــاظ علـــى الكـــرة وحتريكها 
بســـرعة، ألننا كنا بطيئني للغاية في الشـــوط 
األول“. وتابع ”أشـــعر بالثقة، وأستمتع بكرة 

القـــدم. اآلن لدينـــا مـــدرب جديـــد والكثير من 
الالعبني اجليدين“. 

وواصـــل ”أعرف أنني عندما ألعب بشـــكل 
جيد يلعـــب الفريق بشـــكل جيد، لـــذا أحتاج 

لالستعداد لكل شيء“.
ويســـيطر الـــدوري اإلنكليزي على ســـوق 
االنتقاالت الصيفيـــة وأصبح األكثر إنفاقا في 
العالم، وذلـــك بعد انتهـــاء امليركاتو الصيفي 

ملوسم 2019-2018.
وتأثـــرت أندية الـــدوري اإلنكليـــزي بغلق 
ســـوق االنتقاالت مبكـــرا قبل بدايـــة الدوري 
مقارنـــة باملواســـم املاضية، ولكنهـــا كالعادة 
واصلـــت تزعمها للدوريات اخلمســـة الكبرى 

األكثر إنفاقا.
وأنفقـــت أنديـــة البرمييرليـــغ 1.42 مليار 
يورو، أقل من إنفاقـــات الصيف املاضي الذي 
وصل إلـــى 1.6 مليـــار يورو، كمـــا انخفضت 
اإليرادات إلـــى 407 ماليني يـــورو، مقابل 870 

مليون يورو باملوسم املاضي.

سر التغيير يمنحه الفنيون الوافدون على الدوري اإلنكليزي

ال اختالف في أن التدريب مدارس وقراءات فنية للخصوم على املســــــتطيل األخضر، لكن 
ــــــا تأتي اإلضافة مــــــن مدربني ميتلكون جرأة إضافية والدفــــــع باجتاه تغيير املراكز  أحيان
واســــــتنباط حلول تؤتي ثمارها فيكون االختالف ظاهرا ويســــــجلون نقاطا على أسالفهم 

األولني، وهو حال املدير الفني اجلديد لتشيلسي ماوريتسيو ساري.

طريقة مختلفة تماما

[ هازارد يبدي استمتاعه بطريقة إشراف ساري على الفريق  [ نجم تشيلسي يوجه انتقادا لكونتي ومورينيو على أسلوبهما في التدريب

إدين هازارد:

أحب هذا النوع من اللعب. 

األمر مختلف تماما عما كان 

عليه أيام كونتي ومورينيو

البرتغالـــي رونالدو لـــم ينجح للمرة 

الثالثـــة علـــى التوالي في تســـجيل 

باكـــورة أهدافـــه لفريقـــه الجديـــد 

المنتقل إليه من الريال

 ◄
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} لنــدن - اعتمدت إحدى الشـــركات العاملية 
نظامـــا جديـــدا بداخـــل أروقتهـــا، يســـمح 
ملوظفيها اجلدد بالعمل وفق خيار العمل متى 

يشاؤون، بل وحتديد عدد ساعات عملهم.
البريطانية  وبحســـب صحيفة ”تلغراف“ 
قـــررت شـــركة ”برايس ووترهـــاوس كوبرز“ 
العاملية للمحاسبة، إطالق هذا النظام اجلديد 
استجابة منها ”للطلب املتزايد من الناس على 
العمـــل مبرونـــة والتخلي عن أمنـــاط العمل 

التقليدية“.
وكانت دراســـة أجرتها الشـــركة توصلت 
إلـــى أن مـــا يقرب من نصف املشـــاركني فيها 
قالـــوا إن العمل املرن وثقافـــة التوازن اجليد 
بـــني العمـــل واحلياة همـــا العامـــالن األكثر 

أهمية عند اختيار الوظيفة.
وتعتقد الشـــركة أن النظام اجلديد، الذي 
يحمل اســـم ”ســـاعات العمل املرنة“، سيمنح 
يكونـــوا  أن  دون  العمـــل  خيـــار  املوظفـــني 
مرتبطني بعقد متفرغ وساعات عمل قياسية.

وقالت متحدثة باســـم شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز ”ميكن للناس أن يختاروا منط 
عمل مناسب لهم، ســـواء كان ذلك في صورة 
ســـاعات أقصر أو العمل فقط لبضعة أشـــهر 

من العام“.
وفـــي ذات الســـياق، تقول لـــورا هينتون 
رئيســـة موظفي شـــركة ”برايس ووترهاوس 
كوبـــرز“، ”إن شـــبكة مواهبنـــا املرنـــة تأخذ 
العمل املرن إلى مســـتوى جديد، مما يســـمح 
للنـــاس باختيار كيفية العمـــل بالضبط على 

مدار العام“.
وتابعت ”سيتمكن الناس في شركتنا من 
قضاء العام بطريقتهم كيفما يحبون، ســـواء 
كان ذلك بسبب التزاماتهم اخلاصة، أو لرغبة 
بعضهـــم في العمـــل بأماكن أخـــرى من أجل 
زيـــادة دخلهم، أو لرغبة موظفني في الســـفر، 

أو ببســـاطة ألن بعضهم ال يرغبون في العمل 
طوال العام“.

ويلقى النظام اجلديد إقباال شديدا داخل 
الشـــركة، إذ بلغ عدد الطلبات املقدمة لقســـم 

املوارد البشرية أكثر من 2000 متقدم.
وتتبع شركة ”برايس ووترهاوس كوبرز“ 
خطى الشركات األربع املنافسة لها في مجال 
احملاســـبة، التي زاد تركيزها خالل األشـــهر 
األخيرة على ســـعادة املوظفني، ومنها شركة 
”كي بي إم جي“ للمحاســـبة، التي أطلقت في 
العام احلالي ما يســـمى بـ“جامعة التدقيق“، 
التـــي تهـــدف لتدريـــس موظفيهـــا معانـــي 

الرفاهية، وكذلك تغيير سياســـات التوظيف 
لديها من أجل جذب املزيد من النســـاء للعمل 
لديها، كمـــا أنها وفرت لهم إمكانية احلصول 
على درجة املاجستير من جامعة (بي بي بي) 
”BPP“ البريطانيـــة فـــي الـــذكاء االصطناعي 

والتعلم اآللي.
كما أعلنت شـــركة ”إيرنســـت آند ياجن“، 
األســـبوع املاضي أنها جلبت علماء نفسيني 
ســـلوكيني إدراكيني الختبار احلالة املزاجية 
بـــني املوظفـــني، بعدمـــا تخوفت مـــن حدوث 
هجـــرة جماعية من جانـــب موظفيها. وتضع 
شـــرطا  شـــركة ”برايس ووترهاوس كوبرز“ 

وحيدا للمشـــاركة في نظام ”ســـاعات العمل 
املرنـــة“، هو أن املوظف يجـــب أن يكون عمل 
مع صاحب العمل ملدة 26 أسبوعا على األقل، 
وفـــي حال حتقـــق ذلـــك، فإنه ميكنـــه عندئذ 
التقـــدم بطلب االلتحاق مرة واحدة في العام، 
ويكـــون لصاحب العمل احلـــق القانوني في 

النظر فيه.
وخلصـــت دراســـات عديـــدة أجريت في 
الســـنوات األخيـــرة إلـــى أن رفـــع معنويات 
العاملني وإحساســـهم بالسعادة يؤديان إلى 
زيادة إنتاجيتهم بنســـبة تتـــراوح بني 7 في 

املئة و12 في املئة.

رضيع يرتدي زي إله الهندوس كريشنا قبل المشاركة في مسابقة نظمت كجزء من االحتفاالت في مهرجان هندي

} هـــذا كتـــاب مذهـــل فمؤلفه يوفـــال نوح 
هراري جنم فكـــري يتأمل ملدة ســـاعتني كل 
يـــوم ويعتكف ملدة شـــهر أو اثنـــني كل عام. 
ليصـــل إلى نتيجة أنه فـــي الوقت احلاضر، 
يبقـــى الوعي واحدا من أعظـــم ألغاز الكون، 

ويستحق االستكشاف الشخصي.
الكاتب جون ثورنهيل املعلق في صحيفة 
فايننشـــيال تاميـــز، ينبه إلى كتـــاب هراري 
اجلديد ”21 درسا للقرن احلادي والعشرين“، 
لكنه ال ينصح من يشـــعر بخيبة أمل بشـــأن 

حالة العالم، على قراءته.
تتفاقم األســـئلة املمزوجة بالدهشة أمام 
هـــراري منذ كتابه ”اإلنســـان العاقل: تاريخ 
موجز للبشرية“ وقبله ”تاريخ موجز للغد“.

يقول ثورنهيل ”عبقرية هراري في جتميع 
احلقائـــق املهمة من مختلـــف التخصصات، 
بـــدءا من التاريخ القدمي إلـــى علم األعصاب 
إلى الفلســـفة إلى الذكاء االصطناعي، مكنته 
من االستجابة لتدافع الناس إلى فهم من أين 
أتينا وإلـــى أين نتجه. لقد ترجمت كتبه إلى 
45 لغة وبيعت منها 12 مليون نسخة“. لسوء 
احلظ لم تترجم إلى العربية، بل ومنعت كتبه 

في معرض بيروت للكتاب العام املاضي.
إحســـاس هـــراري الـــذي ولد فـــي حيفا 
ودخل للتو في عقده الرابع وأكمل دراســـته 
في جامعة أكسفورد، بأننا نعيش في أفضل 
عصور البشـــرية يتأتى مـــن تناقضات تثير 
التهكم، فاإلنسان صار ميوت بسبب التناول 
املفـــرط للطعام، وليس مـــن اجلوع، وصارت 
حياة البشر تنتهي بسبب الشيخوخة وليس 
مـــن األوبئة القاتلة. إلـــى أن يصل إلى كيف 
يتـــم ربط املجتمع معا بكائنات مختلقة، مثل 
دق  املـــال واألمة والدين ويقـــول ”عندما يصِّ
ألف شـــخص قصة مختلقة ملدة شـــهر، هذه 
أخبـــار كاذبة. وعندما يؤمن مليار شـــخص 
بهـــذه القصة ملدة ألف ســـنة، قد تصبح تلك 
من بـــاب العقيدة“ علينا أال نهمل هنا ونحن 

نتم قراءة هذه الفقرة يهودية الرجل!
هذا يعني ببســـاطة أننـــا أضعنا القصة 
التـــي نبحـــث عنهـــا وصـــار اإلنســـان عدو 
نفســـه، لذلك يتساءل ثورنهيل تأسيسا على 
كتـــاب هراري اجلديد مـــا إذا كان ينبغي لنا 
أن نســـتمر في احلديث عن اإلنســـان العاقل 
باعتباره نوعا منفردا، بعد مســـيرة ناجحة 

إلى حد كبير على مدار 70 ألف عام.
يقدم هذا العقل البحثي 21 درســـا مهما 
لإلنســـان عبر 21 فصال فـــي الكتاب اجلديد، 
ويبدو لي ثمة درس المع صار يهم اإلنســـان 
اليـــوم أكثر من أي وقت مضى يقدمه هراري 
في مـــا يوصف باأللعـــاب الناريـــة الفكرية، 
عندمـــا يشـــكك بكون البشـــر ســـيبقون إلى 
األبد الســـادة في مجاالت األخالق واملشاعر. 
ويقول ”ميكن تزويد سياراتنا ذاتية القيادة 
بإعدادات أخالقية قابلة للتعديل، مســـتمدة 
من أعمـــال جميـــع فالســـفتنا العظماء، في 
حني أن أجهزة االستشعار البيومترية تفسر 

مشاعرنا بدقة أكبر مما نستطيع“.
هكـــذا يصل إلى خالصة مؤملة مبجرد أن 
تفهمنا أجهزة الكمبيوتر بشـــكل أفضل مما 
نفهم أنفســـنا، ما الذي يعنيه هذا الختيارنا 
للمهـــن أو أحبائنـــا أو قـــرارات التصويت؟ 
يتصور هراري عاملا تتشاور فيه آنا كارنينا 
مـــع خوارزميـــة موقـــع فيســـبوك، قبـــل أن 
تقـــرر ما إذا كانت ســـتقع في غـــرام الكونت 
فرونســـكي ”وهو ما يؤدي إلى انتحارها في 
نهاية الرواية“، وحيـــث حتدد أنظمة الذكاء 
االصطناعي معايير صنع القرار السياسي. 
لـــن تصبـــح دميقراطياتنـــا أكثر مـــن مجرد 
”عـــرض عرائس عاطفي“، ”قـــد يظن البعض 

أننا وصلنا إلى هذه املرحلة منذ اآلن“.

صباح العرب

حياتنا عرض 
عرائس عاطفي

} القــدس - قـــرر 7 فنانني 
أجانـــب مقاطعـــة حفل فني 
في إسرائيل، حسبما ذكر 

موقع ”والال“ العبري.
موقـــع  وحســـب 
عددا  فـــإن  ”والال“ 
من املشاركني في 
ألغوا  املهرجان 
مشـــاركتهم قبل 
املغنيـــة  إعـــالن 
الشـــهيرة  األميركيـــة 
النـــا ديـــل ري اجلمعـــة إلغاء 
مشـــاركتها فيـــه، فيمـــا أعلـــن 

آخرون ذلك بعد قرارها.
وحســـب موقـــع املهرجان 
مهرجـــان  فـــإن  اإللكترونـــي، 
املوســـيقي ســـينظم  ”متيئور“ 
في اجلليـــل األعلى (شـــمال) ملدة 
ثالثـــة أيام بدءا من 6 ســـبتمبر 
يتضمن  أن  ويفتـــرض  احلالي، 
50 عرضا يقدمها فنانون أجانب 

و50 عرضا غنائيا إسرائيليا. 
بناء  املهرجان  مقاطعة  وجاءت 
على دعوات وجهتها ”حركة مقاطعة 
إســـرائيل وســـحب االســـتثمارات 
عليها  العقوبـــات  وفـــرض  منهـــا 

BDS“، وبدعوة من الفنان البريطاني الشـــهير 
والناشط في املقاطعة أيضا روجر ووترز. 

وأعلـــن املوســـيقي اإللكتروني األميركي 
هنـــري لوفـــر عبر تغريـــدة على حســـابه في 
تويتر انســـحابه من املشـــاركة في املهرجان 

بعد انسحاب ديل ري.
وكتـــب فـــي تغريدتـــه ”قلـــت ال لتقـــدمي 
العروض هناك (في إســـرائيل) منذ سنوات، 
ولـــو كان هناك ســـبب واحد لقـــول نعم فهو 
للتبـــرع باملال من أجل حتريـــر غزة.. مع ذلك 
أدركت أنه من األولـــى أن أقول ال من أن أقدم 

التبرع.. وآمل أن تتفهموا موقفي“. 
وانضم إلى مقاطعي املهرجان أيضا بعد 
مقاطعة ديل ري، الفنـــان واملنتج البريطاني 
ليون فينهول، وكذلك املوســـيقيان األميركيان 
فولفوكـــس وبايتـــون، والبريطاني شـــانتي 
سيليستي، واملوســـيقي السويدي ساينفيلد، 

والثنائي اجلنوب أفريقي بالك موشن. 
وقررت كذلك فرقتـــا زنوبيا وخلص (من 
فلســـطينيي 1948) إلغـــاء مشـــاركتهما فـــي 

املهرجان.
وينشـــط الفنان البريطاني روجر ووترز 
في دعوة الفنانني العامليني ملقاطعة إسرائيل، 
ووجه رســـالة الســـبت إلى املغني األميركي 
كاماســـي واشنطن دعاه فيها إللغاء مشاركته 

باملهرجان. 

وســـبق أن وجه روجرز رســـالة لديل ري 
دعاهـــا فيها ملقاطعة املهرجان في إســـرائيل، 
التـــي قـــررت ذلـــك لتتهمهـــا وســـائل إعالم 

.BDS إسرائيلية باخلضوع حلركة
وكتبت ديل ري في تغريدة على حسابها 
مبوقـــع تويتر، إنه ”من املهم بالنســـبة لي أن 
أغني في فلسطني وإسرائيل، وأن أتعامل مع 

املعجبني بشكل متساو“. 
وأضافـــت ”لألســـف ال ميكننـــا تنظيـــم 
الزيارتني في وقـــت قصير، لذلك فإنني أؤجل 
عرضي في مهرجان متيئـــور إلى وقت يكون 
فيه بإمكاننا ترتيب زيـــارة لكل من املعجبني 

اإلسرائيليني والفلسطينيني“.
وديل ري، ليســـت الفنانة العاملية األولى 
التي تتخذ مثل هذا القرار، ففي أبريل املاضي 
قـــررت املمثلـــة الشـــهيرة ناتالـــي بورمتان 
مقاطعة حفل في إســـرائيل لتسليمها جائزة 
”Genesis“، التي تعرف في إســـرائيل بـ“نوبل 

اليهودي“،.
للشـــخصيات  ســـنويا  اجلائزة  وتقـــدم 

اليهودية املتميزة.
وكشفت رسالة إلكترونية بعثها مساعدو 
بورمتان، للمؤسسة اإلســـرائيلية التي كانت 
ســـتقدم لها اجلائزة، أن األحـــداث في قطاع 
غـــزة كانـــت ســـبب رفضهـــا احلضـــور إلى 

إسرائيل لتلقي اجلائزة.

النا ديل ري تريد الغناء في إسرائيل وفلسطين معا

} ليبوفيتســا - شهدت صربيا السبت مسابقة 
طبخ كان املكـــون اإللزامي فيها اخلصيات مع 

وصفات متعددة وغريبة.
واســـتقطبت ”املســـابقة العامليـــة لطهـــو 
في دورتها اخلامسة عشرة، هواة  اخلصيات“ 

طبخ في منطقة ريفية في وسط صربيا.
وجتـــري املســـابقة فـــي الغابة مـــع أقدار 
موضوعة على مواقد نار ويتنافس املشاركون 
فيها على اجلائزة الكبرى. ويتغنى املشاركون 
ومبزاياهـــا  املطبوخـــة  اخلصيـــات  مبـــذاق 

املفترضة املثيرة للرغبة اجلنسية.
وقالـــت األســـترالية فيلومينـــا أوبرايـــن 
العضـــو في جلنـــة التحكيم التـــي قّيمت عمل 
نحو عشـــرين متسابقا، ”كان هناك خليط لذيذ 

فعال من املذاقات. والطبق الفائز كان رائعا“.
وقـــد ألـــف منظـــم املهرجـــان ليوبوميـــر 
إيروفيتـــس كتـــاب وصفات بعنـــوان ”الطبخ 
باخلصيـــات“. وأعلـــن فوز فريق مـــن الطهاة 
الصربي تقدم على فريق ياباني آخر وفرنسي. 
وقال فيليب وهو فرنســـي يدير مطعما في 
باريس ”إنه لتحد فعلي أن نعد أطباقا فرنسية 
مـــع خصيات“ مقدما أطباقـــا حتوي خصيات 
ثـــور بكبـــد اإلوز املســـمن وحتليـــة خصيات 

بالشوكوال.

خصيات مطبوخة
 في مسابقة عالمية 

} ديرتويت (الواليات املتحدة) - اعتذر األسقف 
تشـــارلز إيليس املشـــرف على كنيسة ”غريتر 
غريس متبل“ حيث مت مأمت أريثا فرانكلني، من 
املغنية أريانا غراندي بعدما بدا وكأنه يالمس 

صدرها إثر انتهائها من أداء أغنية.
وكانـــت املغنيـــة الشـــابة (25 عامـــا) أدت 
أغنيـــة ”يو مايـــك مي فيل اليـــك“ خالل املأمت 
لـــذي اســـتمر ثماني ســـاعات وحضره جنوم 

والرئيس األميركي السابق بيل كلينتون.
وبعـــد األغنية هنأهـــا األســـقف وعانقها 
واضعا يـــده عالية حول خصرهـــا وأصابعه 

قرب صدرها.
وقـــال إيليس للصحافيـــني األميركيني ”ال 
أتعمد أبدا مالمســـة صدر امرأة“. وأقر القس 
أنـــه قد يكون ”جتاوز احلـــدود“ معتذرا أيضا 

عن تعليقه على اسم جنمة البوب.
فهـــو قال خـــالل املأمت ”عندما رأيت اســـم 
أريانـــا غرانـــدي علـــى البرنامج ظننـــت أنها 
وجبـــة جديدة في مطاعم تاكـــو بيل“ لألطباق 

املكسيكية الشعبية في الواليات املتحدة.
وأوضـــح ”أعتـــذر شـــخصيا وبصدق إلى 
أريانـــا وكل معجبيهـــا وإلـــى كل مـــن هم من 
أصول أميركية التينية“. وجتدر اإلشـــارة إلى 

أن غراندي من أصول إيطالية.

أسقف مأتم أريثا 
فرانكلين {متحرش}
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”اعملوا متى شئتم كيفما شئتم“ ثورة على 
أمنــــــاط العمل التقليدية بدأتها شــــــركات 
عاملية عمالقــــــة رغبة في زيادة ســــــعادة 
موظفيهــــــا، بعد تخوفها من حدوث هجرة 
ــــــب موظفيهــــــا ولزيادة  ــــــة من جان جماعي

اإلنتاجية.

ثورة على أنماط العمل التقليدية

شركات عالمية ترفع شعار {سعادة الموظف أوال}
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