
} إســطنبول - ترى أوســـاط سياســـية تركية 
أن تنفيذ طائرات روســـية الثالثاء غارات على 
مواقع في محافظة إدلب يؤكد فشـــل محاوالت 
تركيـــا في إقناع روســـيا برؤيتها لتفكيك هيئة 
تحريـــر الشـــام (جبهـــة النصرة ســـابقا)، وأن 
عملية القصف ال تعدو أن تكون رســـالة ضغط 
على أنقرة إلعالن دعمها للهجوم الذي تســـتعد 

قوات النظام لشنه على المحافظة.
وتأخـــذ الرســـالة الروســـية ألنقـــرة بعدا 
قويـــا خاصـــة أنها تأتـــي قبل القمـــة الثالثية 
التي ينتظر أن تحتضنهـــا العاصمة اإليرانية 
طهران في الســـابع من الشـــهر الجاري، وهي 
خطوة ذكية من موســـكو لتأطيـــر أجندة القمة 
ودفـــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
التوقف عن تســـويق خطاب يوهم بأنه يمسك 

بالملف.
وكشـــفت تصريحات ستيفان دي ميستورا، 
المبعوث األممي إلى ســـوريا، عن وجود خالف 
روســـي تركي وراء تجدد القصـــف أياما قليلة 

قبل القمة الثالثية.
واعتبر دي ميســـتورا في تصريحات له أن 
أنباء الضربـــات الجوية في إدلـــب ربما تكون 
داللة علـــى أن المحادثـــات الروســـية التركية 
ال تســـير على نحـــو جيد، مشـــددا على أن تلك 
المحادثـــات تمثـــل األســـاس لتقريـــر مصيـــر 
المحافظـــة الخاضعـــة للمعارضـــة دون إراقة 

دماء.
وكثيرا ما أوحى أردوغان بأن إدلب ما بعد 
تفكيك هيئة تحرير الشام ستبقى تحت الرعاية 
التركية إلى أن يتم إقرار الحل السياسي، وهي 
فرضية تنفيها روســـيا باستمرار بالتأكيد على 
ضرورة عودة المحافظة إلى ســـيطرة الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد، ثم تأتي الحقا مرحلة 

التفاوض على شكل االنتقال السياسي.
وأرســـلت إيـــران بدورها رســـالة واضحة 
ألردوغـــان الثالثـــاء بأن ال حل ســـوى بإخراج 
المجموعـــات المتشـــددة مـــن المحافظة، وهو 
مـــا يعنـــي أن األمر ســـيتم عن طريـــق الخيار 
العسكري، وليس عن طريق تسوية سياسية مع 
النصرة تتم من خاللها إعادة تعويم عناصرها 

الفاعلة في التشكيالت اإلسالمية األخرى.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف إن بالده تبذل جهودا إلخراج المسلحين 
مـــن آخر معقـــل للفصائل المقاتلة في ســـوريا 

”بأقل تكلفة بشرية“.
ونقلـــت وكالة إرنا عن ظريـــف قوله ”نبذل 
جهدنـــا لحـــل الوضع فـــي إدلب عبـــر خروج 
اإلرهابييـــن من هـــذه المنطقة بأقل نســـبة من 

التكلفة البشرية“.
وأشـــارت أوســـاط ســـورية مقيمة بمدينة 
إسطنبول إلى أن قيادات من المعارضة لم تخف 
شكوكها من البداية في قدرة تركيا على حماية 
المحافظة وتجنيبها مصير الغوطة الشـــرقية 
ودرعا، وأنها حذرت من االنســـياق وراء وعود 
أردوغان وشـــعاراته التي أفضت إلى أن تغامر 
الفصائـــل بنقل مقاتليها وتجميعهم في منطقة 
واحدة ستســـهل علـــى النظام وروســـيا مهمة 
محاصرتهم ودفعهم إلى االستســـالم والقبول 

بمصالحات صورية، أو تصفيتهم.
ويبدو أن العجز عن إدارة األزمة مع روسيا، 
دفـــع األتراك إلـــى التحـــرك باتجـــاه الواليات 
المتحدة في وقت لم يعد خيار إدلب ســـوى بيد 
روسيا وقوات األسد، فضال عن البرود الشديد 

في العالقة بين واشنطن وأنقرة.
وبحـــث وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو، ونظيره األميركي مايك بومبيو 

بشأن منطقتي إدلب ومنبج في سوريا.
وحـــذر الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 
ســـوريا وإيران وروسيا االثنين من شن عملية 
عســـكرية قد تؤدي إلى ”مأساة إنسانية“. لكن 
تصريحات المســـؤولين األميركيين بمن فيهم 
ترامـــب تكتفي بالتحذيرات من أزمة إنســـانية 
والدعـــوة إلـــى ”عمليـــات أكثر دقـــة“ لتجنيب 

المدنيين خسائر أكبر.

} بغــداد - بينما كانت أنظار العراقيين تتابع 
أخبار وصور مفاوضات تشـــكيل الكتلة األكبر، 
كان هناك العبان أجنبيان في خلفية المشـــهد، 
يقودان حملتين متضادتين، لترجيح كفة فريق 
عراقـــي علـــى آخر في ســـباق الفـــوز بمنصب 

الرئيس الجديد لحكومة البالد.
ولم يحتج الالعبان األجنبيان، وهما بريت 
مكغورك المبعوث الخـــاص للرئيس األميركي 
لدى التحالف الدولي، وقاســـم ســـليماني قائد 
فيلق القدس التابـــع للحرس الثوري اإليراني، 
إلـــى تغطية كل 
تحركاتهما، 
بل إنهما في 
األيام القليلة 
التي سبقت 
عقد الجلسة 
األولـــى 
للبرلمان 

الجديد، رفعا الســـرية عـــن حراكهما، ما حول 
المنافسة إلى مجال مفتوح أمام الجمهور.

ووفقا لشـــخصيات عراقية التقت الرجلين، 
أو تلقـــت اتصـــاالت منهمـــا كليهمـــا أو مـــن 
أحدهما، فإن التكتيـــكات المعتمدة من قبلهما 
بدت متشـــابهة إلـــى درجة كبيـــرة، بالرغم من 
أن مكغورك يســـعى لتشـــكيل حكومـــة موالية 
لبالده، فيما يحاول ســـليماني ضمان استمرار 

الخضوع العراقي إليران.
فالمبعوث األميركي والجنرال اإليراني كانا 
يدشـــنان اتصاالتهما مع الشخصيات العراقية 
المســـتهدفة، في العـــادة، ملوحيـــن بالجزرة، 

لكنهما لن ينتظرا كثيرا قبل التلويح بالعصا.
ولكن الفارق هو في طبيعة الجزرة وشـــكل 
العصـــا، اللتين تســـتخدمان فـــي ”مفاوضات 

اإلقناع أو اإلخضاع“. 
فبينمـــا يمثـــل ”الدعـــم السياســـي“ عامال 
مشـــتركا بين الجـــزرة والعصـــا األميركيتين، 
بتوفيره أو قطعه، تكون الجزرة اإليرانية عبارة 
عن مناصب حكومية يدر إشغالها ماال وفيرا أو 
يوفر نفوذا سياســـيا كبيرا، فيما تمثل العصا 

في بعض األحيان موتا محتما.

وفي حاالت عدة اشتكت شخصيات عراقية 
في التعامل  بارزة من طريقة مكغورك ”الجافة“ 
معها، بينما لم تســـجل مثل هذه الشكاوى في 

حالة سليماني.
وعقـــب لقاء فـــي أربيل بين زعيـــم الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني مســـعود البارزاني 
والمبعوث األميركي، نقلت وسائل إعالم كردية 
تفاصيل حـــوار دار بين الرجلين، كشـــفت عن 

تذمر الزعيم الكردي من ”غالظة“ مكغورك.
وقـــد يبـــدو أن هـــذه الصـــورة تشـــير إلى 
”لطف“ سليماني، في مواجهة ”شدة“ مكغورك. 
لكن الحقيقة هي أن الساســـة العراقيين الذين 
يتعاملون مع سليماني، ال يجرأون على انتقاده 
في العلن، ألن عقاب ذلك، وفقا لتعبير مسؤولين 
عراقيين مطلعين علـــى كواليس هذا النوع من 

اللقاءات، قد يصل إلى تصفيتهم جسديا.
ويفضـــل مكغـــورك أن يكشـــف عـــن لحظة 
وصوله إلى بغداد، ملمحا إلى ما يمكن أن يقوم 
به من مشـــاورات دون الخوض في تفاصيلها، 
بينمـــا يفضـــل ســـليماني أن تتســـرب أنبـــاء 
لقاءاته بالساسة العراقيين عقب انتهاء جلسة 

مفاوضاته معهم، وربما عقب مغادرته البالد.

ويقـــول مراقبون إن ســـلوك مبعوث ترامب 
ال ينقطـــع عن ســـياق الغطرســـة الـــذي يغلف 
أداء المســـؤولين األميركيين، كلما تعلق األمر 
بالتعامـــل مـــع دول العالم الثالث، فيما يشـــير 
ســـلوك قائد فيلق القدس إلى البراغماتية التي 
تنتهجهـــا السياســـة اإليرانيـــة وهي تخوض 

مواجهة محفوفة بالمخاطر مع واشنطن.
ويقول مراقبـــون إن المرحلة الحالية التي 
تشـــهد مفاوضات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
في العراق، تمثـــل ذروة التنافس بين الواليات 

المتحـــدة وإيـــران 
في المنطقة، 

مع سعي كل من 
الطرفين لبسط 

نفـــوذه على 
أهم عواصمها، 

وبغداد في 
مقدمتها.

} بيــروت - اصطدمت محاولة رئيس الوزراء 
اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة 
وفاقية بمطالب مضخمة طرحها التّيار الوطني 
الحـــّر تعكـــس رغبتـــه فـــي تهميـــش األطراف 
المســـيحية األخرى وتحويل نفســـه إلى شبه 

الممثل الوحيد للمسيحيين في البلد.
وواجه الحريري طرحا ال يســـتطيع القبول 
به يتمثل في إصرار رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون وصهـــره جبران باســـيل علـــى أن تكون 
حّصة التيار في الحكومة 11 وزيرا بدل عشـــرة 
وزراء، أي أن يكـــون لديـــه ”الثلث المعّطل“ في 
مجلس الوزراء. واعتبرت أوســـاطه ذلك بمثابة 

مطلب ”تعجيزي“.
وظهـــرت نيات الرغبة لدى ”التيار العوني“ 
في احتكار التمثيل المســـيحي على نحو شبه 
كامل بوضوح بعد اعتراض رئيس الجمهورية 
ميشال عون على الئحة تتضمن أسسا لتشكيل 
حكومـــة جديدة قدمها له الحريري بعد اجتماع 
عقده رئيس الوزراء المكلف مع جبران باســـيل 

رئيس ”التّيار“.
وكشفت مصادر سياسية أن رهان الحريري 
بـــات اآلن علـــى حاجة رئيـــس الجمهورية إلى 
تشـــكيل حكومة قبل ســـفره إلـــى نيويورك في 
العاشر من الشـــهر الجاري للمشاركة في دورة 

الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
ويستهدف ميشال عون من تشكيل الحكومة 
ســـريعا واستنادا إلى شـــروط معّينة، حضور 
الجمعيـــة العموميـــة لألمم المتحـــدة كرئيس 
”قوي“ لديه حكومة يســـيطر عليهـــا بطريقة أو 

بأخرى.
وذكرت مصـــادر قريبة من رئيـــس الوزراء 
المكّلـــف أّنه غير مســـتعد لتقديـــم أي تنازالت 
من أجل اســـترضاء التيـــار الوطني الحر على 
حســـاب القـــوات اللبنانية، نظرا إلـــى أن ذلك 
يعني أّن المطلوب منه إلغاء حليفه المســـيحي 

الذي ال بديل عنه في الوقت الراهن.
ويعتبر الحريري أن ”القوات“ التي يرأسها 
ســـمير جعجع قدمـــت ما يكفي مـــن التنازالت، 
بمـــا في ذلك قبولها بأربـــع حقائب وزارية بدل 
خمس حقائب وتخليها عن المطالبة بأي وزارة 
”ســـيادية“، أي ال داخليـــة وال خارجية وال دفاع 
وال حقيبـــة المالية لهذا الحـــزب الذي لديه 15 

نائبا في مجلس النواب الجديد.
وأوضحـــت المصـــادر السياســـية أن عون 
وباســـيل ال يريدان تهميش ”القوات اللبنانية“ 

فحســـب، بـــل يســـعيان أيضا إلى أخـــذ وزارة 
األشـــغال العامـــة المعنية بمعظم المشـــاريع 

المرتبطة بالبنية التحتية أيضا.
وذكرت أن حجة رئيس الجمهورية ورئيس 
التيار الوطني الحر هـــي حاجتهما إلى وزارة 
خدماتية كبيرة بدل ترك هذه الوزارة لســـليمان 
فرنجية زعيم تيار المردة الذي يعتبر المنافس 
األقوى لجبران باســـيل في أي انتخابات لشغل 

موقع رئيس الجمهورية مستقبال.
وأشـــارت أوساط سياسية إلى أن الحريري 
قّرر ممارسة سياســـة االنتظار، خصوصا بعد 
اكتشاف عون وباســـيل أن لغة التهديد ال تنفع 
وأن ليـــس فـــي اســـتطاعتهما ســـحب تكليف 

تشكيل الحكومة منه.
كذلـــك، أشـــارت هـــذه األوســـاط إلـــى أن 
موقف حـــزب الله ال يتوافق تمامـــا مع موقف 
”التيـــار الوطني الحـــّر“، خصوصـــا في ضوء 
حاجـــة الحـــزب إلى تشـــكيل حكومة يشـــارك 
فيهـــا قبل موافقـــة الكونغـــرس األميركي على 
حزمة عقوبات شـــديدة عليه قبل نهاية الشـــهر 

الجاري.
وذكرت أن حاجة الحزب إلى حكومة تشّكل 
ســـريعا، كانـــت وراء دعوة نعيم قاســـم نائب 
األمين العام للحزب باســـيل إلـــى عدم التفكير 
في معركة رئاســـة الجمهورية منذ اآلن، أي قبل 

أربع سنوات من انتهاء والية ميشال عون.
وتحدثت األوســـاط السياســـية عن عراقيل 
أخرى تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية من 
بينها ”العقدة الدرزية“، إذ يصّر الزعيم الدرزي 
وليـــد جنبالط علـــى أن يكون الـــوزراء الدروز 
الثالثـــة فـــي الحكومة مـــن حصتـــه، في حين 
يصّر عون وباســـيل على توزير طالل أرســـالن 
الذي يمثل الجنـــاح اآلخر في الطائفة الدرزية. 
ومعروف أن طالل أرسالن ال يمتلك حاليا وزنا 
يذكر في طائفته وقد ترك له وليد جنبالط مقعدا 
شـــاغرا في الئحة انتخابية كي يستطيع دخول 

مجلس النواب.
وذكرت األوساط السياسية أّن اإلصرار على 
توزير طالل أرســـالن أو ممثـــل له في الحكومة 
يعكس رغبة لدى باســـيل وعون في استرضاء 
الرئيس السوري بّشـــار األسد الذي يكّن حقدا 

كبيرا للزعيم الدرزي اللبناني.
وتحدثت األوســـاط السياســـية عـــن عقبة 
أخيرة تحول دون تشـــكيل الحكومة تتمثل في 
دفع النظام الســـوري كال من حزب الله والتيار 

الوطني الحر إلى فرض وزير ســـّني من خارج 
تيار المستقبل على الحريري.

وقال سياســـي لبناني إّن الرئيس السوري 
بشـــار األســـد مصّر على أن يكـــون هناك وزير 
ســـّني معارض للحريري داخل حكومته، وذلك 
بحجـــة أّن تمثيـــل تيار المســـتقبل في مجلس 
النواب الجديد يقتصر على 17 نائبا ســـّنيا من 

أصل 27 وأّن من ”حق النواب الســـّنة العشـــرة 
أن يكـــون لديهم وزير، على األقل“ في الحكومة 

المرتقبة.
واعتبـــر هـــذا السياســـي أن موقف بّشـــار 
األسد يندرج في سياق المماحكات ذات الطابع 
الشخصي مع سعد الحريري، تماما كما الحال 

بين الرئيس السوري ووليد جنبالط.

يين
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} دمشــق - أبـــدت الواليات املتحـــدة دعمها 
ضمنيا لعملية عســـكرية محدودة في محافظة 
إدلـــب شـــمال غربي ســـوريا، وهو ما كشـــف 
عنه تصريـــح لرئيس هيئة األركان املشـــتركة 

األميركية اجلنرال جوزيف دانفورد الثالثاء.
وقال دانفورد إن شن عملية عسكرية كبيرة 
على منطقة إدلب ســـتؤدي إلى كارثة إنسانية 
وأوصـــى بدال من ذلك بتنفيذ عمليات محدودة 
على نطـــاق ضيق على املتشـــددين هناك، في 
إشـــارة إلى جبهة فتح الشـــام (النصرة) التي 

تسيطر على نحو 60 باملئة من احملافظة.
تصريحـــات  فـــي  دانفـــورد  وأضـــاف 
للصحافيني خالل زيـــارة ألثينا ”إذا مت تنفيذ 
عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية 

وأعتقد أننا جميعا نود تفادي ذلك“.
جاء ذلك في وقت يخوض فيه املســـؤولني 
الروس واألتراك واإليرانيني مفاوضات شـــاقة 
حول السيناريو األمثل لتنفيذ عملية عسكرية 
في إدلب تأخذ باالعتبار الهواجس من سقوط 

اآلالف من القتلى في صفوف املدنيني.
وال يعـــرف بعـــد مـــا إذا كان يتـــم حتقيق 
تقدم في هـــذه املفاوضات، بيد أن املؤشـــرات 
في الســـاعات األخيرة تبدو ســـلبية، مع قيام 
الطائرات الروســـية بشـــن غارات جوية على 
مواقع فـــي احملافظة املتاخمة للحدود التركية 

والتي تعد آخر معاقل املعارضة في سوريا.
ويرى مراقبون أن دخول الواليات املتحدة 
األميركيـــة على اخلـــط عبر إرســـال مبعوثها 
اخلاص إلى ســـوريا جيمس جيفري الثالثاء 
إلـــى أنقـــرة قـــد يكـــون العامـــل خلـــف حالة 
الغمـــوض، ذلـــك أن تركيا أبدت في الســـابق 
-رغم تصريحات مســـؤوليها- استعدادا لدعم 
خطط روســـيا فـــي إدلب  في ظل كباشـــها مع 
اإلدارة األميركية بســـبب العديـــد من امللفات 
ومنهـــا ملف األكـــراد في ســـوريا، ومع عودة 
االتصاالت مع واشـــنطن تريد أنقرة استغالل 

الوضع إلجراء مساومات.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركية في بيان إن 
الوزيـــر خلوصـــي أكار أبلغ املمثـــل األميركي 
اخلاص إلى سوريا خالل احملادثات في أنقرة 
بأن تركيـــا تريد أن يغادر املســـلحون األكراد 

املنطقة متاما.
ومـــن الواضـــح أن تركيا حتـــاول ابتزاز 
الواليـــات املتحـــدة بوقـــف الســـير في خطط 
روســـيا في إدلب، مقابل وقف واشنطن دعمها 

ألكراد ســـوريا. وأغضب دعم الواليات املتحدة 
لوحدات حماية الشـــعب الكـــردي تركيا التي 
تعتبرهـــا امتدادا حلزب العمال الكردســـتاني 

املتمرد. 
وشـــنت تركيا عمليتني عبـــر احلدود ضد 
الوحـــدات  الكردية كان آخرها في بداية العام 

اجلاري في عفرين بريف حلب.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه فـــي حـــال فشـــلت 
املفاوضـــات بني تركيـــا الداعمـــة للمعارضة 
من جهة، وروســـيا وإيران الداعمتان لألســـد 
مـــن جهـــة ثانية، فـــإن احملافظة علـــى أعتاب 
صـــراع مميـــت، يهـــدد بـــأن يطـــال تداعياته 
ليس فقط ســـوريا بل وكامـــل املنطقة، في ظل 
إصرار موســـكو على الســـير ُقدما في العملية 

العسكرية.
وذكر املبعوث األممي إلى ســـوريا ستيفان 
دي ميســـتورا إن هنـــاك أنباء تشـــير إلى أن 
احلكومة السورية وضعت مهلة تنتهي في 10 
ســـبتمبر قبل شـــن هجوم على إدلب، ما يشي 
بأن دمشق كما موسكو وطهران مصرون على 
الذهاب إلى النهاية في اســـتعادة الســـيطرة 

على احملافظة.
واســـتهدفت الطائرات احلربية الروســـية 
منذ صباح الثالثاء مواقع للمعارضة والنصرة 
في إدلب. وتزامنت الغارات مع إعالن موسكو 
أن اجليش الســـوري ”يســـتعد حلل“ مشـــكلة 

”اإلرهاب“ في احملافظة.
وأوضح مديـــر املرصد الســـوري حلقوق 
اإلنسان رامي عبدالرحمن أن القصف الروسي 
املســـتجد يأتـــي ”بعد توقف اســـتمر 22 يومًا 
ويطـــال مناطق عدة في جنـــوب وجنوب غرب 
احملافظة“ تســـيطر عليها هيئة حترير الشـــام 
مثل جســـر الشـــغور أو فصائل معارضة مثل 

أريحا.
وأســـفر القصف عن مقتل تســـعة مدنيني 
بينهم خمســـة أطفال وإصابة عشـــرة آخرين 
بجروح، وفق مدير املرصد الذي أشـــار إلى أن 
األطفـــال ينتمون إلى عائلة واحدة، وقتلوا في 

غارة على مدينة جسر الشغور.
وتأتـــي الغـــارات، بحســـب عبدالرحمـــن، 
”غـــداة اســـتهداف الفصائل املقاتلـــة في إدلب 
مواقع لقوات النظـــام في محافظة الالذقية ما 

أسفر عن مقتل ثالثة عناصر“.
وبعد اســـتعادتها كامل دمشق ومحيطها 
ثم اجلنوب الســـوري العـــام احلالي، وضعت 

القـــوات احلكوميـــة نصـــب أعينهـــا محافظة 
إدلـــب، وبـــدأت منذ أكثر من شـــهر بإرســـال 
التعزيزات العســـكرية تلو األخرى إلى خطوط 

اجلبهة متهيدا لعملية وشيكة.
ويرجح محللون أن تتم العملية العسكرية 
املنتظرة في إدلب بشـــكل متدرج وتركز بداية 

على منطقة جسر الشغور االستراتيجية.
وتأتي الغارات الروســـية قبـــل أربعة أيام 
من قمـــة جتمع الرؤســـاء الروســـي فالدميير 
بوتني واإليراني حسن روحاني والتركي رجب 

طيب أردوغان. 
ومـــن املتوقع أن حتســـم القمة مســـتقبل 
إدلـــب، التـــي ُتعد مـــع أجزاء مـــن احملافظات 
احملاذيـــة لها آخر مناطق اتفاق خفض التوتر 

الذي ترعاه الدول الثالث.
وال يســـتبعد مراقبـــون إمكانية إلغاء هذه 
القمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي 
بني املسؤولني من البلدان الثالث بشأن اخلطة 
التي ســـيتم اعتمادها فـــي احملافظة واجلهة 
التي ســـتتولى الســـيطرة على احملافظة، بعد 

طرد جبهة حترير الشام.
ويعتقـــد املراقبون أن املســـالة الثانية هي 
العقـــدة احلالية في املفاوضـــات اجلارية بني 
رعاة مسار أســـتانة، فتركيا بالتأكيد لن تقبل 

التنازل عن احملافظة للنظام دون شروط.
ويرى محللـــون أنه التحرك عســـكريًا في 
إدلـــب من دون التوافق بـــني الدول الثالث، قد 
يفضي إلى منزلق خطير في الصراع السوري.

وقـــال املتحدث باســـم الكرملـــني دميتري 
بيسكوف الثالثاء أن ”الوضع في إدلب ال يزال 
موضع اهتمام خاص من قبل موسكو ودمشق 
وأنقـــرة وطهـــران“، مضيفًا فـــي الوقت ذاته 
”نعلم أن القوات املســـلحة الســـورية تســـتعد 

حلل هذه املشكلة“.
واعتبـــر أن ”بؤرة إرهاب جديدة تشـــكلت 
هنـــاك (…) وهذا األمر يقّوض اجلهود الهادفة 
سياسية-دبلوماسية“  لتســـوية  التوصل  إلى 
في ســـوريا و“األمر األساســـي هو أنها تشكل 
تهديدا كبيرا لقواعدنا“ العسكرية في سوريا.

والوضـــع فـــي محافظـــة إدلب يعـــد أكثر 
تعقيدًا من مناطق أخرى اســـتعادتها القوات 
احلكوميـــة، كونهـــا آخر معاقـــل هيئة حترير 
الشـــام، املصنفة مجموعة ”إرهابية“، كما ُتعد 
منطقة نفوذ تركي، وتنشـــر أنقـــرة فيها نقاط 

مراقبة مبوجب اتفاق أستانة.
وتســـيطر هيئة حترير الشـــام على اجلزء 
األكبـــر مـــن محافظـــة إدلـــب بينمـــا تتواجد 
فصائـــل إســـالمية أخرى فـــي بقيـــة املناطق 
وتنتشر القوات احلكومية في الريف اجلنوبي 
الشـــرقي. كما تتواجد الهيئـــة والفصائل في 

مناطق محاذية في ريـــف حلب الغربي وريف 
حماة الشـــمالي (وســـط) والالذقية الشـــمالي 

(غرب).
وطاملا شـــكل حتالف هيئة حترير الشـــام 
مع الفصائل املعارضة عائقًا أمام وقف إطالق 
النـــار أو تخفيـــض التوتـــر، إذ إنـــه كان يتم 
استثناؤها من كافة تلك االتفاقيات إلى جانب 
تنظيم الدولة اإلســـالمية كونها ُتعد مجموعة 

جهاديـــة برغـــم محاوالتها فصل نفســـها عن 
تنظيم القاعدة.

وستشـــكل معركة إدلـــب املرتقبة آخر أكبر 
معارك النزاع السوري، بعدما ُمنيت الفصائل 
املعارضـــة بالهزميـــة تلـــو األخـــرى، ولم يعد 
يقتصـــر تواجدها ســـوى في محافظـــة إدلب 
ومناطـــق محـــدودة محاذية لهـــا، وعلى ريف 

حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.

«بـــدال من بذل كل الجهود للضغط من أجل تجنيب إدلب أي عملية عســـكرية، تأتي تصريحات أخبار

المبعوث األممي لتصب في إطار خيارات النظام وحلفائه في التصعيد».

عبدالرحمن مصطفى
رئيس االئتالف السوري املعارض

{قـــرار االعتراف بدولة فلســـطينية ال رجعة فيه ومنذ اتفاقيات أوســـلو اعتقدت دائما أن الحل 

بالنسبة للشرق األوسط هو القائم على دولتين}.

إيفان دوكي
الرئيس الكولومبي
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يلّف الغموض املفاوضات اجلارية بني رعاة أســــــتانة، وســــــط مؤشــــــرات تبدو ســــــوداوية 
ترجمها استئناف القوات الروسية لقصفها ملواقع في محافظة إدلب، وال يستبعد مراقبون 
أن تكون مساومات تركيا أحد األسباب في إشاعة هذه األجواء التشاؤمية حيال إمكانية 

التوصل إلى اتفاق.

اإلدارة األميركية تؤيد عملية محدودة في إدلب لتجنب كارثة إنسانية
[ أنقرة تقايض واشنطن: إدلب مقابل األكراد  [ النظام السوري حدد مهلة تنتهي في 10 سبتمبر قبل شن الهجوم على المحافظة

2

} عامن - تســــتبعد أوساط سياسية ونيابية 
أردنيــــة إمكانيــــة طــــرح حكومة عمــــر الرزاز 
مشــــروع قانون جديد للضريبــــة على الدخل 
خــــالل الدورة االســــتثنائية ملجلــــس النواب، 
التــــي تنطلــــق أعمالهــــا األحد، خاصــــة وأن 
الــــدورة العادية لــــم يعد يفصل عنها ســــوى 

أسابيع قليلة.
وربطــــت هــــذه األوســــاط فرضيــــة عرض 
مشــــروع الضريبة بحالة وحيدة وهو أن يتم 
التمديد في الدورة االستثنائية، ذلك أنه ليس 
لدى النواب الوقت الكافي ملناقشــــة مشــــروع 

بهذا احلجم في حال لم يحصل ذلك.
ويشــــكل مشــــروع قانون الضريبــــة على 
الدخل اختبــــارا صعبا لرئيس الــــوزراء عمر 
الــــرزاز، وحكومتــــه، خاصــــة وأن املشــــروع 
الســــابق الذي مت ســــحبه من مجلس النواب 
في يونيــــو املاضي، أثار موجــــة احتجاجات 
غير مسبوقة أّدت إلى اإلطاحة بحكومة هاني 

امللقي.
ويجد الرزاز نفســــه مضطــــرا إلى موائمة 
شــــبه مســــتحيلة بني متطلبات صندوق النقد 
الدولي الذي يصّر على عدم تأجيل املشــــروع 
وعلى تنفيذ الشــــروط التي يطرحها بشــــأنه، 
ومطالــــب الشــــارع الرافضة ألي زيــــادات في 

األعباء الضريبية.
وقال رئيس مجلس النواب األردني عاطف 
الطراونة، مؤخرا إن إجنــــاز قانون الضريبة 
علــــى الدخل مطلب من البنــــك الدولي بالرغم 
من أن القانون لقي معارضة في عهد احلكومة 

السابقة وأودى بحكومات أخرى قبلها.
وأضاف الطراونة في حوار أن األردن دخل 
فــــي برنامج تصحيح اقتصادي منذ ســــنوات 
وبالتالــــي ال بد أن تكــــون هنالك ضغوط حتى 
تبقــــى صورة األردن النقديــــة جلية وواضحة 

وجاذبة لعمليات الدعم.
وأشــــار ”عندما نتحدث عن جلان تفتيش 
تأتــــي لــــألردن وال جتد أي إحــــراز للتقدم في 
برنامج التصحيح االقتصادي، فهذا سيشكل 
أعبــــاء إضافيــــة علــــى اململكــــة وصعوبة في 

االقتراض“.

ويحذر خبراء اقتصاديون من إنه في حال 
فشــــلت احلكومة في التوصل إلى تسوية مع 
صندوق النقد الدولي بشأن مشروع الضريبة 
قد يتــــم جتميد القروض التي يأمل األردن في 

احلصول عليها وبنسب فائدة منخفضة.
وميــــر األردن بوضــــع اقتصــــادي دقيــــق 
ومعّقــــد، فــــي ظــــل عجز كبيــــر فــــي امليزانية 
وارتفاع معدل املديونية بشــــكل قياســــي، وقد 
أّثر ذلك بشــــكل كبير على الوضع االجتماعي 
حيث تشــــهد نســــب البطالة ارتفاعا مضطرا 
حيث قفزت في الربع الثاني من العام احلالي 
إلى 18.7 باملئة مقارنة مع 18.4 باملئة في الربع 

السابق.
وأجــــرى نائــــب رئيــــس الــــوزراء رجائي 
املعشــــر، املكلــــف بصياغة مشــــروع الضريبة 
خالل الشهرين األخيرين حوارات مع فعاليات 
نقابية واقتصادية حول املشروع اجلديد، بيد 
أن احلكومة ما تزال لم حتسم بعد في طبيعة 
اإلعفاءات وسط تسريبات تتحدث عن ضغوط 
مــــن صنــــدوق النقــــد الدولي إلقرار مشــــروع 

مماثل عن ذلك الذي مت سحبه.
وذكرت أوســــاط نيابية أن الصندوق يريد 
اإلبقــــاء علــــى ذات البنود املثيــــرة للجدل في 
املشروع اجلديد خاصة تلك املتعلقة بتوسيع 
قاعدة اخلاضعني للضريبة من األفراد وزيادة 
نســــب االقتطاعــــات فــــي مختلــــف القطاعات 

االقتصادية.
وأدى تشــــّدد صنــــدوق النقــــد الدولي في 
مطالبه، انتقادات حادة من نواب ومســــؤولني 
أردنيــــني. واعتبر النائب يحيى الســــعود أن 
رئيــــس بعثة صندوق النقد الدولي إلى األردن 
مارتن سيرســــول، ينفذ ”مخططــــا اقتصاديا 

يسعى للنيل من األردن وأمنه واستقراره“.
وقال الســــعود، في بيان لــــه إن ”صندوق 
النقــــد الدولــــي أينمــــا ُوجــــد حــــّل اخلــــراب 
االقتصادي واالجتماعــــي“، مبينا أن البرامج 
التــــي يحملها الصندوق لــــدول املنطقة تعمل 
على زيــــادة األعباء علــــى املواطنني وبالتالي 
زيادة الضغط على حالهم املعيشي السيء، ما 
قد يدفع إلى حالة من السخط واالحتجاجات“.

من جهته حّذر النائب نبيل غيشان حكومة 
عمر الــــرزاز من اخلضوع إلمــــالءات صندوق 

النقد الدولي.
ويرى مراقبون أن هذه االنتقادات املوجهة 
لصندوق النقد الدولي مبررة، ولكن ال مناص 
أمــــام احلكومة من إيجــــاد توليفــــة ضريبية 
ترضي األخيــــر، وتأخذ بعني االعتبار في اآلن 

ذاته األوضــــاع االجتماعية، خاصة وأن عّمان 
مقبلــــة على اســــتحقاقات داهمة تســــتوجب 

حتقيق هذه املعادلة الصعبة وبسرعة.

حكومة الرزاز عالقة بين صندوق النقد الدولي والضغط الشعبي

محافظة إدلب: مخاطر أزمة إنسانية مأسوية

    
غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية 

في ريف حماة
} دمشــق - أعلنت وكالة األنباء الســـورية 
ســـانا أن الدفاعـــات الجوية تصـــدت لعدة 
صواريخ أطلقتها طائرات إســـرائيلية قرب 

حماة.
من جهته قال المرصد الســـوري لحقوق 
اإلنســـان إن انفجارات ســـمعت في المنطقة 
الواقعـــة بين مصيـــاف ووادي العيون قرب 

مدينة حماة.
وســـبق أن شـــنت مقاتالت إســـرائيلية 
غارات على بلدة مصياف في يونيو الماضي 
و“مركز  استهدفت ”معامل مؤسسة الدفاع“ 
البحـــوث العلمية“، فـــي المنطقة التي تضم 
مركزا إيرانيـــا لصناعـــة الصواريخ بعيدة 
المدى. ويرجح متابعـــون أن تكون الغارات 

الجديـــدة ردا على االتفاقيـــة الدفاعية التي 
وّقعتها طهران مع دمشق األسبوع الماضي، 
والتي تنص على استمرار الوجود العسكري 

اإليراني في سوريا.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة اإلســـرائيلية، 
بنياميـــن نتنياهو، األربعاء الماضي إن ”أي 
اتفاق بين سوريا وإيران لن يردع إسرائيل، 

كما ولن يردعنا أي تهديد“.
وهدد نتنياهو بأن الجيش اإلســـرائيلي 
”ســـيواصل العمـــل“ ضـــد محـــاوالت إيران 
للتمركـــز وإنشـــاء قـــوات متقدمـــة وأنظمة 
أسلحة متطّورة في سوريا. وأضاف ”كل من 
يهّددنا يعّرض نفسه للخطر، وعلى أي حال 

لن يحقق هدفه“.

} عــامن - اجتمع الرئيس اليمني األســـبق، 
علي ناصـــر محمد، الثالثاء، فـــي مقر إقامته 
بالعاصمـــة األردنية عمـــان باملبعوث األممي 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وناقش اجلانبان التطورات على الساحة 
اليمنيـــة مبا فيها املبادرة التي تقّدم بها علي 
ناصر محمد بشأن وقف احلرب وحل املسألة 
اليمنية وفقا ملخرجات مؤمتر القاهرة املنعقد 

في عام 2011.

وأشـــاد الرئيس اليمني األســـبق بجهود 
املبعـــوث الدولي إلحالل الســـالم فـــي اليمن 
وآخرهـــا املؤمتـــر التشـــاوري املزمـــع عقده 

اخلميس في مدينة جنيف السويسرية.
مـــن جهته أظهـــر غريفيـــث تفاؤله بوقف 
الصـــراع. واتفقـــا الطرفـــان علـــى ضـــرورة 
التواصل وعقد لقاء قادم بينهما بعد االنتهاء 
من أعمال املؤمتر التشاوري آنف الذكر يحدد 

في إحدى العواصم العربية.

علي ناصر يجتمع بغريفيث 

في عمان قبيل مؤتمر جنيف

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - القاهــرة   {
المصريـــة أن الشـــرطة ألقـــت القبض على 
شاب بعد اشـــتعال حقيبة كان يحملها على 
ظهره ”الستخدامها في عمل عدائي“ بميدان 
يقع بالقرب من الســـفارة األميركية بوســـط 

القاهرة الثالثاء.
وأضافـــت الوزارة في بيـــان أن الحقيبة 
كانـــت تحتوي علـــى مواد كيمياويـــة قابلة 
لالشتعال وأن التحقيقات األولية تشير إلى 
أن الشاب ”يعتنق بعض األفكار المتطرفة“.

وكانت ثالثة مصادر أمنية قالت في وقت 
ســـابق إن عبوة ناســـفة انفجرت في محيط 

السفارة األميركية بوسط القاهرة.
وذكرت شـــاهدة أنها سمعت انفجارا ثم 
رأت شـــابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها 
النيـــران بالقرب من فندق ســـميراميس في 
الجهة المقابلة من مقر الســـفارة. وأضافت 
أن قوات األمن طرحت الشـــاب أرضا وألقت 

القبض عليه وهي تحاول إخماد الحريق.
وعقـــب الحادثـــة طوقـــت قـــوات األمن 
المنطقة بينما انتشر بها العشرات من أفراد 
الشرطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 
الشاب المقبوض عليه لم يصب، مضيفة أن 
الحادث لم يسفر أيضا عن حدوث تلفيات أو 

أي إصابات للمارة.
وكشـــفت الســـفارة األميركيـــة بالقاهرة 
على حســـابها على تويتر ”نحـــن على علم 
بواقعة حدثت في شـــارع ســـيمون بوليفار 
فـــي القاهرة. يرجى تجّنب المنطقة ومراقبة 
وسائل اإلعالم للحصول على المستجدات… 
ُيرجـــى توّخي الحذر“. ونصحت المواطنين 

األميركيين بتجّنب المنطقة.
وفي وقت الحق أعلنت السفارة على ذات 
الموقع أنها ”تستأنف أعمالها العادية“ بعد 
أن انتهت الشـــرطة من تحقيقاتها في موقع 

الحادث.

إيقاف متطرف قرب 

السفارة األميركية  

بالقاهرة

األردن يضطر إلعادة فتح ملف 

ضريبة الدخل ص11

اقتصاد
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أخبار
[ مقتل محتج يزيد في حدة التوتر  [ تعليق جلسات البرلمان للبحث عن توافقات

«وجهنا وزارة البلديات بالتحقيق في انخفاض نسبة الكلور في مياه البصرة والكشف عن النتائج 

سيكون خالل أسبوع».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

 إبرامها مع قطر هي أكبر صفقة تصدير لطائرات تايفون البريطانية خالل 
ّ

«إن الصفقة التي تم

السنوات العشر األخيرة».

غافني ويليامسون
وزير الدفاع البريطاني

النيابة السعودية تطالب 

بإعدام مساعد القرضاوي

طالـــب المدعي العـــام بالنيابة  } الريــاض – 
العامة الســـعودية في محاكمة سلمان العودة 
مســـاعد رئيـــس االتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء 
المســـلمين بالحكـــم عليـــه باإلعـــدام ”بالقتل 

تعزيرا”.
ووجهـــت النيابـــة العامة أمـــام المحكمة 
الجزائية المتخصصة والتـــي عقدت الثالثاء 
بمثول المدعى عليه وبحضور أربعة أشخاص 
من ذويه وحضور ممثلين عن وســـائل اإلعالم 

المحلية، 37 تهمة ضده.
وذكـــرت صحيفة ”عـــكاظ“ الســـعودية أن 
أولى جلســـات محاكمة ســـلمان العودة الذي 
يشغل منصب مساعد األمين لالتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين ”المصنف ككيان إرهابي“، 
كشفت عن ارتباطه بعالقات مشبوهة وزيارات 

واتصاالت مع أمير قطر السابق.
وتم اتهامه في الجلسة بانضمامه لجماعة 
اإلخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي، 
وعقـــده لقـــاءات ومؤتمـــرات داخـــل وخارج 
المملكـــة لتحقيق أجنـــدة تنظيم اإلخوان ضد 
الوطـــن وحكامـــه، ودعمـــه ماليـــًا لمنتدى ما 
يســـمى ”ملتقى النهضة“، الداعم للثورات في 
الوطـــن العربي ومن بينها الســـعودية بهدف 

تغيير نظام الحكم.
كما وجهت للمدعى عليه اتهامات بســـعيه 
المتكـــرر لزعزعة بناء الوطـــن، وإحياء الفتنة 
العميـــاء، وتأليـــب المجتمـــع علـــى الحكام، 
بشـــخصيات  واالرتبـــاط  القالقـــل،  وإثـــارة 
وتنظيمـــات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل 
وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين. ودعوتـــه للتغييـــر في 
الحكومـــة الســـعودية، والدعـــوة للخالفة في 
الوطـــن العربي.كما اتهـــم بدعوته وتحريضه 
للـــزج بالمملكة فـــي الثـــورات الداخلية ودعم 
الثورات فـــي البالد العربية من خالل ترويجه 
لمقاطع تدعم الثورات، واســـتثماره الوقت في 
التركيـــز على جوانب البـــالد والوطن العربي 
ودعم الثـــورات واالنشـــقاقات والصمود ضد 
الحكومات.كمـــا اتهم العودة باالنضواء تحت 
قيادة يوسف القرضاوي أحد المصنفين على 

قائمة اإلرهاب.

عجز سياسي في العراق يترافق مع استفحال أزمة البصرة

} البــرصة (العــراق) - تؤّكد آخـــر التطورات 
الحاصلة في احتجاجات البصرة التي شهدت 
سقوط قتيل بعد اشتباكات مع قوات األمن أن 
الحكومة القادمة ستصطدم بال أي شك بأزمة 
اجتماعيـــة وصحية كبيرة بـــدأت منذ حوالي 

شهرين في جنوب ووسط العراق.
وبالتزامـــن مـــع االزمة السياســـية، أكدت 
مصـــادر بقطاعي الصحة واألمـــن بالعراق أن 
محتجـــا لقـــي مصرعه وأصيب ســـتة آخرون 
بجروح في اشـــتباكات دارت مـــع قوات األمن 

في البصرة بجنوب العراق مساء االثنين.
وذكرت المصـــادر األمنيـــة أن المحتجين 
ألقوا قنابل بنزين وحجـــارة على قوات األمن 
التـــي ردت بإطالق أعيـــرة نارية فـــي الهواء 

وقنابل مسيلة للدموع.
وتجمع المئات قرب مقر اإلدارة المحلية في 
البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء 
على الفساد. وتراوح عدد المتجمعين بين 600 
و700 فـــرد في إحدى المراحل قبل أن يتضاءل 

العدد خالل الليل.
وقالت المصادر الصحية إن ستة محتجين 

نقلوا لمستشفيات بعد إصابتهم بجروح.
وطالـــب مديـــر مكتـــب المفوضيـــة العليا 
لحقوق اإلنســـان في محافظـــة البصرة مهدي 

التميمي بالتحقيق فورا في مقتل المحتج.
وقـــال ”نطالـــب القضـــاء العراقـــي بفتح 
تحقيـــق فوري وعاجل بحادثـــة مقتل متظاهر 
في البصرة والذي تعرض إلطالق نار وإصابة 
فـــي الكتف توفي علـــى إثرهـــا باإلضافة إلى 
تعرضه لصعقـــات كهربائية مـــن قبل القوات 

األمنية“.
وتجمع المئـــات من المحتجيـــن الثالثاء 
بالقـــرب من مقـــر اإلدارة المحلية في محافظة 
البصرة النفطيـــة احتجاجا على مقتل محتج 

في اشتباكات مع قوات األمن مساء االثنين.

وقالت مصـــادر في قطاعي الصحة واألمن 
إن المحتج يدعى ياســـر مكـــي وإنه توفي في 
المستشـــفى، في حين أصيب ستة آخرون في 
المظاهرات التي وقعت احتجاجا على ســـوء 

الخدمات الحكومية والفساد.
وحمل المحتجون جســـد مكي بالقرب من 

الموقع وهتفوا ”دم ياسر لن يضيع“.
وألحق المتظاهرون أضـــرارا ببوابة مقر 
اإلدارة المحليـــة، لكـــن قـــوات األمـــن فرقتهم 
باســـتخدام الغـــاز المســـيل للدمـــوع قبل أن 
يتمكنوا من دخـــول المبنى، لتتكثف الدعوات 

للمزيد من االحتجاجات.
وعمت المظاهرات مدنـــا بالجنوب، معقل 
الشـــيعة الذي طالما شـــكا من اإلهمـــال، بعد 
انقطاعات في الكهرباء خالل شـــهور الصيف 
الحـــارة وبســـبب عـــدم توافر فـــرص العمل 

واالفتقار للخدمات الحكومية المالئمة.
كمـــا يطالب المحتجون بوجوب تحســـين 
األوضاع المعيشـــية لســـكان البصرة باعتبار 
أن صادرات النفـــط العراقية من البصرة أكثر 
من 95 بالمئة من إيرادات العراق. وسيؤثر أي 
تعطيل محتمـــل لإلنتاج بشـــدة على اقتصاد 

العراق المتعثر.
وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل. وقال 
في وقت ســـابق إن حكومتـــه بدأت في معاقبة 
المســـؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، 

ثاني كبرى مدن العراق.
لكـــن الغضب الشـــعبي تضخـــم في وقت 
يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة 
بعد انتخابات برلمانية غير حاســـمة في مايو 
في وقت عبر فيه المرجع الشـــيعي األعلى في 
العـــراق آية الله علي السيســـتاني عن تأييده 

لالحتجاجات.
واشـــتبك المئات مـــن المحتجين الجمعة 
الماضـــي مع قـــوات األمن في البصـــرة أثناء 

محاولتهم اقتحام مقر اإلدارة المحلية.
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.

وأدى عجـــز حكومـــة بغـــداد علـــى تلبية 
تطلعـــات أهالـــي البصـــرة إلـــى حـــد امتداد 
االحتجاجـــات إلـــى الحقـــول النفطيـــة حيث 
هّدد المحتجون في نهاية األســـبوع الماضي 
باقتحـــام الحقل النفطي إذا لـــم ترد الحكومة 
علـــى مطالبهـــم بتحســـين الخدمـــات العامة 
وتتعامل مع شكواهم بشأن مياه الشرب التي 
يقول ســـكان إنها غير صالحة للشـــرب بسبب 

ارتفاع مستوى ملوحتها.
وزاد تدّخل قوات األمن لقمع االحتجاجات 
فـــي تفاقـــم الوضع حيـــث وضعـــت الحكومة 
العراقيـــة منذ منتصف شـــهر يوليـــو الفارط 
قواتهـــا األمنيـــة في حالة تأهـــب قصوى بعد 
تصاعـــد حركـــة المظاهـــرات التي تشـــهدها 
المحافظات الجنوبية احتجاجا على الفســـاد 

وضعف الخدمات األساسية.
وأفاد تعميـــم صادر من قيـــادة العمليات 
المشـــتركة، يحمـــل أمـــرا من رئيـــس الوزراء 

والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي 
بوضع جميع األجهـــزة األمنية في حالة إنذار 

من المستوى ج.
وأكـــدت مصادر أمنية في وقت ســـابق أن 
قواتا لفـــرض النظام مكونة من قوات مكافحة 
اإلرهاب والفرقة التاسعة من الجيش العراقي 
قد نشـــرت لحماية الحقول والمنشآت النفطية 
فـــي محافظة البصرة، التي تشـــهد مظاهرات 

احتجاج متواصلة منذ أسبوع.
وكان العبـــادي قد تـــرأس اجتماعا طارئا 
للمجلـــس الـــوزاري لألمن الوطني لمناقشـــة 
الوضع األمني و“تداعيات ما حصل في بعض 
المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة“، 
بحســـب تعبير بيان المكتب اإلعالمي لرئاسة 

الوزراء.
وأكـــد في بيان قال فيه إنـــه يقف مع ”حق 
المشـــروعة  والمطالـــب  الســـلمي  التظاهـــر 
للمتظاهرين“ على أن القوات األمنية ”ستتخذ 

هـــؤالء  بحــــق  الـرادعـــة  اإلجــــراءات  كافـــة 
المندســـين ومالحقتهـــم وفــــق القـانون وأن 
اإلساءة للقوات األمنية تعد إساءة بحق البلد 

وسيادته“.
وإزاء التعامـــل األمني لفـــض احتجاجات 
البصـــرة كان مركز جنيف الدولـــي للعدالة قد 
حّذر الســـلطات العراقيـــة، وأجهزتها األمنّية، 
من مغّبة اســـتخدام السالح ضد المتظاهرين 
المحتجيـــن على ترّدي األوضاع والفشـــل في 

توفير الخدمات األساسّية.
وقال المركـــز في بيان صدر في جنيف في 
منتصف شـــهر يوليو الماضـــي، إن التظاهر 
حـــٌق مكفول ليس بموجب الدســـتور العراقي 
النافذ فحســـب بـــل أيضا بموجـــب القوانين 
واالتفاقيات الدولية التـــي ينضّم لها العراق. 
وأكد أن اســـتخدام القوة المســـّلحة والعنف 
ضّد المتظاهرين من شأنه أن يضع السلطات 

العراقّية تحت طائلة المسؤولّية الدولّية.

محمد بن زايد ولودريان 

يناقشان الملفات الدولية

} أبوظبــي - اســـتقبل الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي الثالثاء 
فـــي قصر الشـــاطئ فـــي أبوظبي جـــان إيف 
لودريـــان وزيـــر أوروبا والشـــؤون الخارجية 

لدولة فرنسا.
وبحث الشـــيخ محمـــد بن زايـــد والوزير 
الفرنســـي خـــالل اللقـــاء عالقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون االســـتراتيجي بيـــن البلديـــن في 
والتعليميـــة  الثقافيـــة  المجـــاالت  مختلـــف 
واالقتصاديـــة والسياســـية وحرصهمـــا على 
الدفع بهذا التعاون والعمل المشترك إلى آفاق 
مســـتقبلية أرحب بما يلبـــي تطلعات البلدين 

وشعبيهما.
واستعرض الجانبان مستجدات األوضاع 
على الصعيدين اإلقليمـــي والدولي والجهود 
المبذولـــة لتحقيق األمن والســـالم العالميين 
وتبادال وجهـــات النظر حول عدد من القضايا 

التي تهم البلدين.
وحضر اللقـــاء أنور قرقـــاش وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية وخلـــدون خليفة المبارك 
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك 
المزروعـــي وكيل ديـــوان ولي عهـــد أبوظبي 
ولودوفيك بوي ســـفير الجمهورية الفرنســـية 

لدى اإلمارات.

مركز جنيـــف الدولـــي للعدالة حذر 

مغبـــة  مـــن  العراقيـــة  الســـلطات 

استخدام السالح ضد المتظاهرين  

في البصرة

 ◄

ــــــرة االحتجاجات واألزمة في محافظــــــة البصرة، علق  فــــــي الوقــــــت الذي تتصاعد فيه وتي
مجلس النواب العراقي الذي بدأ أعماله االثنني جلســــــاته حتى منتصف الشــــــهر احلالي 
بهدف إجراء مفاوضات موسعة بني الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية رئيس 
للمجلس وذلك في مشــــــهد يؤّكد ارتباط األزمة االجتماعية في محافظات الوسط واجلنوب 

بعجز الكيانات السياسية على اتفاق بشأن تشكيل التحالف األكبر داخل البرملان.

صفقة التايفون البريطانية لقطر مصدر قلق مالي وسياسي
} لنــدن - حـــذرت وثائق حكوميـــة بريطانية 
مـــن أن إتمام صفقة لبيع طائـــرات مقاتلة من 
طراز ”تايفون“ إلى قطر ســـيتطلب دعما ”غير 
من دافعي الضرائب البريطانيين،  مســـبوق“ 
وتهدد بضياع المليارات على الموازنة العامة.

وكشـــف تقريـــر صحافـــي للكاتـــب كارلي 
البريطانية،  ريد بصحيفة ”دايلي تليغـــراف“ 
أن تقريـــرا حكوميا صدر عـــن وزارة الخزانة 
البريطانيـــة مؤخـــرا تـــم تســـريبه، ذكـــر أن 
مســـؤولي الـــوزارة أعربوا عـــن قلقهم من أن 
تقديم الدعم المالي للصفقة التي تبلغ قيمتها 
6 مليارات جنيه إسترليني يخاطر بـ“مليارات 

من تمويل وزارة الخزانة“، إذا عجزت قطر عن 
الوفاء بالتزاماتها.

المســـؤولين  أن   إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
بوزارة الخزانـــة البريطانية قالوا إن الصفقة 
بلغت مستوى غير مســـبوق من الدعم لمشتر 
واحد وبها مخاطـــرة بتقويض ”وكالة ائتمان 
من خـــالل التركيز علـــى نحو 25  الحكومـــة“ 
بالمئة من مخاطر مدخراتهم في صفقة واحدة.

وقادت حملة المبيعات شـــركة ”بي.آيه.أي 
سيســـتمز“ البريطانيـــة العمالقـــة التي قالت 
قالت إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات 
فـــي أواخـــر 2022، وإن التعاقـــد يتوقف على 

”شـــروط التمويـــل واســـتالم الشـــركة الدفعة 
األولى وهو ما يتوقـــع أن يتحقق في موعد ال 

يتجاوز منتصف عام 2018“.
وكشـــفت الوثيقة المســـربة عـــن مخاوف 
البيـــع وأظهـــرت أن االتجـــاه الـــوزاري قد تم 
السعي إليه على أساس ”المصلحة الوطنية“.
وشـــّدد التقريـــر علـــى أن قطـــر أصبحت 
معزولة في الســـنوات القليلة الماضية نتيجة 
لقيام الـــدول المجاورة لها بقطع العالقات مع 
بسبب االتهامات الموجهة لها بدعملإلرهاب.

وعندما تـــم توقيـــع االتفاقية، قـــال وزير 
الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون ”ستدعم 

هذه الطائرات الضخمة مهمة الجيش القطري 
للتصـــدي للتحديـــات التـــي نعانـــي منها في 
منطقة الشرق األوسط، وستدعم االستقرار في 

المنطقة وتوفر األمن في الوطن“.
وقالـــت الحكومة إنه قد يتـــم التوصل إلى 
اتفاق رســـمي بحلول نهاية الشـــهر. فيما قال 
متحدث باسم شركة ”بي.آيه.أي سيستمز“ إنه 
من المتوقـــع أن تحصل الشـــركة على الدفعة 
األولى من قطر في الربع الثالث من هذا العام.
بمحركين، وتصنع أيًضا  وتعمل ”تايفون“ 
بواسطة شـــركة ”إيرباص“، ويمكنها أن تصل 
إلى سرعة قصوى تبلغ 1500 ميل في الساعة.

التعاطي األمني يعمق األزمة



} رومــا - تعكـــس االتهامـــات التـــي وجهها 
مســـؤولون إيطاليون لفرنســـا بخصوص ما 
يحـــدث من اشـــتباكات في طرابلـــس أن روما 
بصـــدد خســـارة مصالحها وأن مـــا يحدث قد 
يؤدي إلى ترتيبات أمنيـــة جديدة تفضي إلى 
إجـــراء انتخابات قبـــل نهاية العـــام وهو ما 
تعارضـــه روما بشـــدة في حين يخـــدم اتفاق 
باريس الذي ينص على إجراء االنتخابات في 

ديسمبر المقبل.
وأعـــرب وزيـــر الداخلية اإليطالـــي ماتيو 
ســـالفيني عن اســـتعداده للعودة ”في القريب 
العاجـــل“ إلـــى طرابلـــس التي تشـــهد معارك 
داميـــة، ووجه اللـــوم مجددًا إلى فرنســـا في 

الفوضى الدائرة هناك.
وقـــال زعيـــم اليميـــن المتطـــرف والرجل 
القوي في الحكومة صباح الثالثاء على تويتر 
في شـــأن ليبيا، ”على إيطاليا أن تحتفظ بدور 
فاعل في إحالل االســـتقرار في المتوســـط أنا 
مســـتعد شـــخصيا للتعرض لبعض المخاطر 

والعودة إلى هناك في القريب العاجل“.
وشارك ســـالفيني شـــريط فيديو يتضمن 
تصريحات أدلى بهـــا االثنين لصحافيين قال 
فيها ”بالتأكيد، هنـــاك من يقف خلف المعارك 
الراهنـــة. هـــذا ال يحصل عن طريـــق الصدفة. 
وما أخشـــاه هو أن أحدًا، وألسباب اقتصادية 
وطنية، يعرض للخطر االستقرار في كل أنحاء 

شمال أفريقيا وبالتالي في أوروبا“.
وأضاف في شـــريط الفيديو ”أفكر في من 
ذهـــب لخوض الحرب فيما كان يتعين عليه أال 
يفعل ذلك. في من يحـــدد تواريخ لالنتخابات 
مـــن دون إبـــالغ الحلفـــاء واألمـــم المتحـــدة 

والليبيين“.
وعندمـــا ســـأل الصحافيـــون الوزير الذي 
أغلـــق مرافئ إيطاليا في وجه المهاجرين، هل 
أن ليبيا مكان يتمتع باألمـــان الكافي لمرافقة 
األشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إليها، 

اكتفى بالقول ”اسألوا باريس“.
وكانـــت وزيرة الدفـــاع اإليطالية إليزابيتا 
ترينتا تحدثت االثنين أيضا عن ”مســـؤولية“ 
فرنســـا بســـبب دورها في التدخل العسكري 
الدولي ضـــد نظام العقيد القذافـــي في 2011. 
وفيما دأبت روما في الســـنوات األخيرة على 

انتقاد باريس بسبب الفوضى الليبية وموجة 
الهجـــرة الكبيرة التي شـــجعت عليها، كتبت 
الوزيرة اإليطالية ”ال شك في أن هذا البلد يجد 
نفسه اليوم في هذا الوضع، ألن أحدا تصرف 

بدافع من خدمة مصالحه في 2011“.
وعلى غرار ســـالفيني، اســـتبعدت ترينتا 
تدخل القوات الخاصة اإليطالية في طرابلس، 
حتى لـــو أن إليطاليا في الوقـــت الراهن أكثر 
من 300 جندي في ليبيا لحماية مستشـــفى في 
مصراتة والســـفارة في طرابلس وتقديم دعم 

لوجستي إلى خفر السواحل الليبي.
وفـــي بيان صدر مســـاء االثنين، دان وزير 
الخارجية إنـــزو موافيرو ميالنيســـي أعمال 
العنـــف وكرر تأكيـــده ”الدعـــم اإليطالي التام 
للمؤسســـات الليبية الشـــرعية وخطة تحرك 

األمم المتحدة“.
وأثارت تصريحات المسؤولين اإليطاليين 
اســـتغراب المتابعين للشأن السياسي الليبي 
ميليشـــيات  بيـــن  واضحـــة  عالقـــة  ال  أن  إذ 
”الكانيات“ التي هاجمت قوات حكومة الوفاق 
وفرنســـا. وتحســـب الميليشـــيات التي تقود 
المعركة اإلســـالمين الذين ال تثق فيهم فرنسا 
التي تدعم بقوة قوات الجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وقد أجرى موافيرو مساء االثنين ”محادثة 
هاتفية طويلة“ مع موفد األمم المتحدة غسان 
ســـالمة، وينوي إجراء سلسلة من االتصاالت 
فـــي األيام المقبلـــة، تمهيـــدا للمؤتمر الدولي 

حول ليبيا المقرر هذا الخريف في إيطاليا“.
وتحـــاول األمـــم المتحدة تطويـــق التوتر 
األمنـــي حيث رعـــت الثالثـــاء مفاوضات بين 

الميليشيات المتقاتلة.
وأعلنت البعثة األممية أن غســـان ســـالمة 
افتتح مســـاء الثالثاء االجتماع حول الوضع 
األمنـــي في طرابلـــس ”بحضـــور ممثلين عن 
المجلس الرئاســـي ووزيـــر الداخلية وضباط 
المســـلحة  المجموعـــات  وقـــادة  عســـكريين 

المتواجدة في العاصمة وما حولها“.

الجمعي قاسمي

االتصـــاالت  وتيـــرة  ارتفعـــت   – تونــس   {
محاولـــة  فـــي  والمشـــاورات  واالجتماعـــات 
إليجـــاد مخـــرج لالنســـداد السياســـي الذي 
بلغتـــه معركـــة اإلطاحـــة برئيـــس الحكومـــة 
يوسف الشاهد، التي أدخلت البالد في متاهة 
تصفية الحســـابات تحـــت عناويـــن ُمتعددة، 
تضاربـــت فيهـــا القـــراءات، وتباينـــت فيهـــا 

االستنتاجات.
وفي تطور يسبق اللحظة الفاصلة في هذه 
المعركة التـــي ترافقت مع بـــروز اصطفافات 
سياســـية جديـــدة، محكومـــة بإيقـــاع طبيعة 
المشـــهد المتداخل فـــي تفاصيله ورســـائله، 
لوحـــت حركة نـــداء تونس رســـميا، بإمكانية 
اللجوء إلى ورقة ســـحب جميـــع وزرائها من 
الحكومة الحالية، لدفع يوســـف الشـــاهد إلى 
االســـتقالة أو الذهـــاب إلى البرلمـــان لتجديد 

الثقة في حكومته.

وأعلنت في بيان وزعته الثالثاء في أعقاب 
اجتماع ترأســـه مديرها التنفيذي، حافظ قائد 
السبســـي، أن أعضاء الحكومة الذين ينتمون 
إلى نداء تونس، ”قرروا تفويض قيادة الحركة 
التخاذ القرارات السياســـية المناســـبة في ما 

يتعلق بالمسألة الحكومية“.
وشـــارك في هذا االجتمـــاع، أربعة وزراء 
هم، ســـلمى اللومي، وزيرة الســـياحة، وحاتم 
بن سالم، وزير التربية، وماجدولين الشارني، 
وزيرة الرياضة والشـــباب، وسمير الفرناني، 

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى.
كما شـــارك فيه أيضا، نورالدين بن تيشة، 
المستشار برئاسة الجمهورية، والقيادي رضا 
بالحاج، ومنسق نداء تونس بالخارج، رؤوف 
الخماســـي، وســـفيان طوبال، رئيـــس الكتلة 

النيابية لحركة نداء تونس.

ولم توضح في بيانهـــا أبعاد وحدود هذا 
التفويض، واكتفت باإلشـــارة إلى أن الوزراء 
الذين تغيبـــوا عن هذا االجتمـــاع، وهم وزير 
الجهيناوي، ووزير النقل،  الخارجية، خميس 
رضـــوان عيارة، ووزيـــر الثقافـــة، محمد زين 
العابدين، ووزير المالية، رضا شـــلغوم، أكدوا 

التزامهم بهذا القرار.
ورأى مراقبـــون، أن قـــرار التفويض هذا، 
من شأنه رســـم مالمح المرحلة المقبلة، لجهة 
الحســـم في مســـألة بقـــاء هـــذه الحكومة أو 
رحيلها، خاصة وأنه جاء بعد اجتماع الرئيس 
الباجي قائد السبسي مع رئيس حركة النهضة 
اإلســـالمية، راشـــد الغنوشـــي، وقبل اجتماع 
الرئيس السبســـي مع األمين العـــام لإلتحاد 

العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.
وُينظر إلى االجتماعين على أنهما يحمالن 
الكثير من الرسائل السياسية التي تؤشر على 
أن األزمة السياسية التي تشهدها البالد، باتت 
أمام مفتـــرق طرق ُيمهد للدخول في مرحلة ما 
بعد يوســـف الشاهد، وتحديد مالمح المرحلة 

القادمة التي تسبق استحقاقات 2019.
لكـــن تعقيدات المشـــهد السياســـي، التي 
تحـــول دون التوصل بســـهولة إلى ُمخرجات 
جديـــدة قـــادرة على تجـــاوز معضلـــة البديل 
الحكومـــي في مثل هذه الظروف التي تتســـم 
بتحديـــات بالغة الخطـــورة، دفعـــت القيادي 
بحركـــة نـــداء تونـــس، خالـــد شـــوكات، إلى 
اســـتبعاد منطق لي الذراع فـــي هذه المعركة 

التي تبقى مفتوحة على كل االحتماالت.
وقال لـ“العرب“، فـــي توضيح ألبعاد قرار 
التفويض المذكور، إنه ”ليس هناك أي تلويح 
حاليـــا باســـتقالة وزراء نداء تونـــس، ونحن 
نحـــاول أال نلجأ لمثل هذه الوســـائل، ومازال 
رهاننـــا قائما فـــي أن تحل األزمـــة الحكومية 
فـــي إطار الحوار الوطنـــي وضمن آلية وثيقة 

قرطاج“.
وأضـــاف أن حركـــة نـــداء تونـــس، تريد 
أيضـــا أن ُتحل هذه األزمـــة“ بعيدا عن منطق 
لـــي الذراع أو كســـر العظـــم، ألن ما تعيشـــه 
البالد، وما يعانيه الشعب من أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة كاٍف، وال رغبة لنـــا في أن نعمق 

أزمات بالدنا أكثر“.

لكنـــه اعتبر في المقابل، أنه ليســـت هناك 
معضلة بديـــل، قائال ”البدائـــل ممكنة، ونحن 
نعتقـــد بأن في تونـــس العديد مـــن الكفاءات 
التي تســـتجيب للمعايير التـــي حددناها لمن 

سيتولى رئاسة الحكومة“.
ولفـــت في هـــذا الســـياق إلـــى أن البديل 
”شـــخصية  يكـــون  أن  يتعيـــن  المطلـــوب 
اقتصاديـــة تتكامل مـــع رئيـــس الجمهورية، 
لها إشـــعاع دولي وعالقـــات خارجية متميزة، 
وتتفـــرغ للعمل الحكومـــي، والنأي بالحكومة 
عـــن االنخراط في الصراع االنتخابي، وهو ما 
يتوفر كما نرى في عدد من الشـــخصيات التي 

جرت دراسة ملفاتها“.
ويتضح من خالل هذا التصريح، أن عملية 
البحث عن البديل الُمفترض ليوســـف الشاهد 
قد انطلقت، وأن اإلعالن عنه هو مسألة ُمرتبطة 
فقـــط باختيار التوقيـــت المناســـب الذي من 
خالله يتم رســـم األحداث القادمة وتطوراتها، 
في عالقة بالرهانات التي تحكمها الحسابات 
الُمرتبطة أساســـا باالســـتحقاقات االنتخابية 

الُمقررة خالل العام 2019.
غيـــر أن هذه اإلشـــارات إلى قـــرب رحيل 
الشـــاهد التـــي باتـــت تزدحـــم بهـــا مواقـــف 
األحزاب، في أعقـــاب قرار التفويض المذكور، 
تصطـــدم بقراءات أخرى تذهـــب إلى القول إن 
معركـــة ”التخلـــص“ من الشـــاهد، هي معركة 
ُمركبة بأبعاد تتجاوز موازين القوى الراهنة، 
وأن حركة نداء تونس لم تأت بجديد من شأنه 

خلخلة المشهد بما يستجيب لتطلعاتها.

وفي هذا الســـياق، قال النائب البرلماني، 
الصحبي بن فرج، لـ“العـــرب“، إن بيان حركة 
نـــداء تونس ”لم يأت بجديد، وإن ”التفويض“ 
الذي أعلنه ”عجيـــب وغريب“، وهو عبارة عن 

”تفسير الماء بالماء“.
واعتبـــر أن حركة نداء تونـــس ”لم تخرج 
بقـــرار واضح، ما يعنـــي أن الـــوزراء أعادوا 
الكرة إلـــى ملعب قيادة النـــداء، وبالتالي فإن 
التفويـــض هو رفـــض ُمقنع يعكـــس في واقع 

األمر استفحال األزمة داخل النداء“.

الصحبي بن فرج:

بيان نداء تونس لم يأت 

بجديد و«التفويض} الذي 

أعلنه «عجيب وغريب}

تشــــــير التحركات السياسية وتصريحات بعض القيادات احلزبية في تونس إلى التوصل 
التفاق بشــــــأن رحيل حكومة يوسف الشــــــاهد، كان آخرها اللقاءات التي أجراها الرئيس 

الباجي قائد السبسي وتلويح نداء تونس بسحب وزرائه من احلكومة.

أخبار
«مـــا تم إنجازه منـــذ 1999 من بنى تحتية وفي مختلف المجاالت كالجامعات والطرق والســـدود 

يصل إلى 1000 مليار دوالر».

جمال ولد عباس
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

«على االئتالف الحاكم تغيير الحكومة وتشـــكيل أخرى توصلنا إلى االنتخابات القادمة، وتحاول 

إصالح ما خلفته حكومة يوسف الشاهد}.

سامي الطاهري
األمني العام املساعد لالحتاد العام التونسي للشغل

الشاهد عاجز عن إقناع السبسي 

األربعاء 2018/09/05 - السنة 41 العدد 411099

االشتباكات في طرابلس والقلق في روما

} تونــس - دعت الهيئة التونســـية لمكافحة 
مجلـــة  بمراجعـــة  اإلســـراع  إلـــى  الفســـاد 
المحروقـــات والمناجم، بمـــا يضمن التوقي 
من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية 
والحوكمة، تطبيقا لما تعهدت به الحكومات 

السابقة.
وشـــددت علـــى ضـــرورة تفعيـــل التعّهد 
المتعّلق بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية 
فـــي الصناعـــات االســـتخراجية مـــن خالل 
لتشكيل“مجلس  العملية  الخطوات  استكمال 
أصحاب المصلحة“. وطالبت الهيئة في بيان 
لهـــا الثالثـــاء الحكومة بالقيـــام بإصالحات 

جوهريـــة تمكن من تكريـــس معايير حوكمة 
الموارد الطبيعية وتعّبر عن احترام ســـيادة 
الشـــعب التونســـي على ثرواته وتدعم الثقة 
بين المؤسسات العمومية والمواطن وترّسخ 
وعـــي المواطـــن بحقوقـــه ومطالبـــه بصفة 

موضوعية.
وتأتـــي هذه الدعـــوات مع تزايـــد الجدل 
بشـــأن وجود فســـاد وســـوء إدارة في قطاع 

الطاقة والموارد الباطنية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر 
الجمعة الماضي إعفاء وزير الطاقة والمناجم 
والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة 

للمناجم هاشـــم حميدي من مهامهما، فضال 
عن الرئيس المدير العام للشـــركة التونسية 
لألنشـــطة البترولية، والمدير العام للشؤون 
القانونيـــة بـــوزارة الطاقـــة والمديـــر العام 
للمحروقـــات كما قرر إلحـــاق مصالح وزارة 
المتجـــددة  والطاقـــات  والمناجـــم  الطاقـــة 
بـــوزارة الصناعـــة والمؤسســـات الصغرى 

والمتوسطة.
كما أعلن الشاهد عن تكليف هيئة الرقابة 
العامـــة للمصالح العمومية وهيئـــة الرقابة 
العامة للمالية بفتح تحقيق ومتابعة المسألة 

إلحالتها الحقا على القضاء.

الهيئة التونسية ملكافحة الفساد تدعو إلى إصالح حوكمة الطاقة

دخان معركة حاسمة 

يتصاعد في طرابلس
ص7العمقفي 

ؤشر إلى اقتراب
ُ

تحركات سياسية ت

 حسم األزمة الحكومية في تونس
لوح بورقة استقالة وزرائه من الحكومة

ُ
[ نداء تونس ي

خالد شوكات:

حل األزمة 
ُ
نريد أن ت

السياسية بعيدا عن منطق 

لي الذراع أو كسر العظم

} الجزائــر - أعلنـــت الحكومـــة الجزائريـــة، 
تأجيل إلغـــاء سياســـة دعم الفقـــراء، إضافة 
لعدم فرض رســـوم وضرائب جديدة في قانون 
الموازنـــة العامـــة للبالد لســـنة 2019، وإعفاء 
الوقود بأنواعه من أي زيادات، وهو ما اعتبر 

مهادنة للجبهة االجتماعية.
جاء ذلك وفق تصريحات صحافية لوزيري 
الماليـــة عبدالرحمن راويـــة والطاقة مصطفى 
قيطوني، على هامش افتتاح السنة البرلمانية 

الجزائرية.
وقـــال راوية للصحافيين إن سياســـة دعم 

الفقراء ستبقى مستمرة في العام المقبل.
وأضاف في رد على سؤال بخصوص هذا 
الملف ”الدعم سيبقى مستمًرا في 2019.. سيتم 
الشـــروع في تطبيق سياســـة الدعـــم الموجه 
الذي يســـتهدف الفئات الهشـــة في المجتمع 

عندما تتوفر الشروط لذلك“.
وتابع ”الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم 

يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم“.
وبحسبه، فإن وزارة المالية وبالتعاون مع 
وزارة الداخليـــة تقوم حالًيا بعمليات إحصاء 
للفقراء الذين يســـتحقون الدعم المباشـــر من 

طرف الدولة.
وعلق قائًال ”هذه المهمة لم تنته بعد وهي 
تتم بيـــن وزارة الماليـــة والداخلية وقطاعات 

أخرى“.
وســـبق لـــذات الوزير أن صرح ســـابًقا أن 
الحكومة تتجـــه اعتبارا من 2019 إللغاء الدعم 

العـــام المطبـــق حاليا علـــى الوقـــود ومواد 
استهالكية أساســـية، وتعويضه بدعم مباشر 
في شـــكل صكوك مالية توزع لمستحقيها بعد 

عملية إحصاء لهم.
ووفق تســـريبات إعالمية لقانون الموازنة 
العامة لسنة 2019 فقد تضمن الدعم االجتماعي 

مبالغ مالية فاقت 17 مليار دوالر.
وتخصـــص الجزائـــر أموال الدعـــم لعدة 
قطاعـــات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشـــر 
بمبالـــغ ماليـــة للمعنييـــن به، وغير مباشـــر 
بتحمل الدولة لفارق ســـعر تسويق المنتجات 

الواسعة االستهالك.
ويبـــرز قطاع اإلســـكان، حيث يتـــم توفير 
مساكن مجانية للفقراء الذين ال يتعدى دخلهم 
الشهري 24 ألف دينار تساوي نحو 240 دوالًرا 

تقريًبا.
وتطبـــق الســـلطات الدعـــم فـــي قطاعات 
الصحة والتعليم، من خالل مجانية االستفادة 
منهما، إضافـــة إلى دعم الفقـــراء في رمضان 

بمنتجات غذائية.
وعرج وزير الخزانة الجزائري على قانون 
الموازنة العامة للسنة المقبلة وأوضح أنه لن 

يتضمن ضرائب ورسوم جديدة.
اإلجـــراءات  هـــذه  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المهادنـــة للجبهة االجتماعيـــة تهدف لتمرير 
أجندتهـــا السياســـية، على رأســـها مشـــروع 
الوالية الرئاسية الخامسة للرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.

السلطات الجزائرية

تهادن الجبهة االجتماعية

التوتر بطرابلس يفقد روما أعصابها: 

باريس وراء ما يحصل



اليســـارية  السياســـية  أطلقـــت   - برليــن   {
الثالثـــاء  فاغنكنيخـــت  ســـارة  المتشـــددة 
حركـــة جديـــدة فـــي ألمانيا تدعـــى ”انهضوا“ 
(أوفشـــتيهن) متخذة من الحمالت الشـــعبوية 
للسناتور األميركي بيرني ساندرز وزعيم حزب 
العمال البريطاني جيريمي كوربن نموذجًا لها.

وهدفهـــا المعلن هو مواجهة ”السياســـات 
التـــي تتبعهـــا حكومة  الليبراليـــة الجديـــدة“ 
المستشـــارة األلمانية أنجيال ميركل االئتالفية 
الوســـطية خصوصا فـــي ملف الهجـــرة، فيما 
يســـجل اليمين المتطرف تقدمـــا على الخارطة 

السياسية في البالد.
ويأمل مؤسســـوها بأن ينشطوا ويجمعوا 
في حركة شـــعبية واحدة أتباع أحزاب اليسار 
الثالثة في ألمانيا واستعادة أصوات الناخبين 
من الطبقة العاملة الذيـــن دفعتهم خيبة أملهم 

لدعم حزب البديل أللمانيا اليميني المتشدد.
والمشـــروع أطلقته فاغنكنيخت (49 عاما) 
وزوجهـــا أوســـكار  مـــن حـــزب ”دي لينكـــي“ 
الفونتين (74 عاما)، وهو وزير المالية السابق 
الذي انشق عن الحزب االشتراكي الديمقراطي 

(يسار وسط).
ونشـــأت فاغنكنيخـــت التـــي كشـــفت عـــن 
المشـــروع خالل مؤتمر صحافي في برلين في 
ألمانيا الشـــرقية الشيوعية سابقا، وهي نجمة 
برنامـــج حـــواري تلفزيوني تثير االســـتقطاب 
وتعـــرف ببراعتهـــا في الخطابـــة، إال أنها غير 

قادرة على كســـب أصوات الناخبين بســـهولة.
وتخلـــت عن مواقـــف اليســـار التقليدية حيال 
”المهاجريـــن  أن  اعتبـــرت  حيـــث  الهجـــرة 
يســـتولون على وظائف األلمان  االقتصاديين“ 
قليلي الدخل ويشـــكلون ضغطا على الخدمات 
العامـــة، وهو موقف أقرب إلـــى مواقف اليمين 
المتشدد. ولكنها بخالف حزب البديل أللمانيا، 
المناهـــض لإلســـالم، لـــم تشـــن حمـــالت ضد 

المهاجريـــن والالجئين بشـــكل عـــام ودافعت 
عـــن قانون اللجـــوء األلماني خاصة بالنســـبة 
لألشـــخاص الفارين من االضطهاد وانتهاكات 
حقوق اإلنســـان في بلدانهم. وقالت في مقابلة 
أجريت معها مؤخرا إن ”فكرة فتح الحدود أمام 

الجميع غير واقعية“. 
األساســـي  الهـــم  كان  ”إذا  وأوضحـــت 
للسياســـات اليســـارية هـــو تمثيـــل الفئـــات 

المحرومة، فإن اتخاذ موقف معاد للحدود يعد 
أمرا مناقضا لتبني سياسة يسارية“.

وبمـــا أن ”انهضوا“ ال تـــزال على األقل في 
الوقـــت الحالـــي حركة بدال من حزب سياســـي 
مســـجل، فبإمكان أي شـــخص االنضمام إليها 
بما في ذلك اليســـاريين من الخضر المدافعين 

عن البيئة.
وفـــي موقف غيـــر مســـتغرب، يرفض قادة 
األحزاب اليســـارية الثالثة خطة فاغنكنيخت-

الفونتين وســـط انقسام اآلراء بشـــأن أهدافها 
وفرص نجاحها.

ويـــرى بعض المراقبين أن الحركة ليســـت 
أكثر من تحالف متأخر كثيرا للقوى اليســـارية 
التي خســـرت األصوات وثقتها بنفســـها خالل 
حكـــم ميركل التي وصلت إلى الســـلطة قبل 13 
عامـــا حتى أن البعـــض لقبها بـ“المستشـــارة 

األبدية“.
األسبوعية  و اعتبرت مجلة ”دير شـــبيغل“ 
أنـــه بعدما أوصـــل الغضب الشـــعبي بشـــأن 
الهجـــرة البديل أللمانيـــا إلى البرلمـــان العام 
الماضـــي، ”حـــان الوقت إلطالق حركة تحشـــد 

اليسار“.
ويرى معارضـــو الحركة أنها اســـتعراض 
من قبـــل زوجيـــن بارزين ومثيرين للشـــقاقات 
من اليســـار لخدمة مصالحهما مشيرين إلى أن 
التحرك ســـيؤدي إلى تقسيم وإضعاف اليسار 

بشكل إضافي.

} طهــران – أضرم صاحـــب محل جتاري في 
العاصمـــة اإليرانية طهـــران الثالثـــاء، النار 
بنفســـه، أمام مقـــر البلدية، في خطوة أشـــبه 
بحادثـــة مفجر الثورة التونســـية فـــي يناير 
2011 محمد البوعزيزي والتي أدت إلى اسقاط 

النظام.
وذكرت وكالة تسنيم لألنباء، أن الشخص 
الذي لم يتم اإلفصاح عن اسمه، يبلغ من العمر 
45 عامـــا، وقام بســـكب البنزين على نفســـه، 
وأضرم النار بجســـده أمام العموم، احتجاجا 

على عدم منح البلدية ترخيصا لدكانه.
وتوســـعت دائرة االحتجاجـــات في إيران 
مؤخرا لتشـــمل التجار بعد أن كانت مقتصرة 

علـــى أصحاب الدخل احملدود واملهمشـــني من 
اإليرانيـــني، مـــا ينـــذر بتفاقمهـــا لتتخذ بعدا 

شعبيا وجماهيريا.
ويـــرى محللون أن بدء ســـريان العقوبات 
األميركيـــة على إثر انســـحاب واشـــنطن من 

االتفاق النووي سيعمق الوضع أكثر.
وفـــي 9 مايـــو املاضي، انســـحب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مـــن االتفاق النووي 
اإليرانـــي، وأعـــاد فرض عقوبـــات اقتصادية، 
دخلت حزمتهـــا األولى حيز التنفيذ، الشـــهر 
املاضـــي، فـــي حـــني تدخـــل عقوبـــات أخرى 
تستهدف أبرزها قطاع البترول، بعد مهلة 180 

يوما تنتهي في 4 نوفمبر املقبل.

ومشـــكالت  حتديـــات  إيـــران  وتواجـــه 
اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات االقتصادية 
األميركيـــة علـــى خلفيـــة برنامجهـــا النووي 
والصاروخي، وارتفاع معدالت البطالة وسعر 
الصرف، فيما يعاني جتار ومســـتوردو إيران 
مـــن صعوبة احلصـــول على النقـــد األجنبي، 
الـــالزم لدفع فاتـــورة الواردات مـــن اخلارج، 

بسبب شح النقد األجنبي.
وتهدد خســـائر العملة بانفجار التضخم 
وارتفـــاع جميع أســـعار الســـلع واخلدمات 
واإلضـــرار مبســـتويات املعيشـــة واحلد من 
قـــدرة اإليرانيني على الســـفر إلـــى اخلارج. 
ويرى محللون أن قسوة العقوبات األميركية 

والتـــي تتوعـــد بعـــزل إيـــران عن الشـــريان 
االقتصادي واملالي الدولي، ستقود إلى تفجر 
األورام الداخليـــة التي ظهـــرت أعراضها في 
املظاهـــرات التـــي اندلعت في العشـــرات من 
املدن الكبرى في إيران في شـــهري ديســـمبر 

ويناير املاضيني.
ويؤكـــد هـــؤالء أن العقوبـــات األميركيـــة 
اجلديدة ستضع السلطات اإليرانية في وضع 
صعب وأنها ســـتلقي بتأثيرهـــا على الوضع 
االجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، 
وأنهـــا ســـتضعف بدرجـــة أولى مـــن النفوذ 
اإليراني في املنطقـــة لصعوبة التمويل فضال 

عن حترك إقليمي ودولي حملاصرته.

{أوروبـــا ال تســـاعد فـــي الحفـــاظ على االتفـــاق النووي مع إيـــران بمطالبتهـــا بإجـــراء المزيد من أخبار

المفاوضات على أمور مثل الصواريخ}.

آية الله أحمد جنتي
رجل دين إيراني

{الوضع ما زال صعبا  ومعقدا في أوكرانيا بســـبب العدوان الروســـي وندعو موسكو إلى العودة 

لطاولة المفاوضات}. 

سيبستيان كورتس
املستشار النمساوي
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} أنقــرة - يشـــعر الكثيـــر مـــن أبنـــاء األقلية 
العلويـــة في تركيا بالتهميش مـــن قبل حكومة 
بالدهم جراء عدم قيام الدولة بتوفير أي شـــكل 
مـــن أشـــكال الدعم لهـــم، على الرغـــم من تعهد 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان خالل 
حملته االنتخابية في يونيو الماضي باالعتراف 

ببيوت عبادتهم كدور رسمية للعبادة.
لكّن حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم ذا 
الجذور اإلسالمية لم يتطرق إلى هذه القضية 
مرة أخـــرى، ولم يتم إدراجها فـــي خطة عمل 
الحكومة للمئة يـــوم األولى من عملها، والتي 
تم كشـــف النقـــاب عنها في أوائل أغســـطس 

الماضي.
وتعد مســـألة االعتـــراف القانوني ببيوت 
الجمـــع -وهي أماكـــن العبادة التـــي يمارس 
فيهـــا العلويـــون صالتهم- من بيـــن القضايا 
المعلقة منذ أمد طويل ودائما ما يستشهد بها 
الكثيرون في الطائفة العلوية باعتبارها دليال 
على تجاهل الدولة لحقوق المواطنة الخاصة 

بهم.
والعلويـــة فرع من فروع اإلســـالم وتجمع 
بين التعاليم الشـــيعية والصوفية والســـنية، 
ولكـــن ألن العديـــد مـــن العلوييـــن يؤمنـــون 
بالعلمانية ويشـــربون الخمـــر، ترفض العديد 

من الجماعات في تركيا اعتبارهم مسلمين.

ويثيـــر تنكر الحكومة لوعودها الســـابقة 
ســـخط الكثيـــر من أبنـــاء الطائفـــة العلوية، 
ومنهم زينب غول هيشـــار التي تحرص على 
الذهاب أسبوعيا إلى بيت جمع (كراجة أحمد 
السلطان ديرغاهي) في إســـطنبول، إذ تقول 
”لمـــاذا ال ينفذ حزب العدالـــة والتنمية أيا من 
وعـــوده؟ أنا كعلوية أشـــعر كأني مواطنة من 

الدرجة الثانية في هذا البلد“.
ويبـــدو أن تقديـــم الوعـــود االنتخابيـــة 
للعلويين ثم النكث بها جزء من اتجاه أوسع 

لدى حـــزب العدالة والتنميـــة الذي تمكن من 
الحفاظ على مقاليد السلطة على مدار األعوام 
الســـتة عشـــر الماضية، إذ نظم الحزب على 
مدار الفترة الماضية العديد من ورش العمل 
التـــي تركز على وضـــع العلويين في إطار ما 
أطلق عليه اســـم مبادرة ”االنفتاح العلوي“، 
لكـــن علـــى أرض الواقع لـــم يتـــم اتخاذ أي 

خطوات ملموسة لحل قضايا أبناء الطائفة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن العلويين 
يشـــكلون ما يصل إلى 25 في المئة من سكان 
تركيـــا البالـــغ عددهم 80 مليون نســـمة، مما 
يجعلهـــم أكبر أقليـــة دينية في البـــالد، لكن 
من الصعب الحصول على أرقام رســـمية ألن 
العقيـــدة العلوية غيـــر معترف بها رســـميا 
كديانة، وإنما يتم اعتبارهم مســـلمين ضمن 

األغلبية السنية.
رئيـــس  غـــول،  غوزيـــل  حســـين  وقـــال 
مجلس الطائفة البكتاشـــية العلوية واتحاد 
البكتاشـــيين العلويين ”حتـــى هذا اليوم، تم 
عقد تســـع ورش عمل، لكن لم تســـفر كل هذه 
الورش عـــن منحنا أي حقـــوق، وكل الوعود 
االنتخابية التي قدمها حزب العدالة والتنمية 
كانت تهدف فقط إلـــى ضمان إعادة انتخابه، 
وحتى هذه اللحظة لـــم يتواصل معنا أحد“، 
مضيفا ”الجميع يعرف أّي المؤسسات تمثل 
العلوييـــن، فإذا كانوا يقومون بخطوات دون 
الحصـــول على آرائنا، فهذا ال يمثل العلويين 

بأي شكل من األشكال“.
ويتفـــق علـــي كنـــان أوغلـــو، النائب في 
البرلمـــان عن حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
المعـــارض المؤيد لألكراد، مـــع وجهة النظر 
القائلة بأن ورش العمل تلك فشـــلت في تلبية 

مطالب الطائفة العلوية.
وقـــال أوغلو ”عندمـــا أشـــاروا إلى منح 
العلوييـــن وضعـــا قانونيـــا، لم نفهـــم نوع 
الوضـــع الـــذي يشـــيرون إليه، وذلـــك ألنهم 
اقترحوا ســـابقا العديد مـــن األوضاع خالل 
ورش العمل العلويـــة، وكنا قد رفضنا جميع 
هذه األوضاع عندمـــا طرحت في ذلك الوقت، 
ألنهـــا لم تكـــن تتضمـــن منح بيـــوت الجمع 
وضعـــا قانونيا باعتبارها أماكـــن للعبادة“. 
وكانت خطـــوات قد اتخذت بالفعل في اتجاه 

االعتـــراف القانوني ببيـــوت الجمع، ومن ثم 
االعتـــراف بالطائفـــة العلويـــة بالكامل، ففي 
عام 2016 قضت المحكمـــة األوروبية لحقوق 
اإلنســـان لصالـــح االعتراف رســـميا ببيوت 
الجمع وتوفير فرص عمل للقادة الدينيين في 
الطائفـــة العلوية، وهو قـــرار أقرته المحكمة 

العليا في تركيا.
وقـــال غاني كابـــالن، رئيـــس جمعية بير 
سلطان عبدال الثقافية، إن قرار المحكمة كان 
خطـــوة هامة في هذا االتجـــاه، ولم يبق على 
االعتراف الكامل ببيوت الجمع سوى امتثال 

الحكومة التركية لهذا الحكم.
وبالعـــودة إلى عـــام 2012، قـــال أردوغان 
رئيس الوزراء آنذاك ”بيت الجمع ليس مكانا 
للعبادة، إنمـــا هو مركز لألنشـــطة الثقافية، 
ينبغـــي أن يكون للمســـلمين مكان واحد فقط 

للعبـــادة“. ومـــع عدم وجود اعتراف رســـمي 
بالطائفة العلوية، يتعّرض أبناء هذه الطائفة 
إلى الكثير من أشـــكال التهميش االقتصادي 
واالجتماعـــي مـــن جانب الدولـــة، خاصة إذا 
علمنـــا أن منـــح العلوييـــن وضعـــا قانونيا 
باعتبارهم أتباع ديانة معترف بها سيخّولهم 
الحصول على دعم مالي من مديرية الشـــؤون 

الدينية.
وقـــال إلهـــام بوتـــون -وهو زعيـــم ديني 
علوي- إن نقص التمويل يثقل كاهل الطائفة 
بشـــكل كبير، مضيفا ”حزب العدالة والتنمية 
يقـــول إنـــه دشـــن حقبـــة جديدة مـــن حقب 
الديمقراطيـــة، لكنه فـــي الحقيقـــة غير قادر 
حتى على تطبيق أبسط مبادئ الديمقراطية، 
فرجـــال الديـــن العلويـــون ال يتمتعـــون بأي 
حقوق، وبالتالي عليهم أن يســـعوا إلى كسب 

رزقهـــم من خالل العمل فـــي وظائف أخرى“.
ويقـــول كنـــان أوغلـــو ”ممـــا ال شـــك فيه أن 
الموضوع الرئيسي الذي تجب مناقشته اآلن 
هـــو أن العلويين في هذا البلد لديهم مخاوف 
أمنيـــة. ثانيا، هناك مشـــكلة الطعام والعمل، 
ألنك إذا كنت مـــن العلويين لن يمكنك العثور 
على عمل أو الحصول على وظيفة في القطاع 
العام وستطرد كذلك إذا كنت تعمل في القطاع 

الخاص“.
ويرى آخرون أن العلويين يجب أن يعطوا 
األولوية للسعي إلى إضفاء الصفة القانونية 

على بيوت الجمع.
وقـــال أردوغان دونر، رئيس مجلس إدارة 
مؤسســـة ”جيم“ العلوية ”بمجرد أن يتم منح 
بيوت الجمـــع وضعها القانوني المناســـب، 

ستتحقق المطالب األخرى تباعا بال شك“.

األقلية العلوية في تركيا تطلب االعتراف الرسمي بدور عبادتها
[ حزب العدالة والتنمية ينكث وعوده االنتخابية تجاه العلويين  [ ال مكان ألبناء األقلية في القطاع العام

تعاني األقلية العلوية في تركيا، على غرار األكراد والعرب واليهود والكلدان، من التهميش 
االجتماعي واالقتصادي منذ عقود، ما يؤثر على اندماجها في املجتمع، حيث يحرم أبناء 
األقلية، بســــــبب معتقداتهم، من حقهم في الظفر بوظيفة في القطاع العام وحتى اخلاص 

في الكثير من األحيان.

رجب طيب أردوغان:

بيت الجمع ليس مكانا 

للعبادة، إنما هو مركز 

لألنشطة الثقافية فقط

مساجد يطيب فيها االسترخاء وأخرى غير معترف بها

حركة يسارية في ألمانيا لمواجهة اليمين المتطرف

تاجر إيراني يحاول االنتحار على طريقة مفجر الثورة التونسية

المعالجة األمنية للتطرف غير كافية

} كابــول – أعلنت حركة طالبان األفغانية وفاة 
جالل الدين حّقاني زعيم شبكة حّقاني المتمردة 
التـــي تقاتل قوات حلف شـــمال األطلســـي في 
أفغانستان وذلك بعد صراع طويل مع المرض، 
فيما يعتقد خبراء أن وفاته لن تؤثر على شبكة 
حقانـــي أو حركة طالبان، حيث أن ابنه ســـراج 
الديـــن حقاني يتولى قيادة الشـــبكة منذ أعوام 

بعد مرض والده.
ويرجح الخبراء في أفغانســـتان أن حقاني 
متوفـــى منذ أعـــوام، وأنـــه لم يكن قـــادرا على 

الحركة أو العمل طوال وقت طويل قبل وفاته.
ويقود شـــبكة حقاني ســـراج الدين حقاني، 
وهـــو أيضـــا نائب قائـــد طالبان، حيـــث نفذت 
شـــبكته عدة عمليات في قلـــب كابول وتعتبرها 
الســـلطات األفغانية مســـؤولة عـــن العديد من 
التفجيـــرات الدامية التي شـــهدتها البالد منذ 

االجتياح األميركي.
وتأسســـت الشـــبكة علـــى يد جـــالل الدين 
حقانـــي القيـــادي األفغاني الذي حـــارب الغزو 
السوفييتي لبالده في ثمانينات القرن الماضي 

بمساعدة الواليات المتحدة وباكستان.
وكان قائد أركان الجيش األميركي األســـبق 
مايك مولن اعتبر في ســـبتمبر 2011 أن شـــبكة 
حقانـــي هـــي ”الـــذراع العســـكرية الحقيقية“ 
لباكســـتان فـــي أفغانســـتان، موجهـــا أصابع 
االتهام إلى أجهزة االســـتخبارات الباكستانية 

التي تتمتع بنفوذ قوي.
ويقول محللون إن باكســـتان تنظر بشـــكل 
متزايد إلى شـــبكة حقاني وبشـــكل أوســـع إلى 
حركـــة طالبان األفغانية علـــى أنها عنصر مهم 

إلبعاد النفوذ الهندي عن أفغانستان.
ويقر سياســـيون وعســـكريون سابقون في 
إســـالم أباد ســـرا بـــأن إبقاء باكســـتان قنوات 
االتصـــال مفتوحة مع شـــبكة حقاني يكتســـب 

أهمية حيوية بالنسبة إليها.
بقدراتـــه  حقانـــي  الديـــن  جـــالل  وتمّيـــز 
التنظيميـــة وشـــجاعته مـــا لفت انتبـــاه وكالة 
االســـتخبارات المركزيـــة األميركية ”ســـي آي 
وزاره آنذاك تشارلي ويلسون أحد أعضاء  إيه“ 

الكونغرس األميركي.
وأقام حقاني، الذي يتقـــن العربية، عالقات 
وثيقـــة مع جهاديين عرب من بينهم أســـامة بن 
الدن الذي انتقل إلى أفغانســـتان خالل الحرب، 

كما شغل الحقا منصب وزير في نظام طالبان.

وفاة مؤسس شبكة 

حقاني المتشددة



} تقترب محافظة إدلب الواقعة شمال غرب 
سوريا من معركة حاسمة، وكارثة تبدو فرص 

تجنبها غير واضحة إن لم تكن معدومة.
وتحاول الحكومة السورية إخالء 
أراضيها من جميع أنواع المعارضة 

المسلحة. وتقوم بحشد قوات على ثالثة 
جوانب للمحافظة؛ فالحكومة ال ترغب في 

رؤية كيان كردي ينشأ في هذه المنطقة، لكنها 
قد تجد أنه من المناسب ترك األكراد يحاربون 

الفصائل السلفية والجهادية المعارضة في 
إدلب.

وتدعم روسيا الحكومة السورية، لكن 
روسيا تركز أكثر على قتل اإلرهابيين الذين 
يحملون الجنسية الشيشانية والداغستانية 

في إدلب بدال من السماح لهم بالتفرق في دول 
أخرى حيث قد يمثلون صداعا لهذه الدول. 

كما ترغب روسيا في منع تركيا من أن تصبح 
مستبعدة ويرغبون في استمرارها كشريك في 

عملية األستانة.
وتطور موقف واشنطن تجاه سوريا من 

الرفض الصريح ألي دور يقوم به الرئيس 
السوري بشار األسد إلى القبول ببقائه حتى 
انتهاء االنتقال الديمقراطي في البالد. وعلى 
الرغم من ذلك ترغب الواليات المتحدة أيضا 
في أن تلعب دورا في تشكيل سوريا ما بعد 

الحرب من خالل المقاتلين األكراد السوريين 
في وحدات حماية الشعب الكردية التي تقوم 

واشنطن بتسليحها وتدريبها منذ سنوات.
وتركيا محاصرة بما تمليه عليها 

مصالحها. وترتكز سياستها في إدلب على 
ثالث ركائز:

] األولى هي جبهة النصرة التي أسسها 
محمد الجوالني في عام 2012 كفرع لتنظيم 
القاعدة. وفي عام 2017 -وفي إطار سعيها 
لتجنب أن تصبح هدفا لقرار مجلس األمن 

الدولي رقم -2254 قطعت جبهة النصرة 

الروابط مع القاعدة وأعادت الجبهة تنظيم 
نفسها تحت اسم هيئة تحرير الشام.

وتسعى تركيا حاليا إلقناع روسيا، ومن 
خلفها المجتمع الدولي، بأنه قد يوجد بين 
اإلرهابيين من يمكن إقناعهم بإلقاء السالح 

ودمجهم في المجتمع السوري بطريقة أو 
بأخرى. وربما ال تقبل سوريا وروسيا هذه 

المقولة.

] الثانية تتمثل في أنه إذا قصفت قوات 
الحكومة السورية جميع األهداف في إدلب 

بصورة عشوائية ودون تمييز، فإن أنقرة 
ستصبح متخوفة من أن تتحرك موجة ضخمة 

من الالجئين تجاه الحدود التركية. وربما 
تفضل دمشق القيام بهذا إلحراج تركيا، إن 

لم تكن هناك أسباب أخرى. وترغب تركيا في 
تجنب مثل هذا القصف، إذا حدث في النهاية، 
في المقام األول إلبقاء الالجئين على الجانب 

السوري من الحدود.
] أما الركيزة الثالثة فتتلخص في 

أن تركيا ال تشعر باالرتياح حيال اشتراك 
المقاتلين األكراد في إدلب ألنه قد تصبح لهم 

اليد الطولى في المفاوضات في سوريا ما 
بعد الحرب. وتعارض الحكومة التركية ظهور 

أي كيان كردي، أيا كان نوعه، في المنطقة. 
لكن األكراد يعتبرون هذه المنطقة جزءا من 

موطنهم، كما أنهم يحرصون على القتال 
من أجلها. ويوجد اسمان يؤكدان االدعاءات 

الكردية فيما يتعلق بهذه المنطقة، األول 

هو جبل األكراد في شمال الالذقية، والثاني 
في شمال عفرين ويمتد عبر جانبي الحدود 

التركية السورية ويطلق عليه أيضا اسم جبل 
األكراد (جبل حلب).

توجد مخطوطة تحمل عنوان ”شرف 
نامة“ تمت صياغتها في عام 1592 تقول إن 
األكراد على هذه المنطقة  سلطة ”البكوات“ 
كانت ممتدة إلى مناطق في أنطاكية. وإذا 
كانت هذه المراجع الجغرافية والتاريخية 
تعني شيئا، فإنها تعني أن األكراد كانوا 

متواجدين دائما في المنطقة. وال يمكن لتركيا 
إغفال هذه الحقائق بسهولة.

وأجرى وزراء خارجية ودفاع تركيا 
وروسيا، باإلضافة إلى رئيسي مخابرات 
البلدين، محادثات في موسكو عن كيفية 
تضييق الفجوة بين موقفي البلدين. ولم 

تسفر هذه المحادثات عن نتيجة حاسمة. 
وفي ظل هذه الظروف الراهنة تستهجن تركيا 

جميع الخيارات. لكن صناع القرار من ذوي 
ُبعد البصيرة قد تنبأوا بمعظم هذه النتائج.

} عدن – ستحتضن مدينة جنيف السويسرية 
في الســـادس من ســـبتمبر جولـــة جديدة من 
مشـــاورات الســـالم اليمنيـــة في ظـــل ظروف 
سياسية وميدانية بالغة التعقيد تشير إلى أن 
التوصـــل ألي اتفاق بين الفرقاء اليمنيين بات 

أبعد من أي وقت مضى.
عـــن  الفرنســـية  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
دبلوماســـي أميركـــي قولـــه  ”ال يجـــب توقع 
الدبلوماســـي األميركي  الكثير“. ويبدو توقع 
أكثر واقعية من حديث غريفيث، ثالث مبعوث 
دولي لليمن منذ بداية النزاع، عن أن مشاورات 
جنيف ”ستوفر الفرصة لألطراف (…) لمناقشة 
إطار عمـــل للتفاوض، واإلجـــراءات المتصلة 
ببنـــاء الثقة، وخطط محـــددة لتحريك العملية 

قدما“.
وهيمنت الخالفـــات ألول مرة على طبيعة 
تمثيل المكونات المشـــاركة في المشـــاورات 
والتي يرى خبراء أنهـــا لم تعد تعكس حقيقة 
النفوذ على األرض مع رفض قطاع واســـع في 
حزب المؤتمر الشـــعبي العام لمشاركة جناح 
الحـــزب الواقع تحـــت هيمنـــة الحوثيين في 
المشـــاورات في وفد مشـــترك مـــع الحوثيين، 
وتعبير المجلـــس االنتقالي الجنوبي عن عدم 
التزامه بمخرجات جنيف، نتيجة اســـتبعاده 
منها بعـــد أن كان المبعوث األممي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث يتجه إلى دعوته للمشـــاركة 

كمراقب.

استنكار قيادات المؤتمر

في مؤشـــر على عمق األزمـــة التي تحيط 
بمشـــاورات جنيف، توالـــت بيانات المكونات 
الرافضة للمشـــاورات والمشككة في جدواها، 
حيث أصدرت قيادات المؤتمر الشـــعبي العام 
في الخارج والتي تعبر عن موقف القسم األكبر 
من قواعد الحزب بيانا جّددت فيه رفضها ألي 
نـــوع من الشـــراكة مع الميليشـــيات الحوثية 
وتمســـكها بوصايا مؤســـس الحزب الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح وعلى رأسها فك 

االرتباط مع جماعة الحوثي.
وأكد البيان على توافـــق قيادات المؤتمر 
في الداخل والخارج ”على عدم المشـــاركة في 
المشاورات المزمع إجراؤها في جنيف برعاية 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، 
مـــا لم توجـــه الدعوة إلى المؤتمر للمشـــاركة 
بصفته ومن خالل وفد منفرد ومســـتقل بعيدًا 
عن أي من وفدي الحكومة أو جماعة الحوثي“.

وندد بيان قيادات المؤتمر في الخارج بما 
وصفه بـ“الضغوط والتهديـــد واإلرهاب التي 
تمارســـها جماعـــة الحوثي علـــى بعض قادة 
المؤتمـــر في الداخل النتـــزاع مواقف مخالفة 

لقناعاتهم وال تعبر عن إرادتهم“.
وأبدى اســـتغرابه من ”التغيير الذي حدث 
في موقف المبعوث األممي الذي رفض مشاركة 
المؤتمـــر بالمطلق، ومن حيث المبدأ“، قبل أن 
تتغير قناعاته وبشـــكل مفاجـــئ، عبر ”العمل 
على محاولة استدراج المؤتمر من خالل إعادة 
صياغة الدعوة التي وجهت لسلطة الحوثيين 
ليتـــم تمثيلـــه تحـــت مظلتهـــا ووصايتها في 
مسعى واضح لشـــق صف المؤتمر، بناء على 
رغبـــة الذين أوعزوا للمبعوث بإعادة إرســـال 
الدعـــوة بالصيغة الجديدة التـــي ربما هدفها 
إعاقة نجاح المشاورات خاصة إذا ما اعتبرت 
الرسالة مؤشـــرًا النحياز المبعوث لطرف من 

األطراف“.
في ذات الســـياق عبر المجلـــس االنتقالي 
الجنوبي عن موقف مشـــابه من المشـــاورات 
المزمـــع عقدهـــا فـــي جنيـــف برعايـــة األمم 
المتحدة، معلنا عدم التزامه بأي مخرجات يتم 
االتفاق عليها في مشـــاورات ليس طرفا فيها، 

محمال المبعوث األممي نتائج ذلك.
وحمل بيـــان المجلـــس االنتقالي الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هادي مســـؤولية 
تراجـــع المبعوث األممي عـــن دعوة المجلس 
لمـــا  نتيجـــة  المشـــاورات  فـــي  للمشـــاركة 
وصفه البيـــان بـ“رفض الرئيـــس هادي التام 
ألي حضـــور لقضيـــة الجنـــوب علـــى طاولة 
المفاوضات في جنيف“، والتلويح بانسحاب 
”الحكومة الشـــرعية من طاولة المفاوضات إذا 
تـــم إدراج قضية الجنوب والمجلس االنتقالي 
الجنوبـــي فيها“ وهو ذات الموقف الذي تبناه 

الحوثيون، وفقا للبيان.
وفي ظل هـــذه اإلرهاصـــات المبكرة التي 
تســـبق انعقاد مشـــاورات جنيف، تبدو فرص 
التوصـــل ألي اتفاق سياســـي شـــبه منعدمة، 
عوضـــا عن إمكانية تنفيذ مثل هذه التفاهمات 
على األرض، نتيجة لحالة التشظي واالنقسام 
التي تفاقمت في المشـــهد اليمني منذ انتهاء 
مشـــاورات الكويـــت في منتصـــف العام 2016 

حتى اليوم.
وتعكس القـــراءة المتأنيـــة لقوائم ممثلي 
فـــي  االنقالبييـــن  أو  الشـــرعية  الحكومـــة 
مشـــاورات جنيف عدم الجديـــة وتراجع حالة 
الرهـــان على إمكانية تحقيـــق أي اختراق في 
المسار السياسي، حيث غابت األسماء الفاعلة 
والمؤثرة في قوائم الوفدين التي غلبت عليها 
أســـماء مـــا يمكـــن وصفهـــم بالموظفين غير 

المخول لهم اتخاذ أي قرار سياسي.
وهيمـــن حزب اإلصالح بدرجـــة الفتة على 
قوائم وفد الشـــرعية من خالل مشـــاركة أربعة 
من قـــادة الحزب أو المحســـوبين عليه، فيما 
تـــم تمثيل حزب المؤتمـــر بوزير في الحكومة 
الشـــرعية واآلخر وزير أســـبق مـــن الذين تم 
استقطابهم من جناح المؤتمر التابع لعبدالله 
صالح، وتكرر ذات األمـــر فيما يتعلق بتمثيل 
الحـــراك الجنوبـــي في وفـــد الشـــرعية الذي 
تضمن مشـــاركة اثنين من المحســـوبين على 
الرئيس عبدربـــه منصور هـــادي، كما تمثلت 
األحـــزاب الصغيـــرة المنخرطة في الشـــرعية 
مثل الناصري واالشـــتراكي والرشاد السلفي 

بعضو واحد. ويرأس الوفـــد وزير الخارجية 
خالد اليماني وهو دبلوماسي مهني لم يخض 
غمار العمل السياسي والحزبي من قبل، وكان 
آخـــر منصب له قبل تعيينـــه وزيرا للخارجية 

مندوب لليمن في األمم المتحدة.
وكمـــا خال وفد الحكومة الشـــرعية من أي 
أسماء سياسية بارزة، تكرر األمر ذاته في وفد 
صنعاء الذي يرأســـه الناطق باسم الحوثيين 
محمـــد عبدالســـالم الذي يمســـك فعليا بملف 
العالقـــات الخارجيـــة فـــي صنعاء، وتشـــارك 
في الوفد أسماء هامشـــية مع غياب القيادات 
البـــارزة ذات الصلـــة بزعيـــم الجماعة مهدي 

المشاط وحمزة الحوثي.
وتم تطعيم الوفد الحوثي بعدد من ممثلي 
المؤتمـــر من القيـــادات الثانويـــة التي تدين 
بالـــوالء للجماعـــة الحوثيـــة ويمكـــن التكهن 
بانصياعهـــا التـــام للقرار الحوثـــي، وهو ما 
يفســـر حالة الرفض التي أبدتها قيادات بارزة 
في حـــزب المؤتمر لمثل هذه المشـــاركة التي 
ترى فيها نوعـــا من االرتهان التام بالحوثيين 
واختطـــاف الصـــوت السياســـي للحـــزب من 
خـــالل إبعـــاد عناصـــره الفاعلـــة فـــي الملف 
السياسي والتي شاركت في الجوالت السابقة 
للمشـــاورات، وفرض أســـماء جاهزة من قبل 

الحوثيين.

مشاورات ولكن…

يقـــول الباحث المتخصص في الشـــؤون 
اليمنية فارع المســـلمي إن مشاورات جنيف 
”مهمة ألنها األولى منـــذ عامين وألنها تجري 
برعاية مبعوث أممي جديد“، متوقعا رغم ذلك 
أال تـــؤدي إلى أي اختراق فعلي خصوصا أن 
القوى الكبرى غير مســـتعدة بعد لالستثمار 

في عملية السالم في اليمن.
ويلقي العديــــد من الخبراء السياســــيين 
بالالئمة على المبعوث األممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث فــــي تحمل جزء كبير من مســــؤولية 
الفشــــل المبكر والمتوقع لمشــــاورات جنيف 
السياســــي  المســــار  نتيجة لمحاولته تغيير 
للحوار في اليمن والســــعي لالنقضاض على 

المرجعيات واستبدالها بأخرى ال تتوافق مع 
طبيعة مهامه كوسيط دولي يعمل تحت مظلة 

القرارات األممية الصادرة عن مجلس األمن.
وتتهم أطراف سياسية غريفيث بمحاولة 
تكريـــس سياســـة األمـــر الواقع التـــي تلبي 
أهـــداف الميليشـــيات الحوثيـــة، مـــع رهانه 
علـــى فرض حلول جزئية ال تتالءم مع حقائق 
التطورات على األرض، عبر دعم دبلوماســـي 
من االتحاد األوروبي ومجلس األمن الدولي.

ويراهـــن غريفيـــث وفقـــا لمراقبين على 
استثمار الملف اإلنســـاني وجعله في قائمة 
أولوياتـــه وممارســـة ضغـــوط متزايدة على 
التحالف العربي تحت هذه الالفتة، في توافق 
تام مع التوجهات الحوثية التي تراهن كذلك 
على عاملـــي الوقت واألزمة اإلنســـانية التي 

كانت سببا رئيسيا في تزايدها.
وبالرغــــم مــــن تلميــــح غريفيــــث إلــــى أن 
المشــــاورات ســــتحاول االنطالق مــــن النقطة 
التي وصلت إليها مشاورات الكويت في العام 
2016، إال أن آليات جنيف2 وجدول أعماله الذي 
ســــيركز على بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين 
عبر سلسلة من اإلجراءات الثانوية من بينها 
ملف األسرى والمساعدات اإلنسانية، إضافة 
إلى اتباع أســــلوب جديد يعتمــــد على اللقاء 
غير المباشــــر للوفدين فــــي المرحلة األولى، 
كلها أمور تشــــير إلى منهج مختلف سيتبعه 
المبعوث األممي الجديد في جهوده لحل أزمة 

في طريقها للمزيد من التعقيد.
وستتم المشـــاورات بشـــكل غير مباشر، 
حيث لـــن يلتقي أطراف النـــزاع ممن وافقوا 
على المشـــاركة وجهـــا لوجه، بل ”ســـتكون 
بيـــن ممثلـــي الطرفيـــن كّل على حـــدة، فكل 
فريق ســـيبحث مع غريفيث مساعي التوصل 
إلى الســـالم في غرفة منفـــردة، ومن ثم ينقل 
المبعـــوث األممـــي تلـــك اآلراء إلـــى الغرفة 
األخـــرى للتوافـــق عليهـــا“، وفق مـــا صرح 
بـــه مصدر بمكتـــب المبعوث الخـــاص لألمم 

المتحدة لوكاالت األنباء.
وفشل المبعوث األممي مارتن غريفيث بعد 
تعيينه مباشـــرة في التوصـــل إلى حل جزئي 
حول ميناء الحديدة وطريقة إدارته. وتســـبب 

هذا الفشـــل في عرقلة خطط تحريـــر المدينة 
مـــن قبل التحالـــف العربي وقـــوات المقاومة 
المشـــتركة التي وصلت إلى مشارف الحديدة، 
ومنح ذلك الميليشـــيات الحوثية فرصة إعادة 
ترتيب صفوفها داخـــل المدينة وبين األحياء 
الســـكنية واســـتقدام المزيد مـــن التعزيزات 

العسكرية.

وتثير هذه الصورة قلق بعض المسؤولين 
في الحكومة الشـــرعية والتحالف العربي من 
إمكانيـــة تكرار هـــذا النهج عبر سلســـلة من 
الحـــوارات الفاشـــلة التي يقودهـــا غريفيث 
ويمكـــن أن تمنـــح الحوثييـــن الفرصة وأفق 
المنـــاورة اللتقاط أنفاســـهم على الصعيدين 
السياسي والعسكري، مع غياب أي ضمانات 
دولية يمكـــن أن تجبر الجماعة الحوثية على 

االنصياع ألي اتفاق يتم التوصل إليه.
وفي انعكاس لحالة عدم الثقة التي تســـود 
بيـــن الشـــرعية والتحالـــف العربـــي من جهة 
والحوثيين من جهة أخرى، وعلى وقع اإلعداد 
لمشـــاورات جنيف، ترتفع وتيـــرة المواجهات 
العسكرية في محافظة صعدة معقل الحوثيين 
في أقصى شـــمال اليمن، حيـــث يحرز الجيش 
الوطنـــي مدعوما بقوات التحالـــف المزيد من 
االنتصارات العســـكرية، في الوقت الذي تؤكد 
فيه التقارير اإلعالمية عـــودة المواجهات إلى 
جبهات الساحل الغربي بشكل متصاعد، وهي 
تطورات تبعث برسالة مفادها أن خيار الحسم 

ال يزال سيد الموقف.

يشار ياكش
كاتب في موقع أحوال التركية

صالح البيضاني
كاتب يمني

في 
العمق

{المفاوضات المرتقبة في ٦ سبتمبر بجنيف مع الحوثيين والتي ترعاها األمم المتحدة لن تكون 
مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث األممي مارتن غريفيث بتنقله بين الطرفين}.

خالد اليماني
وزير اخلارجية اليمني

{جولـــة جنيـــف تمثل فرصة لفهم مدى التـــزام الطرفين بإيجاد إطار عمل لمفاوضات رســـمية 
والتوصل إلى استنتاج حول كيفية إطالق هذه المفاوضات}.

ستيفان دوجاريك
املتحدث باسم األمم املتحدة

مشاورات جنيف ال تحمل بوادر حل قريب للحرب في اليمن
[ خالفات سياسية وتصعيد عسكري يعقدان فرص التوصل التفاق  [ تمثيل ال يعكس حقيقة النفوذ على األرض

تطلق األمم املتحدة في جنيف، اخلميس، مشاورات جديدة بني أطراف النزاع اليمني في 
محاولة للتفاهم حول إطار ملفاوضات ســــــالم تنهي ”احلرب البشــــــعة“ في أفقر دول شــــــبه 
اجلزيرة العربية والتي تشــــــهد أزمة إنســــــانية هي األكبر في العالم. واســــــتبق املتمردون 
والسلطة املعترف بها دوليا جولة املشاورات التي دعا إليها مبعوث األمم املتحدة في اليمن 
مارتن غريفيث، بالتقليل من احتمال حدوث اختراق ما، مؤكدين أنها تهدف إلى بناء الثقة 

قبل الدخول في مفاوضات جادة.

ال بوادر لهدوء قريب في سماء اليمن

تركيا تسعى إلقناع روسيا واملجتمع 
الدولي، بأنه قد يوجد بني اإلرهابيني من 
يمكن إقناعهم بإلقاء السالح ودمجهم 

في املجتمع. لكن قد ال تقبل سوريا 
وروسيا بهذه الفكرة

قيادات املؤتمر في الخارج ترفض أي 
نوع من الشراكة مع الحوثيني واملجلس 

االنتقالي الجنوبي يعلن عدم التزامه 
بأي مخرجات يتم االتفاق عليها في 

مشاورات ليس طرفا فيها
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من الصعب على تركيا تجّنب الكارثة الُمحدقة بإدلب

إعادة فتح مطار صنعاء 
األسرى والمعتقلين والمختطفين 

والمخفيين قسرا
فتح ممرات آمنة إليصال المساعدات 

اإلنسانية للمدنيين

ثالثة ملفات رئيسية
في مفاوضات جنيف

◄
◄

◄



} طرابلس - يعمق صدام العشرات من القوى 
المتحاربة في العاصمة طرابلس الفوضى في 
ليبيا الغارقة في أزمتها منذ ســـبع ســـنوات. 
ومن أبرز أطـــراف المواجهات المســـلحة في 

طرابلس:

] القوات المهاجمة لطرابلس:
[ اللواء الســـابع-ترهونة: يســـمى أيضا 
الكانيات، أو كتيبة الكاني، نسبة ألحد قادتها، 
وكان يســـمى أيضـــا بـ“ثوار ترهونـــة“، نظرا 
ألن أغلب عناصره مـــن مدينة ترهونة (88 كلم 
جنوب شرق طرابلس)، ورغم أن اللواء السابع 
مشـــاة يّدعي أنه جـــزء من الحرس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق، إال أن األخيـــر تبرأ منه كما 
تبـــرأت منه قيـــادة األركان قـــوات الوفاق، في 
حين ذكر النائب المســـتقيل عن ترهونة محمد 
العبانـــي، أن المجلس الرئاســـي حـــّل اللواء 
السابع في أبريل الماضي، دون أن ينفذ القرار 

على الواقع.
وتقدم اللواء الســـابع، فجر 27 أغســـطس 
2018، مـــن ترهونة وهاجـــم مناطق في جنوب 
وجنوب شـــرقي العاصمة، وتمكن من التوغل 
إلى غاية مداخل حي أبوسليم المكتظ بالسكان 
وســـط العاصمة، ويقول اللواء السابع إنه لن 
يوقف تقدمـــه إلى غاية تطهيـــر العاصمة من 

”الميليشيات“.
ويؤكـــد قادة اللواء الســـابع أنهم ليســـوا 
مواليـــن لخليفـــة حفتر، ويعلنون مســـاندتهم 
لحكومة الوفاق رغم أنهم ال يلتزمون بأوامرها، 
وال يحظى اللواء الســـابع بدعم ســـوى أعيان 
مدينة ترهونة، واللـــواء 22 ترهونة، كما أعلن 
أحمد قـــذاف الدم، أحد رموز النظام الســـابق 

دعمه للواء الســـابع، خاصة أن أعيان ترهونة 
كانـــوا مـــن الداعميـــن للعقيد الراحـــل معمر 
القذافي خالل الثورة التي أطاحت به في 2011.

] كتائب حكومة الوفاق:
[ كتيبة ثوار طرابلس: من أقوى الكتائب 
فـــي العاصمة، ويقودهـــا هيثـــم التاجوري، 
ويقدر عـــدد عناصرهـــا بنحو 1300 مســـلح. 
ويخوض ثـــوار طرابلـــس الداعمين لحكومة 
الوفـــاق معركتهـــم الرئيســـية ضـــد اللـــواء 
الســـابع، ورغم خسارتهم عدة مواقع إال أنهم 
يخوضـــون معارك كـــر وفر، بدعم ومســـاندة 
عـــدة كتائب فـــي طرابلس، على غـــرار كتيبة 
النواصي والكتيبة 301 وقوة الردع والتدخل 

السريع أبوسليم.
[ كتيبة النواصي: تســـمى أيضا ”القوة 
الثامنة“، ويقودها مصطفى قدور، وتعتبر من 
الكتائـــب النافذة في طرابلـــس، خاصة وأنها 
تســـيطر على منطقة ســـوق الجمعة (شرقي 
طرابلس)، التي يتواجـــد بها مطار معيتيقة، 
الـــذي تعرض منذ أيـــام لســـقوط قذائف به، 
ويقـــدر عناصرهـــا بنحـــو 500، وتعتبر ثاني 
أبرز قـــوة تتصدى لهجـــوم اللواء الســـابع، 
وتتبـــع الكتيبة لـــوزارة الداخليـــة بحكومة 
الوفاق ومكلفة بمكافحة الجريمة بالعاصمة.

[ قوة الردع الخاصة-أبوســـليم: تســـمى 
أيضا األمـــن المركـــزي أبوســـليم، أو كتيبة 
غنيـــوة، بقيادة عبدالغني الككلي، تتبع األمن 
المركـــزي لـــوزارة داخلية الوفاق، وتســـيطر 
على حي أبوسليم، أحد أكبر أحياء العاصمة.

[ الكتيبـــة 301: إحدى الكتائب المنحدرة 
من مصراتـــة، والمتمركزة غربـــي العاصمة، 

وتقاتـــل إلى جانب ثـــوار طرابلـــس وكتيبة 
النواصي وقوة الردع الخاصة لصد هجمات 
اللواء الســـابع، باإلضافة إلـــى قوات حكومة 

اإلنقاذ السابقة على الجبهة الغربية.

] قـــوات حكومـــة الوفـــاق القادمـــة مـــن 
مصراتة والزنتان

[ المنطقـــة العســـكرية الوســـطى: يقـــع 
مركزهـــا في مصراتة، ويقودهـــا اللواء محمد 

الحداد.
[  قـــوات البنيان المرصوص: تمثل القوة 
الرئيســـية التي تعتمد عليها حكومة الوفاق، 
وأغلـــب كتائبهـــا مـــن مصراتـــة، وتتركز في 
المنطقة الوســـطى وخاصة في مدينة ســـرت 

(450 كلم شرق طرابلس) وضواحيها.
[ قـــوة مكافحـــة اإلرهاب: بقيـــادة محمد 
الزين، وتتمركز في مدينة مصراتة، وأسســـها 
المجلـــس الرئاســـي فـــي 2017، وكلـــف فائـــز 
السراج باإلشـــراف على ترتيبات وقف إطالق 

النار وفض االشتباك جنوبي العاصمة.
[ المنطقـــة العســـكرية الغربيـــة: بقيادة 
أســـامة الجويلـــي القائـــد الســـابق للمجلس 
العســـكري للزنتـــان، والتابع حاليـــا لحكومة 
الوفاق، قامـــت بالتدخل للفصـــل بين القوات 
المتناحرة في جنوبـــي طرابلس، لكن تواصل 

القتال حال دون تنفيذ هذه الخطة.
[ قوات عماد الطرابلســـي: تســـمى األمن 
المركـــزي، وتتبع اســـميا حكومة الوفاق، رغم 
أن قواته قاتلت في 2014 إلى جانب قوات حفتر 
إلـــى غاية طردها من طرابلـــس. وينحدر عماد 
الطرابلســـي من الزنتان (نحو 140 كلم جنوب 

غرب طرابلس)، وال يخفي تبعيته لحفتر.

] قوات حكومة اإلنقاذ السابقة
[ لواء الصمود: يقوده صالح بادي، قائد 
تحالف فجر ليبيـــا (تفكك بعد وصول حكومة 
الوفـــاق إلى طرابلـــس فـــي 2016)، الذي طرد 
قـــوات الزنتان من مطـــار طرابلس الدولي في 
2014، ويعتبـــر أكبـــر داعم عســـكري لحكومة 
اإلنقـــاذ الوطني، التـــي انهارت بعـــد هزيمة 

قواتها في طرابلس في 2017.
عاد صالح بـــادي، المنحـــدر من مدينة 
مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) للظهور 
مـــن جديد، بعـــد اندالع االشـــتباكات في 

طرابلس مؤخرا، وهاجم معسكر حمزة 
واستولى عليه، فيما تتضارب األنباء 

المطار  علـــى  ســـيطرته  بشـــأن 
طرابلـــس)،  القديـــم (جنوبـــي 
الـــذي اقتحمه مؤخـــرا اللواء 

السابع ترهونة.
الوطنيـــة  القـــوة   ]

ســـعيد  يقودها  المتحركة: 
أمازيـــغ.  مقاتليـــن  وتضـــم  قوجيـــل، 

وأعلنت سيطرتها على المدينة السياحية 
(تضـــارب أنبـــاء بشـــأن من يســـيطر عليها)، 
واشـــتبكت مع الكتيبـــة 301 التابعـــة لقيادة 

أركان قوات الوفاق.
[ كتيبة فرســـان جنزور: كانـــت متمركزة 
على المداخل الغربية للعاصمة طرابلس قبل 
ســـقوط حكومة اإلنقاذ في مايـــو 2017، عادت 
مؤخرا للنشـــاط إلـــى جانب القـــوة الوطنية 
المتحركة، في مواجهـــة الكتيبة 301 مصراتة 
(كانت حليفتها في وقت ســـابق)، وضد قوات 
عماد الطرابلسي (خاضت معها قتال من 2014 

إلى 2017).

} القاهــرة – تؤكد األحداث المتســـارعة التي 
تمـــر بهـــا العاصمـــة الليبية طرابلـــس حاليا، 
أنه بعد يوم 26 أغســـطس الماضـــي، لن تعود 
المدينـــة وال البـــالد إلى ما كانـــت عليه منذ أن 
تمّكنت ميليشـــيات مســـلحة من السيطرة على 
الكثير من مؤسســـات الدولة، بعد سقوط نظام 
العقيـــد الليبي معمر القذافـــي، وحصلت على 
حماية معنوية وسياســـية ورضـــاء من جانب 

قوى محلية وإقليمية ودولية.
أنهى دخـــول اللواء السابع-مشـــاة القادم 
مـــن ترهونة جنوب طرابلس، في 26 أغســـطس 
الماضي، مرحلـــة قديمة وصفها أحد المصادر 
المطلعة لـ“العرب“، بأنها ”ثورة تشبه ثورة 30 
يونيو 2013 في مصر، التي أعادت ضبط األمور 
فـــي غير صالـــح التيار اإلســـالمي، واحتفظت 
بممثلين عنه لزوم الديكور السياســـي، وشـــق 
صفوفه من الداخـــل، وتخفيف حدة الصدامات 

مع أطيافه المتعددة“.

الســـابق  الوصـــف  المصـــدر  اســـتخدم 
باعتباره ”فتحا جديـــدا لطرابلس وتخليصها 
من الميليشـــيات“، أو كما يوصفون في بعض 
األدبيات الليبيـــة ”دواعش المـــال العام“، عن 
طريق المكونات الرئيســـية التي تتشـــكل منها 

قوة اللواء السابع.
وتبدو التركيبة التي يضمها اللواء السابع 
في شـــكله الجديد، أي بعد أن قام فايز السراج، 
رئيس حكومة الوفاق الوطني، بحله في أبريل 
الماضي، ممثلة لغالبيـــة الرموز التي حضرت 
مؤتمـــر داكار في 12 مايو الماضي برعاية جان 
إيف أوليفييه، وهو ما تزامن مع توقيع ميثاق 

العهـــد والمصالحـــة بيـــن ترهونـــة ومصراتة 
والزنتـــان، وكان ذلـــك بداية أو نـــواة لصياغة 
تحالفات جديدة، تؤدي إلـــى تعديل التوازنات 
التـــي ســـادت في طرابلـــس الفتـــرة الماضية، 
وهندســـها العميـــد باولو ســـيرا المستشـــار 

العسكري لألمم المتحدة.
وترجح هذه العناصـــر أن هناك دورا مهما 
لفرنسا في األحداث األخيرة، كما تقول إيطاليا، 
وهـــي التي أوحت بالفكرة ألصحابها والمضي 
فيها منذ مؤتمر داكار الذي حضره عبدالحكيم 
بلحـــاج كممثل عن الجماعة الليبيـــة المقاتلة، 
وقيادات محســـوبة على اإلخـــوان مثل صالح 
المخـــزوم، وبعـــض أنصـــار النظام الســـابق، 
للتشـــاور حول محاصصة للمناصب فى الدولة 
الليبية، بالتنسيق مع بشير صالح مدير مكتب 

القذافي سابقا.
ويعزز افتراض أن فرنســـا تقف بالقرب من 
تحـــركات اللواء الســـابع أنها أيضـــا من كبار 
الداعمين للمشـــير خليفة حفتـــر قائد الجيش 
الوطني الليبـــي، ووقفت خلفه بقوة في معركة 
درنـــة وعملية طرد اإلرهابيين منها، ما يجعلها 
تنهي الصيغة التي فرضتها إيطاليا عبر نفوذ 
الميليشـــيات، ومحاولة إيجـــاد صيغة جديدة 

تتكون من قوى محترفة ونظامية.
وظهر احتراف هؤالء وحنكتهم في الطريقة 
التي تتعامل بها قيادة اللواء السابع مع سكان 
طرابلـــس والقوى الخارجية، فمع الفريق األول 
تستخدم خطابا شـــعبويا يحظى بقبول واسع 
لدى السكان الذين ينحدر غالبيتهم من ترهونة، 
ومع المجتمـــع الدولي تتعامل بمرونة وتعرف 
ماذا تريد بالضبط، ما جعل معركة طرابلس في 
طور المراقبة من دون تدخالت دولية حاســـمة، 
فقد رأت بعض القوى فيها فرصة للتخلص من 

ظاهرة الميليشيات بأقل تكلفة مادية.
وألمحـــت بعـــض المصـــادر إلـــى األهمية 
التي تنطوي عليها مســـألة أن حفتر ينحدر من 
ترهونـــة أصال، وأن ميليشـــيات الكانيات، كان 
اســـمها في البداية ”األوفياء“ وأنشـــأها حفتر 
نفســـه قبل أن يعاد تشكيلها على أسس جديدة 
لتكون نـــواة ضمن عناصر اللواء الســـابع في 
شكله الجديد، وقبل أن يتحول حفتر إلى قيادة 

الجيش الليبي.
ُيضاف إلى هـــذه العالقة القديمة أن حفتر 
أحد أبناء المؤسسة العسكرية الليبية، ومهما 
تباينـــت المشـــارب، فأبنـــاء هذه المؤسســـة 
يحتفظون بقـــدر من االحتـــرام المتبادل، لكن 
هذا ال يعني التنســـيق بيـــن الجانبين تماما، 

والدليل الصمت الذي يخيم على موقف حفتر 
حتـــى اآلن، فقد يكـــون صمـــت ”القلق وليس 

المطمئن“.
ولفتـــت بعـــض المصادر، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، إلى أن عددا من القيادات العسكرية 
العاملـــة ضمـــن الجيـــش الليبـــي اقتربت من 
طرابلس مؤخرا، مشـــددة على أن هذا التحول 
”لـــم يتـــم بتوجيـــه أو أمر مباشـــر مـــن جانب 
المشير حفتر، كما يتصور البعض، فقد وجدت 
هـــذه القيـــادات فرصتها للعـــودة إلى أحضان 

العسكريين المخضرمين“.
حفتـــر  يكـــون  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
دخـــل في عملية تنســـيق مع القوة العســـكرية 
التي اقتحمـــت طرابلس، مســـتفيدا من بعض 
القواســـم المشـــتركة، ودللت على ذلك بحدوث 
عمليات إقصاء لبعض القيادات بعد االنتصار 
في معركة درنة، ووجد هـــؤالء في بروز اللواء 
السابع فرصة لالنضمام إليه واالبتعاد مسافة 

عن حفتر.
ويؤكد تضـــارب المعلومات بشـــأن عالقة 
حفتـــر بمعركة طرابلـــس أن الجيـــش الليبي 
المتمركز في الشـــرق مـــن الصعوبة أن يغامر 
بالتحرك نحو الغرب فـــي هذه المرحلة خوفا 
من حدوث انشـــقاقات وصراعـــات تؤثر على 

الهدوء الذي جلبه في الشرق.
وكانت القوى المسيطرة على طرابلس في 
البداية، بمثابـــة انعكاس للعناصر المنتصرة 
فـــي ثـــورة فبرايـــر، لكـــن التطـــورات التـــي 
جـــرت بعد ذلك، أخـــذت األحـــداث إلى مصير 

مختلـــف، وظهرت أبـــرز تجلياته في اختطاف 
هيئات ومؤسســـات الدولـــة الليبية من خالل 
الميليشيات المســـلحة التي تمكنت من فرض 

هيمنتها على العاصمة طرابلس.
الرئيســـية  المكونات  الخيبـــة  وأصابـــت 
لثورة فبراير، مقابل تقدم ساحق للميليشيات، 
وهو ما أدى إلى التفكير في استدعاء الجناح 
العسكري المقبول شـــعبيا في النظام القديم، 
لضبـــط التـــوازن فـــي طرابلس، ألن ســـيطرة 
الميليشيات المســـلحة أدت إلى زيادة النقمة 
عليهـــا وزيادة مســـاحة التعاطـــف مع بعض 

رموز نظام القذافي المعتدلة.
وقالـــت المصادر لـ“العـــرب“ إن المطلوب 
اآلن وضـــع ترتيبـــات أمنية مناســـبة تضمن 
إبعـــاد الميليشـــيات وتعيـــد إلـــى العاصمة 
أجهزة الدولة الرئيســـية، مثل وزارة الداخلية 
واالســـتخبارات، والتوصـــل إلـــى ما يشـــبه 
الصفقـــة بين القـــوى الفاعلة، وفـــي مقدمتها 
اللـــواء الســـابع، وربمـــا بمباركـــة الســـراج، 

لضمان الحصول على شرعية دولية.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن الســـراج بدأ 
يستوعب الدرس، ومع أنه فقد دوره السياسي 
وأصبـــح ”ورقة محروقة لدى حلفائه“، غير أن 
قيادة اللواء الســـابع أعلنت احترامها  التفاق 
الصخيرات، في محاولـــة لتجنب الدخول في 
مواجهـــة مع بعض القـــوى الدولية، ما يعني 
أن هنـــاك دورا قادما للســـراج بصورة رمزية، 
بمعنـــى التوقيع على أي اتفاق منتظر لترتيب 

أوضاع طرابلس.

وحصلـــت ”العـــرب“ على معلومـــات تفيد 
بإمكانية انضمام عناصر من مصراتة والزنتان 
وجنـــوب ليبيـــا ألي صيغة أمنيـــة جديدة، ما 
يعزز الحفاظ على ثبـــات التوازنات الصاعدة 
التـــي تريد ضبط األمن بصورة عملية، تنتصر 

للدولة وتبتعد عن هيمنة الميليشيات.
وكشفت المعلومات أيضا عن خروج اآلمر 
العسكري للمنطقة الغربية، أسامة جويلي، من 
المشهد األمني الذي كان موجودا في طرابلس، 
ورفض االلتـــزام باألوامر التي صدرت إليه من 
الســـراج لمواجهة زحـــف اللواء الســـابع، ما 
يؤكـــد حدوث انقســـام فـــي صفـــوف الزنتان 
حول ما يجري في العاصمة. وتواجه مساعي 
الجويلـــي بالتدخـــل بالفـــرض والضغط لعدم 
تغليبـــه ميراثه الســـلبي حيال النظـــام القديم 

الذي يحظى بتعاطف في صفوفهم.
وفســـرت المصـــادر عـــدم دخـــول عمـــاد 
الطرابلســـي معركـــة طرابلس، مـــع أن قواته 
تتمركـــز علـــى خطـــوط التمـــاس مـــع مناطق 
يســـيطر عليهـــا اللواء الســـابع، بـــأن األخير 
ينحدر مـــن الزنتان، ويقود كتيبـــة الصواعق 
التـــي كانت جزءا مـــن اللواء 32 الذي أسســـه 

خميس القذافي.
وتؤكـــد المعطيـــات الســـابقة أن ما يجري 
في طرابلس من تطورات سيرخي بظالله على 
الكثير من المحددات، يمكـــن وصفه بـ“الثورة 
على الثورة، أو انقالب على االنقالب“، ففي كل 
األحوال سيكون هناك انقسام حول التوصيف 

الدقيق.

في 
العمق

{مســـتعدون لمشاركة الســـلطات الليبية تجربة الشيشـــان في مكافحة الصراعات الداخلية، 
والتي أنقذت شعب الشيشان في وقت ما من الدمار الكامل}.

رمضان قديروف
رئيس جمهورية الشيشان

{العديد من العائالت نزحت خارج طرابلس ومن المتوقع ازدياد العائالت النازحة في حالة اتساع 
رقعة المواجهات المسلحة وامتدادها لمناطق أخرى}.

يوسف أبوبكر جاللة
وزير الدولة لشؤون املهّجرين والنازحني بحكومة الوفاق الليبية

في طرابلس.. من يقاتل من ولماذا
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دخان معركة حاسمة يتصاعد في طرابلس

هل تسطر معركة طرابلس الكلمة الفصل في تاريخ  ثورة 17 فبراير

[ تضارب في المعلومات حول ما يجري في العاصمة الليبية  [ توازنات تميل لصالح الدولة بعيدا عن هيمنة الميليشيات
تشــــــهد العاصمــــــة الليبية طرابلس انحدارا متســــــارعا نحو مواجهة شــــــاملة بني مختلف 
كتائبها مبا فيها تلك التي خســــــرت معاقلها في معركــــــة املطار في 2014، أو التي هزمت 
فــــــي معركة 2017، مع ظهور العبني جدد في 2018. ويبدو املشــــــهد في طرابلس شــــــديد 
ــــــة أرض املعركة باعتبار أن طرابلس هي العاصمة، والســــــيطرة  ــــــد، من حيث رمزي التعقي
عليها ســــــتحدد اجلهة األقوى وقد تدفع نحو ترجيح كفة حكومة على أخرى، حيث تتنازع 
ــــــس ويديرها فايز  الســــــلطة حكومتان متنافســــــتان؛ األولى حكومة الوفاق ومقرها طرابل
الســــــراج والثانية موازية في شرق البالد، كما تأتي تعقيدات املعركة من تعدد امليليشيات 

وتداخل مصالح القوى اخلارجية.

محمد أبوالفضل

حح ل و

كاتب مصري

لسابقة
صالح بادي، قائد 
عد وصول حكومة 
2016)، الذي طرد 
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عســـكري لحكومة 
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.
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زي ر ور ب ج
ق منتظر لترتيب 

ل ي ب ى ب و ور ى
حول التوصيف األحوال سيكون هناك انقسام

الدقيق.

املطلوب اآلن وضع ترتيبات أمنية 
مناسبة تضمن إبعاد امليليشيات 
وتعيد إلى العاصمة أجهزة الدولة 

الرئيسية والتوصل إلى ما يشبه 
الصفقة بني القوى الفاعلة



} سيأخذ اجلدل في شأن من ميتلك الكتلة 
النيابية األكبر في العراق وقتا طويال. ال 
تبدو إيران مستعّدة لالستسالم السريع 

للغة األرقام التي تعني، بني ما تعنيه، أن 
التحالف بني حيدر العبادي ومقتدى الصدر 

وآخرين، من بينهم عّمار احلكيم وإّياد 
عالوي، استطاع تشكيل الكتلة األكبر من 

دون اللجوء إلى األكراد.
جاء تشكيل الكتلة األكبر، الذي رّدت 
عليه إيران سريعا بأّن هناك من ميتلك 

أيضا كتلة قادرة على لعب دور في اختيار 
من سيكون رئيس احلكومة اجلديدة، بأن 

دفعت التابعني لها من قادة امليليشيات 
املذهبية إلى التصعيد. لم تكتف بجعل أحد 

قادة امليليشيات يقول ”من يضحك طويال 
هو من سيضحك أخيرا“، بل عقد السفير 

اإليراني في بغداد لقاء مع زعماء أكراد بغية 
استمالتهم إلى الكتلة اإليرانية التي شكلها 
نوري املالكي وهادي العامري وآخرون من 

الذين ينسْون أّن عودتهم إلى بغداد في 
العام 2003 كانت على دّبابة أميركية.

حتّول األكراد إلى بيضة القبان في 
اللعبة السياسية العراقية، لكن انضمامهم 

إلى الكتلة اإليرانية في مجلس النواب 
العراقي اجلديد، من أجل ترجيح كّفة نوري 

املالكي أو هادي العامري ليس مضمونا. 
على الرغم من أن لدى األكراد، أقّله لدى 
قسم منهم، حسابا يريدون تصفيته مع 
حيدر العبادي ودوره في مرحلة ما بعد 

االستفتاء على االستقالل الكردي ومعركة 
كركوك، إال أّن ليس في استطاعتهم 

التجاهل الكامل ملا تسعى إليه اإلدارة 
األميركية. لعبت اإلدارة عبر مبعوثها إلى 

العراق، بريت ماكغورك، دورا محوريا 
في تشكيل جبهة عريضة تقف في وجه 
املشروع التوّسعي اإليراني الذي يعتبر 
العراق مجّرد والية أو محافظة ُتدار من 

طهران.
هناك ما هو أبعد بكثير من التجاذبات 

العراقية في شأن َمن تكون الكتلة األكبر 
التي ستختار رئيس الوزراء العراقي 

اجلديد. هل يخلف حيدر العبادي حيدر 
العبادي في موقع رئيس الوزراء، أم 

ستوجد شخصية أخرى قادرة على خالفته 
من بني أعضاء الكتلة التي تضّمه مع 

”سائرون“. ال شّك أن العبادي أظهر أّنه 

قادر على لعب دور إيجابي على الصعيد 
الداخلي. حاول قبل كّل شيء إصالح ما 
ميكن إصالحه منذ خلف نوري املالكي 
في العام 2014 بعد الهزمية التي حلقت 
باجليش العراقي على يد ”داعش“ في 

املوصل.
استطاع العبادي لعب دور في هزمية 
”داعش“ من دون أن يعني ذلك نفي جانب 

من مسؤوليته في حتقيق الهدف اإليراني 
الذي يشارك فيه النظام السوري. يتمثل 

هذا الهدف الذي كان وراء إيجاد ”داعش“ 
إفالته على العراقيني والسوريني. كذلك، 

يتمثل هذا الهدف في تدمير املدن الكبيرة 
في العراق وسوريا كي ال تقوم لها قيامة 

من منطلق أّنها مدن سّنية أو مدن مختلطة 
تشكل حاضنة لثقافة احلياة وللتنوع 
الثقافي واالجتماعي، كما كانت عليه 

البصرة وبغداد واملوصل وحلب وحمص 
وحماة في املاضي.

ما هو أبعد من التجاذبات الداخلية 
العراقية خلفية املشهد العراقي. هناك 

قبل كّل شيء الوضع الداخلي اإليراني 
الذي يفترض أال يغيب عن البال. تعاني 

إيران من أزمة على كّل املستويات نتيجة 
فشل نظام يعتقد أن الهرب إلى اخلارج 
يغني عن االلتفات إلى هموم اإليرانيني 

وطموحاتهم. تختزُل األزمة الداخلية 
اإليرانية في الفشل في تطوير االقتصاد 

منذ العام 1979 تاريخ سقوط الشاه. وعد 
املسؤولون اإليرانيون في مرحلة ما بعد 

الشاه واإلعالن عن قيام ”اجلمهورية 
اإلسالمية“ بأال تعود إيران معتمدة فقط 

على دخلها من النفط والغاز. إيران اليوم 
حتت رحمة النفط والغاز أكثر من أّي وقت. 

شّكل العراق في مرحلة معّينة متنفسا 
القتصادها املنهار. عرفت بعد العام 2003 

كيف حتلب العراق إلى أن جّف ضرع 
البقرة التي اسمها االقتصاد العراقي.

هناك أزمة اقتصادية واجتماعية في 
إيران والعراق في الوقت ذاته. يأتي ذلك 
في وقت ال ميكن االستخفاف باملواجهة 
اإليرانية- األميركية التي حتّول العراق 

إلى ساحة من ساحاتها. هناك أيضا 
متلمل شعبي في العراق لن يكون في 

استطاعة أي حكومة برئاسة العبادي أو 
غير العبادي، معاجلته بسهولة.

ما يشهده العراق حاليا هو فشل مزدوج 
للمشروعْني األميركي واإليراني، هذا إذا 
كان هناك أصال مشروع أميركي للعراق 

باستثناء التخلص من نظام صّدام حسني. 
حسنا، حصل ذلك عبر حرب مشتركة كانت 
إيران طرفا مباشرا فيها. يدفع األميركيون 

حاليا عدم إدراكهم أن املنتصر األّول من 
حرب، استهدفت نظاما عاد بالويالت على 

العراقيني وعلى املنطقة كّلها، كانت إيران 
التي لم تستوعب أّن ثّمة حدودا للتذاكي 

وأن العراقيني، مبن في ذلك الشيعة، ليسوا 
في أكثريتهم مجّرد عبيد لديها.

ليس حتديَد َمْن الكتلة األكبر في مجلس 
النّواب العراقي اجلديد سوى انعكاس 

ألزمة مركبة في العراق ال تستطيع إيران 
اخلروج منها، نظرا إلى أّنها جزء ال يتجّزأ 

من هذه األزمة. كان أفضل تعبير عن هذه 
األزمة اإليرانية في العراق متّرد شخص 

مثل مقتدى الصدر على طهران. هذا يفّسر 
كّل تلك اجلهود التي تبذلها من أجل 

تشكيل كتلتها في البرملان العراقي ومنع 
حيدر العبادي من العودة إلى موقع رئيس 

الوزراء. في النهاية، جتّرأ العبادي على 
القول، تعليقا على العقوبات األميركية 

اجلديدة على إيران، أن عليه مراعاة 
مصلحة العراق. كان كالمه واضحا جلهة 

أن مصلحة العراق والعراقيني متّر قبل 
مصلحة إيران التي اعتقدت أن احلرب 

األميركية انتهت بانتصار يسمح لها بأن 
يكون العراق مجّرد جرم يدور في الفلك 

اإليراني.
في انتظار اجلواب الواضح الذي ال 

لبس فيه بشأن الكتلة النيابية األكبر في 
العراق، ال مفّر من طرح أسئلة عدة. من بني 

هذه األسئلة هل تستطيع إيران التراجع 
في العراق واالقتناع أن العراق هو العراق 

وإيران هي إيران؟ إلى أّي مدى ستذهب 
اإلدارة األميركية في دعم حيدر العبادي 

وتشكيل كتلة نيابية ميكن أن تعيده رئيسا 
للوزراء أو ميكن أن تأتي بشخص ميتلك 
حيثية عراقية ال ميكن إليران القبول بها؟ 
األهّم من ذلك كّله هل من مستقبل للعراق، 

مبعنى هل ميكن إعادة تركيب البلد بعد كّل 
الذي حصل فيه وما حّل مبدنه؟

تكمن أهمية الواليات املتحدة بأّن 
في استطاعتها ارتكاب كّل األخطاء التي 

ميكن ألي إدارة ارتكابها من دون أن يتأثر 
وضعها الداخلي بذلك. هذا عائد إلى أّنها 

القّوة االقتصادية األكبر في العالم. خسرت 
أميركا حرب فيتنام. أذلها الفيتناميون في 
سبعينات القرن املاضي. أقامت فيتنام في 
مرحلة الحقة عالقات طبيعية مع الواليات 

املتحدة. تريد بكل بساطة االستفادة من 
االستثمارات األميركية. تخلت فيتنام عن 
أي دور إقليمي. صار اهتمامها محصورا 
بشعبها واقتصادها. ملاذا ال تتعلم إيران 

من جتارب اآلخرين ومن أن ال خبز لها في 
العراق الذي قد يعود يوما دولة طبيعية، 
كما قد ال يعود كذلك بعد كّل ما تعّرض له 

في السنوات الستني املاضية… منذ ذلك 
اليوم املشؤوم الذي قضى فيه مجموعة من 

الضباط اجلهلة على العائلة املالكة!
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} إيران ال تتدخل في الشؤون الداخلية 
للعراق وال في تشكيل احلكومة وحتالف 

الكتلة األكبر في البرملان، لكنها، وعلى 
لسان املتحدث باسم وزارة خارجيتها بهرام 
قاسمي، تتابع التفاصيل، خاصة ما يتعلق 
منها باحلشد الشعبي وبإقالة أحد قادته، 
وتصرح بأنها ستنظر في األمر، في األيام 

املقبلة، وتقرر ماذا ستفعل.
ال يتعامل النظام اإليراني فعال مع العراق 

بصفته دولة مستقلة عنه وذات سيادة، 
فتفسيره للتدخل يختلف متاما عن املعايير 
الدبلوماسية بني الدول، بل إنه على ثقة أن 

من يتدخل بشؤون العراق الداخلية إمنا 
يتجاوز خصوصيات السياسة اإليرانية؛ 
وذلك سياق طبيعي من وجهة نظر زعماء 

إيران وأيضا حكام العراق بأحزابهم 
وقواتهم املسلحة املكونة من ميليشيات 
ارتقت باإلعداد والتدريب والتجهيز إلى 

مستوى متقدم بني جيوش املنطقة.
االحتالل األميركي للعراق في 9 أبريل 

2003 كلل اجلهود اإليرانية املستمرة منذ بدء 
العدوان اإليراني على العراق في 4 سبتمبر 

1980 ومنح نظام املاللي فرصة االستفراد 
بشعب العراق وافتراس جيشه بقرار احلاكم 

املدني بول برمير الذي أصدر قرار احلل 
انسجاما مع الرغبة اإليرانية املمثلة بزعماء 
حزب الدعوة والعمالء اآلخرين ممن حملوا 

السالح ضد وطنهم األم في احلرب اإليرانية 
العراقية، والذين تكفلوا بتصفية القادة 

والطيارين والعمالء وأساتذة اجلامعات 
واألطباء وطابور طويل من املطلوبني لقائمة 

االغتياالت اإليرانية انتقاما لدورهم في 
إيقاف طموحات والية الفقيه عند البوابة 
الشرقية من حدود األمة العربية مع إيران.

والءات احلكام اجلدد مهما ابتعدت 
السنوات عن بداية تاريخ سنة االحتالل، تظل 

محكومة باخليانة والتواطؤ مع األجنبي، 
فعمليتهم السياسية بشعاراتها الدميقراطية 
وانتخاباتها البرملانية أو بحكوماتها وكتابة 
دستورها ومرجعية محكمتها االحتادية، لم 

تكن إال هبات من احملتل، ولن تزيدهم مكانة 
في أعماق عشائرهم ومدنهم وطوائفهم 

ومذاهبهم أو قومياتهم رغم أنها زادتهم ماال 
وفسادا؛ فعار االحتالل سيالحقهم جيال بعد 

جيل حيثما حلوا وارحتلوا.
االنقسام في العراق بني الوالء ألميركا 
وإيران لن ينتهي مع وجود زعماء اخليانة 

الذين استقدموا االحتالل األميركي حتت 
ذرائع أسلحة الدمار الشامل؛ فالرئيس 
األميركي جورج دبليو بوش اعتذر عّما 
وصفه بـ“املعلومات اخلاطئة“ وهو ما 
ال يتجرأ العمالء القيام به وحتى سيل 

اعتذاراتهم األخيرة للشعب العراقي ال تنصب 
في اعتذارهم عن ارتكاب جرمية االحتالل، 

إمنا لصناعة قاعة طوارئ الستقبال أعراض 
انهيارات سمعتهم عمليا.

رئيس البرملان السابق في كلمته أثناء 
انعقاد اجللسة األولى ملجلس النواب اجلديد 

حرص على التذكير بأهمية احلفاظ على 
”مكتسبات العملية السياسية“ وحتصينها 
من الزلل؛ رغم أن الشواهد تتدافع مزدحمة 

أمام شعب العراق والرأي العام العاملي 
واملنظمات الدولية لتؤكد حجم ونوع 

الزلل في الصراعات بني الكتل وحتالفات 
الشخصيات املتكالبة على تولي السلطة 

وترجيح الطرف األميركي أو اإليراني في 
مفاضلة بني جتاذبات معلنة وصريحة من 

اجلانب األميركي، يقابلها تخّف وكتمان 
يراد لهما أن يكونا سّرا مبا هو مطلوب من 

اجلانب اإليراني، وحتديدا في فترة العقوبات 
وما سينتج عنها بعد توقع تفاقمها في بداية 
شهر نوفمبر القادم مع فرض سياسة أميركية 

اقتصادية صارمة بشأن تخفيض الصادرات 
النفطية إلى مقتربات نقطة الصفر.

مزادات السياسة واحلكم والتبعية جتري 
في وقت نفضت فيه احلكومة وامليليشيات 

اإليرانية حتت عنوان احلشد الشعبي 
والقوات النظامية وقوات التحالف يدها من 

ركام املوصل وما خّلفته من تدمير شامل، 
دون أن تكلف تلك القوى نفسها تسريع عودة 

الالجئني وإعمار مناطقهم وتوفير فرص عمل 
معقولة لينهضوا من رماد املجازر واإلبادات 

التي تعرضوا لها من إرهاب داعش 
وعشوائية احلرب عليه، حيث ال حدود أو 
أرقام مسبقة حملددات اخلسائر املدنية في 

خطط غرف العمليات.
مازالت معسكرات وخيام الالجئني من 

أهلنا في املوصل مدنا بديلة على مّد النظر 
ملن يراها، وهي مدن ال تنتج سوى اليأس 
والعاطلني الباحثني عن إطعام مجاني حّد 
الكفاف ألسرهم حتت خيمة األمم املتحدة.

البصرة التحقت باملوصل والنزوح ليس 
بالبعيد بعد أن غادرت أعداد من أهلنا فيها 

إلى مدن أخرى ودول أخرى بسبب توفر 
امليليشيات اإليرانية وقواعدها االقتصادية 
واحلزبية، وأيضا توفر التلوث والتصحر 

والتملح واألمراض مع انعدام املاء الصالح 
للشرب واالستخدامات احلياتية واختالطه 

بسبب تقادم البنى التحتية مع النفط 
واملجاري مبا ينذر بالعواقب الوخيمة في 

ظل عجز واضح عن تبني حلول تنموية تعيد 
احلياة إلى البصرة وتستوعب تشغيل اآلالف 

من العاطلني.
انتحار املدن العراقية، مناذج تزدهر 
بها الوالءات االنتخابية ألميركا وإيران، 
وكما يقول زعيم ميليشيا العصائب ”ال 

تستعجلوا وال تفرحوا فمن يضحك أخيرا 
سيضحك كثيرا“، لُيرِجح امتالك حتالف 

الفتح ودولة القانون مفاتيح تشكيل الكتلة 
اإليرانية الصريحة في البرملان والتي أطلق 
عليها كتلة البناء، وهو اختيار موفق ملفردة 

التسلط امليليشيوي على مقدرات العراق 
والعراقيني؛ فاملعنى ينطوي على ما سبق 

من تخريب على مدى 15 سنة حتت ذات 
األحزاب واملرجعيات السياسية والدينية في 

نظام يتسيد فيه املشروع اإليراني الواقع 
السياسي.

عالقة األحزاب اإليرانية بأميركا تتراوح 
بني جهتني؛ اجلهة األولى تقدم نفسها 

كسلطة دولة لها مصالح مع الواليات املتحدة 

كدولة عظمى وحتاول تكريس النفاق في 
اللعب على حبال متعددة، أما اجلهة الثانية 

فتراهن على والئها املطلق إليران دون 
نسيانها التلميح إلى التغيير وبناء العراق 

بعد التخريب والتدمير والتحكم الفعلي 
بالقرار العراقي من منطلق املصالح اإليرانية 

الختبار النيات األميركية مع إيران في 
العراق واملنطقة.

لذلك فإن املشهد السياسي يتجه إلى 
معارضة ُمعِطلة في البرملان؛ معارضة من 

خلفها ميليشيات وكتل بشرية تستطيع 
حتريكها بأزمة من داخل البرملان. الكتلتان 

املتنافستان لديهما هذه اإلمكانات وعند فوز 
أحدهما بالكتلة األكبر وتشكيل احلكومة 

فإنه سيذهب إلى اإلصالح بطريقته لكسب 
التأييد الشعبي مع فتح الباب لالستثمارات 

في أجزاء من احتياجات الشعب العراقي. 
عمليات اإلصالح واإلعمار والبناء في العراق 

ستكون بدرجة التعافي والقبول باحلمى 
بديال عن جتارب املوت السابقة.

ستذهب امليليشيات بالعراق في النهاية 
إلى حتفه اإليراني بالصواريخ الباليستية 
والبرنامج النووي والعقوبات والتهديدات 

اإلسرائيلية ملالحقة تواجدها وأسلحتها 
االستراتيجية املنقولة من إيران أو املصنعة 
في العراق، رغم نفي حكومة العبادي للخبر 

ومطالبتها بالدليل امللموس؛ أي دليل على 
شاكلة إبراء ذمة النظام اإليراني من التدخل 

في شؤون العراق.
والية الفقيه تعتبر االنتقادات املوجهة 
إليها نتيجة تدخلها في العراق تدخال من 
خصومها الدوليني واحملليني في شؤونها 

الداخلية؛ احلقيقة اإليرانية في العراق 
تؤكد أن ميليشياتها ستضحك أخيرا إن 
ربحت تشكيل الكتلة األكبر أو خسرت؛ 

لكن ثمة حقيقة مقابلة أكثر رسوخا تتكون 
في الداخل اإليراني والعراقي والدولي 

واملنطقة ستذرو معها الكثير من امليليشيات 
وضحكاتها وغطرسة احلرس الثوري أدراج 

الرياح.

الميليشيات ستذهب بالعراق إلى حتفه اإليراني

ال يتعامل النظام اإليراني مع العراق 
بصفته دولة مستقلة وذات سيادة، 

فتفسيره للتدخل يختلف عن المعايير 
الدبلوماسية بين الدول، بل إنه على 

ثقة أن من يتدخل بشؤون العراق 
الداخلية إنما يتجاوز خصوصيات 

السياسة اإليرانية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حامد الكيالني
كاتب عراقي

أزمة إيران في العراق

ليس تحديد الكتلة األكبر في مجلس 
النّواب العراقي الجديد سوى انعكاس 

ألزمة مركبة في العراق ال تستطيع 
إيران الخروج منها، نظرا إلى أّنها جزء ال 

يتجّزأ من هذه األزمة

{نحـــن بحاجة إلى إجمـــاع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي، ويجب االعتذار للشـــعب العراقي 
لسوء الخدمات وعدم اإلعمار، مع ضرورة استمرار الحوار غير المشروط}.

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي املنتهية واليته

{البرلمـــان الجديد يواجه مهام جســـيمة في معالجة نواقص العملية السياســـية وتحقيق دولة 
المواطنة القائمة على احترام االختالف وعلى الحوار والمشاركة والتوازن}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي



} فشل الرئيس اإليراني حسن روحاني 
األسبوع املاضي بإقناع البرملان اإليراني 

بتحليله الساذج لألزمات املتتالية التي 
تعصف بإيران داخليا وعلى الصعيد 

العاملي.
يعاني املواطن اإليراني من الغالء 
الفاحش وارتفاع األسعار. لم يتمكن 

روحاني من إخفاء أو تفسير آثار 
التضّخم أو طرح حلول للركود املتمادي. 

كذلك فشل روحاني في حل مشكلة 
البطالة، وَعجَز عن إقناع النواب بكيفية 

خلق وظائف لألعداد الضخمة من 
العاطلني عن العمل. النتيجة احلتمية هي 
تدهور االقتصاد احمللي وتراجع االندماج 

في االقتصاد العاملي وارتفاع حدة 
االضطرابات واملظاهرات.

هذا ليس كل شيء، بل واجه روحاني 
انتقادات حادة في البرملان لفشله في 
طرح أي حلول عملية حتّد من انهيار 

العملة احمللية أو ارتفاع أسعار العملة 
األجنبية في األسواق اإليرانية. هذا ليس 
مبستغرب في مجتمع توسعت فيه رموز 

القحط السياسي، وانتشر نفوذ جتار 
الفساد، وتفشت سياسات تهريب السلع 

وتبييض األموال.

أما خارجيا، فقد فشلت حكومة 
روحاني فشال ذريعا في التكّيف مع 

العقوبات القاسية التي جّددت اإلدارة 
األميركية فرضها على طهران. عوضًا 

عن التعامل بعقالنية مع العقوبات 
املصرفية الصارمة على طهران، ألقى 

روحاني بالئمة أزمة بالده االقتصادية 
وحتديدًا العقوبات  على ”نظرية املؤامرة“ 

األميركية على إيران.
فشَل روحاني في جلسة البرملان 

بتقدمي أي حلول معقولة إلدارة األزمة 
وخاصة وضع بدائل عن استيراد إيران 

السلع األساسية واالستهالكية. الشق في 
طهران ”أوسع من الرقعة“، ولن يقوى 
اإلصالح بالقطارة على معاجلة األزمة 

االقتصادية اخلانقة. 
األدهى أن الشركات األجنبية تستمر 

بشد الرحال من طهران كما فعلت 
الشركات األميركية، وعزاء طهران الوحيد 

هو مناجاة تلك الشركات بالقول ”حتى 
أنت يا بروتس؟“.

ماذا يحمل املستقبل إليران؟ األوضاع 
االقتصادية املنهارة في طهران نتج عنها 

توسع سلطة الدائرة احمليطة مبرشد 
اجلمهورية علي خامنئي ومنو بؤر 

التحزبات والتحالفات. أدرك املواطن 
اإليراني البسيط أخيرًا أن ”حبل الكذب 

قصير“، وباتت نظرته إلى املستقبل متيل 
إلى الشك في ما ستحمله األيام ملصير 

أبنائه ومستقبل إيران. األسباب واضحة؛ 
الشرخ الواسع بني احلكومة ومجلس 

الشورى، والصراعات احلادة بني أطراف 
النظام سيزيدا من حدة املعركة ضد 

الرئيس روحاني.
التيار احملافظ في البرملان اإليراني لم 
يقتنع برواية الرئيس روحاني واعتبرها 

من قبيل ”فسر املاَء بعد اجلهِد باملاِء“. من 
غير املتوقع أن تهدأ احتجاجات الشارع 
اإليراني سوءًا للتعبير عن الغضب من 
ازدياد عزلة إيران عن العالم، أو تردي 

الوضع االقتصادي العام. املواطن 
اإليراني يطالب احلكومة اإليرانية بدعم 
السلع األساسية، بينما احلكومة ماضية 

في إشعال احلرائق في دول اجلوار. 
األدهى أن روحاني غير مقتنع أن ”الطمع 

ضر ما نفع“، ومازال يزيد اإلنفاق على 
احلرس الثوري وعصابات احلوثي 

ومجرمي حزب الله.
من الواضح أن أجوبة روحاني 
الهزيلة على أسئلة أعضاء البرملان 

اإليراني األسبوع املاضي جاءت كاجلبل 
الذي متخض فولد فأرًا. األزمة قد تتفاقم 

مع قرب ضرب عاصفة عاتية تثيرها 
العقوبات األميركية على القطاع النفطي 
بداية من نوفمبر املقبل. يتوقع املراقبون 

أن تنخفض صادرات إيران من النفط 
مبقدار الثلث خالل شهر سبتمبر احلالي. 

هذا يعني تراجع األوضاع املعيشية 
في البالد، واحتمال عزل روحاني عن 

السلطة.

} كل التحالفات التي عقدتها حركة 
النهضة منذ الثورة، عادت بالوبال على 

األطراف املتحالفة معها، وألقت باألطراف 
واألحزاب والشخصيات إلى غياهب 
النسيان السياسي. وإذا استبعدنا 

منهجيا التحالفات التي عقدتها حركة 
النهضة قبل الثورة، والتي كانت محكومة 
بالسياقات السياسية واألمنية التي جرت 

خاللها، فإن استعراض سجل حتالفات 
النهضة السياسية واالنتخابية واحلزبية 

كاف لتبني أنها أصابت املتحالفني في 
مقتل.

ليس األمر من قبيل اللعنة التي ال 
تستقيم في القراءات السياسية وال ميثل 

حتمية وال مصادفة، ولكنه أمر جدير 
بالقراءة واالستعراض لتبني الدواعي 

احلاثة على التحالف (لدى الطرفني 
النهضة والساعني إليها في كل منعرج 

سياسي) والستجالء أسباب التردي الذي 
يصيب كل من يدخل بيت النهضة متصورا 

أنه آمن.
منذ العام 2011، وقبل الشروع في 

انتخابات 23 أكتوبر استمالت النهضة 
أحزاب التكتل الدميقراطي من أجل العمل 

واحلريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، 
وحزب املؤمتر من أجل اجلمهورية برئاسة 
املنصف املرزوقي. تكونت على أساس ذلك 

التحالف املتسرع ترويكا حاكمة القت ما 
القته من نقد ومعارضة ناجتني عن فشل 

ذريع في كل املستويات، لكن األهم كان في 
التردي الذي عرفه التكتل واملؤمتر كما في 

تراجع صورة بن جعفر واملرزوقي. كان 
األول يتوفر على رصيد نقي شيده طيلة 
عقود من النضال السياسي واحلقوقي، 

وأتقن الثاني القادم من املدرسة احلقوقية 
تبديد رصيده بهرولته نحو املناصب 

السياسية.
بعد جتربة الترويكا التي أودت 

مبصطفى بن جعفر وحزبه، وأصابت 
املرزوقي وحزبه بتصدع كبير، متثل 

سياسيا في انقسام حزبه إلى كيانني، 
وجماهيريا في تراجع صورته إلى 

احلضيض لدى عموم التونسيني، جاء 
الدور على رؤساء احلكومات الذين راهنت 

عليهم النهضة؛ املهدي جمعة ثم احلبيب 
الصيد وأخيرا يوسف الشاهد.

كان كافيا أن تدعم النهضة شخصية 
سياسية أو تزّكيها لتصعد بسرعة إلى 

سدة احلكم، لكن ذلك الرهان سرعان ما 
ينتهي ليخرَج املراهن عليه من الباب 

الصغير، وهو ما يفرض بحث الدواعي 
التي حتفز الشخصيات واألحزاب على 

التحالف مع النهضة رغم االختالف 
اجلذري معها في غالب األحيان.

جدير باملالحظة أن اخلروج من الباب 
الصغير لم يقتصر على الشخصيات من 

خارج املدار النهضوي بل انسحبت كذلك 
على شخصيات نهضوية من قبيل حمادي 

اجلبالي الذي ترأس احلكومة التونسية 
من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013، إبان 
حكومة الترويكا األولى، كما انسحبت 

أيضا على الشخصيات التي اقتربت من 
الفضاء السياسي النهضوي مثل أحمد 

جنيب الشابي وغيره.
املسألة ال تعود إلى قوة حركة النهضة 

أو إلى سطوتها التي قد توحي بأن من 
تتخلى عنه احلركة سيكون مآله النسيان 

واألفول، وإمنا تعود إلى أن التحالف 
ذاته مثلما يبنى على باطل سياسي 

فإنه سينتهي إلى باطل نتائجي، إضافة 
إلى أن كل التحالفات التي عقدت بعد 

الثورة لم تَنب على أساس برامج سياسية 
واقتصادية إستراتيجية تتقصد حتسني 

أوضاع البالد، بل كانت تبتغي حتقيق 
نتائج انتخابية سريعة تنتهي بانتفاء 

أسباب وجودها أو بتغير السياقات 
الداعية إليها، أو حني جتد النهضة نفسها 

محتاجة إلى وجوه جديدة.
قد يحاجج البعض مبثال الرئيس 

الباجي قائد السبسي ويعتبر أنه دليل 
على عدم صحة الفرضية السابقة. لكن 

حتالف السبسي مع النهضة خاصة 
إثر انتخابات العام 2014، الذي يسوق 
داخليا وخارجيا على أنه قرينة لنجاح 
املثال التوافقي التونسي، يتوفر على 
ميزتني أساسيتني: األولى أن الباجي 

اختار أن يخوض التحالف انطالقا من 

حزبه، نداء تونس، وكانت النهضة تراهن 
على التحالف انطالقا من شخصية 

الباجي، وهذا التباين في النظر إلى 
الطرف املتحالف، جنبت الباجي التعرض 

إلى التصدعات املترتبة عنه، وحولت 
التصدعات إلى احلزب ذاته، فانقسم إلى 

شقوق وأجنحة بالنظر إلى أن قسما 
كبيرا من الندائيني كانوا في األصل ضد 

التحالف مع النهضة.
امليزة الثانية تتمثل في أن الباجي 

قائد السبسي كان يجيد رسم املسافات 
مع النهضة كلما احتاج لذلك، إذ يطلق 

تصريحات ناقدة للنهضة مشككة في 
حتولها إلى حزب مدني وفي تخلصها من 
إرثها األيديولوجي القدمي. وكانت املسافة 
التي يتخذها الباجي من النهضة أحيانا، 

وبقدر ما تضعه في سهام النقد النهضوي 
إال أنها جتنبه حتمل نتائج التحالف معها 

إلى حني.
األوزار املترتبة عن التحالف مع 

النهضة ال تعود فقط إلى السرعة التي 
تعقد بها التحالفات والرهانات، وال 

فقط إلى افتقادها للبرامج السياسية 
واالقتصادية اإلستراتيجية، بل تعود 

أيضا إلى الذهنية التي تعقد بها النهضة 
حتالفاتها.

الذهنية احلاكمة لتحالفات النهضة 
هي ذهنية براغماتية نفعية قصيرة املدى، 

وهذا معتاد في السياسة، إذ ال وجود 
لـ“عدو دائم أو صديق دائم بل هناك 

مصالح دائمة“، ولكن النهضة تخوض 
حتالفاتها مبنطقني متوازيني، املنطق 

األول هو منطق احلزب الذي يبحث عن 
الوصول إلى السلطة وحتسني مواقعه في 

العملية السياسية، واملنطق الثاني هو 
املنطق اجلماعاتي الذي يطل من شرفة 

األدبيات الفكرية على املمارسة السياسية 
للحركة ويراقبها ويقيدها. متارس النهضة 
السياسة بدروس األيديولوجيا، ولذلك فإن 

تقييم التحالفات والشراكات ال يتم وفق 
احلسابات السياسية املعروفة بل يحصل 
في الغرف املغلقة فكريا (مجلس الشورى 

مثاال). وهو ازدواج نراه في ”التباين“ 
املزعوم بني تصريحات القيادات وصخب 
القواعد: القيادات تشيد باملثال التونسي 

الفريد في التوافق، والقواعد تعتبر 
الباجي والنداء نسخا من النظام القدمي.
كانت محطة 18 أكتوبر 2005 جتربة 

مبكرة في التحالف مع حركة النهضة، وقد 
القت ما القته من نقد وتقييم واختالفات، 

وتوالت بعدها جتارب التحالفات، 
والواضح اليوم أن رئيس احلكومة يوسف 

الشاهد وبعد أن احتمى بخيمة النهضة 
أصبح خارج حسابات احلركة التي طاملا 

دافعت عنه وعن بقائه على رأس احلكومة 
بعد أن تخلى عنه حزبه. من دخل دار 

النهضة غير آمن، وهو ما يعني أيضا أن 
ضوء النهضة الذي يعني السلطة عند 

الكثير من الشخصيات السياسية يحرق 
كل من اقترب منه.

آراء
{التحدي الذي تواجهه واشنطن هو كيفية زيادة الضغوط بسرعة وعلى نطاق واسع بما يكفي 

إلقرار خامنئي بأن هذه المشكالت متجذرة في سياسته الخارجية القائمة على المجابهة}.
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المسلمين، حماس طلبت من مصر التوجه إلى إسطنبول وبيروت للتشاور ثم تقدم ردها}.

عزام األحمد
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح الفلسطينية

تعطيل قطري للمصالحة الفلسطينية والطرفان مأزومان

} ال زال السباق احملموم جاريا، بني 
طرفني معنيني، سلبا وإيجابا، باملصاحلة 

الفلسطينية وبالتهدئة على حدود غزة. 
وبات معلوما، أن األمر يتعدى احلسابات 

الفلسطينية على طرفي اخلصومة. 
وباختصار، ال تزال مصر حتاول إجناح 

اتفاقْي مصاحلة وتهدئة، وجماعة 
”اإلخوان“ في اإلقليم ومعهم محمود 
عباس ميارسان إحباطا توافَق عليه 

الطرفان عن طريق الوكيل القطري الذي 
ميتلك عالقة مؤثرة مع الطرفني، وال يريد 

ملصر أن تنجح في مسعاها، ألن احلكم 
في الدولة املصرية في ناظر الدوحة، ال 

يزال في أوهامها مطلوبا لإلطاحة. ولهذه 
احلقيقة، حسابات معّقدة جعلت ”إخوان“ 
اإلقليم وعباس، يلتقون على هدف واحد، 
يناقض التوجهات الشعبية الفلسطينية، 

وقواعد حركتي فتح وحماس في غزة، 
بعد أو وصلت األمور فيها إلى حال غير 
مسبوقة على مّر التاريخ، من االختناق 

االقتصادي، وهجرة العقول  االجتماعي – 
والعناصر الشبابية وضياع املئات من 

هؤالء الشباب في الصحارى أو في البحر، 
وبيع ما ميتلكون لكي يساعدهم املهربون 

وربابنة التسلل البحري على الوصول إلى 
مالذات آمنة، واملعاناة املضنية للناس غير 

القادرين على مغادرة الشريط الساحلي 
الضيق.

في هذا السياق، ُتستخدم كل الذرائع، 
ملنع حدوث انفراجة لسكان قطاع غزة، 

وبدت القواعد االجتماعية حلركتي فتح 
وحماس حائرة، وفي املشهد يختلط الشيء 

ونقيضه، ويرمي كل طرف الطرف اآلخر، 
بتهمة التساوق مع الشيء الهالمي الذي 

يسمونه صفقة القرن.
كأمنا الذي ُيقال عن ”الصفقة“ املنسوبة 

إلى العصر أو القرن؛ قد جاء ليشكل 
موضوع ُشغل لكل الذين بال شواغل ومعهم 

املستنكفني عن عمل أي شيء مفيد، لصالح 
احلال السياسية الفلسطينية التي لن 

تنقذها إال احلال االجتماعية ــ االقتصادية 
الصحية.

وألن أمر هذه الصفقة املزعومة، 
محض ملهاة، حسم أمرها العرب قبل أن 

يحسمه الفلسطينيون؛ فإن املوضوع ال 
يزال صاحلًا للتهاجي، وبات كل طرف 

فلسطيني يتهم اآلخر بالصفقة. فمن 
يعارضها ويراكم عناصر متريرها، متهم 
بالسعي إلى مترير الصفقة. ومن يسعى 

إلى إنقاذ حياة الناس في غزة، متهم 
بتمرير الصفقة، ومن يعاند الصفقة 

باإلعالن عن التهيؤ لقصف احملتلني، متهم 
بتأزمي األوضاع متهيدا حلضور الصفقة، 
ومن يصمت إمنا هو يلتزم السكوت لكي 

متر الصفقة، وكل هذا يشجع أصحاب 
الصفقة وُيفرحهم، إن كان هناك ال تزال 

لدى دونالد ترامب املأزوم ومستشاريه أي 
صفقة!

فماذا تقول السياسة، عن حديث 
الصفقة، عندما ميتد زمن مثل هذا احلديث؟
السياسة تقول، إن منهجية األميركيني 
منذ العام 1967 كانت تتوخى دائما وعلى 

مر مراحل اإلدارات األميركية، مقايضة حق 
الفلسطينيني في الظفر بحياة طبيعية، 

مقابل التنازل عن حقوقهم الوطنية 
األساسية غير القابلة للتصرف. فال شيء 
جوهريا جديدا في الوجهة األميركية. بل 
إن معنى احلديث عن طرح مستجد، هو 

التغاضي عن طبائع قدمية جديدة للسياسة 
األميركية.

وما الذي كان يؤخر تاريخيا إيقاع 
الصفقة في رأس الشعب الفلسطيني؟ 
إنها أوال احلركة الوطنية الفلسطينية 

املعاصرة واملسلحة، ثم انتفاضات الشعب 
الفلسطيني ومقاومته، ثم متسك الزعيم 

ياسر عرفات تاريخيا وعدم استعداه 
ليس للتنازل عن محددات مشروعه 

السياسي الواقعي وحسب، وإمنا كذلك 
عدم استعداده لإلضرار بحياة الشعب 
الفلسطيني والنيل من مساحة حركته 

وأوكسجني هوائه وخبزه. إن هذه العناصر 
التي جوبهت بها محاوالت فرض احلل 
اإلسرائيلي، هي التي أحبطت املسعى 
األميركي. فلماذا يتواتر احلديث اآلن 

عن صفقة، وكأنها بدعة أميركية جديدة، 
وليست استطرادًا لسياق قدمي؟

هناك عوامل سلبية على الصعيد 
الفلسطيني تراكمت وأغوت األميركيني 
بالتلميح إلى وجود مشروع صفقة، ثم 
عوامل إقليمية ساعدت األميركيني على 
التفاؤل، فضال عن البؤس الذي ضرب 

أطنابه في غزة، وأصبح فضيحة شجعت 
األميركيني على جعل نقطة البداية من غزة!

إن العامل املتصل باضطرابات دول 
اإلقليم وأزماته، تراجع بسرعة وجعل 

حديث الصفقة فقاعة هواء، عندما أكدت 
العواصم العربية على رفضها االنخراط في 

مشروع يتجاوز احملددات املعروفة لعملية 
التسوية، وأهم هذه احملددات: القدس، 

وسيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، 
ووحدة هذه األراضي.

لم يتبقَّ من هذه العوامل، إال الوضع 
الداخلي الفلسطيني املشبع باالتهام 

واالتهام املضاد، من كل طرف لآلخر، بأنه 
يتماشى مع الصفقة ويتواطأ لتمريرها، 

ويلعب القطريون دورا محوريا في تغذية 

هذا اللغط الفلسطيني، الذي يساعد على 
إحباط كل مسعى للمصاحلة وللتهدئة في 

غزة.
حيال هكذا وضع يصح التساؤل: أي 
طرف من األطراف الذي ميكن احلكم عليه 

بالتواطؤ مع الصفقة، ويريد ملشروع دويلة 
غزة أن يصبح حقيقة واقعة، وبالتالي 

يعمل على مراكمة عناصره؟ هل هو الطرف 
الذي يزعج االحتالل على األرض، أم الذي 
يزمجر مبفردات رفض الصفقة، بينما هو 

الذي ال يتردد في كل مناسبة عن االعتراف 
بأنه واقع حتت قبضة االحتالل وال ميلك 

من أمره شيئا؟
ومن هو باملنطق، ولي األمر السياسي 

الذي ميتشق الشرعية، ويراكم عناصر 
التمكني للصفقة، بإفقار الناس وجتويعها 

من خالل دفع الشباب إلى الهجرة 
واضطرار األسر للمغادرة إلى أي مكان 

بحثًا عن أفق لتأمني أبسط متطلبات 
حياتها؟

ومن هو الطرف الذي يتعمد إهمال 
البديل االجتماعي الوطني في غزة، بخنق 
حياته وحتويلها إلى مجاميع عاجزة عن 
تأمني لقمة اخلبز، لكي ال يكون هناك تيار 
وطني ميتلك القدرة على مقاومة محاوالت 

تصفية القضية؟
إنه هو نفسه الطرف الذي يتهم اآلخرين 

بالصفقة، ويأخذ الفلسطينيني إلى ملهاة 
احلديث عنها، لتدويخهم لكي ييأس 

الوسيط املصري ويفشل ولو كان الثمن 
تدمير املجتمع الفلسطيني في غزة.

لقد أصبح اجلميع حائرا، وال يعرف 
الطرفان الفلسطينيان اللذان يراد لهما 

أن يتصاحلا ويتوافقا على إستراتيجية 
عمل وطني واحدة؛ ماذا يفعالن. ففوق 

قيادة حماس في غزة، جماعة ”اإلخوان“ 
املوصولة بقطر، وعباس يعتلي السلطة 

و“فتح“ وهو موصول بقطر، ويناور على 
املصريني بينما يلّبي مطلب الدوحة، 

التمسك باشتراطات تعجيزية، لم ُيظهر 
النذر اليسير منها في التعاطي مع 

االحتالل.

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية

ال يعرف الطرفان الفلسطينيان اللذان 

يراد لهما أن يتصالحا ماذا يفعالن. 

ففوق قيادة حماس في غزة جماعة 

{اإلخوان} الموصولة بقطر، وعباس 

يعتلي السلطة وفتح وهو موصول 

بقطر، ويناور على المصريين بينما 

يلبي مطلب الدوحة

األوزار المترتبة عن التحالف مع النهضة 

ال تعود فقط إلى السرعة التي تعقد 

بها التحالفات، وال إلى افتقادها للبرامج 

السياسية واالقتصادية، بل تعود أيضا 

إلى الذهنية التي تعقد بها النهضة 

تحالفاتها

المواطن اإليراني يطالب الحكومة 

اإليرانية بدعم السلع األساسية، بينما 

الحكومة ماضية في إشعال الحرائق في 

دول الجوار

فشل روحاني 

في إدارة األزمة

كاتب
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} لنــدن – تواصـــل تهاوي العملـــة اإليرانية 
أمـــس لتصـــل وفـــق متعاملـــني فـــي طهران 
إلـــى 140 ألف ريال للدوالر مـــع تزايد مالمح 
األزمات املالية واالقتصادية، املرشحة للتفاقم 
مـــع اقتراب موعد تقييد صـــادرات النفط في 

نوفمبر املقبل.
وكانـــت احلكومة قـــد خففـــت إجراءاتها 
املاليـــة القمعيـــة فـــي بداية الشـــهر املاضي 
وســـمحت للســـوق املوازية بتداول العمالت 
األجنبية بحرية بعد أن كانت تفرض التعامل 
بســـعر رســـمي ال تدعمه حقائق السوق يبلغ 

نحو 42 ألف ريال للدوالر.
وأدى ذلك إلى اســـتقرار نسبي في أسعار 
الصرف عند نحو 109 آالف ريال للدوالر، لكنه 
انحدر في سقوط حر خالل اليومني املاضيني، 
وأدى إلى تصاعد التذمر بني اإليرانيني الذين 
يطـــاردون العمـــالت األجنبية، خشـــية تبخر 

قيمة مدخراتهم.
وأرجـــح البعـــض ســـبب التراجـــع إلى 
إعالن البنك املركزي عن توســـيع قيود إنفاق 
احتياطاته املالية، لكن آخرين أشاروا إلى أن 
التراجـــع تزامن مع ترجيح تشـــكيل حكومة 

عراقية ال تضم أنصار إيران في بغداد.
ويعد العراق أكبر نافذة الستمرار احلياة 
االقتصاديـــة فـــي إيـــران في ظـــل العقوبات 
األميركية غير املسبوقة التي دخلت مرحلتها 
األولى حيز التنفيذ في 7 أغســـطس املاضي، 
ومـــن املتوقـــع أن يكتمل اختنـــاق االقتصاد 
اإليرانـــي مـــع دخـــول املرحلـــة الثانية حيز 

التنفيذ في 5 نوفمبر املقبل.
ويرى مراقبون أن انهيـــار الريال يعكس 
ترجيح كفة الكتل البرملانيـــة املناوئة للنفوذ 

اإليرانـــي فـــي مســـاعي تشـــكيل احلكومـــة 
اجلديـــدة، والتـــي ميكـــن أن متيـــل لاللتزام 
بالعقوبـــات األميركيـــة، األمر الـــذي يقلص 

نوافذ االلتفاف على العقوبات.
وجاءت الشـــرارة الظاهـــرة، التي فجرت 
أســـباب القلـــق الكثيـــرة من إعـــالن محافظ 
املصـــرف املركـــزي عبدالناصر همتـــي بداية 
األســـبوع عن فرض قيود أشـــد صرامة على 

تخصيص احتياطات النقد األجنبي.
وكانت تلـــك التصريحات تهـــدف لتهدئة 
نتيجـــة  إلـــى  أدت  لكنهـــا  األســـواق،  قلـــق 
معاكســـة. وأظهرت حجم مخاوف اإليرانيني 
مـــن الصعوبات التي ســـتواجهها البالد في 

األسابيع واألشهر املقبلة.
وقال الصحافي االقتصادي اإليراني مزيار 
معتمدي إن األوضاع السياسية واالقتصادية 
املتوترة في إيران أصبحت جتعل ”كل تعليق 
يخـــرج من املســـؤولني الكبار بهـــدف تهدئة 

السوق يثير ردود أفعال سلبية“.
ويضع املصـــرف املركزي بالفعـــل قيودا 
صارمة على حجـــم النقد األجنبي الذي يقوم 
بضخه في الســـوق، ويخصص ملســـتوردي 
السلع األساسية عمالت أجنبية بسعر صرف 

حكومي رسمي يبلغ 42 ألف ريال للدوالر.
وكانـــت احتجاجات عارمة قد اندلعت في 
أكثر من 80 مدينة إيرانية في ديسمبر ويناير 
املاضيني وتواصلت بشـــكل متفرق في أنحاء 
البالد منذ ذلك احلني بســـبب تردي األوضاع 

املعيشية.
واتسعت شعارات املتظاهرين لتصل إلى 
املطالبة بإســـقاط النظام وعدم تبديد ثروات 
البـــالد في التدخل في الـــدول املجاورة، وهو 
أحد املطالب الرئيسية لدول املنطقة واإلدارة 
األميركيـــة وكانت ســـببا رئيســـيا في فرض 

العقوبات.
وشـــملت تلـــك االحتجاجات في األشـــهر 
املاضية سائقي الشاحنات واملزارعني وصوال 
إلى جتـــار البازار فـــي إيران، بســـبب تأثير 

األزمة االقتصادية على أعمالهم.
الريـــال  انهيـــار  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
احلالي ال يكشـــف عـــن حجم األزمة بســـبب 
ندرة العمـــالت األجنبية. وأكـــدوا أن أعدادا 

كبيرة من اإليرانيني مســـتعدون لدفع أسعار 
أعلى للحصول علـــى أي عملة أجنبية لكنهم 
ال يجدونهـــا فـــي مكاتـــب الصرافـــة، التـــي

أغلقـــت أبوابها أو كتبت أنها ال متلك عمالت 
أجنبية.

ودخلـــت املرحلـــة األولى مـــن العقوبات 
األميركيـــة فـــي 7 أغســـطس املاضـــي والتي 
فرضت حظـــرا علـــى تعامل إيـــران بالدوالر 
والذهـــب واملعـــادن ومنعـــت جتـــارة الذهب 

والبرمجيات  والصناعية  النفيســـة  واملعادن 
الصناعية وجتارة السيارات والسجاد.

وسوف تتلقى طهران الضربة األقسى مع 
دخول املرحلة الثانية من العقوبات األميركية 
حيـــز التنفيذ في 5 نوفمبر، والتي ســـتفرض 
قيـــودا على صناعة النفـــط اإليرانية وتطارد 
الشـــركات والدول التـــي تتعامل مـــع النفط 
اإليراني، الذي ميثل شـــريان احلياة الوحيد 

لالقتصاد اإليراني.
ويأتـــي االنحدار الســـريع فـــي األوضاع 
االقتصادية رغم أن طهران ال تزال تصدر نحو 
2.3 مليون برميل يوميا من النفط اخلام، وهو 
ما يشـــير إلى حجم الكارثة االقتصادية التي 

تنتظرها عن إغالق منافذ تصدير النفط. 
وتقول الواليات املتحدة إنها تريد إيصال 
صادرات النفط اإليرانية إلى الصفر، ورفضت 

احلديث عن تقدمي أي إعفاءات حتى اآلن، لكن 
محللني يقولون إن صادراتها قد تتراجع مبا 

يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
ورغـــم أن الكثير مـــن الدول مثـــل أملانيا 
وفرنســـا وبريطانيا كانت قد أعلنت في كثير 
من املرات عن معارضتها للعقوبات األميركية، 
لكن شـــركاتها رفضت اســـتمرار التعامل مع 
طهران بسبب خشيتها من التعرض لعقوبات 

واشنطن.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــارع اإليرانـــي 
يقتـــرب من اليـــأس التام وأنه لـــم يعد يفرق 
بـــني اإلصالحيني واملتشـــددين، وأكـــدوا أن 
انفجار االحتجاجات الشـــاملة أصبح مسألة 
وقت ال أكثر، مع اجتاه طهران لتلقي الضربة 
القاضية بتقييد صـــادرات النفط في نوفمبر 

املقبل.

مخاوف انغالق النافذة العراقية تفاقم انهيار العملة اإليرانية

{وقعنا عقودا بقيمة 9.6 مليار دوالر مع بعض الكيانات المصرية لبناء مصفاة نفط بقيمة 6.1 

مليار دوالر، وصفقة بناء بقيمة 3.5 مليار دوالر}.

بيان رسمي
شركة تشاينا ستيت كونستراكشن

{استثمارات الصين في أفريقيا ال تترافق مع أي شروط سياسية، والحكومة الصينية ال تتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول األفريقية وال تملي عليها إرادتها}.

شي جني بينغ
الرئيس الصيني

مطارة العمالت األجنبية المفقودة

ليس لدى أردوغان والبيرق ما ينقذ العملة التركية

} لندن – واصلت احلكومة التركية محاوالتها 
تخفيف أزماتها املالية واالقتصادية املتفاقمة. 
وكانت هـــذه املرة من خالل سلســـلة مباحثات 
أجراها وزير املالية براءت البيرق في العاصمة 
البريطانية تضمنت لقاءات مع رؤساء وممثلي 

املؤسسات املالية.
لكـــن مراقبـــني أكـــدوا أن أنقرة لـــم تقترب 
حتـــى اآلن مـــن العالجـــات الواضحـــة التـــي 

تتطلبها أزماتهـــا العميقة، وال تزال تبحث عن 
حلول ترقيعية من خـــالل الوعود والتطمينات 
الدعائية في وقت توزع فيه االتهامات املجانية 

للدول الغربية واملؤسسات املالية.
وتتناقض مباحثات البيرق في لندن وقبلها 
في باريس مع التصريحـــات التصعيدية التي 
يطلقها أردوغان، والتـــي تتمحور حول وجود 

حرب غربية ضد االقتصاد التركي.

 11 وممثلـــي  برؤســـاء  البيـــرق  واجتمـــع 
مؤسســـة من أكبر املؤسســـات املالية العاملية، 
تدير أمـــواال بقيمة 15 تريليـــون دوالر، بعد أن 
التقى بوزير املاليـــة البريطاني فيليب هاموند 

ووزير الدولة أالن دانكن.
البيـــرق  أن  األناضـــول  وكالـــة  وذكـــرت 
اســـتعرض ”قصة النجاح“ التي حققتها تركيا 
على مدار 15 عاما، عبر االســـتقرار االقتصادي، 
فضال عن تفاصيل السياســـات التي ستطبقها 

ضمن خطة أقوى خالل املرحلة اجلديدة.
وتراجعـــت العملـــة التركية أمـــس بنحو 4 
باملئـــة لتتجـــاوز حاجز6.7 ليرة للدوالر وســـط 
يأس األســـواق من اتخـــاذ أنقـــرة لإلجراءات 

الضرورية ملعاجلة األزمة.

وتبدو املؤسسات املالية العاملية يائسة من 
السياســـات املالية التركية بعد سلسلة طويلة 
مـــن األخطـــاء وتراجع اســـتقالل املؤسســـات 
املالية، التي قوضت ثقتها في االقتصاد التركي.
والح االثنـــني بصيص أمل فـــي أن تصحو 
احلكومة التركيـــة على حجم أزماتهـــا املالية، 
حـــني ناقـــض وزير املاليـــة واخلزانـــة التركي 
السياسات التي يصر عليها أردوغان والرافضة 

لرفع أسعار الفائدة.
لســـاعات  أنفاســـها  األســـواق  والتقطـــت 
معـــدودة حني أملح البيرق إلى اســـتعداد تركيا 
لتجـــرع العالج املـــر بتعزيز اســـتقاللية البنك 
املركـــزي، الـــذي أكد ذلك بإعالن باإلشـــارة إلى 
اســـتعداده لرفع أســـعار الفائدة لوقف انحدار 

الليرة التركية.
وأكد البيـــرق االثنـــني، أن البنـــك املركزي 
مستقل عن احلكومة وسوف يتبني اإلجراءات 
الالزمة، وذلك في معرض دفاعه عن املؤسســـة 
التي لم ترفع ســـعر الفائدة األساسي على مدار 
ثالثة أشهر تقريبا على الرغم من أزمة العملة.

وقـــال البنـــك املركـــزي التركـــي بعـــد تلك 
التصريحات إنه ســـيتبنى اإلجـــراءات الالزمة 
لدعم استقرار األسعار وإنه سيعمل على ضبط 
السياسة النقدية في اجتماعه األسبوع املقبل.

واعتقـــد بعض احملللني حينهـــا أن البيرق 
أدرك ضـــرورة جترع العالج املـــر رغم صعوبة 
االبتعاد عن موقف أردوغان الذي ميسك بجميع 
مؤسســـات الدولـــة منـــذ االنتقال إلـــى النظام 

الرئاسي وسلطة الرجل األوحد.
ويـــرى مراقبـــون أن تناقـــض تصريحـــات 
أردوغان والبيرق مجرد تقاســـم لألدوار بشأن 
املوقف مـــن أزمات الليـــرة واالقتصاد التركي، 
الذي وصل إلى طريق مسدود ولم يعد باإلمكان 

مواصلة حتدي القواعد االقتصادية الراسخة.

وتفاقمت أزمة االقتصاد بداية األسبوع بعد 
أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الشـــهر 
املاضي إلى 18 باملئة على أساس سنوي وسط 
توقعات مبواصلة ارتفاعه بسبب تراجع القدرة 

الشرائية للعملة التركية.
ويجمـــع اخلبراء علـــى أن انحـــدار الليرة 
تفاقـــم خـــالل األشـــهر املاضية بســـبب رفض 
احلكومـــة لقبـــول العالجـــات التقليدية والتي 
تتطلب رفع أسعار الفائدة بنحو 10 باملئة فوق 
مستوياتها املرتفعة البالغة حاليا 17.75 باملئة.
ورغم عـــدم قناعـــة األســـواق بتصريحات 
البيـــرق التي ذكر فيها أن ”البنـــك املركزي في 
تركيا قد يكـــون أكثر اســـتقاللية من بنوك في 
إال أنهم وجدوا فـــي تأكيده على  دول أخـــرى“ 
أن البنـــك ”ســـيتخذ خطـــوات ملواصلـــة ذلـــك 
بصيص أمل على اتخـــاذ قرارات  االســـتقالل“ 

تخفف األزمة التركية.
وتهاوت الليرة الشـــهر املاضي وسط أزمة 
دبلوماســـية مع الواليات املتحـــدة على خلفية 
اســـتمرار احتجـــاز أنقرة لقـــس أميركي بتهم 
تتعلـــق باإلرهاب. وفرضت واشـــنطن الشـــهر 
املاضي عقوبات على وزيرين تركيني وضاعفت 
الرســـوم اجلمركية على الصلـــب وااللومنيوم 

لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.
وفي مؤشـــر على حجم تأثير األزمة املالية 
على األســـواق، أظهرت بيانـــات رابطة موزعي 
السيارات في تركيا أمس أن مبيعات السيارات 
واملركبات التجارية اخلفيفة في البالد هوت في 

أغسطس بنسبة 53 باملئة على أساس سنوي.
ويقول محللون إن األســـواق واملستثمرين 
لم يعـــودوا يتابعـــون التصريحـــات الدعائية 
وأن العامل احلاســـم هو وصـــول أنقرة لقناعة 
بالتوقف عن حتدي احلقائق واتخاذ اإلجراءات 

القاسية التي تنتظرها األسواق. مواجهة غير متكافئة

ارتفعت خســــــائر العملة اإليرانية إلى أكثر من 70 باملئة من قيمتها منذ مايو املاضي بعد 
فقدانهــــــا لنحــــــو ربع قيمتها هذا األســــــبوع. ويرى محللون أن مخاض تشــــــكيل احلكومة 
العراقية فاقم مخاوف األسواق اإليرانية مع ترجيح تقليص النفوذ اإليراني في أكبر نافذة 

لتخفيف قسوة العقوبات.

ــــــرة التركية أمس إلى التراجــــــع احلاد بعد أن تبخر مفعــــــول تأكيد أنقرة على  عــــــادت اللي
استقاللية البنك املركزي، الذي أملح االثنني إلى أنه مستعد التخاذ إجراءات ملعاجلة األزمة 
املالية في إشــــــارة إلى ضرورة رفع أســــــعار الفائدة، لكن يبدو أن األســــــواق لم تعد تبالي 

باألقوال وتنتظر إجراءات حازمة ال تبدو أنقرة مستعدة التخاذها.

بالمئة نسبة خسائر العملة 

اإليرانية منذ انسحاب 

الواليات المتحدة من 

االتفاق النووي في مايو

70

ليرة للدوالر سعر صرف 

العملة التركية أمس بعد 

يأس األسواق من وعود 

الحكومة التركية

6.7

مليون برميل يوميا 

صادرات إيران حاليا والتي 

ينذر تقييدها في نوفمبر 

باختناق االقتصاد

2.3

سالم سرحان

وب و ي

كاتب عراقي

[ الليرة تنحدر مجددا رغم وعود أنقرة باتخاذ إجراءات لدعمها  [ تبادل األدوار بين الرئيس وصهره يعجز عن تهدئة األسواق
براءت البيرق استعرض 

في لندن {قصة نجاحات 

تركيا} ولم يقدم أي 

عالجات لألزمة المالية
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{لدينـــا خطط إلقامة مدينة إدارية جديدة في ضواحي بغداد بمســـاحة تصل إلى 50 كيلومترا 

مربعا، لنقل جميع الوزارات والدوائر الحكومية إليها}.

عبدالزهرة الهنداوي
املتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية

{اللجنـــة االقتصادية قررت وقف اســـتيراد وتصدير الســـلع الكمالية مؤقتـــا، وتكليف وزارتي 

المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة بالكماليات الممنوعة من االستيراد}.

معمر األرياني
وزير اإلعالم اليمني

ن - طفت على الســـطح خالفات حادة  } عــامّ
داخل احلكومة األردنية بسبب قانون ضريبة 
الدخل املثير للجدل، بلغت ذروتها حينما لوح 
رئيس الوزراء عمر الرزاز باالســـتقالة، خالل 
اجتماع خاص االثنني، إن مت مترير املشـــروع 

إلى البرملان.
األوســـاط  القلـــق  مـــن  حالـــة  وتســـود 
االقتصادية والشـــعبية مع اجتـــاه احلكومة 
إلى توسيع قاعدة اخلاضعني للضرائب جراء 
ضغوط صنـــدوق النقد الدولي ضمن برنامج 
اإلصالح االقتصادي، في حني تعاني شريحة 
واســـعة مـــن املواطنني من ظروف معيشـــية 

صعبة حتت وطأة غالء األسعار.
وكشـــفت تقارير محليـــة أن الرزاز رفض 
تقدمي املشروع بشكله احلالي، والذي كان من 
املفترض أن تتم إحالته على البرملان في الـ30 
من أغسطس املاضي. وقال إن ”احلكومة أمام 
خياريـــن، إمـــا االســـتقالة أو مواجهة غضب 

املواطنني“.
ونقلـــت الصحافـــة احمللية عـــن مصادر 
مطلعة قولها إن الرزاز تعرض لضغوط كبيرة 
من عدة مســـؤولني، بينهم محمد العســـعس 
مستشار امللك عبدالله الثاني لعرض القانون 
على ديوان التشـــريع والرأي التابع لرئاســـة 
الوزراء للنظر فيه سريعا، ومن ثم إحالته إلى 

البرملان للمصادقة عليه.
وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي املعشر، 
خالل ندوة عقدت في غرفة جتارة عّمان األحد 
املاضي، إن ”احلكومة تدرس إصدار مشروع 
قانون ضريبة دخل يرضـــي اجلميع ويحقق 
العدالـــة بني فئات املجتمـــع ويحقق إيرادات 

مرجوة للخزينة“.
وأوضـــح أن صدور قانـــون ضريبة دخل 
عصـــري يؤدي إلى جتنيب أصحاب املداخيل 
الضعيفة زيـــادة األعبـــاء الضريبية ويحقق 
في نفس الوقـــت إيرادات ضريبية، مؤكدا أن 

األردن لديه مشاكل اقتصادية يجب االعتراف 
بها ومعاجلتها ويجب مصارحة املواطن بها.

وتتوقع السلطات أن توفر التعديالت على 
ضريبـــة الدخل للخزينة العامـــة للدولة نحو 
100 مليون دينار (141 مليون دوالر) ســـنويا، 
ال ســـيما أنها ســـتعمل علـــى معاجلة قضية 

التهرب الضريبي.
وتســـعى احلكومة إلى ضبـــط التوازنات 
املالية املختلـــة، والتي وصلت إلى درجة غير 
مســـبوقة بتوسع قاعدة الشـــرائح اخلاضعة 
للضرائـــب ليدخل فيها عـــدد أكبر من األفراد 

واألسر.
ويؤكد خبـــراء أن األردن بلغ هذه املرحلة 
مـــن اإلجراءات القاســـية بعد تراكـــم أخطاء 
احلكومات املتعاقبة التي لم تتمكن من القيام 

بإصالحات تعالج األزمات املتراكمة.
بصيغتـــه  القانـــون  مشـــروع  وتســـبب 
الســـابقة، فـــي موجة غضب لـــدى املواطنني 
في يونيـــو املاضي، أطاحـــت بحكومة هاني 
امللقـــي، ودفعت العاهل األردنـــي إلى جتميد 
قرار يتعلق بزيادة أســـعار الوقود والكهرباء 

المتصاص االحتجاجات.
ويقـــول اقتصاديـــون إن التعديالت على 
ضريبـــة الدخل غيـــر عادلـــة، خصوصا وأن 
هنـــاك ضريبة أخرى تفرض علـــى املبيعات، 
تســـببت في زيـــادة كبيرة بأســـعار الســـلع 

واخلدمات.
الوســـطى  الطبقـــة  أن  البعـــض  ويـــرى 
تتناقص بشـــكل واضح، في وقت أعلنت فيه 
احلكومة خطة حتفيزية لالقتصاد، تناقضها 

بإجراءات ضريبية ورفع لألسعار.
ويبدو أن الضغوط املســـلطة من صندوق 
النقد إلصالح األوضـــاع االقتصادية من بني 
األســـباب التي أدت إلى بروز انقسامات بني 

املسؤولني األردنيني.

وشرح احمللل االقتصادي فايق احلجازين 
سبب اخلالفات بني األردن والصندوق قائال 
”كانــــت هنالك تفاصيل في مشــــروع القانون 
القــــدمي كان صندوق النقد مع بعضها وضد 

بعضها اآلخر“.
وأوضح في تصريح لوكالة سبوتنيك أن 
الصندوق طلب من احلكومة األردنية توسيع 
قاعــــدة الضرائب على األفراد وكان هذا أحد 
البنود اإلشكالية بالنســــبة لها، خاصة وأن 

األردنيني عبروا عن رفضهم لهذه اخلطوة.
وفــــي املقابــــل، عــــارض الصنــــدوق رفع 
الضريبة على البنوك، وهو ضد رفع الضريبة 
على الشــــركات الصغيرة واملتوسطة، كذلك 

ضد رفع الضريبة على التأجير التمويلي.
وأظهرت دراســــة حديثة أن نسبة العبء 
الضريبــــي إلى الناجت احمللــــي اإلجمالي في 

األردن بلغت نحو 26.5 باملئة خالل 2017.

وطالــــب خبراء أعدو الدراســــة بضرورة 
إجــــراء إصالحات فــــي الضريبة املباشــــرة 
املتعلقــــة بضريبــــة الدخل، ملعاجلــــة اخللل 
الهيكلي، وحتسني العدالة الضريبية، لزيادة 

العوائد الضريبية.
مجمــــوع  الضريبــــي  العــــبء  ويشــــمل 
اإليــــرادات الضريبّيــــة املباشــــرة املتمثلــــة 
فــــي الضرائــــب علــــى الدخــــل وضريبة بيع 

العقارات.
كما يضــــم كذلــــك اإليــــرادات الضريبية 
غير املباشــــرة املتمثلة في ضريبة املبيعات 
االتصاالت  وعوائــــد  اجلمركيــــة  والرســــوم 
وعوائــــد بيع الوقود، إلى جانــــب اإليرادات 
التأمينّيــــة للضمان االجتماعــــي من الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وأكدت الدراســــة وجــــود خلل هيكلي في 
مكونــــات الّنظام الضريبــــي، حيث تنخفض 

الضرائب املباشرة كضريبة الدخل إلى نسبة 
24 باملئة من إجمالي اإليــــرادات الضريبية، 
فيما ترتفع الضرائب غير املباشرة كضريبة 
املبيعات والرســــوم إلى نســــبة 76 باملئة من 

إجمالي اإليرادات الضريبّية.
ويتزايد القلق بني األردنيني من تداعيات 
توســــيع إجراءات التقشــــف ووصولها إلى 
اخلطــــوط احلمر، مــــا يكشــــف بوضوح عن 
جسامة اخللل املالي املزمن الذي تعاني منه 

الدولة.
ويقــــول محللــــون إن مشــــاكل االقتصاد 
األردنــــي تتمحــــور باألســــاس فــــي ضعــــف 
اإلنتاجية وارتفاع العجز في املوازنة والدين 
العام ومســــتويات الفقــــر والبطالة العالية، 
وهو بحاجة ماسة إلى تعزيز دور االستثمار 
احمللي واألجنبي وتنويع االقتصاد ومصادر 

إيرادات املوازنة.

} القاهرة – كشف وزير املالية املصري محمد 
معيط أمـــس أن وزارته سترســـل إلى مجلس 
الوزراء في وقت قريب خطة إلدارة ديون البالد 
املتزايدة، تتضمن وضع حد أقصى لالقتراض 

من األسواق األجنبية.
وأضاف في تصريحـــات للصحافيني على 
هامـــش مؤمتر يورومونـــي في القاهـــرة ”لم 
نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى 
حجـــم الطرح املتوقع. سنرســـل إلى احلكومة 

خالل أسابيع خطة إلدارة الدين العام تتضمن 
وضع حد أقصى لالقتراض اخلارجي“.

وكانـــت احلكومـــة قـــد باعـــت فـــي أبريل 
املاضـــي ســـندات دولية بقيمة مليـــاري يورو 
على شـــريحتني ألجل ثماني سنوات و12 سنة 
بعائـــد 4.75 باملئة و5.625 باملئة على الترتيب. 
كما باعت في فبراير ســـندات دوالرية قيمتها 
4 مليارات دوالر في إطار مســـاعيها لسد عجز 

املوازنة وتعزيز حيازاتها من النقد األجنبي.

وفـــي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض 
قيمته 12 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي 
مرتبـــط بإصالحات واســـعة تشـــمل زيادات 
ضريبيـــة وتخفيضـــات في الدعـــم احلكومي 

للسلع واخلدمات األساسية.
ويرى محللـــون أن االقتراض احمللي أكثر 
خطورة بســـبب العوائد املرتفعة التي يقدمها 
والتـــي تصـــل أحيانا إلـــى 20 باملئـــة، والتي 
تتســـلل إلى الصناديـــق األجنبية وجتني من 

خاللها عوائد كبيرة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار أعلنـــت وزارة املالية 
أمـــس إلغاء عطاءين لبيع ســـندات ألجل 3 و7 
ســـنوات بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه 

(حوالـــي 196 مليون دوالر) بعـــد طلب البنوك 
واملستثمرين أسعار فائدة ”لم تكن في احلدود 

املنطقية“.
وذكرت الوزارة في بيان ُصحفي أن أسعار 
العائد املطلوبة ”ال تعكـــس األداء االقتصادي 
واملالـــي اجليد وال التحســـن فـــي التصنيف 
االئتمانـــي… وإمنا تأثـــرت باملخاطر املرتبطة 

باألسواق الناشئة“.
ولم يخـــض البيـــان في تفاصيل أســـعار 
الفائدة املطلوبة. لكن وكالة رويترز نسبت إلى 
مصرفيني شـــاركوا في العطـــاء تأكيدهم أنهم 
طلبوا عائدا يتراوح بني 18.5 إلى 18.6 باملئة.

وتســـتهدف مصر خفض متوســـط ســـعر 
الفائـــدة علـــى أدوات الديـــن احلكوميـــة في 
املوازنة احلالية إلى نحـــو 14.7 باملئة مقارنة 
مع 18.5 باملئة في الســـنة املالية املاضية التي 

انتهت في 30 يونيو.
وقـــال معيط ”ال يوجـــد انخفاض في طلب 
األجانب على أدوات الدين املصرية… الســـبب 
فـــي ارتفاع الفائدة املطلوبة في العطاء امللغي 

هو ما يحدث في تركيا واألرجنتني“.
وبلغت اســـتثمارات األجانب فـــي أدوات 
الديـــن احلكومية 17.5 مليـــار دوالر في نهاية 
يونيو املاضي، وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 
23.1 مليـــار دوالر املســـجل فـــي نهاية مارس 

املاضي.
وتبلـــغ احتياجـــات مصـــر التمويلية في 
موازنـــة 2019-2018 نحو 40 مليار دوالر، يأتي 
نحـــو 28 مليارا منهـــا من خـــالل أدوات دين 
محلية والباقـــي متويالت خارجية من إصدار 

سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
فـــي هـــذه األثناء كشـــف وزيـــر املالية أن 
احلكومـــة املصريـــة تســـتهدف منـــو الناجت 
احمللي اإلجمالي بنســـبة تتراوح بني 5.7 إلى 
6 باملئة في الســـنة املالية التي بدأت في األول 

من يوليو املاضي.

ويزيـــد احلـــد األقصـــى لتوقعـــات النمو 
اجلديـــدة 0.2 نقطـــة مئويـــة باملقارنـــة مـــع 
التقديرات الســـابقة التي كانت تشير إلى منو 
نســـبته 5.8 باملئـــة. ومنا االقتصـــاد املصري 
بنسبة 5.3 باملئة في السنة املالية املنتهية في 
30 يونيو املاضي، مســـجال أعلـــى معدل منو 

سنوي في عشر سنوات.
وذكر معيط أن مصر تســـتهدف عجزا في 
املوازنـــة نســـبته 8.4 باملئة في الســـنة املالية 
احلاليـــة مقارنـــة مـــع 9.8 باملئـــة في الســـنة 
الســـابقة، وقال ”اقتصادنا منا بوتيرة أسرع 
مما كنا نتوقع، وناجتنا احمللي اإلجمالي منا 

بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا“.
وتعكـــف مصـــر في إطـــار برنامـــج قرض 
صندوق النقد الدولـــي على إجراء إصالحات 
صـــرف  ســـعر  حتريـــر  شـــملت  اقتصاديـــة، 
العملة في نوفمبـــر 2016 وخفض دعم الوقود 
والكهرباء وزيادات ضريبية وســـن تشريعات 

مشجعة لالستثمار.
مصـــر  بإجـــراءات  الصنـــدوق  وأشـــاد 
االقتصاديـــة، رغـــم أن املصريـــني العاديـــني 
يقولـــون إنهم ما زالوا يعانـــون من انخفاض 
قدراتهم الشـــرائية بسبب تراجع قيمة العملة 

وارتفاع أسعار الطاقة.
وتعمـــل احلكومـــة علـــى تدشـــني برنامج 
لطروحات الشـــركات سيعرض أسهم أكثر من 
20 شـــركة حكوميـــة علـــى مدى 24 شـــهرا في 
قطاعات مثل البترول واخلدمات والكيماويات 
والشـــحن واخلدمـــات البحريـــة والعقـــارات 

للمساعدة في دعم املالية العامة للحكومة.
وقـــال معيط أمـــس إن مصر تســـعى لبدء 
برنامـــج الطروحـــات خـــالل أكتوبـــر املقبـــل 
”ونتوقـــع حتقيق عوائد مـــن طرح حصص من 
أربع أو خمس شـــركات حكومية في البورصة 
بنحـــو 1.4 مليـــار دوالر، تزيد أو تقل حســـب 
أوضاع السوق، خالل السنة املالية احلالية“.

القاهرة تراجع ورطة االقتراض بفوائد مرهقة

األردن يضطر إلعادة فتح ملف ضريبة الدخل
[ الحكومة في مفترق ضغوط صندوق النقد وتذمر المواطنين  [ محاوالت شاقة لتسريع معالجة التوازنات المالية المختلة

[ وزارة المالية تقترح وضع سقف لالقتراض األجنبي  [ إلغاء بيع سندات محلية بسبب مطالب الفوائد المرتفعة

ــــــرت األزمات املالية املتفاقمة احلكومة األردنية على العودة إلى ملف توســــــيع ضريبة  أجب
ــــــو املاضي وأدت إلى اإلطاحة باحلكومة  الدخل، التي فجرت احتجاجات واســــــعة في ماي
الســــــابقة، في وقــــــت تتواصل فيه ضغــــــوط صندوق النقــــــد الدولي لإلســــــراع في تنفيذ 

اإلصالحات االقتصادية ملعاجلة اختالالت التوازنات املالية.

رئيس الوزراء عمر الرزاز لوح 

باالستقالة إن تم تمرير 

مشروع قانون ضريبة الدخل 

بشكله الحالي إلى البرلمان

ترقب رياح اإلصالحات الضريبية الجديدة

فايق حجازين:

إصالح ضريبة الدخل أحد 

البنود اإلشكالية بين األردن 

وصندوق النقد

أعباء الديون صدام مزمن للحكومة

محمد معيط:

سنرسل إلى الحكومة خطة 

إلدارة الدين تضع سقفا 

لالقتراض الخارجي

بالمئة نسبة الفائدة التي 

طالب بها مشاركون في 

عطاء للسندات المحلية 

ورفضتها الحكومة

18.5

انتبهت احلكومة املصرية إلى خطورة مبيعات السندات واالقتراض بفوائد مرتفعة وبدأت 
مبراجعة سياســــــة االقتراض احمللي واألجنبي وأعلنت أنهــــــا تدرس وضع خطة تتضمن 

سقفا لالقتراض اخلارجي، إضافة إلى إلغاء إصدارات للسندات احمللية.



حممد محاد

} إذا كنت من هواة الســـفر بالسيارة يصعب 
أن يفـــارق ذاكرتك منظر صحـــراء جبل الزيت 
التـــي تبعـــد عـــن قلـــب القاهـــرة بنحـــو 420 
كيلومتـــرا، إذ تبـــدو كأنها لوحـــة فنية زرعت 
بأشـــجار صناعية بيضاء عمالقـــة تكاد تنير 
ظلمـــة الصحـــراء الشاســـعة، التـــي تتخللها 
وديـــان تتفـــاوت مســـاحاتها، وقـــد اكتســـت 
بالحمرة، بعدمـــا احتضنت أكبر محطة لطاقة 
الرياح في العالم من حيث المساحة واإلنتاج.
تقـــف أمامـــك التوربينـــات البيضـــاء أو 
طواحين الهواء، وهو االســـم الشـــعبي الذي 
اختاره العامة بسبب تشابهها مع الطواحين 
الهولندية الشـــهيرة المختصـــة بطحن القمح 
والشـــعير، متراصـــة بدقـــة وحرفية شـــديدة 
علـــى خطوط طـــول ممتـــدة تتحســـس فيها 
اتجـــاه الرياح وســـرعتها لتحويل تلك الطاقة 

المتجددة إلى كهرباء.
ترتبط حركة التوربينات بمولدات ضخمة 
تقوم بتحويل الطاقـــة الحركية الناتجة عنها 
إلـــى طاقة كهربائية، من خالل ربطها بشـــبكة 
موحـــدة، يتم فيها ضـــخ القـــدرة الكهربائية 
المولـــدة من مـــزارع ريـــاح جبـــل الزيت إلى 

مختلف أنحاء البالد.

رسائل شاملة

لم تتعامل الحكومة المصرية مع المحطة 
الضخمـــة على أنها مشـــروع تنمـــوي عمالق 
يهدف إلى إنتاج أوســـع للطاقة فقط، بل ألنها 
على يقين من أن مثل هذا المشروع يحمل في 
طياته أبعادا سياسية واجتماعية، حيث تؤكد 
أن المشـــروعات التي أنفقت عليها المليارات 
بـــدأت تجني ثمارها، ما يعزز موقف الحكومة 
في مواجهة موجات غضب شعبية مستاءة من 

زيادة األسعار وغالء المعيشة.
واألهم أنها بعثت برســـائل طمأنة للطيف  
الشـــعبي تؤكد من خاللهـــا الرغبة في تحقيق 
تنميـــة مســـتدامة في مجـــال الطاقـــة، بعدما 
واجهـــت مصـــر أزمـــة كهربائيـــة طاحنة في 
الســـنوات األخيـــرة، بســـبب انقطـــاع التيار 
المستمر عن عدد كبير من المنازل والمصانع.

وتســـتهدف مصر من وراء استراتيجيتها 
للعام 2035 أن تســـهم الطاقـــة الجديدة بنحو 
40 بالمئـــة مـــن إجمالـــي الكهربـــاء المنتجة 
بالبـــالد، وتأتي أهمية موقـــع جبل الزيت من 
اختيـــاره إلقامة أكبـــر مزرعة لطاقـــة الرياح، 
حتى تتواكب مع خطـــط تنويع مصادر إنتاج 
الكهرباء من المصادر المتجددة، بدال من حرق 
البنزين والســـوالر والغاز في محطات إنتاج 
بالمحطات  والمعروفـــة  التقليدية،  الكهربـــاء 

”الهيدروليكية“.
عانـــت  وقـــد 
مصـــر من انقطاع 
التيـــار الكهربائي 
في  وصلت  لمـــدد 

بعض المناطق إلى نحو إحدى عشـــرة ساعة 
يوميا، قبل أن تدشـــن خططها لزيادة محطات 
إنتـــاج الكهربـــاء مـــن المصـــادر المتجددة. 
وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
في أول فترة رئاســـية علـــى بناء أكبر عدد من 
محطات توليد للكهرباء، تجنبا لتلك الظاهرة 
وللحصول على رضاء شـــعبي واســـع، وأعلن 
فـــي أول مؤتمـــر اقتصادي خـــالل عهده، في 
مارس 2015، عن تدشـــين أكبـــر محطة إلنتاج 
األلمانية  الوقود بالتعاون مع شركة ”سمينز“ 
والتـــي دخلت الخدمة خالل الشـــهر الماضي 
بقدرة تصـــل إلى نحو 14 ميغـــاواط، وتعادل 

تقريبا نصف إنتاج البالد من الكهرباء.
وتنقســـم منطقة جبـــل الزيـــت إلى ثالث 
مزارع عمالقة مســـاحتها اإلجمالية تصل إلى 
نحو 1200 كيلومتـــر تنتج كل مزرعة نحو 200 
ميغـــاوات من الكهرباء، بخـــالف ثالث مزارع 
أخرى تقع في نطاق خليج السويس، وبنفس 

الطاقة اإلنتاجية.
وتبلـــغ مســـاحة األراضي القابلـــة إلقامة 
مـــزارع إلنتاج الكهرباء مـــن الطاقة المتجددة 
سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح بمصر 
نحو 7600 كيلومتر، وفق خطة وزارة الكهرباء 

والطاقة.
وقال وائل النشار، رئيس مجموعة ”أونيرا 
سيستم“ إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، 
إن مصر تســـتهدف إنتـــاج 5700 ميغاوات من 
الكهرباء من طاقـــة الرياح بحلول العام 2027. 
وأضاف فـــي تصريحات لـ”العرب“ أن ”أطلس 
الرياح يجعـــل منطقة الزعفرانـــة على البحر 
األحمـــر والجزء الغربي من خليج الســـويس 

أهم مناطق لمزارع الرياح في البالد“.
وتبدأ جدوى تأســـيس مـــزارع توربينات 
الريـــاح عند ســـرعات الرياح التي 
تبدأ من ثمانية إلى نحو عشـــرة 
أمتار في الثانية، ويشير أطلس 
الريـــاح المصري إلى أن ســـرعة 
الرياح في منطقـــة الزعفرانة 
وتصل   14 مـــن  تبـــدأ 
إلى نحـــو 18 مترا 
ما  الثانيـــة،  فـــي 
تتصدر  يجعلهـــا 
الكهرباء  إنتـــاج 
من طاقـــة الرياح 
في منطقة الشرق 

األوسط.
تدشين  ورغم 
مـــزارع الريـــاح في 
الزيت  جبـــل  منطقة 
إال  ســـنوات،  منـــذ 
أن إنتاجهـــا لم 

يدخـــل الخدمة ســـوى إبان الشـــهر الماضي، 
بســـبب بعض المشـــكالت، فكان هناك اعتقاد 
بعـــدم جـــدوى مثل هـــذه المشـــروعات قبل 3 
نوفمبـــر عـــام 2016، وهو بداية تحرير ســـعر 
صـــرف العملة المصـرية (الجنيـه)، وترشـــيد 

دعـم المحروقات.
وتســـبب دعم القاهـــرة للمحروقات لعقود 
ماضية في إجهاض جميع مشـــروعات إنتاج 
الكهرباء من المصادر المتجددة، وشّوه الدعم 
هيكل تسعير المنتجات وباتت أسعار الوقود 
التقليدي، بنزين وسوالر وغاز، أرخص بكثير 
من ســـعرها الحقيقي، وأدى اســـتخدامها في 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء إلى رخص ســـعر 
كيلووات الكهرباء المنتـــج من هذه المصادر 

الناضبة، مقارنة مع أي مصدر آخر.

تعطل اإلنتاج

فتـــح باب إلغاء دعم الطاقة بمصر الطريق 
أمام مشـــروعات إنتـــاج الكهرباء مـــن الطاقة 
المتجـــددة، وتزامـــن معهـــا إصـــدار القاهرة 
لتعريفة شراء الحكومة للكهرباء المنتجة من 

طاقة الرياح من القطاع الخاص ألول مرة.
وقبـــل إصدار هذه التعريفة لم يكن القطاع 
الخـــاص قادرا على بيـــع الكهربـــاء المنتجة 
مـــن جميـــع المصـــادر المتجـــددة للحكومة، 
واقتصرت هذه المشـــروعات على االستخدام 
الشخصي فقط في المزارع والمنازل والمواقع 

النائية التي لم تدخلها الكهرباء. 
وتبـــدأ أســـعار تعريفـــة شـــراء الحكومة 
للكهربـــاء المنتجة من طاقـــة الرياح من 7. 96 
دوالر لكل كيلووات في الســـاعة عند تشـــغيل 
للمحطـــة  ســـاعة   2500 بطاقـــة  التوربينـــات 
الواحدة، ويتوقف ذلك علـــى عدد التوربينات 
بكل مزرعة رياح، وتنخفض األسعار إلى نحو 
4 دوالرات لكل كيلووات في الساعة للمحطات 
الكبيرة التي يتجاوز عدد ســـاعات تشـــغيلها 

ألكثر من 5000 ساعة.
أما بالنســـبة للظـــروف الخارجيـــة التي 
حالت دون تشغيل هذه المحطات بجبل الزيت 
لســـنوات، فترجع إلى أن منطقـــة جبل الزيت 
التـــي تعد خط ســـير رئيســـي لمســـار هجرة 
الطيـــور، وثاني أهم مســـار لهجـــرة الطيور 

الحوامة على مستوى العالم.
وتشـــهد مصر موســـم هجـــرة الطيور كل 
عام، بدءا من منتصف أغسطس وتستمر حتى 
منتصـــف نوفمبر، وهى فتـــرة وصول الطيور 
المهاجرة وتمر علـــى البالد في طريق العودة 
من منتصف مارس وحتى نهاية أبريل من كل 
عام. وتم توجيه االتهامات لتوربينات الرياح 
العمالقـــة في جبل الزيت بقتـــل الطيور، األمر 

الـــذي هدد بوقـــف المنـــح والتمويالت لمصر 
من االتحاد األوروبي، وتعطيل عمل المشروع 
لســـنوات. وتمر بمنطقة جبـــل الزيت نحو 37 
نوعا من الطيور الحوامة ”الجارحة“ وتشتمل 
النسور والصقور النادرة وغيرها من الطيور 
الجارحـــة، كما يمر بالبالد بين مليون ونصف 
إلى مليوني طائر ســـنويا خالل موسم هجرة 
الطيور، وهي قادمة من أوروبا وشمال آسيا.

وتمـــر فـــي خـــط هجرتهـــا على ســـيناء 
وبالتحديـــد بمنطقة رأس محمد، وتصل حتى 
مضيق باب المندب عند مدخل البحر األحمر، 
فيمـــا يواصـــل بعضها الســـفر إلـــى أفريقيا، 
وتقوم بعملية التشتية والتكاثر، ثم تعود مرة 

أخرى في فصل الربيع.
وقامت وزارة البيئـــة بمصر بالتعاون مع 
هيئـــة المعونـــة األلمانية بحل تلك المشـــكلة 
التـــي ظلت تؤرق القاهرة على مدى ســـنوات، 
مـــن خالل تركيـــب أجهـــزة رصـــد ”رادارات“ 
فـــي مناطق تبعد عـــن موقـــع توربينات جبل 
الزيـــت العمالقة، وترصد تلـــك األجهزة حركة 
ســـرب الطيور، وعنـــد اقترابها مـــن المنطقة 
بنحو خمس دقائق تعطـــل هذه األجهزة عمل 
التوربينات نهائيا، ثم تشغلها إلكترونيا بعد 

عبور السرب من منطقة التوربينات بسالم.
ووصلت تكلفة المشـــروع لنحـــو ملياري 
يورو وفرتها كل من مؤسسة التمويل الدولية 
الـــذراع االســـتثمارية للبنـــك الدولـــي وهيئة 
المعونة األلمانية والمعونة الفرنسية، وأعاد 
هذا المشـــروع األلق مجددا إلـــى مزارع رياح 
جبـــل الزيت وحل مشـــكلة كانـــت تؤرق مصر 

عالميا.
وقال مجدالدين المنزالوي، رئيس جمعية 
مســـتثمري الطاقة المتجددة إن حل مثل هذه 
المشـــكالت حفز المســـتثمرين األجانب على 
ضخ استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من 

طاقة الرياح.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“ أن هناك 
مزارع جديدة ســـيتم تدشـــينها في غرب نهر 
النيل بمحافظة المنيا (جنوب مصر)، إذ باتت 

البيئة مواتية لالستثمار في هذا القطاع.
ووقعـــت القاهرة والريـــاض اتفاقا للربط 
الكهربائـــي بطاقة 3000 ميغـــاوات، وبموجبة 
تصـــدر مصر للســـعودية الطاقـــة الكهربائية 
الزائدة عن استخدامها، مما يفتح أفاقا جديدة 
لالســـتثمار في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن 
يدخـــل الربـــط الكهربائي مع الســـودان خالل 

الفترة القليلة المقبلة، بطاقة 200 ميغاوات.
فـــي  الكهربـــاء  اســـتهالك  ذروة  وتصـــل 
مصـــر نهـــارا، وتحقـــق فائضـــا أثنـــاء الليل 
نظرا لتراجع االســـتهالك، ويتـــم تصدير هذا 
الفائض للســـعودية، بدال مـن أن تصبح طاقة 
فائضة غير مســـتغلة. وأعلنت وزارة الكهرباء 
أن الطاقـات الفائضة عن االســـتهـالك وصلت 
لنحـــو 8000 ميغـــاوت رغـم زيادة االســـتهالك 
في فصـــل الصيف، ويرجع ذلـــك إلى محطات 
اإلنتاج التي دخلت الخدمة بشـــكل مكثف في 

الفترة الماضية.
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء لـ”العرب“ 
إن ”وزارة الكهربـــاء تـــدرس حاليـــا إمكانية 

تعزيـــز عمليـــات الربط الكهربائـــي بين مصر 
وقبـــرص خـــالل الفتـــرة المقبلـــة لنتمكن من 
خاللـــه من تصدير فائـــض الكهرباء من مصر 
إلى قبرص ومنها إلى أوروبا“. وعزز أيضا من 
أهمية االســـتثمار في مجال الطاقة المتجددة 
االرتفاعـــات المتتاليـــة فـــي أســـعار النفـــط 
عالميا، وســـعي القاهرة نحو تحرير أســـعار 
الطاقة، ما يجعل مصر قبلة االســـتثمارات في 
مجـــال الطاقة المتجددة، في ظل التوســـع في 
المشـــروعات االســـتثمارية التي ترفع الطلب 
على اســـتهالك الطاقـــة من جهـــة واتفاقيات 
الربط مع الـــدول العربية واألوروبية من جهة 

أخرى التي تشجع على تصدير الطاقة.

وأعلنـــت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 
التابعة لـــوزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا، عن 
تأهل ثـــالث شـــركات عالمية، هي بيســـفاس 
الدنماركية وســـيمنس وسنفيون األلمانيتين، 
للمنافســـة على إنشـــاء محطة جديدة لتوليد 
الكهربـــاء من الرياح بمنطقـــة جبل الزيت في 
خليج الســـويس، بقدرة 250 ميغاوات، وكانت 
ســـتة شـــركات قد ســـحبت كراســـات شروط 
المشـــروع وتقدمت بمظروفها الفني وسابقة 

األعمال.
وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 
250 مليـــون يورو ممولة من ثالث مؤسســـات 
أوروبيـــة وهي بنـــك التعميـــر األلماني وبنك 
االســـتثمار األوروبـــي والوكالـــة الفرنســـية 
األلمانيتين،  وســـنفيون  وســـيمنس  للتنمية. 
للمنافســـة على إنشـــاء محطة جديدة لتوليد 
الكهربـــاء من الرياح بمنطقـــة جبل الزيت في 
خليج الســـويس، بقدرة 250 ميغاوات، وكانت 
ســـت شـــركات قد ســـحبت كراســـات شروط 
المشـــروع وتقدمت بمظروفها الفني وسابقة 

األعمال.
وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 
250 مليـــون يورو ممولة من ثالث مؤسســـات 
أوروبيـــة وهي بنـــك التعميـــر األلماني وبنك 
االستثمار األوربي والوكالة الفرنسية للتنمية.

«مـــن أهم املشـــاريع املســـتهدفة في مصر في قطاع الكهرباء إنتـــاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر إنشـــاء ثالث محطات كهرباء 

بمنطقتي جبل الزيت وخليج السويس}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري في مصر بيئة

مزارع الرياح تدخل مصر عصر الطاقة المتجددة
[ محطة جبل الزيت المصرية أكبر مشاريع توليد الكهرباء عبر الرياح  [ الطيور المهاجرة تهدد طاقة الرياح في مصر

باتت مصر ضمن قائمة الدول الرئيســــــية 
ــــــاء املتجددة، بعد افتتاح  في إنتاج الكهرب
ــــــاح ضخمة فــــــي يوليو املاضي  محطة ري
مبنطقة جبل الزيت قــــــرب البحر األحمر، 
ــــــي تتجاوز  ــــــاح الت مســــــتغلة ســــــرعة الري
مستويات عالية معروفة عامليا، كما تتمتع 
ــــــاح وفيرة، خاصة  مصــــــر مبوارد طاقة ري
في خليج الســــــويس ووادي النيل، تسعى 
ــــــادة االعتمــــــاد على  الســــــتغاللها فــــــي زي
الطاقــــــات اجلديدة واملتجــــــددة، وأضحت 
مزارع الرياح املصرية محل إشادة دولية 
حيث تعّد من أكبر املشاريع إلنتاج الطاقة 

البديلة في العالم.

مصر تريد تنويع مصادر الطاقة من الطبيعة
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هناك مزارع رياح جديدة ســـيتم 

تدشـــينها فـــي غرب نهـــر النيل 

بمحافظـــة املنيا، بعـــد أن باتت 

البيئة مواتية لالستثمار في هذا 

القطاع

�

مجدالدين المنزالوي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مؤتمر 

اقتصادي خالل عهده، عن تدشين أكبر محطة إلنتاج 

الوقود بالتعاون مع شركة {سمينز} األلمانية والتي دخلت 

الخدمة الشهر الماضي بقدرة تصل إلى 14 ميغاواط

�

بالمحطات والمعروفـــة  التقليدية،  الكهربـــاء 
”الهيدروليكية“.

عانـــت وقـــد 
مصـــر من انقطاع
التيـــار الكهربائي
في  وصلت  لمـــدد 

الرياح يجعـــل منطقة الزعف
من األحمـــر والجزء الغربي
مناطق لمزارع الرياح ف أهم
وتبدأ جدوى تأســـيس
الريـــاح عند ســـ
تبدأ من ثمانية
أمتار في الثان
الريـــاح المص
الرياح في 
تبـــد
إ

م
من
من

�



هشام النجار

} القاهــرة - مـــّر تعيـــني القبطيـــني، منـــال 
وشـــاروبيم، علـــى رأس إقليمـــني فـــي حركـــة 
احملافظني األخيرة مبصر، من دون ضجيج أو 
احتجاج من قبل التيار السلفي، عكس ما قامت 
بـــه عناصر هذا التيار مـــن رفض وغضب ضد 
تعيني اللـــواء مجدي أيوب، أول محافظ قبطي 
فـــي مصر عقب ثـــورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١. وبرهن 
االختيـــار األخير ورّد الفعـــل الصامت جتاهه 
على الوزن احلقيقي للسلفيني في مصر، وعدم 

قدرتهم على حتقيق تأثير في الشارع حاليا.
كشـــف اختيار أجهزة الدولة لقبطيني ألول 
مرة في تاريخ مصر، عن عمق العجز السياسي 
واالجتماعي الذي تواجهه اجلماعات السلفية، 
بعـــد أن كانت رأس حربة تعصف بأي محاولة 
لتوّلـــي رجل قبطي أو ســـيدة قبطيـــة منصبا 

رفيعا.
عبدالفتـــاح  املصـــري  الرئيـــس  اختـــار 
السيســـي، منـــال ميخائيـــل محافظـــة إلقليم 
دمياط املطل على البحر املتوســـط، وكمال جاد 
شـــاروبيم كمحافظ للدقهلية (شمال القاهرة)، 
دون ضجيـــج، ولـــم تتاجـــر وســـائل اإلعـــالم 
املصريـــة بهـــذه اخلطوة السياســـية، ومضت 
كأنها أمر عادي بني املســـلمني، لكنها عكســـت 
دالالت كبيرة لـــدى األقباط، وعززت التوجهات 
الرســـمية حيـــال ترســـيخ مســـألة املواطنـــة، 
وأزالت هواجس ســـابقة كانت تردد أن األقباط 

محرومون من املناصب القيادية.

حتولـــت اختيـــارات احملافظـــني في مصر 
إلـــى وحـــدة قيـــاس مباشـــرة ملدى قبـــول أو 
رفض املجتمع للشـــخصيات التي تشـــغل هذا 
املنصب، سواء من اجلنراالت أو األقباط، وإذا 
كان الفريق األول يتم القبول به اســـتنادا إلى 
توافـــر صفات احلســـم لدى العســـكريني، فإن 
الفريـــق الثاني ال يـــزال في بدايتـــه، وبحاجة 
إلى خطـــوات كبيرة وقوية لتعميـــم التجربة، 
والتأكيد على عدم امتالك الســـلفيني ألي فيتو 

حول هذه الطريقة.

تراجعـــت قـــوة الســـلفيني فـــي املجتمـــع، 
وأضحت فئـــات كثيرة فيه تنفـــر ممن مييلون 
نحو اإلســـالم السياســـي، بعد جتربـــة مريرة 
خاضتهـــا البـــالد خالل عهد اإلخـــوان الذي لم 
يتجـــاوز العام، لكنـــه ترك آثارا ســـلبية، وكان 
كفيال بعدم انســـياق املواطنني وراء الشعارات 

اخلادعة.
لم يعد التيار السلفي يتمتع برفاهية إبداء 
الرفـــض أو اإلعـــالن عـــن حتفظ ضد قـــرارات 
تخالف الشـــريعة اإلســـالمية من وجهة نظره، 
أو حتى التلويح بتحريـــك جموعه ومناصريه 
في الشـــارع لفرض رغباته، مقارنة بحال التيار 

السلفي عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
حتمل الواقعة الشـــهيرة، التي حاصر فيها 
ســـلفيون مقر محافظة قنـــا (جنوب مصر) ملنع 
احملافظ القبطي مجدي أيوب من اســـتالم مهام 
عملـــه في عهد حكومة عصام شـــرف في أبريل 
عـــام ٢٠١١، أكبر داللة علـــى الصدع الذي ضرب 
احلضور الســـلفي، فمن قاوموا التعيني لم تعد 
لديهـم قـوة متكنهم ولـو إلبـداء الـرأي صـراحة 

في تعيني قبطيني على رأس إقليمني مهمني.
جاء اختيار احملافظتني في الوجه البحري 
ملصـــر لتكونا حتـــت إدارة قبطيـــني كنوع من 
االختبـــار ورمبـــا التدرج في توســـيع التجربة 
وفقا للكفاءة ومواءمات املجتمع، وليس خافيا 
أن هاتني احملافظتني زاخرتان بتواجد نســـبي 
للتيار الســـلفي، ما يعنـــي أن احلكومة لم تعد 
تعبأ بهؤالء، ألنهم فقدوا بريقهم الذي جلب لهم 
فئة من اجلمهور اجنذبت للخطاب اإلســـالمي 

العاطفي.
انكشـــف وزن التيـــار الســـلفي فـــي مصر 
بعد عـــزل جماعة اإلخوان عن الســـلطة، كأحد 
انعكاســـات الضعـــف العام لدى اإلســـالميني، 
الذين تصـــوروا أن صعودهم السياســـي عّبر 
عن دميومة طويلة، لذلك انهاروا عند أول محك 

حقيقي مع الشارع، وفقدت أفكارهم رونقها.
ســـعى التيار الســـلفي إلظهار نفســـه، بعد 
ســـقوط اجلماعة، كعامل دعم سياســـي للدولة 
ومؤسساتها في مواجهة خيارات اإلخوان، لكن 
انحيازه أتى على خلفية حســـابات براغماتية 
مســـتندة لبعـــض اآلراء الفقهيـــة على ســـبيل 
”التقيـــة“ الشـــيعية، والتـــي من الســـهل تبني 
نقيضهـــا إذا تغيرت املصالـــح، وتبني أنه تيار 

جامد وغير قادر على تطوير منهجه املتطرف.
لعب هـــذا التيار طوال الســـنوات املاضية 
بورقـــة افتراضية، تقول إنه بات بديال جلماعة 
اإلخـــوان، وحـــاول العـــزف على وتـــر أنه من 

املناســـب دميقراطيـــا احلفـــاظ علـــى حضوره 
بهـــدف البقاء في املشـــهد، في وقـــت لم تتغير 
قناعاتـــه التقليديـــة التـــي يعلنهـــا قادته نحو 

الواقع املصري.
أصبـــح حـــزب النـــور، املمثل الســـلفي في 
املشهد السياسي، رقما على الهامش إلى احلد 
الـــذي متنى معه الكثير مـــن دعاته العودة إلى 
مـــا قبل االنخـــراط في السياســـة التي رفضوا 
التعامـــل بآلياتهـــا مـــا يزيد عن ثالثـــني عاما، 
أي منذ تأســـيس تيار الدعوة الســـلفية مبدينة 
اإلسكندرية الســـاحلية، في أواخر السبعينات 

من القرن املاضي.
أثبتت املمارســـات واحملكات العديدة عجز 
التيـــار الســـلفي عـــن تطوير خطابـــه وتفكيك 
قناعاته األيديولوجية، وبدت توجهات احلكومة 
املصريـــة متيل ناحية غلق الطريق السياســـي 
أمام الســـلفيني، بعدما اســـتنفدوا الغرض من 
وجودهم عقب إقصـــاء اإلخوان، وفقدوا جانبا 
كبيرا من قوتهم املادية واملعنوية في املجتمع، 
إلى الدرجة التي عادوا فيها إلى ما كانوا عليه 
قبل خروجهـــم من القمقم مع هبوب رياح ثورة 

٢٥ يناير ٢٠١١.
ينظر الســـلفيون في مصـــر إلى العالقة مع 
األقباط كثابت عقائدي وليس من منظور وطني، 
ويتشـــككون في والئهم للوطن، ويعتقدون أنهم 
أقرب إلى الغرب، بحكم الديانة املســـيحية من 
املســـلمني املصريني والعرب، وقسموا املجتمع 

إلى مســـلم وغير مســـلم، األمر الذي ال يســـمح 
بتنـــوع البنـــاء االجتماعـــي طبقيـــا، وحتـــّول 
االختالط وتبادل التهاني وغيرهما من مظاهر 
املـــودة، ملـــواالة عقائديـــة لغير املســـلمني. في 
أعقاب تفجير الكنيســـة البطرسية في ديسمبر 
عـــام ٢٠١٦، طالب أحد قيادات حزب النور بعدم 
الدعـــاء لضحايا االعتـــداء الدمـــوي بالرحمة، 
معتبرا أن الدعاء ال يصح شـــرعا إال للمســـلم، 
وهو وحده الذي يستحق نيل وصف ”الشهيد“.
ورفض ســـلفيون عبر فتاوى منشورة على 
مواقعهم ومنتدياتهم على اإلنترنت ومنســـوبة 
لقادتهم ومشـــايخهم كل أنواع الوالية لألقباط، 
ســـواء عضويـــة مجلـــس النـــواب أو منصب 

احملافظ.
تعامل منظـــرو التيار الســـلفي مع األقباط 
في ذلك الوقت من منطلق مفهوم الوالء والبراء 
الديني، بذريعة أن محبة املســـيحيني (األقباط) 
محرمـــة شـــرعا. وعلل ياســـر برهامـــي، نائب 
رئيس الدعوة الســـلفية، موافقتهـــم على بناء 
الكنائـــس بالتصديـــق على مواد دســـتور عام 
٢٠١٢ اخلاصـــة بدور العبادة وعدم أخذ اجلزية 
من األقباط، بضعف املسلمني وتدهور أحوالهم 
في الوقـــت احلالي، مع االحتفاظ بقناعة إباحة 
هـــدم الكنائـــس، ما لم يتســـبب ذلـــك في ضرر 
للمســـلمني، كأن ُيســـتغل ذلك ذريعـــة للتدخل 
اخلارجـــي بزعم اضطهاد األقبـــاط. أغرت هذه 
القناعات بعض األطراف ووجدت أن الســـلفية، 

مبختلـــف أطيافها، غير عصيـــة على التوظيف 
السياســـي واالختـــراق، ألنهـــا تفتقـــد للبناء 
املنهجي الشـــامل الذي من شـــأنه إسناد رؤية 

سياسية واضحة ومحددة التوجه.
املشـــكلة أن الســـلفيني حاليا، فقدوا قوتهم 
الروحيـــة، ولـــم يعد لهـــم حضـــور حقيقي في 
املجتمع، كما أن ميولهم السياســـية االنتهازية 
فضحتهـــم، لذلـــك جتاهلوا املوقـــف من تعيني 
احملافظـــني القبطيـــني، خوفا من فتـــح أبواب 
االنتقـــادات عليهم، وتأليب الســـلطات األمنية 
عليهـــم، والتي أحكمـــت قبضتها علـــى التيار 

اإلسالمي، وفي املقدمة منه السلفيون.
بالنظر إلى اتســـاع نطاق انقسام السلفيني 
وجمـــود رؤيتهـــم إلـــى الدميقراطيـــة والدولة 
املدنية واحلريات واملشاركة السياسية لألقباط 
واملرأة، يتبـــّني أنهم فقدوا الكثيـــر من قوتهم، 
والتـــي جعلتهم يلتزمون الصمـــت، على الرغم 
من حـدوث تطورات سياسية ومجتمعية نوعية 

تسير في اجتاه معاكس لتوجهاتهم.
أدركت احلكومة املصريـــة أنها تتعامل مع 
حالـــة معقدة من جهـــة األيديولوجيا واألفكار، 
وأن مخالفة السلفيني نسبيا خليارات اإلخوان 
السياسية ال تعني أنهم أصبحوا محصنني من 
التغيير، ولن يطالهم االختراق وتفريغ قاعدتهم 
اجلماهيريـــة، وجاء صمتهـــم التام على تعيني 
قبطي وقبطية كمحافظني لينهي مفعول الفيتو 

الذي رّوج له السلفيون طويال.

التيار السلفي في مصر.. الدولة المدنية أو التالشي

منذ ســــــقوط حكم اإلخوان املســــــلمني في مصر، وصوال إلى التحوالت السياسية العارمة 
التي دشــــــنتها اململكة العربية الســــــعودية بانتصارها للخطاب الديني املعتدل، ميّر التيار 
الســــــلفي املصري مبختلف تياراته وأحزابه، مبنعرج دقيق في تاريخه. إذ وقع هذا التيار 
بني املقتضيات السياسية والشعبية التي يفرضها الواقع املصري اجلديد، وبني مطالبات 
قواعده، والقواعد اإلسالمية بشكل عام، وهو مطّب اضطّر فيه التيار السلفي املصري إلى 
الوقوف بجنب القيادة السياســــــية املصرية أحيانا أو االنحناء حتى متّر العاصفة أحيانا 
أخــــــرى، وفي كل احلاالت فــــــإن اختبارات مريرة مطروحة أمام هــــــذا التيار الذي أصبح 

مدعّوا إلى أن يستجيب لواقع جديد لم يعد يقبل بوجود األحزاب الدينية.

مواطنة األقباط في مصر اختبار دائم للتيارات اإلسالمية 

{مصـــر ال تنظر ألبنائها وفقا ألي منظور ســـوى المنظور الوطني، الـــذي يعلي قيم المواطنة إسالم سياسي

وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة في الوطن}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{الفكر الوســـطي هو الســـائد في الســـعودية منذ تأسيســـها، غير أن مجموعة من المعلمين 

الغرباء الذين استضافتهم المملكة في عهود سابقة حاولت نشر فكر اإلخوان}.

عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودي

انقســـام السلفيني وجمود رؤيتهم 

املدنيـــة  والدولـــة  للديمقراطيـــة 

يبينـــان  السياســـية،  واملشـــاركة 

أنهم فقدوا الكثير من قوتهم

◄

  

} قَدر كل فكرة سياسية أن تكون لها نهاية، 
وقد جّربت املنطقة الكثير من األيديولوجيات 
التي أقامت طويال وأخذت حظها من التأثير 
واالنتشار وقيادة اجلماهير، قبل أن تصطرع 

مع الواقع، وتخرج منه واهنة٬ فتتالشى 
لتحل مكانها فكرة جديدة.

وهو األمر الذي ينطبق على الصحوة 
كذلك، باعتبارها فكرة شمولية لها متظهرات 

سياسية واجتماعية وثقافية، حّلت مكان 
القومية بعد نكسة عام ١٩٦٧، وتغلغلت أكثر 

خالل الثمانينات من القرن املاضي، وتفجرت 
في التسعينات بشكل أكثر حدة، لتكون عالمة 

بداية النهاية والرحيل عن املنطقة.
وقد بقي املجتمع السعودي خصوصا، 

واخلليجي عموما، آخر احلصون التي 
اعتصمت بها الصحوة، نظرا للتقاطعات التي 

تربطها مبجتمع محافظ، أميل إلى التدين، 
وقد نفذت إليه نسخة مخصوصة من لغة 

الصحوة، احتفظت بروح املجتمع احملافظ 
وقّدمت مقاربات مالئمة لظروفه الثقافية 

واالجتماعية، حتى استطاعت مع الوقت أن 
تبسط نفوذها وكأنها املعبر احلقيقي واألقرب 

لوجدان املجتمع.
العنف الذي نشأ كجزء من تعبيرات 

مرحلة الصحوة، وإن كان األكثر بشاعة، وال 
سيما بعد تبلوره احلاد تبعا لهشاشة الوضع 
السياسي، ليس جديدا على املنطقة، إذ كانت 

لكل األفكار التي نزلت بساحة الشرق األوسط، 
حموالت ومتظهرات عنفية، تبنتها قطاعات 

محسوبة على أيديولوجيا ما، لكن اتصال 
الصحوة بالدين، جعل املسألة أكثر حرارة 

وانفعالية. الصحوة لها جانب سياسي، 
فاحلركية اإلسالمية كانت تبلغ ذروتها عبر 
تيار الصحوة، الذي يثّور التقاليد الدينية 

ويكسو رغباته برداء ديني يعطيها الوجاهة 
والشرعية للنفاذ، ويكسر حاجز التبني 

املجتمعي ألهدافها وأدوارها. 
وقد كانت الصحوة من هذا الباب، محل 

استثمار خارجي مقصود للتأثير على اجلبهة 
الداخلية للدول اخلليجية، وقد أوصدت 

دول اخلليج هذه الثغرة في وجه الكثير من 
الالعبني سواء في محيط اجلوار أو من قوى 

املجتمع الدولي. 

كما لها جانب اجتماعي معجون مبحافظة 
محلية، اتخذت في إطاره تعبيرات مختلفة 

لدى كل مجتمع وبيئة حتّل فيها، وقد حصلت 
املجتمعات اخلليجية على أكثرها انغالقا 

وتشددا، مما ترك أثرا عميقا في أشكال 
استجابتهم ألفكارها، وقد خّيمت عقود يصّح 
وصفها بالظالمية والتخلف رعتها الصحوة 

عبر سلسلة ناطقيها ومنتجيها.
الكثير من األفكار املنغلقة التي رعتها 

الصحوة لتحافظ على حضورها وتأثيرها، 
أعاقت توجه املجتمعات اخلليجية عامة 

والسعودي خاصة لهضم بعض أنظمة احلياة 
احلديثة ونظم احلضارة املعاصرة، التي لم 

تكن لتحدث أو تتحقق في ظل قيام منظومات 

الصحوة العتيقة. بانقشاع غطاء الصحوة، 
يتخفف املجتمع من أعباء كانت تهجس في 

مخيلته لعقود طويلة، حتّمل وزرها بفعل 
الضّخ املوتور خلطاب الصحوة الذي كان 
يعّوض إخفاق الواقع العربي باملزيد من 

التكاليف النفسية واألحمال الوجدانية على 
الفرد.

لقد كانت كل هذه احلموالت تختبئ 
خلف غطاء الصحـوة، مما يصعب مواجهته 

إال بقدر كبير من اجلسارة واإلقـدام، إذ 
استطاعت الفكرة أن حتتمي بستار من 

التشابك مع ثوابت الدين، حتى يظن الرائي 
وكأنه ينظر إلى ذات الدين عندما يواجه 

”الصحوة“.
قرار الدولة شجاع، بّدد أهم أدوات هذا 
الفكر ونازله في أكثر ساحاته خصوصية، 

وهو املجتمع، الذي وبفعل انكشافات االتصال 
انسحب من قبضة الصحويني وأخذ يطير في 

فضاء اخليارات األخرى.
ال تبدو املواجهة اآلن ملجرد اخلصومة 

أو حتجيم بعض تغّوالت هذا املارد وخفض 
انفعاالته، إنها مواجهة مختلفة اليوم، إذ 

يتبلور في املقابل البديل الذي سيحّل مكانه 
وينازعه سلطته التقليدية، مكّون محلي أكثر 
اعتداال وأقل شططا، يعزز من البعد الوطني 

الذي كان واحدا من مستبعدات مرحلة 
الصحوة وشياطينها املنبوذة، ينشد مستقبال 
مختلفا، يرسمه ويشّد رحاله إليه، قيم جديدة 

ال تنقصها اجلرأة وتنطوي على االستمرار 
في تعزيز شرعية اإلجناز التي حافظت على 

نسيج الدول اخلليجية في وجه كل العواصف 
السياسية واالقتصادية القاسية التي عرفتها 

املنطقة.

كانت الصحوة حتتمي بركام اإلحباط 
والتوتر، وحتكم قبضتها عبره٬ حتى ال 

تفلت من بني يديها جيوش احلشود التابعة، 
وأفضل طريقة ملقاومتها هو بعث األمل 
والعمل من جديد، ووقف شالل الدعاية 

املهووسة التي تشّل قدرة أّي مجتمع أو فرد 
على النظر بطريقة صحيحة وناضجة.
كانت املعركة التي افُتعلت ملواجهة 

فعاليات الترفيه أشبه ما تكون بآخر رمق 
من روح الصحوة التي تعّودت هذا النوع 

من املنازالت، بنفس العّدة التي مهرت فيها 
خالل العقود الثالثة املاضية، حتاول تفسير 

جهود هيئة الترفيه باملؤامراتية واألجندة 
املشبوهة التي تنازع املجتمع في قيمه 

ومالمح تدّينه، لكن الواقع أن الترفيه ال يهدد 
النظام األخالقي كما تّدعي هذه الفئة إمنا 
يهدد هيمنتها؛ قوتها التي تؤسس عليها 

سلطتها االجتماعية والتعبوية والتي تفّت 
أشكال التعبير املِرح والعفوي في عضد أقبية 

التجنيد الفكري ومطابخ الذهنيات القامتة، 
كإعالن على بداية مرحلة أفول الصحوة.

أفول الصحوة: هل قضت السعودية على آخر نزوع للتدين المؤدلج

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

مجتمع يتخفف من أعباء الصحوة
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الكثير من األفكار املنغلقة التي 

رعتها الصحوة لتحافظ على حضورها 

وتأثيرها، أعاقت توجه املجتمعات 

الخليجية عامة والسعودي خاصة 

لهضم بعض أنظمة الحياة الحديثة



} بشكيك (قيرغيزســتان) - تشارك اإلمارات 
العربية المتحدة في فعاليـــات الدورة الثالثة 
لمهرجان األلعـــاب البدويـــة العالمية، والذي 
يقـــام في ميدانشـــولبون آتا شـــمال بشـــكيك 
عاصمـــة جمهورية قيرغيزســـتان، وذلك خالل 
الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ســـبتمبر الجاري. 
وتأتي المشـــاركة اإلماراتية مـــن خالل جناح 
تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي بالتعاون مع 
عـــدد مـــن المؤسســـات والجهات الرســـمية 
المعنيـــة بصون التـــراث الشـــعبي والثقافي 
كاالتحاد النســـائي العام. وهذه هي المشاركة 
الثانيـــة لإلمارات فـــي المهرجـــان بهدف مّد 
جســـور التواصـــل مـــع ُمختلـــف الشـــعوب، 
وإبراز المـــوروث الثقافي والشـــعبي في أهم 
المهرجانـــات والفعاليـــات اإلقليمية والدولية 
التي ُتســـاهم فـــي تعزيز التفاهم والتســـامح 
بين األديان والثقافات. خاصة وأن المهرجان 
الجنســـيات  مـــن  العديـــد  مشـــاركة  يشـــهد 
العربيـــة واألجنبية إلى جانب إقبال الســـياح 
واإلعالمييـــن والصحافيين والزوار المحليين 

على فعالياته المتنوعة.

الركن التراثي

تقـــدم اإلمارات من خالل جناحها الخاص في 
المهرجان الذي تشـــارك فيه للمـــرة الثانية، 
عددا هاما من المنتجـــات التراثية والثقافية 
التي تعكس المـــوروث الحضاري اإلماراتي، 
وخاصة ما يعرضه الركن التراثي في الجناح.
التراثـــي لجناح دولة  واســـتقطب الركن 
اإلمـــارات جمهور مهرجان األلعـــاب البدوية 
العالمية بجمهورية قيرغيزستان والذي كان 
غفيـــرا ومن مختلف الشـــرائح، من الســـكان 
المحلييـــن وزوار المهرجـــان علـــى اختالف 

جنسياتهم.
ويضـــم الركـــن التراثي كال مـــن المطبخ 
اإلماراتي الذي يقـــدم المأكوالت والحلويات 
الشـــعبية، وزينـــة المـــرأة اإلماراتيـــة ومـــا 
يتعلـــق بالعـــروس وتجهيزاتهـــا، وأعمـــال 
الســـدو والغزل والخوص وغيرها، فضًال عن 
المشـــاركة المتميزة لإلتحاد النسائي العام، 
والذي يؤكد حضور المرأة اإلماراتية الفعال 
والمحوري، ســـواء فـــي ما يتعلـــق بالتراث 
االقتصادية  والتنميـــة  الفنيـــة  واإلبداعـــات 

وغيرها.
كما يقدم الركن التراثي عروضًا حية لعدد 
من الحرف التقليدية مثل ”الغزل“ و“السدو“، 
كمـــا تعرف بأنـــواع أخـــرى مثـــل ”الميزع“ 
و“التلي“ وغيرها مـــن أنواع الحرف اليدوية 
التقليدية اإلماراتية. ولعل االتحاد النســـائي 
العام في دولة اإلمارات، من أهم المشـــاركين 
ضمن وفد دولة اإلمارات في المهرجان، حيث 
يقدم الركـــن التراثي بالتعـــاون مع حافظات 
التراث من االتحاد النســـائي العام، عددا من 
اإلماراتي  التـــراث  التـــي تمثل  المعروضات 
األصيـــل، إذ يجد الزائر كل مـــا يتعلق بزينة 
المـــرأة اإلماراتيـــة ولباســـها وحليهـــا، كما 

يتم تقديـــم طرق تزييـــن العـــروس والحناء 
وغيرهـــا، وقـــد توافـــدت على هـــذا الجناح 
النسوة باختالف شرائحهن، لتجريب الحناء 
اإلماراتيـــة، ولالطـــالع علـــى لبـــاس المرأة 

التراثي في اإلمارات.
كما أن المطبخ الشـــعبي يقدم وجوها من 
التراث والثقافة الشـــعبية اإلماراتية، ويقدم 
للـــزوار وجمهور المهرجان لمحة عن عدد من 
المأكـــوالت التراثية اإلماراتيـــة مثل الخمير 
واللقيمات والرقاق والخبز والخبيص وغير 

ذلك.

مشاركة فاعلة

زار الشـــيخ محمـــد بـــن حمد بـــن محمد 
الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الجناح اإلماراتي 
المشـــارك فـــي فعاليـــات مهرجـــان األلعاب 
البدويـــة العالمية بجمهورية قيرغيزســـتان، 
ليطلع رفقة نورة بنـــت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة وفـــارس خلـــف 
المزروعي رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
وعيسى المزروعي نائب رئيس اللجنة، على 
المنتجـــات التراثية والثقافيـــة التي تعكس 
الموروث الحضاري لدولة اإلمارات، ويستمع 

لشرح موجز من القائمين عن عناصر التراث 
المعنوي التي ســـجلتها دولـــة اإلمارات في 
اليونســـكو مثـــل فنـــون التغـــرودة، الرزفة، 

الصقارة، العازي، السدو، القهوة.
وعبرت نورة الكعبي عن أهمية مشـــاركة 
دولة اإلمـــارات في هذه الملتقيات الســـنوية 
بهدف تعريف الجمهور العالمي على الثقافة 
اإلماراتيـــة وإبراز مالمح الحيـــاة في الدولة 
وعاداتهـــا وتقاليدهـــا وتراثها أمـــام الزوار 
والمشـــاركين فـــي المهرجـــان، انطالقـــًا من 
اهتمام اإلمارات بالحفاظ على تراثها وصونه 
ونقله لألجيال القادمة باعتباره جزءًا أصيًال 

من هويتها الوطنية.
وأكـــدت الكعبي أن ”اإلمـــارات تعمل على 
تعزيـــز العالقـــات الثقافيـــة مـــع جمهوريـــة 
قيرغيزســـتان وتطوير السبل الكفيلة بتفعيل 
الحـــراك الثقافـــي والفنـــي والتراثـــي مـــن 
الفعاليات  المشـــاركات المتبادلة فـــي  خالل 
المختلفـــة. ويعـــد حضورنـــا اليـــوم فرصة 
للتفاعل الثقافي والحوار الحضاري وتحقيق 
التناغم والتقارب مع مختلف شعوب العالم“.

من جانبه، أفاد فارس خلف المزروعي أن 
المشـــاركة اإلماراتية الواسعة في ”مهرجان 
بجمهوريـــة  العالميـــة“  البدويـــة  األلعـــاب 
قيرغيزســـتان تأتـــي بهدف تعزيـــز التعاون 

الثقافـــي لدولـــة اإلمارات مـــع مختلف الدول 
بشكل عام، وتقوية روابط الجسور التاريخية 
الثقافية  العالقـــات  وتطويـــر  والحضاريـــة، 
المتميزة بين كل من دولـــة اإلمارات العربية 

المتحدة وجمهورية قيرغيزستان.
وأوضح أن المشاركة اإلماراتية في الدورة 
السابقة من المهرجان والتي عقدت عام 2016، 
كانت فعالة بشكل ملحوظ واستقطبت اهتمام 
اآلالف مـــن جمهـــور المهرجـــان، معتبرا أن 
مهرجان األلعاب البدوية العالمية، مشـــروع 
طموح ُيجّســـد حياة الشعوب الّرحل، ويؤكد 
األهميـــة الدوليـــة الُمشـــتركة للحفـــاظ على 
التـــراث، وإعـــادة إحيـــاء تقاليـــد ورياضات 
الشـــعوب واالرتقـــاء بها عالميـــا، فضال عن 
تعزيز عالقات الصداقة بين الُمشـــاركين من 

مختلف الدول.
وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية  لجنة إدارة 
والتراثية بأبوظبي، إّن ُمشاركتنا اليوم باسم 
دولـــة اإلمارات في مهرجـــان األلعاب البدوية 
العالميـــة فـــي قيرغيزســـتان، بإشـــراف من 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية  لجنة إدارة 
والتراثية بأبوظبي، تهدف إلى إحياء وتعزيز 
الجهـــود العالميـــة الُمشـــتركة للحفاظ على 
الثقافة والهوية ونمط حياة البدو والشعوب 

الرحل في عصر العولمة، وتساهم في تالقي 
الثقافات والشعوب وتيسير المبادالت بينها، 

وإبراز القيم اإلنسانية الُمشتركة للتراث.

وأضاف نســـعى مـــن خالل جنـــاح دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة إلبـــراز عناصر 
التراث الثقافي غير المادي التي تّم إدراجها 
في منظمة اليونســـكو كتراث ثقافي إنساني، 
وهـــي العيالة، التغـــرودة، العـــازي، القهوة 
العربيـــة، الرزفة، الســـدو والصقارة، إضافة 
إلى الحـــرف اليدوية والممارســـات التراثية 
الضيافـــة،  ومجلـــس  الشـــعبية  واأللعـــاب 

وعروض السلوقي الُممتعة.
وأكد أن مهرجان األلعاب البدوية العالمية 
بجمهورية قيرغيزستان يعتبر فرصة للحفاظ 
علـــى التراث الحي لإلنســـانية، الـــذي ورثه 
اآلباء عن األجداد، وسيوّرثه األبناء لألحفاد.
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المهرجان يهدف إلى إحياء وتعزيز 

الجهـــود العالميـــة للحفـــاظ علـــى 

الثقافـــة والهوية ونمط حياة البدو 

في عصر العولمة
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تستعد الكاتبة والروائية املصرية فاطمة ناعوت، إلصدار روايتني من ترجمتها، وهما {الوصمة ثقافة

البشرية} لفيليب روس، و{نصف شمس صفراء} لتشيماماندا نجوزي أديتشي.

عن دار نينوى للدراســـات والنشـــر والتوزيع بســـوريا صدرت للروائية والكاتبة الســـورية إيمان 

أبوغزالة رواية جديدة بعنوان {نكهة الظل}.

حل
ّ

جسد حياة الشعوب الر
ُ

مهرجان األلعاب البدوية مشروع طموح ي
ثه األبناء لألحفاد

ّ
[ مشاركة إماراتية فاعلة في مهرجان  قيرغيزستان  [ تراث حي لإلنسانية ورثه اآلباء عن األجداد وسيور

ُيعتبر مهرجان األلعاب البدوية العاملية في 
قيرغيزستان، ملتقى للحوار بني الثقافات، 
ــــــان، وفرصة حلوار احلضارات  وبني األدي
والعمل املُشترك والتعاون من أجل حتقيق 
الســــــالم والصداقة والوئام بني الشعوب، 
وقد أقيمت الدورة األولى من املهرجان في 
عام ٢٠١٤، والدورة الثانية في عام ٢٠١٦، 
فيما ُتقام الدورة الثالثة خالل الفترة من ٢ 

إلى ٨ سبتمر اجلاري.

ي ي

لمحة على التراث اإلماراتي

وفد اإلمارات عبق التراث 

} الدمام - يواصـــل ”بيت الكوميديا“ بجمعية 
الثقافة والفنون بالدمـــام عروضه الجماهيرية 
المتنوعـــة بشـــكل أســـبوعي وســـط تزايد في 
حجـــم اإلقبال، وذلـــك بعد أن وضـــع القائمون 
عليه خطة ذات أهـــداف قريبة وأخرى في إطار 
اســـتراتيجيا طويلة المدى، حيـــث أنهى تقديم 
أكثر من عشرين عرضا في الستاند أب كوميدي 

واالرتجال والمسرحيات الكوميدية.
وعـــن الخطـــط القادمـــة أوضـــح مدير بيت 
الكوميديـــا بالجمعيـــة طـــالل العنـــزي بأنهم 
عازمون علـــى أن يبلغ عدد العروض الكوميدية 
المقدمة إلى نهاية العام 40 عرضا، مشـــيرا إلى 
أنهم قدموا بعـــض العروض خارج خطتهم في 
مدينة ســـيهات وهو ما ســـيرفع عدد العروض 

إلى 43 عرضا.
أول  وقال العنزي ”يعتبر ’بيـــت الكوميديا’ 
ناد مخصص لتقديـــم هذا النوع من الفنون في 
المنطقة، والـــذي أخذ على عاتقة تقديم عروض 
كوميديـــة متنوعـــة على مدار العـــام، ال تقتصر 
و’فعاليات ألعاب  على ’الســـتاند آب كوميـــدي’ 
االرتجال’، بل هناك خطـــط على المدى القصير 
والطويل إلنتاج عروض مســـرحية ومونودراما 

وعروض موســـيقية وليال مخصصة للمواهب، 
إضافـــة إلى ورش كتابة محتوى الـ’ســـتاند آب 
كوميـــدي’، ســـتوضع جميعهـــا علـــى روزنامة 
فعاليات بيت الكوميديا“. وأكد العنزي على أن 
هناك خطة قيـــد التنفيذ إلضافة عناصر جديدة 
سواًء في عروض الستاند آب أو االرتجال لفتح 
المجال أمام الطاقات الشـــابة الجديدة للظهور 
وإبـــراز مواهبهـــم، من خـــالل منصـــة خاصة 
لتســـجيل المواهب علـــى الموقـــع اإللكتروني 

لبيت الكوميديا الرسمي.
وذكـــر الفنـــان إبراهيم الحجاج المشـــارك 
في العـــروض الكوميدية بأن العروض المقدمة 
والتي تعتمد بدرجة أولى على موهبة االرتجال 
تحتـــاج لتعامل وتحضير خاص من قبل الفنان 

المؤدي لها.
وقال ”تكمن صعوبة عـــروض االرتجال في 
محاولة التنبـــؤ بأكثر من احتمـــال لردود فعل 
الجمهـــور مع النكتة المقدمة مـــن الفنان، لذلك 
ال بد أن يتمتع المؤدي بســـرعة بديهة وحضور 
مســـرحي قوي“. وأضاف ”كبقيـــة الفنون تبدأ 
مرحلة التحضير لعروض ’الســـتاند آب’ بكتابة 
قصـــة متكاملة مـــع مراعاة أننـــا نعيش مرحلة 

جيل الســـرعة، ما يعني عدم اإلطالة في القصة 
حتى ال يصاب الجمهور بالملل، مع ضرورة أن 
يكون المؤدي صادقـــا مع فنه، وهو ما ينعكس 

على تفاعل الجمهور الذي سينجذب لطرحه“.
من جهته تحدث الفنـــان ناصر عبدالواحد، 
المســـرحيات  فـــي  كممثـــل  اشـــتهر  والـــذي 
فـــي  اآلن  ويشـــارك  التقليديـــة  الجماهيريـــة 
عـــروض ”ألعاب االرتجال“ التـــي يقدمها ”بيت 
بشـــكل شـــبه أســـبوعي، وقال ”إن  الكوميديا“ 
العـــرض يعتمد بالدرجة األولـــى على االرتجال 
الذي يعتبر أحد فروع المسرح المتعارف عليه، 
وذلك لكونه يتضمن جميع عناصر الشخصيات 
والحبكة المســـرحية ولكنها ليست مكتوبة بل 
يتم ارتجالها من خالل فريق منسجم ومتمرس 

على هذه اللعبة“.
وختـــم عبدالواحد بأن فن االرتجال قد يبدو 
فـــي الوهلة األولى ســـهال ولكنه فـــي الحقيقة 
من أصعـــب الفنون الدقيقة جـــدا وتحتاج لثقة 
ومهارات خاصة بها، مؤكدا في ذات الوقت على 
أن هذا الفن يســـاعد في تنميـــة موهبة الممثل 
في كيفية التقمص الســـريع للـــدور والحضور 

المسرحي وسرعة البديهة.

بيت الكوميديا السعودي يقدم 43 عرضا في 2018

مسرح يتطلب مهارة خاصة



حنان عقيل
 

} شيخة حســــين حليوي كاتبة فلسطينية. 
أصــــدرت عددا من المجموعــــات القصصية 
منهــــا ”ســــّيدات العتمــــة“ و“النوافــــذ ُكتب 
”الطلبية   األخيــــرة  ومجموعتهــــا  رديئــــة“، 
المتوســــط،  دار  عــــن  الصــــادرة   “C345
ومجموعة شــــعرية بعنوان ”خارج الفصول 

تعّلمُت الطيران“.
للمجموعــــة  الناشــــر  تصديــــر  جــــاء 
القصصيــــة الحديثــــة لحليــــوي ”الطلبيــــة  
C345“ بقوله ”بلمحٍة ذكية، ولغٍة ال تخلو من 
الحموالِت واإلسقاطات التي تضع الواقعي 
والسريالي في بوتقٍة واحدة؛ تشرع الكاتبة 
شــــيخة حليــــوى في ســــرِد قصصهــــا التي 
ُتحيلنا إلى عوالم حميمٍة، مليئة بالتفاصيل 
والمشــــاهد األقرب في جزئياتها من العمل 
الســــينمائي، غير المباشــــر، أين نقترب من 
مالمســــِة الحقائق، كما القصص المتخّيلة 
بنفس المســــافة التــــي نقطعها بيــــن قصٍة 

وأخرى“.

هاجس وجودي

تقــــول حليــــوي إنهــــا فــــي هذه 
المجموعــــة لــــم تتخــــل عــــن إرثها 
الذي كان حاضــــًرا في مجموعاتها 
الســــابقة موضحــــة ”ال يمكــــن أن 
أتخّلى عن إرٍث اكتسبتُه وراكمتُه 
خــــالل ســــنواتي كّلهــــا أوجعني 
أو كان مصــــدر فخــــٍر وفرح. هو 
موجوٌد وحاضٌر بصورة مباشرة 
أو مرّمزة في كّل نصوصي. رّبما 
تغّيــــرت األجواء مــــن مجموعة 
ومدلوالتها،  اللغــــة  أو  ألخرى، 
أو فضاء الفكرة بينما مخزون 
التجارب يظلُّ حاضرا شخصا 

أحيانا وظّال أحيانا أخرى“.
ُيعــــد العمــــل األول لحليــــوي ”خــــارج 
الفصول تعلمت الطيران“ نصوًصا ســــردية 
حرة ال تنتمي إلى جنس أدبي ُمعّين وشــــهد 
تحليقهــــا بعيًدا عن قيود التجنيس. توضح 
القاصة ”نشــــرُت مجموعة ’سّيدات العتمة’ 
ونصوص ’خارج الفصول تعّلمت الطيران’ 
في العــــام 2015 بفــــارق عّدة أشــــهر. اليوم 
أســــتطيع القــــول إّن ما لم أســــتطع وضعه 
في قالــــٍب قصصّي واضح المعالم ســــكبته 
في قالٍب، نّص، (شــــعرّي/ نثرّي) وقد يكون 
العكــــس صحيًحا أيضا. لقــــد كانت الكتابة 
حاجــــة ُملّحة غير قابلــــة للتأجيل والتوّقف 
عند محّطــــات الجانر األدبــــّي، أن أقول قبل 
أن أنســــى أو يتسّرب الخوف إلى مفرداتي، 
أن أســــتّل من مكان ما فــــي الذاكرة قصصا 
وأشــــخاصا ومفــــردات تراكمــــت وصــــارت 

تزاحم الكالم في فمي“.
تتابــــع ”لم أكن قد مارســــُت الكتابة قبل 
ذلك بأّي شكٍل من األشكال وحين بدأ الحبل 
الســــرّي اّلذي ربطني بمحيطي األّول يلتفُّ 

حول عنقي، وكنــــُت قد خلتُه قطَع، كان ال بّد 
أن أنزف، أصرخ، أركُل األشــــياء، أســــتنجد 
بالماضــــي، ألوُذ به وأصالحه ثّم يستســــلُم 
كالنا منهكْين في هدنة مؤّقتة تطول أحيانا 
كنُت أشــــّذب  وتقصر. فــــي ’خارج الفصول’ 
جناحــــّي في محاولة لتعّلــــم الطيران بعيدا 
عن أجنحة النّص ومساحاته التقليدّية. أما 
’سّيدات العتمة’ فكانت هدنة منحتني فرصة 

التحّرك في مساحة واضحة الحدود“.
فــــي أعمــــال حليــــوي نلحــــظ طغياًنــــا 
للشــــخصيات النسائية ومشــــاعرها وقلقها 
وأســــئلتها عن الواقع الخــــاص بها كأنثى 
تقــــع تحــــت هيمنــــة ذكوريــــة ومجتمعــــات 
ســــلطوية تؤطرها وُتكبلهــــا. تلفت حليوي 
أّولّيــــا  هاجســــا  كان  رّبمــــا  ذلــــك  أن  إلــــى 
للكتابــــة ما لبث أن ســــلك طرًقا أخرى، صار 
هاجســــا وجودّيــــا بالدرجــــة األولــــى. فهي 
ال تنظــــر إلــــى العالم حولها عبر نســــويتها 
فحســــب بل عبر كينونتها اإلنسانّية. أكتب 
وكتبــــت عن المرأة فــــّي وعن مآزقهــــا اّلتي 
يدفعهــــا نحوهــــا مجتمــــع ُمصــــاب حّتــــى 
النخــــاع بالخوف والهزيمــــة فال يجد منفذا 
إّال عبر ”كسر شــــوكة المرأة“. حينما كتبُت 
ألّول مــــّرة كنُت أعيد جبَر المرأة فّي وبعدها 
كســــر  تجبر  الكتابــــة  صــــارت 

اإلنسان فّي.
إلى  حليــــوي  تشــــير 
أنهــــا ال تلتفــــت للقيــــود 
في  خاّصــــة  تشــــغلها  وال 
”الكتابة  تقــــول  الكتابــــة. 
القيود،  كّل  مــــن  حّررتنــــي 
إن كان هنــــاك مــــا يحتــــاج 
إلى تقويض وهــــدم وإعادة 
بناء فأنــــا أفعلــــه من خالل 
الكتابــــة ولكــــن دون هاجس 
انتقامــــّي. الكتابــــة كما أراها 
ليســــت فعل انتقــــام أو نتاج 
حقد، هي فعــــُل تحّرر محفوف 
بكثير من الشــــوك واأللم، تكون 
حذرة أحيانا وتمشي في حقل ألغام، ونزقة 
أحيانا تقتحم األشــــواك واألســــوار لتخرج 

بعدها حّرة نازفة“.

رديف للكالم

ُتبيــــن حليــــوي أن شــــخوص أعمالهــــا 
تســــتقيهم من العالــــم حولها بــــكّل ما فيه. 
فــــي ”ســــّيدات العتمة“ حضرُت هــــي وأّمها 
وعّماتهــــا وخاالتهــــا وبداوتهــــا وقريتهــــا 
المهّجرة وحضرت معها لغة واقعّية تراوح 
بيــــن الفصحــــى واللهجــــة البدوّيــــة. كانت 
الفتاة/ المرأة البدوّية حاضرة بقّوة وتحتال 
بذكاء على عتمة العنــــوان. أما في ”النوافذ 
قّدمــــت شــــخصّيات مأزومة  كتــــب رديئــــة“ 
تختبــــر محنهــــا ومآســــيها، اضطراباتهــــا 
وهواجســــها، عــــّرت واقعهــــا واحتدامهــــا 
عــــن  بعيــــدا  اإلنســــان  الفــــرد/  الداخلــــّي، 
جنســــه كان حاضرا هنــــا. وفــــي ”الطلبّية 
C345“ اســــتحضرت القاصة الثقوب والدمى 
واألطــــراف  والقبــــور  والقطــــط  والــــكالب 
الصناعية واألحالم التي تصيُر شــــخوصا 

فاعلة ومؤّثرة في القصص.
من أيــــن تأتي هــــذه الشــــخوص؟ تقول 
حليــــوي ”ال أعرف صدقا. حينما أكتب قّصة 
ما أتبّنى الشــــخصّية فال أعود أتذّكر سوى 

مــــا تقوله القّصة عنها. هنــــاك ُولدت وهناك 
أقتلهــــا أو أطلقها حّرة فــــي فضاءات خارج 

القّصة“.
الكاتــــب  علــــى  بأنــــه  حليــــوي  تعتقــــد 
الفلسطيني أن يظل مشغوال بقضايا واقعه 
إلى المــــدى الذي ال يحّوله إلى كاتب تقارير 
يومّيــــة، أو أن يجتــــّر شــــعارات أكل الدهر 
عليها وشــــرب. ”لماذا ال تكــــون الكتابة عن 
الهموم اإلنسانّية هي كتابة عن الفلسطينّي 
وقضّيتــــه؟ ال شــــّك أّن الكتابــــة عــــن قريتي 
المســــلوبة المهّجرة وعــــن الهوّيات األولى 
المرتبكة هي كتابة عن فلسطين وقضيتها، 
الكتابــــة عن المرأة البدوّية في ظّل الحرمان 
مــــن أبســــط المقّومات الحياتّيــــة هي كتابة 
عن االحتالل، ولكّنــــي ال يمكن أّال ألتفت إلى 
اإلنســــان/ الكائــــن عموما بهمومــــه التي ال 
تنحصر في مــــكان جغرافّي واحد أو قضّية 
عادلة واحدة. ال يمكن للفلســــطينّي الفرد أن 
يتحــــّرر من االحتالل المكانــــّي ما لم يتحّرر 
مــــن االحتــــالل الداخلّي. مــــن هنا فــــإّن أّي 
كتابة إنســــانّية هي كتابة عن الفلســــطينّي 

وقضيته“.
ال تؤمــــن حليــــوي بوجــــود عالقــــة بين 
الجــــودة واإلبداع وبين التحــــّرر من هيمنة 
الذات، فمتى كانت الذات صادقة كان اإلبداع 
حاضًرا؛ فال يمكن أن تتحّرر من ذاتها وهي 
تبحــــُث عنها خاصــــة في كتاباتهــــا األولى، 
الكتابات التي كشــــفتها على القّراء وجاءت 

من أصدق األماكن في داخلها.
تضيف ”هنــــاك نصوص كثيــــرة عندي 
هــــي بمثابة هوّية تقول من أنا، وهي مرحلة 
قد أكــــون تجاوزتهــــا، ولم أتوّقــــف عندها، 

فالمجموعــــات القصصّيــــة األخيرة ابتعدُت 
فيها عــــن مركزة الذات واتجهــــُت خارجها. 
أكــــّرر دائما: الصدق فــــي الكتابة هو معيار 
الجــــودة واإلبــــداع جــــاء من الــــذات أو من 

غيرها.

كانت الكاتبة الفلسطينية قد عكفت على 
كتابة رواية تقول عنها ”قررت قبل عام أّنني 
لســــُت مســــتعّدة بعد لخوض هذه التجربة. 
على كمبيوتري مســــّودة من ســــتين صفحة 
لرواية لم تكتمل وال أعرف إذا كانت ستكتمل 
يومــــا. فّكرت مطّوال باألمر ووجدُت أّن كتابة 
القّصة القصيرة هي العالم اّلذي أجُد نفسي 
فيه قــــادرة على اللعــــب والمجازفة بالفكرة 
والشــــكل واللغة. يبدو أّننــــي أحتاج تدريبا 
على كتابــــة الروايــــة أو رّبما أقــــّرر نهائّيا 
أّنني لســــت قادرة أو راغبة فــــي ذلك. األمر 
مرهون بالزمن والرغبة. الكتابة صارت فعل 
تحّرر بالنســــبة إلي تســــير هــــي واالنعتاق 
في خّط واحد معا. مّتــــى حّطمُت جدارا في 
الكتابــــة كان جدار آخر يهوي في الداخل. ال 
أنتظر منها ســــوى أن تحتمل عجزي أحيانا 
وال تنفــــض يدها مّني. هي معادلة شــــائكة! 

الكتابة صارت بالنسبة إلّي رديفا للكالم“.
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} لعل أجمل المدن هي تلك الموحشة، 
التي تهبك الفراغ في المنعطفات 

والحنايا، حيث ينزوي الناس كأنهم 
لم يكونوا يوما عابرين لمطاعمها 

وأسواقها ومنتزهاتها، وحيث ال وجود 
لهم ظهرا على األرصفة إال بالتقسيط، 
كذلك كانت قرطبة حين وجدتني على 

ناصية جادة سان فيليبي. لم أزر قرطبة 
كثيرا؛ هما زيارتان عابرتان قبل أن 

اختار بكامل وعيي أن أمضي بعضا من 
أيام شهر أغسطس الماضي تحت رحمة 

قيظها المهلك، اعتبرت حرارتها شأنا 
وجدانيا ال مجرد طقس يذيب زوائد 

الكتل.
المجاز  ونكاية في ”ربيع قرطبة“ 

المبتذل، وفي الرواية والمسلسل 
المستجيرين بالعنوان العامي ذاته، 
اعتبرت دوما أن قرطبة هبة الصيف، 

العاتي، الطارد لمرهفي األجساد، 
والتواقين للنسيم العليل، الصيف 
القرطبي هو الغنيمة التي تجعلك 

 Haut du) “تدرك أن ”أعلى النموذج
formulaire)، محبة األندلس شيء 

بعيد عن لذائذ العيش العابر، ومشاعر 
الحسرة والفقد، ولوعات الطرد 

والتهجير، لن نحب فضاء نكن الضغينة 
لوارثيه، شرط المحبة النسيان، وتأهيل 
العين واألذن والقلب على التقاط وجيب 

الصدى اآلتي من قصيدة أو رقصة أو 
نشيد قادم بسالسة من العدوة األخرى، 
حينها يتجلى األثر والذكرى بوصفهما 
طاقة لنسب ممتد في الرطانة والمالمح 

وشهوة الحياة.
لم يكن مركز الفنون المعاصرة بجادة 

سان فيليبي بقرطبة ممتلئا مساء ذلك 
األربعاء، بالرغم من أن داخله تخايل 

كمأوى مؤقت من هجير المدينة االالفح، 
كان اإلعالن يشير إلى معرض استعادي 

للرسام القرطبي توماس إيغيا الذي 
غادر عالمنا قبل أشهر قليلة، تواجهك 

في المدخل رسومات مائية لزحمة 
من الكائنات المتداخلة، تحاور أعمال 

بيكاسو برهافة، ودونما توغل، مع نزوع 
للتشخيص بهواجس سياسية، بعض 

كائناته، هو الكاريكاتيريست الفذ، 
لها حرارة مدينته النائية والمقصية 

عن التداول، لكن أهم ما قد يأخذ 
الزائر الغريب القادم من الجنوب، هو 

صور شريطه المرسوم المعنون بـ: 
”الديمقراطية والمشاركة“، لم يكن عنوانا 

فنيا مغريا وال بجاذبية تخييلية، إنما 
مباشرته تلك هي التي تقول كل شيء 

بالنسبة إلى المملكة وريثة العقيدة 
الكاثوليكية المتزمتة، والمحتضنة لهذه 

الفسيفساء النازعة إلى التصالح مع 
الجغرافيا والقوميات واألعراق القادمة 

من شتى مواطن الدنيا.
قبل سنة رفعت وزارة الدفاع 

اإلسبانية على بنايتها الشهيرة بقلب 
مدريد الفتة استثنائية في أوروبا، كتب 
عليها ”مرحبا بالالجئين“، في اللحظة 

ذاتها التي فكر فيها عدد من قادة الدول 
األوروبية بمراجعة اتفاقية شينغن، لم 
تكن الالفتة وليدة لحظتها وال مزايدة 
بنزعة طهرانية، كانت اعتقادا بنسبة 

كبيرة من الصدق. ففي شريط توماس 
إيغيا، يستدعي أدوار قيم المشاركة 

واالنفتاح وعواقب تغييبهما، في مسار 
تاريخ إسبانيا من زمن األندلس إلى 

الملكية المعاصرة.

صيف قرطبة

عن دار الشـــروق للنشـــر والتوزيع صـــدرت للقاص والروائي املصري أشـــرف الخمايســـي رواية 

جديدة بعنوان {جو العظيم}.
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الكتابة تكون حذرة أحيانا وتمشي 

في حقل ألغام، ونزقة أحيانا تقتحم 

األشـــواك واألســـوار لتخرج بعدها 
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الكتابة فعل تحرر وليست رد فعل انتقامي
[ في أعمال الروائية شيخة حسين حليوي حضور طاغ للشخصيات النسائية وأسئلتها وقلقها االجتماعي

إن الكتابة قد تصبح أحيانا رديفا للحياة بالنسبة إلى الكّتاب من خاللها يتكلمون ويعّبرون 
عــــــن رؤاهم ومواقفهم وأفكارهــــــم وعواطفهم، ومن خاللها يوجدون، هــــــذه العالقة قد تبدو 
ــــــة وال يحققها كل الكتاب. ”العــــــرب“ كان لها هذا احلوار مع شــــــيخة حليوي الكاتبة  صعب

الفلسطينية التي آثرت أن تكون الكتابة عندها وجودا ال فقط نصا يكتب.

الصدق في الكتابة هو معيار الجودة

الدين في مرآة فيزيائي

لطفية الدليمي

} ”الله والفيزياء الحديثة“ هو عنوان كتاب 
كتبه قبل بضع سنوات بول ديفيز الفيزيائي 
النظـــري المرمـــوق على الصعيـــد العالمي 
والمعـــروف باشـــتغاالته المرّكبة التي تمتّد 
على طيف واســـع من االهتمامـــات المميزة 

للفيزيائيين البارزين.
أّلف الرجـــل مجموعة رائعـــة من الكتب 
وســـاهم في تحريـــر بعضها اآلخـــر، وُتعّد 
وغيـــر  المعاصـــرة  المقاربـــات  موضوعـــة 
التقليديـــة بين العلم والالهـــوت واحدة من 

موضوعاته األثيرة. 
كتب الرجـــل كتابا مهّما بعنـــوان ”عقل 
اإللـــه: أســـاس عقالنـــي لعالـــم منطقـــي“، 
جذبتنـــي فـــي مقدمتـــه العبارات الكاشـــفة 
اآلتية: فمـــن بيـــن العلماء غيـــر المتدينين 
التقليـــدي للكلمة، نجـــد كثيرين  بالمعنـــى 
يعترفون بشـــعور غامض بوجود ”شيء ما“ 
خلف ســـطح حقيقة الحيـــاة اليومية، معنى 
ما خلـــف هذا الوجود؛ فثمة إحســـاس طاغ 

لدى أوســـاط أكثر العلمـــاء راديكالية يجوز 
لنـــا أن نســـميه: تبجيـــل الطبيعـــة، افتتان 
واحتـــرام لجمالهـــا وُبْعـــد غورهـــا وحتى 
حماقتهـــا، وهـــذا الشـــعور مماثـــل للرهبة 

والخشوع الديني.
حقا يـــكاد المـــرء يندهش لفرط 
الكياســـة ورقة الروح التي تنطوي 
عليها هذه العبارات المشـــعة رغم 
أن الرجـــل يقـــارب موضوعة غاية 
فـــي األهميـــة والحساســـية: تلك 
التـــي تـــرى أن ثمة عقـــال كونيا 
قـــادرا علـــى اجتـــراح األعاجيب 
الكونية في إطـــار مخطط كوني 
مدهـــش يميـــل إليـــه الكثير من 
العلمـــاء المرموقيـــن، ولكن بال 
أي توجه لمأسسة هذا االعتقاد 
وتجســـيده في إطار مؤسسات 
دينية بيروقراطية تميل حتما 
إلى فرض نوع من ثيوقراطية 
وسيقود  مضمرة)،  أم  (معلنة 
ذلـــك االعتقـــاد حتمـــا إلـــى 

نزع ثيـــاب الالهـــوت الثيوقراطـــي المدعم 
بســـلطة كهنوتية عن عقل اإلنسان، وسوف 
ُتحّل حينها المســـألة اإليمانية من معضلة 
إشـــكالية -ُســـفكت في ســـبيلها الكثير من 
الدموع والدماء- إلى محض قناعة شخصية 
فلســـفية  قواعد  تحكمها 
وجماليـــة ترمـــي إلى 
رفع منســـوب الدهشة 
إلى  المفضية  المنتجة 
االرتقـــاء بنوعية حياة 
الكائن البشـــري وغيره 

من الكائنات.
يحيلنـــا بـــول ديفيز 
إلـــى فضـــاء مدهش من 
اإلنســـانية  فضاءاتنـــا 
جاهـــدت  التـــي  القليلـــة 
فـــي إعادة تشـــكيل صورة 
وبّث  الكهنوتي  الالهـــوت 
إشعاعات الحرية في عالقة 
الفـــرد بالقوة العلوية ”دعك 
وقدراتها  موصوفاتهـــا  من 

فذاك ليس باألمر الشاغل“، وُيالحظ في هذا 
الشـــأن أّن الديـــن لدى الغربيين بات نســـقا 
ثقافيا يمكـــن تناوله من وجهـــات نظر عّدة 
وبحسب طبيعة االشـــتغاالت المعرفية لمن 
يتناولـــه، وما عاد احتكارا خالصا مســـّجال 

باسم المؤسسة الدينية (الكنيسة مثال).
هنـــاك مـــا يجـــب التأكيد عليـــه في هذا 
الجانب: إّن التعامل مع الدين بكونه نســـقا 
ثقافيا ضمن النســـيج الثقافـــي المجتمعي 
يســـتلزم بالضـــرورة نوعا مـــن ”األريحية“ 
الفكرية واالسترخاء العقلي الذي يبتعد عن 
اعتماد المقاربات األصولية المعتمدة؛ إذ ال 
يجب أن نرّكز حديثنا دوما على األصوليين 
األصولييـــن  وجـــود  ونتناســـى  الدينييـــن 
العلموييـــن الذيـــن قـــد يفتقدون الكياســـة 
أحيانـــا فـــي التعامـــل مـــع الشـــأن الديني 
ومالبســـاته ويلّحـــون في تطبيق مســـطرة 
العلـــم وحججـــه المنطقيـــة الصارمة على 

الموضوعات الدينية.
 وهـــم إذ يفعلـــون هـــذا يتجاهلـــون أّن 
فضـــاء العلـــم غير فضـــاء الديـــن، وأّن كّال 

منهمـــا مصّمـــم ألداء أغـــراض تختلف عن 
اآلخـــر، ورّبما يذّكرنا بعض عتاة العلمويين 
المتعصبيـــن (مثـــل ريتشـــارد دوكنـــز) في 
موقفه المتطرف مـــن المتعاطفين مع الدين 
بموقف بعض األنثروبولوجيين األصوليين 
اإلزدرائي من القبائل األفريقية ومستوطني 

غابات األمازون.

ز حديثنا دوما على 
ّ

ال يجب أن نرك

األصوليني الدينيني ونتناسى وجود 

األصوليني العلمويني الذين قد 

يفتقدون الكياسة أحيانا في التعامل 

ون 
ّ

مع الشأن الديني ومالبساته ويلح

في تطبيق مسطرة العلم 
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عبدالله مكسور

الوثائقـــي  الفيلـــم  يســـتمد   – كوبنهاغــن   {
شـــرعيته من الحياة نفســـها، فاأليام هي التي 
تشـــكل مادته الخـــام األولـــى بمـــا تحمله من 
أحداث يعـــود المخرج إلى وضعها ضمن رؤاه 
الفنية بأساليب متعددة، لهذا فالفيلم الوثائقي 
ُيمكن اعتباره عالما مصغرا، يتقّرر الطريق إلى 
رسائله بأسلوب مختلف مع كل مشاهدة جديدة، 
وهذه الوســـيلة في التعبير يعود تاريخها إلى 
األفالم األولى التي صنعها اإلخوة لوميير عام 
1895، تلك األفالم التي قامت على فكرة تسجيل 
الصـــورة المتحركـــة، أي التقـــاط اللحظة من 
الزمن وإعـــادة تقديمها أمام الجمهور، لحظات 
كانت حاســـمة في صناعة السينما، حيث كانت 
إعالنا باالنتقال إلـــى عصر الصورة المتحركة 
بعـــد أن فقدت الصورة الفوتوغرافية الدهشـــة 

التي قابلها بها العالم لحظة حدوثها.

توثيق اللحظة

عقـــب األحـــداث العالمية الكبرى تنشـــغل 
األفـــالم الوثائقيـــة بإعادة تشـــكيل الواقع من 
خـــالل معالجتـــه فنيـــا، هكـــذا كان الحال في 
الســـنوات التي تلـــت الحـــرب العالمية األولى 
والثانيـــة وما رافقها من دمـــار البنية التحتية 
للبلدان، وانهيار العقد االجتماعي واالقتصادي 
فيهـــا، ومـــا تِبع ذلك مـــن فقر وبـــؤس ونزوح 
د، لهـــذا فقد احتفظـــت الذاكرة  ولجوء وتشـــرُّ
الجمعية للبشرية بالكثير من المشاهد التي تم 
اختزانها من دمار برليـــن واجتياح باريس أو 

سقوط العثمانيين.

وألن التاريـــخ، كما ُيقال، يعيـــد تقديم ذات 
األحـــداث عبـــر شـــخصيات وأمكنـــة وأزمنـــة 
مختلفـــة، فقد انشـــغل المخرجون الســـوريون 
بتوثيق اللحظة خالل الســـنوات الماضية، مع 
األخذ باالعتبـــار اختالف الزمان والمكان، لهذا 
كان اإلمســـاك بدراما اللحظة واقعا انعكس في 
العديد من األفالم الســـورية التـــي تم إنتاجها 
وإخراجهـــا خالل الســـنوات القليلة الماضية، 
فتعّددت الثيمات التي تناولتها تلك األفالم بين 

المواجهات العســـكرية وأثرها على المجتمع، 
والســـجون وأهوالهـــا، أو النـــزوح واللجـــوء 
والتشـــرد وفقد األوطـــان، بينمـــا ذهبت أفالم 
أخـــرى إلى تنـــاول الســـوريين وقصصهم في 
البلدان الجديدة التي اتخذوها مكانا للسكنى.

وضمن هـــذا اإلطار تقع اختيارات مهرجان 
أيـــام األفـــالم الوثائقية الســـورية الـــذي يقام 
الجمعة والســـبت فـــي العاصمـــة الدنماركية، 
حيث تحتفي كوبنهاغـــن بمجموعة من األفالم 
الوثائقية الســـورية الطويلة التـــي تتناول ما 
يحدث في ســـوريا منذ ســـنوات، عبر مسارين 
رئيســـيين اثنيـــن همـــا: الوهم بفكـــرة إعادة 
اإلعمار من خالل فيلم ”طعم اإلسمنت“ للمخرج 
الســـوري زياد كلثوم، والتعذيب في الســـجون 
الســـورية من خـــالل فيلـــم ”تدمـــر“ للمخرجة 
األلمانية مونيكا بورغمان، وفيلم ”قصص فوق 

التعذيب“ للمخرج السوري محمود حسنكي.
وعـــن والدة فكـــرة المهرجان يقـــول عاصم 
ســـويد لـ“العـــرب“، وهـــو ســـوري يقيـــم في 
الدنمـــارك منـــذ ثالثـــة أعـــوام تقريبا وســـبق 
لـــه المســـاهمة بفعاليـــات المعهـــد الثقافـــي 
الســـوري الدنماركي التابع لجامعة كوبنهاغن 
الحكومية، وأدار المقهى الثقافي الســـوري في 
العاصمة الدنماركية لعام تقريبا قبل أن يتفرغ 
لتنظيـــم مهرجان أيـــام األفـــالم الوثائقية ”إّن 
فكرة هـــذه الفعالية ُولدت نتيجـــة الحاجة إلى 
إيصال الصورة األوضح عن ســـوريا للجمهور 
الدنماركـــي، حيـــث أن اإلعـــالم المحلـــي ينقل 
الصورة غير كاملة المعالم لجمهوره المتابع“.

وتمتلـــك الدنمـــارك، كمـــا يصفها ســـويد، 
العديـــد مـــن الباحثيـــن والعاملين في الشـــأن 
الســـوري مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
واإلعالمـــي وغيرهـــا، لكـــن أكثر مـــا يحتاجه 
الجمهـــور األوروبي وخصوصا فـــي الدنمارك 
هو االستماع للسوريين أنفسهم دون حواجز، 
وفي سبيل تحقيق هذا األمر سيقوم المهرجان 
باســـتضافة مخرجـــي األفالم المشـــاركة للقاء 

مباشـــر مـــع الجمهور، حيـــث يديـــر الندوات 
المرافقـــة للمهرجـــان كل مـــن المدير الســـابق 
للمعهد الدنماركي بالعاصمة السورية دمشق، 
آندريـــز هازغوب، وســـونا هاوبولي من معهد 
الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كوبنهاغن.

واألفـــالم المشـــاركة فـــي المهرجـــان هي: 
”طعم اإلســـمنت“ للمخرج السوري زياد كلثوم، 
والـــذي حاز فيلمه على خمـــس جوائز عالمية، 
حيث يرافق المخرج من خالل المشاهد العديد 
من عمال البناء الســـوريين فـــي بيروت، أولئك 
الذين يعملون على تشـــييد ناطحات السحاب، 
وال ُيسمح لهم بمغادرة مواقع البناء ”بما أنهم 
الجئـــون“، بينما تتعرض منازلهم في ســـوريا 
للقذائـــف والقنابل، أما في الليل فيلتفون حول 
شاشة تلفزيون صغيرة ليتابعوا أخبار وطنهم 
الذي غـــادروه، بينما تســـيطر عليهم مشـــاعر 
القلـــق واأللم مع معاناتهم اليومية من أبســـط 

حقوقهم اإلنسانية.
أمـــا الفيلـــم الثانـــي، فللمخرج الســـوري 
محمود حســـنكي تحت عنـــوان ”قصص فوق 
التعذيب“ الذي يروي عبر معتقلين في السجون 
الســـورية يوميات طاحنة خاضها أولئك خالل 
فتـــرة اعتقالهم، أما الفيلـــم الثالث فهو ”تدمر“ 
للمخرجة األلمانية مونيكا بورغمان التي وّثقت 
من خالله شـــهادات خاصة لمعتقلين لبنانيين 
في السجون السورية، وسبق لبورغمان العمل 
على ملفات وثائقية تتعلق بالشرق األوسط، من 
الذي روت من خالله  بينها فيلمها ”المجـــزرة“ 
ما حـــدث في صبرا وشـــاتيال، لكن مـــن زاوية 

القاتل.
للمخرج والممثل  أما فيلم ”يوم فـــي حلب“ 
الســـوري علي اإلبراهيم، فيـــدور حول األطفال 
فـــي مدينة حلب خـــالل العمليات العســـكرية، 
وانشغالهم بالرســـم على الجدران رغم الموت 
الدائر والهاجم من كل أبواب المدينة، ومن ذات 
الجغرافيـــا، ُيعرض فيلم ”زهرة حلب“ للمخرج 
التونسي رضا الباهي الذي اتجه نحو الجانب 

اإلنســـاني في البشـــر، حيث رافق أما تونسية 
سافرت إلى حلب إلعادة ابنها الذي ذهب للقتال 

في سوريا.
ويكون ختام األفالم الســـتة التي ستعرض 
في الدورة األولى من مهرجان أيام الوثائقيات 
الســـورية بكوبنهاغـــن مـــع فيلـــم ”300 ميل“ 
للمخرج السوري عروة المقداد، وهو فيلم يدور 
بيـــن كاميرا المخرج الشـــاب وكاميـــرا ”نور“ 
ابنة أخيه، ليلقي الضوء على المســـافات التي 
صـــارت واقعا صعبا بعد انطالق االحتجاجات 
عام 2011، حيث ينفصل المخرج عن ابنة أخيه 
عة رمزيا وجغرافيا،  300 ميل من مســـافات مقطَّ
ليطـــرح تســـاؤالت مختلفـــة عبر شـــخصيتي 
”عدنان“ طالب الفلســـفة والناشـــط في الحراك 
المقاتـــل والقائد في  المدنـــي، و“أبي يعـــرب“ 

الجيش الحر.

السينما والمتلقي

عن دور هذه الفعاليات في تســـليط الضوء 
على ما يحدث في المنطقـــة العربية بعيدا عن 
م األيـــام الوثائقية  نشـــرات األخبار، يقول منظِّ
الســـورية فـــي كوبنهاغن، عاصم ســـويد ”مع 
صعـــود اليميـــن المتطـــرف وســـيطرته علـــى 
الناخبين في بعض دول القارة األوروبية خالل 
الســـنوات األخيـــرة، تم االتجاه نحـــو التعتيم 
بشـــكل جزئي على قضايـــا الالجئين ليتمحور 
الطـــرح والحديث عنهـــم بصفتهـــم مهاجرين 
اقتصاديين ال الجئين فـــروا من ويالت الحرب 
والتعذيب في السجون والقمع المستمر، فهذه 
الفعاليـــات التي يقع فـــي إطارها مهرجان أيام 
الوثائقيات الســـورية تساعد بشـــكل كبير في 
إيصـــال الحقائق، وكســـب التعاطف من جديد 
مع القضية الســـورية، كما أنها في ذات الوقت 
تعطي األوروبيين مســـاحات إضافية وأبعادا 
أخرى لتحليل الواقع والعمل أكثر على فهم ما 

يحدث في الجانب اآلخر من العالم“.

يسرى الجنابي

ان – تنظم الهيئة الملكية األردنية لألفالم  } عمّ
فعاليـــات الـــدورة الثامنة من مهرجـــان الفيلم 
العربي في مقّرها بعّمـــان، بدءا من الرابع إلى 

الحادي عشر من سبتمبر الحالي.
بالفيلـــم  الثالثـــاء  العـــروض  واســـتهلت 
للمخرجة  الروائي التونسي ”على كّف عفريت“ 
كوثر بن هنية، وفيه يجري تصوير قصة مؤثرة 
عن أهمية الوصول إلى العدالة في مناخ صعب 
متشـــابك باألحداث، وذلك حين تلتقي فتاة على 
نحو عابر في إحدى السهرات مع رجل غامض، 
لكن عقب السهرة تبدأ ليلة طويلة يتعدى عليها 
أفراد من الشـــرطة، وتتشـــبث الفتاة بحقوقها 
أمـــام منصة القضـــاء لتدافـــع علـــى كرامتها 

المهدورة.
ويعرض المهرجان األربعاء الفيلم السوري 
”طعم اإلســـمنت“ لزيـــاد كلثوم، أمـــا الخميس 
فيتابع عشـــاق الفن الســـابع الفيلـــم الروائي 
الفلســـطيني ”كتابـــة علـــى الثلـــج“، للمخرج 
رشيد مشـــهراوي، والذي تدور أحداثه في ليلة 
واحدة، عن خمســـة فلسطينيين محاصرين في 
شـــقة صغيرة خالل العدوان علـــى قطاع غزة، 
حيـــث االنقســـامات السياســـية واالجتماعية 
فـــي ما بينهـــم، وعدم تقبل الـــرأي اآلخر، وهو 

ما يهـــّدد تضامنهم ومقاومَتهـــم ضد االحتالل 
اإلسرائيلي.

ويمزج الفيلم المصري ”بالش تبوســـني“ 
للمخرج أحمد عامر بين الروائي والوثائقي في 

إطار ســـاخر، يحكي قصة نجمة شهيرة وبطلة 
الفيلم األول لمخرج شاب، والتي ترفض تصوير 
أحد المشاهد في الفيلم، ما يثير سخط المخرج، 
ويســـتفز المنتج ليحاول الجميع الوصول إلى 
أرضية مشتركة الستكمال الفيلم، والخروج من 
المأزق من خالل رصد متين لمحطات في تاريخ 
السينما المصرية، والنبش في آليات صناعتها 
من خالل لقطات أرشيفية، ومقابالت مع أشهر 

صناع السينما المصرية. وتدور أحداث الفيلم 
للمخرجة  الروائي الجزائري ”إلى آخر الزمان“ 
ياسمين شويخ في مقبرة يحرسها رجل صالح، 
حيـــث موعد الزيارة الموســـمية التـــي تتوافد 
خاللهـــا العائالت إلـــى المقبـــرة للترحم على 
أرواح موتاها، وتصل امرأة في الســـتينات من 
العمر لزيارة قبر شـــقيقتها، وخالل ثالثة أيام 
من الزيارة، تكتشـــف حكاية حفار قبور عجوز، 
فتصبـــح المقبـــرة عندها مســـرحا لقصة حب 

تجلب الحياة إلى مكان يحيط به الموت.
ويتنـــاول الفيلـــم اللبناني ”غـــداء العيد“ 
للوسيان بورجيلي، حكاية األم الحاكمة لعائلة 
مترامية األطراف، ســـعيدة باستقبالها لجميع 
أفراد األســـرة بمناســـبة عيد الفصح ألول مرة 
منذ سنتين، وبينما يتشـــاطرون ببهجة وجبة 
الغـــداء، تطرأ حادثـــة تثير التوتـــرات الكامنة 
بين أفراد العائلة، ما يـــودي بهم تدريجيا إلى 

فوضى متصاعدة.
ويتتبـــع الفيلم المغربي ”نـــور في الظالم“ 
لخولة بن عمر، قصة حّب بين رجل كفيف يحلم 
بأن يصبـــح مقدما تلفزيونيا لنشـــرة األخبار، 

وطالبة تدرس في معهد السينما.
وتختتـــم فعاليات مهرجـــان الفيلم العربي 
بالفيلـــم الروائي ”مســـافر: حلب إســـطنبول“ 
للمخرجـــة التركية أنـــداش هازينـــدار أوغلو، 
وهـــو مأخوذ عن قصص الالجئين الســـوريين 
ومعاناتهـــم، ومـــن إنتـــاج وبطولـــة الممثلـــة 
األردنيـــة صبا مبارك، والطفلة الســـورية روان 

سكاف، ومجموعة الجئين سوريين حقيقيين.

قـــرر منظمـــو مهرجـــان األردن الدولي لألفالم فـــي دورته السادســـة الذي ينطلـــق، الخميس، سينما

االحتفاء باملمثل الراحل ياسر املصري الذي توفي في حادث سير في أغسطس املاضي.

انطلقت دور الســـينما البريطانية في عرض الفيلم الدرامي {ياردي} املأخوذ عن رواية فيكتور 

هيدلي بالعنوان نفسه، وهو الفيلم األول للنجم إدريس ألبا كمخرج سينمائي.

ُيقام في العاصمــــــة الدمناركية كوبنهاغن 
يومــــــي الســــــابع والثامــــــن من ســــــبتمبر 
ــــــات  الوثائقي ــــــام  أي مهرجــــــان  اجلــــــاري، 
ــــــى، لتحتفي  ــــــه األول الســــــورية فــــــي دورت
مبجموعة من  كوبنهاغن في ”ســــــينما ِتك“ 
العروض السينمائية التي تتناول ما يحدث 
في سوريا ملخرجني سوريني، كما ستقام 
على هامش العروض مجموعة من الندوات 
التي سيديرها مستشرقون ملناقشة األفالم 

ولتقدمي قراءات أدبية وفنية متنوعة.

افتتحت، الثالثاء، الدورة الثامنة من مهرجان الفيلم العربي في عّمان والتي تتواصل حتى 
احلادي عشر من سبتمبر اجلاري، مقترحة على اجلمهور األردني باقة من األفالم املتوجة 

بأهم اجلوائز السينمائية.

كوبنهاغن تحتفي باألفالم الوثائقية السورية

ان
ّ
جة بجوائز دولية تعرض في مهرجان الفيلم العربي بعم

ّ
أفالم متو

[ ستة أفالم تمسك بدراما اللحظة السورية وتوثقها  

الوهم بفكرة إعادة اإلعمار في فيلم {طعم اإلسمنت}

جسد مستباح في {على كف عفريت} التونسي
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} عندما حضرت للمرة األولى مهرجان 
فينيسيا السينمائي عام 1986 لم يكن 

عدد الصحافيين والنقاد وقتها يتجاوز 
450 فردا، وكان الجميع يعرفون بعضهم 

البعض، وعلى مر السنين كنت أالحظ 
عاما بعد عام، تزايد أعداد الصحافيين 

واإلعالميين من ممثلي اإلذاعة والتلفزيون 
ثم ممثلي مواقع اإلنترنت والمدونات 

الرقمية، بحيث تجاوز عددهم حاليا أربعة 
آالف شخص.

المالحظ أيضا أن جمهور المهرجان 
في تزايد، بل إن معظم الحاضرين ليسوا 

من سكان فينيسيا الذين تقلص عددهم 
بدرجة مذهلة خالل السنوات األخيرة بعد 
أن هجرها الكثيرون مفضلين االبتعاد عن 

ضجيج السياح، بل إن معظم من يأتون 
خصيصا إلى فينيسيا وقت المهرجان 

يقيمون في جزر مختلفة وينتقلون يوميا 
إلى جزيرة ”ليدو“ حيث يقام المهرجان، 

ويأتون من مدن أخرى في إيطاليا.
ما الذي حدث بحيث حدث هذا التدفق 

حفي الكبير على هذا  الجماهيري والصُّ
المهرجان وغيره من مهرجانات السينما 

العالمية التي تتمتع بسمعة جيدة مثل كان 
وبرلين وروتردام ولندن ولوكارنو؟

ال شك أن للفيلم جاذبيته الكبيرة لدى 
الشباب من عشاق الفن، لكن السؤال الذي 

يطرح نفسه: أليس هذا الجمهور نفسه 
هو السبب في حالة الفراغ المرعب التي 

تشهدها دور العرض السينمائي في العالم، 
أو هذا التراجع المخيف في نسبة تردد 

المشاهدين عليها؟ أي أليس هو من يحجم 
عن الذهاب إلى دور السينما لمشاهدة 

األفالم على الشاشة الكبيرة مفضال 
الجلوس وراء أجهزة الكمبيوتر لمشاهدة 

األفالم ولو بالقرصنة؟
من واقع خبرتي الحظت أنه حتى 

الجمهور في معظم المهرجانات العربية، 
سواء التي كانت تقام في دبي وأبوظبي، 
أو ما زالت تقام في تونس -قرطاج مثال- 

هو جمهور كبير يأتي من بلدات ومدن 
مختلفة، بينما تعاني المهرجانات المصرية 

-ألسباب كثيرة- من قلة اهتمام الجمهور.
أما دور العرض السينمائي فتشهد 
تراجعا في أعداد الجمهور الذي يتردد 

عليها مّما أدى كما هو معروف إلى تقلص 
عددها، بل وانقراضها من مدن كثيرة في 
مصر وتونس والمغرب والجزائر، وتكاد 
تكون قد اختفت من الوجود في العراق 

وسوريا.
صحيح أن وجود نجوم السينما 

يلعب دورا كبيرا في جذب الجمهور إلى 
المهرجانات، وصحيح أيضا أن للعرض 

األول لألفالم جاذبيته الكبيرة خاصة لدى 
الكثير من الصحافيين والنقاد، ولكن يظل 

السؤال هو: هل يعكس كل هذا االهتمام 
حفي واإلعالمي اهتماما حقيقيا بثقافة  الصُّ

الفيلم، أم أنه لهاث أصال وراء صيحات 
الموضة واألزياء والجري وراء المقابالت 
السريعة مع النجوم؟ وكم عدد المقابالت 
التي تعرض على شاشات التلفزيون مع 

مخرجي األفالم، مقارنة بعدد ما يجرى مع 
الممثالت والممثلين؟

يرى البعض أن من الضروري تقييد 
إقبال الصحافيين على المهرجانات 

واالنفتاح أكثر على ما يسمونه ”النقاد“ 
الحقيقيين، وفرز الصحافي من الناقد، وهي 

في رأيي فكرة طوباوية ألسباب كثيرة، 
أولها أنك ال يمكنك أن تجري اختبارا 

مسبقا لمعرفة من هو ”الناقد“ ومن هو 
”الصحافي السينمائي“.

ثانيا، أن المهرجانات من دون الصحافة 
ال وجود لها، وبالتالي فالصحافي 

السينمائي أو الفني الذي يكتب األخبار 
وينشر الصور يوميا، أهم كثيرا عند هذه 

المهرجانات من الناقد الذي يكتب مقاال 
أسبوعيا مثال، وهذا مفهوم تماما، ولكل 

منهما دوره من دون التقليل من شأن طرف 
لحساب طرف آخر، فالمهم أن تكون وظيفة 

كل منهما معروفة ومحددة وأّال يجري 
الخلط فيما بينهما، وهذا واضح تماما في 

مهرجانات العالم المتقدم.
يمكن القول أيضا إن للصحافة دورها 

الكبير في نشر النقد السينمائي، ومن 
دون الصحافة ال يوجد النقد السينمائي، 

فالنقد األكاديمي يظل محصورا بين الطالب 
واألساتذة داخل المعاهد الفنية، وليس له 
تأثير خارج قاعات الدراسة، بينما التأثير 
هو الغرض األساسي من العملية النقدية 

كلها، ومن دون تأثير حقيقي يظل النقد 
منغلقا على نفسه متعاليا بمصطلحاته 

الجافة، عن التعامل مع الفيلم مفضال 
اللجوء إلى التنظير.

جمهور السينما 

وجمهور المهرجانات

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عاصم سويد:

املهرجان يساعد في 

إيصال الحقائق عما يحدث 

في سوريا لألوروبيني 



معـــرض  ســـلط   - (أملانيــا)  دوســلدورف   {
دوســـلدورف أحد أشـــهر معارض الســـيارات 
على مستوى العالم، والذي اختتمت فعالياته 
األحـــد املاضـــي، الضوء على عصـــر االزدهار 
الـــذي تعيشـــه ســـيارات الكارفان فـــي الوقت 

احلاضر.
ومـــن الواضح أن االجتـــاه األبرز في عالم 
ســـيارات الكارفان ســـيكون نحـــو املوديالت 
املدمجـــة اجلديـــدة، التـــي تزخـــر بالكثير من 
وسائل الراحة والشـــبكات الرقمية على غرار 

ما يحدث في سيارات الركوب اخلاصة.
مجموعة  استكشاف  اجلمهور  واســـتطاع 
من االجتاهـــات خالل دورة هـــذا العام في ما 
يتعلق بصناعـــة الكرفانات التي باتت بالفعل 
صناديـــق رقمية متنقلة مبتعدة عن أشـــكالها 

القدمية وتصاميمها البسيطة.
ويقـــول دانيـــال راتس مـــن رابطة صناعة 
الكارفـــان إن هنـــاك ثالثـــة محـــاور رئيســـية 
في دورة املعـــرض لهذا العـــام، والتي تتمثل 
في االتصـــاالت ووســـائل الراحـــة واألحجام 
املدمجة. ويبدو احملـــور الثالث هو الذي حاز 

على النصيب األكبر من االهتمام.
ويؤكـــد راتس أن هـــذه املوديالت تشـــهد 
انتشـــارا واســـعا وتزايدا كبيرا في أعدادها، 
فمثال تطلق شـــركة كارامان موبيل النســـخة 
احملدودة هوبي فانتانا والتي يبدأ سعرها من 

39 ألف يورو.
وكشـــفت شـــركة مرســـيدس عـــن رؤيتها 
ملســـتقبل ســـيارات الكارفـــان، وذلـــك بإزاحة 
الســـتار عن 3 ســـيارات اختباريـــة جديدة في 

املعرض.

ويعتمد املوديل كونســـبت ســـبرينتر أف-
سيل على الدفع بخلية وقود مع بطارية ضمن 
نظـــام الدفع الهجني بقـــوة 198 حصانا، وهي 
تتمتـــع مبدى ســـير 300 كلم بفضـــل خزانات 
الهيدروجني الثالثة سعة 4.5 كلغ، مع إمكانية 
زيادة مدى الســـير إلى 500 كلم بواسطة خزان 

إضافي.
ويعتبـــر مفهـــوم االســـتعمال املركزي هو 
احملور الذي تدور حوله االختبارية ســـبرينتر 
كونيكتـــد هوم، حيـــث يتمكن املســـتخدم من 
التحكـــم في وظائـــف عن طريـــق التطبيق أو 

شاشـــات العـــرض، وبذلك ميكـــن التحقق من 
مســـتويات خزانات املاء وأســـطوانات الغاز، 
وكذلـــك تنظيم درجات احلـــرارة في املقصورة 
الداخليـــة أو الثالجـــة والتحكم فـــي الضوء 

واملظلة.
وميكن التحكـــم في العديد مـــن الوظائف 
اخلاصة في االختبارية كونسبت ماكرو بولو 
ليس فقط عبر تطبيق الهاتف الذكي أو الشاشة، 
ولكن أيضا عبر األوامر الصوتية. على سبيل 
املثال يتم إمالء جملة ”هاي مرســـيدس، أرغب 
فـــي االســـترخاء!“، لتبدأ الســـيارة في نصب 
الســـقف، ولتمتد املظلة، وتبدأ املوســـيقى في 

االنطالق والتحول لألضواء احمليطية.
وأمـــا شـــركة بيجـــو الفرنســـية فعرضت 
أيقونتهـــا أوراجن كومـــب تـــي 740 أي.بـــي، 
التي تأتي كثمرة للتعاون مع شـــركة ”أوراجن 
كامـــب“، حيث تعتمـــد الكارفان على ســـواعد 
محرك ديزل سعة 2 لتر مبستويني مختلفني من 

القوة.
وتســـتغني الســـيارة البالـــغ ســـعرها 53 
ألـــف يـــورو عن اخلشـــب فـــي البنـــاء لتقليل 
الوزن وامتصاص املاء. وتشـــتمل التجهيزات 
القياســـية علـــى ســـريرين مفرديـــن وحمـــام 
ومطبخ مع ثالجة وموقـــد ومرآب خلفي قابل 

للتدفئة.
وتقـــدم املقصـــورة الداخليـــة طاولة قابلة 
للطي، ومقاعد خلمسة أفراد، وبحسب الرغبة 
ميكن التجهيز أيضا بسرير قابل للطي للمزيد 

من أماكن النوم.

وفي إطـــار احتفالها مبـــرور ثالثني عاما 
علـــى إطـــالق موديالهـــا كاليفورنيا، كشـــفت 
شـــركة فولكس فاغن عـــن موديلـــني جديدين 
مـــن كارفـــان التخييـــم، وهـــي كاليفورنيا 30 
يير وســـيقصر إنتاجها على 999 نســـخة، أما 
الثانية فهي غراند كاليفورنيا بسرير ثابت في 
املؤخرة، وميكن أيضا للمســـافرين استخدام 
ســـرير أطفـــال اختياري مع ســـقف بانورامي 

في املظلة.
وأظهرت شركة ماليباوي التابعة ملجموعة 
كارتاغو إبداعها في ســـيارة الفان شـــارمينغ 
جي.تـــي، والتي مثلها مثل جميع الســـيارات 
الصندوقية تتناســـب مع األغـــراض اليومية 
بشـــكل كبير للغاية، وقد مت تصميم الســـيارة 
البالغ ســـعرها 47 ألف يورو بحيث تقترب من 
أبعاد السيارات الكارفان الكبيرة على أساس 

املساحة في منطقة املعيشة.
كما قدمـــت هامير ســـيارتها غراند كايون 
أس واملجهزة بسقف للنوم. وتقول سارا ليمكه 
مـــن الشـــركة إن الفان املخصصـــة التخييم ال 
حتظى بإقبال الشـــباب فحسب، ولكن يفضلها 
األزواج أيضا في ســـن التقاعد، وتلعب كل من 

االتصاالت واألنظمة املساعدة دورا هاما.
وأوضح ريتس أنه ميكن اســـتدعاء العديد 
من الوظائف في ســـيارات الكارفان وموديالت 
فان التخييم عبر الهاتف الذكي، ســـواء كانت 
مستويات ملء الســـوائل أو جهاز اإلنذار مع 
نظام الكاميـــرا كما هو احلال مع الســـيارات 

التقليدية.

وبجانـــب حلول االتصاالت فـــإن أصحاب 
هـــذه الســـيارات على اســـتعداد لدفـــع املزيد 
من التكاليـــف لنيل املزيد من وســـائل الراحة 
واحلصول حتى على ماكينة االسبريسو بها.

وتـــزداد احلاجـــة إلى وســـائل الراحة في 
ســـيارات الكارفان املتكاملة وشـــبه املتكاملة، 
وتكشـــف هامير عن طـــراز جديد حتت اســـم 
الفئة بيمع االسم اإلضافي موديرن كونفورت، 

والتي تساهم مرسيدس فيها بنظام الدفع.
كما تعتمد في األســـاس على قاعدة سيارة 
مرســـيدس ســـبرينتر، في حـــني حتمل هامير 
على عاتقها مهام تصميم الهيكل، وتضم باقة 
التجهيـــزات االختيارية للســـيارة، التي يبلغ 
ســـعرها 69 ألف يورو، نظام ملتيميديا أم.بي.

يو.إكس، والذي ظهر في سيارة مرسيدس فئة 
أي مؤخرا.

وفي ديثليفس يصنف الطراز بولز اجلديد 
بني تريند واســـبريت، وتبدأ أســـعار النسخة 
شـــبه املتكاملـــة مـــن 55 ألـــف يـــورو، وتزداد 
تكلفة النســـخة املتكاملة حوالي 10 آالف يورو 
إضافيـــة. وأكملت إيورا موبيـــل إعادة ترتيب 
برنامج عرضها عن طريـــق خط انتيغرا الين، 
الـــذي مت إطالقـــه العـــام املاضي مـــع املوديل 

األقوى انتيغرا.
وقدمـــت كنـــاوس الســـيارة فـــان تي.بـــي 
بلـــس اجلديدة كليا، كما تكشـــف مان التابعة 
ملجموعـــة فولكـــس فاغـــن عـــن تي.جـــي.إي، 
وميكن جتهيز الطراز اجلديد بســـقف زجاجي 
بانوراما باإلضافة إلى نظام دفع رباعي للطرق 

الوعرة.
وتنعم كارتاغو اينر فور تو بحمام مصمم 
مثـــل الفنادق، ومن املفتـــرض أن توفر منطقة 
مســـتديرة للجلوس تتسع لستة أشخاص في 
اخللف مع نوافذ بانورامية في اخللف، ويبدأ 
سعر هذه الســـيارة، التي تسمى ”بشقة من 4 

غرف على عجالت“ من 155 ألف يورو.
وفـــي أجواء مماثلـــة تقدم شـــركة نيزمان 
بيشوف ملوديالتها العديد من خيارات األلوان، 
التي تضفي على الســـيارة املزيـــد من التفرد، 
ويبلغ سعر الطالء الكلي حوالي 14 ألف يورو.

األربعاء 2018/09/05 - السنة 41 العدد 11099

قررت شركة دابليو موتورز، التي تتخذ من دبي مقرا لها، إنتاج 110 نسخ من سيارتها الخارقة فينر سوبر سبورت املنتمية لفئة {هايبر كار}، 
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التكنولوجيا تزحف باتجاه سيارات الكارفان
[ الموديالت المدمجة الذكية تطغى على الجيل القادم من الفان

وزحف  ــــــة  احلديث ــــــا  التكنولوجي ــــــرت  أجب
الشبكات الرقمية شركات السيارات على 
االنســــــياق وراء هــــــذا التيار فــــــي صناعة 
مركبات الكارفان اجلديدة، والتي شهدت 
تطــــــورا كبيرا بالفعل على مســــــتوى القوة 
والراحــــــة والرفاهية واألمــــــان، فضال عن 
تنوع املوديالت، باعتبارها احلل األنســــــب 
لعشــــــاق التخييم وقضاء العطالت وســــــط 

أحضان الطبيعة.

} موســكو - أزاحت أوروس موتورز الستار 
عن أيقونتها ســـينات الفارهة وســـط حضور 
جماهيـــري كثيـــف، خـــالل فعاليـــات معرض 
موســـكو الدولي للســـيارات واملمتـــد حتى 9 

سبتمبر اجلاري.
كمـــا عرضت الشـــركة الروســـية ســـيارة 
ليموزيـــن محليـــة الصنـــع قادهـــا الرئيـــس 
فالدمييـــر بوتني خالل مراســـم تنصيبه التي 

بثتها محطات التلفزيون.
ســـينات ذات  أوروس  الســـيارة  وُقدمـــت 
األربعة مقاعد للصحافيـــني باعتبارها أحدث 
إضافة لتشـــكيلة ســـيارات كورتيدج روســـية 
الصنع. ومن املتوقع أن تضم املجموعة سيارة 
فان صغيرة وســـيارة للطـــرق الوعرة ودراجة 

نارية.
وأما الليموزين التـــي حتمل أيضا عالمة 
أوروس فقـــد ظهرت للعيان للمـــرة األولى في 
مايـــو املاضي، حينما اســـتخدمها بوتني بدال 
من ســـيارته املرســـيدس خالل حفل تنصيبه 

لفترة رئاسية جديدة.

وأوضحت الشركة الروســـية أن سيارتها 
الســـيدان  املوديـــل  منهـــا  يتوفـــر  اجلديـــدة 
املعتمد على قاعدة عجالت قصيرة، والنسخة 
الصالون بقاعدة العجالت الطويلة، باإلضافة 

إلى النسخ املدرعة منها.
وعلى صعيد الدفع تعتمد الســـيارة بشكل 
قياســـي على نظام الدفع الرباعي مع مكونات 
الدفـــع الهجـــني، وذلك من خـــالل محرك في 8 
تربو مزدوج سعة 4.4 لتر طورته شركة بورشه 
األملانيـــة. ويتلقى هذا احملـــرك دعما كهربائيا 
لدفع الســـيارة بقوة 598 حصانـــا/880 نيوتن 

متر لعزم الدوران األقصى.
وتطل الســـيارة مبالمح مهيبـــة من خالل 
شـــبكة املبـــرد الضخمـــة واملطليـــة بالكروم، 
والكشـــافات العاملة بتقنية أل.إي.دي، فضال 
عـــن اجلنوط الكبيـــرة واملصنوعـــة من معدن 

خفيف قياس 20 بوصة.
وتزخر املقصـــورة الداخليـــة بالعديد من 
التجهيزات الفاخرة وحليات اخلشب الفاخر، 
كما تعتمد قمـــرة القيادة علـــى أجهزة رقمية 

بالكامل وشاشـــة عرض مركزيـــة، وكذلك باقة 
من األنظمة املساعدة.

ومن املتوقع طرح الســـيارة أوروس سنتا 
الرهيبة في األســـواق مطلع العام القادم، لكن 
الشـــركة لم تكشـــف بعد عن ســـعرها. ويبدو 
أن اإلمـــارات ســـتكون من بني زبائن الشـــركة 

الروسية.
وحسبما أفادت وكالة اإلعالم الروسية قال 
وزير الصناعة دينيس مانتوروف الذي شارك 
فـــي إزاحة الســـتار عن الســـيارة اجلديدة إن 
”عقود الطلبيات التجارية لســـيارات أوروس 

ستوقع الشهر املقبل“.
وأوضح أنه سيجري إنتاج 120 سيارة 
أوروس العـــام املقبل وأنه مـــن املتوقع أن 
تدخل عربات الطرق الوعرة خط اإلنتاج مع 

بداية 2020.
وتســـعى روســـيا لتقليل اعتمادها على 

الســـلع والتكنولوجيا املستوردة وهو اجتاه 
اكتســـب زخما منذ فرض العقوبـــات الغربية 

على موسكو.

وتعتبر سلسلة سيارات أوروس املعروفة 
مبقاومتها للرصاص من إنتاج معهد األبحاث 
الروســـي (نامي) بالشـــراكة مع شركة سولرز 

الروسية لصناعة السيارات.
وستحل الليموزين 

اجلديدة التي ستنتجها 

الشـــركة محل سيارات السيدان الروسية زيل، 
التي كانت لعقود طويلة الســـيارة الرســـمية 
للزعمـــاء في حقبة االحتاد الســـوفييتي خالل 

القرن املاضي.

أوروس موتورز تختزل مسيرة اإلبداع في أيقونتها سينات الفارهة

واحة للراحة والخدمات االفتراضية

هناك ٣ محاور رئيســـية ســـيطرت 
علـــى كارفانات املســـتقبل، تتمثل 
الراحـــة  ووســـائل  االتصـــاالت  فـــي 

واألحجام املدمجة

◄

تنظيف المحرك ضروري
لسالمة السيارة

} يعتبـــر الكثيـــر من الخبـــراء أن تنظيف 
محـــرك الســـيارة مـــن بيـــن أحـــد األمـــور 
األساســـية التي تشـــغل بال عـــدد كبير من 
الســـائقين، إلطالة عمـــر مركباتهـــم وعدم 

تعرضها لخطر التلف.
وهناك من يجهل طريقة تنظيف المحرك 
بالطريقـــة الصحيحة، لذلك ينصح الخبراء 
السائقين باتباع سلسلة من الخطوات تبدأ 
بفتح غطاء المحرك والتخلص من األوساخ 
المتراكمـــة عليه وكذلـــك المنطقة المحيطة 
به، كما يجب فصل أسالك البطارية حتى ال 

يتم إتالفها عند التنظيف بالماء.
الســـائق أيضـــا تغطيـــة جميع  وعلى 
مـــن  المكشـــوفة  الكهربائيـــة  المكونـــات 
المحرك باســـتخدام غالف بالســـتيك وذلك 
من أجـــل المزيد من األمان أثنـــاء تنظيفه، 
وبعدهـــا رش مزيل للدهون علـــى المحرك 

وتركه لدقائق.
وبعد ذلك، يتم غسل المحرك بالماء عن 
طريق رشـــه بخرطوم عادي وليس خرطوم 
رش قوي، ألنه ربما يزيل البالســـتيك الذي 
يغطي به مكونات المحرك المكشـــوفة ومن 

ثم تتعرض أجزاؤها إلى التلف.

طرق بسيطة تعيد
اللمعان لطالء السيارة

} قبل عملية التلميـــع يتعين إجراء عملية 
غسل شامل، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام 
المـــاء،  مـــن  والكثيـــر  ناعمـــة  إســـفنجة 
وللحصول علـــى جودة عالية مـــن التلميع 
يجـــب أن يكون الطالء خاليا من األوســـاخ 

وفضالت الحشرات.
    وباإلضافـــة إلى ذلك، يجب  على صاحب 
الســـيارة إزالـــة الترســـبات قبـــل عمليـــة 
التلميع، وإال فإنها تتسبب في تآكل الطالء 
وتدميـــره، وهناك معجـــون تنظيف خاص 

إلزالة األوساخ.
وعـــادًة ما يحتـــوي الملمـــع على مواد 
صنفرة قادرة على إزالة الخدوش البسيطة 
وتنعيـــم الطـــالء وإزالة الطبقات الخشـــنة 
به. ويقـــول خبراء إن التلميـــع الخاطئ أو 
منظف الطالء غير المناســـب قد يتسبب في 

اإلضرار بالطالء أكثر من معالجته.
وال يستخدم الملمع أو معجون التنعيم 
مع الحبيبات الخشنة إال مع ظهور خدوش 
السطح الشـــديدة أو الصدأ، ويكفي للطالء 
الجيـــد عملية تلميع يدويـــة؛ نظرا ألن آالت 

التلميع قد تكون مكلفة. مفهوم جديد للتنقل خفة الوزن متعة التخييم

متفرقات
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األنبـــاء  } باريــس - اتهمـــت كبـــرى وكاالت 
األوروبية، شركتي غوغل وفيسبوك بـ“سرقة“ 
األخبار واســـتخدامها علـــى منصاتهما دون 
دفـــع مقابل في بيان مشـــترك دعت فيه عمالقة 
اإلنترنت إلى تقاســـم المزيد من عائداتها مع 

وسائل اإلعالم.
وفـــي المقـــال الـــذي وقعه مـــدراء حوالي 
عشـــرين وكالة أنباء بينها وكالة فرانس برس 
الفرنســـية وبـــرس أسوسييشـــن البريطانية 
األلمانية، حّض هؤالء البرلمان  و“دي بي إي“ 
األوروبـــي على تعديل قانـــون حقوق المؤلف 
فـــي االتحاد األوروبي للمســـاعدة في معالجة 

”االختالل“.
وجـــاء فـــي المقالـــة أن ”ســـرقة عمالقـــة 
اإلنترنـــت لمحتوى وســـائل اإلعالم اإلخباري 
وإيـــرادات اإلعالنـــات الخاصـــة بها، يشـــكل 

تهديدا لكل من المستهلكين والديمقراطية“.
النـــواب  يناقـــش  أن  المتوقـــع  ومـــن 
األوروبيون تعديل قانون جديد بشـــأن حقوق 
المؤلف هذا الشـــهر والذي مـــن المفترض أن 
ُيجبر مجموعـــات اإلنترنت العمالقة على دفع 
المزيد للمحتـــوى اإلبداعي المســـتخدم على 

منصاتها مثل األخبار والموسيقى واألفالم.
وكان البرلمـــان األوروبـــي رفـــض مطلـــع 
يوليـــو مســـودة أولى مـــن هذا القانـــون وقد 
عارضت شركات التكنولوجيا األميركية بشدة 
األمر وكذلك المدافعـــون عن مجانية اإلنترنت 
الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم 

إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
وأضـــاف المقـــال ”هـــل يمكـــن لعمالقـــة 
اإلنترنت التعويض لوســـائل اإلعالم من دون 
الطلب من الناس الدفع للوصول إلى اإلنترنت، 
كما يزعمون أنهم سُيجبرون على القيام بذلك؟ 

الجواب واضح؛ نعم“.
وأشار البيان المشترك بين الوكاالت التي 
ُتعتبـــر المصدر الرئيســـي لألخبـــار والصور 
والفيديوهات إلى أن فيسبوك أفاد عن عائدات 
بلغت 40 مليار دوالر (34 مليار يورو) عام 2017 
و16 مليـــار دوالر كأرباح، في حين حقق غوغل 
12.7 مليار دوالر كأرباح من أصل 110 مليارات 

دوالر مبيعات.
وســـألت الوكاالت ”من بوسعه أن يعترض 
منطقيـــا بأنهم ليســـوا في وضع يســـمح لهم 
بدفـــع رســـوم عادلـــة لقـــاء المحتـــوى الذي 

يتعلـــق  ”األمـــر  وأضافـــت  يســـتخدمونه؟“. 
بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل اإلعالم. 
النواب األوروبيون لديهم واجب إقرار إصالح 
قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار 
الصحافـــة والمحافظـــة علـــى اســـتقالليتها 

والدفاع عن القيم الديمقراطية“.
يتركـــز الخالف حول مادتين من مشـــروع 
القانون. األولى هي المادة الـ13 التي ستجعل 
منصـــة يوتيوب التي يملكها غوغل مســـؤولة 
قانونيا عـــن المواد المحميـــة بحقوق الطبع 
والنشـــر لمنع استخدام األعمال المنشورة من 

دون دفع رسوم.
والثانية هـــي المادة الـ11 التي تنّص على 
التي من  ما يســـّمى بـ“الحقـــوق المجـــاورة“ 
المفتـــرض أن ُتدفع إلـــى الصحف والمجالت 
ووكاالت األنبـــاء عندمـــا يســـتخدم غوغل أو 

مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقاالتها.
وأضاف البيان المشـــترك الثالثاء أن ”من 
دون دفع الرسوم، يســـتخدم عمالقا اإلنترنت 
كغوغل وفيســـبوك كميات هائلـــة من األخبار 
ووكاالت  الصحـــف  ناشـــرو  ينتجهـــا  التـــي 
األنبـــاء بكلفة باهظة“. ويقـــول المنتقدون إن 
هـــذا التعديل ســـيؤدي إلى فـــرض المنصات 
التكنولوجية رقابة شـــاملة بســـبب مشـــاكل 
حقوق النشـــر وســـيقلص دور هذه المنصات 

كمركز لإلبداع خصوصا ”يوتيوب“.

} باريــس - طالب وزيـــر الداخلية البريطاني 
ســـاجد جاويـــد عمالقـــة اإلنترنـــت بتشـــديد 
المحتويـــات  انتشـــار  الحتـــواء  إجراءاتهـــم 

اإلباحية المرتبطة باألطفال على اإلنترنت.
وقال الوزير في كلمـــة ألقاها أمام أعضاء 
الجمعيـــة الوطنية لحماية األطفال من ســـوء 
المعاملة (إن أس بي سي سي) ”ذهلت إلى حّد 
بعيد بالجهود التي بذلتها غوغل وفيســـبوك 
ومايكروســـوفت وتويتـــر وغيرهـــا للحّد من 

انتشار المحتويات ذات الطابع اإلرهابي 
على منصاتها“.

وأردف ”أتمنـــى اآلن أن يتبلور 
هذا االلتزام في مكافحة استغالل 
األطفال جنسيا. فالخطر يتطّور 
بوتيرة أســـرع مـــن اإلجراءات 
قبـــل  مـــن  لصـــّده  المقترحـــة 

الشركات“.
وفـــي ظـــّل ازديـــاد الصـــور 

اإلباحيـــة المتعّلقة بأطفال التي تّم 
اإلبالغ عنها للسلطات ثماني مرات في 

خالل خمس ســـنوات، طالب جاويد شـــركات 
اإلنترنـــت بحجب هذا النوع مـــن المحتويات 
ورصد المعتدين جنســـيا ومنعهم من الحركة 
عبـــر مواقع التواصـــل االجتماعي، فضال عن 
قطع البـــث المباشـــر ألشـــرطة الفيديو التي 

تصور أنماط سلوك من هذا القبيل.
وأعلن أن حكومته ســـتتخذ تدابير ملزمة 
في حال لم تتخذ شركات اإلنترنت اإلجراءات 

الالزمة في هذا الصدد.
وتعتزم وزارة 

الداخلية تخصيص 
مبلغ إضافي 

قيمته 21.5 مليون 
جنيه استرليني 
في خالل األشهر 

الثمانية عشر 
المقبلة ”للحّد 
من االنتهاكات 

ومالحقة أخطر 
المعتدين“.وكشف 
جاويد أن 80 ألف 

مستخدم لالنترنت 
يشكلون ”خطرا 

ذا طابع جنسي“ 
على األطفال في 
بريطانيا، وذلك 
باالستناد إلى 
أرقام الوكالة 

الوطنية لمكافحة 
الجرائم (ان سي 
ايه).وقال ناطق 
باسم فيسبوك 
إن ”المجموعة 
تتعاون تعاونا 

وثيقا مع الخبراء 
المعنيين بحماية 

األطفال 

والشـــرطة والشـــركات التكنولوجيـــة لحجب 
هذه المحتويـــات وإزالتهـــا“، معربا عن أمله 
المضي قدما في هذا الكفاح من خالل مواصلة 

التعاون.
ووتـــش  ”إنترنـــت  مؤسســـة  وكانـــت 
فاونداشـــن“ قد أشـــارت في تقريرها السنوي 
األخيـــر، إلـــى أنها وجـــدت أكثر مـــن 78 ألف 
عنـــوان إلكترونـــي يحتـــوي على مـــواد بها 
اعتداءات جنســـية على أطفـــال في عام 2017، 

مقارنة بأكثر من 57 ألفا في عام 2016.
المعنية  المؤسســـة،  هذه  وتسعى 
بمراقبـــة اإلنترنـــت، حثيثا لرصد 
مثل هذه الصور وحذفها، فضال 
عن االستجابة لتقارير تتلقاها 

من الجمهور في هذا الصدد.
وذكـــرت المؤسســـة أنهـــا 
تعاملـــت مع أكثر مـــن 80 ألف 
تقرير عن انتهاكات مؤكدة، وفق 

ما نقلت بي بي سي.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، كان هنـــاك 
ارتفـــاع في عدد مواقـــع اإلنترنت ”المتنكرة“، 
الموجودة على شـــبكة اإلنترنـــت المفتوحة، 
حيـــث ُيعـــرض المحتوى غيـــر القانوني فقط 
لألشـــخاص الذيـــن يدخلون إليهـــا من خالل 

مسار معين.
وهـــذا يعنـــي أنـــه من خـــالل النقـــر على 
سلســـلة من اإلعالنات والنوافذ المنبثقة، فإن 
المســـتخدم يدخل إلى موقـــع إلكتروني يبدو 
مختلفـــا تماما عـــن الطريقة التـــي تظهر بها 
الصفحـــة في حـــال كتابة 
في  مباشـــرة  العنـــوان 

المتصفح.
من جهته، قام موقع 
يوتيوب في وقت 
سابق، بإزالة مقاطع 
الفيديو االستغاللية 
وتعطيل اإلعالنات 
التي تظهر بجانبها، 
وقال المتحدث باسم 
الموقع إن الشركة 
تعمل بشكل عاجل 
لحل هذه المشكلة.

وشدد يوتيوب على 
أنه يطارد مقاطع 
الفيديو التي تشكل 
سببا للقلق. ويحظر 
موقع يوتيوب 
عرض مواد تتضمن 
محتويات جنسية 
صريحة، كالمواد 
اإلباحية، وتتم إزالة 
مقاطع الفيديو التي 
تعرض محتوى إباحًيا 
أو يتم تقييدها بحسب 
العمر، وذلك وفًقا لدرجة 
خطورة النشاط الذي

 تنطوي عليه.

ميديا

وكاالت أنباء عالمية تواجه غوغل وفيسبوك: 
أوقفوا سرقة المحتوى

تتزايد حدة الهجوم على شــــــركات اإلنترنت من قبل وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء التي 
ــــــد نفقات باهظة إلنتاج احملتوى اإلخباري، فيما تســــــتولي عليه شــــــركات مثل غوغل  تتكب

وفيسبوك مجانا وجتني أرباحا طائلة.

أصيـــب عـــدد من الصحافيين الفلســـطينيين بحـــاالت اختناق، الثالثـــاء، بعد اســـتخدام الجيش اإلســـرائيلي قنابل الصوت 
والغاز المســـيل للدموع، لتفريق وقفة أمام ســـجن عوفر غربي رام الله، دعت إليها نقابة الصحافيين والهيئة العامة لإلذاعة 

والتلفزيون الرسمية، تضامنا مع الصحافي علي دار علي، المعتقل في السجون اإلسرائيلية.

ألف مستخدم 
يشكلون خطرا 

جنسيا على األطفال 
في بريطانيا

80

محتوى إبداعي تستثمره شركات اإلنترنت دون دفع مقابل
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مصر تخوض حروبا صحافية على طريقة «خسئت يا فريدمان}

} قل لي أي حرب تخوض، وأي عدو تواجه 
أقل لك من أنت، وما قدرك الذي ال قد تراه 

عيناك، وال يجرؤ أتباعك على مصارحتك به. 
في فترات الزهو الوطني تصير التحديات 

على قدر الطموح، والحروب كذلك ولو كانت 
غير متكافئة ونتائجها تراجيدية.

وفي مراحل التبعية ُتعلن حروب اإللهاء 
الهزلية، ”وتعظم في عين الصغير صغارها“ 

إذا سمح لي المتنبي، فيصطف كتبة السلطة 
ويرشقون كاتبا أجنبيا، ينتقد الحاكم، 

بمقاالت لن يقرأها، ويشيطنون كاتبا وطنيا 
أعلن مبادرة سلمية آمال أن تنهي احتقانا 

عموميا.
في الحالة األولى، رفض جمال 

عبدالناصر توصية جهاز األمن باعتقال 
أحمد بهاء الدين. وكان الرجل نقيبا 
للصحافيين بعد هزيمة 1967، وجرت 

محاكمات قادة سالح الطيران، وصدرت 
بشأنهم عام 1968 أحكام قضائية رآها طالب 

الجامعة مخففة، وتظاهروا أمام نقابة 
الصحافيين مطالبين بإعادة المحاكمة، 
فاجتمع النقيب في اليوم نفسه بمجلس 

النقابة الذي أيد مطالب المتظاهرين، وفوض 
النقيب بكتابة بيان، فعاد إلى بيته، وكتب 

بيانا شديد اللهجة، وفي الصباح أعلن 
البيان ووزع على الصحف، فأصيب البعض 
بالهلع، وخروجا من المأزق استسهل األمن 
اعتقال الرجل، ولكن عبدالناصر رفض قائال 

إنه يعرف بهاء الدين، وإنه يشتغل من رأسه، 
وينصت إلى ضميره، ”بهاء مخه كده“.

كان بهاء الدين نموذجا للصحافي 
الضمير، هو قاض في محكمة وال يدين 

بالوالء لسلطة ولو شغل منصبا تؤهله له 
موهبته وحدها. وحين تمكن السادات من 
السلطة، بعد 15 مايو 1971 نقل بهاء الدين 

من مؤسسة دار الهالل، وكان رئيس مجلس 
إدارتها ورئيس تحرير مجلة ”المصور“، 

إلى روزاليوسف.
قرأ قرار النقل منشورا في الصحف، 
فغضب وكتب رسالة إلى السادات ”لقد 

اخترعت الثورة صحافيين وكتابا ودكاترة 
في كل مجال، ولكنني لست أحد اختراعات 

الثورة، فمن حقي أن يؤخذ رأيي في أي أمر 
يتصل بي شخصيا، فال أقرأه في الصحف 
دون سابق علم وال أتحرك كقطعة شطرنج 

من مكان إلى مكان بال رغبة“.
لم يكن السادات وال غير السادات كاسرا 
لعين بهاء الدين الذي خلف من بعده خلف 

يدركون طبيعة مؤهالتهم، وكان حسني 
مبارك يباهي برئيس تحرير صحيفة 

”المساء“ سمير رجب الذي عينه رئيسا 
لمجلس إدارة دار التحرير وعضوا بمجلس 
الشورى، ويقول إنه يكتب مقاال كل يوم، وال 
يقارن بمحمد حسنين هيكل الذي كان يكتب 

مقاال في األسبوع.
إعجاب مبارك بسمير رجب يلخصه 

مقال ساذج يليق بهما معا، وربما حسبه 
مبارك نوعا من اإللهام. وكان الصحافي 
األميركي توماس فريدمان قد انتقد حكم 

مبارك، فتلقى وابال من الهجوم، في 
افتتاحيات الصحف الحكومية ومقاالت 

رؤساء التحرير. وكان من انتقدوا فريدمان 
أجبن من أن يوردوا اقتباسات من مقاله؛ 

خشية أن تقنع تلك السطور قراء مصريين 

ال يتوصلون إلى األصل المنقود. وعثر 
سمير رجب على بالغة جاهلية فارغة، 

فصرخ: ”خسئت يا فريدمان“.
وما ينشر بالتزامن في الصحف 

الحكومية حاليا يخضع لنظرية هجومية 
غوغائية عنوانها ”خسئت يا فريدمان“، 

ومن ضحاياها رجل رأيته مرة أو اثنتين، 
منذ ثالثين عاما في نادي القصة بالقاهرة. 

ليست للنادي سمعة طيبة لدى الجماعة 
األدبية، ولكنه مرحلة عبور أحيانا لألدباء 

الشبان، هكذا دخلته بضع مرات خالل 
أكثر من ثالثين عاما، منها ندوة استمعت 
فيها وأنا طالب بجامعة القاهرة إلى قصة 

قصيرة لقاص يتسم اسمه بإيقاع موسيقي، 
وظننت أن اسمه المكون من كلمتين صفة 

لموصوف مقّدر. ثم غاب عني سنين، إلى أن 
قربت ثورة 25 يناير 2011 البعيد، وعرفت 

أن ذلك القاص معصوم مرزوق كان سفيرا 
ومقاتال في سالح الصاعقة شرف بمواجهة 
العدو الصهيوني في حرب االستنزاف، في 
حرب أكتوبر 1973، ونال نوط الشجاعة من 

الطبقة األولى.

ال أحد يذكر الوجه اإلبداعي لمعصوم 
الناصري الذي اقترح مبادرة، نداء ”إلى 

شعب مصر حكاما ومحكومين في كل 
مكان كي يتوافقوا سلميا من أجل إنقاذ 

مصر من خالل: إجراء استفتاء شعبي عام 
وفقا للمادة 157 من الدستور لإلجابة على 

سؤال واحد: هل تقبل استمرار نظام الحكم 
الحالي في الحكم؟“.

لجأ الرجل إلى الدستور للخروج 
بالبالد من حالة احتقان وانقسام، ورأى 
ضرورة استقالة الحكومة وحل البرلمان 

إذا صوت غالبية المصريين بحجب الثقة، 
فاعتقل في إجازة عيد األضحى، الخميس 

23 أغسطس 2018، مع ستة معارضين. 
وفي اليوم التالي نسبت إليهم النيابة تهم 

”المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة 
إلى أهدافها، وتلقي تمويالت بغرض 
اإلرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي 
الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية“.
فريقان مصريان يناالن من وطنية 

معصوم مرزوق. األول يشمل صحافيين 
وكتبة من ساقطي القيد أرامل حسني 

مبارك، وكانوا نجوما في اإلعالم الحكومي، 
ويحظون بالرضا السامي من مبارك الكبير 

حسني، والصغير جمال. وكانت أمانة 
السياسات في الحزب الوطني برئاسة 
جمال تحكم مصر علنا بأشكال سرية، 
وهبت عاصفة 25 يناير 2011 فاقتلعت 

أوهامهم. ومن باب التعاطف مع الضعف 
اإلنساني يمكن التماس األعذار لهذا 
الصنف البشري، وفهم عدم التسامح 

مع ثورة شعبية يرونها مؤامرة، وعملية 
تخريبية تستهدف هدم الدولة. وأما الثاني 
فيضم العائدين من الظل إلى حضن القوى 

المضادة للثورة. ومن المفارقات غير 
السارة أن مكرم محمد أحمد (84 عاما) 

خلف أحمد بهاء الدين في رئاسة تحرير 
مجلة ”المصور“ ورئاسة مجلس إدارة دار 

الهالل منذ عام 1980 لمدة ربع قرن.
أقصت 25 يناير 2011 مكرم محمد أحمد 

من منصب نقيب الصحافيين، ثم أعادته 
30 يونيو 2013 رئيسا للمجلس األعلى 

لتنظيم اإلعالم، وهو تقريبا بديل وزارة 
اإلعالم. واستباقا العتقال معصوم مرزوق 

كتب في 13 أغسطس 2018 في صحيفة 
األهرام مقاال عنوانه ”ماذا يريد معصوم 

مرزوق؟!“، وحرص على وضع عالمتي 
االستفهام والتعجب؛ فمن دونهما قد 

يظن سيء النية أن المقال سيشرح عدالة 
المبادرة وموضوعيتها، وليس لصحافي 

مخضرم ومحترف أن يقع في هذه الهفوة، 
بل ذهب مكرم بعيدا، وتناول اإلصالح 
االقتصادي الذي ”قارب على االنتهاء 

بنجاح عظيم“. وعلى نهج ”خسئت يا 
فريدمان“ وصف رجال ال يحتكم في منصة 
إعالمية، باستثناء صفحة فيسبوكية، بأنه 

”كاره ومحبط“، ومبادرته هي ”الحماقة 
التي أعيت من يداويها خاصة أننا إزاء 

ادعاءات ال تتساند إلى واقع وقانون، 
هدفها إثارة الفتنة والفوضى وهز 

استقرار الوطن“.
مبادرة فردية بهذا الضعف والتهافت، 

ولن يبالي بها الشعب، فكيف ”تهز� 
استقرار الوطن إال إذا كان قلقا، ومتوترا 
ومضطربا مثلهم؟ هل يجد عاقل تفسيرا 

الستنفار قوى التحريض على رجل ال يملك 
إال على صفحة زرقاء، أتاحها شاب أميركي 

اسمه الخواجة مارك؟

سعد القرش
روائي مصري

الصحافي األميركي توماس فريدمان 
كان قدانتقد حكم مبارك، فتلقى وابال 

من الهجوم في افتتاحيات الصحف 
الحكومية ومقاالت رؤساء التحرير

بريطانيا تطالب شركات اإلنترنت 
بحماية األطفال من املحتوى اإلباحي

الص
العص

الم

ت
أو
الع
و



} الخرطــوم - أصبح زواج اإلســـالمي البارز 
بحزب املؤمتر الوطنـــي احلاكم ووزير الدولة 
بديوان احلكم االحتادي في الســـودان، حامد 
ممتاز، من رئيســـة احلزب الليبرالي والوزيرة 
بحكومة والية اخلرطوم ميادة ســـوار الذهب، 
حديث السودانيني على الشبكات االجتماعية.

وسوار الذهب املعروفة بدفاعها عن حقوق 
املـــرأة رضيت أن تكون زوجـــة ثانية أو ثالثة 
للوزير املتزوج وله أبناء، ما جعل مستخدمي 
”كانـــت  يســـخرون  االجتماعيـــة  الشـــبكات 

فيمينست حتى وجدت عريسا“.
وذكرت معلقة:

ويذكر أن الوزيرة ســـبق لها الزواج وهي 
منفصلة. وكتب معلق:

وقال آخر في نفس السياق:

ودافع مغرد عن سوار الذهب فكتب:

وتهكم معلق:

وفـــي أول تعليـــق لها علـــى الزيجة، قالت 
ســـوار الذهب إن زواجها من القيادي باحلزب 
احلاكم قائم علـــى ”فكرة عميقة“، الهدف منها 
التقـــرب مـــن اآلخـــر سياســـيا وأيديولوجيا، 
الســـودانية،  معتبرة وفقا جلريدة ”الصيحة“ 
”الزواج بني قيادات سياسية وتنفيذية منوذج 

أفضل وأصلح للمجتمع السوداني“.
وتعليقا على ما تناقلتـــه مواقع التواصل 
االجتماعـــي قالـــت ”مت التـــداول فـــي زواجنا 
بصـــورة ســـطحية ال ترقـــى إلـــى مســـتوى 

املوضوعية“.

األربعاء 2018/09/05 - السنة 41 العدد 11099

@alarabonline
تعـــرض موقع تويتر النتقادات، بســـبب تحديـــث يضم ميزتين جديدتيـــن أجراهما على منصته. والميزة األولى تتشـــابه مع 
خاصية متوافرة على العديد من التطبيقات الذكية وهي كشف {حالة} المستخدم ما إذا كان متصال أم ال، أما الميزة الثانية 

فهي «المحادثات المترابطة}، وذلك بغرض جعل التطبيق {أكثر محادثة}.

} طرابلــس - قال ســـكان، االثنـــني، إنه جرى 
حجب فيسبوك في العاصمة الليبية طرابلس 
ومدن أخرى، بينما يتواصل القتال املســـتعر 

بني جماعات متناحرة.
وفيســـبوك هو منصة األخبار الرئيســـية 
في ليبيا، إذ تنشر عليه البيانات الصادرة عن 
املسؤولني والوزراء واجلماعات املسلحة ذات 

النفوذ الفعلي في البالد.
وكتب مستخدمون غاضبون على تويتر أن 
حجب فيسبوك بدأ ظهر االثنني، فيما أكد عدد 
من السكان عدم متكنهم من الدخول على موقع 

التواصل االجتماعي.
والقى هاشتاغ #حجب_فيسبوك_في_

ليبيا على تويتر تفاعال واسعا.
ويشـــتد القتـــال فـــي طرابلـــس منـــذ مـــا 
يزيد على أســـبوع بـــني جماعات متنافســـة، 
فـــي أحـــدث موجـــة مـــن الفوضى فـــي البلد 
الواقـــع بشـــمال أفريقيا منـــذ اإلطاحة مبعمر 

القذافي عام 2011.
وقالت الشـــركة الليبية للبريد واالتصاالت 
وتقنيـــة املعلومات في بيـــان، إن انعدام األمن 
أســـفر عن انقطاعات للكهرباء وإن مهندســـي 
الصيانـــة ال يســـتطيعون الوصول إلى بعض 
احملطـــات التـــي توقفـــت عـــن العمـــل نتيجة 
النقطـــاع الكهرباء. وأضافت الشـــركة أن هذا 
األمر تســـبب في فقدان ســـعات كبيرة خاصة 

بخدمة اإلنترنت وتذبذب سرعتها.
ولم يشر البيان إلى مشكلة فيسبوك.

وتتحكـــم مؤسســـات تابعـــة للدولـــة في 
اســـتخدام اإلنترنت كما تراقبـــه جهات أمنية 
تســـيطر عليها فـــي الواقع جماعات مســـلحة 
تعمل مـــع احلكومـــة الضعيفة فـــي طرابلس 

والتي تدعمها األمم املتحدة. 
وال تلعب الصحف أي دور في ليبيا وليس 
هنـــاك وجـــود يذكـــر للمؤسســـات اإلعالمية 
الليبية املســـتقلة فـــي البالد حيـــث يتعرض 
الصحافيـــون غالبـــا لتهديدات مـــن جماعات 
مســـلحة أو مســـؤولني ال يرضون بأي انتقاد 

ألدائهم.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الليبية عـــن مدير 
مكتـــب اإلعـــالم بشـــركة ليبيـــا لالتصـــاالت 
والتقنيـــة مـــراد بالل قوله إن هنـــاك خلال في 
املتصفح جتري متابعتـــه مع مزود الوصالت 

الدولية.
وقالت شـــركة فيسبوك، االثنني، إن مشكلة 
فنيـــة منعت بعض املســـتخدمني من الوصول 
إلـــى شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي أو وضع 
رسائل عليها ومنعتهم أيضا من الوصول إلى 

تطبيقي واتساب وإنســـتغرام للرسائل وإنها 
متكنت من إصالح معظم املشكلة.

وقال جاي نانكارو املتحدث باسم فيسبوك 
”تسببت مشـــكلة في الشـــبكة، في وقت سابق 
(االثنـــني)، فـــي مواجهة البعـــض صعوبة في 
خدمـــات فيســـبوك املختلفة  الوصـــول إلـــى 
أو بث رســـائل عليهـــا. بحثنا األمر بســـرعة 
وبدأنا إعـــادة القدرة على الوصـــول للخدمة، 
ومتكنا من حل املشكلة للجميع تقريبا. نعتذر 
عـــن اإلزعـــاج“. وواجـــه معظم املســـتخدمني 
املتضررين مشـــكالت ألقل مـــن 90 دقيقة، ولم 

تقتصر املشكلة على منطقة معينة. 
وقال معلق في هذا السياق:

وكتب آخر:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وبـــدا أن كثيرين يريدون حجب فيســـبوك 
”أداة الفنت“ مثلما وصفوه. وقال معلق:

وقال آخر:

وفي نفس السياق كتب متفاعل:

وزاد آخر:

وسخر معلق:

وتهكم مغرد:

ويعتبر فيســـبوك املوقع االجتماعي األكثر 
شعبية في ليبيا. 

والعـــام املاضي، ذكـــرت إحصائية أن عدد 
مســـتخدمي شـــبكة اإلنترنت فـــي ليبيا يصل 
إلى حـــدود 2.4 مليون مســـتخدم، من إجمالي 

عدد الســـكان املقدر بـ6.5 مليون نســـمة، وأن 
جميعهـــم (أي الــــ2.4 مليـــون) يســـتخدمون 

فيسبوك.
وتوقع مغرد:

وتساءل مغرد:

فيســــــبوك، منصة األخبار الرئيســــــية في ليبيا، حجب دون سبب واضح ما جعل الليبيني 
"ينزحــــــون" إلى تويتر. وقد القى هاشــــــتاغ #حجب_فيســــــبوك_في_ليبيا على تويتر 

تفاعال واسعا.

سيلفي القتال على فيسبوك 

@WaelBenJalal
ــــــني للتظاهر في  هــــــل تتوقع خــــــروج الليبي
ــــــق وحجب  الســــــاحات العامــــــة بعــــــد غل
الفيســــــبوك الذي كان املتنافــــــس الوحيد 
ــــــد والتظاهــــــر والنقــــــد فــــــي العالم  للتندي
االفتراضي؟#حجب_فيسبوك_في_

ليبيا.

ه

@WaelBenJalal
أعتقــــــد أن حجب فيســــــبوك فــــــي ليبيا لَْن 
ــــــح املوقع بعــــــد االنتهاء  يطول وســــــيتم فت
من املعارك بني ميليشــــــيات في العاصمة 
ــــــني العودة للتظاهر  طرابلس، وميكن لليبي
السلمي في الواقع االفتراضي دون تغيير 

للواقع املرير الذي نعيشه.

أ

@WaelBenJalal
عزيزي الفيســــــبوكي ســــــتعاني من نوبات 
تؤثر وموجات غضب شديدة إلى متوسطة 
وقلق جراء األعراض االنسحابية الناجتة 
عــــــن إدمانك على الفيســــــبوك. #حجب_

فيسبوك_في_ليبيا.

ع

@MerooAfj89
ــــــني، إني قد  ــــــن الليبي ــــــا معشــــــر املغردي ي
ــــــت جموعــــــا مــــــن حوافــــــر فيســــــبوك  رأي
ــــــني جريا صوب  شــــــايلني أحذيتهم وجاي
ــــــم صانعون! #حجب_ تويتر …فماذا أنت

فيسبوك_في_ليبيا.

ي

@Hrba017 
يحتوي فيسبوك في بالدنا على صفحات 
بيع ســــــالح صفحات هجرة غير شــــــرعية 
وصفحات وصفحات تشــــــهير، إلى جانب 
واجلرمية  ــــــزاز  واالبت ــــــة  الفتن حســــــابات 
ــــــة وكل الصفحات معروفة، نعم   اإللكتروني

لـ#حجب_فيسبوك_في_ليبيا.

ي

@azizabosaif
شخصيا مع فكرة #حجب_فيسبوك_

في_ليبيا نظرا الستخدامه بشكل سيء 
جدا، حتول فيســــــبوك مــــــن موقع تواصل 
اجتماعي إلى أداة للقتل وإشــــــعال الفنت 
واحلروب وبث اإلشــــــاعات والكذب، حتى 
وإن كنا نستســــــقي أخبارالشارع الليبي 
منه… في ظل عدم ثقتنا في وسائل اإلعالم 
املؤدجلــــــة واملأجورة تظل فكــــــرة احلجب 

أفضل من عدمها.

ش

@freedomtous
اآلن ســــــيتحول الكثير من أصحاب الفنت 

والكذب إلى تويتر.
ا

@Ajnadeen96 
#حجب_فيسبوك_في_ليبيا.. ستزيد 

كثافتنا السكانية على تويتر. 
#

@AmalyaAmoola
شكلهم يّبو ايرّدونا (يريدون إعادتنا) لعهد 

املنتديات وشات جنوم العرب.
ش

@mohamed21821 
ــــــب على حجب فيســــــبوك فــــــي ليبيا،  للتغل

!VPN ميكن استخدام برامج
ل

@waelAlsaadi 
#حجب_فيســــــبوك_في_ليبيا.. نزوح 
كبير جدا من العائالت الفيســــــبوكية إلى 

مناطق التويتر.

#

@MalikKhalaf78 
ــــــة عاملية تتحدث  صحــــــف ومواقع إخباري
عن مشكالت في تصفح مواقع وتطبيقات 
فيســــــبوك وإنستغرام وواتســــــاب اململوكة 
جميعها لشــــــركة فيســــــبوك فــــــي مناطق 
مختلفة من العالم. #حجب_فيسبوك_

في_ليبيا

ص

@w71OGurG9fsDOTM 
ــــــاز الزيجة  ــــــاز… ممت ــــــروك حامــــــد ممت مب
ــــــى احلضــــــور، ولكــــــن  ــــــا نتمن ــــــة كن الثالث
انشغلنا بصفوف اخلبز والوقود ولم جند 
فردة حذائنا من شــــــدة الظــــــالم النقطاع 

الكهرباء…. الناس في إيه وإنتو في إيه.

م

@hero 
ككانت فيمينست حتى جاء عريس ’لقطة‘.

@Rasmyalanazy 
ــــــة املطلقة للزوجة  هل اقتنع حامد باحلري
ــــــادة بتعــــــدد الزواجــــــات  أم اقتنعــــــت مي
ومســــــألة امليراث والولي؟ املهم ال تصدقوا 
السياســــــيني فهــــــم أســــــرى مصاحلهــــــم 

وأحيانا شهواتهم. 

ه

@AsmaeilTahir 
ــــــادة ســــــوار الذهــــــب رئيســــــة احلزب  مي
ــــــي يعني معارضــــــة وكانت تنادي  الليبرال
مبنع تعدد الزوجات قبل أيام قليلة تزوجت 
ــــــاز الوزير كزوجة ثالثة. إنه  من حامد ممت

كوكب السودان يا سادة.

م

19

نزوح جماعي لليبيين من فيسبوك إلى تويتر
[ هل يتظاهر الليبيون واقعيا بعد أن كانوا يتظاهرون افتراضيا ردا على حجب فيسبوك

  @mahdihabbani 
يا إخواننا بعيدا عن الهزل، من حق ميادة 
ــــــزوج ممن ترضى به  ســــــوار الذهب أن تت
ــــــاز أو غيره،  هي، ســــــواء كان حامد ممت
كما من حق أحالم مستغامني أن تتزوج 
محمــــــد العريفي أو عاصــــــي احلالني أو 
اميتاب باتشــــــان. اخلــــــالف الفكري ليس 
بالضرورة يبقى مســــــيطرا على خيارات 
اإلنســــــان في اجلوانب األخــــــرى. القلب 

يهوى فله هواه.

mobeid

 هناك من في السر يشكو…. 
ويحفظ ماء الوجه في العلن.

Haya_962 .

طفلة تطمس اسم املتبرع من حقيبتها، 
آملها ذلك االسم وأخجلها أمام صديقاتها 

أن احلقيبة منة من أحدهم! 
(تبرع دون أن تفضح الدنيا رجاء) 

#رياء_خير_للشو.

Docpinel 

احلل الوحيد للتخلص من الفساد 
في املؤسسات العمومية، 

هو التخلص من املؤسسات العمومية.

ALberTeNsTN

سامح، 
فأنت أيضا ُكنت سيئا يوما ما.

alamine19871 

يتعلم اإلنسان بطريقتني: 
القراءة ومصاحبة من هم أذكى منه!

HudaSSD 

على فكرة، ترى الطالب البدون في 
اجلامعات اخلاصة دفع رسوما مثل بقية 
الطلبة، ومن حقه أن يكون له صوت في 
مجالسها الطالبية. منعهم من املشاركة 
يجب أن يواجه عبر القضاء. #الكويت

M_ARahman 

#اعِدل_دماغك البائع في محل البقالة 
أو في املتجر الكبير مبركز التسوق، 

ليس خادما عندك، بل هو موظف مثلك.

AdeleJ 

ك إذا  يال كلنا سوا بصوت واحد: ما خِصّ
ك إذا وحدة  وحدة بدها تتحجب ما خِصّ
ك شو بدها  بدها تشلح حجابها ما خِصّ
ك. عليك بنفسك يا طاهرة  تلبس ما خِصّ

#إذا_إجت_ع_قياسك_لبسيها.

AlaaAswany 

االعتراف سيد األدلة في الدول 
الدميقراطية أما في مصر فاالعتراف 

غالبا ما يعني أن املتهم لم يعد يتحمل 
املزيد من الضرب.

bel_abria 

في تونس 
بيعت ٤ ماليني علبة جعة خالل يومي 

العيد! السؤال املطروح: من انتخب 
النهضة؟

TubmIr 

ال شيء يجمع بني القوة واجلمال
 سوى اخليل.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
waelkfoury

وائل كفوري
فنان لبناني.

هاشتاغ اليوم
وزيرة ليبرالية سودانية
 تتزوج إسالمي مزواج



األربعاء 2018/09/05 - السنة 41 العدد 2011099

الســـوق المصري أو صيدلية اإلمبراطورية العثمانية مركز تجاري يحظى بشـــهرة عالمية جاوزت 
جدرانه الممتدة على مدى ثالثة قرون في إسطنبول بروائح مختلف أنواع البهارات والتوابل.

اإلريتريون يتعاملون مع حي أرض اللواء، على أنه أحد أحياء العاصمة أسمرة، حيث نجحوا في شراء 
الكثير من العقارات إضفاء لخصوصية شديدة على حياتهم. تحقيق

أحمد حافظ

الســـكانية  التركيبـــة  توحـــي   – القاهــرة   {
لبعـــض المناطـــق في القاهـــرة، أنهـــا فقدت 
جـــزءا من هويتهـــا المصرية، فهنـــاك مناطق 
وأحياء شعبية أصبحت تشتهر بكثافة تواجد 
مواطني ســـوريا وليبيا والعراق والســـودان 
وفلســـطين، الجديد أن هناك كثافة صاعدة من 

مواطني دولتي إثيوبيا وإريتريا.
تختلط الجنسيات في مصر بطريقة عجيبة، 
ربما لعـــدم التعنت في إجـــراءات الدخول، أو 
التســـهيالت التي تقدم للمستثمرين األجانب، 
أو للزيـــادة الســـكانية الكبيـــرة التـــي تذيب 
الفوارق بيـــن أبناء الـــدول المختلفة أحيانا، 
وهـــو ما ينفي عنهم صفـــة اللجوء، فال توجد 
في مصر أي مخيمات أو معسكرات لمواطني 

الدول التي يعيشون فيها منذ زمن.
يعيش اإلثيوبيون مثال في منطقة شعبية 
مالصقـــة لحـــي المعـــادي الراقـــي (جنـــوب 
والعراقيون  والليبيون  والسوريون  القاهرة)، 
في المناطـــق الجديدة، مثل مدينـــة 6 أكتوبر 
(غـــرب) والتجمـــع الخامس (شـــرق) وغالبية 
مـــن الســـودانيين تقطن في حي عين شـــمس 
(شـــمال)، بينما يركز اإلريتريـــون إقامتهم في 
حي أرض اللواء التابع لمنطقة إمبابة القريبة 

من وسط القاهرة.
الفـــرق بيـــن حي اللـــواء وباقـــي األحياء 
القاهريـــة التي تعـــج بالعـــرب واألفارقة، أنه 
اســـتطاع اســـتقطاب جنســـيات عدة، فهناك 
اإلريتـــري والســـوداني والصومالي والكيني 
والنيجيري وأبناء جنوب السودان، لكن يظل 
اإلريتريون أصحاب النصيب األكبر من تعداد 
أصحاب البشـــرة الســـمراء، يمكن رؤيتهم في 
كل بقعة من الحي الذي بدأ يشـــعر فيه بعض 

المصريين بالغربة.
حتى وقـــت قريب، ُعرفت المنطقة وســـط 

الالجئيـــن اإلريتريين، كمقـــر لمن يريدون 
الهجرة إلـــى أوروبا، وكان يصل بعضهم 
إلى مصر عن طريق المهربين. يخرجون 
من الحـــدود اإلريترية إلى منطقة شـــرق 
السودان ومنها إلى الخرطوم، ثم أسوان 

أقصـــى جنـــوب مصـــر، لتكـــون القاهـــرة 
محطتهم المقبلة، قبل التواصل مع سماسرة 

تهريب البشر أو أقاربهم في دول أوروبية، 
لتســـهيل مهمـــة الخروج عـــن طريق 

أو الليبية الســـواحل المصرية 
القريبة منها.

القاهرة  تحظـــى 
بجاذبيـــة غريبة لدى 
الهجرة  في  الراغبين 
إلى أوروبا، وســـجل 
مكتب منظمة الهجرة 
الدوليـــة فـــي مصر، 

أن 1900 مهاجـــر 
غير شـــرعي سافروا 
منها إلى إيطاليا في 
الفتـــرة ما بين يناير 

وحتى أبريل 2016.

غيـــر أن القبضـــة األمنية التـــي تفرضها 
مصر على ســـواحلها وزيادة الســـيطرة على 
حدودها مع ليبيا أدتا إلى إغالق جزئي لمنافذ 
التهريب، ما خلق عقبـــة أمام اإلريتريين، ولم 
يعد أمامهم سوى االستقرار بأعداد كبيرة في 
مصر، واختاروا حي أرض اللواء لمعرفتهم به 
وكثافته الســـكانية، ما يجعلهم يذوبون وسط 
البشـــر، ويبتعدون عن مطـــاردة أجهزة األمن، 
بعد فقدانهم اإلقامة بصورة شـــرعية، أمال في 
العثور على ثغرة قد ينفذون منها إلى أوروبا.

ال تقتصـــر إقامـــة هؤالء على األشـــخاص 
بمفردهـــم، بـــل جلبـــوا آخرين مـــن عائالتهم 
وكونوا أســـرا فـــي مصر، فقد يطـــول انتظار 
التوقيـــت المناســـب للهجرة، وربمـــا يفقدون 
األمل وينتهي بهم الحال إلى البقاء في مصر.

الكثير من األســـر اإلريترية لديها عالقات 
قوية مع أقارب في دول أوروبية، مثل إيطاليا 
وسويســـرا وفرنســـا، يمثلون بالنســـبة لهم 
أحد مصـــادر الدخل، وبعضهم يغدقون عليهم 
بالمال، لمســـاعدتهم على افتتاح مشـــروعات 
وشراء عقارات ومحال تجارية ومقاه ومطاعم، 

عندما تطيب لهم اإلقامة في مصر.

غيتو إريتري
االقتراب مـــن إريتريين  حاولت ”العـــرب“ 
في حـــي أرض اللواء، لكنهـــم جميعا رفضوا 
الحديث بأي لغة، وكأن هناك اتفاقا بينهم على 
(منطقة يعيش فيها،  تكريس حياة ”الغيتـــو“ 
طوعا أو كرها، مجموعة من السكان يعتبرهم 
أغلبية الناس خلفيـــة لعرقية معينة أو لثقافة 
معينة أو لدين) وعدم الـــكالم والحيلولة دون 
أي محاولـــة لتصويرهم في أماكن جلوســـهم 
إلى االســـتعانة  وإقامتهم، فاضطرت ”العرب“ 
بصـــور التقطتهـــا خلســـة وبصفـــة 
متناثـــرة، وتلمـــس خطى هؤالء 
وحياتهـــم مـــن خـــالل إجراء 
حوارات مـــع مصريين كانوا 
قريبيـــن منهـــم، وعلـــى بينة 
بتفاصيـــل الكثيـــر من أمور 

حياتهم المعيشية.
أزمة البعض من 
المصريين مع اإلريتريين في 
الحي الذي تتالصق 
بناياته كشأن 
األحياء الشعبية 
في مصر، 
أن العادات 
والتقاليد 
والثقافة 
الخاصة بهم 
بدأت تطغى 
على قطاع من 
سكانه، وظهرت 
بوادر شروخ في 
التركيبة االجتماعية 
المعروفة في أي 

حي شعبي.

مشـــكلة محمد حســـن (صاحب مقهى) مع 
الالجئيـــن اإلريتريين في المنطقة، أنه بإمكان 
5 أســـر إريترية أن تعيش مـــع بعضها داخل 
منزل واحد، حتى لو كانوا ال يعرفون بعضهم 
جيدا، شرط توفير المقابل المادي الذي تدفعه 
أســـرة واحدة في تأجير المنزل. وينتشر هذا 
االختـــالط فـــي أرض اللـــواء ويثيـــر حفيظة 

المصريين الذين لم يعتادوا كثيرا على ذلك.
وهو ما دفع بعض سكان الحي للتفكير في 
كيف تعيش أســـرة مكونة مـــن أب وأم وأبناء 
فـــي غرفة داخل منزل يشـــاركهم فـــي جدرانه 
خمس أسر أخرى، للدرجة التي أثارت الشكوك 
والمخاوف لـــدى البعض مـــن إمكانية وجود 
عالقات جنسية مشبوهة، من شدة االختالط؟

يقبل إريتريون بدفع مبالغ مالية مضاعفة 
نظير استئجار وحدات سكنية تفوق ما يدفعه 
المصريـــون، ألن القيمة اإلجمالية تتوزع على 
األســـر وأفرادها، كي ال تشكل عبئا اقتصاديا 

على أحد.
تحاول بعض الجمعيات األهلية المصرية 
االقتراب من هؤالء وفك عزلتهم من خالل إقامة 
مسابقات رياضية وفنية، وتعميم احتفاالتهم 
قدر المســـتطاع، كـــي ال تتمكن منهـــم العزلة، 
وجـــرى بالفعل تنظيـــم فعاليـــات مختلفة في 
هذا السياق، وتشجعت بعض الصفحات على 
المواقع االجتماعية الخاصة باإلريتريين على 

نشر نماذج من الفعاليات واالحتفاالت.
يقـــول صاحـــب المقهـــى لـ“العـــرب“، إن 
الالجئين اإلريتريين تسببوا في أزمة سكانية 
غيـــر مســـبوقة بحـــي أرض اللـــواء، ورفعوا 
أسعار الشقق ألرقام فلكية، لدرجة أن الشباب 
المصـــري بالمنطقة أصبح عاجـــزا عن توفير 
وحدة ســـكنية بســـعر معقول للزواج واإلقامة 
بها، وبعضهم انتقل للسكن في مناطق أخرى، 

بعيـــدا عن منافســـة اإلريترييـــن، مضيفا أنه 
عندما ذهب شـــقيقه الستئجار متجر اتفق مع 
مالكـــه على دفع 160 دوالرا شـــهريا، فوجئ به 
في اليوم الثانـــي يبلغه أن إريتريا وافق على 
دفع 9 آالف، أي ثالثة أضعاف ما كان سيدفعه.

تقارب سياسي
انعكـــس تقـــارب نظام الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي مـــع نظيـــره اإلريتري 
أســـياس أفورقـــي، وتبـــادل الزيـــارات بيـــن 
الطرفين والتشاور حول القضايا ذات االهتمام 
المشـــترك، على حيـــاة اإلريترييـــن في مصر، 
وتحديدا الكتلة األساسية منهم في حي أرض 
اللـــواء، وأصبح لـــدى بعضهم شـــعور بأنهم 
يعيشـــون في بلدهم الثاني، وليس كالجئين، 
كما كانـــت تصنفهم أجهزة األمـــن خالل فترة 
حكم الرئيس المصري األسبق حسني مبارك.

يؤكد عـــادل محفوظ، مهندس مصري يقيم 
فـــي الحي منـــذ 30 عاما ”إذا وقعت مشـــاجرة 
بيـــن مصرييـــن وإريترييـــن، وتدخـــل رجال 
األمن، نشـــعر أنهم (يقصد األمـــن) يتعاملون 
األرض  صاحـــب  باعتبـــاره  اإلريتـــري  مـــع 
ونحـــن ضيوف عليهم.. يبـــدو أنهم ال يريدون 
مضايقتهـــم حتـــى ال يؤثر ذلك علـــى عالقات 
البلديـــن، وهـــذا خطـــأ ألنهـــم بذلـــك يزيدون 
الحساسية بيننا.. عندما أشعر بأنهم يأخذون 
حقهم وأنا أتعرض لألذى بسببهم، بالتالي من 

الصعب التعامل معهم بشكل إيجابي“.
يتمســـك اإلريتريون في المنطقة، بالظهور 
أمـــام الســـكان األصليين متالحمـــي األواصر 
ألقصى درجـــة، ونادرا ما تجد أحدهم يســـير 
أو يجلـــس بمفـــرده، ويغلـــب عليهـــم الطابع 
الجماعـــي. لديهـــم يقيـــن أن توحدهم يشـــكل 

تحديا لكل من يحاول النيل منهم، وإذا تعرض 
أحدهم ألذى يتدخل أقرانه للدفاع عنه.

يتعامـــل اإلريتريون مع حـــي أرض اللواء، 
كأنـــه أحد أحيـــاء العاصمـــة أســـمرة، فهناك 
شوارع وأزقة قلما يعيش فيها مصريون، بعدما 
نجحوا في شراء المنازل والمقاهي والمطاعم 
لتكون منطقة مغلقة عليهـــم ال يدخلها غيرهم، 

إلضفاء خصوصية شديدة على حياتهم.
ينظر اإلريتري لفكرة االقتراب من تفاصيل 
حياته الدقيقة باعتبارها اعتداء صارخا على 
طقوسه، وعندما أرادت ”العرب“، التقاط بعض 
الصور التي ترصد معيشتهم في الحي، كانت 
ردة فعلهـــم عنيفة حيال الرفض القاطع، وهذه 
ســـمة تبدو شـــائعة عند أكثر أبناء الجاليات 
األفريقية فـــي مصر، إذ يكنون عـــداء لإلعالم 
وعدســـات الكاميرات، خوفا مـــن لفت األنظار 

إليهم، وتنبيه أجهزة األمن لمطاردتهم.
التعايـــش بيـــن المصـــري  تبـــدو فكـــرة 
واإلريتـــري داخـــل الحي قليلة وربمـــا غائبة، 
ويمكن رصد ذلك بســـهولة، فال تجد مواطنين 
من هنا وهناك يجلســـان معا، وهو ما يرجعه 
صبري محمـــود، (50 عامـــا) لـ“العرب“، لكون 
لغتهـــم صعبة للغاية، وعاداتهـــم تبدو بعيدة 
عن المصريين، وانتشارهم الكبير ضاعف من 

الفجوة بين الطرفين.
بلغ تمكـــن اإلريترييـــن مـــن المنطقة، حد 
إنشاء مقار طبية (عيادات) وصيدليات يديرها 
مـــن تخرجوا منهم من كليات الطب والصيدلة 
بجامعـــة األزهـــر في مصـــر، وهـــؤالء يذهب 
إليهم أبنـــاء الجالية، كمـــا أن هناك مطاعم ال 
تقدم ســـوى الوجبـــات الخاصة بهـــم، فضال 
عـــن المقاهي التـــي يقتصر دخولهـــا عليهم، 
حتـــى أصبح الحي ُيصنـــف حاليا لدى بعض 

المصريين بأنه حي الالجئين اإلريتريين.

ــــــى إغالق جزئي ملنافذ التهريب، ما  ســــــيطرة األمن على احلدود املصرية مع ليبيا أدت إل
دفع اإلريتريني إلى االستقرار بأعداد كبيرة في مصر، واختاروا حي أرض اللواء لضمان 
عدم مطاردتهم من قبل أجهزة األمن، وعمدوا إلى شــــــراء عدد كبير من العقارات إلضفاء 
ــــــق أزمة بينهم وبني املصريني ألن عاداتهم وتقاليدهم  اخلصوصيــــــة على احلي وهو ما خل

بدأت تطغى على قطاع من سكانه.

نوع من المشاركة الرمزية كسرا لحاجز العزلة المتين

«أرض اللواء}.. حي الجالية اإلريترية في القاهرة
[ اإلريتريون ضيقوا الخناق على المصريين برفع أسعار العقارات  [ جمعيات أهلية مصرية تحاول فك عزلة اإلريتريين بإقامة المسابقات 

} إســطنبول - تمتزج أرضية حجرية وقباب 
مزخرفـــة وجدران عتيقـــة، بمنتجات عثمانية 
مطرزة وقناديل ملّونة وتحف، تمنح ”السوق 
المصري“ في إســـطنبول التركية، خصوصية 

وسحرا ال يقاومان.
رحلة عبر الزمن تحمل رواد هذا السوق أو 
”البازار“ كما يصطلح كثيرون على تســـميته، 
حيـــث تفـــوح، على طـــول أمتار، 
التوابل  رائحة 

الممزوجـــة برائحة القهوة التركية، لتتشـــّكل 
توليفـــة بنكهـــة تجتمـــع عندهـــا الحضارات 

والثقافات.
ومنـــذ إنشـــائه قبـــل 351 عامـــا، وجدران 
الســـوق تعج بروائح مختلف أنواع البهارات 

والتوابل التي ُتستخدم في عالج 
الكثير من األمراض.

ويعتبر ”الســـوق المصري“ 
من أهـــم األســـواق المغلقة في 
وضعـــت  حيـــث  إســـطنبول، 
والـــدة  صفيـــة،  الســـلطانة 

عام  الثالث،  مراد  السلطان 
1579، حجـــر األســـاس 

فيـــه، فـــي حيـــن أكملـــت الســـلطانة خديجة 
تورهـــان، والدة الســـلطان محمد الســـادس، 

أعمال بنائه عام 1667.
واحتل الســـوق التاريخـــي مكانة تجارية 
هامة، حيث شـــّكل جسرا بين الشرق والغرب، 
ممـــا زاد مـــن أهمية موقـــع إســـطنبول على 

”طريق الحرير“ التجاري.
و“طريـــق الحرير“ هو مجموعة من الطرق 
المترابطـــة كانت تســـلكها، قديمـــا، القوافل 
والســـفن، وتمـــّر عبر جنـــوب آســـيا، لتربط 
”تشـــآن“ (كانت تعـــرف بـ“تشـــانغ آن“) في 
الصيـــن مـــع مدينـــة أنطاكيـــا التركيـــة 

باإلضافة إلى مواقع أخرى.
واكتســـبت توابل الســـوق على مر 
العصور، شـــهرة عالمية كبيرة، إذ كان  
اإلمبراطورية  ”صيدليـــة“  بأنه  يوصف 
العثمانيـــة ســـابقا، وكان حتـــى العام 
1969، يحتوي فقط على األعشاب الطبية، 
وبـــذور النباتات، والبهـــارات والتوابل، 
قبل أن تتنوع أنشـــطته الحقا، لتنتشـــر 
فيـــه محالت لصاغـــة الذهـــب، وأخرى 

للمكسرات والموالح وبيع الهدايا.
قال عمر باشي بيوك، رئيس جمعية 
تجار السوق المصري، (غير حكومية)، 
إن الســـوق يحظـــى باهتمام الســـياح 
المحلييـــن واألجانـــب على حد ســـواء، 
الحتوائـــه على 118 محـــال لبيع البهارات 

والهدايا والذهب.
ويفتتـــح الســـوق أبوابـــه مـــن الثامنـــة 
صباحا بالتوقيـــت المحلي، ليغلقها في تمام 

الثامنة مســـاء، فيما يباشـــر التجار أعمالهم، 
الجمعة من كل أســـبوع، عقـــب أدعية يؤديها 

أحد األئمة. 
ووفق باشـــي بيـــوك، فإّن الســـوق يزخر 
ببهـــارات وتوابـــل هنديـــة وإيرانيـــة، فضال 
عـــن عـــدد كبيـــر مـــن المنتجـــات التركيـــة، 

مضيفـــا أن الســـياح األجانـــب يولون 
اهتماما بالبضائـــع المحلية على وجه 

الخصوص.
ورغم افتتاح مراكز التســـوق 
الضخمـــة فـــي معظـــم أرجـــاء 
إســـطنبول، إال أن باشي بيوك 
شـــدد على أّن السوق سيحافظ 
على مكانته الفريدة في المدينة.

وتابع ”لن يتم بناء أســـواق 
شـــبيهة بالســـوق المصـــري في 

أي وقت، ولذلك، فإنـــه مهما تم بناء 
مراكـــز تســـوق ضخمة، فإن هذا الســـوق 

ســـيحافظ علـــى مكانتـــه“. وأضـــاف ”عندما 
يأتي الســـائح إلى هنا، يعجب بشدة بطريقة 
بناء الســـوق، فهو يصـــادف الكثير من مراكز 
التســـوق في بالده أصال، إال أنه ال يرى سوقا 
مثل الســـوق المصري في وطنـــه“. ولفت إلى 
أن الســـوق شـــهد عمليات تطوير عديدة عقب 
ترميمـــه الذي اســـتمر من عـــام 2013 وانتهت 
العام الحالـــي، حيث تم تزويده بنظام تكييف 
مركـــزي، وبأســـالك كهربائية تحـــت األرض، 

فضال عن مولد طاقة مشترك لكافة المحال.
وأوضح أن جمعية تجار السوق تأسست 
عـــام 1972، حيث تؤدي مهامـــا عديدة أبرزها 

مســـاعدة التجار، وحماية السوق. وأعرب عن 
سعادته بإقبال الســـياح على السوق، مضيفا 
”كان السوق وجهة للسياح العرب فقط قديما، 
إال أن الســـياح اليوم يزورون السوق من دول 

أميركا الالتينية والشرق األقصى“.
واعتبـــر أن ”زيـــادة وتيرة تنوع الســـياح 
مـــن كافة أرجـــاء العالم تجعلنا نشـــعر 

بالسعادة“.
ســـاعاتجي،  ســـيفيم  وقالـــت 
صاحبة محـــل لتجهيز العرائس 
في الســـوق، إنها ورثت المحل 

عن والدها منذ 25 عاما.
تبيـــع  أنهـــا  وأوضحـــت 
مســـتلزمات العرائس التي يتم 
إنتاجها يدويا من ِقبل النســـاء 
فـــي  الصغيـــرة  الورشـــات  فـــي 

مختلف أرجاء تركيا.
وبالنســـبة لهـــا، فـــإّن اإلقبـــال علـــى 
البضائـــع المصنوعـــة يدويـــا، يلقـــى -على 
الدوام- اهتمامـــا كبيرا، وخصوصا البضائع 
المصنعـــة في واليـــة غازي عنتـــاب (جنوبي 
تركيا). وأشار سامي قويونجو، صاحب محل 
”ماالطيا بـــازاري“ للبهارات والفاكهة المجففة 
بالسوق، إلى أّن تاريخ المحل يعود لوالد جده 
الذي هاجر من ماالطيا (شـــرق األناضول) إلى 

إسطنبول عام 1941.
وأضـــاف أنه يعد مـــن الجيـــل الرابع في 
المحل الذي يعرض لرواده المشمش والفاكهة 
والمكســـرات  المجففـــة، فضال عـــن الموالح 

والبهارات والتوابل.

السوق املصري في إسطنبول توليفة ٣ قرون من توابل بنكهة تجمع عدة حضارات

من الحي الذي بدأ يشـــعر فيه بعض 
ن بالغربة.

وقـــت قريب، ُعرفت المنطقة وســـط
ـن اإلريتريين، كمقـــر لمن يريدون 
لـــى أوروبا، وكان يصل بعضهم
ر عن طريق المهربين. يخرجون
دود اإلريترية إلى منطقة شـــرق
أسوان ومنها إلى الخرطوم، ثم

جنـــوب مصـــر، لتكـــون القاهـــرة 
 المقبلة، قبل التواصل مع سماسرة

بشر أو أقاربهم في دول أوروبية، 
ل مهمـــة الخروج عـــن طريق

أو الليبية حل المصرية 
منها.

القاهرة  ــى
ة غريبة لدى 
الهجرة  في 
وبا، وســـجل 
ظمة الهجرة 
 فـــي مصر، 
مهاجـــر

رعي سافروا 
 إيطاليا في 
ما بين يناير 

.2016 ريل

إل العرب وإقامتهم، فاضطرت 
بصـــور التقطتهـــا خل
متناثـــرة، وتلمـــس
وحياتهـــم مـــن
حوارات مـــع م
قريبيـــن منهـــ
بتفاصيـــل الك
حياتهم المعي
أز
المصريين مع
الحي

األ

س
بو
التركي
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ح

وسحرا ال يقاومان.
رحلة عبر الزمن تحمل رواد هذا السوق أو 
كثيرون على تســـميته،  ”البازار“ كما يصطلح
حيـــث تفـــوح، على طـــول أمتار، 
التوابل  رائحة 

الســـوق تعج بروائح مختلف أنواع البهارات 
والتوابل التي ُتستخدم في عالج 
و ح برو ج روق

الكثير من األمراض.
”الســـوق المصري“  ”ويعتبر
من أهـــم األســـواق المغلقة في 
وضعـــت  حيـــث  إســـطنبول، 
والـــدة  صفيـــة،  الســـلطانة 

عام  الثالث،  مراد  السلطان 
1579، حجـــر األســـاس 

هامة، حيث شـــكل
ممـــا زاد مـــن أهم
ال ”طريق الحرير“
و“طريـــق الح
المترابطـــة كانت
والســـفن، وتمـــّر
(كانت ”تشـــآن“
الصيـــن مـــع
باإلضافة إلى
واكتســـ
العصور، ش
بأنه يوصف 
العثمانيـــة
1969، يحتوي
وبـــذور النبا
قبل أن تتنوع
فيـــه محالت
للمكسرات و
قال عمر
تجار السوق
إن الســـوق
المحلييـــن و
الحتوائـــه على
والهدايا والذه
الس ويفتتـــح

صمود يشي بتعاقب األجيال على المهن بالسوق
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نـــواب  يصـــوت  أن  المقـــرر  مـــن  لنــدن -   {
بريطانيـــون على تعديل تشـــريعي من شـــأنه 
إدراج كراهية النســـاء ضمن جرائم الكراهية، 
وهي خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد في 

الحد من التحرش العلني بالنساء.
وردت النائبة المعارضة ســـتيال كريســـي، 
التـــي طرحـــت التعديـــل، أمس الثالثـــاء على 
المنتقدين على شـــبكة اإلنترنت الذين قالوا إن 
تعريف كراهية النســـاء بأنهـــا جريمة كراهية 
تجريم الرجال الذيـــن يطلبون من  قد يعنـــي “ 

النساء الخروج في موعد غرامي“.
وكتبت النائبـــة تغريدة قالت فيها “اعثروا 
لـــي على ســـيدة بدأت فـــي مواعـــدة رجل ألنه 
قـــام بمالحقتها محاوال التحرش بجســـدها أو 
رجل فخور بفعله ذلك، وســـوف أقوم بســـحب 
التعديـــل“. وأضافـــت “التعديل ليـــس متعلقا 
بالمغازلـــة، إنـــه متعلـــق بالذيـــن يعتقدون أن 

التحرش من حقهم“.

وأوضحـــت أن التعديـــل الـــذي اقترحتـــه 
على مشـــروع قانـــون التلصص للمناقشـــة في 
مجلس العموم، من شأنه “المساعدة في التأكد 
مـــن تمتع الجميع بحرية الســـير في شـــوارع 

بريطانيا بدون الخوف من التحرش“.
وقالت جماعة فاوســـت ومقرها لندن، التي 
تدعم حقوق المرأة والمســـاواة بين الجنسين، 
إنها تدعـــم تعديالت كريســـين، مضيفة“ ما لم 
نعترف بحجم كراهية النســـاء في مجتمعنا لن 

نبدأ في مواجهتها“. 
وكان مســـح جامعي نشـــره موقـــع جامعة 
النكشـــاير على اإلنترنت في بريطانيا قد كشف 
أن الصحافيين أكثر الفئات االجتماعية تعرضا 
لالعتـــداءات اللفظية والتهديـــدات على مواقع 
التواصل االجتماعي وباألخص تويتر. كما أن 
االعتداءات عبر التعليقات على تويتر ال هوادة 
فيها. وتعـــرض 70 في المئة مـــن الصحافيين 
المشـــاركين في المسح لالعتداء، نصفهم تلقى 

الشـــتائم البذيئـــة لشـــخوصهم، بينما تعرض 
27 فـــي المئة منهم للتهديـــد وتلقى 8 في المئة 
اإلهانـــات الجنســـية و6 فـــي المئـــة التهديـــد 

باالغتصاب.
وعبر 75 في المئـــة من الصحافيين الذكور 
عـــن انزعاجهم من تلك االعتداءات، فيما قال 30 
فـــي المئة إنهم مســـتاؤون جـــدا، وكان 11 في 

المئة يشعرون بالخوف والترهيب.
وتباينـــت ردة فعـــل الصحافيـــات اللواتي 
تعرضـــن للشـــتائم والتهديد، حيـــث عبرت 95 

منهن عن الشـــعور بالضيق الدائم، فيما عبرت 
66 في المئة عن االســـتياء الشـــديد والخوف. 
وكشـــفت نتائج المسح أن الصحافيين الرجال 
أكثـــر غضبا من النســـاء لتعرضهـــم لمثل تلك 

الشتائم على اإلنترنت.
وســـبق أن تلقت هادلي فريمان من صحيفة 
الغارديـــان وغريـــس دينت العاملـــة بصحيفة 
اندبندنـــت وكاثرين ماير المحـــررة األوروبية 

لمجلة تايم تهديدات على تويتر.
وجاء ذلك عقب التهديد باالغتصاب والقتل 
الذي تعرضت لـــه نائبة برلمانيـــة مدافعة عن 
حقوق المرأة من مستخدم مجهول قام بتعطيل 

حسابه إثر إرسال التهديدات إليها.
وســـجل موقع ”هافينغتون بوســـت“، منذ 
إطالقه قبل عشـــرة أعـــوام، أكثر من 260 مليون 
تعليـــق، يتابع أربعون من المحررين نشـــرها، 
فضال عـــن قاعدة بيانـــات خوارزميـــة تتعقب 

الكلمات المسيئة والشتائم.

} لندن - أظهرت دراســـة بريطانية حديثة أن 
المشـــاحنات والتنافس المعتدل بين األشقاء 

يعدان سلوكا صحيا. 
وكشفت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث 
األســـرة في جامعـــة كامبريـــدج، أن التنافس 
والتشاحن بين األشقاء، يمكن أن يساعدا على 
تحســـين نموهم العقلـــي والعاطفي، وتطوير 
مهاراتهـــم االجتماعيـــة في المســـتقبل. ومع 
ذلـــك، فإن التنافس المعتدل فقط هو الذي يعد 

صحيا ومفيدا لألشقاء.
 وأكـــد الباحثـــون أن الخالف المســـتمر 
بين األشـــقاء والذي قد يدوم لســـنوات يمكن 
أن يـــؤدي إلى صعوبة في بنـــاء العالقات مع 
المحيـــط األســـري والمجتمع، كمـــا يمكن أن 
تنتج عنه مشاكل ســـلوكية في وقت الحق من 

الحياة.
وحملت الدراسة عنوان ”تودلرز أب“ وهي 
جزء من مشـــروع بحثي مدته خمس سنوات، 
يحلل النمـــو المعرفـــي واالجتماعي لألطفال 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين ســـنتين وســـتة 

أعوام، وشارك فيها 140 طفال. 
وقـــد أظهـــرت نتائـــج البحـــث أن تنافس 
األشـــقاء له تأثير إيجابي على التطور المبكر 
للطفل مـــن حيث مداركه العقليـــة والعاطفية، 
حتـــى لو كانـــت العالقة تبدو ســـيئة، وهو ما 

تجمع عليه العديد من الدراسات.

وتتعارض نتائج الدراســـة الحديثة حول 
فائـــدة المشـــاحنات والتنافس بين األشـــقاء 
مـــع نتائج الكثيـــر من الدراســـات التي تدعو 
إلى وقاية األطفـــال من الخالفات مع إخوتهم، 
حيث أشـــارت دراســـة بريطانية ســـابقة إلى 

أن األشـــخاص الذين يتضـــررون من إخوتهم 
مـــن  والعنـــف  للمشـــاحنات  يتعرضـــون  أو 
قبـــل أشـــقائهم، يواجهـــون خطـــرا متزايـــدا 
لالضطرابات الذهانية والنفسية مع بلوغ سن 

الـ18 عاما.

وكان الباحثـــون بجامعة وارويك 
البريطانيـــة قـــد وجـــدوا أن أولئـــك 

الذيـــن كانوا إمـــا ضحيـــة للخالفات مع 
إخوتهم وإما معتدين لعدة مرات في األسبوع 
أو الشـــهر كانـــوا أكثر عرضة بمعـــدل ثالثة 
أضعاف للمعاناة مـــن اضطراب ذهاني، مثل 

الفصام، أو االضطراب ثنائي القطب.
دانتشـــيف،  ســـالفا  الدكتـــورة  وقالـــت 
أســـتاذة األمراض النفسية بجامعة وارويك 
”إذا حـــدث تنمر في المنزل والمدرســـة، فإن 
خطر اإلصابـــة بالذهان يصبـــح أعلى أربع 
مرات بين األطفال الذين يتعرضون لحوادث 

تنمر“.
بين  والمشـــاحنات  الخالفـــات  وتثيـــر 
األخـــوة قلـــق الوالديـــن دوما ذلـــك أنهما 
يخشـــيان أن تكون دليال علـــى اضطرابات 

ســـلوكية تنم عـــن العنف أو الغيـــرة التي من 
شـــأنها أن تؤثر على عالقتهـــم ببعضهم عند 
الكبـــر وعلـــى عالقاتهـــم بمحيطهم األســـري 

واالجتماعي في ما بعد.
غير أن نتائج الدراســـة الحديثة تكشـــف 
أن المشـــاحنات غير المستمرة لفترات طويلة 
والتنافـــس المعتدل بيـــن األشـــقاء يمكن أن 
يؤتيا نتائج مفيدة لنمو الطفل فهما يساهمان 
في تطوير وتنمية قدراته ومؤهالته العاطفية 

والفكرية بشكل ملحوظ.

حذر طبيب األمراض الجلدية األملاني كريستوف ليبيش من االستخدام املتكرر ملعقمات اليد ألنها قد تسبب جفاف الجلد. وأكد 
أنه يكفي غسل اليدين جيدا بالصابون أو استخدام كريم مرطب بعد املستحضر املعقم. أسرة

} عمان – اضطرت بعض السيدات إلى العمل 
كسائقات عبر التطبيقات الذكية إما للتخلص 
من البطالة وإما إلعالة أنفســـهن لكي ال يمثلن 
عبئا إضافيا على األسرة، ومن بينهن طالبات 
جامعيات يســـعين لتأميـــن أقســـاط التعليم 

ومتطلبات الحياة اليومية.
وتقول ابتســـام (33 سنة) وهي واحدة من 
ســـائقات التطبيقات الذكية تعمل منذ حوالي 
السنة، بعد أن تركت عملها في القطاع الخاص 
وأقنعتها شـــقيقتها بالعمل كسائقة ”عارضُت 
الفكرة بيني وبين نفســـي في البداية، خاصة 
أن نظرة المجتمع ربما ال تزال تســـتهجن مثل 
هكذا أعمال للمرأة، وشجعني في الوقت نفسه 
حصولـــي على رخصة قيادة مـــن 12 عاما مع 

فقداني لوظيفتي لمدة خمسة أشهر“.
وتضيف ابتســـام أنها خاضـــت التجربة 
ومازالـــت تعمـــل إلى اليـــوم كســـائقة لتلبي 
احتياجاتها األساســـية وأحيانا لتوفر بعض 
المدخرات للمســـتقبل، مشـــيرة إلـــى أنها لم 
تحصل على شـــهادة علمية عالية، ولم تتزوج 
وأنهـــا تحملت مســـؤولية العمـــل منذ صغر 
ســـنها، األمر الذي جعلهـــا ال تجد صعوبة في 
أن تعمـــل من الســـاعة الســـابعة صباحا إلى 

السابعة مساء. 
وتؤكـــد الســـائقة الشـــابة أنهـــا ســـعيدة 
بهـــذه التجربة ألنها لم تتعـــرض إلى أي نوع 
من المضايقـــات من الزبائن الذيـــن عاملوها 

باحترام ولطف.

ويؤيد غســـان الذي يعمل في ذات المجال 
الفتيات الالتي اختـــرن هذا العمل مثنيا على 
جرأتهن في اقتحام ميدان ظل حتى وقت قريب 
حكرا على الرجال من أجل تحمل مسؤولياتهن 
وتعزيز اســـتقالليتهن المادية. ويشير غسان 
مســـتدركا إلـــى أن علـــى زميالته الســـائقات 
الحذر أثناء مباشـــرة عملهن نظرا لما يحمله 
الطريق مـــن مخاطر قـــد تصل إلـــى االعتداء 
بالعنف ألجل السرقة واالســـتيالء على المال 
أو الســـيارة وإلمكانية التقائهن بأشخاص أو 

زبائن يرفضون عملهن في مجال السياقة.
مـــن جهته يقول أحمد، مندوب توظيف في 
إحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال، إن 
إقبال الفتيات على هذا العمل غير مســـتغرب، 
إذ أن شـــروط التوظيـــف ليســـت صعبـــة وال 
تتعـــدى حيازة رخصة قيادة ســـارية المفعول 
واقتناء ســـيارة حديثة ال تقل سنة صنعها عن 
عام 2012. كما أن العمل كسائق عبر التطبيقات 
الذكية ليس فيه تمييز على أساس الجندر بل 

هو عمل مفتوح لكال الجنسين دون تمييز.
أما بســـمة مبيضين التـــي تعمل في قطاع 
شبه حكومي فتصرح بأن الصدفة قادتها إلى 
أن تستقل إحدى ســـيارات التطبيقات الذكية، 
لتفاجأ بأن الســـائق فتاة عشـــرينية، مضيفة 
أن أول ســـؤال تبـــادر إلـــى ذهنهـــا وطرحته 
على الســـائقة تمثل في مـــا إذا كانت تعرضت 
للمضايقـــات أم ال، لتجيبها أن التطبيق يتيح 
تســـجيل مالحظة عن الشـــخص المزعج ليتم 
إجراء ”بلوك“ له. وأكدت مبيضين أن السائقة 
تســـتحق الثناء على حبها لعملها بالرغم من 
أنهـــا اضطرت إلى العمل، إذ أنها منفصلة عن 
زوجها وهي مسؤولة عن تربية وإعالة طفلين.

ويقول مدير العمليات في إحدى شـــركات 
الســـياقة عبر التطبيقات الذكية كريم زيناتي، 
إن العشـــرات من النســـاء الالتـــي يعملن لدى 

الشـــركة تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن العشـــرين 
والخمســـين ســـنة، مـــع العلم أن الشـــركة ال 
تشـــترط عمرا معينا، بـــل تكفي حيازة رخصة 
القيادة وحداثة الســـيارة، مؤكدا أن الشـــركة 
تفتـــح أبوابهـــا لكل فتاة تتطلع إلى تحســـين 

دخلها الشهري.
ويعرب زيناتـــي عن فخره بوجود نســـاء 
قادرات على شـــق طريقهن بمثل هذه اإلرادة، 
الفتـــا إلى أن الشـــركة تطلق مبـــادرات هدفها 
تكريمهـــن ماديـــا ومعنويا في ســـياق دعمهن 
في المدن التـــي يعمل بها التطبيق مثل عمان 

وأربد والزرقاء.

ويـــرى أســـتاذ علـــم االجتمـــاع حســـين 
محادين أن التغيرات المتسارعة في الجوانب 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة للمجتمـــع والتي 
تأثـــرت بمفاهيم الحداثة جعلـــت العمل اليوم 
غير قائم على تقســـيم النوع االجتماعي، ذلك 
أن المهارة واستيفاء الشروط العامة للوظيفة 
يظـــالن المعياريـــن اللذيـــن ُيســـتند عليهما 
لممارســـة أي عمل وليس التقســـيم الجندري. 
وهو ما يفســـر برأيه ســـعي المـــرأة األردنية 
لالنتقال من إنسان ُمعال اقتصاديا إلى منتج 
يحقـــق االكتفـــاء الذاتـــي بل ويســـاعد ذويه. 
ويشـــير محادين إلى أن العاميـــن الماضيين، 

وفقا لدراســـات علمية، شهدا تراجع مساهمة 
المرأة في ســـوق العمل مـــن 15 بالمئة إلى 13 
بالمئة، موضحـــا أن دخول المرأة في عناوين 
اقتصادية جديدة، ســـيقود إلى تعديل اختالل 
هـــذه النســـب وقـــد يدفـــع باتجـــاه زيادتها، 
خصوصـــا وأن التوزيـــع الســـكاني للمجتمع 

األردني يميل لصالح أعداد النساء. 
ويقول ”نحن أمام ظاهرة جديرة بالتثمين 
يمكـــن أن تقود إلـــى تعديل نســـبي في نظرة 
بعض الرجال نحو عمل النســـاء… إن النساء 
الالئـــي طرقن هذا القطـــاع وثقن بإمكانياتهن 

ولم يكترثن للعوامل االجتماعية“.

لم يعد العمل في مجال الســــــياقة ضمن طلبات النقــــــل التي تعتمد على التطبيقات الذكية 
حكرا على الرجال في األردن، بل اقتحمته العشــــــرات من الفتيات ممن وجدن فيه مالذا 
خاليا من تعقيدات البحث عن وظيفة تغنيهن عن االعتماد على أسرهن في تأمني حياتهن، 
وبالرغــــــم من اخلوف من نظــــــرة املجتمع إليهن كعامالت في هــــــذا املجال إال أن بعضهن 
حققــــــن جناحا جعل الكثيرين يحترمون رغبتهن في كســــــب رزقهن كمعيالت ألنفســــــهن 

وألسرهن أحيانا.

[ الثقة في النفس تدفع النساء إلى دخول مجال كان حكرا على الرجال  [ نجاح السائقات قطع الطريق أمام نظرة المجتمع الدونية
أردنيات يقتحمن ميدان العمل كسائقات عبر التطبيقات الذكية

نظرة طموحة لمستقبل أفضل

ال داعي للقلق كثيرا
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البرملان البريطاني يصوت على إدراج كراهية النساء ضمن الجرائم

املشاحنات بني األشقاء تطور مداركهم العقلية والعاطفية

دخول المرأة في مجاالت اقتصادية 
جديدة ســـيقود إلـــى تعديل تراجع 
مســـاهمة المـــرأة في ســـوق العمل 

خالل العامين الماضيين

 ◄

موضة

التريكـــو  التنـــورة  متثـــل   – برلــني   {
املضلعـــة جنمة املوضة في خريف 2018؛ 
حيث متنـــح هذه التنورة املـــرأة إطاللة 
دافئة ووثيرة من ناحيـــة ومظهرا أنيقا 

وجذابا من ناحية أخرى.
وأوضحـــت خبيرة املوضـــة األملانية 
إنيـــس مايـــروزه أن التنـــورة التريكـــو 
املضلعـــة تزهـــو هذا املوســـم 
باللـــون األحمر أو الكونياك 
باأللوان  تكتسي  أو 
كالبيـــج  الطبيعيـــة 
والزيتونـــي، باإلضافـــة 
األســـود  اللـــون  إلـــى 

الكالسيكي. 
بعض  تتألق  كما 
املوديالت بلونني أو 

بالتقليمات.
التنورة  وتطـــل 
التريكـــو املضلعة 
متوســـطة  بالقّصة 
الطـــول (ميـــدي) 
الرائجة بقوة هذا 
بينمـــا  املوســـم، 
بعض  تخطـــف 
املوديـــالت 
إليها  األنظـــار 
مـــن خـــالل 
غيـــر  القّصـــة 
ثلـــة  ملتما ا
ف  للطـــر

السفلي.
ء  وإلخفـــا
طـــق  ملنا ا
البطن  فـــي  املعيبـــة 
واألرداف تنصـــح 
مايـــروزه باختيـــار 
موديـــل ميتاز بوســـط عال 
بعـــض  واســـعة  وقّصـــة 
تنسيقها  ويكون  الشـــيء 
مـــع حذاء مناســـب يحبذ 
إلضفاء  رياضيا  يكون  أن 
املزيد من األناقة واجلمال.

املوضة  خبيرة  وتنصح 
الراغبـــات فـــي إخفاء أجســـامهن 

بارتداء التنورات املضلعة.

التنورة املضلعة نجمة 
خريف ٢٠١٨ مشـــروع قانون التلصص من شأنه 

المســـاعدة فـــي التأكـــد مـــن تمتع 
الجميع بحرية الســـير فـــي بريطانيا 

بدون الخوف من التحرش

 ◄

مجهول قام بتعطيل
ت إليها.

غتون بوســـت“، منذ
0، أكثر من 260 مليون 
 المحررين نشـــرها، 
 خوارزميـــة تتعقب 

م.

معة وارويك 
 أن أولئـــك 

ــة للخالفات مع 
ة مرات في األسبوع 
رضة بمعـــدل ثالثة 
ضطراب ذهاني، مثل 

ئي القطب.
دانتشـــيف،  ـــالفا 
ة بجامعة وارويك 
ل والمدرســـة، فإن 
صبـــح أعلى أربع 
تعرضون لحوادث 

بين  لمشـــاحنات 
دوما ذلـــك أنهما 
علـــى اضطرابات 

أو الغيـــرة التي من 
عند  قتهـــم ببعضهم
بمحيطهم األســـري 

ـة الحديثة تكشـــف 
ستمرة لفترات طويلة 
ن األشـــقاء يمكن أن 
طفل فهما يساهمان 
ومؤهالته العاطفية 

املضلعـــة تزهـــو هذا ا
باللـــون األحمر أو ال
ب تكتسي  أو 
ك الطبيعيـــة 
والزيتونـــي، باإل
ا اللـــون  إإلـــى 

الكالسيكي. 
تتألق كما 
املوديالت بلو

بالتقليمات.
وتطـــل 
التريكـــو ا
متو بالقّصة 
الطـــول (م
الرائجة بق
املوســـم،
تخطـــف
املود
األنظـــا
مـــن
القّصـــة
ملت ا
لل
السف
وإل
مل ا
فـــي املعيبـــة 
واألرداف ت
مايـــروزه با
موديـــل ميتاز بوسـ
واســـعة وقّصـــة 
ت ويكون  الشـــيء 
مـــع حذاء مناســـب
رياضيا يكون  أن 
املزيد من األناقة وا
خبيرة وتنصح 
الراغبـــات فـــي إخفاء أجس
ببارتداء التنورات املضلعة.



{لدينـــا أفضل الالعبيـــن الذين حققوا لقـــب دوري الخليـــج العربي للرديف، ونجحـــوا في تأكيد 

جدارتهم بااللتحاق بالفريق األول وتألقوا بشدة في معسكر اإلعداد}.

يفان يوفانوفيتش
املدير الفني للنصر اإلماراتي

{لألسف ارتكبنا بعض األخطاء ساهمت في فوز الوداد، حيث استفدنا من هذه المباراة، وعلينا 

أن نســـتخلص الدروس ونبحث عن تصحيح األخطاء}.

فوزي جمال
مدرب الكوكب املراكشي املغربي رياضة
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} بغــداد - أوضــــح املديــــر الفنــــي اجلديــــد 
للمنتخب العراقي ستريشــــكو كاتانيتش، أنه 
ال يعــــد اجلماهيــــر العراقية بتحقيــــق نتائج 
كبيرة في بطولة آســــيا املقبلــــة، لكون الوقت 
املتبقــــي ”غير كاف إلعداد قــــوي“، معتبرا أن 
املنافســــات القاريــــة ســــتكون محطة حتضير 

جيدة لتصفيات كأس العالم 2022.
ووقع االحتاد العراقي لكرة القدم بشــــكل 
رســــمي عقدا مع املــــدرب كاتانيتش ملدة ثالث 
ســــنوات كمدير فني للمنتخــــب األول. وخالل 
مؤمتــــر صحافــــي قــــال املــــدرب إنــــه يشــــعر 
بالســــعادة لتواجــــده في العــــراق على خالف 
املخــــاوف التــــي يتخيلهــــا أي شــــخص قبل 

الوصول إلى هذه البالد.
وأشــــار إلى أن ابنه أوسكار سيتواجد مع 
الطاقم التدريبي ملنتخب العراق بصفة مدرب 
لياقة بدنية، الفتا إلــــى أنها املرة األولى التي 
يعمــــل فيها جنله في هذا املجال. وأكد املدرب 
اجلديد أنه شــــاهد فيديوهــــات كثيرة ملنتخب 

العــــراق في مباريات ســــابقة، حيث شــــخص 
أهم النقاط الســــلبية وسيعمل على معاجلتها 

بشكل تدريجي.
وأضــــاف أن املنتخب ســــيغادر إلى أربيل 
وســــيواصل تدريباتــــه هناك إلــــى حني قدوم 
موعــــد التوجه إلــــى الكويت خلــــوض اللقاء 
التجريبــــي. وحضــــر كاتانيتش مبفــــرده إلى 

املؤمتر الصحافي دون طاقمه الفني.
وأعلــــن االحتــــاد العراقي لكــــرة القدم عن 
قائمة املنتخب األول التي ســــتخوض املباراة 
الودية أمام الكويت يوم 10 سبتمبر اجلاري. 
وضمــــت القائمــــة 23 العبــــا وهــــم محمد 
كاصــــد، محمــــد حميــــد، جــــالل حســــن، علي 
عدنان، حسام كاظم، أحمد إبراهيم، علي فائز، 
مصطفى ناظم، ريبني ســــوالقا، عالء مهاوي، 
مصطفى محمد، همام طارق، سعد عبداألمير، 
أمجد عطوان، مهدي كامل، ياسر قاسم، أحمد 
ياسني، بشار رسن، بروا نوري، أمين حسني، 

مهند علي، مازن فياض وحسني علي.

} القاهــرة - يتوق املصري محمد صالح إلى 
تكذيب كل التكهنات بشـــأن جائزة أفضل العب 
في العالم التي ســـتمنح مع نهاية هذا الشهر، 
وهو حلم مشروع ألي العب خصوصا من طينة 

الفرعون املصري.
وشـــهد عام 2018 تطورا كبيرا في مســـيرة 
محمـــد صالح جنـــم ليفربول الـــذي توهج في 
إنكلتـــرا وكان جنمها األول. واســـتهل صالح 
العام اجلاري بتنصيبه ملكا للقارة الســـمراء، 
حيث حصد جائزة أفضل العب في قارة أفريقيا 
مـــن االحتاد األفريقـــي لكرة القـــدم ”كاف“، ثم 
انطلق الفرعون املصري بسرعة الصاروخ في 

البرمييرليغ ودوري أبطال أوروبا.
إلـــى نهائي دوري  وقـــاد صالح ”الليفـــر“ 
أبطـــال أوروبـــا، وكســـر العديـــد مـــن األرقام 
وبتاريـــخ  اإلنكليـــزي  بالـــدوري  القياســـية 
ليفربـــول، وحصـــد جائـــزة احلـــذاء الذهبي 
كأفضـــل هداف للبرمييرليـــغ برصيد 32 هدفا، 
وخســـر اجلائـــزة األكبـــر (احلـــذاء الذهبـــي 
األوروبـــي) التي انتزعها ليونيل ميســـي جنم 

برشلونة بفارق هدفني فقط.
وهز النجم املصري شباك منافسي الريدز 
بـ44 هدفـــا في كل البطوالت، كما حصد جائزة 
أفضل العب في الـــدوري اإلنكليزي من رابطة 
النقاد ورابطة األندية احملترفة وكذلك اجلائزة 

الصادرة عن جماهير والعبي ليفربول.
لكـــن في مايو املاضي عاش صالح حلظات 
قاسية في العاصمة األوكرانية كييف، بإصابته 
فـــي الدقائق األولـــى من نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا بعد التحام مع سيرجيو راموس، الذي 
رفع الكأس في نهاية اللقاء، وذلك للمرة الثالثة 
علـــى التوالي ورقم 13 في تاريـــخ ريال مدريد 

اإلسباني.
وأثـــرت هـــذه اإلصابـــة على قـــوة محمد 

حيث غاب عن صالح فـــي كأس العالم، 
عنة املواجهة األولى واألهم  ا للفر
أوروغـــواي،  أمـــام 
هدفني  ليســـجل  وعاد 
فـــي مرمـــى روســـيا 
والســـعودية، ولكـــن 
بعـــد  جـــدوى  بـــال 
املنتخـــب  خـــروج 
املصري من الدور 
بعـــروض  األول 
وثـــالث  مخيبـــة 

هزائم.
املاضي  األســـبوع  وفـــي 

توجه صـــالح إلـــى موناكو وســـط 
أزمته املشـــتعلة مع مسؤولي احتاد 
الكـــرة املصـــري حـــول مطالبتـــه 
بتوفير ســـبل الراحـــة، وهو يأمل 
في انتزاع جائزة أفضل العب في 
أوروبا، التي ترشـــح لها مع لوكا 
رونالدو  وكريستيانو  مودريتش، 
مهاجـــم يوفنتوس احلالي، والذي 
غاب عـــن احلفـــل. ووســـط ترقب 

وحلم وأمل مـــن النجم املصـــري، فاقت عيناه 
على صعـــود مودريتش لتســـلم جائزة أفضل 
العب في أوروبا لعام 2018، واحتالل الفرعون 

املركز الثالث خلف صاحب اجلائزة ورنالدو.
وفي 24 ســـبتمبر املقبل، ســـينتظر صالح 
منافســـيه رونالـــدو ومودريتـــش مجـــددا في 
العاصمـــة اإلنكليزيـــة لنـــدن، ملعرفـــة الفائـــز 
بجائـــزة ”ذا بيســـت“ (األفضل) التـــي يقدمها 
ألفضل العب  االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
في العالم، فهـــل يتحقق احللم ويالمس النجم 

املصري املجد هذه املرة.
وشـــهدت كرة القـــدم منذ انطـــالق األلفية 
اجلديـــدة حالـــة من اجلـــدل الكروي الواســـع 
حول معايير االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

لتنصيب الالعب األفضل في العالم.
وصعـــد العديـــد من النجوم إلـــى منصات 
التتويـــج مع أنديتهـــم أو منتخبـــات بالدهم، 
لكن رغم ذلك فـــإن جائزة األفضل في العالم لم 

تعترف بهم.
وفـــي عـــام 2010، كانـــت الضجـــة األكبـــر 
بحصـــول ليونيـــل ميســـي على ”كـــرة الفيفا 
الذهبيـــة“، خالل دمج جائزتـــي الفيفا والكرة 
الذهبيـــة، متفوقا علـــى زميليه في برشـــلونة 
تشـــافي هيرنانديز وأندرياس إنييســـتا، رغم 
تتويجهما بكأس العالم مع إســـبانيا ألول مرة 

في تاريخها.
وأدارت القائمـــة الثالثيـــة أيضـــا ظهرها 
للهولندي ويســـلي شنايدر، وصيف املونديال، 
وصاحب الدور البـــارز في تتويج إنتر ميالن، 
بلقـــب دوري األبطال والثالثيـــة التاريخية في 
2010. وفي 2012، أثار تتويج ميســـي باجلائزة 
مجـــددا للعام الرابع علـــى التوالي اجلدل مرة 
أخرى حيث حـــل خلفه رونالدو ثم إنييســـتا، 
الذي قاد إسبانيا لالحتفاظ بلقب اليورو.
كمـــا خلـــت قائمـــة املرشـــحني 
العبـــي  مـــن  حينهـــا  النهائيـــة 
بـــدوري  الفائزيـــن  تشيلســـي 

األبطال.
ورغم تتويج أملانيا بكأس 
حـــارس  أن  إال   2014 العالـــم 
حـــل  نويـــر  مانويـــل  مرماهـــا 
ثالثا في الســـباق خلف ميســـي 
ورونالـــدو الذي قاد ريـــال مدريد 
للقـــب دوري األبطـــال، ليحتفظ 
باجلائزة التي حققها في العام 
الســـابق أيضـــا على حســـاب 
فرانـــك ريبيري املتـــوج حينئذ 
رابطـــة  بـــكأس   (2013 (ســـنة 

األبطال مع بايرن ميونيخ.
وفـــي هـــذا العام لـــم تنصف 
فرنســـا  جنـــوم  أيضـــا  اجلائـــزة 
الفائزين بكأس العالـــم 2018، حيث 
غابت أســـماؤهم عن القائمة الثالثية 
التي تواجد بها كريستيانو رونالدو 
ولـــوكا مودريتش والنجم املصري 

محمد صالح.

} زيوريخ (سويرسا) - سحبت قرعة النسخة 
اخلامســـة عشـــرة مـــن كأس العالـــم لألندية 
الثالثاء فـــي مقر االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
بزيوريخ، والتي تســـتضيفها مدينتا أبوظبي 
والعـــني اإلماراتيتـــان بـــني 12 و22 ديســـمبر 
وجتمع أبطال القـــارات إضافة إلى بطل البلد 

املضيف.
وأجريـــت القرعـــة بهـــدف حتديد مســـار 
الدور ربـــع النهائي مبا أن هوية فريقي الدور 
الفاصـــل معروفـــة ســـابقا وهمـــا العني بطل 
اإلمارات وتيـــم ويلينغتـــون النيوزيلندي في 
حني أن بطلي دوري أبطال أوروبا ومســـابقة 
كوبـــا ليبرتادوريس ألندية أميـــركا اجلنوبية 
يســـتهالن مشـــوارهما كالعـــادة مـــن نصف 

النهائي.
وبحسب القرعة سيتأهل الفائز من مباراة 
امللحـــق الفاصل بني العني وتيـــم ويلينغتون 
واملقررة في 12 ديســـمبر فـــي العني، ملواجهة 
بطـــل دوري أبطـــال أفريقيـــا الذي لـــم تعرف 

هويته حتى اآلن.
وهذا األمر يعنـــي أن املواجهة الثانية في 
ربع النهائي ســـتجمع غواداالخارا املكسيكي 
بطل دوري أبطـــال الكونـــكاكاف ببطل دوري 
أبطال آســـيا الذي لم يعرف حتى اآلن، على أن 
يلتقي الفائز منهما ريال مدريد اإلسباني بطل 
أوروبا للمواســـم الثالثة املاضيـــة ومونديال 
األنديـــة لعامـــي 2016 (على حســـاب املضيف 
كاشـــيما إنتلرز الياباني) و2017 (على حساب 

غرمييو البرازيلي بطل ليبرتادوريس).
وبالتالـــي ســـتجمع املواجهـــة الثانية في 
نصف النهائي بطل أميـــركا اجلنوبية بالفائز 
من مباراة بطل آســـيا مـــن جهة والعني أو تيم 
ويلينغتـــون من جهة أخـــرى. وتقـــام املباراة 
النهائيـــة في 22 ديســـمبر فـــي أبوظبي علما 
وأن اإلمارات تســـتضيف هـــذه البطولة للمرة 
الرابعـــة بعد 2009 (فاز برشـــلونة اإلســـباني) 
و2010 (فـــاز إنتر ميالن اإليطالي) و2017 (ريال 
مدريد). وكانت اللجنـــة املنظمة احمللية لكأس 
العالم لألندية اإلمارات 2018 قد أطلقت مسابقة 
تنشيطية تستقطب عشاق كرة القدم الكتشاف 
أبرز املواهب الكروية على مســـتوى اإلمارات. 
وبدأت حملة املســـابقة اعتبـــارا من 18 يونيو 
مبدينـــة العني،  املاضي فـــي ”البـــوادي مول“ 

وستجوب جتربة كأس العالم لألندية اإلمارات 
2018 فـــي مختلف مـــدن إمـــارات الدولة لدعم 
محبي كرة القـــدم بفرصة فريدة الســـتعراض 

مهاراتهم ضمن ما يصل إلى 8 حتديات.
كمـــا أعلنت اللجنة ســـابقا عن طرح تذاكر 
مباريات البطولة لكافة محبي كرة القدم حول 
العالـــم. ودعت اجلماهير إلى املبادرة بشـــراء 
التذاكر بأسعار تبدأ من 25 درهما وهي متاحة 

عبر املوقع الرسمي لالحتاد الدولي.

مواجهات نارية

على اجلانب اآلخر أسفرت قرعة دور الـ16 
لكأس رئيس اإلمـــارات عن مواجهة نارية بني 
الوصل والعني في مســـتهل هذا الدور. وأقيم 
حفل قرعة البطولة االثنـــني بجامعة اإلمارات 
في مدينة العني، حتت رعاية الشـــيخ هزاع بن 
زايد آل نهيـــان نائب رئيس املجلس التنفيذي 
إلمـــارة أبوظبـــي، الرئيـــس الفخـــري الحتاد 

اإلمارات لكرة القدم.
وقـــال الكرواتـــي زوران ماميتـــش، املدير 
الفني للعني، إن فريقه مقبل على مواجهة قوية 
جدا أمام مستضيفه الشارقة في بداية مشوار 

كأس اخلليج العربي اإلماراتي.
وأوضـــح املدرب خـــالل مؤمتـــر صحافي 
”مهمتنـــا لن تكون ســـهلة، ألننـــا نواجه فريقا 
جيـــدا في ظل غيـــاب 11 العبا دوليـــا بيد أننا 

سنقاتل بالفريق الرديف لتقدمي أفضل أداء“.
وتعليقا على إلزام الفرق املشـــاركة بالدفع 
بثالثـــة العبـــني أساســـيني من فئة الشـــباب، 
اتســـاقا مع رســـائله التي ظل يوجهها خالل 
املوســـم املاضي، قال ماميتش ”أعتقد أن منح 
فرصة املشـــاركة لالعبني الشباب من األهداف 

الرئيسية لألندية في هذه املسابقة“.
وتابع ”هـــذا البنـــد جيد غيـــر أنني كنت 
أفضل رفع عدد املشـــاركني من فئة الشباب في 
التشـــكيلة األساسية خلمســـة أو ستة العبني 

بدال من ثالثة“.
واســـتطرد املـــدرب الكرواتـــي ”كما ذكرت 
لكم مـــن الصعب جدا تعويض 11 العبا دوليا، 
بيـــد أننا منتلـــك العبني جيدين فـــي الرديف، 

وسنعمل على التعويض بأفضل العناصر“.
وقلـــل عبدالعزيز العنبري مدرب الشـــارقة 

من تأثير الغيابات علـــى فريقه ونظيره العني 
خالل مباراتهما املقـــررة األربعاء ضمن كأس 
اخلليج العربي. وقال العنبري ”املباراة تعتبر 
فرصـــة للدفع بالعناصر الشـــابة والبدالء، مع 
مراعـــاة النظـــام اجلديد للبطولـــة، الذي يلزم 
األندية مبشـــاركة عـــدد من الالعبـــني، مواليد 
1998 و1997.. أتوقـــع أن يكـــون ذلـــك محفـــزا 

للمدربني، ملنح الفرصة للشباب“.

غيابات مؤثرة

حتدث العنبري عـــن الغيابات في صفوف 
فريقه، موضحا أن الشارقة يفتقد جهود سيف 
راشـــد واحلســـن صالح امللتحقـــني بصفوف 
املنتخب اإلماراتي األول إلى جانب شوكوروف 
وريـــان منديـــز اللذيـــن ســـيلعبان أيضـــا مع 
منتخبـــي بلديهما إضافة إلـــى ثالثي األوملبي 

عبدالله غامن وحمد جاسم وماجد سرور.
ورفض العنبري الرأي القائل بأن الغيابات 
في صفوف العني تســـهل املهمة على الشارقة. 
وقـــال ”العـــني يظـــل قويـــا فـــي كل األحوال 
وميتلـــك دكة بدالء على مســـتوى مميز، وقادر 
على تعويض النقص، وبالنســـبة إلينا أيضا 
ســـاعدتنا دكة البـــدالء اجليدة فـــي تعويض 

الغيابات، وحقق الفريق نصرا مهما“.
وتوقع أن تكون املواجهـــة قوية مع العني 
رغم الغيابات، مشيرا إلى نظام البطولة الذي 
يسمح بتأهل 4 فرق من كل مجموعة، وطموح 

اجلميع للبحث عن إحدى البطاقات األربع.
أمـــا قرعـــة الـــدور التمهيـــدي للبطولـــة 
نفســـها، فشهدت تقســـيم الفرق املشاركة على 
مجموعتـــني، وضمت املجموعـــة األولى أندية 
مســـافي والعربـــي واحلمرية ودبـــا احلصن 
وخورفكان، فيما ضمت املجموعة الثانية أندية 

الذيد والعروبة ومصفوت وحتا والتعاون.
وتقتصر املشاركة في الدور التمهيدي على 
أندية الدرجة األولى ويتأهل أول املجموعتني، 
بعـــد مباريات تقام بنظام دوري من دور واحد 
إلى دور الـ16 لكأس رئيس اإلمارات لكرة القدم 
للعـــب مع أندية دوري احملترفـــني الـ14 بنظام 

خروج املغلوب.

صراع العين مفتوح على أكثر من واجهة 

يجد فريق العني اإلماراتي نفسه أمام حتد كبير مع بداية املوسم اجلديد، خصوصا بعد 
ســــــحب قرعتي كأس العالم لألندية وكأس رئيس اإلمارات، حيث ســــــيكون الفريق مجبرا 
ــــــه املعهودة في حتقيق  ــــــر من واجهة أمال في احلفاظ على صورت ــــــى الصراع على أكث عل

األلقاب.

جبهات مفتوحة

[ {الزعيم} اإلماراتي مشغول بمواجهة الوصل وعينه على مونديال األندية

مدرب العراق الجديد يعد باإلعداد القوي

هل يقلب صالح معادلة السقوط 

أمام مودريتش ورونالدو

◄ أعلن احتاد الباراغواي لكرة القدم 
عن تعيني الكولومبي خوان كارلوس 

أوسوريو الذي أشرف على تدريب املكسيك 
خالل كأس العالم 2018، مدربا ملنتخبه 
الوطني في مهمة تتركز بشكل أساسي 

على كوبا أميركا 2019 وبلوغ كأس العالم 
2022. وغابت الباراغواي التي بلغت ربع 
نهائي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا 

عن آخر نسختني للبطولة العاملية. وجلأت 
الباراغواي إلى أوسوريو في محاولة 

لتغيير هذا الواقع في املونديال املقبل، 
اعتمادا على جناحه مع املكسيك. 

◄ استبعد األرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي، املدير الفني للمنتخب السعودي، 

محمد البريك من معسكر ”األخضر“ املقام 
حاليا في الرياض استعدادا لكأس آسيا 

2019 بسبب اإلصابة. وأوضح احتاد الكرة 
السعودي عبر موقعه الرسمي أن استبعاد 

البريك جاء بناء على التقرير املقدم من 
اجلهاز الطبي للمنتخب، والذي بّني عدم 

تعافي الالعب من اإلصابة. وتعويضا 
للبريك، استدعى بيتزي سلطان الغنام، ظهير 

أمين النصر، الذي قّدم أداء جيدا مع فريقه 
في املباراة املاضية أمام أحد.

◄ ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة 
الواليات املتحدة، آخر البطوالت األربع 

الكبرى واملقامة على مالعب فالشينغ 
ميدوز في نيويورك، من الدور الرابع 

بخسارتها أمام اإلسبانية كارال سواريز 
نافارو 4-6 و3-6. وعانت شارابوفا، بطلة 

2006 والباحثة عن تتويجها األول في 
الغراند سالم منذ روالن غاروس عام 2014، 

األمّرين أمام سواريز التي احتفلت بعيد 
ميالدها الثالثني بأفضل طريقة ممكنة من 

خالل وصولها إلى ربع نهائي البطولة 
األميركية للمرة الثانية في مسيرتها. 

◄ واصل الالعبون املغاربة سيطرتهم 
على اجلوائز الفردية في هولندا بتتويج 

حكيم زياش جنم أياكس أمستردام 
بجائزة احلذاء الذهبي ألفضل العب في 

املوسم املاضي، والتي مينحها احتاد 
الكرة الهولندي بالشراكة مع صحيفة 

تلغراف. وكانت اجلائزة من نصيب كرمي 
األحمدي خالل املوسم املاضي بعدما قاد 

ناديه فينورد للتتويج باللقب احمللي. 
وأكد زياش بعد تتويجه أنه سعيد 

مبواصلة اللعب مع أياكس بعدما كان 
قريبا من االنتقال إلى روما اإليطالي.

متفرقات
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} سيدين - أعلن االحتاد األسترالي لكرة القدم 
أن أفضل هداف فـــي تاريخ املنتخب تيم كاهيل 
ســـيخوض مباراة إضافية أخيـــرة مع منتخب 
بالده، وســـتكون ودية وداعية ضد لبنان في 20 

نوفمبر املقبل في سيدني.
وســـبق لكاهيـــل البالـــغ 38 عامـــا، أن أعلن 
اعتزالـــه اللعـــب دوليا بعـــد انتهاء مشـــاركته 
الرابعـــة في كأس العالم فـــي 26 يونيو املاضي 
إثر خســـارة منتخب بالده أمام بيرو (0-2) في 
اجلولة الثالثة األخيرة من الدور األول ملونديال 

روسيا.
وشـــارك العمـــالق األســـترالي، والهـــداف 
التاريخـــي للمنتخـــب بتســـجيله 50 هدفـــا في 

107 مباريـــات دولية، للمرة األخيرة مع منتخب 
بالده عندما نزل في الشـــوط الثاني ضد بيرو، 
وكان ميني النفس بتســـجيل هدف في مونديال 
روســـيا لينضم إلى البرازيلي بيليه واألملانيني 
أوفه تسيلر وميروســـالف كلوزه الذين سجلوا 
فـــي أربع بطوالت لكأس العالـــم، لكنه لم يحقق 

مبتغاه.
وأشـــار رئيس االحتـــاد األســـترالي ديفيد 
غالـــوب إلى أنه مبـــا أن كاهيل ســـبق أن أعلن 
اعتزاله الدولي من األراضي الروســـية، فقد كان 
مـــن الضـــروري أن يودع اجلمهور األســـترالي 
مبباراة أخيرة على أرض بالده ألن ”مســـاهمة 
تيـــم في كـــرة القدم وفـــي املنتخب األســـترالي 

خاصة خالل األعوام الـ14 املاضية كانت هائلة“.
وأوضـــح غالوب أنـــه ”عندما اتخذ تيـــم قرارا 
باعتزال اللعب دوليا، بدأنا بســـرعة املناقشات 
الداخليـــة ومعه وفريق إدارته بخصوص كيفية 
تقدمي االحتاد األســـترالي شـــكره لتيم بتوديع 

مناسب على أرض الوطن“.
ومن جهتـــه رأى العب إيفرتـــون اإلنكليزي 
الســـابق الذي يلعب حاليا في الدوري الهندي، 
أنه ”ســـيكون مـــن الرائع جـــدا أن أمثل بالدي 
مـــرة إضافيـــة أخيـــرة، وأتطلع بفـــارغ الصبر 
لشـــكر جميع املشجعني الذين ســـاندوني طيلة 
مســـيرتي“. وبـــدأ كاهيل، املولود في ســـيدني 
ألب من ســـاموا، لعب كرة القـــدم على الصعيد 
الدولي مع منتخب ساموا الغربية دون 20 عاما، 
وانضـــم إلى منتخب أســـتراليا األول عام 2004 

بعد حملة مكثفة مع االحتاد الدولي ”فيفا“.
وأصبح في مونديال أملانيا بعد سنتني أول 
أسترالي يسجل هدفا في نهائيات كأس العالم، 
ثم جنح بالتسجيل في مونديالي جنوب أفريقيا 
2010 والبرازيـــل 2014. كما أصبح في 2007 أول 
أسترالي يســـجل هدفا في كأس آسيا (انضمت 
أستراليا إلى االحتاد اآلسيوي للعبة في 2006)، 
وســـاهم في إحـــراز املنتخب األســـترالي للقب 

اآلسيوي للمرة األولى في تاريخه في 2015.
وأمضـــى كاهيـــل 14 عامـــا مـــع ميلـــوول 
وإيفرتـــون اإلنكليزيني وســـجل معهما أكثر من 
100 هدف، قبل أن ينتقل إلى نيويورك ريد بولز 
األميركي، ولعب أيضا مع شـــنغهاي شـــينهوا 

وهانغجو غرينتاون الصينيني.
وانضم كاهيل إلى فريق ميلوول في بطولة 
الدرجـــة األولى فـــي إنكلترا لفتـــرة قصيرة في 
يناير املاضي بعد أن ترك ملبورن ســـيتي، وذلك 
في ســـعيه خلوض عدد أكبر مـــن املباريات قبل 
كأس العالم، قبل أن يلتحق في األول من الشهر 

احلالي بجامسهودبور الهندي.
وســـتكون املباراة الودية ضـــد لبنان ضمن 
اســـتعدادات أســـتراليا للدفاع عـــن لقبها بطلة 
لكأس آســـيا التي تقـــام نهائياتها في اإلمارات 

بني 5 يناير واألول من فبراير.
ورغم أنها مناســـبة خاصـــة لتوديع كاهيل 
إال أن مـــدرب املنتخـــب غراهام أرنولـــد أكد أنه 
ســـيتعامل معها بـ“جدية كبيـــرة“، مضيفا ”قام 
تيم بالكثير مـــن التضحيات من أجل اللعب مع 
بالده ويســـتحق وداعا أخيرا أمام املشـــجعني 

األستراليني في أستراليا“.

{يمكنك أن ترى أن مســـتوى التدريب في ريال مدريد مرتفع. اآلن أواجه راموس، أفضل مدافع رياضة

في العالم بشكل يومي. المستوى في ريال مدريد أعلى من تشيلسي}.

تيبو كورتوا
احلارس اجلديد لريال مدريد اإلسباني

{نحن كفريق نريد أن ندعم جوندوجان حتى يتمكن من إظهار جودته وإبداعه أكثر. لقد سبق 

أن أظهر ذلك خالل العام الماضي ومعنا أيضا في المنتخب الوطني}.

توماس مولر
جنم بايرن ميونيخ واملنتخب األملاني
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} رومــا – عّبـــر املـــدرب اجلديـــد للمنتخـــب 
اإليطالـــي روبرتـــو مانشـــيني عـــن شـــكواه 
وانتقاده لقلة مشاركة الالعبني اإليطاليني في 

مباريات الفرق، في وقت يتعني عليه إعادة 
بنـــاء املنتخـــب بعد غيابـــه التاريخي عن 

نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وفي ظل مســـعاه للدفـــع بدماء 

تلقـــى  املنتخـــب،  فـــي  شـــابة 
بيليغريني نبأ سيئا مع اضطرار 
العب موناكو الفرنســـي الشاب 
بيتـــرو بيليغري لعدم االنضمام 
إلـــى معســـكر املنتخب بســـبب 

إصابة تعرض لها مع فريقه.
واعتبر مانشـــيني خالل مؤمتر 

صحافي أنـــه ”لم يكن ثمـــة عدد قليل 
إلـــى هذا احلـــد من الالعبـــني اإليطاليني في 

املالعـــب“. وأضاف ”اإليطاليـــون املتواجدون 
علـــى مقاعد االحتياط غالبا ما يكونون أفضل 

من األساســـيني فـــي بعض األنديـــة. يجب أن 
يلعبوا ال سيما الشباب منهم“.

ووجه مانشيني، الذي عني مدربا للمنتخب 
فـــي مايو 2018 خلفـــا جلانبييرو فنتورا 
الـــذي أقيل فـــي أواخر العـــام 2017 بعد 
الفشـــل في بلوغ نهائيـــات املونديال 
للمرة األولى منذ 60 عاما، الدعوة 
إلى 31 العبا بينهم خمسة جدد 
والعديد من الشباب للمباراتني 
ضد بولندا اجلمعة والبرتغال 
املســـابقة  ضمـــن  االثنـــني 
اجلديدة لالحتاد القاري، وهي 

دوري األمم األوروبية.
ومـــن بـــني الشـــباب الذيـــن 
استدعاهم مانشـــيني العب موناكو 
بيليغـــري والعـــب وســـط رومـــا نيكولـــو 
تســـانيولو الذي لم يشـــارك في أي مباراة في 

دوري الدرجة األولى مع فريق العاصمة.

} لندن – أكد الصربي نيمانيا ماتيتش العب 
مانشســـتر يونايتد أن مديـــره الفني جوزيه 
مورينيـــو مـــا زال أحـــد أفضـــل املدربني في 

العالم.
وأضـــاف ماتيتش في تصريحات أبرزتها 
شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ العامليـــة ”قبل 
املبـــاراة أمـــام بيرنلـــي كان واثقا جـــدا، لقد 

حتضر للمباراة بطريقة جيدة جدا“.
وتابع ”كنا نعرف أنهم ميكن أن يســـببوا 
لنا مشـــكالت في الكرات الطويلة ولهذا لعب 
مـــروان فياليني بالقـــرب من الدفـــاع. أعتقد 
أن األداء فـــي هذه املباراة أثبـــت أننا مازلنا 

قادرين على املنافسة للحصول على اللقب“.
وعـــن املؤمترات الصحافية املثيرة للجدل 
التـــي أجراهـــا مورينيو في األيـــام األخيرة، 
أردف قائـــال ”بالطبـــع إنـــه يعرف مـــا يفعله 
خالل املؤمتـــرات الصحافية. هـــذا أمر جيد 
لنا أيضا“. وأشاد الالعب السابق لتشيلسي 
مبورينيـــو، مختتمـــا بقوله ”إنـــه واحد من 

أفضل املدربني فـــي العالم، أنت تعرف ما فاز 
به خالل مسيرته، هذا يظهر لنا كل شيء“.

وأبدى جوزيـــه مورينيو ســـخرية كبيرة 
مـــن الشـــائعات التـــي راجت مؤخـــرا حول 
إقالته عقـــب االنطالقة الســـيئة للمانيو هذا 
املوســـم في الدوري اإلنكليـــزي املمتاز. وقال 
في تصريحـــات لصحيفتـــي ”الجازيتا ديلو 
اإليطاليتـــني  ريبوبليـــكا“  و“ال  ســـبورت“، 
”يقولـــون إن منصبـــي فـــي خطـــر، ولكني ال 

أعتقد ذلك“.
وأضاف املدرب البرتغالـــي ”إن أقالوني، 
أتعرف حجم املبلغ الذي سيتعني عليهم دفعه 
لي؟“. وبســـؤاله عن كونه اســـتأجر الطائرة 
التـــي هاجمت إد وودوارد، الرئيس التنفيذي 
لليونايتد قبل مواجهة بيرنلي، علق ضاحكا 
”ال.. ولكن كنت أســـتطيع فعـــل ذلك“. وحملت 
طائرة اســـتأجرها بعض جماهير الشياطني 
وودوارد  ”إد  عليـــا  كتـــب  الفتـــة  احلمـــر، 

متخصص في الفشل“.

مانشيني ينتقد سياسة تشريك 

الالعبين اإليطاليين

ماتيتش يدافع عن مورينيو

31
العبا بينهم خمسة 

جدد وجه لهم 

مانشيني الدعوة 

للمشاركة ضد بولندا 

والبرتغال

} برلني - تبدأ أملانيا في إعادة بناء ســـمعتها 
احملطمـــة اخلميـــس فـــي املبـــاراة االفتتاحية 
للنســـخة األولى مـــن دوري األمم لكـــرة القدم، 
لكن رحلتها الطويلة صوب التعافي ســـتنطلق 
بأصعب مواجهة على اإلطالق أمام فرنسا بطلة 

كأس العالم.
ويهدف دوري األمم الذي استحدثه االحتاد 
األوروبـــي لكـــرة القـــدم إلـــى زيـــادة االهتمام 
باملباريـــات الدوليـــة التـــي تقام فـــي اخلريف 
والربيـــع، والتي تنظر إليها األندية واجلماهير 

باعتبارها عقبة أمام املوسم احمللي.
وســـيقام دوري األمم كل عامـــني مبشـــاركة 
كل املنتخبـــات الوطنية األوروبيـــة، التي يبلغ 
عددها 55 مقســـمة على أربع درجات، تتكون كل 
واحدة من أربع مجموعات وتقام مبارياتها بني 

سبتمبر ونوفمبر.
وهنـــاك صعـــود وهبـــوط بـــني كل دوري، 
بينما تنتهي الدرجة األولى، التي تضم فرنســـا 
وأملانيا، ببطولة مصغرة من أربعة فرق تقام في 
يونيو من العام القادم لتحديد بطل دوري األمم.

وقوبلـــت البطولة بالكثير من الشـــكوك في 
البداية بســـبب نظامها الذي يبدو معقدا، لكنها 
تلقت اســـتقباال حارا من املدربني عندما سحبت 
القرعة في يناير وســـتحصل الفرق على جوائز 

مالية مع تقدمها في املسابقة.
وخرج املنتخب األملاني بطل العالم في 2014 
من دور املجموعات في كأس العالم في روسيا، 
وهي أكثر مرحلة مبكرة يودع فيها بطولة كبرى 

في 80 عاما.

وقرر املدرب يواكيم لوف البقاء في منصبه 
وتعهد بتغيير شكل الفريق بنجاح وإعادته إلى 
طريق االنتصارات وسيمثل دوري األمم البداية 

اجلديدة.
واختـــار لوف ثالثة العبني جدد واســـتبعد 
العبي الوســـط ســـامي خضيرة وسيباســـتيان 
رودي، ضمـــن آخريـــن. لكنـــه لم يكـــن ليختار 
منافســـا أصعـــب مـــن فرنســـا املفعمـــة بالثقة 
بعـــد فوزهـــا بكأس العالـــم للمـــرة الثانية بعد 

انتصارهـــا في 1998. وفي وجـــود مجموعة من 
الالعبني األكثر موهبة في العالم، ومن ضمنهم 
بول بوغبا وأنطـــوان غريزمان وكيليان مبابي، 
ســـتكون هذه أول مباراة لفرنسا منذ تتويجها 
بكأس العالم في موســـكو يـــوم 14 يوليو عقب 

فوزها 4-2 على كرواتيا.

مزاعم خاطئة 

نفى مـــدرب املنتخب األملانـــي يواكيم لوف 
مزاعـــم الالعـــب التركي األصل مســـعود أوزيل 
في ”الناسيونال مانشافت“  بوجود ”عنصرية“ 
واالحتاد احمللي للعبة، والتي قال العب أرسنال 
اإلنكليـــزي إنها كانـــت الدافـــع العتزاله اللعب 

دوليا الشهر املاضي.
وأوضـــح ”منذ أن بدأت العمـــل مع االحتاد 
األملاني لكرة القدم (عام 2004 كمدرب مساعد ثم 
كمـــدرب منذ 2006)، لم يكن هناك أبدا أي شـــكل 
من أشـــكال العنصرية في املنتخب، والالعبون 

كانوا دائما ملتزمني بقيمنا“.
وأقـــر لوف بأنه لم يتواصـــل مع أوزيل منذ 
قـــرار االعتزال، كاشـــفا ”اتصل بي مستشـــاره 
وأعلـــن اعتزاله اللعـــب مع املنتخـــب الوطني. 
الالعب نفســـه لم يتصل بي. عادة، الالعبون هم 

من يفعلون ذلك عند اتخاذهم قرار االعتزال“.
وفي حتليـــل طويل للخيبة التـــي اختبرها 
املنتخب في املونديال الروســـي، أقر لوف أيضا 
بأن هذا اجلدل حـــول العبني من أصل تركي قد 
مت ”التقليل من شأنه“، مؤكدا ”هذه القصة أثرت 

على قوتنا وعلى أعصابنا“.
وأثارت املســـألة جدال واســـعا في أملانيا لم 
يقتصر على الرياضيني، بل دخل على خطه عدد 
من السياســـيني، ال ســـيما وأن صورة الالعبني 
مـــع أردوغان أتت فـــي ظل توتر فـــي العالقات 

الدبلوماسية بني أنقرة وبرلني.
وأعلـــن أوزيـــل فـــي 22 يوليـــو أنـــه ”بقلب 
مفعم باألســـى، وبعد الكثير من التفكير بسبب 
األحداث األخيرة، لن أعود أللعب على املستوى 
الدولي ما دمت أشـــعر بهـــذه العنصرية وعدم 
االحترام جتاهي“، معتبرا أن النظرة إليه كانت 
”أنا أملانـــي عندما نفـــوز، لكني مهاجـــر عندما 

نخسر“.
ورغم إعراب العب وســـط فريق يوفنتوس 
اإليطالي املخضرم ســـامي خضيرة عن رغبته 
مبواصلة املشـــوار مع املنتخـــب الوطني رغم 

خيبـــة مونديـــال 2018، إال أن يواكيـــم لـــوف 
استبعده من التشـــكيلة األولى ملرحلة ما بعد 
روســـيا 2018، في مقابل استدعاء ثالثة وجوه 

جديدة.
وتضمنت تشكيلة الـ23 العبا الشبان تيلو 
كيهرر (ابن الـ21 عاما املنتقل هذا الصيف إلى 
باريس سان جرمان الفرنسي) وكاي هافرتس 
(19 عاما – باير ليفركوزن) ونيكو شولتس (25 

هوفنهامي). عاما – 
وبقي ضمن التشـــكيلة الالعبـــون الركائز 
الذيـــن قادوا أملانيـــا إلى لقـــب مونديال 2014 
وذلك رغم تواضع مستواهم في روسيا 2018، 
وعلى رأسهم توماس مولر وزمالؤه في بايرن 
ميونيـــخ ماتـــس هوميلس وجيـــروم بواتينغ 
واحلارس مانويل نوير، إضافة إلى العب ريال 

مدريد اإلسباني طوني كروس.

كنت متعجرفا بعض الشيء

عاد إلى التشكيلة جناح مانشستر سيتي 
اإلنكليزي لوروا سانيه الذي شكل استبعاده 
عن مونديـــال روســـيا 2018 مفاجـــأة كبرى، 

كمـــا ضم لوف زميل ســـانيه في صفوف بطل 
الـــدوري املمتـــاز غوندوغان. وأقـــر لوف بأن 
بقاءه في منصبه رغم الذي حصل في روسيا، 
حيث اكتفـــى أبطال العالم بفـــوز وحيد على 
الســـويد (2-1) مقابل هزميتني أمام املكسيك 
(0-1) وكوريـــا اجلنوبية (0-2)، ال يعني بأنه 
مطمئن لوضعـــه، علما وأن عقـــده مدد حتى 
عـــام 2022 قبل أســـابيع من بدايـــة املونديال 

الروسي.
وقال املـــدرب ”جميعنـــا مراقبون وحتت 
ضغط كبير. أنا مدرك لذلـــك“، مضيفا ”لكني 
مازلـــت مقتنعا مبســـتوانا وقدراتنـــا. فريق 
كأس العالـــم كان جيـــدا جدا لكننـــا لم نقدم 

املستوى املأمول“.
وفـــي حتليله ملا حصل فـــي مونديال هذا 
الصيـــف، أقر لوف ”أني كنت متعجرفا بعض 
الشـــيء“، موضحـــا أنه بعـــد الفـــوز باللقب 
عام 2014 في البرازيـــل ”أصبحنا أكثر فأكثر 
فريـــق االســـتحواذ علـــى الكرة والســـيطرة 
املطلقة. كان ذلك ضروريا ألن خصومنا لعبوا 
أكثـــر وأكثر في اخللف وأصبحوا أكثر خوفا 
مـــن مرتداتنا. على مدى أربعـــة أعوام، فعلنا 

ذلك بشـــكل جيـــد للغايـــة“. وواصـــل ”أردت 
حتســـينه (األســـلوب) أكثر من ذلك، من أجل 
الوصـــول إلى الكمـــال. هنا، كنـــت متعجرفا 

بعض الشيء“. 
وشـــدد علـــى أنـــه ”يجـــب أال نتخلى عن 
رؤيتنا للعب، رؤية هجومية، لكن يجب علينا 
إيجاد توازن. فـــي املونديال، خاطرت كثيرا“ 
برغبـــة لعب كرة سلســـة وجميلـــة منذ الدور 

األول لكن لم يسعفنا احلظ.
وأقـــر ”لقد كان خطأ كبيـــرا، ألنه منذ دور 
املجموعـــات كانـــت املباريات مبثابـــة أدوار 
إقصائية“، مشددا على أنه للمستقبل ”يتعني 
علينـــا أن نكيـــف أســـلوبنا وأن نصبح أكثر 
مرونة وأكثر ليونة حتـــى ال نأخذ القدر ذاته 

من املخاطر“.
وتبـــدأ إيطاليـــا التـــي لـــم تنجـــح حتى 
فـــي التأهل لـــكأس العالم طريقهـــا اخلاص 
نحـــو التعافي مبواجهة بولنـــدا في بولونيا 
اجلمعة، فيما تســـتضيف إنكلترا التي بلغت 
قبـــل نهائـــي كأس العالم إســـبانيا في اليوم 
التالي، بينما تلعب سويســـرا ضد أيســـلندا 

في مواجهة أخرى باملجموعة األولى.

ألمانيا تسعى لترميم سمعتها في مواجهة بطل العالم الجديد

”ال مجال للركون إلى الراحة“ شعار يرفعه مدرب املدرب املنتخب األملاني يواكيم لوف الذي 
حظي بدفعة معنوية رغم السقوط املذل في نهائيات كأس العالم األخيرة في روسيا بتجديد 
الثقــــــة فيه ملواصلة قيادة املانشــــــافت، الذي يدخل مرحلة ترميم الســــــمعة مع أول اختبار 
يواجه فيه بطل العالم اجلديد املنتخب الفرنسي في املباراة االفتتاحية للنسخة األولى من 

دوري األمم لكرة القدم.

صورة أخرى مغايرة تماما

أيقونة الفريق األصفر

[ لوف يبدأ مرحلة التصحيح دون خضيرة  [ العناصر الشابة سالح المدرب األلماني لدخول دوري األمم

يواكيم لوف:

أردت تحسين األسلوب من 

أجل بلوغ الكمال. لكني 

كنت متعجرفا بعض الشيء

كاهيل يختار ودية لبنان لوداع أستراليا نهائيا



األربعاء 2018/09/05 
24السنة 41 العدد 11099

} لنــدن - يتيـــح معرض بينالـــي للتصميم 
الذي انطلق الثالثاء في لندن لزواره خوض 
رحلة باحلواس حول العالم بهدف ”تصحيح 
لدى البريطانيني قبل  عقلية سكان اجلزيرة“ 
أشـــهر قليلة من خروج بالدهـــم من االحتاد 

األوروبي.
وقد اختار القائمون على هذه النســـخة 
الثانيـــة من احلدث عنوان ”حاالت عاطفية“، 
إذ ”نعيـــش فـــي مرحلـــة مضطربـــة للغاية 
عاطفيا ومنقســـمة سياسيا“ وفق ما أوضح 

املدير الفني للحدث كريستوفر تورنر.
موقعا رئيسيا في  ويحتل ”البريكســـت“ 
بينالـــي (كلمة إيطالية األصـــل تعني معرض 
دوري يقـــام كل عامني) لنـــدن للتصميم الذي 
يســـتمر حتى 23 ســـبتمبر احلالـــي في قاعة 
”سومرست هاوس“، قبل الطالق النهائي بني 

بريطانيا واالحتاد األوروبي بحسب تورنر.
وأشـــار املدير الفني إلـــى أن هذا احلدث 
يرمي إلى ”تصحيح عقلية سكان اجلزر هذه“ 
والتأكيـــد على أن ”لنـــدن منفتحة ليس فقط 
على الشركات بل على املجتمع الفتي أيضا“.
ولدى التنقل بني املعروضات املقدمة من 
أربعني بلدا من الصني إلى السعودية مرورا 
بكنـــدا، ميكـــن للزائر استكشـــاف العالم في 

رحلة يشغل خاللها احلواس اخلمس.
وفي اســـتطاعة الزائر أيضا الغوص في 
مشغل للعمال الهنود لدى تصنيعهم الصباغ 
النيلي بفضل عـــرض لصور الفيديو تخوله 
االنضمـــام افتراضيـــا إلـــى صفـــوف هؤالء 
العمـــال، فيما تتردد فـــي اخللفية األصوات 
املتأتيـــة مـــن ورشـــة العمل وتغـــزو رائحة 
أوراق النيلـــة الغرفة. وميكـــن كذلك التعرف 
إلى مسار إنتاج الكشـــمير في منغوليا عبر 
التنقل في منشـــأة تستعيد مسار هذا النوع 
الثمني من األليـــاف واملربني الرّحل لرؤوس 

املاعز وصوال إلى املالبس.

لكن اجلو يختلف متاما على بعد بضعة 
أمتار، إذ تهدر أصـــوات العواصف الرعدية 
وتنبعـــث رائحـــة النباتات في غابـــة التفية 
حيـــث ميكـــن للزائـــر أن يكتب كلمـــة زائلة 
على زجاج مغطـــى بالبخار. هـــذه التجربة 
املستوحاة من املناخ الرطب في ريغا ترمي، 
بحســـب حافظ هذا املوقع آرثر أنالتس، إلى 
”التســـاؤل عن وجـــود الطبيعة فـــي حياتنا 

اليومية وإعادة تقييم أهميتها“.
وتســـتوقف املارة أمام جناح هونغ كونغ 
رائحة البط املشوي، وعند حف ورق جدران 
ملون، تنبعث روائح مختلفة ما يتيح للزوار 

التمتع برحلة في عالـــم من العطور. وميكن 
االستمتاع أيضا مبشـــروع يوناني بعنوان 
”العصيـــان“، وهو موضـــوع متصل مبزاج 
اليونانيني وفق املصمم ناســـيا إنغليسيس. 
وقد اســـتحدث املصمم نفقا بطـــول 17 مترا 
يتماوج ويتحول مع التقدم في املسير بشكل 
يعكـــس التفاعـــالت املختلفة التي يعيشـــها 
الشخص الذي يكســـر القواعد، من الفضول 

إلى اإلحباط مرورا باحلماسة.
وتعرض مجموعة ”فورنسك أركيتكتشر“ 
التي متثل بريطانيا وتضم فنانني ومهندسني 
وصحافيـــني، عملهـــا مـــع منظمة يـــزدا غير 

احلكوميـــة الداعمـــة لإليزيديني في شـــمال 
العراق لتوثيق الفظائـــع املرتكبة من تنظيم 
داعـــش. ويظهر هؤالء فـــي بينالي طريقتهم 
في العمل والتقنيات املستخدمة، مبا في ذلك 
أدوات غير اعتيادية مثل آلة تصوير محمية 
بعبوة بالســـتيكية ومتصلـــة بطائرة ورقية 

اللتقاط صور جوية للمواقع املدمرة.
وقال تورنر ”ال نظن أن التصميم قادر على 
إنقاذ العالم، لكننا نأمل في أن تساعد أحداث 
(مثل بينالي) على نطاق ضيق في الدفع قدما 
بهذه العقلية القائمة على عدم اإلقصاء ودعم 

التبادالت الدولية اإلبداعية والثقافية“.

معرض بينالي اللندني للتصميم يساعد 
زواره البريطانيني حتت شــــــعار ”حاالت 
عاطفية“، على اكتشاف العالم عن طريق 
حواســــــهم لتجاوز مرحلة ما قبل خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.

انعكاس لتفاعالت مختلفة

صباح العرب
معرض لندني يتيح لزواره استكشاف العالم بحواسهم الخمس

} إدنــربة - قام املزارع األســـكتلندي كريس 
غوسبيل بابتكار طريقة مميزة ومثيرة طلبا 
للزواج من حبيبته، مستعينا في ذلك ببقرة.

كتب غوســـبيل البالغ من العمـــر 30 عاما 
عندمـــا أراد طلب يـــد حبيبته إليـــده فريزر 

للزواج على ظهر بقرة ”هل تتزوجينني؟“.
وجثا غوســـبيل علـــى ركبته بانتظار 
اإلجابة بعـــد أن رأت فريزر -وهي عاملة 
مبختبر تبلـــغ من العمـــر 30 عاما- الطلب 

املكتوب على بقرتها املفضلة، وحلســـن احلظ 
أجابت بـ“نعم“.

ووفقـــا لصحيفة إنديبندنـــت البريطانية، 
قال غوســـبيل إنه اختار البقـــرة املفضلة لدى 
فريزر للقيام بهـــذه املهمة، موضحا أن البقرة 
”اجنذبـــت“ إليهـــا منـــذ أن أطعمتهـــا حبيبته 
بيدهـــا. وأضاف ”فريزر تتجول مع األبقار في 
معظم الليالي، لذا قررت كتابة طلب الزواج، ثم 
قلت إنه يجب علينا الذهاب لرؤية األبقار بعد 

عودتها من العمل“. وعندما اقتربا من بقرتها 
املفضلة شعرت فريزر بأن هنالك أمرا مختلفا، 
وقالت ”مـــاذا فعلت؟“. وحاولت اكتشـــاف ما 
يحدث، ورأت طلب الزواج وجثا غوسبيل على 

ركبته لطلب يدها.
ولم يتخذ غوسبيل وفريزر بعد قرارا بشأن 
مكان الزفاف، ولكن غوسبيل قال إنه سيتحقق 
من قوانني احليوانـــات، ملعرفة ما إذا كان من 

املمكن حضور بقرة حبيبته املفضلة للحفل.

} أوتــاوا - أظهرت ربة عائلة من مقاطعة 
بريتيش كولومبيـــا الكندية رباطة جأش 
كبيـــرة بعدما اكتشـــفت أن دبـــا صعد إلى 

سيارتها التي كان فيها أحد أبنائها.
التلفزيونية،  ووفقا حملطة ”ســـي.تي.في“ 
كانت املرأة املقيمة في كوكويتالم في ضاحية 
فانكوفـــر (غرب البـــالد) قد ركنت شـــاحنتها 

الصغيـــرة تاركة الباب مفتوحـــا أمام منزلها 
لإلتيان بشيء من داخل املنزل مع أحد أطفالها 
فيمـــا بقي اآلخر في الســـيارة. وعندما خرجا 
وجـــدا دبا وقد دخل إلى الســـيارة وراح يأكل 

من علبة حبوب فطور.
وسارعت األم إلى تشــــغيل صفارة اإلنذار 
في السيارة فخاف الدب وهرب من دون إحلاق 

األذى بالطفل إال أنه أخذ علبة احلبوب معه.
وقال مسؤول في مجال حماية احليوانات 
”لقـــد كانوا محظوظـــني جـــدا إذ كان ميكن أن 

يكون األمر أسوأ بكثير“.
ولـــم تعثـــر هيئـــة احلفـــاظ علـــى الثروة 
احليوانيـــة على أثر للدب وقد نصبت فخا في 

حديقة منزل العائلة.

} نيودهلــي - هـــرع أفراد الشـــرطة في والية 
أوتار براديش شـــمالي الهند، إلى أحد البنوك 
في منطقة شـــاملي، إثر تلقيهم اتصاال هاتفيا 
يفيـــد بانطالق صافرات اإلنذار هناك بســـبب 

وقوع حادث سرقة.
إال أن أفراد الشرطة اكتشفوا بعد وصولهم 
إلى البنك عدم تعرض أي أموال للسرقة وعدم 
وجـــود أي أثـــر ألقفال مكســـورة، وكان كل ما 
اكتشـــفوه بضعة فئـــران جتري مـــن حولهم، 
بحســـب مـــا ذكرته صحيفـــة ”إنديـــا توداي“ 

الهندية.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤول أمنـــي 
القـــول إن الواقعـــة حدثـــت االثنـــني في أحد 
فـــروع مصـــرف ”إنديـــان بنـــك“، حيـــث أبلغ 
بعض الســـكان احملليني مدير الفرع والشرطة 

بانطالق صافرات اإلنذار.
وبعد وصول الشـــرطة إلى املكان لم يعثر 
أفرادها على أي شـــيء يشـــتبه به، باستثناء 
وجود بعض الفئران التي كانت جتري بالقرب 

من نظام اإلنذار.
وذكرت الشـــرطة أن الفئران اخترقت نظام 
اإلنذار عن طريق اخلطأ، مما أدى إلى تشغيل 

الصافرات.

} كانــربا - ســـّكت أســـتراليا قطعـــة نقديـــة 
مصقولـــة بالذهب ومرصعة مباس زهري نادر 
تبلغ قيمتها 2.48 مليون دوالر أســـترالي بغية 

إشباع نهم األثرياء في جمع القطع الفاخرة.
وســـتطرح هـــذه التحفة التـــي تبلغ زنتها 
كيلوغرامـــني والتي تعّد أغلـــى القطع النقدية 
املصنوعة في أستراليا، في مزاد علني. وتظهر 
عليها نقوش ملركبة شراعية قدمية وهي تبحر 
وحيوانات كنغر وشـــجر الباوباب املنتشر في 

أستراليا الغربية.
وبحســـب ما صّرح ريتشـــارد هيـــز املدير 
العام ملؤسسة النقد في بيرث، استحدثت هذه 
القطعـــة ”لتلبيـــة الطلب شـــديد االرتفاع على 

املقتنيات الفاخرة النادرة“.
وقال هيـــز إن ”القطعـــة املرصعة بأحجار 
زهرية نادرة.. تروي املســـار بني الفقر والغنى 
من خالل اســـتخراج هذه املوارد النفيسة من 

األرض“.
وقد اســـتخرجت إحدى املاســـات الزهرية 
التـــي تزين هـــذه القطعة النقديـــة التي أطلق 
عليها اســـم ”ديســـكوفيري“ من منجم أرغايل 

الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.

مزارع أسكتلندي يستعين ببقرة طلبا للزواج من حبيبته

دب يصعد إلى سيارة عائلة كندية

فئران تطلق صافرات 
إنذار في بنك الهند

قطعة نقدية مرصعة 
بالماس بمليوني دوالر

هيثم الزبيدي

ح ب

} كنـــت من الذيـــن عاصروا حتـــول املزاج 
البريطاني في التســـعينات من حب شـــرب 
الشـــاي إلى التمتع بشرب القهوة. اإلجنليز 
أمة شـــرب الشـــاي. في أعـــراف العمل في 
اجلـــزر البريطانيـــة أن تأخذ اســـتراحتني 
يوميا لشرب الشاي. اسمهما شبه الرسمي 
هو ”استراحة الشاي“. توارثتهما األجيال، 
األولـــى الصباحيـــة منـــذ مـــا قبـــل الثورة 
الصناعيـــة، والثانية منـــذ منتصف القرن 

التاسع عشر.
مطلع التســـعينات كنا نذهب إلى غرفة 
األســـاتذة وطلبة الدراســـات العليا. ليست 
بالغرفة الكبيرة وهي كذلك بشـــكل مقصود. 
عليـــك أن ال تطيل املكوث في الغرفة ما يزيد 
عـــن 12 دقيقة، ثم يأتي غيـــرك. جتد أمامك 
املـــاء املغلـــي وأكياس الشـــاي. تعد الكوب 
صباحـــا، وتأخذ معه قطعة بســـكويت بعد 

الظهر.
فجأة، فـــي منتصف التســـعينات، ظهر 
ترمس فيـــه قهـــوة مصفاة ســـاخنة. يعده 
أحـــد طلبة الدكتوراه ألنـــه يريد أن يحصل 
علـــى بضعة جنيهـــات يوميا تســـاعده في 
املعيشـــة. كان يونانيا والقهوة بالنسبة له 
قضية وطنية. لم يكن يعد قهوة يونانية (أو 
قهوة تركية كما تسمى في البالد العربية)، 
بل قهـــوة مصفـــاة مباكنة. صـــار البعض 
يقف يدانش فكره إن كان سيشـــرب الشاي 
أم القهـــوة. مبـــرور الوقت بـــارت ”جتارة“ 
الشـــاي بيننا، وصارت ”استراحة الشاي“ 
هي ”اســـتراحة القهوة“. لم نشـــرب القهوة 
فـــي الغرفة فقط بل كنا نأخذ حصة إضافية 

إلى مكاتبنا.
مقابل مبنى جريدة ”العرب“ السابق في 
جنوب لندن كان هناك مقهى يقدم الوجبات 
اخلفيفة والشاي. إذا طلبت منه قهوة فأنت 
تعني قهوة نسكافيه الفورية. يتم األمر بال 
طقوس كتلك التي تصاحب الشـــاي. لم يكن 
كثيرون يســـتمتعون بالقهوة الفورية. لهذا 
تســـلل إعداد القهوة بطريقة التصفية على 
يدي إلى مبنى الصحيفة وبدأنا نعد القهوة 
التي ”تعـــدل املزاج“. في األيـــام التي كنت 
أعمل فيها خالل األســـبوع بدوام جزئي في 
الصحيفة، كنت تشـــم رائحة قهوة ”اليونز“ 
التي تنتشر في صالة التحرير. ال زال األمر 
كذلـــك في مبنى آخر وزمن آخر. مؤخرا قال 
لـــي زميل عراقـــي جلس معي علـــى فنجان 
قهوة فـــي مكتبي إنه تزوج ســـيدة نصفها 
لبناني فعرفته على شرب القهوة. من يومها 

طلق الشاي بالثالثة.
ثورة القهوة اجتاحت بريطانيا والعالم. 
اختفت كافيتريات الشاي لصالح مقاه تقدم 
القهوة. أول األمر بدأ مبقاه بأسماء محلية. 
مبرور الوقت اســـتبدلت األسماء بسالسل 
عامليـــة كبيـــرة. ال ميكـــن أن تســـير في أي 
شـــارع فيه بضعة دكاكني اآلن في أية مدينة 
بريطانية من دون أن جتد في أركانه مقاهي 
”كوســـتا“ أو ”ســـتار باكس“. ثورة القهوة 

على الشاي استكملت أركانها.
شـــهية القهـــوة لالنتصـــار مـــا تـــزال 
مســـتمرة. صناعة القهوة فـــي العالم اليوم 
تســـاوي 80 مليـــار دوالر. بينمـــا صناعـــة 
مليـــار   600 تقـــارب  الغازيـــة  املشـــروبات 
دوالر. مـــن األحـــق في اســـتثمار االنتصار 
وحتويل اجتاهه إال شـــركة عريقة في إنتاج 
املشروبات الغازية؟ بالطبع كوكاكوال. لهذا 
حتركت الشـــركة واشترت سلســـلة مقاهي 
كوســـتا. حتولـــت كوكاكوال من شـــركة بال 
دكاكني وتوزع منتجاتها عبر اآلخرين، إلى 

شركة تدير املقاهي وتتوسع فيها.
حرب جديـــدة بدأت بني قهـــوة وقهوة، 
وبني قهوة ومشـــروبات غازية. ال شـــك لدي 

مبن سيفوز.

ثورة القهوة على الشاي

إشباعا لنهم األثرياء في جمع القطع الفاخرة

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد كليبا خاصا بأغنيتها الجديدة {سوبرمان} على طريقة الرسوم المتحركة بفكرة 
مبتكرة ومختلفة عن كل ما يقّدم على الساحة الفنية. واللقطات التي تم اعتمادها في الكليب تترجم موضوع األغنية 

وكلماتها، وقد نال العمل استحسان محّبي الفنانة منذ طرحه رسميا عبر قناة شركة {روتانا} على يوتيوب. 
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