
} أكد الرئيس اليمني الجنوبي األســـبق علي 
ناصـــر محمد أنـــه ال يمكن إيجـــاد حل ألزمة 
اليمن دون إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، 
مشـــددا على أنـــه ال يؤمن بانفصـــال الجنوب 

وإنما دولة اتحادية من إقليمين.
وقـــال علـــي ناصر محمـــد في حـــوار مع 
حقيقـــة  الجنوبيـــة  القضيـــة  إن  ”العـــرب“ 
يســـتحيل تجاهلهـــا، وإن المجتمـــع الدولي 
بـــات يزداد قناعة بها بدليل أن الممثل األممي 
مارتـــن غريفيث يلتقي بكافة أطـــراف الحراك 
الجنوبي ويســـتمع إليهم وفي مرحلة ما ال بد 

أن يشتركوا في أي مفاوضات للحل النهائي. 
وحذر مـــن أي خالفات بين األطيـــاف الممثلة 
للقضيـــة الجنوبيـــة والمنضويـــة تحت الفتة 
الحـــراك الجنوبـــي، مشـــيرا إلـــى أنـــه جرت 
محـــاوالت كثيرة لتمزيقه وتشـــتيته، لكن ثبت 
للجميع أن الحراك مستمر وال يمكن احتواؤه 

أو تهميشه.

} بغــداد - تتضاعــــف الضغــــوط الحزبيــــة 
المكلــــف  العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  علــــى 
بتشــــكيل الحكومة، عادل عبدالمهدي، إلشراك 
شخصيات محددة في كابينته المزمع الكشف 
عنها في غضون ثالثة أسابيع، وسط توقعات 
بــــأن يواجه عقبــــات كبيرة ربمــــا تحول دون 
اســــتكمال أســــماء جميع الوزراء المرشحين 
ضمــــن المدة الدســــتورية المحــــددة بثالثين 

يوما.
وقالــــت مصــــادر وثيقــــة الصلــــة برئيس 
الوزراء المكلــــف لـ“العــــرب“، إن عبدالمهدي 
تلقى طلبات حزبية عديدة تنص على ”ضرورة 
ترشــــيح فالن الفالني للحقيبــــة الفالنية بناء 

على االستحقاق االنتخابي“.
”االســــتحقاق  مصطلــــح  ويســــتخدم 
االنتخابــــي“ في العــــراق للداللــــة على حصة 
حزب ما في الحكومــــة، أو المواقع التنفيذية 

عموما.
وأضافت المصادر أن ”هذه الطلبات تأتي 
بشكل منفرد وخارج سياق التفاوض الرسمي، 
وتنقل إلى عبدالمهدي عبر وسطاء“، ما يشير 
إلــــى الحرج الذي تواجهه األحــــزاب العراقية 
في مصارحــــة الجمهور بحقيقــــة موقفها من 
صيغــــة المحاصصة، التي جــــرى اتباعها في 

تشكيل الحكومات العراقية السابقة.
وأكدت أن األحزاب الفائزة في االنتخابات 
العراقية العامة التي جرت في مايو الماضي، 
حريصة على ضمان حصتها كاملة في كابينة 
عبدالمهدي، لكنها تخشى اإلعالن عن ذلك في 
ظــــل موقف الزعيم الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 
الذي تخلى عن حصة قائمة ”ســــائرون“ التي 
يرعاها، مانحا رئيــــس الوزراء المكلف حرية 

كاملة في اختيار وزرائه الجدد.
وبــــدال مــــن تقديم طلبــــات رســــمية خالل 
مفاوضات تشــــكيل الحكومــــة الجديدة، تنقل 
األحــــزاب رغباتهــــا إلــــى عبدالمهــــدي عبــــر 
وسطاء. وتدور معظم المطالب حول الوزارات 
التــــي تحظى بقــــدر كبير مــــن التخصيصات 

المالية.
وتريــــد حركــــة عصائب أهل الحــــق، التي 
يتزعمهــــا قيس الخزعلــــي، المقرب من إيران، 
أن تســــند إليها حقيبة التعليــــم العالي، فيما 
يســــعى عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، إلى 

الحصول على حقيبة النفط ألحد مرشحيه.
وبحســــب المصادر، فإن رئيــــس البرلمان 
الســــابق، ســــليم الجبــــوري، يحــــاول إقناع 

عبدالمهدي بترشيحه لحقيبة الخارجية.

وعلى غــــرار هــــذه الترشــــيحات، تتداول 
الكواليس السياســــية، العشرات من األسماء، 
التــــي ترغــــب في شــــغل مواقع معينــــة، فيما 
تمــــارس بعض األحزاب ضغوطــــا هائلة على 

عبدالمهدي لتبني مرشحيها.
التــــي  المعلومــــات  تشــــير  اآلن،  وحتــــى 
تتابعها ”العرب“ إلى أن ”عبدالمهدي يتماسك 
في وجه مختلف الضغوط“، مســــتعينا بدعم 

الصدر.
وبدأت مهلة عبدالمهدي الدستورية عندما 
كلفــــه بتشــــكيل الحكومة رئيــــس الجمهورية 
برهــــم صالــــح ليلــــة انتخابه فــــي الثاني من 
الشــــهر الجاري، ما يعنــــي أن رئيس الوزراء 
المكلــــف يجب أن يقدم كابينتــــه إلى البرلمان 

في موعد أقصاه األول من نوفمبر القادم.
ووفقا للدستور العراقي، يصوت البرلمان 
على أعضاء الكابينة فردا فردا ثم يصوت على 

البرنامج الحكومي مجّمعا.
لكن تماســــك عبدالمهدي ربما لن يســــتمر 
حتــــى النهايــــة، مــــا يشــــير إلــــى إمكانية أن 
يقوم بتقديــــم كابينة غير مكتملــــة قبل نهاية 
المهلة الدســــتورية، على أن يتولى شــــخصيا 
وبالوكالة، إدارة الحقائــــب الخالية إلى حين 

استكمال مرشحيها.
ومن المتوقــــع أال يصمد عبدالمهدي أمام 
الضغوط الحزبية الستمرار نظام المحاصصة 
الحزبية الطائفية فهو ال يملك مشروعا خاصا 
به وقد تم االتفاق على ترشيحه وفقا لتسوية 
بين األحزاب التي سحبت مرشحيها لصالحه.

وبالرغــــم من اســــتناده إلى دعــــم الصدر، 
فإن عبدالمهــــدي لن ينزلــــق وراءه عميقا في 
اســــتعداء الكتل السياســــية التــــي تصر على 
بقائها ممثلة فــــي الحكومة، نظرا لما يضمنه 
ذلك التمثيل من اســــتمرار فــــي تدفق األموال 

عليها.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن عبدالمهــــدي، 
وهــــو واحد مــــن األبناء المخلصيــــن للعملية 
السياســــية القائمــــة علــــى المحاصصــــة، قد 
ينــــاور من خــــالل إرجاء تســــمية وزراء لعدد 
مــــن الحقائب وباألخص الداخلية والخارجية 

والنفط التي ســــبق لــــه وأن كان وزيــــرا لها. 
غيــــر أنها مناورة قد تكــــون محفوفة بالخطر، 
ذلك ألن الــــوزارات الثالث المذكورة هي محط 
أطماع الكتل السياســــية ذات النفوذ الواسع، 
بما تستند عليه من دعم إيراني وثقل عسكري 

من خالل ميليشيات مسلحة تابعة لها.
وقــــال مراقب سياســــي عراقــــي إن رئيس 
الوزراء المكلف ســــيحاول جــــّس النبض في 
انتظــــار ردود األفعال التي لن تكون مشــــجعة 
بالرغــــم من الحــــذر الذي يخيم على المشــــهد 
السياســــي، بســــبب عدم ثقة الفرقاء بمواقف 
أطراف معنية في عملية تشكيل الحكومة وفي 

مقدمتها مرجعية النجف الدينية.
ويــــرى المراقب في تصريح لـ“العرب“ أنه 
فــــي ظل تلــــك التجاذبات الحــــذرة فإن عزوف 
الصدر عــــن الدخول فــــي مزاد الترشــــيحات 
ســــيكون فرصــــة للكتل األخــــرى لدفعــــه إلى 
موقــــع المعارض الصامت الذي ينتظر فشــــل 
عبدالمهــــدي فــــي مهمــــة اإلخــــراج الشــــكلي 
لحكومة محاصصة تبدو كما لو أنها ليســــت 
كذلــــك، مؤكــــدا أن الصدر يراهن على الفشــــل 
ليقينه بأن أي حكومة مقبلة ســــتكون محرجة 
بســــبب عجزها عن تنفيذ المطالب الشــــعبية 
الملحــــة. لذلك فإنــــه اختار أن ينأى بنفســــه 

وبتياره عن المشهد برمته.
ويالحظ متابعون للشــــأن العراقي تراجع 
األثــــر اإليرانــــي واألميركي على حّد ســــواء، 
حتــــى اآلن، فــــي ملف اختيار أعضــــاء كابينة 

عبدالمهدي.
وال تتوفر في بغداد الكثير من التفسيرات 
للموقفين، اإليراني واألميركي، ولكن الراجح 
أن طهران وواشــــنطن تراقبــــان المفاوضات، 
وربمــــا تتدخل إحداهمــــا إذا رأت أن النتائج 

تبتعد عن مصالحها.
ويقول المتابعون إن ”ترشيح عبدالمهدي 
فــــي هذا التوقيت لتشــــكيل الحكومــــة، وقبله 
وصول برهم صالح إلى رئاســــة الجمهورية، 
يشــــيران إلى دخــــول الالعــــب العراقي طرفا 

مؤثرا إلى جانب الواليات المتحدة وإيران.
ويعتبــــرون أن فوز برهــــم صالح وتكليف 
عبدالمهدي، ليســــا إال نتيجــــة توافق المرجع 
الشيعي علي السيستاني ورجل الدين الشاب 
مقتــــدى الصدر علــــى تحويــــل إدارة الصراع 
في الملــــف العراقي من ثنائــــي بين الواليات 
المتحــــدة وإيــــران، إلــــى ثالثي يشــــارك فيه 
العراق نفســــه، وهو متغير يطرأ على المشهد 

المحلي ألول مرة منذ 2003.

الصراع على الحقائب الوزارية األساسية 

يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

علي ناصر: ال حل في اليمن

دون حل قضية الجنوب

} إســطنبول - قـــاد التراجع الحاد في ســـعر 
الليرة التركية قطرييـــن وإيرانيين خصوصا 
للتفكير في شـــراء قصور ومنـــازل فخمة تقع 
على مضيق البوســـفور مباشـــرة فـــي مدينة 
إسطنبول التركية، وهو ما من شأنه أن يحدث 
تغييرا جذريا في نخبة مالك العقارات التركية 

الفخمة المعروفة باسم ”يلي“.
وســـتؤدي عمليـــات الشـــراء، التـــي تبدو 
منسقة إلى حد كبير، إلى تعزيز النخب القطرية 
واإليرانيـــة من نفوذها داخل تركيا، خصوصا 
مع حصول المشـــترين على الجنسية التركية، 

وفقا لتعديالت القانون التركي األخيرة.
وقـــال سماســـرة عقـــارات في إســـطنبول 
إنـــه من بيـــن حوالي 600 ”يلـــي“ على واجهة 

البوسفور، هناك 60 معروضة للبيع حاليا.
وتراجعت قيمة الليرة التركية هذا الصيف 
فيما ردت األسواق بشكل سلبي على خالف مع 

الواليات المتحدة. ويعتقد العديد من الشارين 
أن الفترة الحالية هي األفضل لشـــراء عقارات 

فيما ال تزال العملة متدنية.
والبيـــع يجـــب أن يكون بالليـــرة التركية، 
فحكومة الرئيس رجب طيـــب أردوغان منعت 
بيـــع أو تأجير العقارات بالعمـــالت األجنبية 
أو ربطها بها. ويقول السماســـرة إنه في إطار 
تحـــّول كبيـــر للجهات المهتمة بالشـــراء، فإن 
جميع الشارين تقريبا ليسوا من األتراك، وهم 
على األرجح من الشرق األوسط وخصوصا من 

أقرب حلفاء أنقرة الخليجيين، قطر.
وقـــال حامد إلهاميان، مدير المبيعات لدى 
شـــركة ”أنكا لالســـتثمار“، إنه ”مع خســـارة 
الليـــرة قيمتهـــا أصبحـــت إســـطنبول جنـــة 

للخليجيين ممن لديهم قوة شرائية أكبر“.
وأضـــاف أن ”المســـتثمرين مـــن الخليج 
يعتقـــدون بـــأن قيمـــة الليـــرة ســـترتفع فـــي 

المســـتقبل القريب وبأن قيمة اســـتثماراتهم 
سترتفع في فترة قصيرة جدا“.

وبدوره قال أوغـــور أيهان خبير العقارات 
الفاخرة إن الشـــارين األجانب يبدون اهتماما 

أكبر في تركيا منذ األشهر القليلة الماضية.
وأكد أن ”المقبلين على الشـــراء هم بشكل 
كبير من دول شرق أوسطية. نرى اهتماما من 
أذربيجـــان وإيران لكن أغلبيـــة المهتمين من 

قطر“.
وإلى جانب الحوافز المالية، فإن ما يجذب 
الشـــارين المتالك عقار هـــو احتمال الحصول 
على جواز ســـفر تركي يوفر لهم سفرا من دون 

تأشيرة إلى أماكن مهمة.
وبموجب مرســـوم صدر الشـــهر الماضي، 
ســـّهلت تركيا إجراءات حصول األجانب على 
الجنســـية التركيـــة بخفض الشـــروط المالية 

والمتعلقة باالستثمار ذات الصلة.

ويطلب من األجانب الراغبين في الحصول 
على الجنســـية اآلن إيـــداع 500 ألف دوالر في 
مصـــارف تركية -خفض المبلـــغ من 3 ماليين 
دوالر- فيمـــا تم خفض اســـتثمار رأس المال 

الثابت من مليوني دوالر إلى 500 ألف.
كمـــا يحـــق لألشـــخاص الذيـــن يمتلكون 
عقـــارات بقيمـــة 250 ألـــف دوالر أو أكثـــر أن 
يصبحـــوا مواطنيـــن أتراكا بعـــد أن كان ذلك 

مشروطا بمليون دوالر.
غيـــر أن أيهان قـــال إنه فيمـــا اإلجراءات 
األخيرة ستزيد الطلب على شقق مبنية حديثا 
في إســـطنبول، إال أن عقـــارات ”يلي“ العريقة 

فخمة جدا وتفوق قدرة معظم الشارين.
وأضاف ”من غير الممكن شراء شقة فخمة 

بـ250 ألف دوالر فما بالك شراء ’يلي“.
وترى الحكومة القطرية أن شراء القصور 
الفخمـــة على مضيق البوســـفور إحدى صور 

مساعدة حكومة أردوغان على مواجهة األزمة 
التي ال تزال تعصـــف باالقتصاد التركي، لكن 
هـــذه المســـاعدة ليســـت مجانيـــة، إذ ينتظر 
الكثير من القطريين الراغبين في الشراء جني 
أرباح مالية كبيـــرة بمجرد عودة التوازن مرة 

أخرى لسعر الليرة.
ويمكـــن أن يتوقع الشـــارون دفع ما يصل 
100 مليـــون دوالر ألحد تلك العقارات الفاخرة، 

مع الحصول معها على جواز سفر تركي.
والمسلسالت التلفزيونية التركية المكونة 
من العشـــرات مـــن الحلقات التي تســـتمر كل 
منهـــا ســـاعتين، قـــد أســـرت العالـــم العربي 
وجذبت شارين محتملين من الشرق األوسط.

وازداد االهتمـــام بتلك العقارات خصوصا 
في أعقاب المسلسل الشهير ”العشق الممنوع“ 
بين عامي 2008 و2010 الذي استمر حوالي 80 
حلقة وحاز على رواج كبير في العالم العربي.

ي ه

في 
العمق

رئيس اليمن الجنوبي سابقا: الحرب 

لن تنتهي إال بتسوية سياسية
ص٧

◄ قيس الخزعلي: التعليم لنا

◄ عمار الحكيم: النفط لنا

◄ سليم الجبوري: الخارجية لنا

القطريون واإليرانيون يستغلون انخفاض الليرة ويشترون واجهة البوسفور
• استثمار في األزمة االقتصادية التركية يحقق أرباحا ونفوذا كبيرين  • المسلسالت التركية إعالنات ضمنية لقصور البوسفور

• ضغوط على عادل عبدالمهدي عبر وسطاء لمراعاة توزيع الحصص

Wednesday 10/10/2018
41st Year, Issue 11134

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األربعاء 2018/10/10 
30 محرم 1440
السنة 41 العدد 11134

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - اإلمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٢ ص١٥عنترة بطل الكوميكس العربيقطر توسع الشقاق بين السلطة الفلسطينية وحماس

أول

خداع إعالمي 

وسياسي 

يرافق اختفاء 

خاشقجي 

ص٦



أحمد البصيلي

} القاهــرة - يبـــدو أن الصدام بين الســـلطة 
الفلسطينية برئاســـة محمود عباس ومبعوث 
عملية الســـالم في الشـــرق األوســـط نيكوالي 
مالدينـــوف، بـــات وشـــيكا في ظـــل تحركات 
تقودهـــا الســـلطة إلبعـــاد األخيـــر ومحاولة 

استبداله بشخص آخر.
وتزامن تصاعد نبرة الغضب الفلســـطيني 
مـــن مالدينوف مع دخـــول الســـوالر القطري 
إلـــى محطـــات الكهرباء فـــي غـــزة، الثالثاء، 
وهو ما تعتبره رام الله دعما مباشـــرة لحركة 
حماس، وزيادة تمكينها من القطاع، وإفشـــال 
ســـالح العقوبـــات الـــذي يســـتخدمه عباس 
إلجبـــار الحركة على الرضوخ لمطالبه بشـــأن 
المصالحـــة الفلســـطينية وتمكيـــن حكومـــة 

الوفاق من السيطرة على غزة.
وعّبـــر عبـــاس فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
المستشـــارة األلمانية أنجيال ميركل الثالثاء، 
عن رفضه الكامل ألي مشـــروعات أممية تعمل 
علـــى اســـتمرار االنقســـام، ودعمـــه للجهود 
المصريـــة إلنجـــاز المصالحـــة الوطنية بين 

حركتي فتح وحماس.

وقالت مصادر غربية مســـؤولة لـ“العرب“ 
إن المســـاعدات التي تقدم إلى غـــزة تتم عبر 
إشـــراف األمم المتحدة التـــي تعمل على حل 
أزمـــة الطاقة في القطـــاع، وآخرها تخصيص 
قطر مبلـــغ 60 مليون دوالر لدخول الوقود إلى 
غزة لمدة 6 أشـــهر، ما يزيد من ساعات توافر 
الكهرباء من 4 ســـاعات يوميا إلى 8 ســـاعات، 
بعد إبـــرام األمم المتحدة لعقود مع شـــركات 
عدة إلدخال الوقود إلى القطاع من خالل معبر 
كرم أبوسالم، الذي هو تحت سيطرة إسرائيل.
وأشـــار عضو اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية أحمد مجدالني، إلى أن 
إرسال قطر لوقود إلى غزة هو محاولة لتمويل 

حركة حماس بشـــكل غير رســـمي دون توافق 
مع الحكومـــة الفلســـطينية، مّتهمـــا الدوحة 
بـ“لعب دور غير نزيه في المصالحة وتعزيزها 

لالنقسام“.
ولفـــت مجدالني فـــي تصريحات صحافية 
الثالثـــاء، إلـــى أن تصرفـــات قطر والمنســـق 
األممـــي نيكـــوالي مالدينوف يخدمـــان الدور 
األميركـــي فـــي المنطقـــة، متهمـــا مالدينوف 
بتجـــاوز دور التفويض وأنـــه ال يمثل موقف 

األمم المتحدة.
وبّررت المصادر ممارسات األمم المتحدة 
بأنها جاءت كمحاولة لتقديم دعم للمشروعات 
فـــي غزة بســـبب تدهـــور الوضع اإلنســـاني، 
ومحاولـــة تهيئـــة الظروف المناســـبة إلنجاز 
المصالحـــة عبر خلق مســـاحة للتشـــاور مع 
الفصائل الفلسطينية في جو بعيد عن التهديد 

والتصعيد.
وأشـــارت المصـــادر الغربية إلـــى وجود 
تعهدات من عدة دول بتنفيذ مشروعات جديدة 
في قطاع غزة، في إطار إقرار تهدئة ضمنية بين 
حماس وإســـرائيل ولجم التصعيد العسكري 
في غزة، ودفع جهـــود مصر للمصالحة بعيدا 

عن التوترات الحالية بين فتح وحماس.
وكشف مصدر أممي لـ“العرب“ عن جزء من 
خطـــة مالدينوف، وقال إنهـــا تتضمن ”تأهيل 
شبكة الكهرباء الخاصة بمحطة الوقود بمبلغ 
5 مليـــون دوالر، وأن إحدى الـــدول األوروبية 
تعهـــدت بدفـــع المبلغ بالكامل تحت إشـــراف 

األمم المتحدة“.
وأضـــاف المصـــدر أن االتحـــاد األوروبي 
”تعهـــد بدفـــع مبلـــغ 12 مليـــون دوالر لصيانة 
خطـــوط الكهرباء المصريـــة التي تغذي قطاع 
غزة، وتعهدت سويســـرا والســـويد وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي بتوفير 
أمـــوال للقيام بمشـــروعات خاصـــة لحل أزمة 

البطالة في غزة عبر عمل مشاريع سريعة“.
وتـــرى بعثة األمم المتحـــدة أن عملها في 
غزة ينصـــب على األغراض اإلنســـانية بعيدا 
عـــن الجوانـــب السياســـية، ودورهـــا يكمـــن 
فـــي حل أزمـــة الكهرباء فـــي القطـــاع وإنقاذ 
القطـــاع الصحي من االنهيـــار، ألن عدم توافر 
وقـــود الطوارئ يؤثر بشـــكل ســـلبي على 28 
مستشـــفى، ما يهدد حياة المرضى. وحصلت 
”العرب“ على معلومات من مصدر دبلوماســـي 

غربي، حول قيام مالدينوف بعقد سلســـلة من 
االجتماعـــات المهّمـــة مع الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي، ومدير جهاز المخابرات 
العامـــة اللـــواء عبـــاس كامـــل، علـــى هامش 
اجتماعـــات الجمعية العامة لألمـــم المتحدة 
في نهاية سبتمبر الماضي، وأنه تم التنسيق 
والتشـــاور حول تحركات مالدينوف للتخفيف 
عـــن غـــزة، وبدا أن هنـــاك تفاهمـــا كبيرا بين 
الجانبيـــن حيال ضبط الوضع اإلنســـاني في 

غزة وعدم السماح بانفالت األمور مبكرا.
الســـلطة  رئيـــس  أن  المصـــدر  وأكـــد 
أثنى خالل اجتماعه  الفلســـطينية ”أبومازن“ 
مع مالدينوف في نيويورك على المشـــروعات 
التـــي طرحها الثاني للتخفيـــف عن غزة، لكنه 
تراجع مؤخرا ورفض تلك المشروعات وطالب 
باستبدال مالدينوف، وتغيرت لهجته بصورة 
كبيـــرة، مصمما على أال تمر المســـاعدات من 

خلف الحكومة الفلسطينية.
وترى السلطة الفلسطينية أن ما يجري في 
غزة، من حل ألزمة كهرباء وتنفيذ مشـــروعات 

إنســـانية وخالفه، يخفـــف الضغط المفروض 
مـــن أبومازن علـــى حركة حمـــاس، لكن األمم 
المتحـــدة تـــرى أن جهودهـــا ال عالقـــة لهـــا 

بالمناكفات السياسية.
ويبحـــث منســـق األمم المتحدة للشـــؤون 
اإلنســـانية في األراضي الفلســـطينية جيمي 
مـــاك جهـــود األمـــم المتحـــدة فـــي تحســـين 
األوضاع المعيشـــية في غـــزة والحيلولة دون 
وقوع تصعيد عسكري بين حماس وإسرائيل، 
حيث رصد المســـؤول األممي القطاعات التي 
تحتاج إلى مســـاعدات إنسانية عاجلة وسبل 

حل أزمة الكهرباء.
الفـــراغ  تعويـــض  مالدينـــوف  ويحـــاول 
الذي يمكـــن أن تتركه وكالـــة ”األونروا“ التي 
كانـــت تقـــدم دعما لالجئيـــن الفلســـطينيين، 
عقـــب قيام الواليات المتحـــدة بوقف تمويلها 
لهـــا وتحركها إلنهاء دورها بشـــكل كامل، في 
إشـــارة اعتبرها البعض من المراقبين تدُخل 
ضمن تنفيذ صفقة القرن األميركية، التي تريد 

تصفية قضية الالجئين.

وأبدى مجلس الوزراء الفلســـطيني خالل 
جلسته األسبوعية التي عقدها الثالثاء في رام 
الله، رفضه المطلق لمحاوالت حرف األنظار عن 
المسؤولية الحقيقية لمعاناة الشعب في غزة، 
بهدف إرباك الرأي العـــام، وبحملة ”التضليل 
واالفتـــراءات المزعومة التي تبّرئ إســـرائيل 
من المســـؤولية عن معاناة الفلسطينيين في 
غزة“، وتجاوز ما يوصف بـ“االنقالب األسود“ 
الذي قامت به حماس، وفرض ســـيطرتها على 
قطاع غزة، بكل ما صاحبه من إجراءات طالت 

مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطنين.
وتخشى األمم المتحدة من اتخاذ السلطة 
الفلســـطينية تدابيـــر جديـــدة تفاقـــم الحالة 
اإلنســـانية في غزة، ويدفـــع مالدينوف حاليا 
نحـــو المزيد من مشـــاركة المجتمـــع الدولي 
للمساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين 
في القطاع، والتنســـيق مـــع القاهرة للتوصل 
إلـــى حلـــول توفيقيـــة تتجنـــب الدخـــول في 
مواجهـــة مفتوحة مع الســـلطة الفلســـطينية 

وتخفف األزمة االقتصادية عن القطاع.

} دمشــق – أعلـــن الرئيس الســـوري بشـــار 
األســـد الثالثاء، عفوا عن الفارين من اخلدمة 
العســـكرية أو الهاربني مـــن التجنيد ومنحهم 
شـــهورا لتســـليم أنفســـهم وإال ســـيواجهون 

عقوبة.
واخلوف من التجنيد أو احتمال التعرض 
للعقوبـــة بســـبب التهـــرب منه أو الفـــرار من 
اخلدمة العســـكرية، من األسباب املتكررة التي 
توردها جماعات اإلغاثة كأسباب رئيسية لعدم 

رغبة الالجئني في العودة إلى ديارهم.
وقـــال األســـد فـــي مرســـوم أصـــدره على 
مواقعـــه الرســـمية للتواصـــل االجتماعي، إن 
العفو يشمل جميع العقوبات املتعلقة بالفرار 
من اخلدمة العســـكرية سواء داخل سوريا أو 

خارجها.
وجاء في املرســـوم ”الرئيس (بشار) األسد 
يصدر مرســـوما تشـــريعيا مبنح عفو عام عن 
كامل العقوبة ملرتكبـــي جرائم الفرار الداخلي 
واخلارجـــي املنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون 

العقوبات العسكرية“.
وتابـــع ”املرســـوم ال يشـــمل املتوارين عن 
األنظـــار والفاريـــن من وجـــه العدالـــة إال إذا 
ســـلموا أنفسهم خالل ٤ أشهر بالنسبة للفرار 
الداخلي و٦ أشـــهر بالنسبة للفرار اخلارجي.. 
كما يقضي املرســـوم مبنـــح عفو عام عن كامل 
العقوبـــة فـــي اجلرائم املنصـــوص عليها في 

قانون خدمة العلم رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٧“. 
ووفقا للقانون العســـكري الســـوري، فإن 
الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة الســـجن 
لســـنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا إلى 

اخلدمة خالل فترة زمنية محددة.
ويرى مراقبون أن خطوة املرســـوم اجلديد 
تأتي استجابة لدعوات روسية بشأن ضرورة 
تســـهيل وتشـــجيع الالجئـــني فـــي اخلـــارج 

والنازحني في الداخل للعودة إلى مناطقهم.
وســـبق وأن طرحـــت موســـكو خطة عمل 
إلعـــادة الالجئني فـــي دول اجلـــوار بيد أنها 
لـــم جتد طريقها للتنفيذ فـــي ظل حتفظات من 
املجتمـــع الدولي الذي يعتبـــر أن هذه العودة 
تشـــكل خطرا على حياة الالجئني، حيث أنهم 

معرضون لالعتقال من قبل أجهزة النظام.

وبدأ الصـــراع الدائر في ســـوريا في عام 
٢٠١١ بعد احتجاجات حاشدة على حكم األسد 
وأدى إلـــى مقتل نحو نصف مليون شـــخص 

واجتذب قوى عاملية وإقليمية.
وفّر جنود كثيرون من اخلدمة العســـكرية، 
بعضهـــم لالنضمام إلـــى املعارضني والبعض 
اآلخـــر هربا من القتال. وتـــرك أكثر من نصف 
ســـكان البالد قبل احلرب ديارهـــم. وفر نحو 
خمســـة ماليني إلى اخلـــارج ونـــزح الباقون 

داخل سوريا.
ويشمل العفو الفرار من اخلدمة العسكرية 
لكنه ال يشمل القتال ضد احلكومة أو االنضمام 
للمعارضني الذين تعتبرهم احلكومة السورية 

إرهابيني.
وفي أول تعقيب على املرسوم اعتبر وزير 
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف أنه خطوة 

نحو املصاحلة الوطنية في سوريا.
وقال الفروف خالل مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيره الســـلوفاكي ميروســـالف اليتشاك 
في موســـكو، الثالثاء ”في ما يتعلق مبســـألة 
العفو عـــن الفارين، فإنه علـــى األرجح خطوة 

نحو املصاحلة الوطنية ونحو إنشـــاء ظروف 
ســـتكون مقبولة ليس فقط بالنســـبة لالجئني 
الراغبني في العودة إلى سوريا بل والنازحني. 
ونشجع بنشـــاط ســـعي القيادة السورية في 
هذا املجال“. وساعد الدعم العسكري الروسي 
األســـد على مدى األعـــوام الثالثة املاضية في 
اســـتعادة الســـيطرة على العديد من اجليوب 
التي كانت تســـيطر عليها املعارضة املناهضة 
لألســـد أو مســـلحون إســـالميون، مما أنهى 

القتال في العديد من املناطق.
ولم يتضح ما إذا كانت احلكومة ستشـــن 
هجومـــا عســـكريا على آخر معاقـــل الفصائل 
اجلهادية واملعارضة في محافظة إدلب شمال 
غربي ســـوريا خاصـــة بعد االتفاق الروســـي 
التركـــي، بيد أن جميع املؤشـــرات توحي بأن 
االتفاق الذي جرى إبرامه في منتجع سوتشي 
يهدف إلى تســـليم مرحلي وســـلس للمحافظة 
إلى النظام، وأن مرســـوم العفو األخير يندرج 
فـــي ســـياق تهيئـــة األجـــواء لفـــرض األخير 
ســـيطرته علـــى الوضـــع بالبالد والتســـويق 
لعودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى سوريا.

وثّمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الثالثاء مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره 
الروسي فالدميير بوتني، الشهر املاضي، حول 

إدلب.
وقـــال أردوغان إن اتفاق سوتشـــي ”ضمن 
أمن نحو ٣٫٥ ماليني سوري في إدلب“. وحال 
االتفاق الروســـي التركـــي دون تعرض أنقرة 

ملوجة جلوء ”غير مسبوقة“ صوب أراضيها.
وأوضـــح أردوغـــان أن تركيـــا أنفقت من 
ميزانيتهـــا ٣٣ مليار دوالر، من أجل الالجئني،  
فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة 

أو مؤسسة دولية.
ويـــرى مراقبون أن دول اجلوار متعطشـــة 
أكثر مـــن النظام لعودة الالجئـــني، وإن كانت 
ســـرعة حتركها في هذا الشأن  تختلف من بلد 

إلى آخر.
وأكـــد وزير اخلارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باســـيل أن بقاء السوريني في األردن أو لبنان 

يشكل ”قنابل موقوتة“.
وقـــال باســـيل فـــي تصريح مشـــترك مع 
نظيره األردني أمين الصفـــدي عقب لقائه في 
العاصمـــة عمان الثالثـــاء، إن املكان الصحيح 
لالجئني هو العودة إلى بالدهم. وأشار إلى أن 
عودة النازحني إلى ســـوريا أمر يتم بالتوازي 
مع االســـتقرار على عكس ما يعتقد البعض أن 
ربط العودة باحلل السياسي وسيلة لتحقيقه.

ووفق املفوضية الســـامية لـــألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، يبلغ عدد الالجئني في لبنان 

٩٩٧ ألف الجئ حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٧.
وباملقابـــل يبلغ عدد الالجئني الســـوريني 
فـــي األردن نحـــو ٦٥٠ ألفا، بحســـب مفوضية 
الالجئـــني، لكـــّن عمـــان تقـــول إن ٦٥٠ آخرين 
موجـــودون فـــي عمـــان قبـــل انـــدالع األزمة 

السورية.

{خطة الســـالم للشـــرق األوســـط التي تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب ستركز بشكل كبير أخبار

على االحتياجات األمنية إلسرائيل}.

جيسون غرينبالت
املبعوث األميركي إلى الشرق األوسط

{كندا تدعم بقوة لبنان واستقراره وتدرك التحديات التي يواجهها جراء الحرب في سوريا، وقد 

ساهمت منذ 2016 بمئتي مليون دوالر لدعم النازحين الذين يستضيفهم}.

جيوف ريغان
رئيس مجلس العموم الكندي
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األسد يمنح عفوا للفارين من التجنيد إلغراء الالجئين بالعودة

  [ باسيل: بقاء السوريين في األردن أو لبنان يشكل {قنابل موقوتة}
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العفو عن الفارين خطوة 

نحو إنشاء ظروف مقبولة 

لالجئين والنازحين

سيرجي الفروف:

أفق ضبابي

جرعة وقود لطالما انتظرها القطاع

الســـلطة الفلســـطينية ترى أن ما 

يجري في غزة، من حل ألزمة كهرباء 

وتنفيذ مشـــاريع إنســـانية، يخفف 

الضغط على حماس

◄

} بيــروت -  أعلن رئيـــس احلكومة اللبنانية 
املكلف سعد احلريري الثالثاء، وجود ”تنازالت“ 
من جميع الفرقاء لتشـــكيل احلكومة، معربا عن 

أمله في القيام بهذه اخلطوة قريبا.
مـــع  للحريـــري  دردشـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الصحافيـــني، قبيـــل ترؤســـه اجتماعـــا للكتلة 
النيابية لتيار ”املســـتقبل“، في ”بيت الوسط“ 
ببيروت، وفق بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي.

وقال احلريـــري إن ”جميـــع الفرقاء قدموا 
تنـــازالت مبن فيهـــم القوات اللبنانيـــة والتيار 
الوطني احلر“، دون تفاصيل. وأضاف ”الوضع 
القائم حتم علـــى اجلميع أن يقدموا التنازالت، 

وكل العقد في طريقها إلى احلل“.
وجـــدد تأكيده على أن احلكومة ستتشـــكل 
خالل األيام العشـــرة املقبلة، الفتا إلى أن بالده 
”بأمّس احلاجة لهـــذه احلكومة، كما أن الوضع 
االقتصادي يحّتم ذلك، ويفرض على اجلميع أن 

يقدموا بعض التنازالت من أجل البلد“.
واخلميس املاضي، أعـــرب احلريري خالل 
مقابلـــة تلفزيونيـــة، عـــن ”ثقتـــه“ في تشـــكيل 
احلكومة اجلديدة ”خالل أسبوع إلى 10 أيام“. 
ورافضـــا اإلفصاح عن عـــدد احلقائق الوزارية 
لكل فريق، وصف احلريري تصريحات ســـابقة 
لرئيـــس التيار ”الوطني احلر“ جبران باســـيل 

بـ“غير اإليجابية“.
واجلمعة املاضية قال باســـيل خالل مؤمتر 
صحافـــي، إن ”معيار وزير لكل 5 نواب، يحتاج 

دراسة معمقة وتدقيقا موضوعيا“.
وردا علـــى ذلـــك، قـــال احلريـــري ”املعيار 
الوحيـــد الذي أعتمـــده في التشـــكيل هو أنها 

حكومة وفاق وطني“.
وفـــي مـــا يتعلق بربـــط تشـــكيل احلكومة 
بدخول العقوبات على إيـــران حيز التنفيذ في 
3 نوفمبـــر املقبل، قال احلريري ”أمتنى أال يفكر 
أحـــد على هـــذا النحو، ألن لبنـــان ليس إيران، 
وإيران ليست لبنان“. وفي مايو املاضي، طلب 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون، من احلريري، 
زعيم ”تيار املستقبل“ تشكيل احلكومة اجلديدة 
بعـــد االنتخابـــات النيابيـــة. غير أن تشـــكيل 
احلكومـــة تأجل مرارا، وســـط تبادل االتهامات 
بني القوى السياســـية بشـــأن املســـؤولية عن 

التأخير.

الحريري: كل القوى قدمت 

تنازالت لتشكيل الحكومة

الوقود القطري لغزة يخلق شرخا بني عباس واألمم املتحدة
[ الدوحة خصصت 60 مليون دوالر لمد القطاع بالوقود خالل 6 أشهر  [ السلطة تتهم مالدينوف وقطر باالنحياز لحماس

أثار قيام قطر مبد قطاع غزة بكميات من الوقود غضب السلطة الفلسطينية التي اعتبرت 
ــــــة أممية تهدف إلى تثبيت ســــــيطرة حركة حماس على  أن هــــــذه اخلطوة التي ّمتت برعاي

القطاع.



} بغداد - تتحّدث مصادر عراقية مّطلعة على 
حراك تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة عادل 
عبداملهـــدي عّما تســـميه ”معركة حامية خلف 
الكواليـــس“ مدارهـــا منصب وزيـــر الداخلية 
ذو األهمية الشـــديدة مبا يتيحه من ســـلطات، 
ليس فقط في املجال األمني، ولكن في مختلف 

املجاالت من سياسية واقتصادية وغيرها.
وتقول املصـــادر ذاتها إّن منظمة بدر التي 
تتوّلى املنصب حاليا عن طريق قاسم األعرجي 
غير مســـتّعدة حتت أي ظرف للتخّلي عنه رغم 
كّل مـــا ُيرفع من شـــعارات جتاوز احملاصصة 
وتوزيـــر الكفـــاءات، وضمـــان حّريـــة رئيس 

احلكومة املكّلف في اختيار أعضاء حكومته.
ومن األفـــكار التي طرحـــت مؤّخرا اإلبقاء 
على الوزير نفسه، بذريعة ضمان االستمرارية. 
وقـــد بـــدا فعـــال أّن األعرجي يتحـــّرك في هذا 
االجتاه ويحـــاول إقناع األحـــزاب بدعمه، في 

مواجهة رفض التيار الصدري للفكرة.
وفي أّول جـــّس نبض بشـــأن اإلبقاء على 
األعرجي وزيرا للداخليـــة، تضّمن بيان صدر 
قبل أيـــام عن مكتـــب زعيم ائتـــالف الوطنية 
إيـــاد عالوي دعـــوة لتجديد الثقـــة باألعرجي 
”ملواصلـــة مهمته بالـــوزارة خالل التشـــكيلة 

احلكومية املقبلة“.
وترســـيخا لهـــذا التوّجـــه كشـــف النائب 
بالبرملان حســـني اليســـاري عن حتالف البناء 
الذي يضّم بني مكّوناته منظمة بدر، عن تقدميه 
مقترحا إلعادة ترشيح وزيري الداخلية قاسم 
األعرجـــي والدفـــاع عرفـــان احليالـــي لتولي 

املنصبني ذاتهما في احلكومة اجلديدة.
ويبـــدو أّن الهـــدف من ترشـــيح احليالي 
اإليحـــاء بـــأن التجديـــد لألعرجـــي ليس هو 
املقصـــود بحـــّد ذاتـــه، ولكـــن املـــراد ضمان 
االستمرارية في عمل الوزارتني األمنيتني معا.

وقـــال الســـياري إّن ”بقاء الـــوزراء الذين 
أثبتـــوا الكفاءة واملهنية بعملهم في مناصبهم 
هو أمر ضروري فـــال نعتقد أن التغيير معناه 
إبعـــاد الكفاءات والشـــخصيات التـــي أثبتت 

جناحها خاصة بامللف األمني“.
وفي إجراء عملي يصـــّب في االجتاه ذاته 
قـــام رئيـــس الـــوزراء املنتهية واليتـــه حيدر 
العبـــادي، االثنـــني، بتكليف األعرجـــي بإدارة 

جهـــاز األمـــن الوطنـــي، فيما كلـــف احليالي 
مبنصب مستشار اجلهاز.

وبالنســـبة للعبـــادي الذي خســـر معركة 
احلصول على والية ثانية على رأس احلكومة، 
فـــإّن هدفـــه املرحلي ضمـــان خـــروج آمن من 
الســـلطة، وإعادة اســـترضاء قـــادة األحزاب 
وامليليشـــيات النافذة الذيـــن كان قد دخل في 
خصومات سياســـية ضّدهـــم وأغضبهم بعّدة 
قرارات على رأســـها إزاحـــة فالح الفياض من 
مهامه كمستشـــار لألمن الوطني ومن رئاســـة 

احلشد الشعبي.
وفيما يصر مقتدى الصدر الداعم لتحالف 
سائرون على عدم تســـمية مرشحني للحقائب 
الوزارية في احلكومة العراقية اجلديدة، فإنه 
يضع كل ثقله من أجل إنهاء هيمنة منظمة بدر 

بزعامة هادي العامري على وزارة الداخلية.
وتتحّدث املصادر عن دعم عادل عبداملهدي 
املكّلف بتشكيل احلكومة اجلديدة لهذا املسعى 
كون انتـــزاع الداخلية من جهات حزبية نافذة 

يســـّهل مهمته في إجناز التغييـــر الذي يريد 
الوصـــول إليه فـــي ظـــل معرفته باســـتحالة 
التغييـــر إذا لم متتلك احلكومـــة ما يكفي من 
قّوة في مواجهة مافيات الفســـاد املتمكنة من 

مخارج ومداخل الثروة في الدولة.
وتتعارض مســـاعي الصـــدر املدعومة من 
رئيس احلكومـــة، جوهريا مـــع رغبة ائتالف 
الفتـــح بزعامـــة العامـــري وبدعم مـــن رئيس 
الوزراء األســـبق نـــوري املالكي في التمّســـك 

بحقيبة وزارة الداخلية.
ويعني التمّســـك بهذه الوزارة ضمان قدر 
كبير من الســـلطة، وقد يعنـــي للمالكي ضمان 
االســـتمرار في التحّصن من فتح ملفات فساد 
ضخمة يرّجح أّنه على صلة بها طيلة سنوات 

رئاسته للحكومة بني 2006 و2014.
ومن جهته يحاول مقتدى الصدر تعويض 
خســـارته فيمـــا كان يأمـــل أن يلعبـــه من دور 
على صعيد تأســـيس مرحلة سياســـية جديدة 
من خـــالل فتـــح ملـــف الســـجناء واملعتقلني 

السياسيني الذي يعتبر واحدا من أكثر امللفات 
غموضا على مســـتوى السياسة الداخلية في 
العراق بســـبب وقوعـــه في منطقـــة ضبابية 
تســـيطر إيران عليها بشـــكل كامـــل من خالل 

فيلق بدر التابع لها.

وإذا مـــا كان حيدر العبـــادي أثناء واليته 
التـــي اســـتمرت أربع ســـنوات قد ســـعى إلى 
إدراج مسألة املصاحلة الوطنية ضمن أجندته 
فإنه لـــم يتقدم خطوة واحدة في ذلك بســـبب 
عجـــزه عن االقتراب من ملفات وزارة الداخلية 

التي اعتبرت شأنا إيرانيا.
كذلك يرّجح أن يصل عبداملهدي إلى طريق 
مسدودة في محاولته البدء بعهد جديد تنتقل 
فيه السجون إلى عهدة الدولة بدال من وقوعها 
في قبضة ميليشـــيا يعـــرف اجلميع أنها تنفذ 

أجندة سياسية إيرانية.
وليـــس مـــن املســـتبعد أن تكون مســـألة 
اخلالف على وزارة الداخلية ســـببا في إفشال 
مهمة عبداملهدي، ذلك ألن الكتلة التي يتزعمها 
العامري واملالكي ميكـــن أن تتخلى عن جميع 
الـــوزارات باســـتثناء الداخليـــة التي يصفها 
البعـــض بأّنهـــا ”صندوق أســـود“ وميكن أن 
يطلق فتح ملفاتها الســـّرية مســـيرة املساءلة 
نظرا إلى أن احلقائق التي ستنبعث من خالل 
فتح تلك امللّفات ستكشـــف عن جـــزء كبير من 
حقيقة ما شـــهده العراق عبر إثني عشر عاما 

حكم فيها حزب الدعوة بشكل مطلق.
وبحسب مراقبني فإن جناح عبداملهدي في 
اجتياز عقبة الصراع على الداخلية ســـيضمن 
قدرتـــه على تأليـــف حكومة مدعومـــة من قبل 
مقتدى الصدر الذي ســـيكون راضيا حتى إذا 
ما خلت احلكومة اجلديدة من وزراء مدعومني 
مـــن قبله أو محســـوبني على تيـــاره، أو على 

التحالف الذي يدعمه.

} عــدن (اليمن) - كشــــف بيانان صادران عن 
املكّونات السياسية اليمنية املساندة للحكومة 
املعترف بها دوليا عن حالة انقســــام متفاقمة 
حيال طريقة التعاطي مع التطورات السياسية 
الداخلية وطبيعة العالقة مع التحالف العربي 
واملوقــــف من احلكومة احلالية التي يرأســــها 

أحمد عبيد بن دغر.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
أن املكونات السياســــية اليمنية كانت بصدد 
التوافــــق على إصــــدار بيان موحــــد، غير أن 
االختالف حــــول العديــــد من النقــــاط أفضى 
إلى إصــــدار بيان عن حزب املؤمتر الشــــعبي 
العام (جناح هــــادي) وحزب اإلصالح، الذراع 
السياســــية لإلخــــوان املســــلمني فــــي اليمن، 
إضافــــة إلــــى عــــدد مــــن القــــوى ذات التوجه 
اإلســــالمي، بينما أصدرت تنظيمات يســــارية 
وقوميــــة فــــي مقدمتهــــا احلزب االشــــتراكي 
اليمنــــي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب 

البعث بيانا منفصال.

فقــــد متحورت  ووفقــــا ملصــــادر ”العرب“ 
االختالفــــات حــــول أداء احلكومة الشــــرعية، 
حيــــث دعا بيان القــــوى اليســــارية والقومية 
لتشــــكيل حكومة توافقية من القوى املناهضة 
جلماعــــة احلوثــــي، يكون املجلــــس االنتقالي 
اجلنوبــــي جزءا منها وهــــو األمر الذي حتّفظ 
حزب املؤمتر (جنــــاح هادي) وحزب اإلصالح 
والتيــــارات اإلســــالمية التــــي حــــاول البيان 
الصادر عنها املقاربة بني امليليشيات احلوثية 
واالنتقالــــي اجلنوبــــي ووضعهمــــا في ســــلة 
مســــؤولية  واحدة. وحّمــــل البيان احلوثيني 

االختــــالالت االقتصاديــــة، دون توجيــــه النقد 
للحكومة. وفي الوقت الذي أجمع فيه الطرفان 
على رفض بيان املجلس االنتقالي، متايز بيان 
القــــوى القومية واليســــارية بدعوة االنتقالي 

للشراكة.
وحمـــل البيان الصادر عـــن حزب املؤمتر 
(جنـــاح هـــادي) وحزب اإلصـــالح والتيارات 
اإلســـالمية، امليليشـــيات احلوثية املسؤولية 
الكاملة للحرب التـــي فرضتها على اليمنيني 
ومـــا نتج عنهـــا من مـــآس أثرت علـــى كافة 
جوانب احليـــاة في اليمن، وفـــق ما جاء في 
البيـــان الذي نشـــرته وكالة األنبـــاء اليمنية 

الرسمية.
وهاجـــم البيان الذي احتـــوى على إحدى 
عشـــرة فقـــرة املجلـــس االنتقالـــي اجلنوبي 
معتبرا أن اخلطوات التي أعلن عنها ”مهددة 

للسلم االجتماعي والتوافق الوطني“.
وبحســـب مراقبني فـــإن البيـــان لم يخل 
مـــن جديـــد متّثل بدعوتـــه لضـــرورة ”إيجاد 
اســـتراتيجية مشـــتركة ضمـــن اتفـــاق يضم 
احلكومة الشـــرعية بقيـــادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي من ناحية والتحالف من ناحية 
أخرى، والســـعي لبناء شـــراكة بني اليمنيني 
ومـــع التحالـــف وحتـــدد فيـــه املســـؤوليات 
املشـــتركة وآليـــات تنفيذها، وحصـــر إدارة 
املناطق احملررة باحلكومة وأجهزتها، وإنهاء 
ازدواج الســـلطات ومتكني احلكومة من بسط 

نفوذ الدولة على كل مناطق البالد“.
واعتبـــر املراقبون هذا البيـــان الذي وقع 
عليـــه جناح هادي فـــي حزب املؤمتـــر تبنيا 
ملوقف أحزاب أخرى مثل اإلصالح ظلت تتهم 
التحالف بالتدخل في شـــؤونها وعرقلة عمل 

احلكومة في املناطق احملررة.
وجـــدد البيـــان الصـــادر عـــن قســـم من 
األحزاب املساندة للشرعية عزم تلك املكونات 
على املضي قدما في إعالن ”التحالف الوطني 
للقوى السياســـية اليمنيـــة باعتباره حامال 
للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون 

مبؤمتر احلـــوار الوطني“، فـــي الوقت الذي 
اعتبر محللون سياسيون مينيون أن استبعاد 
العديد من القوى الفاعلة على األرض مبثابة 
فشل مبكر لهذا املشـــروع التي حتاول بعض 

القوى التقليدية التخندق خلفه.
وحملت الفقرة األخيرة من البيان الصادر 
عن املؤمتر الشـــعبي العام واإلصالح واحتاد 
القوى الشـــعبية والرشـــاد وحزب التضامن 
الوطنـــي وحركـــة النهضـــة وحـــزب الســـلم 
والتنمية، وهي جميعها أحزاب تنتمي لتيار 
اإلســـالم السياسي عدا املؤمتر، حملت موقفا 
وصفه مراقبون بامللتبـــس من خالل املطالبة 
”بإزالـــة كل العوائـــق التي حتـــول دون عودة 
احلكومة وكافة مؤسســـات الدولة إلى مدينة 
من دون تســـمية  عـــدن العاصمـــة املؤقتـــة“ 
الطـــرف الذي يعيـــق عودة احلكومـــة والتي 
يبـــدو أن املقصود بـــه التحالف العربي الذي 
ظل إعالم قطر وجماعة اإلخوان يوجه له هذه 

التهمة.
وتطابـــق إلـــى حـــد كبيـــر البيـــان الذي 
أصدرتـــه املكونـــات املدنيـــة والتـــي تضـــم 
والتنظيـــم  اليمنـــي  االشـــتراكي  احلـــزب 
الوحدوي الشـــعبي الناصري وحزب العدالة 
والبنـــاء، حـــزب التضامـــن الوطني واحلزب 
اجلمهـــوري، مـــع بيـــان املؤمتـــر واإلصالح 
واألحـــزاب اإلســـالمية، لكنه ســـعى لتحميل 
احلكومة اليمنية جزءا من مسؤولية االنهيار 
االقتصـــادي وطالب بتغييرهـــا، كما جاء في 
البيان الذي قال إنه“يقع على عاتق الشـــرعية 
والداعمني لهـــا من الداخل واخلـــارج العمل 
على جتاوز هذا الفشل وتلك املعاناة بتوحيد 
املعركة الوطنية ضد االنقالب بقيادة الرئيس 

هادي“.
كما طالب البيان بضرورة ”تشكيل حكومة 
توافقيـــة بني األطـــراف والقوى السياســـية 
املناهضـــة لالنقالب، حتصل على ثقة مجلس 
النـــواب، وحتظى بدعـــم التحالـــف العربي، 
تقـــود عملية اســـتعادة الدولة بالشـــراكة مع 
األحزاب السياســـية وحتقيق عملية التعافي 
االقتصادي وحتقيـــق األمن وتقدمي اخلدمات 
فـــي املناطق احملـــررة وقيادة عملية الســـالم 
باســـتئناف عمليـــة الســـالم من اجـــل إنهاء 
االنقالب ووقف احلرب ضمن تسوية سياسية 

أداء الحكومة اليمنية يشق 

إجماع األحزاب املساندة للشرعية
[ بيانان مختلفان في تحديد المسؤولية عن الوضع القائم وطريقة الخروج منه
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أخبار

احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا أصبحت أبعد ما تكون عن حتقيق اإلجماع حولها من 
قبل األحزاب والتيارات املنضوية ضمن معســــــكر الشــــــرعية، وذلك بسبب أدائها املهزوز 
وفشــــــلها في إدارة شؤون املناطق احملّررة التي تخترق صفوف سكانها موجة غضب من 

سوء األوضاع املعيشية.

«معاناة شـــعبنا َكبرت على رئاســـته الشـــرعية، وِمن املســـؤولية الوطنية واإلقليمية والدولية 

التدخل إلنقاذه.. فالشرعية ملن يحافظ على كرامة العباد}.

خالد بحاح
رئيس احلكومة اليمنية السابق

«عمليـــات االغتيـــال والجرائم املختلفة ســـببها وجود الســـالح خـــارج يد الدولة ولدى العشـــائر 

والفصائل واألحزاب والعصابات}.

رامي السكيني
نائب عراقي عن حتالف سائرون

} الحديــدة (اليمن) - افتتحت هيئة الهالل 
األحمـــر اإلماراتي عـــددا مـــن المخابز في 
مديريـــة التحيتـــا بمحافظـــة الحديدة على 
الساحل الغربي اليمني بعد تأهيلها لتوفير 
أكثر من 18 ألف رغيـــف يوميا توّزع مجانا 
على األسر اليمنية األكثر فقرا في المناطق 

المحررة بالساحل الغربي لليمن.
وقالـــت وكالة األنبـــاء اإلماراتية ”وام“ 
إّن ”مشـــروع المخابز الخيريـــة بمحافظة 
الحديدة يأتي في إطار جهود دولة اإلمارات 
المتواصلة لتعزيز األمن الغذائي في اليمن 
والتخفيف من معاناة األســـر ومساعدتها 
على مواجهة الظـــروف الراهنة عبر توفير 
المواد الغذائية والمســـتلزمات المعيشية 
اليوميـــة التي تدعـــم اســـتقرار أفرادها“. 
وأشـــارت إلى أّن تحديد احتياجات األســـر 

اليمنية من الخبز المجاني يتّم وفق مســـح 
ميدانـــي للمناطق المســـتحقة قبل أن تدرج 
فـــي قوائم تلك المخابز لضمان وصوله إلى 

أماكن تواجد األسر األشد احتياجا.
ونقلت عن سعيد الكعبي مدير العمليات 
اإلنســـانية لإلمـــارات في اليمـــن قوله ”إن 
مشـــروع المخابز الخيرية بمديرية التحيتا 
بمحافظة الحديدة والذي يســـتهدف توفير 
الخبز المجاني لألســـر اليمنية غير القادرة 
يأتي في إطار المبادرات اإلماراتية اإلغاثية 
المتنوعة على الســـاحة اليمنية ما يســـهم 
في تلبية االحتياجات اإلنسانية الضرورية 
ويوفـــر ظروفـــا معيشـــية مالئمـــة ألهالي 
المناطـــق المحـــررة والتخفيف مـــن اآلثار 
اإلنســـانية الصعبة الراهنة التي تســـببت 

فيها ميليشيات الحوثي“.

وزارة الداخلية عقدة الصراع بين الكتل السياسية في العراق

الوزير الضرورة الذي ال أمن للعراق من دونه

صنـــدوق  بمثابـــة  الداخليـــة  وزارة 

أســـود ينطـــوي على أســـرار حقبة 

حكم حزب الدعوة، وعليها يتوقف 

جزء كبير من محاربة الفساد

◄

الدور املستقبلي للمجلس االنتقالي 

الرئيســـية  املحـــاور  أحـــد  الجنوبـــي 

للخالفـــات بني األطراف املســـاندة 

للحكومة الشرعية

◄

[ حملة للتجديد لقاسم األعرجي على رأس الداخلية تحت عنوان ضمان االستمرارية في العمل األمني

 غضب 
ّ

جورجتاون تجر

إسالميين على قطر

} الدوحــة - ألغت جامعـــة أميركية في قطر، 
الثالثاء، مناظـــرة دينية يدور موضوعها حول 
الـــذات اإللهيـــة ما أثـــار جدال في البلـــد امليال 
إلـــى األســـلمة واملعـــروف بدعمـــه واحتضانه 
لشـــخصيات وجماعـــات منتمية إلى اإلســـالم 
السياسي مبن في ذلك الشخصيات واجلماعات 

األكثر تشّددا.
وفـــي إطار الدفاع عن صورتها، وخصوصا 
مـــع تزايد االتهامـــات املوجهة لهـــا باحتضان 
ودعـــم التشـــّدد واإلرهاب، حتـــرص قطر على 
احتضان أنشـــطة ثقافية وعلمية ومؤسســـات 
أكادميية دولية، لكنها كثيرا ما جتد نفسها في 
تناقض مع سياساتها التي يشارك في وضعها 
رجـــال دين متشـــّددون ونشـــطاء مـــن تيارات 
سياســـية دينيـــة على غـــرار جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني. وبرز هذا التناقض مجـــدّدا عندما 
إلغاء مناظرة  أعلنت جامعة ”جورجتاون قطر“ 

حول الذات اإللهية في الديانات الرئيسية.
وكان مقـــّررا أن تقـــام املناظـــرة فـــي حرم 
اجلامعـــة فـــي الدوحـــة وأن يتبـــادل خاللهـــا 
أستاذان وجهات نظرهما من املسألة املطروحة 

وأن يشارك الطالب فيها.
ولكـــن اإلعالن عن هذه املناظـــرة أثار جدال 
واســـعا على وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
حيـــث أعرب الكثير مـــن املغّردين عن غضبهم، 
مســـتخدمني وســـم ”جورج تـــاون تتعدى على 
الله“. ووقف وراء احلملة إسالميون بينهم من 
هم مدعومون من قبل قطر ذاتها، وينشطون من 

داخل أراضيها.
وقالـــت اجلامعة في تغريدة على تويتر إّنه 
”مت إخطار جامعة جورجتـــاون في قطر بإقامة 
مناظـــرة لم تتم املوافقة عليها من قبل اجلامعة 
ولـــم يتم اّتباع السياســـة املعتـــادة واملراجعة 

اخلاصة للموافقة على فاعليات الطالب“.
وأضافت ”مبـــا أّن اجلامعة لم تصّدق على 
إقامـــة الفعاليـــة، إذ لـــم يتّم اّتبـــاع اإلجراءات 
املتعارف عليها للموافقة على النشـــاط، فقد مت 
إلغاؤها. وستقوم الهيئات األكادميية املختّصة 

مبراجعة املوضوع واّتخاذ اإلجراء املناسب“.
وجامعـــة جورجتاون هي واحـــدة من عدة 
جامعات أميركية موجودة في الدوحة، بحرص 
مـــن قطر التي تســـتبقي تلك املؤسســـات على 
أراضيهـــا في نطـــاق محاولة حتســـني صورة 

البلد املالحق بتهم دعم التشّدد.

الهالل األحمر اإلماراتي يوفر الخبز لسكان 

رة بالحديدة
ّ

مناطق محر

شـــاملة وفقـــا للمرجعيـــات الوطنيـــة املتفق 
عليها واملتمثلـــة باملبـــادرة اخلليجية وآلية 
تنفيذها ومخرجات مؤمتـــر احلوار الوطني 

الشامل وقرارات مجلس األمن الدولي“، وهي 
واحدة من أبرز النقاط التي كانت مثار خالف 

وفقا ملصادر ”العرب“.



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تستبق الحكومة المغربية الموسم 
السياســـي مـــع افتتـــاح الـــدورة البرلمانية 
الجمعة المقبل، بتدشـــين الحوار االجتماعي 
مـــع النقابات في مســـعى المتصـــاص التوتر 
الذي تعيشـــه البالد، وهو ما يعكســـه  تنامي 

االحتجاجات.
المفاوضـــات  تبـــدأ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
األربعـــاء. وقالت مصادر حكوميـــة إن مقترح 
اتفاق على مدى ثالث ســـنوات سيكون محور 
المفاوضات بين رئيس الحكومة والمركزيات 

النقابية الكبرى.
وتأمـــل الحكومـــة المغربية فـــي اللقاءات 
المقبلة مع النقابات تجـــاوز النقاط الخالفية 

حول العرض الحالي.
وتقـــول النقابـــات إن الحكومـــة لـــم تقدم 
عرضـــا واضحـــا، خصوصا بشـــأن تنفيذ ما 
تبقـــى مـــن اتفـــاق 26 أبريـــل 2011، وإعـــادة 
مشاريع القوانين االجتماعية المعروضة على 
البرلمان إلى طاولة الحوار، واحترام الحريات 

النقابية.
وقـــال مصـــدر حكومي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه لـ“العـــرب“ إن ”الحكومة لم تقفل باب 

الحـــوار االجتماعي ومســـتعدة لتصفية كافة 
الملفـــات العالقـــة مـــع المركزيـــات النقابية 

والتوقيع على اتفاق منصف وواقعي“.
لكن ميلود موخاريق األمين العام لالتحاد 
المغربي للشغل حمل الحكومة مسؤولية تعثر 
الحوار االجتماعي. وأشـــار إلى أن اســـتمرار 
تدهـــور األوضاع في المغرب، وتعطيل الحوار 
االجتماعـــي وغيـــاب المأسســـة وتعثر نماذج 
المســـتدامة اقتصاديا واجتماعيا قد  التنمية 
يفاجئ الحكومات وصنـــاع القرار بردود فعل 

اجتماعية عنيفة ورافضة، فكل شيء له ثمن.
وقال موخاريـــق ”إن االتفاق الذي خرج به 
ممثلـــو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة 
في األجور كان محددا فـــي 300 درهم، على أن 
يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع 
االتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم 
توزيعها على مدار ثالث سنوات، أي سيستفيد 
الموظفون مـــن 100 درهم فقـــط كزيادة في كل 
شـــهر من الســـنة، ابتداء من يناير 2019، على 
أن تصرف خالل ثالث سنوات إلى غاية 2021“.

وبـــدوره، طالـــب محمد العلمـــي، القيادي 
بالكنفدراليـــة الديمقراطية للشـــغل، الحكومة 
بالتعاطي مع الظرفية الوطنية بما يساهم في 
خلق جو عام يســـاعد على الحوار بما يساهم 

في إشـــاعة التماســـك االجتماعي عبـــر تلبية 
المطالـــب االجتماعية، وفـــي مقدمتها الزيادة 

العامة في األجور.

وفـــي المقابل أكـــد مصطفـــى الخلفي أن 
أي مطلـــب تطرحـــه النقابـــات هـــو موضوع 
نقاش، مؤكدا ”إرساء آلية للحوار االجتماعي 
االلتقـــاء  مســـتوى  علـــى  تطـــور  وحصـــول 
واالنصـــات المتبادل بالشـــكل الذي يمكن من 

الوصول إلى نتائج“.
وتطالـــب النقابـــات الحكومـــة باحتـــرام 
الحريـــات النقابية وتســـوية ملفـــات الفئات 
المتضررة من القوانين األساســـية الســـابقة، 
وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي لإلضراب 

إلى طاولة الحوار االجتماعي.
واعتبـــر وزير الشـــغل واإلدمـــاج المهني، 
محمد يتيـــم، أن المغرب راكم تجربة غنية في 
مجال الحوار االجتماعي، الذي أصبح يحظى 
باهتمـــام كبير مـــن لدن الســـلطات العمومية 

والمنظمات النقابية.
وأضـــاف ”هـــذه األطـــراف أضحـــت أكثر 
اقتناعـــا وإرادة لبناء التوافقات االجتماعية“، 
مشـــددا علـــى ”أن البرنامـــج الحكومـــي أكد 
ضرورة بلورة ميثاق اجتماعي يحدد مختلف 
األطراف والتزاماتهـــا بهدف تطوير العالقات 

المهنية“.
ويعيـــش المغـــرب علـــى وقـــع احتقـــان 
اجتماعي من المرجـــح أن يتفاقم. وفي نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، اقتحـــم العشـــرات مـــن 
المكفوفيـــن التابعين لـ“التنســـيقية الوطنية 
(غير  للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات“ 
حكوميـــة)، مقر الوزارة، وصعدوا إلى ســـطح 
البنايـــة، حاملين قوارير بالســـتيكية مملوءة 
بالبنزين، مهددين بإحراق أنفســـهم إذا لم تتم 

االستجابة لمطالبهم.
وتفاقمـــت هذه األزمة بعد ســـقوط أحدهم 

األحد مما أدى إلى وفاته.

} تونس – تســـعى حركة النهضة اإلسالمية 
إلحياء التوافـــق مع حركة نـــداء تونس بعد 
أن أعلـــن مؤسســـها الرئيـــس الباجـــي قائد 

السبسي انتهاءه.
وفي محاولة إلذابـــة الجليد بين الطرفين 
التقى رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشي 
بالرئيس السبســـي مســـاء االثنيـــن. وجدد 
راشد الغنوشي ”الحرص على خيار التوافق 
والتشـــاور في المشـــهد السياسي، وخاصة 
بين المؤسســـات التنفيذيـــة للدولة بما يعزز 
فرص تجـــاوز التحديات وتوفيـــر المناخات 
المناسبة إلنجاز االســـتحقاق االنتخابي في 

أحسن الظروف“.
جاء ذلك في بيان صدر الثالثاء عن حركة 

النهضة بمناسبة اللقاء.
وبحسب البيان نفسه شدد السبسي على 
”حرصه على اإلعالء من شـــأن الدولة، ورعاية 
المصلحة العامة وإعالء القانون، واســـتيائه 

من كل انفالت أو تجاوز“.
وعبـــر عن ”انشـــغاله الشـــديد باألوضاع 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الصعبـــة التـــي 
تجتازها البالد، وضرورة تضافر كل الجهود 

للتخفيف منها“.

كما جدد السبسي ”احترامه لكل مكونات 
الساحة السياسية ومنها حركة النهضة“.

وقبل ذلك، أكد رئيس مجلس شورى حركة 
الهارونـــي أن مجلس  النهضـــة عبدالكريـــم 
شـــورى النهضة الذي انعقد فـــي الحمامات 
الســـبت واألحـــد دعا إلـــى تثبيـــت التوافق 
والتشـــارك خيارا اســـتراتيجيا يشـــمل كافة 
القوى الوطنية لتحقيق االستقرار السياسي 
واالجتماعي والسير بالبالد نحو االنتخابات 

في موعدها المحدد.
وقال في مؤتمر صحافي األحد إن مجلس 
شـــورى الحركة دعا إلى الحفـــاظ على عالقة 

إيجابيـــة مع الرئيس الباجي قائد السبســـي 
وإلـــى مواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة 
الســـتكمال الشـــروط الضرورية للشراكة مع 
الحرص على إيجـــاد عالقة بناءة مع االتحاد 

العام التونسي للشغل.
لكن حركة نداء تونس (أسسها السبسي) 
اعتبـــرت أّن ”التوافـــق الـــذي تـــم العمل به 
بيـــن رئيـــس الجمهوريـــة ونـــداء تونس من 
جهـــة، وحركة النهضة من جهـــة أخرى، منذ 

انتخابات 2014، منته“.
وتابعـــت فـــي بيـــان أصدرته عقـــب لقاء 
”الشيخين“ أن ”الحكومة الحالية هي حكومة 
حركة النهضة، وعليه فإنها (نداء تونس) غير 

معنية بدعمها سياسيا“.
ومـــازال نداء تونس يحتفـــظ بوزرائه في 
الحكومـــة. وقـــال نهاية الشـــهر الماضي إنه 
يدرس إمكانية سحبهم بعد فشل مساعيه في 

إسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وأواخر ســـبتمبر الماضي، قال السبسي 
إن حركـــة النهضـــة أنهت توافقـــا معه دام 5 

سنوات.
وجاء إعالن السبســـي لينهي فترة توافق 
بيـــن حزبي نـــداء تونـــس والنهضـــة، وهما 
الحزبان الرئيسان في االئتالف الحاكم، بدأت 
قبل خمس ســـنوات وجنبت تونس السقوط 
في أتـــون العنف، واتفقا خاللها على حكومة 
تكنوقراط وصياغة دســـتور حداثي وتنظيم 

انتخابات حرة في 2014.
وقال السبســـي فـــي حوار تلفـــزي نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي ”قررنا االنقطـــاع بطلب 
من النهضة، هي تريـــد التوافق مع الحكومة 
التي يرأسها يوســـف الشاهد، العالقات بين 

الباجي قائد السبسي والنهضة انقطعت“.
وتابع السبســـي ”لـــم يعد هنـــاك توافق 
للتواصل بين الباجي والنهضة، بسعي منها، 
النهضـــة نفضت يدها مـــن الباجي واختارت 
طريقا آخر، إن شـــاء اللـــه يكون موفقا، ولكن 

ال أظن ذلك“.
وأضـــاف الرئيس التونســـي أنـــه بإنهاء 
التوافق مع النهضـــة ”دخلنا مغامرة جديدة 
أنا منها بـــراء“. كما أكد أنـــه دافع عن خيار 
عدم إقصـــاء ”النهضة“، وشـــدد على أن ذلك 
كلفه غاليا، من دون تفاصيل. وفّسر السبسي 

دفاعه عن التوافق بأن له ”التزام بالوطن“.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياسية بسبب خالفات بشأن مصير حكومة 
يوســـف الشـــاهد، ففي حين تتشـــبث حركة 
النهضة بدعمه يطالب اتحاد الشـــغل وحزبه 

نداء تونس بضرورة رحيله.
وفـــازت حركة نداء تونـــس في انتخابات 
2014، بالمرتبـــة األولـــى بعـــد حصولها على 
86 نائبـــا (مـــن إجمالـــي 217)، لكـــن كتلتها 
البرلمانيـــة تدحرجـــت إلى المرتبـــة الثالثة 
حاليا بــــ39 نائبا، خلف حركـــة النهضة (68 

نائبا)، وكتلة االئتالف الوطني (47 نائبا).
ولم يتوقف نزيف االســـتقاالت من الحركة 
منذ 2015. وامتد التوتر من البرلمان والحزب 

ليصل إلى قصر قرطاج.
وأفادت تقارير إعالمية الثالثاء باستقالة 
السياســـي  الديـــوان  ورئيـــس  المستشـــار 

للرئيس الباجي قائد السبســـي وســـط أزمة 
صامتة تحيط بالرئاسة.

وأوردت التقاريـــر أنبـــاء عـــن اســـتقالة 
المستشار سليم العزابي أحد أبرز القياديين 

بحزب ”حركة نداء تونس“.
ولـــم يتســـن الحصـــول علـــى تعليق من 
الرئاســـة التي التزمت الصمـــت، كما لم تقدم 
على الفور معلومات أو تفاصيل عن أســـباب 

االستقالة.
وأثار البيان الذي حمل توقيع النائبة عن 
حركة نـــداء تونس أنس الحطاب اســـتغراب 
المتابعين الذين اعتبروه محاولة للتدخل في 

شؤون مؤسسة الرئاسة.
وذكـــرت مصـــادر إعالميـــة أن اســـتقالة 
العزابـــي جـــاءت احتجاجـــا علـــى البيـــان 
الـــذي أصدرته حركة نداء تونـــس عقب لقاء 

الغنوشي وقائد السبسي.

وتحيط بقصر الرئاسة أزمة لم تعد خافية 
منــــذ إعالن السبســــي في ســــبتمبر الماضي 
نهايــــة التوافــــق مــــع حــــزب حركــــة النهضة 
اإلســــالمية الشــــريك في الحكم، علــــى خلفية 
تضــــارب وجهات النظر حول مصير الحكومة 

الحالية.
ويبدو أن تيارا داخل قصر قرطاج يرفض 
فــــك التحالف بيــــن نــــداء تونــــس والنهضة 
إجــــراء  حتــــى  الوضــــع  لتهدئــــة  ويســــعى 

االنتخابات خريف العام المقبل.
لكن المتحكمين في الحزب وفي مقدمتهم 
المديــــر التنفيذي ونجــــل الرئيس حافظ قائد 
السبسي يســــعون لالنســــحاب من االئتالف 
الحاكم والتركيز على بناء جبهة إنقاذ جديدة، 
تحاكي تلك التي تم إنشاؤها في 2013 للتصدي 
لحركــــة النهضة في االنتخابات القادمة، وهو 

ما يعكسه تشبثهم بإنهاء التوافق.

النهضة تسعى إلحياء التوافق ونداء تونس يصدها
[ الغنوشي: النهضة حريصة على خيار التوافق والتشاور  [ استقالة سليم العزابي تكشف أزمة صامتة في قصر قرطاج

يتشــــــبث حزب حركة نداء تونس بفك التحالف مع حركة النهضة والتوجه نحو تشــــــكيل 
جبهة سياســــــية جديدة خلوض غمار االنتخابات القادمــــــة، وهو ما يقلق قيادات النهضة 

التي تتحرك في اجتاهات مختلفة إلقناع حليفها السابق بالعودة إلى خيار التوافق.

أخبار
{الجزائر ســـتواصل مســـاعيها إليجاد حلول كفيلة بإصالح المنظومـــة األممية والعربية التي ما 

زالت تعمل بلوائح غير مواكبة لما يجري بالعالم العربي من نزاعات}.

عبدالقادر مساهل
وزير اخلارجية اجلزائري

{بريطانيا ستخصص 1.5 مليون جنيه إسترليني خالل العامين المقبلين، لخلق بيئة أكثر أمانا 

ألهالي بنغازي من خالل إزالة مخلفات الحرب والمواد المتفجرة}.

فرانك بيكر
السفير البريطاني لدى ليبيا

العثماني يلجأ للحوار لتطويق التوتر االجتماعي باملغرب

الغنوشي متشبث بتوافق منته

الصراع على ليبيا يفاقم الخالفات 

بني روسيا وبريطانيا
} لندن - تسير العالقات الروسية البريطانية 
نحـــو المزيد من التدهـــور، مع ظهور خالفات 

جديدة بين الطرفين حول ليبيا.
مســـاء  صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  ونشـــرت 
االثنين تقريرا أكدت خالله أن االســـتخبارات 
البريطانية حذرت من ســـعي روســـيا لتثبيت 
موطئ قـــدم لها في ليبيا، وقالت إن موســـكو 
نقلـــت جنـــوًدا وصواريـــخ إلى شـــرق البالد 

لتحقيق هذا الهدف.
وتابعت قائلة ”هناك قاعدتان عســـكريتان 
روســـيتان تعمـــالن مـــن مدينتـــي بنغـــازي 
وطبرق، تحت غطاء شـــركة روســـية عسكرية 
خاصة تســـمى ’فاغنر‘، لها مقرات في ليبيا“. 
وأضافـــت أنـــه ”مـــن المعتقـــد أن صواريـــخ 
’كابلير‘ المضادة للسفن ونظام صواريخ ’أس 
300“ الدفاعـــي، موجودان بالفعل على األرض 
فـــي ليبيا“. ولم توضح الجريـــدة البريطانية 

مصادر المعلومات التي نقلتها في التقرير.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز نقلت فـــي تقرير 
مطول عـــن مســـؤولين عســـكريين أميركيين 
ودبلوماســـيين مصريين العـــام الماضي ”أن 
روســـيا نشـــرت فيما يبدو قـــوات خاصة في 
قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا 
في األيام األخيرة“، وهو ما نفاه المســـؤولون 

الروس.
وفي أغســـطس الماضي قال  القائد العام 
للقـــوات المســـلحة الليبيـــة، المشـــير خليفة 
حفتـــر، إنـــه ال حاجة إلى تدخـــل أي دولة في 
ليبيـــا، ردا على دعـــوة لناطقه الرســـمي إلى 
تدخل روســـيا فـــي األزمة الليبيـــة، مؤكدا أن 

قواته تسيطر على غالبية مناطق البالد.
واعتبـــر حفتـــر أن ”التعاطـــي مـــع هـــذه 
التصريحات في بعض وســـائل اإلعالم خرج 
عن السياق والمقصد الحقيقي، ومفهوم كلمة 
التدخـــل ال يتجـــاوز معنى الدعم السياســـي 
للقوات المســـلحة ال ســـيما في إطار مكافحة 
اإلرهـــاب ورفـــع حظر التســـليح عـــن القوات 
المســـلحة، ولم يكن المقصود من التدخل هو 

التدخل بالمعنى العسكري“.
وذكرت ذا صن أن ”المخابرات البريطانية 
أخبـــرت ماي بأن الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتين يسعى لتحويل ليبيا، العالقة في حرب 

مســـلحة، إلى سوريا جديدة، وجعل هذا هدفه 
األول“. وفي رد على هذه االتهامات قال رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الدوليـــة في مجلـــس االتحاد 
الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن بريطانيا 
وحلفاءها في حلف شمال األطلسي جلبوا قبل 
سبع سنوات الفوضى التي تسود ليبيا اليوم، 

من خالل التدخل في الحرب األهلية.
وأضـــاف ”إذا نحينـــا جانًبـــا االتهامـــات 
الوهمية لبلدنـــا نالحظ فقط أن ليبيا تم جرها 
إلـــى الفوضـــى الحالية بما في ذلـــك الفوضى 
الناتجـــة عـــن مأســـاة الهجـــرة الجماعية إلى 
أوروبـــا قبـــل ســـبع ســـنوات مـــن بريطانيـــا 
وحلفائهـــا، وكلهم قاموا بخـــداع بالدنا، التي 
لم تعترض بعد في مجلـــس األمن الدولي ضد 
منطقة حظـــر الطيران على ليبيـــا، تحت مبرر 

حماية المدنيين“.

واســـتبعد مراقبـــون صحـــة ما جـــاء في 
الصحيفـــة البريطانيـــة، مرجحيـــن أن يكـــون 
التقرير مندرجا في ســـياق الحـــرب اإلعالمية 

بين البلدين.
ويســـتند هؤالء في توقعاتهم إلى سياســـة 
الحياد والنأي بالنفس التي يعكســـها التقارب 
الواضـــح بين موســـكو وحكومـــة الوفاق في 

طرابلس.
واألســـبوع الماضي أعلنت شركة تاتنفت 
عملياتهـــا فـــي ليبيا،  اســـتئناف  الروســـية، 
اســـتنادًا إلى االتفاقيـــة الموقعة بين الطرفين 

عام 2007.
وجـــاء ذلك خـــالل لقاء رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط الليبية المهنـــدس مصطفى 
صنـــع الله، مع رســـتم مينيخانـــوف، النائب 
األول لرئيـــس شـــركة تاتنفـــت علـــى هامش 
األسبوع الروســـي للطاقة، الذي ناقشا خالله 

سبل التعاون المشترك بينهما.

حركة نداء تونس تؤكد أن الحكومة 

الحالية برئاسة الشاهد هي حكومة 

حركـــة النهضـــة، وعليـــه فإنها غير 

معنية بدعمها سياسيا

◄
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تفاقم االحتقان

المغربـــي  لالتحـــاد  العـــام  األميـــن 

للشـــغل يحذر مـــن ردود اجتماعية 

عنيفة في صورة ما استمر تعطيل 

الحوار االجتماعي

 ◄

يتهـــم  بريطانـــي  تقريـــر صحافـــي 

روسيا بإنشاء قاعدتين عسكريتين 

شـــرق ليبيـــا فـــي مســـعى لتثبيـــت 

موطئ قدم لها في البالد

 ◄



}  ديــار بكر (تركيا) – صّعدت حكومة الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان حملة االعتقاالت 
التـــي تشـــّنها منـــذ أّيـــام بحـــّق المئـــات من 
األكـــراد الذين تتهمهم باالنتمـــاء لحزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصفه أنقـــرة بـ“اإلرهابي“، 
حيـــث تأتـــي االعتقاالت بعـــد أيام مـــن تحذير 
أردوغـــان بأنه ســـيقيل أي رئيس بلدية ينتخب 
فـــي االنتخابـــات المحليـــة التي تجـــرى العام 

المقبل إذا تبّين أن له صلة باإلرهاب.
واعتقلـــت الشـــرطة التركية العشـــرات من 
األشـــخاص لالشـــتباه بعالقتهم بحزب العمال 
الكردســـتاني في عملية أمنية شملت تسع مدن، 
وفق بيان صدر الثالثاء عن مكتب االدعاء العام 
المحلي في ديار بكر ذات الغالبية الكردية والتي 
شهدت أيضا حصول اعتقاالت. وقال البيان إن 
الشـــرطة اعتقلت 90 من أصل 151 مشتبها بهم 

مطلوبين خالل المداهمات التي استهدفت 183 
موقعا، حيـــث يتعّرض مناصـــرو حزب العمال 

الكردستاني لمداهمات أمنية بشكل منتظم.
واستؤنفت االشتباكات بين القوات األمنية 
التركية وحزب العمال بعد انهيار وقف إلطالق 
النـــار بينهما عام 2015، حيث أّدى الصراع بين 
حـــزب العمال والحكومة التركية إلى مقتل أكثر 

من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
ويديـــر قائمـــون باألعمـــال اآلن 94 من 102 
بلديـــة في المدن والبلدات ذات األغلبية الكردية 
وليـــس رؤســـاء البلديـــات الذين اختيـــروا في 
آخر انتخابات محليـــة أجريت عام 2014، حيث 
عزلتهـــم الســـلطات فـــي الحملة األمنيـــة التي 

أعقبت محاولة انقالب عام 2016.
وقـــال أردوغان خالل اجتماع لحزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم في مطلع األســـبوع ”اقترب 

في إشـــارة إلى االنتخابات  موعد االنتخابات“ 
المحليـــة المقررة في مـــارس عام 2019، مضيفا 
”إذا جـــاء ضالعـــون فـــي اإلرهـــاب عـــن طريق 
صناديق االنتخابات فسنعّين قائمين باألعمال 

على الفور“. 
وقـــال جـــارو بايالن أحـــد نـــواب البرلمان 
البارزيـــن من حـــزب الشـــعوب الديمقراطي إن 
االعتقاالت لها دوافع سياســـية وتأتي في إطار 

اســـتراتيجية حملـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
النتخابـــات عـــام 2019. وكتب علـــى تويتر ”بدأ 
والتنميـــة حملتـــه لالنتخابات  العدالـــة  حزب 
المحليـــة مـــن ديار بكـــر باحتجـــاز صحافيين 

وسياسيين ورجال دين“.
ونّفذت تركيا في الشـــهور األخيرة ضربات 
بشـــكل منتظـــم علـــى قواعـــد حـــزب العمـــال 
الكردستاني بشمال العراق، خاصة على معاقل 
الحزب فـــي جبال قنديـــل، حيث هـــددت أنقرة 

أيضا بتنفيذ هجوم بري.
وفي ســـياق مســـاعيها لمواجهة ما تصفه 
الحكومة التركية بالخطـــر الكردي داخل تركيا 
وخارجها، يأتـــي تمديد فترة تفويض الحكومة 
من قبل البرلمان لعام واحد؛ يبدأ في 30 أكتوبر 
الجاري؛ إلجـــراء عمليات عســـكرية في العراق 

وسوريا.

{اإلبـــادة الجماعيـــة التـــي تعـــرض لها مســـلمو الروهينغـــا، تســـتوجب محاكمة كبـــار الضباط أخبار

المسؤولين عن حملة القمع التي تسببت بتشريدهم}.

يانغهي لي
املقررة اخلاصة لألمم املتحدة لبورما

{المعـــارض فرنانـــدو ألبان، الـــذي اعتقل فـــي قضية الهجوم علـــى الرئيس نيكـــوالس مادورو 

بطائرات مسيرة تحمل متفجرات، انتحر في مقر أجهزة االستخبارات}. 

طارق وليم صعب
املدعي العام في فنزويال
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} واشنطن - أعلن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الثالثاء، أّن ســـفيرة الواليات املتحدة 
لـــدى األمم املتحدة نيكي هايلـــي قّدمت إليه 
اســـتقالتها التي ســـتصبح نافـــذة في نهاية 
العام، لتنهي األخيرة بذلك مسيرة عامني من 
االســـتماتة في دعم سياســـات ترامب خاصة 

حيال امللفني الكوري الشمالي واإليراني.
وقـــال ترامـــب فـــي تصريح أدلـــى به في 
املكتـــب البيضـــاوي، وقد وقفت إلـــى جانبه 
الســـفيرة املســـتقيلة، إن هايلي ”قامت بعمل 
رائع“، مشـــيرا ”لقد أبلغتني قبل حوالي ستة 

أشهر بأّنها ترغب باستراحة“.
وأشـــار الرئيـــس األميركـــي إلـــى ”أنني 
آمـــل أن تعود هايلي للعمـــل معي بأي طريقة 
تختارها“، منوهًا إلـــى انه ”لدينا العديد من 

الراغبني في متثيلنا في املنظمة الدولية“.
وأشـــاد ترامب بأداء املندوبـــة األميركية 
التـــي قدمت اســـتقالتها قائـــال “نيكي قامت 

بعمل رائع، وقمنا معا بأداء عمل رائع“.
وأعلـــن أنه ســـوف يعـــّني ســـفيرا جديًدا 
لبالده لدى األمم املتحدة في غضون أســـابيع 

خلفا لنيكي هايلي التي قدمت استقالتها.

وأضـــاف ترامـــب فـــي البيـــت األبيـــض 
وإلـــى جواره هايلـــي، أن هنـــاك ”العديد من 
األشـــخاص الذين يرغبون في احلصول على 
الوظيفة“، متابعا ”سوف نعّني خليفة لهايلي، 
ال أعرف ما إذا كان هذا سوف يتم في غضون 

أسبوعني إلى ثالثة أسابيع“.
وعّلق موقع فوكس نيوز على النبأ بالقول 
إن ”هذه اخلطوة تشـــكل نهاية مفاجئة وغير 
متوقعة للمسيرة املهنية إلحدى الشخصيات 

البـــارزة فـــي اإلدارة األميركيـــة“، فيما أكدت 
هايلـــي أنها ســـتتفرغ لدعـــم الرئيس ترامب 
في انتخابات 2020، ما يفّند الشـــائعات بأّنها 

تخفي طموحات رئاسية.
وتولت هايلـــي، عضو احلزب اجلمهوري 
ومحافظة واليـــة كارولينا اجلنوبية من 2011 
إلـــى 2017، منصب املنـــدوب األميركي الدائم 
لدى األمم املتحدة في 27 يناير من 2017، حيث 

تعتبر من املسؤولني املقّربني من ترامب.
وتعتبر الســـفيرة املستقيلة مساندة قوية 
للسياسة اخلارجية للرئيس ترامب، وحذرت 
فـــي أول يوم عمل لهـــا كمندوبـــة لدى األمم 
املتحدة ”أولئك الذين ال يدعمون سياســـتنا، 
إننا نســـجل األسماء، وســـوف نرد على تلك 

املواقف“.
وفـــي أبريل، وقعت هايلـــي في خالف مع 
البيـــت األبيـــض عندمـــا قال أحد مســـاعدي 
ترامب إنها تسرعت في إعالن عقوبات جديدة 

على روسيا.
ويأتـــي ذلـــك بعد مـــا أعلنـــت هايلي في 
تصريـــح لقنـــاة ”ســـي.بي.أس“ أن الواليات 
املتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا 
بسبب موقفها بشـــأن سوريا، وأنه من املقرر 
اإلعـــالن عنهـــا في اليـــوم املوالـــي، ولكن لم 

يحصل أّي إعالن من هذا القبيل.
املستشـــار  صـــّرح  الحـــق  وقـــت  وفـــي 
االقتصـــادي للبيـــت األبيـــض الري كودلـــو 
بـــأن اإلدارة األميركية ال تزال تدرس مســـألة 
توســـيع العقوبات ضد روسيا، لكن القرار لم 
يتخذ بعد، معتبرا أن هايلي ”قد يكون اختلط 

عليها األمر“ بهذا الشأن.
وردت هايلي علـــى تصريحه بالقول ”مع 
كل االحترام، لم يختلط علّي األمر“، فيما ذكر 

كودلو أنه اتصل بهايلي لتقدمي االعتذار.
وذكـــرت صحيفـــة نيويورك تاميـــز، نقال 
عن مصادرهـــا، أن تصريحات هايلي أزعجت 
الرئيـــس ترامب، الذي تابع تصريحاتها على 

التلفزيون.

وشهدت إدارة ترامب منذ توليها مهامها، 
العديد مـــن اإلقـــاالت واالســـتقاالت ملختلف 
املســـؤولني، بينهـــم وزيـــر اخلارجية ريكس 
تيلرســـون، الذي كان على خـــالف مع ترامب 
بشـــأن بعض مســـائل السياســـة اخلارجية، 
وبلـــغ عـــدد املســـؤولني الذين اســـتقالوا أو 

أقالهم ترامب نحو 30 مسؤوال.
وتوتـــرت عالقة هايلـــي بالرئيس ترامب 
في ديســـمبر املاضي، حـــني تناولت األخيرة 
باحلديـــث موضـــوع االتهامـــات بالتحـــرش 

اجلنسي التي تطال الرئيس األميركي.
وقالـــت املندوبـــة املســـتقيلة إنهـــا ترى 
أن مـــن حق أي امـــرأة تتهم رجـــال بالتعدي 
عليها أو ســـوء معاملتهـــا أن جتهر بصوتها 
للكشـــف عن ذلك، حتى ولـــو كانت من تتهمه 

هـــو الرئيـــس دونالد ترمب نفســـه. واتهمت 
أكثر من 10 نســـاء الرئيس األميركي بســـوء 
السلوك اجلنسي قبل توليه منصب الرئاسة، 
وقال ترامب أثناء تصويره جزءا من برنامج 
التلفزيونـــي، إنه قام  ”أكســـيس هوليـــوود“ 

بتقبيل نساء“.
وخالل مناقشـــتها لقضية النساء الالئي 
كشفن عن سوء معاملتهن في برنامج تعرضه 
قناة ”ســـي.بي.إس“، أثنت هايلي على هؤالء 
النســـاء قائلة ”أنا فخـــورة بقوتكن، وفخورة 

بشجاعتكن“.
وردا على ســـؤال عن النظرة التي ينبغي 
للنـــاس أن ينظـــروا بهـــا للنســـاء اللواتـــي 
يتهمـــن الرئيـــس، قالـــت هايلي إنـــه ”نفس 
األمر“، مضيفة ”يجب االســـتماع إلى النساء 

الالئي يتهمـــن أحدا. ينبغي االســـتماع لهّن 
والتعاطي معهّن، وأعتقد أننا ســـمعنا منهّن 

قبل االنتخابات“.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن أّي امـــرأة شـــعرت 
بالتعّدي عليها أو ســـوء املعاملة بأي طريقة 
كانـــت لهـــا كل احلق فـــي التحـــدث بصوت 

مسموع“.
وعما إذا كان انتخاب ترامب قد طوى تلك 
املســـألة، رّدت هايلي ”الناس هم من يقّررون“ 
ذلـــك، مضيفة ”أعلم أنه انتخـــب، لكن ينبغي 
أن تشـــعر النســـاء دائما باالرتياح في طرح 

قضاياهن، وعلينا جميعا أن ننصت لهن“.
وأكـــدت أن عالقتهـــا بالرئيـــس دونالـــد 
ترامـــب بـ“املمتازة“، وذلك وســـط تقارير عن 

توترات بينها وبني البيت األبيض.

نيكي هايلي أشرس صقور ترامب تغادر اإلدارة األميركية
[ ترامب يعتزم تعيين مندوب جديد لواشنطن لدى األمم المتحدة خالل أسابيع  [ محطات متشنجة بين هايلي والبيت األبيض

ــــــدى األمم املتحدة  ــــــل الرئيس األميركي دونالد ترامب اســــــتقالة الســــــفيرة األميركية ل قب
نيكي هايلي، وهي واحدة من أبرز املدافعني الشرســــــني عن سياسته حيال إيران وكوريا 
الشمالية وروسيا، من منصبها لتدخل حيز التنفيذ نهاية العام اجلاري، وذلك في أعقاب 
تهم بالفســــــاد تواجهها األخيرة في عالقــــــة بتمويل رحالتها اجلوية اخلاصة، إضافة الى 

إثارتها في وقت سابق لتهم التحرش اجلنسي املوجهة للرئيس.

دونالد ترامب:

آمل أن تعود نيكي هايلي 

للعمل معي بأي طريقة 

تختارها

استقالة مفاجئة تربك إدارة ترامب

}  الهاي – بدأت محكمة العدل الدولية اعتبارا 
من االثنين، النظر في شكوى تقدمت بها إيران 
ضد الواليات المتحدة لتجميدها نحو ملياري 
دوالر مـــن األرصـــدة اإليرانيـــة كتعويضـــات 
ألميركيين وقعـــوا ضحية هجمـــات إرهابية، 
حيث من المتوقع أن تســـتمر الجلســـات التي 
ســـتخصص للدفوع األوليـــة األميركية حتى 
الجمعة. علـــى أن تقرر بعدها ما إذا كان البّت 

في هذا النزاع من اختصاصها.
وكانت إيران تقّدمت بشكوى ضد الواليات 
المتحدة أمام المحكمة في يونيو 2016 بهدف 
تحرير أموالها المجمدة، فيما تأتي الجلسات 
وســـط تصاعـــد التوتر بين إيـــران والواليات 
المتحـــدة اللتين تخوضان نزاعا قضائيا آخر 

في أعلى مرجع قضائي في األمم المتحدة.
وكانـــت المحكمة األميركيـــة العليا قضت 
فـــي 20 أبريل بمصـــادرة نحو مليـــاري دوالر 
من األرصدة اإليرانيـــة المجمدة في نيويورك 
حاليا وتعـــادل قيمة ســـندات اســـتثمر فيها 

المصرف المركزي اإليراني أمواال.
وقـــرر القضـــاء األميركـــي تجميـــد هـــذه 
األرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا 
أو عائـــالت ضحايـــا اعتـــداءات تتهـــم إيران 

بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤالء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا 
فـــي 23 أكتوبر 1983 فـــي هجومين انتحاريين 

اســـتهدفا الكتيبتين األميركية والفرنسية في 
القوة متعددة الجنسيات في بيروت. واتهمت 
الواليات المتحدة، طهران بأن ”أيديها ليســـت 
نظيفة“، وذلك تعقيبا علـــى الدعوة اإليرانية، 
وقالت إن ”دعم إيـــران لإلرهاب العالمي“، في 
إشـــارة إلى عمليات تفجيـــر وخطف طائرات، 
”يجـــب أن يســـقط دعواها في محكمـــة العدل 

الدوليـــة“. وقالـــت إيـــران إن القضيـــة تخرق 
”اتفاقيـــة صداقة“ مبرمة عام 1955 بين البلدين 
قبـــل قيـــام الثـــورة اإلســـالمية، فيمـــا مزقت 
واشـــنطن المعاهدة األسبوع الماضي بعد أن 
أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة 
الواليات المتحـــدة بأن تخفف العقوبات التي 
فرضتهـــا إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب على 

طهران بعد انســـحابها مـــن االتفاق عام 2015 
النووي.

وزارة  فـــي  القانونـــي  المســـؤول  وقـــال 
الخارجية األميركية ريتشارد فيسيك للمحكمة 
”تأتـــي إيران إلـــى المحكمة بأيد غيـــر نظيفة، 
حقا إنه عرض ينم عن سوء نية الفت“، مضيفا 
“ األفعـــال في صلـــب هذه القضيـــة تتركز على 
دعـــم إيران لإلرهـــاب العالمي وأفعـــال إيران 
الســـيئة تتضمـــن دعـــم تفجيـــرات إرهابيـــة 
واغتياالت وعمليات خطف أشـــخاص وخطف 

طائرات“.
في  واتهم فيســـيك أيضا ”القـــادة الكبار“ 
إيـــران بـ“تشـــجيع اإلرهـــاب والترويـــج له“، 
و“انتهاك االلتزامات بمنع انتشـــار األســـلحة 
النوويـــة والصواريـــخ الباليســـتية وتهريب 
الســـالح“. واألربعاء الماضي أعلن مستشـــار 
ترامـــب لألمـــن القومـــي جـــون بولتـــون أن 
الواليات المتحدة لن تنسحب فقط من معاهدة 
الصداقـــة، بل ستنســـحب أيضا مـــن االتفاق 

الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية.
والشـــهر الماضي في األمم المتحدة رفض 
ترامب بشـــدة صالحيـــة المحكمـــة الجنائية 
الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها الهاي ال 
تنتمي إليهـــا الواليات المتحدة، حول تحقيق 
متعلـــق بالقـــوات األميركية في أفغانســـتان 

وهدد بمعاقبة قضاتها.

واشنطن: إيران تأتي لمحكمة العدل الدولية بأياد غير نظيفة

 األكراد
ّ

د حملة االعتقاالت بحق
ّ

أردوغان يصع

أصول إيرانية في خدمة الصواريخ الباليستية

 من 
ّ

دعوات إلى الحد

انتشار اإلسالم في أملانيا

} برليــن - طالبـــت الكتلـــة البرلمانية لحزب 
البديل مـــن أجـــل ألمانيا اليميني الشـــعبوي 
اإلجـــراءات  بـ“اتخـــاذ  األلمانيـــة  الحكومـــة 
والدعوات  المناسبة لمنع انتشـــار المضامين 

المخالفة للدستور األلماني في القرآن“.
ويطالـــب الحـــزب بإلقاء نظـــرة ناقدة على 
حصص الدين اإلســـالمي فـــي المدارس، حيث 
تقّرر حصص الدين اإلســـالمي بالتنســـيق مع 

حكومات الواليات األلمانية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تتضمـــن الخطـــة 
الدراســـية لحصـــص الديـــن اإلســـالمي فـــي 
المـــدارس االبتدائيـــة بواليـــة شـــمال الراين- 
يســـتفاليا منذ عام 2013 الفقرة التالية ”يتعّين 
توعية األطفال بالتعامل مع الممارسات الدينية 
المختلفة لألديان األخرى بتســـامح والشـــعور 
بترابـــط قائم علـــى االحترام مع كافـــة األفراد 

الذين يصلون لله في كافة أنحاء العالم“.
وحّمل مفّوض الحكومة األلمانية لشـــؤون 
حريـــة العقيـــدة ماركـــوس غروبيل فـــي وقت 
ســـابق، حزب البديل ألجل ألمانيا، مســـؤولية 

االعتداءات المستقبلية بحق المسلمين.
وجاء ذلك على خلفية خطاب لزعيمة الكتلة 
البرلمانية للحزب، أليس فايدل، اعتبره رئيس 
البرلمـــان فولغانـــع شـــوبيله، ”تمييـــزا بحق 

النساء المحجبات“.
فيلـــت  دي  لصحيفـــة  تصريحـــات  وفـــي 
األلمانيـــة، قال غروبيل ”عندمـــا تتحدث أليس 
فايدل، باســـتخفاف عن الفتيات الالتي يرتدين 
الحجـــاب، فإنهـــا توفـــر بذلـــك تربـــة خصبة 

لالعتداءات ضد المسلمين“.
وأضـــاف ”تتراجع في ألمانيـــا منذ أعوام، 
اإلجـــراءات الرادعة ضد الخطابـــات المعادية 
لألجانـــب“، مشـــيرا ”لـــم نكـــن نســـمع هـــذه 
الخطابـــات من قبـــل“. وكانت فايـــدل قالت في 
خطاب أمام البرلمـــان ”الفتيات الالتي يرتدين 
الحجـــاب والبرقـــع، والرجال الذيـــن يحملون 
الســـكاكين، واألشـــياء غير المهمة األخرى، لن 

تحقق لنا الرفاهية والنمو االقتصادي“.
الكتلـــة  رئيـــس  كاودر  فولكـــر  وأوضـــح 
البرلمانية لالتحاد المسيحي، في تعقيبه على 
التصريحـــات ”أن الطريقـــة التـــي تحدثت بها 
فايدل عن أشـــخاص آخرين، ليس لها أي صلة 

بصورة اإلنسان المسيحي“.
وتابع كاودر مخاطبا فايدل ”ما فعلتيه هو 
النقيض تماما لهذه الصورة، ويتعّين عليك أن 

تشعري بالخجل“.

رؤســـاء البلديـــات الكرديـــة الذين 

اختيـــروا في آخر انتخابـــات عزلتهم 

الســـلطات في الحملة األمنية التي 

أعقبت محاولة االنقالب

 ◄



} أنقــرة - تطرح مســـألة اختفاء الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي أسئلة داهمة في 
تركيا تربك أجهزة السلطة في أنقرة. فاملسألة 
ليست شأنا سعوديا مرتبطا باختفاء الرجل 
عقـــب دخولـــه القنصليـــة الســـعودية فـــي 
إسطنبول، بل هي شأن تركي بامتياز كون ما 
صدر عّما قيل إنها مصادر أمنية تركية ألقى 
مزيدا من الغمـــوض والتعقيد على القضية 
وزاد من نســـبة إمكانية تورط أجهزة تركية 

في أمر االختفاء وأحجياته.
ويقـــّر مراقبون أن املســـألة متّثـــل أكبر 
عملية خداع إعالمية شهدها العالم العربي، 
حتى أن وسائل اإلعالم الكبرى عاجزة حتى 
اآلن عن تفكيك شيفرات العملية، مع العلم أن 
الفوضى اإلعالمية املرافقة تكشـــف زيفا في 

كل شيء.

زيارة خاشقجي إلى لندن

قضى خاشـــقجي األيام التي ســـبقت ما 
قيل إنه موعد له في القنصلية في إسطنبول 
في لنـــدن. قيل إن الرجل حضـــر ندوة حول 

فلسطني في العاصمة البريطانية. 
مـــن التقـــى خاشـــقجي فـــي تلـــك األيام 
وجـــد في الرجل حيوية ال تشـــي بأي ارتباك 
متعّلق مبوعد له مع ســـلطات بالده املتمثلة 
بالقنصليـــة. حتى أن بعـــض التعليقات بعد 
اختفائـــه رأت أن الرجـــل على مـــا يبدو كان 
يعتبـــر ذلـــك املوعد روتينيا غيـــر مقلق على 
النحو الذي يتيـــح له أن يقضي ”الويك آند“ 

في لندن دون أن يقلق من موعد الثالثاء.
تقول بعـــض اآلراء إن جمال خاشـــقجي 
كان يحظـــى بعالقـــات جّيدة مع الســـلطات 
التركيـــة، وقـــد جمعته صورة مشـــتركة مع 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، ومع 
ذلك لـــم يبلغ الســـلطات التركية مبوعده في 
الســـفارة ولم يصطحـــب إال التركية خديجة 

جنكيز التي تقّدمت بصفتها خطيبته.
وتضيـــف هذه اآلراء أن خاشـــقجي الذي 
انتقد سياســـة بالده، مؤخرا، لـــم يعتبر أن 
زيارتـــه للقنصليـــة تتخذ طابعا اســـتثنائيا 
تستحق اســـتدراج السلطات التركية، كما ال 
تستحق استدراج وسائل اإلعالم التي لطاملا 

استهوته.
وتكشف املعلومات أن الرجل لم يستغرب 
التواصـــل مع قنصلية بالده في إســـطنبول 
وهـــو الـــذي كان علـــى تواصل مع ســـفارة 
بالده في واشـــنطن ومع الســـفير السعودي 
هناك األميـــر خالد بن ســـلمان جنل العاهل 

السعودي وشقيق ولي العهد.
وعلـــى الرغم من أن بعض الشـــخصيات 
التي التقت بخاشقجي في لندن عشّية سفره 
إلـــى تركيا قالـــت إنه كان ”ســـعيدا بزواجه 
اجلديـــد“، لكـــن، للمفارقـــة، أنه لـــم يحّدثهم 
أبـــدا عن موعده يوم الثالثـــاء في القنصلية 
السعودية في إســـطنبول. فهل أخفى الرجل 

هذا األمر وملاذا؟

بوســـت  واشـــنطن  صحيفـــة  نشـــرت 
األميركيـــة، بيانـــا للســـفارة الســـعودية في 
واشـــنطن، أكد فيه األمير خالد بن سلمان أن 
”التقارير التي تزعم بأن خاشقجي، قد اختفى 
في القنصلية السعودية في اسطنبول أو أن 
ســـلطات اململكـــة احتجزته أو قتلتـــه زائفة 
متاما وال أســـاس لها مـــن الصحة“، مضيفا 
”ال أعرف مـــن يقف وراء هـــذه االدعاءات، أو 

نواياهم، وال يهمني صراحة“.
وبحســـب البيان، قال السفير السعودي 
”ال شـــك أن عائلته (خاشـــقجي) فـــي اململكة 
قلقـــة جدا عليـــه، وكذلـــك نحـــن“، موضحا 

أن ”خاشـــقجي لديـــه العديد مـــن األصدقاء 
في الســـعودية، وأنا منهـــم، فعلى الرغم من 
االختالفات فـــي عدد من القضايا، ال ســـيما 
مسألة اختياره ما أسماه (النفي االختياري)، 
حافظنا علـــى التواصل في مـــا بيننا عندما 

كان في واشنطن“.
وأفاد األمير خالد بن ســـلمان أن ”ما يهم 
اململكة والسفارة السعودية حاليا هو سالمة 
خاشـــقجي“، مؤكـــدا أنه ”مواطن ســـعودي، 

وسالمته وأمنه من أولويات اململكة“. 
وشدد أيضا على أن القنصلية السعودية 
فـــي إســـطنبول تتعـــاون بشـــكل كامـــل مع 
الســـلطات احمللية للكشـــف عّما حـــدث بعد 
مغادرته، إضافة إلى ذلك، فقد أرسلت اململكة 
فريقـــا أمنيـــا، مبوافقـــة احلكومـــة التركية، 
للعمل مع نظرائهم األتراك، مؤكدا أن ”الهدف 

هو الكشف عن احلقيقة وراء اختفائه“.
وأشـــارت واشنطن بوســـت أيضا إلى أن 
الســـفير السعودي في واشـــنطن، أكد خالل 
لقائه مع الصحافي فريـــد ريان، االثنني، أنه 
”من املســـتحيل أن يعمل موظفـــو القنصلية 
علـــى التعتيم علـــى مثل هـــذه اجلرمية، وال 

يكون لنا علم بذلك“.
وأوضـــح الســـفير الســـعودي، ”أنه كان 
على اتصال بخاشقجي خالل العام املاضي، 
بعد أن حتـــول إلى صوت يوصف باملعارض 
لســـلطات بـــالده“، مضيفا أنـــه ”قابل جمال 
خاشـــقجي شـــخصيا العام املاضي، وتبادال 

الرسائل النصية كذلك“.

التواصل مع الرياض

الريـــاض  التواصـــل بـــني  لـــم يتوقـــف 
وجمال خاشـــقجي. هو نفسه أسّر بأن هناك 
تواصـــال يأخذ شـــكل دعوات لـــه أو تطييب 
خلاطره واهتمـــام بوضعه. ُنقـــل عن الرجل 
أنـــه لم يوافق علـــى العودة أو أنـــه لم يحظ 

بالضمانات الكافية لذلك.
غير أن إخفاءه ألمر موعده في القنصلية 
عن ”أصدقائـــه“ القريبني من تنظيم اإلخوان 
املســـلمني في لندن والقريبني حكما من قطر، 
يشي بأن خاشقجي كان بصدد االنقالب على 
نفســـه وترتيب وضع جديد له غير بعيد عن 
ســـلطات بالده، على نحو لـــن يعجب هؤالء 

”األصدقاء“ والبلد الذي يقف وراءهم.
الســـيناريوهات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اجلهنميـــة التـــي أطلقـــت بعد ســـاعات من 
دخول جمـــال خاشـــقجي القنصلية أظهرت 
أن حملـــة مكّثفة منظمة كانت معّدة مســـبقا 
وجاهـــزة لإلطالق في ســـاعة صفـــر معّينة، 
وأن احلجج كانت جاهزة للتصدي ألي ردود 
أو حجج مضادة، وأن الســـلطات املعنية في 
تركيا، كما في السعودية، كانت متفاجئة من 
”تسونامي“ من املعلومات والفرضيات أغرق 
الفضـــاء اإلعالمي العام ُمجبرا كبرى وكاالت 
األنباء على االنســـياق وفق حركـــة األمواج 

والرياح التي فجرتها هذه العاصفة.
ويدعو بعـــض املتخصصني في القضايا 
اجلنائية إلى العودة إلى خديجة جنكيز التي 
انطلق مـــن عندها اخلّط البيانـــي املتدحرج 

للغز خاشقجي.
لـــم تظهر هذه الســـيدة بصفتها خطيبته 
خاشقجي املزعومة إال بعد دخوله القنصلية. 
حتى خاشـــقجي نفسه لم يتحدث عنها بهذه 
الصفـــة وقّدمها في إحدى الصور، التي ظهر 
بهـــا معها برفقة أشـــخاص آخرين، بصفتها 
باحثـــة فـــي الشـــؤون العمانية. ثـــم أن هذه 
اخلطيبة املفتـــرض أنها مصدومـــة متوترة 
كتبـــت بعناية تغريدات باللغة العربية مرفقة 
بصور خاشـــقجي مطالبة بالكشـــف عن لغز 
اختفـــاء ”األســـتاذ جمـــال خاشـــقجي“، أمر 
اســـتغربه مراقبون من أمر ”مفجوعة“ قّدمت 

”حبيبها“ بصفته ”أستاذا“.
ويضيـــف هـــؤالء أنه فـــي علـــم القضايا 
اجلنائية فإن أســـوأ احملققني هـــو من يربط 
املســـؤولية اجلنائيـــة بخصـــوم الضحيـــة 

املعروفني. 
ويشـــرح هؤالء أن قصة خاشـــقجي منذ 
النفي االختياري له باجتاه الواليات املتحدة 
واملقاالت التي كتبها واملقابالت التي أجراها 
منتقدا سياســـة بالده، يجعـــل من أي مكروه 

يصيبه مرتبط بأمر معارضته للسعودية.
ويخلصـــون إلى أن من يريد اســـتهداف 
الرياض، سيكون سهال عليه أن يفعل ذلك من 
خالل اســـتهداف خاشقجي نفسه، خصوصا 

وأن احلمـــالت اإلعالميـــة كانـــت الفتـــة في 
جهوزيتهـــا لرفـــد احلدث بـــكل احلجج التي 

تدفع الشبهة باجتاه الرياض.
وتقول مصادر مراقبـــة إن رواية خطيبة 
خاشـــقجي املزعومة تستدرج أسئلة مشككة. 
فقد روت أنه ســـلمها هاتفـــه وطلب منها في 
حـــال عدم عودته أن تتصل بصديقه ياســـني 
أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان. فإذا ما كان خاشقجي متوجسا من 
أمر دخوله القنصلية، فلماذا لم يخبر أقطاي 
مباشـــرة بذلك، وهـــو ميّثل مـــا ميّثل داخل 

النظام السياسي في تركيا؟

شـــّن أقطاي في بادئ األمر حملة وطالب 
بالكشف عن مصير خاشقجي مشددا على أنه 
دخل القنصلية ولم يخرج منها. لكنه يوضح 
الحقا أنه عرف من مكاملة خديجة جنكيز أنها 
خطيبتـــه، أي أنه لم يكـــن يعرف قبل ذلك. ثم 
يعترف أن تصريحاته جاءت انفعالية متأثرة 
مبوجة املعلومـــات والفرضيات التي ضخها 

اإلعالم، ولهذا عاد وتراجع عنها.
ليخلص أقطاي، بعد تصريحات أردوغان 
بشأن هذه القضية، إلى احتمال وجود طرف 
ثالث قـــد تآمر في هـــذه القضية، ثـــم ليعلن 
الحقا أن تركيا ال تتهم الدولة الســـعودية بل 
رمبا تتهم أفرادا داخل الدولة العميقة تعمل 
فـــي تركيا دون أن ُيعرف مـــا إذا يتحدث عن 
الدولـــة العميقة الســـعودية أو تلـــك التركية 

وخاليا فتح الله غولن داخلها.
تعكس مواقف أقطاي جانبا من االرتباك 
التركي فـــي مقاربة هـــذه القضيـــة. فهل أن 
خاشـــقجي كان بصدد االنخراط في ترتيبات 
تطبيـــع مع الرياض علـــى النحو الذي جعله 
يخفـــي أمر املوعـــد القنصلي عـــن ”أصدقاء 
الدوحة“ في لندن؟ وهل هذا ”الطرف الثالث“ 

متورط في لغز اختفاء الرجل؟
ال شـــك أن القضيـــة معقـــدة ومتشـــابكة 
وتتطلب من الســـلطات الســـعودية والتركية 
اإلجابة عن أسئلة غامضة حول ظروف دخول 
جمال خاشـــقجي القنصلية وعـــدم خروجه 
منها. فـــي حني تؤكد القنصليـــة أنه غادرها 
بعد عشـــرين دقيقة، فيما يذهب أردوغان إلى 

املطالبة بإثبات ذلك باألدلة.
الســـلطات  وفيمـــا قـــد يبـــدو أن علـــى 
السعودية أن تدافع عن نفسها حتى لو فتحت 
مبنى القنصلية أمـــام وفد إعالمي وحتى لو 
أعلن ولـــي عهد الســـعودية األمير محمد بن 
ســـلمان اســـتعداد بالده للســـماح للسلطات 
التركيـــة بالدخول إليها، فإن على الســـلطات 
التركية أن تكتشف كيف جرى هذا األمر على 
أراضيها بحق شـــخصية مثيـــرة للجدل مثل 
خاشقجي يحظى بعالقات مباشرة مع أقرب 

احللقات قربا من الرئيس التركي.

من هو جمال خاشقجي؟

يلفت مراقبون إلى أن لغز خاشقجي ليس 
بعيدا عن لغز الرجل وســـيرة حياته. وينقل 
عن شـــخصيات كانـــت تعرف الرجـــل أنه لم 
يكن صحافيا كباقي الصحافيني وأن سيرته 

الذاتية ال تشبه سّير الصحافيني.
تـــروي املعلومـــات أن الرجـــل كان مكّلفا 
مبهمات خاصة حتت الغطاء الصحافي أثناء 
احلرب األفغانيـــة، وأّن املقابلة التي أجراها 
في ذلك احلني مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن، كما قربه الذي كشـــف عنه الحقا من 
األميـــر تركي الفيصل رئيس االســـتخبارات 
الســـعودية، يضيـــف جوانب غيـــر معروفة 
في حياة خاشـــقجي، ال ســـيما أن الرجل لم 
يتحدث كثيرا عن تلك املرحلة املليئة باأللغاز 
املخابراتيـــة املتصلة بظروف احلرب الباردة 

ضد االحتاد السوفييتي.
وتلفت مصادر مراقبة للشأن السعودي أن 
جمال خاشقجي هو ابن املؤسسة السياسية 
الســـعودية وتعتبر أّن كل ما ّمت احلديث عنه 
فـــي العقـــود األخيرة عـــن ”آراء جريئة“ كان 
يكتبهـــا، لم تكن إال من ضمـــن املتاح، ورمبا 
املطلـــوب، داخـــل روحية احلكم فـــي اململكة 

العربية السعودية.

ويذكـــر هـــؤالء أن الرجل كان مستشـــارا 
لألمير تركي الفيصل حني عّني سفيرا لبالده 
في لندن وبقي مستشـــارا له حني عّني األمير 
ســـفيرا بعد ذلك في واشنطن، وأن خاشقجي 
برز كرئيس لتحرير جريدة الوطن السعودية 
التي ميتلكها األمير خالد الفيصل، على نحو 
يثبت أنه كان شـــخصية مدللة لـــدى النظام 
السياسي وأنه كان يتمتع، بسبب الثقة التي 
يحظـــى بها من ”أولي األمر“ بهامش عريض 
للمشاكسة، وأن هذه املكانة داخل اململكة هي 
التي دفعـــت األمير الوليد بن طـــالل تعيينه 
مديـــرا عاما مشـــرفا علـــى إطـــالق فضائية 

”العرب“.
وكان صعـــود وتراجع خاشـــقجي داخل 
املشـــهد الســـعودي جزءا مـــن الكيفية التي 
تتعامل بهـــا الريـــاض مع ظواهـــر املناكفة 
التـــي يتعامـــل بهـــا رّب البيت مـــع أجناله. 
ولم يســـبق للرياض أن تورطـــت في أّي أذى 
ضـــد معارضيهـــا، فما بالك وأن خاشـــقجي 
ليـــس معارضا، كما يكرر هو نفســـه، كما أن 
الرياض لـــم تنظر إليه يوما بصفته معارضا 
على الرغم مما كتبه ضد سياســـات بلده لدى 

الصحف الغربية.
لم تكن الصحافة الغربية بعيدة عن إبداء 
القلق على مصير خاشـــقجي وكانت متأثرة 

باحلملـــة املنظمة ضـــد الســـعودية في هذا 
اإلطـــار. ومع ذلك بقيت هـــذه الصحف حذرة 
تـــزن ســـطورها وتســـعى إلى عـــدم الوقوع 
الســـهل في حبائل الســـيناريوهات املغرضة 

التي ُبثت بشكل الفت.
عمـــا  األميركيـــة  الصحـــف  وتســـاءلت 
يدفع خاشـــقجي إلى احلصـــول على وثائق 
شخصية من قنصلية إسطنبول كان باإلمكان 
احلصول عليها من القنصلية في واشـــنطن. 
ووجـــدت الصحف البريطانية أنه ال يعقل أن 
لها داخل  تقوم دولة ما بتصفيـــة ”معارض“ 
إحـــدى قنصلياتها. وعلى هـــذا ميلك أطراف 
هـــذه القضية من احلجـــج واحلجج املضاّدة 
مـــا ال يحصى، وســـيطلق الطابـــع الغامض 
للقضية العنان ملزيد من التكهنات التي يرقى 

بعضها إلى اخليال.
لكن، الثابت أن احلمالت ضد الســـعودية 
ال يهمهـــا مصير جمال خاشـــقجي، حتى أن 
بعض رمـــوز تلك احلمالت عبر عن اســـتياء 
من تصريحات الرئيس التركي حول إمكانية 
التواصل إلى نتائج إيجابية، ذلك أن الهدف 
أن يختفي جمال خاشـــقجي إلى األبد ليكون 
ذلك مناســـبة جديدة لتســـعير براكني الفتنة 
التي تضـــرب للمفارقـــة الســـعودية وتركيا 

بحجر واحد.

في 
العمق

أكبر عملية خداع إعالمي وسياسي ترافق قضية اختفاء جمال خاشقجي

القنصلية السعودية مفتوحة للبحث عن خاشقجي 

إخفاء جمال خاشقجي ألمر موعده في 
القنصلية السعودية في إسطنبول 
عن {أصدقائه} القريبني من تنظيم 

اإلخوان في لندن والقريبني من قطر، 
يشي بأنه كان بصدد االنقالب على 

نفسه وترتيب وضع جديد له على نحو 
لن يعجب هؤالء {األصدقاء} 
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[ قطر تستثمر غموض مصير خاشقجي في بروباغاندا سياسية ضد السعودية
نظمت شــــــبكة اجلزيرة القطرية ”وقفة تضامنية مع الصحافي جمال خاشــــــقجي“، شارك 
فيها صحافيون وموظفون من مختلف قنوات الشبكة وقطاعاتها، في خطوة انتقدتها عائلة 
الصحافي السعودي املختفي في تركيا واعتبرتها استغالال لتصفية حسابات مع اململكة 
العربية الســــــعودية، في حني مازالت مالبســــــات القضية غامضــــــة وتزيدها التصريحات 
ــــــدا. ومع تراجع ”الهّبة“ اإلعالمية الغريبة للجزيرة ووســــــائل إعالم  ــــــة املرتبكة تعقي التركي
تركية، وأخرى موالية لتوجهات أنقرة والدوحة، بدأت تطرح أسئلة كثيرة حول دور خديجة 
جنكيز التي ادعت أنها خطيبة خاشقجي وحتركات بعض اجلهات التركية في ظرف وجيز 

من نشر خبر اختفاء الصحافي السعودي.

} أعلنت عائلة الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي رفضها تســـييس اختفائه املريب 
في تركيا، مؤكدة تأييدها لتحركات الرياض 
التي أرسلت محققني إلى إسطنبول للوقوف 

على مالبسات املوضوع عن قرب. 
وعقد كبار أفراد عائلة خاشـــقجي، قبيل 
يومني، اجتماعا اتفقـــت خالله العائلة على 
متابعـــة اإلجـــراءات القانونيـــة مـــع الدولة 
خطـــوة بخطـــوة، والتنســـيق مـــع اجلهات 

املختصة في ذلك.
معتصـــم  القانونـــي  املستشـــار  وقـــال 
خاشـــقجي، ابن عـــم جمال خاشـــقجي، في 
تصريحـــات صحافية له، إن ”العائلة ترفض 
اســـتغالل احلدث لإلســـاءة إلى السعودية“ 
من قبل مـــا وصفـــه بـ“الذبـــاب اإللكتروني 
واجلهات املشـــبوهة التي تسّيس املوضوع 
وترســـم ســـيناريوهات وهميـــة كاذبة، وال 

هّم لها ســـوى املتاجرة وتســـييس احلدث“.
وأضاف ”هناك لألســـف مـــن كان يتصل بنا 
ليعزينا في األخ جمال رغم عدم وجود إعالن 
رســـمي عن أي شـــيء، وعدم خـــروج نتائج 
التحقيقـــات ووضوح الصـــورة، وهذا األمر 

مؤسف“. 
وشدد على أن ”الكذب وترويج الشائعات 
والتباكي على األخ جمال خاشـــقجي نعرف 
ما هو القصـــد منه، ويعرف الناس أن أمثال 
هـــؤالء متخبطون وال ميلكون وازعا أخالقّيا 
أو ضمائـــر حية تردعهم، وأمرهم مكشـــوف 
ومثير للشـــفقة، واألبـــواق الكاذبة مثل قناة 
”اجلزيـــرة“ (القطريـــة) وبعض احلســـابات 
اإللكترونية التابعة لهـــا تتباكى دون خجل 
وأوهامهـــا  خلياالتهـــا  احلـــدث  وتوظـــف 
املريضـــة، وهـــذا األمـــر مرفوض ولـــم يُعد 

ينطلي على الناس“.

عائلة خاشقجي: نرفض استغالل 
القضية في أجندة تسيء للسعودية

{التقاريـــر التي تزعم بأن خاشـــقجي، قد اختفى في القنصلية الســـعودية في إســـطنبول أو أن 
سلطات المملكة احتجزته أو قتلته زائفة تماما وال أساس لها من الصحة}.

األمير خالد بن سلمان
سفير السعودية في واشنطن

ع تحقيقا معّمقا وشـــفافية تامة من جانب الســـلطات الســـعودية حول مصير الصحافي 
ّ

{نتوق
المفقود جمال خاشقجي}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي

} الوقفة التـــي نظمتها قناة 
التضامن  بدعـــوى  اجلزيرة 
الســـعودي  الصحافي  مـــع 
تدفـــع  خاشـــقجي  جمـــال 

املراقبني إلى التســـاؤل حول 
للدوحة  اإلعالمـــي  الـــذراع  دور 

فـــي هذه القضيـــة وهل ”تضامنهـــا“ يأتي 
باعتبارها قناة إخبارية إعالمية أم منظمة 

سياسية حتمل أجندات دعائية

الجزيرة.. قناة إخبارية إعالمية 
أم منظمة سياسية
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} عــدن - يحـــاول الرئيـــس اليمـــن اجلنوبي 
األســـبق علي ناصر محمـــد، الوقوف دائما في 
منطقـــة خاصـــة به فـــي التعاطي مـــع مختلف 
القضايـــا والتطـــورات اليمنيـــة، وفـــي حوار 
خاص مـــع ”العرب“ يؤكد أنـــه ال يزال ميارس 
العمل السياسي وفقا ملنظوره اخلاص ورؤيته 

للتحوالت املتسارعة في املشهد اليمني.
ويقـــدم علـــي ناصر محمـــد، الذي يشـــغل 
حاليا منصب رئيس املركز العربي للدراســـات 
االســـتراتيجية، بـــني احلـــني واآلخـــر بعـــض 
املقترحات واملبـــادرات املتعّلقة باألزمة اليمنية 
ومـــن ذلـــك القضيـــة اجلنوبية التـــي يرى أن 
احلل املناســـب لها يكمن في دولة احتادية من 

إقليمني.
وعـــن الصراع اجلنوبـــي – اجلنوبي يؤكد 
علـــي ناصـــر أن اجلنـــوب جتـــاوز بالتصالح 
والتســـامح تلك األزمة، مشيرا إلى وجود قوى 
ضـــد التصالح اجلنوبي، وهي تشـــعر بأن ذلك 
يشكل خطرا عليها وعلى مصاحلها، وتبذل كل 
ما في وسعها إلشعال فتنة جنوبية – جنوبية.

ثمن باهظ للحرب

تتطابق رؤية علي ناصر محمد حول فرص 
جناح املشـــاورات اليمنية التـــي ترعاها األمم 
املتحدة مع رؤية العديد من األطراف الفاعلة في 
املجتمع الدولي والتي تســـتبعد وجود أي حل 

لألزمة اليمنية خارج إطار املسار السياسي.
وفي ما يتعلق بتلك النقطة حتديدا وإمكانية 
حتقيق أي اختراق سياسي بني الفرقاء اليمنيني 
في ظل التحوالت السياســـية والعسكرية التي 
تعصف بامللف اليمني، يقول علي ناصر محمد 
إن ”العالم كله يبحث عن حل سياســـي للحرب 
في اليمن. بعد أربع ســـنوات من احلرب تقريبا 
بات العالم على قناعة بأن ال حسم عسكريا لها. 
وأن ثمـــن ذلك باهظ ومكلف علـــى كل األطراف 
بشـــريا وماديا، ونتائجها وخيمة ومأســـاوية 
على الصعيد اإلنســـاني واالقتصـــادي وحتى 
االجتماعـــي على 
أكثر  اليمنيني 
من غيرهم“.

ويضيـــف أن ”العالـــم كله يشـــعر بفداحة 
احلـــرب وبخطـــورة اســـتمرارها، وبعجز كل 
األطراف عن حسمها عسكريا، وسبق أن أكدت 
أن املنتصـــر فيهـــا مهـــزوم. إذن ال بـــد من حل 
سياســـي وســـلمي ووضع نهاية لهذه احلرب 

املدمرة“.

فرصة ضائعة في الكويت

يشـــير علي ناصر محمد إلـــى أن األطراف 
اليمنيـــة باتت أقـــرب من أي وقـــت مضى إلى 
قناعة مفادها التوصل إلى تســـوية سياســـية 
إلنهاء احلرب لكن وفقا لشـــروطها، حيث يقول 
”يبـــدو أن كل األطـــراف في هذه احلـــرب باتت 
على يقني مبثل هذا احلل لقناعتها بأن احلسم 
العســـكري وهزمية اآلخر باتا مستحيلني، وال 
مناص مـــن حل ســـلمي يضع نهايـــة للحرب، 
لكن كما يبدو أن كل طرف يريد حال بشـــروطه 
هـــو دون تقدمي تنـــازالت. وعادة فـــي احللول 
السياســـية مـــن هـــذا النـــوع ال بد مـــن تقدمي 
تنازالت سياســـية وعسكرية، والتنازالت تكون 
أحيانا مؤملة لكن ال بد منها، لتجنب كارثة أكبر 

وإلنقاذ الوطن“.
ويضيف ”في وقت ما بدا أن حوار الكويت 
وأنصاراللـــه (احلوثيني) الذي  بني الشـــرعية 
استغرق نحو ثالثة أشهر ميكن أن يحمل األمل 
فـــي وقف احلرب وتقدمي حل سياســـي يرضي 
الطرفـــني، لكن تفاؤل الناس لـــم يكن في محله 
ألنه ثمة جتار حروب ال يريدون نهاية ســـريعة 
للحـــرب وهؤالء كّونوا ثـــروات من احلرب، وال 

يزالون، على حساب أوجاع الشعب اليمني“.
وفي تعليقه على جـــدوى جوالت احلوار 

التاليـــة التـــي تلـــت مشـــاورات 
الكويت، يرى علي ناصر محمد 
أن ”جنيـــف األولى لم تقدم حال. 
اجتمع الطرفان، واعتبر البعض 

ذلـــك فرصـــة لكنـــه كان مجـــرد 
محاولة لكســـب الوقت من ناحية، 
وإثبـــات أنه طـــرف معترف به من 
املجتمع الدولي إلثبات شـــرعيته، 
وليس لتقدمي تنازالت، أو 
القبول بحل، أو صنع 

سالم“.

في رده على ســـؤال حول اجلدل الذي أثير 
بشـــأن متثيل احلراك اجلنوبي في مشـــاورات 
جنيف 3 والتي انتهت باســـتبعاد أي طرف من 
املشاركة عدا الشـــرعية واحلوثيني، يؤكد علي 
ناصـــر محمد أن القضيـــة اجلنوبية هي حجر 

الزاوية في أي اتفاق للحل في اليمن.
ويقول ”فشـــل حوار الكويت، وتولت األمم 
املتحـــدة ملف احلرب في اليمـــن، وتوالى على 
املنطقة ثالثـــة مندوبني لألمني العـــام وقابلوا 
كل األطـــراف واملعنيـــني مـــن دول التحالـــف، 
وطيفـــا واســـعا مـــن السياســـيني وأصحاب 
الـــرأي مـــن املجتمع املدنـــي مبا فـــي ذلك من 
احلـــراك اجلنوبي. لكـــن حني التفـــاوض فقد 
اقتصـــر التمثيل على الشـــرعية و‘أنصار الله‘ 

واستبعدت كل األطراف األخرى“.
ويضيف ”في رأيي ال ميكن إيجاد حل ألزمة 
اليمن دون إيجاد حل عادل للقضية اجلنوبية. 
هذه حقيقة ومســـلمة يستحيل جتاهلها، وبات 
املجتمع الدولي يزداد قناعة بها يوما بعد يوم 
بدليـــل أن املمثل األممي يلتقـــي بكافة أطراف 
احلراك اجلنوبي ويســـتمع إليهم وفي مرحلة 
ما ال بد أن يشـــتركوا فـــي أي مفاوضات للحل 

النهائي“.

خالفات جنوبية

فـــي مـــا يتعلق برؤيتـــه ملســـتقبل احلراك 
السياســـية  املعطيـــات  ظـــل  فـــي  اجلنوبـــي 
املتســـارعة، يبدو علي ناصر محمد أكثر تفاؤال 
لكنه يحّذر في الوقت نفسه من أي خالفات بني 
األطيـــاف املمثلة للقضية اجلنوبية واملنضوية 

حتت الفتة احلراك اجلنوبي.
ويقـــول ”في مـــا يتعلق مبســـتقبل احلراك 
اجلنوبـــي. جـــرت محـــاوالت كثيـــرة لتمزيقه 
وتشـــتيته، لكن احلـــراك اجلنوبي هـــو حركة 
جماهيرية واســـعة وشاملة ال ميكن احتواؤها 
في عـــدة مكونـــات مهما كثـــرت وحملت من 
أسماء. إنها قضية شـــعب. وقضية عادلة 
ال ميكـــن جتاهلها أو القفـــز عليها ومتلك 
من عناصر القوة والبقاء ما ال يخطر ببال 
أحد. وال خوف على احلراك اجلنوبي. عليه 
فقـــط أن يحافظ علـــى وحدته، ففـــي ذلك قوته 
وانتصاره وفي اســـتمرار صراعاته وخالفاته 
مقتلـــه. وهذا ما أكـــدت عليه فـــي لقاءاتي مع 
املجلـــس االنتقالي في أبوظبـــي وبقية القوى 

اجلنوبية األخرى.“
وفي رده على ســـؤال حول وجود مؤشرات 
على صـــراع جنوبي – جنوبـــي تلوح في عدن 
بـــني احلني واآلخـــر واحتماليـــة أن يكون هذا 
الصراع امتدادا لصـــراع 1986 الذي كان طرفا 
فيـــه، أجاب علي ناصر ”تلك أمانيهم.. اجلنوب 

جتاوز بالتصالح والتســـامح تلك األزمة ونأمل 
أال تتكرر. هناك قوى ضد التصالح والتســـامح 
اجلنوبي، وتشـــعر بأن ذلك يشكل خطرا عليها 
وعلى مصاحلها، وهـــذه القوى تنفخ في الكير 
والبورزان، وتبذل كل ما في وســـعها إلشـــعال 
جنوبية. وبكل خبث تســـتدعي  فتنة جنوبية – 
أحداث ينايـــر 1986 نقول لهم: ال حتلموا كثيرا 
خيطوا بغير هذه املسلة، ألننا واثقني من وعي 

شعبنا بهذه املخاطر“.
ال يبدو علي ناصر محمد متحمســـا ملطلب 
فـــك االرتباط بني شـــطري اليمـــن حيث الزالت 
رؤيته للحل الشـــامل في اليمن وطريقة احتواء 
تداعيـــات أهم ملفـــني عالقني، وهمـــا القضية 
اجلنوبيـــة وأزمة احلوثيـــني، يتمحوران حول 

جولة مينية احتادية من إقليمني.
ويؤكد بقوله ”مازلت على قناعة، حتى تأتي 
معطيـــات أخرى، بأن دولة احتادية من إقليمني 
فـــي اليمن هو احلل األســـلم. وهذه الرؤية هي 
التي قدمها املؤمتر اجلنوبي األول في القاهرة، 
ولـــو أخذ بها في حينها كنـــا جّنبنا البلد هذه 
احلـــرب املدمرة. مازلت على هـــذه الرؤية حتى 
يأتي ما يغيـــر قناعتي تلك أو من يأتي بأفضل 

منها يرَضى به الشعب“.
وحول رفضـــه حتى اآلن العودة ملمارســـة 
العمـــل السياســـي واالنخـــراط فـــي العمليـــة 
السياســـية بشـــكل رســـمي، وهل بـــات الوقت 
مناســـبا لهـــذه اخلطـــوة، يرفض علـــي ناصر 
محمـــد الفرضيـــة التي قام عليها الســـؤال في 
إجابة اســـتنكارية قال فيها ”ممارسة السياسة 
ال حتتاج إلى إعالن رسمي، وال إلى موافقة من 
أحد. وإذا كان ما أقوم به ليس سياسة، فما هي 

السياسة إذن؟“.

مآالت وحلول

علي ناصـــر محمد حول  ســـألت ”العرب“ 
أبـــرز الســـيناريوهات التي يتوقعهـــا ملآالت 
احلرب في اليمن انطالقا من خبرته السياسية 
الطويلة، فأجاب ”من جتارب التاريخ، وجتارب 
احلروب ال يوجد سوى مآلني ألي حرب. نصر 
وهزمية. وعندما يســـتحيل ذلك، فإن املآل هو 
احلل الســـلمي. هذا باختصار ودون الدخول 

في النماذج والتفاصيل“.
وفي ذات الســـياق وحـــول اعتزامه تقدمي 
مبـــادرة للحل في اليمن ومـــا هو تقييمه ألداء 
احلكومة الشـــرعية واجلماعـــة احلوثية وهل 
فعال حتـــول الصراع فـــي اليمن إلـــى صراع 
طائفي، فضل علي ناصر اإلجابة على الشـــق 
األول من الســـؤال فقط قائال ”تقدمت مببادرة 
للحـــل السياســـي فـــي مؤمتـــر ’فالـــداي‘ في 
موســـكو، ومازلت على قناعة بأن تلك املبادرة 

هـــي محاولـــة صاحلة حلـــل األزمـــة اليمنية 
ووضع حد للحرب. لكن أي مبادرة حتتاج إلى 

توافق محلي وإقليمي ودولي“.
في ختام احلوار، وجـــه علي ناصر محمد 
رســـالة إلـــى الداخل اليمنـــي عبـــر فيها عن 
تصوره لنهاية األزمة اإلنسانية واالقتصادية 
التـــي متر بهـــا البـــالد قائـــال إن ”اليمن مير 

بأسوأ مرحلة في تاريخه احلديث“.

وأضاف ”انهارت الدولة بكل مؤسساتها من 
جيـــش وأمن واقتصاد وصحة وتعليم وعملة، 
وانتشرت األمراض والكوليرا واملجاعة وسوء 
املعيشة واملخدرات، وأصبح أكثر من 80 باملئة 
من الســـكان حتت خـــط الفقر بـــل إن البعض 
منهم أصبح يتناول أوراق الشـــجر لسد رمقه، 
بينما استشـــرى الفساد في كل مفاصل الدولة 
في غياب القيادة خارج الوطن التي ال تهتم إال 
باقتســـام السلطة والثروة في غياب احملاسبة 
والعصابات  امليليشيات  وانتشرت  القانونية، 
واالغتيـــاالت والقاعـــدة واإلرهـــاب فـــي املدن 
والقـــرى واألريـــاف، وأصبح فـــي اليمن أكثر 
مـــن رئيس وأكثر من حكومة وأكثر من جيش، 
وفي تقديري أن حل هذه املشكلة ورد االعتبار 
للدولة هـــو بوقف احلرب، وإال ســـيصبح من 

الصعب على اجلميع السيطرة على اليمن“.
كمـــا وجـــه رســـالة أخـــرى، مهّنئـــا فيها 
”اليمنيـــني مبناســـبة الذكرى الــــ55 لثورة 14 
أكتوبـــر“ وطالب احلكومـــة اليمنية بأن تعود 
إلى عـــدن لتحتفـــل بهذه املناســـبة بـــدال من 
توجيه اخلطابات عبر الفضائيات وأن يشارك 
اجلميع في هذا االحتفال التاريخي الهام وفاء 
ملبـــادئ هذه الثورة وجتســـيدا ملبدأ التصالح 

والتسامح. 
وحذر من اســـتخدام هذه املناســـبة إلثارة 
أي خالفات أو انقســـامات في صفوف الشعب 
الذي دفع وال يزال يدفع الثمن جراء الصراعات 

واحلروب.

صالح البيضاني
صحافي يمني
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أي حوار ال يشمل كل األطياف اليمنية لن يكتب له النجاح

ى و ي و ي إل ي ى
االجتماعـــي على
أكثر اليمنيني 
من غيرهم“.

ي ير ي ي مي و رب و ي
الطرفـــني، لكن تفاؤل الناس لـــم يكن في محله 
ألنه ثمة جتار حروب ال يريدون نهاية ســـريعة 
للحـــرب وهؤالء كّونوا ثـــروات من احلرب، وال 

الشعب اليمني“. يزالون، على حساب أوجاع
وفي تعليقه على جـــدوى جوالت احلوار 

تلـــت مشـــاورات التاليـــة التـــي
الكويت، يرى علي ناصر محمد
حال. أن ”جنيـــف األولى لم تقدم
اجتمع الطرفان، واعتبر البعض
ذلـــك فرصـــة لكنـــه كان مجـــرد
محاولة لكســـب الوقت من ناحية،
وإثبـــات أنه طـــرف معترف به من
املجتمع الدولي إلثبات شـــرعيته،
وليس لتقدمي تنازالت، أو
القبول بحل، أو صنع

سالم“.
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اليمن يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه 
الحديث، فقد انهارت الدولة بكل 

مؤسساتها من جيش وأمن واقتصاد 
وصحة وتعليم وعملة، وأصبح في اليمن 

املنقسم أكثر من رئيس وأكثر من 
حكومة وأكثر من جيش

[ معالجة قضية الجنوب ليس بانفصاله إنما بقيام دولة اتحادية من إقليمين  
[ فشل المفاوضات األممية يعود القتصارها على الشرعية والحوثيين واستبعاد بقية األطراف اليمنية

{ال يمكـــن إيجـــاد حل ألزمة اليمن دون إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية. هذه حقيقة ومســـلمة 
يستحيل تجاهلها، وبات المجتمع الدولي يزداد قناعة بها يوما بعد يوم}.

{علـــى الحكومة اليمنية أن تعود إلى عدن لتحتفل بمناســـبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر بدال 
من توجيه الخطابات عبر الفضائيات}. لقاء

رغم عدم تصدره املشهد السياسي اليمني 
ــــــي ناصــــــر محمــــــد، رئيس اليمن  إال أن عل
ــــــي (ســــــابقا)، ينشــــــط بكثافة حلل  اجلنوب
األزمة اليمنية التي تزداد اســــــتعصاء يوما 
بعد يوم نتيجــــــة تعنت احلوثيني، وتعقيدات 
املشهد السياســــــي اليمني عموما في دولة 
ــــــي ناصر محمد في حوار مع  قال عنها عل
”العرب“، ”يســــــيرها أكثر مــــــن رئيس وأكثر 
ــــــر من جيــــــش“. واعتبر  من حكومــــــة وأكث
ــــــي املخضــــــرم أن احلل  السياســــــي اليمن
لوضــــــع اليمن اليوم لن يكون عســــــكريا بل 
سياســــــيا وسلميا، وهذا احلل لن ينجح إال 
مبعاجلة امللفات خطــــــوة بخطوة، مثل ملف 
ــــــة اجلنوبية، وإرجــــــاع هيبة الدولة،  القضي
ــــــي تتطلب توافقا  وغيرهمــــــا من امللفات الت
بني كل األطراف احمللية واإلقليمية والدولية 
ــــــي – اليمني،  ــــــة في الصراع اليمن املتداخل
ــــــكام إلى لغة  مشــــــددا على ضرورة االحت
احلوار، بدال من لغة السالح، التي ال تولد 
إال العنف، حيث تدفع الشــــــعوب ثمن هذه 
الصراعات واحلــــــروب الناجتة عن صراع 

املصالح الشخصية والسياسية.



} يقول املنطق أّن ليس أمام إيران سوى 
إعادة التفاوض مع اإلدارة األميركية في 

شأن ملّفها النووي وما هو أهّم من ملّفها 
النووي. أْن يدعو وزير اخلارجية محمد 
جواد ظريف إلى خطوة في هذا االجتاه 
يعتبر إشارة في غاية اإليجابية وبداية 

تصالح مع الواقع. اللهم إال إذا كان في األمر 
مناورة تستهدف كسب الوقت فقط. يظّل 
األهم من موضوع امللف النووي وإعادة 

التفاوض في شأنه، السلوك اإليراني 
خارج إيران، أي املشروع التوّسعي الذي 

حتاول إيران حمايته عبر تطوير الصواريخ 
الباليستية. تستخدم هذه الصواريخ، التي 

كانت فرنسا من بني من ركز عليها باكرا، 
ألغراض متنوعة. من بني هذه األغراض 

تهديد السعودية بواسطة احلوثيني انطالقا 
من األراضي اليمنية.

إذا كان من فضيلة إلدارة دونالد ترامب، 
فإن هذه الفضيلة هي في الوصف الدقيق 

للسلوك اإليراني املشكو منه منذ العام 1979. 
ليس صدفة أّن النقاط الـ12 التي وضعها 

وزير اخلارجية مايك بومبيو والتي تضمنت 
الشروط األميركية إلعادة التفاوض مع 

إيران، تشير إلى دور امليليشيات اإليرانية 
خارج إيران وضرورة وقف نشاطها ووضع 

حّد ملشاريع من نوع تطوير الصواريخ 
الباليستية والوجود العسكري اإليراني 

املباشر في أراضي هذه الدولة أو تلك.
مزقت إدارة ترامب االتفاق في شأن 

االتفاق النووي مع إيران. لم تعد من قيمة 
لالتفاق املوقع في صيف العام 2015 والذي 

يكشف غباء إدارة أوباما… أو كّل العداء 
الذي تكّنه لكل ما هو عربي في املنطقة. كان 

هذا االتفاق تعبيرا عن رغبة إدارة أوباما 
في تعومي النظام اإليراني. أخذت إيران ما 

تشاء من االتفاق، واعتبرت أن ما حققته 
كان إجنازا كبيرا. يكفي أّنها حصلت على 
مليارات الدوالرات كانت في حاجة ماسة 

إليها. فوق ذلك كّله، عملت اإلدارة األميركية 
السابقة كّل ما تستطيع عمله من أجل 

مسايرة إيران واسترضائها. وصل بها ذلك 
إلى التغاضي عن استخدام النظام السوري 

السالح الكيميائي صيف العام 2013 في 
سياق احلرب التي يشّنها على السوريني من 

أجل تهجيرهم من أرضهم، واملساهمة في 
عمليات التطهير املذهبي التي تعمل إيران 

من أجل حتقيقها في أرض سوريا.
غضت إدارة أوباما الطرف عن كل ما 

فعلته إيران في املنطقة، أكان ذلك في العراق 
أو سوريا أو اليمن… أو البحرين. كان كّل ما 
تسعى إليه هو الوصول إلى االتفاق املتعّلق 
باملشروع النووي اإليراني. ال شّك أن طهران 

عرفت كيف تسّوق مللّفها النووي وجتعل 
منه هّما أميركيا وأوروبيا في الوقت ذاته. 

ساعدها في ذلك املوقفان الروسي والصيني 
اللذان لم يكونا بعيدين عن املوقف األوروبي 
حيث لعبت أملانيا دورا في الترويج ألهّمية 

إيران والسوق اإليرانية. لم تستفق أملانيا من 
االنبهار بإيران إال أخيرا…

بني توقيع مجموعة اخلمسة زائدا واحدا 
االتفاق مع إيران، وفوز دونالد ترامب في 
انتخابات الرئاسة األميركية، وصوال إلى 

متزيقه االتفاق، مرت سنتان تقريبا. اختبرت 
إيران اإلدارة األميركية اجلديدة طويال قبل 

أن تكتشف أخيرا أن ال مفّر أمامها سوى 
اإلعالن عن الرغبة في التفاوض مجددا بعدما 

فعل التلويح األميركي بالعقوبات فعله. إذا 
كان مجرد التلويح بالعقوبات وبدء تطبيق 

قسم منها أّديا إلى زعزعة االقتصاد اإليراني، 
فماذا سيحصل عندما ستطال هذه العقوبات 

تصدير النفط اإليراني في اخلامس من تشرين 
الثاني – نوفمبر املقبل؟

يبدو واضحا أّن إيران بدأت تشعر بأّن 
إدارة ترامب في غاية اجلّدية. الدليل على ذلك 
أّنها تركز على االقتصاد اإليراني وعلى عصب 
هذا االقتصاد الذي هو النفط. ميكن القول إن 

إدارة ترامب تساهلت مع إيران في العراق. 
سمحت لها بتسجيل نقاط هناك، خصوصا 

عندما فرضت استبعاد حيدر العبادي عن 
موقع رئيس الوزراء واإلتيان مبرشح تابع 

لها إلى موقع رئيس مجلس النواب هو محمد 
احللبوسي، مع ما يعنيه ذلك جلهة متكينها 
من شق الصف السّني. لكّن إيران تعرف في 
نهاية املطاف أن نقل املعركة إلى االقتصاد 

هو مبثابة نقل لها إلى الداخل اإليراني. 
فإيران، كنظام قام بعد إطاحة نظام الشاه في 
العام 1979، سعت دائما إلى خوض معاركها 
خارج أرضها. لذلك تعتبر املتاجرة بالقضية 
الفلسطينية والقدس من أهّم اإلجنازات التي 

حققتها، فضال بالطبع عن خلق أداة لها 
اسمها ”حزب الله“ الذي استطاع حتويل لبنان 

”ساحة“ إليران.
هل كالم جواد ظريف إلى ”بي. بي.سي“ 

عن استعداد إلعادة التفاوض مع اإلدارة 

األميركية، وفق شروط محّددة، يعني أن إيران 
اتخذت قرارا نهائيا بالتصالح مع الواقع؟

من الباكر اإلجابة عن هذا السؤال، 
خصوصا أّن ”املرشد“ علي خامنئي ما زال 
يرّدد كالما عن ”تخوين“ من يريد التفاوض 
مع األميركيني. لكّن النظام في إيران يلعب 

عادة على حصانني مختلفني. يلعب على 
حصان التعبئة الداخلية في مواجهة 

”االستكبار العاملي“، وعلى قنوات التفاوض 
مع هذا ”االستكبار“.  هناك جتارب املاضي 

القريب والبعيد التي تؤكد أن إيران مستعدة 
للذهاب بعيدا في لعبة الرهان على حصانني 

مختلفني. ففي احلرب العراقية-اإليرانية 
بني 1980 و1988 استقبلت، وهي تطلق 

صيحة ”املوت ألميركا“، وفدا برئاسة روبرت 
ماكفرلني مستشار األمن القومي في عهد 

رونالد ريغان وتفاوضت من أجل احلصول 
على أسلحة إسرائيلية كانت في أشّد 

احلاجة إليها. وفي مرحلة ما قبل الوصول 
إلى اتفاق في شأن امللّف النووي، صار 

محّمد جواد ظريف يتصّرف مع جون كيري، 
وزير اخلارجية األميركي وقتذاك، وكأّنهما 

صديقان قدميان يعمالن من أجل السالم 
العاملي واالستقرار اإلقليمي.

من املستبعد أن تكون إيران حسمت 
أمرها في موضوع التصالح مع الواقع، أي 
مع حقيقة أّنها مجرد دولة عادية فشلت في 
إيجاد مصدر دخل آخر غير النفط والغاز. 
من يتمّعن في السلوك اإليراني منذ 1979، 

يكتشف أن احملاوالت ستستمر من أجل 
متابعة لعبة الهرب إلى أمام. ستحاول إيران 
مّرة أخرى الرهان على االنتخابات األميركية 

الشهر املقبل. هل يخسر دونالد ترامب 
األكثرية اجلمهورية في مجلسي الكونغرس؟ 

هل يؤدي ذلك إلى حتوله هدفا سهال 
للدميقراطيني الذين سيعملون على استغالل 
كّل تلك الفضائح التي استطاع جتاوزها منذ 

دخوله البيت األبيض؟
بعد متكن دونالد ترامب من مترير 

مرّشحه لعضوية احملكمة العليا القاضي 
بريت كافانا في الكونغرس، ال ميكن 

االستخفاف برجل لم يكن عاقل يتصّور يوما 
أّنه سيصل إلى البيت األبيض. ال شّك أن 
إيران متتلك لوبي قوّيا في واشنطن. لكّن 
جناح اجلمهوريني في انتخابات مجلسي 

الكونغرس سيجعلها تعترف بحدود ما 
يستطيع هذا اللوبي عمله لها. سيكون 

الشهر املقبل في غاية األهّمية بالنسبة إلى 
معرفة هل ستقبل إيران أخيرا فكرة أّن عليها 

االهتمام بشعبها ومشاكلها الداخلية أّوال 
وأخيرا… مع ما يعنيه ذلك من تصالح مع 

الواقع!
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{إجبار إيران على أي تغيرات حقيقية سيكون تحديا، ومن المحتمل أن تفكر إيران في التفاوض 
مع الواليات المتحدة، فقط عندما تنفد الخيارات األخرى}.

إميلي هوثورن
محللة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة ستارتفور

} أي مواطن عراقي ال يحتاج أن يقرأ 
بتأن وتأمل خارطة األزمات واملشكالت 

واملصائب واحلوادث الفردية واجلماعية 
والظواهر التي ما عادت غريبة على 

مجتمعنا، ليكتشف اخللل أو التباين 
والتباعد بني الطبقة السياسية املشغولة 
بتقاسم نعمة السلطة وامتيازات أحزابها 

ومنابع متويلها ومصادر تخطيطها 
وخوفها أيضا، وبني الشعب.

كل شيء متوفر في األسواق السوداء 
مما ال تعثر عليه في الواجهات السياسية 

والدينية والقومية واإلثنية، أو على مسافة 
من سلوكيات وخفايا مجتمع عصفت به 
االحتياجات وغابت عنه مفاهيم التعليم 

والتربية والصحة وأبسط مقومات احلياة 
وأسباب البقاء؛ مقابل ما عصفت به من 

تخمة املال والطعام والشعور باجلاه 
واحلماية املختلفة.

ال نبحث حتى عن أسباب وجذور 
احلاالت الفردية للجرائم كحادثة اغتصاب 
الطفل اليتيم جعفر وقتله في حي القاهرة. 
احلي الذي أعرف تفاصيله وناسه وتنوعه 

كأنه عراق مصغر، وكيف كان خليطا 
سياسيا واجتماعيا وعرقيا ومذهبيا 

متجانسا أفرز لنا أشهر األطباء وأعظمهم 
إنسانية وخّرج سياسيني كبارا ومناضلني 

أوفياء لبالدهم وبيئتهم ومنهم علماء 
ومفكرون وفنانون ورياضيون.

طيلة عقود لم حتدث في حي القاهرة 
جرائم أو اغتياالت رغم أنه كان يعج 
باملتناقضات السياسية واالنتماءات، 

كانت اجليرة والعيش املشترك يتغلبان 
على واجبات األمن واملخابرات والتربص 
على شدة وقعها ونتائجها، إلى أن حدث 

االحتالل وما مت التمهيد له من زمن 
احلصار.

اغتصاب طفل يتيم بعد خطفه وقتله، 
جرمية التقطها وزير الداخلية ليعلن 

بشخصه إلقاء القبض على اجلاني ويتقرر 
إعدامه العلني في مكان اجلرمية ليكون 

عبرة لآلخرين؛ كم من حوادث االغتصاب 
في بغداد واملدن العراقية األخرى ألطفال 

ونساء؛ وحتى رجال في سجون امليليشيات 
والسجون احلكومية العنصرية.

بعد اغتصاب الوطن ما الذي يقال، إن 
عن مجريات سجون االحتالل األميركي 
وعمليات االغتصاب الشهيرة في سجن 

أبوغريب وكيف كانت عمليات االغتصاب 
جتري مبساعدة أفراد من ميليشيات 

طائفية أرادت أن تؤكد على مشروعها 
اخلبيث بتسجيل جرميتها على أقراص 

مدمجة بيعت على أرصفة بغداد وبكميات 
كبيرة كما لو كانت أفالما إباحية مع 

سنوات االحتالل األولى، أو عن أعداد 
اجلرائم املماثلة في السجون اآلن وكم 
عدد اجلرائم العادية الغتصاب األطفال 

مع التحرش اجلنسي في املدارس بدافع 
طائفي التي ال يتم احلديث عنها ويخشى 
املعلمون وإدارات املدارس التبليغ خوفا 

من االنتقام واحملاسبة.
لكنها ظواهر تتحول إلى جلوء وتهجير 

متعمد ومحاولة للتخلص من العيش 
في وطن مت فيه عزل الشعب عن السلطة 
التي فتكت بالمباالتها باالقتصاد واألمن 
واخلدمات، وأنتجت صناعة جرمية إبادة 

جماعية لم ولن ينجو من آثارها أحد.
يعتقد بعضهم أو يظن أنه في مأمن 
ألنه يحظى بحصانة ما، أو ألنه يحاط 

بحمايات توفرها األجهزة األمنية أو ما هو 
أعلى منها ونقصد بها امليليشيات التي 

تتعالى على مقام الدولة؛ لكن أي دولة.
النساء في العراق، نصف املجتمع يتم 
التعامل معهن بنوع من التغييب القسري 

في القوانني واملمارسات واالصطياد كأنهن 
طرائد قتل ومتييز عنصري أحيانا بدوافع 

نسائية سياسية؛ فالنقد العام ألي من 
سوءات الدولة أو اخلروج على نصوص 
والية فقيهها، رمبا بالنسبة للرجال له رد 

فعل على غير إيقاع عقوبة املوت ملن ال 
تنصاع من النساء إلرادات قابضة على 
املال والسالح في دولة املوت والتخلف.
من يتصور أن ملصاصي الدماء في 

العراق فرعا في اجلرمية، ومخدرات عابرة 
للحدود، وسجونا تغص بتجار احلبوب 

املخدرة ومتعاطيها، وما نحجبه أكثر 
وأكثر لنتفرغ إلى كرام أهلنا وخصالهم 

من الذين يقفون واجمني حتى أمام 
غياب البندورة وارتفاع أسعارها ألنهم ال 

ميتلكون سعر شرائها وهم يطلون على 
أطالل بيوتهم التي كانت عامرة، واليوم 

يرغمون على التوسل مبشاريع وهمية 
وعمل سياسي فاشل يسعى مريدوه إلى 
ترميم شخوصهم بطرح من يعتبرونهم 

البديل التعويضي ملزيد من االنتظار 
والصبر على اغتصاب احلقوق ممن 

كانوا خونة ألرضهم وحملوا السالح 
ضد جنود بالدهم في األهوار، وكانوا 

سببا في مترير اإلحداثيات للعدو لقصف 
ثكنات ومعسكرات جيش العراق باملدفعية 

والصواريخ اإليرانية.
من أقدم على تلك اجلرائم هل يبني 
العراق؟ وملاذا يتم تبييض الصفحات 

باإلخوانيات واستذكار محاسن عمالء 
الواليات املتحدة وإيران، الذين استنكفوا 
حتى من تقدمي االعتذار لشعب العراق عن 

جرمية االحتالل التي ارتكبوها وستظل 
عائقا بينهم وبني أي نوع من أنواع 
املصاحلة مع الشعب أو التغيير؟

العراق حتت حكم األحزاب الطائفية 
والعملية السياسية أصبح قاعدة بيانات 

إجرامية من القمة إلى القاع، حيث هرم 
السلطة املتخلف واملليء بالتناقضات 

والتناحر املخزي على مغامن مائدة 
السلطة.

داعش وامليليشيات ليسا على الباب، 
إنهما جزء من السلطة وجزء من بيئة 

العمل السياسي يغتصبان املدن ويفتكان 
بها بالتلوث والتصحر والعطش واجلفاف 

والتملح واالنحطاط الذي يحصد اآلالف 
باألمراض واملوت حسرة حتت احلاجة في 
معسكرات النزوح ومدن اللجوء واالنتظار 

املذل.
من سيأتي إلى حكم العراق لن يكون إال 
خادما مطيعا للمشروع اإليراني إن كان من 

التكنوقراط أو املستقلني أو من األحزاب 
الطائفية ومحاور املتخاذلني، ومن هؤالء 

من يريد أن يوصل لنا مبررات استسالمه 
للميليشيات حتت ذرائع حماية من تبقى 

من أهله وكرامتهم إليجاد طريق لبناء املدن 
املدمرة وإزالة معسكرات الذل واخليانة في 
بالد أصبح االغتصاب فيها يستحق جائزة 

نوبل، بينما الذي تسبب باالغتصاب 
اجلماعي وهدر شرف العراقيات يتسابق 

إلبراز مفاتن األحزاب الطائفية في طريقها 
الستالم السلطة.

سلطة يرتفع صوتها مسبقا مبطاردة 
املفسدين وامللطخة أياديهم بدماء العراق 

وغايات االحتالل املزدوج في مصاحله 
وتخادمه بني من مازالوا يراوحون في 
خدمة سادتهم ويطلعون علينا بأوراق 

سياسية غير مفاجئة عند احلاجة 
لشخوص أكثر دهاء وخبرة مت إعدادهم 
وترويضهم بصبر ليوم االحتيال األكبر 
الذي يتجاوز احتيال الكتلة األكبر التي 
لم يعد لها من معنى عند شعب العراق 
سوى أنها كتلة صخرية قاسية ألقلية 

فاسدة ارتضت أن تلعب دور الدولة املغفلة 
التي تضحي بكل شيء من أجل شعبها 

وسالمته في مزايدات اإلعالم؛ أما في 
كواليس الرعب فإنها تستبيح أعراضه 

وأمواله وغده واستقراره وحقه في احلياة.
العراق لن ينهض ولو مبليارات 

مضافة من وارداته النفطية، حتى لو 
انقلبت الدنيا بالسياسيني وأصبحوا بني 

ليلة وضحاها مالئكة يخافون من الله 
وضمائرهم في شعبهم وأمتهم، ألنهم 

ببساطة بال مقود وخارج السيطرة. إن 
ما أسس له االحتالل خالل 15 سنة من 
اجلرائم، ال ميكن إزالته أو تهدميه وال 

بنصف قرن من غسل العار الذي ينبغي 
أن يبدأ بتربية أجيال جديدة تقوم على 

احترام مبادئ افتقدناها يوم تكالبت علينا 
قوى االحتالل والنظم السياسية التي 
ال تعرف سوى مذلة تقبيل يد اآلخرين 

التي حتمل مفاتيح اآلخرة أو خزائن املال 
أو السالح أو مفاتيح السجون.. هناك 

أيضا من يعيد إلى ذاكرتي دور احلبال 
واستخدامها املزدوج.

االحتالل ليس واقعا افتراضيا في العراق

العراق تحت حكم األحزاب الطائفية 
والعملية السياسية أصبح قاعدة 

بيانات إجرامية من القمة إلى القاع، 
حيث هرم السلطة المتخلف والمليء 

بالتناقضات والتناحر المخزي على مغانم 
مائدة السلطة

إيران والتصالح مع الواقع

هل كالم وزير الخارجية اإليراني، محمد 
جواد ظريف، إلى {بي. بي.سي} عن 

استعداد إلعادة التفاوض مع اإلدارة 
األميركية، وفق شروط محددة، يعني 
أن إيران اتخذت قرارا نهائيا بالتصالح 

مع الواقع؟

{سياســـة الواليات المتحدة تجاه إيران تقوم على الضغط من أجل تغيير السلوك لدى النظام 
الحالي، ولكن ليس لإلطاحة به أو إلسقاطه}.

جون بولتون
مستشار األمن القومي األميركي

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

حامد الكيالني
كاتب عراقي



آراء

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
املكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

لإلعالن

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

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

9األربعاء 2018/10/10 - السنة 41 العدد 11134

غريفيث واالنتقالي 

الجنوبي: كسر المحرمات

} كان الفتا أن يتعمد املبعوث األممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث اإلعالن املسبق للقائه 

برئيس املجلس االنتقالي اجلنوبي عيدروس 
الزبيدي في إطار زيارته للعاصمة اإلماراتية 
أبوظبي في بداية جديدة جلولة متهد جلولة 

مشاورات أممية بعد فشل مشاورات جنيف في 
سبتمبر 2018. غريفيث أراد أن يرسل لطرفي 

النزاع، الشرعية واحلوثيني، رسالة أنه ميتلك 
من اإلرادة على أن ميضي مبا ميتلك من 

أدوات في إجناز مهمته بتحقيق السالم في 
اليمن واخلروج من هذه األزمة املعقدة.

كان بإمكان التحالف العربي بعد حترير 
العاصمة املؤقتة عدن في 15 يوليو 2015 

أن يستخدم تكتيكا سياسيا وعسكريا 
ويتحرك مبناورة ترتكز على استكمال حترير 
احملافظات اجلنوبية، خاصة وأن التكلفة لم 

تكن مرتفعة من خالل تشكل املقاومة اجلنوبية 
التي حتولت لذراع قوي للتحالف العربي 

في مواجهة ميليشيات احلوثي والتنظيمات 
املتطرفة كالقاعدة وداعش وأنصار الشرعية، 
كما أن جغرافية اجلنوب متثل ثلثي مساحة 

اليمن، غير أن التحالف فّضل استكمال حترير 
احملافظات الشمالية دون ابتزاز القوى اليمنية 

التقليدية باملناورة في اجلنوب.
حتى مع تلقي التحالف العربي ضربة 

غادرة في مأرب في سبتمبر 2015، لم تتغير 
االستراتيجية السعودية اإلماراتية، فقد ثبت 

أن تنظيم اإلخوان في اليمن لديه استراتيجية 
تأكدت مرة أخرى عندما استهدف خالد بحاح 

مبحاولة اغتيال بعد شهر واحد من تفجير 
مأرب، عندما استهدف في فندق القصر بعملية 
مزدوجة عبر سيارة مفخخة وصاروخ توشكا 

وتبنى العملية اإلرهابية تنظيم داعش، غير 
أن احلادثتني شكلتا صورة واقعية لترابط 

اجلماعات األصولية بعضها البعض.
التزام التحالف العربي باستراتيجيته 

قابلته القوى اليمنية بتعامل يتوافق مع 
أهدافها سواء احلزبية املتعلقة باإلخوان 

املسلمني أو بالقوى القبلية التقليدية، فكال 
الطرفني يريان في اجلنوب استعمارا ال ميكن 
التخلي عنه، وكان باإلمكان حتدي هذه القوى 

اليمنية بإطالق مشاريع اإلعمار وتأهيل البنية 
التحتية في احملافظات اجلنوبية لكن التحالف 

العربي ظل واضحا في اجتاهاته.
كان االنقالب على حكومة الوحدة 

الوطنية بإسقاطها في أبريل 2016 حتوال 
انعكس على كافة املستويات السياسية 

والعسكرية واألمنية، بل وحتى االقتصادية 
في احملافظات اجلنوبية التي وجدت نفسها 

في صراع مفتوح مع القوى الشمالية املتنفذة 
ما أدخل اجلنوبيني في حالة جتويع وإفقار 

متعمد أدت إلعالن عدن التاريخي، ثم تشكيل 
املجلس االنتقالي اجلنوبي، مايو 2017، ولم 

يجد التحالف العربي سوى الضغط على 
اجلنوبيني بعدم التصعيد وهو ما مت االلتزام 

به حتى يناير 2018 عندما فرض املجلس 
االنتقالي اجلنوبي قوته العسكرية على 

األرض، وكاد أن ُيسقط آخر معاقل املؤسسة 
الشرعية عندما حاصر قصر املعاشيق في عدن 

وأثبت قدرته على فرض األمر الواقع.
”ما قبل يناير 2018 ليس كما بعده“ 

هكذا قال رئيس املجلس االنتقالي اجلنوبي 
عيدروس الزبيدي وهذا ما ثبت. فالشرعية لم 
تعد متتلك على أرض اجلنوب ما كانت تتمتع 

به من قبل، لذلك ظهر الدور القطري لدعم 
الفصيل اإلخواني الذي ميتلك احلصة األكبر 
في املؤسسة الشرعية، فافتعلت أزمة جزيرة 
سقطرى مع دولة اإلمارات، ثم افتعلت أزمة 

املهرة مع السعودية، بينما أطبق إخوان 
اليمن سيطرتهم على مدينة تعز.

لم يفلح غريفيث في جمع الشرعية 
واحلوثيني غير أنه تلقى إشارة إلى أن 

الطرفني يجتمعان في توافقهما على إقصاء 
املجلس االنتقالي اجلنوبي عن أي مشاورات 
ما يضع تأكيدا على أن غريفيث وجد املسار 

املمكن للضغط على الشرعية واحلوثيني 
عبر االنتقالي اجلنوبي الذي أعلن بدوره فك 

ارتباطه كليا باملؤسسة الشرعية وأصدر بيانا 
واضحا باجتاه التصعيد على األرض، وهو 

ما جعل غريفيث يطلب من اجلنوبيني التهدئة 
مقابل انتظار ما ميكن أن ُتفضي إليه مساعيه 
املقبلة حيال إشراك االنتقالي اجلنوبي كطرف 
ثالث في املشاورات السياسية ولو بعد إطالق 

إجراءات بناء الثقة بني الشرعية واحلوثيني.
ميكن اآلن قراءة االستراتيجية األممية 

بأنها باتت أقرب لتتعامل مع مخرجات احلرب 
بواقعية على اعتبار أن القضية اجلنوبية 

هي أساس حل األزمة في اليمن. هذا االعتبار 
يعيدنا إلى املربع األول عندما أقرت املبادرة 

اخلليجية في 2011 وتعمدت القوى التقليدية 
إقصاء اجلنوبيني واستخدام الفصائل 

املنخرطة في األحزاب اليمنية، والنتيجة أن 
مخرجات احلوار الوطني فشلت في معاجلة 

القضية اجلنوبية، بل إن املخرجات ذاتها 
حتولت إلى مدخل النقالب احلوثيني على 

العملية السياسية في سبتمبر 2014.

هاني سالم مسهور

إل األ ث امل أ ا الف ا {

كاتب يمني 

} 45 عاما مرت على انتصار أكتوبر 
1973، وهو االنتصار الذي وضع مصر 

في مفترق الطرق التي أفضت إلى ما هي 
فيه اآلن، مبعنى أنه كان انتصارا عسكريا 

مبهرا للجندي املصري، لم يتم توظيفه 
وإدارته سياسيا كما ينبغي. فرغم أنه قد 
سبقته هزمية 1967 التي صحبتها حالة 

من الرفض وانتظار رد االعتبار للشخصية 
املصرية املعتزة بذاتها، في حني خلقت 
اإلدارة السياسية للنصر العسكري في 
أكتوبر أزمة انعكست على الشخصية 

املصرية، وأفرزت صراعا في منظومة القيم 
تعاني منه مصر حتى اللحظة، حتديدا 
في ما يخص تصور املستقبل ومتاسك 

الوجدان القومي اجلماعي.
ويبدو أننا بعد 45 عاما ما زلنا عند 

مفترق الطرق نفسه، عندما اختار الرئيس 
أنور السادات اجلانب األميركي وقبل 

بفتات املائدة التي ألقاها له، وتأتي هذه 
الذكرى اخلامسة واألربعون النتصار 

أكتوبر والرئيس عبدالفتاح السيسي قد 
عاد لتوه من اجتماعات انعقاد الدورة 73 

لألمم املتحدة، والتي شهدت ذروة عنفوان 
اإلمبراطورية األميركية اجلديدة بخطاب 

دونالد ترامب مبا تضمنه من مفردات 
الغطرسة والهيمنة على العالم.

امللفُت لالنتباه في هذه الدورة هدوء 
الصني وثقتها في نفسها، حني رفضت 

السياسات األميركية وواجهت الضغوط 
التجارية األميركية بلهجة توبيخ ملحوظة 

على لسان وزير خارجيتها، ولعل الصني 
متثل أبرز الدول جناحا حتى اآلن في 

خلق بدائل عن اخلضوع للواليات املتحدة 
مبواجهتها.

يقوم البديل الصيني الواثق من 
نفسه وقدراته، على بناء منوذج اقتصاد 
رأسمالي خاص، وبناء منظومة عالقات 
دولية متينة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
تدعمها شبكة طرق ومواصالت مزدهرة، 
من خالل طريق احلرير البحري والبري 
اجلديد. وقفت الصني في وجه الواليات 

املتحدة ألنها أنتجت البديل لنظام 
االقتصاد الغربي في كل شيء، رمبا على 

طريقة مشابهة له حلد بعيد لكنه نظام 
مواز وقائم بذاته، وبالتالي تستطيع أن 

تدير وجودا موازيا في العالم ال يتأثر 
بضغوط ترامب واإلمبراطورية األميركية 

املتغطرسة.
لكن إلى أين قادت سياسة السادات 

مصر في اخلضوع للواليات املتحدة، 
والتحول االقتصادي من فكرة اإلنتاج 

والتصنيع املتكامل، إلى فكرة السمسرة 
والعموالت واالستيراد وتغيير منط 
الشخصية املصرية نحو االستهالك.

السؤال الذي يطرح دائما هو ماذا لو 
أديرت املفاوضات بعد احلرب مبفهوم 
الثبات على املوقف السياسي القدمي، 
والضغط للحصول على أكبر املكاسب 
العربية مرحليا؟ بكل يسر كان ميكن 

املناورة السياسية لدفع املفاوضات في 
اجتاه القانون الدولي والنفس الطويل 
وتبريد امللف، ومن جهة أخرى التأكيد 

على استقاللية النموذج املصري وعروبته 
واستثمار االنتصار العسكري فعال، إلعادة 
بعث الشخصية العربية واملصرية وخلقها.

كان هذا أفضل سيناريوهات اإلدارة 
السياسية البديلة النتصار أكتوبر 

العسكري، وتوظيفه حضاريا كنقطة 
انطالق ومحطة مفصلية للتأكيد على 

املركز املصري ودوره عربيا، لكن السادات 
كان قصير النفس سياسيا مييل للدراما 
واملواقف االستعراضية الرنانة، فاتخذ 

انتصار أكتوبر العسكري وسيلة لالرمتاء 
في حضن الواليات املتحدة، وكسر عزلة 

الدولة الصهيونية ومترير وجودها دوليا، 
باإلضافة إلى احلياة داخل نطاق السيطرة 

الذي حتدده واشنطن ملصر في العموم، 
حني حول االنتصار العسكري لهزمية 

سياسية وحضارية.

مصر اآلن تكاد تقف عند مفترق 
الطرق نفسه، وتبحث لنفسها عن بدائل 

استشراف املستقبل وسبل النهضة. 
انتصار الذات اجلماعية املصرية وحلمها 

بالنهضة مجددا خلقته حالة 25 يناير 
2011 في وجدان الشعب، وأيقظت شعورا 

جماعيا بالعزة كالذي أيقظه انتصار 
أكتوبر. فالشخصية القومية تتحرك وفق 

موجات للتمثل والتعبير عن الذات عبر 
تاريخها، في مواقف مفصلية مثل تلك، لكن 
كيف استفادت البالد، حتى اآلن، من حالة 

اليقظة واستعادة الذات اجلماعية مرة 
أخرى في العام 2011 باملقارنة بـالعام 1973؟

يبدو أن سيناريو الغواية األميركي 
حاضر في املشهد بقوة أيضا في حالة 
2011 كما كان في حالة 1973. الواليات 

املتحدة تتدخل فقط لتفريغ تشكل بديل 
سياسي له توجه سينافس هيمنتها في 

املنطقة، وتعمل لتوجيه املسار ليذهب 
بعضه قوة بعضه. الواليات املتحدة ليست 

مع األحزاب السياسية التي متتلك طموحا 
في الدور السياسي الواسع، وليست مع 
اإلدارة السياسية املصرية ورغبتها في 
تثبيت أركان دولتها، وليست مع القوى 
الشبابية االجتماعية اجلديدة وحلمها 

بإنتاج دولة مصرية جديدة ومغايرة متاما 
للسائد.

الواليات املتحدة مع سياسة تفريغ 
النموذج املصري باستمرار، واحلرص على 

عدم انتظامه كقلب ألمته العربية، وعمله 
كحاضنة ومركز لنهضته في مواجهة 

وجودها ودعمها للدولة الصهيونية في 
املنطقة، لكن ما البديل لإلدارة السياسية 

املصرية احلالية في عالقتها بالواليات 
املتحدة، وهل ميكن جتاوز أخطاء اإلدارة 

السياسية النتصار أكتوبر 1973؟
هناك ثالثة محددات ميكن اعتبارها 
عوامل نهضة النموذج املصري في ظل 
وجود قوة مهيمنة عاملية كبرى متثلها 

الواليات املتحدة.
احملدد األول؛ أن السادات كان قصير 

النفس وورط مصر في مسار متعجل، لذا 
يجب على اإلدارة السياسية املصرية أن 

تفصل بني وجودها الراهن وبني الوجود 
طويل املدى للمشروع املصري عامة، 

مبعنى أنه ال سبيل لالنتصار السريع على 
الواليات املتحدة، وذلك سيتطلب عشرات 
السنني من العمل، لكن مشوار األلف ميل 

يبدأ بخطوة.
ثانيا: النموذج الصيني يبدو 

ناجحا تكتيكيا في اإلدارة السياسية 
والدولية لوجوده حتى اآلن، عبر بناء 

قاعدة صناعية مالية مستقلة توسع من 
حاضنتها اجلغرافية شيئا فشيئا، وهو 

ما ميكن ملصر أن تقتدي به، فتسعى 
داخليا لتفعيل موارد البالد والعودة 

للتصنيع والزراعة، وخارجيا عبر االعتماد 
على احلاضنة العربية واألفريقية، 
واستعادتهما من النفوذ األميركي 

والصهيوني رويدا رويدا.
ثالثا: كما كان التوظيف السياسي 

لالنتصار العسكري في أكتوبر 1973 هو 
كعب أخيل في عقلية السادات وتصوره 

السياسي، تظل املعضلة أمام اإلدارة 
السياسية املصرية احلالية هي التوظيف 

السياسي لنهضة الذات املصرية في 
يناير 2011، وحتى اآلن لم تتوصل اإلدارة 
السياسية لنظرية فعالة في توظيف هذه 

النهضة القومية لصالح البالد. وظفها 
البعض في ظل االستقطاب السياسي 

والصراع التاريخي بني البنى السياسية 
واالجتماعية املصرية التقليدية ليحقق 
أهدافه، لكن اإلدارة السياسية لم تعتمد 
حتى اآلن مفهوما يقوم على التوظيف 
اجلاد لهذه احلالة، عبر منح كوادرها 

الفرصة احلقيقية لتشكيل منوذج جديد 
في املؤسسات املصرية املختلفة، والعمل 

احلر وفق بروتوكول منظم وحاكم، 

يهدف للصالح العام املجرد من كل قيود 
السيطرة.

تظل هذه العوامل الثالثة صاحلة 
لنهضة مصر وشروطا الستشراف حلمها 
القدمي واالستفادة احلضارية من دروس 
حرب أكتوبر 1973 في حلظتنا الراهنة، 

حيث العوامل الثالثة لالستفادة من 
الدرس والنهضة هي؛ سياسة النفس 
الطويل والفصل بني الوجود الراهن 

والوجود طويل املدى، السعي لالستقالل 
االقتصادي وتفعيل املوارد في احلاضنة 

اجلغرافية (الصني منوذجا)، وأخيرا حسن 
التوظيف السياسي للحظات املد القومي 

(1973 و2011 منوذجا).

} يلف الغموض لقاءات القاهرة، بني 
مؤسسة املخابرات املصرية املمسكة مبلف 
املصاحلة الفلسطينية، والوفود التي تؤّم 

القاهرة، من حركتي حماس وفتح. وبدا من 
خالل التكتم على وقائع املداوالت، أن اجلانب 

املصري، حرص على حتاشي اإلثارة التي 
ميكن أن تنجم عن تصريحات غير مسؤولة 

من الطرفني الفلسطينيني، حول ما يجري 
في القاهرة. وعلى هذا الصعيد، أصبح 

اإلفصاح من جانبْي اخلصومة، يقتصر على 
القول بأن النقاش جرى بطريقة معمقة، وأن 

األشقاء املصريني ال زالوا مصممني على 
إجناز املصاحلة التي تعثرت ملا يزيد عن عشر 

سنوات.
واضح أن لدى الطرف املصري، ما يزعجه 

من مواقف الطرفني، لكنه في كل مرة، يبدو 
أشد تصميمًا على حتاشي الفشل واالصطدام 

باجلدار. ُتطرح الصيغ ويجري تعديلها، 
ويسمع الفلسطينيون في كل مرة، أن هناك 

”ورقة“ مصرية. وفي كل مرة يتحفظ طرف من 
الطرفني، على ”الورقة“ عندما ُينشر فحواها، 
وإن جرى التكتم على فحواها، تسمع عبارات 

التحفظ من هذا اجلانب أو ذلك. واحلديث 
كله يدور حول كيفية التمكني الذي يطالب 
به رئيس السلطة الفلسطينية، والتمكني 

الذي يراه الطرف احلمساوي لنفسه وحلفظ 
رأسه وأرزاق جماعته و“أصول“ سلطته من 

العقارات واملشروعات!
ال تعريف محددًا لطبيعة هذا التمكني، وال 
يرغب أي طرف في التوصل إلى حلول للنقاط 

اخلالفية فيه. محمود عباس يريده متكينًا 
ينزع سالح حماس وُينهي قدرتها على قلب 

الطاولة متى شاءت، والطرف احلمساوي 
يتمسك بالسالح، باعتباره وسيلة املقاومة 

املشروعة. من جانبهم، يرى املراقبون أن 
حماس بدت في اآلونة األخيرة، تتحسس 
عجزها عن تلبية مطالبها القصوى، لذا 
أظهرت مرونة في معظم املسائل، ما عدا 

السالح. فهو بالنسبة لها صنو احلق في 
الوجود، إن فقدته سينهار بالنسبة لها كل 
شيء، بل وأهم ما ينهار، هو قدرتها على 

حماية منتسبيها وقد أصبح للناس في غزة 
شكايات مريرة حيال الكثيرين منهم. فاملجتمع 
في غزة، عشائري، وُيخشى أن يندفع أصحاب 

الشكايات، إلى النيل ممن آذوهم أو قتلوا 
أبناءهم.

إن من أفدح ما أصاب املجتمع 
الفلسطيني جراء هذه اخلصومة؛ نشوء 

مشاعر انتقامية لدى فريق من الناس، 
يحاذرها الفريق اآلخر، ويحرص بدوره على 

عدم إتاحة االنتقام للفريق األول. لذا فإن 
مسألة السالح، بالنسبة حلماس، أصبحت 

قضية حياة أو موت.
أما عباس الذي يطالب بنزع السالح، 

فهو يتجاهل األبعاد السياسية واالجتماعية 
لعملية النزع، ويركز على أمرين اثنني: األول 
بالنسبة له، ميثل مسك اخلتام في مقاربات 
التنسيق األمني مع إسرائيل، والرجل على 

قناعة بأنه يعزز موقفه السياسي بإجناز 
النزع، ويستطيع أن يعاود الكّرة، لعل 

جناحه في إنهاء ظاهرة حماس املسلحة، 
يلقى بعض الليونة من جانب إسرائيل 

في موضوع التسوية. وهذا افتراض ناجت 
عن فهم خاطئ، بأن إسرائيل واألميركيني 

ميكن استرضاؤهم، وبأن مسألة األمن، هي 
فعًال هاجسهم. فالهاجس األمني ليس هو 
الدافع إلى إعالن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب أن القدس عاصمة إلسرائيل، وعلمًا 

أيضًا، بأن قرار جتريف قرية اخلان األحمر 
الفلسطينية البدوية، وعدد سكانها 173 

نسمة منهم اثنان وتسعون طفًال، وجميع 
هؤالء يعيشون بهدوء وال يتهددون أحدا؛ 

ليست مسألة أمنية، ولم تكن احملكمة 
اإلسرائيلية التي أصدرت قرارًا بهدم القرية، 

تبت في موضوع أمني.
ما ُتسمى صفقة القرن، أصبحت التعليل 
األساسي، من جانب كل طرف، ملوقف الطرف 

اآلخر. عباس يقول إن ما يعتبره امتناع 
حماس عن تلبية شروط املصاحلة، هو في 
احلقيقة ناشئ عن موقف مضمر، لتأسيس 
كيانية صغرى في غزة، لتمرير ”الصفقة“. 
أما حماس فتعلل موقف عباس باعتباره 

متساوقًا مع ”الصفقة“ لكي ال تكون للشعب 
الفلسطيني أي أسنان للمقاومة، ولكي 

تكتمل سيطرة ”سلطة التنسيق األمني“ على 
األراضي الفلسطينية، التي يراد تأطيرها 
على النحو الذي يالئم احلل اإلسرائيلي.

غير أن الطرفني، باحملصلة، يحافظان 
على اخلصومة ويراوغان أو يعاندان 

محاوالت املصريني التوصل إلى مصاحلة، 
وهما يدركان أن ”الصفقة“ التي يتحدثان 
عنها، ال يالئمها شيء أفضل من االنقسام.
املصريون وطرفا اخلصومة، تعمدوا 

التكتم على مداوالت القاهرة، لكي ال تزداد 
األمور سوءًا. يجتهد البعض فيقول إن 

القاهرة متبرمة من موقف عباس وتعتبره 
سلبيا. وأوساط عباس تقول العكس في 

اجتهاد مضاد. ووسط هذه الُلجة، لم 
يتسرب شيء، عن محاولة حل إشكالية 

السالح بطريقة أال ميوت الذئب وال تفنى 
الغنم. إذ باإلمكان التوصل إلى حل ملوضوع 

التشكيالت العسكرية في غزة، من خالل 
دمجها وتأطيرها دستوريا، وجعلها نواة 

ملؤسسة عسكرية وطنية دفاعية، تلتزم 

بالقرار السياسي، ال سيما بعد أن يصبح 
هذا القرار، صادرا عن هيئات دستورية 
منتخبة تشارك فيها كل ألوان الطيف. 

وألن الطرفني غير معنّيني مبثل هذا احلل 
وال يقتربان منه؛ فإن األمر سيظل يتعلق 

بفريقني: األول يحاول إنقاذ نفسه سياسيا، 
من خالل الوصول ببراهينه على رفض 

العنف، إلى أقصاها، واملفاخرة بنزع السالح 
في غزة كإجناز أخير له، والثاني يحاول 

حماية نفسه، ألنه كما الفريق األول، ال يرغب 
في أن تكون ضمانته، نظام سياسي رصني، 
بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، 

التي حتمي احلقوق وحتدد الواجبات، 
وتكرس العدالة.

املصريون مصرون على االستمرار في 
احملاولة، ويبدو أنهم يقتربون من حلظة 
املكاشفة الصريحة مع الطرفني، وأهم ما 

سيقال لكل طرف في هكذا مكاشفة: إن 
كنت فعًال ضد ”صفقة القرن“ وترى أن 

االضطرار إلى الضغط عليك أو جتاهلك، 
أملته متطلبات هذه ”الصفقة“؛ فلتأت إلى 

التوافق، ولتؤّد ما عليك ولتعط شعبك 
حقوقه، لكي حتبط ”الصفقة“ من داخلها.

لكي يحبط الفلسطينيون {الصفقة} من داخلها

الدروس السياسية المستفادة من انتصار أكتوبر

الطرفان يحافظان على الخصومة 

ويعاندان محاوالت المصريين التوصل 

إلى مصالحة، وهما يدركان أن 

{الصفقة} التي يتحدثان عنها ال يالئمها 

شيء أفضل من االنقسام

يمكن لمصر أن تقتدي بالنموذج 

الصيني، فتسعى داخليا لتفعيل موارد 

البالد والعودة للتصنيع والزراعة، 

وخارجيا عبر االعتماد على الحاضنة 

العربية واألفريقية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

{ندعـــم جهود األمم المتحدة فـــي إقامة حوار بين األطراف اليمنية، وقـــد تمت هذه المحاوالت 

بالفعل، وسوف تستمر، وسندعم هذه المحاوالت في جميع المراحل}.

سيرغي فيرشينني 
نائب وزير اخلارجية الروسي

{القيادة الفلســـطينية ملتزمـــة بتحقيق المصالحة التي ترعاها مصـــر، لتنفيذ االتفاق الذي وقع 

يوم 12 أكتوبر 2017 إلنهاء االنقسام. ونرفض أي مشاريع تعمل على استمرار االنفصال}.

محمود عباس 
الرئيس الفلسطيني



} لندن – تصدر كل أســـبوع عشرات التقارير 
والبحوث التي تخوض في حتوالت االستهالك 
الواسع للكثير من املنتجات الغذائية وتأثيرها 
على البيئة وســـط تقديـــرات متباينة ألنصار 
حمايـــة البيئة والبحوث العامليـــة، التي تفند 

الكثير من ادعاءاتهم.
وتـــروج جماعـــات النباتيـــني الســـتهالك 
أنـــواع من احلليب مثل حليب اللوز كبديل عن 

حليب األبقـــار، بحجة أن تربيـــة أعداد كبيرة 
من األبقـــار لغرض إنتاج احلليب مضرة ألنها 

تصدر انبعاثات مضرة بالبيئة.
وتتزايد يوما بعد يوم أعداد املتحمســـني 
ألمناط االستهالك املستدامة التي حتافظ على 
البيئـــة، في وقت تطارد صناعـــة األغذية آخر 
املستجدات لتعديل بوصلتها وفق االنقالبات 

املتسارعة ونتائج البحوث العلمية.

ويقـــول توني نايلر في مقـــال في صحيفة 
الغارديـــان إن بحث املســـتهلكني عـــن أمناط 
اســـتهالك مســـتدامة في غاية الصعوبة، وأن 
الكثيريـــن يقفزون بســـرعة لتصديق ما يكتب 
علـــى املنتجات ويقعـــون في مطـــب اإلضرار 

بالبيئة بدل حمايتها.
ويضيف أن املستهلكني عليهم البحث أبعد 
من ملصقات األغذية وعناوين األخبار، ويشير 
إلى أن الكثير من األخطاء شـــاعت مؤخرا بني 
املستهلكني والتي دحضتها البحوث العلمية.

ومن بـــني تلك األخطاء حملـــة التخلي عن 
حليـــب األبقار والتحـــول إلى بدائـــل نباتية، 
والتي يطلق عليها البعض ”كاوسبيرسي“ في 

إشـــارة إلى مؤامرة ضد حليب األبقار، والتي 
أدت النتـــزاع تلك البدائل حلصة تصل إلى 12 
باملئة من مبيعات احلليب في أوروبا استنادا 

ملرصد يورومونيتر.
وتؤكـــد البحـــوث العلميـــة أن البصمـــة 
الكاربونيـــة للتر حليب اللـــوز تصل إلى 360 
غراما مـــن االنبعاثات مقابـــل 1.67 غرام فقط 
حلليب األبقار، أي أن أضرار األول على البيئة 
تزيد على 215 مرة على أضرار حليب األبقار.

ويقول بيتر هيمنغواي من رابطة املطاعم 
املستدامة األميركية إن املستهلكني ال يعرفون 
األضـــرار التـــي يلحقهـــا إنتاج حليـــب اللوز 
بواليـــة كاليفورنيـــا التي تنتـــج 80 باملئة من 

اللوز في العالم.
ويشـــير إلى أن إنتاج ليتر من حليب اللوز 
يتطلـــب 6098 ليترا من امليـــاه وهو ثمن باهظ 
على بيئة الوالية التي تعاني من اجلفاف منذ 

نحو 10 سنوات.
أما حملة مقاطعة أسماك القد (كود) فتشير 
البحوث إلـــى أن معظمها ينتج في مزارع وال 
يؤثر على التوازن البيئي في احمليطات مثلما 

هو شائع بني أنصار البيئة.
وتشير صحيفة الغارديان إلى أن البحوث 
العلمية ال تدعم حمى التحول نحو البالستيك 
العضوي في تغليـــف األغذية وأنه في الواقع 
مجـــرد بالســـتيك ملـــوث للبيئـــة ومعظمه ال 
يتحلل، إضافة إلـــى أن إنتاجه أكثر كلفة على 

الطبيعة.
لكـــن البحوث تتفـــق مع جـــدوى التحول 
نحو اســـتخدام قناني املياه التي يعاد ملؤها 
وتعتبره مـــن أكثـــر التحوالت فائـــدة للبيئة 

وتساهم في احلد من التلوث اخلطير.
علـــى  إن  الغارديـــان  صحيفـــة  وتقـــول 
املســـتهلكني التحري عن مـــكان إنتاج بعض 
احملاصيـــل أيضـــا، فالصويا التـــي تنتج في 
جنوب أفريقيا والبرازيل مســـؤولة عن تدمير 
الكثيـــر من الغابات، في حـــني أن إنتاجها في 

أوروبـــا والواليات املتحدة يســـتوفي املعايير 
البيئية.

وفي نفس الســـياق تشـــير إلـــى أن حلوم 
األغنام النيوزيلندية أقل كلفة على البيئة حتى 
بعد احتساب آثار النقل، بالنسبة للمستهلكني 

األوروبيني مقارنة بلحوم األغنام احمللية.
وتشـــير الكاتبة فـــي صحيفة فايننشـــال 
تاميز كلو كورنيش إلى انتشـــار شراب زهور 
لصنع شـــاي غريب يتغير لونه من األزرق إلى 
األرجواني عند إضافـــة الليمون، على اعتبار 

أنه شراب صديق للبيئة.
لكنها تضيف أن املتحمسني له يغفلون أن 
هذه الزهرة تنمو في تايالند وتفرض احلاجة 
إليها طازجـــة في اململكة املتحـــدة، نقلها عن 
طريق اجلو. وتتســـاءل: كيف ينسجم ذلك مع 

احللم النباتي األخضر النقي؟ 
ويحـــذر مايك بيرنرز لـــي مؤلف كتاب ”ما 
مدى ســـوء املوز؟ األثر الكربوني لكل شـــيء“ 
من أن األطعمة النباتية العصرية التي حتتاج 
إلى أميال لنقلها جوا أو تغليفها تبطل فوائد 

بيئية لالمتناع عن تناول اللحوم واألجبان.
أمـــا جوزيف بور مـــن جامعة أكســـفورد 
فيـــرى أن التحول إلى النظام النباتي الصرف 
في جميع أنحاء العالم من شـــأنه أن يقلل من 
مســـاحة األراضي الالزمـــة للزراعة بواقع 3.1 

مليار هكتار أي بحجم القارة األفريقية.
وتشـــير تقديـــرات بـــور إلـــى أن النظـــام 
النباتي الصرف في جميع أنحاء العالم ميكن 
أن يساعد أيضا في تخفيض انبعاثات غازات 
االحتباس احلـــراري مبقدار الربـــع، لكن بعد 

التأكد من دقة أمناط االستهالك علميا.
ووجدت الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
التغير املناخي (كالميت تشنغ) أن تناول غذاء 
يحتوي على نســـبة عالية من اللحوم يتسبب 
فـــي انبعـــاث 7.2 كيلوغرام من ثاني أكســـيد 
الكربـــون يوميـــا، مقارنـــة مـــع 3.8 كيلوغرام 

للنباتيني.

} الدوحــة - قــــال أكبــــر الباكــــر الرئيــــس 
إن  القطريــــة  اجلويــــة  للخطــــوط  التنفيــــذي 
الشــــركة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر 
الســــفر ملســــاعدتها على احلد من اخلســــائر 
بســــبب إغالق أجواء الســــعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر بوجه طائراتها، والذي أدى 

الرتفاع تكاليف التشغيل.
وقالــــت الشــــركة إنهــــا ترجــــح مواصلة 
تســــجيل اخلســــائر بعد أن كانت قــــد أعلنت 
تســــجل خســــارة بلغت 69 مليــــون دوالر في 

السنة املالية املنتهية في 31 مارس. 
وأقرت بأن السبب هو منعها من الطيران 
في أجــــواء 4 دول عربية منذ يونيو من العام 

املاضي.
ويرجح محللون أن تكون خسائر الشركة 
أكبــــر من ذلك بكثيــــر، لوال الدعــــم الكبير من 

احلكومة. 
ويشــــيرون إلى منــــوذج أعمالهــــا املندفع 
للتوســــع وعقــــد الصفقــــات االســــتعراضية، 
التــــي تفتقر في معظم األحيــــان إلى اجلدوى 
االقتصادية، وخاصة املئات من عقود الرعاية 

واإلعالن في جميع أنحاء العالم.
وأضافــــت أنهــــا خففت من أثــــر املقاطعة 
من خالل إطالق رحــــالت إلى وجهات جديدة 
وزيادة عدد الرحالت على املســــارات احلالية، 
إضافــــة إلى تأجيــــر طائــــرات لناقالت أخرى 
بســــبب ركود الطلب على الكثير من رحالتها 
وفقــــدان الكثيــــر مع اخلطوط الرئيســــية إلى 

الدول اخلليجية.
وقـــال الباكـــر ”نأمـــل في التحـــرك صوب 
الربحية في السنة املالية احلالية، رغم صعود 
أســـعار النفـــط“. وأكـــد أنه لتحقيـــق ذلك، قد 
تدرس الشركة إضافة رسوم وقود إلى أسعار 

التذاكر.

ويــــرى محللــــون أن تلــــك اخلطــــوة ميكن 
أن تكــــون ســــالحا ذا حدين وميكــــن أن تؤدي 
إلــــى تعميــــق تراجــــع الطلب علــــى رحالتها، 
بعــــد فقدانها للكثير مــــن الوجهات اخلليجية 
الرئيسية التي كانت تزود الشركة باملسافرين 
الذين يتوقفون فــــي الدوحة كمحطة ترانزيت 

فقط.
وأكــــد الباكــــر متســــك اخلطــــوط القطرية 
برحالتهــــا إلى إيران املختنقــــة اقتصاديا مع 
قرب دخــــول املرحلــــة الثانية مــــن العقوبات 

األميركية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر املقبل.
وقال إن العقوبات األميركية على إيران لن 
تؤثر بأي شكل من األشكال على رحالتها إلى 
اجلمهورية اإلســــالمية ”قطــــاع الطيران ليس 
عرضــــة للعقوبات، وســــنواصل رحالتنا إلى 

املدن التي نعمل فيها حاليا في إيران“.
وقــــد يثير موقــــف الشــــركة ردود فعل من 
إدارة الرئيــــس األميركي دونالد ترامب، الذي 
ســــبق أن اتهــــم قطر مــــرارا بدعــــم اإلرهاب. 
وحــــذرت واشــــنطن مــــرارا جميع الشــــركات 

العاملية من مواصلة التعامل مع إيران.
علــــى  ذلــــك  يفــــرض  أن  املرجــــح  ومــــن 
اخلطــــوط القطريــــة االختيــــار بــــني مواصلة 
تســــيير الرحالت غير املجديــــة اقتصاديا إلى 
إيران وبني مواصلة رحالتهــــا إلى الوجهات 

األميركية األكثر أهمية.
وجتد اخلطوط القطرية نفســــها في مأزق 
بعــــد أن أصبحــــت األجــــواء اإليرانيــــة املنفذ 
الوحيــــد لرحــــالت طائراتها مــــن الدوحة إلى 
أنحــــاء العالم بعد انغالق أجواء الســــعودية 

واإلمارات والبحرين بوجهها.
وقد تكــــون مضطــــرة ملواصلــــة الرحالت 
إلى إيــــران كي ال تغامر برد فعل إيراني يغلق 
األجــــواء بوجه طائراتها فال يعــــود بإمكانها 

مغادرة الدوحة.
وأعلنــــت شــــركات طيــــران عامليــــة بينها 
الفرنســــية والبريطانية إيقــــاف رحالتها إلى 
إيــــران، للحفــــاظ على مصاحلهــــا الكبيرة مع 
الواليــــات املتحدة، رغم أنها قالت إن الســــبب 

يعود إلى ضعف املردود التجاري.

وتعانــــي اخلطــــوط اجلويــــة القطرية من 
مصاعــــب ماليــــة في ظــــل اســــتمرار مقاطعة 
الدوحــــة من قبــــل الدول األربــــع التي تتهمها 
بدعم جماعــــات متطرفة فــــي املنطقة، وتأخذ 
عليها تقّربها مــــن إيران اخلصم األكبر ملعظم 

دول اخلليج.
وتتمتــــع قطــــر بعالقات جيدة مــــع إيران، 
لكنهــــا تقيم في الوقت ذاته عالقات وطيدة مع 
الواليات املتحدة وتســــتضيف أكبر قواعدها 

اجلوية في املنطقة.
واعتمدت اخلطوط القطرية بشكل أساسي 
علــــى رحــــالت الترانزيت في خطط التوســــع 
اجلامح في الســــنوات املاضية بسبب احلجم 
الصغيــــر للبــــالد كوجهة نهائية للمســــافرين 
حيــــث ال يدخــــل ويخرج من مطارهــــا الدولي 

سوى نسبة ضئيلة من املسافرين.

ويشــــكل املســــافرون إلى الدول اخلليجية 
من رجــــال األعمال والســــياح والعمال العرب 
واآلسيويون واألفارقة نسبة كبيرة من زبائن 
اخلطوط القطرية حيث يســــافرون بني الدول 
املجاورة عبر الدوحة إلــــى الوجهات الكثيرة 

التي أطلقتها الشركة في السنوات األخيرة.
كمــــا أن إيقــــاف رحالت شــــركات الطيران 
والبحرينية  واملصرية  واإلماراتية  السعودية 
لرحالتهــــا إلى الدوحة، ميكــــن أن يقطع تدفق 
معظم املســــافرين الذين يصلــــون إلى الدوحة 
لالنتقــــال عبــــر اخلطــــوط القطريــــة إلى دول 
اخلليج األخرى وأوروبا وأفريقيا وأستراليا 

ودول األميركيتني.
وحرم إغــــالق املنافــــذ البريــــة والبحرية 
مع الــــدول املجــــاورة اخلطــــوط القطرية من 
املســــافرين الذي كانوا يصلون إليها عبر تلك 

املنافــــذ لالنتقال بعد ذلك عبــــر مطار الدوحة 
إلى بلدان العالم األخرى وخاصة املســــافرين 

من مناطق شرق السعودية.
وتلقت اخلطوط القطرية ضربة قاسية من 
إغالق أجواء السعودية واإلمارات والبحرين 
أمــــام طائراتهــــا، األمــــر الذي يفــــرض عليها 
البحث عن مسارات معقدة وطويلة لرحالتها 
التي كانت تعبر األجواء الســــعودية وخاصة 

إلى الدول العربية وقارة أفريقيا.
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{صندوق النقد لم يتلق حتى اآلن أي اتصال رسمي من باكستان من أجل الحصول على مساعدة 

مالية. تعاون باكستان مع الصين ينطوي على مزايا وأخطار مالية}.

موريس أوبستفيلد
كبير االقتصاديني في صندوق النقد الدولي

{باكستان ربما تحتاج إلى العودة لصندوق النقد الدولي لحل أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة، 

لكنها سوف تسعى أوال إلى الحصول على تمويل من دول صديقة}.

عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني

بيتر هيمنغواي:

إنتاج ليتر حليب اللوز 

يكلف الطبيعة نحو 6098 

ليترا من المياه

توني نايلر:

كثيرون يصدقون ملصقات 

المنتجات ويضرون بالبيئة 

بدل حمايتها

أكبر الباكر:

العقوبات األميركية 

لن تؤثر بأي شكل على 

الرحالت إلى إيران

الخطوط القطرية تتجه لزيادة أسعار التذاكر لخفض خسائرها

جدل الهواجس البيئية تحت مجهر العلم وصناعة األغذية

[ سالح ذو حدين يمكن أن يعمق ركود الطلب على رحالتها  [ الشركة تغامر بمواصلة رحالت إيران رغم العقوبات األميركية

[ الضرر البيئي لحليب اللوز أكثر 215 مرة من حليب األبقار  [ بحوث علمية تثبت بطالن الكثير من ادعاءات أنصار البيئة

رهان على النافذة اإليرانية المحاصرة

إعادة االعتبار لحليب األبقار

كشــــــفت حتركات اخلطوط القطرية لتقليل خســــــائرها وتراجع نشاط أسطولها عن حجم 
ــــــات املقاطعة التي أغلقت أجواء 4 دول عربية بوجه طائراتها. وأعلنت الشــــــركة أنها  تداعي
تدرس زيادة أســــــعار التذاكر وأنها متمسكة بتســــــيير الرحالت إلى إيران املعزولة حتت 

وطأة العقوبات األميركية.

يحتدم اجلدل في أنحاء العالم حول أمناط االســــــتهالك الغذائية وتأثيرها على البيئة حيث 
يهاجم أنصار البيئة الكثير من عادات االســــــتهالك التقليدية، لكن بعض البحوث العلمية 
ــــــت أن بعض عــــــادات النباتيني اجلديدة أكثر ضررا بالبيئة مثل حليب اللوز، الذي بدأ  أثبت

ينتشر على حساب حليب األبقار.

الخطوط القطرية ترجح 

مواصلة تسجيل الخسائر 

بسبب إغالق أجواء دول 

المقاطعة بوجه رحالتها
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{ال يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم الحكومي عن السلع األساسية بعد الخفض الكبير لسعر 

صرف الجنيه وما يمكن أن يؤدي إليه من ارتفاع في معدل التضخم}.

معتز موسى
رئيس الوزراء السوداني

{قطاع البيانات سيسهم بدور مهم يعادل النفط في اقتصاد اإلمارات نتيجة لالعتماد المتزايد 

على تقنيات الذكاء االصطناعي التي ستكون أساسا للكثير من األنشطة الحيوية}.

عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي في اإلمارات

ن – رجح مســـؤولون وخبراء أن تؤدي  } عامّ
عودة حركة التجارة بني األردن وســـوريا إلى 
دخول العالقات بني البلدين مرحلة جديدة مع 
قرب فتح املعابر احلدوديـــة بني البلدين، رغم 

حتفظ عمان إزاء التعجل باخلطوة.
وأكـــد وزيـــر اخلارجيـــة األردنـــي أميـــن 
الصفـــدي أمـــس أن إعـــادة فتح معبـــر جابر 
نصيـــب احلدودي الرئيســـي املغلق منذ نحو 
3 ســـنوات ”ســـيتم بعـــد االتفاق علـــى جميع 

الترتيبات الالزمة“.
ويأتي ذلك بعد إعالن وزارة النقل السورية 
نهاية الشـــهر املاضي أن املعبر ســـيعاد فتحه 
في العاشـــر من أكتوبر (اليـــوم) بعد إكمالها 
االســـتعدادات اللوجســـتية لذلك مـــن اجلهة 

السورية.
وقال الصفـــدي عقب لقائه وزير اخلارجية 
اللبناني جبران باسيل في عمان إن بالده تريد 
فتح املعبر ”وســـتتم إعادة فتح احلدود عندما 
تنتهـــي اللجان الفنية مـــن االتفاق على جميع 
الترتيبـــات واإلجـــراءات الالزمـــة مبـــا يخدم 

املصلحة املشتركة“.
لكـــن وزيـــر اخلارجيـــة األردني لـــم يحدد 
أي تاريـــخ إلعادة فتح املعبـــر املعروف مبعبر 
نصيـــب مـــن اجلانـــب الســـوري وجابـــر من 

اجلانب األردني.
وكان املعبـــر قبل اندالع احلرب الســـورية 
في مارس 2011 يشـــكل منفـــذا جتاريا حيويا 
بالنسبة للبلدين. كما متر من خالله الصادرات 
اللبنانيـــة إلـــى األســـواق العربيـــة وخاصة 

اخلليجية.
وأدت املعـــارك علـــى اجلانـــب الســـوري 
إلـــى إغالق املعبر في أبريـــل 2015. وأصبحت 
احلكومة الســـورية تســـيطر على نحو نصف 
املعابر احلدودية الرســـمية الرئيسية وعددها 

19 مع لبنان واألردن والعراق وتركيا.

وتأمل الســـلطات الســـورية مع استعادة 
السيطرة على املعبر في إعادة تفعيل هذا املمر 
االستراتيجي وإعادة تنشيط احلركة التجارية 
مـــع األردن ودول اخلليج، ملا لذلـــك من فوائد 

اقتصادية ومالية.
وكان املعبـــر احلـــدودي مـــع ســـوريا قبل 
احلرب شـــريانا مهما القتصاد األردن، يصدر 
عبـــره بضائع إلـــى تركيـــا ولبنـــان وأوروبا 
ويســـتورد عبـــره بضائع ســـورية ومـــن تلك 

الدول، ناهيك عن التبادل السياحي.
وشـــهدت عالقات البلدين حالة من اجلفاء 
السياســـي، منـــذ انـــدالع األزمة التـــي بلغت 
ذروتها بطرد الســـفير السوري لدى األردن في 
مايـــو 2014، رغـــم موقف احليـــاد املعلن الذي 
تعلنه عمان ومطالبتها بحل سياســـي يضمن 

أمن واستقرار سوريا.
وأحلق إغـــالق املعبر مع ســـوريا أضرارا 
كبيـــرة باالقتصـــاد األردنـــي حيـــث توقفـــت 
صادراته إلى سوريا تقريبا، وارتفعت تكاليف 
صادراته للبلدان األخرى والتي كانت متر عبر 

سوريا.
ويـــرى احمللل السياســـي فايـــز الفايز أن 
لـــألردن اليوم مصلحة عليا فـــي إذابة اجلليد 
عن العالقة مع دمشق، لكنه ال يرى أن اإلسراع 
في إعادة العالقات ملا كانت في عام 2010 مهمة 

سهلة وسريعة.
وأضـــاف أن األردن ال يتوقع إعادة افتتاح 
املعابر قبل أن يكون اجلانب الســـوري جاهزا 
متامـــا مـــع حتقيق األمـــن الفعلـــي على طرق 

املرور واألرض هناك.
وكان األردن قـــد نفى الســـبت املاضي فتح 
معبر جابر نصيب احلدودي مع ســـوريا أمام 
حركة نقل البضائع واملســـافرين، بعد ساعات 
علـــى إعـــالن وزارة النقل الســـوري عن إعادة 

فتحه.
وقال الصفدي حينها إن األردن لم يكن لديه 
علم بخطط وزارة النقل الســـورية وحتديدها 
ملوعد العاشـــر من الشـــهر اجلاري إلعادة فتح 
احلدود، في دليل على أن عمان غير مســـتعدة 
لفتـــح حدودها حاليا وتخشـــى من احتماالت 

عودة تردي األوضاع األمنية في سوريا.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
اليرموك، محمد بني ســـالمة ”أال تقف األمور 
عند حد فتح احلدود مع سوريا وإمنا تتجاوز 
ذلك بتقدمي كافة أشـــكال الدعـــم في ما يتعلق 
بالعالقات األردنية الســـورية فـــي تعبير جاد 
وصادق عـــن حقائـــق التاريـــخ واجلغرافيا“ 

املشتركة بني البلدين.
وأضـــاف ”نأمـــل أن يكـــون فتـــح اجلدود 
إيذانـــا بتشـــجيع تطوير العالقات الشـــعبية 
واالقتصادية والتقنيـــة والثقافية والفنية بني 

األردن وسوريا“.
ومتكـــن النظـــام الســـوري من الســـيطرة 
على املعبرين، بعـــد معارك طاحنة مع فصائل 
املعارضة، التي كانت تسيطر على املنطقة ملدة 

3 سنوات.

ويؤكد طارق خوري عضو مجلس النواب 
األردني على ”حتمية“ عودة العالقات، مستندا 
إلـــى العالقات الوثيقة بني الشـــعبني األردني 

والسوري، التي يقول إنها ال ميكن فصلها.
وربط بني موقف األردن املتردد على صعيد 
الفتح املرتقب للمعابر احلدودية وبني مواقف 
حلفائـــه. وقـــال إن ”األردن يؤخر تلك اخلطوة 

حلني موافقة احللفاء“.
ورغم اجلــــدل حول فرص التقــــارب األردني 
الســــوري، إال أن املوقف الرسمي للبلدين يخلو 
من إشــــارات في وقت حتتفظ فيه عمان ودمشق 
بتمثيل دبلوماسي على مستوى القائم باألعمال.
وأما علـــى صعيد األوســـاط التجارية في 
األردن فإنها متحمسة بشدة إلعادة فتح املعبر 
احلدودي بعد ســـنوات من اختناق الصادرات 

بســـبب احلروب في ســـوريا والعـــراق، أكبر 
منفذين لصادرات البـــالد، وما ترتب عليه من 

خسائر تقّدر مبليارات الدوالرات.
ويعيش األردنيون حالة من الترقب إلعادة 
فتـــح املعابر مع ســـوريا للخـــروج من احلالة 
االقتصادية املترديـــة، نتيجة تدهور األوضاع 
األمنية في دول الطوق، وتراجع حجم التبادل 

التجاري.

} بغداد – كشــــفت وزارة النفــــط العراقية أن 
السلطات ستشــــترط أن يكون معظم العاملني 
في أي مشــــروع ضمــــن العقــــود اجلديدة مع 
شــــركات النفــــط األجنبية مــــن اليــــد العاملة 

احمللية.
وقــــال جبــــار اللعيبي في رســــالة وجهها 
ملؤمتــــر البصرة للنفــــط والطاقــــة املنعقد في 
إســــطنبول إن ”العــــراق سيشــــترط في عقود 
النفط اجلديدة تشــــغيل عمالة عراقية بنسبة 
85 باملئة من إجمالي العاملني في أي مشروع“.
وأوضــــح أن هذا الشــــرط سيســــري على 
جميــــع العقود اجلديدة ســــواء علــــى صعيد 
تطويــــر قطــــاع االســــتخراج أو التصفيــــة أو 

استثمار الغاز أو البنى التحتية.
وستتضمن العقود اجلديدة بنودا تسمح 
ال  مــــا  باســــتثمار  العراقيــــني  للمســــتثمرين 
يقــــل عــــن 20 باملئة مــــن رأس املــــال املطلوب 

للمشروع.

وستســـاهم شـــركات التشـــييد والبناء في 
الوزارة بنســـبة ال تقل عـــن 25 باملئة من أموال 

التشييد والتنفيذ.
وستتضمن العقود اجلديدة إلزام الشركات 
بإقامة املشاريع التي تسهم باالرتقاء مبستوى 
اخلدمات املقدمـــة للمواطنني وتغيير األوضاع 
احلاليـــة إلـــى واقـــع أفضـــل في قطـــاع البنى 
التحتية والتعليم والصحة واملياه واإلســـكان 

والترفيه االجتماعي.
وتأتي تصريحات اللعيبي عقب احتجاجات 
اســـتمرت أشهرا في البصرة الغنية بالنفط، إذ 
تساهم احملافظة بنســـبة 95 باملئة من إيرادات 
البـــالد مـــن اخلـــام، لكنهـــا تعاني من ســـوء 

اخلدمات األساسية والبطالة.
وكان اللعيبـــي قـــد دعا األســـبوع املاضي 
شـــركة نفـــط البصـــرة لتوســـيع آفـــاق العمل 
والشـــراكة واالنفتـــاح على الشـــركات العاملية 

واملؤسسات العاملة في مجال الطاقة.

كمـــا طالب الشـــركة بصفتهـــا املنتج األول 
للنفط اخلـــام في العراق بإعـــداد برنامج عمل 
متكامل يشـــمل حتقيق اجلـــزء األكبر من هدف 

مليون برميل من النفط اخلام.
وقال إن ”أهم املبادرات التي يجب أن نركز 
عليها ووضع خطط لتنفيذها من قبل شـــركات 
القطاع، هو هدف إنتاج مليون برميل من النفط 

اخلفيف باعتباره هدفا استراتيجيا“.
ومن شـــأن إنتاج مليون برميـــل من النفط 
اخلفيف أن يجعـــل من العراق أحد أهم محاور 
الطاقة في العالم، كما سيزيد من ثقة مستهلكي 
الطاقـــة في العالم بالعراق كأحد عمالقة الطاقة 

املؤثرين فيه.
وحتتـــاج الشـــركة إلـــى إنشـــاء منظومـــة 
متكاملة للتخزين والنقل والتصدير الستيعاب 
إنتاجهـــا اجلديد والنفط املصـــدر لها من بقية 
الشركات االســـتخراجية، كونها متتلك منشآت 

التصدير على البحر.

وسيساعد استكمال الشركة التزاماتها مع 
الشركات األجنبية املشغلة للحقول اإلنتاجية 
وخاصة لوك أويل الروســــية واكسون موبيل 
األميركية وبي.بي البريطانية، واإلســــراع في 
فتح نشــــاط عمل موســــع مع شــــركة شيفرون 
األميركيــــة علــــى حتقيق أهــــداف التنمية في 

البالد.
وتسعى بغداد إلى إعادة نسق اإلنتاج مع 
خططها إلبـــرام عقود نفطية جديدة مع كبرى 
الشـــركات العاملية وتأهيل عـــدد من احلقول 
التي توقفت عن اإلنتاج بسبب ظروف احلرب.
وأعلنت وزارة النفط أمس أنها متكنت من 
إعــــادة تأهيل حقل عجيل النفطي واملباشــــرة 
بإنتاج ســــبعة آالف برميل يوميــــا من النفط 

اخلام في محافظة صالح.
وقــــال اللعيبي إن ”شــــركة نفط الشــــمال 
والشــــركات النفطية الســــاندة لها متكنت من 
إعادة تأهيل وتشــــغيل 3 آبار في حقل عجيل 
النفطــــي بربط مجموعة من اآلبــــار فيه وربط 
املنظومــــة باألنبوب الناقل للنفــــط اخلام الى 

مصفى بيجي في محافظة صالح الدين“.
ومت فــــي وقــــت ســــابق تأهيــــل منظومــــة 
استثمار وإنتاج الغاز اخلام في احلقل بطاقة 
100 مليــــون قــــدم يوميا ينقل إلى شــــركة غاز 
الشــــمال إلضافته لإلنتاج احمللي، إضافة إلى 

تزويد محطات الطاقة الكهربائية.
وتتضمن خطط الوزارة زيادات جديدة في 
اإلنتــــاج من احلقل إلى 17 ألــــف برميل يوميا 

نهاية العام اجلاري.
وكانت بغداد قد كشــــفت في شــــهر مارس 
املاضــــي عن خطط لبناء جزيــــرة صناعية في 
سواحلها على اخلليج العربي من أجل زيادة 

قدرة البالد التصديرية في قطاع النفط.
ويســــتهدف العــــراق الوصــــول بطاقتــــه 
اإلنتاجية إلى 5 ماليــــني برميل يوميا بنهاية 
العــــام املقبل، رغم التزامه باحلد من صادراته 
في إطار اتفــــاق بني منظمــــة الدولة املصدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجني من خارجها خلفض 

اإلنتاج.

التجارة تمهد لعودة الحياة للعالقات األردنية السورية

بغداد تشترط تشغيل العراقيين في العقود النفطية الجديدة

[ عمان تسعى الفتتاح المعبر الرئيسي لكنها ليست متعجلة  [ األوساط االقتصادية األردنية تنتظر عوائد اقتصادية كبيرة

شريان حياة اقتصادي يتأهب لالستيقاظ

استعادة القبضة المحلية إلدارة الثروات

تنتظر األوساط االقتصادية األردنية بفارغ الصبر إعادة فتح املعابر احلدودية مع سوريا، 
في وقت يرى فيه محللون أن التحفظ على ســــــرعة اتخــــــاذ هذه اخلطوة يرتبط بالترتيبات 

الفنية وتأمني حركة الشاحنات والبضائع.

أيمن الصفدي:

إعادة فتح المعابر مع سوريا 

ستتم بعد االتفاق على 

الترتيبات الالزمة

جبار اللعيبي:

العراق سيشترط في عقود 

النفط تشغيل عمالة محلية 

بنسبة 85 بالمئة

فايز الفايز:

إعادة العالقات لما كانت

في عام 2010 لن تكون 

مهمة سهلة وسريعة

تدشين أنبوب لتزويد 

البحرين بالنفط السعودي

} الريــاض- أعلـــن عمالق النفط الســـعودي، 
شـــركة أرامكو، أمس أنه شـــّغل، بالتعاون مع 
شـــركة نفط البحرين بابكو، خط أنابيب لنقل 
النفـــط اخلـــام، لتلبيـــة الطلـــب املتزايد على 

الطاقة في البحرين.
وأوضحـــت أرامكو، التي تعد أكبر شـــركة 
نفط فـــي العالم، في بيـــان، أن ”خط األنابيب 
يبلغ طولـــه 112 كم، ويبدأ مـــن مرافق أرامكو 
في بقيق شرق السعودية، وينتهي في مصفاة 

بابكو بالبحرين“.
وميكن خلط األنابيب اجلديد نقل ما يصل 
إلى 350 ألف برميل يوميا، من النفط اخلام من 
السعودية، أكبر منتج للنفط اخلام في منظمة 
أوبك، إلى البحرين التي تنتج أقل من 250 ألف 

برميل يوميا.
ويتكـــون خـــط األنابيب من ثالثـــة أجزاء، 
وهي جزء بري ســـعودي بطول 42 كيلو مترا، 
وآخر بحريني بطول 28 كيلو مترا، إضافة إلى 

جزء بحري بطول 42 كيلو مترا.
ونســـبت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
إلى املدير التنفيذي بالوكالة خلطوط األنابيب 
والتوزيع في أرامكـــو، عبدالله املنصور، قوله 
إن ”تشـــغيل خط أنابيـــب أي.بي 4 يعد فصال 
جديـــدا فـــي العالقـــة اخلاصـــة بـــني أرامكو 
السعودية وبابكو البحرينية، في عدة مجاالت 

تشمل قطاع الطاقة“.
ومت جتهيز خـــط األنابيب اجلديد بأحدث 
الســـالمة  لضمـــان  اإللكترونيـــة  األجهـــزة 
واحلماية البيئية واإلمدادات الهيدروكربونية 
املوثوقة خالل العقود القادمة، وتزامن تشغيل 
خط األنابيب اجلديد مع العزل النهائي لنظام 
األنابيب القدمي بنجاح وفق معايير السالمة.

وتأتـــي هذه اخلطـــوة اســـتكماال للتعاون 
بـــني البلدين في كافة املجاالت، وبعد أن قدمت 
كل من الســـعودية واإلمـــارات والكويت دعما 
للمنامـــة بقيمة 10 مليارات دوالر ملســـاعدتها 

على النهوض باقتصادها.
وقـــررت البحريـــن عـــدم إصدار ســـندات 
دوالريـــة جديدة هذا العـــام بعدما متكنت من 

تأمني تلك األموال اخلليجية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى متحدث باسم 
احلكومة قوله إنـــه ”في ضوء إعالن احلكومة 
في اآلونة األخيرة عن برنامج لتحقيق التوازن 
املالي، ال توجد خطط إلصدار ســـندات جديدة 

هذا العام“.



} واشنطن – يتواصل التصعيد األميركي ضد 
الصين، الـــذي بدأ بحرب تجارية ســـعيا لردم 
العجز في الميزانية األميركية تجاه هذا البلد، 
ثم بلـــغ حد اتهـــام وزير الخارجيـــة األميركي 
مايك بومبيو، االثنين، خالل زيارة قصيرة قام 
بها لبكين، بممارســـة العدوان االقتصادي من 
تكنولوجيـــا، وبالقيام  خالل عمليات ”ســـرقة“ 
بجهـــود ”خبيثـــة“ لتقويض التأييـــد للرئيس 
دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي 
للكونغـــرس التـــي ســـتجرى الشـــهر المقبل، 
وبارتـــكاب أفعال عســـكرية متهـــورة في بحر 

الصين الجنوبي.
وأمـــام اســـتمرار تدهـــور العالقـــات بين 
البلدين، تتحول المواجهة الصينية األميركية 
إلـــى المجال التكنولوجـــي حيث تعول الصين 
علـــى الـــذكاء االصطناعي لمنافســـة الواليات 
المتحـــدة وتطويـــق نفوذهـــا، وتـــرى في هذه 
لتقليـــص  األمثـــل  الســـبيل  التكنولوجيـــا 
تداعيات النـــزاع التجاري الخطرة على نموها 

االقتصادي.
وتلعـــب الواليـــات المتحـــدة، فـــي الوقت 
الـــذكاء  تطويـــر  فـــي  الريـــادة  دور  الحالـــي، 
االصطناعي، غير أن الصيـــن تتحرك بقوة في 
محاولة لتجاوز منافســـيها األميركيين بحلول 

عام 2030.
ورغم أن هناك تعاونـــا وثيقا بين القوتين 
االقتصاديتين عبر سالســـل التوريد واألسواق 
منـــذ العقدين الماضييـــن، فإن تزايـــد النزعة 
القوميـــة االقتصادية يلقي بظالله ســـلبا على 
قطاع التكنولوجيـــا العالمي حيث من المرجح 
أن ينقسم بين نموذجين: النموذج الدكتاتوري 
لـــدى  المتبـــع  والنمـــوذج  للصيـــن  الرقمـــي 
الديمقراطيات الليبرالية، ومن شـــأن التنافس 
المحموم بين واشـــنطن وبكين على ريادة هذا 

المجال أن يعيد تشكيل النظام العالمي.
وتلفـــت ريفا جوجـــون -الخبيـــرة بمعهد 
األمنيـــة  للدراســـات  األميركـــي  ســـتراتفور 
واالســـتراتيجية- إلى أن تقدم وانتشار تقنية 
الـــذكاء االصطناعي ســـيحددان مالمح النظام 
العالمي، سواء نحو األفضل أو باتجاه األسوأ. 
وأنه على المجتمع الدولي مناقشـــة ما إذا كان 
عليه أن يشـــعر بالقلق أو بالســـرور تجاه هذه 

التغييرات.
فمن ناحية سيحاول المثقفون والمهندسون 
أن يرســـموا رؤيتهـــم التي مـــن المفترض أن 
تنتقل مـــن مجرد ما نعرفه اآلن باســـم ”الذكاء 
االصطناعـــي الضيق“ إلى ”الذكاء االصطناعي 
الـــذي يتجـــاوز اإلدراك البشـــري في  العـــام“ 
حياتنا، ومن ناحية أخرى سيشير المتشككون 
فـــي انعـــدام ذكاء تطبيـــق ”ســـيري“ وتفـــوق 
شيسليسولينبرغر  للكابتن  البشـــرية  الغريزة 
-طيار رحلة الخطـــوط الجوية األميركية التي 
هبطت بنجاح على نهر هدسون في عام -2009 

إلى أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ليســـت 
سوى ثرثرة وضجة ال يجب أن نوليهما كل هذا 

االهتمام.
لكن يبـــدو أن الـــذكاء االصطناعـــي -وهو 
مصطلـــح شـــامل يشـــمل الشـــبكات العصبية 
والتعلم اآللي وتكنولوجيـــات التعلم العميق- 
لديـــه القـــدرة علـــى تطويـــر الحيـــاة المدنية 
والعسكرية بشكل أساسي في العقود القادمة. 
وهو مـــا يحول الـــذكاء االصطناعـــي إلى قوة 

عالمية تتطلب االهتمام.
هـــذه  فـــي  المتشـــككين  أكثـــر  وحتـــى 
التكنولوجيا، شـــاءوا أم أبوا، يقومون بتغذية 
ا؛  قوة الذكاء االصطناعي كل دقيقة تقريبا يومّيً
حيث أن كل نقرة على مواقع البحث مثل غوغل 
أو بايـــدو، أو علـــى تويتر أو وايبـــو، أو على 
فيســـبوك أو تينســـنت أو على أمـــازون، توفر 
مساحة كبيرة من البيانات -أي حوالي 2 مليار 
غيغابايت على مســـتوى العالم كل يوم- والتي 
تســـتخدمها الشـــركات لتدريـــب خوارزمياتها 

على توقع وتقليد السلوك البشري.
وهـــذا ما يســـاعد على توليد هـــذه الدائرة 
الرقمية؛ فكلمـــا زاد عدد المســـتخدمين الذين 
يتعاملون مع منصـــات التكنولوجيا اليومية، 
تـــّم جمـــع المزيد مـــن البيانات. وكلمـــا زادت 
البيانات التي تم جمعها تحسن المنتج. وكلما 
كان المنتج أكثر قدرة على المنافســـة، زاد عدد 
المســـتخدمين والمليارات من الدوالرات التي 

سيجتذبها.
وتزايد عدد المســـتخدمين يعني أنه يمكن 
جمـــع المزيد مـــن البيانـــات، وهكذا تســـتمر 

الحلقة في الدوران.

منافسة صينية أميركية

تعرضت الصين في عام 2016 لصدمة عندما 
االفتراضي على بطل  تغلب برنامج ”ألفا غـــو“ 
العالم في لعبة ”غو“، وهي لعبة اســـتراتيجية 
صينية قديمة؛ حيـــث حّقق الذكاء االصطناعي 

نجاحا جديدا وتفّوقا على الذكاء البشري.
ثـــم تعرضت الصيـــن لهزة جديدة بســـبب 
حرب الرئيس األميركي دونالد ترامب التجارية، 
أمام تخوفات مـــن إبقاء الغـــرب التكنولوجيا 
خـــارج أيدي المنافســـين الصينييـــن. وهو ما 
يفســـر زيادة تركيز الصين على تطوير الذكاء 
االصطناعي العامين الماضيين، حيث تســـعى 
إلى ضمان إبقاء محركها التكنولوجي في أوج 

المنافسة مع الواليات المتحدة.
وتحتـــل الواليـــات المتحـــدة، فـــي الوقت 
الحالـــي، مركـــز الريـــادة فـــي تطويـــر الذكاء 
االصطناعـــي فيما يخص األجهزة اإللكترونية، 
والبحث والتطوير، وقطاع الذكاء االصطناعي 
التجـــاري الديناميكـــي. فـــي المقابـــل تمتلك 
الصيـــن، بفضـــل الحجـــم الهائـــل لســـكانها، 
مجموعـــة ضخمة من البيانـــات، في حين أنها 
متأخرة للغاية عن الواليات المتحدة في مجال 

تطوير أشباه المواصالت.
ومـــع ذلك، ال تفتقـــر بكين إلـــى الحافز في 
محاولتهـــا لتجـــاوز الواليات المتحـــدة كقائد 
عالمـــي رائد فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعي 
بحلـــول عام 2030. ورغـــم أن العامل الزمني قد 
يبدو قاســـيًا، فإن التطـــور الطموح للصين في 
مجال الذكاء االصطناعي في السنوات القادمة 
لن يكون مقيًدا بالضوابط األخالقية، ومشكالت 
الخصوصية التي تشـــغل المجتمع الغربي في 

الوقت الراهن.
وتلقـــي الصيـــن بمئـــات المليـــارات مـــن 
الدوالرات لتنفيذ مهمتهـــا وخططها الطموحة 
فـــي هذا المجال، وذلك بالتعاون مع شـــركاتها 
الكبـــرى في مجـــال التكنولوجيـــا، وعن طريق 
تشجيع ظهور الشركات الناشئة الخاصة التي 

تبلغ قيمتها مليار دوالر أو أكثر. 
ومن خالل احتواء ومكافأة المزيد والمزيد 
من الشـــركات الناشـــئة، تجد بكين توازنًا على 
مستوى تركيز شركاتها الوطنية على التقنيات 
األكثر أهمية بالنسبة للدولة دون خنق االبتكار.

المتحـــدة،  الواليـــات  فـــي  أمـــا 
فســـيكون مـــن غيـــر الطبيعـــي أن 
تتم تســـمية الشـــركات متعددة 
الجنســـيات التـــي تتخـــذ من 
مقـــرًا  المتحـــدة  الواليـــات 
لهـــا، والتي تحتفـــظ بمعظم 
أرباحهـــا في الخـــارج، أبطاال 
حقيقييـــن، فبدًال من  ”وطنييـــن“ 
أن تتولـــى الدولـــة الريـــادة فـــي 
تمويل األبحـــاث الهامة والمؤثرة 
فـــي قطـــاع التكنولوجيات الناشـــئة 
كمـــا كانت تفعل فـــي الماضـــي، انقلبت 
األدوار فـــي المجتمـــع الغربـــي؛ إذ باتـــت 

شركات التكنولوجيا الخاصة تجلس في مقعد 
السائق في حين تتمسك الدولة بعجلة القيادة، 
كمحاولة يائسة للحفاظ على الصين في المقعد 

الخلفي.
وربما تكون الواليات المتحدة قد فكرت في 
أيام خوض المعارك األيديولوجية التي امتدت 
على نطاق العالم والتي انتهت بالحرب الباردة 
مـــع االتحاد الســـوفييتي ســـابقا. لكـــن األمر 
ليس كذلـــك حاليا؛ إذ أن تطويـــر مجال الذكاء 
االصطناعي يوِلّد ســـاحة معركـــة أيديولوجية 
جديـــدة بيـــن الواليـــات المتحـــدة والصيـــن، 
إذ تتنافـــس فكـــرة الغـــرب عـــن الديمقراطيـــة 
الليبرالية ضد التكنولوجيا الصينية الناشـــئة 

من الدكتاتورية الرقمية.
وبينما يوضـــح عالم األعصـــاب نيكوالس 
رايت في مقاله ”كيف يعمل الذكاء االصطناعي 
علـــى إعادة تشـــكيل النظـــام العالمي“، تصف 
خطـــة التنمية في الصين لعـــام 2017 ”كيف أن 
القدرة على التنبؤ وفهم اإلدراك الجماعي تعني 
أن الـــذكاء االصطناعـــي يجلب فرًصـــا جديدة 

للبناء المجتمعي“.
ومن أهم أركان هذه المبادرة االستراتيجية 
نشـــر الصين ”نظام االئتمان االجتماعي“ الذي 
من المقرر العمل به بحلول عام 2020 والذي من 
شـــأنه أن يســـاعد على تعقب األنشطة اليومية 
للمواطن إلنجاز كل شيء بدًءا من تحديد درجة 
الســـفر الجـــوي، وأهلية القـــرض البنكي، إلى 
االلتحاق  المســـموح لألطفال  نوعية المدارس 
بهـــا. وهـــي مقاربـــة حكوميـــة تعتمد بشـــكل 
أساســـي على التقنية، للتفرقة بين المواطنين 

النموذجيين وهؤالء األميين.
ويصـــف رايـــت كيف قامت بكيـــن بتصدير 
نمـــوذج ”الجدار النـــاري“ العظيم الخاص بها 
إلى تايالند وفيتنام مـــن أجل حماية اإلنترنت 
فـــي الوقت الذي صدرت فيه أيضًا ”تكنولوجيا 
المراقبـــة“ إلى دول أخرى مثل إيران وروســـيا 

وإثيوبيا وزمبابوي وزامبيا وماليزيا.
وهذا ال يساعد الصين على تقديم بديل عن 
النظـــام العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة 
فحســـب، بـــل إنه يوســـع قـــدرة الصيـــن على 
الوصول إلى مجموعات أكبر من البيانات حول 
العالم لصقل قدرتها التكنولوجية الخاصة بها.

السباق األوروبي

في محاولة للحاق بالركب في مجال الذكاء 
االصطناعي، تســـارع كل من أوروبا وروســـيا 
إلـــى خـــوض الســـباق التكنولوجـــي، لكنهما 
ســـتصارعان فـــي النهايـــة لمواكبـــة الواليات 
المتحدة والصين. وقد تصدر الرئيس الروسي 
فالديميـــر بوتيـــن عناويـــن الصحـــف العـــام 
الماضـــي عندما قال أمام جمهور من الشـــباب 
الروسي إن الذي سيكون قادرًا على التحكم في 
مجال الذكاء االصطناعي، ســـيكون قادرًا على 

أن يحكم العالم.
لكن القيود الرأسمالية لروسيا تجبرها على 
النظـــر بعناية لتحديد المجاالت التي ســـتنفق 
فيها أموالها. وتركز موســـكو علـــى تطبيقات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي المجال العســـكري 
وستعتمد على التجسس اإللكتروني والسرقة 
لمحاولة العثور علـــى اختصارات لتطوير هذا 
المجـــال في بالدها، وكل ذلـــك أثناء محاولتها 
الحفاظ على توافقها االستراتيجي مع الصين 

لتحدي الواليات المتحدة. 
وفي الوقت الذي تتبنى فيه فرنســـا خططًا 
طموحـــة لتطويـــر نظام إيكولوجـــي في مجال 

الـــذكاء االصطناعي ألوروبا، وأيضًا في الوقت 
الذي تشعر فيه ألمانيا بالقلق إزاء فقدان مركز 
ريادتهـــا في مجال الصناعة لصالح منافســـي 
فإن  والصينييـــن،  األميركييـــن  التكنولوجيـــا 
الفجـــوات المتنامية داخل االتحـــاد األوروبي 
ســـتعيق قـــدرة أوروبـــا علـــى لعـــب دور رائد 
فـــي مجال الـــذكاء االصطناعي على المســـرح 

العالمي.
وتعـــد الشـــركات الناشـــئة التـــي تفصـــح 
عن قـــدرات االبتـــكار التكنولوجي فـــي القارة 
األوروبية، أهدافًا رئيسية لتجارب التكنولوجيا 
األميركية والصينية التـــي تجوب العالم بحثًا 
عـــن مواهـــب وقـــدرات الـــذكاء االصطناعـــي. 
فالخبـــراء في هـــذا المجال يعتبرونها ســـلعة 

عالمية ثمينة.
ويستخدم عمالقة التكنولوجيا في الواليات 
المتحـــدة والصيـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الوســـائل -مثل عمليات اإلدماج واالســـتحواذ 
في مـــدن مثل باريـــس ومونتريـــال وتايوان- 
لالســـتحواذ على هذه المجموعة الصغيرة من 

المواهب. 
وحتـــى في الوقت الذي تكافـــح فيه أوروبا 
لبنـــاء شـــركات وأذرع التكنولوجيـــا الخاصة 
بهـــا، يمكـــن لالتحـــاد األوروبي أن يســـتخدم 
حجمه الســـوقي ونهجه الواعـــي لألخالقيات 
تعدي  لتطويـــق  والمنافســـة،  والخصوصيـــة 
فـــرض  خـــالل  مـــن  التكنولوجيـــا  عمالقـــة 
الغرامات الضخمـــة وتوطين البيانات وقواعد 
الخصوصية والضرائب والقيود االستثمارية.

 ويمنـــح تطبيق قانـــون حمايـــة البيانات 
الشـــخصية لألوروبيين المزيد من التحكم في 
بياناتهم الشـــخصية من خالل الحد من أوقات 
تخزيـــن البيانات، وحذف البيانـــات بناًء على 
موافقة المستخدم، ومراقبة اختراق البيانات.

وتتقاســـم الواليات المتحـــدة بطرق عديدة 
مخاوفهـــا أيضًا مع أوروبا بشـــأن قضايا مثل 
ولكنهـــا  والمنافســـة،  البيانـــات  خصوصيـــة 
تتبنـــى نهًجا مختلًفـــا تماًما فـــي كيفية إدارة 
هذه المخـــاوف؛ حيث يفّضل االتحاد األوروبي 
حقوق الخصوصية الفردية على حرية التعبير، 

في حين تقوم الواليات المتحدة بالعكس.
وســـتركز بروكســـل على تحقيق الشفافية 
والعـــدل في هـــذا المجال، حتى على حســـاب 
لالتحـــاد  االقتصاديـــة  التنافســـية  القـــدرة 
األوروبي، في حين ســـتتجنب واشنطن بشكل 
عام التعثـــر في طريـــق عمالقـــة التكنولوجيا 

الخاصة بها.
وتتداخل السياســـة األميركيـــة واألوروبية 
بـــدًال من ذلـــك فـــي نظرتهـــا المتزايـــدة حول 
االســـتثمار األجنبي في قطاعات التكنولوجيا 
الحساسة. لكن ما يبعث على القلق بشكل خاص 
هو الدافع االســـتثماري األجنبـــي القوي الذي 
تركـــز عليه التكنولوجيا فـــي الصين والتكامل 
العميـــق لألجهـــزة والبرمجيـــات الصينية في 
التكنولوجيات الرئيســـية المستخدمة عالميًا. 
حيث يمكن لشـــركة مثل ”هواوي“ -وهي شركة 
رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنية ”فايف 
جـــي“ وأكبر منتـــج للهواتف الذكيـــة وأجهزة 
االتصاالت- أن تستفيد من حصتها في السوق 
العالمية لتلعب دورًا مؤثرًا في وضع المعايير 
الدولية للسياسة السيبرانية، في حين تخلفت 

واشنطن عن ذلك.
وحاولـــت كل مـــن الصين وروســـيا بصفة 
مستمرة اســـتغالل بعض المواقع الدولية مثل 
األمم المتحدة إلثبات نجاعتهما في السياســـة 
الســـيبرانية، في حين عمـــل االتحاد األوروبي 

على عرقلة تلك الجهـــود في الوقت الذي يحث 
فيه على تطبيـــق معاييره الخاصة، مثل قانون 

حماية البيانات الشخصية. 
هذه الديناميكية الناشـــئة لتشـــديد القيود 
في الغرب بشـــكل عام ضد تعدي التكنولوجيا 
األوروبـــي  التنظيمـــي  واالندفـــاع  الصينيـــة، 
ضـــد عمالقـــة التكنولوجيا األميركيـــة، ودفاع 
الصين وتصديرها للنظام الرقمي الدكتاتوري 
الخاص بهـــا، قد تؤدي كلًيا إلى ظهور ســـوق 
أكثر انقســـامًا بالنسبة لشـــركات التكنولوجيا 

العالمية مستقبال.

وتوقع تقرير شـــركة ”برايـــس ووترهاوس 
كوبرز“عـــام 2017 أن تضيف تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعـــي 15.7 تريليون دوالر إلى االقتصاد 
العالمـــي في عام 2030، منها 6.6 تريليون دوالر 
كنتيجة لزيادة اإلنتاجيـــة و9.1 تريليون دوالر 

كنتيجة لزيادة االستهالك.
لكـــن التســـاؤل الكامـــن وراء هـــذه األرقام 
الضخمة هو مدى جودة وسرعة القوى العاملة 
في الدولـــة التي من المفتـــرض أن تتكيف مع 
هذه التغيرات ســـريعة الحركـــة؟ وكما وصف 
النمساوي جوزف شومبيتر، في كتابه الصادر 
عام 1942 بعنوان ”الرأســـمالية واالشـــتراكية 
الذي  والديمقراطيـــة“، فإن ”التدميـــر الخالق“ 
ينجـــم عمـــا يطلق عليـــه الطفـــرات الصناعية 
”أحدث ثورة في البنية االقتصادية من الداخل، 
حيث دمر البناء القديم دون توقف، وخلق آخر 

جديدا“.
واســـتنتجت ريفـــا جوجون أنـــه في عصر 
الـــذكاء االصطناعـــي، ســـتبحث الســـوق بال 
انقطـــاع عـــن العلمـــاء والمفكريـــن المبدعين. 
وستفقد األتمتة الماليين من العمال أهميتهم، 

وسيتم خلق وظائف جديدة. 
وسيكون بمثابة تحول قاس إذا كان العمال 
بطيئين فـــي تعلم مهارات جديدة وإذا ظل نمو 
األجور راكدًا بالنســـبة للكثير منهم. وخلصت 
إلــــى أن عصــــر الذكاء االصطناعي سيكشــــف 
عن النموذج األكثر نجاعة وقدرة على التأقلم 
لمواجهــــة الثــــورة الرقمية: نمــــوذج الصين 
الرقمــــي الدكتاتوري، أو تقاليد الغرب بشــــأن 

الديمقراطية الليبرالية.

«الذكاء االصطناعي هو املســـتقبل ليس فقط بالنســـبة لروســـيا بل لكل اإلنسانية، ومن ســـيصبح قائدا في هذا 
املجال سيصبح الحاكم في العالم}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي تحديات
الذكاء االصطناعي يعيد تشكيل النظام السياسي العالمي

[ السباق التكنولوجي يخلق معركة أيديولوجية جديدة بين واشنطن وبكين  [ أوروبا تكافح لمواجهة تفوق عمالقة التكنولوجيا
حول النزاع التجاري الدائر بني الواليات املتحدة والصني منذ أشهر، أمام تواصل ضغط 
اإلدارة األميركية على بكني، ســــــاحة املواجهة بني القوتني االقتصاديتني من حرب جتارية 
إلى حرب تكنولوجية حيث حتاول الصني ريادة مجال الذكاء االصطناعي ملنافســــــة نفوذ 
الواليات املتحدة، وتؤثر هذه املواجهة على النظام العاملي إذ أنها تعيد تشــــــكيله بناء على 
معركــــــة أيديولوجية جديدة بني منوذجني: النمــــــوذج الدكتاتوري الرقمي للصني والنموذج 

املتبع لدى الدميقراطيات الليبرالية.

رفض صيني للتكنولوجيا األميركية
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الرقمي  تصدير الصني للنظـــام 
الدكتاتـــوري الخـــاص بهـــا، قـــد 
يـــؤدي إلـــى ظهـــور ســـوق أكثر 
لشـــركات  بالنســـبة  انقســـامًا 

التكنولوجيا العاملية 

�
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الصينية -وهي شركة رائدة 
في التقنيات املتطورة مثل 

تقنية {فايف جي}، وأكبر 
منتج للهواتف الذكية  أن 

تستفيد من حصتها في 
السوق العاملية لتلعب دورًا 

مؤثرًا في وضع املعايير 
الدولية للسياسة السيبرانية
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كمـــا كانت تفع
األدوار فـــي المج



نادر أبوالفتوح

} القاهــرة – قـــررت وزارة األوقـــاف المصرية 
إجراء اختبار للدعاة إليفاد الفائزين منهم إلى 
عدد من المراكز اإلسالمية في أوروبا. وحددت 
مجموعـــة مـــن الشـــروط لخوض المســـابقة، 
تضمنت أن يكون المتقدم لالختبار أمضى مدة 
خدمة في قطاع الدعوة ال تقل عن سبع سنوات، 
والشـــفوية  التحريرية  االختبـــارات  ويجتـــاز 
المقـــررة في الـقــــرآن والعـقيدة والتـفســــير، 
والحديـــث والفقـــــه وأصولــــه، باإلضافة إلى 

السـيرة النبوية والثقافة العامة.
حمل ذلـــك االمتحان الجديد دالالت خاصة، 
بعـــد أن توازى مع حملة شرســـة تتعرض لها 
المراكز اإلســـالمية في الغـــرب من قبل اليمين 
المتطرف، متهمة إياها بكونها مفرخا رئيسيا 

للمتطرفين والخطاب المتشدد.
كان إيفـــاد الدعاة المصريين في الســـابق 
للعمـــل فـــي المراكـــز األوروبيـــة ال يخضـــع 
لضوابط دعوية فقط، لكن تتحكم فيه العالقات 
الشـــخصية والمحسوبية والتكريم دون النظر 
إلـــى كفاءة الداعية المرســـل، وهو ما تســـبب 
في إرســـال دعاة غيـــر جديريـــن بالعمل لعدم 
قدرتهم على إجـــادة اللغات األجنبية، وضعف 
مســـتواهم العلمي، األمر الذي جعل الكثير من 
أبناء األقليات اإلسالمية في الغرب ال يترددون 
علـــى المراكـــز الرســـمية، لعـــدم القـــدرة على 

التواصل مع أئمتها.

وكشـــف تنامي معدالت التطرف وانضمام 
الشـــباب في الغرب إلى الجماعـــات المتطرفة 
تراجع دور المراكز اإلســـالمية، ألنها الجهات 
المســـؤولة عن التوعيـــة الدينيـــة، ليس فقط 
النصح والمواعـــظ، ما أجبر الدول التي كانت 
توفـــد مندوبين لها إلى أوروبـــا تتحرى الدقة 

الشديدة في االختيار تجنبا للهجوم عليها.
وتتعـــرض المراكـــز اإلســـالمية النتقادات 
مســـتمرة من اليميـــن المتطرف فـــي أوروبا، 
تصاعدت مع انضمام أعداد كثيرة من الشباب 
إلى تنظيمات إرهابية. وعزا البعض مسؤولية 
صناعـــة التطرف إلى طبيعـــة الخطاب الديني 

المقـــدم الذي يخلو مـــن الفكر المســـتنير وال 
يواكب فلســـفة الدول الغربيـــة التي يقيم فيها 

المسلمون.
وتعود المعضلة في تلك المراكز إلى جذور 
أعمـــق ترتبط بنظرة المســـلمين لمجتمعاتهم 
مـــع  الغربـــي  التعامـــل  ومنظـــور  الجديـــدة 
المسلمين، حيث يفشل المسلمون في االندماج 
مـــع المجتمع المنفتح الذي يرون أنه ”مخالف 
لتعاليم اإلسالم“، بينما يجد الغربيون صعوبة 
فـــي الوصـــول إلـــى تفاهم يســـهم فـــي جعل 
المجتمع بكافة أديانه وطوائفه نسيجا واحدا.
تلقى المســـؤولية على المراكز اإلســـالمية 
بعـــد أن فقدت أهليتها منذ فتـــرة في أداء دور 
توجيه المســـلمين نحو الطريق الصحيح من 
تفاهم ومحبة وتقارب وتسامح. وفقدت قدرتها 
على خلق استيعاب ثنائي األوجه بين الطرفين 
عـــن طريق تقبل اآلخر الـــذي ينتج من تدريس 
التعاليـــم الصحيحة من فقـــه األقليات وآداب 

المؤاخاة وأصول االندماج.
ويـــرى مصطفـــي مـــراد، أســـتاذ األديـــان 
والمذاهـــب بجامعـــة األزهـــر، أن دور المراكز 
اإلســـالمية فـــي الغـــرب ينبغـــي أن يركز علي 
العالقة بين المســـلمين وغيرهم في المجتمع 
الواحد، وتنطلق الدعوة فيها من فقه األقليات 
ومراعاة الواقـــع، ألن الخطاب الدعوي المقدم 
لألقليات اإلسالمية في الخارج، ينبغي أن يركز 

على قضايا المواطنة والتعايش السلمي.
تتمحـــور أزمـــة الخطاب الدعـــوي في تلك 
المراكز حول فكرة أنه يخاطب المســـلمين في 
الغرب وكأنهم يعيشون داخل أوطانهم، فيركز 
على قضايا هامشـــية ومواعظ وخطب مكررة، 
ليست لها عالقة بالواقع، دون اقتحام لقضايا 
جوهرية تمس التعامل اليومي للمســـلمين مع 
غيرهم في المجتمع الواحد، بل يفاقم الخطاب 
التقليـــدي أزماَت الشـــباب، ويقيـــد حرية هذه 

الفئة باعتبارها فئة تضّم مواطنين.
ويقتصر الخطاب الدعـــوي في العديد من 
تلك المراكـــز على خطبة الجمعة والحديث عن 
دار الكفـــر ودار اإليمـــان، وغيرهـــا من األمور 
التـــي أدت إلى االنغالق وعـــدم التواصل، رغم 
أن المواطنـــة تســـتدعي االنفتـــاح والتعامـــل 
لتصحيـــح المفاهيـــم، ألن اليميـــن المتطرف 
يرى أن أبناء األقليات اإلســـالمية يريدون هدم 
الحضـــارة الغربيـــة، بذريعة االنغـــالق وعدم 

التواصل.
أن الكثير من  وأضـــاف مـــراد لـ“العـــرب“ 
األزمـــات التـــي يتعـــرض لها المســـلمون في 
الغـــرب، تعد نتيجـــة طبيعية لغيـــاب التوعية 

بفقـــه األقليات، وعـــدم معرفة ثقافـــة التعامل 
مع اآلخر المخالف فـــي العقيدة، ومن األفضل 
أن يكـــون القائمون علـــى الدعـــوة والخطابة 
فـــي هذه المراكز، مـــن المتخصصين في علوم 
أصول الدين والعقيدة وأال تكون لهم انتماءات 

أيديولوجية.
ويطـــرح منظور مراد ضـــرورة بدء إصالح 
منظومة المراكز اإلسالمية من الدعاة، وتعتمد 
الدعـــوة علـــى دعاة مـــن مختلـــف دول العالم 
اإلســـالمي، عبـــر مخاطبات رســـمية، وتتولى 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي الدول اإلســـالمية 
مســـؤولية اختيـــار الدعـــاة، ويكـــون اإليفاد 
لمدة 4 ســـنوات، وفي الكثير مـــن األحيان يتم 
تجديـــد مدة البعثة بناء على طلب رواد المركز 

اإلسالمي.
ويحتاج الجيل الثاني من أبناء المسلمين 
فـــي الغرب إلى دعاة عصريين لديهم قدرة على 
فهم الواقع، ومعرفة المستجدات، ولكن تراجع 
مستوى الدعاة المبتعثين، واختالف الثقافات 
بين شـــباب ولد وعاش في الغرب، وبين دعاة 
عاشـــوا في مناطق نائية في بالدهم، أدى إلى 
فقـــدان التواصل الســـليم بين دعـــاة المراكز 
والشـــباب المســـلم في الغرب، كل ذلك انعكس 

ســـلبا على أبنـــاء األقليات اإلســـالمية، وأدى 
إلى تنامي ظاهرتي اإلســـالموفوبيا والتطرف 

الديني.
وأكد الشـــحات الجندي، رئيـــس الجامعة 
المصرية للثقافة اإلســـالمية في كازاخستان، 
أن مهمة تصحيح المفاهيـــم ومواجهة تنامي 
ظاهـــرة اإلســـالموفوبيا من أهم مســـؤوليات 
المراكـــز اإلســـالمية فـــي الغـــرب، ألن تجديد 
الخطاب الديني أصبح ضرورة في ظل تصاعد 
موجات التطرف، وعند الحديث عن الدعوة في 
تلك المراكز يصبح التجديد من المحاور التي 

ال غنى عنها.
ولفـــت الجنـــدي لـ“العرب“ إلـــى أن تأهيل 
الدعـــاة قبل البعثات للخـــارج قضية مفصلية، 
ألن التحديـــات كثيـــرة، وتتطلـــب وعيا وفهما 
وفقهـــا، والتقصيـــر هنا تترتب عليـــه عواقب 
وخيمـــة، تؤثـــر بالســـلب على المســـلمين في 
الخارج، وتأهيـــل الدعاة المبتعثين يكون عبر 
دورات مكثفـــة في الفقه والشـــريعة والخطابة 

وتعلم اللغات األجنبية.
وال توجـــد اســـتراتيجية محـــددة لجميع 
فالخطاب  الغـــرب،  المراكـــز اإلســـالمية فـــي 
الدعوي مختلف نتيجة تعدد جنسيات الدعاة، 

وهنـــاك انتماءات وتوجهـــات تفرضها طبيعة 
التنافـــس بين هـــذه المراكـــز، بـــل أحيانا قد 
يتناقض الخطاب الدعوي بين مراكز إسالمية 
في نفـــس الدولـــة، نتيجة االنتمـــاءات، وعدم 
وجـــود رقابة، فـــكل داعية يضع خطـــة العمل 

الدعوي وفقا لقناعاته وقدراته.
ويرجع البعض أسباب فشل تأدية المراكز 
اإلسالمية دورها إلى التنافسية التي تقع بين 
كبار الدعاة للســـيطرة على المراكز، فالبعض 
يســـعى لفرض أفكار وتوجهـــات معينة تمثل 
خلطا بين الدين والسياسة، واستغالل المراكز 
اإلسالمية في الغرب لصالح تيارات سياسية، 
من خالل توجيه أبناء األقليات اإلســـالمية في 

تلك الدول لمواقف بعينها.
وقـــال مهاجـــري ســـفيان -رئيـــس الهيئة 
األوروبيـــة للمراكز اإلســـالمية، وهـــي الجهة 
التـــي ُأنيطـــت بها مهمـــة التنســـيق بين كافة 
المراكز اإلســـالمية في أوروبـــا- من الصعب 
أن تتحمـــل جهـــة بعينها مســـؤولية مكافحة 
التطرف في أوروبا، ومن الظلم تحميل المراكز 
اإلسالمية وحدها معضلة المواجهة، ألن األمر 
يتعلـــق بجميـــع مكونات المجتمـــع، بما فيها 
المؤسسات السياسية والتعليمية واإلعالمية.

مراكز إسالمية في الغرب تنحرف عن مهماتها في مواجهة التطرف
[ هل تنجح مصر في تأهيل دعاة يواكبون العصر  [ المحسوبيات تتسبب في اختيار شخصيات تنقصها األهلية

ــــــت اختبارات احلكومة املصرية الختيار دعــــــاة إليفادهم إلى عدد من الدول األوروبية،  مثل
محاولة جديدة لتهدئة حدة الهجوم من قبل الشــــــعوبيني في الغرب على املراكز اإلسالمية 
ــــــي يربطون بني خطابها الدعــــــوي وخطاب داعش والتنظيمــــــات املتطرفة عموما. ورغم  الت
ــــــدو أنها ال تزال بال  محاوالت هذه املراكز مواجهة التشــــــدد ومجابهة اإلســــــالموفوبيا يب
ــــــر حقيقي، في ظل غياب اخلطاب الصحيح بســــــبب تدخل عوامل أخرى غير الكفاءة  تأثي

في االختيار.

مسلمو أوروبا عرضة للدعوات التحريفية

{األمن الفكري هو الطريقة الوحيدة والفعالة لقطع الطريق على كل وســـائل التطرف 
ودعوات المتطرفين، وخاصة في ظل بروز اإلرهاب في السنوات األخيرة}.

رباب املعبي
خبيرة تعليمية – سعودية

{أحد األهداف من إنشـــاء االتحاد اإلســـالمي لوكاالت األنباء هو محاربـــة التطرف الفكري 
واإلسالموفوبيا، وذلك منذ إنشائها بمبادرة من الملك فيصل بن عبدالعزيز}.

زهير بن علي أزهر
مستشار دولي سعودي في وكاالت األنباء  إسالم سياسي
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من الصعـــب أن تتحمل جهة بعينها 
التطـــرف ومن  مســـؤولية مكافحة 
الظلـــم تحميل املراكز اإلســـالمية 

وحدها معضلة املواجهة

◄

} الدين ليس طقوسه االستعراضية بل 
فرائضه التي تكتسب مع الوقت طابعا 

شخصيا. أن تكون مسلما أو مسيحيا أو 
يهوديا أو هندوسيا أو بوذيا فذلك شأنك 

اخلاص الذي ال يحق ألحد أن يناقشك فيه. 
وهو ما جرى االتفاق عليه بني البشر منذ أن 
اهتدى اإلنسان إلى التفكير في مسألة ”حياة 

ما بعد املوت“. وتلك مسألة يتعدى التفكير 
فيها اجلانب الدنيوي املباشر للظاهرة 

الدينية التي صارت جزءا من احلياة اليومية.      
لست هنا في صدد مناقشة حق الفرد 

في التصريح بتدينه، وهو مصطلح غريب 
ومستحدث صار ُيستعمل في عصرنا العربي 

احلالي بدال من اإلميان الذي نصت عليه 
األديان شرطا للتسليم بضرورتها ولكنني 
أرغب في فهم الظاهرة الدينية التي ُتقاس 
على أساس ما ُميارس من طقوس، ال صلة 
لها بالدين بقدر ما هي محاوالت تصويرية 

للتذكير بوقائع تاريخية هي موقع خالف بني 
املؤرخني، بل إن البعض منهم ينفي وقوعها.

لقد سطت املرويات الطائفية على التاريخ 
(الديني) فصارت جزءا منه.

بالقوة نفسها استولت تلك املرويات على 
عقول الناس البسطاء وقلوبهم وسلبتهم 

القدرة على التفكير بقيمتها ومستوى 
جاهزيتها النفعية على مستوى ديني باملعنى 

الذي يؤدي إلى تقوية اإلميان.
غير أن املفجع حقًا أن حتل تلك املرويات 
ذات الطابع الشعبي الساذج بكل ما تخللها 

من خرافات محل األصول الدينية التي هي 
موقع إجماع.

انطوى ذلك احلدث الفاجع على حتول 
خطير ضرب بعصفه املفاهيم الدينية 

الراسخة، بحيث صار الناس العاديون 
يتبعون الطقوس التي فرضتها املرويات من 

غير أن ينتبهوا إلى تعارضها مع العقيدة. 
وهو ما يسلط الضوء على مسؤولية رجال 

الدين الذين صاروا واجهة جلماعات 
متشددة، صارت تطالب علنا بتطبيق شريعة، 
يشك الكثير من مؤرخي الظاهرة الدينية أنها 
كانت مطبقة في مرحلة ما من مراحل صعود 
احلضارة العربية- اإلسالمية، بالرغم من أن 
تلك الشريعة تلتزم النص الديني حرفيا، مبا 

يجعله متحجرا. 
الشريعة التي فرضتها التنظيمات 

اإلرهابية املسلحة على املناطق التي استولت 
عليها في العراق وسوريا من أجل تيسير 

هيمنتها على املجتمعات بقوة احلالل 
واحلرام ليست أسوأ من الطقوس احلسينية 

التي صارت احلكومة العراقية تنفق عليها 
أمواال طائلة تكفي إلنقاذ العراقيني من الفقر 

واملرض واجلهل واحلرمان والعوز.
على اجلانبني تتصاعد أبخرة اجلنون 

اجلماعي نفسه، لكن بصيغ شكلية مختلفة، 
وفقا ملرويات الفتنة الطائفية.  

ال يجرؤ أحد أن يسأل عن املعنى من 
وراء كل ذلك اجلنون بسبب ارتباط ما يحدث 
بالظاهرة الدينية. ومن الثابت أن اخلوف من 
الدين هو أسوأ ما تركته األنظمة السياسية 

العربية املهزومة من إرث ثقيل ال يزال يتحكم 
بطريقة تعامل اإلنسان العربي مع ما يحيط 

به من شروط الواقع.

اخلوف من الدين يتخطى الشرائح 
الشعبية ليلف املثقفني بغمامته.  

لقد وضعت الرقابة الرسمية ثالثية 
اجلنس والدين والسياسة في قائمة 

املمنوعات الصارمة التي يعاقب القانون 
على تداولها في اخلفاء وفي العلن على حد 
سواء. فكان ممنوعا وال يزال أن يتم التطرق 

إلى واحد من تلك الطابوهات الثالثة التي 
ال ُمتس.

ذلك املنع منح املتطرفني من رواة 
احلكايات املشبوهة وحملة ألوية اجلهاد 

فرصة إلشاعة مفاهيمهم التي ال متت إلى 
الدين بصلة. إنها مجرد خزعبالت وتفاهات 

ال تصمد أمام املعاينة العقلية حمتها لألسف 
رقابة الدولة.

لم يجرؤ أحد أن يقول للمتطرفني ”إن 
اإلسالم ال يقيم في طقوسكم اخلرافية وال 
في شريعتكم املتحجرة“ وحتى حني منع 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسني 
ممارسة الطقوس احلسينية بكل ما تنطوي 
عليه تلك الطقوس من لطم وضرب للظهور 

باحلديد وشق للرؤوس بالسكاكني فإن هناك 

َمن المه ألنه وقف ضد طقس ديني شعبي، 
ينبغي احترامه.

قيل يومها إن الرئيس العراقي كان 
طائفيا حني منع اللطم والعويل والتطبير 

واملسيرات اجلنائزية املجانية وضرب 
الظهور باحلديد. ومن املؤسف أن البعض 

يربط بني تلك املمارسات العبثية واملجانية 
املضرة واحلرية، فُيقال ”حرية ممارسة 

الطقوس الدينية“. وهي عبارة تنطوي على 
قدر كبير من اإلساءة إلى مفهوم احلرية.

كل الطقوس الدينية من غير استثناء 
هي عالمة اختالف، محاولة من جماعة 

منطوية على نفسها إلشهار اختالفها في 
وجوه اآلخرين حتى وإن كان أولئك اآلخرون 

يؤمنون بالدين نفسه الذي تؤمن به تلك 
اجلماعة. فالطقوس احلسينية التي ال 

ميارسها إال غالة الشيعة هي محل استفهام 
بالنسبة ألفراد الطوائف اإلسالمية األخرى، 

بل إن البعض منها يستنكر تلك الطقوس 
لغرابتها وانقطاع صلتها بالدين اإلسالمي.
وعلى العموم فإن كل الطقوس الدينية 

مبا فيها زيارة أضرحة األئمة واألولياء 
وتقدمي النذور والقرابني هي ليست من 

الدين في شيء. إنها بدع مضللة، ضررها 
واضح وما من نفع منها على اإلطالق حتى 
على مستوى تقوية اإلميان إذا لم نقل إنها 

تضعفه.
وما احلماسة التي ُيظهرها الفاسدون في 
العراق لتلك الظاهرة إال دليل على ما تنطوي 

عليه من إساءة للقيم الدينية التي تقف 
النزاهة في مقدمتها.  

علينا أن نحتكم إلى العقل في احلكم على 
ظاهرة يتبناها الفاسدون.

هل ممارسة الطقوس الدينية ضرورية

استراحة بعد وصلة تطبير

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} دبــي - أطلقـــت هيئة الثقافـــة والفنون في 
دبـــي (دبي للثقافة)، مؤخرا فـــي ندوة الثقافة 
والعلـــوم الدورة الثانية عشـــرة من ”مهرجان 
دبي لمســـرح الشـــباب“ الذي يستمر حتى 17 
أكتوبر الجاري، ويتضّمن تسعة عروض، تمّثل 

كافة الفرق المسرحية العاملة في اإلمارات.
ويشـــارك في الـــدورة الجديـــدة 9 عروض 
مسرحية تنافس على جوائز المهرجان وهي: 
”زمن اليباب“ من مســـرح دبي األهلي، ”صدى 
الروح“ من مســـرح دبي الشـــعبي، ”رحلة رقم 
إنتاج مســـرح الفجيرة، ”مـــن طمع طبع“   “50
والفنـــون  للثقافـــة  الحصـــن  دبـــا  لجمعيـــة 
والمســـرح، ”آخـــر ليلـــة بـــاردة“ من مســـرح 
لجمعية الشـــارقة  خورفـــكان للفنون، ”ألغام“ 
للثقافـــة والفنـــون والمســـرح، ”كونتينر“ من 
بني ياس أبوظبي، ”صدأ“ لجمعية دبا للثقافة 
والفنون والمســـرح، الفجيرة، ”أنا لست.. لي“ 

التي يقدمها مسرح الشارقة الوطني.
ونّوه سعيد النابودة، المدير العام باإلنابة 
في هيئـــة الثقافـــة والفنون، بـــأن المهرجان 
يطلـــق هذه الدورة فـــي عام زايـــد، ولفت إلى 
أن المهرجـــان يراعي مجموعة مـــن المعايير 
المحددة، األمر الذي يكســـبه طابًعا احترافًيا، 
لتحفيز المشاركين على جودة األداء وااللتزام 

بهذه المعايير، ورفع مســـتوى المنافسة بين 
الفـــرق، متوقعا أن تكون المنافســـة قوية بين 
المشـــاركين الذين ســـيعرضون أعمالهم أمام 
لجنة التحكيم والجمهور الغفير الذي سيتابع 

هذا الحدث.
بـــدوره قـــال الدكتـــور صـــالح القاســـم، 
مستشـــار الهيئة، ”ستكون نســـخة هذا العام 
مـــن المهرجـــان األكثر تميـــًزا بيـــن الدورات 
الســـابقة، وسيســـعد متابعوه بعروض ثرية 
بالمعاني والقيم السامية“. مضيفا أن الهيئة 
قـــد حرصت على إثـــراء المهرجان بالكثير من 
الفعاليات المجانية المصاحبة التي ســـتدخل 
البهجـــة في قلوب محّبي المســـرح من الكبار 
والصغـــار، لتطلعهم على أنـــواع مختلفة من 
الفنـــون، والعروض الكوميديـــة واالرتجالية، 
التي ستقدم في أوقات مناسبة لجميع الفئات 

العمرية.
وتوّقعـــت فاطمـــة الجـــالف، مديـــر قســـم 
تشـــهد  أن  المهرجـــان،  ورئيســـة  المســـرح 
الـــدورة الجديـــدة للمهرجان نجاحـــا كبيرا، 
وقالـــت ”ســـنحرص مـــن جانبنا علـــى توفير 
بيئـــة تنافســـية إيجابية، تلهـــم الجميع على 
تقديـــم أفضل ما لديهم علـــى نحو يعزز فنون 
اإلمـــارات  فـــي  الشـــبابي  المســـرحي  األداء 

والمنطقـــة، خاصـــة وأنـــه ســـبق للهيئـــة أن 
نظمت الـــورش والعروض التجريبية، وقدمت 
توجيهاتهـــا الالزمة فـــي إطـــار تحضيراتها 

للمهرجان“.

وتم خـــالل حفـــل االفتتـــاح اإلعـــالن عن 
”شـــخصية العـــام المســـرحية“ وهـــو الفنان 
مرعي الحليان، وهـــو إعالمي وممثل ومؤلف 
يلقب ِبـ“ســـفير المســـرح اإلماراتـــي“، وعرفه 
الجمهور من خـــالل أدوار الكوميديا والشـــر 

معا.
وجـــاء عـــرض االفتتاح بعنـــوان ”الحكيم 
من تأليف مرعـــي الحليان وإخراج  الشـــاعر“ 
مروان عبدالله صالح، من إنتاج مســـرح دبي 
األهلـــي، وقّدم على مـــدى ثالثيـــن دقيقة، في 
إطار يمزج بين الغناء والدراما واالستعراض 
مقوالت وأشـــعار الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، كما اســـتعرضت المســـرحية المراحل 
التـــي مر بهـــا الشـــباب اإلماراتي قبـــل قيام 
االتحـــاد وبعده، إلى أن وصـــل عصر الفضاء 
والتقنيـــة التكنولوجيـــة، مـــرورا بالتعليـــم، 
واســـتعرض كذلـــك مراحـــل عدة مـــن مالمح 
التطويـــر والبناء في حبكة درامية، اســـتندت 
علـــى عنصر الفرجة، بوجود فرقة أوركســـترا 
وكـــورال، في إطـــار وظفه المخـــرج على غرار 

مفهوم العرض االحتفالي البريشتي.
وتضم لجنة تحكيم المهرجان جمال سالم 
رئيســـا، وبعضوية كل من وليد راشد الزعابي 
وخليفـــة التخلوفة اليماحي وباســـمة يونس 

وعيسى كايد الدرمكي.
يشـــار إلى أن الدورة الجديدة تتضّمن 16 
جائـــزة لكافـــة التخصصات المســـرحية، كما 
تســـتضيف عرضين خـــارج إطار المســـابقة 
الرســـمية، وتتضّمن كذلـــك 10 ورش تدريبية 

يستفيد منها نحو 340 مشاركا.

} أبوظبــي - أقيمت أخيرا في مجلس محمد 
خلف في منطقة الكرامة في أبوظبي ”أمســـية 
شـــعرية“ شارك فيها كّل من الشاعر السعودي 
عبدالرحمن الشـــمري، والشـــاعر علي ســـالم 
الهاملـــي، والشـــاعر خليفة الكعبـــي، وقّدمها 

اإلعالمي عبدالله الكربي.
وشـــهدت األمســـية حضور كل من عيسى 
ســـيف المزروعـــي نائـــب رئيس لجنـــة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة 
الفعاليات واالتصال في اللجنة، وعبيد خلفان 
المزروعـــي مدير إدارة التخطيط والمشـــاريع 
في اللجنة، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة 
والكّتـــاب  المثقفيـــن  مـــن  المجلـــس  ورّواد 

والشعراء والفنانين واإلعالميين.
وقّدم شـــعراء األمســـية عددا من القصائد 
التـــي تغّنوا مـــن خاللها بالوطـــن وغيره من 
القضايا فـــي لوحات مضيئة زاخرة بالمعاني 
الراقية والجماليات الشـــعرية التي ينهلها كل 
شاعر من عالمه الخاص، ما خلق تفاعال ممّيزا 

من قبل الجمهور.

الشـــمري،  عبدالرحمـــن  الشـــاعر  وأكـــد 
المعـــروف بـ“شـــاعر الشـــمرين“، أن الشـــعر 
موجـــود منـــذ اآلالف من الســـنين، وهو فطرة 
عند العرب، لذا سيســـتمر ما دام هناك بشـــر، 
ألنه صوتهم األبدي ولسانهم الذي ال يخذلهم، 
وهذا ما يفسر أن الشعر محبوب لدى كل فئات 

المجتمع الخليجي.
وقال الشاعر علي سالم الهاملي، إن الشعر 
النبطـــي جزء ال يتجزأ من تراث دولة اإلمارات 
والتـــراث الخليجي عمومـــًا، مشـــيرًا إلى أّن 
الشـــاعر النبطـــي ُيترجم مشـــاعره ويوصلها 
إلـــى الناس بطرق فنية مختلفـــة، وهو يتبّنى 
رســـائل هادفة، لذلـــك ُيقبل الجمهـــور بكثافة 
على هذا النمط الشـــعري العريق. أما الشاعر 
خليفة الكعبي فقد أفاد بأن الســـاحة الشعرية 
العربية شهدت تطّورات كبيرة وبشكل ملحوظ 
على مدار السنوات العشـــر الماضية، خاصة 
بعد المواســـم المتعاقبة من مسابقتي ”شاعر 
و“أمير الشـــعراء“، اللتين تنظمهما  المليون“ 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 

والتراثية بأبوظبي.

} المنامــة - بالتزامـــن مع مهرجـــان البحرين 
الدولـــّي للموســـيقى، تنظـــم هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار معرضـــًا مشـــتركًا بعنـــوان 
”السينكوبيشـــن“، حيـــث يســـتعرض كل مـــن 
الفنانين علي حســـين ميرزا، ميســـم الناصر، 
محمد حـــداد، ومريـــم النعيمـــي تجاربهم في 
عكس مفهوم السينكوبيشـــن في المجتمعات، 
عبر أعمال مفاهيمية باستخدام تقنية الفيديو.

ويفتتح المعـــرض للجمهور مســـاء اليوم 
األربعـــاء بمركز الفنون. فيما يواصل المعرض 
حتـــى 31 أكتوبر الجاري يوميـــًا من 8 صباحًا 

إلى 8 مساًء.
يذكر أن هذا معرض سنوي تقيمه مجموعة 
من الشباب المبدعين البحرينيين يحتوي على 
أعمال تركيبية معاصرة مستوحاة من مفاهيم 
موســـيقية وصوتيـــة تعكس أعـــراف ومواقف 

اجتماعيـــة ال ُنعيرهـــا اهتمامـــًا فـــي حياتنـــا 
اليوميـــة وهـــذا العام يســـتعرض كل الفنانين 
مفهوم السينكوبيشـــن في النسيج االجتماعي 

المحلي.
ففي عالم الموسيقى ُيعّرف السينكوبيشن، 
أو تداخـــل النغمـــات، بأنـــه نـــزوٌح مؤقت عن 
اإليقـــاع االعتيادي في المقطوعة الموســـيقية 
ينجم عادًة عـــن طريق التشـــديد على مواضع 
الضغـــط الضعيف، ففي بعـــض األحيان تكون 

النغمة األهم في الموضع الضعيف.
وهذه المصطلحات الموســـيقية اسُتحدثت 
بهدف تنظيم المجتمع الموسيقي وسهولة فهم 

طريقة عمله وعملية إنتاجه.
وســـوف ُتعقد جلســـة حوارية موســـيقية 
مفتوحة مـــع الفنانين بتاريخ 17 أكتوبر بمركز 

الفنون الساعة السابعة مساًء.
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تكرم {سفير املسرح 

اإلماراتي} الفنان 

مرعي الحليان

توفيت في العاصمة الســـورية دمشـــق، الثالثاء، الفنانة التشكيلية األملانية أورسوال باهر بعد ثقافة

يوم واحد من افتتاحها ملعرضها الفني في دمشق .

فازت مسرحية {ساللم يعقوب} للمخرج األردني الحاكم مسعود، بثالث جوائز من أصل سبع في 

مهرجان رم املسرحي الذي اختتمت فعالياته مؤخرا باألردن.

تسعة عروض تتنافس على جوائز 

{مهرجان دبي لمسرح الشباب}

عرض االفتتاح {الحكيم الشاعر}

عواد علي
 

ــان - دأبت وزارة الثقافـــة األردنية، منذ  } عمّ
عام 2007، على تنفيذ مشـــروع ثقافي ضخم في 
األردن يتمثل في تنظيم مهرجان سنوي عنوانه 
”مهرجـــان القـــراءة للجميـــع“ (مكتبة األســـرة 
األردنية)، في العاصمة والمحافظات. ويشـــّكل 
المشـــروع اللبنـــَة األولـــى فـــي خطـــة التنمية 
الثقافيـــة التـــي انتهجتهـــا وزارة الثقافة منذ 
العام 2006، ويهدف إلى تأســـيس مكتبة في كل 
بيت أردني تتوســـع باإلصدارات السنوية التي 

ُتعَرض للبيع بأسعار رمزية.
وتتوجـــه الـــوزارة بهـــذا المشـــروع إلـــى 
المجتمع األردني بأســـره، لتســـهم فـــي توفير 

فرصة مزيد من المعرفة لجميع 
أبنـــاء الوطـــن، آخـــذة في 

الحسبان ارتفاع تكاليف 
أســـعار  وغالء  الحيـــاة 
شـــراء  الورق، ما يجعل 

الكتـــاب المطبـــوع عبئـــا 
ماليـــا على األســـرة، فضًال 
عن انخفاض نســـبة ارتياد 

خاصة  العامـــة،  المكتبـــات 
في المحافظات. لـــذا عملت الوزارة على توفير 
الكتاب بأعلى المواصفات الفنية، وبســـعر في 
متناول الجميع (35 قرشًا) (يعادل نصف دوالر) 

لكتب الكبار، و(25) قرشا لكتب األطفال.

تأصيل القراءة

تتجّســـد أهمية المشـــروع فـــي كونه األول 
فـــي تاريـــخ األردن، والثاني عربّيـــا بعد مصر، 
وحمل شعار ”لكي تتسع آفاقك“، انطالقا من أّن 
القـــراءة تفتح آفاق المعرفـــة، وتنّمي المهارات 
والقدرة على التواصل. وبلغ عدد عناوين الكتب 
حتى اآلن، حسب إحصائية منشورة في الموقع 
اإللكترونـــي لوزارة الثقافـــة، 658 عنوانا، طبع 

منها 3 ماليين و50 ألف نسخة.
واحتوت الدورة الثانية عشـــرة للمهرجان، 
التـــي افتتحتها األحد الماضـــي وزيرة الثقافة 

األردنية بســـمة النســـور فـــي دائـــرة المكتبة 
الوطنية بعّمـــان، 51 عنوانا، منهـــا 40 للكبار، 

و11 لألطفال، بإجمالي 175 ألف نسخة.
مـــن أبرز هـــذه العناوين: ”المســـيحية في 
العالـــم العربـــي“ لألميـــر الحســـن بـــن طالل، 
”دراســـات في تاريخ األردن وفلسطين“ ليوسف 
غوانمـــة، ”آثـــار فلســـطين“ لكاثليـــن كينيون، 
”القضيـــة الفلســـطينية“ ألكـــرم زعيتـــر، ”بناء 
الدولـــة العربيـــة الحديثة: تجربـــة فيصل بن 
(جزآن) تحرير  الحسين في ســـورية والعراق“ 
لغوســـتاف  هند أبوالشـــعر، ”حضارة العرب“ 
لمؤنس الرزاز،  لوبـــون، ”مذكرات ديناصـــور“ 
”إشـــكالية التلقي والتأويل“ لسامح الرواشدة، 
”ظل الليـــل“ لزهير أبوشـــايب، ”فـــي درجة 45 
لمحمد خضيـــر، ”قنديل أم  مئـــوي“ 
هاشـــم“ ليحيى حقي، ”نجمة“ 
”مشـــكالت  ياســـين،  لكاتـــب 
النهضة“  شـــروط  الحضارة: 
لمالك بن نبّي، ”أسئلة الفكر 
لعبداإلله  المعاصر“  العربي 
موجـــز  ”تاريـــخ  بلقزيـــز، 
هوكنـــغ،  لســـتيفن  للزمـــان“ 
”صمت البحر“ لفيركور، ”نمر 

 “ يســـي و“تاريـــخ تر ســـأوريان،  لوليـــم 
للكاتب أ. ت. ج. دي بور. الفلسفة في اإلسالم“ 

وأكـــدت النســـور ضـــرورة تأصيـــل عادة 
القـــراءة بيـــن جميع فئـــات المجتمـــع، ليكون 
الكتاب غـــذاء يومّيا للعقل والوجدان من خالل 
هذا البرنامج، مشيرة إلى أن األردنيين ُيقبلون 

على القراءة واقتناء الكتب.
وقالـــت النســـور إن البرنامج يهـــدف إلى 
تأســـيس مكتبة في كل بيـــت، فقد جرت طباعة 
ما يقـــارب 700 عنوان، منها مـــا يزيد على 250 
عنوانـــا للطفـــل، وُتبـــاع الكتب بســـعر رمزي، 
وجميـــع هـــذه العناويـــن هـــي محـــّط اهتمام 
اإلصـــدارات  األردنيـــة، ال ســـيما أن  العائلـــة 
تشـــتمل علـــى موضوعات متنوعـــة في حقول 
التراث والدراســـات األردنية، والتراث العربي 
واإلســـالمي، واألدب األردنـــي، واألدب العربي 
والعالمي، وأدب األطفـــال، والفكر والحضارة، 

وأشـــارت  والعلوم، والّثقافة العامة، والفنون. 
النســـور إلـــى أن وزارة الثقافة تـــدرك األهمية 
الكبرى لدعـــم الكّتاب األردنيين، ونشـــر ودعم 
إنتاجاتهـــم القيمة في مختلف الحقول العلمية 
واإلنســـانية، وتولـــي أهمية كبيـــرة للتعريف 
بالمبدعيـــن وإنجازاتهم المتعـــددة، حيث لهم 

الحضور الكبير في عناوين هذا العام.

برنامج سنوي

من جانبه قال مدير البرنامج أحمد راشد إن 
هذه الدورة تتميـــز بالتركيز على كتب التنوير 
والتاريـــخ والحضـــارة، مبينـــا أن القدس لها 
مكانه خاصة لدى األردن لذا طبع كتاب ”القدس 
واإلســـالم“، وكتـــب مترجمة منها كتـــاب ”آثار 
فلســـطين“، للمؤلفة كاثلين كينيـــون، وتعريب 
محمود العابدي، الذي ينفي عبر التاريخ وجود 

أي آثار لليهود في فلسطين.
وأشـــار راشد إلى أن مكتبة األسرة األردنية 
برنامج ســـنوي تسعى وزارة الثقافة من خالله 

إلـــى تعميم الّثقافة الوطنية القائمة على نشـــر 
الوعي الثقافّي، وتنمية الفكـــر الّناقد، وإيجاد 
الّتناغم الحسّي بين الفكر والوجدان اإلنسانّي 
لبنـــاء مجتمـــع مثّقف يـــدرك أهميـــة التحاور 
والتفاعل مع اآلخرين، ويجتهد في تطوير ذاته، 

ورسم مستقبل وطنه الزاهر.
وتســـتند فلســـفة هذا البرنامـــج، كما بّين 
راشـــد، إلـــى توفيـــر الكتـــاب فـــي محافظات 
المملكـــة كافـــة بأســـعار رمزية، وفـــي متناول 
كل مواطـــن لتحقيـــق عدالة توزيع مكتســـبات 
المملكـــة  أقاليـــم  علـــى  الثقافيـــة  التنميـــة 

ومحافظاتها.
واســـتعرض راشـــد المجاالت والمواضيع 
التي ُتعنى بها إصدارات مكتبة األســـرة، وهي 
مختلـــف مجـــاالت المعـــارف اإلنســـانية، وقد 
جرى تصنيفها إلى عشـــرة: الدراسات والتراث 
األردنـــي، التـــراث العربي واإلســـالمي، الفكر 
والحضـــارة، األدب األردنـــي، األدب العربـــي، 
األدب العالمي، العلوم، الفنون، الثقافة العامة، 

واألطفال.

وتطّرق راشد إلى وجود لجنة عليا للمشروع، 
تضم العديد من أصحاب االختصاصات، تتولى 
اختيار عناوين اإلصدارات، بحيث تغطي معظم 
جوانب المعارف اإلنسانية، وتكون ذات سوية 
معرفيـــة عاليـــة، وتهم أكبر شـــرائح ممكنة من 
المجتمع األردني، وتلّبي في الوقت ذاته رغبات 
الجمهور. وأكد أن الوزارة تطبق قانون الملكية 
الفكريـــة وحماية حق المؤلف والمصنفات، وال 
يمكن للـــوزارة إصدار أي عنـــوان إال بعد أخذ 
اإلذن من صاحب الحق سواء أكان دار نشر، أم 
المؤلف نفسه، أو ورثته، باستثناء الكتب التي 

تعتبر ضمن الحق العام.

[ 40 عنوانا للكبار و11 لألطفال في 175 ألف نسخة  [ برنامج طموح يسعى إلى نشر المعرفة وحماية الكتاب
في ظل انتشــــــار اإلحصائيات التي تقول بتدّني مستوى القراءة لدى العرب، تسعى بعض 
الدول العربية إلى إرســــــاء برامج فّعالة ومبتكرة للتشــــــجيع على القراءة وترســــــيخها عادة 
وضرورة خاصة لدى الناشــــــئة، ولعل ما قامت به اإلمارات ومصر من برامج للقراءة وما 
يقوم به األردن مؤخرا من برامج تشــــــجيع على القراءة مــــــن أهم الفعاليات التي ميكن أن 

تقتدي بها بقية الدول العربية.

أهمية المشروع الذي يتيح الكتب 

للجميع تأتي من كون القراءة تفتح 

ـــي المهارات 
ّ
آفـــاق المعرفـــة، وتنم

والقدرة على التواصل

 ◄

مهرجان القراءة للجميع في عمان: مكتبة لكل بيت

اإلصدارات تشتمل على موضوعات متنوعة

٣ أصوات شعرية في أمسية بأبوظبي

معرض فني مستوحى من املوسيقى 

في املنامة
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} الشــارقة - يســـتضيف معـــرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب نخبـــة مـــن أبـــرز الكّتـــاب 
والروائيين العالميين، فـــي دورته الـ37، التي 
تنطلـــق فـــي 31 أكتوبر الجاري وتســـتمر إلى 
غاية 10 نوفمبر 2018 في مركز إكسبو الشارقة.
وتشـــمل فعاليات المعـــرض، الذي تنظمه 
”هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب“، برنامجـــا حافال 
والجلســـات  والمحاضـــرات،  بالنـــدوات، 
الحواريـــة، التي يلتقي الزّوار خاللها بكّتابهم 

المفضلين.
كما تستضيف فعاليات المعرض مجموعة 
من الكّتاب والمتحدثيـــن وأصحاب المدّونات 
الذيـــن  اليوتيـــوب،  ومشـــاهير  اإللكترونيـــة 
يلتقون متابعيهم ومعجبيهم وعشـــاق الكتب 

على حّد سواء.
ويطـــّل الكاتب إيه جيه فيـــن على جمهور 

المعـــرض، وهـــو متصـــدر قائمـــة 
صحيفـــة نيويورك تايمـــز لمؤلفي 
أكثر الكتب مبيعا، ككتاب ”وســـيط 

الحريـــة“ و“ســـكاي جاك“، 
ومـــن المقـــرر إنتـــاج فيلم 
مبني على أحد كتبه قريبا.

كما يستضيف المعرض 
المؤلفـــة صوفـــي هانا من 
المملكـــة المتحـــدة، وهـــي 
الجريمـــة  قصـــص  كاتبـــة 
األكثر مبيعًا على مســـتوى 

العالـــم؛ ومؤلفـــة القصص الفكاهيـــة وكاتبة 
الســـيناريو لورين بيوكس من جنوب أفريقيا؛ 
والمخـــرج  الســـيناريو  وكاتـــب  والمؤلـــف 
األميركـــي ترافيس هانتر، باإلضافة إلى أخيل 
شـــارما، الروائـــي الحائـــز على جائـــزة دبلن 

الدولية األدبية.
وتضم قائمة الضيوف نخبة من الشعراء، 
أبرزهم الشـــاعرة الكندية من أصـــول لبنانية 
نجوى ذبيان، وامتثال محمود من الســـودان، 
إلـــى جانب عدد مـــن كّتاب األدب الرومنســـي 
كالكاتبـــة كاتي فـــورد من المملكـــة المتحدة، 
والمؤلفة البريطانيـــة من أصول مصرية هانا 

فيلدينغ.
ومن أعالم األدب الواقعي، تشارك الروائية 
واإلعالمية ومقدمـــة البرامج البريطانية جين 
وينهـــام، التي تمتلك فـــي رصيدها 3 كتب إلى 

جانب مجموعة من المقاالت المنشورة في عدد 
من الصحف ومجالت السيدات البريطانية.

ويشـــارك في دورة هذا العام من المعرض 
عالـــم األحيـــاء البريطانـــي الحائـــز على عدد 
من الجوائـــز الدولية، بن جـــارود، الذي يقدم 
برنامجـــا علميا في هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، وُيعرف بنشـــاطه فـــي مجال 

تعزيـــز فوائد القـــراءة لدى العلماء الشـــباب، 
أما من الواليات المتحدة األميركية، فيشـــارك 
المحامـــي جيمـــس دبليـــو باركنســـون، وهو 

متحدث وناشط ومناصر لقضية محو األمية.
وتحفـــل الدورة الـ37 من معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب ببرنامـــج ثقافي متكامل يضم 

عددا كبيرا 

من النـــدوات الفكريـــة واألدبية، والجلســـات 
الحوارية والنقاشـــية، واألمســـيات الشعرية، 
فضًال عـــن حفالت تواقيع الكتـــب، التي تتيح 
لزّوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات 

الكتب العربية والعالمية.
وُيشارك في فعاليات المعرض من المملكة 
نـــة  المتحـــدة الكاتبـــة إيّمـــا جانـــون، المدوِّ
الحاصلـــة علـــى عدد مـــن الجوائـــز العالمية، 
ومحررة وسائل التواصل االجتماعي، وإحدى 
مؤلفـــات أكثر الكتب مبيعًا على قائمة صحيفة 
ذا صنداي تايمز، التي شاركت في تأليف كتاب 
”التصميم الكبير“ مع ســـتيفن هوكنغ، وكتاب 
”حرب وجهـــات النظر العالميـــة“ مع الدكتور 
األميركـــي ديبـــاك شـــوبرا، كمـــا يســـتضيف 
المعـــرض عالم الفيزيـــاء األميركـــي الدكتور 

ليونارد ملودينو.
كما تشـــارك في فعاليات المعرض الكندّية 
من أصول هندية ليلي سينغ، وهي من مشاهير 
قنـــاة يوتيـــوب، والحائزة علـــى المركز األول 
ضمن قائمة مجلة ”فوربس“ ألكثر الشخصيات 
نشـــاطا وتأثيرا في فئة الترفيه، ومن نيجيريا 
ُيشارك أوكيتشوكوو أوفيلي، الذي شارك أربع 
مرات كمتحّدث في مؤتمر ”تيدإكس“ العالمي، 
وواحد من بين أكثر 40 شـــخصية أفريقية 
”فينتشـــر  منصـــة  وفـــق  ابتـــكارا 
أفريكا“، ومؤلف أربعة من أكثر 

الكتب مبيعا.
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نادي أبها يقدم 3 كتب
} الريــاض - يشـــارك نادي أبهـــا األدبي في 
معـــرض جامعة الملك خالـــد للكتاب الخامس 
عشـــر الذي ينطلـــق األربعاء المقبـــل، بحزمة 
من الفعاليات الثقافية واألدبية التي تتواصل 

طيلة أيام المعرض.
كما سيدشن النادي ثالثة إصدارات جديدة 
تتنـــاول جوانـــب الســـيرة الذاتيـــة والرصد 
التاريخـــي الثقافي، متمثلة فـــي كتاب ”رحلة 
للدكتور زاهر بـــن عواض  الســـبعين عامـــا“ 
األلمعي، وكتـــاب ”بلدة ُرجال“ للباحث محمد 
حسن غريب، فيما ســـيحمل ثالث اإلصدارات 
عنـــوان ”ألفاظ العمـــارة التقليدية في منطقة 

عسير“ للدكتور علي مرزوق.
وأبـــان رئيس النـــادي الدكتـــور أحمد بن 
علي آل مريـــع أن هذه المشـــاركة تأتي للمرة 
الثانيـــة ضمن الشـــراكة مـــع الجامعة، حيث 
ينظم النادي الفعاليـــات الثقافية المصاحبة، 
والمحاضـــرات  اإلبـــداع  تشـــمل  والتـــي 
بالمعرفـــة  المتصلـــة  التدريبيـــة  والـــورش 
والكتاب. وأوضح أنه ســـيتم عـــرض ما يزيد 
علـــى 200 عنـــوان أصدرهـــا النـــادي تشـــمل 
فنونـــا أدبية وثقافية مختلفة لتناســـب جميع 
الـــزوار من عناويـــن ومحتوى يرتقـــي لذائقة 

الجميع.
وأشـــار آل مريـــع إلـــى وجـــود صالـــون 
ثقافي إلى جوار جناح النـــادي يجمع األدباء 
والتحاور بشـــكل مفتوح،  والمثقفين للنقاش 
إضافـــة إلى تخصيص منصـــة لتوقيع الكتب 

في جناح النادي.

شـــهدت مدينة باريس الفرنسية، مؤخرا، تدشـــني حديقة ثقافية تحمل اسم األديب والكاتب 

املسرحي الجزائري الشهير كاتب ياسني، تخليدا لذكراه.

 يحتفي معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الـ14 التي تنطلق األســـبوع القادم بالباحث 

والناقد السوداني عبدالله الطيب (1921-2003) الذي اختير {شخصية املعرض}.

} لم يكن جوريس كارل جويسمان مجرد 
روائي من موجة الواقعية المجتاحة 
لفرنسا أواخر القرن التاسع عشر، ما 

منح أعماله طعما فريدا، في زمن اكتسحه 
مشاهير من مثل: إميل زوال  وموباسان 

واألخوين غونكور، هو توّلعه الكبير 
بأعمال االنطباعيين وكتابته المطردة 

عنهم، وتضمين ذلك في أعماله. كان 
جزءا من حلقة ”سيزان“، وقدم عشرات 

المعارض، وكتب نصوصا نقدية الفتة عن 
تجارب ولوحات ورموز فنية استثنائية. 

في فقرات نصوصه النقدية الُمصاغة 
برهافة وحساسية شديدتين، تتجلى تلك 

الكيمياء الخاصة لتحويل تحف من معدن 
وزيت وقماش إلى سرديات لفظية. العملية 

التي ال يتقنها إال روائيون ومسرحيون 
وقصاصون كبار، من تولستوي إلى 

جان جينيه، ومن عبدالرحمن منيف إلى 
سعدالله ونوس.

فالنصوص القصيرة المكتوبة عن 
معرض ما، تلك المطبوعة على ورق صقيل 
في كاتالوغ، يمكن دوما أال تكون، وحين ال 

نقرأها تسديدا لذكاء النظر، قد ال نخسر 
بوصلة الطريق، مرات كثيرة أتمثلها 

كحاجز، ال كترجمة، فلهذه األخيرة قواعد 
وحدود بين اللغات، إذ وضع احتماالت 

للمفردات المتراسلة يستدرج المعنى كي 
ال يتخطى القصد، بينما ينبهق وجود 

هذه النصوص المعبورة بحساب األلوان 
والظالل، المأخوذة بكيل القيراط، بوصفه 

اختصارا لمساحات األسئلة، ونبذا 
لغالالت الحيرة والقلق.

قد نقرأ المقاطع برغبة تخطي العمى 
العابر، وأحيانا بتطلع إلى سبر قرار 

الحكاية، فتتجلى مقاطع الكاتالوغ 
باعتبارها جسورا هادية لرشد في التأمل 
والتفكير، بصدد صور خرساء، موضوعة 

هناك، تسعى دوما لتجاوز المرئي، 
وصياغة معنى قد يجاور اللوحات 
والمنحوتات والتركيبات إنما دون 

سعي لشرح شيء بذاته يتمثل بوضوح 
الضرورة.

في هذا المقام تحديدا أجدني أفكر 
في تجريد تلك النصوص من المجاز 

واالستعارة والتشبيه، أي أن تبقى في 
مساقات المباشرة الصاعقة، أو ”البالغة 

السرية“ (بتعبير ستيفن أولمان) التي 
ينهض فيها السرد بديال عن وصف عاجز، 

هل يبقى بمقدور قارئ الكلمات أن يتابع 
نصا عن مرئي طبقاته تخترق العين 

وتضاعف شحنات الكالم المكتوم، وهو 
يستثني مناورات الالتحديد؟ أعتقد أن 

األمر سينتهي إلى فشل ذريع؛ لهذا كنت 
دوما منحازا للنصوص التي تبقي على 
رهان بسيط تمثيلي وغير ادعائي، تلك 
التي تستطيع أن تكون مجرد توصيف 

سردي، تقول ما يوجد وما يستعصي على 
الناظر أن يقوله بلغة لها مأرب قريب؛ أي 
أن تسرد تفاصيل موضوع وظالل وضياء 

وألوان، وشخص تناول أداة وسندا 
ليمثل الشيء. من هنا اعتقدت باستمرار 
أن أفضل نصوص الكاتالوغات هي التي 

كتبها روائيون، مأخوذون بطبقات الظاهر 
والمخفي.

رواية املرئي

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

} اإلمــارات - على غالف قصة مصورة، بطل 
مفتـــول العضالت يلبـــس رداء أحمـــر.. هذا 
ليس ”سوبرمان“ بل عنترة بن شداد الشاعر 
العربي الجاهلي، الـــذي عانى من العنصرية 
بســـبب لون بشـــرته الداكن، وهـــو اآلن نجم 

قصة مصورة بالعربية.
وفـــي أول إنتاجاتها فـــي مجال القصص 
التابعة لدار  المصورة، أطلقت ”كوميكـــس“ 
”كلمات“ للنشـــر في إمـــارة الشـــارقة بدولة 
لمؤلفه مؤمن حلمي  اإلمارات كتاب ”عنترة“ 
عن سيرة الفتى الذي استحال واحدا من أبرز 

شعراء الجاهلية.
وتقـــوم كوميكس أيضا بترجمة القصص 

المصورة اليابانية واألميركية وغيرها.

حياة ثرية للبطل

تتوالى فصـــول حكاية عنترة في الكتاب، 
وهو الذي عاش في القرن السادس وكان أحد 
أرّق شـــعراء العرب وأشجع فرســـانهم على 
اإلطالق، وحبيبته عبلة التي خلدتها قصائده 

على مدى األزمان.
ومع توّســـع شـــهرة القصـــص المصورة 
في العالم العربي إثر انتشـــار أعمال أميركية 
ويابانيـــة وأفـــالم األبطال الخارقيـــن، يؤكد 
كاتب القصة مؤمن حلمي أن عنترة بن شداد 

”أفضل“ خيار لبطل قصة مصورة عربية.
ويقـــول الكاتـــب المصـــري فـــي مقابلـــة 
صحافيـــة معه ”ُيعتبـــر عنترة مثـــاال للبطل 
الخـــارق. العرب يحّبـــون المبالغة في قدرات 
الشـــخص، وفّكرنا في أن نحّول الشـــخصية 
إلى بطل خارق يشـــبه أولئك الذين نراهم في 

أميركا أو أوروبا أو اليابان“.
وتابع ”تطّور شـــخصيته كان مميزا. بدأ 
حياته عبدا، وكانوا يعاملونه بشكل مختلف 
بسبب لون بشـــرته وحالته االجتماعية كون 
والدته جارية. ولكنه كان الســـبب الرئيســـي 

لفوز قبيلته في المعارك“.

ووضع الرســـام الهندي المعروف أشرف 
غوري الصور الملّونة لهذا العمل المستوحى 
مـــن تاريخ هـــذه الشـــخصية، التـــي لطالما 
ألهمـــت العـــرب. وهو يخوض فـــي مواضيع 
متنوعـــة من الحب والشـــهامة والفروســـية 

وحتى العنصرية والشجاعة.
وبحســـب الرواية التاريخية، ولد عنترة 
ألم ســـوداء يشـــير بعض المؤرخين إلى أنها 
كانـــت أميرة إثيوبية، فيما يقول آخرون إنها 
كانت خادمـــة، بينما رفض والده، أحد زعماء 

القبيلة، االعتراف به.
وشـــارك عنترة في معارك عدة إلى جانب 
أبنـــاء قبيلته، غير أنـــه كان يتعرض للتمييز 

عند توزيع الغنائم.
ولذلـــك، يتطـــرق الكتاب إلـــى الصراعين 
الداخلي والخارجي اللذين يواجههما عنترة 
بن شـــداد مع قبيلته وذاته، إضافة إلى إنكار 

والده لنسبه.

المساواة والعنصرية

يوضح حلمـــي ”أضفنا في الكتاب أجزاء 
عن طفولته“، مشـــيرا إلى أن عنترة بن شداد 
كان يعاني التمييز والمضايقات ”من األطفال 
الذيـــن ال يريدون اللعب معـــه“، كما أن والده 

”كان يعامله كأنه عبد وبطريقة سيئة“.
وترد قصص بطوالت عنترة بن شداد في 
معلقته الشـــهيرة، وهي واحدة من المعّلقات 
الشـــعرية الســـبع، وُتعّد من أفضل ما نظمه 
الشـــعراء العرب في الشـــعر في حقبة ما قبل 
اإلســـالم. وبحســـب حلمي ”رغبنا في تقديم 

بطـــل عربي فيـــه صفات مرتبطـــة بالمجتمع 
العربي ومن شـــأنه أن يدفع الشـــبان لتقديم 

أفضل ما عندهم“.
وعلـــى الرغم من أن عنتـــرة كان بطال في 
التـــراث العربـــي، إال أن الكاتب يشـــدد على 
وجود نقاط تشابه تتخطى الحواجز الثقافية 
أو اللغوية كموضوع العنصرية مثال. ويؤكد 
أن ”الكتـــاب يطرح مشـــاكل عالميـــة وليس 

عربية فقط“.
كمـــا ألهـــم عنترة بـــن شـــداد الكثير من 
الفنانين حول العالم. ففي القرن التاسع عشر 
قام الموســـيقي الروســـي نيكوالي ريمسكي 

كورساكوف بتأليف مقطوعة موسيقية عنه.
ويرى حلمي أن ”أي قارئ سيشعر برابط 

مع عنترة“.
وتضاربـــت الروايات عمـــا إذا كان عنترة 
تـــزوج من عبلة التي كتب فيها أشـــهر بيوت 
الغـــزل في الشـــعر العربـــي قائـــال ”فوددت 
تقبيل الســـيوف ألنهـــا لمعت كبـــارق ثغرك 

المتبسم“.
كما تنوعت القصص بشأن مصير عنترة، 
إذ يقول بعضها إنه مات بشـــكل طبيعي فيما 
تشـــير أخرى إلى أنه قضى بســـهم مســـموم 

أطلقه أحد أعدائه عليه بعد أن فقأ عينيه.
لكـــن القصـــة المصـــورة تتـــرك النهاية 
مفتوحـــة أمام القـــراء. ويتواجـــه عنترة في 
القصة المصورة مـــع والده قائال له ”ال أريد 
إال الـــذي يريده الولد من أبيـــه، أعبدك أنا أم 

ولدك؟“.
التـــي  «كوميكـــس»  سلســـلة  أن  ونذكـــر 
نشـــرت القصـــة المصـــورة والتابعـــة لـــدار 

كلمـــات اإلماراتية، قد ذكرت في وقت ســـابق 
أنهـــا، إضافـــة إلـــى قصـــة ”عنتـــرة“ تنوي 
عـــرض ثمانية عناويـــن أخرى مـــن أعمالها 
المترجمـــة إلـــى العربية، تتضمـــن مجموعة 
من الروايات المصورة التي أصدرتها سابقًا 
خالل مشـــاركتها في الدورة الـ36 من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر الماضي، 
ومعرض باريس للكتاب 2018، الذي حلت فيه 

الشارقة ضيفًا مميزًا خالل مارس الماضي.
كتـــب:  الثمانيـــة  العناويـــن  وتتضمـــن 
«بـــداوي»، و«القلـــب والعقل» و«شـــبح آنيا»، 
و«اســـم المســـتخدم: ايفي»، و«بطـــل الظل»، 
و«أصدقـــاء مـــع األوالد»، و«بيونـــج يانـــج» 

و«األمير الصغير».
وأطلقـــت مجموعة كلمـــات، التي تعد من 
دور النشـــر الرائدة في المنطقة، «كوميكس» 
العام الماضي، لنشـــر الروايـــات والقصص 
المصـــورة باللغـــة العربيـــة، بهـــدف إطالع 
القراء العرب علـــى عالم الروايات المصورة، 
حيث تســـعى إلى توفير مجموعة واسعة من 
الخيارات لعشـــاق الكتـــب المصورة، وتعمل 
على ترجمـــة الروايـــات والكتـــب المصورة 

الشهيرة إلى اللغة العربية.

عنترة بطل خارق في قصة مصورة باللغة العربية

اب ومبدعون عالميون في معرض الشارقة للكتاب
ّ
كت

ل بطال حقيقيا وملهما في الحضارة العربية إلى بطل كوني
ّ
[ أول قصة مصورة تحو

مؤمن حلمي: عنترة مثال للبطل الكوني

القصة تصور عنترة بطال إنســـانيا 

وتخوض فـــي مواضيع متنوعة مثل 

والفروسية وحتى  الحب والشهامة 

العنصرية والشجاعة وغيرها

 ◄

رغـــم أن عنتـــرة بطـــل فـــي التراث 

تتخطـــى  القصـــة  أن  إال  العربـــي، 

إلى  الثقافيـــة بتطرقهـــا  الحواجـــز 

مواضيع كونية كالعنصرية

 ◄

الـــدورة الــــ37 من المعـــرض تحفل 

ببرنامج ثقافي متكامل يضم عددا 

من النـــدوات والجلســـات الحوارية 

وحفالت توقيع الكتب

 ◄

ــــــر القصــــــص املصورة مــــــن األعمال  تعتب
املؤثرة خاصة لدى الناشــــــئة، حيث تقدم 
لهم القصص بأســــــلوب مبتكر يجمع بني 
النص املكتوب والصــــــور، ما يحقق متعة 
القراءة ويجعل منها فعل اكتشاف أوسع 
خاصــــــة مع اجتمــــــاع الكلمــــــة بالصورة. 
ــــــا ما تكون القصــــــص املصورة عن  وغالب
أبطال خارقني إما حقيقيني مقتبســــــني من 
التاريخ البشــــــري وإما متخيلني. وال تخلو 
احلضــــــارة العربية من أبطــــــال حقيقيني 
ميكــــــن أن يكونوا أبطال قصص مصورة، 
وهــــــو ما بادرت به دار كلمــــــات اإلماراتية 
باســــــتلهامها شــــــخصية البطل والشاعر 
ــــــي عنترة فــــــي أول قصة مصورة  اجلاهل

تصدرها.

 المعرض مجموعة
وأصحاب المدّونات
الذيـــن ليوتيـــوب، 
هم وعشـــاق الكتب

 فيـــن على جمهور
ر قائمـــة
 لمؤلفي 
”وســـيط

،
م

ض 
ن 
ي 
ة 
ى 

كالكاتبـــة كاتي فـــورد من المملكـــة المتحدة، 
والمؤلفة البريطانيـــة من أصول مصرية هانا 

فيلدينغ.
ومن أعالم األدب الواقعي، تشارك الروائية 
واإلعالمية ومقدمـــة البرامج البريطانية جين 
3وينهـــام، التي تمتلك فـــي رصيدها 3 كتب إلى 

تعزيـــز فوائد القـــراءة لدى العلماء الشـــباب، 
أما من الواليات المتحدة األميركية، فيشـــارك 
المحامـــي جيمـــس دبليـــو باركنســـون، وهو 

متحدث وناشط ومناصر لقضية محو األمية.
وتحفـــل الدورة الـ37 من معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب ببرنامـــج ثقافي متكامل يضم 

عددا كبيرا

ذا صنداي تايمز، ا
الكبير“ ”التصميم
”حرب وجهـــات ال
األميركـــي ديبـــاك
المعـــرض عالم الف

ليونارد ملودينو.
كما تشـــارك في
من أصول هندية لي
قنـــاة يوتيـــوب، و
” ”ضمن قائمة مجلة
نشـــاطا وتأثيرا في
ُيشارك أوكيتشوكو
ي

مرات كمتحّدث في
وواحد من بين
ابتـــكارا
أفري
الك

ببرنامج ثقافي متكامل يضم عددا 
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} لنــدن - تعـــّد ”ســـوذبيز“ منصـــة عالمية 
وحيوية للفن الحديث والمعاصر وتمتد عبر 
مجموعـــة من البلـــدان، وهي تســـتعد حاليا 
لتقديم نسخة الخريف من مزاد سوذبيز القرن 
العشرين/ الشرق األوسط، حيث ستخصص 
قســـما منه للتركيز على أعمال فناني منطقة 

الخليج.
وســـيفتح المعرض أبوابـــه للعامة بلندن 
فـــي 19 أكتوبـــر الجـــاري، حيـــث سيكشـــف 
النقاب عـــن عدد من األعمـــال المهمة لمحمد 
كاظم وحســـن شريف وعبدالرحمن السليمان 
ومنيرة القاضي، وسيكون هذا الظهور األول 

ألعمال الكثير منهم في مزاد دولي في لندن.
وأكد أشكان باغستاني، رئيس المبيعات 
وأخصائي الفـــن العربي واإليراني المعاصر 
في ســـوذبيز، أن دار المزادات كانت دوما في 
طليعة المهتميـــن بالرؤية الفنية التي قدمها 
الفنـــان الخليجـــي، وقـــال باغســـتاني ”ترك 
الفنانـــون والمقيمون وهواة جمع المقتنيات 
والمؤسســـات في منطقـــة الخليـــج العربي 
عالمة بارزة وطموحة على المشـــهد الثقافي 
في منطقة الشرق األوســـط على مدى العديد 
من الســـنوات، حيث أطلقوا العنـــان للتراث 
الغني فـــي المنطقة واســـتفادوا مـــن مزيج 

الثقافات الفريد فيها“.
وأضاف ”ويبدو الوقت مثاليا مع ازدهار 
المشـــهد الفني في الخليـــج العربي وتطوره 
المســـتمر، الستكشـــاف الفنـــون المعاصرة 
في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، فضال 
عـــن الحداثـــة التـــي ألهمت هـــؤالء الفنانين 

وأساليبهم“.

ويعد الفنـــان اإلماراتي محمد كاظم الذي 
ســـتعرض لـــه دار المـــزادات لوحـــة بتقنية 
الباستيل على ورق مخدوش رسمها في العام 
2013، والمقـــدرة بســـعر 10 آالف إلى 15 ألف 
جنيه إسترليني، شخصية بارزة في المشهد 
الفنـــي المعاصر في اإلمارات، حيث أبدع في 
الفوتوغرافي  والتصوير  الفيديو  اســـتخدام 
وفن األداء وابتكر أعماال جذابة للغاية تعكس 

بيئته وتجاربه في الحداثة السريعة.
التـــي  عنـــوان“  ”دون  لوحتـــه  وتبـــرز 
ســـتعرض في المعرض اللندنـــي بتدّرجاتها 

الفائقـــة وغنـــى ألوانهـــا، حيث تذكـــر ألوان 
اللوحة الوردية الدافئة بغروب الشـــمس في 

الصحراء.
وابتكر كاظـــم تمثيالت بصرية لألصوات 
مـــن خالل خـــدش الـــورق بقوة باســـتخدام 
المقص، فظهـــرت كمجموعة مـــن التدرجات 
الصامتـــة والمتداخلـــة التـــي أبـــرزت أفكار 

الماضي بوضوح.
وتتميـــز اللوحة بمجموعـــة من الدرجات 
الصامتة التي تذّكر بصور من الماضي، وهو 
الظهور األول لهذه القطعة الفنية في المزاد، 
والتي كانت في الســـابق ضمـــن المجموعة 
المرموقـــة للبـــارون والبارونة غـــاي ومريم 

أولنز دي شوتن، في هونغ كونغ.
كمـــا تعرض ســـوذبيز للفنـــان اإلماراتي 
الراحل حسن شريف لوحته الزيتية ”أولمبياد 
رقم 2“ والتي رسمها في العام 2009، والمقدرة 
بســـعر 18 ألف إلى 25 ألف جنيه إسترليني، 
ويعـــّد هـــذا العمل األكبـــر للفنان الـــذي يتم 
عرضه في المـــزاد، والذي يصّور الرياضيين 
األولمبيين بأســـلوب تعبيري ومجرد تتخلله 
أجـــواء ما بعد الحرب فـــي ألمانيا، وتعرض 
لوحـــة ”أولمبيـــاد رقـــم 2“ في المـــزاد للمرة 
األولى، وتأتـــي من مجموعة خاصة ومتميزة 

في هونغ كونغ.
وقـــدم الفنـــان اإلماراتي الراحل حســـن 
شريف، الذي عاش وعمل في الخليج، إسهاما 
جوهريـــا فـــي مدرســـة الفـــن التجريبية في 
الشرق األوسط، حيث ُقّدمت أعماله الشهيرة 
إلـــى بلده األم فكرة جديدة عن الفن وما يمكن 

أن يكون.
وكان شـــريف فـــي العـــام 2017، موضوع 
معـــرض اســـتذكاري في مؤسســـة الشـــارقة 
للفنون، وسيسافر المعرض الخاص بمجموعة 
أعمالـــه المتنوعـــة إلى متحف كاســـتيلو دي 
ريفيولي للفن المعاصر فـــي خريف عام 2019 
ومعهد كـــي دبليـــو للفن المعاصر في شـــهر 

فبراير 2020.
ومن الســـعودية تعرض الدار للتشـــكيلي 
والمؤلـــف عبدالرحمـــن الســـليمان لوحتـــي 
”المتعبدون وهم يخرجون من المســـجد“ التي 
رسمها في العام 1981، والمقدرة بسعر 50 ألف 
إلى 70 ألف جنيه إســـترليني، و“امرأة جالسة 
في فترة الظهيرة“ التي رسمها في العام 1980، 
والمقـــدرة بســـعر 40 ألف إلـــى 60 ألف جنيه 

إسترليني.
وأخـــذت اللوحتـــان اللتان تنتميـــان إلى 
األســـلوب التكعيبـــي مـــن مجموعـــة لوحات 
الفنـــان الخاصة والشـــهيرة في الســـعودية، 
واللتـــان ُعرضتا في معـــرض ”آرت دبي“ للفن 
المعاصـــر في بداية العـــام 2018 الجاري، مّما 

يدّل على األهمية والجاذبيـــة اللتين تتميزان 
بهما.ويرســـم السليمان من الذاكرة، وتحتفي 
لوحاته بصور المنازل والمزارع واألســـواق، 
باإلضافة إلى النســـاء البارزات اللواتي كان 
لهّن األثر الكبيـــر في حياته. وبصفته عضوا 
فـــي دار الفنون الســـعودية الرائـــدة، يعرف 
سليمان بقوته في حركة ”الفن المحلي“، ألنه 
آمن بأهمية جذب االنتباه إلى جميع جوانب 
تراثه الوطني السعودي، فأتت أعماله الفنية 

محملة بالحنين والحرفية.
ومن الســـعودية أيضا تعرض ســـوذبيز 
لوحـــة زيتيـــة للفنانـــة الســـعودية الكويتية 
منيرة القاضي التي حملت عنوان ”أم وطفل“، 
والتي رســـمتها فـــي العـــام 1960، والمقدرة 
بســـعر 12 ألف إلى 18 ألف جنيه إسترليني، 
واستخدمت الفنانة في رسمها ألوانا ترابية 

دافئة وخطوطا ملّونة سميكة، لتعّبر عن دور 
المرأة واألم.

وولدت الفنانة السعودية الكويتية منيرة 
القاضي في الهند وتدربت في لندن، وعرضت 
أعمالهـــا التي تتميز باألســـلوب الهندســـي 
المعـــارض  فـــي  والتصويـــري  التكعيبـــي 
العالميـــة والمؤسســـات الثقافيـــة البـــارزة، 
بمـــا فيها متحف فيكتوريـــا وألبرت في لندن 

ومتحف الفن الحديث في نيويورك.
و“ســـوذبيز“ اســـم التف حوله هواة جمع 
التحف الفنية مـــن مختلف أنحاء العالم منذ 
العام 1744، وتوســـعت ســـوذبيز في نشاطها 
ليشمل مدينة نيويورك ولندن والهند وهونغ 
كونـــغ، وتملك ســـوذبيز اليوم عشـــر صاالت 
عـــرض فنية تتوزع في نيويورك، لندن، هونغ 

كونغ وباريس وغيرها من األماكن.

} رام اللــه (الضفــة الغربيــة) - يتيـــح الفنان 
الفلسطيني جاك برسكيان لزّوار معرضه ”مئة 
عـــام“ االطالع علـــى واقع مدينـــة القدس كيف 
كانت قبل مئة عام، وما هي عليه اآلن عبر دمج 
صور فوتوغرافية قديمة وأخرى حديثة بطريقة 

فنية؟
وقـــال برســـيكان خـــالل افتتـــاح معرضه 
فـــي قاعة المركـــز الثقافي الفرنســـي األلماني 
فـــي رام اللـــه مســـاء االثنيـــن ”حصلـــت على 
مجموعة الصـــور القديمة لمدينـــة القدس من 
مكتبـــه الكونغرس التي تعـــود لفريق مصّوري 
األميـــركان كولونـــي، والتي التقطـــت قبل مئة 

عام“.
وأضاف ”بحثُت عن المكان الذي تم التقاط 
بعض الصـــور منـــه، وحاولـــت أن آخذ نفس 

الصورة وأطابق الصور فوق بعض“.
وأوضح برسكيان أنه ”من خالل 
الماضي  بين  والمقارنـــة  المطابقة 
والحاضر يمكـــن معرفة التغييرات 
التـــي شـــهدتها المدينة، مـــا الذي 
اختفى منهـــا وما بقـــي قائما إلى 

يومنا هذا“.
واختار برسكيان عرض الصور 
بطريقـــة تجعل الناظـــر إليها كأنه 
ينظـــر إلـــى طبقـــات األرض، وذلك 
من خالل صناديق خشبية مختلفة 
األحجـــام وضـــع الصـــور القديمة 
بداخلهـــا مع إضاءة، وعلى ســـطح 
الصندوق لوح زجاجي وضع عليه 
الصـــورة الحديثـــة لنفـــس المكان 

الذي التقطت له الصورة القديمة.
ويمكـــن لزائـــر المعـــرض فتح 
الصنـــدوق، بحيث يســـتطيع رؤية 

الصـــورة القديمـــة بمفردهـــا وعلـــى اللـــوح 

الزجاجـــي أن يـــرى الصورة الجديـــدة لنفس 
المكان ويقارن التغيير الذي شـــهده خالل مئة 

عام.
وقال برسكيان إن العمل على هذا المعرض 
اســـتمر عاميـــن أنجز خاللهمـــا 40 لوحة فنية 
يعرض منها في هـــذا المعرض 12 لوحة نظرا 

إلى ضيق المكان.
وكتب برســـكيان إلى جانب كل لوحة متى 
التقطـــت والمـــكان الـــذي التقطت فيه واســـم 

المصّور الذي التقطها.
وقـــال إن العمل على هذا المعرض ”مّكنني 
ويمّكـــن الجمهـــور مـــن االطـــالع علـــى وثيقة 
بحثية تمّكننا من معرفة تفاصيل حياة القدس 
وتأثيرها وما جرى خالل المئة ســـنة الماضية 
وكيـــف أّثـــر علـــى شـــكل المدينـــة“. وأضاف 
”بعض األماكن التي تـــم التصوير فيها اختفت 

وأخـــرى تغّيرت معالمها، كما أضيفت أشـــياء 
جديدة ألماكـــن أخرى غّيـــرت طبيعتها، بينما 
نجـــت البعـــض مـــن التفاصيـــل من المســـح 

الممنهج“.
ويرى برسكيان أنه نجح في مقاربة الصور 
القديمـــة والحديثة، وقال ”أقـــارن بين زمانين 
تفصلهما مئة عام، تحمل المســـافة الزمنية ما 
بينهمـــا تغييرات وتحـــّوالت تلّخص محاوالت 
جديـــدة من المحو وإعادة كتابة تاريخ المدينة 
ومساعي ُمحَكمة إلى احتالل مكان في مشهدها 

المقدس“.
وأضاف ”التغييرات التي تعكسها الصور، 
يمكـــن قراءتها كنتيجة لسلســـلة مـــن أحداث 
القـــرن الماضي التي وقعت فـــي المنطقة وفي 

القدس تحديدا“.
وتابع ”مـــن خالل مقاربة الصـــور القديمة 
والحديثـــة، ليس من الصعب 
على المـــرء اســـتنتاج جملة 
المخططات التي فرضت قبل 
مئـــة عـــام وتلـــك المفروضة 
والمخططـــات  اليـــوم 

المستقبلية في المنطقة“.
وأوضح برسكيان أن هذا 
المعرض عبارة عن مشـــروع 
عمل متواصل لتوثيق المزيد 
من التغييرات التي شـــهدتها 

المدينة.
وقـــال ”مـــن خـــالل هـــذا 
العمل الفني أحاول تشـــجيع 
النـــاس عامة وأهـــل المدينة 
بشـــكل خاص إلعـــادة تقييم 
عالقتهـــم مع المـــكان وإعادة 
تفحصـــه عـــن قـــرب وُحّبـــه 

واالنغماس في تفاصيله الجميلة“.

ويأتـــي معـــرض ”مئة عام“ ضمن سلســـلة 
معـــارض وفعاليـــات ”قلنديـــا الدولـــي 2018“ 
في نســـخته الرابعـــة لهذا العام تحت شـــعار 

”تضامن“.
بشـــراكة  وتقام فعاليـــات ”قلنديا الدولي“ 
العديد من المؤسســـات الثقافية الفلسطينية، 
وتمتد فعالياته على مدار شـــهر وتشمل العديد 

من مدن العالم إضافة إلى المدن الفلسطينية.
ويستقطب المهرجان في كل دورة مجموعة 
مـــن الفنانيـــن المحلييـــن واألجانـــب لتقديـــم 
مجموعة من األشـــكال الفنية المختلفة تشـــمل 

الرسم والنحت والموسيقى وغيرها.
”أن  المعـــرض  علـــى  القائمـــون  ويـــرى 
اســـتخدام قلنديـــا الدولي عنوانـــا لحدث فني 
كبير هو محاولة لتوظيف ما يحمله هذا االسم 
من طبقات داللية متعددة ومتناقضة.. يســـعى 
إلى تكريس اسم فلســـطين على خارطة العمل 
الثقافي في المشـــهد العالمي وجعل فلســـطين 

من جديد نقطة جذب“.
وجاء في نشـــرة المعـــرض ”قلنديا الدولي 
هو خطوة أخرى نحو استعادة مكانة فلسطين 
في الذاكرة والتاريخ، وفرض حضورها المبدع 

واإلنساني“.
وتســـتمر فعاليـــات المعرض الذي شـــهد 
االثنيـــن افتتاح ثالثة معـــارض فنية في أمكان 
مختلفـــة من رام الله، شـــملت الرســـم والنحت 

والتصوير حتى الثالثين من أكتوبر الجاري.

أصدر الفنان الكويتي عيسى املرزوق أغنية {تعبت حيل} من كلمات صباح املالكي وألحان زياد فنون

يوسف، والتي حققت 5 ماليني مشاهدة بعد فترة وجيزة على إطالقها.

أطلـــق الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد أغنية فيديو كليب جديدة بعنوان {يا بني آدم}، وهي من 

كلمات الشاعر رياض العوض وألحان محمد غازي وتصوير بسام الترك.
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} من ضمن المقوالت التي يرددها 
ويتبناها الكثيرون بحماس بالغ يثير 

الريبة أحيانا، القول إن مهرجانات 
السينما التي تقام في بعض بلدان العالم 

العربي، يمكن أن تساهم في إنعاش عملية 
الجذب السياحي، لذلك يطالب القائمون 

على أمر هذه المهرجانات في مصر مثال، 
وزارة السياحة المصرية، بضرورة تقديم 

الدعم المالي لمهرجاناتهم بدعوى أنها 
تقوم بدور كبير وبارز في جذب السياح 

األجانب.
ال ضرر على اإلطالق في مساهمة 

وزارة السياحة، بل كل وزارات الدولة في 
دعم النشاط الثقافي سواء من خالل دعم 

مهرجانات السينما الدولية أو غيرها 
من األنشطة الثقافية األخرى، لكن أحدا 
في الوقت نفسه، ال يقدم أي إحصاء أو 

دليل عملي ملموس، يبين باألرقام، كيف 
ساهمت هذه المهرجانات عملّيا في 

زيادة أعداد السياح القادمين من الخارج 
وجعلتهم يتدفقون على مصر وقت إقامة 

المهرجان، لحضور فعالياته وبعد ذلك 
يقومون بزيارة األماكن والمدن السياحية.

هناك شك كبير في أّن أحدا من األجانب 
يمكن أن يأتي خصيصا لكي يشاهد األفالم 

في مهرجان سينمائي يقام في مصر من 
دون وجود مناخ ثقافي وإعالمي يبتعد 

عن الطابع الدعائي المعتاد، فالزائر الذي 
يتصادف وجوده بين ضيوف المهرجان 

من السينمائيين أو الصحافيين عادة 
ما يجد نفسه محاصرا من قبل مذيعات 
التلفزيون المصري بأسئلة ال عالقة لها 
بالمهرجان نفسه ومن نوعية ”ما رأيك 
في جمال بلدنا وحالوة شمسنا وخفة 

دمنا؟ وهل تستمتع في وجودك بيننا؟ وما 
هو انطباعك عن مصر؟“، وكلها بالطبع 

أسئلة موجهة ال يملك أحد أن يجيب عنها 
بالسلب، خاصة أنه يجد نفسه في مناخ 
قد يلقى فيه مصيرا غامضا إذا ما تجرأ 

وانتقد ما يجب انتقاده ال قدر الله!
نحن نريد أن تنتعش السياحة في 

مصر وتونس والمغرب والجزائر ولبنان 
وكل بلدان العرب، إّال أن مهرجانات 

السينما ليست هي الوسيلة األفضل 
لتحقيق هذا االنتعاش، بل أوال وأساسا، 

توفير مناخ األمن والحرية، ثم توفير 
الخدمات األساسية وضمان عدم استغالل 

السائح، وتقديم خدمة مميزة راقية له.
أما إيهام الرأي العام بأن المهرجانات 

يمكن أن تحّل مشكلة الكساد السياحي، 
فهو قول فيه الكثير من التضليل، فال 
أحد يمكنه أن يحضر خصيصا لكي 

يشاهد مهرجانات تحتفي أوال وأخيرا 
بنفسها، أي بالممثلين والممثالت 

والسينمائيين المحليين وتغدق عليهم 
التكريم تلو التكريم، في حين أن ال أحد 
يعرفهم خارج الدائرة المحدودة لتوزيع 

الفيلم العربي، كما أّن من النادر أن 
تعرض هذه المهرجانات األفالم الجديدة 

عروضا عالمية أولى في غياب السوق 
الحقيقي الذي يكفل توزيع الفيلم، فمعظم 

ما تعرضه تلك المهرجانات أفالم سبق 
عرضها في مهرجانات أوروبية.

من جهة أخرى يمارس القائمون على 
أمر هذه المهرجانات نوعا من الكذب 

الرشيق عندما يوهموننا بأن مهرجاناتهم 
تقام للجمهور في حين أن ما يقام في 
المنتجعات السياحية يقام في غيبة 

الجمهور، فهذه المنتجعات ال يقيم فيها 
”جمهور“ بالمعنى المعروف، بل مجموعة 
من عّمال الخدمات البؤساء الذين يعملون 

في خدمة السياح.
ويميل البعض اآلخر إلى اإلدعاء بأن 
مهرجانه سيكفل دعم العالقات بين مصر 

ومجموعة بلدان القارة األفريقية مثال، 
تحت تصّور أنك عندما تقيم مثال مهرجانا 

لألفالم األفريقية هنا أو هناك، ستنظر 
إليك حكومات الدول األفريقية نظرة 

مغايرة ملؤها الود والتقدير واالحترام 
وتتنازل لك عّما تعتقد أنه من حقوقها 

الثابتة األصيلة.
فاستضافة مخرج بارز وموهوب مثل 

المخرج األثيوبي هايلي جيريما عاما بعد 
عام، لم يؤد تلقائيا إلى أن تعلن الحكومة 

األثيوبية تقديرها لهذا االهتمام وأنها 
ستتوقف بالتالي عن بناء سد النهضة 

الذي يمثل معضلة كبرى بالنسبة لمصر، 
فسياسات الدول تحكمها المصالح 

والحسابات االقتصادية والسياسية 
ال المشاعر التي تنتج عن استقبال 

وفودها باألحضان والقبالت والورود 
في المطارات، وتقديم الدروع الخشبية 

لمخرجي أفالمها ومنحهم الجوائز 
والتكريمات بالجملة!

المهرجانات بين 
السياحة والسياسة

أمير العمري

ا الت ال ق ال ض {{

ناقد سينمائي مصري لطاملا كانت ”ســــــوذبيز” في طليعة املهتمني بأعمال فناني اخلليج العربي، حيث عملت كمنبر 
لألعمال الفنية في املنطقة وأقامت أول مزاد علني ألعمال الفنانني السعوديني املؤثرين عام 
ــــــى الدوام بتعريف اجلمهور العاملي فــــــي لندن على الفنانني  2014، كما تســــــتمر الدار عل

العرب اجلدد أو املخضرمني.

ط الضوء على أعمال فناني الخليج
ّ
{سوذبيز} تسل

[ مزاد لألعمال الفنية في لندن يحتفي بالفن العربي الحديث والمعاصر

حيوية لونية طافحة في أعمال حسن شريف الفنية المعـــرض سيكشـــف النقـــاب عن 

عدد من أعمال محمد كاظم وحسن 

الســـليمان  شـــريف وعبدالرحمـــن 

ومنيرة القاضي

 ◄

معرض {مئة عام} لوحات فنية لمدينة القدس بين زمانين

جاك برسكيان:

املطابقة واملقارنة بني 

املاضي والحاضر تمكنان 

من معرفة تغيرات املدينة

ـى اللـــوح 

يه وير م ي ن ض نب بع و

واالنغماس في تف اللـــوح في تفى واالنغماس
بين ماض وحاضر



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - اســـتطاع معـــرض ”أوتومـــاك 
فورميـــال“ خالل دورة هذا العام توجيه أنظار 
املصريني للســـيارات الكهربائيـــة التي تدخل 
للمـــرة األولـــى حلبة االســـتعراض فـــي هذا 

احلدث الدولي.
وشـــاركت أكثـــر مـــن 40 عالمـــة جتاريـــة 
قدمت نحو خمســـني طـــرازا جديـــدا تتراوح 
بني الفاخـــرة واالقتصادية في املعرض، الذي 
اختتمت فعالياته نهاية الشهر املاضي مبركز 

مصر للمعارض الدولية في القاهرة.
وكانت أكثر األسئلة التي تلقها العارضون 
تلك التي تتعلق باجلديد في مجال الســـيارات 
اخلضراء وطبيعة أدائها واملزايا التي تتمتع 
بها، وطبيعة مســـتقبلها فـــي مصر، مبا يؤكد 
االهتمـــام املتزايـــد بهـــا مـــن اجلمهـــور رغم 

استمرار املخاوف املتعلقة مبحطات الشحن.
وقـــال أحمـــد إبراهيـــم، مســـؤول بإحدى 
الشـــركات العارضة، لـ“العـــرب“ إن ”املعرض 
فتح البـــاب أمام املصريني للتعـــرف عن قرب 
علـــى مزايا الســـيارات اخلضـــراء والهجينة 
وجتربتها من حيث القيادة والشحن والشكل 
اخلارجي، إال أن عدم انتشار محطات الشحن 
بجميع املناطـــق، قد يقف بطريق انتشـــارها 

على املدى القريب“.
وأوضح أن حجم طلبات الشراء للسيارات 
الكهربائية التي تلقتها شـــركته وصل إلى 20 
طلبا، وهـــو رقم غير متوقـــع، حتى أن بعض 
الشـــركات التي متتلك طـــرازات كهربائية أو 
هجينـــة، ولـــم تشـــارك أعلنت أنها ســـتعطي 

أولوية لذلك النمط من الســـيارات في 
الدورة املقبلة.

ويرى خبـــراء القطاع أن مصر 
متثـــل ســـوقا واعـــدة ملصنعي 

الســـيارات الكهربائيـــة، فـــي 
ظل التزايد املســـتمر في عدد 
القاهـــرة  وخطـــط  الســـكان 
الســـيارات  حجـــم  لتقليـــص 
التقليديـــة البالغـــة نحـــو 4.7 

للبيانات  وفقـــا  مركبـــة،  مليون 
الرســـمية، لتقليل معدل اســـتهالك 

الوقود وحتجيم التلوث باملدن.
وســـعت الشركات إلى الترويج إلصدارتها 
القدميـــة مـــن الســـيارات الكهربائيـــة لتقدمي 
نفســـها للسوق املســـتعمل بالسوق املصرية، 
على اعتبـــار أن إصدارتهـــا احلديثة مرتفعة 
الثمـــن، قد ال جتد صـــدى كبيرا عنـــد الفئات 

املختلفة للجمهور.
ولعل الصانع األبـــرز الذي ظهر في أروقة 
املعرض، شركة تســـال األميركية، املتخصصة 
فـــي صناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة، والتي 

تنافس بشدة في سوق يزداد اتساعا.
وعرضت الشركة ثالثة طرازات وهي تسال 
3 التـــي متتاز بقوة بطاريـــة 75 كيلوواط/ س 
متكنها الســـير ملســـافة 500 كلم على الشحنة 
الواحـــدة، بجانب موديلي تســـال إس، األكبر 

حجما ببطارية 100 كيلوواط/ س ومدى سير 
إلى 375 كلم للشـــحنة الواحدة، وتســـال إكس 
ببطارية بقدرة 100 كيلوواط/س مبدى ســـير 

يبلغ 434 كلم.
ســـيارتها  الفرنســـية  رينـــو  وقدمـــت 
االختباريـــة الصغيـــرة تويـــزي التـــي يصل 
مداها إلى 85 كلم بأقصى ســـرعة 80 كلم/س، 
ومزودة مبحـــرك كهربائي بقدرة 13 كيلوواط، 
واملخصصة للســـير داخل املدن، بجانب طراز 
زوي الكهربائـــي املـــزود ببطارية 22 كيلوواط 
مبـــدى 400 كلم للشـــحنة الواحدة، وبســـرعة 

قصوى 135 كم/س.
وجذبت شركة زوتي اهتمام اجلمهور 
بعرضهـــا لطـــراز إي 200 الـــذي يبلغ 
مدى البطارية فيه 220 كلم للشحنة 
كيلـــوواط،   60 بقـــوة  الواحـــدة 
وطـــراز واي 100 املـــزود مبحرك 
بقدرة 27 كيلـــوواط، ومبدى 200 
كلـــم، وأخيـــرا تـــي 300 املزودة 
مبحرك بقـــوة 53 كيلوواط مبدى 

سير يبلغ 250 كلم.
وأحجمـــت الشـــركات العارضة عن 
حتديد أســـعار املوديالت، باســـتثناء شـــركة 
زوتي الصينية التي طرحت 3 طرازات مختلفة 
بأســـعار تتراوح بني 18 و28 ألف دوالر لكنها 
تظـــل مرتفعة عنـــد مقارنتهـــا بنظيراتها من 

السيارات التقليدية.
وعرضت شركة شيفرولية األميركية سيارة 
بولت بســـرعة 146 كم/ س مبدى سير 520 كلم 
للشـــحنة الواحـــدة وبعـــزم 360 نيوتن/ متر، 
لكنها أشـــارت إلى أن حتديد الســـعر سيكون 
في يناير املقبل مع بداية طرحها في أســـواق 

منطقة اخلليج.
كما عرضت هيونـــداي الكورية اجلنوبية 
طرازين مـــن أيونيك، أولهما كهربائي بالكامل 
بســـرعة قصـــوى 165 كم دون حتديد ســـعره، 
والثانـــي هجني مزود مبحـــرك كهربائي بقوة 

120 حصانا، بجانب آخر تقليدي بســـعر 32.2 
ألف دوالر.

ومثلت ســـيارة هيونداي الفئـــة الوحيدة 
الهجـــني التي جتمـــع بني محركـــني، أحدهما 
كهربائـــي وآخر يعمـــل بالوقود فـــي معرض 

أوتوماك.
ولـــم حتظ الســـيارة الهجينـــة التي تعمل 
باالنتقـــال األوتوماتيكـــي ما بـــني الكهربائي 
والوقود بناء على ســـرعة الســـيارة وعزمها، 
بترحيب من قبل البعض باعتبار أنها تشـــكل 
رجوعـــا إلى الوراء، عـــالوة على حاجتها إلى 
صيانة دورية حملرك الوقود ومحرك الكهرباء، 

مما يجعل صيانتها مكلفة.
واختفـــت تايـــكان ســـيدان أول إصدارات 
بورشـــه، التي أعلنت أنها ستتوقف عن إنتاج 
الســـيارات التي تعمل بوقـــود الديزل نهائيا، 
املـــزود مبحـــرك كهربائـــي عن املعـــرض، لكن 
الشركة األملانية أثارت جدال بطرح طراز جديد 
من فئة 911 الرياضية، والذي يصنف من ضمن 
أســـرع الســـيارات في العالم، بســـعر يتجاوز 

10.2 مليون جنيه مصري (570 ألف دوالر).
وأكـــد محمـــد عبـــاس، صاحـــب معـــرض 
للسيارات، أن املركبات الكهربائية رغم ارتفاع 
أســـعارها، لكنهـــا أقـــل تكلفة على مســـتوى 
التشـــغيل من الســـيارات التقليديـــة من حيث 
الوقود وخدمـــات الصيانة، وحجمها الصغير 
يجعلها مناســـبة للتغلب علـــى الزحام داخل 
العاصمـــة التي تعاني شـــلال مروريا بأوقات 

الذروة.
وأبدى عباس خـــالل حديثه مع لـ“العرب“ 
قلقه مـــن إمكانية تأخر املـــدى الزمني خلطط 
نشـــر احملطات التي تقلل تكلفة الشحن، فحال 
شـــحنها باملنزل لتيار كهربائي يتطلب ذلك ما 
بني 8 و11 ســـاعة مـــا يجعل التكلفـــة مرتفعة 

للغاية بجانب التعطيل الكبير للوقت.
وحاولت شـــركة شـــنايدر إليكتريك، التي 
تعمـــل مبصـــر فـــي إنشـــاء مواقع الشـــحن، 

الترويـــج لثقافة الســـيارات اخلضـــراء خالل 
املعرض بعرض مبجموعة الشواحن التقليدية 
والسريعة، التي تسمح ملستخدمي السيارات 

الكهربائية بشحن 80 باملئة من البطارية.
وانتهت شـــركة ريفولتا إيجيبت املصرية 
املتخصصة في تسويق تكنولوجيا السيارات 
الكهربائيـــة فـــي البالد من تشـــغيل 49 محطة 
شـــحن مـــن بـــني 65 يفتـــرض تشـــغيلها قبل 
نهاية العـــام احلالي ضمن خطة إلنشـــاء 300 
محطة قبل عام 2020، تشـــمل مراكز التســـوق 
واملطاعم والنوادي الرياضية ودور الســـينما 

واجلامعات.
وسمحت القاهرة بفتح استيراد السيارات 
الكهربائية املستعملة بشرط أال يتجاوز عمرها 
ثالث سنوات بخالف سنة اإلنتاج حتى تاريخ 
الشحن أو التملك. وبدأت العديد من الشركات 

احمللية التفاوض بالفعل على االستيراد.
وأعلنت الشـــركة القابضـــة للنقل البحري 
والبري احلكومية مؤخرا بدء إنتاج ســـيارات 
كهربائيـــة بالتعـــاون مع شـــركة دونـــغ فينغ 
الصينية لصناعة الســـيارات، بتصنيع محلي 

يصل إلى 70 باملئة.
ومبوجـــب االتفاق بـــني اجلانبني ســـيتم 
إنتاج حوالي 200 سيارة في العام األول، على 
أن ترتفع الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى 10 آالف 

سيارة كهربائية في السنة اخلامسة.
وتراهن الشركات العاملية، التي دخلت منذ 
فتـــرة في مرحلـــة جديدة مـــن التصنيع، الذي 
ينســـجم مع البيئة على رفع أسعار الوقود في 
تعزيز ثقافة شراء السيارات الكهربائية مبصر 
مع حتســـن شـــبكات الطرق وتوفيـــر محطات 

الشحن.
ولكن املشـــكلة الرئيســـية تبقى في ارتفاع 
أســـعار الســـيارات الكهربائية عـــن نظيرتها 
التقليديـــة، عـــالوة على صغـــر حجمها، الذي 
قد يواجه مشـــكالت مع ارتفاع متوسط أعداد 

العائلة الواحدة ملا فوق األربعة.
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شـــركة رينو الفرنســـية كشـــفت خالل معرض باريـــس عن رؤيتها املســـتقبلية للموديـــالت القادمة من خالل عـــرض االختبارية أي.زد 
أولتيميو، التي تأتي دون مقود مع الكثير من الفخامة والترف بفضل أنظمة املساعدة الذكية وتصميمها األنيق.

السيارات الكهربائية تجذب المصريين في معرض أوتوماك
 [ كبار المصنعين يستغلون خطط القاهرة البيئية القتحام السوق بالمركبات الخضراء

شهدت الســــــيارات اخلضراء في معرض 
ــــــم  ــــــذي أقي ــــــال ٢٠١٨، ال أوتومــــــاك فورمي
مؤخــــــرا في القاهــــــرة حضــــــورا الفتا مع 
سعي الشركات العاملية الستغالل اخلطط 
ــــــة املصرية لنشــــــر ثقافة شــــــراء  احلكومي
واستخدام املركبات الصديقة للبيئة خالل 
األعوام الثالثة املقبلة، في محاولة ملواجهة 

التلوث وتقليل استخدام الوقود.

} برليــن - يلجأ الكثيـــرون إلى تقنيات الدفع 
البديـــل، والتـــي منهـــا نظـــام الدفـــع بالغاز 
البترولي المسال والغاز الطبيعي المضغوط، 

في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
ويعتبـــر هذا النوع مـــن المركبات صديقا 
للبيئة، ألن العادم الناتـــج عن المحرك نظيف 
قياســـا بســـيارات الوقـــود، حيـــث ال يحتوي 

العادم على عنصر الرصاص أو الكبريت.
وتتمتـــع هذه األنواع مـــن الوقود بتوافق 
بيئـــي، وعلى الرغم من هذا كله فإن مســـتقبل 
هـــذا النوع من الوقود البديـــل تنتظره العديد 

من التحديات والمنافسة.
وأوضح يورج أدولف من شـــركة شـــيل أن 
ارتفاع أســـعار النفط الخام يدفع المســـتهلك 
بشـــكل أقوى إلى التحول نحـــو أنواع الوقود 
البديل، وخاصة الغاز المســـال. واالســـتفادة 
بمزايـــا الدفع بنظام الغاز البترولي المســـال 
ليست شـــرطا لشراء سيارة جديدة، لكن يمكن 

أيضا تحويل السيارات بشكل الحق.
ويعتقد أندرياس شتوكه، المدير التنفيذي 
للجمعيـــة األلمانية للغاز البترولي المســـال، 
أن التحول إلى ما يســـمى بحل ثنائي التكافؤ 
مـــع البنزين والغـــاز الطبيعي يمكـــن أن يتم 
أيضا للســـيارات القديمة، وهـــو ما له فوائده 

مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة، غيـــر أن كثافـــة 
الطاقة لخليـــط البروبان والبيوتان، التي يتم 
الحصـــول عليها عن طريـــق معالجة البترول 

الخام، تكون أقل.
ويمكن لســـيارات الغاز البترولي المسال 
االعتمـــاد علـــى شـــبكة عريضة مـــن محطات 

الوقود، كما أن عمليـــة التزود بالغاز 
الطبيعي سهلة كما 

هـــو الحـــال مع 
وقود البنزين، 

صـــة  خا و
عند تجهيز 
العديد من 
ت  هـــا فو
المضخات 

مسبقا بمحول 
ليتدفق الغاز عبر 
الخراطيم بضغط 

يصل إلى 8 بار.
فايزهايت،  بيتر  ويرى 

مـــن قســـم تكنولوجيا االتصاالت لدى شـــركة 
الغـــاز  مســـألة  أن  األلمانيـــة،  فولكســـفاغن 
الطبيعـــي معقدة جدا بالنســـبة للكثيرين من 
حيث معادلـــة البنزين، ومع توافر كثافة طاقة 

أفضل عنـــد اســـتعمال الوقود الســـائل، يعد 
الغـــاز الطبيعي هو أرخص وقـــود في الوقت 

الحاضر.
ويقـــول إن هذا ليس هو الســـبب الوحيد، 
الذي دعـــا فولكســـفاغن العـــام الماضي إلى 

اعتمـــاد هـــذه التقنية فـــي العديد من 
ســـياراتها، موضحـــا أن الشـــركة كانت تقدم 
في الســـابق الغاز البترولي المســـال والغاز 

الطبيعي المضغوط معا، وهي اآلن تركز على 
الغاز الطبيعي المضغوط.

وألن الغـــاز المســـال في الســـابق كان ال 
يتوفر إال كوقود أحفوري، فإن الغاز الطبيعي 
المضغوط على العكس من هذا يكاد أن يكون 
محايدا لثاني أكســـيد الكربون، ومع هذا فإن 
الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون ليس 

متوفرا في كل األماكن.
وباإلضافة إلى التوافق 
البيئـــي 

العالـــي لســـيارات الغـــاز الطبيعـــي، تلعـــب 
تكاليف الوقود دورا رئيســـيا أيضا. وال تكاد 
توجد حلول للتحول الالحق لســـيارات الغاز 
الطبيعـــي الرتفاع تكاليف التحويل، باإلضافة 

إلى عدم جدواها من الناحية االقتصادية.
ولذلـــك تقدم فولكســـفاغن ســـيارات الغاز 
الطبيعـــي فقط مـــن مصانعها، ومـــع هذا فإن 
الشـــركة ناجحـــة جـــدا مـــع موديـــالت الغاز 
المضغـــوط، فـــي ظـــل ارتفـــاع الطلـــب على 
موديـــالت مثـــل بولـــو تي.جـــي.آي وغولـــف 

تي.جي.آي.
ورغم كل هذه المزايا فإن المســـتقبل بات 
يحمل العديد من التحديات للدفع بالغاز، 
ففي بعض األحيـــان تكون ألنظمة دفع 
بديل أخرى األولوية على نظام الدفع 
بالغـــاز الطبيعـــي والغاز المســـال، 
حيث ينظر لتقنيـــات الغاز البترولي 
المســـال والغاز الطبيعي المضغوط 

على أنهما ”جسور تقنية“.
وأوضـــح يـــورج أدولـــف قائـــال 
”نحـــن نعـــزز جهودنـــا نحـــو الدفـــع 
الكهربائي،  والدفـــع  الهيدروجين  بوقود 
ومع ذلك فإن هـــذه التقنيات ال تزال باهظة 

الثمن“.

مطبات صعبة تعترض سيارات الغاز في طريق توسع انتشارها
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طرازات مميزة من نوع خاص

متفرقات

} ليـــس من الضـــروري أن تكون الســـيارة 
جديـــدة الســـتخدام التقنيـــات الحديثة مثل 
أبل كار بالي وأندرويـــد أوتو وميرورلينك، 
فهذه األنظمة التي تهدف إلى نقل محتويات 
الهاتـــف والتطبيقات إلى شاشـــة الســـيارة 
وبالنســـبة  الحقـــا.  بهـــا  التجهيـــز  يمكـــن 
للســـيارات الحديثة يمكن إلحـــاق الوظيفة 

بنظام الملتيميديا الحالي في السيارة.
ويمكـــن للســـيارات القديمـــة أن تتمتع 
بمزايا هذه األنظمة شريطة وجود علبة راديو 
قياسية، وغالبا يكون وجود فتحة دي.آي.أن 
مزدوجـــة في حامل أجهـــزة القياس والبيان 
أمرا ضروريا، وتتوفر أنظمة قياسية ألنواع 
معينة من الســـيارات من شركات كينوود أو 

بيونير أو سوني أو ألبينا أو زينيك.
وإلـــى حد ما تتشـــابه هـــذه األجهزة مع 
تصميـــم األجهزة األصليـــة، وغالبا ما تكون 
هذه أنظمة صوت ومالحة وأجهزة استقبال 
راديو وتليفزيون من جهة، ويمكنها من جهة 
أخرى التحكـــم في مكيف الهـــواء أو تدفئة 

المقاعد.

} يلزم خبراء الســـيارات السائقين بالتقيد 
بفحـــص ضغط هواء عجالت الســـيارة في 
الحالة الباردة نظـــرا ألن القيم الصحيحة، 
التـــي تنـــص عليهـــا الشـــركات المنتجة، 
والموجودة خلف غطاء خزان الوقود أو في 

دليل التشغيل تكون في تلك الحالة.
وبشكل عام ال تمثل زيادة ضغط الهواء 
بمقـــدار 2.0 إلى 3.0 بـــار أي ضرر ألن القيم 
التي تضعها الشـــركة تمثـــل في العادة قيم 

ضغط هواء مريحة.
ويحـــذر الخبـــراء مـــن ضغـــط الهواء 
المنخفض حيث يؤثر انخفاضه بمقدار 2.0 
بار في زيادة استهالك الوقود بنسبة تصل 
إلى 5 بالمئـــة تقريبا. ويهدد نقص الضغط 
بمقدار 5.0 بار ليس فقط بزيادة اســـتهالك 
الوقود بمقـــدار لتر/100 كلـــم، ولكن أيضا 

سالمة الركاب على السرعات العالية.
ويؤدي االرتفاع الشديد في الضغط إلى 
ســـوء خصائص القيـــادة، وأيضا إلى تآكل 

اإلطارات بشكل غير منتظم.

خطوات تجعل السيارة
القديمة مركبة ذكية

فحص ضغط العجالت
في الحالة الباردة

عالمة تجارية قدمت 
نحو 50 طرازا جديدا 
معظمها موديالت 

كهربائية
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ي ي
ن أقل.

لســـيارات الغاز البترولي المسال 
علـــى شـــبكة عريضة مـــن محطات 

بالغاز  أن عمليـــة التزود
سهلة كما 

ل مع 
ين،

حول 
ز عبر 
ضغط 

 بار.
فايزهايت،  يتر 

تكنولوجيا االتصاالت لدى شـــركة 
الغـــاز  مســـألة  أن  األلمانيـــة،  غن 
معقدة جدا بالنســـبة للكثيرين من 
ـــة البنزين، ومع توافر كثافة طاقة 

ويقـــول إن هذا ليس هو الســـبب الوحيد،
الذي دعـــا فولكســـفاغن العـــام الماضي إلى

اعتمـــاد هـــذه التقنية فـــي العديد من 
ســـياراتها، موضحـــا أن الشـــركة كانت تقدم
في الســـابق الغاز البترولي المســـال والغاز

ي
يتوفر إال كوقود أحفوري، فإن الغاز الطبيعي
المضغوط على العكس من هذا يكاد أن يكون
محايدا لثاني أكســـيد الكربون، ومع هذا فإن
أكسيد الكربون ليس الوقود المحايد لثاني

متوفرا في كل األماكن.
وباإلضافة إلى التوافق
البيئـــي

الطبيعـــي الرتفاع تك
إلى عدم جدواها من
ولذلـــك تقدم فول
فقط مـــن الطبيعـــي
الشـــركة ناجحـــة ج
المضغـــوط، فـــي ظ
موديـــالت مثـــل بول

تي.جي.آي.
ورغم كل هذه الم
يحمل العديد من
ففي بعض األ
بديل أخرى
بالغـــاز الط
حيث ينظر
المســـال و
أنهما على
وأوضـــ
”نحـــن نعـــز
الهيدرو بوقود 
ومع ذلك فإن هـــذ

الثمن“.



} كراتشــي - كان كثيـــرون يعتبرون أن اآللة 
اإلعالميـــة الباكســـتانية أصبحت من أنشـــط 
اآلالت اإلعالمية في المنطقة بعد انتهاء الحكم 
العسكري في 2008، غير أن الكثير من العاملين 
بالصحافة في الصحف والقنوات التلفزيونية 
يقولـــون إن الفوضى أصبحت تســـود القطاع 

اآلن بسبب الترهيب وضغوط الجيش.
وقال الصحافيـــون إن حملة تضييق على 
اإلعالم بدأت أثناء اإلعـــداد النتخابات يوليو 
الماضي التي فـــاز فيها رئيس الوزراء عمران 
خان تحولت إلى رقابة ذاتية واســـعة النطاق 
من جانب الصحافيين خوفـــا من ردود الفعل 

إذا انتقدوا خان أو الجيش أو القضاء.
ويقـــول عـــدد مـــن المعلقين السياســـيين 
وساســـة المعارضـــة إن خـــان يحظـــى بدعم 
المؤسسة وهو مصطلح يستخدم في باكستان 
لإلشـــارة إلى كبار قـــادة الجيش والمخابرات 
وبعض كبـــار الموظفيـــن المدنيين والقضاة. 
أما منافسه الرئيســـي رئيس الوزراء السابق 

نواز شريف فكان على خالف مع الجيش.
وممـــا يزيـــد من الخـــوف الســـائد قضية 
خيانة مرفوعة علـــى الكاتب الصحافي البارز 
ســـيريل ألميدا في أعقاب مقابلـــة أجراها مع 
شريف ووردت فيها إشارة إلى دور متشددين 
باكســـتانيين في هجوم إرهابي على مومباي 

في العام 2008.
وقـــال مرتضى ســـوالنجي رئيـــس مكتب 
التلفزيونيـــة  كابيتـــال  بقنـــاة  أبـــاد  إســـالم 
المســـتقلة لرويترز ”ثمة ثقافة سكوت. الناس 
ترفـــض أن تتحدث عمـــن وراء ذلك“. وأضاف 

”الرقابة الذاتية بلغت ذرى جديدة“.
ونفـــت إدارة العالقـــات العامـــة بالجيش 
الباكســـتاني وجود ترهيب لوســـائل اإلعالم 
وقالت إنها ال تضغط على الصحافيين للتأثير 

في تغطيتهم لألحداث.
وقالـــت اإلدارة فـــي رد علـــى مـــا يصفـــه 
الصحافيـــون بأنـــه ترهيـــب ومضايقـــات من 
جانب قـــوات األمن ”إعالمنا مســـتقل. وليس 
إلدارة العالقات العامة أي دور في التحكم في 

ما تعبر عنه وسائل اإلعالم“.
ولم يرد مكتـــب خان على طلـــب للتعليق، 
لكنه هزأ خالل حملـــة الدعاية االنتخابية بما 

تردد من تقارير عن ترهيب الصحافة.
وقـــال وزيـــر اإلعـــالم الباكســـتاني فواد 
تشـــودري لرويتـــرز إن مكتبـــه لـــم يتلـــق أي 

شكاوى من أي من المنافذ اإلعالمية. وأضاف 
”أعتقـــد أنه مـــن الممكن تشـــبيه حرية اإلعالم 
الباكستاني بأي إعالم في دول العالم األول“.

وجاء في تقرير نشـــرته الشـــهر الماضي 
لجنة حمايـــة الصحافيين ومقرهـــا الواليات 
المتحدة، أن الجيش الباكســـتاني يســـتخدم 
التخويـــف والترهيـــب لخنق وســـائل اإلعالم 

وتقويض حرية الصحافة.
وقالـــت اللجنـــة فـــي التقرير الـــذي صدر 
عقب مقابالت مع صحافيين ورؤســـاء تحرير 
ومؤسسات إعالمية في خمس مدن باكستانية 
فـــي فبراير الماضي ”فرض الجيش بكل هدوء 
وبفاعلية قيودا علـــى التغطية الصحافية من 
منع الوصول إلى مناطق بعينها إلى تشـــجيع 
الرقابـــة الذاتية مـــن خالل وســـائل الترهيب 
المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك ما تردد 
عن التحريض على العنف ضد الصحافيين“.

وقـــال طلعـــت حســـين الصحافـــي بقناة 
جيو التلفزيونيـــة أبرز القنوات اإلخبارية في 
باكستان ”تدور مناقشـــات داخل المؤسسات 
عمـــا قد يدفـــع بالمؤسســـة إلـــى الوقوع في 
مشـــكلة وهذه النقاشات في األساس تؤثر في 

قراراتك التحريرية“.
وأضاف ”يمكـــن أن تتراوح المشـــكلة من 
إغـــالق القناة إلى إصابة المؤسســـة بالضرر 

من خالل إبطاء وتيرة تدفق اإلعالنات“.
وتقوم قضية اتهام الكاتب ألميدا بالخيانة 
علـــى مقابلة أجراهـــا في مايـــو الماضي مع 
شريف أشـــار فيها رئيس الوزراء السابق من 
طرف خفي إلى أن باكستان سمحت لمتشددين 
يعملـــون على أراضيها بتنفيـــذ هجمات 2008 
في مدينة مومباي الهندية ما أســـفر عن مقتل 
166 شـــخصا. وتنفي باكستان أي دور للدولة 

في الهجمات.
ومّثل شريف وألميدا االثنين الماضي أمام 
المحكمة التي ســـتبت في أمـــر توجيه االتهام 
لهما رسميا. وتأجلت القضية إلى 22 أكتوبر.

} لنــدن - تؤكـــد تفاصيل عقد الشـــراكة بين 
وكالـــة بلومبيرغ وشـــركة إعالمية ســـعودية 
على جـــودة المحتوى المقدم في فرع شـــبكة 
بلومبيرغ اإلخباريـــة العربية، وحفاظها على 
كافة المعايير المهنية والصحافية التي تلتزم 
بها الخدمة العالميـــة وتحرص على تقديمها 
لجمهورها، وأعطت الحق للشـــركة األميركية 
فـــي إنهاء التعاقـــد إذا ما تم اإلخـــالل ببنود 

التعاقد.
ووفـــق مـــا ذكـــر تقريـــر لمارك ســـويني 
وهـــاغ مايلز فـــي صحيفة الغارديـــان، وقعت 
”بلومبيـــرغ“ اتفاقية ترخيـــص ومحتوى مع 
المجموعة الســـعودية لألبحاث والتســـويق، 
وهي مجموعة إعالمية رائدة برئاســـة األمير 
بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، 
إلطالق خدمة بلومبيرغ العربية في ســـبتمبر 
من العام الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 90 

مليون دوالر (69 مليون جنيه إسترليني).

والراديـــو  التلفزيـــون  خدمـــة  وتهـــدف 
والخدمـــات الرقمية، التي أعيدت تســـميتها 
إلى ”بلومبيرغ الشـــرق“، والتي تم نقل مقرها 
إلى دبي الشـــهر الماضي، إلـــى التنافس ضد 
الوكاالت بمـــا في ذلك وكالـــة رويترز ووكالة 
فرانس برس وقنوات مثل ”ســـي إن بي ســـي 

أرابيا“.
وتدفـــع المجموعـــة الســـعودية لألبحاث 
والتسويق، المدرجة بشكل علني في البورصة 
الســـعودية في الرياض، لخدمـــة ”بلومبيرغ“ 
اإلخباريـــة 9 مالييـــن دوالر ســـنويا مقابـــل 
حقوق اســـتخدام العالمة التجارية ومحتوى 
”بلومبيرغ“ عبر التلفزيون والراديو واألخبار 

الرقمية لمدة 10 سنوات.

وتبيـــن التفاصيـــل الـــواردة فـــي التعاقد 
المكـــون من 38 صفحة، أنه قد تم إدراج بعض 
الضوابـــط الصارمة على اســـتخدام محتوى 
”بلومبيرغ“  للتأكد من عدم إســـاءة اســـتخدام 

عالمتها التجارية. 
وهذا من شـــأنه أن يعطي الشـــبكة القدرة 
على إنهاء التعاقد إذا كان قد حدث ما يســـمى 
بـ“انحراف المحتوى“. ويعني هذا المصطلح 
المحتوى ”الذي يسيء إلى أي أقلية عرقية أو 
أو أن يكـــون ”محرجا أو يحط من قدر  دينية“ 
بلومبيرغ أو يورط بلومبيرغ في أعمال سيئة 

السمعة“.
كمـــا تم االتفـــاق على أن تقـــوم بلومبيرغ 
باختيار كبار الموظفين في المشروع، بمن في 
ذلـــك رئيس التحرير لكل منصة، وتولت نقلهم 
جوا إلـــى لنـــدن أو نيويـــورك أو هونغ كونغ 

للتدريب.
وباإلضافـــة إلى ذلـــك، ســـتقوم بلومبيرغ 
بإنشـــاء جميع حســـابات وســـائل التواصل 
االجتماعـــي للمشـــروع، مـــع إمكانيـــة تقديم 
أوراق اعتماد تســـجيل الدخول لشركة النشر 
الســـعودية، والتأكـــد تعاقديا مـــن أن ”جميع 
معامـــالت الحســـاب والمتصفحيـــن يجب أن 

تكون ملكا لبلومبيرغ“.
وفي يوليو، وقعت المجموعة الســـعودية 
لألبحـــاث والتســـويق صفقـــة مع مؤسســـة 
”إندبندنـــت“ اإلخباريـــة لإلعـــالن عـــن إطالق 
أربعـــة مواقـــع باللغـــة العربيـــة واألورديـــة 

والتركية والفارسية بحلول نهاية هذا العام.
ولـــم يكن لدى بلومبيـــرغ حضور كبير في 

سوق األخبار العربية. 
وكانت الشـــركة قد تعاونت في السابق مع 
الملياردير الســـعودي األمير الوليد بن طالل، 
في مرحلة من المراحل، والذي يعد واحدا من 
أكبر مالكي األســـهم في شـــركة ”توينتي وان 
والحليف الرئيسي لروبرت  سينشري فوكس“ 

ميردوخ.
وكان مـــن المفتـــرض أن تقـــدم بلومبيرغ 
خدمـــة إخبارية يومية مدتها خمس ســـاعات 
لقناة العرب، وهي قناة إخبارية عربية يملكها 

األمير، لكن القناة أوقفت البث في عام 2015.
وتترقب أوساط إعالمية عربية نتائج هذه 
الشـــراكة، ال ســـيما مع وقوف تجـــارب عديدة 

ســـابقة عند حدود ”المغامرة“ اإلعالمية، دون 
أن تقدم تجربة تثري الحراك اإلعالمي العربي.

وغالبـــا ما يكون ســـقف الطمـــوح العربي 
تقديم محتوى يقترب إلى مســـتوى المحتوى 
الصحافـــي الغربـــي، لكن في أغلـــب األحيان 
تتحول المنصات العربية التي تحمل أســـماء 
عالمية إلى ”مواقع ترجمة“، إذ تعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى التقاريـــر األصليـــة الصادرة 
عن تلـــك المؤسســـة لترجمتها إلـــى العربية 
ونشـــرها دون إضافات أو تعديالت أو إجراء 
تحويل في الزاوية يناســـب الواقع في منطقة 
الشرق األوســـط، ويزيل النظرة االستشراقية 
التي كثيـــرا ما تتضمنهـــا التغطيات الغربية 

لألحداث في المنطقة.
كما تتســـبب األجندات الصحافية للشريك 
العربـــي، أو الجهـــة المتصـــل بهـــا، في عدم 
”إقالع“ التجربة الصحافية الجديدة، وتحولها 

إلى منصة لتقديم صحافة مختلفة. 
وتعمـــل هـــذه األجنـــدات، السياســـية أو 
الشخصية، كحاجز بين الصحافيين العاملين 
في المؤسســـة الوليدة، وبيـــن خبرات غربية 
متراكمة كان من المفترض تمريرها إليهم عبر 
االحتكاك والتعامل المباشـــر مع الصحافيين 

الغربيين والتعلم من تجاربهم.
وعلى ســـبيل المثـــال تلقت قناة ”ســـكاي 
انتقادات بســـبب عدم االستفادة  نيوز عربية“ 
من خبرات مؤسســـة سكاي العالمية، إذ كانت 
تعمل كجزيرة منعزلـــة عنها تماما قبل إجراء 
تعديالت في إدارتها مما انعكس بشـــكل الفت 
على أدائها مؤخرا، على عكس الخدمة العربية 
في هيئـــة اإلذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، 
التي تراجعـــت كثيرا في الســـنوات األخيرة، 
لكنهـــا حافظت على قدر من االرتباط مع خدمة 

”بي.بي.سي“ اإلنكليزية. 
وعلـــى العكس مـــن ذلـــك، قدمـــت تجربة 
”دي دبليـــو“ العربيـــة، وهـــي خدمـــة متفرعة 
األلمانية، تجربـــة فقيرة، إذ  من ”دي دبليـــو“ 
لم تشـــكل حضورا قويا، رغـــم اعتمادها على 
اســـتراتيجية قوية الستغالل مواقع التواصل 
االجتماعـــي. ويعـــود ذلك أساســـا إلى هيمنة 
أيديولوجيـــة علـــى إدارة القنـــاة والكثير من 
مســـؤوليها الداعمين لمعســـكر إيران وحزب 

الله في لبنان.
وتحاول صحيفة ”اإلندبندنت“ اآلن، تقديم 
تجربة مختلفة عبر تجنب أخطاء الشـــراكات 
العربيـــة – الغربيـــة القديمة، بعدمـــا تعاقدت 
أيضـــا مع ”المجموعـــة الســـعودية لألبحاث 

والتسويق“.

عقد الشراكة يتضمن أن تختار 
املوظفني  كبـــار  {بلومبيـــرغ} 

لكل منصة في املشروع

�

ميديا

[ بلومبيرغ تهدف إلى منافسة الوكاالت العالمية في المنطقة العربية

قواعد صارمة تلزم {بلومبيرغ الشرق} 
بمعايير الخدمة العالمية

مت إدراج ضوابط صارمة في عقد الشــــــراكة بني وكالة ”بلومبيرغ“ واملجموعة الســــــعودية 
ــــــر التلفزيون والراديو  لألبحاث والتســــــويق، تؤكد على اســــــتخدام محتوى ”بلومبيرغ“ عب
ــــــة املهنية دون أي  ــــــار الرقمية ملدة 10 ســــــنوات، وفــــــق القواعد واملعايير الصحافي واألخب

انحراف في احملتوى األصلي للخدمة العاملية.

حملة تضييق علـــى اإلعالم تحولت 
إلـــى رقابة ذاتية واســـعة من جانب 
الصحافيـــني خوفا مـــن ردود الفعل 

إذا انتقدوا الجيش

◄

ذكرت اإلذاعة الوطنية البلغارية أن الســـلطات أوقفت مشـــتبها في جريمة قتل واغتصاب المراســـلة التلفزيونية البلغارية 
فيكتوريـــا مارينوفا، وأفاد تقرير اإلذاعـــة أنه وفقا لمعلومات أولية من وزارة الداخلية، فإن المشـــتبه {مواطن روماني يحمل 

جواز سفر من مولدوفا}، ولم تتح معلومات أخرى.

قواعد صحافية ثابتة في الشبكة األصلية وفرعها العربي
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} الجزائر - أعلـــن تلفزيون ”النهار“ الخاص 
في الجزائر أنه تم توقيف أحد رؤساء التحرير 
من قبل ”ضباط اســـتخبارات“ أمام مقر القناة 
كما ظهر في الصور التي بثتها القناة، قبل أن 

يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي توقيـــف الصحافي 
إســـماعيل جربـــال بســـبب مقـــال انتقـــد فيه 
عثمان طرطاق مديـــر المصالح األمنية (جهاز 
االســـتخبارات التابـــع لرئاســـة الجمهورية) 
نشره في موقع ”ألج 24“ التابع لمجمع النهار 
الـــذي يضـــم أيضا صحيفـــة يوميـــة وموقع 

”النهار أون الين“.
وبـــث تلفزيـــون النهـــار صـــورا لكاميـــرا 
المراقبـــة الخاصـــة بالقناة تظهر أشـــخاصا 
”يوقفـــون رجـــال ويقتادونه نحو ســـيارة قبل 

االنطالق بسرعة فائقة“.
وظهر في الصور شرطيان بالزي الرسمي 
من الحراسة الموجودة في مكان غير بعيد عن 
مقر التلفزيـــون الخاص، حـــاوال التدخل لكن 

أحد الضباط حدثهما فتراجعا.
وفي شريط األخبار العاجلة قال التلفزيون 
”المخابرات هـــددت االثنين باعتقاله بســـبب 

مقـــال أزعج مديـــر المخابـــرات، الـــذي طلب 
حذفـــه“. كمـــا جاء فـــي الشـــريط “الصحافي 
إســـماعيل جربـــال من أبرز صحافيـــي النهار 
ويشـــغل منصب رئيس التحريـــر. جربال كان 
يمجد ويثني على إنجازات رئيس الجمهورية 

في كل مقاالته الصحافية“.
وبعد حوالي ساعتين نشر أنيس رحماني 
مدير القنـــاة في تغريدة علـــى تويتر ”اعتقال 
الزميـــل إســـماعيل جربال من طـــرف مصالح 
المخابـــرات انتهـــى. القانون يأخـــذ مجراه. 
أشـــكر الســـلطات العليـــا التي رفعـــت الظلم 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة“.  واتخـــذت 
وتابع ”أنا حزين لمـــا يحدث منذ الثالثاء من 
تهديد ووعيد، لم أكن أرغب في رؤية مثل هذه 

األشياء الفظيعة في الجزائر“.
وبحســـب منظمة ”مراســـلون بال حدود“، 
فـــإن ”حرية اإلعالم مهددة“ فـــي الجزائر التي 
تحتـــل المركز الــــ136 بين 180 دولـــة في هذا 
المجـــال. وكانـــت محكمـــة في بجاية شـــرق 
الجزائـــر، حكمت على مدون بالســـجن عشـــر 
ســـنوات بتهمة ”التخابر مع قوة أجنبية“ بعد 

نشر حوار مع دبلوماسي إسرائيلي.

مقال خارج التيار يتسبب في توقيف 
رئيس تحرير بقناة جزائرية

الخنق والترهيب يورثان الصحافيني 
الباكستانيني رقابة ذاتية

الخروج عن النص ممنوع



} واشــنطن - أعلنت شـــركة غوغـــل، االثنني، 
أنها ســـتغلق شـــبكتها للتواصل االجتماعي 

.Google+ غوغل بلس
وقالـــت مدونة غوغل إن الشـــركة كانت قد 
 Project أطلقـــت هذا العام مشـــروع ســـتروب
Strobe وهو عبارة عـــن مراجعة لنظم التأمني 
واحلماية ومدى وصول املطورين إلى بيانات 

املستخدمني.
وتوصلت عبر هـــذه املراجعة إلى ”وجود 
حتديات كبيرة في إنشـــاء وإبقاء منتج غوغل 

بلس ناجحا يلبي توقعات املستهلكني“.
وقالت إنه رغم اجلهود التي بذلتها لتطوير 
غوغل بلس، إال أن التفاعل على املنصة لم يكن 
باملستوى املطلوب، مشيرة إلى أن 90 في املئة 

من استخدامها ال يتعدى خمس ثوان.
وقالت غوغل إنها كشـــفت عن وجود ثغرة 
أمنية وقامت بإصالحها فـــي مارس املاضي، 
وقـــد تأثـــر بهـــذا اخللـــل حوالـــي 500 ألـــف 

مستخدم.
البرمجـــي للتطبيقات  هـــذا اخللل  وأتاح 
على الشـــبكة الوصـــول إلى بيانـــات امللفات 
الشخصية للمســـتخدمني وملفات أصدقائهم 

غير املصنفة ”عامة“.

املشـــار  البيانـــات  إن  غوغـــل  وقالـــت 
إليها شـــخصية مثل االســـم وعنـــوان البريد 
اإللكتروني واملهنة واجلنس والعمر، وليست 
أرقـــام الهواتـــف أو أي معلومـــات قـــد يكون 
املستخدم قد قام مبشـــاركتها مثل املنشورات 

على غوغل بلس أو غيرها من اخلدمات.
وأضافت ”لم نعثر على أدلة تشـــير إلى أن 
أي مطور كان على دراية بهذا اخللل، أو أساء 
اســـتخدام واجهة تطبيق البرنامج، ولم نعثر 
علـــى أدلة على إســـاءة اســـتخدام أي بيانات 

شخصية“.
وجاء هذا اإلعالن بعد أن كشـــفت صحيفة 
وول ســـتريت جورنـــال األميركيـــة  نقـــال عن 
مصادر لم تســـمها ووثائق داخلية عن حدوث 
خلـــل برمجي أعطى ملطورين خارجيني القدرة 
على الوصول إلى بيانات حسابات في الفترة 

بني عامي 2015 و2018.
وأوضحـــت أن غوغل لم تكشـــف عن هذه 
املســـألة خشـــية حدوث تدقيق فـــي األمر من 

اجلهات التنظيمية.
وإثر إعالن االختراق، هبطت أسهم ألفابت 
املالكـــة لغوغـــل 2.6 باملئة إلـــى 1138.53 دوالر 

للسهم.
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@alarabonline
بات موقع فيسبوك، يجبر المستخدمين اآلن على االنتظار ضعف الفترة المعمول بها عادة لحذف حساباتهم بشكل نهائي. 
فعندما يحاول المســـتخدمون عادة حذف حســـاباتهم الموجودة على فيســـبوك، يمنحهم األخير {فترة سماح} قبل حذفها 

فعال. وكانت فترة السماح هذه ١٤ يوما في الماضي وباتت ٣٠ يوما.

} بغداد - أثـــار مقتل الفتى والعب كرة القدم 
حمودي املطيري (15 عاما) نقاشـــا واسعا في 

العراق.
وظهـــر املطيـــري ليـــل األحـــد االثنني في 
مقطـــع فيديـــو فظيع وهـــو مضـــرج بالدماء، 
يســـأل قاتله ”ما الذي يخرج من بطني؟ خذني 
ليجيبـــه القاتل بســـخرية  إلـــى املستشـــفى“ 
”مصارينـــك (أمعـــاؤك)“. لتكون آخـــر كلمات 

الطفل ”أريد أمي“.
#حّمودي_املطيـــري  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
االثنـــني الشـــبكات االجتماعيـــة فـــي العراق 

والعالم العربي.
وقال مســـتخدمو الشبكات االجتماعية إنه 
مت قتله ألجل شـــكله ”األنثوي“، وبعضهم قال 

ألجل ميوله اجلنسي.
وليس حمودي األول الذي قتل ألجل جماله 
وأناقتـــه، إذ دفع الشـــاب كرار نوشـــي العام 
املاضي حياته ثمنا لتخلف امليليشيات القاتلة 

باسم الدين. 
وكتبت معلقة على إنستغرام:

وتتالـــت عمليـــات القتل في العـــراق أثناء 
الفتـــرة األخيـــرة، خصوصا لنســـاء ناجحات 
يكســـرن ”العادات والتقاليد“، آخرهن عارضة 
األزياء تارة فارس، والناشطة في مجال حقوق 
املـــرأة ســـعاد العلـــي، ومديرتا أبـــرز مركزي 
جتميـــل في بغداد اللتان لقيتا حتفيهما بفارق 
أسبوع، األولى هي امللقبة بـ“باربي“ نسبة إلى 
اســـم مركزها، رفيف الياســـري، والثانية هي 
التجميلي، رشا احلسن. صاحبة مركز ”فيوال“ 

وتفاعل العراقيون مـــع اخلبر وعّبروا عن 
استنكارهم الشديد النتهاك حقوق اإلنسان في 
العراق، ولغياب أجهزة الدولة والقانون التي 
من املفتـــرض أن حتمي املواطنني، مؤكدين أن 

”داعش أصبح أسلوب حياة“.
ونشـــر املتابـــع رامـــي قاضي الـــرب على 
حســـابه في فيسبوك، صور املطيري واستنكر 
جرمية قتله، واتهم املتطرفني بها، ملجّرد أنهم 

”شّكوا“ مبثليته. وكتب:

ولم يختلف األمر عبر تويتر فكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وقال معلق:

واعتبرت معلقة:

وكتب متفاعل:

وجزم مغرد:

وأكد آخر:

باملقابل اعتبر معلق:
”شـــبكات وأكدت مغردة: أن  اعتبـــروا  مغـــردون  وكان 

التواصـــل االجتماعي بالعراق بـــال رقابة وال 
فهم وال أخالق، وهي ســـبب من أســـباب إراقه 

الدماء“.
وكان الفتـــا تشـــفي البعض فـــي حمودي 
فاعتبر أحـــد املتدخلني ”أنه ال مكان للمخنثني 

واملخنثات في العراق“. 

وتساءلت معلقة:

صدمــــــة جديدة في العراق بعد اغتيال طفل يدعى حّمودي املطيري لالشــــــتباه في مثليته، 
خاصة أن القاتل نشــــــر مقطع فيديو جلرميته على فيسبوك. وانتشر هاشتاغ يحمل اسم 

الطفل في العالم العربي.

@crazymaha224 
ــــــري العراق أصبح مكب  #حّمودي_املطي
اإلرهابيني، لم يســــــلم عندكم ال النساء وال 

األطفال.

#

@Mo7med_FCB 
فــــــي العراق يوجــــــد أكثر مــــــن رب واحد 
يحاسب اآلخرين. #حمودي_املطيري

ف

@7_m7_ 
ــــــل األمن قليال يظهر الداعشــــــي  إذا اخت
املختبئ داخل الذكــــــور ويتحول لدواعش 
يقتلون النســــــاء واألطفال وكل من يخالف 

معتقداتهم.

إ

@eldelli_ 
##حّمودي_املطيري داعش هو حقيقتكم. 

@sara_kh28 
ــــــري داعش ليس صناعة  #حّمودي_املطي
غربية بل عربية… يقتلون ويسفكون الدماء 
ــــــون كل مــــــن يخالفهم  باســــــم الدين يقتل
وال يتفقــــــون معهم رحمــــــك الله أيها الفتى 

الطاهر.

#

@Ana_Tawfik_b2a 
ــــــري جنوت مــــــن الدنيا   #حمودي_املطي
بأعجوبة.. فلتذهب روحك ملكان أعظم من 

هذا.

@sara_y_yousif
هذه الوحشية بالعراق مرعبة فعال! أهكذا 
تدافعــــــون عن أديانكم؟ أهكــــــذا تثبتون أن 
أديانكــــــم أديان محبة؟ ما هذه الدعشــــــنة 

والتعطش للقتل؟ #حمودي_املطيري.

ه

19

هنا العراق: #حمودي_المطيري ضحية جديدة للقتل المجاني
[ داعش أصبح أسلوب حياة: توثيق اغتيال طفل ونشر المقطع على الشبكات االجتماعية

@Leo9932
لوين (أين) يريدون يوصلون بينا؟

ــــــا جرمية قتل بســــــبب  ــــــه ملينا يومي والل
وحوش بأجســــــاد بشــــــرية! خزيتونا بني 

الدول وكرهتونا عيشتنا! 

journeyofmylife2016
تغيرت مالمح وطني كثيرا فكثرت الوحوش 
التي قدمت من كل حدب وصوب وجعلت من 

وطن سن أول القوانني يتبع قانون الغابة.

ت

Rami M. Gadelrab
في احلقيقــــــة حمودي لم يكن مثليا وكل ذنبه 
هــــــو جماله الذي تســــــبب في شــــــك الكالب 

السعرانة في مثليته ودفعها لقتله.

ف

ZeinElOmr 

ضع ضفدعا في كرسي من ذهب، ستجده 
يقفز للمستنقع، هكذا بعض البشر كلما 

أعطيته فرصة للتغيير، يأبى إال أن يعود 
ملستنقعه األول.

ameralhouni201

أكثر املبدعني يظن الناس أنهم مجانني 
وغريبو األطوار، ولذلك ال يتلقون التقدير 
الذي يستحقونه إال بعد زمن طويل، رمبا 

بعد موتهم.

abulmozn

كلما بحثت عن أمجاد عربية حديثة 
وجدتها فنية ال سياسية وال اقتصادية 

وال علمية وال أدبية.

youasa1 

كل نساء الكرة األرضية عامالت وأمهات 
وناجحات بال خادمة، ما مشكلتنا نفرح 

ونحتفل بقرار السماح باستقدام خادمات 
أكثر!

#السعودية

lmnassem 

هناك الكثير من اللصوص الذين يسرقون 
الفرحة منك ويصفون جناحك بأنه فشل… 

ابتعد عنهم.

logg_ 

سعر كيلوغرام الدجاج ٥٠٠٠.. 
سعر بالطو البيض ٧٠٠٠، 

فعال ما أغلى من الولد كان ولد الولد! 
#تونس.

tawrthatik 

نفسيًا.. كي تنجح في احلياة حتتاج 
أمرين: الثقة والتجاهل.

dankar

ال مكان للرأي املعارض في هذه الرقعة 
املوبوءة.

m_abyatt

سامح، فأنت أيضا ُكنت سيئا يوما ما.

TheSyrianTweet 

احذر الثور من األمام، 
والبغل من اخللف، 

ورجل الدين من جميع اجلهات.

lahetbe

اإلحساس باملسؤولية نعمة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LebarmyOfficial

اجليش اللبناني.

اختراق ينهي مسيرة غوغل بالس

} بغــداد - انتشـــرت حملـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل االجتماعي في العـــراق تدعو إلى 
تغيير النشـــيد الوطني الحالي واســـتبداله 
للفنـــان العراقي كاظم  بأغنية “ســـالم عليك“ 

الساهر. 
وكشف الفنان العراقي سنان العزاوي عن 
إعجاب زعيم التيـــار الصدري مقتدى الصدر 
بأغنية ســـالم عليـــك، معربا عن اســـتعداده 
لتأمين إقامة عرض فنـــي لهذه األغنية، التي 

وصفها بالنشيد الوطني.
وقال العزاوي عبر حســـابه في فيسبوك، 
إنـــه خالل الحـــوار الـــذي جرى مـــع مقتدى 
اســـتعداده  عـــن  األخيـــر  أعـــرب  الصـــدر، 
الســـتضافة الســـاهر في العراق، وتوفير كل 
المتطلبات اللوجســـتية واألمنيـــة له لتقديم 
هـــذا العمـــل الفني في الموصـــل، مضيفا أن 
الصدر قد كلفه بمتابعة هذا األمر مع الساهر.

وأوضح في منشـــور آخر في فيسبوك أن 
لقـــاءه مع الصدر قد جرى منذ شـــهر ونصف 
الشـــهر. وأضاف العزاوي أنه اقترح تصوير 
هذه األغنية في موقع منارة الحدباء المهدم، 

ألنها ستنهض بسواعد العراقيين وإصرارهم 
على البقاء على قيد العراق.

بمتابعـــة  شـــخصيا  كلـــف  أنـــه  وأكـــد 
الموضوع.

والثالثاء كتب العزاوي على فيسبوك:

وقال معلق على فيسبوك:

يشـــار إلى أن أغنية الســـاهر التي عرفت 
كان  بـ“سالم عليك، على رافديك، عراق القيم“ 
قد تسجيلها وغناؤها عام 2008 أيام االقتتال 

الطائفي في العراق.
وكان العديـــد من العراقييـــن طالبوا بأن 
يتم اعتمادها نشـــيدا وطنيا للعراق بدال من 
النشـــيد الحالي الذي تم اعتمـــاده مؤقتا من 

قبل البرلمان عام 2005.
وكان شـــاعر األنشـــودة كريـــم العراقـــي 
قد عبـــر في آخر حـــوار له مـــع ”العرب“ عن 
أمله بأن تكون إحدى قصائده نشـــيدا وطنيا

 للعراق.

#سالم_عليك_عراق_الرافدين نشيد وطني

سنان العزاوي: 
ــــــى كل العراقيني الكادحني واملثقفني  نداء إل
واجلنود واملعلمني ورجــــــال الدين الوطنيني 
والفنانني  ــــــة  والطلب اجلامعــــــات  وأســــــاتذة 
أصحاب القضية؛ نشــــــيدنا الوطني احلالي 
ــــــه، ألن مؤلفه  مســــــتورد مع كل احترامي ل
فلســــــطيني وملحنه لبناني وأنتج عام ١٩٣٩ 
لتثوير الشــــــعوب ضد احملتلني، وليس به ما 

يدل على هويتنا، وكل الشعوب تردده.
فمن يؤمن ويقتنع بأنشودة ”سالم عليك على 
رافديك عراق القيم“ بأن تكون هي النشــــــيد 
ــــــي العراقي (بصــــــوت مجموعة كبيرة  الوطن
مــــــن املنشــــــدين) فليعمم األنشــــــودة ويطلق 
معي هاشــــــتاغ #نعم_لتغيير_النشيد_

الوطني.

ن

مستخدم.
البرمجـــي للتطبيقات  هـــذا اخللل  وأتاح 
على الشـــبكة الوصـــول إلى بيانـــات امللفات 
الشخصية للمســـتخدمني وملفات أصدقائهم 

”عامة“. غير املصنفة

املســـألة خشـــية حدوث تدقيق فـــي األمر من 
اجلهات التنظيمية.

وإثر إعالن االختراق، هبطت أسهم ألفابت 
1138.53 دوالر  3 باملئة إلـــى 2.6 6املالكـــة لغوغـــل

للسهم.

نهاية تطبيق {فاشل} U

مذكرات رجل سومري:
ملاذا عندما أســــــمع النشيد الوطني العراقي 
ســــــواء موطني أو هذا النشيد املقترح أحس 

باخلشوع إلى العراق وحتصرني الدمعة. 
ــــــه العراق وشــــــعبه وحفــــــظ هيبته.  ــــــا الل حّي

#نعم_لتغيير_النشيد_الوطني.

مل

@btolahss
ــــــن وال املثليني بل  ال تخشــــــى مــــــن امللحدي
اخش ممن يعتقد أن القتل يقربه من الله.. 

#حمودي_املطيري.

@Adnan8Mustafa 

#حمودي_املطيري، ما يحدث في العالم 
عامة وبالعراق خاصة  َعار على اإلنسانية 

والبشرية.
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المســـلمون فـــي مدينة مثهي جنوب باكســـتان يحترمون معتقدات الهنـــدوس، فهم ال يذبحون 

أبقارهم وإن ذبحوا يقومون بذلك في أماكن بعيدة عن األحياء الهندوسية.

المطاعم الســـورية تنتشـــر على امتـــداد كورنيش اإلســـكندرية في مصر، منهـــا مطعم اللقمة 

الشامية وياسمين الشام والوجبة الدمشقية، وتقدم الوجبات السورية الشهيرة. تحقيق

} مثهي (باكســتان) - في مثهي تسرح األبقار 
بحرية على غرار مثيلتها في الهند المجاورة.. 
هذه الحيوانات المقدسة لدى الهندوس تعكس 
أحد أوجه التســـامح الديني فـــي هذه المدينة 
الواقعة في جنوب باكســـتان البلـــد المحافظ 

الذي تتعرض األقليات الدينية فيه للتمييز.
ويقول شمس داس، الرجل المتقاعد البالغ 
72 عاما، ”المســـلمون هنا يحترمون معتقدات 
الهندوس. هـــم ال يذبحون أبقارهم وإن ذبحوا 

ففي أماكن بعيدة عن األحياء الهندوسية“.
وتعيش هــــذه الحيوانات حياة رفاه كبير 
في مثهي ال تشــــبه وضع نظيرتهــــا في باقي 
أنحاء باكســــتان. ففي هــــذه المدينة الوديعة 
البالــــغ عــــدد ســــكانها 60 ألف نســــمة، ترعى 
األبقار بحريــــة تامة أحيانا فــــي القمامة كما 
تفترش الطرقات وترغم سائقي عربات التوك 
تــــوك والدراجــــات النارية على تعديل مســــار 
تنقالتهــــا لتفــــادي التعــــرض لهــــا أو إعطاء 

أولوية المرور لها.
وتقطـــن مثهـــي أغلبيـــة هندوســـية، وهو 
أمر نادر فـــي بلد يدين 95  بالمئة من ســـكانه 
باإلسالم ويضم 3.3 ماليين هندوسي من أصل 

عدد سكان إجمالي يبلغ 207 ماليين.
ولدى دخـــول معبد شـــري كريشـــنا، يدق 
المصلون جرسا صغيرا يختلط رنينه بصوت 
األذان اآلتي من مســـجد يبعد بضعة شـــوارع. 
ولـــدى الخروج من المجمـــع الملون بواجهته 
المرممة، يتجاذب بعض الشباب الهندوسيين 
أطراف الحديث بهدوء. هنـــا ال حرس لحماية 

المبنى خالفا لألحياء الهندوسية في كراتشي، 
كبـــرى مدن البـــالد التـــي ال تبعد ســـوى 300 

كيلومتر.
الكاهـــن  ويقـــول فيجـــاي كومـــار جيـــر، 
الهندوســـي فـــي المدينة، ”من أصـــل المعابد 
الــــ360 التي كانـــت موجودة في كراتشـــي، لم 
يتبق ســـوى حوالي 12 أمـــا الباقي فقد أقفلت 
وتهالكـــت أراضيها تدريجـــا“. ويضيف ”نعّلم 

الهنـــدوس منـــذ الصغـــر علـــى عـــدم مجابهة 
المسلمين ألنهم األقوى“.

وتقول الناشـــطة الحقوقية مارفي ســـرمد 
”يتعرضـــون  باكســـتان  فـــي  الهنـــدوس  إن 
لوصمة ســـلبية علـــى أنهم مناصـــرون للهند 
بســـبب انتمائهم الديني، لذا دائما ُينظر إليهم 
بارتياب مع االشـــتباه فـــي أن يكونوا معادين 
لباكســـتان“، في إشارة إلى العالقات المتوترة 

بيـــن البلدين اللذين تواجهـــا في ثالث حروب 
منذ استقاللهما إثر تقســـيم الهند البريطانية 

في 1947.
وأشـــارت اللجنـــة الباكســـتانية لحقـــوق 
اإلنســـان في تقريرها السنوي إلى أن ”انتقال 
الهنـــدوس إلـــى الهند قـــد يتحـــول قريبا إلى 
أعمـــال  تواصلـــت  مـــا  إذا  جماعيـــة  هجـــرة 
التمييز“، واصفة وجودهم في باكســـتان بأنه 
”هش“.وبحســـب التقريـــر، الـــذي اســـتند إلى 
شـــهادات لمســـؤولين دينيين، تكمن المشكلة 
الفتيات  الرئيسية لهذه المجموعة في ”إرغام“ 
الهندوســـيات على اعتناق اإلسالم إذ ”ُتخطف 
الكثيرات منهن وهـــّن قاصرات ثم يرغمن على 

تغيير ديانتهن والزواج بمسلمين“.
غيـــر أن هذا الوضع ال يســـري على مثهي 
التي يؤكـــد ســـكانها المســـلمون والهندوس 
على الســـواء أنهم يتعايشـــون بشـــكل سلمي 
كما يتبادلون الهدايـــا والحلويات في األعياد 

الخاصة بأتباع كال الديانتين.
ويقول سونيل كومار، وهو تاجر هندوسي 
فـــي الخامســـة والثالثين من العمـــر، ”لطالما 
شـــهدت على األخّوة والمحبة واالنسجام بين 
الهندوس والمســـلمين. هذا تقليد متوارث من 

األجداد وال يزال مستمرا“.
وتعود هذه الظاهرة بشـــكل أساســـي إلى 
الموقـــع الجغرافـــي للمدينـــة وســـط الكثبان 
الرمليـــة في صحـــراء ثارباكار الشاســـعة في 
المقلـــب اآلخر لمقاطعـــة راجســـتان الهندية. 
ويـــروي باحثـــون محليـــون أن مجموعـــة من 

الهندوس المنادين بالسالم أسسوا مثهي في 
مطلع القرن الســـادس عشر حين كانت الحرب 

وعمليات النهب مستعرة في المحيط.
وبما أن التربة كانت فقيرة والمياه لم تكن 
متوافـــرة إال في جوف األرض، لـــم يصمد في 
من السكان، كما  الموقع سوى األكثر ”وضعة“ 
أن جزءا من هؤالء الهندوس اعتنقوا اإلســـالم 
بعد الغـــزوات العربيـــة لجنوب آســـيا وحكم 

المغول للمنطقة.
ويؤكـــد اإلمام جوريـــو ”نحـــن منحدرون 
من الســـكان األصليين لهذه المنطقة وال نزال 
باإليجابية والسلمية عينهما كما كان هؤالء“، 

مضيفا ”نبذ العنف طبيعة ثانية لنا“.
الجريمـــة  بمعـــدالت  مثهـــي  وُتعـــرف 
المنخفضة. وتحذر اللجنة الباكستانية لحقوق 
اإلنســـان من خطر حقيقي على واحة التسامح 
هذه بفعـــل تنامـــي التطرف الديني وانتشـــار 
”خطاب الكراهية“ في باكســـتان، حيث ”تسجل 
أعمـــال العنف المرتكبة باســـم الديـــن بوتيرة 

كبيرة“.
وفي فبراير الماضي ســـاد قلق في أوساط 
السكان إثر مقتل تاجرين هندوسيين في مثهي 
بالرصاص، لكن تبّيـــن أن دوافع هذه الجريمة 
شخصية وتم القبض على الفاعلين وسجنهم، 

وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وال يـــرى شـــاندار كومـــار، وهـــو خبيـــر 
معلوماتية، أي خطر متأت من سكان مثهي على 
المدى الطويل، ”إال أن بعض األشخاص اآلتين 

من الخارج يسعون لبث التفرقة“.

 نضال قوشحة

} اإلسكندرية (مصر) – اعتادت المدن المصرية 
الكبيرة على االحتفاء بالناس من كل جنسيات 
العالـــم، وأن تفتح هذه المدن، وخاصة القاهرة 
واإلســـكندرية، أبوابها الســـتقبال كل الغرباء 
الذيـــن يفدون عليها ســـواء أكانوا فـــرادى أم 

جماعات.
والتقـــت العديـــد مـــن األعراق فـــي مدينة 
اإلســـكندرية عبر تاريخها العريق الممتد على 
اآلالف من الســـنين، حتى أصبحت في نســـيج 

واحد مصري الشكل والمضمون.
ففـــي هـــذه المدينـــة علـــى ضفـــاف البحر 
المتوســـط عاش العـــرب واألفارقـــة واليونان 
والطليـــان والتـــرك وغيرهـــم، حتـــى أصبحت 
لديهم أحياء كاملة بأسمائهم، كالحي اليوناني 
واإليطالـــي والكثير من المحـــال واألبنية التي 

تحمل مالمح متوسطية مختلفة.
الســـوريون أيضـــا عاشـــوا وعّمـــروا في 
اإلســـكندرية التـــي تعتبـــر العاصمـــة الثانية 
في مصر، لكـــن ازداد عددهم مـــع بداية األزمة 

الســـورية حيـــث اضطر الكثيـــرون إلى ترك 
وطنهـــم األم، وهاجـــر مـــن الســـوريين 

مـــا يقارب الخمســـمئة ألف شـــخص 
اســـتقروا في مصر بحسب تقديرات 
غيـــر رســـمية، عاشـــوا بيـــن أهلها 
بشكل طبيعي ومنسجم تماما، منهم 

مئة ألف فـــي اإلســـكندرية، وتأقلمت 
المدن المصرية مع الوافدين 

الجدد من سوريا 
بشكل سريع، بل غدا 
السوريون في المدن 

المصرية عامال مهنيا 
واقتصاديا متميزا 
حسب ما تشير إلى 
ذلك معظم الحاالت.

وعلـــى الكورنيـــش الطويـــل فـــي مدينـــة 
اإلســـكندرية تنتشـــر العديد من االســـتثمارات 
المختلفة التي بعثها سوريون خاصة في مجال 
والحلوى  والمفروشـــات  والمالبس  المطاعـــم 

والعطارة وباتت ملمحا أساسيا في المدينة.
فعلى امتـــداد الكورنيش الذي يقارب طوله 
الـ11 كيلومترا، تنتشر محال سورية تقدم غالبا 
خدمات التغذية والطعام. فهنالك مطعم اللقمة 
الشـــامية وياسمين الشام والوجبة الدمشقية، 
وغيرها من المطاعم التي تقدم الوجبات 
السورية مثل الفالفل والحمص، إضافة 

إلى محالت الحلويات.
فنـــدق  مـــن  قريبـــة  منطقـــة  وفـــي 
الشيراتون على الكورنيش تماما، يعمل 
حســـام في مطعم ”ياسمين الشام“، الذي 
أسســـه له والده قبل ســـتة أعوام ليؤمن 
لهـــم الدخـــل الـــالزم للحيـــاة. وفي 
المطعم عدد من العمال السوريين 
الذيـــن قدمـــوا ألســـباب شـــتى، 
يجمعهم قلق مشترك على وطنهم 

ويغلبهـــم حنين واحد للديار كما يقول أحدهم. 
هـــؤالء يعـــدون الطعام الســـوري الـــذي يحبه 

المصريون بمختلف أنواعه وأصنافه.
أمـــا الذيـــن بعثوا مشـــاريع صغيـــرة في 
مدينة اإلســـكندرية فهم من الســـوريين الذين 
اســـتطاعوا الخروج ببعض المـــال معهم، أما 
البقيـــة فقد اشـــتغلوا مـــع هؤالء الســـوريين 
أصحاب المحالت التجارية ومن لم يتمكن من 
ذلك فلم يبق عاطال عن العمل وإنما اشتغل مع 
المصريين في مشـــاريعهم، حتى أن السوريين 
فـــي هـــذه المدينـــة المتوســـطية ال يعتبرون 
أنفســـهم الجئين بـــل مهاجرين يعيشـــون من 
عملهم ويســـاهمون فـــي الـــدورة االقتصادية 

للبالد.
ويقدم مطعم ياســـمين الشـــام الشـــاورما 
بأنواعهـــا وأكلـــة الفتات بأنواعهـــا والدجاج 
بعجيـــن  واللحـــم  والمســـحب،  المشـــوي 
وصفائـــح اللحم، والكباب والشـــيش طاووق، 
والكبـــة والكفتـــة، إضافة إلـــى األكل العصري 
كالبيتـــزا، وحتى األكل المصري كوجبة الكبدة 

اإلسكندرانية.
ويؤكد حســـام أن العمل في اإلســـكندرية 
مريح، مضيفا ”نحن عملنـــا منذ البداية 
فـــي مطعمنا على توفيـــر خدمات أفضل 
وبأســـعار أقـــل، وبنينـــا ثقة كبيـــرة مع 

النـــاس فـــي المدينة، كانـــت البدايـــة متعثرة، 
لكنها سريعا ما تحسنت، وصرنا أصحاب عمل 
متطور وجيـــد.. بدأت بالعمل مع والدي وأخي 
األصغـــر في مطعـــم واحـــد، واآلن لدينا ثالثة 
فروع في ثالثة أماكن متفرقة في اإلسكندرية“.

وأضـــاف، ”نحـــن نعمـــل بجـــد ونحـــاول 
أن نجـــد حلـــوال للمشـــكالت التـــي تعترضنا. 
المجتمع المصري تقبلنا بكل أريحية وعاملنا 
كالمصرييـــن تمامـــا، وبتنا جزءا من المشـــهد 
المصـــري اليومـــي تمامـــا، صار لنـــا جيران 
ومعـــارف وأصدقـــاء مـــن المصرييـــن، وبتنا 
نتحـــدث بلهجتهـــم الجميلـــة، واألمور تســـير 
بانســـجام تام، كثيرا ما أنســـى أننـــي أنتمي 
في األصـــل إلى مجتمـــع آخر، مـــا أحاطنا به 
المصريـــون من حـــب وعنايـــة ال يمكن وصفه 

بكلمات“.
حسام، ال يعرف ما الذي ستؤول إليه حاله 
بعد انتهـــاء األزمـــة الســـورية، وال يعرف هل 
سيعود للوطن أم يبقى هنا، ويؤكد أنه سيؤجل 
الجـــواب عن الســـؤال حتى ما بعـــد الوصول 
للمرحلـــة، وحينهـــا ســـوف يركـــز للبحث عن 
اإلجابة، قائال، ”األمور اآلن تســـير بشكل جيد 
معنا هنا، وال نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل“.
وفـــي الشـــارع الخلفي من هـــذا المكان، 
وعلى مســـافة ال تتعدى الواحـــد كيلومتر، 
يقع حي موريتانيا، وكان يســـكنه بحســـب 
الحج نديـــم، الرجل المصـــري الطاعن في 
الســـن والســـاكن بالمكان، طالب أزهريون 

يدرســـون فـــي المعهـــد المجـــاور والتابـــع 
لألزهر الشـــريف. وكان يســـكن الحي طالب 
مـــن موريتانيا، فســـّمي الحي باســـم بلدهم. 

وفي هذا الحي، وجد السوريون ضالتهم، فهو 
قريب من الكورنيش، ويتفرع عن شـــارع جمال 
عبدالناصـــر الكبير، لذلك ســـكنه الكثير منهم 

وأسسوا محالت للطعام والحالقة والبقالة.
أبوبشار التراس، الذي وصل إلى الحي قبل 
ســـنوات األزمة بعامين مع ابنه الذي يعمل في 
المطاعم، يبدي تفاؤال كبيرا بالمســـتقبل، فهو 
رجل ستيني، ســـافر كثيرا وبعيدا حتى وصل 
إلـــى بروناي شـــرقا ثم عاد إلـــى مصر، ليبعث 
بجانب مقهى يحمل اســـم ”نجمـــة موريتانيا“ 
مطعمـــا صغيرا يحمل اســـم ”جوري الشـــام“، 
يرتاده سوريون ومصريون والكثير من العرب، 
وهو يعمـــل في تحضير وجبـــات طعام غربية 

وسورية لكل الساكنين في الحي.
التـــراس يبدو أكثـــر اندفاعا للعـــودة إلى 
وطنه ســـوريا، فهو يؤكد أنه سيعود إلى بلده 
في اليـــوم الثاني الـــذي يتأكد فيـــه أن األمور 

انتهت وصارت مهّيأة لعودة الناس إليها.
ويقول متذكرا أيامه في الشام، ”كنت أعمل 
في مطعـــم، وكان لدي واحد في منطقة الميدان 
المعروفـــة بتقديـــم أصنـــاف الطعـــام القديمة 
الشـــهيرة، ثم انتقلت للعمل فـــي محل بمنطقة 
نهر عيشـــة، وهي منطقة تجاور دمشق تماما، 
وكنـــت أعمل أحيانا في تجهيـــز الطعام للفرق 
الفنيـــة وفـــرق الســـهر، وكذلك لفـــرق تصوير 
المسلســـالت التلفزيونية، ولي فيها صداقات 
حتـــى اآلن، كنـــا نحضـــر الطعام، ثـــم نجلس 
مـــع الفنانين لنغني ونطرب، تلـــك األيام كانت 
جميلة ورائعة أتمنى أن تعود سريعا، ألن البلد 
قـــد أرهقته ســـنوات الحرب وبـــات الناس في 
حال سيء ومزاج معكر، اآلن ال أستمع بوقتي، 

أقضي معظم يومي في العمل“.
ويضيف بشـــيء من الشـــوق، ”زرت نصف 
دول العالـــم، ولي فيها ذكريـــات، ولكنني أحن 
إلى بالدي، دمشـــق، التي ولـــدت فيها وعرفت 
الحيـــاة فيهـــا، وأحاول دائمـــا أن أعلم أوالدي 
أننا يجب أن نعود إليها بمجرد أن تنتهي هذه 
الغّمة التي حلت علينا. بالدنا جميلة وناســـها 
طيبون ويحبون بعضهم، وأنا أراهن على أنها 
ستعود بســـرعة إلى الحال 
سابقا  عليها  كانت  التي 

أو أفضل“.

انتشر السوريون في دول العالم كالجئني 
لكن أغلبهم سعى ألن يكون عنصرا فاعال 
ــــــد الذي حل به، فبعثوا مشــــــاريع  في البل
يتمحــــــور أغلبها فــــــي املطاعــــــم ومحالت 
احللويات التي اشــــــتهرت بها بالد الشام، 
ــــــوا الناس يتذوقون  وجنحوا في أن يجعل
األكل الشــــــامي املتنوع. وفي مصر، حيث 
ــــــم تشــــــكل اللغة حاجــــــزا أمــــــام العمال  ل
واملستثمرين السوريني، فإن هؤالء سرعان 
ــــــى درجة أنهــــــم أصبحوا  مــــــا اندمجوا إل
ــــــني ال الجئني،  يحســــــون أنفســــــهم مصري
وفي اإلســــــكندرية باتوا يتحدثون اللهجة 
ــــــة لكنهم يقدمــــــون الكفتة والكباب  املصري

لزبائنهم.

مسلمون باكستانيون يدعون األبقار ترعى بدالل كما في الهند

لنا ديننا ولكم دينكم

مطاعم ابتدأت صغيرة ثم توسعت وانتشرت

 سوريون {يغزون} كورنيش اإلسكندرية باألطباق الشامية

[ رائحة الفالفل والكبة والشوارما تفوح في شوارع مصر  [ الحي الموريتاني مسكن الضيوف من سوريا

[ مثهي منطقة التسامح الديني في باكستان
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ستعود بســـرعة إلى الحال 
سابقا  عليها  كانت  التي 

أو أفضل“.
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ر ى إ رون ي ر ي وري
وطنهـــم األم، وهاجـــر مـــن الســـوريين 
مـــا يقارب الخمســـمئة ألف شـــخص
اســـتقروا في مصر بحسب تقديرات 
غيـــر رســـمية، عاشـــوا بيـــن أهلها 
بشكل طبيعي ومنسجم تماما، منهم
فـــي اإلســـكندرية، وتأقلمت ألف مئة

المدن المصرية مع الوافدين
الجدد من سوريا 

بشكل سريع، بل غدا 
السوريون في المدن 

المصرية عامال مهنيا 
واقتصاديا متميزا
حسب ما تشير إلى
ذلك معظم الحاالت.

ي وجب و م ين وي ي
وغيرها من المطاعم التي تقدم الوجبات 
السورية مثل الفالفل والحمص، إضافة 

إلى محالت الحلويات.
فنـــدق  مـــن  قريبـــة  منطقـــة  وفـــي 
الشيراتون على الكورنيش تماما، يعمل 
”ياسمين الشام“، الذي حســـام في مطعم
أسســـه له والده قبل ســـتة أعوام ليؤمن 
لهـــم الدخـــل الـــالزم للحيـــاة. وفي 
المطعم عدد من العمال السوريين 
الذيـــن قدمـــوا ألســـباب شـــتى، 
يجمعهم قلق مشترك على وطنهم
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M قائمة طويلة من الطعام الشامي، منها الفتة بأنواعها وصفائح اللحم

والكباب والشيش طاووق والكبة والكفتة، باإلضافة إلى أنواع عديدة من 

الطبخ الشعبي المعروف في البيوت والمطاعم السورية



} الحب يأتي في الكثير من األحيان جميال، 
فتأتي وتتجدد معه مشاعر األلفة والسالم. 

من جعبتي القديمة الجديدة هذه بعض 
مواصفات الحب التي تجمع الرجل بالمرأة.

هو بطبيعة الحال الرجل الكريم ليس 
فقط بماله وهداياه، بل أيضا بعواطفه 
نحو المرأة فتشعر معه باألمن واألمان 

والحنان. هو الدافئ في عواطفه الحقيقية 
في المناسبات وفي غيرها، وليست مجرد 

عواطف صور ملونة أو أبيات شعر مزخرفة. 
من منا ال يتذكر نظرة شغف لثواٍن قليلة 

أقرب إلى القلب من قصائد العشِق وباقات 
الورد ورسائل الغرام. التعبير عن الحب هام 
ولكنه يصبح حالة خانقة إذا تحول إلى َتَمُلك 

وأنانية وسيطرة.

هو الرجل الرقيق القوي في تعامله 
معها، رقيق يطربها بكلمات دافئة، ولكنه 

قوي الشخصية وواثق من نفسه بال صلف 
وال غرور، فالمرأة تحب الرجل الذي يشعرها 
برجولته وأنوثتها في آن واحد. ولكن الحذر 

هنا واجب؛ فعندما تغار المرأة تبكي، وعندما 
م يشعر معها  يغار الرجل يصمت. الرجل الُمَتَيّ

ويقدر إحساسها ومشاعرها فيفرح معها 
ويحزن لحزنها ويشعرها أنه حقا بجانبها.

الرجل الذي تحبه المرأة إذا تحّدث تنبهر 
من أسلوبه وال تمل من حديثه، فكالمه منطقي 

ويثير انتباهها. هو الرجل الذي يستمع لها 
ويقدر رأيها، فالمرأة تحب الرجل الذي يحترم 
ما تقول حتى لو لم تتفق معه أو يتفق معها. 

أما أن يتدخل، بحماقة، في شكلها وكالمها 
وملبسها، فقد حكم على عالقتهما باإلعدام. 
هو بإمكانه أن يقنعها، ولكن باحترام رأيها 
وأن يشعرها أنها تعني الكثير بالنسبة إليه 

وأنها حقا ملكت فؤاده وأسرت عقله بجمالها 

وذكائها وشخصيتها. هذا يعطيها إحساسا 
باألهمية دون أن يدفن رغباتها.

هو الرجل الذي ُيَفِضل المرأة على غيرها 
ليثبت لها اهتمامه بها، لذلك هو يحتمل 

أحيانا، لتعتمد عليه  تقلبات مزاجها ”العكر“ 
وتعلم تماما أنه سيقف معها سندا لها. هو 
يغار عليها، ولكنها ليست غيرة نار تحرق 

من يشعر بها فتحرقه هو أيضا. هو يفتخر 
بها ويراها في عينيه غالية ألن شعوره 

تجاهها نابع من القلب وهو حتما شعور لها 
وحدها.

ماذا لو أخطأت؟ الرجل الذي تحبه المرأة 
يسامح ويعفو (إذا كانت أخطاؤها صغيرة)، 

فالنفس تصدأ حين تتراكم فيها حسابات 
سوداء. أما إذا هو أخطأ ونظر ”بشغف“ 

لغيرها، فحتما غيرتها ستتحول إلى كراهية 
وتهميش وتطفيش وتجعل الرجل يكره 
نفسه ويكره ”اللي خّلفوه“. الرجل الذي 

تعشقه المرأة ُيشعرها أن لديه قلبا كبيرا 

مليئا بالحب، ممتدا بالتسامح، فالحب في 
نظره ونظرها سمو وتفاهم وألفة. الحب 
الهرمون األساسي لعالقة صحية، وكما 

قال كامل الشناوي ”الحب جحيم ُيطاق.. 
والحياة دون حب نعيم ال ُيطاق“.

المرأة تحب الرجل الذي يغار عليها ألنه 
يشعرها باألمان ولكن من دون أي سيطرة 
أو َتَمُلك. تشعر أنه يحتاجها ليصبحا معا 

أفضل وأجمل وأسمى وأرقى من دون أن 
تخاف كالطفلة إن ضاعت من يدها لعبتها.

الحب حقيقة وإحساس وليس 
تسلطا وقيدا وسجنا وغيرة، 

ولكن في مرات عديدة الحب امرأة 
ورجل وحرمان. المسافة بين 

الحقيقة واإلحساس أقصر من 
المسافة بين الحقيقة والخيال، 

إال أن الحب وحده – كدفء 
القلوب- تجربة إنسانية شبه 

مستحيلة.

الرجل الذي تحبه املرأة

عبداهللا العلمي
كاتب سعودي

لل الال ااهللاهللا
ي

} تعــز (اليمــن) – حّول ميني فـــي مدينة تعز 
جنـــوب غرب البلـــد الفقير منزله إلى مدرســـة 
تســـتقبل الطالب العاجزين عن تلقي تعليمهم 
في مدارس أغلقت أبوابها بسبب احلرب التي 

تعصف باليمن منذ سنوات.
ويقع منزل عادل الشريحي في منطقة وادي 
الســـالمي اخلاضعة لســـيطرة قوات احلكومة 
املعترف بها دوليا في اجلهة الغربية من مدينة 

تعز التي يحاصرها املتمردون احلوثيون.
وقال الشـــريحي صاحب املنزل املؤلف من 
ثالثة طوابق ”كان أمامنا خياران: إما أن يبقوا 
في الشـــارع، وإما أن جنمعهم داخل املنزل كي 

يدرسوا ونحميهم من الرصاص“.
وجتّمـــع املئات مـــن األطفـــال صباحا في 
صفـــوف متوازية، أمام املنزل اإلســـمنتي غير 
املطلـــي، ينتظـــرون اإلعـــالن عن بدايـــة اليوم 
الدراســـي مـــن مكبر للصوت ثّبت على ســـطح 
املبنى قرب علم اليمن والفتة بيضاء كتب عليها 
بخط اليد باللون األخضر ”مدرســـة النهضة“. 
وتال طفل آيات من القرآن أمام زمالئه وزميالته 

الذيـــن وقفـــوا في طوابيـــر منفصلـــة لألوالد 
والفتيـــات، ثـــم رددوا معـــا النشـــيد الوطني 
واضعـــني أيديهم اليمنى فـــوق قلوبهم قبل أن 
يصفقوا، ثم بدأوا بصعـــود األدراج احلجرية 

اخلمسة للدخول إلى صفوفهم.
وقـــال الشـــريحي ”هذا املمكـــن“. وأضاف 
وسط ضجيج من تبقى من الطالب في الساحة 
الترابيـــة أمـــام املنزل ”اآلن نأمـــل من اجلهات 
احلكومية أن تستكمل عملنا وحتّول املكان إلى 

مدرسة بالفعل فاملساحة موجودة“.
ويشـــهد اليمن منـــذ ٢٠١٤ نزاعا داميا على 
السلطة وقتل منذ ذلك الوقت نحو عشرة آالف 
شخص بينهم أكثر من ٢٢٠٠ طفل بحسب أرقام 

األمم املتحدة.
وعاد طالب في اليمن الشـــهر املاضي إلى 
املدارس التي اســـتطاعت فتـــح أبوابها، لكن 
مئات اآلالف من الطـــالب اآلخرين بقوا خارج 
أسوارها بســـبب النزاع، بينما يهّدد االنهيار 
االقتصادي الناجم عن احلرب بحرمان املاليني 
من التعليم. وتسّبب النزاع بتدمير االقتصاد، 

وانهيـــار القطـــاع الصحـــي، وعجـــز القطاع 
التربوي عن إبقاء الطالب في مدارسهم.

وقالـــت منظمـــة األمم املتحـــدة للطفولـــة 
”يونيســـف“ في ســـبتمبر أن ٢٥٠٠ مدرسة من 
بني نحو ١٦ ألفا خارج إطار اخلدمة، ٦٦ باملئة 
منها تضّررت بسبب أعمال العنف، و٢٧ باملئة 
أغلقـــت أبوابها كليا، بينما تســـتخدم ٧ باملئة 

مالجئ لنازحني أو معسكرات.
وحرم توّقف هذه املدارس عن التعليم ١٫٨٤ 
مليـــون طفل من الدراســـة لينضموا إلى نحو 
١٫٦ مليون طفل آخر ال يرتادون املدرســـة منذ 
فترة ما قبل النزاع (بحسب أرقام ٢٠١٧). ويبلغ 

عدد ســـكان اليمن أكثر من ٢٧ مليون نســـمة، 
نصفهم دون الثماني عشرة سنة.

وإلـــى جانب هـــؤالء، حـــّذرت يونيســـف 
الشـــهر املاضي مـــن أن أربعة ماليـــني طالب 
آخرين يواجهون خطـــر احلرمان من التعليم، 
خصوصا في احملافظات الشـــمالية اخلاضعة 
في غالبيتها لســـيطرة املتمردين، بسبب عدم 
تلقـــي ٦٧ باملئـــة مـــن األســـتاذة رواتبهم منذ 

عامني.
وبالنســـبة إلى صفاء محمد، الشابة التي 
تطوعـــت للتدريـــس في منزل الشـــريحي، فإن 
”التدريس في هذه املدرســـة عمل وطني قبل أن 
يكون عمال إنســـانيا“، موضحة أن التعليم في 
هـــذا املنزل ”اضطـــراري ألن أطفالنا أصبحوا 
ضائعـــني مـــن دون تعليـــم، كـــون العديد من 

املدارس أغلقت أبوابها منذ ٢٠١٥“.
وتشـــكو صفـــاء محمـــد مـــن أن املدرســـة 
تنقصهـــا أمور كثيـــرة، وصفوفهـــا مزدحمة، 
وقاعاتها غيـــر مؤهلة، لكنها رغـــم ذلك تعمل 

فيها ”من دون راتب“.

توصل علماء من جامعة باث البريطانية إلى أن استعادة الوظائف املعرفية تكون بطيئة جدا بعد تناول ولو جرعة صغيرة من 

الكحول، وأكدوا أن الدماغ يتأثر كثيرا ألن للكحول تأثيرا قويا، ما يسبب فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل. أسرة

نهى الصراف

} تشـــترك الصداقـــات االفتراضيـــة مـــع تلك 
الواقعية في وجـــود االهتمامات ذاتها، فنحن 
نتواصـــل مع غربـــاء عن طريـــق تقاربنا مثال 
فـــي مجموعـــات ذات اهتمامات مشـــتركة في 
مواقـــع اإلنترنـــت االجتماعيـــة، على ســـبيل 
املثال؛ مجموعات األمهـــات اجلديدات، طالب 
الدراســـات العليـــا، مجموعات الدعـــم ألفراد 
يعانـــون من مرض معـــني، املطلقات، منتديات 
إنقـــاص الوزن والكثير من األشـــخاص الذين 

جتذبنا قصصهم أو يشاركوننا اهتماماتنا.
وترى د. ســـوزان ديجيس وايت؛ أســـتاذة 
علم النفس ورئيسة قســـم اإلرشاد في جامعة 
إلينـــوي األميركيـــة، أن األنشـــطة املشـــتركة 
وأحـــداث احلياة هـــي النقطة التـــي تتقاطع 
فيها حياتنا مع حياة أصدقائنا االفتراضيني، 
فنحـــن نحمـــل همومنا املشـــتركة ومشـــاكل 
املجموعات التي نشارك فيها، في جهاز صغير 

نضعه في جيوبنا!

وغالبا ما نكون على اســـتعداد لســـماعهم 
ودعمهم عاطفيا، أكثر من األصدقاء احلقيقيني 
الذين نعرفهم جيدا ونقابلهم وجها لوجه. وكما 
هو احلال في أي نـــوع من الصداقات العادية 
الصداقـــات االفتراضية تعتمد  الواقعية، فإن 
علـــى مســـتويات مختلفة من جـــودة العالقة، 
فبعضنـــا يفضل أن يكون علـــى حقيقته حتى 
مع األصدقاء االفتراضيني حيث يجد مســـاحة 
معينة مـــن احلرية والثقة ليكـــون كما هو في 
احليـــاة الواقعية مجردا من االدعاءات، ورمبا 

يكـــون بعض األشـــخاص أكثر اســـتعدادا من 
الواقع لكشـــف نقاط الضعف لديهم والتعامل 
بصدق أكبـــر، في حني يفضـــل البعض اآلخر 
الظهور افتراضيا بالشـــكل الـــذي يتمنون أن 
يكونوا عليه فُيظهرون أفضل ما لديهم ســـواء 
بالتعبيـــر عن النفس أو في طريق تعاملهم مع 
اآلخرين، بشكل رمبا يصعب عليهم حتقيقه أو 

احلفاظ عليه في عالقات الواقع.
وتظهر الدراسات احلديثة في هذا اإلطار، 
أن محيـــط الصداقـــات االفتراضيـــة يعد أكثر 
أمانـــا لنظهـــر فيـــه صراحتنا مـــع األصدقاء 
االفتراضيني ونكشف عن مخاوفنا ومعاناتنا، 
مقارنة مع األصدقاء الذين نلتقيهم في حياتنا 
الواقعيـــة، حيث يـــرى متخصصـــون في علم 
النفـــس االجتماعـــي بأننـــا عندمـــا نتشـــارك 
معلومات تكشـــف عن أحداث ومعاناة خاصة 
في حياتنا الشخصية أو عن فشل ما أو هفوة 
أو أمـــر ال يدعـــو إلـــى الفخر، فإننا ال نشـــعر 
باحلـــرج واخلجل عندما نســـّرها إلى صديق 
افتراضي في حني، نتـــردد كثيرا في اإلفصاح 
عـــن خصوصياتنا إذا كنا نتحدث مع أصدقاء 
واقعيـــني ويتطلب األمر أن ننظر في وجوههم 
مباشـــرة. هذا يعني أننا فـــي بعض احلاالت 
فـــي حاجة إلى أن نختبئ خلف لوحة املفاتيح 

ونبوح بأسرارنا.
أحد أكثر اجلوانـــب إيجابية في االتصال 
عبر اإلنترنت، هو توفر مجموعات الدعم التي 
قـــد ال تتوفر لها مجموعات موازية في احلياة 
الواقعية، وهي من شأنها أن حتقق للمشتركني 
فيها دعما نفســـيا حقيقيا؛ حيث متنح الناس 
األمل والشـــعور بأن هناك أشـــخاصا يقدمون 
لهم األمـــان واالهتمام ويســـاندون خياراتهم 
وبأنهـــم متعاطفـــون معهـــم إلـــى أقصى حد، 
خاصـــة إذا كانـــوا يواجهون املعانـــاة ذاتها 
وميـــّرون بظـــروف مشـــابهة أو ســـبق لهـــم 
تخطيها، سواء تعلق األمر باالكتئاب، اإلفراط 
في تناول الطعام، اســـتخدام املـــواد املخدرة، 
املوت، اخلســـارة واملـــرض وغيرها الكثير من 

املشـــتركات التي يتحلـــق حولها مجموعة من 
األشخاص.

وتؤكد د. ســـوزان ديجيـــس وايت، على أن 
مجموعات التواصـــل االجتماعي هذه تعد من 
الوســـائل املهمـــة التي ميكـــن أن يحصل فيها 
األفراد على الدعم واملساندة النفسيني، من دون 
احلاجة إلى الكشف عن هويتهم أو املعاناة من 
وطأة الشـــعور باخلجل والعار، جّراء اإلفصاح 
والترويح عن مشـــاكلهم اخلاصـــة أمام الناس 
في الواقـــع حتى لو كانوا أصدقاء حقيقيني أو 
أفرادا من األســـرة خشـــية من ردود أفعالهم أو 
تشـــويه صورة الذات في حلظات الضعف أمام 

اآلخرين.
وفي كثيـــر من األحيان نحتـــاج إلى إخبار 
أحدهـــم مبا يعتمل في صدورنا، ال يهم أيا كان 
هذا الشخص، فاملهم أن يكون هناك من يستمع 

إلينـــا ويربت علـــى أحزاننا وأن نكـــون أمامه 
بكامل ضعفنا وقّلة حيلتنا فنســـتطيع إخباره 
بأننا لســـنا بخير من دون الشـــعور بالعار أو 
اخلجـــل مـــن رّد فعله، ســـيكون هـــذا الصديق 
االفتراضي رمبا فـــي اجلانب اآلخر من العالم، 
يســـتمع ويتعاطف ويتفهم من دون أن تكشـــف 

مالمحه عن استياء أو ضجر أو لوم.
ومثلمـــا هو األمـــر في الواقـــع، فإن بعض 
األصدقـــاء االفتراضيـــني قد يكونـــون أصدقاء 
سوء أو أننا صادفناهم عن طريق اخلطأ، وهم 
الذين يطلق عليهم اصطالح ”مصاصي الدماء 
العاطفيـــني“، الذيـــن يبتـــزون مشـــاعر الناس 
ويحاولون لفت االنتباه لهم بأي طريقة كانت ثم 
يتطفلون على اآلخرين ويقحمون أنفســـهم في 
موضوعات ال تهمهم، ظنا منهم بأنهم ميتلكون 
مفاتيـــح ســـحرية لفك الطالســـم وحـــّل العقد 

وإيجاد احللول ملشـــاكل ال تعنيهم بالضرورة، 
في حني، ال يبدو بأنهم معنيون كثيرا في تقدمي 
الدعم لآلخرين بقدر ســـعيهم إلى جلب االنتباه 

لشخصياتهم املزيفة واملتلونة.
وقد ال يكون هؤالء الناس سيئني في املطلق 
فرمبـــا لم يتعلموا بعد املهـــارات الالزمة لعقد 
الصداقـــات بشـــكليها الواقعـــي واالفتراضي، 
والقواعـــد التي حتكـــم طبيعـــة التواصل بني 
األفـــراد واحلـــدود االفتراضية التـــي ال ميكن 

جتاوزها حتى مع أقرب املقربني.
هؤالء، ميكننا ببســـاطة فرزهـــم، كما نفرز 
الغث مـــن الســـمني فـــي عالقاتنـــا الواقعية، 
ويتوجـــب علينا فـــي هـــذه احلالـــة االعتماد 
كليا على حدســـنا؛ حاســـة الشم النفسية التي 
ميتلكهـــا أغلبنا وهي احلاســـة التي ال تخطئ 

أبدا.

تعقد أواصر الصداقات بني الناس في العالم الواقعي بســــــبب وجود مشتركات سواء ما 
ــــــة ورمبا االقتصادية، الثقافة واالهتمامات  ــــــق منها بطرق العيش، الظروف االجتماعي يتعل
السياســــــية، ومع ذلك، فإن هــــــذه الصداقات حتدث في الغالب بســــــبب التقارب املكاني؛ 
ســــــواء أكان في العمل أم في اجلامعة أم احمليط االجتماعي الصغير. وهذا ما يحدث في 
ــــــب في الصداقات االفتراضية، التي تبنى أواصرها في مواقع التواصل االجتماعي  الغال

على اإلنترنت.

[ محيط الصداقات االفتراضية أكثر أمانا للكشف عن المخاوف  [ بعض األصدقاء االفتراضيين قد يكونون مصاصي دماء عاطفيين

صداقات اإلنترنت تتيح للغرباء البوح بالهموم

الكثيرون يعتقدون أن محيط الصداقات االفتراضية أكثر أمانا
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ل منزله إلى مدرسة تمنح األطفال التعليم والحماية
ّ
يمني يحو

مجموعات التواصل االجتماعي تعد 

مـــن الوســـائل المهمة التـــي يمكن 

أن يحصل فيهـــا األفراد على الدعم 

والمساندة النفسيين

 ◄

أمامنـــا خيـــاران: إمـــا أن يبقـــوا فـــي 

الشـــارع، وإمـــا أن نجمعهـــم داخـــل 

المنـــزل كي يدرســـوا ونحميهم من 

خطر الرصاص

 ◄

جمال

} أكد مصفف الشعر األلماني أنطونيو 
فاينيتشيكه على ضرورة أن تكون مكواة 
التجعيـــد مغطـــاة بطبقة مـــن التيفلون 
أو الســـيراميك لحمايـــة الشـــعر؛ حيث 
أنها تحافظ على ثبـــات الحرارة وتمنع 

التصاق الشعر.
وأضـــاف فاينيتشـــيكه أن األجهـــزة 
العاملـــة بحرارة األشـــعة تحت الحمراء 
تعـــّد مناســـبة أيضا؛ نظـــرا ألن انبعاث 
الحـــرارة القليـــل يحافظ على الشـــعر، 
فـــي حين ينبغـــي االبتعاد عـــن األجهزة 
المغطاة بطبقة من المعدن؛ حيث يرتفع 
معها خطر تعرض الشعر لحرارة مفرطة 

تتلفه.
ومن األفضل أيضا أن تكون المكواة 
حـــراري)  (منظم  بثرموســـتات  مـــزودة 
ومستشعرات، والتي تقوم بقياس درجة 
رطوبة الشعر وضبط درجة الحرارة بناء 
على ذلـــك، ما يحول دون فقدان الشـــعر 

للرطوبة.
وفـــي حـــال األجهـــزة ذات الضبـــط 
اليـــدوي لدرجـــة الحرارة تنصـــح فنانة 
التجميل األلمانية شـــتيفاني شولتســـه 
بضبطهـــا على درجـــة ال تقل عن 
190 درجة؛ حيث تنفتح طبقة 
القشرة وتنغلق مجددا. أما 
في حـــال ضبطها على 150 
طبقة  فتنفتح  مثـــال  درجة 
القشـــرة وتظـــل مفتوحة، 
مـــا قد يؤدي إلـــى أضرار 
بطبقـــات الشـــعر تحتها. 
كما أن الحرارة الشـــديدة 

تتلف الشعر.
وأشـــارت 
شولتســـه إلـــى 
المثالي  من  أنه 
أن تعمـــل مكواة 
التجعيـــد فـــي 
نطـــاق حـــرارة 
و210  بين 190  يتراوح 

درجة.

حسن اختيار املكواة 

يحمي الشعر

صحية، وكما
جحيم ُيطاق..

طاق“.
يغار عليها ألنه
ن أي سيطرة
 ليصبحا معا
ر ي ي ن

من دون أن  ى
يدها لعبتها. ن

وليس 
،

امرأة 
ن
من
ال،

ه

ي
ببضبطهـــا على درجـــة ال
190 درجة؛ حيث تنفت
القشرة وتنغلق مج
في حـــال ضبطها ع
فتنفت مثـــال  درجة 
القشـــرة وتظـــل م
مـــا قد يؤدي إلـــى
بطبقـــات الشـــعر
كما أن الحرارة الش
تتلف الش
وأش
شولتســ
من  أنه 
أن تعمـــل
التجعي
نطـــاق

90 بين يتراوح 
درجة.



{إنها أسوأ بداية في مشواري، وهذا ما أزعجني بشدة. تعودت على أال أخسر طيلة الموسم هذا 

الكم من المباريات، واآلن فرص الخطأ أصبحت شبه منعدمة عندنا}.

محمد فاخر
مدرب فريق اجليش امللكي املغربي

{ألمس رغبة كبيرة، في عودة الصورة المميزة للمنتخب السعودي، واألمر بدأ من كأس العالم، 

وهناك سعي إلى استعادة بريق األخضر في كأس آسيا، وهو ما نعمل عليه حاليا}.

حسني عبدالغني
قائد املنتخب السعودي رياضة
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عامد أنور

} القاهرة - رغم أن مســـابقة الكأس هي أقدم 
منازالت كـــرة القدم في مصر، غيـــر أن الفرق 
الكبرى تتعامـــل مع أدوارهـــا األولى ببعض 
التراخي، ال ســـيما وأن املنافســـة فيها تكون 
أمام فرق متواضعة، تنتمي إلى درجات أدنى 
من الـــدوري املمتـــاز، لكنها فـــي الوقت ذاته 
اســـتحقت لقب ”بطولة املفاجآت“، ألنها على 
مســـتوى العالم كثيرا ما تشهد خروج الكبار 
علـــى يد بعـــض املغمورين، وهو ما يخشـــاه 
فريقـــا األهلـــي والزمالك فـــي دور الــــ32 من 

البطولة.
نادرا ما ينزعج أي ناد كبير على مســـتوى 
العالم، من خســـارة بطولة الـــكأس في بالده، 
إال إذا كانـــت املبـــاراة النهائية أمـــام الغرمي 
التقليـــدي مثل، ريـــال مدريد وبرشـــلونة في 
إســـبانيا، أو تشيلسي ومانشســـتر يونايتد 
في إنكلترا، أو ميالن ويوفنتوس في إيطاليا، 
وحتـــى األهلـــي والزمالك في مصـــر. وتصّب 
الفـــرق الكبـــرى اهتمامها ببطولـــة الدوري، 
كونهـــا البطولة األصعـــب والتي تضّم صفوة 
األنديـــة، على عكس مســـابقات الـــكأس التي 
تســـمح لوائحها مبشـــاركة فرق من الدرجات 
األدنى، مقابل رســـوم ماديـــة يحّصلها احتاد 

الكرة.
وانطلقـــت مباريـــات دور الــــ32 من كأس 
مصر، االثنـــني، لكن أنظـــار اجلماهير تترقب 
مباريات األربعاء واخلميس، وسيكون األهلي 
والزمالـــك طرفـــني فـــي اثنتني منهمـــا، حيث 
يالقـــي األول فريـــق الترســـانة، الـــذي يلعب 
لدوري الدرجة الثانيـــة، بينما يواجه الزمالك 
مركز شـــباب منية ســـمنود املغمور، ويخشى 
الكثير من عشـــاق الناديـــني مفاجآت الصغار 
في إحراج األندية الكبرى، ال سيما وأن قطبي 
الكرة املصرية وّدعـــا البطولة بصورة درامية 

من قبل.
ويرى خبراء أن نظـــرة الفرق الكبرى إلى 
مســـابقة الكأس بعدم اهتمام، جعلتها بطولة 
املفاجآت، وقال جنـــم الزمالك ومنتخب مصر 
الســـابق فـــاروق جعفر لـ“العـــرب“، إن الفرق 
واإلســـماعيلي،  الكبرى مثل األهلي والزمالك 
عندمـــا تواجـــه منافســـا متواضعـــا تتعامل 
بشـــيء من االســـتهتار، وهذا مـــا أفقد بطولة 
الكأس قيمتها، فضال عن أن ذلك كان سببا في 
العديـــد من املفاجآت، وهـــذه املفاجآت حتدث 

على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

احترام المنافس

يشـــير فاروق جعفر إلـــى أن كرة 
القدم ال تعترف إال بـــاألداء واحترام 
املنافـــس، وغيـــر ذلك يطيـــح بأعتى 
الفرق، وكثيرا ما خرج عمالقة أوروبا 
مثل برشـــلونة وأرســـنال ويوفنتوس 

من مسابقة الكأس على يد فرق 
مغمورة، مرجعا أسباب ذلك 

املدربني  أغلب  تعامل  إلى 
مع مباريات الكأس على 
جتريبية،  مباريات  أنها 
عناصر  الختبار  وفرصة 
غير أساسية في الفريق.

جمهـــور  ويحمـــل 
األهلـــي والزمالك ذكريات 
ســـيئة بتوديـــع البطولـــة 
مبكرا، فعلى ســـبيل املثال، 
كان موسم 2007-2008 )على 

موعـــد مع واحـــدة من كبرى 
مفاجـــآت بطولـــة كأس مصر 
عبـــر تاريخهـــا، عندمـــا أطاح 
بترول أسيوط الذي كان يلعب 
بالقســـم الثاني بفريق األهلي 

حامـــل اللقـــب بهدف دون رد. أما في املوســـم 
التالـــي (2008-2009)، فّجر فريـــق بني عبيد، 
الذي ينتمي إلى أندية الدرجة الثالثة، مفاجأة 
أخرى بعدمـــا أقصى الزمالك من دورالـ32، في 
املباراة التي انتهت بهدف لصفر، لتصبح من 

أسوأ الذكريات في تاريخ مشجعي الزمالك.

وبفعـــل هـــذه املبـــاراة يتعـــرض جمهور 
الزمالـــك حتى اآلن، ملوجة من الســـخرية على 
يـــد جماهيـــر األهلي، مـــع كل ذكرى ســـنوية 
لهذا احلدث، بـــل وينتظر البعض تكرار نفس 
الســـيناريو، في مواجهة الزمالـــك أمام منية 
سمنود، الذي بلغ دور الـ32 من البطولة للمرة 

األولى في تاريخه.
وهـــو ما أملح له املدير الفني للفريق فتحي 
الســـيد، وقال لـ“العرب“، إنـــه توقع مواجهة 
أحـــد األندية الكبـــرى، ولفت إلى االســـتعداد 
اجليـــد لهذه املواجهة، وأنـــه برغم من امتالك 
الزمالـــك لكل مقومات الفوز، لكن العبيه لديهم 
القـــدرة علـــى تقدمي مبـــاراة جيـــدة، والروح 

لتحقيق املفاجأة.
ويختلـــف حـــال األهلـــي عـــن الزمالك في 
مواجهتي دور الـ32، ألن األهلي سيواجه فريق 
الترســـانة، صاحـــب الباع الكبيـــر في بطولة 
الدوري، وأحد أقوى األندية املصرية في فترة 
الثمانينات من القرن املااضي، لكن احلسابات 
الفنيـــة تصـــب حتما في صالـــح األهلي، كون 

منافسه ينتمي إلى أندية الدرجة الثانية.

صدمة األهلي

باملقارنـــة ببني الغرميـــني التقليديني، فإن 
الزمالـــك يدخل مواجهة الكأس منتشـــيا بعد 
الفـــوز بـــكأس الســـوبر املصري الســـعودي، 
بتفوقه علـــى فريق نادي الهـــالل، على عكس 
األهلي الذي تلقى هزمية مدوية على يد االحتاد 
السكندري (4-3) بالدوري، وهي الهزمية التي 
أيقظـــت جلنة الكـــرة بالنـــادي ومعها اجلهاز 
الفنـــي إلى ضـــرورة التدخل لتدعيـــم الفريق 
بصفقات جيدة خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
في يناير املقبل، فضال عن مراجعة طريقة عمل 
اجلهاز الطبي، بعدما ضربت اإلصابات 

عددا من الالعبني األساسيني.
وباتـــت الفرصـــة مواتيـــة أمام 
الالعبـــني املهمشـــني فـــي صفـــوف 
فرصـــة  علـــى  للحصـــول  األهلـــي 
املشـــاركة فـــي املباريات، فـــي غياب 
الالعبني لظروف انضمامهم ملعســـكر 
مجموعة  وهنـــاك  الوطنـــي،  املنتخـــب 
لم حتصـــل على فرصة املشـــاركة، منذ 
قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون 
وباســـم  أبرزهم، صبري رحيل 
علـــي وأحمـــد عـــالء وكـــرمي 

نيدفيد.
األهلـــي  العـــب  وقـــال 
الســـابق أســـامة عرابـــي 
مباريات  إن  لـ“العـــرب“، 
فرصة  تعتبـــر  الـــكأس 
جيـــدة أمـــام الالعبني 
غير األساسيني لتقدمي 
وفرض  جيدة،  عروض 
اجلهاز  على  أنفســـهم 
الفنـــي، حلجز مـــكان في 
التشـــكيلة األساســـية التـــي 

حرموا منها كثيرا. 

مباريـــات دور الـ32 من كأس مصر، 

أنظـــار  لكـــن  االثنيـــن،  انطلقـــت 

الجماهيـــر تترقـــب مباريـــات يومي 

األربعاء والخميس
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} بوينــوس آيــرس - أكدت اللجنـــة األوملبية 
الدوليـــة رســـميا اختيـــار الســـنغال مضيفة 
لـــدورة األلعـــاب األوملبية للشـــباب 2022، في 
خطوة اعتبرها الرئيس السنغالي ماكي سال 
”تاريخية“ بالنســـبة إلى بالده خاصة والقارة 

األفريقية عموما. 
الدوليـــة  األوملبيـــة  اللجنـــة  واعتمـــدت 
خـــالل اجتماعها الـ133 املنعقـــد في العاصمة 
األرجنتينية بوينـــوس آيرس، توصية تقّدمت 
بها جلنتهـــا التنفيذية في ســـبتمبر املاضي، 
الختيار السنغال لالســـتضافة نظرا إلى ملف 
املنافســـني  مقارنة مع  ترشـــيحها ”األقـــوى“ 
الثالثة اآلخرين تونس وبوتسوانا ونيجيريا.
وســـتقام النســـخة الرابعـــة مـــن أوملبياد 
الشـــباب بـــني مايـــو ويونيـــو 2022 في ثالث 
مدن سنغالية، هي العاصمة دكار وديامنيادو 
وســـالي. واعتبـــر الرئيس ســـال احلاضر في 
بوينـــوس آيـــرس، أن اختيار بـــالده مضيفة 
يعّد حلظة ”تاريخيـــة للجنة األوملبية الدولية، 
أفريقيـــا، والســـنغال“، علما أن هـــذه الدورة 
ســـتكون األولى من نوعها التي تســـتضيفها 
القـــارة. وأضاف ســـال متوّجها إلـــى أعضاء 
اللجنة األوملبية الدولية ”أعرب لكم باســـم كل 
الشـــعب األفريقي عـــن امتناننا لهـــذا اخليار 

الصعب بالتأكيـــد، لكن الطموح واملتوافق مع 
القيم األوملبية“، متعهـــدا أن تقوم بالده ”بكل 
ما يلـــزم لكي تســـتقبلكم أفريقيـــا في ظروف 

استثنائية تتالءم مع املعايير العاملية“.

وكانت اللجنة التنفيذية قد اعتبرت الشهر 
املاضي أن الســـنغال قدمت ”املشـــروع األقوى 
والذي يوفر الفرص األفضل“، بناء على تقرير 
أعدتـــه جلنة تقييـــم تابعة لألوملبيـــة الدولية 
التي كانت قد أبدت رغبتها في أن يؤول تنظيم 

أوملبياد الشباب 2022 لبلد أفريقي.
األوملبيـــة الدولية  واعتبر رئيـــس اللجنة 
األملانـــي تومـــاس بـــاخ الشـــهر املاضـــي أن 
”أفريقيـــا هـــي مهـــد العديـــد مـــن الرياضيني 
األوملبيني الذين عرفوا النجاح. لهذا الســـبب 
نريد أن يقام أوملبياد الشباب 2022 في أفريقيا 

وفي السنغال“. 

على خط الوصول

نظرة الكبار تضعف الكأس في مصر

} تونس - ميلك املنتخبان التونسي واملصري 
فرصة حســـم بطاقتيهما إلـــى نهائيات كأس 
األمم األفريقيـــة املقررة في الكاميـــرون العام 
املقبـــل عندما يالقيـــان النيجر وســـوازيالند 
تواليا في مواجهتني مزدوجتني في اجلولتني 
الثالثـــة والرابعـــة مـــن منافســـات املجموعة 

العاشرة. 
وتتصـــدر تونـــس املجموعـــة برصيـــد 6 
نقـــاط بفـــارق 3 نقاط أمام مصـــر، فيما حتتل 
ســـوازيالند والنيجـــر املركز األخيـــر برصيد 
نقطـــة لـــكل منهمـــا. ويأمـــل نســـور قرطاج 
والفراعنة، أحد 5 ممثلني للقارة الســـمراء في 
املونديال األخير في روســـيا، في حسم التأهل 
قبل مواجهتهما املرتقبة في اجلولة اخلامسة 

في اإلسكندرية في نوفمبر املقبل.

وتخـــوض كل من تونس ومصر مباراتهما 
الثانيـــة بقيـــادة مدربيهمـــا اجلديدين فوزي 
البنزرتـــي واملكســـيكي خافيير أغيـــري على 
التوالي، ويبدو أنهما لن يواجها أي مشـــكلة 
في كســـب النقاط الثالث لكل منهما، وبالتالي 
ضمان التأهـــل بالنظر إلى الفـــوارق الكبيرة 
بينهما ومنتخبي النيجر وسوازيالند. ويغيب 
القائد مهاجم ســـانت إتيان الفرنســـي وهبي 
اخلزري عن تشـــكيلة تونس بســـبب اإلصابة، 
فيما تعّول مصر علـــى جنمها هداف ليفربول 

اإلنكليزي محمد صالح.
ويأمـــل املغـــرب فـــي االقتـــراب أكثـــر من 
النهائيـــات عندمـــا يالقـــي جـــزر القمـــر في 
املجموعـــة الثانية التي يتأهـــل عنها منتخب 
واحـــد لضمهـــا الكاميـــرون املضيفـــة. وكان 
املغرب عّوض خســـارته اجلولـــة األولى أمام 
الكاميرون بفـــوزه الكبير على ضيفته ماالوي 
3-0، فيما أجبرت جـــزر القمر الكاميرون على 

التعادل فـــي اجلولة الثانيـــة منتزعة نقطتها 
األولى في التصفيات. ويدرك منتخب أســـود 
األطلـــس جيدا أن كســـبه املواجهة املزدوجة 
أمام جزر القمر ستقّربه كثيرا من النهائيات، 
قبـــل اســـتضافته الكاميـــرون فـــي اجلولـــة 
اخلامســـة قبل األخيـــرة في نوفمبـــر املقبل، 
وهو ما ســـيعمل على حتقيقه السبت عندما 
يســـتضيف منتخـــب جزر القمـــر على ملعب 
محمد اخلامـــس في الدار البيضـــاء، قبل أن 

يحل ضيفا عليه الثالثاء في ميتساميولي.
وتلّقـــى مدرب املغـــرب الفرنســـي هيرفيه 
رينارد ضربة موجعة نهاية األســـبوع املاضي 
بإصابـــة صانـــع ألعـــاب أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي حكيـــم زيـــاش وبالتالي ســـيغيب 
عـــن املواجهتني، لكن ”الثعلـــب“ ميلك البدائل 
الالزمـــة في خـــط الوســـط الـــذي يعتبر أحد 
األســـلحة القويـــة في تشـــكيلته في شـــخص 
يونـــس بلهنـــدة وكـــرمي األحمـــدي ومبـــارك 

بوصوفة وفيصل فجر ويوسف أيت بناصر.
وفي املجموعة ذاتها، تنتظر ماالوي مهمة 
صعبة أمام الكاميرون في مواجهتني تســـعى 
مـــن خاللها اخلروج بأقـــل األضرار إن لم يكن 
الظفـــر بالنقاط الكاملة لتعزيـــز حظوظها في 

التأهل الى النهائيات.
وتطمح موريتانيا إلى مواصلة انطالقتها 
القوية في التصفيات في ســـعيها إلى التأهل 
للمـــرة األولـــى في تاريخهـــا إلـــى النهائيات 
عندما تالقي أنغوال ضمن املجموعة التاسعة. 
وضربت موريتانيا بقوة في بداية التصفيات 
وكانت أحد 4 منتخبات حققت العالمة الكاملة 
في اجلولتـــني األولني إلى جانب مالي وغينيا 
وتونـــس، بفوزها على مضيفتها بوتســـوانا 

1-0 وضيفتها بوركينا فاسو 0-2.
وســـتبحث موريتانيـــا أوال عـــن العـــودة 
بنتيجـــة إيجابية من لواندا اجلمعة املقبل في 
اجلولة الثالثة، قبل أن تســـتغل عاملي األرض 
واجلمهـــور الثالثـــاء لتعزيـــز حظوظهـــا في 
حتقيـــق إجنازها التاريخـــي املتمثل في بلوغ 
العـــرس القاري للمرة األولـــى. وفي املجموعة 
ذاتها، تلعب بوتســـوانا مع بوركينا فاسو في 
مواجهة تســـعى من خاللهـــا األخيرة وصيفة 

نســـخة 2013 والثالثة عـــام 2017 في تصحيح 
مسارها إلى اإلبقاء على حظوظها في املنافسة 

على إحدى بطاقتي املجموعة.
وتخوض ليبيـــا اختباريـــن صعبني أمام 
نيجيريـــا ضمـــن املجموعـــة اخلامســـة التي 
تتقاســـم صدارتها برصيـــد 4 نقاط مع جنوب 
أفريقيا التي ســـتالقي سيشـــل في اختبارين 
سهلني. وحتتل نيجيريا املركز الثالث برصيد 
3 نقـــاط. وحتـــل ليبيـــا ضيفة علـــى نيجيريا 
اجلمعة وكلها أمل في العودة بنتيجة إيجابية 
ترفع معنويات العبيها قبل استضافة منتخب 
”النســـور املمتازة“ االثنني املقبـــل في تونس. 
وتخـــوض ليبيـــا مبارياتهـــا البيتيـــة خارج 
بالدهـــا ألســـباب أمنيـــة، ورغم ذلـــك يحظى 
منتخب بالدهـــا مبؤازرة جماهيرية كبيرة في 
تونـــس بالنظر إلى القرب مـــن ليبيا وتواجد 

جالية كبيرة في تونس.
ويقـــود ليبيـــا املـــدرب اجلزائـــري عـــادل 
عمـــروش الذي أكـــد أن ”معنويـــات الالعبني 
عاليـــة ويشـــعرون باملســـؤولية امللقـــاة على 
عاتقهـــم وتركيزهم مرتفـــع للمواجهة املرتقبة 
أمـــام نيجيريا“. وأضاف أن ”املبـــاراة املقبلة 
لها خصوصيـــة ألنها تعتبـــر منعطفا للتأهل 
للنهائيـــات األفريقية“، مشـــيرا إلى أن ”هناك 
تفاهمـــا كبيرا بني اجلميع، وهذا هو الشـــيء 
الـــذي بإمكانـــه أن يســـاعدنا للذهـــاب بعيدا 

والتأهل للنهائيات“.
فـــي املقابل، يخوض املنتخب الســـوداني 
فرصته األخيـــرة إلنعاش آماله في املنافســـة 
على إحدى بطاقتي املجموعـــة األولى، عندما 
يالقي الســـنغال في اختباريـــن صعبني أمام 
رفاق جنـــم ليفربول اإلنكليزي ســـاديو مانيه 
الذين ســـيحاولون حســـم تأهلهم عقب هاتني 
اجلولتـــني فـــي حال تعثـــر مدغشـــقر وغينيا 

االستوائية في مواجهتهما املزدوجة.
وتسعى اجلزائر إلى حتسني صورتها في 
ثاني مباراة رســـمية بقيـــادة مدربها اجلديد 
جمـــال بلماضي عندما تالقي بنني شـــريكتها 
في صدارة املجموعة الرابعة. وكانت اجلزائر 
خيبت اآلمـــال بتعادلها أمام مضيفتها غامبيا 
املتواضعـــة فـــي اجلولـــة الثانيـــة. ويعـــّول 
بلماضي على تشـــكيلته املدججة بالنجوم في 
مقدمتها جناح مانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي 
رياض محـــرز ومهاجم نابولـــي اإليطالي آدم 
وناس والعب وسط فنربغشـــة التركي ياسني 
بنزية. وفي املجموعـــة ذاتها، تلعب توغو مع 

غامبيا وكالهما ميلك نقطة واحدة.

تونس ومصر تنشدان حسم التأهل

يلعب املنتخبان التونســــــي واملصري كل على أرضه في اجلولة الثالثة من تصفيات كأس 
األمم األفريقية املقررة في الكاميرون العام املقبل حيث يالقي األول النيجر الســــــبت، فيما 
يلعب الفراعنة اجلمعة أمام منتخب سوازيالند، قبل أن يحال ضيفني على منافسيهما في 

اجلولة الرابعة الثالثاء املقبل.

[ المغرب يأمل في مواصلة الصحوة في أمم أفريقيا 2019
[  اختبار صعب لليبيا وفرصة أخيرة للسودان

منتخبـــا تونـــس ومصـــر يخوضـــان 

المبـــاراة الثانية بقيـــادة مدربيهما 

الجديدين التونســـي فوزي البنزرتي 

والمكسيكي خافيير أغيري

 ◄

السنغال تستضيف أولمبياد الشباب

◄ حّذر جنم كرة املضرب روجيه فيدرر 
نوفاك ديوكوفيتش وباقي املشاركني في 
دورة شنغهاي، ثامن دورات األلف نقطة 

للماسترز، أنه في قمة مستوياته رغم اقتراب 
املوسم من نهايته. وقارب السويسري 

مواسمه األخيرة بحذر نظرا إلى تقدمه 
في السن، فغاب عن دورات املالعب 

الترابية منذ 2017 للحفاظ على لياقته 
البدنية. وخاض فيدرر، املتوج بلقب 
20 بطولة كبرى، مسابقة كأس ليفر 

قبل أسبوعني في شيكاغو، وذلك بعد 
خروجه املفاجىء أمام جون ميلمان من دور 

الـ16 من بطولة فالشينغ ميدوز.

◄ أوقف ثالثة حكام مدى احلياة في تايالند 
بسبب ضلوعهم في التالعب بنتائج مباريات 
كرة املضرب وبنظام تسجيل النقاط الرسمي 

خالل املباريات، حسب ما ذكرت وحدة 
مكافحة الفساد الرياضي. وأشارت الوحدة 

في بيان أن أنوتشا تونغبليو وأيبسيت 
برومتشاي وتشيتشاي سريليالي ”مت إيقافهم 
مدى احلياة من حتكيم أو حضور أي مسابقة 

حملترفي كرة املضرب“. وتبعا للتحقيق، أقر 
الثالثة باملراهنة على مباريات أشرفوا عليها 

في بطوالت املستقبل في عام 2017. وقاموا 
بالتالعب بنتائج املباريات في نظام التسجيل 

اإللكتروني ”ألسباب تتعلق باملراهنات“.
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{رونالدو محترف اســـتثنائي داخل وخارج الملعب، هو شـــخص اجتماعي للغاية، ونحن نقدم له رياضة

كل الدعم وننظر إليه بعين االحترام والتقدير}.

فابيو باراتيسي
املدير الرياضي ليوفنتوس اإليطالي

{الكـــرة الذهبية؟ بالنســـبة إلي إنـــه حلم، إنها األفضل فـــي التاريخ وهناك الكثيـــر من النجوم، 

وسيكون حلما أن أصبح من ضمن الفائزين}.

أنطوان غريزمان
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني
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}  برشــلونة (إســبانيا) - أكدت وســـائل إعالم 
إســـبانية أن نادي برشلونة حدد أولى صفقاته 

لضمـــان  صفوفـــه،  لتعزيـــز  الشـــتوية 
املنافســـة في بطـــوالت الليغـــا ودوري 

أبطال أوروبا وكأس امللك. 
”مونـــدو  صحيفـــة  وذكـــرت 
ديبورتيفو“ أن الفريق الكتالوني 
يريـــد احلصـــول علـــى خدمات 
فيرالنـــد مينـــدي، ظهير أيســـر 
خالل  الفرنســـي  ليون  أوملبيـــك 

امليركاتـــو الشـــتوي املقبـــل. وال 
ميلـــك برشـــلونة أي بديل جلوردي 

ألبـــا، علـــى الرغـــم من وجود الشـــاب 
ميراندا، لكن املدرب إرنستو فالفيردي وإيريك 

أبيدال الســـكرتير الفني، ال يؤيـــدان تصعيده، 
ألنه ال يزال بحاجة إلى الوقت والنضج لتمثيل 

الفريـــق األول. وقالت الصحيفة، إن برشـــلونة 
وضع فيرالند ميندي، كأولويـــة للفريق لتعزيز 
مركـــز الظهيـــر األيســـر خـــالل الفترة 
املقبلة، بعدما حاول ضمه في امليركاتو 

الصيفي املاضي. 
ولفتـــت إلى أن أبيـــدال مغرم 
صاحـــب  مينـــدي،  بفيرالنـــد 
الــــ24 عامـــا فقط، والـــذي يقدم 
مســـتويات مبهرة مع ليون في 
الدوري الفرنســـي منذ املوســـم 

املاضي.
وكان أوملبيـــك ليـــون، قـــد جدد 
عقد الالعب فـــي الصيف املاضي لعام 
إضافي، خوفا مـــن أطماع كبار أوروبا، حيث 
ينتهـــي عقده احلالي مع الفريق في العام 2023. 
وكان ميندي رفض أن ينضم ملنتخب السنغال.

} لنــدن - أكـــد الهداف التاريخي ملانشســـتر 
يونايتـــد اإلنكليزي واين رونـــي، الذي يلعب 
حاليـــا مـــع دي ســـي يونايتد األميركـــي، أنه 
مـــن املدافعني عـــن املـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو رغم أن األخيـــر كان وراء رحيله عن 
”الشـــياطني احلمـــر“، وطالب العبـــي الفريق 

بالنهوض وحتّمل مسؤولياتهم. 
تلغـــراف“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن روني الذي ســـجل 253 هدفا 
بني 2004 و2017  بقميص ”الشـــياطني احلمر“ 
قبل العـــودة إلى فريقه الســـابق إيفرتون ثم 

االنتقـــال إلى الـــدوري األميركـــي، قوله 
”الوضع صعـــب.. بالنســـبة إلى العبي، 

املـــدرب، كانـــت بداية موســـم صعبة 
للغايـــة“. وواصل ”أعلـــم أن الكثيرين 
يلومون جوزيه مورينيو لكني قلت قبل 
أســـبوعني، على الالعبني أن ينهضوا. 

مســـؤولياتهم  عليهم حتمل 
واالرتقاء مبستواهم“.

ويأتـــي موقف روني 
بعدمـــا تفـــادى فريقـــه 

الســـابق الهزميـــة 
الرابعـــة هذا املوســـم 
بتحويـــل تخلفه أمام 

ضيفـــه نيوكاســـل 
بهدفني إلـــى فوز قاتل 
3-2 السبت في املرحلة 

الـــدوري  مـــن  الثامنـــة 
مورينيو  منـــح  ما  املمتاز، 
طوق جناة وأعطى اجلرعة 
لإلدالء  الالزمـــة  املعنويـــة 
بعـــد اللقاء ”كمـــا قال أحد 
أصدقائي لي هذا الصباح، 

إذا أمطـــرت فـــي لندن، 

ســـيكون ذلك بخطأ منـــي (..) علـــّي أن أكون 
مســـتعدا لهذا. ثمـــة الكثير من الســـوء ومن 
الواضـــح أن ما يجري مطاردة“. وأضاف ”في 
نهايـــة املطاف فزنا باملبـــاراة وأعتقد أننا كنا 
نســـتحق الفوز“، معتبـــرا أن العبيه تصرفوا 

بشكل جّيد إلى حد مذهل“.

جوزيه هدف سهل

دخـــل الالعبـــون املباراة على وقـــع تأكيد 
مســـؤولني في النادي أن مصيـــر مورينيو 
الذي يقود الفريق للموسم الثالث ليس 
مهددا بشـــكل فوري، وذلك تعقيبا على 
تقريـــر لصحيفة ”ديلـــي ميرور“ أكدت 
فيه أن قرار إقالته قد اتخذ وســـيعلن 
في عطلة نهاية األســـبوع بغض النظر 
عن نتيجة مباراة نيوكاسل. ورأى روني 
(32 عاما) أنه مهمـــا قام املدرب مبجهود 
جبـــار، فاألمر ”يتعلـــق بالالعبني 
امللعب  أرض  علـــى  املوجودين 
علـــى  واألغلـــب  للتطبيـــق، 
صعيد جماعـــي“، معتبرا أن 
مـــا مير بـــه فريقه الســـابق 
ناجـــم عـــن عـــدة عوامـــل 
مجتمعـــة لكـــن ”جوزيـــه 
هـــدف ســـهل (لوســـائل 
واملنتقديـــن).  اإلعـــالم 
على بعـــض الالعبني أن 
يلعبـــوا بشـــكل أفضل“. 
واعتبـــر الهداف التاريخي 
للمنتخب اإلنكليزي أيضا (53 هدفا 
في 119 مباراة)، أن الظروف التي 
مير بها يونايتد حاليا مشـــابهة 
حتـــت  قضاهـــا  التـــي  للفتـــرة 

إشـــراف املدرب الهولندي لويس فان غال بني 
2014 و2016، مضيفـــا ”لقد حتمـــل الكثير (من 
االنتقادات واللوم) لكن خلف األبواب املوصدة 

قلت لالعبني ’علينا أن نكون أفضل من ذلك“.
وتابـــع ”شـــخصيا، أعتقد أنه (فـــان غال) 
حضرنا بشـــكل رائـــع لكننا لم نقـــم بالتأدية 
الالزمة على أرض امللعب، وبالتالي، أنا متأكد 
من أن ذلك (عـــدم قيام الالعبـــني بواجباتهم) 
يـــردد خلف الكواليـــس“. ويأتي دفـــاع روني 
عـــن مورينيو على الرغـــم مـــن أن البرتغالي 
لعـــب دورا مؤثرا جدا في قـــرار تركه يونايتد 
والعودة إلى فريق بداياته إيفرتون في صفقة 
تضمنت تخلي األخير عـــن البلجيكي روميلو 

لوكاكو لصالح يونايتد.
وعانـــى رونـــي منذ وصـــول مورينيو إلى 
يونايتد، ال ســـيما في ظل وجـــود العبني أكثر 
نشاطا مثل اإلســـباني أندير هيريرا ومواطنه 
خـــوان ماتا والوافد اجلديـــد األرميني هنريك 
مخيتاريـــان، إضافـــة إلـــى الســـويدي زالتان 
إبراهيموفيتـــش الـــذي رحـــل إلـــى الـــدوري 
راشـــفورد  وماركـــوس  أيضـــا،  األميركـــي 

والفرنسي أنطوني مارسيال. 

أداء مميز

رغـــم توقيعه فـــي يوليو 2017 عقـــدا ملدة 
عامني مع إيفرتون الذي تركه في 2004 وهو في 
الثامنة عشـــرة من عمره، قرر روني في أواخر 
يونيو املاضـــي االنتقال إلى الدوري األميركي 
للدفاع عن ألوان دي سي يونايتد بعقد لثالثة 
أعـــوام ونصف، بعدما اكتفى بعشـــرة أهداف 
في 31 مبـــاراة خاضها مع فريـــق بداياته في 
الدوري املمتاز، و11 هدفا في 40 مباراة ضمن 

جميع املسابقات.

} لنــدن - استدعي بن تشيلويل مدافع ليستر 
سيتي، حسب ما أعلن االحتاد اإلنكليزي لكرة 
القدم، إلى تشـــكيلة منتخب إنكلتـــرا بدال من 
لوك شـــو ظهير مانشســـتر يونايتـــد املصاب 

للمشاركة في دوري األمم األوروبية. 
واستهل تشـــيلويل (21 عاما) مشواره مع 
خالل الفوز الودي  منتخب ”األســـود الثالثة“ 
علـــى سويســـرا 1-0 على ملعـــب فريقه ”كينغ 
باور ســـتاديوم“ الشـــهر املاضي، وكان سابقا 

ضمن تشكيلة منتخب حتت 21 عاما. 
ومن جهته، دفع شو ثمنا إضافيا ملسلسل 
إصاباته وســـيغيب عـــن مباراتي بـــالده في 
املســـابقة القاريـــة املســـتحدثة ضـــد كرواتيا 

وإســـبانيا. وعانى شـــو من ارجتـــاج دماغي 
خالل خسارة بالده ضد إســـبانيا 1-2 الشهر 
املاضـــي، وذلك في مباراته الدولية األولى بعد 

تعرضه لكسر في ساقه عام 2015.
وخـــاض شـــو الدقائـــق التســـعني خالل 
عودة فريقه مانشســـتر يونايتـــد في النتيجة 
لكـــن  نيوكاســـل،  ضـــد   2-3 إلـــى   2-0 مـــن 
االحتـــاد ذكـــر أنـــه عـــاد دون حتديـــد نوعية 

اإلصابة. 
وينضم تشيلويل إلى تشـــكيلة استدعاها 
غاريث ســـاوثغيت، على غرار زميله في ليستر 
جيمس ماديســـون ومايســـون ماونت والعب 
بوروسيا دورمتوند األملاني جايدون سانشو. 

تشيلويل ينضم إلى تشكيلة إنكلترا

ميندي أولى صفقات برشلونة الشتوية

} باريس - كشــــفت مجلــــة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســــية عن الئحة الالعبني الـ30 املرشحني 
لنيــــل جائــــزة الكــــرة الذهبية ألفضــــل العب 
فــــي العالــــم، أبرزهم صاحب جائــــزة األفضل 
الكرواتي  لالحتاد الدولي لكرة القــــدم ”فيفا“ 
لــــوكا مودريتــــش إضافــــة إلى منافســــيه في 
الالئحــــة النهائيــــة البرتغالــــي كريســــتيانو 

رونالدو واملصري محمد صالح. 
وكان العب وســــط ريال مدريد اإلســــباني 
وقائــــد منتخب كرواتيا وصيفــــة بطلة العالم 
في املونديــــال األخير في روســــيا مودريتش 
تفوق على زميله الســــابق فــــي النادي امللكي 
مهاجم يوفنتــــوس اإليطالي حاليــــا رونالدو 
الفائز باجلائزة خمس مرات، وهداف ليفربول 
اإلنكليــــزي الدولي املصــــري محمد صالح في 
جائــــزة الفيفا ألفضل العب في العالم الشــــهر 

املاضي.
كمــــا نال مودريتش متفوقــــا على رونالدو 
وصالح، جائزة أفضل العب في أوروبا لدوره 
الكبيــــر في تتويج النــــادي امللكي بلقب دوري 
أبطــــال أوروبا للعام الثالــــث تواليا، واختير 
أفضل العب في كأس العالم ملساهمته الفعالة 
في بلوغ منتخب بالده املباراة النهائية للمرة 
األولى في تاريخه قبل أن يخســــر أمام فرنسا 

 .4-2
واحتكــــر رونالــــدو وغرميــــه األرجنتيني 
ليونيل ميســــي (برشلونة اإلسباني) اجلائزة 
خالل األعوام العشرة املاضية (5 لكل منهما).

وضمــــت الالئحة ميســــي ومواطنه هداف 
مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرجيو أغويرو، 
رغم أنهمــــا كانا قد خّيبا اآلمــــال مع منتخب 
بالدهما فــــي املونديال الروســــي، إلى جانب 
جنم املنتخب البرازيلي وباريس سان جرمان 
الفرنســــي نيمار وزميله فــــي فريق العاصمة 
الدولــــي األوروغويانــــي إدينســــون كافانــــي 

ومواطنه مهاجم برشلونة لويس سواريز. 

كما ضمت 6 العبني من املنتخب الفرنسي 
املتوج باللقب العاملي هم حارس املرمى هوغو 
لوريس ونغولــــو كانتي وبول بوغبا وكيليان 
مبابي ورافائيل فــــاران املتوج مع ناديه ريال 
مدريد بدوري األبطال وأنطوان غريزمان الذي 
قــــاد فريقه أتلتيكــــو مدريد إلى لقــــب الدوري 
األوروبــــي ”يوروبــــا ليغ“، إضافــــة إلى ثالثة 
العبــــني من بلجيــــكا هم حــــارس املرمى ثيبو 
كورتوا والعب الوسط كيفن دي بروين إضافة 
إلــــى النجــــم إدين هــــازارد جلهة مســــاهمته 
الكبيرة في بلوغ منتخب بالدهم الدور نصف 

النهائي قبل أن يســــقط أمام فرنســــا وينهيه 
في املركــــز الثالث على حســــاب إنكلترا التي 
تواجــــد العب واحد مــــن صفوفها في الالئحة 

هو قائدها هداف توتنهام هاري كاين.
وشــــهدت الالئحــــة تواجد ســــبعة العبني 
مــــن صفــــوف ريــــال مدريد هــــم إضافــــة إلى 
رامــــوس  ســــيرجيو  وفــــاران،  مودريتــــش 
والبرازيلي مارســــيلو وايســــكو والفرنســــي 
كــــرمي بنزمية والويلــــزي غاريث بايل صاحب 
ثنائية في املباراة النهائية أمام ليفربول الذي 
تواجــــد ثالثيه الضارب فــــي الالئحة: صالح 
والســــنغالي  فيرمينو  روبرتــــو  والبرازيلــــي 

ساديو مانيه.
ويعلن اســــم الالعب الفائز باجلائزة في 3 
ديســــمبر من خالل تصويــــت الصحافيني من 
حــــول العالم. وعــــادت جائزة الكــــرة الذهبية 
حصرا إلى كنف مجلــــة ”فرانس فوتبول“ في 
2016 بعد إنهاء الشراكة التي جمعتها باالحتاد 
الدولي منــــذ 2010. وكانت جائزة أفضل العب 
فــــي العالم متنح خــــالل حقبة الشــــراكة بني 
”فرانس فوتبول“ و“فيفا“ فــــي يناير في حفل 
يقام في زيورخ السويسرية حيث مقر االحتاد 

الدولي. 

جائزتان جديدتان

أطلقت املجلة الفرنسية جائزتني جديدتني، 
الكرة الذهبية ألفضل العبة في العالم، وكأس 
”كوبا“، تيمنا بالنجم الفرنسي السابق رميون 
كوبا، ألفضل العب حتت 21 عاما. وعلى غرار 
الرجال، سيختار الصحافيون الفائزة بجائزة 
الكرة الذهبية للسيدات والتي تتنافس عليها 
15 العبــــة أبرزهــــن البرازيليــــة مارتا املتوجة 
بجائزة األفضل للفيفا هذا العام، والفرنسيات 
أماندين هنري وأمال املاجري وويندي رونار 
والنرويجية آدا هيغربرغ واإلنكليزية لوســــي 

برونز واألملانية دجينيفر ماروزان.
لكــــن التصويت في كأس ”كوبا“، حســــب 
بيــــان ”فرانــــس فوتبــــول“ ســــيكون منوطــــا 
بالالعبــــني الفائزيــــن بجائزة الكــــرة الذهبية 
ســــابقا وبينهم دينيس لو، فرانتس بكنباور، 
ميشــــال بالتيني، جان-بيار بابان، ماركو فان 
باســــنت، زين الديــــن زيدان، ليونيل ميســــي، 

وكريستيانو رونالدو.. وغيرهم.
يبدو جنم باريس ســــان جرمان واملنتخب 
الفرنســــي بطــــل العالــــم مبابــــي (19 عامــــا) 
املرشــــح األوفر حظا لنيل النسخة األولى من 
هــــذه اجلائزة التي يتنافــــس عليها 10 العبني 
بينهــــم مهاجمــــو ليــــون اجلزائــــري األصــــل 
حســــام عوار وليفربول  اجلنســــية  الفرنسي 
ترنــــت ألكســــندر-أرنولد وميــــالن اإليطالــــي 
باتريــــك كروتوني وزميله فــــي الفريق حارس 
املرمــــى جانلويجــــي دوناروما والعب وســــط 
بوروســــيا دورمتود األملاني الدولي األميركي 
كريســــتيان بوليســــيتش. وانضم مبابي إلى 
معســــكر املنتخب الفرنســــي لكرة القدم غداة 

تســــجيله أربعة أهداف لصالح فريقه باريس 
سان جرمان في مرمى ليون، أعادت االبتسامة 
للمهاجــــم الشــــاب الــــذي تألق فــــي مونديال 
روسيا، واحتاج إلى أسابيع لبدء تقدمي األداء 

نفسه مع نادي العاصمة.
اختير مبابي (19 عاما) أفضل العب شاب 
في نهائيات كأس العالم 2018، وســــجل هدفا 
فــــي املباراة النهائية ضــــد كرواتيا (4-2). إال 
أن عودتــــه إلى صفــــوف فريقه كانــــت بطيئة 
بعــــض الشــــيء، ال ســــيما وأنه أوقــــف ثالث 
مباريات بعد نيلــــه بطاقة حمراء ضد نيم في 
املرحلة الرابعة. وقال الالعب السابق ملوناكو 
بعد الفوز ”تأثــــرت بعقوبة اإليقاف (غاب عن 
3 مباريــــات)، وال شــــك أن العــــودة لاللتحاق 

باملنتخب ستفيدني“.

عروض جيدة

كان بطل العالم قد عاد إلى املالعب أواخر 
سبتمبر بعد غياب دام حوالي شهر في إجازة 
ما بعــــد املونديال. وفي مباراتــــه األولى بعد 
العودة من اإليقاف قام بتمريرة حاسمة لنيمار 
في املباراة ضد نيس (3-1)، ثم كرر األمر ذاته 
ضد النجم األحمــــر الصربي في دوري أبطال 
أوروبا مع متريرة إضافية للبرازيلي وجناحه 

في تسجيل أحد أهداف فريقه (1-6). 
لم يشــــأ مبابي، الذي بات يتقاسم صدارة 
ترتيــــب هدافي الــــدوري الفرنســــي مع زميله 
نيمــــار أغلى العــــب فــــي العالــــم (8 أهداف)، 
متجيد ما حققه بتسجيل أربعة أهداف بفارق 

زمني قصير في الشوط الثاني. 
وقــــال في هــــذا الصدد ”منــــذ عودتي بعد 
عقوبة اإليقاف، عروضي جيدة لكنها ليســــت 
اســــتثنائية“. وأكــــد مبابــــي ”مــــن الناحيــــة 
الشــــخصية، أهدرت العديد مــــن الفرص. كان 

في وسعي تسجيل عدد أكبر من األهداف“.
وبــــات مبابــــي، بحســــب شــــركة ”أوبتا“ 
لإلحصائيات الرياضية، أصغر العب يســــجل 
أربعــــة أهداف في مباراة واحــــدة في الدوري 

الفرنسي في املواسم الـ45 السابقة. 
وحظــــي النجم الفرنســــي بإشــــادة مدرب 
املنتخب ديدييه ديشامب الذي قال إن ما يقوم 
به املهاجم الشــــاب ”جّيد جدا جدا، تســــجيل 
أربعــــة أهــــداف ال ســــيما فــــي مبــــاراة مهمة 
كهذه في الدوري الفرنســــي، ليس أمرا يتكرر 
بسهولة“. وأضاف ”كيليان يقوم بأمور خارج 
املعتاد (..) هو خارج املعايير بعض الشــــيء، 

في فئة مختلفة“.
ويضاف ذلك إلى إشــــادة مدربه في ســــان 
جرمــــان األملاني تومــــاس توخيل بــــه األحد، 
بقوله ”ضد النجم األحمر، لم تســــنح له فرص 
كثيــــرة. لكنه أظهــــر ذهنية جيــــدة على مدار 

يومني في التمارين“. 
وأضاف ”كان مســــتعدا لبذل جهود شاقة 
ملصلحــــة الفريــــق، للتضحيــــة دفاعيــــا ومن 
الناحيــــة التكتيكيــــة. برأيي نــــال مكافأته من 

خالل األهداف األربعة“.
 ونال مبابي إشادة رئيس النادي القطري 
ناصــــر اخلليفي الذي تعاقــــد معه من موناكو 
صيــــف 2017 فــــي صفقة قــــدرت قيمتها بـ180 
مليون يــــورو. وقال ”اجلميــــع يقولون إنه ال 
يزال شابا، لكنه ليس شابا لناحية النضج“. 

أزاحــــــت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنســــــية النقاب عن قائمة تضم 30 العبا سيتنافســــــون 
على جائزة الكرة الذهبية ملوســــــم 2017-2018. وشهدت القائمة األّولية التي ضمت 30 العبا 
تواجد صالح إلى جانب البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي وغيرهما 

من النجوم.

 اختالف في الجنسيات والهدف واحد 

[ النجم مبابي المرشح األوفر حظا لنيل النسخة األولى من هذه الجائزة

روني يدافع عن مورينيو ويعاتب العبي يونايتد

رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 

وغريمه األرجنتيني ليونيل ميســـي 

احتكرا الجائزة خالل األعوام العشرة 

الماضية (5 لكل منهما)
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} باريس – يســـتضيف معهـــد العالم العربي 
في العاصمة الفرنسية باريس معرضا ملنشآت 
باألبعـــاد الثالثـــة تعيـــد احلياة إلـــى مواقع 
تراثية عريقة أتت عليهـــا النزاعات، لإلضاءة 
على الدمار الالحق مبـــدن تاريخية بارزة من 

املوصل إلى حلب مرورا بتدمر.
ويفتـــح هـــذا املعـــرض الرقمـــي أبوابـــه 
األربعاء ويســـتمر حتى 10 فبراير املقبل، وهو 
يحمـــل عنوان ”مدن عتيقـــة.. رحلة افتراضية 

من تدمر إلى املوصل“.
وأوضحت أوريلي كليمانت رويز، مفوضة 
لنقل  املعرض، أن هذا احلدث ميثل ”شـــهادة“ 

املعلومات التاريخية إلى العامة.
ويقدم معهـــد العالم العربي هذه الســـنة، 
بعـــد أن اســـتضاف العـــام املاضـــي معرض 
”مسيحيو الشـــرق، ألفا عام من التاريخ“، هذا 
احلدث اجلديد الرامي إلـــى تعريف اجلمهور 
مبـــا كان عليه وضع صـــروح أثرية كبرى قبل 
احلـــروب األهلية وظهور تنظيـــم داعش الذي 
قضى على كنوز تراثية وحضارية في املناطق 

التي كان يسيطر عليها.
واختـــار املعهـــد موقعني حضريـــني هما 
مدينتـــا حلب الســـورية واملوصـــل العراقية، 
إضافة إلى موقعني أثريني هما تدمر السورية 
ولبدة الكبـــرى الليبية. ويتيح املعرض للزوار 
الغوص في رحلة انغماســـية في هذه األماكن 

مع وضع خوذة على الرأس.
ويفيـــد هـــذا احلدث مـــن مهارات شـــركة 
إيكونيـــم الناشـــئة التي انطلقـــت قبل خمس 
سنوات وتســـاهم في حفظ املواقع األثرية في 
25 بلـــدا من خـــالل أعمال التحويـــل الرقمي. 
وتفاخر الشـــركة بامتالكها املجموعة الرقمية 
األوسع عن املواقع األثرية في الشرق األوسط.

وقال إيف أوبيلمان، رئيس الشـــركة، ”هذا 
أحد أشـــكال علم اآلثـــار املعاصـــر، هذا حفظ 
للتاريخ“، مشـــيرا إلـــى أن إيكونيـــم تتعاون 

أيضا عن بعـــد مع جهات ميدانية وصوال إلى 
اليمن الغارق في احلرب بهدف ”تشكيل ذاكرة 

رقمية دقيقة لألجيال املقبلة“.
وأوضح ”فـــي حلب، قصدنا املـــكان بعيد 
انتهـــاء املعركـــة وقبل البدء بتطهيـــر املدينة. 
كان يتعـــني حفـــظ آثار اخلراب“. وأشـــار إلى 
أن استكشـــاف الوضع في تدمـــر حصل ”بعد 
من خـــروج مقاتلي داعش، قائال  بضعة أيام“ 
”في املتحف، كانـــت القطع ال تزال على األرض 
قبـــل أن يتـــم إفراغـــه“. وحصل فـــي املوصل 
التدخـــل بطلـــب من اليونســـكو بعـــد بضعة 

أسابيع من حترير املدينة.
وفـــي لبـــدة الكبـــرى املدرجة علـــى قائمة 
اليونســـكو للتراث منذ 2013، ”أتاح التصوير 

بتقنيـــة األبعـــاد الثالثة احلصـــول على رؤية 
شـــديدة الوضوح في خالل بضعة أيام“، وفق 

أوبيلمان.
وتســـتوقف زوار املعرض من كل اجلهات 
في املساحات الضيقة في داخل املعهد عروض 
بصرية ضخمة تظهر تبدل الوضع في ســـوق 
حلب ومسجد األمويني في املدينة، وفي جامع 
النوري وكنيســـة الالتني (كنيسة الساعة) في 
املوصـــل، وأيضـــا في معبد بعل شـــمني الذي 

أحلق به تنظيم داعش دمارا هائال.
أمـــا في موقع لبدة على الســـاحل الليبي، 
فيعيد املعرض إظهار املسرح الروماني املشيد 
في عهد اإلمبراطور ســـيبتيموس سيفيروس 

في ما يسمى ”روما األفريقية“.

ولفتـــت كليمانـــت رويز إلـــى أن املعرض 
”يلجـــأ بالتأكيد إلى توجيـــه صدمة بالصور“، 
لكن ”الهدف في الوقـــت عينه يقضي بوضعه 
في إطـــار معني يتخطـــى الصدمـــة البصرية 

حصرا“. 
وأشـــارت إلى الدور الـــذي تؤديه جداول 
التوثيـــق املصاحبة لهـــذه العروض من خالل 
تقـــدمي تواريخ ومراجع ملســـاعدة الزوار على 

فهم هذه املواقع على نحو أفضل.
وأوضحـــت أنه مـــن خالل تقنيـــة األبعاد 
الثالثة والصور القدمية، ميكن للزائر أن يفهم 
”كل جوانـــب النســـيج احلضـــري على صعيد 
التـــراث املقام في املوقع، ولكـــن أيضا التراث 

غير املادي“. 

معهــــــد العالم العربي فــــــي باريس يفتتح 
معرضا ملنشآت باألبعاد الثالثة مبا يعيد 
احلياة إلى مواقع تراثية عربية أتت عليها 
النزاعــــــات، ليتيح بذلك للزائرين الغوص 

في رحلة افتراضية في هذه األماكن.

إعادة الحياة افتراضيا ألماكن عريقة دمرتها الحروب

باريس تزيل غبار الحرب عن الموصل وحلب ولبدة وتدمر

يســـعى إدريـــس  } مرصاتــة (ليبيــا) – 
الشـــيباني، موظـــف ســـابق في ســـالح 
اجلو الليبي، إلى تعليم األطفال الصغار 
أســـس الطيـــران مـــن خالل اســـتخدام 
الطائـــرات الورقية في محاولة لتدريب 

األجيال القادمة على الطيران.
وأمضـــى الشـــيباني 15 عاما في 
ومنـــذ تقاعده ركز  اجلويـــة،  القوات 
اهتمامه على نقل معرفته إلى اآلخرين.
ويقوم الشـــيباني بتعليـــم التالميذ 
اآلليات األساســـية لبناء الطائـــرة الورقية، 
مبا في ذلـــك معلومات حول الســـرعة التي 
ســـتطير بهـــا، واملســـافة التي ســـتقطعها 

واالجتاه الذي ستذهب إليه.
وتتضمـــن املســـتويات األكثـــر تقدما 
دروســـا تعليميـــة تغطـــي طريقـــة صنع 
الطائـــرات وجمـــع األجـــزاء اخلشـــبية 
واألجـــزاء الـــدوارة حملـــاكاة الطائرات 
ذات احملـــرك الواحـــد، وألن الطائـــرات 
ريـــاح،  دون  الطيـــران  تســـتطيع  ال 
فـــإن الشـــيباني يزود تالميـــذه كذلك 

مبعلومـــات عـــن قـــوة دفـــع الطائـــرة الورقية 
وسحبها ووزنها ورفعها.

لكن الشـــيباني يقول إن تطييـــر الطائرات 
الورقية ليســـت رياضة رســـمية فـــي ليبيا وال 
توجد منافســـات في اللعبـــة، موضحا ”تقريبا 
كل دول العالـــم متارس هذه الرياضة وتخوض 
منافســـات ومســـابقات دورية فـــي كل صنوف 
الطيـــران، منها الطيـــران املطاطـــي والطائرة 
الورقيـــة. نحـــن بحاجة ماســـة إلـــى مثل هذه 

الرياضة“.
وأضـــاف ”لألســـف ال منتلـــك مثـــل هـــذه 
الرياضـــة. أرجو أن ينتبه املدرســـون إلى ذلك، 
فبـــدل أن ينهـــروا الطلبـــة ويطردوهـــم خارج 
الفصـــل جـــراء صناعـــة طائـــرة ورقيـــة أثناء 
الدرس، من األجدى أن يحثوهم على االنضمام 
ولـــو بشـــكل أســـبوعي إلى حصـــص لصناعة 
الطائرات لكي يســـتفيد الطلبة وال ميارســـوها 

كلعبة تشغلهم عن الدرس“.
وغالبا ما يقضي املوظف السابق في سالح 
اجلو الليبي عدة أشـــهر فـــي البحث عن موقع 

مغلق إلقامة دوراته.

وقال أحد اآلباء ويدعى عبدالله سالم إن ما 
يصل إلى 20 طالبا في املتوســـط يشتركون في 

الدورة التي تستغرق شهرا.
وتابع ســـالم ”هذه الرياضـــة تنمي قدرات 
أبنائنا، فهـــي تولد لديهم املهـــارات وجتعلهم 
يخمنـــون كالطياريـــن إلـــى حد مـــا.. لقد أحب 
صغارنا ذلك وآمل أن يكونوا مستقبال طيارين 

حقيقيني“.
وأفاد طفـــل يدعى صعيب بن ســـعود بأنه 
”ســـمع بدورة علـــوم الطيران عـــن طريق موقع 
فيســـبوك، فأعجبتـــه الفكـــرة وبحـــث عن هذه 
الـــدورة، وقـــام بالتواصل مـــع القائمني عليها 

وتدرب ملدة سنة“.
وأضاف بن ســـعود ”أشـــكر كثيرا األستاذ 
إدريس الشـــيباني على مجهوداته التي يبذلها 
في ســـبيل تعليمنا، وعلى الـــدورات التي يقوم 
بها لفائدتنا، وأنا ســـعيد للغاية بأنني خضت 

التجربة، وأنا أحلم اآلن أن أصبح طيارا“.
ومـــن املتوقـــع أن تنظـــم شـــركة ريـــد بول 
ملشروبات الطاقة منافســـة ”األجنحة الورقية“ 

العاملية في عام 2019.

ليبي يعلم األطفال الطيران باستخدام طائرات ورقية

} ال أزال أتذكر تلك السهرات الصيفية في 
علـــى حافات نخيل  كازينـــو ”صدر القناة“ 
بغداد مطلع السبعينات. كنا صغارا ولكننا 
كنـــا ننتظـــر احلفـــل األســـبوعي للمطرب 
العراقـــي إلهام املدفعـــي. متكن املدفعي من 
اســـتقطاب اهتمـــام العراقيـــني مبغامرته 
في إعادة غناء الكثيـــر من التراث العراقي 
القدمي وبعض اجلديد بتوزيع غربي مفرح. 
ال ميكن وصف مســـحة احلزن فـــي الغناء 

العراقي ألحد ألنها ملموسة دائما.
كســـر املدفعـــي القاعدة متامـــا، وحول 
األغاني إلى شـــيء ميكن أن تسمعه في أي 
وقت وأن يجد الشباب ما يجعلهم يرقصون 
أو يدبكـــون عليه. حلقت به املطربة ســـيتا 
هاكوبيـــان ببعض من التـــراث والكثير من 

اجلديد املختلف.
أعطـــى املدفعي روحا جديدة للكثير من 
األغانـــي العراقيـــة. لم يكتـــف بالتراث، بل 
غامر بإعـــادة توزيع أغانـــي املطرب ناظم 
الغزالـــي الذي رحـــل قبل مرحلـــة املدفعي 
بســـنوات قليلة. البعض لم يســـمع أغنية 
”فوق النخـــل“، أو ”فوق إلنا خل“ كما يقول 
عنها البعض، إال من إلهام املدفعي ليكتشف 
أنها للغزالي الحقا. وفي التســـعينات عاد 
املدفعـــي ليحيـــي احلفـــالت فـــي العـــراق 
وخارجه ليصبح أيقونة من أيقونات النغم 
العراقـــي. الكثيـــر من املطربـــني العراقيني 
والعرب يعيـــدون غناء تلك األغاني بتوزيع 
وإيقاعهـــا  بتوزيعهـــا  وليـــس  املدفعـــي 

األصليني.
هـــذا اإلحياء للتـــراث أو إعـــادة إنتاج 
مهـــم  شـــيء  واحلديـــث  القريـــب  الغنـــاء 
وضروري. إنه أشبه بإعادة تقدمي الروايات 
مسرحيا أو سينمائيا لتتناسب مع عقليات 
وطبيعة أجيال متعاقبة في املجتمعات. هذا 

شيء صحي.
هذا اإلحياء متداول في الغرب أيضا وال 
يعبر عن عجز الفن عن اإلتيان بجديد. أغنية 
كنائســـية مثل ”ال جتعلني أبدو وقد أسيئ 
فهمي“ للمطربة السوداء نينا سيمون أعيد 
تقدميها مرات بإيقاعـــات مختلفة، بل بعد 
ســـنة من إطالقها أول مرة في الســـتينات 
من قبل فريق ذي انيملز، وفي الســـبعينات 

لفريق سانتا ايزميرالدا.
اليوم تهجم علينا املطربة األميركية شير 
بإعادة تقدمي أغاني فريق آبا السويدي. آبا 
كان الفريق الغنائي األشهر في السبعينات 
ولعله إلـــى يومنا يعـــد الفريق األجنح في 
تاريـــخ الغنـــاء الغربي رغم تقاعـــد أفراده 
منذ عام 1981. صنع املسرحيون الغنائيون 
والسينمائيون مســـرحية وفيلما عن فريق 
الغنائية تعرض  آبا. مســـرحية ”ماما ميا“ 
يوميـــا في صاالت مســـارح لنـــدن منذ عام 
1999. جنـــاح املســـرحية املذهل حولها إلى 
فيلـــم ”ماما ميا“ الذي صـــار يحجز توقيتا 
معـــادا فـــي اآلالف من محطـــات التلفزيون 
حـــول العالم منـــذ إنتاجه عـــام 2008. كان 
العالـــم ينتظر ”ماما ميا – مرة أخرى“ وهو 
اجلزء الثاني من الفيلم، لكن املفاجأة األكبر 
جاءت بتقدمي املطربة شـــير ألغاني آبا من 
وتوزيـــع مختلفني صنعت  جديد بطريقـــة 

خصيصا للفيلم.
شـــير ظاهرة قائمة بنفسها. تغني منذ 
كان عمرها 17 ســـنة وجتـــاوزت اليوم عمر 
الـ71. شيء متدفق ومغامر. أغانيها تربعت 
علـــى قائمـــة األغانـــي الرائجة لســـنوات 
وســـنوات. في الوقـــت الذي حـــان لها فيه 
أن تتقاعـــد، ها هي تعيـــد إحياء أغاني آبا 

بطريقة مذهلة وجميلة.
نصفق لشير في الغرب وإللهام املدفعي 
في الشرق. كبرا بالعمر لكنهما يستطيعان 
حتريـــك أجيال الشـــباب كما لـــو أنهما في 

العشرينات.

صباح العرب

من إلهام المدفعي 
إلى شير مرورا بآبا

هيثم الزبيدي

أيادي العبث تمتد مّرة أخرى لتمثال 
{المرأة العارية} بالجزائر

}  اجلزائــر - تعـــّرض متثـــال ”عـــني الفوارة“ 
الشهير باســـم ”املرأة العارية“ مبدينة سطيف 
(شـــمال شـــرق اجلزائر) إلـــى محاولة حتطيم 
ثانية من قبل شـــخص بعد مـــرور أقل من عام 
واحد على محاولة ســـابقة، أثارت جدال واسعا 

في البالد وصل صداه إلى قبة البرملان.
وتـــداول ناشـــطون عبر مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، صورا لشـــخص يرتـــدي قميصا 
أبيض اللون، وهو يحطم التمثال الذي يتوسط 

مدينة سطيف، مبطرقة أمام جمع من الناس.
وقال عزالدين ميهوبـــي وزير الثقافة عقب 
احلادثة إّن ”أيـــادي التخريب متتد مّرة أخرى 
لتمثـــال عني الفـــوارة، حيث متّكـــن مواطنون 
من إيقاف شـــخص حاول تدمير التمثال الذي 
يتوســـط ســـطيف“، مضيفـــا في تغريـــدة عبر 
تويتر أن ”السلطات األمنية تعّرفت على هوية 
اجلاني“. وأشـــار إلى أّن املعتدي ”له ســـوابق 
قضائية ويعاني من اضطرابات عقلية“. ولفت 
إلى أّن التمثال أصيب بأضرار خفيفة، ســـتتم 

معاجلتها.
وذكرت وكالـــة األنباء الرســـمية باجلزائر 
أن شـــابا يبلغ مـــن العمر حوالـــي 30 عاما، 
تســـّلق التمثال من جهته اخللفية، وأشـــهر 
مطرقـــة وتأهب للقيـــام بتحطيم التمثال إال 

أّن حارس املعلم ومواطنني منعوه.
وبحســـب املصـــدر ذاته، متكنـــت قوات 
األمـــن من إلقـــاء القبض على الشـــاب الذي 

حاول الفرار.

وتعـــرض التمثال نفســـه في 18 ديســـمبر 
2017، لتخريـــب جزئي، من قبل شـــخص ملتح 
أوقفته الشـــرطة على الفور، وقالت الســـلطات 
بعدهـــا إنه ”مختـــل عقليـــا“. وتعالت أصوات 
عقب احلـــادث مطالبة بنقله إلى املتحف تفاديا 

لتخريبه ثانية، غير أّن السلطات رفضت.
وقامت الســـلطات في 4 أغسطس املاضي، 
بإعـــادة تدشـــني املعلـــم عقـــب عمليـــة ترميم 
اســـتغرقت 7 أشـــهر كاملة. وســـبق أن تعّرض 

حملاوالت حتطيم عامي 1997 و2006.
ومتثـــال ”عني الفوارة“ يقع قبالة املســـجد 
العتيق في ســـطيف، هو مجســـم المرأة عارية 

تطفو على صخرة عالية، ويتدفق منه املاء.
وتفيد إحـــدى الروايات بـــأن التمثال الذي 
يجســـد امرأة فـــي غايـــة اجلمال، يعـــود إلى 
نهايات القرن التاسع عشر، حيث انتهى الفنان 
الفرنسي فرانسيس دي ســـان فيدال من نحته 
فـــي عام 1898، ومت نقله مـــن متحف اللوفر إلى 
مدينة مرســـيليا ثم إلى ميناء سكيكدة، قبل أن 
يحـــط الرحال فـــي مدينة ســـطيف اجلزائرية، 
وكان في اســـتقباله جموع مـــن املواطنني ذوي 
األصول األوروبية واألهالي. وأضافت ”اجلميع 
آنـــذاك ســـحر بجمـــال التحفـــة الفنيـــة، وعند 
تثبيتهـــا فوق املنبع كان اجلـــو باردا فتصاعد 
بخار املاء وصاح األهالي ’فوارة‘، لتأخذ املرأة 
الرخاميـــة اجلميلة اســـمها، وصـــارت تزورها 
النســـوة متمنيات الزواج، ويضعن لها احلناء 

في رجلها بعد الزواج“.

مرصاتــة {
الشـــيباني
اجلو الليب
أســـس الط
الطائـــرات
األجيال

وأمض
القوات
اهتمامه
ويقوم
اآلليات األساس
مبا في ذلـــك م
ســـتطير بهـــ
واالجتاه الذي
وتتضمــ
دروســـا تعل
الطائـــرات
واألجـــزاء
ذات احملـــ
تســـت ال 
فـــإن الش

وقال عزالدين
احلادثة إّن ”أيـــا
لتمثـــال عني الفــ
ي إ

من إيقاف شـــخص
يتوســـط ســـطيف
تويتر أن ”السلط
اجلاني“. وأشـــار
قضائية ويعاني
إلى أّن التمثال أص
ي ي

معاجلتها.
وذكرت وكالـــ
أن شـــابا يبلغ
تســـلق التمثا
غ يب ب ن

مطرقـــة وتأهب
أّن حارس املع
ب

وبحســـب
األمـــن من إلقــ
حاول الفرار.

لوحة مجهولة لرامبرانت في ضيافة دبي
} ديب - تعـــرض دار ســـوذبيز في دبي لوحة 
للفنان  حتمـــل اســـم ”دراســـة لـــرأس شـــاب“ 
الهولنـــدي رامبرانـــت، في أول عـــرض للتحفة 
الفنية غير املعروفة في منطقة الشـــرق األوسط 
قبل طرحها للبيع في املزاد نهاية العام اجلاري. 
وأزيح الســـتار عن اللوحة االثنني املاضي 
فـــي مقر الـــدار في اإلمارة اخلليجيـــة، على أن 

تعرض أمام اجلمهور ملدة يومني.
وبحسب الدار، تعتبر اللوحة مبثابة ”حتفة 
غيـــر معروفـــة“ لرامبرانت، أحد كبار أســـاتذة 
فن الرســـم، وواحدة من ”سلســـلة صغيرة من 

الدراسات التي رسمها لنفس الشاب“.

ويعـــود تاريخ اللوحة إلـــى عام 1655، علما 
أنـــه مت تأريـــخ األعمال في السلســـلة املرتبطة 
برسوم الشاب من سنة 1648 وحتى سنة 1656. 
وهذه أول مرة تعرض فيها اللوحة في الشـــرق 

األوسط.
وتقّدر سوذبيز ســـعر لوحة ”دراسة لرأس 
شـــاب“ مببلغ 6 ماليني دوالر، وســـيتم طرحها 
للبيع في مقر الدار في لندن في ديسمبر املقبل.
وتســـعى اإلمارات منذ ســـنوات لترســـيخ 
موقع ريادي لها على خارطة السياحة الثقافية، 
وهـــي افتتحت العـــام املاضي متحـــف اللوفر 

أبوظبي في العاصمة.

 � أكدت الممثلة 
األميركية، كيت هدسون، 

أن االبتسامة ال تفارقها 
منذ أن وضعت طفلتها 

األولى، راني روز، قائلة 
{ال تستطيع التوقف عن 
االبتسام. لقد كنت دائما 

أتمنى أن أرزق بابنة وقد 
تحقق الحلم بالفعل}. وكانت 
كيت أعلنت األسبوع الماضي 
على صفحتها على إنستغرام، 
عن ميالد طفلتها في الثاني 

من أكتوبر الجاري.
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