
} الكويــت – وجـــه النائب العام فـــي الكويت 
التهـــم إلى 24 شـــخصا بـ“التخابر“ مع إيران 
واإلعـــداد لهجمـــات، مـــا يؤكد توســـع دائرة 
التآمـــر اإليراني على دول اخلليج، ويدفع هذه 
الـــدول إلى تضييـــق اخلناق على حـــزب الله 
الذي يستفيد من ثغرات في املوقف اخلليجي 

املوحد جتاهه.
وأفـــاد بيان صـــادر عـــن النيابـــة العامة 
الكويتيـــة أنها وجهت إلى 24 شـــخصا ”تهمة 
ارتـــكاب أفعـــال من شـــأنها املســـاس بوحدة 
وســـالمة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي 
والتخابـــر مـــع (جمهورية إيران اإلســـالمية) 
ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل ملصلحتها 

للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت“.
وأضاف أن ذلـــك ”من خالل جلب وجتميع 
وحيـــازة وإحـــراز مفرقعات ومدافع رشاشـــة 

وأجهزة تنصت وبقصد ارتكاب اجلرائم“.
وتابـــع البيان أن النيابة وجهت أيضا إلى 
”عدد من املتهمني تهمة االنضمام والدعوة إلى 
االنضمام إلى جماعة (حزب الله) التي غرضها 
نشـــر مبادئ ترمي إلى هدم النظم األساســـية 

بطريقة غير مشروعة“.
ووجهـــت النيابـــة اتهامـــات أخـــرى إلى 
شخصني إضافيني في إطار هذه القضية ليبلغ 
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وقالـــت النيابـــة إنهـــا ”وجهت إلـــى أحد 
املتهمني تهمة إخفاء مدافع رشاشـــة وأسلحة 
ناريـــة وذخائـــر وحيازتهـــا بغيـــر ترخيص 
(…) وإلـــى متهـــم آخر تهمـــة العلـــم بحيازة 
أحـــد املتهمني للمتفجرات واألســـلحة النارية 
والذخائـــر ونيتـــه في اســـتعمالها دون إبالغ 

اجلهات املختصة عنه.
واملتهمـــون هم 25 كويتيـــا وإيراني واحد 

بحسب مكتب النائب العام.
وقال مراقبـــون إن القضاء الكويتي أخرج 
توّرط إيران وأذرعها في اســـتهداف استقرار 
بلدان اخلليـــج من دائرة الشـــكوك إلى درجة 
اليقني، خاصة مع تزامن قرار القضاء الكويتي 
مع كشـــف حتقيقات بحرينية بشـــأن التفجير 
الذي جّد مؤخرا في قرية سترة وأودى بحياة 
اثنـــني من رجـــال األمن عـــن ارتبـــاط مدبري 

العملية باحلرس الثوري اإليراني.
وربطـــت وســـائل إعـــالم محليـــة كويتية 
اخللية وعملية تهريب األســـلحة التي قالت إّن 
مصدرهـــا العراق، بحزب اللـــه املرتبط بإيران 
والـــذي ينشـــط تنظيمـــه األصلي فـــي لبنان 
وظهرت لـــه تفّرعات كثيرة فـــي العراق، وهو 

مصّنف تنظيما إرهابيا في بلدان خليجية.
وأثبتت اإلحالة على القضاء أن حزب الله 
ال يفتأ يتحرك إلثـــارة القالقل في دول مجلس 
التعاون، كاشفا عن بعده الطائفي وكونه ورقة 
فـــي خدمة املصالـــح اإليرانية وهـــو ما يؤكد 

تورطه في سوريا.
وســـبق حلـــزب الله أن اســـتهدف الكويت 
خـــالل احلـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة بدعوى 
مساندة الكويت لبغداد وقام بعمليات إرهابية 
كان أبرزهـــا قيادة رئيـــس العمليات اخلاصة 
حلـــزب الله عمـــاد مغنيـــة ملخطـــط اختطاف 
الطائرة الكويتية ”اجلابرية“ ومحاولة اغتيال 
أميـــر الكويت آنذاك الشـــيخ جابـــر الصباح، 
بالتنســـيق مع حزب الدعـــوة العراقي احلاكم 

في بغداد اليوم.
وحمـــل مراقبـــون املســـؤولية للســـلطات 
الكويتية التي دأبت على استرضاء حزب الله 
بكّل الوســـائل املمكنة حّتى لـــو كان ذلك على 
حساب التغاضي عن نشاطاته العلنية أو تلك 

التي كان يقوم بها نيابة عنه كويتيون.
وأشـــاروا إلى أن الكويت ســـتكون مجبرة 

علـــى االنضمـــام إلـــى احلـــزم اخلليجـــي في 
وضـــرب  املتشـــددة  املجموعـــات  مواجهـــة 
شـــبكاتها وبينها شـــبكات الدعـــم التي توفر 
حلـــزب الله على أرض الكويت األموال الكافية 

للقيام بأنشطته.
ويحاول حـــزب الله أن يوهم املســـؤولني 
الكويتيني بأنه ال يستهـدف أمن الكويت، وأنه 
يفـــرق بينها وبني بقيـــة البلـــدان اخلليجية. 
وتهدف هذه املناورة إلى حتييد الكويت حتى 
ال تكـــون طرفا رئيســـيا فـــي التحالف العربي 
الـــذي يواجـــه التمـــدد اإليراني فـــي املنطقة، 

وخاصة بعد عاصفة احلزم في اليمن.
لكنها ال تســـتثني الكويت من حترك خاليا 
احلزب أو اخلاليـــا املرتبطة باحلرس الثوري 

اإليراني.
وســـارع األمني العام حلزب الله في لبنان 
حســـن نصراللـــه بعـــد تفجير مســـجد اإلمام 
الصـــادق فـــي يونيو املاضـــي إلى اإلشـــادة 
بالسلطات الكويتية وتوجيه ”حتّية“ إلى كبار 
املسؤولني في الكويت، مبا في ذلك أمير الدولة 

الشيخ صباح األحمد.
وكانـــت الداخلية الكويتيـــة أعلنت في 13 
أغســـطس املاضي أن األجهزة األمنية متكنت 
من ضبط خلية إرهابية، وترســـانة ضخمة من 

األسلحة والذخائر، واملواد املتفجرة.
وقـــال مصـــدر لـ“العرب“ وقتهـــا إن أفراد 
اخلليـــة أربعة وهم حســـن عبدالهادي حاجية 
من مواليد 1968، غواص في املوانئ الكويتية، 
وهو الشخص الرئيسي في املجموعة، وحسن 
ســـيد طباطبائـــي مـــن مواليـــد 1980 موّظف، 
ومحمـــد جاســـم املعـــراج مـــن مواليـــد 1984 
موظف، وعمار حســـن غلوم مـــن مواليد 1981 

مدرس ديكور.
واعتـــرف األربعة أنهم تدّربـــوا لدى حزب 
الله فـــي لبنان وأدخلوا الســـالح على دفعات 

من العراق.
وقال املصدر نفسه إن عدد املتهمني مرشح 
للزيـــادة وإن األمر ال يقتصر على اخللية التي 
تضم هؤالء األربعة بل على شبكة واسعة تضّم 

خاليا عّدة تعمل في كّل األراضي الكويتية.
عميقـــة  حفـــرة  فـــي  األســـلحة  ئـــت  وُخبِّ
ومحصنة باخلرســـانة، بأحد املنازل، مبنطقة 

العبدلي احلدودية الشمالية.
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}  بعد مرور أســـابيع على اندالع احتجاجات 
واســـعة للمطالبـــة مبحاصرة الفســـاد ودعم 
خطـــوات إصالحيـــة اتخذها رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، يبدو أن االنقســـامات 
الطائفيـــة العميقة وفســـاد املناخ السياســـي 
العـــام ســـيجعالن من الصعب علـــى العبادي 

حتقيق وعوده.
إصـــالح  فـــي  الوعـــود  هـــذه  ومتثلـــت 
املســـؤولني  وتقـــدمي  الدولـــة  مؤسسســـات 
الفاســـدين للمحاكمة وتخفيـــف وطأة النفوذ 
اإليراني الواسع على احلكومة العراقية، لكن 

لم يتحقق أي منها حتى اآلن.
ويعتقـــد عدد كبير مـــن املتظاهرين، الذين 
نزلوا يوم اجلمعـــة املاضية خلامس مرة إلى 
شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى، أن تطلعات 
العبـــادي اإلصالحيـــة ظلت حبيســـة قراراته 
التي لم تترجم إلى خطوات عملية حتى اآلن.

ويقول عضـــو في البرملـــان العراقي طلب 
من مراسل صحيفة نيويورك تاميز األميركية 
أال يذكر اســـمه حتى ال يغضب رئيس الوزراء 
”يســـتطيع العبادي أن يتخـــذ كل القرارات في 

العالم، لكن في النهاية من سينفذها؟“.
وأضاف السياســـي القريب مـــن العبادي 
”لكنـــه إذا متكن بالفعل مـــن إلغاء احملاصصة 
الطائفيـــة وتنظيـــف املجـــال السياســـي من 

الفساد فسيتحول إلى بطل قومي“.
ورغـــم ســـعيه لتحييـــد الطائفيـــة، اعتمد 
العبادي في التخلص من خصومه وسياسيني 
يتهمهم بالفســـاد إلى جانب الغطاء الشـــعبي 
املتمثل بالتظاهرات في الشوارع، على موافقة 
ودعـــم املرجعية الشـــيعية التـــي مازالت لها 
الكلمة الفصل في العديد من القضايا املتعلقة 

بالشأن السياسي في العراق.
ومنـــذ انـــدالع التظاهـــرات، لـــم تتخـــط 
اإلصالحـــات اخلدميـــة محـــاوالت لتحســـني 

إمدادات الكهرباء إلى املنازل.
ويقول ســـجاد جيـــاد، احمللل السياســـي 
العراقي املقيم في لنـــدن ”عوضا على ذلك، لم 

ير العراقيون من احلكومة الكثير بعد“.
وأضـــاف احمللـــل الـــذي يقدم بـــني احلني 
واآلخـــر استشـــارات للحكومـــة ”ينبغي عليه 
حتقيق تطلعات الشعب، لكنه في نفس الوقت 
ال يستطيع اإلسراع في قراراته حتى ال يغضب 

النخبة السياسية في البالد“.

وتســـيطر علـــى العبـــادي مخـــاوف مـــن 
جناح قادة امليليشـــيات الشيعية املسلحة في 
التحريض على مزيد من االحتجاجات ســـعيا 

وراء نفوذ أوسع.
ويســـتغل قـــادة هـــذه امليليشـــيات، التي 
تتصرف في كثير من األحيان بطائفية كبيرة، 
الشـــعبية التي اكتســـبتها بعدمـــا متكنت من 
حتقيق مكاســـب عســـكرية مهمة في مواجهة 
تنظيـــم داعـــش الـــذي اليـــزال يســـيطر على 

مساحات واسعة في شمال البالد.
وفـــي صفوف احملتجـــني، متكـــن أعضاء 
ومقاتلون في امليليشيات املسلحة من احتالل 
مكانة بارزة في قيادة االحتجاجات الشعبية.

وإذا مـــا حتولت إصالحـــات العبادي إلى 
واقع فمن املمكن أن تتســـبب فـــي نهايته هو 
ومعه قطاع واســـع من السياسيني العراقيني 
الذين ساهموا في نشر ثقافة الفساد وتوسيع 

النفوذ اإليراني في البالد.
وحينهـــا ســـيكون البديل مـــن ينجح في 
الســـيطرة على موجة االحتجاجات الشـــعبية 
الكبيـــرة التـــي تهـــز البـــالد منـــذ أســـابيع، 
ويوجههـــا فـــي ســـبيل حتقيـــق مصاحلـــه.. 

امليليشيات الشيعية.
وجناح امليليشـــيات في توســـيع نفوذها 
عبـــر الغضب الشـــعبي، ســـيكرر السياســـة 
التـــي اتبعها منذ أكثر من عـــام تنظيم داعش 
املتطرف حينما اســـتغل غضب الســـنة جتاه 
سياســـة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي 
فـــي الهيمنة على الزخم النـــاجت عنه، ومن ثم 
الســـيطرة على مدينة املوصـــل، أكبر املدن في 
شـــمال العـــراق، وبعدها مدن أخـــرى آخرها 

الرمادي مركز محافظة األنبار.
ويتطلـــع خصـــوم العبـــادي إلـــى تكـــرار 
الســـيناريو نفســـه في بغـــداد على يـــد قادة 
امليليشـــيات الطائفية في صـــراع داخلي بني 

الفصائل الشيعية على النفوذ والسلطة.
وإذا لم ينجحوا في ذلك، فسيحاول هؤالء 
اخلصـــوم، الذيـــن مازالـــوا يســـيطرون على 
حصـــص كبيرة داخـــل املؤسســـات العراقية، 

عرقلة حتويل هذه القرارت إلى واقع.
وحينها ســـيجد العبادي نفســـه في مأزق 
السقوط أو تراجع شعبيته نتيجة لعجزه عن 
حتقيق وعوده التي طالبه بها املتظاهرون، أو 

انتصار خصومه.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الكويت تحيل إلى القضاء متهمين بالتخابر 
مع إيران وحزب الله

أصابع اتهام لبنانية تتجه إلى قطر بالتورط في أعمال الشغب

ال
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[ القضاء الكويتي أخرج تورط طهران في استهداف بلدان الخليج من الشكوك إلى اليقين
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} بــريوت – اتهم وزير الداخلية اللبناني نهاد 
املشـــنوق دولة عربية صغيرة بأنها تقف وراء 
أعمال الشـــغب التـــي تخللتهـــا حملة ”طلعت 
ريحتكـــم“، وقالت مصـــادر سياســـية لبنانية 
إن الوزيـــر كان يقصد قطر التي تقف وســـائل 
إعالمهـــا وخاصة قنـــاة اجلزيرة بقـــوة وراء 

االحتجاجات.
وأعلن املشنوق أنه سيحدد قريبا اجلهات 
الداخليـــة واخلارجية التي تقـــف وراء أعمال 

الشغب في الشارع.
وأكـــد أن هنـــاك جهـــات خارجية تســـاعد 
ومتـــول وحتّرض وهنـــاك دولـــة عربية تثبت 
التحقيقات أنها تقوم بدور فعال وســـلبي في 
حتريض املشاغبني والتحريض على التظاهر 
وســـيحني وقـــت اإلعالن عنهـــا عنـــد اكتمال 
التحقيقات، متوقعا اســـتمرار أعمال الشـــغب 

والتي تقف خلفها أحزاب سياسية.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن وزير 
الداخليـــة كان يعنـــي دولة قطـــر حتديدا في 
إشـــارته إلى دولة عربية صغيرة، متسائلة عن 
املصلحة القطرية في التحريض على إســـقاط 

احلكومة اللبنانية.
وســـبق أن توترت عالقـــة دول عربية عدة 
بقطر بســـبب التضخيم اإلعالمـــي الذي تقوم 
به قنـــاة اجلزيرة منذ بدء احتجاجات ”الربيع 

العربي“ نهاية 2010 وبداية 2011.
ومن بني هذه الدول مصر التي انتهى توتر 
العالقـــة معها إلى موقـــف خليجي موحد ضد 

الدوحة قبل أن تتراجع وتلتزم التهدئة.
والحظت هذه املصادر أن وســـائل اإلعالم 
اللبنانيـــة املمولة خارجيـــا وخصوصا إحدى 
القنوات احمللية أخذت على عاتقها التحريض 

على التظاهر إلسقاط احلكومة.
وأشـــار املشـــنوق إلى أن هنـــاك نوعا من 
املتظاهريـــن يريد افتعال الشـــغب بني القوى 
األمنيـــة واملتظاهريـــن وخصوصـــا الســـبت 
املاضـــي لكـــن القـــوى األمنيـــة أفســـدت هذا 

املخطط.
وأعطى وزير الداخلية اللبناني أمس أمرا 
بالتفـــاوض مع املتظاهريـــن املوجودين داخل 

مبنى وزارة البيئة في بيروت.
وقـــال فـــي تصريـــح صحفي إنـــه ”أعطى 
األوامـــر بالتفاوض مـــع املتظاهرين وإال فلكل 
حـــادث حديث ألن ما يحصل هو احتالل ملرفق 

عام“.
علـــى  امليـــاه  بتوزيـــع  املشـــنوق  وأمـــر 
املعتصمني، وأمهلهم نصف ساعة للخروج من 
مبنى وزارة البيئة واالنضمام إلى املعتصمني 
فـــي اخلـــارج، ألن ”التظاهر مســـموح خارج 

املبنى، والوزارة مرفق رسمي“.
وصعد الناشـــطون حراكهم أمس باقتحام 
وزارة البيئة للمطالبة باستقالة الوزير محمد 
املشنوق قبل انتهاء مهلة منحوها للسياسيني 

لتلبية مطالبهم.

اقتحام وزارة البيئة يخرج التظاهرات من سلميتها

كردستان العراق: مجتمع مسيس ونظام سلطاني
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ود ظريف للكويت هل يبيض صفحة إيران



} طرابلــس – تبنـــى تنظيـــم داعـــش، أمـــس 
الثالثاء، تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة 
الليبيـــة قرب مكاتب شـــركة مليتـــة التي متلك 
مجموعـــة ”إينـــي“ اإليطالية حصـــة فيها، في 
وقت أكدت املؤسســـة الليبية للنفط احلكومية 

أن التفجير لن يؤثر على عمل الشركة.
وقـــال التنظيم املتطرف علـــى موقع تويتر 
”قامـــت إحدى املفـــارز األمنية باســـتهداف مقر 
شـــركة مليتة للنفط والغاز بســـيارة في منطقة 

الظهرة وسط مدينة طرابلس“.
وأصيب شـــخص واحد على األقل بجروح 

في انفجار الســـيارة املفخخة أمس األول قرب 
مكاتب شـــركة مليتة للنفط والغاز، وهي شركة 
مختلطة متلكها بالتســـاوي املؤسسة الوطنية 
للنفـــط الليبيـــة احلكوميـــة ومجموعـــة إيني 

اإليطالية للطاقة.
ويقـــع فـــي الشـــارع نفســـه فـــرع ملصرف 
اجلمهورية احلكومي وفـــرع ملكتب بريد ليبيا. 
كما تضم املنطقة عدة سفارات عربية وأجنبية، 

بينها السفارتان السعودية والهولندية.
وأدى انفجار السيارة إلى أضرار في مبنى 
شـــركة مليتة، وفي مبنى مصـــرف اجلمهورية 

واألبنيـــة احمليطـــة، حيث تناثـــر الزجاج على 
أرض الشـــارع وحتطمـــت نوافـــذ وأبواب هذه 

األبنية. 
وتعيـــش ليبيـــا منذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافي في 2011، على وقع فوضى أمنية ونزاع 
على السلطة تسببا بانقسام البالد قبل عام بني 
ســـلطتني، حكومة وبرملان معتـــرف بهما دوليا 
في الشـــرق، وحكومة وبرملان يديران العاصمة 
مبســـاندة مجموعات إســـالمية متشددة حتت 

مسمى ”فجر ليبيا“.
وتخوض القوات املواليـــة للطرفني معارك 

يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها املئات 
منـــذ يوليـــو 2014. ووفـــرت الفوضـــى األمنية 
الناجتـــة من هذا النزاع موطـــئ قدم جلماعات 
متشـــددة في ليبيا بينها الفـــرع الليبي لتنظيم 
الدولة اإلسالمية الذي يسيطر على مدينة سرت 

(450 كلم شرق طرابلس) ومطارها.
وتبنى داعش تفجيـــرات عدة في العاصمة 
الليبية على مدى األشـــهر املاضية، اســـتهدفت 
فـــي معظمها ســـفارات أجنبيـــة وعربية، علما 
بأن هذه الســـفارات أغلقت أبوابها منذ اندالع 

النزاع على السلطة قبل عام.

فاطمة الزهراء كريم اهللا

احملليـــة  االنتخابـــات  تشـــكل   – الربــاط   {
واجلهويـــة املنتظرة فـــي املغـــرب، باعتبارها 
أول انتخابـــات محلية بعد الدســـتور اجلديد 
للمملكة، آلية لترســـيخ الدميقراطية التمثيلية 
داخـــل النظـــام السياســـي، وتعتبـــر محطـــة 
أساســـية لصناعة اخلريطة اجلديدة القتســـام 
السلطة ولتجديد النخب التي ستتحمل مقاليد 

سلطة التسيير.
هـــذا ويعتبر املسلســـل االنتخابي احلالي 
الذي يشـــهده املغرب محـــكا حقيقيا في جدية 
ومصداقية املؤسسات السياسية والدستورية 
املغربيـــة، وقياس مـــدى قدرتهـــا على حتقيق 
انتخابـــات حرة ونزيهة وتكرس تكافؤ الفرص 

بني املتنافسني.
ويـــرى عبدالعالـــي حامـــي الدين، أســـتاذ 
العلوم السياسية وعضو األمانة العامة حلزب 
العدالة والتنمية، ”أن االنتخابات املقبلة متثل 
مفتاح انطالق سياسات التنمية وفق توجهات 
جهوية جديدة. وهذا البناء الدميقراطي اجلديد 
يتوقف على النجاح في تنظيم انتخابات حرة 
ونزيهة. وبعيدا عن أي نزعة تشكيكية مسبقة، 
نســـتطيع اجلزم أن إشـــكالية النزاهة مرتبطة 
ارتباطا عضويا مبنظومة القوانني االنتخابية، 
باإلضافـــة إلى عناصر أخرى لها عالقة بتدبير 
الســـلطات املشـــرفة على العملية االنتخابية، 
وتضافر هذين الشـــرطني أي القوانني اجليدة 
واإلشـــراف اجليد، وهو وحده الكفيل بضمان 

مشاركة فعالة ومكثفة للمواطنني“.
وأضـــاف حامـــي الديـــن فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن ”النتخابـــات املقبلة ذات طبيعة 
خاصـــة بالنظر إلى الســـياق السياســـي الذي 
تأتـــي فيه، فهي اســـتحقاقات أفرزت مجموعة 

مـــن اإلصالحات الكبرى مـــن أبرزها ما يتعلق 
مبشـــروع اجلهوية املتقدمة، باعتبارها مدخال 
إلصـــالح عميـــق فـــي بنيـــة الدولـــة املغربية، 
باإلضافة إلى املقتضيات اجلديدة ذات العالقة 

بالالمركزية“.
وأشـــار عضو األمانة العامة حلزب العدالة 
والتنميـــة، إلـــى أنـــه بالنظـــر إلى الســـلطات 
اجلديدة واملســـؤوليات التي منحها الدستور 
للحكومة ولرئيســـها، فإن اإلشراف السياسي 
انتقـــل إلـــى رئاســـة احلكومة، لكن اإلشـــراف 
التدبيـــري والتنظيمـــي بقـــي فـــي يـــد وزارة 

الداخليـــة، وهـــو ما يســـتدعي النقـــاش حول 
طبيعة اإلشـــراف احلكومي علـــى االنتخابات، 
وحـــول حـــدود اإلشـــراف السياســـي وحدود 
مسؤولية رئيس احلكومة على اآللة التنظيمية 
التي استأنســـت بتدبير امللف االنتخابي على 

أرض الواقع.
من جهته قال حسن طارق النائب البرملاني 
عن فريق االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
في حوار سابق مع ”العرب“ ”استحقاق الرابع 
من ســـبتمبر يرتبط باألســـاس بإعادة تركيب 
والتشريعي  واملؤسســـاتي  السياسي  السياق 

من خالل االنتقال بضمانـــات نزاهة العمليات 
االنتخابية وســـالمة االقتراع وحياد السلطات 
العموميـــة مـــن مســـتوى اإلرادة السياســـية 
املعبر عنها، إلى مســـتوى الدسترة والتأصيل 
املعياري الذي يؤســـس للشـــرعية املنبثقة من 

التمثيل الدميقراطي“.
وأضاف طارق أن ”االستحقاق املقبل، يعتبر 
قياسا على مستوى سؤال النزاهة االنتخابية 
خاصة، من خـــالل جتريب صيغة املســـؤولية 
السياســـية لرئيـــس احلكومـــة واملســـؤولية 
التنظيمية لـــإلدارة الترابية كتعبير عن اإلطار 

الدستوري اجلديد للسلطة التنفيذية“.
وفي هذا الصدد وجه العاهل املغربي امللك 
محمد الســـادس دعـــوة إلى الشـــعب املغربي 
في خطابه األخير مبناســـبة الذكرى 62 لثورة 
امللك والشعب، وقال ”الهدف من االنتخابات ال 
ينبغي أن يكون هو احلصـــول على املناصب، 
وإمنـــا يجب أن يكون من أجـــل خدمة املواطن 

فقط“.
يذكـــر أن وزيـــر الداخلية املغربـــي محمد 
حصـــاد قـــال  ”إن وزارتي الداخليـــة والعدل، 
تعمـــالن معا من أجل ضمان الشـــفافية التامة 
لالنتخابـــات، مشـــيرا إلـــى أن جلنـــة مكونـــة 
مـــن ممثلـــي الوزارتـــني تشـــرف علـــى هـــذه 

االستحقاقات“.
وأكد حصاد، أن املغرب مســـتعد للعمل مع 
كل املنظمات غير احلكومية، شـــريطة أن تكون 
لها إرادة حقيقية لتطوير حقوق اإلنسان، وأال 

تكن لها أجندة خفية.
واملعلوم أن االنتخابات احمللية واجلهوية  
باملغـــرب، تعرف تنافســـا محمومـــا بني حزب 
العدالة والتنمية اإلسالمي الذي يقود االئتالف 
احلكومي وبني حزب األصالة واملعاصرة أكبر 

أحزاب املعارضة.

} تونس - قال رضا بلحاج مدير ديوان الرئيس 
التونسي إن إجمالي عدد املوظفني احلكوميني 
واملسؤولني السابقني الذين سيشملهم مشروع 
قانون املصاحلة االقتصادية  يقّدر بنحو 7 آالف 

موظف.
واعتبر في تصريح نشرته صحيفة الصباح 
التونســـية أمس، أن هذا العدد قابل لالرتفاع، 
ولكنه شـــدد على أن قائمة املستفيدين من هذا 
القانون ال تشمل أســـماء من الذين تورطوا في 

عمليات ارتشاء وفساد.
وأوضح أن الذين سيشـــملهم هذا القانون 
هم اآلن محـــل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 
موظف حكومي كُمتهمـــني، بينما ُيعامل البقية 
كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء.
وبحســـب رضا بلحاج الذي ُينظر إليه على 
أنـــه واحـــد من القياديـــني املؤثريـــن في حركة 
نـــداء تونس صاحبة األغلبيـــة البرملانية، فإنه 
”ال عالقة لهؤالء املوظفني بالذين اســـتفادوا أو 

اتهموا بالرشوة“.
ولفـــت إلى أن أولئـــك الذين اســـتفادوا أو 
اتهموا بالرشـــوة يشـــملهم الفصل الثالث من 
مشـــروع قانون املصاحلـــة االقتصادية، مثلهم 
مثل رجال األعمال املســـتفيدين الذين فتح لهم 
مشـــروع قانـــون املصاحلة باب التســـوية عبر 

مسار صلح قانوني مالي.
وأكـــد في هذا الســـياق علـــى أن ”وضعية 
هـــؤالء تختلف عـــن وضعيـــة عائلـــة الرئيس 
الســـابق بن علي التي صودرت أمالكها ولديها 
ملف خاص“. ومن جهته، أكد ُمعز الســـيناوي 
الناطق الرســـمي باســـم الرئاســـة التونســـية 

أنه ”لن يتم ســـحب مشـــروع قانون املصاحلة 
االقتصادية واملالية من مجلس نواب الشعب“، 
وأشـــار إلـــى ”وجـــود مغالطـــات ومزايـــدات 
سياسوية من العديد من األطراف بشأن قانون 

املصاحلة“.
وإعتبـــر فـــي تصريحات ُنشـــرت أمس، أن 
مشـــروع قانون املصاحلة ”يعد ركنا من أركان 
العدالة االنتقالية“، وهو يهدف إلى ”استرجاع 
الـــدورة  لتحريـــك  املنهوبـــة  الدولـــة  أمـــوال 
االقتصاديـــة ومجابهـــة املشـــاكل اجلوهريـــة 

للبالد“.
وال ُيســـتبعد أن ُتثيـــر هـــذه التصريحات 
ردود فعـــل غاضبة لدى األوســـاط السياســـية 
واحلقوقيـــة والنقابيـــة التـــي ســـبق لهـــا أن 
أعلنت رفضها ملشـــروع قانون املصاحلة املالية 
واالقتصادية الذي يستعد مجلس نواب الشعب 
(البرملـــان) لعقد جلســـة عامة خالل األســـبوع 
اجلاري ملناقشـــته، متهيدا للمصادقة عليه قبل 

نهاية الشهر اجلاري.
وكان مشـــروع هذا القانون الـــذي اقترحه 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي في 20 مارس 
املاضي، والذي متت إحالته على جلنة التشريع 
العـــام مبجلس نواب الشـــعب لدراســـته، أثار 
ردود فعل متباينة بني مؤيدة ومعارضة، وسط 

جتاذبات مرشحة للمزيد من التفاعالت.
ويتضمن مشروع قانون املصاحلة الوطنية، 
ثالثة أبواب إجرائية، بجانب النص على إنشاء 

جلنة مصاحلة.
ويتعلـــق الباب األول بالعفـــو عن املوظفني 
العموميـــني وأشـــباههم بخصـــوص األفعـــال 
املتعلقة بالفســـاد املالي وباالعتـــداء على املال 
العـــام، مـــا لم تكن تهـــدف إلى حتقيـــق منفعة 
شخصية مع استثناء الرشوة واالستيالء على 

األموال العمومية من االنتفاع بهذه األحكام.
بالنســـبة  بالصلـــح  الثانـــي  ويتعلـــق 
للمســـتفيدين من أعمال تتعلق بالفســـاد املالي 

وباالعتداء على املال العام، بينما يتعلق الباب 
الثالـــث بالعفو عن مخالفـــات تراتيب الصرف 
(تهريب أموال للخارج بعد اقتراضها من بنوك) 
بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد 
من النقد األجنبي لفائدة الدولة، ولالنتفاع بهذا 

اإلجراء يجب التصريح باملكاسب واملداخيل.
وُتراهـــن حركة نداء تونـــس على املصادقة 
علـــى مشـــروع هذا القانـــون، بعـــد أن ضمنت 
تأييـــد حـــزب االحتـــاد الوطني احلر لـــه، إلى 
جانب حصولها على دعم واضح له من راشـــد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة اإلسالمية الذي 
أعلن أكثر من مرة تأييده له رغم املعارضة التي 
أبداها عدد من قياديي حركته احملســـوبني على 
جناح الصقور، مثـــل عبداللطيف املكي، ووليد 

البناني.
ورغـــم تلـــك املراهنـــة املبنية علـــى عملية 
حســـابية تؤكد إمكانية املصادقة على مشروع 
هـــذا القانـــون بأغلبيـــة مريحة داخـــل مجلس 
نواب الشعب(أكثر من 170 صوتا من أصل 217، 
باعتبار حركة نداء تونس لها 86 مقعدا، وحركة 
النهضة اإلسالمية 69 مقعدا، واحلزب الوطني 
احلـــر 16 مقعدا، وحزب آفاق تونس  8 مقاعد)، 
فإن ذلك لم مينع املراقبني من القول إن األجواء 
ستكون ساخنة حتت قبة البرملان أثناء مناقشة 

هذا القانون.
ارتفـــاع  إلـــى  التوقعـــات  هـــذه  وتســـتند 
األصوات الرافضة ملشـــروع هذا القانون الذي 
تصفـــه املعارضـــة بأنه إعـــادة إنتاج للفســـاد 
والفاسدين وضربة قوية ملبدأ العدالة االنتقالية 

الذي يقوم على أساس احملاسبة واملصاحلة.
وكان من أبرز الرافضني لهذا املشـــروع هو 
االحتاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة في البـــالد)، الـــذي أكد يـــوم اجلمعة 
املاضي رفضه للمشروع، وطالب بسحبه وبعدم 
عرضه على البرملـــان للمصادقة عليه بصيغته 

احلالية.
وشـــدد في بيانه علـــى أن قانون املصاحلة 
الوطنيـــة يجب أن يقوم على احترام الدســـتور 
وقانـــون العدالة االنتقاليـــة وأن يكون ضامنا 
لإلنصاف والعدالة وقادرا على تفكيك منظومة 

الفساد ومبنيا على التوافق.
وقبل ذلك، طالب االئتالف احلزبي اليساري 

املعـــارض، اجلبهـــة الشـــعبية، بالتصدي إلى 
مشـــروع قانون املصاحلة، ودعا إلـــى التعبئة 
الشـــعبية من أجل إســـقاطه، باعتباره ينســـف 
مســـار العدالة االنتقالية، و“يفتـــح الباب أمام 
تبييـــض املتورطـــني فـــي منظومة االســـتبداد 

والفساد في العهد السابق“.

غيـــر أن ذلـــك لـــم ُيؤثـــر على تفـــاؤل رضا 
بلحاج مدير ديوان الرئيس التونسي، بإمكانية 
املصادقة على مشـــروع قانون املصاحلة، حيث 
وصـــف فـــي تصريحـــات إذاعية تلـــك املواقف 
الرافضة له بأنهـــا ”آراء منعزلة ألقلية منهزمة 

في االنتخابات“.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ كشف تقرير إخباري أن 
الجنرال حسان مسؤول 

قسم مكافحة اإلرهاب بجهاز 
المخابرات الجزائري، جرى 

إخالء سبيله وغادر سجن 
البليدة بعد خمسة أيام من 

احتجازه.

◄ أفاد مصدر طبي في بلدة 
الكفرة، جنوبي ليبيا أن ”36 

شخصا من قبيلة الزوية 
العربية، قتلوا خالل 37 يوما 

األخيرة، في اشتباكات مع 
قبيلة التبو، في الكفرة“.

◄ أّكدت آن باترسون، 
مساعدة وزير الخارجية 

األميركي المكلفة بالشرق 
األوسط، أمس الثالثاء، أّن 

هناك تبادال مخابراتيا وثيقا 
وتنسيقا معلوماتيا مستمرا 

بين واشنطن وتونس في 
مجال مكافحة اإلرهاب.

◄ أعلنت البعثة األممية في 
ليبيا أن رئيسها برناردينو 

ليون، يعتزم عقد مشاورات في 
تركيا مع ممثلين عن المؤتمر 
الوطني العام لمناقشة ”سبل 

المضي قدما في عملية 
الحوار بهدف التوصل إلى 

حل سلمي لألزمة السياسية 
والنزاع العسكري في ليبيا“.

◄ أنقذت البحرية اإليطالية 
نحو مئة مهاجر قبالة 

الساحل الليبي ومن المتوقع 
وصول آالف المهاجرين إلى 
سواحل أوروبا في األسابيع 

المقبلة.

◄ أعلنت الداخلية التونسية، 
أمس األول، عن توقيف 4 

إرهابيين، تسللوا من ليبيا 
إلى تونس، وكان بعضهم 
يعتزم االلتحاق بجماعات 

إرهابية غربي البالد.

باختصار

الرئاسة التونسية توسع دائرة المستفيدين من قانون المصالحة المثير للجدل
[ االئتالف الحاكم يتمسك بعرض القانون على البرلمان [ المعارضة تؤكد أن القانون إعادة إنتاج للفساد في تونس

وســــــعت الرئاســــــة التونســــــية دائرة املســــــتفيدين من مشــــــروع قانون املصاحلــــــة املالية 
واالقتصادية املثير للجدل، إلى نحو 7 آالف موظف حكومي وسياسي، بينما ارتفعت حدة 
األصوات الرافضة لهذا القانون وســــــط تهديدات باللجوء إلى الشــــــارع ملنع مجلس نواب 

الشعب(البرملان) من املصادقة عليه.

{االئتالف الحاكم يسعى الســـتغالل فرض حالة الطوارئ لاللتفاف 

علـــى الثـــورة، والميزانية التكميلية لســـنة ٢٠١٥ تصـــب في صالح 

األثرياء، وهناك غياب لإلجراءات االجتماعية في هذه الميزانية}.

حمة الهمامي
قيادي باجلبهة الشعبية في تونس

{التهديـــدات اإلرهابية مازالت متواصلـــة، وكل التهديدات الواردة 

علـــى صفحات مواقـــع التواصل االجتماعي مثل فيســـبوك أو تويتر 

يتم أخذها بعين االعتبار}.

رفيق الشلي
وزير دولة لدى وزير الداخلية التونسي

{مع األســـف الشديد انتشر لدينا الفســـاد ألزيد من خمسين سنة، 

ورؤساء بعض الجماعات يستعملون الميزانيات ألنفسهم، وأسرهم 

وأحزابهم والمستشارين الذين معهم}.

عبداإلله بن كيران
رئيس احلكومة املغربية

تونسيون يرفضون قانون املصالحة ويدعون إلى محاسبة الفاسدين

الحمالت االنتخابية اختبار ملدى جدية األحزاب وقربها من املواطن

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير في العاصمة الليبية

االنتخابات المحلية بالمغرب وسؤال نزاهة االقتراع

رضا بلحاج:

عدد المعنيين بمشروع 

قانون المصالحة يقدر بنحو 

7 آالف موظف وسياسي
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◄ صرح مصدر أمني مبحافظة 

صالح الدين العراقية أمس بأن 
عشرات املسلحني متكنوا من خطف 

٤٢ معتقال كان يتم نقلهم إلى 
العاصمة بغداد، مشيرا إلى أكثر 

من ٥٠ مسلحا يرتدون لباسا أسود 
ويستقلون ٢٠ سيارة دفع رباعي 

ويحملون مختلف أنواع األسلحة 
أغلقوا طريق بغداد-الدجيل وخطفوا 

املعتقلني على ذمة قضايا إرهابية.

◄ اتهم مستشار الرئيس اليمني 
سلطان العتواني، الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح بالوقوف وراء 
حادثتي اغتيال العقيد عبداحلكيم 

السنيدي مسؤول العمليات األمنية 
في عدن وحمدي الشطيري القيادي 

في املقاومة الشعبية، قائال إّن 
استخدام الدراجات النارية في 
تنفيذ االغتياالت أسلوب اعتاد 

على استخدامه صالح في السابق 
لتصفية معارضيه السياسيني.

◄ أّكد شهود عيان فشل ميليشيات 
احلوثي صباح أمس في إطالق 

صاروخ من قاعدة الديلمي العسكرية 
بصنعاء موضحني أن الصاروخ الذي 
يرجح أنه كان موجها نحو األراضي 

السعودية سقط في القاعدة ذاتها 
محدثا خسائر مادية كبيرة بداخلها.

◄ قتل ٧ أشخاص وأصيب ٢٩ 
آخرون بجروح في تفجيرات ضربت 

أمس مناطق اليوسفية والسباع 
والسيدية وحي العامل بالعاصمة 

بغداد.

◄ اقترح النائب عن كتلة االحتاد 
الوطني الكردستاني في البرملان 
العراقي آريز عبدالله أمس إلغاء 

منصب رئيس إقليم كردستان معتبرا 
ذلك حال ألزمة شغور املنصب والقائم 
منذ نهاية فترة مسعود البارزاني في 

العشرين من أغسطس املاضي.

باختصار

{ال يمكــــن أن يمثـــل اإلخـوان مســـتقبل اليمن. الغوغــــاء والمال 

الفاســــد والوالءات الملتبســـة تجعلهم جزءا من المشـكلة ال جزءا 

من الحـل».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

{ضمـــان اســـتقرار مملكـــة البحريـــن وأمنهـــا وأمـــن مواطنيها 

والمقيميـــن على أرضها يقـــع فوق كافة االعتبـــارات. وتحقيق 

األمن والسالم هو أهم عنصر لتحقيق التنمية».

أحمد إبراهيم املال
رئيس مجلس النواب البحريني

{ليـــس من المعقـــول أن يتبنى حزب معين جميـــع مفردات إصالح 

الخراب الذي كان هو نفســـه سببا رئيســـيا في إيجاده وأن يحاول 

اليوم تأدية دور المصلح}.

صالح املطلك
النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - عّبر أمس أكبر قياديْني في احلشـــد 
الشـــعبي املؤّلف من ميليشـــيات شـــيعية عن 
دعمهما لرئيس مجلس القضاء العراقي الذي 
باتت اإلطاحـــة به في نطاق محاربة الفســـاد 
مطلبا جماهيريا تنادي به الشعارات املرفوعة 

في املظاهرات.
وجاء اللقاء الذي جمع بني هادي العامري 
أمني عام ميليشـــيا بدر وقائد احلشد الشعبي 
ونائبه أبو مهدي املهندس، مع مدحت احملمود 
رئيـــس مجلـــس القضـــاء العراقـــي، مبثابـــة 
التدّخل العملي األوضح من نوعه إلى حّد اآلن 
من قبل امليليشيات حلماية بعض الشخصيات 
العراقية من احملاســـبة، ولرسم خطوط حمراء 
أمام عملية اإلصـــالح التي انطلق فيها رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي بحزمـــة من القرارات 
ُوصـــف بعضها باجلـــريء، حيث مـــّس عددا 
من الشـــخصيات النافذة على غرار قرار إلغاء 
منصبي نائبـــي رئيس اجلمهورية اللذين كان 
يشـــغل أحدهما رئيس الوزراء السابق نوري 

املالكي.
وأّكد العامـــري واملهندس خـــالل لقائهما 
احملمود ”عـــدم الســـماح ألّي جهـــة بالتدخل 
في استقالل القضاء“، مســـتنكرين ”ما يثيره 
البعـــض ضـــده“، في إشـــارة إلـــى املطالبات 
الكثيـــرة بفتـــح ملـــف الفســـاد فـــي القضاء 
ومحاسبة كبار رموزه، وهي مطالبات صدرت 
عن احملتجني خـــالل املظاهرات املتواصلة في 
عـــّدة مدن عراقية، كما صـــدرت عن العديد من 
الشخصيات السياسية وقادة الرأي في البالد.
وتســـود قناعة لدى الرأي العـــام العراقي 
بـــأّن القضـــاء مّثل منـــذ ســـنة ٢٠٠٣ أبرز بؤر 

الفساد في البالد، وأّنه جتاوز عدم االستقالل 
عن الســـلطة السياســـية والتخاذل في حماية 
احلقوق وفـــض املنازعات بطرق قانونية، إلى 

حماية كبار الفاسدين والتستر عليهم.
ويقـــول عراقيون إّن عدم الثقـــة في عدالة 
القضاء من أبرز أســـباب رفع منسوب التوتر 
داخل املجتمع العراقي ودفع بعض الشـــرائح 

إلى التطرف.
وينطوي تعّهد قائدي ميليشـــيات بحماية 
القضـــاء، على مفارقة صادمـــة حيث ال يحمل 
الرجـــالن أّي صفـــة قانونية تتيـــح لهما قطع 
ذلك التعّهد. كما أّن تصريحهما يضع القضاء 
العراقي في مرتبة دنيا بدل أن يكون في رأس 

هرم السلطات.
غيـــر أّن كالم العامري واملهندس يكشـــف 
حقيقة ارتهان القضاء العراقي، ليس للسلطة 
السياسية، بل حتى لســـلطة امليليشيات. كما 
يكشـــف من جهة ثانية عن سطوة امليليشيات 
الشـــيعية العراقية املدعومة من إيران ومقدار 
ما تتمتع به من ســـلطة تفوق ســـلطة مختلف 

أجهزة الدولة وهيئاتها.
وفـــي تعقيبها علـــى اللقاء قالت الســـلطة 
القضائيـــة أمس في بيـــان إن ”رئيس مجلس 
القضاء األعلى مدحت احملمود استقبل قائدي 
احلشـــد الشـــعبي هادي العامري وأبو مهدي 
املهنـــدس“، وأّن ”العامـــري واملهنـــدس أبديا 
دعمهما الكامل للقضاء العراقي ورموزه وعدم 
الســـماح ألّي جهـــة بالتدخل في اســـتقالله“، 
مبينة أنهما ”اســـتنكرا ما يثيره البعض ضد 

القضاء“.
وجاء التحّرك السريع من قبل قيادة احلشد 
الشـــعبي حلمايـــة احملمود مبثابة رّد ســـريع 
وحازم على مظاهـــرة جرت االثنني أمام مبنى 
مجلـــس القضـــاء األعلى في بغـــداد للمطالبة 
بإقالـــة رئيس املجلس مدحت احملمود وإجراء 

إصالحات حقيقية في السلطة القضائية.
كما جاء معاكســـا لتوّجه رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي مبحاســـبة كل من حتوم حوله 

شبهة فســـاد غير مســـتثن القضاء ورجاالته، 
حيث دعا في الرابع عشر من أغسطس املاضي 
الســـلطة القضائيـــة إلـــى القيام بـ“سلســـلة 
القضـــاء  هيبـــة  لتأكيـــد  جذريـــة  إجـــراءات 
واســـتقالله“، مشـــيرا إلـــى أّن ”اإلصالحـــات 
الواســـعة التي دعا إليهـــا تتطلب قضاء عادال 

وحازما“.
ومنـــذ إعالن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عن حزمة إصالحات، راجت على نطاق واسع 
بني األوســـاط السياســـية واإلعالميـــة، أنباء 
عن توّجه شـــخصيات عراقية نافذة ومتوّرطة 
في الفســـاد على أوســـع نطاق نحو استخدام 

امليليشيات في منع شمولها باحملاسبة.

وقالت مصادر متعّددة إّن إيران املســـاهمة 
عمليا في تأســـيس أغلب امليليشيات الشيعية 
في العراق والداعم األول لها باملال والســـالح 
تدعم هذا التوّجه رغبة في حماية الشخصيات 
العراقيـــة املوالية لهـــا واحلريصة على تأمني 
نفوذها، بـــل حلماية حكم األحزاب الشـــيعية 
الذي بـــدأت االحتجاجات تســـتهدفه وحتمّله 
مســـؤولية ســـوء األوضاع في البالد، وتذهب 
حّد املطالبة بإرساء نظام حكم مدني بديل عنه.
وتـــرى شـــخصيات عراقيـــة فـــي إصالح 
القضاء مفتاح عملية اإلصالح ككل وأساسها، 
حيث تستحيل احملاسبة في ظّل وجود قضاء 
فاســـد، دأب على حجب ملفات خطرة والتستر 

علـــى قضايا تتصـــل مبختلف أجهـــزة الدولة 
ومؤسســـاتها. ومـــن أخطر تلـــك القضايا ما 
يتعّلق بانتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنســـان، 
ومحاكمات على أسس سياسية وحتى طائفية.
وُيتوّقع أن يســـمح إصـــالح القضاء برفع 
احلماية عن شخصيات نافذة تعتبر من أعمدة 

النظام القائم في البالد.
ويفّسر هذا في جانب منه ”حزم“ العامري 
واملهندس فـــي وضع خطوط حمـــر أمام فتح 
ملف الفســـاد في القضاء والذي من شـــأنه أن 
يجّر سلســـلة طويلة من احملاســـبة تطال أكثر 
الشـــخصيات نفوذا في البـــالد مبن فيها قادة 

امليليشيات أنفسهم.

الميليشيات الشيعية ترسم خطا أحمر أمام فتح ملف فساد القضاء العراقي

مطالبة احملتجني بفتح ملف الفســــــاد في القضاء العراقي، يعني فتح كّم هائل من امللفات 
والقضايا اخلطرة تشمل رؤوسا كبيرة في نظام األحزاب الدينية وبالنتيجة خلخلة أساس 
من أهم أســــــس ذلك النظام، وهو األمر الذي ال يســــــمح به قادة امليليشــــــيات ومن خلفهم 

إيران.

الفتات املحتجني تلخص منظور الشعب العراقي إلى رموز املؤسسة القضائية

[ رئيس مجلس القضاء تحت حماية العامري والمهندس [ مخاوف من فتح ملفات خطرة واإلطاحة برؤوس كبيرة

} صنعــاء - فاجأ مبعـــوث األمم املتحدة إلى 
اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد األوساط 
املهتمة مبلف األزمة اليمنية بإعالنه الســـعي 
لتحقيـــق تقـــارب سياســـي بني من ســـماهما 
”طرفـــي الصراع“، فيمـــا كان ينتظر إعالنه عن 
التوّصل إلـــى خطوات عملية إلنهاء األزمة في 
إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وباجتاه 
إنهـــاء االنقـــالب احلوثي وتســـليم الســـلطة 
للحكومـــة الشـــرعية بقيادة الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هادي ونائبه رئيـــس احلكومة خالد 

بحاح.
ورأى منتقدو هذا التصريح لولد الشـــيخ 
أّنـــه تأكيد علـــى البـــطء األممي الشـــديد في 
معاجلـــة األزمة اليمنية والتأخـــر عن مواكبة 
سير األحداث على األرض والتي بلغت مرحلة 
متقّدمة مع تقّدم التحضيرات لتحرير العاصمة 

صنعاء من قبضة ميليشيات احلوثي.
وأّكـــد هـــؤالء وجـــود قناعـــة لـــدى الدول 
القائـــدة للتحالـــف العربي الداعم للشـــرعية 
بتجاوز ”البطء األممي“ والتوّجه نحو احلسم 
العســـكري، األمر الذي يجعـــل معركة صنعاء 

حتمية ووشيكة.
ويعتبـــر تصريح ولد الشـــيخ تراجعا عن 
تصريحات ســـابقة ّملح فيهـــا إلى بوادر جناح 

فـــي إقنـــاع جماعة احلوثـــي بالتســـليم بحّل 
سياســـي قائم على أســـاس قرار مجلس األمن 

الدولي ٢٢١٦.
وليســـت املـــّرة األولـــى التي توّجـــه فيها 
انتقادات لطريقة معاجلة األمم املتحدة لألزمة 
اليمنية وما تّتســـم به من فتور ”وتراخ“، وفق 

توصيـــف مراقبني حتّدثوا عن تســـاهل مبالغ 
فيـــه إزاء تطبيق قـــرار قطعي وواضح ملجلس 

األمن الدولي.
وذهب البعض حّد اتهام ولد الشيخ، ومن 
قبله ســـلفه جمال بن عمر، مبجاملة احلوثيني 
تنفيذا لسياســـة دول نافذة فـــي منظمة األمم 
املتحدة تريد إدامة الصراع في اليمن باحلفاظ 
علـــى احلوثيـــني كطرف قوي فـــي معادلة ذلك 

الصراع.
وكتب ولد الشـــيخ أمس على حســـابه في 
فيسبوك ”نســـعى لتحقيق تقارب سياسي في 
اليمن يحقق للبلد األمن واالســـتقرار ويحيي 
العملية السياسية مبشاركة كافة األطراف في 

اليمن“.
ويـــرى مناصـــرون للســـلطات الشـــرعية 
في اليمـــن احلديث عن احلوثيـــني كطرف في 
أممية  املعادلـــة السياســـية مبثابة ”جائـــزة“ 
غير مســـتحّقة لهـــم، وأنهم أهـــدروا فرصتهم 
في املشـــاركة باحلياة السياســـية باختيارهم 

اللجوء إلى القّوة العسكرية في السيطرة على 
مقاليد احلكم.

ومـــن خالل التحركات الكثيفة على األرض 
مـــن قبل اجليـــش الوطني اليمنـــي واملقاومة 
املســـاندة له بدعم وتأطير من قوات التحالف 
العربـــي، تبـــدو القناعة قد ترّســـخت بحتمية 

احلّل العسكري ضّد احلوثيني.
وأصبحت احلرب ضد ميليشيات احلوثي 
على أعتاب مرحلة حاســـمة تتمثل في حترير 
العاصمة صنعاء، حيث ســـجل تقدم كبير في 

اإلعداد لتلك املعركة ولضمان النصر فيها.
وتضاربت خالل األيام املاضية التسريبات 
بشـــأن ســـيناريوهات الهجـــوم النهائي على 
صنعاء، وأيضا موعـــد بدئه، لكن الثابت وفق 
إجمـــاع احملّللـــني أن معركـــة العاصمة باتت 
حتميـــة في ظـــّل اليأس من التوّصـــل إلى حّل 
سياســـي مع احلوثيني من شـــأنه حقن الدماء 
وجتنيب عاصمة البالد معركة يتوّقع أن تكون 

شرسة.

حزم التحالف العربي يتجاوز البطء األممي في معالجة األزمة اليمنية

ولد الشيخ تجاوزته األحداث اليمنية كما تجاوزت سلفه ابن عمر

حديث إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد عن 
سعيه لتحقيق تقارب بني أطراف الصراع 
فــــــي اليمــــــن، فيما األحــــــداث على األرض 
ــــــة متقدمة باجتاه اســــــتكمال  ــــــغ مرحل تبل
حترير البالد من قبضة احلوثيني، يعكس 
الفشــــــل األممي في مقاربة األزمة اليمنية 
واملتواصل منذ عهد سلفه املبعوث السابق 

جمال بن عمر.

ميليشيات الحوثي تحتمي باملستشفيات

} جنيــف - قالت سيســـيل بويلي املتحدثة 
باســـم مكتب مفوض األمم املتحدة الســـامي 
حلقوق االنســـان، إن متركز القـــوات التابعة 
للحوثيـــني في أماكن قريبة من املستشـــفيات 
احلكومية الست في مدينة تعز اليمنية جعل 
اجلميع يخشـــى االقتراب منها مـــا أدى إلى 

توقفها عن العمل.
وفي إيجـــاز صحفي، أعربـــت بويلي عن 
«القلق البالغ إزاء األوضاع األمنية املتدهورة 

في تعز وتفشـــي حمى الضنـــك، وقطع طرق 
اإلمداد من قبل اللجان التابعة للحوثيني».

كما لفتـــت إلى أن «متركـــز احلوثيني في 
مناطـــق ســـكنية تعـــج باملدنيني يرفـــع عدد 
الضحايـــا من قتلى ومصابني»، مشـــيرة إلى 
أن «احلالـــة اإلنســـانية فـــي املدينـــة تتفاقم 
بســـبب توقـــف املستشـــفيات احلكومية عن 
العمل، واكتظاظ املشـــافي اخلاصة مبا يفوق 

طاقتها».

القضـــاء العراقي ليـــس مرتهنا 

فحسب،  السياســـية  للسلطة 

بل حتى لســـلطة امليليشيات 

وقادتها

◄



} بيكــني - أثارت زيارة الرئيس الســــوداني 
عمر حسن البشير إلى الصني ولقاؤه بنظيره 
شــــي جينبينغ، اهتمــــام اخلبــــراء واحملللني 
السياســــيني بالنظر لتوقيتهــــا الالفت، الذي 
جــــاء بعد أيام قليلــــة من زيارة وفــــد أميركي 

للسودان.
وكان وفد أميركي بقيــــادة مبعوث أوباما 
للســــودان وجنــــوب الســــودان دونالــــد بوث 
قد زار األســــبوع املاضي اخلرطــــوم واجتمع 
مبســــؤولني سودانيني كبار في ”غرف مغلقة“ 

لم يرشح منها إال نزر قليل من املعطيات.
ومــــن بــــني املعطيــــات الــــواردة عــــن هذا 
االجتمــــاع التطرق بشــــكل معمــــق إلى األزمة 
الداخليــــة الســــودانية حيــــث طالــــب الوفــــد 
األميركــــي، النظــــام بضــــرورة الدخــــول فــــي 
مفاوضات جدية مع املعارضة وحتديد ســــقف 
زمنــــي حلل الصراع السياســــي والعســــكري 

الذي تشهده البالد.
وحدد بوث للمسؤولني السودانيني جملة 
من النقاط أهمها وقف اآللة العســـكرية في كل 
مـــن النيـــل األزرق وجنوب كردفـــان ودارفور، 
وإقامة حوار وطنـــي جدي تنبثق عنه حكومة 
وحدة وطنية جامعة، في مقابل فتح الباب أمام 
امكانية تطبيع العالقات األميركية السودانية.
والتـــي  األميركيـــة  الشـــروط  أن  ويبـــدو 
تتقاطع مع رغبة املعارضة السودانية بشقيها 
العســـكري والسياســـي ال تلقـــى صـــدى لدى 

النظام.
فقــــد ســــارع املســــؤولون وعلى رأســــهم 
الرئيــــس عمر البشــــير إلى التأكيــــد على عدم 
وجود أي تغيير على مســــتوى الشروط التي 
يضعونهــــا وترفضها املعارضــــة فيما يتعلق 
باحلوار، ومنها أن ”ال حوار خارج السودان“، 
كما أنه لن يســــمح بالتدخــــل األجنبي به، في 

كالم مبطن موجه لإلدارة األميركية.

ويعتقد النظام أن بناء شــــراكة سياســــية 
حقيقيــــة مع قــــوى املعارضــــة املختلفة تعني 
ذهــــاب حكم اإلســــالميني، وهو خــــط أحمر ال 

ميكن بأي حال جتاوزه، وفق تصوره.
وقــــال أمني أمانــــة أوروبــــا واألميركيتني 
بحزب املؤمتر الوطني احلاكم أســــامة فيصل 
إن املفاوضــــات مــــع الوفد األميركــــي لم تكن 
ســــهلة مبررا ذلــــك بالقــــول إن ”القضية بني 
اخلرطوم وواشنطون بشأن توتر العالقات ال 

ميكن أن حتل في اجتماع واحد“.
أن  ســــودانيون  مراقبــــون  اعتبــــر  وقــــد 
اســــتمرار تشــــبث النظــــام بشــــروطه للحوار 
وتصريحات مســــؤوليه بشــــأن زيــــارة الوفد 
األميركي تكشــــف عن اســــتمرار جدار اجلليد 

بني اخلرطوم وواشنطن.
ومن هــــذا املنطلــــق وإدراكا من البشــــير 
بــــأن الطريــــق إلــــى التطبيــــع مــــع الواليات 
املتحدة شــــائك وطويل، يؤمن األخير بأهمية 
اإلبقــــاء علــــى متانــــة العالقات مــــع احللفاء 
االستراتيجيني وعلى رأسهم الصني وروسيا.

وتأتي زيارة الرئيس السوداني إلى بيكني 
متحديا مذكرة جلب صادرة بحقه عن محكمة 

اجلنايات الدولية، تأكيدا لهذه القراءة.
واســــتقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الثالثــــاء البشــــير واصفا األخيــــر بـ ”صديق 

قدمي للشعب الصيني“.
والبشــــير ضمن رؤســــاء الــــدول األجانب 
الذين سيحضرون العرض العسكري الضخم 
الــــذي تنظمه الصــــني اخلميس فــــي الذكرى 
الســــبعني الستســــالم اليابــــان فــــي احلــــرب 
العامليــــة الثانيــــة رغــــم أن العديد مــــن القادة 

الغربيني يقاطعون هذا احلدث.
والرئيس الســــوداني مطلوب من احملكمة 
اجلنائيــــة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد االنسانية في إقليم دارفور غرب 

السودان.
وقال جينبينغ بعد مصافحته البشير الذي 
وصــــل برفقة وفد من املســــؤولني احلكوميني 
”أنت صديق قدمي للشــــعب الصيني“، مشــــددا 
على أن الصني لطاملا كانت أكبر شريك جتاري 

واكبر مستثمر في السودان.

وأضـــاف الرئيـــس الصينـــي إن ”الصني 
والســـودان مثل شـــقيقني هما أيضا شريكان 
متوجها إلى البشـــير بالقول إن  وصديقـــان“ 
”مجيئك إلى الصني يثبت مدى قوة شراكتنا“.

وتابـــع أن ”الصـــني متـــد يـــد الصداقـــة 
التقليدية إليك وســـندفع هـــذه الصداقة قدما 

وستواصل تطورها“.
من جهتـــه عبر البشـــير للرئيس الصيني 
عن شكره لدعوته إلى الزيارة، قائال ”بالنسبة 
للســـودان والصـــني، التعاون في السياســـة 
واالقتصـــاد والثقافـــة وعدة مجـــاالت اخرى 

أعطى نتائج جيدة“.
الثالثـــاء  والســـودان  الصـــني  ووقعـــت 
اتفاقيتـــني، احداهما بيان مشـــترك حول بناء 
شراكة اســـتراتيجية وقعه البشير وجينبينغ 
والثانية تشمل التعاون في مجال تكنولوجيا 

رحالت الفضاء.
وتوصـــف العالقات الصينية الســـودانية 
باملمتـــازة، وقد عملـــت اخلرطوم منـــذ بداية 
التســـعينات على دعمهـــا وتعزيزها من خالل 
فتح أبوابها على مصراعيها أمام االستثمارات 
الصينية، وقد كان ذلك أحد االسباب الرئيسة 
فـــي توتـــر العالقـــات مـــع الواليـــات املتحدة 

األميركية.
وأثارت زيارة البشير إلى الصني ردود فعل 

غاضبة من قبل اإلدارة األميركية.
وقـــال مســـاعد املتحدث باســـم اخلارجية 
االميركيـــة مارك تونـــر إن الواليـــات املتحدة 
”قلقة“ مـــن هذه الزيـــارة، مذكرا بأن البشـــير 
”مالحـــق من قبـــل احملكمة اجلنائيـــة الدولية 
بتهـــم جرائم حـــرب وجرائم ضد االنســـانية 
وابادة، ومذكـــرات التوقيف الصادرة بحقه ال 

تزال سارية“.
وأكـــد املتحـــدث االميركـــي ان الواليـــات 
املتحـــدة، رغم أنها ليســـت طرفـــا موقعا على 
معاهدة روما التي انشـــئت مبوجبها احملكمة 
اجلنائية الدوليـــة، فإنها ”تدعم بقوة اجلهود 
التي تبذلهـــا احملكمة حملاســـبة مرتكبي هذه 

االفعال“ أمام القضاء.
وفي رد منها علـــى املوقف األميركي قالت 
املتحدثـــة باســـم الـــوزارة هوا شـــونينغ في 
تصريح صحافـــي إن ”الصني ليســـت موقعة 
على معاهدة روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية 

الدولية“.
وأضافـــت ”إن الشـــعوب االفريقية وبينها 
شعب الســـودان قدموا مساهمات كبرى خالل 
احلرب العاملية ضد الفاشية“ مستخدمة تعبير 

احلكومة الصينية للحرب العاملية الثانية.

ويتوقـــع أن يجـــري الرئيس الســـوداني 
خالل هذه الزيارة لقاءات مع قادة دول وعلى 
رأســـهم الرئيس الروســـي فالدمييـــر بوتني، 
الذي تربطه كذلك عالقات قوية مع اخلرطوم.

يأتـــي ذلك وســـط معطيات شـــبه مؤكدة 
عن زيارة ســـيجريها إبراهيم الغندور، وزير 

اخلارجية الســـوداني فـــي اليومني القادمني 
إلى موســـكو، فـــي تطور جديـــد آخر يعكس 
اســـتمرار النظام الســـوداني ضمـــن الدائرة 
الصيبنية الروســـية، بعـــد أن فقد األمل على 
االقل فـــي الظـــرف الراهـــن بتليـــني املوقف 

األميركي.

} القاهــرة - وجـــه القيـــادي فـــي حركة فتح 
الفلســـطينية محمـــد دحالن انتقادات شـــديدة 
اللهجـــة خلطوة الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس (أبو مـــازن) بالدفـــع إلى عقد جلســـة 

استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وكان عباس قد اســـتقال وتسعة أعضاء من 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســـطينية 

متهيدا النتخاب أعضاء جدد موالون له.
وتعتبر اللجنة التنفيذيـــة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، الســـقف األعلى للنظام السياسي 
الفلســـطيني، والتـــي يتـــم انتخابهـــا من قبل 
املجلس الوطني الذي ميثل الفلســـطينيني في 

كافة أماكن وجودهم.

وقال دحالن الـــذي مت جتريده من عضوية 
اللجنة املركزيـــة حلركة فتح وعضوية املجلس 
التشـــريعى الفلســـطينى بأمر من أبو مازن إن 

عباس ”دكتاتور صغير حتت االحتالل“.
وأوضح في ندوة صحفية عقدها بالقاهرة 
أن املشـــكلة احلقيقية ليست في ”تفرد أبومازن 
بالســـلطة، فهو عمره 82 عاما، لكنه أخذ خطوة 
غير مفهومة وغير مبررة، وهو أن يتم تقنني ما 
متت السيطرة عليه بالبلطجة السياسية وهذا 

أمر غير مقبول“.
ولفت إلى أن ”منظمة التحرير الفلسطينية 
كيـــان معنوى ال أكثر وال أقـــل، ومبجرد وجود 
خالفات شخصية قرر أبومازن انعقاد املجلس 

الوطنـــى الفلســـطينى بـــدون توافـــق ال مـــع 
الفصائل الفلسطينية وال مع املعارضة“.

ويريـــد أبو مـــازن وضع يده علـــى اللجنة 
التنفيذية وإبعاد األصوات املعارضة لتمشـــيه 
على غرار القيادي ياســـر عبـــد ربه الذي جرده 
من منصب أمني ســـر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير. ويرى عباس أن مواقف عبد ربه وقربه 
من محمد دحالن يشكل خطر على سيطرته على 

مجريات األمور في السلطة.
وقـــال دحالن في ســـياق حديثه عن عالقته 
مع أبو مـــازن إن اخلالف بيننا ”بدأ منذ توليه 
الســـلطة، حيث كان يعتقد أنه لن يكون رئيسًا 
فعليـــا إال إذا تخلص منى، فتمـــت إقالتى رغم 

كوني عضوًا منتخبا فى اللجنة املركزية حلركة 
فتح، واآلن يريـــد محمود عباس أن يعيد الكرة 
مـــن جديد على كل أعضـــاء اللجنة املركزية من 
خالل عقـــد املجلس الوطني في هـــذا التوقيت 

وبهذه األجندة امللتبسة“.
وأشـــار إلـــى أن ”دعـــوة املجلـــس الوطنى 
لالنعقاد اآلن يشـــكل خطرا اســـتراتيجيا على 
الشـــعب، وهو هدية تقدم إلســـرائيل، فمشكلته 

أنه ال يستطيع أن يحكم وأنا موجود“.
ولـــم يجتمع املجلس الوطني الفلســـطيني 
رســـميا منذ العـــام 1996، غير أنه عقد جلســـة 
ترحيبيـــة بالرئيـــس األميركـــي األســـبق بيل 

كلينتون حني زار قطاع غزة في العام 1998.
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أخبار
[ واشنطن قلقة من زيارة عمر البشير إلى الصين [ الرئيس السوداني يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نظيره الصيني

دحالن: عباس دكتاتور صغير ال يستطيع أن يحكم وأنا موجود

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد ا لسفير الصيني لدى األردن 
قاو يوشينغ أن األردن سيوقع مع 
الصين، خالل زيارة الملك عبدالله 

الثاني لبجين األسبوع المقبل، 
على اتفاقية إلقامة عالقات شراكة 

استراتيجية بين البلدين.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية إن 
قوات الشرطة قتلت انتحاريا كان يقود 
سيارة ملغومة في تبادل إلطالق النار 
في العريش كبرى مدن منطقة شمال 

سيناء التي يتمركز بها متشددون 
موالون لتنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ أعلن الجيش اإلسرائيلي في 
بيان أن أحد جنود حرس الحدود 

اإلسرائيلي جرح خالل عملية للجيش 
اإلسرائيلي في جنين (شمال الضفة 

الغربية) لمحاولة توقيف ناشط ”مهم“ 
في حركة حماس.

◄ طالبت إسرائيل رسميا من مصر، 
وقف تحركها الخاص بدفع قانون، 
يقضي بإخضاع المنشآت النووية 

اإلسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

◄ كشفت تقارير إعالمية بالخرطوم 
عن مغادرة عدد من الطالبات 

السودانيات لاللتحاق بتنظيم الدولة 
اإلسالمية.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية 
بالسجن مدة 25 عاما بحق 7 من 

قيادات جماعة ”اإلخوان المسلمين“، 
و10 سنوات سجن لـ7 آخرين.

◄ قتل تسعة على األقل وأصيب 
20 آخرين من عناصر تنظيم الدولة 

اإلسالمية بينهم قيادي عسكري 
سوري الجنسية في محافظة الرقة .

باختصار

{تنبّهـــوا وتيقّظوا فالنـــاس أيقنت حقيقة مريـــرة وهي أّن النهج 
الســـائد لم يعد مقنعا، وعليكم األخذ بعين االعتبار ما يجري وأن 

تعكفوا على دراسة هذه الحركة الشعبية (طلعت ريحتكم)}.
إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{هذا هو الوقت المناســـب إلجراء االصالحات المتدرجة والواعية، 
ألن ما حدث في بلدان الربيع العربي، هو تراكم لتلك السياســـات 

التي انفجرت فيما بعد في وجه الحكام، وتسببت بالفوضى}.
طاهر املصري
رئيس مجلس األعيان االردني السابق

{الســــوريون ال يفرون إلى أوروبا إال بحثا عن قيمتهم اإلنســــانية وعن 
فرصة لمســــتقبل مختلف عما كانوا يعيشــــونه ليس فقط في ظل 

جحيم اللجوء (خارج أوروبا) بل أيضا في بالدهم قبل ثورتهم}.
فوزا تللو
معارض سوري

وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره السوداني بـ“الصديق القدمي“، خالل استقباله 
له الثالثاء، ويرى متابعون أن زيارة عمر البشــــــير إلى بيكني، حلضور العرض العسكري 
الذي تنظمه األخيرة مبناســــــبة الذكرى ٧٠ الستســــــالم اليابان في احلرب العاملية الثانية، 
رغم أنه مطارد من قبل احملكمة اجلنائية الدولية، دليل إضافي على متسك االخير باحللف 

الصيني الروسي خاصة بعد أن فقد األمل في تطبيع سريع مع واشنطن.

مارك تونر:
البشير مالحق من قبل 

المحكمة الجنائية ومذكرات 
التوقيف بحقه ال تزال سارية

الرئيس الصيني يصف نظيره السوداني بالصديق القديم خالل استقباله ببيكين 

ناشطو «طلعت ريحتكم» يتجمهرون أمام أحد مداخل وزارة البيئة تحت أنظار قوى األمن الداخلي

نشطاء ينسحبون من حملة 
{طلعت ريحتكم}

} بــريوت - صعـــد ناشـــطون لبنانيـــون في 
حتركاتهـــم االحتجاجيـــة في لبنـــان باحتالل 
وزارة البيئة للمطالبة باســـتقالة الوزير محمد 
املشنوق، فيما أبدى بعض املشاركني السابقني 

في املسيرات رفضهم لهذا التصعيد.
وقـــد اضطـــرت قـــوات مكافحـــة الشـــغب 
التابعة لقوى األمـــن الداخلي للتدخل وإخراج 

املقتحمني من املبنى.
وتثير هذه االحتجاجات تساؤالت مختلفة 

وازدادت الشكوك حول من يقف خلفها.
وأبدى عدد من املشاركني في احلراك خالل 
االسبوع املاضي رفضهم القتحام وزراة البيئة.

وأكدت رئيســـة حزب اخلضـــر ندى زعرور 
رفضها اقتحام الـــوزارة، معتبرة أن ”البيئيني 
مســـاملني“، مشـــددة خالل مشـــادة كالمية مع 
املتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الوزارة ، على 

رفضها أي حترك يأخذ الدولة كرهينة.
وقالت زعرور: ”أنا خارج هذه اللعبة فانتم 
تســـتغلون امللف البيئـــي. نحن نحترم رأي كل 
شـــخص وال نقبل أن يدخل أحد الى مؤسسات 
الدولة وال يزايد أحد علينا في هذا املوضوع“.
من جانبـــه رفض إحتاد الشـــباب الوطني 
فـــي بيان ”العمل املنفرد الـــذي قامت به إحدى 
املجموعات باحتالل الوزارة“، مشـــددا على أن 
”استقالة أي وزير يجب أن تكون بال أي عنف“.



} إســطنبول (تركيا) – نفذت الشرطة التركية 
أمس الثالثـــاء، حملة مداهمـــة كبرى وصفها 
متابعون بأنها غير مسبوقة لمجموعة تجارية 
وإعالميـــة تابعـــة لغريم الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان المقيم في الواليات المتحدة، محمد 

فتح الله غولن.
وذكرت وكالة األناضول أن أجهزة الشرطة 
داهمت 23 شركة تخص مجموعة ”كوزا أيبك“ 
التـــي تربطهـــا صالت وثيقـــة بزعيـــم حركة 
”الخدمـــة“ غولن المطلوب ألنقرة بتهمة تكوين 

دولة داخل الدولة التركية.
وكشـــفت مصـــادر تركيـــة مطلعـــة مقربة 
من الملـــف أن المصالـــح التجارية التي تمت 
مداهمتها يشـــتبه فـــي أنها تعمـــل على دعم 
منظمـــة إرهابية تصفها الحكومـــة بـ“منظمة 
فتـــح اللـــه اإلرهابيـــة“. وكانـــت مكاتـــب في 
العاصمة التركية أنقرة، من بين المكاتب التي 

تمت مداهمتها.
وفـــي أول تعليق على العمليـــة، قال رجل 
األعمال التركـــي أكين إيبك مالـــك المجموعة 
إنه ال يعلم الســـبب مـــن وراء الحملة، واصفا 
افتـــراءات الحكومة بـــأن تهم فســـاد تالحقه 

بـ“الحقيرة“.
وفي وقـــت انتقد فيـــه مؤيـــدو غولن هذا 
التصـــرف، فضلت الســـلطات التكتم كعادتها 
حول ما إذا كانت هذه الحملة رافقها اعتقاالت 
لمسؤولين يعملون في هذه المجموعة يشتبه 

في كونهم يديرون هذه المنظمة المزعومة.
ويتهم البعض أردوغان بمحاولة السيطرة 
على المجموعة مثلما حصل مع ”بنك آســـيا“ 

في ماي الماضي، كنوع من العقاب لغولن.
ويبقى الســـؤال األبرز الذي يفرض نفسه 
علـــى المشـــهد التركي هـــو مدى تأثيـــر هذا 

الخالف علـــى االســـتحقاق االنتخابي القادم، 
وقدرة الحـــزب الحاكم على انتزاع الفوز فيها 
وتشـــكيل حكومـــة بمفرده كما هـــو الحال في 

السابق.
ويقول مراقبون إن هذه الحملة تندرج في 
إطار مســـاعي أردوغان لتخفيف الضغط على 
حزب العدالة والتنمية الذي يدعمه بقوة، حيث 
يأمل في عودة قوية لـــه من خالل االنتخابات 

البرلمانية المرتقبة في نوفمبر المقبل.
ورغم عدم وجود إحصاء دقيق لعدد أفراد 
الجماعة المنتشـــرة اجتماعيا والقوية ماليا، 
فإن بعض التقديـــرات تتوقع تأثيرها على ما 
نســـبته 3 في المئة من أصوات الناخبين، مما 
قد يفقد العدالـــة والتنمية هذه األصوات حال 
اســـتمرار االنفصام بين الطرفين، األمر الذي 
قد يؤثر في حظوظه بمواصلة الحكم منفردا.

وســـتثير هذه الحملة الجديدة المعارضة 
التركية التي تقـــف حجر عثرة أمام طموحات 

أردوغان من أجل السيطرة على الحكم بقبضة 
من حديد بكل الطرق والوســـائل، قبيل دخول 
حزبه الســـابق المنافســـة االنتخابية المقررة 

في األول من نوفمبر القادم.
العديـــد مـــن المهتميـــن بالشـــأن التركي 
يرون أن نتيجة االنتخابات المبكرة ســـتكون 
مماثلة لتلـــك التي جرت فـــي يونيو الماضي 
على األرجح، وهذا األمر سيشـــكل خبرا سيئا 
للرئيـــس التركي فـــي كل األحوال ســـواء قّزم 

معارضيه أم ال.
وتشـــير كبيـــرة المحلليـــن فـــي مجموعة 
األزمات الدولية في إسطنبول نيجار غوكسيل 
إلى أنه في األســـابيع الماضيـــة لم يكن هناك 
أي تغيير جوهري من شـــأنه أن يمكن العدالة 

والتنمية من الفوز ليشكل حكومة بمفرده.
لكـــن آخرين يحـــذرون مـــن أن الكثير من 
األمـــور قد تتغير، مـــع زيادة الضغـــوط التي 
تمارسها السلطات التركية على حزب الشعب 

الديمقراطي واعتقال عدد من رؤساء البلديات 
بتهمـــة دعم ”الحكم الذاتي“ في جنوب شـــرق 

البالد.
وخاض أردوغان منذ الكشـــف عن فضيحة 
الفســـاد في أواخر 2013 معركة تكســـير عظم 
الكيان الموازي، حيث شنت السلطات التركية 
حمالت واســـعة النطاق في كامل البالد طالت 
بشكل خاص سلك الشـــرطة والقضاء واعتقل 

اآلالف من أنصار غولن.
وللمـــرة األولـــى، أصبح فـــي تركيا قوتان 
تمارسان الســـلطة منتخبتان ديمقراطيا هما 
الرئيـــس والبرلمان، األمر الذي يشـــكل صلب 

المواجهة التي تعيشها البالد.
تدير  وتجدر اإلشـــارة إلى أن ”كوزا أيبك“ 
و”ســـوزجو“   أيضـــا صحيفتـــي ”بوجـــون“  
المناهضتين للحكومة اإلسالمية، إال أن لديها 
أنشـــطة أيضا في قطاعات متعددة أخرى مثل 

سوق الطاقة.

الفــــــراغ السياســــــي فــــــي تركيا يســــــتغله 
أردوغــــــان على أكمل وجــــــه، فبعد أن عزز 
قوته دبلوماسيا ملواجهة األكراد عسكريا 
ضمــــــن التحالف األميركــــــي ضد داعش، 
ــــــه غولن، في  ــــــد أعدائ التفــــــت مجــــــددا ألل
ــــــدة محفوفــــــة باملخاطر قبل  مغامــــــرة جدي

شهرين من االنتخابات املبكرة املرتقبة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خطر الكيان الموازي يؤرق أردوغان قبيل مغامرة حزبه االنتخابية

} طهــران - تنطلق اليوم األربعاء، في إيران 
مناورة عسكرية ضخمة أطلق عليها اسم ”ثأر 
الله“ بالقرب من العاصمة طهران، وهي واحدة 
من بين عشرين مناورة تعتزم السلطات القيام 
بها خالل عام كامل، وفق وكالة فارس اإليرانية 

لألنباء.
وسيشـــارك في هذه المنـــاورة 50 ألفا من 
قـــوات التعبئة (الباســـيج) التابعـــة للحرس 
الثـــوري فضـــال عـــن 250 كتيبة عســـكرية من 
مختلف التشـــكيالت األخـــرى، بهدف التصدي 
لإلرهاب، حســـب ما كشـــف عنه قائد الحرس 

الثوري اللواء محمد علي جعفري.
وبينمـــا لـــم يعلن جعفـــري فـــي المؤتمر 
الصحفـــي أمس الثالثـــاء، عن توقيـــت إجراء 
بقية المناورات، إال أنه أكد أن الحرس الثوري 
على اتم االستعداد ويمتلك برنامجا لمواجهة 
الحروب التي تشـــن بالنيابة في منطقة الشرق 

األوسط.
وتثير عادة المناورات العسكرية اإليرانية 
فـــي المنطقة حفيظة دول الخليج العربي التي 
تقـــف حجـــرة عثرة منـــذ زمن بعيـــد في وجه 

مخططات طهران التوسعية.
وســـتكون محافظتا سيســـتان بلوشستان 
وهرمزغـــان فـــي جنوب شـــرق البـــالد جزءا 
مـــن هذه المنـــاورات التي تشـــارك فيها قوات 
جويـــة وبحرية وبرية، وأيضا وحدات الحرس 

الثوري.
ويخطط الحرس الثـــوري إلجراء مناورات 
عســـكرية كبـــرى للصواريخ الباليســـتية في 
المســـتقبل القريب، وهو ما قد يزيد التوتر في 
المنطقة التـــي تعيش على وقع أزمات متتالية 
لعـــل أبرزهـــا الحـــرب الدوليـــة المعلنة على 

الجماعات المتطرفة.
وكثيرا ما تجري إيران تدريبات عســـكرية، 
وذلـــك الســـتعراض قوتهـــا ولـــردع أي رغبة 
خارجيـــة فـــي شـــن هجـــوم. وتزايـــدت هذه 
المناورات بعـــد تهديدات الواليـــات المتحدة 
وإســـرائيل بتوجيه ضربات جوية للمنشـــآت 

النووية اإليرانية.
ومـــع أن هذه المنـــاورات ال تعدو أن تكون 
استعراضا للقوة، بحسب العديد من المحللين، 
إال أنها قد تقود إلى حرب شـــاملة السيما بعد 
االنفراجة النووية التـــي حصلت عليها إيران 

بعد سنوات من التفاوض مع الغرب.
قامـــت  إيرانيـــة  بحريـــة  قـــوات  وكانـــت 
بمناورات ”الرسول األعظم 9“ في مضيق هرمز 
في فبراير الماضـــي، بحضور رئيس البرلمان 

علي الريجاني وكبار القادة العسكريين.
يذكـــر أن إيران لم تجر مناورات عســـكرية 
كبرى بذلك الحجم منذ انتخاب الرئيس حسن 

روحاني رئيسا للبالد في يونيو 2013.

إيران تستفز جيرانها العرب 

بعشرين مناورة عسكرية
[ حملة مداهمات كبرى ضد مجموعة «كوزا إيبك» المقربة من فتح الله غولن

كل الجبهات باتت مفتوحة أمام أردوغان، فهل يحقق مبتغاه باالستحواذ على مجموعة «كوزا إيبك»

◄ طالبت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل الثالثاء، بتعديل 

قوانين االتحاد األوروبي الستيعاب 
األعداد الهائلة للمهاجرين إلى 

أوروبا.

◄ فجر انتحاري نفسه ما أدى 
إلى مقتل ستة أشخاص على األقل 

وإصابة أكثر من 50 آخرين، في 
هجوم على مكتب حكومي في شمال 

غربي باكستان أمس.

◄ دانت المحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان الثالثاء، إيطاليا 

بسبب شروط احتجازها مهاجرين 
تونسيين قبل إعادتهم بشكل جماعي 

إلى تونس في 2011.

◄ لقي 17 سجينا مصرعهم 
وأصيب 11 آخرون على إثر اندالع 
حريق مساء أمس األول، في سجن 
توكوييتو في وسط فنزويال، وفق 

بيان المدعي العام للبالد.

◄ نظم آالف األشخاص مظاهرة 
مساء اإلثنين في العاصمة 

النمساوية فيينا، من أجل توفير 
فرص هجرة شرعية ورعاية حكومية 

أفضل لالجئين.

◄ قتل عسكريان أوكرانيان وأصيب 
حوالي 140 بجروح نتيجة اشتباكات 

أمام مبنى البرلمان، حيث تظاهر 
آالف المحتجين ضد إقرار البرلمان 

تعديل الدستور.

◄ أعلن رئيس الوزراء التايالندي 
أمس، عن توقيف مشتبه به ثان 

في الهجوم الذي شهدته العاصمة 
بانكوك قبل أسبوعين وأسفر عن 

سقوط 20 قتيال.

شركة تابعة لمجموعة 

«كوزا إيبك» التجارية 

واإلعالمية قامت الشرطة 

التركية بمداهمتها
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أخبار
«نحن الذين نراقب عمل السياســـيني، أحيانا يمتلكنا الحزن ألن 

االختـــراع الرائع املتمثل فـــي األمم املتحـــدة ال يعمل فى بعض 

األحيان بالصورة الصحيحة». 

يوخامي غاوك
الرئيس األملاني

«التدخـــل العســـكري كان له أثر في وقف تقـــدم داعش لكن 

ليـــس بالكيفيـــة التـــي نريدهـــا. نحتـــاج إلـــى أن تكـــون لدينا 

استراتيجية طويلة ودائمة لحماية بلدنا وهذا ما نفعله».

  ستيفن هاربر
رئيس الوزراء الكندي

«أســـبانيا شـــهدت مآســـي للهجرة مماثلة لتلك الجاريـــة حاليا في 

أماكن أخرى على حدود االتحاد األوروبي. ما نشهده هناك، يشكل 

أكبر تحد لنا في السنوات املقبلة».

  ماريانو راخوي
رئيس الوزراء اإلسباني

} واشــنطن - كشف مسؤولون أميركيون عن 
عزم الواليـــات المتحدة فرض حظر على أفراد 
وشـــركات روسية وصينية عقابا على هجمات 
الكترونية يتشـــبه في أنهما يقفان خلفها على 

أهداف تجارية أميركية.
وقال مســـؤولون، طلبوا عدم الكشـــف عن 
هويتهم، لـ”رويتـــرز“ إنه لم يتخذ قرار نهائي 

بعد بشأن ذلك، لكن لم يسبق لإلدارة األميركية 
أن انســـحبت من معاركها التي تخوضها مع 

من تصفهم بـ”األعداء“.
وإذا اتخـــذت هذه الخطوة فســـتكون أول 
إجـــراء تنفيذي تتخـــذه اإلدارة األميركية منذ 
أن وقـــع الرئيس بـــاراك أوباما أمرا في أبريل 
الماضي، لشن حملة على المتسللين األجانب 
الحواســـيب  أنظمـــة  باختـــراق  المتهميـــن 

األميركية.
وأكـــد مصـــدر مطلـــع أن العقوبـــات التي 
تبحثها واشنطن حاليا لن تستهدف القراصنة 
المشتبه بهم للبيانات الحكومية، بل مواطنين 
وشـــركات أجنبيـــة مســـؤولة عـــن هجمـــات 

إلكترونية على مشروعات تجارية.

هذا المنحـــى المتصاعد ســـيزيد على ما 
يبدو العالقات مع روســـيا توترا، كما أنها إذا 
دخلـــت حيز التنفيذ قريبا فربما تلقي بظاللها 
أيضـــا على الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني 
شي جين بينغ لواشنطن في سبتمبر الجاري.

ويـــرى مراقبـــون أن التحرك ضـــد كيانات 
وأفراد صينيين قبل زيارة شـــي ممكن، إال أنه 
غير مرجح  حاليا بسبب التوتر الذي يمكن أن 
يحدثه خالل الزيارة رفيعة المســـتوى والتي 
تتضمن عشـــاء رســـميا يســـتضيفه الرئيس 

األميركي في البيت األبيض.
واألمـــن اإللكتروني كان قضيـــة هامة بين 
واشـــنطن وبكين فـــي الحوار االســـتراتيجي 
االقتصـــادي الذي جرى في يونيـــو الماضي، 

وشـــارك فيـــه عدد من كبـــار المســـؤولين عن 
السياسة الخارجية والمالية من البلدين.

وإن كان رد فعـــل واشـــنطن  مبـــررا تجاه 
الصين، فإن وضع روســـيا في سلة واحدة مع 
الصين يبدو غامضا، إذ لم يسبق لموسكو أن 
شنت حربا إلكترونية على غريمتها التقليدية 
منـــذ انتهاء الحرب البـــاردة، إال أن المحللين 

يربطون ذلك بما يحدث في أوكرانيا.
وتعرضت واشـــنطن لهجمـــات إلكترونية 
محرجة خالل األشـــهر الماضيـــة منها هجوم 
اســـتهدف مكتب إدارة شـــؤون الموظفين في 
البيت األبيـــض (أو بي إم)، األمـــر الذي أتاح 
بيانـــات ثمينـــة عـــن الموظفيـــن األميركيين 

ألجهزة المخابرات األجنبية.

مخطط أميركي ملعاقبة موسكو وبكني جراء اختراقهما اإللكتروني

مباغتة القواعد األفريقية استراتيجية حركة الشباب الجديدة في الصومال
} مقديشــو - باغتت حركة شباب المجاهدين 
فـــي وقت مبكر أمس الثالثاء، القوات األفريقية 
المتمركزة في قاعدة في جنوب الصومال حيث 
ال يـــزال الوضع غيـــر واضح المعالـــم في بلد 

ينخره اإلرهاب منذ سنوات طويلة.
وأكـــد القائـــد العســـكري الصومالـــي في 
المنطقـــة محمـــد شـــيري لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنسية أن انفجارا قويا حدث وجرت معارك 
فـــي مدينـــة جانال  داخـــل قاعـــدة ”أميصوم“ 
الواقعـــة على بعد 80 كلم جنوب غرب العاصمة 

مقديشو في منطقة شابيل.
وبينما أعلنـــت الحركـــة المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة عن ســـيطرتها على القاعـــدة التي ال 
يعرف تحديدا عدد الجنود التي تضمها، وقالت 
في بيـــان ”المجاهدون اســـتولوا على القاعدة 
بعد هجوم شـــنه انتحاري وفرار العدو“، نفت 
قيادة القوة األفريقية فقدان السيطرة عليها في 

تغريدة.
وكتبـــت القيادة العســـكرية في حســـابها 
على تويتر إن ”قـــوة االتحاد األفريقي تؤكد أن 
القاعدة ال تـــزال تحت ســـيطرتها. المعلومات 
التـــي أفـــادت عـــن الســـيطرة علـــى القاعـــدة 
واالستيالء على أسلحتنا خاطئة“، بدون إعطاء 

المزيد من التفاصيل.

وتحـــدث شـــهود عـــن وجـــود 20 جثة في 
الموقـــع، فيما قالـــت الحركة الشـــباب أن عدد 
القتلى خمســـون، ولم يتســـن للقـــوة األفريقية 

تأكيد حصيلة الضحايا.
ويبـــدو أن تضييق الخناق على المتطرفين 
تسبب في تغيير استراتيجية هذه الحركة التي 
تنشط منذ أكثر من عقد هناك، وبدأت في اعتماد 
أسلوب المباغتة ضد من تصفهم بالكفار وذلك 

بهدف الرفع من معنويات عناصرها.
ويشـــكك البعـــض فـــي الرواية الرســـمية 
للقوات العســـكرية بعد أن قـــال الزعيم القبلي 
محمد وراســـام بأن الكتيبـــة األفريقية بكاملها 
فرت بعدما دخل المقاتلون القاعدة واســـتولى 

مئات من عناصر الشباب على أسلحتهم.
وإن صدقت فإنها ســـتكون بمثابة الصدمة 
لمقديشـــو ألن ذلـــك يعنـــي أن خططهـــا لطرد 
الحركة قد تتالشى خصوصا وأنها تتحرك في 
منطقة جغرافية داخل الحـــدود الكينية أيضا، 
ما يعكس العجـــز الفاضح عن مالحقتها مثلها 
مثل بوكو حرام على الجانب الغربي من القارة.
وكانـــت الحركـــة هاجمـــت أواخـــر يونيو 
الماضي، قاعدة بورونديـــة تابعة لـ“أميصوم“ 
فـــي مدينـــة ليغو فـــي منطقة بـــاي بالقرب من 
شـــابيل. وأقرت القوة والحكومـــة البوروندية 

بســـقوط خســـائر لكن بـــدون إعطـــاء حصيلة 
محددة. فيما أشـــار شـــهود إلى العشـــرات من 

القتلى قال بعضهم أنها بلغت 50 قتيال.
وتمكنـــت القـــوات المشـــتركة التـــي يبلغ 
تعدادهـــا أكثـــر مـــن 20 ألـــف جندي مـــن طرد 

الحركة من مقديشـــو في أغســـطس 2011 ومن 
عـــدة مدن أخرى، إال أنها ال تزال تســـيطر على 
مناطـــق ريفية فـــي جنوب البالد وباتت تشـــن 
حـــرب عصابات وهجمـــات انتحارية وبعضها 

في العاصمة.

مسلحو الحركة يهاجمون قاعدة عسكرية لالتحاد األفريقي في جنوب البالد

إن كان رد فعل واشـــنطن مبررا 

تجاه بكني بشأن الهجمات، فإن 

وضع روســـيا في سلة واحدة مع 

الصني يبدو غامضا

◄

باختصار



} أربيــل - اتســـع نطاق اخلالفات بني القوى 
السياسية في إقليم كردستان العراق مع نهاية 
فترة رئاسة مسعود البارزاني في 20 أغسطس 
املاضي 2015، وعدم توصـــل األطراف الكردية 
اخلمسة املشـــاركة في برملان وحكومة اإلقليم 
إلى اتفـــاق. وتأتي األزمة السياســـة في وقت 
يواجه فيـــه اإلقليم حتديات عســـكرية عديدة 
في ظّل استمرار احلرب ضد تنظيم داعش في 

العراق.
ولم يخّفـــف من حّدة التوتـــر قرار مجلس 
شـــورى القضاء املركزي في كردستان العراق، 
فـــي 17 أغســـطس 2015، بتمديد فترة رئاســـة 
البارزانـــي مؤقتا إلى حني إجراء االنتخابات، 
والتوافـــق بشـــأن قانـــون الرئاســـة. ويتوّقع 
حتليل للمركز اإلقليمي للدراســـات، بالقاهرة، 
أن تـــؤّدي هـــذه األزمة إلى مرحلـــة جديدة من 
عدم االستقرار السياسي في اإلقليم، قد تفرض 

تداعيات سلبية ال تبدو هينة.
 ويعّلق محّللون على األزمة حول رئاســـة 
إقليم كردســـتان العراق مشـــيرين إلـــى أنها، 
تقريبا، املرة األولى التي توضع فيها عالمات 
اســـتفهام حول زعامة آل البارزاني، املستمرة 
منذ أربعينات القرن العشرين. ويقول احملللون 
”يبدو أن هناك جيال جديـــدا من األكراد بصدد 
حتطيـــم األيقونات“، فتنامي االســـتياء العام 
جتـــاه وضـــع وســـلوك احلـــزب الدميقراطي 
الكردســـتاني واالحتاد الوطني الكردستاني، 
بدأ يســـفر عن حـــدوث بعـــض التغييرات في 

إدارة اإلقليم.
وبينمـــا يصف هســـتيار قـــادر الصحفي 
فـــي موقع ”نقـــاش“، أزمة الرئاســـة في إقليم 
كردســـتان العراق باملرض املزمن، يصف كاوه 
حســـن، الباحث في مركـــز كارنيغي للشـــرق 
األوســـط، النظام فـــي إقليم درســـتان العراق 

بالنظام السلطاني غير الدميقراطي.
ويذّكـــر قـــادر، فـــي حتليله ألزمة كرســـي 
الرئيس في إقليم كردسات العراق، بأنها أزمة 
متتّد إلى التســـعينات من القرن املاضي، فمع 

اندالع احلرب األهلية عام 1994 تّعقدت مشكلة 
منصـــب الرئيس، إذ لم يكـــن االحتاد الوطني 
واحلـــزب الدميقراطـــي اللـــذان كانـــا يديران 
احلكومـــة مناصفـــة وميلكان قوات مســـلحة 
يقبالن بسيطرة الطرف املقابل على الكثير من 
املفاصل ما أدى فـــي نهاية املطاف إلى اندالع 
حـــرب دموية بينهما اســـتمرت حتـــى توقيع 

اتفاقية واشنطن عام 1998.
 وخلقـــت احلـــرب األهلية بدورهـــا نظام 
اإلدارتني جغرافيا، إذ كان احلزب الدميقراطي 
يديـــر املنطقـــة الصفـــراء في أربيـــل ودهوك، 
واالحتـــاد الوطني يديـــر املنطقـــة اخلضراء 
في السليمانية وشـــكال حكومتني مختلفتني. 
واتخـــذ منصب رئيـــس اإلقليم خـــالل مرحلة 
اإلدارتـــني مســـارا آخـــر حيث بســـط احلزب 
الدميقراطـــي نفوذه على البرملـــان بـأغلبية 67 
عضوا، ما سمح له بوقف العمل بالقانون الذي 
أصدرتـــه اجلبهـــة الكردية حـــول االنتخابات 
وصالحيـــات زعيم احلركـــة التحررية الكردية 
عـــام 1992 وبذلـــك فقد منصب رئيـــس اإلقليم 

اإلطار القانوني. 
 ويضيـــف هســـتيار قـــادر أن أزمة وجود 
رئيســـني في إقليم كردســـتان تواصلت حتى 
عام 2005 حيث اتفق االحتاد الوطني واحلزب 
الدميقراطي كحزبني رئيسيني في اإلقليم على 
أن يتولى البارزاني الرئاســـة لواليتني حسب 
قانون متت صياغته من البرملان املشترك، فقد 
انتخب في األولى من البرملان وفي الثانية من 
قبل الشعب. أما استغناء االحتاد الوطني عن 
منصـــب رئيس اإلقليم فلم يكن دون مقابل، بل 
أجبر احلزب الدميقراطي علـــى دعم طالباني 
لتولي أحد أعلى املناصب في الدولة العراقية 

وهو منصب رئيس اجلمهورية.
في عـــام 2009 تولى بارزانـــي منصبه من 
جديد عبر انتخابات عامة، ومع انتهاء الوالية 
الرئاســـية الثانية في عام 2013 أصبح منصب 
رئيـــس اإلقليـــم مصـــدر خالف األطـــراف من 
جديد، إذ لـــم يكن مبقدور البارزاني ترشـــيح 
نفسه حســـب قانون رئاسة اإلقليم لعام 2005. 
وكانـــت القوى املعارضة ســـابقا واملتمثلة في 
حركة التغيير واالحتاد اإلســـالمي واجلماعة 
اإلســـالمية تعارض توليه املنصب من جديد، 
ولكـــن مت متديـــد والية البارزانـــي لعامني عن 
طريق مشروع قانون اقترحه االحتاد الوطني، 
ليتجـــّدد اجلدل مع نهاية هـــذه الوالية في 20 
أغســـطس املاضي، وفشـــل األحـــزاب الكردية 
فـــي التوافق بشـــأن أزمة رئاســـة اإلقليم، مع 
اســـتمرار اخلالف حول شكل نظام احلكم في 
اإلقليم، حيث يســـعى البارزاني إلى تأســـيس 
نظام رئاســـي تتســـع فيه صالحيات الرئيس، 
في حني أبدت حركة التغيير واالحتاد الوطني 
واالحتـــاد اإلســـالمي واجلماعـــة اإلســـالمية 
تأييدهـــا لتأســـيس نظام برملانـــي يقلص من 

سلطات الرئيس لصالح احلكومة االئتالفية.
ويحكم مســـعود البارزاني (68 عاما) زعيم 
احلـــزب الدميقراطـــي الكردســـتاني واملقاتل 
الســـابق، الـــذي حـــارب ضد صدام حســـني، 
املنطقة الكردية منذ إنشـــاء النظام الرئاســـي 

بها عـــام 2005.  ويدعو أنصار البارزاني إلى 
جتديد واليته رغم عدم وجود ســـند قانوني، 
مبررين ذلك بأن مشـــروع الدولـــة الكردية قد 
يفشـــل وقد تصبح كردســـتان في مهب الريح 
إذا غاب البارزاني عن السلطة، خصوصا في 

ظل الوضع اإلقليمي احلالي.
اخللفيـــة التاريخيـــة ألزمة الرئاســـة في 
إقليم كردســـتان العراق، تؤّكـــد ما ذهب إليه 
كاوه حســـن، في دراســـته الصادرة عن مركز 
كارنغي، وفيها يتحّدث عن املجتمع املســـّيس 
في كردستان والنظام السلطاني؛ حيث يشير 
الباحث املتخصص في السياســـات الكردية 
والعراقيـــة، إلـــى أن إقليم كردســـتان العراق 
يتمتع بقـــدر أكبر مـــن االســـتقرار والتنمية 
االقتصاديـــة والتعّددية السياســـية من بقية 

البالد.
لكن ذلك لم مينع من أن تســـتأثر بالسلطة 
أحزاب وأســـر حاكمة تعمل على إدامة نظام 
ســـلطاني غيـــر دميقراطـــي. ويهيمن احلزب 
الدميقراطي الكردســـتاني، بزعامة مســـعود 
البارزانـــي، واالحتاد الوطني الكردســـتاني، 
جـــالل  الســـابق  العـــراق  رئيـــس  بزعامـــة 

الطالباني، على كامل النظام في اإلقليم.

مجتمع مسيس

يشير كاوه حســـن إلى أن إقليم كردستان 
شـــهد طفرة اقتصادية بني عاَمي 2003 و2013 
كانت قائمة على عائدات النفط واالســـتثمار 
االقتصـــادي  االنتعـــاش  وغـــّذى  األجنبـــي. 
املفاجـــئ التنمية فـــي اإلقليم، غيـــر أنه أّدى 
أيضا إلى إثراء املستثمرين والنخبة احلاكمة 

ومتكينهما. 
واعتبـــارا من مطلـــع العـــام 2014، بدأت 
أزمـــة  تواجـــه  كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة 
اقتصادية حاّدة بسبب الفساد وسوء اإلدارة، 
واخلالفات مع بغداد، ومحاربة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ويعتمد االقتصاد السياســـي للنظام على 
االحتكارات االقتصادية وشبكات احملسوبية، 
والتي يتم اســـتغاللها إلثراء النخب احلاكمة 

في اإلقليم واستمالة بعض قطاعات املجتمع 
واحتـــواء املعارضـــة. وفـــي غيـــاب قانـــون 
متويل األحزاب، اســـتغّل احلزب الدميقراطي 
الكردســـتاني واالحتاد الوطني الكردستاني 
أيضـــا املوازنة العامـــة لتمويل النشـــاطات 
احلزبيـــة، وكذلـــك وســـائل اإلعـــالم املوازية 

واملدعومة حزبيا.
ويســـتحضر كاوه حســـن، في حديثه عن 
احملسوبية والفساد وسط النخبة السياسية 
الكردية، ما جـــاء في برقية صادرة عن وزارة 
اخلارجية األميركية في العام 2006 ونشـــرها 
موقع ويكيليكـــس، بأن الفســـاد ميّثل ”أكبر 
مشـــكلة اقتصاديـــة فـــي كردســـتان“. ووفقا 
للوثيقـــة، التي حملـــت عنوان ”الفســـاد في 
الشـــمال الكردي“، يدفع رجال األعمال الذين 
يســـعون إلى احلصول على عقـــود حكومية 
ما نســـبته 10-30 فـــي املئة من قيمـــة العقد 
للشركة التي ميلكها أحد  ليصبحوا ”شركاء“ 
الرعاة احلزبيني، ونســـبة 10 في املئة أخرى 
إلـــى مديـــر الدائـــرة احلكومية التـــي تصدر 

العقد.
يحلل كاوه حســـن الوضع في كردســـتان 
العراق مشـــيرا إلى أن هناك مفارقة تتكّشف  
في إقليم كردستان، وتتمّثل في التناقض بني 
النظام السياســـي وبني تطـــّور املجتمع. فقد 
أصبـــح املجتمع في حكومة إقليم كردســـتان 
مسّيسا أكثر فأكثر، فيما أصبح الناس واعني 
بحقوقهم أكثر من أي وقت مضى، ويســـعون 
جاهدين إلى احلصـــول عليها. مع ذلك، وفي 
الوقت نفســـه، أصبـــح احلـــزب الدميقراطي 
الكردســـتاني واالحتاد الوطني الكردستاني 

أكثر ”سلطانية“.
ويعـــرف مصطلـــح ”الســـلطانية“، بأنـــه 
شكل من أشكال احلكم يقوم على احملسوبية 
والزبائنية ومحاباة األقارب والشـــخصانية، 
والساللية (احلاكمة). وبينما يحاول احلزبان 
والعائلتان احلاكمتان تعزيز نظام ســـلطاني 
غير دميقراطي، يســـعى أفـــراد املجتمع إلى 
مزيد من الدميقراطية وبالتالي إلى نظام غير 
ســـلطاني بطبيعته يقوم على سيادة القانون 
واجلدارة والشفافية واملساءلة. ويتجّلى هذا 
الســـعي في احتجاجات منتظمة ضد انعدام 
ســـيادة القانون وظاهرة اإلفالت من العقاب 

والفساد املستشري على أعلى املستويات.
ويصـــف الباحـــث النظـــام الـــذي يهيمن 
على كردســـتان اليوم بأنه شـــكل من أشـــكال 
االستبداد. ويقوم على أربعة أركان: رأسمالية 
احملســـوبية التي هي نتاج عدم إزالة احلدود 
الفاصلـــة بـــني احلـــزب احلاكـــم والدولـــة، 
وبـــني اخلزانـــة العامة والثـــروات اخلاصة، 
والشخصانية والســـاللية، على الرغم من أن 
النظام ليس ملكيا بالضرورة، إّال أنه نوع من 
النفاق يتم فيه التالعب بالدستور والقوانني 
ملصلحـــة األحـــزاب احلاكمـــة، ويســـتند إلى 
قاعدة اجتماعية ضّيقة متكّن النخبة احلاكمة 
من ممارســـة إرادتهـــا بصورة مســـتقلة عن 

املجتمع.
من غير الواضح، وفق كاوه حســـن، كيف 
سيتطور التوازن بني هاتني القوتني، بيد أنه 
يبدو مهّما، وســـتترّتب عليـــه آثار ال تقتصر 
على كردستان فحسب، بل أيضا على العراق 
وحلفائـــه. إذ تلعب حكومة إقليم كردســـتان 
دورا حاســـما في املعركة ضـــد تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. كمـــا تتوّفر فـــي اإلقليـــم موارد 
هائلة مـــن النفـــط والغاز، حيث اســـتثمرت 

بعض شركات النفط الغربية الكبرى والقوى 
اإلقليمية مثل تركيـــا بكثافة في قطاع الطاقة 
في إقليم كردســـتان، وعالوة على ذلك، يعتبر 
املجتمع الكردي العلماني واإلسالمي املعتدل 
بصورة عامة حليفا اجتماعيا أساســـيا على 
املدى الطويل في املعركة ضد التطّرف الديني.

تأثيرات خارجية

 يحمـــل كاوه حســـن القـــوى اخلارجيـــة 
املســـؤولية في دعم إقليم كردســـتان لتجاوز 
أزمته التي قد تتحول إلى اقتتال مســـّلح في 
املنطقـــة هي في غنى عنه، فمن دون شـــك، أن 
اســـتمرار أزمة رئاسة كردســـتان دون حسم 
بســـبب اتســـاع نطاق اخلالفات بـــني القوى 
السياسية الرئيسية، سوف يفرض تداعيات 
سلبية عديدة، ّخلصها حتليل املركز اإلقليمي 

للدراسات على النحو التالي:
[ توفيـــر فرصـــة لتنظيم داعـــش للتمدد 
داخـــل مناطق جديدة، نظرا النشـــغال القوى 
الكردية مبشـــكالتها الداخلية بعد أن مارست 
قوات البيشـــمركة دورا بارزا في املواجهات 
وســـاهمت في اســـتعادة الكثير من املناطق 
التي سيطر عليها داعش في الفترة املاضية.

[ تصاعد الصراع بـــني األطراف الكردية 
للحصـــول على دعم القـــوى اإلقليمية املعنية 
باألزمة، على غرار إيران وتركيا، بهدف حسم 
توازنـــات القـــوى الداخليـــة لصاحلها. وفي 
رؤية اجتاهات عديدة، فإن تركيا رمبا تسعى 
إلى اســـتثمار مســـاعي مســـعود البارزاني 
للحصول على دعمها فـــي صراعه مع القوى 
السياسية األخرى التي ترفض مسألة متديد 
واليته الرئاســـية من أجل تصعيد ضغوطها 

على حزب العمال الكردستاني. 
ورغـــم أن إيـــران حتـــاول ممارســـة دور 
الوسيط لتسوية اخلالفات بني القوى الكردية 
املختلفة، من خالل سفيرها في العراق حسني 
دانائي فر، فضال عن قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري اجلنرال قاســـم سليماني، إال 
أن ثمة مؤشـــرات عديدة تكشـــف عن سعيها 
لدعـــم متديـــد واليـــة البارزانـــي، خاصة أن 
تصاعد الصراع السياسي داخل اإلقليم ميكن 
أن يعرقل اجلهود التي تبذلها أطراف عديدة 
بهدف حتجيم نفوذ داعش في شمال العراق.

[ اجتـــاه أطـــراف دولية، مثـــل الواليات 
املتحدة األميركيـــة، نحو فرض ضغوط قوية 
علـــى األحـــزاب الكرديـــة املختلفة مـــن أجل 

تسوية اخلالفات العالقة بينها. 
فـــي النهاية، ميكـــن القول إن اســـتمرار 
تصاعد حدة الصراع بني القوى السياســـية 
الرئيســـية فـــي إقليم كردســـتان يهـــدد حالة 
التماســـك الداخلـــي في اإلقليـــم ويقلص من 
اجلهود احلثيثة التـــي يبذلها األكراد بهدف 
احلصول على مكاســـب سياســـية مهمة عبر 
استغالل الوضع في العراق ومن احلرب ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.

[ صراع النفوذ يعمق أزمة رئاسة اإلقليم [ جيل جديد من األكراد بصدد تحطيم األيقونات السياسية
أزمة السلطة في كردستان العراق: مجتمع مسيس في مواجهة نظام سلطاني

تلقي سنوات طويلة من انفراد البارزاني بحكم إقليم كردستان العراق، وتصاعد الغضب 
الشــــــعبي ضّد سياســــــات احملســــــوبية والفســــــاد واالنفراد باحلكم، بظاللها على األزمة 
السياســــــة املندلعة، منذ انتهاء والية مســــــعود البارزاني، وســــــط أنباء تفيد بتوجه احلزب 
الدميقراطي الكردســــــتاني ملواصلة رهانه على متديد فترة رئاسة زعيمه مرة أخرى، فيما 
يطالب االحتاد الوطني الكردســــــتاني وحركة التغيير املنشــــــقة عنه باحلد من صالحيات 

منصب الرئيس وانتخابه من البرملان وليس عبر صناديق االقتراع.
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في 
العمق

البارزاني يسعى إلى تأسيس نظام رئاسي تتسع فيه صالحيات الرئيس

{الظـــروف التي يمر بها العراق والمنطقة ككل قد تدفع إلى إعادة 
انتخاب البارزاني على أســـاس أنه شخص مرغوب فيه ليقود اإلقليم 

في ظل التوازنات اإلقليمية الحالية}.
رجائي فايد
رئيس املركز املصري للدراسات الكردية

{كردســـتان يشـــهد مجموعة من أزمات الحكم والسياسة ووجهات 
نظر مختلفة وهذه المشـــكالت تحتاج إلـــى الحل والتوافق واالتفاق 

بين القوى الرئيسية}.
برهم صالح
نائب األمني العام لالحتاد الوطني الكردستاني

{ســـنتوجه إلى اســـتفتاء شـــعبي لتحديد طريقـــة انتخاب رئيس 
إقليم كردســـتان في حال فشلت األحزاب السياسية في التوصل 

إلى حل بهذا الخصوص}.
نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

تنامي االستياء العام تجاه الحزب 
الديمقراطـــي واالتحـــاد الوطني 
بـــدأ يســـفر عـــن حـــدوث بعض 

التغييرات في إدارة اإلقليم

◄

كاوه حسن:
النظام السلطاني في 

اإلقليم غير قابل لالستمرار 
على المدى البعيد

كردستان العراق

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ تسلط دراسة صادرة حديثا عن 
مؤسسة ”نيو أميركا فونديشن“، 
الضوء على ”اإلرهابيين البيض“ 
واصفة إياهم بأنهم الخطر األكبر 

الذي يهدد الواليات المتحدة. 
وهؤالء اإلرهابيون هم المجموعات 

التي ُتؤمن بسيادة األميركيين 
واستعالئهم، إلى جانب الجماعات 

اليمينية.

◄ حّذر تقرير دولي من أن معظم 
الدول العربية ستواجه شحا كبيرا 

في المياه بحلول العام 2040. وأشار 
التقرير، الذي أعده المعهد العالمي 

للموارد، إلى أن من بين 33 دولة تقع 
في خانة الخطر الكبير، هناك 14 دولة 

في منطقة الشرق األوسط ستكون 
مجهدة مائيا في العام 2040.

◄ أظهرت أبحاث أجراها فريق من 
العلماء أن الكون دخل في حالة من 

الموت البطيء، إذ أن الطاقة المنبعثة 
من 200 ألف مجرة انخفضت إلى 
النصف مقارنة مع ما كانت عليه 

قبل ملياري سنة. وقال الباحث في 
المركز الدولي لألبحاث الفضائية في 

أستراليا سايمن درايفر ”لقد دخل 
الكون في مرحلة االنحسار، وهي 

حالة تشبه الشيخوخة المستمرة“.

◄ كشف تقرير عن مركز الدراسات 
واإلعالم االقتصادي باليمن أن ما 

يقارب من 2.2 مليون مواطن في 
محافظة تعز يواجهون أوضاعا 

إنسانية واقتصادية صعبة جراء 
الحرب التي تشنها جماعة الحوثي 

على المدينة.

◄ أعلنت منظمة األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية ”األونكتاد“ أن 
قطاع غزة الفلسطيني قد يصبح 

غير صالح للسكن بحلول عام 2020 
إذا استمرت االتجاهات االقتصادية 

الحالية.

باختصار

ّ



7 األربعاء 2015/09/02 - السنة 38 العدد 10026

نرسين حلس

} مع اقتراب جلســــة التصويت على مشروع 
االتفــــاق النــــووي اإليرانــــي فــــي الكونغرس 
للبت في القرار، متحور احلديث في الشــــارع 
األميركي حــــول ماهية هذا االتفــــاق وجدواه 
مــــن حيث الفوائــــد املرجوة منه فــــي حال مت 
التوافــــق عليه، وتبعاته في حال مت رفضه. ما 
أعاد للذاكرة ما حدث في فترة الثمانينات من  
قبــــل النظام اإليراني وهجومه على الســــفارة 

األميركية آنذاك.
تشير كل املؤشــــرات احلالية إلى احتمال 
احتــــدام املعركة عند التصويت على مشــــروع 
االتفاق بني أعضاء الكونغرس، الذي يســــيطر 
علــــى غالبيــــة مقاعــــده اجلمهوريــــون، الذين 
يعلنــــون رفضهم املطلق والصريــــح لالتفاق، 
وبني إدارة الرئيس الدميقراطي باراك أوباما، 
الذي يلوح باستخدام الفيتو في حال مت رفض 
التصويت لصالح االتفاق من قبل الكونغرس. 
وقبل حوالي أســــبوعني علــــى التصويت بلغ 
عدد املؤدين الدميقراطيني 31 سيناتورا، األمر 
الــــذي يجعل أوباما يحتاج إلى ثالثة أصوات 
فقط؛ حيث يحــــاول أوباما جمع 34 صوتا في 
مجلس الشــــيوخ لضمان عــــدم رفض املجلس 

االتفاق.

الفيتو األميركي

التلويــــح مــــن قبــــل الرئيــــس األميركــــي 
حتفيــــز  فــــي  ســــاهم  الفيتــــو  باســــتخدام 
اجلمهوريــــني للقيام بعمليه حشــــد كبيرة بني 
الدميقراطيــــني واجلمهوريــــني فــــي مجلــــس 
النواب، وذلك لضم أكبر عدد ممكن من أعضاء 
مجلســــي النواب والشــــيوخ لضمــــان دعمهم 
فيمــــا يتعلــــق برفــــض القرار وقطــــع الطريق 
على الرئيس الســــتخدام الفيتو الذي مبوجبه 
يســــتطيع أن ميرر قرار املوافقة على مشروع 

االتفاق دون موافقة الكونغرس.
فــــي هذا الشــــأن حتّدث مــــع ”العرب“، من 
واشــــنطن، خليــــل جهشــــان، أســــتاذ العلوم 
أوســــطية  الشــــرق  والدراســــات  السياســــية 

ومدير املركــــز العربي للدراســــات والبحوث، 
مشــــيرا إلى أن الرأي العــــام األميركي أصبح 
يتعاطى مع املســــألة وفــــق وجهة نظر حزبية 
جتعــــل كل من لديــــه انتماء أو ميــــول للتيار 
اجلمهوري يعارض االتفــــاق، في حني يؤيده 
املوالون الدميقراطيون. وهو ما يجعل نسبة 
التأييد تنزل ويختصر املشــــهد ما بني نصف 
مؤيــــد ونصف آخر معــــارض بعد أن كان ثلثا 

األميركيني يؤيدون هذا املشروع.
وأكد جهشــــان أن غيــــاب الثقة هو احملرك 
األساســــي اليــــوم فــــي التعامل مــــع االتفاق، 
ويعــــود ذلك إلى أزمة الثقــــة القوية والعميقة 
جتاه النظام اإليرانــــي. فاملواطن األميركي ال 
ينســــى، وهو يقــــرر التوجه برأيــــه نحو هذا 
االتفاق الهــــام، تاريخ العالقات الســــيئة بني 

واشنطن وطهران. 
وقال جهشــــان ”املواطن األميركي قد يقبل 
ويقتنع باالتفاق ولكن ليســــت لديه ثقة في أن 
اجلانــــب اإليراني لديه النيــــة في تطبيق هذا 
االتفاق أو إمكانيــــة تنفيذه  بحذافيره“. وهو 
مــــا جعل بعــــض األصــــوات الدميقراطية في 

الكونغرس تقف ضد القرار والتحفظ عليه.

أزمة ثقة

تواجه إدارة الرئيس أوباما مشكلة كبيرة 
قد تكون أصعب من موقـــف إدارة بوش االبن 
حلشـــد املوافقة لشـــن احلرب على العراق في 
2003، وذلـــك ألن أوباما يراهـــن على األحزاب 
املوالية إلســـرائيل في حـــني تتعالى أصواتها 

التي تعارض البرنامج النووي اإليراني.
روبـــرت  الدميقراطـــي  الســـيناتور  وكان 
ميننديـــز، الرئيس الســـابق للجنة الشـــؤون 
اخلارجيـــة فـــي مجلس الشـــيوخ، قـــد صرح 
فـــي خطاب بجامعة ســـيتون هـــول في والية 
نيوجرســـي، بأنه يعارض االتفـــاق في الوقت 
الذي مييل فيه غالبية احلزب الدميقراطي إلى 
دعمـــه، منضما بذلك إلى زميلـــه في نيويورك 
تشاك شـــامر الذي عبر عن رفضه لهذا املشرع 
بقولـــه ”كرســـت حياتي لبعض املبـــادئ التي 
تدفعنـــي مجـــددا إلـــى بنـــاء نهـــج ال يحظى 
بشـــعبية، ولكـــن إذا امتلكـــت إيران الســـالح 
النـــووي فلن أكون مـــن املوقعني علـــى ذلك“. 
وأضاف ”علينـــا أن نكون واضحني جدا نحن 
نريـــد اتفاقا صحيحا، وال نريد مجرد اتفاق ال 
ينص سوى على تأخير محتوم المتالك إيران 

للقنبلة النووية“.

ويرى املديـــر التنفيـــذي للمركـــز العربي 
للدراســـات والبحوث بأن هـــذه االتفاقية لها 
مدلوالتها السياســـية فهي من جهة ســـتعتبر 
إجنـــازا للدميقراطيني إن مت انتـــزاع املوافقة 
عليها من الكونغـــرس وتطبيقها، ما يعني أن 
احلزب الدميقراطي يحافظ على وعوده ولديه 
القـــدرة على اتخـــاذ القـــرارات ومتريرها. في 
الوقـــت الذي قد يثير غضب كل من إســـرائيل 
والـــدول العربية، وإن كان ذلـــك من منظورين 
مختلفني. فإســـرائيل ترى في القـــرار تهديدا 
لوجودها ولن تســـمح ألحد ألد خصومها في 
املنطقة بامتالك الســـالح النووي حتى لو كان 
ألغراض ســـلمية؛ فـــي الوقت الـــذي ترى فيه 
دول املنطقة العربية أنه قرار ســـاذج ســـيمنح 
إيران مزيدا من الغطرسة والتدخل في شؤون 
بالدهـــم. هذا فضال عن الدعـــم املالي والدولي 
في متويـــل أذرعهـــا باملنطقة، الســـيما وأنها 
ســـتقوم باســـتعادة أموالها احملجوزة بسبب 

احلصار.
وســـيمّكن هذا االتفاق إيران من استعادة 
ما يقارب 150 مليار دوالر من التدفقات النقدية 
في احلســـاب املصرفي الذي يرى مراقبون أنه 
لن يشـــمل حاجيـــات املواطـــن اإليراني الذي 
تضرر كثيرا بســـبب احلصار الذي فرض على 
بالده، وإمنا سُيســـتغل فيما يتعلق باألنشطة 
النوويـــة والعســـكرية التي حتظـــى باألهمية 

الكبرى لدى السلطات اإليرانية.
احلـــزب  أن  جهشـــان  خليـــل  ويضيـــف 
اجلمهـــوري لن يرى في القرار إال نكســـة وهو 
الـــذي ال يقبل برفـــع العقوبات عـــن إيران وال 
يرغـــب بالســـماح مبنحها املزيد مـــن األموال 
التي يعتبرهـــا مبثابة الهبة األميركية كونه ال 
يعترف بأنها أموال إيرانية مستعادة. وصرح 
العضـــو اجلمهـــوري إد رويـــس، رئيس جلنة 
الشـــؤون اخلارجيـــة مبجلس النـــواب، وهو 
الذي تقدم مبشـــروع قانون رفض االتفاق، بأن 
هذا االتفاق يقدم الكثير وبسرعة قياسية لبلد 
يصفه باإلرهابي، إلى جانب كونه يشكل خطرا 

على أمن واستقرار العالم.

كلينتون تدفع الثمن

يعتبـــر خليل جهشـــان أن إدارة الرئيس 
أوبامـــا واملؤيدين لهذا القرار ســـيرون أنه 
إجنازا عظيما يعكـــس قدرتهم على حتجيم 
قدرة إيران النووية وطاقاتها لتطوير السالح 

النووي. ذلك أن منطقة الشرق األوسط اليوم 
تعيش على وقع ســـباق تســـلح نووي، وهو 
ما يعنـــي أن إدخالها فـــي اتفاقيات من هذا 
القبيـــل لن يلحق الضرر باملصالح األميركية 
في املنطقة. وسيكون مبثابة الضغط لتغيير 
سياساتها في املنطقة العربية وعدم الدخول 
في مواجهة معها والتوقف عن دعم اإلرهاب 

واالعتراف بإسرائيل على حد تعبيره.
لكنـــه مع ذلـــك يقـــر بإمكانيـــة تأثير ما 
يحدث على موقف هيالري كلينتون املرشحة 
الرئاســـية في حال اســـتمرت في الســـباق 
االنتخابـــي. ذلك أن الهجوم الذي يطالها من 
اجلمهوريني ســـوف يتفاقم، حيث ستنصب 
كل الكراهية املوجهة لسياسة أوباما عليها. 
وهـــو ما يجعلهـــا اآلن حتـــاول خلق بعض 

الفروقـــات فـــي مواقفها السياســـية لتبتعد 
قليال عـــن سياســـة أوباما مـــع األخذ بعني 
االعتبار أيضا عدم إنكار تعاطفها الكامل مع 

إسرائيل. 
ويتوقع جهشـــان بأن االتفاق سيمر على 
املدى البعيـــد حتى في حال قيام الكونغرس 
بعرقلـــة القرار مـــن خالل التصويـــت عليه 
بالرفض، وأن استخدام الفيتو سيكون احلل 

لتمرير القرار.

االتفاق النووي اإليراني قادم بالفيتو

[ االتفاق تأخير المتالك طهران القنبلة النووية [ عودة األموال لن تفيد المواطن اإليراني بل ستمول أذرع إيران في المنطقة
ــــــت حمى اجلدل الدائر في أروقة البيت األبيض حــــــول االتفاق النووي اإليراني إلى  انتقل
الشــــــارع األميركي، الذي أصبح وضعه كوضع أعضاء الكونغرس املنقســــــمني بني مؤيد 
لالتفاق ومعارض له. وفي انتظار ما ستؤول إليه األمور داخل العائلة األميركية املنقسمة، 
يبقى السؤال مطروحا هل أن الواليات املتحدة ستكون أمام اتفاق جديد هو األول من نوعه 

مع اجلانب اإليراني أم أن خيار رفض االتفاق برمته سينتصر؟

في 
العمق

يقبل  قـــد  األمــيــركــي  الــمــواطــن 

ويقتنع باالتفاق ولكن ليست لديه 

لديه  اإليــرانــي  الجانب  أن  في  ثقة 

النية في تطبيقه

◄

هل يعتقد أوباما حقا أن االتفاق مع إيران سيحقق السالم

هدم الشرطة الباكستانية لبيوت الجئين أفغان يعكس طبيعة العالقة بين البلدين

خليل جهشان:

االتفاق سيمر على المدى 

البعيد حتى في حال قيام 

الكونغرس بعرقلة القرار

إد رويس:

االتفاق يقدم الكثير 

وبسرعة قياسية لبلد 

يشكل خطرا على أمن العالم

«في حال رفضنا االتفاق فهذا يعني وصفة سريعة ليتوقف الدوالر عن أن 

يكون عملة لالحتياطي النقدي العاملي. ولن نخســـر دعم بعض شركائنا 

فحسب، بل أيضا دعمهم في حال قررنا اللجوء إلى القوة العسكرية».

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«يجب أن يســـعى الكونغرس إلى سن تشريع يفرض على املسؤولني في 

اإلدارة األميركيـــة عـــدم تجاهل أي انتهاكات إيرانية وتقديم شـــهادات 

علـنية حول مدى التزام إيران باالتفاق». 

أنتوني كوردسمان
خبير العسكري أميركي

«إذا وافـــق الكونغرس على االتفاق النووي اإليراني، فإن األنشـــطة 

النوويـــة لطهران ســـتتضاءل وســـتتمكن وكالة الدوليـــة للطاقة 

الذرية من إجراء أقوى عملية تحقيق في إيران».

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

} إســالم أبــاد – تتواتـــر األحـــداث داخليـــا 
وخارجيـــا فـــي باكســـتان مما يضعهـــا أمام 
خيارات عديدة تدفعها نحـــو إعادة النظر في 
سياســـتها إزاء الكثيـــر من الملفـــات العالقة 
الســـيما تلك المتعلقـــة بالغريميـــن األفغاني 

والهندي.
موجة  الباكســـتانية  الحكومـــة  وتواجـــه 
عنف شـــديدة تضـــرب أمنها الداخلـــي، فإلى 
جانب الهجوم الذي اســـتهدف وزير الداخلية 
فـــي حكومـــة إقليم البنجاب أواســـط الشـــهر 
الماضـــي وما خلفـــه ذلك من قتلـــى وجرحى، 
تتواصل سلســـلة االغتياالت المتكررة جنوب 
البالد والتي تســـتهدف المسؤولين وعناصر 
الشـــرطة والعديد من شيوخ القبائل الموالين 

للجيـــش. األمـــر الـــذي حمـــل الحكومـــة إلى 
الدخول فـــي مفاوضات إلقنـــاع االنفصاليين 
على ترك السالح والدخول في حوار جدي بين 
الطرفين، في حين ال تبدي الجماعات المناوئة 

للحكومة أي تفاعل مع هذه المطالب.
ويذهـــب المراقبون إلى القـــول إن الواقع 
يؤكد أن باكســـتان تواجه مشـــكالت سياسية 
كثيرة وعميقـــة لها تأثيراتهـــا الكبيرة عليها 
وعلـــى وضع المنطقـــة. ويرجعون ذلك إلى أن 
طبيعة تلك المشـــكالت ال تؤثر على شـــريحة 
اجتماعيـــة باكســـتانية معينة بقـــدر ما تؤثر 
على وضعية الدولة الباكســـتانية ككل وشكل 
التفاعـــالت الخاصة بها مـــع دول الجوار. إذ 
يعتبـــرون أن اإلطار السياســـي الباكســـتاني 

يتحـــدد من خالل هيمنة الجيـــش على الدولة 
وتوجهاتهـــا العامـــة، فيمـــا تتســـم الحكومة 
الباكســـتانية بالضعف بشـــكل عام، كما أنها 
تعاني مـــن الفســـاد المزمن الـــذي ينتقل من 
حكومة إلى أخـــرى، دون أي بادرة أمل في أن 
تقود البالد حكومة قوية تواجه هذا الفســـاد 

بقوة وحسم.
وباســـتثناء حزب الشعب الباكستاني فإن 
باقـــي األحزاب السياســـية األخـــرى كرتونية 
ليس لهـــا من الثقل السياســـي مـــا يكفل لها 
قيـــادة البالد. وفي الوقت نفســـه فإن الصفوة 
الباكســـتانية فشـــلت في إيجاد هوية وطنية 
يمكـــن أن توحـــد الشـــعب الباكســـتاني، في 
الوقـــت الـــذي نجح فيه الجيـــش، عبر نموذج 
العـــداء للهند، فـــي صياغة هوية باكســـتانية 
وحـــدت الباكســـتانيين في هـــدف كلي واحد، 
يثيـــر المشـــاعر الوطنيـــة ويضمـــن تبعيتها 
له. ولكن يبـــدو أن المتغيرات التي تشـــهدها 
مناطق الجوار التي تصب مباشـــرة في خندق 
الوضع الباكستاني بدأت تضرب هذه العقيدة 
وتثير العديد من المشـــاكل التي تزداد يوميا 
وتســـتهدف األمن الداخلي. هـــذا عالوة على 
ما آلـــت إليه األوضاع مع كل من أفغانســـتان 
والهند مؤخرا التـــي فتحت مزيدا من جبهات 

التوتر.
ويبـــدو أن اتفـــاق طـــي صفحـــة الماضي 
واالنطالق في عالقة جديـــدة قوامها التعاون 
المشترك بين كل من أفغانستان وباكستان لم 
يجـــد البيئة المالئمة لتســـتمر أكثر من أربعة 
أشهر فقط. فبعد أن حملت هذه الفترة الوجيزة 
بـــوادر انفراج حقيقية في مســـتقبل العالقات 
بين الجارتيـــن، ترجمتها عدة إجراءات عملية 
على غرار دخول الجانب األفغاني في حوار مع 
طالبان بدعم باكستاني وغيرها من اإلجراءات 

التي فاجأت المتابعين.
وكانت سلسلة أعمال العنف التي شهدتها 
أفغانســـتان مؤخـــرا والتـــي أوقعـــت المئات 

من الضحايا الشـــرارة التـــي صعدت في حدة 
المواقف. حيث تتالت العمليات بين الجانبين 
واتهم المســـؤولون األفغـــان صراحة الجانب 
الباكستاني بمسؤوليته عن األحداث الدموية 
في البـــالد، فيما بادلتها إســـالم أبـــاد التهم 
بمسؤوليتها عن مقتل جنودها. وتطورت حدة 
الخطـــاب إلى تهديد كابـــول بمالحقة عناصر 

طالبان على األراضي الباكستانية.

ويرجـــح المحللـــون أن تشـــهد العالقات 
الباكســـتانية األفغانية ترديا كبيرا ســـتعمقه 
هـــذه االتهامات التـــي لم تخمد بعـــد، بعد أن 
تحســـنت إلى حد كبير خالل األشـــهر القليلة 
الماضيـــة. ويقـــرون أن حقيقـــة هـــذا التوتر 
يعود إلى رفض باكســـتان الموافقة على طلب 
الرئيس األفغاني األخير، بالعمل المسلح ضد 
قيادات ”طالبان أفغانســـتان“ المتواجدين في 
باكستان. األمر الذي لم تقبله أفغانستان التي 
تعتبر أن باكســـتان تمثل حاضنة آمنة لهؤالء 
العناصـــر الذيـــن يشـــكلون تهديـــدا صارخا 
ألمنها. في الوقت الذي اعتبر فيه المسؤولون 
الباكستانيون أن كابول لم تقدر الجهود التي 
بذلتها إســـالم أبـــاد من أجل الدفـــع نحو حل 

األزمة األفغانية.
ويذكر أن باكســـتان تلعـــب دورا كبيرا في 
أفغانســـتان، منتهجـــة في ذلك إســـتراتيجية 
تعتمد سياســـات تضع بمقتضاها أفغانستان 
على المســـافة الفاصلة بيـــن الضعف والقوة. 
فمـــن جهـــة ال تريـــد باكســـتان أن تتحـــول 
أفغانســـتان إلى دولـــة ضعيفة غيـــر مرغوب 

فيها، ومن جهة أخرى فإنها ال تسعى لجعلها 
دولـــة قويـــة قد تمثل مشـــكلة بالنســـبة إليها 
وقد تطالب بالســـيادة على مناطق البشـــتون 
الحدوديـــة بين البلديـــن. ويبـــدو أن األفغان 
يتحسســـون هذا المشـــروع الباكســـتاني في 
بالدهـــم ما حملهـــم إلى الترفيع في مســـتوى 
العمليات إلى جانب محاوالتهم بناء تحالفات 

جديدة مع الهند الجار الغريم لباكستان.
وعلـــى الضفة الحدودية األخرى تتســـارع 
وتيرة االشتباكات بين الجانبين الباكستاني 
والهندي، الســـيما بعد الفشـــل فـــي التوصل 
إلـــى وضع برنامج يلتقي فـــي إطاره الطرفين 
للحـــوار، ما عطـــل المفاوضات التـــي كان من 
المقـــرر أن تعقد في أواخر الشـــهر الماضي. 
إذ تصر باكســـتان على إدراج قضية كشـــمير 
كأولوية للمفاوضات بينهما، في حين ترفض 
الهند هذا الخيار وتعتبره محاولة من إســـالم 
أباد لتســـيير المفاوضات وفق شـــروطها ما 
حملهـــا للتراجع عن الموافقـــة على الجلوس 

على طاولة الحوار.
ويعتقـــد المحللـــون أن إصرار باكســـتان 
على إدراج قضية كشـــمير يعـــود لدفاعها عن 
مصالحهـــا الكبيـــرة في هـــذا اإلقليـــم، حيث 
في كشمير من  يستخدم الجيش ”الجهاديين“ 
أجل توجيه ضربات مؤلمـــة للجيش الهندي، 
هذا فضال عن كونه يســـتفيد من التواصل مع 
طالبـــان أفغانســـتان. ولكن ضمان الســـيطرة 
التامـــة على هذه الجماعات أمر غير مضمون، 
إذا ما أدرك المتابعون أن هناك 40000 طالباني 
باكستاني يشكلون تهديدا لألمن الباكستاني 
اآلن، ويمكن أن يلعبـــوا دورا كبيرا في تهديد 

الدولة وإسقاطها في العقود القادمة.
وهـــذه الظروف مجتمعة قـــد تكون بمثابة 
الناقـــوس الـــذي يـــدق بقـــوة أمـــام الجانب 
الباكســـتاني ليعيد ترتيـــب أوراقه من جديد، 
ويحاول تحوير سياســـته السيما مع جيرانه 

الذين يتوجهون نحو توحيد جهودهم.

التصعيد األمني في الداخل والخارج يربك السياسة الباكستانية

بـــاكـــســـتـــان تــــواجــــه مــشــكــالت 

ســيــاســيــة كــثــيــرة وعــمــيــقــة لها 

وعلى  عليها  الكبيرة  تأثيراتها 

وضع المنطقة

◄
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من شن حربا دموية على الشعب 

السوري لحماية نظام األسد من 

السقوط هي الجهة عينها التي 

تحمي اليوم نظام الفساد والنهب 

في لبنان من الشعب الذي يريد 

إسقاطه

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

عديد نصار
} حينما يصبح متعذرا على الغالبية 
الساحقة االستمرار، يصبح االنفجار 

االجتماعي أمرا واقعا ال ميكن وقفه أو 
تأجيله. فرغم احملاذير الكثيرة واخلطيرة، 
ورغم ما تعرض له املعتصمون اللبنانيون 

من قمع خالل يومي 22 و23 أغسطس، ورغم 
التحذيرات والتهديدات التي تعرض لها 
كثيرون، وكذلك رغم محاوالت التشويش 

على احلراك االحتجاجي الذي انطلق وأخذ 
يتوسع، ورغم حمالت التشويه التي طالت 

ناشطيه، مأل عشرات األلوف شوارع بيروت 
وساحة الشهداء فيها لتؤكد على حقها في 

احلياة وفي إسقاط الشرعية عن القوى 
الغاصبة للسلطة، الكل يعني الكل.

لم يترك غاصبو السلطة شيئا للبنانيني. 
فقد تقاسموا مغامنها التي شملت البر 

والبحر، السهول واجلبال، ما حتت األرض 
وما فوقها، ثم، أغرقوا البالد بالقمامة، 

وأفسدوا على الناس هواءهم الذي يتنفسون، 
بعد أن شلوا كل قطاعات اإلنتاج، فسحقوا 
الزراعة وهجروا الصناعة وحولوا املواقع 

السياحية إلى مزابل، ونهشوا اجلبال 
بكساراتهم ومقالعهم وشرعنوا الفساد 

الذي تغول ليأكل اإلدارات واملراكز الصحية 
والتعليمية، ودمروا القطاعات اخلدمية 

األساسية.
ومنعوا عن الناس السياسة، وحقهم في 
اختيار ممثليهم وسلطاتهم، وقسموهم إلى 

طوائف ومذاهب ليحتكروا متثيلها وليؤبدوا 
هذا التمثيل بدون أي مسوغ قانوني أو 
عرفي أو أخالقي، ليصبح البلد كله في 

قبضتهم يتحاصصون كل ما فيه مبا في ذلك 
أبناؤه و...النفايات.

نظام ائتالف املافيات الغاصبة للسلطة، 
والناهبة للثروة، واملعطلة للحياة السياسية، 

واملدمرة للقطاعات اإلنتاجية واخلدمية، 
نراه بال مؤسسات. فال انتخابات رئاسية، 
ومجلس نوابه املمدد لنفسه ليس أكثر من 

مجلس عطالة متواصلة منذ أن انتخب وفقا 
ألسوأ قانون انتخابي حصل، ومجلسه 
الدستوري غائب عن الفعل وعن الوعي، 

وقضاؤه أداة بأيدي القابضني على البلد، 
وحكومته لزوم ما ال يلزم.

كيف يستمر هذا النظام؟ من يحميه 
من السقوط من الضربة األولى من قبضة 

الشعب املنتفض؟ وملاذا إذن هذا التخوف من 
االنتفاض واالنقضاض عليه رغم هشاشة 

مالمحه وتعفنه املزمن؟
يقال أنه التوازن اإلقليمي. بحيث أن كل 

جهة سياسية محسوبة على طرف هيمنة 
إقليمي معني يحظى بدعمها سياسيا وماديا. 
وهذا يؤكد أنه ال ينتمي إلى مصالح الناس، 
وبالتالي فهو أجدر أن يثور الناس عليه وأن 

يسقطوه. ولكن مراكز الهيمنة اإلقليمية ال 
متتلك قوات مسلحة على األرض في لبنان. 

وهي منشغلة في صراعات أكثر سخونة في 
مناطق وبلدان أكثر أهمية في املنطقة، من 

العراق إلى سوريا إلى اليمن… هذا االنشغال 
يفترض أن يفسح أكثر في املجال ملثل هكذا 

ثورة. فمن هي اجلهة احمللية األكثر قدرة 
على حماية نظام ائتالف مافيوي مسيطر في 

لبنان من السقوط؟
ال تقولوا إنه اجليش، أو أجهزة القمع 

الرسمية. فهذا اجليش وهذه األجهزة تتشكل 
في غالبيتها الساحقة من عناصر تنتمي إلى 

الفئات املنسحقة من املواطنني، وعناصرها 
بالكاد قادرة على االستمرار، شأنها شأن 
غالبية الناس، معاناتها واحدة ونقمتها 

على النظام واحدة وليست على استعداد 
ملواجهة احلالة الشعبية إذا تطورت من أجل 

حماية من رفض بكل إصرار، إقرار سلسلة 
الرتب والرواتب للموظفني الذين ميثل هذه 

العناصر النسبة األكبر منهم.
بتاريخ 11 يونيو 2012، وبعد أن حتول 

الصراع في سوريا إلى صراع مسلح ردا على 
مجازر النظام األسدي، وخوفا من أن تضرب 

نيران الصراع لبنان، انعقدت هيئة احلوار 
الوطني، املمثلة لقوى السلطة في لبنان، 

وبناء على دعوة الرئيس اللبناني ميشال 
سليمان في بعبدا وأصدرت وثيقة رسمية 

عرفت بإعالن بعبدا تضمنت، فيما تضمنت 
من بنود، ”احلرص تاليًا على ضبط األوضاع 

على طول احلدود اللبنانّية السورّية وعدم 
السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان 

وباستعمال لبنان مقّرًا أو ممرًا أو منطلقا 
لتهريب السالح واملسلحني، ويبقى احلّق 

في التضامن اإلنساني والتعبير السياسي 
واإلعالمي مكفول حتت سقف الدستور 

والقانون“. هذه الوثيقة التي وافق عليها 
اجلميع مبن فيهم حزب الله، أرسلت إلى كل 
من اجلامعة العربية ومنظمة األمم املتحدة 

لتصبح وثيقة معتمدة لدى املنظمتْني.
ولكن حزب الله خرق هذه الوثيقة 

وانخرط في حرب النظام األسدي على شعبه 
وبكل قوة من خالل إرسال املقاتلني والسالح 

واآلليات عبر احلدود، خالفا لتلك الوثيقة 
ولكل القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء، 

وخالفا للدستور اللبناني الذي يعطي احلق 
ملجلس النواب دون سواه في عقد التحالفات 

واالتفاقيات اخلارجية وفي إعالن احلرب 
واالنخراط فيها. وقد جر ذلك على الشعبْني 

اللبناني والسوري مآس ال حتتمل وال 
توصف.

وبرغم إعالن القوى السلطوية األخرى 
عن امتناعها عن التعاون مع حزب الله أو 
املشاركة في حكومة يكون له ممثلون فيها 
قبل أن ينسحب من سوريا ويلتزم متاما 

بإعالن بعبدا، رأينا تلك القوى تعود لتشاركه 
تشكيلة حكومة متام سالم التي تشكلت في 

نهاية عهد الرئيس سليمان لتتولى مهام 
الرئاسة بسبب الشغور الذي فرضه حزب 
الله في هذا املنصب. هذه احلكومة التي 

متارس العطالة لتترك حلزب الله املساحة 
التي يريد لتنفيذ املشروع التوسعي اإليراني 

في سوريا والعراق ولبنان، ولتترك املتسع 
ملافيات النهب والفساد ملراكمة الثروات على 

حساب املواطنني الذين باتوا عاجزين عن 
االستمرار، وباألخص الشباب الذين ضاقت 

بهم ردهات ومداخل السفارات استجداء 
لتأشيرة الرحيل.

انفجر الشارع، استمر احلراك وتنامى 
وأخذ يتوسع ليشمل املناطق اللبنانية كافة، 
مع حضور خجول في مناطق سيطرة حزب 

الله. وكانت الدعوة إلى احلشد الكبير يوم 
السبت 29 أغسطس 2015 والتي القت جتاوبا 

واسعا أخاف كل قوى السلطة.
الساعات األربع والعشرون التي سبقت 

احلشد تنبئنا عن اجلهة التي حتمي النظام 
من السقوط. تهديدات مباشرة للمواطنني 

ملنع نزولهم إلى الشارع، رسائل إلكترونية 
تتهدد الناشطني، نشرات في اإلعالم وعلى 

مواقع التواصل االجتماعي لتشويه ماضي 
بعض الناشطني وكْيل االتهامات لهم، 

وللحراك عموما، بالعمل ملصلحة السفارة 
األميركية بهدف زج لبنان في الربيع العربي 

(األميركي) املدمر واملعادي للمقاومة.
حمالت شرسة قادها مؤيدو حزب الله 

على احلراك الشعبي والتي لم متنع عشرات 
اآلالف من النزول إلى الشارع لتعبر عن 

سخطها على الطرفني ”اآلذاريني“ املمسكني 
بالسلطة واملسؤولني عن كل مآسي اللبنانيني 

على مدى السنوات املاضية دون متييز.
إن من شن حربا دموية على الشعب 

السوري حلماية نظام األسد من السقوط هي 
اجلهة عينها التي حتمي اليوم نظام الفساد 

والنهب في لبنان من الشعب الذي يريد 
إسقاطه.

* كاتب لبناني

من يحمي نظام الفساد في لبنان من السقوط

الرأي العام هو أهم اختراع 

أوجدته املجتمعات الحديثة، هو 

أهم ما يمكن أن يواجه الفساد 

واملحسوبية. فلنعمل على إيجاده. 

فأولى بوادره ظهرت في األفراد 

الذين تحركوا خارج القطعان

منى فياض
} رمبا كانت الطبقة السياسية قد ركنت 

إلى وداعة اجلمهور الذي بدا مستكينًا أمام 
الفساد املّعمم إلى حد االستهتار. فساد 

معلن تدعمه شهادات البعض من ممثلي هذه 
الطبقة املتضامنة في السراء والضراء كلما 

تعلق األمر بصرف املصالح حصصًا مدروسة 
ومعاد النظر بتوزيعها من حني إلى آخر. 
على حساب الوطن وحتت أنظار املواطن. 

ذلك أنها اطمأنت بعد أن أوصلته إلى طريق 
مسدود ووضعته في مأزق االنقسام الطائفي 

واملذهبي في كل مرة خرج فيها لالعتراض 
بشكل فردي ومدني. دوامة يصعب اخلروج 

منها إال بخيارات سياسية لم تبد قادرة 
على املواءمة بني مصلحة الفرد من ناحية، 

ومصلحة الطائفة أو املذهب الذي ينتمي 
إليهما هذا الفرد طوعًا أو كرهًا (ممن يّدعي 

حصرية متثيلهما ويصادر النطق باسمهما) 
من ناحية أخرى.

إلى أن شعر كل لبناني أو لبنانية بأنه 
أهني عميقا في كرامته، وأهدرت كرامته 

وأغرق في أكوام الزبالة ما مّزق الصورة 
ل بلد  التي ُعرف بها في العالم. فجأة ُحوِّ
النور واإلشعاع إلى مزبلة في سابقة لم 

حتصل في أفقر أصقاع األرض. تصرفت 
احلكومة (بغض النظر عن املسببات) كأن ال 

وجود لرأي عام يراقب ومن ثم يسائل كي 
يحاسب. فنحن جزء من بالد اعتادت جتاهل 

ما تريده الشعوب. لم يتعلم حكامنا من 
الثورات التي حصلت، ألنها صنفت بتعابير 

استشراقية بني ربيع وشتاء.
لم ينتبه أحد من املسؤولني حلجم احتقان 

اجلمهور اللبناني. لكن ما حصل قرع جرس 
إنذار: حذار هناك قدرة على االحتمال ال ميكن 

تخطيها. وبالرغم من املخاوف املشروعة 
من املآل الذي ستنتهي إليه التظاهرات ومن 

احتماالت االستغالل خلفها، ال بد من مالحظة 
اجلديد الذي يبرز بوضوح: نحن اآلن أمام 
بداية بروز وعي مواطني واضح وال عودة 

عنه. بداية تشكل رأي عام فاعل .
نصبح أمام سؤال مشروع وبديهي: من 

هو اجلمهور الذي حترك؟ ذلك أن األمور 
اختلطت في بداية احلراك الذي فاجأ حجمه 

اجلميع، املنظمني والسلطات التي رّدت 
بالعنف أمال بالقضاء على التحرك. لكن حدث 

العكس. ومن البديهي عدم وجود خارطة 
طريق أو أهداف واضحة منذ البداية.

لكن تنوع هذا اجلمهور وتوزعه على 
جميع املكونات السياسية، ومع ذلك رفضه 
رفع شعاراتها ومطالبته بحكم غير طائفي 

يحصل للمرة األولى تفصح عن طبيعته. ومن 
هنا أهمية هذا احلراك وجّدته. إنها شرارة 

رمبا ال تزال صغيرة لكنها ستكبر وستتسبب 
بحريق كبير إذا لم يتدارك املسؤولون األمر.
عرف اجلمهور املدني أن يستخدم حق 

التعبير عن الرأي املكفول دستوريًا، فطالب 
باإلصالحات التي تعيد له هذه احلقوق التي 
كفلها الدستور كمواطن وللمرة األولى بهذا 
الشكل. فالنظافة العامة حق وليست مطلبا، 
وانتخاب رئيس وإقرار قانون انتخاب عادل 

وممثل جلميع القوى واملكونات اللبنانية 
وحكومة فاعلة، هي حقوق شرعية على 

السلطات تأمينها دون منة.
هناك من مّيز بني جمهورْين واحد سلمي 

وآخر عدائي أو عنيف. لكنه تعبير غير 
دقيق، اجلمهور في غالبيته سلمي مدني 

يريد التغيير، رمبا لم يبلور بعد مطالبه كما 
يجب، لكن سلوكه كان في منتهى االنضباط 

والتنظيم وهذا ينطبق على األجهزة التي 
واكبت احلراك. لقد استعاد لبنان صورته 

احلضارية. مع ذلك برزت فئة ضئيلة مارست 
العنف (كطقس رقصة نار بدت فولوكلورية) 

سّماها البعض باملندسني أو الغوغاء أو 
اخلارجني عن القانون. ومع أنهم رمبا كذلك، 

لكن هذا ال ينفي عنهم كونهم فئة تعاني 
كغيرها، ورمبا فيهم العاطل عن العمل أو 

الهامشي واملعترض على وضعه، لكن جرى 
استخدامهم من طرف يحرص على إضفاء 

صفة التخريب على التحرك، أو رمبا إلبقائه 
كطقس يحفظ له إمكانية حرفه عن مساره 

املدني السلمي لكي يستغل عند احلاجة لنشر 
العنف.

لكن الفرق األساسي بني اجلمهورْين 
يكمن في مكان آخر. يكمن في مسألة االنتماء. 

هناك طرف ينتمي كفرد إلى لبنان الوطن 
في الدرجة األولى. وآخر ينتمي ويتعصب 

جلماعته أو لهويته املذهبية فيذيب فرديته. 
أحدهما فرد يتحرك انطالقًا من قناعاته 

اخلاصة والشخصية ومستعد للنضال من 
أجلها بجميع الوسائل السلمية، وهذا من 

ميكن وصفه بأنه أحد مكونات الرأي العام. 
واآلخر جزء من حشد ال يتمايز عنه وال يريد 

ذلك.
وهنا ينبغي التفريق بني جمهور وحشد. 

إن جموع الذين نزلوا إلى املظاهرة يوم 
السبت هم جمهور الرأي العام، أما الذين 
احتشدوا في مناسبة ذكرى السيد موسى 
الصدر في النبطية مثًال، وقيل أن أعدادهم 
أكبر وأضخم من جمهور املظاهرة املدنية، 
فهم حشود وليسوا جمهورًا. لقد نزلوا من 
أجل قضية عامة محقة بالطبع، لكن جرى 

تسييسها واستخدمت فيها املشاعر الطائفية 
من أجل مصالح فئة حزبية بغض النظر عن 
تقييمنا لها أو ألدائها. هذه الفئة ُعّينت من 
قبل املتظاهرين املدنيني، كجزء من الطبقة 

السياسية املطلوب محاسبتها.
ومن نزل ملآزرتها هو لبناني بالطبع 

وعلى األرجح أنه يشارك متظاهر السبت 
معاناته وحقوقه املهضومة وإفقاره وسلب 

حقوقه، لكنه في النبطية غّلب انتماءه 
اجلمعي أي املذهبي، على مصلحته اخلاصة 

املرتبطة باملصلحة العامة التي ُعّبر عنها 
السبت ولو ببعض الفوضى والغموض. 

رمبا البعض منهم شارك في مظاهرة يوم 
السبت ولكنه نزل أيضًا في النبطية تعاطفًا 
مع جماعته وإرضاء لها كي ال يشعر بالنبذ. 

وهذا ما لم يكن إطالقًا حال متظاهر يوم 
السبت الذي انتقد طائفته وممثلها.

يظل السؤال عن مدى االقتناع العميق 
للمشاركني في حشد النبطية فيما يقومون 

به؟ أليس هذا أيضًا في جزء منه عادة 
وفولكلور؟ ومن ناحية أخرى إلى أي مدى 
سيستمرون على هذه األرضية الطائفية؟ 

ونحن نعلم كيف تتكون وكيف تتفرق 
احلشود، فهي ليست ثابتة واآلليات التي 

جمعتها قد تفرقها.
أما الرأي العام، فشرطه وجود الفرد 

املستقل، املسؤول وغير التابع. وهو 
يعتمد على حرية التعبير واالتصال، فإذا 

كانت حرية التعبير غير محترمة، أو أن 
الشخص ينتمي إلى بيئة يخاف فيها أن 

يعبر عن وجهة نظره تصبح إمكانية تشكل 
الرأي العام أو قياس تغيره أكثر صعوبة 

واستحالة.
يبدو أن هناك احتماال أن جنعل 

لبنان حقيقة على صورة زعمنا عنه وعن 
أنفسنا كلبنانيني متحضرين اخترعوا 

حرف األبجدية الذي غّير العالم. سنصبح 
على صورة صورتنا عن أنفسنا كأحرارا 

ودميقراطيني. وانطالقًا من احترامنا 
وتقدسينا حلرية التعبير واحترامها تبدو 

بوادر النجاح في التحول إلى رأي عام ميكنه 
الضغط من أجل شفافية أكبر، ومن أجل 
إلزام جميع املسؤولني باحترام إرادة من 

انتخبوهم، وإخضاعهم للمحاسبة الدائمة، 
وليس عبر صناديق االقتراع فقط، التي 

أقفلت أصًال.
الرأي العام هو أهم اختراع أوجدته 
املجتمعات احلديثة، هو أهم ما ميكن أن 

يواجه الفساد واحملسوبية املتفشيني. 
فلنعمل على إيجاده وتفعيله. فأولى بوادره 

ظهرت في األفراد الذين حتركوا خارج 
القطعان.

* كاتبة لبنانية

«طلعت ريحتكم» أو االنتقال من زمن الحشود إلى زمن الرأي العام

من يحمي هذا النظام من 

السقوط؟ وملاذا هذا التخوف 

من االنتفاض واالنقضاض 

عليه رغم هشاشة مالمحه 

وتعفنه املزمن

«وزارة الداخليـــة لـــن تتخلى عن الحـــق في مطالبـــة المتظاهرين 

بالتـــزام الســـلمية، ألن بعـــض المندســـين بيـــن المتظاهريـــن 

السلميين يسعون إلى إشعال الوضع األمني».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«هـــذا الجمع العفـــوي كان خـــارج االصطفاف اللبنانـــي التقليدي 

العقيم المســـمى 14 آذار أو 8 آذار، وال أدعي امتالك أجوبة ألنني 

جزء من الطبقة السياسية التي أدانها الجمهور يوم السبت».

وليد جنبالط
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي اللبناني

«يشـــجع حزب الكتائب أي مبادرة من شأنها إزالة العوائق المانعة 

للعمل النيابي األول، وهو ملء الشـــغور الرئاسي من خالل انتخاب 

رئيس للجمهورية».

من بيان
املكتب السياسي حلزب الكتائب اللبنانية
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ماركو روبيو
سيناتور جمهوري أميركي
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السيطرة على كل اليمن».

رياض ياسني
وزير اخلارجية اليمني
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} احلدث األساسي ال يزال في سوريا وليس 
في لبنان. ال حاجة إلى جعل احلدث اللبناني 

يغطي احلدث السوري ويطغى عليه. هذا 
ما ُيفترض به أال يغيب عن اللبنانيني، على 
الرغم من كّل احملاوالت التي يبذلها ”حزب 

الله“ إلغراق الوطن الصغير في أزمات 
داخلية، من بينها أزمة النفايات، وحاالت 

الشغب املفتعل في وسط بيروت.
من الضروري عدم الغرق في الوحول 

اللبنانية، كما يسعى إلى ذلك النظام السوري 
ومن يدعمه، كي تنعدم رؤية احلدث األهم 
في املنطقة. يتمثل هذا احلدث في البحث 

عن حل سياسي في سوريا من منطلق أّن ال 
مرحلة انتقالية فيها بوجود بّشار األسد في 
السلطة… وال ميكن للبنان أن يرتاح ما دام 

النظام السوري قائما.
هذا نظام انتهت صالحيته، وهو الوجه 

اآلخر لـ”داعش“ وإرهابه. ال ميكن عزل توّسع 
”داعش“ عن النظام السوري، مثلما ال ميكن 

جتاهل أن ”داعش“ لم يكن يستطيع االنتشار 
في العراق والوصول إلى املوصل والسيطرة 
عليها قبل ما يزيد على سنة، لوال احلاضنة 

التي وّفرتها له حكومة نوري املالكي 
املدعومة مباشرة من إيران.

كان التمييز بني العراقيني واحلملة 
املنظمة التي تعّرض لها السّنة في بغداد 

وخارج بغداد، والتي شملت عمليات 
تطهير عرقي من مناطق محددة، خير معني 

لـ”داعش“. 
كانت املذهبية التي مورست في العراق، 
خصوصا عبر امليليشيات الشيعية املوالية 
إليران، مبثابة دعوة مباشرة لقسم ال بأس 
به من املواطنني العراقيني، مبن فيهم من 

كانوا ينتمون إلى حزب البعث، للتعاون مع 
”داعش“ والوثوق به واالعتماد عليه وتوفير 

أرض مرّحبة به على متاس مع األراضي 
السورية. 

كان مفيدا االستماع إلى احلوار الذي 
أجراه بّشار األسد قبل أّيام مع فضائية 

”املنار“ التابعة لـ”حزب الله“، من أجل 
التأكد من أّن ال فائدة من احملاوالت الهادفة 
إلى تلميع النظام السوري وإظهاره مبظهر 

الشريك في احلرب على اإلرهاب. لم يجد 
بّشار األسد ما يقوله سوى الدعوة إلى 
توحيد البندقية بني امليليشيات التابعة 

له وميليشيا ”حزب الله“. الدولة السورية 
بالنسبة إليه طائفة معّينة، فيما لبنان 

يختزله حزب مذهبي مسّلح يتلقى أوامره 
من طهران!

هل ميكن لتحالف بني العلويني في سوريا 
وميليشيا مذهبية لبنانية إنقاذ النظام 

السوري، حتى لو حظي ذلك بدعم إيران 
وروسيا؟

ال ميكن ألي حرب على اإلرهاب أن حتقق 
أي جناح في ظل النظام السوري الذي 

بنى تاريخه على االبتزاز وعلى أّنه حاجة 
إقليمية. منذ قيام هذا النظام، جند أّنه يفعل 
كّل ما يستطيع من أجل تشجيع اإلرهاب، ثم 

التظاهر بأّنه قادر على السيطرة عليه.
ال حاجة إلى التذكير بأّنه كان، منذ مطلع 
السبعينات، يرسل األسلحة إلى كّل املنظمات 

الفلسطينية التي كانت في لبنان، وإلى كّل 
امليليشيات الطائفية املوالية لهذه املنظمات 

واملعادية لها. 
كان مهّما للنظام السوري، توريط 

الفلسطينيني في قتل اللبنانيني، خصوصا 
املسيحيني منهم، ودفع املسيحيني إلى قتال 
الفسطينيني، كي يقول لإلدارة األميركية إّنه 

الطرف الوحيد القادر على وضع اليد على 
”مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية“ في 

لبنان. وهذا ما حصل بالفعل بعد موافقة 
اإلدارة على ذلك، عندما كان هنري كيسينجر 
وزيرا للخارجية األميركية في العام 1976 من 

القرن املاضي.
استطاع كيسينجر احلصول على موافقة 

إسرائيل على دخول اجليش السوري إلى 
لبنان، ولكن بعد وضع حكومة إسحاق رابني 

وقتذاك، خطوطها احلمر. كان من بني هذه 
اخلطوط عدم جتاوز القوات السورية نهر 

األولي في جنوب لبنان. 
كان اإلسرائيليون يريدون بقاء املسلحني 

الفلسطينيني في جنوب لبنان، وذلك في 
ضوء ”احلاجة إلى االشتباك معهم بني حني 
وآخر“ على حد تعبير رابني نفسه الذي بّرر 

بذلك اعتراضه على إمكان انتشار اجليش 
السوري على طول خط الهدنة بني لبنان 
وإسرائيل. كان الهدف اإلسرائيلي الدائم 

أن يكون جنوب لبنان أرضا سائبة ال سلطة 
للجيش اللبناني عليها.

تبدو اللعبة التي ميارسها النظام 
السوري كالسيكية. تقوم هذه اللعبة على 

إشعال النار في مكان ما، ولعب دور اإلطفائي 
القادر على إخماد هذه النار. لذلك، شّجع 

النظام السوري ”داعش“ وأطلق مئات 
املتطرفني من سجونه. أراد، في البداية، 

استخدام هؤالء في شّن هجمات على القوات 
األميركية في العراق وإقناع واشنطن 

بأن النظام السوري العب إقليمي ال ميكن 
جتاهله…

ال مجال ألي تسويق للنظام، خصوصا 
عندما يبرر بّشار األسد االستعانة بـ“حزب 

الله“ لقتال الشعب السوري بقوله إّن 
املقاتلني الذين ينتمون إلى هذه امليليشيا 

الشيعية، إّمنا دخلوا األراضي السورية بناء 
على طلب ”الشرعية“. عن أي شرعية يتحّدث 

رئيس النظام عندما يستعني مبيليشيات 
مذهبية عراقية ولبنانية وأفغانية… من أجل 

متابعة احلرب على السوريني؟ هل امتلك 
النظام السوري املنبثق عن انقالب عسكري 

شرعية ما في يوم ما، غير شرعية القتل 
ومصادرة حرية املواطن السوري وكرامته؟

انتهت صالحية النظام السوري. ال مجال 
لتمديد هذه الصالحية بغض النظر عن كّل 

اجلهود التي تبذلها موسكو وطهران وعلى 
الرغم من كّل األسلحة املتوافرة للنظام، مبا 

في ذلك البراميل املتفجرة التي تتساقط على 
السوريني اآلمنني… وعلى الرغم من املوقف 

املتذبذب إلدارة باراك أوباما التي تراهن على 
تفتيت سوريا.

تستطيع احلرب الشاملة على ”داعش“ 
االنتظار، في ما يبدو. ليس ما يشير إلى أن 
هناك في العالم، خصوصا في واشنطن، من 
يريد حّقا التخلص من ”داعش“. السؤال هل 
مطلوب التخلص من سوريا أّوال، ثّم تقسيم 

العراق عن طريق إطالة عمر ”داعش“؟
يبدو طرح مثل هذا السؤال مشروعا، ال 
لشيء سوى ألّن ”داعش“ هو األمل الوحيد 

إلطالة عمر النظام السوري.
ليس ما يشير إلى رغبة حقيقية في إنهاء 
املأساة السورية سريعا، مثلما أن هناك غيابا 
للرغبة في االنتهاء من ”داعش“. ولهذا، على 
اللبنانيني الروّية وعدم االجنرار إلى أّي نوع 

من املغامرات الداخلية…
املؤسف أن على السوريني دفع ثمن غال 

في األشهر القليلة املقبلة، إلى أن يكتشف 
األميركي ما ليس في حاجة إلى اكتشافه، 

أي أن التخلص من بّشار األسد هو الطريق 
األقصر لالنتهاء من ”داعش“.

* إعالمي لبناني

كي ال يحجب لبنان الحدث األهم… في سوريا

إيران؛ احتضنت ودعمت إرهابيي 

القاعدة، وعمدت إلى تشويه تاريخ 

العرب وثقافتهم عبر قنواتها 

التحريضية، وسعت البتزاز 

وتهديد الشعوب والحكومات عبر 

شاحناتها اإلجرامية

عبداهللا العلمي
} عكفت مجموعة من لصوص الليل في سهل 

البقاع اللبناني على جتميع شاحنة املوت 
بكل تفاصيلها احلادة. كان املخططون يعدون 

العدة الستخدام الشاحنة في الهجوم على 
املجمع السكني (أبراج اخلبر) بالقرب من 

مدينة الظهران في السعودية عام 1996 والذي 
أسفر عن مصرع 19 جنديا أميركيا وإصابة 

500 شخص. الوضع بالنسبة إليهم كان 
”آمنا“، فسهل البقاع اللبناني الهادئ كان 

يخضع لسيطرة تنظيم حزب الله اإلرهابي 
واحلرس الثوري اإليراني، مبباركة من 

القيادة العليا في طهران.
دارت األيام، ومت القبض على أحمد 
إبراهيم املغسل، قائد كتائب حزب الله 

احلجاز، في مطار بيروت؛ القاعدة العسكرية 
حلزب الله. 

ال بد أن خليفة إيران في لبنان قد ضاق 
به التنفس، فاعترض على عملية تسليم 

املغسل للسعودية، مما يكشف عن ”بطحة 
على رأسه“ لنجاح عملية القبض على املغسل 

في عقر دار حزب الله اإلرهابي.
لم تكن هذه ”شاحنة املوت“ اإليرانية 

الوحيدة التي نفثت سموم مرشدها األعلى. 
فقد تسللت شاحنات إيران احلاقدة إلى أكثر 
من بلد خليجي آمن بأسلوب األفاعي السامة.

انطلقت شاحنة املوت اإليرانية عبر 
التاريخ، في سلسلة جرائم من ضمنها 

احتالل اجلزر اإلماراتية الثالث، ومحاولة 
اغتيال الشيخ جابر األحمد الصباح، 

أمير دولة الكويت عام 1985، وفي املخطط 
اإلرهابي الغتيال السفير السعودي في 

واشنطن عادل اجلبير في سبتمبر 2011.
حتى موسم احلج لم يسلم من تدحرج 

شاحنة املوت اإليرانية؛ سعت طهران لزعزعة 
أمن حج عام 1987 غير عابئة بقدسية 

الشعيرة أو سالمة احلجاج. ثم امتدت 
مخالب إيران، فأرسلت شاحنة املوت لزعزعة 

أمن البحرين، وأقامت معسكرات تدريب 
إرهابية على األراضي اإليرانية لتدريب 

إرهابيني طمعا في التمدد بالدول املجاورة.
املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي 
احتفل بعيد الفطر املاضي على طريقته 

اخلاصة، فلطم (كما يقول إخوتنا املصريني) 
حزنا على عدم متكنه من مساعدة ”الشعب 

البحريني املظلوم“، بل أن علي سعيدي، 
ممثل املرشد األعلى اإليراني في احلرس 

الثوري، قال بفمه املآلن إن ”البحرين 
والعراق وسوريا واليمن ولبنان وغزة، تشكل 

عمق إيران اإلستراتيجي“.
في البحرين، اعتقلت السلطات خمسة 

أشخاص متورطني في تفجير سترة اإلرهابي 
الذي وقع في 28 يوليو املاضي وأسفر عن 

استشهاد رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين. 
كالعادة، كان احلرس الثوري اإليراني يقف 
بصورة مباشرة وراء العمل اإلرهابي، إلى 

جانب تورط طهران في محاولة تهريب 
أسلحة ومتفجرات عن طريق البحر قبل 

اجلرمية اإلرهابية بأيام.
في السعودية سعى حزب الله السعودي 
إلى زعزعة األمن عدة مرات بدعم من شاحنة 
املوت اإليرانية، ومبساندة من سوريا وحزب 

الله اإلرهابي في لبنان.

حتى دولة اإلمارات العربية املتحدة لم 
تسلم من إرهاب طهران. ففي 14 نوفمبر 

2014 بلغ السيل الزبى، وأعلن مجلس 
الوزراء اإلمـاراتي عن قـائمة تضم 84 جماعة 

وتنظيما تصنفها احلكومة اإلماراتية على 
أنها إرهابية، ومن بينها حزب الله احلجاز.

في الكويت أحبطت األجهزة األمنية 
الكويتية في 13 أغسطس 2015 مخططا 
إرهابيا كبيرا حلزب الله اللبناني كان 

يستهدف ضـرب الكويت وأمنها واستقرارها. 
مت ضبط كميات ضخمة ومتنوعة من 

األسلحة والذخائر مخزنة في مزرعة مبنطقة 
العبدلي تكفي لشن حرب تبيد األخضر 

واليابس.
في أواخر أغسطس املاضي استدعت 

الكويت القائم باألعمال اإليراني لالحتجاج 
على سعي طهران إلى تطوير حقل نفطي 
في اخلليج، وهـو أصال مـوضع نزاع بني 

البلدين. 
انفردت طهران بقرارها بأن تقترح على 

املستثمرين تطوير منطقة قرب حقل نفط 
الدرة الكويتي للغاز الطبيعي بكل صفاقة 

ووقاحة.
هذه هي إيران، التي احتضنت ودعمت 

إرهابيي القاعدة، وعمدت إلى تشويه تاريخ 
العرب وثقافتهم عبر قنواتها التحريضية، 

وسعت البتزاز وتهديد الشعوب واحلكومات 
عبر شاحناتها اإلجرامية لتحقيق أهدافها 

اإلرهابية.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

شاحنة الموت اإليرانية

} لم يكن احلوثيون مضطرين للجوء إلى 
احلل العسكري حني أقدموا على احتالل 

العاصمة اليمنية صنعاء، بدال من االلتزام 
ببنود االتفاق الذي وقعوه مع األطراف 

اليمنية األخرى من أجل املشاركة في مرحلة 
ما بعد خلع الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
لقد أقدموا على القيام مبغامرتهم في 

الوقت الذي كانت فيه الوقائع كلها تشير إلى 
انفراج في األفق السياسي مصدره توافق 

محلي بني األطراف التي كانت مختلفة في ما 
بينها على الطريقة التي ُتدار بها البالد في 

تلك املرحلة احلرجة.
لم يكن اآلخرون يتوقعون أن ينقض 

احلوثي مبادئ اتفاق الشراكة، ويلجأ إلى 
لغة الرصاص، بعد أن أظهر في وقت سابق 

املرونة نفسها التي أظهرها اآلخرون في 
اإلعالء من شأن لغة احلوار.

لقد فوجئ اجلميع بالتمرد احلوثي من 
جهة خروجه على ما تعارف عليه اليمنيون 
من خيارات حلل مشكالتهم. وباألخص أنهم 

كانوا ينشدون اخلروج من مرحلة احلاكم 
الفرد وفكرته عن التوريث، ليؤسسوا قاعدة 

لبناء دولة حديثة، تكون الشراكة الوطنية 

أساسها الراسخ، حيث لن يتم إقصاء أو 
تهميش أحد.

كان حق احلوثيني في الشراكة الوطنية 
مضمونا، فلماذا جلأوا إلى احلرب التي 
كانت خيارهم الوحيد في السنوات التي 

سعى اليمنيون إلى جتاوزها من خالل 
التخلص من رموزها وأساليبها في احلكم؟
أعتقد أن احلوثيني قرأوا خطأ الواقع 

احمللي، قبل أن يقعوا في خطأ قراءة الواقع 
اإلقليمي. لقد أغواهم االستقواء بإيران في 

الوقت الذي أساؤوا فيه فهم األيادي املمدودة 
لهم مـن قبل إخوتهم اليمنيـني من أهل 

احلكم.
لقد ظنوا أنهم عن طريق القوة سيدفعون 

باألطراف اليمنية األخرى إلى االستسالم 
لضعفها واخلضوع لواقع سياسي جديد، 

تكون الغلبة فيه لهم.
أوهمتهم أطماعهم فصدقوا أن طهران 

ستكون أقرب إلى صنعاء من الرياض. جهل 
في اجلغرافيا أدار ظهره للتاريخ، فكان 

إعالؤهم من شأن اختالفهم الطائفي مبثابة 
خيانة للطريقة اليمنية التقليدية في التعامل 

مع املذاهب، وهي طريقة تستند إلى تغليب 
نقاط االتفاق على نقاط االفتراق.

فجأة وجد اليمنيون أنفسهم يواجهون 
عدوا طائفيا، كان قد ركن حقوقه في املواطنة 
جانبا، وصار يسعى إلى فرض أجندة نظام 

والية الفقيه في طهران عليهم.
لم ينقل احلوثيون احلوار من السياسة 

إلى احلرب فحسب، بل إنهم نحوا أيضا 
احلوار الوطني جانبا ليحل محله الدفاع 

عن مصالح دولة أجنبية، صار مسؤولوها 
يتحدثون بصوت عال عن يدهم التي امتدت 

أخيرا إلى مضيق باب املندب.
في ظل كل هذه الوقائع النظرية التي 
جسدها احلوثيون على األرض من خالل 

غزوهم لكامل التراب اليمني، بات من 
الصعب احلديث عن العودة إلى مائدة 

احلوار.
كانت الشرعية قد هزمت، فيما كان 
املتمردون يفرضون على املدن اليمنية 

ميثاقهم الذي ظنوا أنهم من خالله 
سيحكمون اليمن عن طريق فتح الباب لتدخل 

إيراني، سيكون دائما مبثابة طوق جناة 
جاهز.

لقد أغلق احلوثيون باب احلوار 
بسخريتهم عن إمكانية وجود طرف ميني 

يكون مؤهال للحوار معهم وهم املنتصرون.

كانت هناك محاوالت دولية وإقليمية لثني 
احلوثيني عن الغوص في مستنقع أوهامهم، 
كلها انتهت إلى الفشل. وكما أرى فإن أحدا 
ال يفكر اليوم بإنقاذ احلوثيني من النتائج 
املترتبة على إخفاق مغامرتهم عن طريق 

الدعوة من جديد حلوار سياسي.
لقد مضى زمن ذلك احلوار.

خسر احلوثيون فرصة تاريخية، كان من 
املمكن أن تنقذهم من وصولهم إلى املوقع 
الذي انتهوا إليه، بعد أن صارت هزميتهم 

النهائية واقع حال، ولم يعد شغفهم اإليراني 
مؤثرا في ميزان القوى على األرض.

لقد فرض احلوثيون احلرب على الشعب 
اليمني، وهو اخليار املر الذي سينتصر من 

خالله الشعب اليمني عليهم.

* كاتب عراقي

ما من حل سياسي في اليمن

فاروق يوسف

فجأة وجد اليمنيون أنفسهم 

يواجهون عدوا طائفيا، كان قد 

ركن حقوقه في املواطنة جانبا، 

وصار يسعى إلى فرض أجندة نظام 

والية الفقيه في طهران عليهم

خيراهللا خيراهللا

من الضروري عدم الغرق في 

الوحول اللبنانية، كما يسعى إلى 

ذلك النظام السوري ومن يدعمه، 

كي تنعدم رؤية الحدث األهم في 

املنطقة

ّ
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9اقتصاد
باملئـــة نســـبة الخفض فـــي اإلنفاق العـــام الـــذي أعلنت عنه 

الحكومـــة الجزائرية في موازنة العـــام املقبل ملواجهة أزمتها 

املالية بعد فقدان 60 باملئة من عوائد الطاقة.
40

باملئة نسبة االنخفاض في قيمة الصادرات القطرية خالل 12 

شـــهرا حتى نهاية يوليو، بمقارنة سنوية، بسبب تراجع أسعار 

النفط والغاز بحسب بيانات رسمية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة لألمم المتحدة 
والشرطة الدولية (اإلنتربول) أن 
ثلثي المخلفات اإللكترونية في 
أوروبا فقط تتم إعادة تدويرها 

بطريقة مالئمة، بينما يتم التخلص 
من أعداد كبيرة منها بشكل غير 

قانوني.

◄ منحت وزارة الدفاع األميركية 
75 مليون دوالر إلى تحالف يضم 

شركات أبل وبوينغ وجامعة هارفارد 
لتطوير أنظمة إلكترونية تسمح 

للجنود بارتدائها أو أن تصبح جزءا 
من جسم الطائرات.

◄ تباطأ نمو أرباح بنك التعمير 
الصيني إلى أدنى وتيرة في ستة 
أعوام لتصل في النصف األول من 
العام الحالي إلى نحو 20.65 مليار 

دوالر بفعل تراجع هامش الربح 
وارتفاع القروض المتعثرة.

◄ تفتتح الصين اليوم خطا 
سريعا للقطارات يصل إلى حدود 
كوريا الشمالية في أحدث خطوة 

لتعزيز الروابط االقتصادية. ويمتد 
الخط لمسافة 207 كيلومترات من 

مدينة شينيانغ إلى مدينة داندونغ 
الحدودية.

◄ كشف وزير المالية البريطاني 
جورج أوزبورن أن حكومة بالده 

ستنفق أكثر من 500 مليون 
جنيه إسترليني لتجديد قاعدتها 
للغواصات النووية في أسكتلندا 

خالل السنوات العشر المقبلة.

◄ أعلنت الحكومة تراجع الناتج 
الصناعي لليابان خالل شهر يوليو 
الماضي بنسبة 6 بالمئة بعد وضع 
المتغيرات الموسمية في الحساب 
في أول تراجع في شهرين، ويفوق 

التوقعات بنحو 6 أضعاف.

باختصار
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باملئة نســـبة االرتفـــاع املتوقع في أصول التمويل اإلســـالمي 

فـــي العالم بحلول عام 2020، لتصل إلى 3.24 تريليون دوالر، 

بحسب مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي.

} لنــدن - هبطـــت أســـعار النفـــط أكثر من 3 
بالمئـــة، أمس الثالثاء، بعد أن أظهرت بيانات 
رســـمية أن قطـــاع الصناعـــات التحويلية في 
الصين الذي يعد محرك اقتصاد أكبر مستهلك 
للطاقـــة في العالم، انكمش بأســـرع وتيرة في 

ثالث سنوات.
وهبط مؤشـــر مديري المشـــتريات الرسمي 
فـــي الصين إلى 49.7 في أغســـطس من 50.0 في 
يوليو معززا المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وســـاعد هذا على دفـــع أســـعار النفط نحو 
التراجع بعد ثالثة أيام من المكاســـب الدســـمة، 
حيث قـــال تجـــار إن المســـتثمرين أقبلوا على 
مبيعـــات لجنـــي األربـــاح بعد أن قفزت أســـعار 
برنت والخـــام األميركي إلى أكثر مـــن 8 بالمئة 

في الجلســـة الســـابقة. وانخفض خام برنت من 
2.13 دوالر إلـــى 52.02 دوالرا للبرميل بعد أن تم 
تداوله بسعر 52.15 دوالرا للبرميل الساعة 08:15 

بتوقيت غرينيتش.
وقفـــز برنت اإلثنين 4.10 دوالر أو 8.2 بالمئة 
مواصـــال ارتفاعه من أدنى مســـتوى في ســـت 
سنوات ونصف قرب 42 دوالرا في 26 أغسطس.

وهبط الخام األميركي من دوالرين إلى 47.20 

دوالرا للبرميـــل وكان ارتفـــع 3.98 دوالر أو 8.8 
بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعـــت أســـعار النفط من أدنى مســـتوى 
لها منـــذ األزمة المالية العالميـــة بعدما أظهرت 
بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع اإلنتاج 

األميركي من النفط دون المتوقع.
وأظهـــرت البيانـــات المعدلة التي نشـــرتها 
اإلدارة االثنيـــن أن إنتـــاج النفـــط المحلـــي في 
الواليـــات المتحـــدة وصـــل إلى ذروة فـــوق 9.6 
مليـــون برميل يوميا فـــي إبريل قبـــل أن يهبط 
بأكثـــر مـــن 300 ألـــف برميـــل يوميـــا على مدى 
الشـــهرين التاليين. لكن على الرغم من انخفاض 
اإلنتاج األميركي ما زال السوق العالمي متخما 

بالمعروض من النفط. 
وبالتزامن مع ذلك هبطت األســـهم األوروبية 

أمـــس الثالثاء بعدما أثـــارت بيانات عن تراجع 
الصناعات التحويلية في الصين.

وبحلـــول الســـاعة 07:06 بتوقيت غرينيتش 
هبـــط المؤشـــر يوروفرســـت 300 ألســـهم كبرى 
الشـــركات األوروبيـــة 1.3 بالمئة عنـــد 1414.74 
نقطة مع هبوط أسهم قطاع الموارد األساسية 2 

بالمئة ليكون أكبر القطاعات الخاسرة.
وقال كريغ إرالم محلل السوق لدى أواندا في 
مذكرة ”في وقت يبذل فيه بنك الشـــعب الصيني 
(البنـــك المركـــزي) جهودا حثيثـــة بالفعل لدعم 
االقتصـــاد… تبعـــث (هذه البيانـــات) على القلق 

الشديد“. 
وفي أنحاء أوروبا نزل المؤشـــر فايننشـــال 
تايمز 100 البريطاني 1 بالمئة بينما هبط كاك 40 
الفرنسي 1.5 بالمئة وداكس األلماني 1.8 بالمئة.

النفط يعاود الهبوط مع انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصينية

كريغ إرالم: 

البنك المركزي يبذل جهودا 

لدعم االقتصاد ومع ذلك 

فالبيانات مازالت مقلقة

هيثم طبش

} بيروت - رغم غياب البيانات الرسمية إال 
أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويالت 
المغتربيـــن الســـنوية تتراوح بيـــن 7.5 و9 

مليارات دوالر.
وبحســـب تقديـــرات البنـــك الدولي في 
أحدث تقرير له، فإن تلك التحويالت سّجلت 
العـــام الماضي ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 8.9 
مليار دوالر مقارنة بنحو 7.8 مليار دوالر في 

عام 2013 أي بزيادة 13.2 بالمئة.
وقـــال رئيـــس تجّمـــع رجـــال األعمـــال 
إن  لـ“العـــرب“  زمكحـــل  فـــؤاد  اللبنانييـــن 
تحويالت المغتربين تكتســـب أهمية كبيرة 
لكونهـــا تدخل فـــي النظـــام المصرفي وفي 
االســـتثمارات ســـواء كانت عقاريـــة أو في 

الشركات.
وقدر إجمالي تحويـــالت المغتربين بما 
يزيـــد عـــن 8 مليـــارات دوالر ســـنويا. وأكد 
أنها ”تساهم في استقرار االقتصاد، وتعود 
بالفائـــدة علـــى المغتربيـــن بســـبب صالبة 
القطـــاع المصرفي وارتفـــاع العائدات على 
االســـتثمارات التي يوظفـــون أموالهم فيها 
ســـواء أكانت عقارية أو مـــن خالل صناديق 

االستثمار“.
وأّكـــد زمكحـــل أن اإلرباك الدائـــم الذي 
يعيشه الوضع السياســـي الداخلي لم ُيثنن 
المغتربيـــن اللبنانيين عن مواصلة إرســـال 
أموالهـــم وقـــال ”ما يمر به لبنـــان اليوم من 
تخبط سياسي وشلل في مراكز صنع القرار 
ليـــس جديدا ونحن نعيش هذه الحال منذ 4 

سنوات“.
وأضـــاف أنـــه ”رغم ذلـــك ومـــع ذلك لم 
وربمـــا  المغتربيـــن،  تحويـــالت  تنخفـــض 
ســـيكون ألي تحّســـن سياســـي يطـــرأ على 
المشـــهد إنعكاســـات إيجابية قد تتجلى في 
ارتفاع العائدات على االستثمار ما سيشجع 

المغتربين على توظيف أموال أكبر“.
وأشـــار إلى أن األزمـــات المتعاقبة التي 
يشهدها لبنان أظهرت أن الدولة عاجزة، وأن 
اإلخفاق المتراكم في معالجة الملفات يوحي 
بأن اآلتـــي من المشـــاكل ربما يكـــون أكبر، 
لكنه اســـتبعد أن يؤثر ذلـــك على تحويالت 

المغتربين.
وأضـــاف ”علينـــا االنتبـــاه أيضـــا إلى 
قانون الســـرية المصرفية الذي ُيشّكل عامل 
اســـتقطاب كبير للتحويـــالت، خصوصا أن 
لبنـــان يتمّيـــز في هذا المجال وســـط توّجه 
العديـــد من دول العالم التي تعتمد الســـرّية 

إلى التخّلي عنها وفي مقدمتها سويسرا“.
وتوقـــف رئيـــس ”تجّمع رجـــال األعمال 
عنـــد تراجـــع ثقة المســـتهلك  اللبنانييـــن“ 
اللبناني وفق مؤشـــر ُيعـــده ”بنك بيبلوس“ 
بالتعـــاون مـــع ”الجامعـــة األميركيـــة فـــي 
بيروت“، الذي ُيظهر أن المســـتوى انخفض 
مـــن نحو 90 نقطة إلى 68 نقطة، الفتا إلى أن 
صالبة القطاع المصرفي توّفر وســـادة أمان 

بالنسبة إلى المغتربين.
وكان رئيـــس اتحـــاد الغـــرف اللبنانية 
ورئيـــس غرفـــة الصناعـــة والتجـــارة فـــي 
بيروت وجبل لبنان محمد شـــقير، قد أكد أن 
صمود لبنان االقتصادي يســـتفيد كثيرا من 

التحويالت المالية من الخارج.
وقـــدر تلك التحويالت بنحـــو 8 مليارات 
دوالر، تأتي 4 مليارات من الســـعودية ونحو 
2.6 مليار من دول الخليج األخرى و1.4 مليار 

من دول العالم األخرى.
وأوضـــح أن نصف التحويـــالت المالية 
إلـــى لبنان تأتي من الســـعودية، أين يعيش 
أكثر من 300 ألف لبناني، وفي اإلمارات حيث 
يوجـــد حوالـــي147 ألفا، وفي قطـــر 70 ألفا، 
محذرا مـــن أن بعض األصوات السياســـية 
ربمـــا تتالعـــب بمصير هؤالء مـــن فترة إلى 

أخرى ما يشّكل كارثة.
وقال رئيس قســـم األبحاث والدراســـات 
االقتصادية في بنك بيبلوس نســـيب غبريل، 
إن ”الحركة الحرة لرؤوس األموال، والنظام 
المصرفـــي الســـليم واســـتقرار السياســـة 
النقدية عوامل ســـاهمت فـــي نمو تحويالت 
المغتربين خالل العقدين الماضيين، إضافة 

إلى هجرة اللبنانين المستمرة“.
وأشـــار إلى أن ”التحويـــالت التي تمثل 
نحـــو 15.4 بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالي، ليســـت ســـوى الجزء المرئي من 

مساهمة المغتربين في اقتصاد لبنان“.
وأكد علـــى هامش مؤتمر عـــن االغتراب 
أن  المحلـــي  االقتصـــاد  فـــي  ومســـاهمته 
التحويالت الســـنوية بلغت 6.1 مليار دوالر 
ســـنويا بيـــن عامـــي 2005 و2009 وارتفعت 
إلـــى 7.2 مليار دوالر بين عامي 2010 و2014. 
وبحســـب تقديراته فإنها انكمشت في العام 

الماضي بنسبة 8.5 بالمئة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن لبنان 
سّجل ثاني أعلى نسبة نمو للتحويالت بين 
أكثـــر 15 بلدا من الـــدول النامية اســـتقباال 

لتحويالت المغتربين في العام الماضي.
االرتفـــاع  الدوليـــة  المؤسســـة  وعـــزت 
فـــي التحويالت خـــالل 2014 إلـــى زيادة في 
المبالغ المرســـلة إلى الالجئين الســـوريين 
الموجودين في لبنان من ذويهم في الخارج، 
إضافة إلى تحّســـن النشـــاط االقتصادي في 
بعـــض البلـــدان التي تســـتضيف مغتربين 

لبنانيين كالواليات المتحدة.
وتشـــير التقديرات إلى أن كلفة إرســـال 
200 دوالر مـــن الواليـــات المتحدة إلى لبنان 
تبلـــغ نحـــو 25 دوالرا وهي األعلـــى مقارنة 
ببقية البلدان. وشّكلت تحويالت المغتربين 
إلـــى لبنان نحـــو 1.5 في المئـــة من إجمالي 
تحويـــالت المغتربيـــن عالميـــا عـــام 2014، 

بارتفاع 1.4 بالمئة عن العام السابق.
وثبتـــت وكالـــة موديـــز تصنيـــف لبنان 
االئتمانـــي الحالـــي عنـــد درجـــة ”بـــي 2“ 
وأرجعت ذلك إلى المستوى العالي الحتياط 
العمـــالت األجنبيـــة التي نمت بنســـبة 200 
بالمئـــة خالل الفترة الممتـــدة منذ عام 2007 

إلى أبريل 2015.
كمـــا أرجعـــت الوكالة ســـبب ذلـــك إلى 
المســـتويات المرتفعـــة والمتواصلـــة مـــن 
تحويالت المغتربيـــن وتدفق الودائع، التي 
تمثل نحو 17.7 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي، مـــا يشـــّكل دعما كبيـــرا لميزان 

المدفوعات والنظام المصرفي.

تلعب حتويالت املغتربني دورا مهما في االقتصاد اللبناني جلهة كونها أحد أهم العوامل 
ــــــرة في الناجت احمللي اإلجمالي، وفي معدالت النمو، كما أنها من أبرز روافد القطاع  املؤث
املصرفي والعقاري، إضافة إلى الُبعد االجتماعي الذي تؤديه في دعم اُألسر، ولذلك فإن 

حركتها موضع رصد دائم من الهيئات الدولية واحمللية.

تحويالت المغتربين اللبنانيين تالمس 9 مليارات دوالر سنويا
[ السرية المصرفية وعائدات االستثمار عامال استقطاب دائمان [ نصفها من السعودية وكلفة تحويلها من أميركا األغلى عالميا

تحويالت املغتربني تحمي النظام املصرفي اللبناني

مدغشقر تحلم باستغالل ثروات المناجم الهائلة

} يتطلع سكان مدغشقر إلى تغيير مجرى 
حياتهم من خالل استغالل كنوز المناجم 

المتنّوعة التي تزخر بها بالدهم، وتمتد من 
الذهب إلى الحديد واإللمينيت والنحاس 
والفحم والبوكسيت والنيكل والكوبالت 

وغيرها، إذا ما تم استغاللها على النحو 
األمثل.

ويؤكد وزير المناجم والنفط في 
مدغشقر، جويلي فاليريان الالهاريسانا أن 

جميع المعادن متوّفرة في مدغشقر، وأن 
االستغالل األمثل والذكّي لتلك الموارد، 

سيمّكن البالد من تعزيز البنى االقتصادية.
وأضاف لوكالة األناضول أن بالده 
تستعد لعقد أول مؤتمر دولي للمناجم 

والنفط في 23 سبتمبر في العاصمة 
الملغاشية أنتاناناريفو، بهدف ”التعريف 

بالموارد المنجمية والنفطية لمدغشقر لدى 
المستثمرين األجانب، من أجل إقناعهم 

باالستقرار في الجزيرة الكبيرة“.
ووعد بعرض مجمل المشاريع 

اإلصالحية المرتقبة على المشاركين، فيما 
يتعّلق باإلطار التشريعي لقطاع المناجم 

لتأمين استغالل أمثل لموارد البالد، 

وتحسين ظروف عيش أّمة مصّنفة ضمن 
أفقر 25 بلدا في العالم، بحسب صندوق 

النقد الدولي، حيث لم يتجاوز ناتجها 
المحلي اإلجمالي 11.2 مليار دوالر في 2014.

فسيفساء متنّوعة تكتنزها أرض 
مدغشقر، أبرزها النيكل، المتواجد بشكل 

أساسي بمنطقة تامتافي شرق البالد، حيث 
يبلغ اإلنتاج السنوي للبالد من هذا المعدن 

60 ألف طن. لكن صادراتها خالل عامي 2012 
و2013 لم تتجاوز 31 ألف طن بقيمة 346 

مليون دوالر، بحسب األرقام الرسمية.
كما تنتج مدغشقر الكوبالت، الذي 
يستخدم في صناعة السبائك الصلبة، 

بكميات تصل إلى 6 آالف طن، لكن صادراتها 
ال تتجاوز حتى اآلن ربع تلك الكمية.
وتملك الجزيرة ثروة كبيرة من 

اإللمينيت المكّون من أكسيد الحديد 
والتيتانيوم، والذي يستخدم 90 بالمئة 
منه في صناعة الدهانات والبالستيك 

والورق، وتستعمل النسبة المتبقية في 
صناعة الطيران والسيارات في شكل معدن 

التيتانيوم.
وتم اكتشاف احتياطات اإللمينيت 

في جنوب غرب البالد، ومن المتوقع أن 
يبلغ اإلنتاج 560 ألف طن سنويا، لتنظم 

البالد إلى أكبر الدول المصدرة لإللمينيت 

والتيتانيوم، إلى جانب أستراليا وكندا 
وجنوب أفريقيا.

وتحتوي أرض مدغشقر على كميات 
كبيرة من اليورانيوم المستخدم في تشغيل 

المفاعالت النووية إلنتاج الكهرباء، وقد 
شرعت شركة بام أتوميك المحلية في 

التنقيب في 4 مواقع في جنوب البالد منذ 
2005، وقد كشفت وجود احتياطات بجودة 

عالية وبمتوسط تركيز يناهز 4.329 من 
الغرامات في الطن الواحد.

كما تملك أحد أكبر احتياطات الكروم 
المستخدم في إنتاج الفوالذ المقاوم للصدأ، 

وفي التلوين والرسم، وتحسين مقاومة 
التآكل. وتصّدر مدغشقر الكروم الذي يبلغ 
إنتاجه سنويا حوالي 150 ألف طن، بشكل 

أساسي إلى الصين.
أما احتياطات المؤكدة من الحديد 
فتوجد في سواالال في الشمال الغربي، 

وتقّدر بنحو 360 مليون طن، وبنسبة 
تركيز تصل إلى 35 بالمئة، في حين تقدر 

احتياطات مواقع بيكيسوبا شرق الجزيرة 
واحتياطات فاسينتارا في الغرب وفي 
بتيوكي بما يزيد على 140 مليون طن، 

وتصل نسبة التركيز فيها إلى 60 بالمئة، 
وفقا ألرقام غرفة المناجم الملغاشية.

وفي الجنوب الشرقي للجزيرة الكبيرة، 

فقد تم اكتشاف وجود البوكسيت، وهو 
الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم 
معدن األلومنيوم، لكن احتياطات موقع 

مانانتينينا، المقّدرة بأكثر من 165 مليون 
طن، تظّل أكبر احتياطي لهذا الخام في 

البالد.
كما توجد احتياطات أخرى من 
البوكسيت في كّل من فانغيندرانو 

وفارانغانا، والتي تقّدر بأكثر من 100 مليون 
طن، الذي يمكن إنتاج طن من األلمنيوم من 

كل طنين من البوكسيت.
وتملك البالد عددا آخر من المعادن 
النادرة، حيث تملك على سبيل المثال 

احتياطات كبيرة من الزركون، وهو معدن 
يستخدم في صناعة السبائك المستخدمة 

في الصناعات الحرارية والمفاعالت النووية 
وفي قطاع البناء واألشغال العامة وبناء 

السفن وغيرها.
وتتركز احتياطات الزركون في مناطق 
تاماتافي في شرق البالد، حيث يتم إنتاج 

نحو 1.6 مليون طن سنويا. كما تملك البالد 
مناجم كبيرة للفحم المستخدم في توليد 

الكهرباء، وتتركز في مواقع ساكوا جنوب 
غرب البالد، باحتياطات تقدر بنحو 65 

مليون طن، بحسب شركة مدغشقر للتعدين 
الموّحد، الناشطة في ذلك الموقع.

يوآالن إليونانا إ ن

نسيب غبريل:

التحويالت ليست سوى 

الجزء المرئي من مساهمة 

المغتربين في اقتصاد لبنان

فؤاد زمكحل:

المغتربون يستفيدون من 

صالبة القطاع المصرفي 

وارتفاع عائدات االستثمار       



محمد حماد

} القاهرة  – طالبت  وزارة اإلســـكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية بمصر شـــركة ”أرابتك“ 
اإلماراتيـــة بضرورة إيفـــاد وفد يمثل الشـــركة 
للقاهرة قبل عطلة عيد األضحى المقبل، لالتفاق 
على الموعـــد النهائي لتنفيذ مشـــروع المليون 

وحدة سكنية.
واتفقت الشـــركة مـــع الحكومة المصرية في 
مـــارس 2014، على بنـــاء مليون وحدة ســـكنية 
بمختلف محافظات مصـــر، إال أنه لم يتم توقيع 

العقد النهائي للمشروع حتى اآلن.
وقالت مصـــادر بالـــوزارة أنه ســـيتم إلغاء 
مذكـــرة التفاهـــم التـــي أبرمتها الشـــركة حول 
المشروع حال عدم قدوم وفد من الشركة للقاهرة 
قبـــل عيـــد األضحـــى، وســـيتم اعتبـــار أرابتك 

منسحبة من المشروع.
وقـــال مصطفـــى مدبولـــي وزيـــر اإلســـكان 
والمرافـــق في تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ إن 
وزارة اإلسكان ستمضي لنهاية الطريق مع شركة 
أرابتك لتنفيذ المشـــروع، بهدف إرســـال رسالة 
طمأنـــة لجميـــع المســـتثمرين الخليجيين بأن 
الحكومـــة المصرية ال تتعنت مع المســـتثمرين، 

سواء كانوا عربا أو مصريين.
وأكـــد مدبولـــي أن وزارة اإلســـكان تحملت 
الظروف التي مرت بها الشـــركة، بدءا من تغيير 
مجلـــس إدارتهـــا أكثـــر من مـــرة خـــالل الفترة 
الماضيـــة، في الوقت الذي اتخذت فيه الشـــركة 
خطوات جادة مؤخرا، في المفاوضات التي تمت 

على عدة مستويات.
وكانت أرابتـــك وقعت باألحـــرف األولى مع 
وزارة اإلســـكان المصرية على شـــروط المرحلة 
األولـــى من المشـــروع البالغ قيمتـــه نحو 36.70 

مليـــون دوالر لبنـــاء 100 ألف وحدة ســـكنية في 
مدينتي العبور وبدر.

وقالـــت مصادر بوزارة اإلســـكان إن الوزارة 
لديهـــا عـــروض أخـــرى مـــن شـــركات محليـــة 
وخليجيـــة، وافقت على تنفيذ المشـــروع بنفس 

الشروط التي اعترضت عليها أرابتك.
وتضمـــن االتفـــاق منـــح األرض بالمجـــان 
للشـــركة، مقابـــل بنائهـــا الوحدات وتســـليمها 
لمحدودي الدخـــل بمقدمات تتـــراوح بين 1500 
دوالر إلى 2000 دوالر، بينما ســـيتم ســـداد باقي 

ثمن الوحدة على نحو 20 عاما.
وغيرت وزارة اإلســـكان الشـــروط لتتضمن 
حصولهـــا علـــى حصـــة عينيـــة مـــن وحـــدات 
المشـــروع، مقابل األرض التي توفرها للشـــركة 
لتصل إلى 20 بالمئة من عدد الوحدات، في حين 
غيرت الشـــركة بدورها هدف مشروعها من بناء 

وحدات لمحدودي الدخل إلى متوسطي الدخل.
وقدر خبراء في مجال العقار ســـعر الوحدة 
السكنية التي ســـتقوم الشركة ببنائها بنحو 52 

ألف دوالر في المتوسط.
ورفضت وزارة اإلســـكان تلك األســـعار التي 
حددتهـــا الشـــركة للمتـــر المربـــع فـــي وحدات 
المرحلـــة األولى، واعتبرتهـــا مرتفعة، إذ حددت 
الشركة سعر 420 دوالرا للمتر المربع للمواطنين.
ووصلـــت الخالفـــات إلـــى حد اضطـــر فيه 
مجلس الوزراء المصري للتدخل، معلنا موافقته 
على آلية جديدة لتنفيذ مشـــروع المليون وحدة 
مـــع أرابتك، وهي أن يكون ســـعر األرض مقابل 
تكلفـــة المرافق، ويتم ســـداد قيمتهـــا عن طريق 

حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت الحكومة المصرية ضرورة أن ال تزيد 
أرباح أرابتـــك على نســـبة 7.5 بالمئة من تكلفة 
المشـــروع، وال تزيد مســـاحة الوحدات على 120 

مترا.
واصطدمت الشـــركة اإلماراتيـــة مرة أخرى 
بـــوزارة اإلســـكان بمصـــر، بعـــد رفـــض هيئة 
المجتمعـــات العمرانية الجديـــدة الموافقة على 
طلب الشـــركة لرهن أراضي المرحلة األولى من 
مشـــروعها الســـكني لبناء مليون وحدة لصالح 

البنـــوك، للحصول على قروض مـــن تلك البنوك 
بقيمة تقترب من 131 مليون دوالر.

وحـــددت وزارة اإلســـكان بمصر ســـعر متر 
الوحـــدة الســـكنية فـــي مشـــروعها لإلســـكان 
المتوســـط ”دار مصر“ بنحـــو 334 دوالرا للمتر، 
ونفس األمر في األســـعار التي وضعتها الشركة 
فـــي الوحدات التـــي كان من المقـــرر بناؤها في 

مدينة العبور.
وســـعرت أرابتك المتـــر في مدينـــة العبور 
بنحو 458 دوالرا، وهو ما رفضته وزارة اإلسكان 

بمصر.
وأوضـــح مصطفى مدبولي لـ“العرب“ أنه تم 
طـــرح 1500 فـــدان على المســـتثمرين العقاريين 
بقيمة بيعيـــة متوقعة 524 مليون دوالر، وتتوزع 
األراضـــي علـــى 50 قطعـــة بمســـاحات تبدأ من 
خمســـة أفدنة في تســـع مدن جديدة، منها قطعة 

بمســـاحة 400 فدان في مدينة الشـــيخ زايد في 6 
أكتوبر، غرب القاهرة.

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة انتهت مـــن إعداد 
مســـتندات الطـــرح الجديد، وتم اإلعـــالن عنها 
في مدن القاهرة الجديدة والشـــيخ زايد ودمياط 
الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان 

وبدر وسوهاج الجديدة.
وقـــال إن الـــوزارة تســـتهدف طـــرح أراض 
اســـتثمارية بقيمة 6.8 مليـــار دوالر خالل العام 
المالـــي الحالي، إلى جانب أراض للمشـــروعات 

الخدمية في 21 مدينة جديدة.
وكانـــت مدينة القاهـــرة الجديدة هي األعلى 
إقباال بعدد 277 شـــركة للمنافسة على 19 قطعة، 
تلتها مدينـــة دمياط الجديدة بنحو 200 شـــركة 
تتنافس على 8 قطع، ثم مدينة العبور بنحو 196 
شركة للمنافسة على 15 قطعة، أما مدينة الشيخ 

زايد فتتنافس 153 شركة على 10 قطع.
ووقعت وزارة اإلســـكان بمصر خالل مؤتمر 
مصـــر االقتصادي في مـــارس الماضي مذكرات 
تفاهـــم مـــع مســـتثمرين خليجييـــن لنحـــو 20 
مشروعا، تقدر قيمتها االســـتثمارية بنحو 19.6 
مليـــار دوالر في عدد مـــن المدن منهـــا القاهرة 

الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
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◄ ارتفعت قيمة الناتج المحلي 
اإلجمالي للسعودية باألسعار الحقيقية 
، خالل الربع الثاني من العام الجاري 

بنسبة 3.79 بالمئة على أساس سنوي، 
بحسب تقرير مصلحة اإلحصاءات 

العامة والمعلومات.

◄ قال مصرف ليبيا المركزي ومقره 
العاصمة طرابلس إن ليبيا سجلت 

عجزا في الميزانية بلغ نحو 3.3 مليار 
دوالر في السبعة أشهر األولى من 2015، 

بسبب هبوط إنتاج النفط وتراجع 
أسعار الخام.

◄ أعلنت شركة الخليج العربي للنفط 
(أجوكو) الليبية، أن إنتاجها من النفط 

ارتفع إلى 250 ألف برميل يوميا، بسبب 
ارتفاع الطاقة اإلنتاجية لميناء مسلة 

والسرير المغذيين لميناء الحريقة 
النفطي.

◄ كشف رئيس الوزراء في حكومة 
التوافق الفلسطينية رامي الحمدالله أن 

30 بالمئة من األموال التي تم التعهد 
بتوفيرها خالل مؤتمر القاهرة إلعادة 

إعمار غزة، تم توفيرها بعد عام من عقد 
المؤتمر.

◄ هبطت البورصات العربية بشكل 
جماعي خالل تداوالت شهر أغسطس 

الماضي، مع تضررها من الهبوط الحاد 
في أسعار النفط واألسواق العالمية 
جراء تفاقم المخاوف بشأن مستقبل 

االقتصاد الصيني.

◄ أظهرت بيانات أولية أن صادرات 
كوريا الجنوبية هبطت لثامن شهر 
على التوالي في أغسطس وبأسرع 

وتيرة منذ عام 2009 مع تراخي الطلب 
الخارجي بسبب تباطؤ اقتصاد الصين.

باختصار

وصلت احلكومة املصرية مع شركة أربتك اإلماراتية إلى مرحلة احلسم التي رمبا تفضي 
ــــــذه الطرفان خالل املؤمتر  إلى إلغاء مشــــــروع املليون وحدة ســــــكنية الذي اتفق على تنفي
ــــــذي انعقد في مارس املاضي، أو املضي قدما في تنفيذه، حيث تخشــــــى  االقتصــــــادي ال
ــــــم تتوصل إلى اتفاق نهائي  احلكومة املصرية من تردد املســــــتثمرين اخلليجيني إذا ما ل

مع الشركة.

مصر تريد من {أرابتك} حسم مشروع المليون وحدة سكنية
{العرب}: مصر ماضية مع الشركة اإلماراتية لتنفيذ المشروع [ الحكومة تخشى من اتهامها بالتعنت مع المستثمرين [ وزير اإلسكان لـ

محاوالت النقاذ املشروع من التعثر

مصطفى مدبولي: 

اإلسكان ستمضي لنهاية

الطريق مع شركة أرابتك 

لتنفيذ المشروع

السياسة قد تطيح بتركيا من رئاسة مجموعة العشرينغوغل تواجه اتهامات باالحتكار في الهند
} نيودهلي - ذكر مســـؤولون وتقارير إخبارية 
في نيودلهي أمس الثالثاء، أن السلطات الهندية 
وجهـــت اتهامـــات لشـــركة غوغل بأنها تســـيئ 
استغالل وضعها املهيمن في نشاط اإلعالن على 

محرك البحث على اإلنترنت.
وبدأت جلنـــة حماية املنافســـة الهندية أوال 
البحث في نشـــاط غوغل عمالق شبكة اإلنترنت 
عـــام 2012، وذلك بعد شـــكاوى تلقتها من جانب 
عـــدة مواقع إلكترونية زعمت بأن شـــركة غوغل 

متارس  ”سلوكا احتكاريا“.
وذكـــرت صحيفة هندوســـتان تاميز الهندية 
اليومية نقال عن مســـؤولني باحلكومة الهندية، 
طلبـــوا عـــدم اإلفصاح عـــن هويتهـــم، أنه تبني 
جلهـــات التحقيـــق أن الشـــركة انتهكـــت بعض 

لوائح املنافســـة. ولم يصدر بعد تعليق رســـمي 
على التقارير الصحفية.

وقـــال أحـــد املســـؤولني للصحيفـــة ”إنه مت 
االنتهـــاء مـــن التحقيـــق، والتقاريـــر الصحفية 
صحيحة، وســـيتم اتخاذ قرار نهائي من جانب 
جلنـــة يرأســـها رئيس جلنـــة حماية املنافســـة 
الهنديـــة بعد االســـتماع إلى وجهـــة نظر غوغل 

واألطراف األخرى في القضية“.
هنـــدو  اإللكترونـــي  املوقـــع  قـــال  وبينمـــا 
بيزنســـالين إنـــه يتعني علـــى غوغل الـــرد قبل 

العاشر من سبتمبر احلالي.
وفي حالـــة إدانة الشـــركة فيمكـــن أن تدفع 
غرامات تصل إلى 10 باملئة من إجمالي إيراداتها 
السنوية في الهند، التي تقدر بنحو مليار دوالر.

}  أنقــرة - عندمـــا تولت تركيـــا دفة مجموعة 
العشرين هذا العام كانت تأمل في تقدمي نفسها 
كقـــوة اقتصاديـــة ناشـــئة تضع اســـتراتيجية 
ملعاجلـــة تباطؤ منو االقتصـــاد العاملي وتعطي 

الدول منخفضة الدخل صوتا أقوى.
لكـــن بينما يجتمـــع وزراء املالية ورؤســـاء 
البنـــوك املركزية لدول املجموعة هذا األســـبوع 
فـــي أنقرة يبدو أن تلـــك التطلعات قد ال تتحقق 
حيث أدت االضطرابات السياســـية في الداخل 
والصراع على احلدود إلى حتويل انتباه تركيا 
لتصبـــح في وضع رمبـــا ال يؤهلهـــا ألن تكون 

سوقا ناشئة منوذجية.
فقد تلقـــت الثقة في اقتصاد البـــالد البالغ 
حجمه 870 مليـــار دوالر صفعة قوية هذا العام 

بعدما حرمـــت انتخابات يونيو حـــزب العدالة 
والتنميـــة احلاكم من القدرة على احلكم منفردا 

للمرة األولى منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي ظل تباطؤ النمـــو االقتصادي وهبوط 
الليـــرة التركيـــة إلى أدنى مســـتوى لها يصف 
رجال األعمال واملســـتثمرون عـــام 2015 بالفعل 
بأنه "عام مفقود" بالنسبة لالقتصاد التركي مما 
يجعل طموحات مجموعة العشـــرين أقل أهمية 

على جدول األعمال.
وقال جوناثـــان فريدمان احمللل املتخصص 
في الشـــؤون التركيـــة لدى ســـتروز فريدبيرج 
الستشـــارات املخاطـــر فـــي لنـــدن "قـــوة تركيا 
الناعمة تراجعت بســـرعة كبيرة خالل السنتني 

األخيرتني. لم يعد لتركيا نفس املصداقية."

} مزارعون يحصدون محصول العنب في مقاطعة بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا حتت اشراف السلطات الفرنسية املشرفة على زراعة العنب 
املستعمل على نطاق واسع في صناعة النبيذ.

} القاهــرة - أبقى البنك املركزي املصري على 
سعر اجلنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدوالر 
في عطاء بيع العملـــة الصعبة، أمس الثالثاء، 
بينما تراجع ســـعر العملة املصرية في مكاتب 

الصرافة.
وقال البنـــك املركزي إنه عـــرض في عطاء 
الثالثـــاء 40 مليون دوالر، حيث باع 37.8 دوالر 
وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدوالر دون 

تغير عن العطاء السابق يوم األحد.
اجلنيـــه  ســـعر  املركـــزي  البنـــك  وأبقـــى 
املصـــري عند مســـتوى 7.5301 جنيـــه للدوالر 
خلمســـة أشهر انتهت في يوليو قبل أن يسمح 
بتخفيـــض قيمتـــه إلـــى 7.6301 جنيـــه مقابل 
الدوالر، وفي اخلامس من يوليو ســـمح البنك 
للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدوالر مبقدار 

0.10 جنيه.
وقـــد يســـمح انخفاض اجلنيـــه على نحو 
منضبـــط بتعزيز الصـــادرات وجذب املزيد من 
االســـتثمارات، لكن هذا االنخفاض يرفع أيضا 
فاتورة مصر مـــن الواردات النفطية والغذائية 

الكبيرة أصال.
وقـــال تاجر مـــن أحد مكاتـــب الصرافة إن 
سعر بيع اجلنيه أمام الدوالر بلغ 8.025 جنيه، 
وهو سعر أقل من سعر األحد الذي بلغ -8.015

8.02 جنيه.

الجنيه المصري يستقر رسميا 

ويتراجع في مكاتب الصرافة

وزارة اإلسكان لديها عروض من 

شركات محلية وخليجية، وافقت 

على تنفيذ املشـــروع بالشـــروط 

التي اعترضت عليها أرابتك

◄

اقتصاد
سوق الكويت 

5.797.77

0.39%

4.375.24

2.46%

سوق مسقطسوق قطر

3.584.59

2.13%

5.804.81

1.14%

سوق السعودية

7.438.43

1.12%

سوق البحرين

1.299.01

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 1 سبتمبر 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.415.09

1.28%



لنــدن - رؤيــــة أنــــاس فــــي شــــوارع املدن  {
اإليرانيــــة وهم مقعدون على كــــراس متحركة 
أمر غير مألــــوف في إيــــران، إذ ال ميكن لهذه 
الفئة مــــن الناس أن جترؤ علــــى اخلروج من 
البيت. فقــــد صممت املدن اإليرانية وفق رؤية 
إقصائيــــة، ال ميكــــن أن يعيــــش فيها ســــوى 
األشخاص القادرين على املشي على القدمني، 
وكأن األمــــر يعــــد متييــــزا بــــني مواطنني من 

الدرجة األولى وآخرين من الدرجة الثانية.
وتؤكــــد مارجــــان كاالناكــــي، وهي شــــابة 
في مقتبــــل الثالثني وطالبــــة باملرحلة ما بعد 
اجلامعيــــة في علــــوم الكمبيوتر مــــن طهران 
والتي تعيــــش حاليا في اململكــــة املتحدة في 
تصريح لها لتلفزيون البي بي سي، أن ”لندن  

غيرت حياتي متاما“. 
وأضافت، ”في بعض األحيان ال أســــتطيع 
أن أصــــدق كيــــف أصبحــــت مســــتقلة ومدى 

سهولة اعتمادي على نفسي“.
وتعرضــــت مرجــــان إلى حادث قبل عشــــر 
ســــنوات في إيــــران، أدى إلى حصول كســــر 
فــــي عمودها الفقــــري، وهي اآلن تســــتند في 
حتركاتهــــا إلــــى عكازين وتتنقل مســــتخدمة 
دراجــــة متحركــــة وهــــي تشــــق طريقهــــا بني 
احلشود في الشوارع املزدحمة بلندن،و تتذكر 
مارجــــان كم كانت حياتها أشــــد عســــرا وهي 

تعاني من إعاقتها في بلدها إيران.
وصرحــــت قائلة ”لقد تعودت النهوض في 
الصبــــاح في طهران ألفكر في التحدي الكبير، 
وهو محاولة الذهاب إلى مكان ما“. وأضافت 
”في بعــــض األحيــــان، كنت أقول لنفســــي من 

األفضل لو كنت ميتة“.
وفي كلمــــة ألقاها وزير العمــــل والرعاية 
االجتماعيــــة اإليرانــــي علي ربيعــــي في عام 
٢٠١٤، أفــــاد بأنه يوجد في إيــــران نحو ثالثة 
ماليني شخص يعانون من إعاقات جسدية أو 
عقلية ”حادة“. من بينهم حوالي ٧٠٠ ألف دون 

ســــن اخلامسة والعشــــرين، و٤٠٠ ألف آخرين 
من قدمــــاء املقاتلني الذين أصيبوا في احلرب 

بني إيران والعراق في الثمانينات.
لكن نشــــطاء في مجال الدفــــاع عن حقوق 
املعوقني يفيــــدون بأن عــــدد اإليرانيني الذين 
يعانون من إعاقة أقل حدة، ميكن أن يصل إلى 
حوالــــي ١٠ ماليني شــــخص. ويؤكد هؤالء أن 
هــــذا الرقم مــــن ذوي االحتياجات اخلاصة لن 
يكون في معاناة شــــديدة لو كانوا يعيشــــون 
في دول أخرى ”حتترم مواطنيها“، فالسياسة 
اإليرانية جتاه املعوقني تعتبر مقصرة بحسب 

كل الشهادات.
”لقــــد أعددت أطروحة رســــالتي للدكتوراه 
حول العقبات التي تواجه املعوقني في حياتهم 

وقد توصلت إلى نتيجــــة تفيد بأن أكبر عقبة 
تواجه حياتهم هي التحرك والســــاللم“، بهذا 
التصريح أكــــدت الباحثة في جامعة أصفهان 
شرين، أن البنية التحتية في إيران لم حتسب 
حسابا لذوي احلركة القاصرة، بطريقة جتعل 
املعــــاق فــــي إيــــران محروما مــــن أي خدمات 
عموميــــة في الفضاءات العامــــة بكامل أنحاء 

إيران.
وفي عام ٢٠١٤ وقعت إيران على توصيات 
تقرير األمم املتحدة بشــــأن أحكام اإلعاقة في 
إيــــران. ودعا التقريــــر، الذي قادتــــه الكويت 
وسيريالنكا وإندونيسيا، إلى متتيع املعوقني 
بدعــــم أفضل من جانــــب الدولــــة، واملزيد من 
الدمــــج والتوعية وحتســــني ســــبل التحاقهم 

بالتعليــــم. ويعبر نشــــطاء في مجــــال حقوق 
املعوقني عن سعادتهم بخصوص إقرار الدولة 
اإليرانية مبســــؤوليتها جتاه املعوقني، لكنهم 
يتســــاءلون حول مدى إيفاء إيران بتعهداتها 

قبل التقرير القادم لعام ٢٠١٨.
وحتى في العاصمة طهران ال يزال الطريق 
طويــــال أمام إجناز هذه املتطلبات، إذ ال يوجد 
ســــوى عدد قليل من املباني التي يسهل على 
املعاقــــني دخولها، ومن النادر أن ترى ســــاللم 
أو مصاعد، أو وسائل مواصالت عامة حتوي 
مقاعــــد متحركــــة، أو أماكــــن خاصــــة لصف 

سيارات املعاقني أو حمامات خاصة بهم.
أما بالنســــبة إلى أولئك الذيــــن يتمكنون 
من احلصول على درجات تعليمية، تواجههم 
مشــــكلة إيجــــاد وظيفــــة. إذ تقــــول احلكومة 
اإليرانية إن كل املؤسسات، التي تتلقى متويال 
من الدولة، عليها أن توظف ثالثة في املئة من 
إجمالــــي عدد العاملني بهــــا من املعوقني. لكن 
ال توجد إحصاءات تشــــير إلى أنه يتم احترام 

هذه التعهدات أو اإليفاء بهذه النسبة.
ويبدو أن عدد املعوقني امللتحقني بوظائف 
في إيــــران ال يزال أمرا مبهمــــا وغير واضح. 
ويشــــتكي الكثيــــر مــــن اســــتبعادهم، خــــالل 
اختبــــارات الصحــــة العامــــة التــــي يجريها 
أصحــــاب األعمــــال. ويقدر البعــــض أن معدل 
البطالة بني املعوقني يبلغ ثالثة أضعاف معدل 
البطالة العام في البــــالد، حيث يعاني ٤٠ في 

املئة منهم من البطالة.

إســالم أباد - ذكر مســـؤولون في إسالم أباد  {
أن مستشـــارة األمن القومي األميركية ســـوزان 
رايس التقت بقادة باكستانيني خالل زيارة إلى 
املنطقة تهدف إلى إعادة بدء محادثات الســـالم 
املتوقفـــة بني احلكومـــة األفغانية ومســـؤولي 
الـــوزراء  رئيـــس  رايـــس  والتقـــت  طالبـــان. 
الباكســـتاني نواز شـــريف ورئيس هيئة أركان 
القوات املســـلحة الباكســـتانية اجلنرال رحيل 
شـــريف بعد وصولها إلى العاصمة إسالم أباد 

عقب زيارتها الصني.
وكان املسؤولون األفغان وممثلو طالبان قد 
التقوا للمرة األولى في باكســـتان يوم الســـابع 
من يوليو، فـــي محادثات وصفـــت بأنها تذيب 
جمـــود العالقات بهـــدف إنهاء صراع مســـتمر 
منذ ١٤ عاما. وشـــارك مســـؤولون باكستانيون 
وأميركيون وصينيون في االجتماع الذي انتهى 

بقرار مواصلة احلوار.
ونقلت تقارير صحفية باكســـتانية عن مدير 
عـــام إدارة العالقـــات العامة للقوات املســـلحة 
عاصم ســـليم باجوا قوله، إن رايس أعربت عن 
امتنانها للجهود املخلصة للجيش الباكستاني 
وتضحياته في احلرب ضـــد اإلرهاب. وأضاف 
أن رايس واجلنرال شريف اعترفا باحلاجة إلى 
التنسيق الوثيق لضمان السالم واالستقرار في 

أفغانستان واملنطقة.
لكن الثناء املتبـــادل بني البلدين بخصوص 
ملفـــات اإلرهـــاب وحركة طالبان والوســـاطات 
الباكســـتانية في إيجاد تســـويات مع السلطة 
األفغانيـــة، ال يعكـــس حقيقـــة التوتـــر املبطن 
بـــني الواليات املتحـــدة األميركية وباكســـتان. 
فقـــد أدت االتفاقـــات التي عقدت بني باكســـتان 
والصني منـــذ ٢٠١١ حـــول الغواصات اخلمس 

التـــي اقتناها أســـطول البحرية الباكســـتاني 
واالتفاقيـــة االقتصادية األخيـــرة أيضا، والتي 
ســـتتمكن من خاللها الصني من احلصول على 
طريـــق اقتصاديـــة إســـتراتيجية للوصول إلى 
الشـــرق األوسط ومنها إلى الشمال، إلى تخوف 
أميركـــي ال يريد البيت األبيض املجاهرة به في 

هذه الفترة.
وتؤكد العديد من التحليالت أن الدبلوماسية 
الباكستانية في هذه األثناء حتاول كسر احملور 
الذي جمعها بالواليات املتحدة األميركية طيلة 
عقـــود من الزمـــن، متكنت مـــن خاللـــه أميركا 
مـــن الولـــوج إلى منطقة آســـيا الوســـطى منذ 
الثمانينـــات وتعطيـــل التمدد الســـوفييتي في 
املنطقة متهيدا لإلطاحـــة به. لكن العالقات بني 
اجلانبني بقيت رهينة امليزان الباكســـتاني في 
مدى التقارب األميركي الهندي. وقد أشار بيان 
صدر عن مكتب رئاســـة الوزراء في باكســـتان، 
إلى مكاملة هاتفية جـــرت بني الرئيس األميركي 
باراك أوباما ورئيس الوزراء نواز شريف أعرب 

فيهـــا أوباما عن قلقه من التقارب الباكســـتاني 
الصينـــي علـــى حســـاب العالقـــات األميركية 

الباكستانية املعروفة.
ولكـــن األمـــر لـــم يتوقف فقـــط عنـــد القلق 
األميركي من التقارب الباكســـتاني الصيني في 
املجال االســـتراتيجي مثل املســـلك االقتصادي 
الـــذي تريد الصني شـــقه من خالل باكســـتان، 
بـــل إن إمتام صفقـــة املروحيات بني باكســـتان 
وروســـيا فـــي املـــدة األخيرة، حيث ستشـــتري 
باكســـتان مجموعة من املروحيـــات املقاتلة من 
روســـيا، ميثل تغيرا جذريا فـــي طبيعة العالقة 
بني البلدين التي كانت تتســـم بالعداء الواضح 

منذ احلرب األفغانية في الثمانينات.
يذكـــر أن روســـيا تعتزم بيـــع ٤ مروحيات 
هجوميـــة من طـــراز ”مـــي ٣٥� لباكســـتان، في 
أول صفقـــة دفاعية من هـــذا القبيل بني البلدين 
منـــذ انهيار االحتاد الســـوفيتي، حســـبما ذكر 
مســـؤولون عســـكريون باكســـتانيون. فقد أكد 
مســـؤول في اجليـــش الباكســـتاني، طلب عدم 

الكشـــف عن هويته، أن موسكو وافقت على بيع 
املروحيـــات أثنـــاء زيارة قام بهـــا قائد اجليش 
الباكســـتاني اجلنرال رحيل شـــريف في يونيو 
املاضي ملوســـكو. ويشـــار إلـــى أن البلدين ظال 
خصمـــني لدوديـــن أثناء فترة النـــزاع األفغاني 
خـــالل الثمانينات مـــن القرن املاضـــي، عندما 
دعمت إسالم أباد املجاهدين الذين حظوا بدعم 

الغرب الذي كان يقاتل القوات السوفيتية.
بيـــع  حـــول  احملادثـــات  اســـتغرقت  وقـــد 
املروحيـــات أكثر من عام، رغم عدم الكشـــف عن 
سعر وتاريخ تســـليمها. وتعتبر الصفقة دليال 

آخـــر على حـــدوث حتول فـــي اإلســـتراتيجية 
العســـكرية لباكســـتان، فـــي ظـــل ابتعادها عن 
االعتماد التقليـــدي على الدول الغربية بشـــأن 
املعدات. وقد أشارت العديد من التقارير إلى أن 
الواليات املتحدة األميركية تؤكد أن التقارب مع 
روســـيا في مجال التسلح أمر يدعو إلى القلق، 
فـــي ظل تغير سياســـتها مع إيـــران، والتي من 
خاللهـــا تفطنـــت املنطقة إلى ضـــرورة التفكير 
اإلســـتراتيجي في ”حلفاء دائمني وال يتغيرون 
بالســـرعة التي تغيرت بها أميركا مع إيران في 

غضون فترة قصيرة حول امللف النووي“.
هـــذا وقـــد كشـــف مســـؤول فـــي اجليـــش 
الباكســـتاني، رفـــض الكشـــف عن اســـمه، عن 
أن ”خـــالف باكســـتان مـــع الواليـــات املتحدة 
بخصوص ملف املتشددين اإلسالميني وإحجام 
دول أخـــرى عـــن توفيـــر بعض األســـلحة مثل 
فرنســـا التي رفضـــت صفقة الســـفن احلربية، 
أجبر باكستان على تغيير وجهتها نحو الصني 

وروسيا“.

واشنطن تسرع لتدارك ميل باكستاني حذر نحو محور موسكو وبكني

الخروج من البيت والذهاب ملكان ما تحدي يواجهه املقعدون يوميا في ايران
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 لقاء باكستاني أميركي في ظاهره عالج مللفات املنطقة وفي باطنه تحذير لباكستان

[ زيارة سوزان رايس لباكستان مقدمة لتغير السياسة األميركية [ التقارب مع روسيا والصين شمل صفقات السالح واالقتصاد

[ بطالة وتهميش وحرمان من حقوق العيش في الفضاء العام

الثناء املتبــــادل بني البلدين في 

اإلرهــــاب وطالبان، ال  خصــــوص 

يعكس حقيقــــة التوتر املبطن 

بني أميركا وباكستان

◄

تغير املوقف األميركي من إيران 

جعل باكســـتان تفكر في تغيير 

محورها بشكل أكثر متانة وقوة

◄

السياسة اإليرانية تجاه املقعدين 

توصـــف بالتقصيـــر حســـب كل 

التقارير األممية املتابعة للشأن 

اإلنساني

◄

زيارة سوزان رايس األخيرة إلى باكستان 
أضحت محل نقــــــاش العديد من املراقبني 
واملتابعني للشأن اآلسيوي، بعد أن أعلنت 
وكالة األمن القومــــــي األميركي أن الهدف 
منها يتمثل في إعادة بدء محادثات السالم 
املتوقفة بني احلكومة األفغانية ومســــــؤولي 
طالبان عبر وســــــاطات باكســــــتانية. لكن 
ــــــد من اإلشــــــارات والتلميحات تؤكد  العدي
ــــــارة هو دعوة  أن الهــــــدف العميق من الزي
باكســــــتان ملراجعة توجههــــــا نحو احملور 
الصيني والروســــــي من خــــــالل االتفاقات 
األخيرة التي عقدت مع القوتني الدوليتني.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ أعربت واشنطن عن قلقها حيال 
توقيف األمن التركي 3 صحفيين 
أجانب بتهمة التعاون مع منظمة 

إرهابية. وقال المتحدث باسم 
الخارجية األميركية مارك تونر ”حرية 

التعبير بما في ذلك الصحفيين 
واإلجراءات القانونية عناصر رئيسية 

في النظام الديمقراطي السليم، 
ومنصوص عليها في الدستور التركي 

وفي التزامات تركيا بمنظمة األمن 
والتعاون وتعهدات تركيا بحقوق 

اإلنسان العالمية“.
وتابع تونر قائال ”نحن كأصدقاء 
تركيا وحلفاء معهم في الناتو، نحث 

السلطات التركية على ضمان أن 
تكون أعمالها منسجمة مع مبادئ 
الديمقراطية العالمية بما في ذلك 

اإلجراءات القانونية وحرية التعبير 
والوصول إلى المواد اإلعالمية 

والحصول على المعلومات“.
وكانت قوات األمن التركية قد 

اعتقلت 3 صحفيين أجانب في والية 
ديار بكر إثر تلقي بالغ من المواطنين 

عن قيامهم بالتصوير في مختلف 
مناطق المدينة. ووفقا لمعلومات 
أولية فإن مديرية أمن ديار بكر، 
تلقت بالغا من مواطنين بوجود 

صحفيين أجانب، يقومون بالتصوير 
في مختلف مناطق المدينة، وأسفرت 
تحريات قوى األمن عن توقيف كل من 

الصحفيين محمد إسماعيل رسول، 
وفيليب غينغيل هانراهان، وفيليب 
جون بندلبيري. وأفادت تقارير أن 

الموقوفين عرضوا على النيابة 
العامة التي أحالتهم بدورها عقب 

التحقيقات إلى المحكمة.

باختصار

«العالقات الثنائية بني باكســـتان وروســـيا تتجه نحو التطور، وهي 

ترتكـــز إلى نقـــاط إســـتراتيجية بعيدة املدى تمكـــن الجانبني من 

االستفادة والتطور».
سرتاج عزيز
وزير اخلارجية الباكستاني

«نثمـــن التعـــاون مع باكســـتان وهي أحد شـــركائنا في املســـائل 

الدوليـــة ونقيـــم الـــدور الهـــام الذي تلعبه باكســـتان فـــي العالم 

اإلسالمي وفي املنطقة تقييما إيجابيا في نظرنا». 
سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

«كل هيئـــات البنى التحتية في إيران لم تتفطن لذوي االحتياجات 

الخاصـــة، فحتى هيئة قطار األنفاق فـــي املدن الكبرى كطهران، 

لم تتفطن إلى أن املعاق له الحق في ركوب النقل العمومي».
علي همت محمود
رئيس جمعية حماية حقوق املعاقني في إيران

املقعدون في إيران ليست لهم خيارات للعيش سوى الحبس في املحيط العائلي



دخلت بعض التيارات الســـلفية  } الربــاط  – 
في املغرب إلـــى احللبة السياســـية من خالل 
بوابـــة االنتخابـــات، وهو ما ســـّلط األضواء 
عليها، بســـبب تبايـــن مواقفهـــا إزاء العملية 
الدميقراطية من جهة، ومســـاهمة السياســـة 
في إدماج هذا املكون الذي حتوم حوله شـــبهة 

التطرف من جهة ثانية.
وحســـب باحثني، حتـــاول الســـلطات في 
الرباط، إدماج السلفيني في املشهد السياسي، 
للمســـاهمة في اعتدال من يقبل منهم، في ظل 
محاوالت التغلب على إشـــكالية التطرف التي 

باتت تقلق دول العالم بأسره.
ويرى هؤالء الباحثون أن مشـــاركة بعض 
التيارات الســـلفية فـــي االنتخابـــات احمللية 
واجلهوية املزمع تنظيمها في الرابع من الشهر 

احلالي، تساهم في رفع وعيهم السياسي.
قـــال محمـــد مصبـــاح، الباحث فـــي مركز 
مشـــاركة  إن  األوســـط،  بالشـــرق  كارنيغـــي 
الســـلفيني في العمليـــة السياســـية املغربية 
”تعـــرف ديناميكية، خصوصا وأن الدولة تريد 
إدماجهم في هذه العملية، وهو ما سيســـاهم 

في اعتدال جزء منهم“.
وأضاف مصباح أن ”مشاركة السلفيني في 
االنتخابات احمللية واجلهوية املقبلة، تشـــكل 
مترينا سياســـيا لهم، من املمكن أن يساعدهم 
مثال على تشـــكيل أحزاب سياســـية مستقبال، 

وتقوية حضورهم في هذا املشهد“.
 ورأى أن مشاركتهم في العملية االنتخابية 
وانخراطهم في املشـــهد السياســـي ”سيعمل 

على رفـــع الوعي السياســـي لهذه الشـــريحة 
خصوصـــا أنهم كانوا قبـــل 2011 غير معنيني 
بهـــا، ومنذ ذلك احلني شـــاركوا في التصويت 
على دســـتور البالد، واالنتخابات التشريعية 

في العام نفسه“.
وأشـــار مصباح إلى أن ”تشـــتت أصوات 
الســـلفيني ومقاطعـــة جزء منهـــم لالنتخابات 
سيؤديان إلى إضعافهم أكثر فأكثر، ولن يكون 
لهم تأثير حاســـم في النتيجـــة النهائية لهذه 

االنتخابات“.
ولفت الباحث إلى أن ”قوة السلفيني سوف 
تتشـــتت وتتفرق بســـبب توجهاتهم املختلفة، 
وهو ما ســـيؤدي إلـــى عدم إســـماع صوتهم 
بشـــكل كبيـــر“، موضحـــا أنه ميكـــن التمييز 
بـــني ثالثة تيارات للســـلفيني إزاء االنتخابات 
املقبلة، األول ســـيقاطع االنتخابات، أما التيار 
الثاني فهو  حماد القباج ( شـــيخ سلفي يقيم 
مبدينة مراكش) الذي سيصوت حلزب العدالة 

والتنمية احلاكم.
فيمـــا الثالـــث مرتبـــط بالســـلفيني الذين 
والذيـــن  األحـــزاب  بعـــض  إلـــى  ينتمـــون 
ســـيصوتون ألحزابهم، مثل حـــزب ”النهضة 
اجلدد“،  ”الدميقراطيون  وحـــزب  والفضيلة“، 
وحزب ”احلركـــة الدميقراطيـــة االجتماعية“، 

وفق الباحث نفسه.
ويوافق الـــرأي الســـابق، عبداحلكيم أبو 
اللـــوز، الباحـــث املغربـــي في الشـــأن الديني 
والســـلفية، الذي قـــال إن ”التجـــارب الدولية 
تبني أن محاربة اإلرهـــاب والتطرف تتم بدفع 
الســـلفيني إلـــى العمـــل السياســـي والثقافي 

واالجتماعي“.
ودعا أبـــو اللوز إلى ضـــرورة فتح املجال 
للســـلفيني مـــن أحـــل املشـــاركة فـــي العمـــل 
السياســـي، وقـــال إن ”املُفرج عنهـــم، يؤكدون 
أنهـــم قامـــوا مبراجعـــات فكريـــة، مـــن خالل 
املشـــاركة فـــي االنتخابات املقبلـــة، باإلضافة 

إلى عملهم السياســـي الذي ميكن أن يســـاهم 
في إيجاد حل مللف السلفية بشكل عام“. ورأى 
أن ”املوقـــف العملي من مشـــاركة الســـلفيني 
فـــي االنتخابات مختلـــف، إذ أن هناك أطرافا 
مـــن متزعمي الســـلفية دعوا إلـــى التصويت 
ومساندة بعض األحزاب التي ينتمون إليها“.
وتابع قائال ”السلفيون اآلن يراهنون على 
إعادة فتح دور القرآن التي مت إغالقها سابقا، 
وإبداء نوع من الليونة من طرف الدولة حيال 
تيارهم، خصوصا أن السلطات تريد أن يكون 
لهذا التيار دور في املشهد السياسي“، مشيرا 
إلى أن جزءا من السلفيني يعتبرون أن دورهم 
يتمثل في الدعوة، وليس في العمل السياسي. 
وفي يونيو 2013 ، قرر خمسة من رموز التيار 
السلفي  املغربي، االنضمام إلى حزب النهضة 
والفضيلة، كما التحق آخرون بحزب ”احلركة 
أبرزهم عبدالكرمي  الدميقراطية االجتماعيـــة“ 

الشـــاذلي، الذي ســـبق أن ُحكم عليه بـ30 سنة 
سجنا، على خلفية أحداث 16 مايو 2003، حيث 
قضى منها ثماني ســـنوات، وحصل على عفو 
ملكي عام 2011. عبدالرحمان املغراوي (شـــيخ 
ســـلفي  يقيم مبدينة مراكش، ويدير مجموعة 
مـــن دور القرآن)، دعا أنصـــاره إلى التصويت 
فـــي  السياســـيني،  الفاعلـــني  مـــن  لألصلـــح 
االســـتحقاق االنتخابي املقبل. من جهة ثانية 
دعا عبدالكرمي الشـــاذلي، أحد شيوخ السلفية 
باملغرب، إلى العفو عن السلفيني القابعني في 
الســـجون، خصوصا الذين أبـــدوا مراجعات 
فكرية، ألن ذلـــك كفيل مبحاربة أفكار التطّرف، 
وقطع املجال على اجلماعات املتشـــددة، التي 

تقوم باستقطابهم وغيرهم من الشباب.
 وقال الشـــاذلي، القيادي الســـلفي بحزب 
احلركـــة الدميقراطيـــة االجتماعيـــة، إنه قدم 
للديـــوان امللكـــي الئحـــة تضـــم نحـــو 90 من 

تتعلـــق  بتهـــم  عليهـــم  احملكـــوم  الســـلفيني 
باإلرهـــاب، بالتنســـيق مع مســـؤولي حزبه. 
وأضاف أن أهم املعايير التي مت اعتمادها في 

اختيار الالئحة هي املراجعات الفكرية.
ولفت الشاذلي إلى أن العديد من مبادرات 
جمعيـــات املجتمع املدني، والتـــي أطلقت في 
وقت ســـابق حول إمكانيـــة العفو واملصاحلة 
والتي باءت بالفشـــل، هو الـــذي جعله يتوجه 

مباشرة إلى العاهل املغربي محمد السادس.
ورغم ذلك فهل مبقدور التيارات الســـلفية 
طرح مشاريع سياســـية تتماشى مع توافقات 
القوى الوطنيـــة املغربية أم تبقـــى الضبابية 
مهيمنـــة على رؤاها، ما يزيد مـــن حالة القلق 
جتـــاه صدقهـــا فـــي التخلي عـــن أطروحاتها 
الدميقراطيـــة  مســـائل  جتـــاه  املتصلبـــة 
واالنتخابـــات مبـــا أنها فـــي رأيهـــم مخالفة 

لصحيح الدين وصريح نصوصه.
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إسالم سياسي
هل يقضي ولوج السلفية املغربية العمل السياسي على أصول التطرف

ــــــده على أن مجال عمله هو الدعوة وليس  التيار الســــــلفي في املغرب ورغم إصراره وتأكي
السياسة، يبقى غير مأمون اجلانب في التصدي للمسألة السياسية والدخول في معتركها 
خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات احمللية واجلهوية، رغم أن بعض الباحثني واملتابعني، 
إضافة إلى بعض رموز هذا التيار، يرون أن محاولة إدماج السلفيني في العمل السياسي 
والثقافي واالجتماعي قد تكون سبيال لرفع وعيهم السياسي وتساهم في مقاومة التطرف 

واإلرهاب من خالل الدفع بهم ملراجعة أطروحاتهم.

السلفيون املغاربة يحلمون بالعودة من بوابة املراجعات الفكرية واملصالحة مع املجتمع الرافض للتطرف

التعليم الديني كان وسيلة اإلسالم السياسي في نشر أفكار األصولية واإلرهاب والتطرف

[ المراجعات الفكرية سبيل اإلسالميين لالنخراط في المجتمع [ دفع السلفيين نحو العمل المدني مقاومة لإلرهاب

محاربة اإلرهاب والتطرف الديني 

السلفيني  دفـــع  بــمــحــاولــة  تــتــم 

والثقافي  السياسي  العمل  إلــى 

واالجتماعي 

◄

الكثير من التربويني واإلعالميني 

يـــنـــتـــقـــدون الــــوجــــود الــديــنــي 

وإليها  املـــدارس  فــي  التقليدي 

يردون صعود األصولية واإلرهاب

◄

«الدولة اإلســـالمية في ليبيا ليســـت هي نفس الدولة اإلســـالمية في سوريا 

والعراق؛ األمر هنا يتعلق بأشـــخاص يســـتغلون هذا االسم ألنه أصبح عبارة 

عن ماركة تجارية، عالمة مميزة لمشهد الجهاديين».

ميخائيل لودرز
خبير أملاني في شؤون الشرق األوسط

«ال صحة ملا يروج له أصحاب الدعوة السلفية، فاملرأة في اإلسالم لها حق 

املشـــاركة املجتمعية والسياســـية، كما أنه ال يوجد نص قرآني أو ســـني 

يحرم وجود املرأة في االنتخابات».

أحمد كرمية
أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر

«انجذاب البعض إلى األفكار املتطرفة والجماعات اإلرهابية، ينبع من 

فهم خاطئ للدين وعلى الدول العربية واإلســـالمية نشـــر الوعي بني 

الشباب وتنويرهم حتى ال يقعوا فريسة للتطرف واإلرهاب».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

} دارت فلســــفة كل اإلصالحات التربوية في 
اجلزائــــر منذ االســــتقالل حــــول محاولة بناء 
صــــرح أيديولوجي يهدف إلــــى التوفيق بني 
خيارات اجتماعية وسياســــية (كاالشــــتراكية 
والتعريــــب ثــــم الدمقرطــــة…)؛ وقيــــم الديــــن 
اإلســــالمي املقــــدم على أســــاس أنــــه اجلامع 
املؤســــس لكيــــان الشــــعب اجلزائــــري. وكان 
القصــــد هو وضع اجلزائر على ســــكة ما كان 
يســــمى في األدبيــــات الثقافية- السياســــية 

بـ“األصالة واملعاصرة“.
عاشت املنظومة التربوية في اجلزائر حتت 
ضغط تاريخي ورهانات اجتماعية وسياسية 
كثيــــرة؛ أهمهــــا محاولــــة املســــيرين اجلــــدد 
للجزائر املستقلة إرساء شرعية سياسية عبر 
تعميــــم التعليم وتكوين شــــعور وطني بهدف 
امتصاص اخلصوصيات الثقافية إلى أقصى 
مدى. كانت املدرســــة -وما زالــــت إلى اليوم- 
القنــــاة التي ُيعــــّول عليها النظــــام القائم في 
مترير األيديولوجية التــــي يريد فرضها على 
البلد، وُتعــــول عليها املعارضــــة -أيضا- من 

أجل فرض بديل أيديولوجي آخر.
وملعرفة خلفيات ما يحدث اليوم، ســــنقدم 
نظــــرة تاريخية ســــريعة عن التعليــــم الديني 
في اجلزائــــر أثناء الوجود العثماني، ثم إبان 
فترة االستعمار حيث عاش هذا التعليم أزهى 
فتراته مع مدارس جمعية العلماء املســــلمني، 
إذ أســــهم -بقســــط كبير- فــــي احملافظة على 
الشــــخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية، ثم 
نصل إلى فتــــرة ما بعد االســــتقالل والكيفية 
التي تعاملت بها السلطة مع التعليم الديني.

كان الدين اإلســــالمي حاضرا في املدرسة 
اجلزائريــــة عبر مــــادة ”التربية اإلســــالمية“ 
املقررة فــــي كل أطوار التعليــــم اإلجباري. ثم 
اســــتمرت هــــذه املادة كاختصاص أو شــــعبة 
من شــــعب التعليم الثانوي هي شعبة اآلداب 
والعلوم اإلسالمية. أما في ما يخص التعليم 
العالــــي، فهنــــاك جامعــــة العلوم اإلســــالمية 

بقسنطينة، وكليات علوم إسالمية أخرى.
منذ االستقالل، أدمج تعليم تعاليم اإلسالم 

في مادة التربيــــة األخالقية واملدنية، وابتداء 
من إصــــالح 1976 الذي مت فيــــه اعتماد تعليم 
قاعــــدي إجبــــاري مدته 9 ســــنوات، كانت فيه 
مادة التربية اإلســــالمية إجبارية على جميع 

التالميذ.
من العام 1976 إلى 1999 ظلت مناهج مادة 
”التربية اإلســــالمية“ على حالها ما عدا تقدمي 
أو تأخير حفظ أو فهم ســــورة من القرآن هنا، 
وحــــذف أو إضافة أخــــرى هنــــاك. ولم ميس 
املناهج أي تغيير نوعي مدة ثالث وعشــــرين 
ســــنة كاملــــة. ففي العــــام األخير مــــن األلفية 
الثانيــــة (1999)، وإكمــــاال لعمليــــة تهدف إلى 
تخفيف املناهج كانت قد بدأتها وزارة التربية 
احملتويات  الوطنية ســــنة 1993، مت ”تنظيف“ 
التــــي كانت تبــــدو كتمجيد للعنــــف وللجهاد 

وللكراهية.
وكأن الســــلطات التربويــــة قــــد وصلــــت 
بعــــد التطرف الذي عرفتــــه اجلزائر، والعنف 

اإلرهابي الذي عاشــــته، إلى أن مادة ”التربية 
اإلســــالمية“، والتعليم الدينــــي بصفة عامة، 
لم يحققــــا أهدافهما وغاياتهمــــا، التي كانت 
مســــطرة، وفي مقدمتها زرع اإلميــــان والقيم 
اإلسالمية في نفوس التالميذ والتلميذات منذ 
نعومة أظفارهم، والتــــي كان يؤمل أن تترجم 
على أرض الواقع في ”عادات جميلة وأخالق 

رفيعة“.
كان الســــيد مولود قاســــم نايت بلقاســــم 
وزيــــر التعليــــم األصلــــي والشــــؤون الدينية 
-ســــابقا- هو صاحب فكرة إنشــــاء ومهندس 
هذا التعليم املوازي للتعليم العام واملســــمى 
”تعليمــــا أصليــــا“. لقد أقنــــع الرئيس هواري 
بومديــــن العام 1970 باســــتحداث تعليم ديني 
ميكنه إعطــــاء فرصة ثانية لعدد كبير جدا من 
التالميذ الذين فشلوا في متابعة دراستهم في 

التعليم العام.
مــــع الوقت كبــــر هذا التعليــــم وبدأ يطبق 
برامج وزارة التربية، واســــتحدثت شهادتان: 
بكالوريــــا التعليم األصلي، وشــــهادة األهلية، 
بالنســــبة إلى املرحلة اإلعداديــــة. وخوفا من 
تعاظم تأثير التيارات اإلســــالموية الصاعدة، 
أعيد تنظيــــم التعليم األصلي عــــن طريق أمر 
مــــؤرخ في 8 أكتوبــــر 1977، ومت وضعه حتت 
وصايــــة وزارة التربية الوطنيــــة بعد أن كان 
حتت وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية. 

يكفي إلقاء نظرة متفحصة على املقررات التي 
كانت سائدة لنعرف أنه من السنة الثالثة إلى 
التاســــعة من التعليم األساسي، كان احملتوى 
متجــــذرا فــــي التقليد وأقــــرب إلــــى التصور 
األشــــعري في مســــألة القدر -مثــــال- منه إلى 
تصــــور املعتزلــــة، وهــــذا يدل علــــى أن معظم 
البرامــــج كانت مقترحة مــــن طرف أعضاء من 
جمعية العلماء املســــلمني أو مــــن املتعاطفني 
مــــع فكرها، وهو األمر الــــذي جعل الكثير من 
الوجود  ينتقــــدون  واإلعالميــــني  التربويــــني 

الديني التقليدي في املدرسة اجلزائرية.
ذهــــب بعضهم إلــــى رد الصعــــود الكبير 
لألصوليــــة في اجلزائر، ثم ظاهــــرة اإلرهاب، 
إلى املدرســــة اجلزائرية. لم تكن املادة املقدمة 
للتالميذ سوى سلســــلة من املعلومات، يكتب 
األســــتاذ والكاتب رشــــيد شــــكري عنها أنها: 
تتخللها رســــائل عنف ونداءات إلى االنشقاق 
مقدمة في نصوص قراءة مدعمة بقيم ومبادئ 
دينية في خدمة أيديولوجيا تنشر الالتسامح 
بني الناس وتقســــم البشر إلى مؤمنني وكفار. 
ولتغييــــب التصــــورات احلقيقيــــة للحضارة 
من األقســــام، يضيف الكاتــــب: يبقى تالمذتنا 
يعيشــــون في عالم قروســــطي بكل مواصفات 

التقهقر.
لقد انعكس ذلك التوجه على أداء املدرسة 
اجلزائريــــة، وارتكــــزت منهجيــــات التعليــــم 
حــــول مقاربة لم تتــــرك أي فرصــــة للتعدد أو 
لإلبــــداع، فكانــــت موحــــدة ووحيــــدة على كل 
التــــراب الوطنــــي، ضاربــــة بعــــرض احلائط 
اخلصوصيات اجلغرافية واإلثنية واللسانية. 
وكان الدور املنوط باملدرســــة -وما يزال- بناء 
هويــــة وطنية واحــــدة مرتكزة علــــى العربية 

واإلسالم واألمازيغية.

التنظيمات اإلسالمية في الجزائر تدين التعليم وتسيسه

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قررت محكمة تركية إبقاء 
الصحفيين البريطانيين ومترجمهما 

العراقي حيث كانوا اعتقلوا 
األسبوع الماضي بتهمة المشاركة 
في أنشطة إرهابية لحساب تنظيم 

داعش المتطرف، قيد التوقيف.

◄ حذر مرصد الفتاوى الشاذة 
والتكفيرية التابع لدار اإلفتاء 
المصرية من خطورة استغالل 

الجماعات التكفيرية والمتطرفة لما 
يسمى باإلنترنت المظلم، والذي 
يعد وسيلة أمام جماعات العنف 
والتكفير لممارسة كافة أنشطتها 

غير المشروعة بعيدا عن المالحقات 
األمنية.

◄ حكم في أميركا على رجل خطط 
لشن هجوم بسيارة ملغومة على 

مطار في ويتشيتا بوالية كانساس 
في 2013 بالسجن 20 عاما، حيث 

اعترف عن عزمه تنفيذ عملية 
جهادية عنيفة باسم تنظيم القاعدة 
وأنه استلهم في ذلك تعاليم أسامة 

بن الدن وأنور العولقي.

◄ قال عبداللطيف الهميم، رئيس 
ديوان الوقف السني في العراق، إن 
تنظيم داعش فرقة ضالة استباحت 

حقوق الُسنة، داعيا إلى إعادة 
صياغة مشروع ُسني جديد  للوقوف 

في وجه اإلرهاب.

◄ قال السفير التركي في بريطانيا، 
عبدالرحمن بيلغيتش، إن تنظيم 

داعش يشكل تهديدا للعالم بأسره، 
وإن على المجتمع الدولي اتخاذ 

جميع اإلجراءات الالزمة لمواجهته.

◄ أشار المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إلى أن عدد األشخاص الذين 

أعدمهم تنظيم داعش المتطرف في 
سوريا منذ إعالن ”الخالفة“ ارتفع 

إلى 3156 بينهم 1841 مدنيا.

باختصار

تطوير البنى التعليمية داخل أي مجتمع ميكن من سد الباب أمام كل من يحاول استغالل 
هــــــذا املجال لغايات سياســــــية من أجل بث األطروحات املتطرفة ومحاولة الســــــيطرة على 
عقول النشء، وهذا ما حاولت تيارات اإلســــــالم السياسي في اجلزائر القيام به، ما جعل 
ــــــك في ما قام به  ــــــج األصوليني واإلرهابيني، وجتلى ذل املدرســــــة اجلزائرية متهمة بتخري
اإلسالمويون خالل العشــــــرية السوداء من أعمال التطرف العنيف حيث استغلوا التعليم 

الديني خلدمة مصاحلهم السياسية.

ّ ّ

ــــــن وتعليمه في  ــــــد زنار ”الدي خالصــــــة من بحث حمي
ــــــو 2015) ”جدل  ــــــر“، ضمن الكتاب 103 (يولي الجزائ
ــــــي: التاريخ النماذج اإلصالح“ الصادر  التعليم الدين

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



أحمد الحاج أحمد

} على امتداد ما يقارب الثالثمئة صفحة، تجد 
في رواية ”وجع أيوب“، لمحمد نصار، تركيب 
األحـــداث، من حيث الزمان والمـــكان والفعل، 
تركيبـــا لغويـــا ملتزما بمعنـــاه الصفري، وال 
يتعّدى اإلخبار ليرســـم عالما ممكن التحقيق 
يستطيع القارئ معايشته، فهو ال يمتلك صفة 

التفاعل من حيث المجاز والتخيل.
كما ســـتجد الشـــخصيات مرســـومة على 
طريقة االسكتش، بالكاد تلوح في ثنايا عباءة 

الســـرد الُمخِبـــر والذاكرة المنتقـــاة، فأيوب، 
الشـــخصية المحورية، يئن تحت ثقل حضور 
المؤلـــف ولغتـــه وتعبيـــره، وتضيـــع مواقفه 
ومشـــاعره فـــي انتقائيـــة الذاكـــرة وقفزاتها، 
ويفرض عليه الصمت لينطلق لسان الروائي، 
إنـــه محكوم برغبـــة المؤلف فـــي اإلخبار، إنه 
شـــخصية مســـيطر عليهـــا ومقموعـــة، فهو 
المنحـــوس الذي ولد تحت شـــجرة في طريق 
التهجيـــر عام 1948، لكنه لم يعبر عن شـــعوره 
تجاه هذا النحس، ولم نر أي حدث يتعلق به.

لقـــد حول المؤلـــف هذا النحـــس إلى رمز 

يشـــير إلى بداية رحلة الشـــقاء الفلسطينية، 
فهـــو ال يريد شـــخصا بقدر ما يريـــد الفكرة. 
وهو، أيوب، الذي أثقلته النوائب، واحدة بعد 

أخرى، من استشهاد أبيه في األردن 
إلـــى رحيـــل أعمامه إلـــى الحروب 
المتتاليـــة منـــذ والدتـــه حتى بدء 
الرواية، لكننا لـــن نجد أثرا لهذا 
كله في الشخصية االسكتش، فهي 
غير متفاعلة مع األحداث بقدر ما 
هي مساقة لذاكرة الروائي التي 
تملي عليها مســـيرتها الروائية، 
وتحملها رموزا وأفكارا تجعلها 
تمامـــا  مســـطحة،  شـــخصية 
األم  األخـــرى:  كالشـــخصيات 

واألب والعم ومريم وزلدا وعفرا وسلمى.
ولـــن يجد المتتبع للحدث فـــي الرواية ما 

يبقيه على اتصـــال بالفعل وتطـــوره، ليعمق 
ارتباطـــه بفعـــل الحكي وما يثيره من شـــغف 
للتعـــرف علـــى التفاصيل والفكـــرة المرجوة، 
فضال عـــن المتعة، ذلك أنه ســـيجد 
نفســـه فـــي محطـــات مـــن تاريـــخ 
النضـــال الفلســـطيني تركـــز علـــى 
الحروب، محطات ضائعة في سياق 
ذاكـــرة المؤلـــف، يريـــد مـــن ورائها 
إيصال فكـــرة بعينها، قد تكون ضياع 

بوصلة النضال من أجل التحرر.
ويتوافـــق مـــا ســـبق كله مـــع لغة 
المؤلف الكالســـيكية المســـطحة، التي 
تلتـــزم بدرجـــة التقرير واإلخبـــار دون 
إعطـــاء أية مســـاحة للمجـــاز والتخيل، 
ليتفاعـــل معها القارئ بوصفه شـــريكا في 

العمل األدبي.
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ثقافة

عمادالدين موسى يترنم 
بعذاب اإلنسان الضائع

زائران يحمالن قناعني للفنانني املكسيكيني دييغو ريفيرا وفريدا كاهلو، في متحف ميغيل هيدالغو بمكسيكو سيتي 

} ميالنو (إيطاليا) - عن منشـــورات المتوسط 
(ميالنـــو- إيطاليا)، صدرت للشـــاعر الكردي 
السوري عمادالدين موسى مجموعته الِشعرّية 

الثالثة، بعنوان ”حياتي زورق مثقوب“.
تتـــوزع المجموعة علـــى 29 قصيدة نثرية 
ثالثـــة منها بال عنوان. ويغلـــب عليها التغني 
بالطبيعة والـــذات، والترنم بعذاب اإلنســـان 

الضائع الذي يبحث عن مرفأ له في العالم.
يعتني الشـــاعر بتركيب النـــص والمقطع 
الشـــعري، فاللغـــة المركبـــة بشـــكل مختلـــف 
ومختزل، عنصـــر مهم في بناء القصيدة لديه، 
لذلك يمكن تســـميتها بالقصيـــدة الماهرة أو 
الذكية ألنها منحوتة بعناية في زحمة مشـــهد 
الشـــعر اليوم، إنها عناية اشتهر بها عماد في 
كتبه الســـابقة وهي سمة ميزت نصوصه كلها 

تقريبا.
كما يحـــاول عمادالدين موســـى الوصول 
إلى مرافئ مســـتقرة لنصوص مازالت تعشق 
اإلبحـــار، في الوقت الـــذي تغرق فيه نصوص 
اليـــوم بالســـرد والهوامـــش واالبتعـــاد عـــن 

األعماق.
يصر موســـى على وضـــع عالمات ضوئية 
على جزره التي يبحر صوبها في كل ســـفر أو 
استكشـــاف، تلك العالمات تؤكد شغله الدائم 
على موضـــوع االختـــالف في النـــص.. ميزة 

تظهر بثقة في كل نصوص المجموعة.

صدرت، عن دار {امليدان للطبع والنشر}، رواية {قمر خلف الغيوم} 
للكاتبـــة الصحفية مروة ســـالم، وتدور أحـــداث الرواية حول صراع 

اإلنسان مع رواسب املاضي التي تعرقل حياته بشكل طبيعي. 

عـــن {مطبعـــة رامـــا ١٠}، صـــدر مؤخـــرا، الديوان الســـابع للشـــاعر 
والكاتـــب كاظم إبراهيم مواســـي،  بعنوان {همســـات أو قصائد، ال 

فرق}، الديوان من القطع املتوسط.

عـــن دار {الســـاقي للنشـــر}، ببيـــروت، صـــدرت مجموعـــة قصصية 
لألطفـــال بعنوان {الحقيبـــة العجيبـــة}، للكاتبة  أميمـــة عزالدين، 

رسوم الفنانة تينا مخلوف.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

لن جتد في رواية ”وجع أيوب“ للكاتب الفلسطيني محمد نصار، الصادرة حديثا عن دار 
الكلمة في غزة، ما َيعلق في ذاكرتك من مشاعر وأحداث ومواقف وشخصيات، فهي متّر 

سريعا في انسياب الذاكرة الهادئ واملوزون واحملكوم بانتقائية.

{وجع أيوب} رواية المؤلف واللغة المسطحة

رضاب نهار

} تعنـــى مســـابقة القصـــة القصيـــرة بالقيم 
األصيلة لمجتمع اإلمـــارات، وتدعو من خالل 
النقـــاط التـــي تحـــّرض الكتـــاب عليهـــا، إلى 
نشـــر المفاهيم اإليجابية في عقول الشـــرائح 
المجتمعيـــة المختلفة، وتســـليط الضوء على 
الســـلبيات التي تدفع اإلنســـان نحو الخطأ، 
متخذة مهمة تربوية في قالب فني ال يستهين 
أبـــدا بالجماليـــة األدبية للقصـــص المقّدمة، 
وتراها تســـعى إلى التنمية البشـــرية الكاملة 

من األلف إلى الياء.
كذلـــك وباعتبار أن اللغـــة العربية هي لغة 
المســـابقة الرسمية، ثمة تشجيع قوي من قبل 
وزارة الثقافة على التعامل بها وإعادة الحياة 
إليها. ويتم لفـــت النظر إليها كلغة قادرة على 
احتضان اإلبداع وتطوير الثقافة اإلنســـانية، 
لـــذا ليس من الغريـــب أن يحظـــى بجوائزها 

مدرسو اللغة العربية أو عشاقها.

من أهم املسابقات

مـــن جهتـــه يبّين حســـام رشـــاد األحمد، 
مـــدرس اللغـــة العربية في ثانويـــة خليفة بن 
زايد بأبوظبي والحاصل علـــى الدكتوراه في 
النقد األدبي، والفائز بالمركز األول في جائزة 
الفئة األولى عن مجموعته القصصية بعنوان 
”نخلـــة حمدان“، أن أهمية هـــذه الجائزة تنبع 
من أمرين؛ أولهمـــا: إن الجهة الراعية لها هي 
وزارة الثقافـــة؛ أي الجهة المســـؤولة بشـــكل 

مباشـــر عن الثقافة في أي بلـــد، ونحن هنا ال 
نتكلم عن أي بلد، بل عن اإلمارات التي تحتضن 
أهم الجوائـــز الثقافية في الوطن العربي بدءا 
بالجائـــزة العالميـــة للرواية العربيـــة مرورا 
بجائزة الشـــارقة لإلبداع العربي فجائزة دبي 
الثقافيـــة وجائـــزة الهيئة العربية للمســـرح 

وجائزة الشيخ راشد بن حميد…
وثانيـــا: إن هـــذه الجائزة هـــي الوحيدة 
المتخصصـــة بالقصص القصيـــرة الموجهة 
إلـــى الطفل، وهذا التخصـــص وإن كان يحرم 
فئات أخرى مـــن كتاب أدب الطفل وشـــعرائه 
إال أن ميزته أنه يرتقي بســـوية نتاج القصص 
المقدمة إلى المسابقة من جهة، كما يؤدي إلى 
تشجيع الكتاب على خوض غمار هذا الجنس 

األدبي من جهة أخرى.
ويتابـــع األحمـــد قولـــه ”أمـــا عـــن أهمية 
الجائزة بالنســـبة إلّي فإنها باإلضافة إلى ما 
تحملـــه الجائزة من أهمية فـــي ذاتها ينعكس 
ذلك على أهميتها بالنســـبة إلّي، حيث أن هذه 
الجائـــزة تعد خطـــوة عملية نحـــو تصحيح 
مســـار األدب الموجـــه إلى الطفل فـــي وطننا 
العربـــي وهو األمـــر الذي عملـــت عليه نظريا 
فـــي أطروحتي للدكتـــوراه، كمـــا أن الجوائز 
الراقية عادة ما تســـاهم بتسليط الضوء على 
مستحقيها مما يمنحهم فرصة إلثبات ذواتهم 
وارتيـــاد آفاق لم تكن متوفـــرة من قبل. أيضا 
فإن العنوان يؤكد ضرورة أن تتمسك األجيال 
بجذورهـــا دون أن يعنـــي ذلـــك النكوص عن 
متابعة القفزات الحضارية،  بل المشـــاركة في 
دفع عجلتهـــا إلى األمام؛ أي إنها تدعوهم إلى 
أن يكونـــوا كنخلة، أو ”كشـــجرة طيبة أصلها 

ثابت وفرعها في السماء“.
وعـــن مجموعته الفائزة يوضـــح ”أهم ما 
تتميز بـــه المجموعـــة الفائـــزة والتي تحمل 
لغتها  عنوان إحدى قصصهـــا ”نخلة حمدان“ 
التـــي نحاول من خاللهـــا االرتقاء بلغة الطفل 
دون أن يشـــعر باغتراب نحوهـــا، واألمر ذاته 

يمكن أن نطلقه على أســـلوبها األدبي؛ فهي ال 
تغـــوص في خيال يفصل الطفل عن واقعه، بل 

تساعده على االستمتاع بالتحليق“.

التوجه إلى الناشئة

وتقول سلسبيلة أحمد سعد، مدرسة اللغة 
العربية في مدرســـة abc بأبوظبـــي والفائزة 
بالجائزة التشـــجيعية لمســـابقة هـــذا العام 
في فئة الناشـــئة: ”في المدرســـة تـــّم التركيز 
على المسابقة وتشـــجيعنا كمدرسين وطالب 
للتقديم لها، إذ أنها تســـتقطب شرائح عمرية 
وأكاديمية متنوعة. وقد لفتت نظري شروطها 
من البداية، فـــي تركيزها على هوية المجتمع 
اإلماراتـــي والخوض في إشـــكالياته وقدراته 

وكل حســـب الفئة العمريـــة المتوّجه بكتابته 
لها، مع مراعاة عدم المباشـــرة أي تقديم قصة 
متماســـكة الحبكة أوال ولها عناصرها األدبية 

الفنية ثانيا“.
وتضيـــف: ”بدوري اختـــرت أن أتوّجه من 
خـــالل القصص التـــي تقّدمت بهـــا، إلى جيل 
الناشئة لكون القصص الخاصة بهذه المرحلة 
العمرية تـــكاد تكون نادرة، وإن وجدت فتغلب 
عليها العبارات المباشرة وال تستطيع مواكبة 
التغّيـــر الحاصل في طبيعـــة العصر الحالي، 
وبالتالي تكون عاجزة عن ترغيب الناشئة في 
قراءتهـــا وإيصال رســـالة إيجابية لهم، لكن ال 
بد أن يكون ذلك بطريقة ذكية مفعمة باألدب“.

وتشـــير إلى أنهـــا كتبت للمســـابقة أربع 
قصـــص تعالج قضايا عديدة هـــي: التنّمر في 

المدارس، الغيرة بين اإلخوة، سيطرة وسائل 
التكنولوجيا على أبنائنا، الشـــاب الســـلبي. 
وكلها نقاط لمســـتها حقيقة على أرض الواقع 
أثناء تعاملها مع الطالب، األمر الذي يدّل على 
أهمية الجائزة وانبثاقها من أحداثنا اليومية 

المعيشة.

إماراتيون وعرب في مسابقة جديدة للقصة القصيرة

قبل أيام أعلنت وزارة الثقافة والشــــــباب وتنمية املجتمع في اإلمارات، عن أسماء الفائزين 
في الدورة الســــــابعة، ملسابقة القصة القصيرة في جميع الفئات لسنة 2015. وقد شهدت 
ــــــني والعرب، لتبرز كواحدة من  هــــــذا العام ارتفاعا في عدد املشــــــاركني فيها من اإلماراتي
أبرز املسابقات الثقافية الباحثة عن املواهب واخلبرات عند اإلنسان العربي داخل املشهد 
ــــــدى املؤلفني في الوقت  ــــــي اإلبداعــــــي، وتصبح محطة هامة في الســــــيرة الذاتية ل اإلمارات

احلاضر وللمستقبل القريب.

حسام رشاد األحمد وسلسبيلة أحمد سعد: مسابقة تدعو إلى نشر المفاهيم اإليجابية في عقول الشرائح المجتمعية المختلفة

 [ الهدف تشجيع اللغة العربية وتدعيم الكتابة  [ مسابقة تعنى بالقيم والتجارب الفردية والمجتمعية

◄ أصدر المجلس األعلى 
للثقافة في القاهرة، كتابا 

بعنوان ”طوق الحمامة في األلفة 
واآلالف البن حزم األندلسي: 
تحليل ومقارنة“، من تأليف 

سيزا قاسم.

◄ تحت رعاية هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، يحتفل مسرح 
الريف بمناسبة مرور الذكرى 

العاشرة على إشهاره وذلك 
بإقامة فعالية احتفالية على 

مسرح الصالة الثقافية بالمنامة، 
حيث تبدأ الفعالية مساء اليوم 

األربعاء 2 سبتمبر الجاري. 

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، العدد الثالث 

والتسعين، من مجلة ”فصول“ 
وهي مجلة متخصصة في النقد 

األدبي.

◄ تنّظم لجنة الفنون التشكيلية 
والخط العربي بجمعية 

الثقافة والفنون بالطائف في 
13 سبتمبر الجاري، معرضا 

جماعيا للفنون التشكيلية 
لفناني وفنانات محافظة الطائف 
في مجمع قلب الطائف التجاري.

◄ تعقد في شهر أكتوبر المقبل 
بالجزائر العاصمة ندوة دولية 

للنساء األفريقيات، حسبما 
أفادت به األمينة العامة لالتحاد 

الوطني للنساء الجزائريات 
نورية حفصي.

◄ صدر الجزء الجديد من مجلة 
معهد المخطوطات العربية 

”المجلد 59 الجزء األول“ 
التابع لمنظمة الـ“ألكسو“، في 
292 صفحة وقد ارتأت الهيئة 
العلمية االستشارية الجديدة 

أن يصبح لها اسم مستقل وهو 
مة“. ”المخطوطات المحَكّ

باختصار

اللغة العربية هي لغة املســـابقة 
الرسمية، وثمة تشجيع قوي من 
قبـــل وزارة الثقافة على التعامل 

بها وإعادة الحياة إليها

 ◄

مسابقة القصة القصيرة تشّجع 
اللغـــة العربية وتدعـــم الكتابة، 
وتحّمـــل أدب الطفـــل مضمونـــا 

تربويا في قالب أدبي إبداعي

 ◄

م
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ثقافة
عن منشـــورات كارم الشـــريف بتونس صدر كتاب شعري 
بعنـــوان {إذالل الرجـــال} للشـــاعرة والكاتبـــة التونســـية 

الشابة حنان العوادي. 

صـــدرت حديثـــا عـــن دار {فـــالور للنشـــر والتوزيـــع} مجموعة 
قصصية بعنوان {إشارة مرور} للكاتبة ريم أبو الفضل. وتضم 

املجموعة قصصا قصيرة جدا.

نظـــم النـــادي الثقافي العربي في الشـــارقة، أمســـية شـــعرية 
استضاف فيها: شيماء حسن من مصر، وصابر محمود الصياح 

من فلسطني، وأداراها الشاعر محمد إدريس.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستعد الممثل البريطاني كليف 
أوين، للوقوف على خشبة مسرح 

برودواي ألول مرة، وذلك من خالل 
مسرحية ”أولد تايمز“، رائعة هارولد 

بينتر التي عرضت عام 1971.

◄ تستعد دار مزادات سوذبي 
الشهر القادم لعرض البيانو الذي 

عزف أغنية (دانسينج كوين) 
الشهيرة لفريق آبا حيث من المتوقع 

أن يباع مقابل نحو 800 ألف جنيه 
إسترليني (1.24 مليون دوالر).

◄ أعلن معهد الشارقة للتراث، 
الجهة المنظمة لملتقى الشارقة 

الدولى للراوي، عن مشاركة أكثر 
من عشرين دولة عربية وأجنبية في 

فعاليات النسخة 15 من الملتقى.

◄ أصدر مركز دراسات الكتابات 
والخطوط بمكتبة اإلسكندرية، كتابا 
بعنوان ”كلمات من الحياة في مصر 

القديمة“، تأليف الباحثة مروة 
القاضي.

باختصار

شارع تطوان

شرف الدين ماجدولين

رع

فشرف ش

} يـــدور جـــزء مـــن وقائـــع روايـــة ”بين 
للكاتبة األســـبانية مرايا  خياطات الزمن“ 
دوينياس، فـــي مدينة تطوان وضواحيها، 
على عهد الحماية األســـبانية، وتستحضر 
في ســـردها شـــخصيات واقعيـــة وأخرى 
تخييلية عن زمن تطوان البائد حين كانت 
عاصمة للفنون واآلداب في مغرب النصف 

األول من القرن الماضي.
لهـــذا لقيت نجاحـــا كبيـــرا، وتحولت 
إلـــى مسلســـل تلفزيونـــي شـــهير، تابعه 
جمهـــور عريض فـــي أســـبانيا وتطوان، 
وعَكـــس تلك العاطفة المشـــوبة لألســـبان 
تجـــاه المدينـــة التـــي يســـميها المغاربة 
”الحمامـــة البيضـــاء“، شـــيء شـــبيه في 
اعتقادي بلوعات العـــرب وحنينهم (الذي 
ليس منه برء) لدروب ”غرناطة“ وأسوارها 

وحدائقها وشعبها المهزوم.
في الممر الرابط بين ”ســـاحة الدوق“ 
و“شـــارع الدســـتور“ بالمدينـــة العتيقـــة 
إلشـــبيلية، يوجـــد شـــارع بالـــغ الفخامة، 
بيـــن مبـــان من الطـــراز الباروكـــي، يعود 
بعضها إلى القرنين الســـادس والســـابع 
عشر، تتوســـطه مكتبة كبيرة تبيع أحدث 
اإلصـــدارات في حقـــول اآلداب والمعارف، 
حين دخلتها مســـاء يوم أربعاء المشمس، 
لم تكن مكتظة، لكن عددا من الزبائن كانوا 
منهمكين فـــي تقليب كتبهـــا، واختيار ما 
يحتاجـــون، كانـــوا في الغالب مـــن الذين 

عاصروا عهد تطوان األسبانية.
اقتنيـــت من المكتبة نســـخة من رواية 
”بيـــن خياطـــات الزمـــن“، وحيـــن رفعـــت 
عيني، بعـــد المغادرة، إلى مبنى غير بعيد 
من مـــكان المكتبة، لمحت اســـم الشـــارع 
البهـــي: ”تطـــوان“، وطبعا توجـــد مطاعم 
وحانات ومحـــالت مالبس وعطـــور، لكن 
يوجد باألســـاس بشـــر، يؤمنون بالحياة 
ويقدســـونها، لهذا يحتضن الشـــارع ليال 
عازفين وحواة وراقصـــي فالمينكو، ممن 
يشتغلون بشكل منفرد، فالقيثارة ال تحتمل 
التركيب أو التنويع، تعزف اللحن الرئيس 
دون تطلع إلى هارمونيا متعددة الطبقات 
واألبعاد، صداها هو الجســـد بارتداداته، 
حتى الصوت المطرب يسعى إلى محاكاة 
شـــطحاتها الممسوســـة، التـــي تناجـــي 
الداخل العميق آلالف العابرين القاصدين 
كل  الخيرالدا،…  وصومعـــة  الكاثيدرائيـــة 
مـــا في ”شـــارع تطوان“ مبهـــج للحواس، 
من العطور الهاربة، إلى الموســـيقى، إلى 
الشعر  وشـــالالت  والســـحنات،  األضواء، 

الذهبي المنهمر على األكتاف البيضاء.
لهذا ينتابك إحســـاس العج بأن حرارة 
إشـــبيلية ليســـت أبدا مســـألة طقس، هي 
خاصية وجدان، تحس وأنت تبطئ الخطى 
في شـــارع تطوان بين الظالل والوجوه أن 
األشـــعة الالهبة ال تصهر الجســـد، وإنما 

تنعشه وتستدرجه إلى دائرة السحر.
اســـتحضرت هذه الوقائـــع وأنا أعيد 
التأمل في تلـــك الصـــورة النقيضة بالغة 
البشـــاعة لموقـــع ”الخزانـــة األســـبانية“ 
بمدينة ”تطوان“،  و“ســـينما أســـبانيول“ 
حيث لن تستطيع أن تمّر ال راكبا وال راجال 
بســـالم، إن نهـــارا أو ليال، ليـــس ألنه ثمة 
تحلق احتفالي حول موســـيقي أو راقص، 
بـــل ألن األرصفـــة واإلســـفلت صادرهمـــا 

الباعة الجوالون.
* كاتب من المغرب

 [ قضية األدب هي األدب نفسه

حنان عقيل

} مصطفــــى لغتيري قــــاص وروائي مغربي 
بــــارز، لــــه العديد مــــن المؤلفات فــــي القصة 
والرواية والنقد، وهو رئيس الصالون األدبي 
المغربي ســــابقا وعضو اتحاد كتاب المغرب، 
كما يعّد من رواد الجيل الثالث من القصاصين 

المغاربة والعرب.
حصل على عدد مــــن الجوائز منها جائزة 
النعمان األدبية مــــن لبنان، جائزة الثقافة بال 
حدود من ســــوريا، جائزة دار الحرف للرواية 
مــــن المغــــرب، يتميز بإنتاجــــه األدبي الغزير 
الذي وصل إلى 12 رواية ومجموعة قصصية، 
من أبرزها ”ليلة أفريقية“، ”تراتيل أمازيغية“، 
”حب وبرتقــــال“، ”أحالم النوارس“، فضال عن 

عدد من الكتابات النقدية.
مؤخــــرا صدرت لــــه عــــن دار األدب رواية 
بعنوان ”األطلســــي التائه“، التي يطرق فيها 
باب التصوف من خــــالل أحد أعالمه، القطب 
الصوفي ”أبي يعزي الهسكوري“، والمعروف 
في المغرب بموالي بوعزة، ومن خاللها تناول 
الفتــــرة االنتقالية في تاريــــخ المغرب، والتي 
شهدت انتقال السلطة من يد دولة المرابطين 
إلى دولــــة الموحديــــن، عن روايتــــه الجديدة 
ومشاريعه المستقبلية وقضايا أخرى كان لنا 

معه هذا الحوار.

األطلسي التائه

يتحــــدث مصطفــــى لغتيــــري عــــن روايته 
الجديــــدة ”األطلســــي التائــــه“، التــــي تناول 
فيها شــــخصية القطب الصوفي الشهير ”أبي 
يعزى الهســــكوري“، قائال ”لقد سكنتني هذه 
الروايــــة، لمــــدة أكثر من أربع ســــنوات، وأنا 
أقلبهــــا في ذهنــــي من شــــتى الجوانب، فمنذ 
أن اطلعــــت علــــى كتاب حول مناقــــب األولياء 
الصالحين في المغرب استوقفتني بكثير من 
االهتمام شــــخصية ”أبي يعزى الهســــكوري“ 
أو ”أبــــي يعــــزى يلنــــور“ أي صاحــــب النور، 
فأثار فضولي هذا الرجل المتصوف، فأخذت 
أبحــــث عــــن تفاصيــــل حياتــــه، لكن لألســــف 
لم أجــــد ما يســــتحق االهتمام، عــــدا أنه كان 
أســــود، وكان أمازيغيا ونباتيــــا أو أنه تنقل 
في البالد ليتتلمذ علــــى الفقهاء والمتصوفة، 
حينــــذاك راودتني فكرة إعادة بناء حياته بما 
ينسجم مع هذه المعطيات القليلة، فعدت إلى 
العصر الذي عاش فيه وقرأت عنه ما يكفيني 
لخلق الفضاء الذي ســــيتحرك فيه أبو يعزى 
الهســــكوري، وهكذا ظللت لمــــدة طويلة أقلب 
حياته فــــي ذهني حتــــى نضجــــت فصببتها 

متتالية على الورق“.
وعــــن الحفــــاظ علــــى حبل التشــــويق في 
الروايــــة، يلفــــت لغتيــــري إلــــى أنه انشــــغل 
فــــي الرواية باإلنســــان وحكاياتــــه، ولم يكن 
التاريخ ســــوى ذريعــــة لصــــوغ الحكاية، لذا 

كان التشــــويق علــــى أشــــده مرتبطــــا 
بحكايــــة هذا اإلنســــان، الــــذي حارب 
النفس وأهواءها وأحب البشــــر من 
حولــــه، وســــعى فــــي دروب البحث 
عن الذات اإللهيــــة دون تعصب وال 
ادعاء، كاشفا عن ضعفه اإلنساني، 
الــــذي أبرزت فــــي الرواية أنه جزء 
أصيــــل منا وعلينا أن ال نخشــــاه، 
وأن التديــــن ال يتناقــــض أبدا مع 
حب الحياة بشــــكل ال يسيء إليها 

وإلينا.
ويضيــــف ”إنهــــا وإن كانــــت 
حكايــــة أبي يعزى الهســــكوري، 

فهــــي فــــي حقيقــــة األمــــر حكاية 
اإلنســــان فــــي كل زمــــان ومكان، لــــذا ال بّد أن 
يشــــعر القارئ بانجذاب إليهــــا وتعاطف مع 

شخصيتها“.
ويبّيــــن لغتيــــري بأن الكتابــــة عن العصر 
الــــذي انتقل فيه الحكم مــــن الدولة المرابطية 
إلى الدولــــة الموحدية في رواية ”األطلســــي 
فرضته الشــــخصية التي عاشــــت في  التائه“ 

تلك المرحلة االنتقالية.
وعن ميله الواضح لتنــــاول الموضوعات 
التاريخية فــــي أعماله األدبية يوضح لغتيري 
أنها مســــألة اختيار، فالكتابة الروائية تتألق 
حيــــن تكتب عــــن الهامشــــي والالمفكــــر فيه، 

مــــا يجعله يحــــاول التنقيب فــــي رواياته عن 
موضوعــــات غير مطروقة، لكنها تهم بشــــكل 
عميق اإلنسان المغربي والعربي واإلنسانية 
عامــــة، والجانــــب التاريخــــي جزء مــــن هذا 

التناول.
ويتابــــع: فــــي ”تراتيــــل أمازيغيــــة“ مثال 
كنــــت دائما أنظــــر بعين الغبطة إلــــى اعتزاز 
المصرييــــن بتاريخهــــم القديم قبل اإلســــالم 
وأقصــــد تحديــــدا التاريخ الفرعونــــي، وإلى 
العراقييــــن بالحضارة البابلية واآلشــــورية، 
فتملكنــــي الطموح إلى الكشــــف عن حضارة 
المغــــرب الضاربــــة بجذورهــــا فــــي أعمــــاق 
التاريخ، ووجدت في مملكة أمازيغية ازدهرت 
بالمغــــرب قبل دخــــول العرب واإلســــالم إلى 
البلــــد ضالتي، وقــــد صورتها وهــــي تحارب 
الدخيــــل األجنبــــي، المتمثــــل فــــي االحتالل 
الرومانــــي، الذي بســــط نفوذه علــــى الثغور 
المغربيــــة الشــــاطئية بالخصــــوص في ذلك 
الحين، ومما زاد الرواية ألقا في أعين القراء 
أن هذه الحرب التحريرية تمت بتحالف أمير 
أمازيغــــي مــــع أمير أفريقي، مما يؤشــــر على 
البعــــد األفريقــــي للهوية المغربيــــة وتعايش 

أبعاد عدة في ثقافتنا دون تنافر أو صراع.
ويعتبــــر لغتيري أن قضيــــة األدب األولى 
هي األدب نفســــه، بمعنى أن مــــا يتعين على 
األديب أن ينشغل به هو تقديم نص مقنع من 
الناحية الفنيــــة أي من حيث تقنيات الكتابة، 
واألدب بطبيعــــة الحــــال حمــــال مضاميــــن، 
مســــتطردا ”نظرا لقناعاتي الفكرية والثقافية 
أحــــرص على أن تعبــــر كتاباتي عن بعض ما 
أومن به مــــن قضايا، لكنني أحــــاول التعبير 
عن ذلك بشــــكل غير مباشــــر أي عبر التلميح 

ال التصريح“.

قصور الذاتية

وعن حرصــــه الدائب على سالســــة اللغة 
فــــي أعمالــــه األدبيــــة، يقــــول لغتيــــري ”لقد 
وعيــــت منــــذ البدايــــة أن األجنــــاس األدبيــــة 
تتميــــز بفــــروق دقيقة في ما بينهــــا، وأن لغة 
كل جنــــس أدبي لها ما يميزهــــا، وقد اتخذت 
موقفا من تداخــــل األجناس، واعتبرته إفقارا 
لألدب، فالشــــعر -في رأيي المتواضع- شعر 
والقصة قصة والرواية رواية، لذا حين أكتب 
الرواية أحرص على توظيف لغة تحافظ على 
ســــرديتها وموضوعيتهــــا وحيادها، دون أن 
تفرط في سالســــتها وجماليتها ورشــــاقتها 
طبعــــا، ولعل هذا مــــا يجعلها تجد إقباال لدى 

القارئ“.
وعن األفق الذاتي في أعماله األدبية يشير 
لغتيــــري إلى أنه من الكتــــاب الذين يعتبرون 
الذاتية عيبا فــــي الكتابة، فانطالقا من توجه 
معين يؤمن بــــأن الكتابة خفق، أي أن الكاتب 
الحقيقــــي هو الــــذي ينأى بنفســــه عن البوح 
والتداعيــــات، ويجتهــــد بالمقابــــل فــــي خلق 
عالم مستقل بشــــخوصه وفضاءاته وأحداثه 
الممكن  فمــــن  المتخيلــــة، 
”أناه“  يــــوزع  أن  للكاتــــب 
على شــــخصياته، لكن دون 

أن يتفطن القارئ إلى ذلك.
ويتابع: الــــذات لن تعدم 
طريقة للتسرب إلى ما نكتبه، 
لكن علينا الحرص الدائم على 
إبعــــاد شــــبحها عــــن إبداعنا، 
فآخــــر مــــا يتمناه القــــارئ هو 
أن تســــتعرض عليه نفسك دون 
لزوم لذلك، فالكاتب حين يغترف 
من ذاته، ســــيكرر نفسه في كتبه، 
وســــيأتي عليــــه حين مــــن الدهر 
ســــينضب معينــــه، كما أنه يؤشــــر 
بكتابته عن الذات بأن خياله قاصر، ورأسمال 

الكاتب هو خياله.
وانتقــــاال للحديــــث عن اهتمامــــه بقضايا 
المــــرأة خاصة فــــي عمليــــه ”امرأة تخشــــى 
الحــــب“، و“حب وبرتقال“ يوضح لغتيري أنه 
يؤمن بــــأن المرأة كائن مســــتقل، كائن مفكر، 
وقــــادر على القيادة، وقــــد يكون العالم أفضل 
إذا مــــا آلت أموره إلى نســــائه، مضيفا: ربما 
أكــــون قد تأثــــرت في حكمي علــــى المرأة من 
معايشــــتي وحبي والدتي التــــي كانت عاملة، 
وحرصــــت علــــى تعليمــــي وتربيتي بشــــكل 
أرضاني كثيرا، وقد أشــــرت إلــــى كل ذلك في 
الســــيرة الروائية ”حب وبرتقال ”التي كتبت 

فيها عن أمي.
وردا علــــى مــــن يرى أن المــــرأة أقدر على 
الكتابــــة فــــي قضاياهــــا مــــن الرجــــل يقــــول 
لغتيــــري ”بالطبع تتميز المــــرأة الكاتبة، ولو 
نظريا، بالقــــدرة على الكتابــــة على مواضيع 
ال يستطيع الرجل مالمســــتها بنفس العمق، 

نظرا لتجربتهــــا الحياتية المميزة، لكن تبقى 
الكتابــــة في نهايــــة المطاف تفعيــــال للخيال 
المنتــــج، وقد يكتب الرجل عن المرأة بشــــكل 
مدهــــش، وغير متوقع، وهــــذا ما يقوله بعض 

القراء عن روايتي ”امرأة تخشى الحب“.

السينما واألدب

رغــــم العالقــــة القويــــة التــــي تربــــط بين 
الســــينما واألدب في كثير من البلدان العربية 
إال أن الحــــال يختلف في المغــــرب، وعن هذا 
يقول لغتيري ”لألســــف ابتلينــــا في المغرب 
بسنيمائيين تنقصهم على العموم االحترافية 
والضمير المهني، فالمخرج لألســــف يســــعى 
إلى القيام بكل شــــيء حتــــى ال يفرط في فلس 
من أموال الدعم، فيكتب السيناريو والحوار، 
بل ويســــعى إلــــى أن يكون ممثال فــــي فيلمه 
كذلــــك، كما أن الجشــــع يحكم عالقتــــه بباقي 
المتدخليــــن، ولــــك العبــــرة في ما حــــدث لي 
شــــخصيا، فقد كتبت رواية ”أســــالك شائكة“ 
تناولــــت فيهــــا مشــــكل الحــــدود المغلقة بين 
المغــــرب والجزائر مــــن الناحية اإلنســــانية، 
ونشــــرتها في المغــــرب وســــوريا، وبعد ذلك 
عمــــد مخــــرج إلــــى تحويلها إلى فيلم ســــماه 
”الوشاح األحمر“ بعد توقيع عقد معي، أتوفر 
على نســــخة منــــه، إال أن هذا المخــــرج تنكر 
لمجهــــودي في كتابة الرواية، فقدمت شــــكاية 
في الموضــــوع للمركز الســــينمائي المغربي 
وراسلت وزير االتصال المشرف على القطاع، 
خاصــــة وأن الفيلــــم اســــتفاد من دعــــم مادي 
ســــخي، لكنني لم أتلق أي رّد إلى حّد اآلن، بل 
تلقيت تهديدا عبر الهاتــــف من المخرج.. إنه 

فعال وضع مخجل للغاية“.
وعــــن المشــــاريع المســــتقبلية لتحويــــل 
أحــــد أعماله إلــــى عمل درامي أو ســــينمائي، 
يشــــير لغتيري إلــــى أنه باقتــــراح من صديق 
سيناريســــت تم تحويل رواية جديدة اسمها 
”زنبقة المحيط“ ســــتصدر قريبــــا وهي رواية 
بوليسية إلى دراما تلفزيونية، متمنيا أن يكون 
مصيرها أفضل من مصير ”أســــالك شائكة“، 
وقد قدمت إحدى شــــركات اإلنتاج المشــــروع 
لتلفزيون مغربــــي، وهو بانتظار نتيجة لجنة 

الموافقة على األعمال التلفزيونية.

اإلبداع املغربي

وعــــن مدى قــــدرة الروايــــة المغربية على 
تجــــاوز حدود المغرب يلفــــت لغتيري إلى أن 
المطلع على الجوائز األدبية الخاصة بالرواية 
مثال، ســــيالحظ حتمــــا أن الروايــــة المغربية 
تحقق نجاحا مّطردا، رغم أن جميع النصوص 
المغربية ال ترشــــح للجوائز العربية، خاصة 

تلك التي تطبع في المغرب. ويضيف ”اإلبداع 
المغربي قادم بقوة، وأتوقع أن يشكل مدرسة 
خاصة فــــي اإلبداعية العربيــــة، ألن المجهود 
الكبيــــر الذي بذله المغاربــــة في كتابة القصة 
القصيرة على الخصوص بدأ اآلن يعطي أكله 

على مستوى اإلبداع الروائي“.
ويشــــدد لغتيري على أنه ال يعتقد بوجود 
أزمة إبداع في العالــــم العربي قائال ”في هذا 
المجــــال أجزم بــــأن هناك كثيرا مــــن األحكام 
المسبقة التي تحتاج إلى كثير من التمحيص، 
فاإلبداع متوفر بكثرة مربكة عكس ما هو رائج 
لدى الناس من انطباع، حتى أن دور النشر ال 
تستطيع االستجابة لكل ما ينتجه المبدعون، 
ففــــي المغرب مثال أكبر عدد من الكتب يطبعه 

الكتاب على نفقاتهم الخاصة.
أما بخصــــوص القارئ فهــــو متوفر، فقط 
يتعين أن نوصل إليه الكتاب، فلألسف توزيع 
الكتب وثمنها غير مشجعين، وأظن أنه يجب 
إعــــادة النظــــر فيهما، فــــإذا أردنا أمــــة قارئة 
نفاخــــر بها باقي األمم، فــــال بديل عن الدخول 
في مشاريع ثقافية كبرى تطبع الكتب ماليين 
النسخ وتوزعها بأثمان رمزية، حتى تكون في 
متناول الجميع، فأمة ال تقرأ ال مســــتقبل لها، 
ومحاربــــة الفكر المتطرف ال تتّم إال بإشــــاعة 
الفكر المتنور، الذي تعّد الروايات مصدرا من 

مصادره“.
وعن الحركة الثقافية في المغرب في الفترة 
الراهنة يؤكد لغتيــــري أن هناك حركة ثقافية 
ملفتة، وأن هناك جيال شابا يأخذ األمور على 
محمل الجد، يراكم ويكتب، ويناقش ويؤسس 
جمعيات ثقافية، كمــــا أن هناك كذلك مجهودا 
دشنته وزارة الثقافة بخصوص النشر يتمنى 
أن يتــــم تطويره باّطراد، وأن يســــتعيد اتحاد 
كتاب المغــــرب حيويته وبريقه الذي فقده في 
الفترة األخيــــرة، لكي يصبح بحق بيتا رمزيا 

لكل الكتاب المغاربة.

الحركة النقدية

وفــــي مــــا يتعلــــق بالحركــــة النقديــــة في 
المغرب يقول لغتيري ”الحركة النقدية تعاني 
لألســــف من نوع من الخمول، الذي طالها بعد 
فترة ازدهار ملحوظة، فتقريبا نفس األســــماء 
ظلت مهيمنة، مع ظهور نسبي لبعض األقالم 
الجديــــدة، التي تحاول شــــق طريقها في درب 
صعــــب وشــــاق، أظــــن أن الحاجــــة أضحــــت 
ملحــــة لظهور هيئات نقديــــة، حتى تبتعد عن 
الفردانية واالرتجال، فالمجهودات الشخصية 
لم تعد قادرة على إعطاء أكلها، فال مناص من 
عمل مؤسســــاتي، يعيد للنقــــد بريقه، الذي ما 

فتئ يفقده تدريجيا.
وعن مشــــاريعه المســــتقبلية يقول ”لدّي 
كتابــــان ســــيصدران قريبا، وهمــــا عبارة عن 
روايتيــــن، وكنــــت أخطــــط لكتابــــة رواية عن 
شــــخصية مغربيــــة أثرت في تاريــــخ المغرب 
الحديــــث خاصــــة خــــالل فتــــرة االســــتعمار 
الفرنســــي للبلد، وقد ساهمت بشكل فعال في 
حصــــول البلد على اســــتقاللها، لكــــن ظروفا 
صعبة مــــررت بها خالل هذا الصيف جعلتني 

أؤجل المشروع إلى وقت الحق“.

مصطفى لغتيري: اإلبداع المغربي قادم بقوة
في مرحلة من تاريخ األدب املغربي عرف املغرب بنقاده، وراجت أســــــماؤهم في املشــــــهد 
ــــــي العربي، حتى أن بعضهم لقب املغرب ببلد النقاد، ملا قدمه من أســــــماء المعة على  األدب
املســــــتوى العربي، لكن األمور تتغير اآلن فقد أصبح اإلبداع املغربي يحاول جاهدا كسب 
موطئ قدم في الســــــاحة األدبية العربية، واملتابع ملا ُيكتب اليوم في املغرب يالمس مالمح 
جتــــــارب كتابية متنوعــــــة في مختلف أجناس الكتابة، رغــــــم أن الرواية هي األكثر حظا من 
باقــــــي األجناس األدبية في هذا الصدد. ”العرب“ كان لها هذا احلوار مع الكاتب والروائي 

املغربي مصطفى لغتيري حول جتربته وواقع الثقافة في املغرب.

أعتبر أن تداخل األجناس إفقار لألدب فالشعر شعر والقصة قصة والرواية رواية

الحركة النقدية املغربية تعاني 
من نوع من الخمول، الذي طالها 
ملحوظة،  ازدهـــــار  فــتــرة  بــعــد 

فنفس األسماء ظلت مهيمنة

 ◄

البوح  عن  بنفسه  ينأى  الكاتب 
باملقابل  ويجتهد  والتداعيات، 
في خلق عالم مستقل بشخوصه 

وفضاءاته وأحداثه املتخيلة

 ◄
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التحقـــت النجمة البوليوودية ريشـــا تشـــادا أثنـــاء زيارتها منوعات
األخيـــرة للوس أنجليس بـــدورة مكثفة مدتهـــا 3 أيام في 

أكاديمية للرقص، وهي المعروفة بولعها بالرقص.

تجهز ســـمية الخشاب لطرح ألبومها الخليجي األول في عيد 
األضحـــى المقبل، كما اختارت تصويـــر {أغنية مش برضاك 

غصبن عنك} على طريقة الفيديو كليب.

يستمر حاليا بمصر عرض مسرحية {باب الفتوح} للمخرج فهمي 
{مســـرح الســـالم} في  الخولي وإنتاج فرقة {مســـرح الحديث}، بـ

القاهرة، وذلك بعد انتهاء أعمال تجديده.

األربعاء 2015/09/02 - السنة 38 العدد 10026

أمير العمري

} تفتتح مســـاء اليوم الـــدورة الـ72 من 
مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي 
بمشاركة عشـــرات األفالم داخل وخارج 
المســـابقة في برامج وأقسام المهرجان 

الذي يعّد األعرق في العالم.
فعاليـــات  ســـتقام  أخـــرى  ومـــرة 
المهرجـــان فـــي جزيـــرة الليـــدو وعلى 
شـــاطئها الهـــادئ الذي عـــرف كمصيف 
لألرســـتقراطية اإليطالية فـــي الماضي، 
وخلـــده فيســـكونتي في فيلمه الشـــهير 

”الموت في فينسيا“ (1971).
ومـــع ذلـــك شـــهدت الليـــدو خـــالل 
السنوات األخيرة الكثير من المتغيرات 
الســـريعة القاسية التي يمكن لمن يتابع 
المهرجـــان من ســـنوات بعيدة أن يلحظ 

تأثيرها.
كان فنـــدق ”ديبـــان“ (أي الحمامات) 
المواجه للبحر مباشرة ويتمتع بشاطئ 
خاص، قد أغلق قبل خمس سنوات وبيع 
لشـــركة عقارية قامت بتقسيمه وتحويل 
مبناه الباروكي العريق الذي ينتمي إلى 
عمارة القرن التاسع عشر، إلى مجموعة 

من الشقق السكنية الحديثة لألثرياء.
ولو عـــاد فيســـكونتي إلـــى الحياة 
لتحســـر علـــى مصير ذلك الفنـــدق الذي 
شـــهد الكثير من األمجاد فـــي الماضي، 
وكان قـــد صـــور فيـــه جانبا كبيـــرا من 
مشـــاهد ”الموت في فينيسيا“، كما حل 
به كبار نجوم السينما العالمية ضيوفا، 
مثل كالرك غيبل وأنطوني كوين وصوفيا 

لورين وبيرت النكستر وغيرهم.
وكان لـــي لقـــاء طويل مـــع المخرج 
المصـــري الراحل صالح أبو ســـيف في 
رواق ذلـــك الفنـــدق العريق عـــام 1986، 
عندمـــا جاء إلى المهرجـــان الذي خصه 
باحتفالية خاصة في تلك السنة، وعرض 
بعضـــا من أفالمـــه القديمة إلـــى جانب 
فيلمه األحدث وقتها، أي فيلم ”البداية“.

ومع إغالق الفندق انتهى عصر كامل 
مـــن تاريخ المهرجان الـــذي مازال مقره 
والذي  الرئيســـي هو ”قصر المهرجان“ 
أقيـــم عـــام 1937، ويضم قاعـــة العرض 
الســـينمائي المعروفة بـ“صالة غراندا“ 
(أو القاعـــة الكبـــرى) التي ســـيقام فيها 

حفل االفتتاح الليلة.
ماركو  للمهرجـــان،  الســـابق  المدير 
موللر، كان قد أعلن قبل سبع سنوات عن 
إقامة منشآت جديدة للمهرجان بما فيها 
قصـــر جديد أكثـــر رحابة، يتـــم تجهيزه 
بأحدث ما جادت به التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة، وقد خصـــص المهرجان قطعة 
أرض تبلغ مســـاحتها عشـــرة آالف متر 
مربـــع بالقرب من القصـــر القديم، إلقامة 
تلك المنشآت الجديدة التي كانت ستكفل 
نقل المهرجان نقلة كبرى إلى المستقبل.

وفي المقابل بدأت الشركة التي تتولى 
التنفيـــذ بحفر األرض، ثم توقفت بعد أن 
عثر المهندسون على كمية متناثرة تحت 
األرض مـــن معدن األسبســـتوس الضار 
بالصحـــة، وظلت تلـــك الحفـــرة الهائلة 
قائمـــة حتى يومنا هذا، بعـــد أن غطيت 
بعـــض أجزائها البـــارزة تحت األرضية 

بلفائف من البالستيك.
أصبح موقع المهرجـــان بالتالي من 
أغرب مواقـــع المهرجانات فـــي العالم، 
فعلى اليميـــن في مواجهـــة البحر، يقع 
القصـــر القديم ويمتـــد أمامه البســـاط 
األحمر الذي يسير عليه مشاهير النجوم 
من آل باتشـــينو وكيت بالنشـــيت وكيرا 
نايتلـــي وهيليـــن ميريـــن وبـــراد بيـــت 
وغيرهم، وتمتد ســـهرات الجمهور حتى 
مطلـــع الصبـــاح، وتصدح الموســـيقى 
العمالقة  التلفزيـــون  شاشـــات  وتواكب 
فعاليـــات المهرجـــان بعـــرض لقطـــات 

ومشاهد منه للجمهور المحتفل.
وعلى الناحية األخرى، تمتد الحفرة 
التـــي يمكننـــا أن نطلـــق عليهـــا ”حفرة 
المهرجان“ تيمنا بما سبق أن أطلق عليه 
صنع الله إبراهيم في روايته الشـــهيرة 
”اللجنة“ (حـــذاء اللجنة)، وداخل الحفرة 
تلمـــع تلـــك األجســـام الممـــددة الملتفة 
فـــي البالســـتيك األبيض، كمـــا لو كانت 

توابيت من عصور األقدمين.
هذا المشهد قائم منذ سنوات، فمتى 
يمكـــن أن يحســـم اإليطاليـــون أمرهـــم 
ويردمون تلك الحفـــرة الكئيبة المحاطة 
بسياج ســـميك من الخشـــب، ولماذا لم 

يفعلوا ذلك حتى اآلن؟
ســـؤال ال يبدو أن أحدا يملك اإلجابة 
عنـــه، فنحـــن فـــي إيطاليـــا، والواضح 
تفرقت بيـــن قبائل  أن ”دمـــاء الحفـــرة“ 
النقابات والبلدية واألحزاب والحكومة.. 
ولكـــن أهـــم من هـــذا كلـــه أن الســـينما 

مستمرة.. والحفرة أيضا.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

حفرة المهرجان

فيصل عبداحلسن

} الصالونـــات المغربية في العادة أمكنة تقع 
ضمن الســـكن العائلي لفنـــان أو مفكر يجتمع 
فيه أصدقاؤه من الفنانين واألدباء والمفكرين، 
للحوار وللمتعة وتبادل المعارف والسجاالت 
األدبية والفنية واالستضافة. ولتمضية الوقت 
مع الفنون وأصحاب المواهب، ومن النشاطات 
الصالونية، ما قدمه صالون زهرة زيراوي، في 

أمسيته الفنية الواحدة والثمانين مؤخرا.
وكانـــت األمســـية مخصصـــة الســـتذكار 
العـــراق وأهلـــه، لضيوفـــه من بعض اُألســـر 
العراقيـــة المقيمـــة بالدار البيضـــاء والرباط 

والتي استضافها الصالون.
وأقـــام لهـــا أمســـية موســـيقية وغنائية، 
اســـتمع فيهـــا الحاضـــرون ألرقـــى األغنيات 
المشـــرقية، التراثية، والحديثة. وفي األمسية 
الصيفيـــة للصالون حضر العديد من الفنانين 
التشكيليين المغاربة والعرب، كالفنانة ربيعة 
الشـــاهد والفنان بنيونس عميروش والنحات 
األميركي الجنسية سليمان بنغال، إضافة إلى 
عازفة القانون المعروفة سعاد شوقي، وعازف 

العود محمد شوقي.

الغزالي واملالية

”يقولون ليلى بالعـــراِق مريضة/ َفما لك ال 
تضنى وأنت صديق/ سقى الله مرضى بالعراق 

فإنني/ على كل مرضى العراق شفيق“. 
هكـــذا ردد الحاضـــرون كلمـــات قيس بن 
الملوح، الملقـــب بمجنون ليلى، في حب ليلى 
والعراق، وبدت الكلمات، وكأنما تقول أشـــياء 
عمـــا يحـــدث اليـــوم في العـــراق مـــن معاناة 
العراقييـــن فـــي محاربة اإلرهـــاب ومصاعب 
حياتهم في ظل الفســـاد اإلداري، وما يواجهه 
العراقيـــون مـــن تحديـــات لمحـــو وجودهـــم 

اإلنســـاني والحضاري، وما حكي عن آالم من 
بعدت الشـــقة بينهـــم وبين وطنهـــم العراق، 
وصار لقاؤهـــم بالوطن واألحبـــة عبر كلمات 

الشعر، وأنغام العود الرقيقة.
ومن شـــدو أوتـــار آلـــة القانون، اســـتمع 
الحاضرون إلى ســـعاد شـــوقي وما بثته على 
مسامعهم من نغمات حزينة، فصارت الحروف 
وأنغام الموســـيقى كنبال السهام تغور بعيدا 
فـــي كل مؤلم مـــن البدن، خصوصـــا لدى من 

فارقوا أوطانهم وأهاليهم.
بعثـــت األلحـــان الشـــجية التـــي عزفتها 
الفنانة ســـعاد شوقي على آلة القانون الحنين 
للعراق في صدور الحاضرين، وأشجاهم عزف 
وصوت الفنان محمد شـــوقي على آلة العود، 

وهو يغني أغنيات ناظم الغزالي القديمة.
وساهم زميله المطرب عزيز الشاهد مرّددا 
بصوته العذب أغنيات عراقية تراثية لســـليمة 

مراد، وصديقة المالية وغيرهما.
 كان لوقع األنغام كاالرتجاالت الموسيقية، 
والســـماعيات واللونغـــات مـــن آلـــة القانون 
في نفـــوس الحاضرين وقع الســـحر، والفرقة 
الشـــوقية الثنائية أحيت هـــذه الحفلة بغياب 

رائدها أستاذ الموسيقى الكالسيكية العربية 
أحمد ســـليمان شـــوقي، الذي وافاه األجل في 
عـــام 2013 واشـــتهر بالعديـــد مـــن األغنيات، 

واأللحان في اإلذاعة المغربية.
من تلك األغنيات ”ال تســـلني يا ابن أمي“، 
ومـــن األغنيات الدينية ”عدت يـــا رب“، و“ولد 
الحبــيـــب وخـــده متـــوردا“، و“أعطـــاك ربك 

كوثرا“.

أمسية مؤثرة

أخـــذ ولده محمد شـــوقي مكانه في إحياء 
الحفالت الثقافيـــة والفنية، بمشـــاركة زوجة 
الفقيد ســـعاد شوقي التي تعزف على القانون 
بمهـــارة، فهـــي أســـتاذة آللـــة القانـــون، وقد 
درســـت الترقيم الموســـيقي على يد أســـاتذة 
من فرنســـا، وتعلمت العزف على آلة القانون، 
علـــى يد األســـتاذين المرحوم المكـــي فريفرة 
والفنان المعروف بوبكر الطالبي، وتعتبر أول 

موسيقية مغربية في المغرب.
وردد المطـــرب محمـــد شـــوقي كوكتيـــال 
جميـــال من الغنـــاء القديـــم والحديث في هذه 

األمســـية الصالونيـــة من التراث الموســـيقي 
العربـــي الكالســـيكي. قـــدم الثنائي شـــوقي 
معزوفات من الموسيقى العربية التراثية، وقد 
أطـــرب الحضور التخت العربـــي، ومعزوفات 
كبـــار الفنانين العـــرب كمحمـــد عبدالوهاب، 
بليغ حمدي، رياض السنباطي، فريد األطرش، 

زكريا أحمد والقصبجي.
وكانت األمسية الموسيقية التراثية مؤثرة 
في نفوس الحاضرين، وضيوف الصالون من 
العائـــالت العراقية، التي حضـــرت من مدينة 

الرباط، وأطراف مدينة الدار البيضاء.
وقد أضافت نســـمات الرياح الباردة التي 
كانـــت تهب على مجلس الصالـــون، الذي يقع 
فـــي الطابـــق الخامس مـــن حي الـــورود في 
بوسيجور، من جهة المحيط األطلسي، ما ذكر 
بعذوبة األمســـية الصيفيـــة بالرغم من حرارة 

الطقس في صباح وظهيرة اليوم نفسه.
وتبقـــى للصالونات الفنيـــة والثقافية في 
المغـــرب رســـالة إنســـانية في نشـــر األخوة 
والمحبـــة والمتعـــة، وتقاســـم الهمـــوم بين 
النـــاس، وصهر الثقافـــات والمعارف وجعلها 

في متناول الجميع.

[ صالون زهرة زيراوي يستضيف عائالت عراقية في أمسية موسيقية وغنائية
صالونات المغرب الثقافية تقام في البيوت الستذكار الفن وأهله

التـــي عزفتها  الشـــجية  األلحـــان 
الفنانة ســـعاد شـــوقي علـــى آلة 
القانـــون بعثت الحنني للعراق في 

صدور الحاضرين
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ــــــة في املغرب  ــــــات الفنية والثقافي الصالون
ــــــرة، وهــــــي امتداد تاريخي وســــــلوكي  كثي
لتراث قدمي بدأ في األندلس، ومنها انتقل 
إلى املغرب ثم انتشر في بقية دول العالم. 
ــــــات املغربية، صالون  ومن هــــــذه الصالون
الفنون التشــــــكيلية بفاس، صالون الشتاء 
مبراكش، صالون تطوان للنساء املبدعات، 
صالون أغادير للفــــــن املعاصر، وصالون 

زهرة زيراوي بالدار البيضاء وغيرها.

لوحة راقصة تنتقد سياسيا حاول أن يكون شاعرا ففشل

ار المأمون عمّ

} مصادفة تحّولت ســـاحة تروكاديرو المطلة 
على برج إيفيل في العاصمة الفرنسّية باريس 
إلـــى لحظـــة احتجاج ضـــد القمـــع واألنظمة 
لناشـــطين  وقفـــة  شـــهدت  إذ  االســـتبدادّية، 
مصريين يحتجـــون على ما وصفـــوه بـ“قمع 
االحتجاجـــات“، وإلـــى األمـــام قليـــال اجتمع 
عـــدد من الناشـــطين اإليرانييـــن المعارضين 
لنظام الماللي، واإلعدامات وانتهاكات حقوق 
اإلنسان في إيران إلى جانب احتجاجهم على 
دعم إيران لنظام األســـد في سوريا، كما دعوا 

إلى توقيع عريضة ضد هذه االنتهاكات.
فجـــأة، اســـتلقى راقصان ســـوريان على 
األرض، علت الموسيقى، واجتمع الحاضرون 
مـــن مختلف الجنســـيات حول لوحـــة راقصة 
بعنـــوان ”مجرد حقيقة“ تعيد محاكاة ما اتهم 
بها النظام في دمشـــق باســـتخدام االســـلحة 

الكيمائية في منطقة الغوطة.
أعين الناس تتســـع، وجوههـــم خالية من 
المالمح، إذ يحُضر الموُت ضمن أداء جســـدي 
مستمد من تقنيات الرقص الياباني ”البوتو“ 
بمحـــاكاة أولئك الذين رحلـــوا بصمت؛ دموع 
تســـيل، مـــاّرة مشـــدوهون، أيمكـــن ألداء فني 
أن ينقل كل القســـوة والمأســـاة التي حملتها 
اللحظـــة الحقيقيـــة؟ كيف كانت إذن أجســـاد 
أولئـــك الذين ماتوا حينها بصمت؟ كيف كانت 

آخر لحظاتهم؟
التجمع الذي شهدته الساحة حّول ملتقى 
السياح إلى لحظة صمت، صفعة في وجوههم؛ 
هنـــاك من ماتوا كهؤالء، لـــن ينهضوا أبدا عن 
األرض وينحنـــوا للجمهور، بـــل رحلوا حقا، 

دقائـــق كتلك كافيـــة اللتقاط صـــورة تذكارية، 
لقد ســـقطوا جميعا، موت حّل عليهم كقصيدة 

سيئة لشاعر سّيئ مخبول اسمه الطاغية.
إعادة إنتاج المأساة هو درس للذاكرة، قد 
ننســـى أســـماء من ماتوا، لكن وجوههم تبقى 
حاضـــرة، تحـــّدق فينا بـــكل عواصـــم العالم، 
أجســـاد فوق أجساد مبتسمة أحيانا، تمارس 
حياتها اليومية ثم فجأة، وجوه أطفال رحلوا 
بهواء الطاغية الســـام تحدق فينا أن ال تنسوا 

قاتلنا.
ما حصـــل في باريس بســـيط، العالم رأى 
الصور المنتشـــرة عن المجزرة عبر وســـائل 
اإلعـــالم، لكن أن تحضر قريبـــا ممن يموت أو 
حتـــى يحاكي الموت يدفع للتســـاؤل عن مدى 
حرّية الطاغية، ماذا لو قرر أن يقتل شعبا بغاز 

سام؟ 
قـــد يكـــون الســـؤال مجازيا لنـــا، لكن له، 
ال، هـــذا ما قام به، الطاغيـــة ال يحلم، بل ينّفذ 
تخيالته، ماذا لو أن هذه الصور التي يلتقطها 
السياح ألنفسهم يوميا، كانت ترسيخا لآلخر، 

لحظة كانوا أحياء؟
في ســـاحة تروكاديرو، وبمحض الصدفة، 
حضر الطغاة بابتـــذال أحالمهم، عمائم تقتل 
باســـم الدين، طاغية يغتال شعبا بهواء سام، 
فشل الطاغية بالشعر َيحضر، لن ينسى الذين 
نجوا ما حدث، سيخبرون بعضهم، ويتناقلون 
الموت وأحالم الطاغية المريضة، لن ينســـى 
أحد أن طاغية حاول أن يكون شـــاعرا ففشـــل، 

فقرر أن يقتل الجميع كي ال ينتقده أحد.
صرخـــت الراقصة في ســـاحة تروكاديرو: 
”حرّيـــة“، بعدهـــا قـــرر الطاغية أن ال يشـــاركه 
أحد امتيـــازه هذا، فأبـــاد الحالمين، الطاغية 

ينفذ أحالمه فال تبقى أحالم، أما نحن فنموت، 
الطاغية تورط بالقتل ولم يستطع التوقف، هو 
الوحيد الحّر حتى أنه تجاوز حدود أحالمنا.

أحقـــا يمكـــن لـــه أن يأخذ صورا لنفســـه 
وصـــور الضحايـــا منتشـــرة فـــي كل مـــكان، 
الســـؤال: كيف يأخذ الطاغية صورة تذكارية 
ووجوه مـــن قتلهم تحّدق فيه؟. مدة العرض ال 
تتجاوز العشر دقائق، تحكي قصة متظاهرين 

تعرضوا إلطالق الرصـــاص، وموت بعضهم، 
ثم متابعة البعض اآلخـــر لحيواتهم اليومية، 
وفجـــأة مـــوت دون لون أو صوت يكتســـحهم 
لنرى أجساد الراقصين تتلوى وتنتفض على 
وقع دموع بعض الحاضرين، لينتهي العرض 
بموتهـــم اختناقـــا، أمام دهشـــة المشـــاهدين 
والدموع ال تنفك عن التدفق، ثم يعلو الصراخ 

مناديا باسم سوريا الحّرة.

الطاغية هو الوحيد الذي ميتلك حريته كاملة، هو فوق أي منظومة سياســــــية أو أخالقية، 
مفهومــــــه عــــــن املوت مختلف عن مفهومنا نحن أو الذين يقفــــــون في وجهه، يرتكب مجزرة 
وكأنه يشــــــرب قهوته، حرّية الطاغية تتركنا عاجزين أمام أفعـاله، هو الوحيد الذي يعيش 
أقصى جنونه دون أّي قيود، الطاغية شاعر فاشل، ألنه ال يحلم، بل يفعل كل ما يتمناه.

الصالونات يتم فيها تبادل الخبرات واالستمتاع بالفنون

 {مجرد حقيقة} تعيد ذكرى مجزرة الغوطة في باريس



} فوبرتــال (أملانيا) - وقع االختيار على مدينة 
فوبرتال إحدى مـــدن معاقل الصناعة القدمية 
في أملانيا لتشـــهد اختبارات السيارات ذاتية 
القيادة (بدون سائق) على الطرق العامة وبني 

املشاة.
يذكـــر أنه يوجد بون شاســـع بـــني مدينة 
فوبرتـــال وكل من واليتـــي كاليفورنيا ونيفاد 
األميركيتـــني حيـــث جتـــري شـــركة خدمـــات 
اإلنترنـــت األميركية العمالقـــة غوغل جتارب 

سياراتها ذاتية القيادة.
في الوقت نفســـه فإن مدينـــة فوبرتال هي 
مسقط رأس الفيلسوف األملاني فريدريك إنغلز 
أحد مؤسسي الفلســـفة املاركسية وفريدريش 
باير مؤســـس شـــركة باير األملانيـــة العمالقة 

لألدويـــة وكانـــت في وقـــت من األوقـــات أحد 
معاقل الصناعة األملانية.

الســـيارات  بتســـيير  الســـماح  وســـيتم 
ذاتيـــة القيادة فـــي مضمار اختبـــار طوله 17 
كيلومتـــرا في مدينة فوبرتـــال وهو األول من 
نوعه في أملانيا. وهـــذا الطريق املوجود على 
امتداد الطريق الســـريع رقم 418 يوفر العديد 
مـــن املواقف التي ميكن أن يواجهها الســـائق 
حيث يشمل أجزاء ســـريعة وإشارات ضوئية 

ومناطق لعبور املشاة.
ولـــن يتـــم حتذيـــر مســـتخدمي الطريـــق 
اآلخريـــن من وجود ســـيارات ذاتيـــة القيادة 
على الطريق. في الوقت نفســـه سيكون هناك 
مهندس على منت السيارة ذاتية القيادة حيث 
يســـتطيع التدخل لوقـــف كل األنظمـــة اآللية 
لتصبح الســـيارة حتت السيطرة البشرية مرة 

أخرى.
وقـــد مت اختيـــار مدينـــة فوبرتـــال لهـــذا 
املشـــروع نظرا لوجود مصنع لشركة مكونات 
السيارات األميركية ديلفي ويعمل فيه حوالي 
700 عامل، حيث طلبت الشركة األميركية إقامة 

مضمار الختبار الســـيارات في فنائها اخللفي 
ووافقت سلطات املدينة األملانية على الطلب.

الطريـــق  مـــن  قطاعـــات  عـــدة  أن  يذكـــر 
الســـريع فـــي أملانيا قـــد مت جتهيزهـــا بالفعل 
الستخدام الســـيارات ذاتية القيادة لكن مدينة 
فوبرتال هي اجلـــزء الوحيد الذي يتيح طريقا 
لالستخدام املختلط. ومن املقرر بدء اختبارات 

هذه السيارات العام املقبل.
يذكر أن شـــركة ديلفي تســـعى إلـــى إقناع 
املتشككني في السيارات ذاتية القيادة بأن هذه 
الســـيارات ال متثل أي خطورة بفضل األجهزة 

املتقدمة املوجودة فيها.
وقال توماس أوريش املتحدث باسم ديلفي 
”نحن نتحدث عن ســـيارات على متنها مهندس 

مدرب بشكل خاص“.
يذكـــر أن شـــركتي أودي ومرســـيدس بنز 
األملانيتني لصناعة السيارات تستخدم الطرق 
األملانيـــة الختبـــار ســـياراتها ذاتيـــة القيادة. 
ويؤكد قـــادة صناعة الســـيارات األملانية أنهم 
لن يتركوا عمـــالق اإلنترنـــت األميركي غوغل 
ليحصل على الريادة في عالم السيارات ذاتية 

القيـــادة التي ميكـــن أن متثل ثـــورة في عالم 
السيارات خالل أقل من 10 سنوات.

وحسب تقارير احلوادث التي نشرها غوغل 
في يونيو املاضي، فإن السيارات تعرضت لـ12 
حادثا فقط خالل قطعها مســـافة تدريبية تصل 
إلـــى 1.8 مليون ميل. وهـــي إحصائية مطمئنة 
جـــدا، تضاف إليها حقيقـــة أن احلوادث كانت 
خفيفـــة جدا ولم يكن أي من احلوادث بســـبب 
ســـيارات غوغل، بـــل نتيجة عوامـــل خارجية 

يصعب تالفيها.
 وتشـــكل أجهزة االستشعار واحلساسات 
املركبة على السيارة ما يدعى بـ”فقاعة األمان“، 
وتعطيهـــا إمكانية الرؤية على مســـاحة ملعب 
كرة قدم وحتديد األجسام املتحركة وسرعاتها 

وحتديد األخطار املتوقعة.
ورغم صعوبة القيادة اآللية في الشـــوارع 
املزدحمـــة في املـــدن، يعتقد خبـــراء غوغل أن 
سيارتهم جاهزة متاما للقيادة بأمان في جميع 
الظروف. لكنهم لم يعلنوا بعد عن موعد محدد 
لدخول ســـيارتهم الذكية التجارب العملية في 

الشوارع العامة داخل املدن.

} لندن - أجرت شـــركة ”ســـبوفيك“ تعديالت 
تقنية وتصميمية على شبح رولز رويس، لرفع 

معدالت أدائه ولتأكيد مظهره املهيب.
وأوضحـــت الشـــركة التابعـــة ملجموعـــة 
”نوفيتيـــك“ أن موديلها املعـــدل، والذي يحمل 
االســـم ”ســـبوفيك بالك وان“، يكتسي باللون 
األسود في جميع أجزاء جسم السيارة تقريبا، 
مـــع طبقة من الطالء األســـود املطَفأ للعناصر 

التصميمية املطلية بالكروم.
للســـيارة  الرياضيـــة  املالمـــح  وتكتمـــل 
بالعناصـــر التصميميـــة اجلديـــدة املصنوعة 
من ألياف الكربون مثل املئزر األمامي وكسوة 
العتبـــات اجلانبيـــة اجلديدة، وكذلـــك املئزر 
اخللفـــي املقســـم إلى ثالثـــة أجـــزاء. كما مت 
تصميم شـــفة اإلســـبويلر اخللفي مـــن ألياف 

الكربون.
وتعتبر هذه الســـيارة الشـــبح مـــن رولز 
رويـــس ســـيارة مناســـبة لرجـــال األعمال مع 
حصولها على اللمســـات  والتعديالت املثيرة 
في املوديـــالت األخرى التـــي يطلبها العمالء 

لتصبح السيارة حتفة فنية خاصة.

وأشارت سبوفيك إلى أنها جهزت السيارة 
بوحدة إضافية لشـــد نظام التعليق الهوائي. 
كمـــا غطت طبقـــة الطـــالء الســـوداء مخارج 
نظام العـــادم الرياضي املـــزود بنظام التحكم 
بالصمامات، باإلضافة إلى اجلنوط املصنوعة 
من معـــدن خفيف مقاس 22 بوصـــة، واملكابح 
الفائقـــة واملصنوعـــة مـــن مادتـــي الكربـــون 

والسيراميك.
ومتاشـــيا مع املظهر املهيب قامت شـــركة 
ســـبوفيك بزيادة قوة محرك الســـيارة التربو 
املـــزدوج ســـعة 6.6 لتـــرات، واملكـــون من 12 
أسطوانة على شـــكل حرف ”في“، من 570 إلى 
685 حصانا، وكذلك زيادة عزم الدوران من 780 

إلى 958 نيوتن/متر.
كما قامت شركة سبوفيك برفع معدالت أداء 
املوديل  ”في-سبيك“ من 601 إلى 709 أحصنة، 
مع عزم دوران يبلغ 974 نيوتن/متر.  وينطلق 
الشبح األسود ”سبوفيك بالك وان“ من الثبات 
إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 4.4 ثوان 
فقط، بينما تقف ســـرعته القصوى عند حاجز 

250 كلم/ساعة.
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الصانع األلماني يحجز منصات للسيارات الكهربائية في معرض فرانكفورت

[ {أودي إي ترون كواترو} متعة القيادة [ {آي 3} تصل إلى مرحلة اإلنتاج القياسي

سيارات ذاتية القيادة تسير في طرقات ألمانيا

{شبح} رولز رويس األسود من ألياف الكربون

معـــرض  ُيعـــد   - (أملانيــا)  فرانكفــورت   {
فرانكفـــورت الدولـــي للســـيارات أحـــد أهـــم 
معـــارض الســـيارات العاملية نظـــرا لتاريخه 
الطويـــل وحرص معظم شـــركات الســـيارات 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم على املشـــاركة في 

فعالياته وأنشطته.
ويقـــدم املعرض فـــي دورتـــه، التي حتمل 
رقم 66 خـــالل الفترة من 17 إلى 27 ســـبتمبر، 
مئات الســـيارات، التي كشـــفت عنها شركات 
السيارات أو التي لم ُيكشف النقاب عنها حتى 
اآلن، منها الســـيارات الكهربائية التي يشارك 

فيها الصانع األملاني بقوة.
أن  للســـيارات  أودي  شـــركة  واعتبـــرت 
القيادة الكهربائية من أودي ليست مجرد حل 
مســـتدام بل هي قمة املتعة فـــي القيادة، وهو 
مـــا يتجلى في الطـــراز النموذجي  ”اودي إي 
تـــرون كواترو“ الذي تعرضه الشـــركة، والذي 
يقـــّدم نظرة مســـتقبلية على أولـــى الطرازات 

الكهربائية كبيرة احلجم من أودي.
وقالت  أودي  في بيان لها، إنه مت تصميم 
من األلف  مفهـــوم  ”اودي إي ترون كواتـــرو“ 
إلـــى اليـــاء باعتبارها مركبـــة كهربائية، وإنه 
ميكن من النظرة األولى رؤية مدى تفوقها في 
هذا املجـــال، فهي تتبع مبادئ أودي للتصميم 
اإليروديناميكي، وجتمع بني التدابير التقنية 
للحـــد من قوة اجلر الهوائي وحلول التصميم 

اإلبداعي.

وأضافت أن عناصر الديناميكية الهوائية 
القابلـــة للحركـــة فـــي مقدمة الســـيارة وعلى 
اجلانبني وعند املؤخرة، تقوم بتحسني التدفق 
الهوائي حـــول املركبة، بينمـــا تتحلى اجلهة 
الســـفلية املغلقة متامـــا بديناميكيـــة هوائية 
مطلقـــة، منوهة إلـــى أنه مع معامـــل جر يبلغ 
0.25 سجلت املركبة رقما قياسيا جديدا لقطاع 
الســـيارات الرياضية متعددة االســـتخدامات، 
وساهمت بشـــكل كبير في حتقيق مدى قيادة 
بعيد يتعدى 500 كيلومتر عند الشحن الكامل.

وتوظف أودي كامل خبرتها مع الســـيارة 
الكهربائيـــة الرياضيـــة ”أودي ار8 ايتـــرون“  
لتحســـني نظـــام الدفـــع، بحيث تقـــوم ثالثة 
محـــركات كهربائية واحد على احملور األمامي 
واثنـــان على احملـــور اخللفي، بدفـــع الطراز 
النموذجي، وهو ما يجعـــل منها مركبة عالية 
الكفـــاءة والديناميكية فـــي ذات الوقت. وبعد 
حوالي ســـت ســـنوات من إطالق بي إم دبليو 

ملشـــروع تطوير الســـيارات الكهربائية ”آي“ 
إلـــى مرحلة اإلنتاج  وصلت الســـيارة ”آي 3“ 
القياسي. وعرضت الشـــركة األملانية السيارة 
الكهربائيـــة الصغيرة أمـــام مجموعة مختارة 
مـــن الضيـــوف والعمـــالء في أواخـــر يوليو، 
قبـــل أن يتـــم عرضها فـــي فعاليـــات معرض 

فرانكفورت.
وتأتي الســـيارة الفان بطـــول أربعة أمتار 
وبأبواب متقابلة  إلتاحة املزيد من الراحة عند 
ركوب السيارة. ويتولى مهمة دفع السيارة ”آي 
3“ اجلديدة محرك كهربائي مركب على احملور 
اخللفي ويولد قـــوة تبلـــغ 125 كيلووات/170 
حصانا، ويدور بعـــزم دوران أقصى يبلغ 250 
نيوتن متر، بالتالي فإن الســـيارة الكهربائية 
اجلديـــدة تنطلق من الثبات حتى ســـرعة 100 
كلم/ساعة في غضون 7.2 ثوان. وقامت بي إم 
دبليو بتحديد الســـرعة القصـــوى عند حاجز 
150 كلم/ساعة، مراعاة ملعدل استهالك الطاقة 

الكهربائية ومدى الســـير. ويتم إمداد احملرك 
بالطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات أيونات 
الليثيوم املركبة في قاع السيارة وبسعة تبلغ 
22 كيلووات/ساعة. ونظرا العتماد الشركة في 
ســـيارتها ”آي 3“ اجلديدة علـــى بنية هيكلية 
خفيفـــة مصنوعة من ألياف الكربون، فإن وزن 
السيارة الكهربائية ال يتعدى 1270 كيلوغراما، 
مثل وزن أي سيارة مدمجة، على الرغم من أن 

وزن البطاريات وحدها يبلغ 200 كيلوغراما.
وتكفـــي شـــحنة البطارية في أول ســـيارة 
كهربائيـــة حتمـــل شـــعار بي إم دبليـــو لقطع 
مسافة تبلغ 190 كلم في دورة القيادة املعيارية، 
أما في استخدامات احلياة اليومية فإن شحنة 
البطاريـــة تكفي لقطع مســـافة تتراوح ما بني 
130 إلى 160 كلم حســـب طريقـــة القيادة. ومع 
ذلك ميكن تشـــغيل السيارة الكهربائية ”آي 3“ 
في وضـــع اقتصادي للغايـــة، بحيث قد يصل 

مدى السير إلى 200 كلم.

وعندما تفرغ شـــحنة البطارية بالســـيارة 
”آي 3“ الكهربائيـــة فإنه ميكن إعادة شـــحنها 
عن طريق توصيلها مبقبـــس كهربائي منزلي 
لفترة قد تصل إلى ثماني ساعات. ولكن شركة 
بـــي إم دبليـــو تؤكد أنـــه ميكن إعادة شـــحن 
البطارية بنسبة 80 باملئة في غضون 30 دقيقة 

فقط عند استخدام محطات الشحن السريعة.
 وتعتزم شـــركة فولكـــس فاغن، طرح جيل 
جديد من الســـيارة الفارهة بوغاتي شـــيرون 
مبحـــرك هجـــني يعمـــل بالوقـــود والكهرباء 

وبتكنولوجيا الشحن التوربيني املزدوج.
وفـــي نهايـــة األمـــر فـــإن هـــذه املوديالت 
اجلديـــدة تعتبر جـــزءا من الســـيارات، التي 
ســـيتم تســـليط األضـــواء عليهـــا مبعـــرض 
فرانكفورت، حيث احتفظت شركات السيارات 
ببعض املفاجـــآت األخرى، وهو مـــا عبر عنه 
مدير شـــركة مرســـيدس بقوله ”لوعة االنتظار 

والتشويق، هذا ما نريده بالضبط“.

حتظــــــى فئة الســــــيارات الكهربائية بدفعة 
قوية من الشركات املصنعة رغم التحديات 
ــــــب عليها كي  ــــــي ينبغي التغل العديدة الت
تتمكن الســــــيارة مــــــن منافســــــة خيارات 
الطاقة التقليدية وحتاول الشركات تقدمي 
ما يقنع املســــــتهلك وجتعله أكثر انفتاحا 
ــــــة ومنافعها،  ــــــى الســــــيارات الكهربائي عل

كبديل حقيقي عن السيارات التقليدية.

أودي توظف كامــــل خبرتها مع 
لتحســــني  ايتــــرون}  ار8  {أودي 
نظام الدفــــع، بثالثــــة محركات 

كهربائية

◄

تسير  القيادة  ذاتية  السيارات 
العديد  يوفر  اختبار  مضمار  في 
أن  يمكن  الــتــي  املــواقــف  مــن 

يواجهها السائق

◄

سبوفيك بالك وان سيارة األثرياء

◄ تويوتا تطلق املوديل اجلديد من 
سيارتها الند كروزر، مبزيد من تقنيات 

الراحة والسالمة ومالمح تصميمية 
جديدة. وأوضحت الشركة اليابانية 

أن املوديل اجلديد من وحش األراضي 
الوعرة، هو أول موديل يتم جتهيزه 

بباقة السالمة ”تويوتا سيفتي سانس 
بي“، والتي ستظهر أيضًا بالعديد من 

موديالت تويوتا املستقبلية.

◄ سمارت تعلن عن طرح موديل 
كابريو من سيارتها ”فور تو“ الصغيرة 
بحلول فصل الربيع املقبل. وأوضحت 

الشركة التابعة ملجموعة داميلر 
األملانية أن السيارة الكابريو اجلديدة 

تأتي على غرار املوديل السابق مجهزة 
بسقف قماشي كهربائي.

◄ شركة ألبينا تقدم موديلها املعدل 
”البينا دي 3 بتيربو“، والتي تعتمد 

على سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة 
املجددة. ولم يطرأ أي تغيير على 
احملرك، ولكن تتيح ألبينا إمكانية 

جتهيز السيارة بنظام الدفع اخللفي 
أيضا، كما أن املوديل الصالون يعتمد 

فقط على نظام الدفع اخللفي.

◄ ألفا روميو تقدم خط التجهيزات 
”سبرينت سبيسيال“ لسيارتها 

”غيلييتا“ إلثارة شغف عشاق القيادة 
الرياضية. وأوضحت الشركة اإليطالية 
أن خط التجهيزات سبرينت سبيسيال  

يشتمل على مقاعد رياضية ومقود 
رياضي ومكابح جديدة من األلومنيوم. 

◄ رينو تعلن أنها ستزيح الستار عن 
املوديل الكومبي أيضًا من سيارتها  

”تالسيمان“ اجلديدة، موضحة أن 
املوديل الكومبي، الذي يحمل املسمى 
اإلضافي ”غراندتور“، يتمتع باملزيد 

من الديناميكية عن السيارة ”الغونا“، 
الذي ورث عرشها. كما يتميز املوديل، 

الذي يصل طوله إلى 4.86 أمتار، 
باملزيد من الرحابة. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

ســـيكون هنـــاك مهندس علـــى متن الســـيارة ذاتية القيـــادة حيث 
يســـتطيع التدخل لوقف كل األنظمة اآللية لتصبح الســـيارة تحت 

السيطرة البشرية مرة أخرى.

تكتمـــل المالمح لشـــبح رولز رويس بالعناصـــر التصميمية الجديدة 
مثـــل المئزر األمامي وكســـوة العتبـــات الجانبية الجديـــدة، وكذلك 

المئزر الخلفي المقسم إلى ثالثة أجزاء.

بـــي إم دبليـــو عرضت الســـيارة الكهربائيـــة الصغيـــرة {آي 3} أمام 
مجموعـــة مختارة من الضيوف والعمالء في أواخر يوليو، قبل أن يتم 

عرضها في معرض فرانكفورت.

{آي3} بأبواب متقابلة  إلتاحة المزيد من الراحة عند ركوب السيارة



} نيويورك - تعتزم ماريســـا ماير الرئيســـة 
التنفيذية لشـــركة ياهو ترك الشـــركة في وقت 
حرج بســـبب حملها ومن املتوقـــع أن تلد في 
ديســـمبر، لكنها قالت إن هذا لـــن مينعها من 

عملها لفترة طويلة.
وكتبـــت ماير فـــي تدوينة علـــى اإلنترنت 
أمـــس الثالثـــاء ”ألن هـــذا هو وقـــت فريد في 
حتول ياهو.. اعتزم االستمرار في العمل حتى 
اقتراب موعد الوضع مثلما فعلت مع ابني قبل 
ثالثة أعوام ثم استريح لفترة قصيرة ألواصل 

العمل بعدها“.
يأتـــي حمل مايـــر (40 عامـــا) بتوأمني من 
اإلنـــاث فـــي الوقت الذي تســـتعد فيـــه ياهو 

للخـــروج مـــن شـــركة التجـــارة االلكترونيـــة 
الصينية علـــي بابا غـــروب هولدينغ وتبحث 

مستقبل حصتها في شركة ياهو اليابان.
وتولـــت ماير رئاســـة ياهو عندمـــا كانت 
الشـــركة تعاني من الكثير من املشـــاكل لكنها 
لم تستســـلم وحاولت بكل إصرار العمل على 
معاجلتهـــا، ويعتبـــر توليها ملنصبهـــا  بداية 
عهد جديد مـــن النجاح خلدمـــات ياهو حيث 
استطاعت أن حتسن من خدمات الشركة التي 
تقدمهـــا للمســـتخدمني من خـــالل العديد من 

القرارات الهامة خالل عام 2013.
وكانـــت فـــي أشـــهر حملها األخيـــرة عند 
انضمامها إلى ياهو في يوليو 2012 ووضعت 

ولدا في سبتمبر من ذلك العام. وعملت حينها 
مـــن املنزل بعـــد الوضع وعـــادت للمكتب بعد 
أســـبوعني فقط. وأثار سلوكها كأم جدال بشأن 
مـــا إذا كانـــت منوذجا يخـــدم أو يضر قضية 

املرأة في العمل.
وقالت ياهـــو في مدونتها علـــى اإلنترنت 
إنهـــا ”ســـعيدة للغاية“ من أجـــل ماير وتدعم 

خططها وتوجهها.
يذكـــر أن مايـــر، املتزوجـــة من املســـتثمر 
زاشـــاري بوج منذ 2009، مسؤولة تنفيذية في 
غوغل سابقا قبل انتقالها إلى ياهو في 2012.

وتقدر فوربـــز صافي ثروة ماير بنحو 380 
مليون دوالر.

حممد بن احممد العلوي

} طالبـــت النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
الهيئـــات المهنيـــة الفرنســـية، بالتعبيـــر عن 
موقفهـــا الواضـــح، تجـــاه تطـــورات الملـــف 
القضائي المفتوح، ضد الصحفيين الفرنسيين 
إريك لوران وكاثرين غراســـيي، اللذين وجهت 
لهما تهمة االبتزاز، ضـــد المغرب. وعبرت عن 
أسفها على ما اعتبرته مستوى متدنيا، وقالت 
في بيان أن ما كشفت عنه التحقيقات القضائية 
التي تمت بناءا علـــى ضبط الصحفيين وهما 
في حالة تلبس، يدعو إلى التنديد واالستنكار.
وقـــال يونس مجاهد األمين العام للمجلس 
الوطنـــي  للنقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة، فـــي 
تصريحـــه لـ”للعرب“، إن النقابة ســـبق لها أن 
اتخـــذت مواقف قوية، في مـــا يتعلق بكتابات 
أجنبية تهم قضية الوحدة الترابية، كما كانت 
دائما تنتقد بعض الصحفيين المغاربة، الذين 
كانـــوا يضعون أنفســـهم في خدمـــة أجندات 
خارجية، بعيدا عن أخالقيات مهنة الصحافة.

وأضـــاف مجاهـــد، أن ”موقفنـــا كان دائما 
واضحا، من جهة نســـاند حرية التعبير، ومن 
جهة أخرى، ال نريد أن نكون ضحية تالعب من 
جهـــات لها أهداف أخرى كمـــا تبين من واقعة 
الصحفيين الفرنســـيين التـــي ينبغي أال تمر 
مرور الكـــرام، بل نرى أنه مـــن الالزم الوقوف 
عندهـــا، كنموذج لصحافة االرتـــزاق واالبتزاز 

التي عانى منها المغرب“.
ـــرت النقابـــة ببعض وســـائل اإلعالم  وذَكّ
الغربيـــة التـــي تبنت موقفـــا عدائيا، بشـــكل 
متعمد، ضد المغرب ولـــم تلتزم بالموضوعية 

والنزاهة والمهنية في مختلف القضايا.
وأكدت في مـــا يتعلق بالقضية المعروضة 
حاليا على القضاء الفرنســـي، أن األمر يتعلق 
بابتـــزاز ضد رئيـــس الدولة المغربيـــة، األمر 

الذي ال يمكن إال أن يعتبر قمة االنتهاك لقواعد 
الممارسة الصحفية و للقانون.

ووصف مجاهد، فـــي تصريحه لـ”للعرب“، 
قـــرار المغـــرب بتقديم دعـــوى أمـــام القضاء 
الفرنســـي بالشـــجاع والجريء، ألنـــه لم يهتم 

بمضمون ما سينشر.
وفـــي تطـــور مثيـــر أصـــدرت دار النشـــر 
بيانا تعلن  الفرنسية الشـــهــــيرة ”لوســـوي“ 
فيه فســـخ العقـــد الـــذي كانت قـــد أبرمته مع 
الصحفييـــن، والـــذي يقضي بنشـــرها الكتاب 
الجديـــد، مؤكـــدة  أن عالقة الثقـــة بينها وبين 

الصحفيين أصبحت الغية بحكم الواقع.
ويأتـــي قـــرار لوســـوي عقـــب تصريحات 
إليريك لوران، يشـــير فيها إلى اعتزامه إصدار 
الكتاب، على الرغم من اتهامه وزميلته كاثرين 

غراسيي بـالمساومة واالبتزاز.
وصـــرح خبراء في القانـــون لـ”للعرب“، أن 
األدلة التي ووجه بها اريك/غراســـيي ال مجال 
لدحضها وأن تهمة االبتزاز ثابتة  في حقهما، 
وأكـــدوا أن خطة الدفاع عـــن المتهمين هدفها 
اســـتبعاد نيـــة االبتـــزاز التي يعاقـــب عليها 
القانون الجنائي الفرنسي واستحضار العامل 
النفســـي الكامن في الطمع في المال ألغراض 

شخصية.
وحسب المادة 16-132 من القانون الجنائي 
الفرنسي يعتبر االبتزاز  جريمة يعاقب عليها، 
وجاء في المـــادة 10-312 أن القانون الجنائي 
الفرنســـي يعاقب علـــى كل محاولـــة لالبتزاز 
والتعرض لشرف الشخص وسمعته، بالسجن 

خمس سنوات وغرامة قدرها 75000 يورو.
الصحفييـــن  علـــى  القبـــض  ألقـــي  وقـــد 
الفرنســـيين اريك لـــوران وكاترين غراســـيي 
متلبســـين بعدما قامـــا بابتـــزاز الملك محمد 
الســـادس، بالحصول على ثالثة ماليين دوالر 
دون نشـــر أي شيء يخص المغرب، وتم تداول 
نـــص الوثيقـــة التي وقـــع عليهـــا الصحفيان 

بخطهما.
باألدلـــة  الصحفييـــن  مواجهـــة  وبعـــد 
والتسجيالت الصوتية اعترف اريك وغراسيي 
بفعل تفاوضهمـــا على مبالغ ماليـــة مع إنكار 
نية االبتزاز للعاهل المغربي، وقاال بأن النفس 

ضعيفـــة أمـــام المبالـــغ المتفاوض بشـــأنها.
وعلل هشـــام معروف الباحث في السياســـات 
االجتماعية بالمغرب، في تصريحه لـ”للعرب“، 
قبض اريك لوران ثمن ابتزاز العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، بأنه راجـــع لغياب 
المبادئ والسعي وراء تلبية رغبات وشهوات 

دفعتهما لبيع ذمتهما.
  وحول ما ستسفر عنه األدلة قال معروف، 
إنه فـــي حالة التنـــازل عن الدعـــوى من طرف 
المغرب سيتم إعفاء الصحفيين، أما إذا تشبث 
المدعـــي بحقوقـــه في هـــذا الصدد فســـتتخذ 
المســـاطر واإلجـــراءات القضائيـــة مجراهـــا 

الطبيعي.
وأكـــد الباحث في السياســـات االجتماعية 
بالمغـــرب، أن المملكـــة لـــم تلتجـــئ للقضـــاء 

الفرنســـي إال بعـــد توفرها علـــى جميع األدلة 
الثبوتية التي ال تســـمح للقضاء الفرنســـي إال 
بالقيـــام بـــدوره واحترام القانـــون الجاري به 

العمل في هذا الصدد.
وبخصوص توقعاتـــه لمجرى قضية اريك 
لوران وكاثرين غراسي رجح معروف أن يكون 
هنـــاك عفو ملكـــي، بعد اســـتخالص الدروس 
والعبر وتوجيه الرسائل لكل من يهمهم األمر، 
بأن المغرب ماض في مســـيرته التنموية ولن 

يرضخ ألي ابتزاز من أي جهة كانت.
وعما إذا كان يعني أن الهدف من هذا العفو 
الملكي هو وقف عمليات االبتزاز وليس شـــيئا 
آخر، أكـــد معروف أن الهـــدف بالدرجة األولى 
هو تمريـــر الرســـائل لمن يهمهـــم األمر حتى 
يكفوا عن مثل هذه الممارســـات تجاه المغرب 

ومقدســـاته. ويبقـــى أن المعلومات التي تقول 
الصحفية غراســـيي أنها تملكها قد اســـتقتها 
مـــن المخابـــرات الفرنســـية مـــا يطـــرح عدة 
عالمات اســـتفهام حول مصداقية المعلومات 
والجهـــات الكامنة وراء تمكيـــن الصحفية من 
تلك المعلومات ولماذا حشـــرت الصحفية هذا 

الجهاز في القضية.
ولم يخف خبـــراء في اإلعـــالم أن القضية 
كشـــفت عن الوجه اآلخر من الجسم الصحفي 
الفرنســـي، ووضعته عاريا أمام قرائه والرأي 
العـــام العالمـــي. وذلـــك بعدمـــا ثبـــت تالعب 

الصحفيين بالمعطيات واستغاللها لالبتزاز.
وشدد مراقبون أن تكون العملية االبتزازية 
مجـــرد حلقـــة من حلقـــات التعـــرض لمصالح 

المملكة خدمة لدوائر معادية للمغرب.

األربعاء 2015/09/02 - السنة 38 العدد 1810026

ميديا
[ األدلة مثبتة ضد الصحفيين وال مجال لدحضها [ دار النشر فسخت العقد مع الصحفيين لنشر الكتاب الجديد
الصحافة الفرنسية أمام اختبار التزام المهنية في قضية ابتزاز المغرب

بعض وسائل اإلعالم الغربية تبنت موقفا عدائيا، بشكل متعمد ومنهجي ضد المغرب

تولي ماير لمنصبها في ياهو بداية عهد جديد

الوسط اإلعالمي املغربي يعبر عن استنكاره الشديد حلادثة ابتزاز الصحفيني الفرنسيني 
للمغرب، ويســــــتذكر مواقف بعض وســــــائل اإلعالم الغربية املعادية لقضاياه الوطنية، في 

الوقت الذي تطورت فيه القضية وينتظر أن يبت القضاء الفرنسي فيها.

ماريسا ماير لن تتخلى عن ياهو حتى بسبب الحمل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال أمجد القاضي، رئيس 
هيئة اإلعالم املرئي واملسموع، 

إن الهيئة أصدرت قرارات بإغالق 
ست قنوات فضائية، تبث من 

اململكة، من بينها قناة اليرموك 
التابعة جلماعة اإلخوان املسلمني 

كونها غير مرخصة.

◄ عقد مجلس نقابة الصحفيني 
املصريني اجتماًعا طارًئا أول 

أمس رفض فيه اإلجراءات التي 
اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة 
التحرير، التي تستهدف إغالقها 

وتشريد الصحفيني العاملني بها، 
معلنني أن اإلجراء مخالف للقانون 

ونصوص الدستور املصري.

◄ قالت زوجة رئيس املركز 
السوري لإلعالم مازن درويش إن 

محكمة سورية برأته من التهم 
املنسوبة إليه. وكان قد أطلق 

سراح درويش من السجن قبل 
ثالثة أسابيع بعد احتجازه لثالثة 

أعوام ونصف انتظارا للمحاكمة 
مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب.

◄ قال وزير الهجرة االسترالي 
بيتر دوتون إن مؤسسات إعالمية 

استرالية تقوم اآلن بشن حرب 
”جهاد“ إلسقاط حكومته، وذلك 
قبيل االنتخابات الفرعية التي 

ينظر إليها على أنها مبثابة 
اختبار للحكومة.

◄ برأت محكمة في جزيرة 
بوكيت التايالندية أمس الثالثاء 
صحفيني اثنني من تهمة تشويه 

سمعة البحرية التايالندية 
واتهامات أخرى ذات صلة بشأن 
تقرير نشراه عام ٢٠١٣ عن تهريب 

أقلية الروهينغا املسلمة من 
ميامنار.

باختصار

«إغالق جريدة التحرير وتشريد الصحفيني نتيجة طبيعية لعدم 

وجود رقابـــة على مجال اإلعالم، وهذا يعد قصورا في أداء النقابة 

التي لم تهتم يوما بتهديد مالك الصحف».

 بشير العدل
مقرر جلنة الدفاع عن استقالل الصحافة في مصر

«اإلعـــالم الفرنســـي اليـــوم وهـــو الـــذي كان يعتقـــد أنـــه بعيد عن 

االنفالتات التي يشهدها الحقل اإلعالمي، بات هو أيضا غير محصن 

وتحول فيه صحفيون إلى مبتزين». 

عبدالله البقالي
نقيب الصحفيني املغاربة

«التطـــورات التـــي صاحبـــت اإلعـــالم الجديـــد فرضت عـــددًا من 

التحديـــات التـــي تتطلـــب تغييـــرا فـــي املفاهيم والتشـــريعات 

والتطبيقات وتستوجب أنماطا جديدة من التعامل اإلعالمي». 

  بدر الدين أحمد إبراهيم
أستاذ إعالم سوداني

يونس مجاهد:

ال نريد أن نكون ضحية 

تالعب من جهات لها 

أهداف أخرى

} زارني فريق إعالمي من شبكة فايس 
الكندية إلجراء مقابلة تلفزيونية مفتوحة 
حول اإلعالم العراقي وتأثيره على مجرى 

األحداث في البالد وهل له دور في التوعية 
والتنوير، وكيف تقدم وسائل اإلعالم الترفيه 

في بلد تسود فيه أخبار الموت والقتل 
والتهجير والصراعات الطائفية والفساد.
وبعد استعراض شبه تاريخي أرادوه 

هم عن انطالق تلفزيون بغداد كأول محطة 
في العالم العربي عام 1956 انتقل الحديث 

حول تبعية وسائل اإلعالم الموجودة حاليا 
وخاصة الفضائيات ومصادر التمويل، 

وكانوا على بينة من أن معظم الفضائيات 
العراقية تابعة إلى جهات دينية أو حزبية 

وهي التي تنفق عليها، وأما القنوات 
الخاصة أو شبه الخاصة فهي غامضة 

التمويل، فاإلعالن التجاري الذي هو مصدر 
التمويل األول في العالم لوسائل اإلعالم يكاد 

أن يكون معدوما في العراق، فمن أين يأتي 
التمويل للفضائيات ”المستقلة“.

وكان ال بد وأن يتطرق الحوار إلى أمور 
تتعلق باالبتزاز اإلعالمي والتحرش ببعض 

السياسيين ورجال األعمال وأصحاب العقود 

لكسب ودهم  أو تلميع صورتهم أو الحصول 
على ”مكافآت“ من بعضهم مقابل السكوت 

عن ”هفواتهم“ وقد نجح هذا النهج إلى حد 
كبير فشاعت برامج المقابالت التلفزيونية 
”الخشنة“ في العديد من الفضائيات، وبرز 

مذيعون ومقدمو برامج اتصفوا ليس 
فقط بالصوت العالي واللهجة الهجومية 
وإنما أيضا بإطالق االتهامات  الصريحة 
للمستهدف والتهديد بوجود وثائق وأدلة 

إدانة حقيقية أو مزعومة.
وتوقع الضيوف، في مثل هذا األوضاع 

السياسية واألمنية القلقة واالستثنائية ومع 
السخط الشعبي المتصاعد أن تزخر القنوات 

العراقية بالبرامج الكوميدية الساخرة، 
مثل البرامج تعتمد الهجاء الالذع لنقد 

األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 
واالجتماعية، والبرامج حسنة اإلعداد 

والتحضير التي تتناول قضايا الساعة اآلنية 
التي تهم المشاهدين، يستعرضها برشاقة 

مقدم طليق اللسان، خفيف الظل، لماح، 
جذاب، أمام جمهور حقيقي أو افتراضي 

يستهجن سلبيات الحياة اليومية بتنوعها 
دون لؤم أو خباثة، بل إن الجمهور قد يسخر 
أحيانا حتى من ذاته إذا قدم له المقدم صورا 

سلبية من سلوكيات بعض المواطنين.
والنوع الثاني من الهجاء الساخر 

للسلبيات هو تقديم حزمة من المشاهد 

التمثيلية الكوميدية القصيرة لتعرية 
األوضاع السلبية والمظاهر الهجينة في 

السياسة والمجتمع واالقتصاد وحتى في 
الثقافة والرياضة وهو أسلوب فني هجائي 

ساد في المسرح بأوروبا تحت مسمى 
الكاباريه السياسي وفي المنطقة العربية 

برع فيه الكوميديون اللبنانيون.
وهناك بعض األمثلة عن برامج تدخل 

ضمن هذا الصنف قدمتها فضائيات عراقية 
”مستقلة“ قبل سنوات، وبغض النظر عن 

المستوى الفكري أو الفني أو المهني  لتلك 
األعمال، لم أستطع أن أشرح لماذا توقفت 

تلك المحاوالت الساخرة. أهو تغير في 
التوجهات أم في المفاهيم أم في الجدوى، أم 

هو عجز في التأليف واإلنتاج لهكذا برامج 
انتقادية، أو هو ربما خوف القنوات من 

المساءلة وتحمل المسؤولية، أو التعرض 
إلى اللوم، بل وحتى العقاب من أصحاب 
المصالح المستهدفين بالنقد وأنصارهم، 
وهذا ربما يفسر لنا إحجام القنوات على 
عرض برنامج ”الشو“ االنتقادي الساخر 
الوحيد الذي تنتجه مجموعة من الشباب 

العراقيين المقيمين في األردن بجهود 
شخصية.

وأطرف ما سألني محاوري الكندي في 
نهاية اللقاء أن أذكر له مجموعة مفردات 

لغوية يتكرر تداولها حاليا في وسائل 

اإلعالم العراقية، فذكرت له بعضها بسرعة 
ثم زدت عليها بعد اللقاء (متجنبا ذكر أسماء 

األشخاص)، وفي النهاية وجدتها حتى  
بسردها العشوائي، ودون ترابط إنشائي، 

تجسد األوضاع السائدة بصورة شاملة 
أحسن من أي تقرير منسق بمهنية وهذا 

بعضها: فساد. كهرباء. طائفية. توافقات. 
داعش. محاصصة. تظاهرات.  نواب. 

مهجرين. نازحين. تهميش. دستور. تقاعد. 
عقارات الدولة. إصالحات. من أين لك هذا. 

ساحة التحرير. اقليم. الحشد الشعبي.  
بدر.  دول الجوار. الحرس الوطني. فتاوى.  

مزدوجي الجنسية. التحالف الدولي. 
صفقات األسلحة. ايران.  سعودية. وزراء 
فاشلون. المرجعية. الصدريين. المنطقة 

الخضراء. شهادات مزورة. الوقف السني. 
الوقف الشيعي. هيئة الحج. تفجير. األنبار. 
الموصل. ايزيديون. بيجي. إرهاب. خطف. 
اغتيال. تدمير. سليماني. نقشبندية. بعث. 

جيش المهدي. مرتبات النواب. حمايات 
المسوؤلين. منافع. عقود. عموالت. رشوة.  
إقليم البصرة.  الفلوجة. النخيب. مصالح. 
أقارب. مجلس القضاء. شرعية. اختالس. 

فاسدون هاربون. أمانة بغداد. البنك 
المركزي. العصائب. غسيل أموال… و … 

و…“. ولكم أن تزيدوا ما فاتني من قاموس 
لغة اإلعالم السائدة حاليا.

املفردات اللغوية املستعملة في اإلعالم حاليا

فيصل الياسري

فا ة ش ال إ ق ف ن ا {

قريب.. بعيد



} ريكيافيك – أعرب أكثر من ١٠ آالف أيسلندي 
عن استعدادهم، عبر صفحاتهم على فيسبوك، 
الســـتقبال الجئني ســـوريني، في الوقت الذي 
أعلنت فيه الســـلطات أنها لن تســـمح ســـوى 
بدخول عدد محدد، بناء على نظام احلصص.

واقترحت الكاتبة بيورغفينســـدوتير عبر 
فيســـبوك، على السكان التعبير عما إذا كانوا 
يريدون أن تســـتقبل أيســـلندا عـــددا أكبر من 
الالجئني الســـوريني. وكان أكثـــر من ١٠ آالف 

شخص قد أبدوا تأييدهم لذلك.
وكتبت هيكال ستيفانسدوتير ”أنا أم أرملة 
لطفل في السادسة، وميكننا استقبال طفل عند 
احلاجة. أنا مدرسة، وبوسعي أن أعلمه النطق 
والقراءة والكتابة باأليسلندية، واالنخراط في 
مجتمعنا. لدينا مالبس وســـرير وألعاب، وكل 

ما ميكن أن يحتاج إليه طفل“.
واقتـــرح عـــدد كبيـــر اســـتقبال الجئـــني 
فـــي منازلهـــم وأيضـــا تقدمي طعـــام ومالبس 
املجتمـــع  فـــي  االندمـــاج  علـــى  واملســـاعدة 

األيسلندي.
وأضافـــت بيورغفينســـدوتير لقناة آر.يو.
فـــي العامة ”أعتقد أن الناس ســـئموا متابعة 
األخبـــار ورؤية صور ملخيمـــات الالجئني في 
البحر املتوسط، ويريدون القيام بشيء اآلن“.

الشـــؤون  وزيـــرة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
االجتماعية إيغلو هارداردوتير أن الســـلطات 
تقـــوم بجمع كل العـــروض التـــي وردت على 
فيسبوك، وتريد زيادة عدد الالجئني الذين يتم 
اســـتقبالهم مبوجب نظام احلصص، وهو ما 

مجمله ٥٠ شخصا لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وأضافـــت ”كنت في غايـــة الوضوح حول 
املوضـــوع، ال أريد حتديد عـــدد أقصى، لكننا 
ننظر في كل االحتماالت الستقبال عدد أكبر من 
الالجئني“. وبحسب اإلحصاءات الوطنية فإن 
أيســـلندا اجلزيرة الواقعة في شـــمال احمليط 
األطلسي استقبلت ١١١٧ الجئا في العام ٢٠١٤.
وأكـــدت املنظمة الدوليـــة للهجرة أمس أن 
أكثر من ٣٥٠ ألف مهاجر عبروا البحر املتوسط 
منذ شـــهر يناير املاضي، بهدف الوصول إلى 
الـــدول األوروبية، وأن أكثر من ٢٦٤٣ شـــخصا 

ماتوا في البحر أثناء محاوالت العبور.
أشـــارت املنظمة في تقرير لها إلى أن عدد 
مـــن وصلوا إلى اليونان بلـــغ حوالي ٢٣٥ ألفا 
وحوالي ١١٥ ألفـــا في إيطاليا وأكثر من ألفني 
وصلوا إلى أســـبانيا بينمـــا وصل املئات إلى 
مالطـــا، وأضافت أن هذا العدد كان مقابل ٢١٩ 
ألفا من املهاجرين الذين عبروا البحر املتوسط 
في عام ٢٠١٤. وقالت املفوضية العليا لشـــؤون 
الالجئـــني مـــن جانبها إنه في العـــام املاضي 
بأكملـــه أيضـــا قتل أو فقد فـــي البحر قرابة ٣ 

آالف و٥٠٠ مهاجر.
وتعانـــي مراكز اللجـــوء األوروبية من قلة 
عدد أماكـــن اإليـــواء، حيث يبيـــت اآلالف في 
العـــراء وفـــي اخليام ممـــا يؤثر علـــى احلالة 

الصحية لهم.

إينـــي  شـــركة  إعـــالن  فـــور   – القاهــرة   {
اإليطالية عن اكتشـــاف حقل غاز عمالق قبالة 
ســـواحل مصر الشـــمالية في البحر األبيض 
املتوســـط أطلق املغردون املصريون هاشـــتاغ 
”اكتشـــاف_أكبر_حقل_غاز_مبصر“ 
للتعبيـــر عن أملهم في رؤية بلدهم في مصاف 

الدول الغنية.
وركز املغردون على أن االكتشـــاف سينقذ 
مصر من أزمتهـــا االقتصادية ويجعلها ضمن 
الـــدول النفطية الغنية، فيمـــا رأى آخرون أنه 

مجرد حلم بعيد املنال.
وكتب اإلعالمي املصري أحمد موسى عبر 
حســـابه على تويتر اكتشـــاف أكبـــر حقل غاز 
مبصر.. صدمـــة لإلخوان وقطر وإســـرائيل!! 

السيسي“.
من جهته كتـــب اإلعالمـــي اإلماراتي علي 
النعيمي على حســـابه فـــي تويتر ”العجب كل 
العجب من بعض احلاقدين الذين أزعجهم هذا 
اخلبر #اكتشاف_أكبر_حقل_غاز_مبصر 

قلوب سوداء ال حتب اخلير ملصر وأهلها“.
وكتبت مغردة ”اإلخوان واللي بيحترموهم 
زعالنـــني من اكتشـــاف أكبر حقـــل غاز مبصر 
وبيقولوا مفروض يتســـاب لألجيال القادمة!! 

خبراء في كل حاجة“.
وتوافـــد عـــدد كبير مـــن املغرديـــن العرب 
لتهنئـــة املصريني على هذا االكتشـــاف، وكتب 
مغـــرد مغربي متوجها إلـــى املصريني ”هنيئا 
لكم اكتشـــاف أكبر حقل غـــاز مبصر الذي هو 
بدايـــة ملرحلـــة البنـــاء التي وضع أساســـها 
السيسي والشرفاء من أبناء مصر العظيمة“.

وغرد آخر ليبـــي ”حان الوقت لكي تنهض 
أم الدنيا الشـــعب املصري يســـتحق أن ينعم 
بحياة أفضل والغاز من شـــأنه أن يساهم في 

تعافي االقتصاد“.
وقال رجل األعمال جنيب ســـاويرس ”خبر 
مفـــرح وعظيـــم شـــركة إيني اإليطاليـــة تقول 
إنها اكتشـــفت حقـــال ضخما للغـــاز في املياه 
املصريـــة يبلـــغ حجـــم احتياطيـــه ٣٠ ترليون 
قدم مكعـــب… فرجت!“. وعلـــق اإلعالمي خالد 
منتصر بقوله ســـاخرا ”أسمع صوتا إخوانيا 

يقـــول حقل الغاز الذي اكتشـــفوه مجرد ناجت 
انتفـــاخ بعـــد أكل الكرنب والبصـــل!“. وقالت 
الكاتبة الكويتية فجر السعيد ”مصر تعلن عن 
اكتشاف أكبر حقل غاز على اإلطالق في البحر 
املتوسط عندك واحد غاز وصلحوو.. السيسي 

وجه خير والله“.
وكتب مغـــرد ”مصر تســـتحق كل اخلير..

اكتشـــاف أكبر حقل غاز طبيعي مساحته أكبر 
من مســـاحة دولة قطر“. وأضـــاف آخر ”خبر 
مفرح لـــكل عربي حر وشـــريف يتمنى اخلير 

ألوطاننا“.
وقـــال آخر ”اكتشـــاف أكبر حقـــل غاز في 
مصـــر.. اللـــه يزيدهـــم مـــن فضله ويبـــارك.. 
ســـبحانه ربي له حكمة في مصر.. احلقل هذا 

أكبر من قطر“.
”اكتشاف_أكبر_حقل_ معلق  وسانده 
غاز_مبصـــر، احلمد لله على النعمة ولكن ما 
أفرحنـــي جدا هـــو فرحة العـــرب ملصر وأقول 

لقطر وتركيا واإلخوان موتوا بغيظكم“.

وخاطب آخر جماعة اإلخوان قائال ”مفيش 
إخواجني شوفته فرحان بسبب اكتشاف أكبر 
حقـــل للغاز ودلوقتي بيقولوا إن شـــركة إيني 

حتضحك علينا في األسعار“.
ومثلمـــا ركز املغردون على أن االكتشـــاف 
ســـينقذ مصر مـــن أزمتهـــا االقتصادية، رأى 
آخرون أنـــه مجرد حلم بعيد املنـــال وتناقلوا 

اخلبر في صيغة تهكم.
وشـــكك البعض في النبأ ونشـــروا صورة 
من عـــدد جريدة اجلمهوريـــة بتاريخ ١٣ مايو 
عام ١٩٦٧ وعنوانه الرئيسي ”دخلنا البترولي 
ســـيكون أكبر من دخـــل الســـعودية وليبيا“، 
وبعده عنوان آخر جاء فيه ”إنتاجنا يتضاعف 
٤ مرات عام ١٩٧٠ بعد ظهـــور البترول بغزارة 

في خليج السويس والدلتا وسيناء“.
وكتب مغرد ساخرا ”اكتشاف أكبر حقل غاز 
مبصـــر بكرة تصير الدخول عمصر بتأشـــيرة 
وتابع آخر  ومصر تنضم لالحتـــاد األوروبي“ 
”كده كتير حقل جديد وقناة جديدة.. أنا خايف 

الفلـــوس تغيرنا“ وأضاف ثالث متســـائال ”يا 
ترى كمية الغاز املكتشفة تكفي علشان تسخن 
مياه“، فيما تســـاءل آخر ناقدا غالء العقارات 
في مصر ”هل يكفي ثمن الغاز املكتشـــف بعد 

بيعه لشراء شقة في القاهرة“.
وأردف مغـــرد ”حينمـــا كنت طفـــال قرأت 
فـــي الصحـــف الرســـمية اكتشـــافا أظهر أن 
الدلتـــا عائمة على بحيـــرة نفطية ومن يومها 

واالقتصاد في تراجع مستمر“.
وشككت فئة ثالثة من املغردين في استفادة 
عامة الشعب املصري من هذا االكتشاف، قائلة 
إن أشخاصا وشـــركات معينة فقط سيكونون 
املســـتفيدين. وكتبت معلقة ”امللكية باملناصفة 
بني مصر والشـــركة اإليطالية والبد من مراقبة 
كبيـــرة ملنـــع الفســـاد من التســـرب إلـــى هذا 

االكتشاف العظيم“.
وساندها آخر“دون إصالح حقيقي وجذري 
للجهاز اإلداري لن تنطلق نهضة مصر الفعلية 

ولو اكتشفنا كل يوم حقل غاز“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرلبنان

تونسالسعودية

تابعوا

@Waleed1559
حتـــت  لبنـــان  ينهـــار  لبنـــان 
االحتالل.. أيـــن اجليش يا عماد 

قهوجي؟
******

@BassamJaara
عصابة حسن تنقلب على احلراك 
الشعبي في لبنان بعد فشلها في 

احتوائه خلدمة أهدافها.
******

@sultaan_1
يقولـــون؛  النـــاس  مـــن  كثيـــر 
الالجئني  يستقبلون  األوروبيون 
يرفضونهم.  والعرب  الســـوريني 
هـــذا خطأ، عـــدد الســـوريني في 
لبنان-الفقيـــر الصغير- أكثر من 

عددهم في أوروبا بأكملها.
******

@DRSAMIRGEAGEA
انتخـــاب  عـــدم  عـــن  املســـؤول 
الرئيس وتعطيل الدولة اللبنانية 
هـــي طهـــران وحلفاؤهـــا داخل 

لبنان وهو حزب الله.
******

@BossJaber
فـــي لبنـــان حتـــى امللحـــد يقوم 
بالدفـــاع عنه بعض أفراد طائفته 

األصلية.
******

@amalnkkaram
بغـــض النظر عن كل شـــيء قمع 
ومواجهة معتصمني عزل سلميني 
أمر غير مقبول على األقل في حق 

اإلنسانية واإلنسان.

@JnAlMarri
من خالل متابعتي إلحدى اإلذاعات 
البحرينية باستمرار، اتضح لي من 
املتصلـــني، بأن الشـــعب البحريني 

خلوق جدا ومثقف.
******

@iPhoney_ad
كل الدالئل تبـــني أن إيران اخلبيثة 
بنظامها الطائفي سبب التفجيرات 

والتخريب في البحرين.
******

@Khaled_Bin_Ali
هنـــاك كثيرون يحققـــون أحالمهم 
بالقدوم لبالدنا للعمل فيها، وهناك 
مـــن يعملـــون لقتل أحالم شـــبابنا 

وبث التطرف والطائفية.
******

@jerrymahers
إيـــران تشـــعر بحرج كبيـــر نتيجة 
الهزائم املتتالية في اخلليج العربي 
فهـــي ســـتحاول جاهـــدة تصعيد 
احلراك في البحرين وســـوريا بعد 

أوامر خامنئي.
******

@Dhahi_Khalfan
يجـــب  القيـــام  مبنـــاورة  لقوات 
حتالف عربـــي فـــي البحرين على 
اعتبار حدوث عـــدوان خارجي لها 

ال قدر الله.
******

@jerrymahers
خطـــة إيـــران تقضـــي بانقالب في 
بيـــروت، زعزعة األمن الســـعودي، 

تصعيد احلراك في البحرين.

@Alhaifaaa
السعودية قدمت في سبيل حترير 
وأرضها  شـــبابها  أرواح  أرضنا، 
وأمنهـــا ومالهـــا.. حســـن زميرة 
وإيران قدمـــا لنا أكبـــر كمية من 

املتفجرات في بالدنا!!.
******

 @Mr__Badawi
ليســـت الرجولـــة أن تصـــرخ في 
وجـــه امـــرأة أو طفل أو مســـكني 
أو فقير، الرجولـــة هي أن حتترم 

هؤالء جميعا.
******

@mareeb202
الصـــراخ علـــى قدر األلـــم مبا أن 
إيران وصل بها احلال إلى شـــتم 
الســـعـودية علنــــا فهــــذا وللــــه 
احلمــــد يعنـــي أنهـــم موجعـون 
ومقهـــورون إلـــى درجــــة أنهــــم 

انفجـروا.
******

@1122334455AA
الَوَحدة ُمؤملَة: َلكنَها أجَمل ِبكثير 
ِمْن الَناس الذيـــْن َيتذكرونَك َفقط 

َوقْت َفراغُهْم.
******

@zaidi161
أهل احلجاز (الغربية) بشكل عام 
ناس رايقة.. احلياة عندهم عبارة 
باســـتمرار  يرددونها  كلمتني  عن 
(يومك عيـــدك) في جنـــد تختلف 

احلكاية!!.
******

@7ussam_ali
#حملة_مقاطعة_الرجـــل: حتلم 
املرأة برجـــل كامل؛ ويحلم الرجل 
أن  يعلمـــان  وال  كاملـــة،  بامـــرأة 
بعضهمـا  ليكمـــال  خلقهمـا  اللـــه 

البعـض.

@UNHCR_Arabic
مفوضية الالجئني

@gamaleid
يـــزور مصـــر اآلن أحـــد املجرمني 
امللطخـــة أيديهم بالدماء، اســـمه 

توني بلير.
******

@AHMADALHABBAK
اكتشاف مهم ولكن على املصريني 
أن ال يلقـــوا ســـجاير فـــي البحر 

املتوسط !!
******

@Nouha_Youssef
الرجاء ممـــن هاجموا احلكم على 
صحفيـــي مصر أن يتجهـــوا إلى 
تركيـــا احلاخام أردوغـــان يفعلها 
اآلن أيضـــا إال إذا كان التعاطـــف 

إخوانيا فقط.
******

@meshaluk
كيـــف  مصـــر  أعـــداء  ترقبـــوا 
ســـيحبونها فجأة ويغنون بالدي 
لك حبي وفؤادي! فإذا سال الغاز، 
انقطع نباح املسعور وسال لعابه!

******
@Elliott_Trader
مصـــر  فـــي  اآلن  املاليـــة  األوراق 
(األســـهم) فكرتنـــي زمـــان بأزمة 
الفكـــة ملـــا تطلع اتوبيـــس وتدفع 
يكتبلك الباقـــي على ظهر التذكرة 
ويلبـــس ده.. لـــده.. وملـــا توصل 
ولو  الكمسري.  متالقيش  حملطتك 
حاولـــت تروحله يقولك أعملك إيه 
منـــا كاتبلـــك على ظهـــر التذكرة. 
وأشـــرب الســـهم أقصـــد التذكرة 

بالهنا والشفاء.

@19699142
ليبيا اليوم متوشـــحة بالســـواد 
ودخان املدافع وصوت الرصاص 
ليبيا اليوم مستباحة ال حرمة لها 

أو ألهلها.
******

@yasmeen3236
العبودية ليســـت عبودية اجلسد 
وإمنـــا الفكر وهـــذا كان في ٢٠١١ 
لـــدى الليبيني لم يكـــن الفكر نقيا 
وإمنا هناك عقول ناقصة لوثتها 
وسوسة أول ماسوني التقوا به.

******
@15790
٥ ســـنوات ودماء ســـورية تنزف، 
ليبيـــا تصـــرخ، وبعـــض العرب 
يهتم للدوري األســـباني أكثر من 

اهتمامه بالشهداء.
******

@alimomer2
ما لم تتحرر بنغازي وتتطهر من 
أذنـــاب اإلرهاب البغـــدادي… فال 

تنتظروا صالح حال ليبيا.
******

@RedhaNazuo
القذافي مبوتـــه داخل ليبيا أثبت 
بأنـــه أكثر وطنية من الذين باعوا 
الوطن وســـلموا البالد للدواعش 

وهربوا خارج ليبيا.
******

@19699142
ليبيا اليـــوم مختطفة، خجلة من 
تاريخها رغم أنه أشـــرف وأطهر 

من حاضرها.

البحرين

تفاعل مغردون مصريون وعرب بســــــعادة 
وتهكم وأمل وســــــخرية مع خبر اكتشاف 
ــــــر حقــــــل للغاز فــــــي البحــــــر األبيض  أكب
املتوسط عبر هاشــــــتاغ اكتشاف أكبر_

حقل_غاز_مبصر.

@ulrich1966
لألســـف في تونس اإلنسان ليس 
هو محور التنمية ولهذا الســـبب 
ال نـــزال نشـــهد تعثـــرا تنمويـــا 

واجتماعيا ملحوظا.
******

@amirafardia
تنظيـــم  جحافـــل  حلـــت  أينمـــا 
اإلخوان املســـلمني يحل اخلراب 
والقتـــل والدمـــار، انظـــروا إلى 
ســـوريا ومصـــر وليبيـــا وقريبا 

تونس.
******

@ak47112014
تونس مناهجهـــا علمانية وأكثر 

املتطرفني تونسيون.
******

@chaima8697
عادي فـــي تونس اجلميلة يوقفك 
شرطي لينظر في أوراق السيارة 

ويقول لك عطيني ثمن قهوة.
******

@ulrich1966
رئيـــس احلكومـــة يجـــب إنقـــاذ 
جناعـــة مؤسســـات الدولة وهذا 
ممكن مـــن خالل تثمـــني كفاءات 
تلك املؤسســـات املهمشـــة باسم 

االنضباط والهرم اإلداري.
******

@yumronidua
أول وعود حكومة النداء: قريبا.. 
مستهلكي  عقوبات  في  التخفيف 

الزطلة.

فيسبوك أيسلندا مصر دولة نفطية على تويتر

يتعاطف مع السوريين

االكتشاف األخير يعزز آمال المصريين في تعافي اقتصاد بالدهم

[ المصريون بين األمل والسخرية بعد اإلعالن عن أكبر حقل غاز في مصر

علي النعيمي:

{بعض الحاقدين أزعجهم 

االكتشاف، قلوب سوداء 

ال تحب الخير لمصر»

أفادت دراســـة بأن التوســـع الكبير في العناوين الجديدة لإلنترنت أتاح فرصا غير محدودة أمام المجرمين الســـتغالل النطاقات 

الغامضة مثل دوت زيب أو دوت كيم أو دوت بارتي. والقراصنة في بحث دائم عن نطاقات جديدة لصنع روابط إلكترونية تقود 

المستخدمين إلى تحميل برامج خبيثة واقتناص بيانات شخصية أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائهم.



} تونــس - شــــارع الحبيــــب بورقيبــــة قلــــب 
العاصمة التونســــية ونبضها، فال أحد يدخل 
العاصمــــة من جهاتهــــا األربــــع دون أن يجد 
نفســــه في هذا الشــــارع الشــــاهد على الورد 
والثورة، ويجعله نقطة انطالق في رحلته بين 

األنهج الفرعية والمدينة العتيقة.
العصافيــــر الســــاكنة في أعشاشــــها فوق 
األشــــجار الممتدة على طول جانبي الشارع، 
تجعل مــــن الصعب االبتعاد عن هــــذا المكان 
دون الجلــــوس في أحــــد المقاهي الحتســــاء 
فنجــــان مــــن القهــــوة أو الشــــاي بالنعنــــاع 
مصحوبــــا بأنــــواع مختلفــــة من المكســــرات 
كاللــــوز والبنــــدق، ودون الدخــــول إلى مطعم 
الختيار وجبة فطور الصباح أو غذاء أو عشاء 

بمذاق محلي وعالمي.
وإذا عدنــــا إلى التســــمية، فالشــــارع كان 
ُيســــمى بـ“البحريــــة“ خالل فترة االســــتعمار 
الفرنســــي (-1881 1956)، ثم تحول اسمه عام 
1900 إلى ”جول فيري“، ومن ثم إلى ”الحبيب 

بورقيبــــة“ الرئيــــس الــــذي قــــاد بــــالده نحو 
االســــتقالل، وأصبح عام 1957 رئيســــا للبالد 
لمدة ثالثين عاما، إلى أن تمت اإلطاحة به من 
قبل وزيره األول آنذاك، زين العابدين بن علي، 

في 1987، قبل أن يتوفى عام 2000.
 يمتد الشــــارع على مسافة نحو 1500 متر، 
غربا، إلى محطة تونس  من قوس ”باب بحر“ 
البحريــــة للقطارات المتجهــــة إلى الضواحي 
الشمالية للعاصمة شرقا، وتلتقي معه العديد 
من الشــــوارع الرئيســــية كرومــــا، والجزائر، 
واليونان،  والقاهــــرة،  ومرســــيليا،  وباريس، 
وقرطــــاج، ومحمــــد الخامــــس، وجمــــال عبد 

الناصر، وابن خلدون.
ويمتــــاز الشــــارع بالعديــــد مــــن المعالم 
البارزة، فهناك تمثال المؤرخ وعالم االجتماع، 
عبدالرحمن بن خلدون التونســــي، الذي أنجز 
منتصف السبعينات، في ساحة ”االستقالل“، 
إلى جانب المســــرح البلدي الذي افتتح سنة 

1902، وكان يسمى بـ“كازينو تونس“.
وُأعيد ترميم ذلك المســــرح عدة مرات كان 
آخرها عام 2001، في إطار االحتفال بمئويته، 
ودائمــــا يكون المكان علــــى موعد مع عروض 
مســــرحية وفنية تجذب محبي هذا اللون من 

السائحين وأبناء البلد.
توجــــد  خلــــدون  ابــــن  تمثــــال  بجانــــب 

”كاتدرائية تونس“ التي ُتعتبر من أقدم معالم 
شارع بورقيبة، أنشــــأها الكاردينال الفرنسي 

الفيغيري، في 7  نوفمبر سنة 1881.
مقابــــل الكاتدرائيــــة، الُمطلة على ســــاحة 

الســــفارة  مقــــر  يوجــــد  ”االســــتقالل“، 
الفرنسية، التي تم البدء في بنائها عام 

1859 بمبادرة القنصــــل ليون روش، 
وانتهــــت أعمال البنــــاء بعد عامين، 
لتصبح فيما بعد مقرا للمقيم العام 
للبالد  الفعلــــي  الحاكم  الفرنســــي 

التونسية.
وينتهــــي الشــــارع غربــــا إلى 
محطــــة القطارات وباعــــة الورود 
حيث تنشــــط حركتهــــم في فصل 
الصيــــف الــــذي يعد فــــي تونس 
فيعرضــــون  األعــــراس،  موســــم 
أنواعــــا مــــن الزهــــور بألــــوان 

زاهيــــة وروائح عطــــرة. وفي 
شــــارع الحبيــــب بورقيبــــة 
يقيم التونسيون أنشطتهم 
يشــــهد  إذ  الثقافيــــة، 

الموسيقى  مهرجانات  الشارع 
والســــينما،  والمســــرح 
وهنــــاك يحتفلــــون بأعيادهم 
الشــــارع  يعد  كما  الوطنيــــة. 
التونسيين  لغضب  مســــرحا 
مــــن حكوماتهــــم المتعاقبــــة 
فيقيمون المسيرات ويرفعون 
مطالبهم  عن  تعبر  شــــعارات 

السياسية واالجتماعية.
القريــــب،  األمــــس  وفــــي 
استيقظ العالم يوم 14 يناير 

2011، علــــى حناجر التونســــيين تصدح 
”ارحل“ وسط شــــارع الحبيب بروقيبة، 
مطالبــــة بإســــقاط نظــــام الرئيس زين 
العابدين بن علي، الذي سرعان ما رحل.

المنصف بوشوشــــة (68 عاما)، 
الذي يعمل في ورشة للخياطة، 
بالقرب من الشــــارع، يقول إنه 
يعــــرف الكثير عــــن المالمح 
شــــارع  تميز  كانــــت  التــــي 
قبــــل  بورقيبــــة  الحبيــــب 
محطة  منهــــا  االســــتقالل، 
التــــي  البحريــــة  تونــــس 
تنطلــــق منهــــا القطــــارات 
نحو المناطق الســــياحية، 
وســــيدي  كالمرســــى، 
الوادي،  وحلق  بوســــعيد، 
مــــن  وغيرهــــا  وقرطــــاج 

الضواحي.
لــــم  االســــتقالل  قبــــل 
تكــــن في الشــــارع، مراكز 
باستثناء  كبيرة،  تجارية 
مركــــز ”الكوليــــزي“ الذي 
بعــــض  يضــــم  كان 
الفاخــــرة،  المقاهــــي 
مــــن  فقــــط  وزواره 
الطبقة الغنية، حسب 
بوشوشــــة الــــذي ذكر 
كبرى  عائالت  ســــت  أن 
كانــــت تقطــــن الشــــارع 
عبدالجليــــل،  كعائلــــة 
وبوشوشة،  والمسعي، 

والقانونجي.

ويــــرى هــــذا الرجــــل أن شــــارع  الحبيب 
بورقيبــــة لعــــب دورا كبيرا في إســــقاط نظام 
بــــن علي عــــام 2011، ويقــــول ”أتذكــــر يوم 14 
جانفي من ذلك العام، كيف غّص هذا الشــــارع 
بالمتظاهرين، وأطلقوا ذلك الشــــعار الشهير 
’ارحــــل‘. هــــذا الشــــارع كان لــــه دور مميز في 
إنجاح الثورة، وهــــو روح البالد وقلبها، كما 

مصر أم الدنيا، وسوريا قلب األمة العربية“.
ويقول لســــعد الورتاني، موظــــف بوزارة 
التربية، إن هذا الشــــارع ”أصبح رمزا للحرية 
بالنســــبة إلــــى كل التونســــيين“، مضيفا أنه 
”يوحــــد التونســــيين بمختلف شــــرائحهم من 
فقراء وأغنياء“. ويســــتطرد ”شــــارع الحبيب 
بورقيبة هو شــــارع تونــــس بامتيــــاز، يأتيه 
النــــاس مــــن مختلــــف المناطق مــــن األحياء 
الشعبية والراقية، إما للتسوق وإما للسياحة 
وإما للمشــــاركة فــــي التظاهرات السياســــية 

والثقافية التي تقام بشكل دائم هنا“.
وعلى امتــــداد الســــنة، ُتقام في الشــــارع 
تظاهــــرات ثقافيــــة، ومهرجانات موســــيقية، 
كما تتخــــذ األحزاب السياســــية، والمنظمات 
والجمعيــــات مــــن المــــكان، ســــاحة للترويج 

ألنشطتها وفعالياتها.
ويقــــول حمادي دبيش (52 ســــنة)، موظف 
فــــي إحدى الشــــركات الخاصة، إنــــه يمر منذ 
ســــنوات بشــــكل دائم  من المــــكان الذي عرف 

تطورا كبيرا خالل السنوات األخيرة.
ويشير دبيش إلى أن الشارع ”لم يكن على 
هذه الشاكلة، فالبنايات، والهندسة المعمارية 
تغيرت كثيرا، وأصبحت مالمح الشــــارع أكثر 
جمــــاال بعد غــــرس األشــــجار، وترميم  بعض 

الطرقات القريبة منه“.

} ديــار بكر(تركيــا)  - ديار بكـــر.. واحدة من 
أكبر المدن في جنوب شـــرق تركيـــا التي تقع 
علـــى ضفـــاف نهر دجلـــة. وُتعـــّد ثانـــي أكبر 
مدينة في جنوب شـــرق األناضـــول بعد مدينة 
”غازي عنتاب“. وُتعتبـــر ديار بكر مركزا ثقافيا 
واقتصاديا كبيـــرا في تركيا، لذلك فإن المدينة 
تمّثـــل نقطة محوريـــة للصراع بيـــن الحكومة 

التركية وسكانها األكراد.
وكان يطلـــق علـــى المدينة فـــي اليونانية 
القديمة اسم ”أميدا“. وفي الحقبات اآلشورية 
والســـريانية والعثمانيـــة كان يطلـــق عليهـــا 
”ديار بكـــر“. وفـــي التاريخ القديـــم كان يطلق 
نســـبة إلـــى اللون  عليها أيضا ”كارا وســـط“ 
الداكـــن الـــذي يمّيز جـــدران المدينـــة. وكانت 
ُتعرف أيضا باســـم ”قلعة األســـود“ نسبة إلى 
مدح االنتصارات العســـكرية. وبعد الفتوحات 
العربيـــة في القرن الســـابع الميـــالدي احتلت 
قبيلة بكـــر العربية هذه المنطقـــة، وأصبحت 

ُتعرف باسم ديار بكر.
وفـــي التاريـــخ القديـــم توجـــد ســـجالت 
تاريخيـــة من العهـــد اآلشـــوري للمدينة بأنها 
كانت عاصمة مملكة اآلراميين، حيث أمر الملك 
اآلشـــوري شـــلمنصر الثالث بانضمـــام مدينة 
”تمـــرد“ إلى ”ديار بكـــر“، وأصبحت المدينتان 

تمّثالن اإلمبراطورية اآلشورية الحديثة.
وفي الفترة من 189م إلى 384م كانت منطقة 
ديار بكر تحت حكم المملكة الهلنستية. وخالل 
االستعمار الروماني للمدينة أطلق عليها اسم 
”أميدا“، وتّم تشـــييد أسوار المدينة األولى عام 
297م. وبعد ذلك تّم بناء جدران أكبر بأوامر من 

اإلمبراطور الروماني قسطنطين الثاني.
وبعـــد الرومان جـــاء الفرس إلى الســـلطة 
لكنهـــم لم يســـتمروا طويال فـــي الحكم. وبعد 
الفتوحـــات اإلســـالمية فـــي القـــرن الســـابع 
الميـــالدي، كان زعيم قبيلة بكـــر العربية الذي 
ُيدعى ”بن فيل“ قد احتل المدينة وأطلق عليها 
ديار بكر. وفي العهـــد الجمهوري زار أتاتورك 
ديار بكر عام 1937، وصّدق على تسمية المدينة 
باســـمها الحالي. وتشـــتهر ديار بكـــر بموارد 

وفيرة من النحاس في جميع أنحاء المدينة.
وبعـــد بضعة قـــرون من الفتح اإلســـالمي 
حصلـــت ديار بكـــر على مكانة كبيـــرة في عهد 
اإلمبراطوريـــة العثمانيـــة، وأصبحـــت قاعدة 
قـــوات الجيش العثماني الذي يحرس المنطقة 
ضد الغزو الفارســـي. وخالل القرن العشـــرين 
ميالدي واجهت ديار بكر اضطرابات سياسية 
وعســـكرية مع بداية الحـــرب العالمية األولى، 
وُيقـــال إنـــه تـــّم ذبـــح معظـــم ســـكان الديانة 
الســـريانية واألرمينية وترحيلهم من المدينة 

خالل اإلبادة الجماعية لألرمن في عام 1915.
وفي عام 1925 وقع تمرد من السكان األكراد 
ضد الحكومـــة الجديدة فـــي جمهورية تركيا، 
ولكـــن القـــوات تلك ســـحقت اآلالف من األكراد 

الذين قتلوا في هذه المحاولة.
وُتعـــّد المنطقـــة المحيطة بديـــار بكر من 
الكنـــوز األثريـــة في العالـــم، ال ســـيما وأنها 
تعّج باآلثـــار القديمة التي تعـــود إلى العصر 
الحجـــري مع أدوات من تلـــك الفترة بعد أن تّم 
اكتشـــافها في كهوف نقيري. كما تّم اكتشـــاف 
أول حضارة كبرى تأسست في المنطقة نفسها 
تسمى المملكة الحرانية من ميتاني، باإلضافة 

إلـــى أن ديـــار بكر تحتوي علـــى أول نصوص 
المملكة اآلشورية، ال سيما وأنها كانت عاصمة 
األخمينية  األرمـــن،  اآلشـــوريين،  اآلرامييـــن، 
الفـــرس، الميدييـــن، الســـلوقيين، والفرثيين، 
باإلضافة إلى الجمهورية الرومانية التي كانت 
تسّيطر على المنطقة عام 66 قبل الميالد عندما 

كان اسمها ”أميدا“.
وفي عام 359 قبل الميالد، اســـتولى الملك 
شـــابور الثاني مـــن بالد فارس علـــى ”أميدا“ 
بعـــد حصـــار دام 73 يومـــا، بعدهـــا أخـــذت 
المســـيحية الســـريانية فـــي االنتشـــار خالل 
القرن األول وحتى القرن الرابع الميالدي، وتّم 
تشـــييد كنيسة شـــمعون باإلضافة إلى مجمع 

القسطنطينية، وكنيسة سانت أكاكيوس.
وفـــي عـــام 639م، أصبحت ”أميـــدا“ ضمن 
مناطـــق الفتوحات اإلســـالمية، ومرت المدينة 
بمراحـــل مختلفة في تاريخهـــا تحت الخالفة 
األمويـــة والعباســـية، ولكن مع تـــردي وضع 
الخالفة العباســـية في أواخر 
الميالدي  التاسع  القرن 

جاء دور حكم السالالت المستقلة، مثل عيسى 
بن الشيخ الشيباني وذريته التي حكمت مدينة 
ديار بكر خالل الفترة من (871م – 899م)، وعندما 
استعادت الدولة العباسية قوتها مجددا ضّمت 
ديار بكر إلى حدود إمبراطوريتها مرة أخرى، 
لكنها لم تصمد كثيرا وأصبحت المنطقة تحت 
حكم ســـاللة محلية أخرى ُتدعى ”البويهيين“ 
في عام 978م، مرورا بســـاللة ”مروانيون“ بعد 
ســـنوات قليلـــة من حكم ديار بكـــر بعد معركة 
”مالذكـــرد“ في عـــام 1071م. وبعدها بســـنوات 
أصبحـــت المنطقة تحت حكم األتراك األوغوز، 
وظلـــت ديار بكـــر منطقة متنازعـــا عليها بين 
الســـالالت لمدة قرن، وبعد ذلك تّم االســـتيالء 

عليها من قبل االتحادات التركية المتنافسة.
وبين أوائل القرن السادس عشر الميالدي 
وحتى أواخر القرن الســـابع عشـــر الميالدي، 
كان هنـــاك تنافس كبير بين الصفويين الفرس 
واألتراك العثمانيين للســـّيطرة على ديار بكر. 
وعندمـــا غزاها األتـــراك العثمانيون في القرن 
السادس عشـــر الميالدي تحت حكم السلطان 

ســـليم األول بعد معركة ”جالديران“، نجح في 
االستيالء على المدينة بين بحيرة أورميا إلى 
بالـــو، ومن الشـــواطئ الجنوبيـــة لبحيرة فان 
لسيزر إلى بدايات الصحراء السورية. وكانت 
المدينة قاعدة عســـكرية مهمة للســـّيطرة على 
المنطقة. وفي الوقت نفســـه شـــهدت المدينة 
ازدهارا كبيرا في التجارة، لكن هذا لم يســـتمر 
طويال، وأصبحت المنطقة تحت حكم الصفوية 
الفارســـية، ويحكمها الشاه عباس األول أثناء 

الحرب العثمانية الصفوية (1603 – 1618).
وتشتهر ديار بكر بإنتاج القمح والسمسم 
والقـــش. وفـــي أواخـــر القرن التاســـع عشـــر 
الميالدي وأوائل القرن العشـــرين صّدرت ديار 
بكـــر الزبيب واللوز والمشـــمش إلـــى أوروبا، 
وكان يأتي التجار إليها من مصر وإســـطنبول 

وسوريا لشراء الماعز واألغنام.
وقبل الحرب العالمية األولى كانت ديار بكر 
مركزا حيويا لصناعة النحاس، وكان ُيستخرج 
باليـــد من قبل األكـــراد، وكان يتم تصدير جزء 
كبير من خام النحـــاس إلى إنكلترا. كما تنتج 
المنطقة الحديد والجبس والفحم والطباشير 
والجير.
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الذاكـــرة الشـــعبية احتفظـــت باســـم الحبيب بورقيبـــة عنوانا للشـــارع أماكن

الرئيســـي في العاصمة بعـــد أن حوله زين العابدين بن علي إلى شـــارع ٧ 

نوفمبر.

معالم معمارية بهندسات مختلفة يذكرها كل من زار العاصمة

حضارات توالت فتركت بصمتها في المدينة 

الحبيب بورقيبة شارع يختزل حياة التونسيين اليومية  

ــــــت بأجنبي في بالده، فســــــيقول لك إنه يعرف تونس العاصمة، وســــــيمضي في  إذا التقي
احلديث عن شــــــارع احلبيب بورقيبة فقط ألنه املكان الذي ظل راســــــخا في ذاكرته مبعامله 
التي ميتاز بها، وســــــيحدثك عن الكاتدرائية ومتثال ابن خلدون والساعة واملسرح البلدي 
واملشموم ورائحة األكل التونسي، لكنه من الصعب أن يتذكر أنهجا أو أماكن أخرى عدا 

املدينة العتيقة.

في شارع الحبيب بورقيبة تقام على مدار السنة تظاهرات ثقافية، ومهرجانات 

موســـيقية، كمـــا تتخـــذ األحـــزاب السياســـية، واملنظمـــات والجمعيات من 

املكان، ساحة للترويج ألنشطتها وفعالياتها.

يطلـــق على مدينة ديار بكر في اليونانية القديمة اســـم {أميـــدا}، وفي التاريخ 

القديـــم كان يطلق عليها أيضا ”كارا وســـط“ نســـبة إلى اللـــون الداكن الذي 

ز جدران املدينة.
ّ
يمي

في مدينة ديار بكر التي تعددت أســــــماؤها، مّر اآلشوريون والرومانيون والفرس والعرب 
املسلمون. وشهدت ازدهارا كما شهدت اضطرابات سياسية ومجازر عرقية، لكنها ظلت 

مدينة آهلة بالسكان جتمعهم الثقافة والنشاط االقتصادي.

 ديار بكر مدينة اللغات والحضارات

[  سمفونية العصافير تنسي الناس همومهم [ ابن خلدون يراقب رقصات الفرح وساعات الغضب   

لسعد الورتاني:

شارع الحبيب بورقيبة هو 

شارع تونس بامتياز، يأتيه 

الناس من مختلف المناطق

تعد املنطقة املحيطة بديار بكر 

من الكنوز األثرية في العالم، ال سيما 

وأنها تعج باآلثار القديمة التي تعود 

إلى العصر الحجري مع أدوات من تلك 

الفترة

ضمن  ”أميـــدا“ 639م، أصبحت 9وفـــي عـــام
مناطـــق الفتوحات اإلســـالمية، ومرت المدينة 
تاريخهـــا تحت الخالفة  بمراحـــل مختلفة في
األمويـــة والعباســـية، ولكن مع تـــردي وضع 
ااالخالفة العباســـية في أواخر 
الميالدي  التاسع  القرن 

وبين أوائل القرن السادس عشر الميالدي 
وحتى أواخر القرن الســـابع عشـــر الميالدي، 
كان هنـــاك تنافس كبير بين الصفويين الفرس 
واألتراك العثمانيين للســـّيطرة على ديار بكر. 
وعندمـــا غزاها األتـــراك العثمانيون في القرن 
السادس عشـــر الميالدي تحت حكم السلطان 

وكان يأتي التجار إليها من مصر وإســـطنبول
وسوريا لشراء الماعز واألغنام.

وقبل الحرب العالمية األولى كانت ديار بكر
مركزا حيويا لصناعة النحاس، وكان ُيستخرج
باليـــد من قبل األكـــراد، وكان يتم تصدير جزء
كبير من خام النحـــاس إلى إنكلترا. كما تنتج
المنطقة الحديد والجبس والفحم والطباشير
والجير.

التي ُتعتبر من أقدم معالم
شــــأها الكاردينال الفرنسي

.1881 وفمبر سنة
ئيــــة، الُمطلة على ســــاحة
الســــفارة مقــــر  جــــد 

لبدء في بنائها عام 
صــــل ليون روش، 
نــــاء بعد عامين، 
قرا للمقيم العام 
للبالد الفعلــــي 

رع غربــــا إلى
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نهى الصراف

}  على الرغم من أن الدراســـات الحديثة تؤكد 
علـــى أن اآلباء واألمهات في عصرنا أكثر رغبة 
لرعاية أبنائهـــم وحرصا علـــى متابعة دقائق 
حياتهم قدر اإلمكان، إال أن أطفال اليوم ما زالوا 
يعّبرون عن شـــكاوى مستمرة بسبب افتقادهم 
للتواصل مع األهل وعدم شـــعورهم بوجودهم 
الحقيقي إلى جانبهم متى احتاجوا للرعاية أو 
لمجرد القرب. وهـــذه الحقيقة تعادلها مفارقة 
ازدياد وسائل التواصل عبر التقنية مع تراجع 

الروابط األسرية عموما.
وتـــرى الدكتـــورة  لـــورا جويت، أســـتاذة 
علم النفس في جامعـــة لويزيانا األميركية في 
مقالهـــا األخير بمجلة ”علم النفس“ األميركية، 
أن هذه المفارقة ترجع ألسباب عدة منها، كيفية 
تعامل األهل مع وسائل التقنية الحديثة وعدد 
الســـاعات المخصصة للتعامـــل معها. فقضاء 
وقت طويل في المنزل مع األطفال واالنشـــغال 
شـــبه الكلـــي بالهاتف النقـــال أو الكمبيوتر ال 
يعنيـــان بطبيعة الحال وجـــود اتصال حقيقي 
دور  وممارســـة  االجتماعـــي  المحيـــط  مـــع 
واضح في الحيـــاة الواقعية بعيدا عن الحياة 
االفتراضية، فهل يعني جلوس األم مع أبنائها 
أثناء تصفحها لبريد الرسائل اإللكتروني أنها 
علـــى تواصل حقيقي معهـــم؟ وهل هنالك وقت 
كاف لالستماع إلى ما يقوله الطفل، بينما ذهن 

األم منشغل بالتفكير في مشاكل العمل؟

 في عالم اليـــوم المزدحم، وفـــي اللقاءات 
األسرية القصيرة يبدو المشهد خاليا تماما من 
أي تواصل إال مع عوالـــم التقنية االفتراضية، 
في حيـــن يبـــدي أغلـــب األطفـــال امتعاضهم 
وغيرتهـــم من هذه التقنيات الباردة والصامتة 
التـــي ما زالت تبنـــي الحواجـــز وتبعدهم عن 
ابتســـامة األهل وحديثهم العـــذب، فاألطفال ال 
يعنيهم تواجد األم واألب جســـديا من دون أن 

يكون هذا التواجد حقيقا وعاطفيا.
وأظهرت نتائج استطالع أميركي موسع أن 
92 بالمئة من المشـــاركين عّبروا عن استيائهم 
بســـبب انشـــغال أحد أفراد األســـرة بالهاتف 
النقال، وربما يفســـره أغلب الصغار بأنه دليل 
على إهمالهم وتجاهلهم من قبل األهل في حين 
يمثل هذا الســـلوك مصدر إزعاج لألبناء األكبر 
ســـنا أو للشـــركاء، وربما يخلق هـــذا الحاجز 
غير المرئـــي بين اآلباء وصغارهـــم نفورا في 
المشـــاعر وإحباطا شديدا ورسائل إهمال غير 
مباشـــرة محتواها يقول بـــأن ما يدور في هذا 

العالم التقني أهم بكثير منك.
ولتالفـــي هـــذه النتائـــج المخّيبـــة آلمال 
الصغـــار، تنصح لورا جويـــت األهل بضرورة 
أخذ فترات استراحة مقتطعة من ساعات اليوم 
وتخصيصها للتواصل مع األبناء، وهذا يعني 
إطفـــاء لوســـائل االتصال ســـواء أكانت هاتفا 
نّقـــاال أو كمبيوتـــر أو حتى التلفـــاز، والتفرغ 
كليـــا إلدارة حوار أســـري ناجـــح وجها لوجه 
أو المشـــاركة في وجبة طعام وثم قضاء بعض 

الوقت بمشاركة الصغار ألعابهم ودروسهم.
 كمـــا تؤكد علـــى أهمية االســـتماع إليهم 
وطلـــب  األســـئلة  طـــرح  علـــى  وتشـــجيعهم 
المســـاعدة في حل المشـــكالت، مـــع أهمية أن 
تكـــون اســـتجابة الوالدين واضحـــة وتعكس 
االهتمام وتعزز من مشـــاعر الحنـــان، وهذا ال 
يعنـــي بالتأكيد االكتفاء بإجابـــات أو نصائح 

مقتضبة تمرر ضمن أوقات االهتمام برســـائل 
العمل أو الهاتف.

أما الدكتور جيفري بيرنستين، عالم نفس 
أميركـــي ومستشـــار فـــي العالقات األســـرية، 
فيؤكد على أهمية اإلصغاء باهتمام إلى الطفل 
عندما يعّبر عن رغبته في الحديث وهذا يعني، 
أن نضـــع جانبا كل ما من شـــأنه أن يشـــغلنا 
إلى اإلنصات الكامـــل له، مع مراعاة مواجهته 

والنظر في عيونه أثناء تبادل الحديث. 
ويوضح أن واقع األمر يقول بأن العديد من 
اآلباء واألمهات إنما يقومون باالســـتماع إلى 

أطفالهم، بالتزامن مـــع قيامهم بأعمال أخرى، 
كقـــراءة الصحيفة ومشـــاهدة التلفـــاز وحتى 
االنشغال بتنظيف المنزل، في حين يجد الطفل 
حرجا ومعاناة كبيرة في التعبير عن مشـــاعره 
أو رســـائله، مفترضا أن الطرف المقابل ال يأبه 
بـــه وغير مهتم بمـــا يقولـــه أو أن حديثه غير 

جدي.
وينصح بيرنســـتين، بأن يكون االســـتماع 
إلـــى الطفـــل بفـــم مغلـــق، حيث مـــن األفضل 
تجنـــب مقاطعة حديثـــه قدر اإلمـــكان ومنحه 
الفرصـــة للتعبيـــر عـــن أفـــكاره ومخاوفه أو 

مشـــكالته مهما كانت تبدو بســـيطة أو تافهة 
في نظرنا، وبدال من مقاطعته ببعض ”الحكم“، 
يمكن االســـتعاضة عن ذلك بابتسامة تشجيع 
وتحريـــك الرأس بالموافقة وإبـــداء الرغبة في 
المشاركة، فمقاطعة حديث الطفل من شأنها أن 
تربك تدفق قاطرة أفكاره وتشعره باإلحباط.   

كمـــا أنه مـــن المهم المصادقـــة على كالمه 
بتكرار بعض الكلمات التي استخدمها وتبيان 
تفهمنا له ولألسباب التي تضايقه، وهذا األمر 
يطمئن مخاوفه ويشـــعره بأن رسالته وصلت 

على أكمل وجه.

} لندن  –  كشفت دراسة علمية حديثة عرضت 
فـــي المؤتمر العلمـــي الذي أقامتـــه الجامعة 
األوروبيـــة لعلم األدوية النفســـية والعصبية 
فـــي العاصمـــة الهولندية أمســـتردام، أن من 
يعانـــون من االكتئاب وتظهـــر عليهم أعراض 
”التصرفات الخطرة“، كاالســـتثارة الســـريعة 
واالندفاع، هم أكثـــر عرضة لمحاولة االنتحار 

بنسبة 50 بالمئة.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أجراها فريق 
بحثي في الجامعة إلى تحديد عدد من النماذج 
السلوكية ”تســـبق وقوع العديد من محاوالت 
االنتحار“.  ونّبهت الدراســـة إلى أن إجراءات 
الوقاية الفعالة ”يجـــب أن تطبق فورا“. يذكر 

أن الدراسة شـــملت 2811 شخصا، حاول 628 
منهم االنتحار من قبل.

وأوضحت الدكتـــورة دينـــا بابوفيك، من 
الفريـــق العلمي الـــذي أجرى الدراســـة قائلة 
”وجدنـــا أن حاالت االكتئـــاب المختلطة غالبا 
ما تتضمن محاوالت انتحار. وحالة االكتئاب 
المختلطـــة هي شـــعور المريـــض باالكتئاب 
وكذلك ظهـــور أعراض الهيـــاج، أو الجنون“. 
يذكر أنه من بين األعراض المعروفة لالنتحار، 

االنطواء والشعور بالتوتر.
وأشـــار مايـــكل مانزفيلد، الـــذي انتحرت 
ابنتـــه مطلع هذا العام، إلـــى أنه يرحب بهذه 
الدراســـة. وقال ”نريد أن نعرف المزيد، نريد 

أن يربـــط أحدهم كل هذه األعراض، ويفســـر 
المواقف التي تبدو بال تفسير أو فائدة“.

وذكـــر بـــول فارمر مـــن جمعيـــة ”مايند“ 
الخيرية للصحة العقلية أن نحو 6000 شخص 
ينتحرون سنويا في بريطانيا، و“ال نعرف ما 

فيه الكفاية عن أسباب ذلك“، حسب قوله.
وأكد أن فريق البحث يقدم ”رســـالة مهمة“ 
عن ”المؤشرات التي يجب على الناس البحث 
عنهـــا“ إذا كانـــوا يشـــعرون بالقلـــق بشـــأن 

شخص ما. 
وقال فارمر إن هذه العوامل التي تحددها 
الدراســـة تشـــمل األشـــخاص الذين يكونون 

منعزلين وشديدي القلق.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تفوقت اإلمارات على عدة دول 
غربية في مؤشر جودة الحياة الذي 

أصدره معهد ”إنترنيشنز“ ، إذ 
حلت في المركز الـ21 متفوقة على 

السويد والواليات المتحدة األميركية 
وبريطانيا، بينما حلت الكويت في 
نهاية قائمة الدول العربية، وغابت 

دول عربية كثيرة عن التصنيف، منها 
دول شمال أفريقيا.

◄ حدد العلماء درجة الحرارة 

المثالية للهواء في غرفة النوم بـ18 
درجة مئوية فوق الصفر. وقد ال تالئم 

درجة الحرارة هذه الجميع بسبب 
خصوصية جسم كل شخص، لذلك 

ينصح العلماء بأن تكون الحرارة بين 
18 و20 درجة مئوية.

◄ انتقد خبراء وحقوقيون في 
بريطانيا انتظار األطفال المصابين 
بالتوحد قرابة ثالثة أعوام ونصف 
العام قبل طلب تشخيص المرض. 
أما بالنسبة إلى البالغين، فقالت 

الجمعية الوطنية لمصابي التوحد، 
إن عليهم االنتظار قرابة عامين قبل 

التشخيص.

◄ دعت وزارة الداخلية اإلماراتية 
اآلباء واألمهات إلى استخدام تطبيق 
”حمايتي“ عبر الهواتف الذكية الذي 
يوفر ميزة طلب االستغاثة مع بداية 

العام الدراسي الجديد، وذلك ”تعزيزا 
لسالمة األطفال وحمايتهم والتواصل 

معهم على مدار الساعة“.

◄ استنكر المجتمع المدني 
والمدافعون عن حقوق المرأة في 

الهند إعالن قاٍض بالمحكمة العليا 
الهندية في منطقة مدراس، أنه ”يمنع 
على النساء المطلقات الحصول على 

نفقة من أزواجهن إذا كن يمارسن 
الجنس مع رجل آخر“، مدرجا هذا 

الفعل في إطار الخيانة وارتكاب 
الزنى.

باحثون: المكتئبون والمندفعون عرضة لالنتحار

أسرة

باختصارجمال

العناية الصحيحة تحمي 

الشعر في الكبر

[ اإلنصات إلى األبناء يعني التفرغ كليا إلدارة الحوار األسري [ الطفل يجد حرجا ومعاناة كبيرة في التعبير عن مشاعره
الحــــــب والرعاية المتواصلة هما األمــــــران األكثر حيوية اللذان يربطــــــان األهل بأبنائهم 
وخاصة الصغار منهم وهما مطلب الصغار أيضا، بكل ما تحمله دالالت الشعور باألمان 
واالنتماء لبيئة المنزل الدافئة. أما حب األبناء فهو شعور تقره الطبيعة البشرية وال جدال 
فيه، إال أن الرعاية المتواصلة لهم تعد أمرا آخر يتخطى بكثير منطقة المشاعر إلى مناح 
أخرى عملية تقع في صلب الحياة اليومية وتتداخل مع مسؤوليات وانشغاالت ال تنتهي، 
تفرضها طبيعة الحياة العصرية بكل تعقيداتها، ما يجعل من مسألة التواصل مع األبناء 

تحديا يواجهه عدد غير قليل من اآلباء.

أطفال اليوم يشكون من قلة اهتمام األهل بسبب التقنية

قــضــاء وقــت طــويــل مــع األطــفــال 

بالهاتف  الكلي  شبه  واالنشغال 

يعنيان  ال  الكمبيوتر،  أو  النقال 

وجود اتصال حقيقي معهم

◄

 األطفال ال يعنيهم تواجد اآلباء جسديا دون أن يكون حقيقيا وعاطفيا

} مثلما كان دائما ثمة ضحايا من أطفال 
ونساء وشيوخ في األزمات والحروب 

والنكبات.. ربما صار لزاما علينا أن نقنع 
أنفسنا بأننا في عصور االنحطاط.. فنسلم 

بأن الثقافة هي الضحية األولى والحلقة 
األضعف في هذه المعادلة الصعبة بين 

التخلف والتحضر.
فها هو العراق بلد الحضارات الذي 

أنجب المبدعين والعلماء اكتفى أصحاب 
القرار فيه اليوم بأال يكون له سوى خمسة 

مراكز ثقافية في العالم بأسره.. وحين 
ثار الشعب األبي من مثقفين وبسطاء 
وانتفضوا هاتفين نعم لإلصالح وال 

للمفسدين.. جاءت أولى قرارات اإلصالح 
بأن تغلق المراكز الثقافية.. ذلك الوجه 
الحضاري الذي يمثل العراق في العالم 

ويبيـّض صورة العفن الذي استشرى في 
حكومة المحاصصة والطائفية وتقسيم 

الغنائم والبالد.. ولم يلتفت أحد للمليارات 
المهدورة وللعقود الوهمية والموظفين 

الوهميين ومافيات النهب.. وأصبحت هذه 
المراكز الثقافية هي أّس البالء وهي التي 

أودت بعراق الخيرات إلى اإلفالس!
المراكز الثقافية الخمسة اليتيمة في 

العالم تغلق بأمر من وزير الثقافة العراقي 
بحجة التقشف ومحاربة الفساد.. ولكن 
البلد اليوم مليء بالفاسدين المتربعين 

على رأس السلطة.. وكم أخشى أن يقترح 
أحد أن يغلق العراق برمته بحجة محاربة 
الفساد.. وأن تلغى المدارس والجامعات 

وأن يتوقف بناء المستشفيات وإعادة 
إعمار البلد بحجة التقشف.

بهذا المنطق أغلق وجه العراق 
الحضاري الذي احتضن المبدعين 

والفنانين وكّرم العلماء واألطباء العراقيين 
الذين غادروا أرض األهل واألجداد بحثا 

عن بالد أكثر أمنا ومجتمعات تكرمهم 
لعلمهم واجتهادهم وإبداعهم وال تكرمهم 

لوالءاتهم وانتماءاتهم أو طائفتهم 
وديانتهم! فهل كانت تلك عقوبة لكل 

المثقفين الذين قالوا ال بوجه من سرقوهم 
باسم الدين؟.. تذكرت الوالي العثماني 

الذي ضاق ذرعا بحّر آب اللّهاب ببغداد.. 
وإذ قالوا له إنه حّر ينضج التمر قال لهم: 

اقطعوا أعناق النخيل!
كم أشعر بالمرارة مثلما يشعر كثير 

من المثقفين والمبدعين في الخارج.. 
وهم يحاولون أن ُيظهروا عكس ما ترّوج 

له نشرات األخبار والتقارير الصحفية 
التي تصفنا بالتخلف.. وال تظهر سوى 

السلبي من بلد حكمه طاغية ودمرته حروب 
وحصار واحتالل.. لتأتي في النهاية 

أحزاب دينية تصّر على أن تعيده إلى 
عصور ما قبل النهضة!..

وبالحديث عن تلك العصور.. يحدثنا 
التاريخ عن محمد علي باشا الكبير الذي 

حكم مصر من 1805 إلى 1848 فأرسل 
البعثات وعاد بمواطنيه ليترجموا 

ويواكبوا ما وصل إليه الغرب.. وراح يبني 
المدارس ويخصص من ميزانية الدولة 

الحصة األكبر للعلم والمعرفة والتنوير.. 
وحين خلفه عباس باشا الذي كان ذا ميول 

دينية متشددة.. وجد أن كل ذلك لم يكن 
أكثر من (فرَنجة) وتشبه بالغرب.. فألغى 
البعثات وأغلق المدارس.. وسمح لعلماء 
الدين فقط أن تكون لهم الكلمة المسموعة 

وليس لذلك الشباب المتعلم الواعي القادم 
بعلوم الغرب وتطّوره.. ولوال أن خلفه 

محمد سعيد باشا الذي كان أكثر تنّورا 
لذهبت أدراج الرياح كل جهود محمد علي 

للنهضة ببلده.
فهل وصل بنا الحال إلى هذا الدرك؟.. 
وهل أصبح إلغاء الثقافة هو الحل الذي 

سيقضي على الفساد ويرفد ميزانية الدولة 
المنهوبة بتوفير بضعة قروش تنعش 

اقتصاده من جديد؟
شخصيا أجد في هذه المراكز شباكا 

صغيرا يعكس وجها حضاريا لبلد 
الحضارات.. فلماذا ال يريدون لنا أن نحفظ 

ماء وجهنا الحضاري؟

ماء الوجه الحضاري

ريم قيس كبة

} قالـــت الجمعيـــة األلمانيـــة للعناية 
بالبشـــرة وعـــالج الحساســـية إنه مع 
التقدم في العمر غالبا ما يصبح الشعر 
خفيفـــا وصعـــب التصفيـــف، كمـــا أنه 

يتساقط بشكل متزايد.
وأرجعت سبب ذلك إلى تراجع إنتاج 
هرمون األســـتروجين خالل سن اليأس،  
وفـــي هـــذه المرحلة تتقلـــص بصيالت 
الشـــعر بســـبب عدم إمدادها بالعناصر 
المغذيـــة بشـــكل كاف. وباإلضافـــة إلى 
ذلـــك، يتراجع إفـــراز البشـــرة للدهون، 
والذي يؤدي بدوره إلى جفاف وخشونة 

فروة الرأس.
وللتمتـــع بشـــعر صحـــي حتى مع 
التقـــدم فـــي العمـــر، تنصـــح الجمعية 
باستعمال مستحضرات العناية الغنية 
والمحافظـــة على الشـــعر، موضحة أنه 
من األفضل استعمال شامبو لطيف، مع 
مراعاة عدم غسل الشعر بشكل زائد عن 

الحد أو بماء ساخن للغاية.
ولكي ال يتخذ الشـــعر الرمادي لونا 
ضاربا لالصفرار، ينبغي بشكل إضافي 
استعمال مستحضرات شامبو وغسول 

مخصصة لهذا الغرض.
وإلـــى جانـــب العنايـــة الصحيحة، 
تعـــد التغذية الســـليمة مفتاحـــا مهما 
للتمتع بشـــعر صحي في الكبر. وإلمداد 
الشـــعر بالعناصر المغذية بشكل كاف، 
تنصح الجمعية بتناول األطعمة الغنية 
بفيتامين H، الذي يعزز بناء الكيراتين، 
والـــذي يعـــد مكونا أساســـيا للشـــعر 

واألظافر. 

طـــور علماء في أســـكتلندا مـــادة يمكن أن تحفـــظ املثلجات 

لفترة أطول، عن طريق اســـتخدام نوع من البروتني الطبيعي 

يجعلها متجمدة لفترة طويلة في الطقس الحار.

مقرمشات الصباح الجاهزة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، 

لذا ينصح بإعدادها في املنـــزل عن طريق بقايا الخبز املصنوع 

من الدقيق األسمر وخلطها مع الفواكه املجففة.

حذر املختصون من اإلكثار من تناول شـــاي كمبوتشـــا الياباني  

ألنه قد يؤدي إلى اإلصابة بنوبات ذعر بســـبب حمض الالكتيك 

املوجود فيه، كما أنه يحتوي على كمية قليلة من الكحول.
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◄ أغلق بادو الزاكي املدير الفني 
للمنتخب املغربي لكرة القدم، الباب 

أمام انضمام سفيان بوفال العب ليل 
الفرنسي لصفوف أسود األطلس. 

وأوضح أن الشماخ بصدد استعادة 
مستواه وحني يكون جاهزا سينضم 

للمنتخب.

◄ اعترف األرجنتيني هيكتور كوبر، 
املدير الفني للمنتخب املصري، بأنه 
يشعر باحليرة الشديدة قبل إعالن 

قائمة الفراعنة التي تغادر إلى تشاد 
اخلميس استعدادا ملواجهة منتخب 

بالدها في تصفيات كأس األمم 
األفريقية ٢٠١٧.

◄ أثبتت أشعة الرنني املغناطيسي 
إصابة وهبي اخلزري، العب فريق 
بوردو الفرنسي، وتأكد غيابه عن 

لقاء منتخب تونس مع ليبيريا في 
ضيافة األخير بتصفيات كأس األمم 

األفريقية لكرة القدم ٢٠١٧.

◄ يتوجه رئيس رابطة دوري 
احملترفني اجلزائري، محفوظ قرباج 
ملعاقبة شباب بلوزداد بحرمانه من 

٧٥ باملئة من حقوق البث التلفزيوني، 
بعد رفض الفريق استقبال شبيبة 
القبائل مبلعب اخلامس من يوليو.

◄ كشف مدير املركز اإلعالمي بنادي 
األهلي السعودي، سالم األحمدي 
عن السبب وراء نيل عمر السومة 

مهاجم الفريق عقوبة من قبل جلنة 
االنضباط التابعة لالحتاد السعودي 

لكرة القدم.

◄ أعلن اجلهاز الفني لنادي الطلبة 
العراقي، أنه سيقوم باختبار ٤ 

العبني محترفني خالل األيام القليلة 
املقبلة بغية التعاقد معهم لتمثيل 

الفريق األزرق في الدوري العراقي 
املمتاز للموسم املقبل.

فان مارفيك يخوض أول امتحان في تصفيات مونديال 2018

[ األخضر السعودي يواجه المجهول أمام منتخب تيمور الشرقية

} نيويــورك - جنح النجم األســـباني رفائيل 
نـــادال في تقدمي حملـــات من مســـتواه القدمي 
ليفوز علـــى الكرواتي بورنا تشـــوريتش 3-6 
و6-2 و4-6 و6-4 في ختام اليوم األول لبطولة 

أميركا املفتوحة للتنس.
وقدم نادال عرضا قويا في أول مجموعتني 
ليعيـــد إلـــى األذهان مســـتواه الســـابق قبل 
تراجعه للمركز الثامن فـــي التصنيف العاملي 
هذا املوســـم. ولقـــن نادال منافســـه الكرواتي 
البالغ من العمر 18 عاما درسا في فنون اللعبة 
خالل أول مجموعتني لكن تشوريتش رد بقوة. 
وكسر تشـــوريتش إرســـال نادال صاحب 
14 لقبا بالبطوالت األربع الكبرى في الشـــوط 
العاشـــر من املجموعة الثالثة ليقلص الفارق 
مـــع الالعب األســـباني ومينح نفســـه فرصة 
في اللقاء. لكن نادال كســـر إرسال تشوريتش 
في الشوط الســـابع من املجموعة الرابعة في 

طريقه حلسم املباراة لصاحله.
وقـــال نـــادال بطـــل 2013 والـــذي غاب عن 
أميركا املفتوحة العام املاضي بســـبب إصابة 
فـــي املعصم ”هذه حلظـــة في غاية الســـعادة 
بالنســـبة إلـــي“. وأضـــاف ”كان مـــن الصعب 

للغاية عدم حصولي على فرصة العام املاضي 
للعودة إلى واحدة من بطوالتي املفضلة“. 

وثأر نادال لهزميته 6-2 و7-6 في املواجهة 
الوحيدة الســـابقة التي جمعته بتشـــوريتش 
فـــي بازل العـــام املاضي. وعبـــر العب التنس 
األســـباني رافايل نادال إلـــى الدور الثاني من 

بطولة أميركا املفتوحة. 
ورغم حتقيقه الفوز في مســـتهل مشـــواره 
فـــي البطولـــة األميركيـــة، اعترف نـــادال أنه 
يحتاج إلى حتســـني أدائه مـــن أجل الوصول 
إلـــى مراحل متقدمة في البطولـــة. وقال نادال 
”أعتقـــد أن هناك طريقا علي أن أســـلكه.. أدرك 
أنـــه يجب أن أعود أكثر قـــوة وإذا لم أقم بذلك 

فلن تكون لدي فرص في املستقبل“.

سالح جديد

ويبـــدو أن نـــادال أصبـــح يراهـــن علـــى 
ســـالح واســـتراتيجية جديـــدة وهـــي التقدم 
أكثـــر بالقرب من الشـــبكة. وأضـــاف ”رغم أن 
هـــذا األمر قـــد يكلفني هزائم أكثـــر فقد قررت 
أن أســـتمر فـــي القيـــام بذلـــك بالتقـــدم أكثر 

(بالقرب مـــن الشـــبكة) ألكون أكثـــر فاعلية“. 
ورمبا تأثـــر الالعـــب األســـباني بالتغييرات 
التـــي طرأت علـــى السويســـري روجيه فيدرر 
خالل بطولة سينســـيناتي، فقد شـــوهد نادال 
عدة مرات يقترب من الشـــبكة خـــالل مباراته 
مع تشوريتش، وهي االســـتراتيجية املغايرة 
لطريقة لعبه التقليدية في املاضي والتي كانت 
تعتمد على الوقوف بعيدا بخطوة أو خطوتني 

خلف اخلط األخير للملعب. 
وتابع نادال املصنف الثامن عامليا ”طريقة 
اللعـــب تغيـــرت والالعبـــون يلعبون بشـــكل 
أســـرع.. ال ميكن ألحدهم أن يســـير في عكس 
اجتاه ما متليه الرياضة.. علي أن أســـتمر في 
تنفيذ هذه الفكرة وأن أكافح من أجل النجاح“.

واســـتهل العب التنس الصربي واملصنف 
األول عامليـــا نوفاك ديوكوفيتش مشـــواره في 
بطولـــة أميـــركا املفتوحة بتحقيق فوز ســـهل 
على البرازيلي جواو ســـوزا. واحتاج الالعب 
الصربـــي ســـاعة و11 دقيقـــة فقط الكتســـاح 
منافســـه البرازيلي 6 – 1 و6 – 1 و6 – 1، حيث 
لـــم تســـنح لســـوزا أي فرصة خـــالل املباراة 

ملجابهة تفوق ديوكوفيتش.
وقال ديوكوفيتـــش ”لم يكن في إمكاني أن 
أبدأ بشـــكل أفضل من هذا فـــي بطولة أميركا 
املفتوحـــة هذا العام.. أمتنى أن اســـتمر بهذا 
اإليقاع“. وأضاف املصنف األول عامليا ”تدربت 
هنا ثالث مرات قبل املباراة.. لقد ملست تغييرا 
كبيـــرا في التحكم في الكـــرة.. دوامات الرياح 

املعتادة لم تعد موجودة“.

بداية قوية

بدأت ســـيرينا وليامز مشوار إكمال ألقاب 
بطـــوالت التنس األربع الكبـــرى في عام واحد 
بال هوادة بعدما تقدمت 6-0 و2-0 على فيتاليا 
دياتشـــنكو في الدور األول ألميـــركا املفتوحة 

قبـــل أن تستســـلم الالعبـــة الروســـية وتعلن 
انســـحابها. ونزلت األميركية ســـيرينا حاملة 
اللقب أرض امللعب الرئيسي وسط حماس بالغ 
من اجلماهير مع تبقي سبع مباريات فقط على 
إكمال إجنازها. وغادرت سيرينا بطلة أميركا 
املفتوحة ســـت مرات أرض امللعب بعد نصف 
ســـاعة فقط وســـط حماس أكبر من اجلماهير 
بعدما اقتربت مباراة أخرى من معادلة إجناز 
مورين كونولـــي ومارغريت كورت وشـــتيفي 
غراف باحلصـــول على جميع ألقاب البطوالت 

األربع الكبرى في عام واحد. 
وفي أول مواجهة لها مع سيرينا املصنفة 
األولـــى عامليا بدا أن دياتشـــنكو تعانى رهبة 
بالغة لتحصل على خمس نقاط فقط مقابل 32 

نقطة لالعبة األميركية.
وخالل ســـبع دقائق فقط تقدمت ســـيرينا 
احلاصلة على 21 لقبـــا في الفردي بالبطوالت 
الكبـــرى 3-0 في مواجهة دياتشـــنكو املصنفة 
86 عامليا. وعندما تقدمت ســـيرينا 5-0 طلبت 
دياتشـــنكو وقتـــا بســـبب إصابة فـــي قدمها 
اليســـرى ثم غـــادرت امللعب مـــرة أخرى ملزيد 
مـــن العالج بعدما حســـمت الالعبة األميركية 

املجموعة االفتتاحية لصاحلها. 
املجموعـــة  فـــي   0-2 ســـيرينا  وتقدمـــت 
الثانية قبل أن تذهب دياتشنكو للحكم وتعلن 

انسحابها من املباراة.
واجتازت فينوس وليامـــز الفائزة باللقب 
مرتـــني عقبة مونيـــكا بويغ مـــن بويرتوريكو 
بصعوبـــة بعدما تغلبت عليهـــا في مباراة من 
ثـــالث مجموعـــات بالـــدور األول. واحتاجت 
األميركيـــة فينوس املصنفة 23 لســـاعتني و40 
دقيقـــة قبـــل أن تفـــوز 6-4 و6-7 و6-3 علـــى 

منافستها البالغة من العمر 21 عاما. 
وأهدرت فينوس ثالث نقاط حلسم املباراة 
في الشـــوط الفاصل من املجموعة الثانية في 
مواجهة بويغ املصنفة 75 عامليا والتي حولت 
تأخرها بنتيجة 6-3 لتفوز بست من آخر سبع 

نقاط في الشوط لتعادل النتيجة.
وأضاعت فينوس (35 عاما) أكبر الالعبات 
ســـنا في قرعة األدوار الرئيسية فرصة أخرى 
حلســـم اللقـــاء لصاحلها عندمـــا كانت ضربة 
اإلرســـال معها والنتيجة تشـــير لتقدمها 3-5. 
لكن الالعبة املخضرمة فازت في النهاية لترفع 
رصيدها إلى 65 انتصارا مقابل 13 هزمية في 

مشوارها بأميركا املفتوحة.  نادال يستعيد توهجه

رغم تحقيقه الفوز في مســـتهل 

أنـــه  نـــادال  اعتـــرف  البطولـــة، 

يحتاج إلى تحسني أدائه من أجل 

الوصول إلى مراحل متقدمة

◄

رياضة

نادال: سأستمر في تطبيق استراتيجية اللعب الجديدة

«أنـــا فـــي غايـــة الســـعادة لالنضمـــام لفريـــق في حجـــم االتحاد 

السعودي، وأتطلع للوصول إلى جدة وأقابل كل جماهير النادي 

العريق، وأعد بتقديم كل ما لدي من أجل إسعادهم».

جيمس ترويسي
احملترف اجلديد في صفوف االحتاد السعودي

«شـــيكاباال تهرب من الزمالك ولم يحترم اسم النادي الذي دخل 

في أزمة كبيرة من أجل إعادته من ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي 

وإنقاذ مستقبله الكروي الذي كان على املحك».

أحمد مرتضى منصور
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك املصري

«إن الالعبـــني الذيـــن التحقـــوا بمنتخـــب أســـود الرافديـــن هم 

علـــي عدنان من إيطاليا وجســـنت ميرام مـــن الواليات املتحدة 

األميركية وياسر قاسم من إنكلترا وأحمد ياسني من هولندا».

مالح مهدي
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم

متفرقات

باختصار

} الريــاض - يخوض املنتخب السعودي يوم 
غـــد اخلميس بجدة وفي مدينـــة امللك عبدالله 
الرياضيـــة ثانـــي مبارياته ضمـــن املجموعة 
األولى للمرحلة األولية لتصفيات كأس العالم 
2018، عن القارة اآلسيوية أمام منتخب تيمور 
الشـــرقية في لقاء هـــو األول بني الطرفني على 

املستوى الرسمي والودي.
وكان األخضـــر قد انتصر فـــي لقائه األول 
في التصفيات أمام منتخب فلســـطني 3-2 في 
الدمام، فيما تعادل منتخب تيمور في مباراته 
األولى أمام ماليزيا 1-1 ثم خسر ضد منتخب 

اإلمارات 0-1 في املباراة الثانية.
واســـتنادا إلى موقع املنتخب الســـعودي 
على شبكة اإلنترنت فإن لقاء اخلميس سيكون 
اللقـــاء رقـــم 102 لألخضر فـــي تصفيات كأس 
العالم، حيث سبق له في تصفيات كأس العالم 
منذ بداية مشاركته في تصفيات 1978 أن لعب 
101 مبـــاراة فاز في 57 مبـــاراة وتعادل في 25 
وخسر في 19، مسجال 190 هدفا ومستقبال 81 

هدفا فيها.
وبعـــد مباراتـــه الدوليـــة األخيـــرة أمـــام 
فلســـطني في يونيـــو املاضي، وصـــل رصيد 
األخضر من املباريات الدولية إلى 592 فاز في 
281 مبـــاراة وتعادل في 141 وخســـر في 170، 

مسجال 925 هدفا ومستقبال 642 هدفا فيها.
وســـيكون لقاء الغد هو اللقـــاء رقم 39 في 
مدينة جدة، حيث ســـبق أن لعب األخضر فيها 
38 لقـــاء فاز في 25 لقاء وتعـــادل في 9 لقاءات 
وخســـر 4 لقـــاءات فقط وســـجل األخضر في 
جدة 112 هدفا فيما اســـتقبلت شباكه 27 هدفا 
فيهـــا، وهو اللقـــاء الرســـمي األول للمنتخب 
الســـعودي الذي يقام على مدينة امللك عبدالله 
الرياضيـــة بجـــدة والثالث فـــي تاريخه حيث 
لعب فيه األخضـــر لقاءين وديـــني في أكتوبر 
املاضي أمام أألورغواي 1-1 وأمام لبنان 1-1. 
وخالل تاريخه لعب األخضر مباراتني بتاريخ 

3 ســـبتمبر األولى كانت عام 1961 خالل دورة 
األلعاب العربية باملغرب وخســـرها 0-13 أمام  
منتخب مصر، والثانية عام 2006 أمام منتخب 
اليابان في جدة وكســـبها 1-0 ضمن تصفيات 

كأس آسيا 2007. 
وقـــال الهولندي بيرت فـــان مارفيك املدير 
الفنـــي اجلديـــد للمنتخـــب الســـعودي األول 
إنه ســـيبذل قصارى جهده مـــن أجل الوصول 
باملنتخـــب الســـعودي لنهائيـــات كأس العالم 
التي ســـتقام بروســـيا 2018. وتعاقد االحتاد 

السعودي مع فان مارفيك ملدة عام. 
وقال فان مارفيك ”إنه حتد عظيم بالنسبة 
إلي .. لقد بدأ املنتخب السعودي مبارياته في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 
وأمتنى مســـاعدتهم للتأهل ملونديال روسيا“.
وأضـــاف ”لقد رفضت عددا مـــن العروض في 

الســـنوات األخيرة، ووافقت على هذا العرض 
ألنني ســـأمتكن من اختيار جهـــازي املعاون ، 
باإلضافة إلى أن املنتخب السعودي قوة كبيرة 
في آسيا ولألسف لم يتأهل للبطوالت الكبرى 

منذ فترة كبيرة، وسنحاول تغيير هذا“. 
وقـــام فان مارفيـــك بتعيني إدري كوســـتر 
ومارك فان بوميل ورويـــل كومانز في اجلهاز 

املعاون له. 
من جانبه قال أدري كوســـتر، املدير الفني 
الســـابق لفريق أياكس أمســـتردام واملنتخب 
األوملبي الهولندي ”لم أفكر طويال عندما طلب 
منـــي القدوم هنـــا.. كانت لي جتربـــة تدريبية 
سابقة مع النادي األفريقي التونسي لذلك فأنا 
أعرف أهمية الســـعودية في املنطقة.. سنبذل 
كل مـــا في وســـعنا الســـتعادة مكانة املنتخب 

السعودي“.

وقـــال مارك فـــان بوميل، العب برشـــلونة 
وبايرن ميونخ السابق ”أبدأ مسيرتي كمدرب 
وأعلـــم أن هذه فرصـــة ال ميكن رفضها خاصة 
وأنها ستتيح لي التعامل مع العبني ميتلكون 
ثقافة مختلفة وهذا ما سيجعلني مدربا جيدا 
.أمتنـــى أن أتبـــادل اخلبـــرات مـــع الدوليني 

السعوديني“.
يذكر أن املدرب مارفيك درب منتخب بالده 
فـــي الفترة ما بني 2008 إلـــى 2012، ومتكن من 
الوصـــول إلى نهائـــي كأس العالـــم 2010 في 

جنوب أفريقيا. 
ويأتـــي التعاقد مـــع الهولنـــدي بعد إقالة 
األســـباني خـــوان رامـــون لوبيـــز كارو عقب 
اخلســـارة أمام قطر في نهائي بطولة خليجي 
22 التـــي أقيمـــت فـــي العاصمـــة الســـعودية 

الرياض في ديسمبر املاضي.

يســــــتعد األخضر السعودي ملواجهة رحلة 
مجهولة عند لقائه منتخب تيمور الشــــــرقية 
ضمن منافسات املجموعة األولى للمرحلة 
ــــــات كأس العالم 2018، عن  األولية لتصفي
القارة اآلســــــيوية، في أول امتحان حقيقي 

للمدرب الهولندي فان مارفيك.

فان مارفيك أمامه تحد صعب

ســـيبذل  إنـــه  قـــال  مارفيـــك 

قصارى جهـــده من أجل الوصول 

باملنتخب السعودي إلى نهائيات 

كأس العالم بروسيا 2018

◄

◄ أبدى البرتغالي جوزيه روماو مدرب 
اجليش املغربي استياءه من جلنة 

املسابقات التابعة لالحتاد املغربي لكرة 
القدم، واعتبر أن فريقه سيعاني مع 

بداية املوسم إلجرائه مباريات كثيرة 
ومهمة وفي فترة قصيرة. وقال ”أعتقد 
أن البرمجة ال تخدم مصاحلنا، سافرنا 

األربعاء املاضي إلى تطوان وأجرينا 
مباراة كأس صعبة أمام املغرب التطواني، 
واجهنا نفس الفريق في اإلياب 

السبت األخير، وسنواجه 
الثالثاء شباب احلسيمة 
عن نفس املسابقة على 
أن نخوض مباراة 
صعبة نهاية هذا 
األسبوع أمام 
بطل املغرب 

الوداد“.

◄ وصل الالعب أمين عبدالنور إلى 
تونس، قادما من أسبانيا لاللتحاق 

مبعسكر منتخب تونس الذي يستعد 
ملباراة السبت ضد ليبيريا في إطار 

تصفيات كأس أفريقيا لألمم 2017. وحال 
وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي 

عقد صحبة وكيل أعماله عبدالقادر جيالن 
مؤمترا صحفيا. وقد عبر عبدالنور عن 

سعادته بخوض جتربة جديدة في 
مسيرته الكروية باالنضمام 

إلى فالنسيا األسباني. وحول 
قيمة الصفقة وقيمة املبلغ 

الذي سيناله النجم 
الساحلي قال وكيل 

أعماله ”الصفقة 
بلغت قيمتها 32 
مليون أورو أما 
النجم الساحلي 
فسيحصل على 

نسبة 5 ٪ من املبلغ 
اجلملي للصفقة“.

ض جتربة جديدة في
ة باالنضمام 
سباني. وحول

قيمة املبلغ 
نجم
وكيل

ة 
3
 
ي

ملبلغ 
ة“.

◄ أكد نادي فيورنتينا اإليطالي فسخ 
عقد مدافعه املصري أحمد حجازي 

بالتراضي بعد ارتباط دام 3 مواسم. وذكر 
أن املدافع املصري أصبح العبا حرا بعد 

فسخ عقده مع فيورنتينا 
بشكل ودي. مع العلم 

أن حجازي أصبح على 
أعتاب الرحيل إلى 

النادي األهلي املصري 
بعد مفاوضات 

مكثفة قادها معه 
عالء عبدالصادق 

رئيس جهاز الكرة 
بالقلعة احلمراء 

في الساعات 
املاضية.

ب ر ب بح
ورنتينا 

علم 
على 

صري 

ا واجهنا نفس الفريق في
السبت األخير، وسنواج
الثالثاء شباب احلسيمة
عن نفس املسابقة على
أن نخوض مبارا
صعبة نهاية هذ
األسبوع أما
بطل املغرب

الوداد“.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إنتر ميالن يتحدى أندية الكالتشيو بصفقات نارية
[ روما اختتم نشاطه في سوق االنتقاالت بضم بونس [ الساعات األخيرة شهدت انضمام ماتري من ميالن إلى التسيو

} برلــني - جنـــح إنتـــر ميـــالن اإليطالي في 
اســـتثمار الســـاعات األخيرة بشـــكل جيد قبل 
غلق ســـوق االنتقاالت الصيفية مســـاء االثنني 
ليحســـم صفقات ضـــم فيليبي ميلـــو وأليكس 
تيليـــس وأدم لياييتـــش إلى صفوفـــه ورحيل 

العب خط الوسط هيرنانيز إلى يوفنتوس. 
وأعلـــن يوفنتـــوس بطل إيطاليـــا أنه دفع 
11 مليون يـــورو (12.4 مليون دوالر) باإلضافة 
إلـــى مليوني يورو من املكافآت، للحصول على 

خدمات البرازيلي هيرنانيز. 
وانضم البرازيليان ميلو وتيليس إلى إنتر 
ميالن قادمني مـــن قلعة ســـراي التركي بينما 
انضـــم املهاجـــم الصربي لياييتـــش من روما، 
بعقد إعارة ملدة موســـم واحـــد مقابل مليوني 
يورو مع إمكانية شـــراء الالعب بشـــكل نهائي 

مقابل تسعة ماليني يورو. 
وأضيفت تلك العقود إلى الصفقات السابقة 
إلنتـــر ميـــالن، حيـــث ضـــم النـــادي املدافعني 
غايســـون موريلـــو مـــن غرناطـــة األســـباني 
وميرانـــدا من أتلتيكو مدريد ومارتني مونتويا 
من برشـــلونة، والعب خط الوســـط الفرنســـي 

جيوفري كوندوجبيا من موناكو الفرنسي.
وانضم إلـــى الفريق ســـتيفان يوفيتيتش 
مهاجـــم مونتنغرو (اجلبل األســـود) قادما من 
مانشســـتر ســـيتي اإلنكليـــزي وســـجل ثالثة 
أهداف ليســـاعد الفريق في حتقيق الفوز بأول 
مباراتـــني له في املوســـم اجلديد، بينما تنتظر 
مشـــاركة الكراوتي إيفان بيريســـيتش بعد أن 
حســـم انتقاله للفريق قادما من فولفســـبورغ 
األملاني. ويتصدر إنتر ميالن الدوري اإليطالي 
برصيد ســـت نقاط متساويا في ذلك مع أربعة 
فـــرق أخرى، بينمـــا افتتح يوفنتوس املوســـم 
بهزميتني متتاليتني ولم مينح فرصة املشاركة 
حتى اآلن لالعب خط الوســـط األملاني ســـامي 
خضيرة، املنضم من ريال مدريد والذي تعرض 
إلصابـــة خـــالل مبـــاراة وديـــة في أغســـطس 

املاضي. 
وكلف العب باليرمو الســـابق باولو ديباال، 
نادي يوفنتـــوس نحو 40 مليـــون يورو، وهو 
ما يعـــادل تقريبا نصف ما أنفـــق لضم ماريو 
ماندزوكيتـــش مـــن أتلتيكو مدريـــد، كما دفع 
18 مليـــون يـــورو للتعاقـــد مع ســـيموني زازا 
من ساســـولو، حيث كثف يوفنتـــوس تركيزه 
علـــى جتديد دمـــاء خـــط الهجوم بعـــد رحيل 
األرجنتينـــي كارلوس تيفيـــز. كذلك انضم إلى 

صفـــوف يوفنتـــوس خـــالل فتـــرة االنتقاالت، 
املدافع أليكس ســـاندرو مـــن بورتو البرتغالي 
والعبـــا خـــط الوســـط خـــوان كـــوادرادو من 
تشيلســـي اإلنكليـــزي وماريـــو ليمينـــا مـــن 

مارسيليا الفرنسي. 
وعـــزز رومـــا أيضـــا خـــط هجومـــه حيث 
تعاقد مع املصري محمد صالح من تشيلســـي 

اإلنكليـــزي والجـــو فالكـــي من جنـــوه وإدين 
دزيكو من مانشستر ســـيتي اإلنكليزي والذي 
ســـجل للفريق في املباراة التـــي فاز فيها على 

يوفنتوس 2-1 مطلع هذا األسبوع. 
وانضم حارس املرمى فوجيتش تشـــيزني 
إلى روما قادمـــا من أرســـنال اإلنكليزي وقدم 
مبـــاراة رائعـــة أمـــام يوفنتوس كما شـــهدت 
املباراة مشـــاركة املدافع لوكاس دايني املنضم 
للفريق يـــوم األربعاء املاضي قادما من باريس 
ســـان جيرمان الفرنســـي، كما انضم مواطنه 
الفرنســـي العب خط الوسط ويليام فينكير من 

دينامو موسكو الروسي.
وأعلـــن نـــادي رومـــا أنـــه اختتم نشـــاطه 
بسوق االنتقاالت مســـاء االثنني بضم املهاجم 
إزيكيـــل بونس من نيويل أولـــد بويز واملدافع 
البرازيلـــي إميرســـون باملييري، الـــذي ينحدر 

مـــن أصـــل إيطالـــي، ولكـــن بعقد إعـــارة من 
ســـانتوس. وضـــم ميالن، املتعاقـــد مع املدرب 
سينيســـا ميهايلوفيتـــش، املهاجمني كارلوس 
باكا من إشـــبيلية ولويس أدريانو من شاختار 
دونيتسك، وقد ســـجل كل منهما خالل املباراة 
التي فاز فيهـــا الفريق علـــى إمبولي 2-1 يوم 
الســـبت املاضي، كما عاد ماريو بالوتيللي إلى 
الفريـــق قبل أيام بعد موســـم باهت قضاه مع 
ليفربـــول اإلنكليزي. كذلك ضـــم ميالن املدافع 
الشـــاب أليســـيو رونانيولي من روما والعبي 
خط الوسط أندريا بيرتوالتشي وجوراي كوكا 

من جنوه.
وشـــهدت الســـاعات األخيـــرة من ســـوق 
االنتقاالت، انضمام املهاجم أليساندرو ماتري 
مـــن ميـــالن إلى التســـيو بعقـــد إعـــارة، علما 
بـــأن التســـيو تعاقد مـــع العب الوســـط رافيل 

موريســـون من ويســـتهام اإلنكليزي واملهاجم 
ريكاردو كيشـــنا من أياكـــس الهولندي مقابل 
أربعـــة ماليني يورو والعب الوســـط ســـيرغي 
ميلينكوفيتـــش ســـافيتش مـــن جينـــك مقابل 
عشرة ماليني يورو. حقق انتر ميالن اإليطالي 
أفضـــل أداء في امليركاتـــو الصيفي فنجح في 
تدعيم خطوطه واحلصول على احتياجاته من 
الالعبني املميزين في الدفاع والوسط والهجوم 
واستغالل احلالة التي متر بها األسماء الكبرى 
في الكالتشيو من أجل العودة من جديد بعد أن 

ترنح املوسم املاضي. 
وكان إنتر ميالن قد أحتل املركز الثامن في 
جدول ترتيب الدوري اإليطالي املوسم املاضي 
وهـــو ترتيـــب ال يليـــق بأحد أبطال املســـابقة 
والذي كان ميلك الكثير من األسماء الالمعة في 

الفترة األخيرة.

 أدم لياييتش يعزز صفوف األفاعي 

ليديكي إمبراطورة قادمة في منافسات السباحة
كومباني يتوقع عودة 

تشيلسي إلى السباق

شفاينشتايغر: ألمانيا 

تسعى إلى الثأر من بولندا

} بــريوت - حصـــدت ”اإلمبراطـــورة“ كايتي 
ليديكي 5 ألقـــاب (200 متر و400 متر و800 متر 
و1500 متر، والبدل 4 مرات 200 متر)، وسجلت 
3 أرقـــام قياســـية عاملية، وصنفـــت فريدة من 
نوعها حتول كل ما تلمسه إلى ذهب، وعوضت 
غياب مواطنها النجم مايكل فيليبس إذ حملت 
علـــى اكتافها أعباء املنتخـــب األميركي. وهذا 
مـــن أصل 8 ذهبيات أحرزتها الواليات املتحدة 
في بطولة العالم للسباحة التي أجريت أخيرا 
في مدينة كازان الروســـية، عاصمة جمهورية 

تترستان. 
متكنـــت ليديكـــي (18 عاما) فـــي كازان من 
جتاوز حـــدود غير مألوفة، متابعة مســـيرتها 
املظفـــرة منـــذ لقبهـــا األوملبي في الــــ800 متر 
فـــي دورة لنـــدن األوملبية عـــام 2012 وهي في 
اخلامســـة عشـــرة من عمرها، حينها اعتبرت 
أنها خليفـــة مواطنتها جانيت إيفانز، وفوزها 
بأربعـــة ألقاب في بطولة العالم في برشـــلونة 
2013 (400 متـــر و800 متـــر و1500 متر، والبدل 
4 مـــرات 200 متـــر). وجاء التتويـــج في الـ200 
متـــر في كازان إضافة ثمينـــة، ميزت رباعيتها 

التاريخية في األلقاب الفردية.
ال مـــكان للفشـــل فـــي قامـــوس ليديكي، إذ 
أنهـــا تتألـــق وتتوهج مـــع العـــزم واإلصرار 

والتحديـــات، فتـــروض الصعوبات. ويكشـــف 
جيميل الذي يشرف عليها منذ 3 سنوات، أنها 
قبلت التحدي وأرادت هذا البرنامج املضغوط 
واملضنـــي مـــع علمها مســـبقا باإلنهـــاك الذي 

ينتظرها، واأللم أحيانا. 
حولت ليديكي املســـتحيل غير املنتظر إلى 
حقيقة راسخة، وهنا فرادتها على حد تعبيره. 
لذا، فضلها البعض مـــن حيث اإلجنازات على 
األسترالية شـــاين غولد التي احتكرت األرقام 
القياســـية العاملية من الـ100 متـــر إلى الـ1500 
متـــر عـــام 1971 (قبل إطـــالق بطولـــة العالم)، 
واألميركي تيم شـــاو الذي جمـــع ألقاب الـ200 
متر والـ400 متر والـ1500 متر في بطولة العالم 
فـــي كالي (كولومبيـــا) عـــام 1975، وحينها لم 
يكن ســـباق الـ800 متر مدرجـــا ضمن برنامج 

منافسات الرجال.
تعايـــش ليديكي الضغـــط وتهضمه جيدا 
وهي التي تبـــدأ تدريباتها فـــي الرابعة فجرا 
”لتســـتمتع بامليـــاه قبـــل غيرهـــا“ علـــى حـــد 
تعبيرها، فقد صادف نهائي ســـباق الـ200 متر 
فـــي اليوم التالـــي لتتويجها في الــــ1500 متر 
املســـافة  في كازان، وقد تغلبت على ”كبيرات“ 
اإليطاليـــة فرديريـــكا بيّليغرينـــي واألميركية 
ميســـي فرانكلني والهنغارية كاتنيكا هوســـو، 

بهن. كما ســـجلت رقمـــا عامليا في  و“فتكـــت“ 
الــــ800 متر (39 .07 .8 دقيقة) هو العاشـــر لها 
فـــي ســـنتني. ويصـــف محللون أســـلوبها في 
السباق بأنها ”تســـبح بنعومة ودهاء فتتفوق 
على قوة األخريـــات“. ويضيف مدربها جيميل 
أنها ”كانت تتســـلى وتلعب في املاء“. ولعائلة 
ليديكـــي دور كبيـــر فـــي حياتها ومســـيرتها، 
وتعتبـــر أن انتصاراتهـــا جـــزء مـــن حلم هذه 
العائلة. فقد هاجر جدها من تشيكوســـلوفاكيا 

إلى الواليات املتحدة عام 1968. 
وتذكـــر أن أولـــى رحالتهـــا إلـــى اخلارج 
كانت مع العائلة إلى براغ عام 2007. وتكشـــف 
”السباحة الذهبية“ أنها وضعت نصب عينيها 
تســـجيل زمـــن مقـــداره 8.08 دقيقـــة ملصادفة 
الســـباق في اليـــوم الثامن من الشـــهر الثامن 
مـــن هذا العـــام، وهذا ما أفصحـــت عنه ألفراد 
عائلتها الذيـــن رافقوها إلى كازان، كما أرادته 

تكرميا جلدها الذي بلغ سن الـ88.
ويجـــزم فرانك بوش مدير فريق الســـباحة 
األميركـــي، أن ”املنشـــطات غيـــر مدرجـــة في 
قامـــوس كاتـــي“ ردا علـــى هواجـــس بعضهم 
وتساؤالتهم عن ”قوتها اخلارقة“، كاشفا أنها 
خضعـــت أخيرا لــــ6 اختبارات قبـــل البطولة، 
وواحـــد بعد حتقيقها كل فوز أو رقم قياســـي، 
عازيا تفوقها إلى العزمية واالجتهاد واملوهبة 

والعمل الشاق والثقة بالنفس. 
ويلفـــت جيميل إلى أن كاتـــي صبورة جدا 
تستمتع بالتكرار واإلعادة للتمارين وال تعرف 
السأم أو امللل، وهذا يسهل ارتيادها احلوض 
للتدريـــب 9 مرات أســـبوعيا لتطبيـــق برامج 
محـــددة كما ونوعا. وأعلن أنها ستشـــارك في 
ســـباقي الـ400 والـ800 متر في الدورة األوملبية 
العام املقبل، أما خوضها سباق الـ200 متر في 
كازان فهو مرحلة تقنية لتحسني سرعتها، ولن 

تكرر ذلك في ريو دي جانيرو.

} لندن - أكد فينسنت كومباني قائد مانشستر 
سيتي اإلنكليزي أنه يرفض املبالغة في الفرحة 
بالبدايـــة القوية لفريقه في املســـابقة متوقعا 
اســـتعادة املنافســـني املعتادين مثل تشيلسي 

قوتهم بعد البداية املتعثرة. 
وفاز سيتي مببارياته األربع األولى وسجل 
عشرة أهداف دون أن يســـكن شباكه أي هدف 
بينما جمع تشيلســـي حامـــل اللقب أربع نقاط 
فقط من نفس عدد املباريات منها اخلسارة 0-3 

أمام سيتي.
وقـــال املدافـــع البلجيكي البالـــغ عمره (29 
عاما) ”أحاول بشـــكل عام عدم االهتمام ببداية 
تشيلسي أركز على فريقي، أندية مثل تشيلسي 
وأرســـنال واألندية الكبيرة دائما ما تعود إلى 

مستواها إنها مسألة وقت فقط“. 
وأضاف كومباني ”بالنســـبة إلي املوســـم 
املاضي لم يكن مقبوال وقد فعلت ما يجب فعله 

عندما تكون األمور صعبة“.

} برلــني  - يطمـــح منتخـــب أملانيـــا بطـــل 
العالم إلـــى تعويـض خســـارتـه أمام منتخب 
بولنــــدا فـــي تصفيـــات بطولة أوروبـــا 2016 
لكـــرة القـدم، عندما يلتقـــي املنتخبان اجلمعة 
فـــي فرانكفـورت على أمل تعديل مســــاره في 

التصفيـات القارية. 
وتعرضت أملانيا إلى خســـارة مفاجئة 0-2 
أمام جارتها بعد ثالثة أشـــهر فقط من فوزها 
بـــكأس العالم العام املاضـــي وتتصدر بولندا 
حاليا املجموعة الرابعة متفوقة بنقطة واحدة 
علـــى أملانيا التي ســـتواجه اســـكتلندا أيضا 

األسبوع املقبل.
وقال باستيان شفاينشـــتايغر قائد أملانيا 
”ســـنخوض مباراتني مهمتني ونتطلع إليهما 
نريـــد الهجوم لتحقيق الفـــوز وحصد النقاط 

ونسعى إلى التركيز على ذلك“. 
وأضـــاف العب مانشســـتر يونايتد ”يجب 
أن نظهر قدراتنا، بولنـــدا فريق صعب وكذلك 
مواجهتنا في غالسكو، متثل املباراتان حتديا 
كبيـــرا لنـــا لكننا نريـــد الثأر خلســـارتنا في 

بولندا“.

نال أداء إنتر ميالن اإليطالي في امليركاتو 
الصيفي إشــــــادة واســــــعة بعد التعاقد مع 
ــــــزة من أجل العودة  عــــــدد من النجوم املمي

سريعا إلى أضواء أوروبا.

◄ أشار جناح تشيلسي ويليان 
إلى أن مدافع إيفرتون الشاب جون 
ستونز كان يستحق االنضمام إلى 
”ستامفورد بريدج“، وذلك العتقاده 

بأن صاحب الـ21 عاما، لديه ما 
يؤهله للعب لفريق كبير بحجم حامل 

لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز.

◄ باتت الشكوك تحوم حول مشاركة 
مسعود أوزيل مع المنتخب األلماني 

في المباراة المقررة أمام بولندا 
في فرانكفورت يوم الجمعة ضمن 

التصفيات المؤهلة لكأس األمم 
األوروبية، حيث ال يزال يتعافى من 

اإلصابة.

◄ يفتقد نادي فالنسيا األسباني 
لمجهودات حارسه األسترالي ماثيو 
ريان لمدة شهر كامل بسبب معاناته 
من اإلصابة. ويتعين على الفريق أن 
يخوض مبارياته القادمة مستعينا 

بمجهودات الحارسين يويل 
رودريغيز وخاومي دومينيتش.

◄ أبلغ فيليبي ميلو العب خط وسط 
فريق إنتر ميالنو اإليطالي الجديد 

مسؤولي النادي أنهم سيحظون 
بموسم رائع وأنه سعيد جدا 

بالعودة إلى إيطاليا.

◄ وصل المنتخب البرازيلي إلى 
والية نيو جيرسي األميركية ليبدأ 

استعداداته لمباراتيه الوديتين 
أمام كوستاريكا وأميركا، وهما 
التجربتان األخيرتان لمنتخب 

السامبا قبل انطالق التصفيات 
المؤهلة للمونديال.

◄ أعلن فريق فورس إنديا المنافس 
في سباقات سيارات فورموال1 أمس 

الثالثاء أنه مدد فترة تعاقده مع 
سائقه نيكو هيلكنبرغ لمدة عامين 

ينتهيان في 2017.

باختصار

قــامــوس  ــي  ف للفشل  مــكــان  ال 

وتتوهج  تتألق  أنها  إذ  ليديكي، 

والتحديات،  واإلصــرار  العزم  مع 

فتروض الصعوبات

◄

ديبـــاال كلـــف يوفنتـــوس نحو 40 

مليـــون يورو، وهو ما يعادل تقريبا 

نصف ما أنفق لضم ماندزوكيتش 

من أتلتيكو مدريد

◄
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«أرغـــب في الفـــوز قدر اإلمـــكان بالعديد من األلقاب  مع مانشســـتر 

ســـيتي.. هذا ما يقوله جميع الالعبني ولكن في الحقيقة الفوز بلقب 

واحد سيكون أمرا رائعا».

 كيفني دي بروين 
العب مانشستر سيتي اإلنكليزي

«أعتقد أنني قـــادر على التطور في أملانيا أكثر من إيطاليا، بيئة 

البوندسليغا معروفة بالنسبة إلي، لكن هناك شيئا ما تغير، لقد 

دخلوا في مرحلة ركود وكان التغيير هو األفضل». 

جوليان دراكسلر 
العب فولفسبورغ األملاني

«في ما يتعلق بكرة القدم لقد قلت قبل انطالق كوبا أميركا إنه 

ليـــس هناك ما يحول دون تقديـــم أداء جيد وأننا دائما نبحث عن 

األفضل في قادم االستحقاقات». 

   جيراردو مارتينو 
املدير الفني للمنتخب األرجنتيني

السباحة األميركية كايتي ليديكي تسير على خطى العمالقة
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} عندمـــا حـــاول الصحفيان الفرنســـيان 
ايريـــك لـــوران وكاتريـــن كراســـيي ابتزاز 
العاهـــل المغربـــي، كان هنـــاك صحفيون 
عـــرب ال يرون مانعا مـــن الترويج لإلرهاب 
والخراب وقتل البشـــر والدواب سواء عبر 
الترويج لجماعات اإلسالم السياسي التي 
تركب صهوة الفوضى للوصول إلى الحكم، 
أو من خالل  نشر الكراهية وبث الفتنة في 
المجتمعـــات اآلمنة وصب الزيت على النار 

في المجتمعات المشتعلة.
ومن يتابع قنوات التليفزيون وصفحات 
الجرائـــد والمجـــالت ومواقـــع اإلنترنـــت 
الممّولـــة مـــن قبـــل المحـــور اإلخوانـــي، 
سيكتشـــف أن القضية ال تقـــف عند ابتزاز 
حاكم بقدر ما تصل إلى التآمر على شعوب 
بأكملها، وكأن ما شـــهدته بالد العرب منذ 
احتالل العراق إلى اليوم ليس كافيا، فكما 
هناك استثمار في األمن واالستقرار، هناك 
استثمار في الخراب والدمار وسفك الدماء.

الخـــراب،  ألســـباب  بســـيط  وبجـــرد 
تـــم  إعالميـــة  فبـــركات  أنهـــا  سنكتشـــف 
ترويجهـــا على نطاق واســـع بدءا من كذبة 
أسلحة الدمار الشامل العراقية التي تطوع 
صحفيون وكّتـــاب لتأكيد وجودها، وصوال 
إلى الحديـــث عن قتل اآلالف من المصريين 
فـــي ميـــدان رابعة، مـــرورا بما جـــرى في 
ليبيا وتونس وســـوريا، وما قام به اإلعالم 
المأجـــور من تشـــويه لحقيقـــة الوضع في 
مملكـــة البحرين، ومـــن تقديـــم لعصابات 
الحوثيين في اليمن على أنهم ثوار وأحرار 
وأبرار، وصوال إلى تقديم إرهابيي القاعدة 
علـــى أنهـــم مقاتلون فـــي ســـبيل الحرية، 
وعصابـــات اإلخـــوان علـــى أنهـــا ضحية 

االستبداد والدكتاتورية.
وال أزال أذكـــر مما أذكر تلك التحقيقات 
الصحفية التي انتشـــرت حـــول وجود مئة 
شـــبيه لصدام حســـين، تبين أنهم جميعا 
مـــن أبنـــاء الخيـــال، حتـــى أن التليفزيون 
البريطانـــي عندما قرر إنتاج مسلســـل عن 
الرئيس العراقي األسبق، لم يجد شبيها له 
غير اإلســـرائيلي ايجال ناعور ليقوم بدور 

البطولة في مسلسل ”منزل صدام“ .
ولعـــل من آخر فبـــركات اإلعالم ما راج 
األســـبوع الماضي من أن زوجـــة الرئيس 
التونســـي األســـبق زين العابدين بن علي، 
تركت أســـرتها المقيمة في المنفى، وذهبت 
لترتبـــط بصحفـــي فرنســـي يصغرها بـ20 
عاما بعـــد أن ســـحبت أموالها مـــن بنوك 
سويســـرا، وفـــق زعـــم صاحـــب الخبـــر، 
والغريب فـــي األمر أن الصحفـــي المذكور 
في القصة هـــو ذاته ايريك لـــوران المتهم 
في قضية ابتزاز العاهـــل المغربي، والذي 
صرح بأن من أســـباب اندفاعه إلى ارتكاب 
جريمته هو إصابـــة زوجته بمرض خطير 
وحاجتـــه للمال ليعالجها، واألغرب من ذلك 
أن شـــريكة لوران في االبتـــزاز هي كاترين 
كراســـيي التي كانت ألفت فـــي العام 2008 
كتـــاب ”حاكمة قرطاج“ عـــن زوجة الرئيس 

التونسي باالشتراك مع زميلها نيكوال بو.
إن مـــا يمكـــن اســـتخالصه هـــو أننـــا 
نعيـــش في عالـــم مبني في جـــزء كبير منه 
على الكذب والخـــداع واالبتزاز، وقد زادت 
ثورة االتصاالت في دعـــم كفاءات الكاذبين 
والمخادعيـــن والمبتزيـــن، عندما أعطتهم 
مجاالت أوســـع للحركة في مجال افتراضي 
ال حـــدود لـــه إال الوعي الذي نحتـــاج إليه 
بشـــدة أمام هجمة إعالم اإلرهاب والخراب 

وقتل البشر والدواب.

فبركات صحفية

صباح العرب

الحبيب األسود

} جاكرتــا – قال مســـؤول محلي إن الشـــباب 
والفتيـــات الذين يتم ضبطهم فـــي خلوة بعد 
الساعة التاسعة مساء في مقاطعة إندونيسية 
سيجبرون على الزواج على الفور، وذلك لمنع 
ممارســـة الجنس قبـــل الزواج، حســـبما ذكر 

تقرير إخباري أمس.
وقـــال ديـــدي موليـــادي، رئيـــس مقاطعة 
بورواكارتـــا في إقليم جاوا الغربية، إن رئيس 
المقاطعة وحراس األمن ســـيقومون بحمالت 

مداهمة لتنفيذ القرار.
وقـــال ديدي أمـــام ما يقرب مـــن 200 عمدة 
قريـــة خالل تجمع يوم االثنيـــن إنه إذا لم يقم 
الشـــاب بترك منزل الفتـــاة قبل الوقت المحدد 

”فإنهما سيجبران على الزواج“.

ووفقا للتقريـــر، فقد وافق عمد القرى على 
تنفيذ القرار.

وأوضـــح ديـــدي أن القرار ســـيدخل حيز 
التنفيذ في أنحاء المقاطعة اعتبارا من شـــهر 
سبتمبر الجاري. وأكد أن أي قرية ستخفق في 

تنفيذ القرار ستقطع عنها المساعدات.
وقال دادان جاكاريـــا، عمدة إحدى القرى، 

إنه يطبق قرارا مثل هذا بالفعل في قريته.
وأضـــاف ”أقمنا المتاريس، ونطلب من أي 
شـــاب زائر أن يســـلم بطاقة الهوية أو بطاقته 

الطالبية“.
يذكـــر أن إندونيســـيا هي أكبـــر دولة ذات 
أغلبية مسلمة في العالم، لكن االتجاه المتحرر 

نحو ممارسة الجنس قبل الزواج في تزايد.

منع الخلوة بالنساء بعد التاسعة مساء في إندونيسيا

} روما -  اختيرت الممثلة اإليطالية المصرية 
مهرجـــان  أقـــدم  الفتتـــاح  صيدنـــاوي  إليـــزا 
ســـينمائي في العالم، مهرجان البندقية، الذي 

تنطلق فعاليات دورته الـ72 اليوم.
ويتنافس 21 فيلما طويال على جائزة األسد 
الذهبي التي ســـتمنح في 12 ســـبتمبر من قبل 
لجنـــة تحكيم يترأســـها هذه الســـنة المخرج 

المكسيكي ألفونسو كوارون.
وتضم اللجنة أيضا الممثلة األلمانية ديان 
كروغر والبريطانيـــة إليزابيث بانكس ومؤلف 
الســـيناريوهات الفرنســـي إيمانويـــل كاريـــر 
والمخرج التايواني هو هسياو-هسين، فضال 

عن المخرج التركي نوري بيلج جيالن.
 وتفتتح الدورة بفيلم "ايفريست" من بطولة 
جاك جيلنهال وجوش برولن وإميلي واتسون، 
بعـــد النجاح الـــذي حققه فيلم افتتـــاح الدورة 
الماضيـــة "بيردمـــان" ألليخانـــدرو غونزالـــس 
إناريتو الذي نال "أوســـكار" أفضل فيلم ســـنة 
2015. ومـــن المزمـــع أن يحضـــر الجمعـــة إلى 
المهرجان العديـــد من النجوم مثل جوني ديب 
الذي يـــروج لفيلمـــه "بالك ماس" خـــارج إطار 
المنافسة برفقة زوجته آمبرد هيرد التي تشارك 
في المســـابقة مع فيلم "دينش غيرل" باالضافة 
إلـــى الممثل البريطاني الشـــاب إيدي ريدماين 

الذي نال "أوسكار" أفضل ممثل سنة 2015.
وكان مـــن المفتـــرض أن يحضـــر روبـــرت 
دينيـــرو وليونـــاردو دي كابريـــو وبـــراد بيت 
للمشـــاركة في فيلم ترويجي قصير من إخراج 
مارتن سكورسيزيه تحت عنوان "ذي أوديشن"، 
لكن ســـيتعذر تقديم الفيلم في الوقت المطلوب 

بسبب مشاكل تقنية.
وتشكل المســـتجدات واألحداث التاريخية 
محور األفالم المشـــاركة في المسابقة الرسمية 
هذا العام. ومن األفالم المرتقبة في المســـابقة، 
"رابيـــن، ذي الســـت داي" الذي يـــروي أحداث 
الرابـــع من ســـبتمبر 1995 يـــوم اغتيال رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين في تل أبيب 
إثر تظاهرة من أجل السالم. وقد اختار المخرج 

الروسي ألكساندر ســـوكوروف الحائز جائزة 
األســـد الذهبي ســـنة 2011 عن فليم "فاوســـت" 
متحـــف اللوفر الفرنســـي في حقبـــة االحتالل 

موضوعا لفيلمه الواعد جدا "فرانكوفونيا".
أما الكندي أتوم إيغويان، فيروي في فيلمه 
"ريمامبر" قصة رجـــل يقصد الواليات المتحدة 
لالنتقـــام من نازي قتل عائلته يعيش في البالد 

منتحال هوية مزيفة.

ومن أميـــركا الالتينيـــة، يقـــدم المهرجان 
"ديســـدي آييا" للفنزويلي لورنزو فيغاس الذي 
يتمحور حول رئيس شركة صيدالنية خمسيني 
لديه ميول مثلية تجـــاه األطفال، فضال عن "ال 
كالن" لألرجنتينـــي بابلـــو ترابيـــرو الذي لقي 
نجاحـــا كبيرا في بالده والـــذي يتناول القصة 
الحقيقية لعائلة بوتشـــو التـــي كانت تختطف 

األثرياء أو تغتالهم في الثمانينات.

وفي ســـياق مختلف سيكشـــف الفرنســـي 
يـــان آرتوس-بيرتـــران عـــن فيلمـــه الوثائقي 
الجديـــد "هيومان" خـــالل عرضيـــن متزامنين 
فـــي 11 ســـبتمبر، واحد في مهرجـــان البندقية 
والثانـــي أمام الجمعية العامـــة لألمم المتحدة 
فـــي نيويورك. وسيســـتلم المخرج الفرنســـي 
بيرتـــران تافرنييـــه جائزة األســـد الذهبي عن 

مجمل مسيرته في الثامن من سبتمبر. 

الممثلة اإليطالية المصرية إليزا صيدناوي تفتتح مهرجان البندقية

} القاهــرة – مـــع بدء التحضيـــرات النهائية 
لحفـــالت عيـــد األضحـــى، بـــات قـــرار نقابة 
الموســـيقيين المصرية يشـــغل الوسط الفني 
بعـــد أن تم منـــع ظهور الفنانـــات بلباس غير 

محتشم في الحفالت.
وقـــال رئيس نقابـــة الموســـيقيين الفنان 
المصـــري هاني شـــاكر، إن النقابة ”تســـعى 
لالرتقـــاء بمواجهـــة ثقافة العـــري واألغاني 

الهابطة“.
وأصـــدرت نقابة المهن الموســـيقية قرارا 
بمنع ارتـــداء المطربـــات والفنانات للمالبس 
العاريـــة وإلزامهـــن بالصعـــود على خشـــبة 
بمالبـــس  الفنيـــة  فقراتهـــن  ألداء  المســـرح 
محتشمة، وكذلك إلزامهن بعدم الظهور في أي 

كليبات إال بمالبس محتشمة.
وأثـــار القرار جدال واســـعا في األوســـاط 
الغنائيـــة والفنيـــة، حيث اعتبـــر البعض أن 
القـــرار  يحد مـــن الحريات الشـــخصية فيما 
ناشـــد البعـــض اآلخـــر تطبيقه ال ســـيما بعد 
تزايد ظاهـــرة الغناء والرقـــص بمالبس غير 
محتشـــمة فـــي الحفـــالت وخاصـــة الكليبات 

المصورة.
وفـــي أحدث تصريحاته وعد هاني شـــاكر 
المصريين بأن ”يعقد الفترة المقبلة جلســـات 
كبيرة بين جميع النقابات الفنية، لالتفاق على 
تقديم فن راق يليق باســـم مصـــر ومكانتها“، 
مؤكـــدا أنه ”ســـيواجه بكل ما أوتـــي من قوة 
ظاهرة العري ومتعهدا بصدور قرارات أخرى 

لمواجهتها بحسم“.
نقابـــة  أول  وكيـــل  قـــال  جانبـــه  ومـــن 
الموســـيقيين رضـــا رجـــب إن ”قـــرار النقابة 

الخاص بمالبس المطربات غير الالئقة جرس 
إنـــذار لمراعـــاة القيم واألخـــالق“، مؤكدا أنه 
”يجب أن نرتقي بالمهنـــة والفن كي يعود إلى 
مكانته من جديد“، مستشهدا بالمطربات نجاة 
الصغيـــرة ووردة وفايزة أحمد اللواتي ”لم ير 
منهن أحـــد أي خالعة أو تصويـــر ألماكن من 

جسدهن على الشاشة“.
وقالت الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة 
الموسيقيين ”إن الساحة الفنية أصبحت فيها 
تجاوزات أســـاءت للفن المصـــري الذي كانت 
له الريادة دائمـــا، فالكليبات ال تعرض صوت 
الفنانة ولكنها تعرض أشياء أخرى، لذلك كان 
البد مـــن وقفة لمنع االنحـــدار بالفن المصري 

إلى الدرك األسفل“.
فـــي المقابل أبـــدى المنتج محمـــد العدل، 
اســـتياءه من قـــرار النقابة واصفـــا ذلك بأنه 

محاولة لتشويه الفن والفنانيين.
وقال العـــدل إن النقابة لن تســـتطيع منع 
أي مطربـــة أو فنانة من ارتـــداء ما ترغب من 
مالبس، معتبرا ذلك محاولة إلقصاء الفنانين، 

وتقييد لحرية اإلبداع.
وأشـــار إلى أن قرار شـــاكر فـــردي وليس 
قـــرار مجلـــس النقابة، موضحـــا أنه ليس من 
حقـــه إصدار قـــرارات دون موافقـــة الجمعية 

العمومية.
كمـــا عبـــر الموســـيقار حلمـــي بكـــر عن 
اعتراضـــه علـــى قـــرار النقابة، مؤكـــدا أنه ال 
يصلح تطبيقـــه في الوقت الحالـــي، ألنه غير 
معقـــول وغيـــر منطقـــي، مفضـــال االهتمـــام 
باألغنيـــة الجيـــدة واأللحان بدال من األشـــياء 

التي ليس لها معنى، على حد تعبيره.

جدل حول االحتشام والعري في األوساط 

الموسيقية المصرية النجمة ريهانا تألقت باللون الزهري خالل إطالق عطرها النسائي الجديد 

{ريري} في بروكلين بمدينة نيويورك، وهو العطر الثامن لها ويحتوي 

على تركيبة فريدة من اليوسفي اإليطالي، وزهر العسل الياباني وخشب 

الصندل اإلندونيسي.

إليزا صيدناوي خالل وصولها البندقية على متن قارب للمشاركة في المهرجان
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