
} مــأرب (اليمــن) – قالـــت مصادر عســـكرية 
وشـــهود عيـــان لـ“العرب“ إن وحـــدات مدرعة 
إماراتية مصحوبة بوحدات آلية بادرت بقيادة 
الهجـــوم البري لقوات التحالـــف العربي على 
احلوثيني في مدينة مأرب (وســـط) فيما تولت 
طائـــرات دون طيـــار مطاردة فلـــول املتمردين 

التي هربت من املعركة.
وأكـــدت أن الهجوم شـــهد مشـــاركة فعالة 
لوحـــدات اجليش اليمني واملقاومة الشـــعبية 
في مسرح العمليات، فضال عن آالف من جنود 
التحالف الذين يلقون دعما شعبيا واسعا في 

احملافظات القريبة من صنعاء.
وكشـــفت املصـــادر اســـتنادا إلـــى خبراء 
عسكريني أن دول التحالف، وبعد إنهاء معركة 
مأرب، تخطط حلسم معركة اجلوف الستكمال 

تطويق صنعاء.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي 
أمـــس إن االنتصارات امليدانيـــة التي حققتها 
قـــوات التحالف العربي في الســـاعات القليلة 
املاضيـــة، تزامنت مع دخول لواء إماراتي إلى 
مأرب عبر منفذ الوديعة الســـعودي، للمشاركة 
في العمليات العسكرية والزحف على محافظة 

اجلوف املجاورة.
وتابعـــت القوات املوالية للحكومة اليمنية 
املعتـــرف بهـــا دوليا واملدعومة مـــن التحالف 
العربـــي االثنـــني، ولليـــوم الثانـــي، عمليتها 
الراميـــة للتقـــدم فـــي مناطق يســـيطر عليها 

احلوثيون مبحافظة مأرب.
وقالت مصـــادر عســـكرية موالية حلكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إن الهجوم في 
محافظة مأرب، يجـــري على ثالثة محاور تقع 
في شـــمال غرب هذه املنطقـــة الصحراوية في 

اجتاه صنعاء.
وأشـــار الصحفي اليمني محمد الشبيري 
إلى  في اتصال هاتفي من مـــأرب مع ”العرب“ 
أن املعركة تتركز في املنطقة الغربية ملأرب، أي 
في املناطق التي يســـيطر عليهـــا احلوثيون، 
وهي: اجلفينة والفاو وتبـــة املصارية، وكلها 
مناطـــق متركـــز املتمـــردون فيها منذ أشـــهر، 
لكـــن املقاومة منعتهم من التقـــدم نحو املدينة 

وحصرت تواجدهم في تلك املناطق.
وأضـــاف الشـــبيري، وهو رئيـــس حترير 
موقـــع ”ميـــن مونيتور“، أن اجليـــش الوطني 
ورجال املقاومة الشـــعبية، مســـنودين بقوات 
التحالـــف العربـــي، يحاولون اســـتعادة تلك 
املناطق ليتمكنوا أوال مـــن تأمني املدينة التي 
يقع بها مقر املنطقة العسكرية الثالثة ومتركز 
قوات التحالف، ثم التحرك إلى حترير مناطق 
”صـــرواح“ و“مجزر“ التي يســـيطر مســـلحو 

احلوثي على أجزاء منها.
وتواجه قوات الشرعية مقاومة شرسة في 

تلك املناطق، وعمد احلوثيون مؤخرا إلى زرع 
ألغام في بعض املناطق، ما أعاق تقدم العربات 
العسكرية التابعة للتحالف، خصوصا مناطق 

اجلفينة وطريق صرواح غربي املدينة.
وشـــدد الشـــبيري على أن ال أحد يستطيع 
التنبؤ مبوعد للحســـم ألن املعركة تبدو طويلة 

ألهميتها بالنسبة إلى طرفي النزاع.
وتقـــع محافظـــة مأرب النفطية في وســـط 
اليمـــن شـــرق صنعـــاء. وهي تكتســـي أهمية 

استراتيجية كبيرة الستعادة العاصمة.
وقال مصدر عســـكري إن ”الهدف هو قطع 

طريق إمداد احلوثيني“.

وبحســـب مصدر عسكري ميني، فإن قوات 
التحالف نشـــرت صواريـــخ باتريوت املضادة 
للصواريخ في صافـــر حيث قتل 67 جنديا من 

التحالف في الرابع من سبتمبر.
وغادرت أســـراب من املدرعات إلى اجلبهة 
في شـــمال غرب محافظة مـــأرب، وفق ما قال 

مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبالتزامـــن مع الهجوم البري، اســـتهدفت 
غارات طيـــران التحالف مبنـــى وزارة الدفاع 
وقاعدة الديلمي العسكرية قرب مطار صنعاء. 
كما ركز التحالف غاراته على املنطقة اجلنوبية 

من محافظة مأرب.

صابر بليدي

} اجلزائــر - طرحت إقالـــة الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة لـ“الرجل الشبح“ اجلنرال 
توفيق أســـئلة كثيـــرة لدى املتابعني للشـــأن 
اجلزائـــري. وتعمقت حالة الترقب في اجلزائر 
وانتظـــار نهاية احللقة األخيرة من مسلســـل 
إقالـــة قادة املؤسســـة العســـكرية، والذي بدأ 
برئيس دائـــرة اإلعالم والتوثيق العقيد فوزي 

وانتهى األحد باجلنرال توفيق.
الســـابق  اجلزائـــري  الضابـــط  واعتبـــر 
املقيم حاليا في لندن النقيب أحمد شوشـــان، 
إقالـــة اجلنرال توفيـــق من علـــى رأس جهاز 
االســـتخبارات، في ســـياق ما أســـماه عملية 
التطهير بغـــرض ”متدين احليـــاة العامة في 
البالد، وإنهاء ســـطوة مجموعـــة من الضباط 
على مفاصل الدولة، وجلم تغول اجلهاز الذي 
صار منذ مجـــيء توفيق في عام 1990، مبثابة 
احلاكم الذي يشـــتغل خارج األطر التشريعية 

للدولة، وال يخضع ألي مراقبة أو مؤسسة“.

وعلـــل سلســـلة التغييـــرات اجلارية على 
هياكل وضبـــاط جهاز األمن واالســـتعالمات، 
بكون قيادة أركان اجليش بقيادة اجلنرال قايد 
صالح، تريد تخليص املؤسســـتني العسكرية 
واألمنية من أشـــخاص قد يتحولون إلى عبء 
على كاهل الدولة، وأن بقاءهم ســـيورطها في 
مآزق مع شـــركائها اإلقليميـــني والدوليني في 
املجالني األمني واالقتصـــادي، بالنظر إلى ما 
أســـماه ”جملة من االنحرافـــات والتجاوزات 

تراكمت على مدار 25 سنة“.
وعكس التضارب الـــذي أحاط بالقرار بني 
اإلقالـــة أو اإلحالة على التقاعد، وبني ما يكون 
قد ســـربته أوساط فرنسية عن قبول بوتفليقة 
الســـتقالة قدمهـــا اجلنـــرال منذ عشـــرة أيام، 
يؤكـــد شوشـــان، العقيد الســـابق في اجليش 
اجلزائري أن ”قيادة األركان هي التي ضغطت 

على بوتفليقة إلقالة توفيق“.
وأشـــار إلـــى أن ”قيـــادة األركان بقيـــادة 
اجلنـــرال قايد صالـــح هي التي تنفـــذ عملية 
التغييـــر مبعزل عـــن بوتفليقة“، فـــي إطار ما 

أسماه بـ“اتفاق سري بني أجنحة السلطة أبرم 
في فال دوغراس الفرنسية حني كان بوتفليقة 
يعالـــج هنـــاك مـــن جلطتـــه الدماغيـــة، يقوم 
مبوجبـــه كل جناح مبهمتـــه ألجل طي صفحة 

اجلمهورية األولى“.
واعتبر اخلبير السياســـي رشيد غرمي أن 
بوتفليقة ”أصبح وحده في الســـاحة“ بعد 16 
عامـــا قضاها في احلكم، وهـــو ”بصدد املرور 
إلى املرحلة الثانية، أي خالفة الرئيس املنهك“.
وأضاف غرمي أن بوتفليقة ”يحضر نفســـه 
لترك الســـلطة مع إشـــرافه علـــى خالفته“ من 
خالل ”ســـيناريو محكم هو اآلن بصدد تنفيذه 
يتضمـــن حتويل جهاز املخابـــرات إلى قوقعة 
بعـــد نزع صالحيـــات واســـعة منه  خاويـــة“ 

وإسنادها إلى قايد صالح.
وعزا الناشـــط املعارض أنور مالك، مسألة 
اإلطاحـــة باجلنرال توفيق، إلـــى تغول جناح 
الرئاســـة بقيـــادة رجـــل الظـــل اآلخر ســـعيد 
بوتفليقة، ويعكس التحول بسط نفوذه (جناح 
الرئاسة) على مؤسسات الدولة والتخلص من 

ألـــد خصومه، من أجل ترتيـــب املرحلة املقبلة 
مع رئيس ال يخرج عن دائرة العائلة احلاكمة.

وكتبـــت صحيفـــة ”لوكوتيديـــان دورون“ 
أمـــس أن اجلزائريـــني ”ال يعرفـــون إن كانت 
السلطة ستغير معسكرها قريبا“، لكن ”األكيد 
أن مرحلة ما بعد بوتفليقة ليست بعيدة حتى 
وإن كان معســـكره وعلى رأسه شقيقه األصغر 
السعيد يسيطر حاليا على كل مقاليد احلكم“.
لكن رشـــيد غرمي ال يعتقد بإمكانية ترشح 
شقيق الرئيس، مشيرا إلى أن ”بوتفليقة يريد 
فقـــط أن يضمن حماية أقاربـــه من أي تصفية 

حسابات“ بعد رحيله.
وقبل شـــهر خرج مديـــر ديوان الرئاســـة 
الرجل القوي في السلطة أحمد أويحيى لينفي 
أي طموح للسعيد بوتفليقة. وقال ”من يعرف 
الســـعيد من قريـــب أو من بعيد يـــدرك أنه ال 
يلعب في هذا االجتاه. اجلزائر ليست مصر“، 
في إشـــارة إلى احلديث عن توريث احلكم بني 
الرئيس املصري األســـبق حسني مبارك وابنه 

جمال قبل ثورة يناير 2011.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجزائر.. سيناريوهات غامضة بعد نهاية حقبة الجنرال توفيق

استعادة مأرب تضيق الخناق على الحوثيين

} بريوت – بدأت روســـيا في تعزيز تواجدها 
العســـكري في الســـاحل الســـوري على نطاق 
أوســـع يتجـــاوز مجـــرد قاعدتهـــا البحريـــة 
املعروفة في طرطوس، بتأســـيس قاعدة جوية 
فـــي الالذقية من خالل تطوير وتوســـيع مطار 
الالذقية وحتويله لألعمال العسكرية الروسية 

املباشرة.
وحســـب ناشـــطني محليني، منعت القوات 
الروســـية كل العاملـــني الســـوريني املدنيـــني 
في املطار مـــن االقتراب من مواقع التوســـيع 

واألشغال التي جتري في املطار.
وأكـــد ناشـــطون لـ“العـــرب“ أن التواجـــد 
الروسي في الساحل بدأ يظهر للعيان، وقد أخذ 
منحى واضحا مع اقتراب املعارضة املســـلحة 

من جبال الساحل السوري االستراتيجية.
ورأى مراقبون أن التوســـع الروســـي في 
سوريا يأتي في مرحلة تقاسم الكعكة السورية 
بـــني األطراف املتصارعـــة، حيث كانت حمص 
في اجتـــاه اجلنوب حتى دمشـــق من احلصة 
اإليرانية التي شـــهدت تعزيزات عســـكرية من 
طهـــران وحلفائهـــا، بينما من شـــمال حمص 
إلى كامل الســـاحل الســـوري فهو من احلصة 

الروسية.
وأشاروا إلى أن الرئيس الروسي استطاع 
أن يفرض أمرا واقعـــا جديدا في أوكرانيا من 
خالل التدخل العســـكري املباشر هناك، وهذا 
ما يحاول تكراره في ســـوريا من خالل العمل 

العسكري املباشر في املدن الساحلية.
وأصبح لدى الـــروس قناعة بعدم إمكانية 
استعادة السيطرة على كامل سوريا من خالل 
النظـــام القائم في ظل االنهيارات العســـكرية 
األخيـــرة، واخليـــار البديل لديهم هو تقاســـم 
النفـــوذ في ســـوريا بني األطـــراف املتصارعة 
احمللية واإلقليمية والدولية، مما يحتم العمل 
العسكري الروسي لضمان مصالح موسكو في 
املرحلة االنتقالية ومـــا بعدها وإال فإن النفوذ 

اإليراني لن يترك للروس حصة.
وأرســـلت روســـيا عددا كبيرا من اخلبراء 
العســـكريني والعتـــاد املتطـــور كمنظومـــات 
مضـــادات جويـــة يديرهـــا عســـكريون روس 
حصرا، باإلضافـــة إلى دبابات وناقالت جنود 

مت تسليمها إلى اجليش السوري.
وقال مســـؤوالن أميركيـــان لوكالة رويترز 
مشـــترطني عدم نشـــر اســـميهما إن روســـيا 
وضعت عـــددا من الدبابات في مطار ســـوري 
حيث تســـرع اخلطى لتعزيز النظـــم الدفاعية 

هناك.
وأشار أحد املســـؤولني األميركيني إلى أن 
سبع دبابات روسية من نوع تي- 90 شوهدت 
في املطـــار القريب مـــن الالذقيـــة وهي معقل 
للرئيس السوري بشار األسد. وأكد املسؤوالن 

األميركيـــان أن روســـيا نشـــرت أيضـــا قطعا 
مدفعية هناك.

وتواترت التقارير التي تكشـــف عن وجود 
روســـي قـــوي بالالذقيـــة، فقد أعلـــن املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أن روسيا تقوم ببناء 
مدرج قرب مطار عســـكري في منطقة حميميم، 
بريـــف مدينـــة جبلـــة فـــي محافظـــة الالذقية 

الساحلية.
ولفـــت املرصـــد إلى أن اجلهات الروســـية 
القائمـــة على إنشـــاء املـــدرج متنـــع أي جهة 
ســـورية، مدنية أو عســـكرية، من الدخول إلى 
منطقة املدرج، وأن املطار شـــهد في األســـابيع 
األخيـــرة، قـــدوم طائـــرات عســـكرية محملة، 
مبعدات عسكرية إضافة إلى مئات املستشارين 

العسكريني واخلبراء والفنيني الروس.
وقـــال مســـؤوالن أميركيان إن واشـــنطن 
تعتقد أن حوالي 200 من قوات مشـــاة البحرية 
الروســـية اآلن يتمركزون في مطار قرب مدينة 

الالذقية السورية أحد معاقل األسد.

وقـــال العميـــد الركن أحمد رحال املنشـــق 
عن اجليـــش الســـوري لـ“العـــرب“: أعتقد أن 
هناك ثالثة سيناريوهات ميكن أن تكون سبب 
التدخـــل الروســـي: األول أن هناك خطة دولية 
وحـــال يتم العمل عليـــه، وأن مهمة الروس أن 
يكّونوا مع أقطار عربية وإســـالمية قوة فصل 
في الســـاحل الـــذي يحوي أكثر مـــن 2 مليون 
ســـني ومثلهم من العلويني في حال مت تنفيذ 
حل يطيح ببشار األسد وملنع أي حاالت انتقام 
وثأر باعتبار أن العلويني مســـلحني بدليل أن 
السالح الروســـي لم يسلموه للنظام بل يعمل 

عليه الروس.
أما السيناريو الثاني- وفق العميد رحال- 
فهـــو أن املجتمع الغربي أهمل روســـيا ويريد 
إيجاد حـــل ال يراعي مصاحلها، وبالتالي أتت 
للساحل وبقوة عسكرية تريد حصتها ولتقول 
للسعودية أن ال عاصفة حزم في سوريا ولتقول 
لتركيا أن ال مناطـــق آمنة ولتقول للغرب أن ال 

حل بدوني.
والســـيناريو الثالـــث وهـــو األســـوأ: هو 
التدخـــل العســـكري واالتفاق مع إيـــران على 
تقســـيم سوريا وإعادة األسد إلى السلطة بعد 

إعادة السيطرة على منطقة غرب العاصي.

رواية عراقية 

عن العمق اآلسن 

للطائفية

روسيا تحافظ على مصالحها 

في سوريا على الطريقة األوكرانية

[ رحيل حاكم الخفاء يمهد الطريق لهيمنة حكام ظل جدد 

أملانيا تتبنى خيار بقاء األسد في الفترة االنتقالية 
ص٤

ص 23 ص 14

ص 19

} اجلنـــرال قايـــد صالـــح يخلص املؤسســـة 
األمنية ممن قد يتحولون إلى عبء عليها.
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أول صحيفة

ن 

} رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خالل لقائه بالشـــاب السوري مالك الذي فقد ساقه 
نتيجـــة احلـــرب في بالده، وقد مت تركيب ســـاق اصطناعية له في املركـــز الدولي إلعادة تأهيل 

املعوقني في مخيم الزعتري في األردن. 

السيتي يصطدم بيوفنتوس 

في أقوى صراعات دوري 

أبطال أوروبا

العميد الركن أحمد رحال  

الالذقية السورية أحد مع

العمي

ثالثة سيناريوهات 

وراء التدخل الروسي

في سوريا

أزمة اللجوء تحدث انعطافة
في موقف أوروبا تجاه سوريا وجوارها ص٤



} الرباط  – اتخذ حزب االستقالل إثر اجتماع 
مكتبــــه التنفيذي ليل األحــــد- االثنني قرارات 
وصفها مراقبون بـ“املفاجئة واملزلزلة“، حيث 
أعلــــن فّك ارتباطــــه عن املعارضــــة وقيادة ما 
حلكومة عبداإلله  أسماه ”املســــاندة النقدية“ 
بن كيران، واضعا بذلك حّدا للخالفات احلادة 

مع حزب العدالة والتنمية اإلسالمي.
وبحســــب مصــــادر إعالمية، فــــإن املكتب 
التنفيــــذي حلــــزب االســــتقالل، قــــرر الدعوة 
إلــــى اجتماع اســــتثنائي للمجلــــس الوطني، 
لعــــرض قراراته من أجل املصادقة عليها، قبل 

اعتمادها بشكل نهائي.
وقرر احلزب الذي يقوده حميد شباط عدم 
مســــاندة حــــزب األصالة واملعاصــــرة، حليفه 
األساسي في االنتخابات احمللية والذي دخل 
معه في تنسيق ومشاورات دائمة منذ خروجه 
من احلكومة في نســــختها األولى، في رئاسة 
اجلهــــات وذلك بعد أن ثبت أنــــه ”يحاربه في 
العديد من املناطق“، وفق تصريحات صحفية 

ملصدر من اللجنة التنفيذية.
وفي هذا االجتاه، أعلن احلزب انســــحاب 
أمينــــه العام شــــباط من الســــباق على ترأس 
جهة فاس- مكناس، ليترك املجال أمام مرشح 
األغلبيــــة امحند العنصر (أمــــني عام احلركة 
الشعبية)، مؤكدا دعمه ملرشحي حزب العدالة 

والتنميــــة غرميه الســــابق في جهتــــي الدار 
البيضــــاء الكبرى وفي جهــــة طنجة - تطوان 

واحلسيمة.
لكن مساندة االســــتقالل للعدالة والتنمية 
ضّد حليفه الســــابق األصالــــة واملعاصرة لم 
يحل دون تصدر هذا األخير لرئاســــة اجلهات 
حســــب النتائج التي مت اإلعــــالن عنها أمس 
االثنني. وحصل األصالــــة واملعاصرة بزعامة 
مصطفى البكوري على الرئاسة في جهة الدار 
البيضاء- سطات، وفي جهة مراكش- آسفي، 
وفاز أحمد إخشيشــــن بالرئاسة مع العلم أنه 

كان املرشح الوحيد لهذا املنصب. 
ومتكــــن احلزب مــــن الفوز فــــي جهة بني 
مــــالل- خنيفرة بفضل إبراهيــــم مجاهد الذي 
حتصل على 35 صوتا مقابل 20 صوتا ملنافسه 
مرشح حزب احلركة الشعبية املهدي عثمون. 
وفــــي جهــــة طنجــــة- تطــــوان متكــــن إلياس 
العمــــاري من اقتالع الرئاســــة، أمــــا في جهة 
الشــــرق- الريف فقد حتصل عبدالنبي بعيوي 
علــــى 32 صوتــــا مقابــــل 18 صوتــــا ملنافســــه 
عبدالقادر ســــالمة عن حزب التجمع الوطني 

لألحرار.
املغربيــــة  املعارضــــة  أحــــزاب  أن  يذكــــر 
اتخذت قرارا بعدم الدخــــول في أي حتالفات 
يقودهــــا حــــزب العدالة والتنمية اإلســــالمي، 
وقال إليــــاس العماري نائب أمــــني عام حزب 
األصالة واملعاصرة في هذا الصدد، إن أحزاب 
املعارضــــة قررت "عدم االنخراط نهائيا في أي 

حتالف يقوده حزب العدالة والتنمية".
وبالرجــــوع إلى حــــزب االســــتقالل اعتبر 
مراقبــــون أن قــــراره القاضي بدعم مرشــــحي 
العدالــــة والتنمية يعد حتوال كبيرا في موقفه 
الداعــــي إلــــى اإلطاحــــة بهــــذا احلــــزب نظرا 
لضلوعه في ملفات فســــاد وعــــدم قدرته على 

إدارة شــــؤون احلكم. وقد أكد حميد شباط في 
تصريحات ســــابقة لـ“العرب“، على أن احلكم 
من منظور احلكومة هو الزيادة في األســــعار 
والضرائب وتشــــجيع الفاســــدين، مشيرا إلى 
أن احلكومة أصبحت راعية وحامية للفســــاد 

بامتياز.
واتهم شــــباط احلــــزب احلاكــــم (العدالة 
والتنمية) بالتطبيع مع لوبيات الفساد، داعيا  
القوى الفاعلة في املجتمع، إلى العمل امليداني 
املتواصــــل ملواجهــــة االختيارات الالشــــعبية 
للحكومــــة. وقــــال إن ”رئيــــس احلكومة حّول 
محاربة الفســــاد إلى شعار يروج به حلمالته 
االنتخابية“، مضيفا قوله ”ثالث ســــنوات من 
التدبيــــر احلكومي لم تعرف فيهــــا البالد أي 
إجراء جدي وحاســــم في هذا امللف، باإلضافة 
إلــــى القرارات الالشــــعبية التــــي ضربت في 

العمق القدرة الشرائية للمواطنني“.
وأوضح السياســــي املغربــــي، أن ”رئيس 

احلكومــــة يواصــــل تهّجمــــه علــــى الطبقــــة 
املتوسطة التي وعدها بجملة من اإلصالحات 

الكاذبة“.
يشــــار إلــــى أن رئيس احلكومــــة املغربية 
عبداإلله بــــن كيران هاجم أحــــزاب املعارضة 
خاصة حزبي االستقالل واألصالة واملعاصرة، 
معتبــــرا أن هاذين احلزبني ”خطر على الدولة 
واملجتمع“. وقد اســــتهجن فاعلون سياسيون 
تصريحــــات بن كيــــران، معتبريــــن أن خطابه 
ال يرقى إلى مســــتوى مــــا يتطلع إليه املواطن 
ألنه شــــديد االرتبــــاط باحلســــابات احلزبية 

والسياسية.
شــــباط  حميــــد  كيــــران،  بــــن  ووصــــف 
األمــــني العام حلــــزب االســــتقالل بـ“البخيل“ 
و“الكــــذاب“، وأثــــارت هذه النعــــوت حفيظة 
العديد من املغاربة الذين عّبروا عن استيائهم 
من املشــــاحنات واملالسنات املتكررة والدائمة 

بني السياسيني. 

} طرابلــس - أكـــد أبـــو املغيـــرة القحطاني، 
األمير املفّوض من قبل داعش على ما يســـّمى 
”واليات ليبيـــا“، أن تنظيم الدولة اإلســـالمية 
”يعتمـــد على الصراعـــات والتجاذبـــات التي 
حتدث فـــي صفـــوف املرتدين أنفســـهم“، في 
إشـــارة إلـــى التجاذبات بني قادة ميليشـــيات 

فجر ليبيا.
وأفـــاد القحطانـــي، فـــي حوار مـــع مجلة 
”دابق“ الناطقة باســـم التنظيم املتشـــدد، بأن 
”الوضع العســـكري في الواليات الليبية يقوم 
على مبدأ مقاتلة املشـــركني كافة كما يقاتلوننا 
كافة، وتواجدنا العســـكري متباين بني منطقة 
وأخـــرى، ويعتمد على عدد اإلخوة، وعلى نوع 
العدو، إضافة إلى طبيعة التركيبة االجتماعية 

وجغرافية األرض“.
وأضـــاف قوله ”لتنظيم الدولة اإلســـالمية 
ظهور وسيطرة جزئية على مناطق وأحياء في 
مدينتي درنة وبنغازي، إضافة إلى ســـيطرته 
الكاملـــة علـــى الشـــريط الســـاحلي املمتد من 
منطقـــة بوقرين إلى منطقة بنجواد الذي يضم 
عدة مـــدن ومناطـــق، أهمها ســـرت والعامرة 

وهراوة وأم القنديل والنوفلية“.
وحتدث أبو املغيـــرة القحطاني عن اللواء 
خليفة حفتر، قائـــال ”لدينا العديد من جبهات 
القتال مع الطاغوت حفتر قائد اجليش الليبي 
فـــي حكومة طبرق في الشـــرق الليبي. تنظيم 
الدولة اإلســـالمية يقاتل مرتـــدي اجليش في 
محـــاور متعددة فـــي مدينة بنغـــازي، أهمها 
الصابري والليثـــي، كمـــا أن للتنظيم محاور 
قتال معهم فـــي درنة، أهمها محـــورا مرتوبة 
والنوار، وكذلك يقوم تنظيم الدولة اإلسالمية 
باســـتهداف أماكـــن تواجدهـــم فـــي مدينـــة 

أجدابيا“.

يشـــار إلى أن داعش تكّبد خســـائر مادية 
وبشرية في معاركه مع قوات اجليش الوطني 
مبدينة درنة التي كانت إحدى معاقله، ودفعت 
هذه اخلســـائر التنظيم إلى فتح جبهات قتال 
أخرى لتدارك الفشل في السيطرة على عدد من 

املدن احملورية.
وأكدت مصادر إعالميـــة أن تنظيم داعش 
متركـــز منذ فتـــرة فـــي منطقة الراوغـــة التي 
تتوسط مدينتي سرت واجلفرة أحد أهم املدن 

الليبية نظرا إلى موقعها االستراتيجي.
ويعتزم داعش منذ متّكنه من مدينة ســـرت 
ضـــّم اجلفـــرة إلى صفـــوف املـــدن اخلاضعة 
لسيطرته، فقد أكدت تقارير سابقة أن التنظيم 
اقترب مـــن مدينة ودان التي تبعد عن ســـرت 
250 كيلومتـــرا متهيدا للســـيطرة على اجلفرة 

اخلاضعة مليليشيا فجر ليبيا.
وتبلغ املســـافة بني مدينتي سرت واجلفرة 
نحـــو 350 كيلومتـــرا ولهـــا أهمية عســـكرية 
واستراتيجية، حيث يقع بقربها حقل املبروك 

النفطي.
وأوضح مراقبون أن ســـيطرة داعش على 
اجلفرة ســـيمكنه من قطع طريـــق اإلمداد بني 
قوات فجر ليبيا املوجودة في ســـبها واألخرى 

املوجودة في مدينة مصراتة.
وقـــال القحطاني فـــي حديثه عـــن أنصار 
الشـــريعة الفرع الليبي، إن ”الكثير من قيادات 
وأفراد هذا التنظيـــم كانوا من أوائل من بايع 
داعش في ليبيا، وأن هذه اجلماعة ال تخلو من 
الرجـــال الذين يرومون حتكيم الشـــريعة على 
الرغم مـــن تنكبها عن واجـــب العصر املضيع 
وإيثارهـــا الفرقـــة على االعتصـــام باجلماعة، 
ومتثـــل هـــذا جليـــا في عـــدم بيعتهـــا خليفة 
املســـلمني، واجتماعها مع حركات ’ثورية‘ لها 
ارتباطات بحكومة طرابلس املرتدة في بعض 

املناطق“.
وســـبق للبغدادي، حسب تقارير صحفية، 
أن فّوض مقاتليه في ليبيا واملوالني له الحتواء 
تنظيم أنصار الشـــريعة في بنغازي، ومحاولة 
تطويعـــه بغرض إضعـــاف القاعـــدة وضرب 
أنصارهـــا. وزادت حدة االحتقـــان بني داعش 
والقاعدة بعد مقتل محمد علي الزهاوي، أمير 

تنظيم أنصار الشـــريعة فـــي مدينة بنغازي، 
الذي كان يعتزم إعالن مبايعته لداعش.

ودخـــل تنظيـــم جنـــد اخلالفة علـــى خّط 
الصـــراع، حيث أرســـل برقية إلـــى البغدادي 
تضمنت مـــا أســـماه التنظيـــم ”االنحرافات 
العقديـــة لتنظيم أنصار الشـــريعة بعد مقتل 

الزهاوي“.
وجاء في نص الرسالة ”بعد مقتل الشيخ 
الزهاوي، حدثت في جماعة أنصار الشـــريعة 
اضطرابات بســـبب عدم وجود الكفاءة لتولي 
املنصب الشاغر الذي خلفه الشيخ الزهاوي، 
ال فـــي العلـــم وال فـــي القيـــادة العســـكرية، 
فســـبب هـــذا االضطـــراب هوس لـــدى قيادة 
التنظيم خوفا من التحـــاق جنودهم بالدولة 

اإلسالمية“.
وأكد خبـــراء أمنيون أن الصـــراع القائم 
بـــني داعـــش والقاعدة علـــى أراضـــي ليبيا 
رغم أنه يوحي بتفـــكك التنظيمات اجلهادية 
واالنقســـامات احلادة داخلهـــا ّمما يضعفها 
ويعصـــف بوحدتهـــا، إّال أن ذلك ســـيكون له 

تداعيات سلبية على األمن القومي الليبي.

هـــذا وكشـــف القحطانـــي عـــن األهميـــة 
االســـتراتيجية لليبيا بالنســـبة إلـــى تنظيم 
داعـــش، حيـــث قـــال ”لليبيـــا أهميـــة بالغة 
ألمة اإلســـالم، كونهـــا قلب أفريقيـــا وجنوب 
أوروبـــا، وألن ليبيـــا حتتـــوي علـــى ســـلة 
مـــوارد ال تنضـــب، وجلميـــع املســـلمني حق 
في هذه املـــوارد، باإلضافة إلى كونها مفتاح 
الصحـــراء األفريقيـــة التي متتد لعـــدة دول 

أفريقية مهمة“.
وأضـــاف قوله ”ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية علـــى هـــذه البقعـــة سيتســـبب 
بانهيارات اقتصادية، خاصة إليطاليا وباقي 
دول أوروبـــا“، داعيا املقاتلني في دول املغرب 
الكبير والدول العربية إلى الهجرة إلى ليبيا 
لتحقيق أهداف التنظيم، باعتبار أن ”مقاتلي 
تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي ليبيا ال يزالون 
فتية وهو يحتاج إلـــى مقاتلني وكوادر طبية 

وإدارية“.
ورغـــم متّكـــن داعش من فرض ســـيطرته 
علـــى العديـــد من املناطـــق واملدن فـــي ليبيا 
واســـتقطاب موالني له، إال أن بعض املراقبني 

أفادوا بأن نقاط ضعفه أكثر من نقاط قوته.
وأوضحـــوا أن التنظيـــم غير قـــادر على 
السيطرة على مساحات أخرى من أرض ليبيا 
والتوســـع نحو العاصمة طرابلس وبنغازي، 
العتبارات عـــّدة أهّمها أنـــه محاصر من قبل 
قوات اجليـــش الوطنـــي وأن عـــدد الكتائب 
املواليـــة لـــه محدود، فهو ال يشـــكل، حســـب 
اعتقادهم، قوة مركزية ثابتة لها ترســـاناتها 
فحتـــى  احلربيـــة،  وطائراتهـــا  وبوارجهـــا 
إمدادات األسلحة تأتيه من بعض التنظيمات 
التي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جّراء 

خالفات وصراعات دامية مع القاعدة.
وقد أعرب مسؤولون أميركيون أيضا عن 
اعتقادهـــم بأنَّ قبضة داعش في ليبيا ال تزال 
ـــة، وذلك على الرغم من قيامـــه بعمليات  هشَّ
تعتبـــر نوعية مثـــل ذبح املصريـــني األقباط. 
فـــي املقابل، يرفض خبـــراء أمنيون التهوين 
من قـــدرة داعش، مطالبني بوجـــوب التعامل 
معه بحذر وشّدة، مشيرين إلى أهمية تسليح 
اجليـــش الوطني الليبـــي ودعـــم قدراته في 

حربه املفتوحة ضّد اإلرهاب والتطرف.   
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أوقفت هيئة الرقابة اإلدارية 
في ليبيا (مؤسسة معنية بمراقبة 

األداء اإلداري للوزارات ومؤسسات 
الدولة)، محمد الدايري وزير 
الخارجية والتعاون الدولي 

بالحكومة الليبية المؤقتة عن العمل، 
ويفترض مراقبون أن يكون لهذا 

القرار عالقة بإقالة الدايري لسفير 
ليبيا بالقاهرة فايز جبريل الداعم 

لإلخوان.

◄ أفاد عوض عبدالصادق، رئيس 
وفد المؤتمر الوطني العام الليبي 

للحوار السياسي بالصخيرات 
المغربية، بأن ”تضمين التعديالت 
بطريقة إيجابية على نص االتفاق 

السياسي الليبي خطوة هامة“.

◄ اعتبرت الصحف الجزائرية 
الصادرة، أمس االثنين، أن رحيل 

الفريق محمد مدين المشهور 
بالجنرال توفيق من قيادة 

المخابرات يشكل ”نهاية حقبة“ في 
تاريخ الجزائر دامت ربع قرن.

◄ كشفت شركة روسية متخصصة 
في الصناعة الحربية، أن المغرب 

تقدم بطلب القتناء عدد من العربات 
المدرعة الروسية المتطورة ”بي أم 

بي 3“ من الجيل الرابع، والتي ظهرت 
ألول مرة في الحرب األوكرانية العام 

الماضي.

◄ استنكرت الحكومة الليبية 
المؤقتة ارتفاع وتيرة عمليات 

الخطف التي يتعرض لها 
المدنيون في العاصمة طرابلس، 
محّملة المسؤولية لمن وصفتهم 

بـ“العصابات اإلرهابية اإلجرامية 
المسيطرة على المدينة“ في إشارة 

إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية 
واليته.

باختصار

أمير داعش في ليبيا يكشف اعتماد التنظيم على االنقسامات للتوسع

[ القحطاني يدعو مقاتلي الدول المغاربية للهجرة إلى ليبيا [ الدولة اإلسالمية تعول على ثروات ليبيا النفطية للضغط على أوروبا 

[ األصالة والمعاصرة يكتسح رئاسة الجهات رغم اصطفاف شباط وراء بن كيران

يسعى تنظيم الدولة اإلسالمية إلى الترويج النتصاراته في ليبيا من أجل استقطاب مزيد 
من املقاتلني، مســــــتغال الفوضى املستشرية واالنقســــــامات السياسية بني الفرقاء للتمدد 
والتوسع أكثر، وهو ما أكد عليه أبو املغيرة القحطاني األمير املفّوض من قبل داعش على 

ما يسّمى ”واليات ليبيا“، في حوار مع مجلة ”دابق“ الذراع اإلعالمي لتنظيم البغدادي.

متكن حزب األصالة واملعاصرة من تصدر نتائج رئاســــــة اجلهات (5 جهات) مقابل فشل 
حزب العدالة والتنمية اإلســــــالمي في حتقيق نتائجه املرجوة، حيث لم يحصل سوى على 
رئاســــــة جهتني (الرباط ســــــال - قنيطرة، درعة - تافيالت) رغم إعالن حزب االســــــتقالل 
ــــــن كيران بعد فك ارتباطه باملعارضة فــــــي خطوة القت الكثير من  دعمه ملرشــــــحي حزب ب

االستهجان والنقد.

{تونـــس اليوم بحاجة إلى تضافر جهود كل أبنائها، ومســـاهمة كل 

من موقعه في مؤازرة مســـاعي الحكومـــة بإمكانياتها المحدودة في 

بناء المستقبل}.

محمد الناصر
رئيس البرملان التونسي

{تشـــكيل حكومـــة وفـــاق وطني أمر حاســـم لبنـــاء دولة مســـالمة 

ومســـتقرة، ومهـــم إلنهـــاء األزمة التي تســـببت في معاناة الشـــعب 

الليبي ودفعت بالبالد إلى حافة الكارثة}.

فيديريكا موغيريني
مفوضة السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي

{بوتفليقـــة بإمكانـــه الخروج علـــى طريق الرئيس الســـابق اليامين 

زروال واإلعالن عن لجنة مستقلة لتنظيم االنتخابات من أجل اختيار 

رئيس جديد تبدأ معه الجزائر مرحلة جديدة}.

جياللي سفيان
رئيس حزب جيل جديد في اجلزائر

داعش يهدف لتحويل ليبيا إلى وجهة للمقاتلني لتثبيت وجوده

هل يفي األصالة واملعاصرة بوعده بعدم التحالف مع اإلسالميني

االستقالل يفك ارتباطه بالمعارضة المغربية بدعم إسالميي العدالة والتنمية

فـــرض  مـــن  داعـــش  تمكـــن  رغـــم 

ســـيطرته على مناطق في ليبيا، إال 

أن بعض المراقبين أفادوا بأن نقاط 

ضعفه أكثر من نقاط قوته

◄

حـــزب األصالـــة والمعاصـــرة يفـــوز 

مقابـــل  جهـــات  خمـــس  برئاســـة 

جهتين للعدالـــة والتنمية وجهتين 

لالستقالل

◄

ّ
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} عدد من الحجاج يلتقطون أمس صورة للذكرى في الموقع الذي شهد سقوط الرافعة داخل الحرم المكي، في مظهر عن استئناف الحج سيره العادي 
بسرعة رغم فداحة الخسائر التي خلفها الحادث.

عمان تستعد النتخابات 

مجلس الشورى

} مسقط - تواصل سلطنة عمان استعداداتها 
لتنظيم انتخابات مجلس الشورى املرتقبة في 
شـــهر أكتوبر القادم. وتشرف وزارة الداخلية 
العمانيـــة على حملة تعريفية باالنتخابات في 
واليات السلطنة عبر سلســـلة من التظاهرات 
الذي استضافت  حتمل اسم ”ملتقى الشورى“ 
واليـــة نزوى أمـــس في إطاره نـــدوة تضمنت 
ثالثـــة محاور حتّدث فيهـــا عدد من املختصني 
اهتموا بأدوار أعضاء مجلس الشورى وهيكلة 
املجلس واختصاصه من اجلوانب التشريعية 
والضمانات  الرقابـــي،  واالختصاص  واملالية 

التي يتمتع بها املجلس وأعضاؤه.
كمـــا عرضوا ألهمية املشـــاركة االنتخابية 
ودور الناخـــب في اختيار املرشـــح األكفأ من 
بينهم، فيما اهتم أحد محاور الندوة مبشاركة 
املرأة في عملية الشورى ودورها في املشاركة 
السياســـية كونها جزءا ال يتجزأ من حقوقها، 
ومبا ُيحقـــق التنمية البشـــرية املتكاملة التي 

ُمتكن املرأة من أداء أدوارها املجتمعية.
وكان قـــد مت فتح باب الترّشـــح النتخابات 
مجلس الشـــورى العماني فـــي الفترة بني ١٨ 
ينايـــر و٥ فبراير من العـــام اجلاري وبلغ عدد 
املرّشـــحني ٦٧٤ بينهم ٢١ امرأة سيتنافســـون 
علـــى شـــغل املقاعـــد الــــ٨٤ للمجلـــس الـــذي 
تعـــزز دوره الـــذي كان استشـــاريا في األصل 
بصالحيات تشـــريعية ورقابية أســـندت إليه 

مبرسوم سلطاني صدر في مارس ٢٠١١.

◄ تعقد دائرة اجلنايات في احملكمة 
الكلية الكويتية اليوم جلسة النطق 

باحلكم على املتهمني الـ٢٩ في 
قضية تفجير مسجد الصادق الذي 
شهدته منطقة الصوابر بالعاصمة 
الكويت في ٢٦ يونيو املاضي خالل 

صالة اجلمعة وخّلف ٢٦ قتيال و٢٢٧ 
جريحا.

◄ قال مساعد وزير اخلارجية 
اإليرانية للشؤون العربية حسني 
أمير عبداللهيان إن سفير إيران 

في صنعاء عاد إلى البالد إلجراء 
فحوصات طبية. وكانت املتحدثة 
باسم اخلارجية مرضية أفخم قد 
صرحت بأن السفير عاد ”لقضاء 
إجازته السنوية“، وذلك ردا على 

أنباء ربطت مغادرة السفير بقرب 
معركة حترير صنعاء.

◄ أعلنت وزارة الدفاع السعودية 
مقتل طيار بعد تعرض طائرته 

لالرتطام باألرض بسبب خلل فني 
خالل قيامها برحلة تدريبية روتينية 

في منطقة الطائف غربي اململكة.

◄ قتل أمس ١٥ مدنيا في سلسلة 
انفجارات هزت أماكن متفّرقة من 

محافظة ديالى العراقية التي سبق 
أن أعلنت في يناير املاضي محافظة 

مستعـادة مـن التنظيم لكنها لم 
تعرف االستقرار األمني منذ ذلك 

احلني.

◄ قال شاكر الزاملي رئيس هيئة 
االستثمار في محافظة بغداد إنه 
جرى تشديد الرقابة األمنية على 
كافة املشاريع االستثمارية التي 
تنفذها شركات تركية في بغداد 

بعد حادثة اختطاف ١٨ عامال تركيا 
كانوا يعملون في مشروع بناء ملعب 

رياضي في مدينة الصدر مطلع 
الشهر اجلاري.

باختصار

«من حق األمة الكردية أن تخطو الخطوة الحاســـمة في الحصول 

على اســـتقاللها، لكن الظروف الحالية لن تسمح لها بضمان هذا 

االستقالل».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«الحلول العسكرية التي يفرضها الواقع في اليمن تظل مؤقتة 

واضطرارية. الخيار الســـلمي والسياسي القائم على تنفيذ قرار 

مجلس األمن 2216 هو الحل األمثل».

رياض ياسني
وزير اخلارجية اليمني

«نريـــد ضمانات من الـــدول الموقعة على االتفاقيـــة النووية بأنها 

لـــن تطلـق يد إيران في ســـبـاق تســـلح، وأنها لن تكـون شـــرطي 

الخليج».

أحمد الساعاتي
دبلوماسي بحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - رسم رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أمـــس صورة ســـوداوية للوضع في 
بالده داعيـــا مواطنيـــه إلى الصبـــر وجتّنب 
اجلزع وعدم االستســـالم إزاء الضائقة املالية 
وتعّثـــر احلرب ضّد تنظيـــم داعش واملصاعب 

التي تواجه اإلصالحات التي أعلنها.
وجـــاء كالم العبادي في وقـــت يتزايد فيه 
الغضب واالحتقان في الشـــارع العراقي الذي 
لـــم ير أي أثـــر ملموس لسلســـلة اإلصالحات 
التـــي يتخذهـــا العبـــادي وتبـــدو للكثيريـــن 
سطحية وشـــكلية وغير قادرة على النفاذ إلى 

جوهر املشاكل التي يعاني منها البلد.
وحســـب توصيف متابعني للشأن العراقي 
فـــإّن رئيس الوزراء أصبـــح في ورطة تتجاوز 
شـــخصه إلى النظام السياســـي الـــذي ميّثله 
والقائـــم على حكم األحزاب الدينية الشـــيعية 
احملتّجـــة  اجلماهيـــر  تـــدّرج  بفعـــل  وذلـــك 
في الشـــارع فـــي مطالبهـــا باجتـــاه املطالبة 
بإصالحـــات عميقـــة تطال جوهـــر النظام وال 
تستثني محاسبة كبار الشخصيات املمثلة له.
ويؤّكـــد مراقبون أن األوضاع في الشـــارع 
العراقـــي تتجـــه نحـــو املزيد مـــن التصعيد، 
متوّقعني أن يتجـــاوز احملتّجون االحتجاجات 
األســـبوعية أيام اجلمعة إلى أشكال أخرى من 
االحتجاج ال تســـتثني االعتصامات وقد تصل 

الحقا إلى العصيان املدني.
ويســـتند هؤالء في توّقعاتهم إلى فشل كل 
محاوالت احتواء غضب الشارع العراقي بدءا 
بُحَزم اإلصالح املعلنة تباعا والتي بدا الشارع 
غير مقتنـــع بفاعليتهـــا، ومـــرورا مبحاوالت 
االحتجاجـــات  اختـــراق  الدينيـــة  األحـــزاب 
وتوجيههـــا وجهـــة طائفيـــة، وصـــوال إلـــى 
محـــاوالت ترهيـــب احملتجني التي مارســـتها 
بعـــض امليليشـــيات وحمـــالت التخويف من 
اختراق تنظيـــم داعش للمظاهرات، والتحذير 

من رفع املتظاهرين شـــعارات متّس ما يسمى 
في  في العـــراق جوهـــر ”النظام اإلســـالمي“ 

إشارة إلى حكم األحزاب الشيعية. 
وبـــدأت أطـــراف عراقية، بعضها مشـــارك 
في احلكم، تطالب بانتهـــاج خيار القّوة لكبح 

جماح املتظاهرين.
وجلأت الشـــرطة العراقية أمس إلى القّوة 
إلعادة فتح طريق رئيسي شرق مدينة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى بعـــد أن أغلقه محتجون 
مطالبـــني بإقالة مديـــر ناحية الســـالم املتهم 
من قبلهم بالفســـاد. وأول أمس األحد شهدت 
محافظة بابل بجنـــوب العراق مصادمات بني 
محتجني مطالبني بإقالة احملافظ وعناصر من 
قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية 
التي جلأت إلى تفريق املظاهرة بالقّوة بحجة 

أنها غير مرّخصة.
وبعد مضي عام على تسّلمه منصب رئيس 
الوزراء، يبدو حيدر العبادي في ورطة شديدة 
تتضافر فيها األزمـــة االقتصادية الناجمة عن 
التراجـــع احلاد في أســـعار النفـــط، مع تعّثر 
احلـــرب على تنظيـــم داعش وارتفـــاع كلفتها 
املاديـــة وثقـــل تبعاتها اإلنســـانية، فضال عن 
تفّجر غضب الشـــارع وتصاعده رغم محاوالت 

احتوائه باإلعالن عن حزم اإلصالح الشكلية.
وفي ظل هذه املعطيات، يتوّقع مراقبون أن 
يواجه حيـــدر العبادي املزيد من املصاعب في 
قيادة احلكومة، وأّنه ســـيكون أمام مهمة شبه 
مســـتحيلة في التوفيق بني مطالب احملتّجني، 
وضغـــوط عائلته السياســـية الشـــيعية التي 
حتّمله مســـؤولية احلفـــاظ علـــى امتيازاتها 
ومكانتهـــا التي اكتســـبتها منذ صعودها إلى 

احلكم سنة ٢٠٠٣.
وأكد العبادي أمس مواصلة بالده ملسيرة 
اإلصالحـــات وقتـــال تنظيـــم داعـــش رغم ما 
يتعرض له البلد من صعوبات جّراء انخفاض 

أسعار النفط في السوق العاملية.
وقـــال أمـــام مؤمتـــر للنهـــوض بالواقـــع 
الزراعـــي العراقـــي ”ســـنواصل القتـــال ضد 
داعش وال ميكن أن نستسلم وعلينا االنتصار 
فـــي احلرب ويجـــب االســـتمرار فـــي االنفاق 
احلكومي باحلد األدنى من أجل إدامة احلرب 

وحتقيق االنتصار“. وأضاف ”أنا ال أســـتطيع 
توفيـــر كل األســـلحة لهـــذه احلـــرب للقـــوات 
املسلحة واحلشـــد الشعبي بســـبب الضائقة 
املالية ويجب أن يكون هناك توازن بني توفير 
الســـالح الضروري للحرب، وحاجة املواطنني 
للرعاية والرواتـــب واخلدمات ورعاية الفقراء 
رغـــم أن هذا التوازن ليس ســـهال ألننا نعيش 
فـــي أزمة من املمكن اخلـــروج منها منتصرين 

إذا تعاون اجلميع وإذا صبرنا“.
وأوضح ”علينا أن ال جنزع مما نعاني منه 
اآلن بل علينـــا البحث عن حلول وهناك ضغط 
علـــى احلكومـــة إلعطـــاء نتائـــج لإلصالحات 
احلكوميـــة، وأننـــا ســـنعطي النتائـــج وفـــق 

خطوات رغم أن هنـــاك الكثير ممن يعمل على 
تأخير مســـيرة اإلصالحات وهنـــاك من يقف 

بوجهها“.
وقـــال العبـــادي ”لـــدي قناعـــة بضـــرورة 
االستمرار في طريق اإلصالح وأنا على قناعة 
بخســـارة الكثير من األصدقاء بســـبب سحب 
االمتيازات منهم لكن ليست هناك حلول اآلن إال 
االســـتمرار وليس لدي االستعداد للتراجع عن 
هذا الطريق“. وأضاف أن ”العراقيني يطالبون 
باإلصالح لكننا نواجه عقبات تراكمية ال ميكن 
إزالتهـــا بضربـــة عصا، بل من خـــالل إحداث 
تغيير في عقلية البشر والتعامل مع مؤسسات 

حتى نستطيع تطبيق اإلصالح“.

وأشـــار إلى أن العـــراق لن يزيـــد االنفاق 
احلكومي مســـتقبال حتى وإن ارتفعت أسعار 
النفط، مؤكدا ”نريد للنفط أن يستخدم لتطوير 
البلد ال إلهدار الثـــروة. واآلن نحن في مرحلة 
احلفـــاظ علـــى الثـــروة والنـــزال نتعامل مع 
االنفاق احلكومي للتخلـــص منه دون التأثير 

على عمل الدولة“.
وانتقد رئيس احلكومة العراقية اخلطوات 
التـــي اتخذتهـــا احلكومـــات املتعاقبـــة حول 
تقديـــرات مســـتويات إنتـــاج النفـــط اخلـــام 
واألســـعار ووصفها بأنها كانـــت ”افتراضات 
خاطئـــة وعمليـــة مقامـــرة ومجازفـــة خطيرة 

بحياة الدولة والناس“.

فشل محاوالت احتواء غضب الشارع ينذر بثورة عارمة في العراق

ظرف عصيب مير به العراق على مختلف الصعد االقتصادية والسياســــــية واألمنية يجعل 
البلد مهيئا لثورة عارمة، خصوصا بعد حالة اإلحباط واليأس التي متّلكت الشــــــارع بفعل 

تعثر عملية اإلصالح التي تبني قصورها عن مالمسة املشاغل احلقيقية للعراقيني.

هوة سحيقة أصبحت تفصل بني ساسة العراق ومواطنيهم

[ أزمة شاملة اقتصادية وأمنية وسياسية [ العبادي أمام معضلة التوفيق بين مطالب المحتجين وضغوط األحزاب الدينية

السعودية تنفي تهمة التقصير في دعم الالجئين السوريين
} الرياض - فندت المملكة العربية السعودية 
ما اعتبرته اتهامات «مضللة» بشـــأن جهودها 
الداعمـــة لالجئيـــن الســـوريين، مؤكـــدة أنها 
اســـتقبلت منذ انـــدالع األزمة في ســـوريا ما 
يقـــارب المليونيـــن ونصف المليـــون مواطن 

سوري. 
وقـــال وزيـــر الثقـافــــة واإلعــــالم عــــادل 
الطريفـــي، أمـــس فـــي بيـــان عقب الجلســـة 
األســـبوعية التـــي عقدهـــا مجلـــس الـــوزراء 
برئاســـة الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز إن 
«مجلـــس الوزراء ناقش ما أثيـــر من اتهامات 
خاطئة ومضللة عن جهود المملكة بخصوص 

الالجئين السوريين». 

وجاء ذلك في وقت شـــكت فيه الســـعودية 
وعّدة دول خليجية مما ســـّمته حملة إعالمية 
منّسقة بهدف استغالل تفّجر أزمة اللجوء من 
سوريا وعّدة بلدان أخرى إلى أوروبا، بـ«هدف 
اإلســـاءة لصورة تلك البلدان لغايات سياسية 
تتجـــاوز أزمـــة اللجوء بحـــّد ذاتهـــا لتتصل 

بصراعات إقليمية أشمل».
ولوحظ منذ تفّجر أزمة اللجوء الكثيف إلى 
أوروبا وما صاحبها من مآسي مؤثرة محاولة 
وسائل إعالم مساندة لنظام الرئيس السوري 
بشـــار األســـد وإليران وحـــزب اللـــه اللبناني 
تحميل البلدان التي ســـاندت الثورة السورية 

مسؤولية األزمة.

غيـــر أن مـــن الحمـــالت مـــا اتخـــذ بعدا 
عنصريا واضحا وخصوصا في أوروبا حيث 
حاولت شـــخصيات يمينية متشددة من أمثال 
الهولندي جيـــرت فيلدرز، اســـتغالل الظرفية 
للدفـــع بطروحاتهـــا المتطرفـــة عـــن العـــرب 

والمسلمين ودولهم.
وتقيـــم دول الخليـــج دفاعها عـــن دورها 
في مســـاعدة الشـــعب الســـوري بما تستقبله 
على أراضيها من أعداد كبيرة من الســـوريين 
وفتحهـــا أبواب الشـــغل أمامهـــم، وأيضا بما 
قدمتـــه لهم من مســـاعدات ماليـــة وعينية في 
مواطـــن لجوئهـــم بـــاألردن ولبنـــان وتركيـــا 

وكردستان العراق.

وجدد الطريفي «التأكيـــد على أن المملكة 
ستظل دائما في مقدمة الدول الداعمة للشعب 
الســـوري والمتلمســـة لمعاناتـــه اإلنســـانية 
ولن تقبـــل المزايدة عليها في هذا الشـــأن أو 

التشكيك في مواقفها». 
وشـــدد مجلس الوزراء «علـــى اإلجراءات 
التي اتخذتها المملكة منذ بدء األزمة السورية 
في مســـاعدة األشقاء الســـوريين»، مشير إلى 
أن الســـعودية «اســـتقبلت منذ انـــدالع األزمة 
ما يقارب المليونيـــن ونصف المليون مواطن 
ســـوري داخل المملكة إضافة إلى دعم ورعاية 
المالييـــن من الســـوريين الالجئين في الدول 

المجاورة لوطنهم». 

حيدر العبادي:

علينا أن ال نجزع مما 

نعانيه بل علينا البحث 

عن حلول



} بــريوت - تضـــع أزمة الالجئني الســـوريني 
الـــدول األوروبيـــة أمـــام حتـــد كبيـــر يصعب 
مواجهته فـــي ظل غياب أي أفـــق قريب إلنهاء 

الصراع الدائر في سوريا.
ويحاول قـــادة الدول األوربيـــة البحث عن 
سبل لتخفيف موجة النزوح التي انفجرت منذ 
قرابة الشهرين وباتت تشكل عبئا كبيرا عليهم.

ومن بـــني اإلجراءات املتخذة زيـــادة الدعم 
للدول املجاورة لســـوريا، التي لطاملا اشـــتكت 
مـــن ضعف هـــذا الدعم وعدم التـــزام مجموعة 
”أصدقـــاء ســـوريا“ بتعهداتهـــم املاليـــة التي 

قطعوها في عدة مؤمترات آخرها في الكويت.
وتوجـــه رئيس الـــوزراء البريطاني دايفيد 
كاميـــرون، االثنني، في زيارة فجئية، إلى كل من 
األردن ولبنـــان لتقييم أوضاع الالجئني وبحث 

كيفية زيادة املساعدات لهما.
وحتتضـــن كل من األردن ولبنـــان أكثر من 
مليوني نازح ســـوري فارين مـــن النزاع الدائر 
في بلدهم، وقد اتخذ البلدان منذ أشـــهر جملة 
مـــن اإلجـــراءات لتقليص عـــدد النازحني، على 
خلفية عجزهما عن حتمل املزيد بالنظر للوضع 

االقتصادي الذي يواجهانه.
وزار كاميرون مخيم الزعتري شمال شرقي 
األردن، والتقى ببعض األسر السورية واستمع 
إليهـــا، وزار إحدى املدارس هنـــاك، واطلع عن 
كثب على أوضاعهم املعشية، واخلدمات املقدمة 
لهم، ليتوج زيارته بلقـــاء العاهل األردني امللك 
عبداللـــه الثاني، حيث بحث معه ســـبل تعزيز 
دعم الالجئني في األردن، بالتوازي مع ضرورة 
التســـريع في إيجاد مخرج سياســـي باعتباره 

احلل الوحيد إلنهاء أزمة اللجوء.

وجاء رئيس الوزراء البريطاني إلى األردن 
قادما من لبنان، الذي قضى فيه ســـاعات قليلة 
لإلطـــالع على أوضـــاع الالجئني هنـــاك، حيث 
التقى الالجئني السوريني في البقاع، كما التقى 

تالميذ مدارس لبنانيني وسوريني في بيروت.
وقد تعهد كاميرون، الـــذي يواجه ضغوطا 
كبيرة حـــول طريقة تعامله مـــع أزمة الالجئني 
الســـوريني، بتقـــدمي حزمة مســـاعدات جديدة 
بقيمـــة 100 مليـــون جنيه ملســـاعدة لبنان على 

حتمل أعباء النازحني.
واســـتقبلت بريطانيا إلى حـــد اآلن 4 آالف 
الجئ ســـوري، وهو عدد أقل بكثيـــر من أملانيا 

والسويد وفرنسا.
ويقـــول محللون إن زيادة الدعم املالي لدول 
اجلوار الســـوري ليســـت كافية إلنهاء مشـــكلة 
اللجوء إلى أوروبا، مؤكدين أن مكمن احلل هو 

إيجاد مخرج سياسي لألزمة السورية.
وكان متام ســـالم رئيس الـــوزراء اللبناني 
قد صـــرح في مؤمتر صحفي عقـــده مع نظيره 

البريطانـــي قائـــال إن ”مشـــكلة النـــزوح التي 
وصلـــت إلى أوروبا هي ظاهـــرة لن تتوقف عن 
التمـــدد إال بالتوصل إلى حل سياســـي يوقف 

احلرب في سوريا“.
وهـــذا الرأي بدأت تعيـــه لندن التي طرحت 
مؤخـــرا مبـــادرة حلـــل الصراع تقضـــي ببقاء 
الرئيـــس الســـوري بشـــار األســـد فـــي الفترة 
االنتقاليـــة التـــي حددتهـــا بســـتة أشـــهر، في 
املخـــاوف  تصاعـــد  تعكـــس  الفتـــة  انعطافـــة 
األوروبية من تداعيات استمرار األزمة السورية 
عليها، مبـــا يعنيه ذلك من تواصل توافد أعداد 
الالجئـــني إلى القارة العجـــوز، وأيضا تصاعد 
خطر التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها داعش.

وكانت لندن متمســـكة في الســـابق برحيل 
األســـد وعـــدم بقائـــه فـــي الفتـــرة االنتقالية، 
باعتباره جـــزءا من األزمـــة وال ميكن أن يكون 

جزءا من احلل.
وهـــذا املوقـــف البريطاني املســـتجد جتاه 
ضرورة التســـريع في العملية التفاوضية بني 

املعارضـــة والنظام، مع اإلبقاء على األســـد في 
الفتـــرة االنتقالية، يســـجل اليوم لـــدى معظم 

الدول األوروبية.
وقـــال، أمـــس احلكومة األملانية إن ”بشـــار 
ونظامه ميكن أن يلعبا دورا في ’عملية انتقالية‘ 
في البالد“. وكانت أسبانيا والنمسا قد أعربتا 
منذ أيام عن عدم ممانعتهما تشـــريك األسد في 
الفترة االنتقالية التي نص عليها بيان جنيف1.
ويرى محللـــون أن الـــدول األوروبية باتت 
تخشـــى فعليـــا مـــن االنعكاســـات املباشـــرة 
الســـتمرار األزمة وأنهم، وعلى خالف السابق، 
املتحـــدة  الواليـــات  علـــى  يضغطـــون  باتـــوا 
األميركية كما روســـيا إليجاد حل وسط يتم من 

خالله إنهاء األزمة.
باملقابـــل ال تبدو واشـــنطن راغبة في إنهاء 
الصـــراع، فيمـــا موســـكو تتخـــذ موقفـــا أكثر 
تشـــددا عن ذي قبل لتكريس ”بقاء األســـد إلى 
مـــا النهاية“، األمر الذي من شـــأنه أن يزيد من 

تعقيدات األزمة.

} غزة - يشـــهد قطاع غزة هـــذه األيام حراكا 
احتجاجيـــا متصاعدا جـــراء اســـتمرار أزمة 
انقطاع التيـــار الكهربائي الذي تشـــرف عليه 
ســـلطة الطاقة وشـــركة توزيـــع الكهرباء التي 

تديرهما حركة حماس.
ويتهم أهالي القطاع حمـــاس باتخاذ غزة 
رهينـــة لديهـــا واســـتغالل معانـــاة أهلها في 

صراعها مع السلطة الفلسطينية.
وخرج مئات األهالي في ساعة متأخرة ليلة 
األحد االثنني في مسيرات عفوية بكل من خان 
يونس ورفح جنوب قطاع غزة ومناطق متفرقة 

في شمال القطاع.

وردد املتظاهرون هتافات ضد احلركة التي 
تدير فعليـــا القطاع، وطالبوا بحل فوري ألزمة 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي التـــي حتولت إلى 

حديث الساعة في القطاع.
ويعاني قطاع غزة، الذي يضم نحو مليون 
و800 ألف نســـمة، من انقطاع مســـتمر للتيار 
الكهربائـــي وصل مؤخـــرا إلى 20 ســـاعة في 
اليـــوم، األمر الذي لم يعد من املمكن الســـكوت 
عنه، على حد قول أحد النشـــطاء الفلسطينيني 

على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك.
وأعلنت، ســـلطة الطاقة فـــي قطاع غزة عن 
توقف محطـــة توليـــد الكهربـــاء الوحيدة في 

القطـــاع عن العمـــل، منذ الســـبت، مبررة ذلك 
بنفاد كميات الوقود الالزم لتشغيلها.

وحملـــت القوى السياســـية الفلســـطينية 
حماس مســـؤولية ما يحصل، معتبرة أن أزمة 
الكهرباء مفتعلة، وتأتي في ســـياق املماحكات 

السياسية بني حركتي فتح وحماس.
وفي بيان مشـــترك أعربت كل من اجلبهتني 
الدميقراطية والشـــعبية وحزب الشـــعب، عن 

استيائها من استمرار األزمة.
وشـــددت هذه القوى على أن أزمة الكهرباء 
”مفتعلة بامتيـــاز وغير مبررة فـــي ظل ارتفاع 
درجـــات احلـــرارة“، مطالبـــة ”ســـلطة الطاقة 

وشـــركة توزيع الكهربـــاء بالتوقف عن العبث 
بأرواح املواطنني ومصاحلهم“.

من جانبه اعتبر املتحدث باســـم حركة فتح 
أحمـــد عســـاف أن ”حماس التـــي انقلبت على 
الشـــرعية في القطاع، ومتنـــع حكومة الوفاق 
من ممارسة مســـؤولياتها، هي من يتسبب في 
هذه املعاناة، وهي من يطيل أمدها“. ويخشـــى 
أن يؤثـــر هـــذا االنقطاع في التيـــار الكهربائي 
على عمل املستشـــفيات في القطاع، األمر الذي 
ســـيهدد حياة املئات، خاصة وأن ما هو متوفر 
في خزانات املولدات الكهربائية ال يتعدى الـ23 

باملئة من حجم استيعابها.

أزمة اللجوء تحدث انعطافة في موقف أوروبا تجاه سوريا وجوارها
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أخبار
[ ألمانيا تحذو حذو دول أوروبية وتتبنى خيار بقاء األسد في الفترة االنتقالية

ضغوط على الخرطوم لوقف 
تدخلها في جنوب السودان

} اخلرطــوم - يقوم، اليـــوم الثالثاء، الرئيس 
األوغندي يـــوري موســـفيني، بزيـــارة نادرة 
للعاصمـــة الســـودانية اخلرطوم، اســـتجابة 
للضغوط األميركية بضرورة وقف تدخالتهما 
الســـلبية في جنوب السودان الذي لطاملا كان 
مســـرحا لصـــراع بالوكالة بينهمـــا ألكثر من 

ثالثة عقود.
وذكـــرت اخلارجيـــة الســـودانية أن هـــذه 
الزيارة التي ستستمر يومني سيبحث خاللها 
”اجلوانـــب األمنيـــة واألوضـــاع فـــي جنوب 

السودان“.
وتشـــهد العالقـــة بني اخلرطـــوم وكمباال، 
توترا منذ ســـنوات احلرب األهلية السودانية 
بني الشـــمال واجلنـــوب (1983 – 2005 )، حيث 
كان الســـودان يتهـــم أوغندا بدعـــم املتمردين 

اجلنوبيني آنذاك.
وبعد اتفاق السالم بني الشمال واجلنوب، 
والـــذي مهد النفصـــال األخير عبر اســـتفتاء 
شـــعبي في العـــام 2011، اســـتمر التوتر بني 
البلديـــن، حيث تتهـــم اخلرطوم كمبـــاال، بأن 
لهـــا أطماعا توســـعية في اجلنوب، وتســـعى 
لتعكيـــر عالقته بالشـــمال، حتى حتل بديال له 

في السوق اجلنوبي.
وتعمق هـــذا اخلالف عند انـــدالع احلرب 
األهلية بني القوات املوالية للرئيس ســـلفاكير 
ميارديت من جهـــة، والقـــوات املوالية لنائبه 

السابق رياك مشار، في ديسمبر 2013.
واليـــوم ونتيجة للضغوط الدولية على كل 
من ســـيلفاكير ومشـــار مت التوصل إلى اتفاق 
إلنهـــاء احلـــرب األهليـــة بجنوب الســـودان، 
ولكن يبقى هذا االتفاق هشـــا، جراء التدخالت 

السلبية لكل من اخلرطوم وكمباال.
وهذا يدفـــع املجموعة الدوليـــة وبخاصة 
الواليات املتحـــدة األميركية إلى الضغط على 

كل من كمباال واخلرطوم إلجناح االتفاق.
وقـــال أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
أمدرمـــان اإلســـالمية، صالح الدومـــة، إن من 
دوافع زيارة موســـفيني أن ”الواليات املتحدة 
طلبـــت بشـــكل صريح من اخلرطـــوم وكمباال، 
التدخـــل اإليجابي لتســـوية النزاع في جنوب 

السودان“.
ورغـــم التنافـــس بـــني اخلرطـــوم وكمباال 
في الســـوق اجلنوبي حيث يســـتورد جنوب 
الســـودان وهو دولة نفطية، غالبية حاجياته 
من البلدين، يرجح الدومة أن ”يتعاون البلدان 

في تعزيز السالم لصالح مكاسب أكبر“.
باملقابل، يستبعد أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة اخلرطـــوم، محمد نوري، أن تســـهم 
زيارة موسفيني للخرطوم، في حتسني العالقة 
بـــني البلدين، أو تســـوية النزاع املســـلح في 

جنوب السودان.

سكان غزة ينتفضون على حماس رافضني استمرار إدارتها للقطاع
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◄ قتل عشرون شخصا على األقل 
وأصيب نحو سبعين آخرين بجروح 
جراء تفجيرين انتحاريين بسيارتين 

مفخختين استهدفا االثنين مدينة 
الحسكة في شمال شرق سوريا، وفق 
ما أعلن عنه اإلعالم الرسمي السوري.

◄ أعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام 
سالم عن تأييده للحراك الشعبي على 

خلفية أزمة النفايات، لكّنه حّذر من 
تحوله إلى الفوضى ”نتيجة بعض 
الممارسات والخلفيات المشبوهة“.

◄ بحث العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني في لقاء مع وزير 

الخارجية األلباني رديتمير بوشاتي 
سبل التعامل مع األزمة السورية 

واألوضاع في العراق وليبيا، 
وضرورة التوصل إلى حلول سياسية 

وشاملة في هذه البلدان.

◄ قالت الشرطة اإلسرائيلية إن إلقاء 
الحجارة قد يكون تسبب في حادث 

سير أدى إلى مقتل سائق إسرائيلي 
قرب حي فلسطيني في القدس 

الشرقية المحتلة.

◄ أشاد وزراء الخارجية العرب 
في ختام دورتهم العادية نصف 

السنوية في القاهرة بـ“مواقف الدول 
األوروبية التي بادرت إلى تحمل 

مسؤولياتها في استضافة األعداد 
المتزايدة من الالجئين السوريين 
وخاصة حكومات ألمانيا وفرنسا 

والنمسا والسويد“.

◄ تجددت المواجهات االثنين 
في المسجد األقصى بين شبان 

فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية 
التي أعلنت أنها أوقفت ثالثة 

أشخاص على األقل.

باختصار

{تســـعى مصر إلـــى تطويـــر التفكير في مســـألة القـــوة العربية 
المشـــتركة، من خالل العمل على خلق قـــوة بآليات مرنة، وهو ما 

يمثل إضافة نوعية لألمن القومي العربي}.
أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

{مشـــروع قانـــون االنتخابات البرلمانية فرصة تاريخية ســـتفضي 
إلى إشراك القوى السياسية دون إقصاء، وعليه يجب من النواب 

عدم تفويتها}.
أمجد آل خطاب
املتحدث باسم كتلة املبادرة في البرملان األردني

{قوى الرابع عشـــر من آذار مثل أم الصبي، وإحدى مشـــاكلها الكبرى 
أنها تعتبر نفســـها كذلك، فهي في حالة خوف دائم على االســـتقرار 

والشارع والدولة والناس، وهذا الخوف يستغله اآلخرون}.
جروج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

ــــــات األزمة الســــــورية تلقي  ــــــدأت تداعي ب
بظاللها على الدول األوروبية، التي تشهد 
توافدا غير مســــــبوق في أعداد الالجئني، 
ــــــدول وفي مقدمتها  ما جعــــــل قادة هذه ال
بريطانيا تســــــتنفر بحثا عن مخارج للحد 
ــــــادة الدعم لدول  من أعــــــداد الوافدين كزي
اجلــــــوار، مــــــع الضغــــــط على واشــــــنطن 
وموسكو للتسريع في حل األزمة سياسيا.

تمام سالم:
مشكلة النزوح  لن تتوقف 

إال بالتوصل إلى حل 
سياسي في سوريا

} القاهــرة - خفـــف مصـــدر دبلوماســـي من 
وقع التداعيات السياســـية للحـــادث الذي راح 
ضحيتـــه نحـــو 22 مكســـيكيا ومصريـــا، بعد 
تعرضهـــم لقصف جـــوي بالطيـــران عن طريق 
اخلطأ، في منطقة الواحات بالصحراء الغربية.
وقال املصدر املصري، إن اخلارجية متكنت 
من حتجيم االنعكاسات السلبية للحادث، حيث 
سارعت إلى توضيح األمور، قبل أن تتمكن آلة 

الدعاية املضادة من نشر الشائعات.
واعترفـــت القاهـــرة باخلطـــأ األمنـــي منذ 
اللحظة األولى، الذي جنم عن عدم التنسيق بني 
اجلهات الســـياحية، املنوط بها اإلشراف على 
رحالت الســـفاري في الصحـــراء، وبني أجهزة 
األمـــن، التي كانـــت تقوم بعملية عســـكرية في 

صحراء شاسعة، ضد عناصر إرهابية.
مـــن  اثنـــني  مصـــرع  املكســـيك  وأعلنـــت 
مواطنيها، وإصابة خمســـة آخرين، لكن وزارة 
الداخلية املصرية قالت فـــي بيان لها إن قوات 
مشـــتركة من الشـــرطة واجليش، قتلت بطريق 
اخلطـــأ 12 وأصابـــت 10 آخريـــن من الســـياح 
مكســـيكيي اجلنســـية برفقة مصريـــني، عندما 
كانـــت قوات األمن تتعقـــب عناصر إرهابية في 

منطقة الواحات بالصحراء الغربية.
وذكر بيان مقتضب منســـوب إلى ما يسمى 
أمس األول  بـ ”فـــرع تنظيم داعش في مصـــر“ 
األحد أن مســـلحيه تصدوا لعملية للجيش في 
غرب مصر، في إيحاء بانتقال نوعي للعمليات 

املســـلحة من صحراء ســـيناء إلـــى الصحراء 
الغربية. وشهدت هذه املنطقة حوادث إرهابية 
عدة، أبرزها العملية التي قام بها متشددون في 
واحة الفرافرة العـــام املاضي، وراح ضحيتها 

العشرات من أفراد األمن داخل معسكرهم.
وقام التنظيم في الـ13 من أغســـطس، بقطع 
رأس كرواتي يعمل حلســـاب شـــركة فرنسية، 
وكان أعدم قبل ذلـــك بنحو عام موظفا أميركيا 
يعمل لدى شركة ”أباتشي“ النفطية، وعثر على 

جثته في الصحراء الغربية.
ودعا رئيس املكســـيك انريكـــي بينا نييتو 

مصر إلى إجراء حتقيق في احلادث.
وأجـــرى ســـامح شـــكري وزيـــر اخلارجية 
املصـــري اتصـــاال هاتفيا مـــع نظيـــره كلوديا 
ماســـيو، أوضح خالله أن السائحني تواجدوا 
في منطقـــة محظـــورة، وتزامـــن وجودهم مع 
عمليـــة مطـــاردة تقوم بها قـــوات اجليش ضد 
عناصر إرهابية، تستخدم سيارات دفع رباعي 
مشـــابهة لتلك التي يســـتخدمها الســـائحون، 

األمر الذي أدى إلى تعرضهم للنيران.
وحملـــت مصـــادر أمنية لـ”العرب“ شـــركة 
الســـياحة التابع لها الوفد مسؤولية ما حدث، 
لتنفيذهـــا رحلة مبنطقـــة محظـــورة، متحدية 

املخاطر األمنية.
واعتبر اللـــواء محمد نور الدين، مســـاعد 
وزير الداخلية ســـابقا، أن احلـــادث كان ميكن 
تفاديـــه عـــن طريـــق إبـــالغ الفوج أو شـــركة 

السياحة املنظمة للرحلة بخط سيرها للمنطقة 
العسكرية اجلنوبية.

وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن منطقـــة احلـــادث 
مسرح عمليات عســـكرية، وال ميكن تواجد أي 
فوج ســـياحي بهـــا دون علم اجلهـــات األمنية 
املسؤولة، الســـيما أنهم اســـتخدموا سيارات 

تستخدمها اجلماعات اإلرهابية.
بدوره اتهـــم فاروق املقرحي اخلبير األمني 
الشركة املنظمة للرحلة، بالتسبب في احلادث، 

مشـــيرا لـ”العرب“ إلى ضرورة احلذر، وتشديد 
املراقبـــة األمنيـــة، وحصـــول من يريـــد القيام 
برحالت ســـفاري داخل األماكن احلدودية على 

تصاريح من الشرطة وجهاز تنمية السياحة.
وأكد نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع املصري 
سابقا لـ”العرب“ أن املنطقة اجلنوبية–الغربية، 
منطقة تســـريب وتهريب لعناصـــر إرهابية من 
ليبيا، وظهور أي شـــخص غريـــب يعتبر هدفا 

يتم التعامل معه أمنيا.

خطأ {السفاري} يحرج سياسة مصر في مكافحة اإلرهاب

محلب في زيارة للجرحى المكسيكيين

كاميرون وسط مجموعة من التالميذ السوريين في العاصمة اللبنانية بيروت 



} بروكســل - يجتمـــع غـــدا األربعـــاء ممثلو 
هيئـــات أركان الجيـــوش التابعة للـــدول الـ28 
األعضاء في االتحاد األوروبي لتحديد مساهمة 
كل دولة في تعزيز قدراتها العسكرية الموكولة 
إليهـــا مهمة مالحقـــة مهربـــي المهاجرين في 

البحر المتوسط بالكوادر واألجهزة.
وتقـــول الـــدول األوروبيـــة إن ”الظـــروف 
توافـــرت“ لالنتقال بالعمليـــة ”ناف-فور ميد“ 
التي أطلقها االتحاد في نهاية يونيو الماضي 
إلـــى المرحلة الثانية إلنهـــاء ”كابوس“ قوارب 

الموت.
واالجتماع سينعقد في ضوء قرار االتحاد 
اســـتخدام القوة العســـكرية ضـــد المتاجرين 
بالبشر في إطار عمليته البحرية في المتوسط 
بهدف وضع استراتيجية واضحة المعالم في 

هذا الشأن، حسب دبلوماسيين أوروبيين.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
الدبلوماســـيين أن اإلجراءات التي اتفق عليها 
ســـتدخل حيز التنفيـــذ مطلع الشـــهر المقبل 
حيث ســـتمنح أطقم السفن الحربية األوروبية 
حـــق الصعـــود على متن الســـفن المشـــبوهة 
المســـتخدمة في تهريب الالجئين واحتجازها 

أو منعها من مواصلة الطريق.
ووضعـــت الســـلطات األوروبيـــة في رأس 
أولوياتها منذ مطلع هذا الشـــهر هدفا يقضي 
بمحاربـــة جيش من 30 ألف مهرب تشـــتبه في 

أنهم يتاجرون بالبشر.
ورغـــم أن المراقبيـــن اعتبرو هـــذا القرار 
خطـــوة جريئة تدخل أوروبا إلـــى عالم جديد، 

إذ لم يســـبق لألوروبيين أن خاضوا مواجهة 
عســـكرية خطيرة ضد عدو يصعب تقدير قوته 

وكيفية القضاء عليه.
إال أن البعـــض من الخبـــراء يراها مغامرة 
ال  األمـــر  ألن  بالمخاطـــر  ومحفوفـــة  صعبـــة 
يتعلـــق بجيش نظامي تحاربـــه، بل بمجموعة 
من العصابات اإلجراميـــة المرتبطة بالمافيا. 
ومن المتوقـــع أن تقوم تلـــك العصابات بالرد 
والمقاومـــة وربمـــا تأخـــذ الالجئيـــن كرهائن 

الستخدامهم كدروع بشرية.
وســـيحق للعســـكريين بموجب هذا القرار 
أيضا إلقاء القبض على المشتبه بهم، شريطة 
أال يكونـــوا قـــد دخلوا فـــي الميـــاه اإلقليمية 
الليبيـــة بســـبب غياب قـــرار لمجلـــس األمن 
يجيز اســـتخدام القوة هناك حيث ال يستطيع 
األوروبيون االقتراب أقل من 12 ميال بحريا من 

السواحل.
وســـتعتمد العمليـــة األوروبية خصوصا 
علـــى قوات خاصة هـــي الوحدات المســـلحة 
البحريـــة، العتـــراض ســـفن المهربيـــن فـــي 

تكتيك يتبع باســـتمرار العمليات ضد مهربي 
المخدرات.

قبل اآلن، كانت القوة المشاركة في المهمة، 
والتـــي تضـــم 4 ســـفن وقرابة ألف عســـكري، 
تكتفـــي بالرقابة على المياه الدولية ونشـــاط 
الشـــبكات اإلجرامية التي ترسل يوميا مئات 

القوارب المتهرئة إلى السواحل األوروبية.
وشاركت تلك السفن في عدة عمليات إنقاذ 
وســـاهمت في إنقاذ قرابة 1500 شخص، إال أن 
الوضـــع هذه المرة ســـيكون مختلفا. فالمهمة 
البحريـــة الجديـــدة بحاجـــة إلـــى 7 فرقاطات 
أخرى مـــزودة باألجهزة الطبية، باإلضافة إلى 

مروحيات وغواصات وطائرات دون طيار.
الوكالـــة األوروبيـــة إلدارة التعـــاون فـــي 
الحـــدود الخارجية لالتحاد ”فرونتكس“ بدأت 
مـــن جهتها قبـــل فتـــرة بتســـجيل التغيرات 
المرتبطة بطرق الهجرة، إذ ارتفع عدد قوارب 
المـــوت القادمة من تركيا بشـــكل ملحوظ، كما 
أن الضغـــط على الحـــدود البرية بيـــن تركيا 
وبلغاريـــا في تزايد مســـتمر، وفـــي مثل هذا 

الوضع يصعب إقرار عمل عســـكري في المياه 
أو األراضي التركية.

ووسط هذا التوافق، تبرز انقسامات حادة 
بســـبب تفاقم أزمة المهاجريـــن الذين تدفقوا 
بعشـــرات اآلالف خـــالل الصيف إلـــى المجر 
واليونان، بشأن مسألة استقبالهم، لكن أغلب 
على السير قدما  دول االتحاد تبدو ”مصممة“ 

في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.
واتجه أعضاء االتحاد للصدام أمس بشأن 
مقترحات تتعلق بتوزيـــع طالبي اللجوء على 
الدول، وهي خطة تؤيدهـــا ألمانيا وترفضها 
عدة دول شيوعية ســـابقة في شرق القارة من 
بينها المجر والتشيك وسلوفاكيا لتوزيع 120 

ألف الجئ.
ويؤكـــد دبلوماســـيون أن اعتراضات تلك 
الدول على خطـــة رئيس المفوضية األوروبية 
جان كلود يونكر إلعادة توزيع المهاجرين من 
إيطاليـــا واليونان والمجر تعنـــي أن صياغة 
المقتـــرح لن تحدد أي الدول التي ســـيتم نقل 

طالبي اللجوء منها.

للتصدي  العســــــكرية  ــــــة  البحري ــــــة  العملي
ألنشــــــطة مهربي املهاجرين عبر املتوسط 
ــــــي، مع أنها  ــــــي أقرها االحتاد األوروب الت
ــــــت، إال أنها تبدو  مهمة فــــــي هــــــذا التوقي
مغامــــــرة محفوفة باملخاطــــــر. فالكثير من 
اخلبراء يشــــــككون في جناعة اســــــتخدام 
السالح لردع املهربني وبالتالي حلل أزمة 

الالجئني املتفاقمة.

للمشاركة والتعقيب
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مغامرة أوروبية صعبة لتعقب المهربين في المتوسط

فـــي  المخـــاوف  تتصاعـــد   - واشــنطن   {
األوساط السياســـية األميركية بشكل ملحوظ 
من أن يندس متطرفون وســـط مئات الالجئين 
الســـوريين الذين تنـــوي الواليـــات المتحدة 
استضافتهم في الفترة القادمة، حسب وكاالت 

األنباء.
وأعرب النائـــب الجمهـــوري مايك ماكول 
رئيـــس لجنة األمـــن الداخلي عـــن قلقه من أن 
يؤدي اســـتقبال بالده لعشـــرة آالف الجئ إلى 
زيـــادة مخاطر دخـــول جهاديين إلـــى البالد، 

مبديا تحفظا شديدا إزاء هذه الخطة.
وقال ماكول فـــي مقابلة مع برنامج ”ذيس 
ويك“ على شـــبكة ”إيه بي ســـي“ التلفزيونية 
”مـــن وجهة نظر األمـــن القومي أنـــا آخذ كالم 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية حرفيـــا عندما قال 
مســـلحوه إنهم سيســـتخدمون وسيستغلون 
أزمة الالجئين للتســـلل إلى الغرب. وهذا أمر 

مثير للقلق بالنسبة إلي“.
قلـــق ماكول، انتقل على مـــا يبدو إلى بين 
كارســـون الذي يحل ثانيا حاليا بين مرشحي 
الرئاســـية  لالنتخابات  الجمهـــوري  الحـــزب 
المقررة في نوفمبـــر العام القادم، حيث طالب 
بوضع خطة أخرى أكثر صرامة قبل استقبال 

هؤالء الالجئين.
ويقول كارسون إن السماح بقدوم أشخاص 
من الشـــرق األوسط في الوقت الحالي ينطوي 
علـــى مخاطر إضافية و“علينا توخي مزيد من 
الحـــذر وربما علينا تعزيز اآلليـــات التقليدية 

المستخدمة للتحقق من األشخاص“.
وعلـــى العكس تمامـــا من هـــذا الموقف، 
أبدى الجنرال المتقاعد جون آلن في البرنامج 
نفســـه ثقته من إجراءات التحقـــق التي تقوم 
بهـــا وكاالت األمن األميركية من الالجئين قبل 
حصولهم علـــى الضوء األخضـــر للقدوم إلى 

البالد.
ويحتـــدم الجـــدل بخصـــوص الالجئيـــن 
بعـــد أيام من إعالن البيـــت األبيض الخميس 
الماضـــي أنـــه يريـــد زيـــادة عـــدد الالجئين 
السوريين الذين تستقبلهم الواليات المتحدة 
العـــام المقبل وســـط موجـــة متصاعـــدة من 

المعارضين لهذا اإلجراء.
وحتى اآلن سمحت واشنطن بدخول 1800 
الجئ سوري فقط منذ بدء النزاع في 2011، في 
وقـــت أحالت فيه األمم المتحدة ملفات 18 ألف 
الجئ تقريبا إلى الحكومة األميركية إليوائهم.

تجدر اإلشـــارة إلـــى أن تقارير تحدثت في 
وقت ســـابق عن عبور حوالي 4 آالف متشـــدد 
في شكل الجئين باتجاه أوروبا رغم أن ذلك لم 
يتم تأكيده، وهو ما يفسر مخاوف األميركيين، 

وفق المراقبين.

قلق أميركي من اندساس 

إرهابيني وسط الالجئني
[ مراقبون: محاربة مافيا تهريب البشر لن تحل أزمة المهاجرين

أوروبا تسعى جاهدة لتطويق أزمة الهجرة برا وبحرا

◄ بدأ الرئيس النيجيري محمد 
بخاري االثنين زيارة تستغرق 

ثالثة أيام لفرنسا، ترمي إلى تعزيز 
العالقات بين البلدين، ومناقشة سبل 

دعم محاربة بوكو حرام.

◄ أفادت تقارير أمس بأن 10 
أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 40 

آخرين، أمس األول، جراء انفجار 
وقع في مدينة مولتان في إقليم 
البنجاب شمال شرقي باكستان.

◄ قال المتحدث الجديد باسم 
الشؤون الخارجية في حزب العمال 
البريطاني هيالري بين االثنين إن 

حزبه سيدشن حملة قريبا لبقاء 
بريطانيا في االتحاد األوروبي.

◄ كشفت تقارير إسرائيلية النقاب 
عن اختيار قاعدة نفاتيم الجوية في 

صحراء النقب، الستيعاب السرب 
األول من المقاتالت أميركية الصنع 

من طراز ”إف 35“.

◄ سجلت المجر دخول 5809 الجئ 
األحد في رقم قياسي جديد تخطى 

عدد 4330 الذي سجل السبت، 
حسب ما أفادت به الشرطة المجرية 

االثنين.

◄ ألقت السلطات األلمانية القبض 
على 30 مهربا بالقرب من مدينة 

باساو الواقعة في مقاطعة بافاريا 
السفلى على الحدود مع النمسا عقب 

فرض الرقابة على الحدود. 

◄ أكد ابن المال عمر مؤسس حركة 
طالبان في تسجيل صوتي نشر أمس 

أن والده توفي ألسباب طبيعية، 
ليدحض بذلك كل الفرضيات حول 

وفاته.

ألف جندي روسي 

يستعرضون قوتهم خالل 

تدريبات في المنطقة 

العسكرية الوسطى
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أخبار
«نريد توســـيع قنوات الهجرة بشـــكل منتظم، فذلك ســـيحول 

دون حـــدوث وفيـــات وســـيمنع التهريب، والبـــد أن تتبنى أوروبا 

ذلك اعتمادا على املد في التعاطف اإلنساني». 

األمير زيد بن رعد احلسني
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

«أوبامـــا ركـــز طيلة حكمه على الشـــأن الداخلي بصـــورة أكبر، 

لكنه كان حذرا في ما يتعلق بسياســـته الخارجية ومترددا في 

العودة واالنخراط في حروب عبر العالم».

  جون ساورز
الرئيس السابق لالستخبارات اخلارجية البريطانية

«نريـــد معرفة مـــا إذا كان الغرب سيســـلمنا أســـلحة فتاكة. األمر 

أساســـا يتعلق بأسلحة دفاعية، فنحن ال ندافع عن بلدنا فقط، بل 

عن الديمقراطية والحرية أيضا».

 بيترو بوروشينكو
الرئيس األوكراني

} موســكو - انطلقت في المنطقة العسكرية 
الوســـطى في روســـيا أمس االثنين مناورات 
عســـكرية بهدف تدريب القـــوات على مواجهة 
نزاع دولي مفترض في آســـيا الوســـطى، في 
واحـــدة من أكبـــر المنـــاورات التـــي تجريها 

موسكو منذ أن تدهورت عالقتها مع الغرب.
وفي اســـتعراض للقوة، يتوقع أن يشارك 
فـــي هـــذه التدريبـــات حوالي 95 ألـــف جندي 
وتســـتمر حتى يوم األحد المقبل، وســـتكون 
المنطقة العســـكرية المركزية التي تضم جبال 

األورال وسيبيريا شاهدة على ذلك.
ويقول قائـــد قـــوات المنطقة العســـكرية 
الوســـطى فـــي روســـيا الجنـــرال فالديميـــر 

زاروديتســـكي إن تدريبـــات ”الوســـط 2015“ 
القطـــارات  فيهـــا  ستســـتخدم  العســـكرية 
والطيـــران في اتجاهي جبال األورال وآســـيا 

الوسطى االستراتيجيتين.
بعـــض التدريبـــات التـــي تضـــم طائرات 
حربية وســـفنا للبحريـــة التابعة لألســـطول 
الروســـي ســـوف تجري في الجـــزء األوروبي 
من البالد، وهو ما يعتبره مراقبون اســـتفزازا 

صريحا لحلف شمال األطلسي ”الناتو“.
وستشـــارك أيضـــا وحـــدات مـــن الجيش 
الكازاخســـتاني فـــي مراحـــل عـــدة مـــن هذه 
المناورات، وخصوصا في مشـــاريع التدريب 
على التصدي لتشـــكيالت مسلحة غير شرعية 

ومحاصرتهـــا وتوجيه الضربـــات إليها حتى 
تصفيتها بالكامل.

ومـــع أن الشـــرق والغرب دخـــال مرغمين 
إلى دائرة الحرب البـــاردة الثانية على خلفية 
األزمتين األوكرانية والسورية، إال أن الخبراء 
يستبعدون خوضهما حربا عسكرية مباشرة، 
وكل ما يحصل هو حرب نفسية لقياس مقدرة 

كل منهما على تحمل استفزازات اآلخر.
وفـــي كل األحوال، فإن منـــاورات ”الناتو“ 
المقررة بداية الشـــهر القـــادم لن تكون األكبر، 
كما وصفها. فتعداد الجنود الذين سيناورون 
ســـيكون تقريبا ثلـــث تعداد المشـــاركين في 

المناورات الروسية الحالية (36 ألفا فقط).

وكانـــت أكبـــر مناورة قـــام بهـــا الجيش 
الروســـي منذ انهيار االتحاد الســـوفيتي هي 
تلك التي أجراها في ســـبتمبر العام الماضي 
حيث شـــارك فيها ما يزيد على 155 ألف جندي 
وحوالي 8 آالف قطعة ســـالح وآلية عسكرية، 

بما في ذلك أربعة آالف عربة مدرعة.

روسيا تستفز الغرب بمناورة عسكرية ضخمة على حدودها مع أوروبا الشرقية

املهمة العسكرية في املتوسط

◄ ستقوم بها القوات البحرية الخاصة

◄ ستســـتخدم فيها 7 فرقاطات حربية 
ومروحيات وغواصات وطائرات دون طيار

} اســـتبقت الســـلطات الكوبية الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرانســـيس األول المرتقبة، بتكســـير عظم المحتجين وسط العاصمة هافانا الذين 
يطالبون بإطالق سراح السجناء السياسيين.

طالبان تحرر املئات من 

عناصرها من سجن أفغاني

} غزنــة (أفغانســتان) – حـــرر مســـلحون من 
طالبـــان األفغانيـــة يرتـــدون الزي العســـكري، 
االثنين، المئات من عناصر الحركة من ســـجن 

في إقليم غزنة شرقي البالد.
وحســـب مصـــادر أفغانية فـــر حوالي 352 
ســـجينا عقب الهجوم، ولكـــن وزارة الداخلية 
قالـــت إن عددهـــم يبلغ 400 ســـجين. وتشـــير 
التقارير إلى أن المهاجمين اســـتطاعوا الفرار 
بفضل نفـــق بطـــول كيلومتر حفر منذ أشـــهر 
لتســـهيل عملية الفرار الجماعـــي هذه بعد أن 

قاموا بقتل حراس السجن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد 
علي أحمدي نائب حاكم اإلقليم قوله إنه حوالي 
الســـاعة الثانيـــة ونصف الســـاعة (التاســـعة 
ونصـــف الســـاعة بتوقيـــت غرينتـــش) قام 6 
مسلحين بتفجير سيارة أمام مدخل السجن ثم 

أطلقوا قذيفة ”أر بي جي“ ثم اقتحموه.
ويأتـــي الهجـــوم فيما يصعد المســـلحون 
هجماتهم علـــى القوات الحكوميـــة واألهداف 
األجنبية في أفغانســـتان بالرغـــم من الصراع 

الداخلي الذي تشهده طالبان.
ويشـــبه الهجـــوم ذلك الذي نفذه مســـلحو 
الحركـــة فـــي 2011 في إقليـــم قندهـــار والذي 

تمكنوا فيه من تحرير قرابة 500 من رفاقهم.

باختصار



} صنعــاء - مـــا فتئـــت القـــوات المواليـــة 
للحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا، 
والمدعومة من طرف التحالف العربي، تحاول 
التقدم في مناطق يســـيطر عليهـــا الحوثيون 
في إطار هجوم واســـع يهدف في النهاية إلى 
استعادة العاصمة صنعاء التي سقطت بأيدي 

المتمردين منذ سنة.
وقالت مصـــادر عســـكرية موالية لحكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي إن الهجوم 
الذي ُأطلق، األحد الماضي، في محافظة مأرب 
التي تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، يجري 
علـــى ثالثة محـــاور تقع في شـــمال غرب هذه 

المنطقة الصحراوية باتجاه صنعاء.
وقـــال مصدر عســـكري إّن ”الهدف من هذا 

الهجوم هو قطع طريق إمداد الحوثيين“.
وتحاول القوات الموالية للحكومة اليمنية 
التقدم انطالقا مـــن العبر، البلدة غير البعيدة 
عن الحدود مع السعودية، باتجاه أربع مناطق 
تقع في شـــمال غـــرب محافظة مـــأرب باتجاه 
صنعاء، هي قطاعا صـــرواح وجدعان ومفرق 
الجـــوف وحريت. لكـــن هذا التقـــدم يصطدم 
ببعض المقاومة على ما يبدو بعد إعالن مقتل 

جندي إماراتي في العمليات.
وقالت قيادة الجيـــش اإلماراتي، بدورها، 
في بيان بثته وكالة أنباء اإلمارات إّن ”قواتنا 
المســـلحة شـــنت عمليات ناجحـــة حققت من 
خاللهـــا تقدما علـــى األرض في مأرب ودحرت 
ميليشـــيات الحوثييـــن اإلنقالبيـــة في نطاق 
العمليـــات العســـكرية التي تقـــوم بها قوات 

التحالف العربي“.
وتزامنا مع هذه التطورات التي تشـــهدها 
األحـــداث على األرض بشـــكل يومـــي، في ظل 
إصـــرار القـــوات الحكومية وقـــوات التحالف 
العربـــي علـــى دحـــر المتمردين واســـتعادة 
العاصمـــة فـــي أقرب وقـــت، تجـــري العملية 
السياســـية وفق قواعد جديدة وثبات واضح 
هذه المّرة من جانـــب حكومة عبدربه منصور 
هادي، التي رفضت مقتـــرح المبعوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، القاضي بالجلوس 
مع االنقالبيين وجها لوجه في إطار محادثات 

بمدينة مسقط. 
واشـــترطت  أن يعتـــرف الحوثيون وعلي 
عبداللـــه صالح أوال بالقرار الدولي 2216، ليتم 
التحاور على كيفية تنفيذه فقط وليس الولوج 

في تفاصيله والتفاوض حول جوهره.

ويـــرى مراقبـــون أّن هذا الموقـــف األخير 
والتقـــدم الذي تحققه القـــوات الحكومية على 
األرض، يومـــا بعد يـــوم، يوحي بـــأّن األمور 
سائرة على ما يبدو باتجاه الحسم الميداني، 

في ظل تعنت المتمردين.

سيناريو الحسم الميداني

في الوقـــت الذي يطرح فيه خيار الســـالم 
اآلن في إطار البحث عن آلية لوقف إطالق النار 
وأولويات المرحلة المقبلة، تســـتمر المعارك 
طاحنة بين قـــوات التحالف العربي من جهة، 
والحوثييـــن وحليفهـــم علي عبـــد الله صالح 
وابنه مـــن جهة أخرى لتؤكـــد أن المواجهات 
علـــى األرض، باتت تعدو عدوا ســـريعا نحو 
مسار حرب عسكرية شـــاملة وبذهاب الجبهة 
الحدودية إلـــى ذروة معاركهـــا على اإلطالق. 
ومع ذلك يواصل الوســـيط األممي إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد مشـــاوراته مـــع الحوثيين 
وحلفائهم، لتقريب وجهات النظر مع الحكومة 

اليمنية، تحت ضغط أممي ودولي.
وفي حال اســـتمرار هذا الوضع الميداني 
وفشـــل محاوالت التوصل إلى حل سلمي فإّن 
ذلك ســـيضفي حتما، وفق آراء المحللين، إلى 
حســـم الصراع العســـكري لصالـــح الحكومة 
الشـــرعية واســـتعادة صنعاء وتعبيد الطريق 

لهزيمة الحوثيين واسترجاع اليمن بالكامل.
ويتوقف هذا السيناريو على مدى استعداد 
التحالف العربي وقـــوى المقاومة في الداخل 
علـــى مواصلة التقدم العســـكري من الجنوب 
إلـــى الوســـط ثم مـــن الوســـط إلى الشـــمال، 
ومـــدى قدرتهـــا على كبـــح جمـــاح الحوثيين 
الذين يواصلـــون عملياتهم في مناطق متفرقة 
مـــن اليمن مســـتخدمين عدة طـــرق ملتوية ال 

تستثني فيها استهداف المدنيين. 
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  أن  ويبـــدو 
الســـعودية قـــد اختار طوعا الســـير بشـــكل 
جدي وفق هذا الســـيناريو مـــن خالل الحملة 
اإلعالميـــة التي تدعم بكثافـــة تحرير صنعاء، 
فضال عـــن التعزيـــزات العســـكرية التي دفع 
بهـــا التحالف نحو جبهة مأرب، التي تبعد 40 
كلم عن صنعـــاء،  حيث حقق الجيش الوطني 
اليمنـــي مدعوما بمقاتلي المقاومة الشـــعبية 
الموالية للحكومة تقدما ميدانيا واضحا على 

حساب الحوثيين وقوات صالح.
وتمثلـــت تلـــك اإلمـــدادات فـــي هبـــوط 8 
مروحيات قتالية من طراز ”أباتشي“ في مطار 
”صافـــر“ العســـكري، ووصول قوة عســـكرية 
برية كبيرة تضم عشرات المدرعات والدبابات 
وناقـــالت الجنـــد، إلى منطقة صافـــر النفطية 
وغيرها من االستعدادات التي تدخل في إطار 
التحضيـــر لعمليات عســـكرية تصّب في إطار 

تحرير صنعاء في خطوة استباقية لعملية قد 
تحسم الحرب.

ورغم تكبد قوات صالح خســـائر مستمرة 
بعد المعارك العنيفة التـــي دارت خالل األيام 
القليلة الماضية، ال ســـيما بعد شروع الجيش 
في إجـــراء عملية عســـكرية واســـعة لتطهير 
الطريق الرئيســـية في منطقة الربيعي، غربي 
تعز منطقة العبور إلى مدينة المخا الساحلية، 
وتكثيف طيران التحالف غاراته شبه اليومية 
أن  إال  تعـــز،  فـــي  الحوثييـــن  مواقـــع  علـــى 
اإلجراءات التي تقوم بها المليشـــيات لتعزيز 
دفاعاتها في صنعاء ومحيطها، وتوزيع اآلالف 
من األلغام التي عكفت على زرعها منذ أشـــهر 
إلبطاء ومنع تقدم الجيش اليمني إلى المدينة، 
تبعث علـــى القلق من مدى تأثيرها وفاعليتها 
علـــى أرض المعركة. هذا إلـــى جانب الخوف 
من إمكانية توجه صالـــح وحلفائه إلى الدفع 
بســـكان العاصمة البالغ عددهم حوالي ثالثة 
ماليين نســـمة إلى بؤرة النزاع، رغم تأكيدات 
التحالف وضعه خطـــة تتضمن الحرص على 
تقليل الخســـائر بين المدنييـــن وفي صفوف 

الجيش الموالي للشرعية.
هذا ويواجه هذا السيناريو مخاوف تتعلق 
بأّن مناطق الحاضنـــة االجتماعية للحوثيين 
شـــمال صنعـــاء وغيرها مـــن المناطـــق التي 
تشـــكل مناطق نفوذ قبلي قوي ال يمكن المرور 
منها إال بعقد تحالفات ومعاهدات تضمن عدم 
تدخل تلك القبائل ضد قوات التحالف. غير أّن 
العديد من التقارير أّكدت أن الجانب السعودي 
يبدو واعيا بهذا العائق وقد تمكن من اختراق 
تلك القبائل في وقت سابق وهو ما يحول دون 
فرضيـــة التحاقها بالحوثييـــن وصالح، وهو 
بالتالـــي ما قد يســـهل عملية حســـم التحالف 

للمعركة وتحويلها لصالحه.

تهديد جهادي متنام

علـــى الرغـــم مـــن الســـيناريو األّول الذي 
يصب في سياق حسم المعركة لصالح القوات 
الشرعية ودحر المتمردين، والذي يعد األقرب 
إلى الواقـــع، هو الذي بدأت مالمحه تتشـــكل 
على األرض اليمنية، إّال أّن تعقيدات المشـــهد 
تفرض بالضـــرورة طرح فرضية أخرى تتعلق 
بســـيناريو ثان مفـــاده أن يتواصـــل الصراع 
العســـكري بشـــكل عبثي دون أن تكون هنالك 
ســـيطرة واضحـــة ألّي من طرفـــي النزاع على 
الوضـــع. وهو ما مـــن شـــأنه أن ُيدخل البالد 
فـــي فوضى عارمـــة، لتصبـــح الطائفية، وفق 
المخطط اإليراني، هي المعيار البارز والوحيد 
الذي سينقســـم وفقه المجتمع، ال سيما إذا ما 
فشلت قوات الجيش اليمني في السيطرة على 
الوضع برمته، لتتصاعد من ثّمة وتيرة أعمال 
العنف والمواجهات، وتتفاقـــم دورة االقتتال 

األهلي واالحتقان المجتمعي والطائفي.
وفـــي األثنـــاء مـــن المرجـــح، وفـــق هذا 
السيناريو، أن يستمر الصراع في الوسط بين 
الحوثيين وتشـــكيالت المقاومة لفترة طويلة 
يتـــم فيها االســـتيالء على أحيـــاء أو قرى ثم 
االنسحاب منها ثم العودة إليها مرة أخرى، في 
اســـتنزاف كبير للموارد البشرية والعسكرية 
دون تحقيـــق إنجاز ذي مغزى وخاصة في ظل 

حالة الجمود العســـكري التي تشـــوب طرفين 
النزاع هناك. وهو ما سيخلق حالة فراغ أمني 
وسياســـي تنفـــض الغبار عـــن حقيقة صعود 
تنظيم القاعدة كأبرز قوة في الساحة اليمنية، 
حيث ســـيبرز هـــذا األخير ليكون المســـتفيد 
األول مّما ســـتؤول إليه األوضـــاع األمنية في 
الداخل، مســـتغال حالة اإلنهاك التي ســـتكون 
عليها قوات الجيـــش اليمني بعد فترة طويلة 

من النزاع مع المتمردين.
وتفيـــد العديد مـــن المعطيـــات بأّنه ومنذ 
انطالق التمرد الذي نفذه الحوثيين في اليمن 
وبدايـــة التدخل العربي إلعادة الشـــرعية إلى 
الرئيس هادي، أصبحت هنالك مســـاحة أكبر 
لتحـــرك تنظيـــم القاعدة، حيـــث انصب معظم 
االهتمام العربي على دحر المتمردين أكثر من 
غيرهم، مما ترك هامشا للحركة أمام الجماعات 
المتطرفـــة. ورغم وعي قوات التحالف العربي 
بما يشـــكله هذا تنظيم القاعدة من خطر كبير 
إّال أن مناطـــق نفـــوذه لـــم تكن هدفا رئيســـيا 
للعمليات العسكرية التي كانت تشنها عاصفة 
الحـــزم، عمـــال بمبدأ عـــدم تشـــتيت الجهود 
العســـكرية، باســـتثناء عملية نوعيـــة نفذتها 
طائرات من دون طيار وأســـفرت عن مقتل عدد 
من قياداته بمن فيهم زعيمه ناصر الوحيشي.

وقد اســـتغل تنظيم القاعدة هـــذا التركيز 
العربـــي الكلي على دحـــر المتمردين، من أجل 
تقويـــة نفســـه ليصبح أكثـــر قـــوة وتنظيما، 
خاّصة أنه يجهز نفسه ليرث في النهاية تركة 

الحرب في اليمن.
ويســـيطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية على مناطق إســـتراتيجية عديدة، كما 
تفيد بعـــض التقارير االســـتخباراتية أن عدد 
أفـــراد التنظيم في اليمـــن قد ارتفع من 6 آالف 

إلى أكثر من 30 ألفا.
وبناء عليه فقد تسهم جملة هذه العوامل، 
وفـــق مراقبين، في ترســـيخ فرضية أن يخرج 
تنظيـــم القاعـــدة منتصـــرا في الحـــرب التي 
يخوضهـــا التحالـــف الدائـــرة فـــي البـــالد، 

وإدراجها ضمن الفرضيات الممكنة.
 وفي خضم كل هذه القراءات التي تطرحها 
تطورات األحداث علـــى األرض تبقى الجهود 
التي يقوم بهـــا التحالف العربي في اليمن، ال 
ســـيما في ما يتعلق بدعم بناء أجهزة الجيش 
واألمـــن واإلدارة وإعـــادة اإلعمـــار، بمثابـــة 
المعطيات التي قد تفند أي ســـيناريو يناقض 
إمكانية حل األزمة اليمنية وتعزيز الشـــرعية 
وتحريرهـــا بالكامل مـــن قبضة المليشـــيات 

الحوثية وحلفائها.

} بغداد - ال ينفي وجود عوامل داخلية عديدة 
مّهدت الطريق أمام تصاعد نشـــاط التنظيمات 
المتطرفـــة في كثير مـــن الـــدول العربية، مثل 
ارتفاع معدالت الفقر وتفاقم مستويات البطالة 
وتبني سياســـات إقصائية على أســـاس عرقي 
وطائفـــي وغيرها من العوامل، أّن السياســـات 
الخاطئة التي تبنتها العديد من القوى الدولية 
واإلقليمية في منطقة الشـــرق األوســـط دعمت 
بدورهـــا انتشـــار تلـــك التنظيمـــات وأنتجت 
اإلرهـــاب، وفق دراســـة للباحـــث محمد عباس 
ناجـــي صـــادرة عن المركـــز العربـــي للبحوث 

والدراسات.
ويمكـــن القـــول إن تلـــك القـــوى الدوليـــة 
واإلقليميـــة كانـــت رقمـــا مهمـــا فـــي تحويـــل 
التنظيمـــات المتطرفـــة إلـــى مصدر رئيســـي 
للتهديـــدات النوعيـــة الجديـــدة التـــي باتـــت 
تواجههـــا الـــدول العربية في الوقـــت الحالي، 
فلم يعـــد خافيـــا أّن البدايـــة الحقيقية لظهور 
بعض تلـــك التنظيمـــات وعلى رأســـها تنظيم  
”الدولـــة اإلســـالمية“ تعـــود إلى فتـــرة الغزو 
األميركي للعراق عام 2003، حيث ارتكبت إدارة 
الرئيس األميركي الســـابق جورج بوش أخطاء 
إســـتراتيجية عديدة فرضـــت تداعيات وخيمة 
علـــى العـــراق، خاصة بعـــد اإلجـــراءات التي 
اتخذهـــا الحاكم األميركي األســـبق في العراق 
بـــول بريمر، على غـــرار حل الجيـــش العراقي 

وتطهير مؤسسات الدولة من حزب البعث.
ويبـــدو أّن تلـــك اإلجـــراءات لـــم تضع في 
اعتبارها أّن النظام البعثي العراقي، على غرار 
بعض األنظمة السياســـية العربية، حرص في 

الفترة الســـابقة لالحتالل، على التغلغل داخل 
مفاصـــل الدولـــة، وتمكين األقلية التي شـــكلت 

نواته الصلبة من السيطرة على مؤسساتها.
 وبذلـــك لـــم تـــؤد سياســـة تطهيـــر تلـــك 
المؤسســـات من ســـيطرة البعثيين إلى انهيار 
النظام فحســـب، بل إنها أســـهمت فـــي انهيار 
الدولة بشـــكل عام. ومن ثـــم كانت تلك األخطاء 
هي المقدمة الحقيقية التي مكنت تنظيم داعش 
الحقا من الســـيطرة على مدينة الموصل في 10 

يونيو 2014.
ومن دون شـــك، فإن حـــرص إدارة الرئيس 
األميركي جورج بوش على دعم جهود التوصل 
إلى دستور يكرس فكرة ”المحاصصة الطائفية“ 
خصم فـــي النهاية من قدرة الجيـــش العراقي 
على مواجهـــة التهديـــدات النوعيـــة الجديدة 
التـــي ظهرت على الســـاحة على غـــرار داعش، 
وأدى إلـــى تصاعد حدة الصـــراع الطائفي بين 

المكونات السياسية العراقية.
وهو ما يؤّكد أّن حالة التردد واالرتباك التي 
تتســـم بها السياســـة األميركية تجاه األزمات 
اإلقليميـــة المتعـــددة فـــي المنطقة، أســـهمت 
بدورها في تصاعد نشاط التنظيمات المسلحة 
وتنامي اإلرهاب الذي يعـــد نتاجا طبيعيا ألي 
سياسات دولية خاطئة، إذ يبدو جليا أن إدارة 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما لم تتمكن حتى 
اآلن مـــن بلورة إســـتراتيجية واضحة المعالم 
للتعامل مع تطورات األزمة السياسية واألمنية 

في كل من العراق وسوريا على سبيل المثال.
 كمـــا أنها ما زالـــت حريصة علـــى تجنب 
المشـــاركة بقوة في المواجهات المســـلحة مع 

التنظيم. وهو موقف يشـــير إلى أن واشـــنطن 
تتجـــه فـــي الوقـــت الحالـــي إلى االنســـحاب 
تدريجيـــا مـــن مناطق األزمـــات فـــي المنطقة 
لصالـــح االهتمـــام بانتقال الثقـــل الدولي إلى 
آســـيا، حيث تتصاعد قوة الصين على الساحة 

الدولية تدريجًيا.
كما حرصـــت اإلدارة األميركية على تأكيد 
أن دورها في الحرب ضد داعش سوف يقتصر 
علـــى قيادة التحالف الدولـــي الذي تم تكوينه 
فـــي ســـبتمبر 2014، والـــذي يكتفـــي بتوجيه 
ضربـــات جوية لمواقـــع التنظيم في ســـوريا 
والعراق، مع تكليف بعـــض القوات المحلية، 
علـــى غرار قوات البشـــمركة الكردية والقوات 
الحكومية العراقية والميليشـــيات المسلحة، 

بمهمة مواجهة التنظيم على األرض.
ورغـــم مرور أكثـــر من ثمانية أشـــهر على 
بداية الضربات التي يوجهها التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن ضد داعش، فإن ذلك لم يسهم 
فـــي تقليص قوة التنظيـــم أو منعه من التمدد 

إلى مناطق جديدة.
بدورها، فقد شاركت بعض القوى الدولية 
األخـــرى، علـــى غـــرار الـــدول األوروبية وفي 
مقدمتها فرنسا، في تصاعد نشاط التنظيمات 
اإلرهابيـــة في المنطقـــة، إذ أن مســـارعة تلك 
القوى إلـــى التدخل بقوة في األزمـــة الليبية، 
على سبيل المثال، فرض في النهاية تداعيات 
وخيمة على حالة االستقرار السياسي واألمني 

داخل ليبيا وخارجها.
وقد أدى التدخل العسكري من جانب حلف 
الناتو، الذي انتهى بســـقوط نظـــام القذافي، 

دون االستقرار على البديل الذي يستطيع ملء 
الفـــراغ الناتج عن ذلك وإدارة شـــؤون الدولة، 
فـــي النهاية إلى تحول الصـــراع في ليبيا إلى 
حرب أهلية بين األطراف المختلفة، استغلتها 

الميليشيات المتطرفة لتوسيع نشاطها.
خالصـــة القـــول، يبـــدو أّن تزايد نشـــاط 
التنظيمات المتطرفة يبقى احتماال قويا خالل 
الفتـــرة القادمة، في ظـــّل تصاعد حدة الخالف 
والصـــراع بيـــن القـــوى اإلقليمية الرئيســـية 
في المنطقـــة، التي تتبنى سياســـات متباينة 

فـــي التعامل مع األزمـــات اإلقليمية المختلفة، 
واســـتمرار حالة التردد واالرتباك التي تتسم 
بها السياســـة األميركية فـــي المنطقة، خاصة 
مع اتجاه واشـــنطن نحو االنسحاب تدريجيا 
مـــن مناطق األزمـــات، وهو ما يبـــدو جليا في 
محاولة انفتاحها علـــى إيران تحديدا، بكل ما 
يمكن أن يفرضه ذلك من تداعيات مباشرة على 
الصراعات اإلقليمية، التي ستكون الميليشيات 
المتطرفة سواء الجهادية أو تلك المدعومة من 

طهران أول األطراف المستفيدة منها.

[ إصرار كبير على تحرير صنعاء يقود جهود التحالف العربي [ الحوثيون تهديد قائم والقاعدة خطر وشيك قادم
األزمة اليمنية ماضية إلى الحسم الميداني في ظل تعثر الحوار

اإلرهاب نتاج طبيعي للسياسات الدولية الخاطئة في الشرق األوسط

تفيد جملة املعطيات والتطورات التي تشــــــهدها الســــــاحة اليمنية، مؤخرا، في ظل التقدم 
ــــــدة قوات اجليش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي على حســــــاب  ــــــذي حتقق لفائ ال
ــــــني وحلفائهــــــم، أّن األمور ماضية أكثر من أي وقــــــت مضى في طريق  ــــــن احلوثي املتمردي
احلسم امليداني، خاصة بعد رفض احلكومة اليمنية املشاركة في مفاوضات مسقط. غير 
أّن هذا املســــــار ال يخلو من شــــــوائب وجب الّتنّبه لها بشكل عاجل، وفق محللني، أبرزها 
التنامي املطرد لقوة تنظيم القاعدة، الذي يســــــعى إلى أن يكون املســــــتفيد األكبر والوريث 

األبرز للحرب الدائرة في اليمن مستقبال.
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في 
العمق

الدعم العربي يعزز صمود الجيش اليمني وإصراره على دحر المتمردين

قرار حل الجيش العراقي كان بمثابة إيذان بإطالق يد الجماعات المتطرفة

{الغرب يستغل اإلسالميين المتشددين من أجل تحقيق مصالحه، 
وقد ســـبق أن حصـــل ذلك في أفغانســـتان وها هو المشـــهد يعاد 

اليوم في كل من سوريا والعراق}.
ناجح ابراهيم
خبير في اجلماعات اإلسالمية

{الواليات المتحـــدة األميركية واألمم المتحـــدة والمجتمع الدولي، 
ارتكبـــوا كمـــا هائـــال من األخطـــاء التي ســـاهمت في خـــراب العراق 

ومنطقة الشرق األوسط}.
دونالد رامسفيلد
وزير الدفاع األميركي األسبق

{إذا جـــاء الحـــل السياســـي بعد الحســـم العســـكري فـــإن األجندة 
األميركيـــة والتي تتمثل بمخرجـــات الحوار الوطني ســـتتعثر، ألن 

تنفيذ المخرجات لن يتم بالشكل المرضي ألميركا}.
أحمد عبدالواحد الزنداني
محلل سياسي ميني

ــم الــــقــــاعــــدة يــســتــغــل  ــظــي ــن ت
دحر  على  الكلي  العربي  التركيز 
املتمردين من أجل تقوية نفسه 

ليصبح أكثر قوة وتنظيما

◄
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} لنــدن - ”زلزال سياســـي“، هـــو التوصيف 
الذي أطلقته مختلف وســـائل اإلعالم وجاء في 
تصريحات مختلف املســـؤولني في بريطانيا، 
في تعليقهم على فوز جيرمي كوربن برئاســـة 
حـــزب العمال؛ فـــي خطـــوة لها وقعهـــا على 
للمملكة  واخلارجيـــة  الداخليـــة  السياســـتني 

املتحدة. 
ليـــس هنـــاك إشـــارة أوضح مـــن انتخاب 
جيرمـــي كوربن، لرئاســـة ثاني اقوى حزب في 
بريطانيا ، خلفا إلد ميليباند، على التغيير في 
الرأي العام البريطاني والذي يؤّثر بدوره على 

احلياة السياسية في البالد.
ويشـــّكل فوز كوربن، نصرا جديدا لليسار  
الـــذي يســـّطر حلقبـــة جديـــدة مـــن الوجـــود 
السياســـي املؤّثر في مراكز القرار في أوروبا، 
األمـــر الذي يفّســـر رّدة الفعـــل الغاضبة التي 
قوبل بها اإلعالن عن فوز كوربن في انتخابات 
رئاســـة حـــزب العمـــال البريطانـــي. وعكـــس 
هـــذا القلق تدوينة رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، على فيســـبوك، التي جاء فيها 
”حزب العمال ميثـــل اآلن تهديدا ألمننا القومي 

االقتصادي وأمن األسرة“.
وباملثل قال وزير العـــدل البريطاني مايكل 
جوف، إن زعيـــم حزب العمال اجلديد، جيرمي 
كوربن، قد يفوز باالنتخابـــات العامة القادمة، 
ويصبح رئيســـا للوزراء عـــام 2020. وحّذر من 
أن ذلـــك االحتمـــال قـــد يقوض األمـــن القومي 
واالقتصـــادي في اململكة املتحدة. واســـتمرارا 
لهجوم كبـــار أعضـــاء حـــزب احملافظني على 
السياســـي االشـــتراكي قال جوف إنه من املهم 
توضيح املخاطـــر إذا فاز زعيم حـــزب العمال 

املنتخب حديثا في االنتخابات العامة املقبلة.
التـــي حّذر منهـــا وزير  وهـــذه ”املخاطر“ 
العدل، والهجوم الذي شـــّنته وســـائل اإلعالم 
واحملافظون على الزعيم اجلديد للعّمال، ليس 
فقـــط مرّده مشـــاريع كوربن وأفـــكاره املتعّلقة 
بالسياسة الداخلية على غرار زيادة الضرائب 
على األغنياء وتأميم شركات الطاقة البريطانية 
وإنهاء خطط التقشـــف؛ بل مرّده أيضا مواقفه 

من السياسة اخلارجية البريطانية.

قبـــل بضعة أشـــهر، توقـــع عـــدد قليل أن 
يكـــون كوربـــن املرشـــح األوفـــر حظـــا لقيادة 
حـــزب العمل. وفي الواقع، ال يبـــدو أن العديد 
مـــن داخل حزبه يدعمونه، ومت ترشـــيحه فقط 
في محاولة الســـترضاء نشـــطاء احلزب (وفقا 
للقواعـــد جديدة، يتـــم اختيار قيـــادة احلزب 
عبر التصويت مـــن جانب األعضاء واألنصار، 
ويحتـــاج املترشـــح إلى دعم مـــا ال يقل عن 35 
عضوا مـــن أعضاء البرملان من احلزب ليصبح 
مرشـــحا). وحتى أعضاء البرملان الذين قاموا 
بترشـــيحه ندموا على قرارهم؛ ووصفت إحدى 
النائبات نفســـها بأنها ”معتوهـــة ألنها قامت 

بذلك“.
وفي تغطيتها للموضوع،  وصفت صحيفة 
واشنطن بوســـت كوربن، البالغ من العمر 66، 
بـ“معلـــم جغرافيـــا شـــارف علـــى التقاعد في 
عصر يبـــدو فيه الزعمـــاء البريطانيون صغار 
الســـن نســـبيا ومدللني“. وأضافت الصحيفة 
قائلة ”يســـتطيع املراقب أن يكتشف أن كوربن 
مرتبك من تركيز شبكات التواصل االجتماعي 
عليـــه مـــدة 24 ســـاعة وبشـــكل دوري. وحتى 
فـــي حلظات اســـترخائه، يبدو ســـلوك كوربن 
مرتبـــك جراء التناقض الواضح مع ســـلفه، إد 
ميليباند، الرجل الذي وجد أن أضواء الشهرة 

غير مريحة وكنتيجة لذلك مت وصفه بالغريب“.
وهز تصاعد شعبية كوربن حزب العمال بعنف 
حتى أن هناك عددا من األســـماء النافذة داخل 
احلزب على غـــرار توني بلير وغوردون براون 
وبيتر مندلســـون حاولوا إسقاطه حتت ذريعة 
أن هذا الرجل ســـيأخذ احلزب إلى حتفه. لكن 
هذه املواقف عـــززت من دعم مؤيديه له خاصة 

وسط الشباب واليسار البريطاني.
ســـيكون  كوربـــن  إن  احملللـــون  ويقـــول 
شـــخصية جدلية داخل احلزب وخارجه؛ فهو 
يريد أن ينهي سياســـات التقشف االقتصادي 
ويطمـــح إلى رفع احلد األدنـــى لألجور ليصل 
إلى 10 جنيهات إســـترليني في الساعة وزيادة 
الضرائب على من يزيد دخلهم الســـنوي على 
مليون جنيه إســـترليني لتصـــل إلى 75 باملئة. 
مع العلم أنه لم يجرأ أي سياسي في بريطانيا 
على طـــرح فكرة فرض ضرائب بهذه النســـبة 
خوفا من غضب طبقـــة رجال األعمال والبنوك 

والشركات الكبرى منه.
وإلى جانب ســـعيه إلى خفـــض مصاريف 
التعليم اجلامعـــي ومتويل ميزانية اجلامعات 
عبـــر الضرائـــب علـــى أرباح الشـــركات٬ يرى 
كروبن ضرورة مغـــادرة بريطانيا حلف الناتو 

وأن تتخلى عن أسلحتها النووية.

ومـــن املتوقع أن حتدث انقســـامات أخرى 
داخل حزب العمال بســـبب عدم اتفاق عدد من 
القيادات داخل احلزب حـــول قيادة كوربن له، 
ما يرجـــح برأيهم أن يدخل احلـــزب في مطب 
االصطفافات الداخلية التي قد تعصف بأحالم 

إعادة ترميم البيت.
وتعـــد خطة كوربـــن االقتصاديـــة ملكافحة 
التقشـــف من أهـــم القضايا داخـــل بريطانيا، 
ومن أبرز نقاط اخلالف بني كوربن وقادة حزب 
العمال. ونظرا للمشـــاعر املناهضة للتقشـــف 
في جميع أنحاء أوروبـــا، ميكن أن يكون لفوز 
كوربن نتائج إيجابية كبرى. وفي نقد الذع لهذه 
السياســـة كتبت صحيفة التلغراف البريطانية 
أن خطـــة كوربن، التي تقوم علـــى طبع النقود 
لتمويـــل اإلنفاق علـــى البنية التحتية بشـــكل 
فعال، ميكن أن حتول بريطانيا إلى زميبابوي. 
الشـــخصية  عـــن  كوربـــن  ســـئل  عندمـــا 
التاريخية التي أثرت فيه بشكل كبير ذكر اسم 
سلفادور الليندي، الزعيم التشيلي االشتراكي 

السابق. 
وال يخفـــي كوربن معارضته خلط الواليات 
املتحدة؛ كما أنه يثيـــر اجلدل من خالل إظهار 
دعمـــه حلركة حماس الفلســـطينية وحزب الله 
اللبنانـــي وبنـــاء عالقات مع اإلســـالميني في 

لنـــدن؛ كما أنه عـــارض التدخل فـــي أوكرانيا، 
وقـــال إن ”محاولة الناتو تطويق روســـيا هي 

واحدة من التهديدات الكبرى في عصرنا“. 
ويرجح احملللون أن يؤثر التأييد الشـــعبي 
للرئيس اليســـاري اجلديد حلزب العمال على 
سياســـة بريطانيا فيما يتعلق بشـــن ضربات 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا. 
ومـــن أبـــرز املواقف التي ســـّجلت لكوربن 
موقفه من حرب العـــراق، حيث صرح في أكثر 
من مناســـبة أنـــه  قد حان الوقـــت ليقدم حزب 
العمال اعتذاراته للشعب البريطاني جلره إلى 
احلـــرب في العراق على أســـاس كذبـــة، وإلى 
الشـــعب العراقي عن املعاناة التي ساهمنا في 

التسبب فيها.
إلى حـــّد اآلن، تبدو مواقـــف الزعيم حزب 
العمال اليساري جيرمي كوربن مثالية وبعيدة 
عـــن الواقع، كما وصفها تونـــي بلير  لكن ذلك 
ال يلغـــي أهمية أن يولي العالم اهتماما خاصا 
بظاهـــرة كوربـــن، وفـــق آدم تايلـــور، احمللـــل 
السياســـي في واشـــنطن بوســـت، ألن مواقف 
الزعيم اليســـاري البريطاني حتـــرك املخاوف 
العســـكرية  القـــوة  حـــول  الكبيـــرة  العامليـــة 

والسياسة اخلارجية واالقتصاد والتاريخ. 
ورغم أنه يبدو مـــن غير الواضح متاما ما 
إذا كانت ظاهرة كوربن ســـوف متثل مستقبل 
بريطانيا أم ال، إال أن األكيد أنها تعكس تغييرا 
فـــي مواقف الـــرأي العام. وكما أشـــار كريس 
دويل، مدير مجلس احلوار العربي البريطاني، 
تعـــّد رئاســـة كوربـــن حلـــزب العمـــال في حد 
ذاتهـــا تغيرا كبيرا، إذ لم يكـــن أحد يتوقع أن 
هذا الرجل البســـيط ســـينجح في هذه املهمة 
الصعبة. لتبقى األســـئلة املطروحـــة اآلن: هل 
ســـيتمكن كوربن من الترشـــح ملنصب رئاســـة 
الوزراء في سنة 2020؟ وهل سيتمكن من فرض 
آرائـــه داخل مجلس العموم البريطاني وداخل 

حزبه؟

جيرمي كوربن: نحن نغير السياسة في بريطانيا

[ هل سيقدر الزعيم اليساري على تحقيق برنامجه الحالم [ انقسامات حزب العمال تنسف إعادة ترميم البيت وغلبة المحافظين
ــــــا حاليا ظاهرة سياســــــية  ــــــش بريطاني تعي
اســــــمها جيرمي كوربن، النائب اليســــــاري 
ــــــذي يطــــــرح فوزه برئاســــــة  ــــــي ال الراديكال
حزب العمال تساؤالت عديدة حول املوقف 
ــــــي من قضايا الشــــــرق األوســــــط   البريطان
مثلما يطرح تســــــاؤالت حول جدية برنامجه 

االقتصادي الرافض لسياسة التقشف.

في 
العمق

«انتخـــاب كوربن يدلـــل على انتصـــار المتطرفين فـــي بريطانيا، 

والمواقـــف التـــي كانت تعتبر هامشـــية، أصبحـــت اآلن في مركز 

السياسة البريطانية}.
بن دورو مييني
باحث اسرائيلي

«األمــــر يجري بيــــن حزب العمال القائم وحزب عمــــال متمرد، هو مزيج 

مــــن ضربة منظمة شــــارك فيها أعضاء قدامى صامدون في اليســــار 

وانتفاضة أعضاء جدد عفويين ومثاليين}.
رافايل بير
كاتب في صحيفة الغارديان

«علـــى كوربـــن اآلن اجتيـــاز سلســـلة تجـــارب حاســـمة إلقنـــاع 

البرلمانييـــن أن الهدف هو فعال الفوز في االنتخابات المقبلة (في 

٢٠٢٠)، وليس خوض تجربة أيديولوجية ما}.
سامين دانزوك
نائب في البرملان عن حزب العمال البريطاني

{أصوت لنوع جديد من السياسة}.. شعار أنصار كوربن

توني بلير: 

تولي جيرمي كوربن زعامة 

حزب العمال سيدفع 

بالحزب نحو الهاوية

} واشــنطن - حقـــق باراك أوبامـــا إجنازات 
مهمـــة فـــي السياســـة اخلارجية، لكن فشـــله 
في وقف كارثة إنســـانية في ســـوريا قد يكون 
ما ســـيذكر به فـــي نهاية املطـــاف، كغيره من 

الرؤساء األميركيني السابقني.
فقـــد وقع جيمي كارتـــر اتفاق كامب ديفيد 
الذي جلب الســـالم بني مصر وإســـرائيل، إال 
أن حصيلـــة واليته كانـــت تتراجع مع كل يوم 
مير من أزمـــة الرهائن اإليرانيـــة؛ بينما عجز 
بيـــل كلينتون عـــن وقف أهوال حملـــة اإلبادة 
في رواندا؛ فيما ســـيبقى جـــورج دبليو بوش 
الرئيس الذي جـــر الواليات املتحدة إلى حرب 

مكلفة في العراق.
وبـــذل أوباما، الرئيـــس الرابع واألربعون 
للواليـــات املتحدة، جهودا كبيـــرة ليدخل إلى 
ســـجل سياســـته اخلارجيـــة توقيـــع االتفاق 
النووي مع إيـــران وتطبيع العالقات مع كوبا 
والتوجه إلى آســـيا والقضاء على أســـامة بن 
الدن؛ لكن ما ســـيبقى في األذهان على األرجح 

هو فشله في وقف كارثة إنسانية في سوريا.
على الصعيد اإلنساني، أوقع النزاع، الذي 
اندلع قبل أربع ســـنوات تقريبا، أكثر من 240 
ألـــف قتيل. وأدى إلى أســـوأ أزمة الجئني منذ 

احلرب العاملية الثانية.
وتشـــّكل األزمة الســـورية التحـــدي األكبر 
للسياســـة اخلارجية ألوباما، ومن أوجه عدة؛ 
فقد تولى رئاسة الواليات املتحدة وهو مصمم 
على وضع حد لسياسة جورج بوش الذي كان 
يتهم بالغطرسة. وحتولت احلربان في العراق 
وأفغانستان إلى احتالل طويل يستنفد املوارد 
األميركية ويثير عداء جيل آخر من املســـلمني 

ضد الواليات املتحدة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير ”ما الحظناه 
منذ البداية هو أن البيت األبيض يســـتعرض 
املشـــكلة واخليارات واحللول ويسعى للتأكد 
من أن ما سيقترحه سيؤدي إلى حتسن األمور 

قبل اخلوض في أي مبادرة جديدة على صعيد 
السياسة اخلارجية“.

وبعيـــدا عـــن املثاليـــة، التي اتســـمت بها 
حملته الرئاســـية، اتبع أوباما أسلوبا مقاربة 
تتسم بعقالنية كبيرة في سياسته اخلارجية. 
وعّبـــر عن ذلك املتحدث باســـم البيت األبيض 
جوش إيرنســـت حني قال إن أوباما ”ال يؤمن 
بأن شـــن حرب برية أخرى في الشرق األوسط 
ســـيكون مـــن مصلحتنـــا“. وأضـــاف أن ذلك 
”ال يخـــدم املصلحـــة العليا ألمننـــا القومي وال 
يبرر بشـــكل منطقي كيف ميكن أن يحول دون 

حصول أزمة لالجئني“.
إال أن ذلـــك ال يقدم ســـوى تفســـيرا جزئيا 
لتحفظ أوباما؛ فسوريا مسألة مطروحة دائما 
منذ توليه الرئاسة. وقد  أعرب مسؤولون كبار 
في البيت األبيض عن اســـتيائهم ألن الشـــرق 
األوسط يطغى باســـتمرار على جدول األعمال 
الرئاســـي، األمر الذي أّثر علـــى قضايا أخرى 
جديرة بدورهـــا باالهتمام. ففي رأيهم آســـيا 
املكتظة بالســـكان والتي تشـــهد منوا سريعا 
لـــم تلق االهتمام الذي تســـتحقه. فهذه القارة 
تضم غالبية سكان الكرة األرضية، كما أنه من 
املرجح أن تقود االقتصـــاد العاملي في العقود 

القادمة.
وأفســـح البيت األبيض، الذي ال يعتقد مع 
اإلدارة احلالية، أن الواليات املتحدة بإمكانها 
حل كل األزمات في العالم، املجال أمام احللفاء 
ألخذ املبادرة في األزمات اإلقليمية. فالسعودية 
تقود حتالفا عربيا ضـــد املتمردين احلوثيني 
الشيعة في اليمن وأملانيا تتولى األزمة املالية 

في اليونان والسياسية في أوكرانيا.
إال أن الواليـــات املتحدة اختارت سياســـة 
النأي بالنفس بينما تســـعى فيه مجموعة من 
اإلمبراطوريات السابقة إلى استعادة نفوذها 
مثـــل تركيا والصـــني وإيران وروســـيا اللتان 
تدعمان نظام بشـــار األسد في سوريا، ألسباب 

مختلفة لكنها متشابهة. فسوريا تشكل فرصة 
اســـتراتيجية مهمة لروســـيا مـــن أجل فرض 
وجودها في الشرق األوسط، بينما تدعم إيران 
الشـــيعة في املنطقة مما يزعزع استقرار دول 

عربية منافسة.
أمـــام هذا الوضـــع، فإن األشـــهر األخيرة 
املاضيـــة أثبتت أن االلتزام احملـــدود له كلفته 
أيضـــا. فقد أخفقت املســـاعي بقيادة الواليات 
املتحـــدة لتدريب مقاتلي املعارضة الســـورية 
إلـــى حـــد كبير. ويبـــدو أن املســـؤولني الذين 
اعتبروا أن نشـــر بضع عشـــرات من املقاتلني 

مبكر ألوانه كانوا على حق في موقفهم.
ومأســـاة الالجئني الســـوريني لم تتحول 
إلى ضغوط في داخل الواليات املتحدة مؤخرا 
فقط، بل عندما بدأت املعســـكرات في الشـــرق 
األوســـط غير قادرة على اســـتيعاب مزيد من 
الالجئني وبعد نشـــر صور جثث األطفال التي 

قذفتها األمواج على الشواطئ.
وأفادت مجموعة األزمات الدولية في تقرير 
حديـــث لهـــا أن ”إدارة أوبامـــا أرادت تفادي 
التزام أكبر في النزاع بسبب الشكوك حول ما 
ميكن أن حتققه سياسة أكثر تشددا والقلق من 
ردود حلفاء النظام ضـــد العناصر األميركيني 
ومصالـــح الواليات املتحدة في أماكن أخرى“. 
وأضـــاف التقرير ”إال أن هذا النزاع لن ينتهي 

دون تغيير في السياسة األميركية“.
وبعيدا عن األضواء، عبر بعض املسؤولني 
األميركيني عن األمل في أن تدرك اإلدارة وسط 
هـــذه البلبلة، أن جلوء الواليـــات املتحدة إلى 
القوة ضروري للحفاظ على نوع من االستقرار 
فـــي العالم. ويســـود أيضا شـــعور متنام بأن 
واقعية أوباما ســـيطغى عليها ســـريعا التزام 
أخالقي وسياســـي بضرورة بذل جهود أكبر. 
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي ”علـــى أوباما أن 
يصحح هذه النقطة الســـوداء في ســـجله قبل 

انتهاء واليته“. 

األزمة السورية التحدي األكبر إلرث أوباما السياسي

لكل رئيس أميركي كبوة، وكبوة أوباما الملف السوري

مقترحات لكوربن مثيرة للجدل

◄ فرض ضرائب أعلى على األغنياء

◄ االعتذار عن حرب العراق

◄ الحوار مع الجماعات المتشددة 
      لتحقيق السالم

◄ التوقف عن الضربات الجوية ضد 
      تنظيم داعش

◄ الحد من تجارة األسلحة والبرنامج 
      النووي البريطاني

◄ االمتياز الملكي يجب أن يخضع لحق 
      النقض في البرلمان

◄ تأميم السكك الحديدية وشركات 
      الطاقة وفرض رقابة على اإليجارات
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املثل العليا لنتاج الفكر اإلنساني 

وجذور األديان أصبحت مرتهنة 

لبرامج سياسية عنصرية، ويكفي 

أن نتفحص الكثير من عناوين 

الكتب لنكتشف أننا في سوق 

البيع بالجملة مليراث التعصب

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

حامد الكيالني
} يغرق املهاجرون في البحر األبيض 

املتوسط وامتداداته في بحر إيجه، ومعهم 
تغرق أوروبا بأزمة الالجئني الفارين من 

مناطق الصراعات الدامية في سوريا 
والعراق وجنسيات أخرى، تسعى للوصول 

إلى أرض تضمن لها البقاء واحلماية من 
عنف آلة احلرب وماكنة الفقر والالجدوى.

أسواقنا، تغرق في مالبس الباالت 
املعروفة بـ“السكند هاند“ وهي منتجات 

مختلفة تتكدس في املصانع وتتقادم عليها 
السنوات، ويتم تصريفها إلى الدول واملدن 
األقل دخال، مبا يشبه التنزيالت املوسمية، 

لكنها هنا عملية جتديد اقتصادي تسعى إليه 
املراكز املصنعة الستمرارية العمل واستقرار 

أثمان مبيعاتها في املعارض الرئيسية 
التابعة لها، مبا يشبه دورة االنتخابات 

السياسية، إلعطاء دفعة ودفقة دم جديدة، 
ولتنشيط البرامج في التعاطي مع متطلبات 
التنمية واألمن متعدد الوجوه، وصوال إلى 

السياسة اخلارجية وتغيير األفكار حال 
للمشاكل وفق املصالح واإلستراتيجيات 

مبرونة فائقة.
ما نعانيه في أسواق الفقر، ينطبق متاما 

على احلكام وطريقة احلكم في العديد من 
بلداننا، واملثال السوري – العراقي منوذج 

صارخ لسوق باالت سياسة أغرقت شعوبنا 
ببضاعتها ومنتجاتها القدمية املكررة بذات 

التصاميم، خلط إنتاجي ملكائن ومعدات 
وإدارة تعيد اخلطاب والتصفيق واإلعالم 
واالقتصاد واجليش ودميقراطية خاصة 

بالنظام.
نغرق في عنف الدولة الشرعي، نغرق في 
االستسالم لألكاذيب وتلفيق التهم، نغرق في 

القوانني اجلائرة وفي السجون والتعذيب، 

ونغرق في الشعارات الوطنية، واملجازر 
واإلبادات، وفي طوابير العاطلني، ونغرق 

في الطوائف وحروب األهل ومآسي عوائلنا 
وضعف حيلتنا، وفي باالت حكايات الكراهية 
التي سّوقتها لنا والية الفقيه ومزقت شملنا 

العربي، ودفعت بقضية العرب املركزية 
فلسطني إلى اخللف، ألنها أضاعت أكثر من 

دولة وعاصمة عربية على أرض الواقع، وفق 
تصريحاتها املعلنة واملستمرة.

الفقر سمة مميزة لشعوبنا املهاجرة مثل 
الطيور أمال في الوصول إلى أماكن آمنة على 

الرغم من هالكات بعضها، وفكرة الطيور 
ليست استعارة بالغية، لكنها من مصادر 
علمية تهتم بالطيور املهاجرة وحركتها، 
وتأكيدها على حجم املتغيرات في أعداد 

الطيور املستوطنة والعابرة لبلداننا، ألنها 
لم تعثر في أرضنا على أماكن بيئية صاحلة 

لوضع بيوضها والتفريخ، أو املرور اآلمن 
بسبب متغيرات املناخ وتدمير عناصر 

احلياة الطبيعية من مزارع ومراعي وانتشار 
اجلفاف، كما في أهوار العراق التي كانت 
محمية طبيعية ألنواع معلومة من الطيور 

املهاجرة.
التهجير، مصطلح ليس بجديد على 

املنطقة ورمبا استخدم كثيرا مع الهجرة 
القسرية للكفاءات والعقول لعدم القدرة على 

استيعابهم وتوفير املستلزمات املناسبة 
مع اختصاصاتهم، أو تعيينهم في غير 

مجاالتهم، وصوال إلى اغتيالهم، ثم جاء 
زمن الهجرة الواسعة والتشجيع عليها من 

كل األطراف بعد احتالل العراق ودخول 
امليليشيات ومعها قوائم االنتقام. 

اآلن الهجرة الشاملة بعد إطالق السراح 
املشروط للنووي الفارسي وتداعياته 

السريعة بالتصريحات أو تهريب األسلحة 
إلى دول اخلليج العربي وتأجيج املشاكل، أو 

التدخل السافر في إدارة دفة احلكم كما في 
العراق، وقيادتها وإشرافها على العمليات 

العسكرية.
ما تعرضت له سوريا في سنواتها 

األخيرة من عمليات إبادة منظمة للمدن 
واملدنيني كانت مبساهمة فاعلة وجلية 

من نظام والية الفقيه وميليشياته، وحان 
موعد إفراغ األرض من محتواها ألحداث 

الفارق في املكونات وإتباع سياسة اإلحالل 
واإلبدال، ومدينة الزبداني خير مثال على 
ذلك، ومعلـومة هي املفاوضات التي جرت 
في تركيا بني البديل التفاوضي اإليراني 

نيابة عـن النظام السوري وبـني املعـارضة 
املسلحة، وهي منوذج لألفكار واملشاريع 

القادمة.
املالحظة الواجب ذكرها في هذا الصدد، 

اخلطأ الذي ارتكبته املعارضة بقبولها 
التفاوض مع طرف إيراني، على الرغم 

من رفضها سابقا للمقترح اخلبيث إليران 
بترحيل سكان الزبداني واستقدام آخرين 
من طائفة متجانسة مع الواقع السكاني 

للجانب اآلخر داخل احلدود اللبنانية، وما 
أعلنته ميليشيا فرق املوت التي اختطفت 
العمال األتراك في بغداد، وما أدرجته في 
مطالبها إلطالق سراحهم تضمن العالقة 

مبدن الزبداني وكفريا وفوعة، وهذا دليل 
ليس فيه مفاجأة لكنه يؤكد الدور اإليراني 

في تغذية األزمات تنفيذا ملشروعها املتسارع 
في املنطقة.

الطوفان يضرب بقوة، واحلقيقة املؤملة أن 
سفن نوح األوروبية بدأت بنقل الناجني من 

كهوف املاضي تاركة للمسوخ حرية االنفالت 

من جماجمها ومعاقل كبتها، وحتت إرادتهم 
املاليني من شعوبنا املقهورة حتيا على 

طريقة سوق الباالت وتصاب بكافة األمراض 
املستوطنة واملنقولة بالعدوى، لكثرة 

االستعمال ورداءة وإصرار العقل املنتج على 
بضاعته.

ما وصلنا إليه، ال عالقة له بأنظمة 
وقوانني وتشريعات الدول والصراعات 

القدمية املبنية على احلقوق والواجبات في 
إقامة احلكم على الشرعية الدينية أو الثورية 

أو الشورى أو حتى الدميقراطية.
املعضلة، هي في انحطاط العالقة 

بني السلطة املمثلة باحلاكم أو احلزب 
على اختالف مبرراته وأسلوبه الدعائي 
واإلعالمي، وبني غالبية الشعب املهمش 

الذي أضاع هويته الوطنية على مفترق طرق 
العالم احلديث.

ونحن نغرق في البحر األبيض املتوسط 
وامتداداته في بحر إيجه، يبدو عاملنا 

مجموعة ألغاز وطالسم متداخلة يصعب فك 
رموزها وتشابك خيوطها، خاصة بعد 11 

سبتمبر 2001 وكمية ضخ املخاوف من اآلخر، 
والرغبة في استبعاده أو محاصرته أو 

غض الطرف عن مصيره ومأساته ومحاولة 
تهجيره من عامله القدمي.

املثل العليا لنتاج الفكر اإلنساني وجذور 
األديان أصبحت مرتهنة لبرامج سياسية 
وغايات عنصرية منغلقة، وهذا الوصف 
يشمل اجلميع دون استثناء، ويكفي أن 

نتفحص الكثير من عناوين الكتب لنكتشف 
أننا في سوق البيع باجلملة لباالت ميراث 

التعصب.

* كاتب عراقي

11 سبتمبر وهجرة العالم القديم

انهيار أسلحة األحزاب الطائفية 

بهذه السرعة ضمن قياسات 

العمل السياسي، طوى صفحة 

مبررات استمرار «الحكم 

الطائفي»، وأدى إلى ضياع فرص 

استمرار تلك األحزاب

دد. ماجد السامرائي
} استمرار تظاهرات العراقيني في 

محافظات الوسط واجلنوب والعاصمة 
بغداد بزخم أعلى يؤكد حجم وعمق االنفجار 
الذي حصل في وجه النظام السياسي القائم 
وسياسات النهب املنظم ألركانه، رغم ابتعاد 

شعارات الساحات عن استهداف احلكومة 
ألسباب لوجستية للحفاظ على استمرارها 

وحمايتها من احتماالت القمع احلكومي 
وامليليشياوي.

ويوما بعد يوم يتكشف جماهيريا 
مأزق النظام الطائفي وعالقته العضوية 
بالفساد. كما تتأكد حقيقة أن القصة ال 
حتلها إجراءات إدارية ومالية تقشفية 

لرئيس الوزراء حيدر العبادي تعتبر من 
أبسط مهامه، وقد تدخل في باب إصالحات 
منظومة الهيكل اإلداري للحكومة، وهذه ال 
حتتاج إلى مظاهرات جماهيرية، ولم تعد 

إعالناته حول اُحلَزم (اإلصالحية) ذات 
تأثير فاعل عند املتظاهرين، بل إن سنده 
التشريعي (مجلس النواب) أخذ يتراجع 

عما أسماه التفويض البرملاني، ولذلك فهو 
ال يريد التحرش بالنظام القضائي لكي ال 
ينقلب عليه، ويضعه أمام إشكاالت حادة، 

وألن مجلس القضاء حتول لألسف إلى 
محمية لبعض األحزاب احلاكمة املتورطة 

في الفساد.
حيدر العبادي يواجه أصعب ظرف وقد 

يكلفه موقعه، حيث يالحقه يوميا ضغط 
الشارع امللتهب املدعوم حلد اللحظة من 
املرجعية ”الشيعية“ من جهة، ومن جهة 

ثانية ال يستطيع مواجهة ضغط األحزاب 
احلاكمة ومن بينها حزبه (الدعوة)، إضافة 

إلى ضغوط املصالح اإلقليمية والدولية.
إن النظام السياسي الطائفي ومنظوماته 

األمنية والسياسية قد وصل إلى حلظة 
التفكك وحافة الهاوية ألسباب أيديولوجية 
وسياسية وتنفيذية. فقد انتهت صالحيات 

اإلسناد والدعم من املرجعية الشيعية 
حلساباتها التكتيكية ألنها ال تريد خسارة 
اجلمهور املنتفض، وأطلقت شعار املطالبة 

بالدولة ”املدنية“ ونتمنى أن يكون موقفا 
مبدئيا وليس شعارا عابرا، ومع ذلك فهو 

رصيد بيد التيار املدني املنتفض.
إن سياسات هذا النظام الطائفية 

مزقت حلمة املجتمع العراقي املتجانسة 
عبر التاريخ، وأيقظت املوروث (الصفوي) 

وإسماعيل الصفوي باملناسبة ليس 
(شيعيا) وإمنا صاحب مشروع سياسي 

تدميري جاء ملواجهة ”العثمانية“ في حلقة 
من حلقات تاريخ تفكك العراق وخضوعه 

لألطماع األجنبية، واعتمد على ذات سالح 
التمزيق الطائفي الذي كان وسيلة احملتل 
األميركي وينفذه حاليا النظام السياسي 

القائم، وأوقع أهل العراق باحتراب طائفي 
نتائجه السريعة بناء مظلومية جديدة من 
قبل (العرب السنة) على أنقاض مظلومية 

(الشيعة) مع أنهما اليوم يجتمعان في 
مظلومية واحدة هي االستبداد والقهر 

والتجويع والتشريد.
أليس املشهد العراقي العام كافيا لسحب 
أرصدة النظام السياسي القائم التي مكنته 

من الهيمنة والسيطرة خالل الثالثة عشر 
عاما املاضية. ثلث أراضيه محتلة من 

عصابات متطرفة، وأكثر من ثلث سكانه 
الجئني ومهّجرين في داخل الوطن وخارجه. 

وغالبية كفاءاته العلمية والثقافية والفنية 
خارج العراق. بلد تعرض ألكبر عملية نهب 

وسرقة في التاريخ عبر حتالف مهني ما 
بني األحزاب وامليليشيات املسلحة ومافيات 

الفساد التي لن يتمكن احلاكم القادم من 
رحم تلك األحزاب من فسخ ذلك العقد غير 

الشريف وفضح رؤوسه الكبيرة.
وسط هذا االنهيار الفعلي والفشل 

السحيق تالشت جميع الذرائع السياسية 
والشعارات التي استخدمها النظام لدعمه 
تعبويا وإعالميا خالل السنوات السابقة، 

مثل اتهام املقاومة املسلحة للمحتل األميركي 
باإلرهاب ومالحقة أفرادها، وشعار محاربة 
داعش رغم أن احتاللها للموصل حصل في 

يونيو من العام املاضي وليس عام 2003. 
واليوم يتم اتهام كل ناقد مخلص يسعى 

لإلسهام في إنقاذ البلد بأنه ”إرهابي 
داعشي“.

لقد تكسرت جميع مقومات استمرار 
النظام الطائفي في العراق واملظاهرات تؤكد 

ذلك. فأي مبررات ومقومات حتميه بعد كل 
الذي جرى في العراق من كوارث؟

ال شك أن األحزاب احلاكمة، مهما 
اشتدت صنوف املواجهة السياسية بينها 

وبني اجلماهير، ال تستسلم للواقع الشعبي 
اجلديد وهو مصدر جميع السلطات، وتسعى 

للدفاع عن نفسها وهي متتلك إمكانيات 
لوجستية من أهمها التمسك بالدستور 

الذي مزق العراق، وكذلك إلى وسائل احلكم 
التقليدية ”االستبدادية“ وليست الوسائل 
الدميقراطية املعروفة والتي متت مخادعة 

شعب العراق من قبل احملتل األميركي وفقها. 
ألن واحدة من بني االرتكابات اخلطيرة التي 

متارس اليوم بحق املواطن العراقي كافية 
إلزاحة احلاكم من موقعه. حاولت القيادات 

احلزبية احلاكمة اتهام شعارات املتظاهرين 
بأنها ”حرب علمانية ضد احلكم الديني“، 

وقد أطلق هذا االتهام من قادة ”شيعة 
محليني“ ومن مسؤولني في حكومة طهران 

بذات الوقت. لكن هذه احلرب النفسية لم 
حتقق هدفها، ويبدو أن تلك األحزاب مازالت 
متوهمة بأن جماهير أبناء الوسط واجلنوب 

قد انتخبوا تلك القيادات إلميانهم مببادئ 
الدين واملذهب. وهي تعلم مدى سذاجة تلك 

اللعبة، وأن من أساء للدين واملذهب هم 
الفاسدون قبل غيرهم.

إن انهيار أسلحة دفاع األحزاب 
الطائفية بهذه السرعة ضمن قياسات العمل 

السياسي، طوى صفحة مبررات استمرار 
”احلكم الطائفي“، بل أدى إلى ضياع فرص 

استمرار تلك األحزاب في احلياة وسط 
اجلماهير التي كانت تتمتع بها قبل احلكم، 

مع أن قساوة نظام صدام حسني قبل عام 
2003 ضد كوادر حزب الدعوة ومناصريه هي 
التي أعطته مكانته تلك ما قبل االحتالل، ولو 

استمع صدام إلى نصائح بعض الوطنيني 

العراقيني التي دعته إلى إرساء تعددية 
سياسية ودميقراطية حقيقية ملا وجدنا 

اليوم مكانة لألحزاب الطائفية في العراق. 
وملا طبق حزب الدعوة بعد 2003 ذات السالح 

االجتثاثي البغيض ضد البعثيني ووفق 
منطق ثأري دموي.

بعد انتهاء وسائل املساندة والدعم 
الداخلي وفق املشروعية اجلماهيرية 
للحكم، مازالت القوتان اخلارجيتان 
(طهران وواشنطن) هما من تدافعان 

وتساندان استمرار احلكم الطائفي في 
العراق ملصاحلهما اخلاصة ضمن سياق 

بيئة االضطراب واالحتراب والتمزق التي 
تعيشها املنطقة، ويبدو أنها ستستمر 

لسنوات غير قليلة. لكن الوضع السياسي 
العراقي يحمل املفاجآت ومن بينها احتمال 

حترك أدوات طهران امليليشياوية إلزاحة 
حيدر العبادي واستيالئها على احلكم وفق 

سياقات ميكن ترتيبها لكي ال تبدو انقالبا قد 
يستفز األميركان مبا قد يجعلهم يتحركون 

بشكل مضاد رغم أنهم صنعوا وأقاموا 
النظام الطائفي، ومن املستبعد مساندتهم 
لقوى التيار املدني الليبرالي الذي يسعى 
إلى ملء الفراغ السياسي عبر التظاهرات 
احلالية، والتي تظل بحاجة إلى مساندة 

قوى املشروع الوطني العراقي وشخصياته 
وجميع وسائل اإلعالم النزيه واملخلص 

واألقالم العراقية الشريفة.

* كاتب عراقي

النظام الطائفي في العراق على حافة الهاوية

«أدعو إلى مراجعة التجارب الســـابقة لدى الشعوب التي اعتمدت 

التســـامح وتجاوز الماضي، دون أن تتأثر العدالة بذلك لتأسيس 

مرحلة تحافظ على النسيج االجتماعي للشعب العراقي».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«أزمة الالجئين الســـوريين مأســـاة إنســـانية وسياســـية، تشكل 

تحديا لألمة اإلســـالمية ولمنظمة التعاون اإلســـالمي، وهي أسوأ 

أزمة لجوء يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية».

إياد أمني مدني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

«األحـــزاب الدينية التي تصدرت الســـاحة في العراق بعد اإلطاحة 

بصدام حســـين ســـعت إلى االنتقام من العســـكريين والمدنيين 

الذين كانوا منضوين في حزب البعث بتعلة محاربة اإلرهاب».

غازي عزيزة
مدير العمليات املشتركة السابق في العراق
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آراء
«منطقة حظر جوي ســـتحرم األســـد من تكتيكاته اإلرهابية التي 

تفضـــي بالناس إلى أن يصبحوا الجئين، وســـتكون فاعلة بإيقاف 

مروحيات األسد وطائراته، وستفتح مجاال إليصال المساعدات».

بسام عبدالله
ممثل االئتالف الوطني السوري في أملانيا

«الرؤيـــة األميركية تجاه الحل في ســـوريا ثابتة ولم تتغير، وتنص 

على أنه ال وجود لألســـد في مستقبل سوريا، والروس أخطؤوا إذا 

كانوا يعملون على مساعدة األسد».

مايكل راتني
املبعوث األميركي اخلاص إلى سوريا

«التنازالت التي قدمتها حركة النهضة في مجال الحريات الفردية 

والعامة، لم يعقبها نقد ذاتي يمكن أن يمثل ضمانة أخرى لتطور 

الحركة وانسالخها بال رجعة عن الحركة اإلخوانية».

من تقرير
مؤمتر املثقفني التونسيني ضد اإلرهاب
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} أطنان الصفحات واألحبار المهدرة تقود 
الكاتب أحيانا إلى اليأس، إذا أعرض عنها 
مسؤول جاهل ال تعنيه القراءة، يتجاهلها 

لكي يحصن نفسه من الشعور بالدونية، 
وإذا صادفت الكتابة مسؤوال يعي وال يبالي، 

استعالء بوهم المعرفة. كالهما ينتمي 
إلى ساللة معاوية القائل ”ال أحول بين 

الناس وألسنتهم، ما لم يحولوا بيننا وبين 
سلطاننا“. هؤالء هم الراسخون في االستبداد 
العسكري واألمني، فتعس الكاتب والمكتوب.
أما المبتدئون في االستبداد ذي الطابع 

القبلي العشائري، فيرون الكتابة خطرا ال يقل 
عن ”العيار الناري“، إذا لم يصب الهدف فالبد 

أن ”يدوش“، يحدث جلبة وصداعا كما يقول 
المثل المصري. ولهذا يطارد الكتاب ويضيق 
عليهم في أرزاقهم، وال مانع من صدور حكم 

”قضائي“ بسجن كاتب بسبب رأي ولو في 
صحيفة محدودة االنتشار، أو قصيدة ينال 

فيها شاعر من ”صورة“ أمير سابق.
انفرد النوعان السابقان بالسفور في 

االستبداد، ثم زاحمتهما بنصيب أكبر من 
الفجور مواقع التواصل االجتماعي، نوع 
جديد من االستبداد الشعبوي الزاعق، في 

طغيانه الوطني أو الديني، وال يستطيع 
الكاتب اإللمام به أو الرد عليه ومناقشته، 
فأصحابه يطلقون قذائف االتهام باتجاه 

واحد، ليسوا راغبين في ”فقه“، وال مؤهلين 
لنقاش، توّجههم أحيانا كتائب تابعة ألجهزة 
أمنية أو تنظيمات إرهابية، وأحيانا يتطوع 

باالتهامات متطرفون من الجانبين، فال يكاد 
الكاتب ينشر رأيا يخالف السائد، حتى 

تالحقه تهمة التكفير الوطني أو الديني، 
مصحوبة بحد أقصى من شتائم ال تتفق مع 
جالل الدين، ويتنافس في السباب محبطون 

فاتهم التحقق، ومتشددون لم يعلمهم أحد أن 
اإلسالم دين معجزته العقل، حتى أن أحدهم 

رفع الفتة مكتوبا عليها ”سنقطع رأس كل من 
يزعم أن اإلسالم يدعو للعنف“، في مظاهرة 

أمام السفارة األميركية بالقاهرة في سبتمبر 
2012، ردا على إنتاج فيلم مسيء للرسول، 

ضمن موجة غضب في عدة دول، أدت إلى قتل 
السفير األميركي كريستوفر ستيفنز وثالثة 

من موظفي السفارة في هجوم على القنصلية 
األميركية في بنغازي.

ال أطلق فتوى، ولكني أؤيد ما ذهب إليه 
فقهاء، بأن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 

وأتفق مع المثل المصري ”اللي يحتاجه 
البيت يحرم على الجامع“، فأرض الله واسعة، 

وجعلها الله للصالة مسجدا وطهورا. وأعلم 
أن أركان اإلسالم خمسة، منها الحج لمن 
استطاع إليه سبيال. هي أركان اإلسالم ال 

أركان المسلم الذي ربما ال تتيح له علة صحية 
أن يصوم، وضيق ذات اليد أن يحج، ولكنه 

يظل صحيح اإلسالم بثالثة أركان.
وفي ظل موت محقق يلتهم الفارين من 

حروب الطوائف األهلية، ضحايا االستبداد 
العسكري والطائفي، يكون ابن تيمية وفقهاء 
الحنابلة على حق، إذ ذهبوا إلى أن الجهاد 

أفضل من الحج، بل أفضل ما يتطوع به من 
األعمال. وال أقل من الجهاد بتغيير مسار 

مليارات تنفق على ”موسم الحج“، وال عائد 
ماديا لها إال في خزائن ال تفيد المسلمين 

المنكوبين، في حين جاء في اآلية ”ليشهدوا 
منافع لهم“، سابقا على ”ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات“. بعضهم يحج للمرة العاشرة، 

وبعضهم يضطر إلى االستدانة رغبة في 
أداء الفريضة. ويشهد موسم الحج في مصر 

عمليات للفساد من بيع التأشيرات، إلى الحج 
على نفقة الدولة ال من حر مال المسلم.

أستعين بتفسير ابن كثير وهو ينقل عن 
ابن عباس أن قوله تعالى ”ليشهدوا منافع 

لهم“ يعني منافع الدنيا واآلخرة، ”أما منافع 
اآلخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا 

فمما يصيبون من منافع البدن والذبائح 
والتجارات“. ووفقا لألرقام الرسمية فإن 

فاتورة حجاج مصر هذا العام تزيد على 2.6 
مليار جنيه، تكفي إليواء السوريين ضحايا 
االستبداد والطائفية ممن لجأوا إلى مصر، 
ويتم التضييق عليهم من ثالث جهات، مع 

التغاضي عن ثغرة مفتوحة على الموت 
في ظلمات البحر المتوسط. فأيهما أحق 
باإلنفاق.. حج للمرة الثانية أو العاشرة؟ 

أم منع الموت بمساعدة أسرة سورية ليس 
لها ذنب في تحمل نتائج إحدى الثمار المرة 

لدكتاتورية البعث؟
يحتاج األمر إلى فتوى شجاعة تستلهم 

روح الدين، وال تتورع عن التصالح مع اتجاه 

صوفي يقصيه الفقه السلفي، وتعترف بأن 
”الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخالئق“، وأن 

النفس البشرية أكثر حرمة وقداسة من الكعبة 
التي تعرضت للعدوان في التاريخ اإلسالمي، 

دون أن يهدم الدين أو أحد أركان اإلسالم، 
فقد أمر عبدالملك بن مروان بقتل عبدالله 
بن الزبير، أول مولود في اإلسالم. قتلوه 

وصلبوه، فماتت أمه أسماء ذات النطاقين 
بنت الصديق حسرة عليه، واحترقت الكعبة 

التي شهدت تراجيديا أخرى، حين قتل 
القرامطة مصّلين أبرياء، وانتزعوا الحجر 

األسود، واغترب 22 عاما.
تحتاج هذه الفتوى إلى رجل دين شجاع، 

يقنع المصريين بأن ال منافع مادية لهم في 
الحج، وأن األولى أن يوجهوا هذه المليارات 

إلغاثة الموشكين على الموت غرقا.
أعلم أنها مغامرة، ولكن العائد اإلنساني 

يستحق، وقد نالني منه ما نالني، حين كتبت 
مقاال عنوانه ”المصريون يكتشفون الله“. 

سجلت فيه أنه ال يتبقى أمام من انسدت في 
وجهه أبواب األمل إال الهوس بتدين شكلي 
ال يؤثر في السلوك، وال يرتقي بالذوق الذي 
سمعنا منذ القدم أنه ”لم يخرج من مصر“، 

يحدث هذا في حين يوجد في مصر داعية لكل 
مواطن. وليس من المستبعد أن يكون هؤالء 

المتهمون: القتلة والمرتشون واللصوص من 
الذين يبدون غيرة شكلية نفاقية على الدين.

* روائي مصري

فرصة أخيرة لتأجيل الحج هذا «الموسم»

النهضة ال تظهر انحيازها الكامل 

للحكومة والرئاسة. وإنما تمسك 

العصا من وسطها وتحركها 

حسب الحاجة. ففي اإلعالم تميل 

إلى املعارضة، وفي البرملان 

تنتصر للحكومة والرئاسة

مصطفى القلعي
} في ظّل الواقع الدولي المتحول والذي 
من أهم عالماته فشل المشروع اإلخواني 

الذي حاول استالب الثورات الشعبية 
العربية، تستعد حركة النهضة اإلخوانية 

التونسية لعقد مؤتمرها العاشر في ديسمبر 
المقبل الذي ينتظر اإلعالن خالله عن 

قرارات حاسمة أهمها وأخطرها الفصل 
بين الدعوي والسياسي في صلب الحركة 

والقيام بالمراجعات السياسية والتاريخية 
والمرجعية الالزمة. فأي ريح ستأخذ النهضة؟ 

وأي ميناء سترسو به؟
البد من التذكير بأن حكومتين من 

جملة الحكومات الثالث التي تشكلت بعد 
االنتخابات التأسيسية التونسية التي دارت 

في 23 أكتوبر 2011 كانت للترويكا التي 
تشكلت من أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل، 
األول إخواني والثاني يصف نفسه بالعروبي 

والثالث علماني. وكانت قيادة حكومتي 
الترويكا لحركة النهضة.

وكانت حكومتا الترويكا هما األسوأ من 
بين كل الحكومات التي تداولت على حكم 
تونس بالمقاييس السياسية واالقتصادية 

والحقوقية. فلقد أفسدت الترويكا الكثير من 
عالقات تونس الدبلوماسية وضاعت مصالح 

تونسية كثيرة. وتدحرج النمو االقتصادي إلى 
الحضيض بغياب ثقة رأس المال في الحكومة 

اإلخوانية. وعرفت تونس أثناء حكومتي 
الترويكا أفظع االعتداءات على حقوق اإلنسان 
من ذلك اعتداء 9 أبريل 2012 على الصحفيين 

والسياسيين والحقوقيين والنقابيين 
والناشطين في شارع بورقيبة بمناسبة إحياء 

ذكرى عيد الشهداء واستعمال سالح الرش 
لقمع االحتجاجات الشعبية في جهة سليانة 

في نوفمبر/ ديسمبر 2012، واالعتداء على 
المقر المركزي لالتحاد العام التونسي للشغل 
يوم 4 ديسمبر 2012، واغتيال الشهيد شكري 

بلعيد يوم 6 فبراير 2013 والشهيد محمد 

البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
اضطرت حركة النهضة إلى ترك الحكم 
بعد نضال شرس من المعارضة السياسية 

والمجتمع المدني وإثر توافقات الحوار 
الوطني الذي كان نتيجة العتصام الرحيل 

الذي تركز في ساحة باردو أمام قبة المجلس 
الوطني التأسيسي. وأعلن علي لعريض 

استقالة حكومته عقب التوقيع على دستور 
الجمهورية الثانية. وبعد خسارتها أغلبيتها 

البرلمانية التي كانت لها في التأسيسي، 
وجدت حركة النهضة نفسها خارج دائرة 

الحكم. ولكن الحزب الفائز باألغلبية وخصمها 
اللدود نداء تونس أصر على إشراكها في 

شؤون الحكم. رضيت النهضة بذلك القسط 
الهزيل من المشاركة الحكومية بحقيبة وزارية 

واحدة و3 كتابات دولة. ولكن مشاركتها في 
القرار الرئاسي واضحة فالتنسيق بين رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي في أعلى 

مستوياته.
إذن، النهضة تشارك في الحكومة بتمثيل 

محتشم، ولكن تأثيرها في القرار السياسي 
كبير. وهذا التعاطي البراغماتي لحركة 
النهضة مع الحياة السياسية التونسية 

يالحظه كل المتابعين. ولكن السؤال هو حول 
التنسيق السياسي بين شريكي الحكم نعني 

حزبي النداء والنهضة. فالتنسيق بينهما 
عمودي لم يشمل القواعد وال حتى قيادات 

الصف الثاني. واللقاءات الرسمية الحاسمة 
وحتى التشاورية تدور في أماكن محايدة. فال 
الندائيون زاروا مقر النهضة، وال النهضويون 
زاروا مقر النداء، علما وأن رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي كان قد زار مقر الجبهة 

الشعبية قبيل الجولة الثانية من الرئاسية 
وكانت حينها الجبهة أقرب للسبسي من 

النهضة. وهذا ما يجعل الشراكة بين الحزبين 
الحاكمين شكلية وال تخفي ما بينهما من 

تناقضات. وهو ما يجعل االستقرار السياسي 
في تونس هشا.

ويبقى الهاجس المربك لحزب نداء تونس 
الذي تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة في 

تونس هو االستراتيجية السياسية لشريكه 
في الحكم. فرغم إعالن رئيس حركة النهضة 

مساندته قانون المصالحة االقتصادية 
والمالية بالصيغة التي اقترحها السبسي 
رغم ما يثيره من مشاكل واحتجاجات، فإن 
النهضة ال تظهر انحيازها الكامل للحكومة 
والرئاسة. وإنما تمسك العصا من وسطها 

وتحركها حسب الحاجة. ففي اإلعالم 
واالجتماعات الحزبية تميل إلى المعارضة، 

وفي البرلمان تنتصر للحكومة والرئاسة.
بل إن مناورات النهضة إلرباك شريكها في 

الحكم لم تتوقف. وآخرها محاوالت اإليهام 
بالمشترك الدستوري بينها وبين نداء تونس 
الذي تراه النهضة متمثال في الزعيم الديني 

والسياسي عبدالعزيز الثعالبي مؤسس 
الحزب الدستوري التونسي والذي انقلب 
عليه الدستوريون الجدد في مؤتمر قصر 

هالل سنة 1934 بقيادة الحبيب بورقيبة. ولقد 
رفض الندائيون الغمزة بشدة، وأصر األمين 

العام لحزبهم محسن مرزوق أن حركتهم حركة 
بورقيبية وليست ثعالبية، إشارة إلى الفرق 

بين حداثة بورقيبة وتقليدية الثعالبي.
الواضح أن حركة النهضة متواجدة في 

قلب المشهد السياسي التونسي. وقد نجحت 
في تحقيق الكثير من المكاسب، كأن تخسر 

األغلبية البرلمانية وال تخسر موقعها المؤثر 
في الحكومة. وهي قريبة من القرار السياسي 
في تونس. ولكن األكيد أن الثقة بين الشركاء 

في الحكم غائبة تماما فالجميع يظهرون 
االبتسامات ويمسكون على الخناجر في 

أغمادها.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

حركة النهضة اإلخوانية في المشهد السياسي التونسي

} هجمت جثة أنطوان لحد، قائد جيش لبنان 
الجنوبي المتعاون مع اإلسرائيليين، على 
المشهد اللبناني واخترقته، وأجبرته على 
إعادة إحياء لحظات ومحطات لم يعد لها 

مكان في الحاضر.
وجد اليسار في الجثة تاريخه، فحاول أن 
يحييه برفض دفن الجثة في لبنان، والتهديد 

بمنع عائلته من دفنها في قريته كفرقطرة. ثمل 
اليسار بعنوان العمالة معتبرا إياه عنوانا 

نهائيا ال يمكن أن تصيبه التغيرات، بل يبقى 
طازجا وحيا على الدوام. لذا كانت جثة 

أنطوان لحد حاملة للعمالة الحية على الدوام 
والتي ال تبطل موضتها أبدا.

من هنا ربما يكون لزاما علينا في هذه 
الفترة إعادة تعريف المصطلحات والمفاهيم 
وضبطها على إيقاع اللحظة، ولعل مصطلح 
العميل هو أكثر مصطلح يحتاج إلى ضبط. 

أنطوان لحد كان عميًال للعدو الرسمي 
للبنان والعرب وهي إسرائيل الدولة الغازية 

المحتلة، لذا فإن تعاونه معها هو نوع من 
خيانة عظمى ال تغتفر، وصفة العميل هي 

األكثر قدرة على وصف ما قام به.
من استطاع أن يخلخل هذا المفهوم كان 

بشار األسد، فبعد عشرات المجازر التي أودت 

بحياة مئات آالف السوريين، وجد السوريون 
أنفسهم مبتهجين ومهللين لضرب الطائرات 
اإلسرائيلية ألحد مواقعه إثر تجاوزه لبعض 

الخطوط اإلسرائيلية الحمراء. في هذه الحالة 
كان السوريون عمالء وفق التعريف الثابت 

الخاص بالعداء إلسرائيل، ويكون األسد هو 
من دفع بهم إلى ركوب هذه الموجة. هنا 

يمكن أن نسوق استنتاجا يعيد تركيب معنى 
حرب األسد على شعبه، في أنها ال تهدف إلى 
محاربة التكفير واإلرهاب ولكنها تهدف إلى 

تحويل السوريين إلى عمالء.
نجح النظام في ذلك وبات السوريون 

مستعدين للترحيب بإسرائيل وبالشيطان 
إذا كان سيضرب األسد ويرد عنهم بعضا من 

الموت الكثير الذي يصبه عليهم.
في عام 2006 وخالل الحرب اإلسرائيلية 
على لبنان، التي جرت إثر خطف حزب الله 
لجنديين إسرائيليين كان هناك كالم ينتشر 
بين اللبنانيين بحذر. كان هذا الكالم يعّبر 
عن رعب مزدوج، هو من ناحية أولى رعب 

من قدرة إسرائيل الهائلة على تدمير البالد 
وردها إلى القرون الوسطى، ورعب مماثل من 
تبعات انتصار حزب الله، وهو ما أظهر مسار 
األمور أنه كان رعبا رائيا. كان هناك من يقول 

إنه إذا كان ثمن كل هذا الخراب هو القضاء 
على حزب الله فأهال به، وهناك من كان يقول 
إن انتصار حزب الله هو أشد كلفة من نتائج 

العدوان اإلسرائيلي. كان هناك أيضا من يؤيد 
الحزب بغض النظر عما يتسبب به.

كان المرعوبون الذين يشكلون القسم 
األكبر من اللبنانيين عمالء إذن. هكذا يكون 
الحزب قد سبق األسد في دفعه اللبنانيين 
للتحول إلى عمالء. بعد ذلك حرص الحزب 

بعد تفاهمه مع العماد عون على الدفاع عن أي 
عميل يرتبط بعون، واستغالل قوته وسيطرته 
على القضاء من أجل خلق تخريجات قضائية 

تجعل العمالة المثبتة إلسرائيل قضية بال 
قيمة وغير مستوجبة للعقاب. كان قد سبق 

للحزب استخدام عمالء إسرائيل في المناطق 
المحررة بعد عام 2000 كجمهور انتخابي له 
ولحلفائه، كما أن بعضهم انضم إلى صفوفه 
وصار قادرا أن يوزع على الناس تهم العمالة 

أو أن يهب صكوك الغفران.
إيران كانت قد جاهرت منذ فترة أنها 

بصدد احتالل عواصم عربية. يكشف تاريخ 
العالقة بينها وبين إسرائيل عن سياق حافل 
بالتعاون والترحيب من فضيحة إيران غيت 

الشهيرة، وصوال إلى ما نشر مؤخرا من قرب 

افتتاح سفارة إلسرائيل في طهران، وتهنئة 
روحاني لليهود بحلول رأس السنة العبرية، 

حيث كتب على حسابه في تويتر قائال 
”قد تساهم جذورنا اإلبراهيمية في تعميق 

االحترام وتجلب السالم والتفاهم المتبادل“.
العالقة بين إيران وإسرائيل ليست عالقة 

تخاصم بل هي عالقة انسجام. تاليا يكون 
حزب الله الذي أعلن أمينه العام أنه يرغب أن 
يكون جنديا في جيش الولي الفقيه اإليراني 

عميال إلسرائيل التي تتعامل معها إيران.
من هنا نطالب اليسار الممانع بتوسيع 
دائرة نشاطاته الثورية لتشمل كل العمالء، 

وأن يبادر إلى القيام بنشاطات تهدف إلى منع 
حزب الله من دفن قتاله في لبنان ألنهم عمالء.

جثة أنطوان لحد مجرد جثة ال تمتلك 
خطابا وال تستطيع أن ترمز لشيء، خصوصا 

بعد قيام األسد وإيران وحزب الله بتفتيت 
مفهوم العمالة. الكالم الذي يراد لها أن تقوله 

ليس من صناعتها وال من تأليفها، ولكنه يعود 
إلى الذين ال يستطيعون التكلم إال من خالل 

الجثث التي تختصر في نظرهم الشأن العام.

* كاتب لبناني

جثة أنطوان لحد وصناعة العمالة

شادي عالء الدين

جثة أنطوان لحد هي مجرد جثة ال 

تمتلك خطابا، وال تستطيع أن 

ترمز لشيء، خصوصا بعد قيام 

األسد وإيران وحزب الله بتفتيت 

مفهوم العمالة

أيهما أحق باإلنفاق.. حج للمرة 

الثانية أو العاشرة؟ أم منع املوت 

بمساعدة أسرة سورية ليس لها 

ذنب في تحمل نتائج إحدى الثمار 

املرة لدكتاتورية البعث؟

سعد القرش



الثالثاء 2015/09/15 - السنة 38 العدد 1010039

9اقتصاد
طائرات، تعتزم شركة سامسونغ بيعها من طائراتها الخاصة 

فـــي إطـــار خطط الشـــركة لتقليـــص حجم اإلنفـــاق املفرط 

وتحسني الكفاءة، بعد تراجع مبيعاتها وأرباحها.
11

باملئـــة معدل الفائدة الرئيســـي في روســـيا، الـــذي أبقى عليه 

البنك املركزي الروســـي في األســـبوع املاضـــي بعد خفضه 5 

مرات منذ ديسمبر املاضي حني بلغت 17 باملئة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ توقع محللون انخفاض أرباح 
شركة اإللكترونيات الكورية 

الجنوبية العمالقة سامسونغ 
خالل الربع الثالث من العام 

الحالي عن تقديرات األسواق 
بسبب تباطؤ تعافي قطاع إنتاج 

أجهزة الهاتف المحمول.

◄ قررت الحكومة الماليزية ضخ 
نحو 66 مليار دوالر في البورصة 

المتعثرة، وذلك ضمن إجراءات 
جديدة لتعزيز االقتصاد. وسيتم 

توجيه األموال لالستثمار في 
أسهم الشركات المنخفضة 

القيمة.

◄ أعطى عمدة لندن بوريس 
جونسون الضوء األخضر لبناء 
ميناء جديد في منطقة غرينتش 

شرق العاصمة البريطانية، التي 
ستتمكن بفضله من استقبال سفن 
سياحية كبيرة خالل نحو عامين.

◄ استردت السلطات الصينية 
ما يصل إلى 157 مليار دوالر من 

موازنات الحكومات المحلية، التي 
لم يتم صرفها، في وقت تحاول 

فيه تحفيز النمو االقتصادي الذي 
سجل أبطأ وتيرة في 25 عاما.

◄ أعلن اتحاد شركات صناعة 
السيارات في ألمانيا أمس أنه 
لم يعد من المستبعد في العام 

الحالي، أن تتجه إلى الركود 
مبيعات سيارات الركاب في 
الصين، أكبر سوق لسيارات 

الركاب في العالم.

◄ منيت شركة توشيبا بخسائر 
في الربع الثاني من العام نتيجة 
ضعف مبيعات أجهزة التلفزيون 

والكمبيوتر، لتتزايد الضغوط 
على إدارتها إلجراء إصالحات 
بعد فضيحة محاسبية بمبلغ 3 

مليار دوالر.

باختصار

70
دوالرا للبرميل، هو الســـعر العادل لبرميل النفط من قبل كبار 

منتجي النفط، بحســـب دراسة لشركة نفط الهالل اإلماراتية، 

التي أقرت بصعوبة تحقيقه في الوقت الحالي.

} بغداد - يسعى العراق إلى تصدير كميات 
غير مســـبوقة مـــن خام البصرة مـــن مرافئه 
الجنوبيـــة فـــي أكتوبر ليضيـــف المزيد من 
اإلمدادات إلى األســـواق النفطيـــة المتخمة 

أصال بالمعروض.
ويشير برنامج تحميل مبدئي أن العراق 
يخطط لتصدير 3.68 مليون برميل يوميا من 
خام البصـــرة، مما يعني قفـــزة هائلة بأكثر 
من 600 ألف برميل يوميا عن الرقم القياسي 
الســـابق الذي بلغ 3.064 مليون برميل يوميا 

في يوليو الماضي.
وقال مصدر من القطـــاع إن قرار العراق 
تقســـيم إنتاجـــه إلـــى نوعيـــن وهمـــا خام 
البصرة الثقيل وخـــام البصرة الخفيف حل 
األمور المتعلقة بالجودة مما سمح له بزيادة 

إنتاجه.

وأكـــد أن العراق يميـــل إلى تخصيص 
كميـــات أكبر ممـــا يمكنه ضخه كل شـــهر 
لتجنب تعطل اإلنتـــاج حيث أن لديه طاقة 

تخزين محدودة ال تتيح له االحتفاظ 
بالنفط الفائض.

النفـــط  فائـــض  وأدى 
باإلضافـــة لضعف الطلب إلى 
العالمية  الخام  أسعار  هبوط 
ودخـــول أعضاء منظمة أوبك 
فـــي معركـــة مـــع بعضهم من 

أجـــل انتزاع حصص ســـوقية 
في آسيا.

يصـــدر  أن  المصـــدر  واســـتبعد 
العراق أكثر مـــن 2.35 مليون برميل يوميا 
من خام البصرة الخفيف في أكتوبر ونحو 
850 ألـــف برميـــل يوميا من خـــام البصرة 

الثقيل، وأن يتم تصدير بعض الشـــحنات 
في نوفمبر بدال من أكتوبر.

وقال التجار إن العراق خفض األسعار 
البصـــرة  خـــام  لبيـــع  الرســـمية 
وخـــام  ســـنتا   50 الخفيـــف 
دوالر   1.1 الثقيـــل  البصـــرة 
للبرميل فـــي أكتوبر مقارنة 
بسعر الشـــهر السابق، لكن 
غير  من  التخفيضـــات  هذه 
فـــروق  تزيـــل  أن  المرجـــح 
األســـعار في العقود الفورية 

في ظل تخمة المعروض.
صادرات  ترتفـــع  أن  وتوقعـــوا 
خـــام البصرة الخفيـــف بمقـــدار 800 ألف 
برميـــل يوميـــا فـــي أكتوبر إلـــى نحو 2.8 

مليون برميل يوميا.

لكنهم رجحوا أن تنخفض صادرات خام 
البصـــرة الثقيل إلى 900 ألـــف برميل يوميا 
فـــي أكتوبر إلى أكثر من مليون برميل يوميا 
في ســـبتمبر، لكن ذلك الحجم يبقى أعلى من 
مستويات يوليو وأغسطس التي بلغت نحو 

650 ألف برميل يوميا.
ويكافـــح بائعـــو خـــام البصـــرة الثقيل 
إليجاد مشـــترين لكمية الصادرات المرتفعة 
حيث تريد شـــركات التكرير في آســـيا شراء 
ومعالجـــة الخام في الوقت الـــذي يمكن فيه 
شـــراء خام مـــن أميـــركا الالتينيـــة بجودة 

مشابهة وبأسعار أقل.
ونزل الخصم السعري على خام البصرة 
الثقيل إلى ما يصل إلى دوالرين في سبتمبر 
ومـــن المتوقع أن ينخفـــض دوالرا آخر لكي 

ينافس خام أميركا الالتينية.

العراق يستهدف قفزة هائلة في صادرات خام البصرة في أكتوبر

} الربــاط - أعلـــن املغرب عـــن مناقصة دولية 
الختيـــار مستشـــارين لتقدمي النصح بشـــأن 
خطته لزيادة واردات الغاز الطبيعي املســـال، 
تصـــل قيمتها إلى 4.6 مليار دوالر. وســـيكون 

آخر موعد لتقدمي العروض 21 أكتوبر.
وتشـــمل اخلطـــة زيـــادة الـــواردات إلى 7 
مليـــارات متر مكعب من الغاز ســـنويا بحلول 
عـــام 2025، إضافـــة إلـــى بنـــاء محطة ســـفن 
ورصيـــف وخطوط أنابيب ومحطـــات كهرباء 

تعمل بالغاز.
واملغرب مســـتورد صـــاف للطاقة ويهدف 
لتنويـــع إمداداتـــه للحـــد مـــن االعتمـــاد على 
واردات النفـــط والفحم فضـــال عن وضع خطة 

لتوليد 4 غيغاواط من الطاقة املتجددة.
وســـيتم إنشـــاء احملطة في ميناء اجلرف 
األصفر على ســـاحل احمليط األطلسي بالقرب 
من منشآت شـــركة املجمع الشريف للفوسفات 

وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة.
ويخطط املكتب الوطني للكهرباء واملاء في 
بناء أربـــع محطات كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 
600 ميغـــاواط فـــي نفس املنطقـــة وكذلك قرب 

مدينة طنجة في الشمال.
وبدأ املغرب التفاوض لشراء الغاز من دول 
مثل قطر وروســـيا وشـــركات خاصة بحســـب 
تصريحـــات أدلى بهـــا وزير الطاقـــة في وقت 

سابق من العام.

خطط مغربية لزيادة

واردات الغاز الطبيعي

 مدير التسويق في شركة ماهيندرا أند ماهيندرا الهندية للسيارات يقدم أمس السيارة الجديدة أس.يو.في ٣٠٠ في مدينة أحمد أباد الهندية

} بغــداد - يبـــدو الطريق ممهدا أمام عودة 
العـــراق إلى ســـوق الســـندات الدولية بعد 
غيـــاب اســـتمر 9 ســـنوات، لكنها ســـتكون 
بأسعار فائدة مرتفعة وقد تؤدي إلى تدهور 

مشاكله المالية في المدى الطويل.
ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين 
األســـبوع الماضي لسلســـلة من إصدارات 
الســـندات السيادية الدوالرية التي تأمل من 
خاللهـــا أن تتمكن من جمـــع ما يصل إلى 6 

مليارات دوالر.
ماليـــة  لضغـــوط  العـــراق  ويتعـــرض 
بســـبب الحرب على متشددي تنظيم داعش 
والتوترات بين الحكومـــة المركزية وإقليم 
كردســـتان باإلضافة إلى انخفاض أســـعار 

النفط.
ومنحت مؤسســـة ســـتاندرد أنـــد بورز 
العـــراق في الشـــهر الحالـــي تصنيف (بي 
ســـالب) أي ما يقـــل 6 درجات عن التصنيف 
االســـتثماري. وقالت إن المخاطر المتعلقة 
باألمـــن والمؤسســـات في العـــراق من بين 
األعلى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة 
تصنيفهـــا، لكـــن التصنيـــف جاء مســـاويا 
لمصر ويتقدم على اليونان بسبب ضمانات 

االحتياطات النفطية الكبيرة.
وممـــا يعظـــم المخاطر الداخليـــة، عدم 
اســـتقرار بيئة الســـوق العالمية واالتجاه 
المتوقـــع للبـــدء في رفـــع أســـعار الفائدة 
األميركية، ربما اعتبارا من األسبوع الحالي.
االلتـــزام  مبـــادالت  عائـــد  واقتـــرب 
الديـــن  علـــى  التأميـــن  فـــي  المســـتخدمة 
السيادي من مخاطر العجز عن السداد، من 
أعلى مســـتوى لها في 6 سنوات تقريبا، إذا 
ارتفعت من 576 نقطة أســـاس إلى 77 نقطة 

أساس.
غير أنـــه مما يخفف من حـــدة المخاطر 
إمكانيـــات صناعة النفط فـــي العراق ثاني 

أكبـــر دولة منتجة للنفط فـــي منظمة أوبك، 
بعد أن وصل إنتاجه إلى 3.80 مليون برميل 
يوميـــا خالل يونيو مـــن 3.05 مليون برميل 

يوميا قبل ذلك بعام.
وقالت بغداد إنها تستهدف رفع طاقتها 
اإلنتاجية اإلجماليـــة إلى ما بين 8.5 مليون 

و9 ماليين برميل يوميا بحلول عام 2020.
ومـــن العوامـــل التي تعمل علـــى إبطاء 
عقبـــات  النفطـــي  اإلنتـــاج  فـــي  الزيـــادة 
بيروقراطيـــة ومخاوف أمنية وعـــدم كفاية 

خطوط األنابيب والقدرات التخزينية.
لكـــن الحقـــول الجنوبيـــة حيـــث أغلب 
اإلنتاج نجا من أعمال العنف ومن المنتظر 
أن يتمكن العراق من ســـداد ديونه بارتياح 
إذا حقـــق جانبـــا علـــى األقـــل مـــن خططه 

النفطية.
وقال رام موهان المدير بشركة أبوظبي 
لالستثمار التي تتولى مراجعة نشرة إصدار 
الســـندات قبل البت في قرار االستثمار في 
هذا اإلصدار ”العراق لديه اآلن احتياطيات 
من النقد األجنبي تقترب من 65 مليار دوالر 
كما أن من المؤكد أن يســـهم ارتفاع اإلنتاج 

في زيادتها بدرجة أكبر“.
ولذا يقول مديـــرو الصناديق إن العراق 
لن يجد مشـــترين لسنداته إال إذا دفع عوائد 

شديدة االرتفاع.
ولـــم تعلن بغداد حجـــم إصدارها األول 
أو أجل استحقاقه لكن مصرفيين يتوقعون 
أن يكـــون في حدود ملياري دوالر وأن يكون 

أجله من خمس إلى سبع سنوات.
وقفـــز العائـــد على الســـندات الدوالرية 
العراقية التي تســـتحق فـــي 2028 إلى أعلى 
مســـتوياته على اإلطالق ليصـــل إلى 10.80 
بالمئة األســـبوع الماضي من 8.3 بالمئة في 
نهاية 2014 ألســـباب منهـــا توقعات بزيادة 

المعروض في األسواق.
وقال رازا أغا محلل الســـندات السيادية 
في.تـــي. شـــركة  فـــي  الناشـــئة  لألســـواق 
بـــي كابيتـــال إن تســـعير اإلصـــدار في تلك 
الحـــدود يعني أن العراق ســـيصبح صاحب 
أعلى إصدارات الســـندات عائـــدا بين الدول 
المصدرة للنفط في الشرق األوسط وأفريقيا.

ونظم العراق لقاءات ترويج للمستثمرين 
في لندن يومي الخميس والجمعة الماضيين 
ومـــن المقـــرر أن ينتقـــل هـــذا النشـــاط إلى 
نيويـــورك وبوســـطن ولـــوس أنجليـــس هذا 

األسبوع.
ويشـــير التركيـــز علـــى المراكـــز المالية 
الغربية إلـــى أن العراق ربما يســـتهدف بيع 
جانب كبير من الســـندات لصناديق التحوط 
ومســـتثمرين محترفيـــن مســـتعدين لقبـــول 
مســـتوى مخاطـــرة مرتفـــع ال إلـــى البنـــوك 
الخليجية التي تميل لشراء السندات مرتفعة 

العائد الصادرة من المنطقة.
وقال شـــوان إبراهيم طه مؤســـس شركة 
الربيـــع لألوراق المالية فـــي بغداد إن إصدار 
الســـندات جـــاء فـــي توقيـــت خاطـــئ نظرا 
النخفاض أســـعار النفط وزيادة إنفاق بغداد 

على المعارك في حربها على تنظيم داعش.
وأضـــاف ”األمـــر األول أنـــك تتحـــول من 
فائض ضخـــم إلى عجز ضخم. لكـــن أثر ذلك 
على الفـــور هو االتجـــاه إلى سياســـة مالية 

شديدة التحفظ ال إلى اقتراض المال“.
لكـــن إذا كان اإلصـــدار يشـــكل جـــزءا من 
برنامج منســـق لتعزيز الوضع المالي لبغداد 
فربما يكـــون رد فعل المســـتثمرين إيجابيا. 
وتشير نشـــرة اإلصدار إلى أن األمر قد يكون 
كذلـــك إذ جـــاء فيهـــا أن العراق سيســـتخدم 
مجموعة من الخيارات مثل السندات المحلية 
والقـــروض باإلضافـــة إلـــى حقوق الســـحب 

الخاصة في صندوق النقد الدولي.
وفي أوائـــل يونيو وافق صنـــدوق النقد 
الدولـــي على إقراض العراق 833 مليون دوالر 
ومن المتوقع أن يقدم البنك الدولي 1.7 مليار 

دوالر لبغداد.
وقال طه إن األمـــر اإليجابي للمرة األولى 
أن الناس يفكرون فـــي كل ذلك ويفكرون فيما 
حدث وفي كيفية تصحيح المسار االقتصادي.
ويعتقـــد بعـــض مديـــري الصناديـــق أن 
الســـندات الصادرة عن العراق مســـعرة على 
نحو مغر مقارنة بتســـعير سندات مصر التي 
تستحق في عام 2020 والمصنفة أعلى بدرجة 

واحدة من العراق كما أن مصر تواجه مشاكل 
سياسية وأمنية كبيرة، لكن سنداتها مسعرة 

بنحو 4.68 بالمئة.
ويعانـــي العـــراق مـــن ارتباك عمـــل جميع 
المؤسســـات الحكوميـــة واستشـــراء الفســـاد 

المالـــي واإلداري، في وقت يحـــاول فيه رئيس 
الوزراء إجراء بعـــض االصالحات تحت ضغط 
االحتجاجات الشـــعبية المتصاعدة، لكنه يجد 
معارضة شديدة من القوى السياسية المقسمة 

طائفيا.

يســــــتعد العراق للعودة إلى أسواق الســــــندات الدولية، بعد أن حصل على أول تصنيفني 
ائتمانيني من الوكاالت الدولية، لكن محللني يقولون إنه سيدفع فوائد باهظة، بسبب حالة 

االرتباك وعدم االستقرار التي تسود البالد.

بغداد تدفع ثمنا باهظا لالقتراض من أسواق السندات الدولية
[ شركة أبوظبي لالستثمار تتولى مراجعة نشرة إصدار السندات  [ 10.8 بالمئة العائد المتوقع والباهظ إلصدار السندات العراقية

صادرات النفط هي الضمان الوحيد لالقتصاد العراقي

رازا أغا:

العراق سيصبح صاحب 

السندات األعلى عائدا بين 

الدول المصدرة للنفط

رام موهان:

العراق لديه نحو 65 مليار 

دوالر وهي مرشحة لالرتفاع 

بدرجة كبيرة

 600
ألف برميل يوميا حجم 

قفزة الصادرات في أكتوبر 

عن الرقم القياسي 

السابق  



} زوريــخ (سويســرا) - قالت مصـــادر مطلعة 
على عمل الســـلطات القضائية في سويسرا، إن 
مكتـــب المدعي العام في سويســـرا يتعاون مع 
الســـلطات العمانية في التحقيـــق في اتهامات 
فساد تتعلق بشركة النفط الوطنية في السلطنة 

ووزارة النفط والغاز.
وأكدت المصادر أن الســـلطات السويسرية 
تشـــارك في التحقيقـــات ألن مؤسســـات مالية 
سويســـرية طـــرف في صفقـــات تـــدور حولها 
التحقيقات، لكن المصادر لم تذكر أسماء أي من 

هذه المؤسسات.
وفـــي العام الماضي قضـــت محكمة عمانية 
بسجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية 
التابعة للدولة 23 عاما لقبوله رشـــاوى وإساءة 

استغالل منصبه وغسل أموال.
وقال مايكل لوبر المدعي العام السويسري 
في مؤتمر دولي للنيابة العامة أمس في زوريخ، 
إن مكتبـــه يتعاون في قضايا كبيرة مع ”زمالء“ 
فـــي البرازيل وســـلطنة عمان لكنـــه لم يذكر أي 

تفاصيل.
وتتعاون السلطات السويسرية مع البرازيل 
في تحقيق يشمل شـــركة بتروبراس البرازيلية 
وشـــركة أودبريشـــت أكبر شـــركات الهندســـة 
والبناء في أميركا الالتينية وشركات تابعة لها.
ويقـــود الســـلطان قابوس حملـــة لمكافحة 
الفساد، الذي كان أحد أسباب االحتجاجات في 
عدة مدن في البالد عام 2011، كما كان واحدا من 
أســـباب اندالع االنتفاضات في عدة دول عربية 

في ذلك العام.
وفـــي مايو من العام الماضي قضت محكمة 
في ســـلطنة عمان بسجن وزير التجارة السابق 
محمد بن ناصـــر الخصيبي ثالثة أعوام بتهمة 
الفســـاد ليكون أرفع مســـؤول حكومي يدان في 

حملة تشنها البالد ضد الفساد.

وأدانت محكمة مسقط االبتدائية الخصيبي 
بتهمة دفع رشاوى قيمتها مليون دوالر للوكيل 
الســـابق لـــوزارة النقـــل واالتصاالت لشـــؤون 
الطيران المدني للفـــوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة 

األولى من مطار مسقط الدولي.
وكان مديـــرون عموميـــون لبعض الوزارات 
ومديرون تنفيذيون لشـــركات من بين عشـــرات 
العمانيين والوافدين الذين أدينوا وسجنوا في 
سلســـلة قضايا تتعلق بدفع رشاوى للحصول 
على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة 

منذ أواخر عام 2013.
وقـــررت المحكمة أيضا تغريـــم الخصيبي 

أكثر من مليوني دوالر.
كما أصـــدرت حكما بســـجن محمد العمري 
وكيـــل وزارة النقل واالتصاالت الســـابق لمدة 
ثالثة أعوام وتغريمه 3.13 مليون دوالر وحرمانه 

من تولي أي مناصب عامة لمدة 30 عاما.
وأصبح الخصيبي وزيـــرا للتجارة بعد أن 
دفعت احتجاجات 2011 إلى إجراء تغيير وزاري 
لكن تمـــت إقالته بعد ثالثة أيـــام فقط. وكان قد 
شـــغل منصب السكرتير العام لوزارة االقتصاد 

الوطني.
وقال أحمد المخيني األمين العام المساعد 
السابق بمجلس الشـــورى العماني حينها، إن 
حملـــة الحكومـــة تلبي في جزء منهـــا المطالب 
الشـــعبية وتهدف لتخليص الهيـــكل الحكومي 
مـــن آفة الفســـاد وزيـــادة قـــدرة االقتصاد على 

المنافسة بنزاهة وشفافية وحرية.
ويقـــول محللون إن تلـــك الخطوات من بين 
العديد من المؤشرات على أن الحكومة العمانية 
تصغي لمواطنيها في أعقاب االحتجاجات على 

عكس الوضع في دول خليجية مجاورة.
وفـــي وقت الحق مـــن مايـــو 2014، اعتقلت 
الســـلطات العمانية الرئيس التنفيذي لشـــركة 
الغـــاز الوطنيـــة العمانيـــة جوتـــام ســـن فيما 
يتصـــل باتهامـــات بتلقي رشـــاوى وتحقيقات 
أوسع تشـــمل صناعة النفط في ســـلطنة عمان 

والقطاعات ذات الصلة.
كما قضـــت محكمة عمانية بالســـجن ثالث 
ســـنوات الثنين من المســـؤولين السابقين في 

الحكومة إلســـاءة استخدام ســـلطاتهما ضمن 
سلسلة من المحاكمات بدأت في عام 2013 للحد 

من الفساد في السلطنة.
وكان أحـــد المســـؤولين المدانيـــن وكيـــال 
لوزارة اإلسكان واآلخر أمين عام اللجنة العليا 
لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها 

هيئة جديدة.
واتهمهما االدعاء باستخدام وظيفتيهما في 
التصرف في قطع أراض ضمن حدود مشـــروع 
في واليـــة الدقم تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة 
عام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة 

مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبالد.
وصـــدرت أحـــكام أخـــرى بالســـجن لمـــدة 
عـــام واحد على 21 متهما آخريـــن في القضية، 
وإلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق 
األراضي المقامـــة عليها الدعـــوى مع ضرورة 

اإلخالء الفوري لتلك األراضي.
كما حوكم أكثر من 20 مسؤوال من القطاعين 
الحكومي والخاص باتهامات تتصل بعرض أو 
قبول رشاوى مقابل عقود في مشاريع معظمها 

مشاريع للبنية التحتية.
ومنذ ذلك الحين انصب اهتمام الســـلطات 
على مكافحة الفســـاد وتعزيز القوانين المحلية 
عن طريق تدعيم سلطات هيئة الرقابة للتحقيق 
في الحاالت المثيرة للشبهات وتحويل عدد من 

المسؤولين للتحقيق.
وطلبـــت الحكومة من الموظفين العموميين 
االلتزام بشـــروط اإلفصاح المالي ووقعت على 
اتفاقية األمـــم المتحدة لمكافحة الفســـاد التي 
تضـــع إطـــار عمـــل للمؤسســـات المحلية على 

صعيد صياغة القواعد واللوائح التنفيذية.
التواصـــل  مديـــرة  حســـن  أروى  وقالـــت 

والعالقات الخارجية للشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيـــا بمنظمة الشـــفافية الدوليـــة، إن ”هذه 
الخطوات التـــي اتخذتها ســـلطنة عمان جيدة 

لكن الطريق مازال طويال“.
وتأمـــل الحكومة العمانية أال تقتصر نتائج 
محاربـــة الفســـاد علـــى اإلشـــادة فـــي الداخل 
والخـــارج بـــل طمأنـــة المســـتثمرين األجانب 
بخصوص ســـيادة القانون في البلد الذي يبلغ 

عدد سكانه نحو 4 ماليين نسمة.
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◄ أبلغت السعودية منظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك) بأنها أنتجت في 
شهر أغسطس الماضي نحو 265 مليون 

برميل شهريا، مقارنة بنحو 10.361 
مليون برميل في شهر يوليو الماضي.

◄ انطلقت في القاهرة أعمال 
مجلس محافظي المصارف المركزية 

ومؤسسات النقد العربية لبحث 
التطورات االقتصادية والمالية ودراسة 
إنشاء نظام إقليمي للمقاصة، وتسوية 

المدفوعات العربية البينية. 

◄ هبطت أسعار النفط أمس، لينخفض 
خام برنت تحت 48 دوالرا للبرميل، 

بفعل ضغوط بيانات صينية ضعيفة 
زادت مخاوف األسواق من أن تراجع 

الطلب العالمي سيؤدي إلى زيادة 
فائض المعروض.

◄ تراجع الذهب أمس، لكنه ظل أعلى 
قليال من أدنى مستوياته في شهر 
مع صعود األسهم األوروبية قبيل 

اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس 
االحتياطي االتحادي التخاذ قرار بشأن 

أسعار الفائدة.

◄ رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو 
الطلب على نفطها الخام العام المقبل 

بنحو 190 ألف برميل يوميا عن 
التوقعات السابقة، لتبلغ 31 مليونا، بعد 
أن تؤدي األسعار المنخفضة إلى تراجع 

إنتاج منافسيها.

◄ استقر الدوالر قرب أدنى مستوياته 
في 3 أسابيع مقابل سلة من العمالت 
الرئيسية، بعد تزايد رهان األسواق 

على أن مجلس االحتياطي سيقرر 
هذا األسبوع عدم رفع أسعار الفائدة 

األميركية.

باختصار

تلقت جهود ســــــلطنة عمان في مكافحة الفســــــاد ومطاردة األطراف املتورطة دعما كبيرا، 
من إعالن الســــــلطات السويســــــرية أنها تتعاون مع مســــــقط في التحقيقات، بسبب عالقة 
مؤسســــــات مالية سويســــــرية بصفقات يحوم حولها الفســــــاد، والتي بدأت الكشف عن 

خيوطها منذ 3 أعوام.

سويسرا تساعد سلطنة عمان في تحقيق عن فساد بقطاع النفط
[ مسقط تكثف جهودها الستئصال الفساد وطمأنة المستثمرين [ سويسرا تؤكد عالقة عدد من مؤسساتها المالية بالصفقات

مسقط ترفع سقف الشفافية وتشن حملة واسعة الستئصال الفساد

أروى حسن: 

الخطوات التي اتخذتها 

سلطنة عمان جيدة لكن 

الطريق مازال طويال

األبعاد الخطيرة ألزمة الدوالر في مصر

} توجهت مؤخرا إلى شركة صرافة في قلب 
القاهرة تعمل بشكل قانوني مثل الكثير من 

شركات الصرافة في السوق المصري، لتغيير 
مبلغ بسيط من الدوالرات، بناء على نصيحة 
صديق بأن سعر الصرف لديها أفضل بفارق 

واضح من سعر صرف الدوالر في البنوك.
فوجئت بأن سعر الدوالر قفز لمستويات 

لم أكن أتوقعها وتخطى حاجز 8 جنيهات 
للدوالر. فوجئت أيضا برفض موظف الشركة 

تقديم إيصال بقيمة المعاملة، ووجدت أن 
المعامالت تتم دون تسجيل رسمي.

وكان السبب هو أن البنك المركزي يضع 
حدا أقصى على الودائع بالدوالر، ومن ضمنها 

ودائع شركات الصرافة، في إطار جهوده 
للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري.

لكن من الواضح أن اإلجراءات لم تنجح في 
كبح االرتفاع المستمر في سعر الدوالر، حتى 

أنه بلغ في األيام الماضية في السوق الموازية 
نحو 8.12 جنيها للدوالر، في حين ظل سعره 
في البنوك عند 7.73 جنيها، بعد أن قام البنك 

المركزي بخفض قيمة الجنيه في البنوك 
الرسمية عدة مرات منذ بداية العام.

سبب صعود الدوالر يكمن ببساطة في أن 

الطلب على الدوالر يفوق المعروض. هناك 
طلب كبير من جانب رجال األعمال لتمويل 
الواردات ومستلزمات اإلنتاج المحلي، ألن 

الكثير من السلع المنتجة في مصر مثل 
المالبس والمنسوجات، تتطلب استيراد 
معدات وقطع غيار مواد أولية وصناعية.

في المقابل فإن صادرات السلع محدودة، 
وبالتالي ما توفره من دوالرات للسوق المحلي 

محدود أيضا. وهذا واضح في العجز الكبير 
في الميزان التجاري، الذي بلغ في السنة 
المالية المنتهية في يونيو نحو 39 مليار 

دوالر، حسب بيانات البنك المركزي، أي أن ما 
تستورده مصر يفوق ما تصدره بهذه القيمة.
ويلتهم ذلك العجز الكبير، الفائض الذي 
يحققه ميزان الخدمات مثل السياحة وقناة 
السويس وتحويالت العاملين في الخارج. 

والنتيجة أن ميزان المعامالت الجارية، الذي 
يشملها جميعا، سجل عجزا بقيمة 12 مليار 

دوالر.
بعبارة أخرى فإن المعروض من الدوالر، 

نتيجة الصادرات من السلع والخدمات 
وتحويالت المصريين بالخارج، أقل من 

المطلوب منه لتمويل الفاتورة الهائلة 
للواردات، ولهذا يتواصل صعود الدوالر. 
ولوال المساعدات الخليجية السخية في 

الفترة األخيرة، الرتفع سعر الدوالر أكثر مما 
هو عليه اآلن.

ومع االنخفاض المستمر لقيمة الجنيه 
أمام الدوالر والعمالت األجنبية، ترتفع أسعار 
السلع المستوردة، وكذلك السلع المحلية التي 

تدخل فيها مكونات مستوردة، وينتهي األمر 
بموجة تضخم تعاني منها األغلبية الساحقة 

من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويعني ارتفاع األسعار انخفاض دخولهم 

الحقيقية، في وقت ال ترتفع فيه الرواتب 
إال بشكل محدود، ال يتناسب مع الزيادات 

المستمرة في األسعار، في ظل غياب الرقابة 
الكافية على األسعار، وعدم وجود جمعيات 

قوية لحماية المستهلكين، مما يعني أن 
المواطن ال حول له وال قوة أمام موجات 

التضخم التي تهاجمه باستمرار، وال 
يستطيع لها دفعا.

وال تقتصر المعاناة على المستهلكين، 
بل تمتد إلى المستوردين، حيث يشكو رجال 

أعمال من صعوبة الحصول على الدوالر 
بسبب القيود على الودائع الدوالرية، األمر 

الذي يضطرهم إلى اللجوء إلى السوق 
الموازية بهدف تمويل وارداتهم.

كما يخشى رجال األعمال من التوسع في 
االستثمار خشية استمرار صعود الدوالر، 

وبالتالي ارتفاع تكلفة اإلنتاج وفي ظل نمو 
اقتصادي ضعيف.

وقد ال يستفيد من ارتفاع الدوالر سوى 
المضاربين الذين أشاعوا مؤخرا أن هناك 

اتجاها لخفض قيمة الجنيه، مما ساهم في 
تعميق األزمة.

أحيانا يحقق انخفاض قيمة العملة 
مكاسب اقتصادية، من خالل خفض تكلفة 

الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في 
الخارج. لكن هذا غير متوافر في مصر، لعدم 
وجود قدرات إنتاجية كافية لزيادة التصدير 

إذا زاد الطلب الخارجي، وبالتالي فإن 
المكسب المحتمل من انخفاض قيمة العملة 

ال يتحقق بالنسبة لالقتصاد المصري.
ويكمن الحل في هذه األزمة في زيادة 

اإلنتاج والتصدير من السلع الزراعية 
والصناعية وتنشيط السياحة وجذب 

مزيد من االستثمارات الخارجية وتشجيع 
المصريين بالخارج على تحويل المزيد من 

أموالهم.
باختصار تحويل مصر إلى مركز 

للسياحة واالستثمار والتصدير. لكن هذه 
الحلول المنطقية والبسيطة تتطلب بيئة 

استثمار جذابة للمستثمرين وتسهيل 
اإلجراءات أمام المنتجين والمصدرين. 

وتتطلب إبداعا في جذب أموال المصريين 
بالخارج، وأفكارا غير تقليدية في جذب 

المستثمر األجنبي، كما تفعل دول أخرى. 
وإلى أن يتحقق ذلك ستظل الفجوة بين 

صادرات مصر ووارداتها قائمة، وسيظل 
الدوالر يصعد، ويلهث الناس للحاق به.

محممحمود القصاص

كشـــفت مصـــادر أن الســـعودية  } الريــاض – 
والكويـــت أيدتا إجـــراء تقليـــص تدريجي لرفع 
دعم أسعار المنتجات البترولية، في إطار خطط 
لتوحيد أسعارها في جميع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وذلك خـــالل اجتمـــاع وزراء النفط 
فـــي دول المجلـــس في الدوحة نهاية األســـبوع 

الماضي.
أشارت المصادر إلى أن الكويت تدرس أصال 
مقترحا برفع الدعم عن هذه المشتقات وإيصاله 

إلى مستحقيه من مواطنيها.
وبحـــث اجتمـــاع وزراء النفـــط مقترحـــات 
لتحريـــر أســـعار الوقود اســـتندت إلـــى تجربة 

اإلمارات الناجحة في تحرير األسعار منذ بداية 
الشهر الماضي، إضافة إلى التغيرات المناخية 

والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.
ونقلـــت الصحيفـــة االقتصادية الســـعودية 
أمس عن مصـــادر خليجية مطلعة قولها إن دوال 
خليجية بينها السعودية والكويت أيدت التدرج 
في رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط، وإعطاء 
كل دولة المجال التخاذ موعد مناسب لذلك وفق 

سياساتها.
وكانت دول الخليج متوجســـة من رفع الدعم 
عن أســـعار الوقود، بســـبب حساســـية القضية 
على الصعيد االجتماعي، لكن نجاح اإلمارات في 

تحرير أسعار وقود السيارات شجع تلك البلدان 
على دراســـة اتخاذ إجراءات مماثلة، والتي تعد 

ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد.
وحررت اإلمارات منذ بداية أغسطس أسعار 
الوقود وفق األسعار العالمية، لتصبح أول بلد 

في المنطقة يتخذ تلك الخطوة الحاسمة، التي 
أثنـــت عليهـــا المؤسســـات العالميـــة وخاصة 

صندوق النقد الدولي.
ويعد القرار أول إصالح كبير لنظام تسعير 
الوقود في بلـــد عربي خليجي غني بالنفط منذ 
عدة ســـنوات. وقد أثار تكهنات بأن تحذو دول 
أخـــرى حذو اإلمارات لتخفيـــف األعباء المالية 

للدعم.
وشـــجع نجاح الخطوة اإلماراتيـــة الكثير 
من دول المنطقة للبـــدء بمراجعة أنظمة الدعم 
الحكومـــي التـــي ترهـــق موازناتها وتســـبب 

اختالالت اقتصادية كبيرة.

السعودية والكويت تؤيدان رفعا تدريجيا لدعم أسعار الوقود

دول مجلس التعاون 

الخليجي تدرس توحيد 

أسعار المشتقات بعد نجاح 

تجربة اإلمارات

وزير التجارة السابق محمد 

بن ناصر الخصيبي أول وزير 

عماني يصدر بحقه حكم 

بالسجن

اقتصاد
سوق الكويت 

5.769.79

0.20%

4.485.99

1.45%

سوق مسقطسوق قطر

3.511.28

1.56%

5.794.69

0.02%

سوق السعودية

7.549.86

1.54%

سوق البحرين

1.292.29

0.14%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.534.32

1.05%



} واشــنطن - فشـــل األعضـــاء اجلمهوريون 
مبجلـــس  األميركـــي  للرئيـــس  املعارضـــون 
الشيوخ في محاولتهم تعطيل االتفاق النووي 
مـــع إيـــران، في تطـــور اعتبره بـــاراك أوباما 

”انتصارا للدبلوماسية األميركية“.
وقال الرئيس األميركي إن ”هذا التصويت 
يعد انتصـــارا للدبلوماســـية ولألمن القومي 
للواليـــات املتحدة وألمـــن العالـــم“. وأضاف 
”ســـنركز بعد اآلن على العمل األساســـي الذي 
يتمثـــل في تطبيـــق هذا القـــرار والتحقق من 
تنفيـــذه ملنع إيران من امتالك ســـالح نووي“. 
وفي تصويت إجرائي، أيد 58 سيناتورا ”قرار 
عدم املوافقة“ الذي اقترحه اجلمهوريون وكان 
سيمنع الرئيس األميركي من تعليق العقوبات 
املفروضـــة علـــى إيـــران، مقابـــل 42 عارضوا 

النص الذي يتطلب متريره 60 صوتا. وصوت 
جميع األعضاء الدميقراطيني باستثناء أربعة 
ملصلحة املبادرة الدبلوماسية للرئيس أوباما 
الذي أصبح بإمكانـــه تطبيق اجلانب املتعلق 
به مـــن االتفاق املبرم فـــي 14 يوليو في فيينا 
بـــني األعضاء اخلمســـة الدائمـــني في مجلس 
األمـــن (الواليات املتحدة وبريطانيا وروســـيا 
والصني وفرنسا) وأملانيا من جهة وإيران من 

جهة أخرى.
وكان أمـــام الكونغـــرس مهلـــة تنتهي في 
17 ســـبتمبر اجلاري ليبدي رأيـــه في االتفاق. 
لكـــن منـــذ بدايـــة ســـبتمبر بـــات معروفا أن 
اجلمهوريـــني لن يتمكنوا مـــن جذب عدد كاف 
مـــن الدميقراطيـــني لتحقيق أغلبيـــة الثلثني 
وشـــهد  رئاســـي.  فيتـــو  لتجـــاوز  املطلوبـــة 

الكونغرس مناقشـــات حـــادة لم ينجح خاللها 
الرئيس األميركي فـــي إقناع أي جمهوري في 
مجلس الشـــيوخ مببادرته الدبلوماسية. لكنه 
لن يضطـــر الســـتخدام الفيتـــو لتعطيل قرار 

املجلس بعد هذا التصويت.
وقد أثـــار جناح الدميقراطيـــني في مترير 
القانـــون ملرحلـــة التنفيـــذ حفيظـــة عـــدد من 
املســـؤولني األميركيـــني اجلمهوريـــني ومنهم 
وجـــوه ســـابقة فـــي اإلدارة األميركيـــة، حيث 
وصـــف نائب الرئيس األميركي الســـابق ديك 
تشـــيني وهو من صقور السياســـة اخلارجية 
األميركيـــة االتفاق حول برنامج إيران النووي 
الذي يســـتعد الكونغرس األميركي للتصويت 

عليه بأنه ”استسالم“ و“ضرب من اجلنون“.
وقال تشيني أمام مركز ”أميركان أنتربرايز 

أنستيتيوت“ لألبحاث في واشنطن إن االتفاق 
”سيســـاهم في تسليح ومتويل إيران من خالل 

منحها السبل حليازة ترسانة نووية“.
وأضـــاف تشـــيني نائب الرئيس الســـابق 
جورج دبليـــو بوش الذي كان أحد مهندســـي 
”ليس  االجتيـــاح األميركـــي للعراق فـــي 2003
اتفاق سالم وهو ليس كما يؤكد الرئيس أوباما 
البديل الوحيد للحرب، لكنه ضرب من اجلنون 
وهو استسالم“. وتابع االتفاق ”يعطي طهران 
الوســـائل لشـــن هجوم نووي علـــى األراضي 
األميركية ويهدد أمن احللفاء العرب في الشرق 
األوســـط وأمن أوروبا“. وأضاف ”هناك أيضا 
عواقب على أمن العالم مستقبال“. وأوضح أن 
”النازيني قاموا بقتل ستة ماليني يهودي خالل 
ســـبع ســـنوات أثناء احلرب العامليـــة الثانية 

إلـــى النتيجة  وســـتتوصل ’إيـــران النوويـــة‘ 
نفسها في يوم واحد فقط“. 

وتورد وسائل إعالم أميركية عديد التقارير 
عن رفض تام للجمهوريني لهذا االتفاق، األمر 
الذي ينبئ بتصدير هذا اخلالف إلى الشـــارع 
بعد أن خسر اجلمهوريون معركة الكونغرس.

تمرير االتفاق النووي اإليراني يثير حفيظة الجمهوريني

الثالثاء 2015/09/15 - السنة 38 العدد 1210039

أوباما تعرض النتقـــادات حادة 

بعـــد  الجمهوريـــني  قبـــل  مـــن 

تمكنه مـــن تمريـــر القانون في 

الكونغرس

◄

أضداد
«منتقـــدو االتفاق النووي مع إيـــران على خالف في الرأي مع نحو 90 

باملئـــة من العالم، إضافة إلى غالبية خبـــراء الطاقة النووية، لذلك 

فادعاءاتهم غير منطقية».
باراك أوباما
الرئيس األميركي

«االتفـــاق يزيل الخطر عـــن دول املنطقة، ولكن في الوقت نفســـه، 

فإنـــه ال يغير من طبيعة العالقة بني واشـــنطن وطهران املتناقضة 

في جل القضايا». 

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«اتفـــاق أوبامـــا هـــذا لن يغيـــر من تصرفـــات طهران ولـــن يوقف 

برنامجها النووي، ونحن نتســـاءل عن مســـتقبل املنطقة اآلن بعد 

أن أطلقت يد إيران في العبث النووي». 

ماركو روبيرو
نائب جمهوري في الكونغرس

قانون االتفاق النووي اإليراني يثير جدال بني الجمهوريني وزعماء أوروبا

”غالبية واسعة من الشعب األميركي تعارض  {
فـــي الواقع هذا االتفـــاق، الغالبية في مجلس 
النـــواب ومجلس الشـــيوخ صّوتـــت لصاحله 
وهـــذا أمـــر مرفوض، وسيشـــكل ســـابقة في 
تاريخ السياســـة اخلارجية للواليات 
املتحـــدة“. بهـــذا التصريـــح، بدأ 
الســـيناتور اجلمهوري األميركي 
وممثـــل واليـــة أركينســـاو توم 
كوتـــون ردوده حـــول تصويت 
مجلس الشيوخ األميركي على 
قانـــون يســـمح إلدارة أوباما 
االتفاق  تنفيـــذ  إلـــى  باملرور 
النـــووي اإليراني الذي متت 
املاضي،  يوليو  في  صياغته 
”اجلمهوريـــني  أن  مؤكـــدا 
يعارضـــون هـــذا القانـــون 
وال يقبلونـــه ألنـــه خطـــر 
شـــديد على األمن القومي 

األميركي“.
الكونغرس  وشهد 
مناقشـــات حـــادة لـــم 
الرئيس  خاللها  ينجح 
األميركي في إقناع أي 
مجلس  فـــي  جمهوري 
مببادرتـــه  الشـــيوخ 
وقـــال  الدبلوماســـية. 

توم كوتون في هذا السياق ”بالرغم من جتنب 
باراك أوباما اســـتخدام الفيتـــو لتعطيل قرار 
املجلس بعد هذا التصويت، فســـيذكر التاريخ 
أن 58 من 100 سناتور عارضوا أهم قرار حول 

السياسة اخلارجية في رئاسته“.

وأفـــاد كوتـــون قائال ”فـــي النهايـــة، هذا 
االتفـــاق الناقـــص وفاقد الشـــعبية مـــع نظام 
غير موثـــوق يدعم اإلرهاب، لـــن ينال موافقة 
الشعب األميركي وال مجلس الشيوخ“. وأشار 
كوتون إلى أن االتفاق ”ســـيمنح إيران القدرة 
على التخصيب في ما يعود القادة اإليرانيون 
للدعـــوة إلى حـــروب فـــي املنطقـــة ويرجون 

دمارنا“.
وفي إطـــار القوانني العامـــة املعمول بها 
فـــي الواليـــات املتحدة، فـــإن إقـــرار القانون 
الذي يجيـــز دخول اإلدارة األميركية في تنفيذ 
االتفاق النووي اإليراني ال يزال رهني إجراءات 
أخرى في مجل الشيوخ ومجلس النواب، وقال 

كوتون في هذا السياق ”يبدو أن اجلمهوريني 
لم يقولوا كلمتهم األخيرة بعد“.

معارضـــة  عـــن  متحدثـــا  كوتـــون  وأكـــد 
اجلمهوريـــني لالتفـــاق النـــووي ”لـــم نـــأت 
بجديـــد، فمنذ بدء املفاوضات قلنا في أكثر من 
أوباما  إن  مناســـبة، 
الطريق  فـــي  يســـير 
وأضـــاف،  اخلطـــأ“ 
”العديد مـــن زمالئي 
لهجـــة  يتجاهلـــون 
اإليرانيـــة،  الـــكالم 
تشكله  الذي  واخلطر 
إيران علـــى الواليات 
املتحـــدة وحلفائنا. هم أيضـــا متفائلون جدا 
مبيكانيكيـــات التطبيـــق واملراقبـــة فـــي هذا 
االتفاق. هم بكل بســـاطة ال يصغون للشـــعب 

األميركي الذي يعارض االتفاق“.
وصرح رئيـــس مجلس النواب اجلمهوري 
جون باينـــر بأن اخليـــارات القانونية ال تزال 
موجودة لـــدى اجلمهوريني مبـــا يترك مجاال 
للمنـــاورة السياســـية والوصـــول إلـــى هدف 
إيقـــاف إدارة أوبامـــا عن املرور إلـــى تنفيذه. 
وقـــال النائـــب اجلمهـــوري توم كوتـــون في 
هذا الســـياق ”سنســـتخدم جميع األدوات في 
تصرفنا لوقف وإبطـــاء ومنع هذا االتفاق من 
الدخول حّيـــز التنفيذ بالكامل“، دون أن يبدي 

مزيدا من التفاصيل، كما يتوقع إقرار إجراءات 
ملضاعفة املساعدات إلى إسرائيل.

وفـــي مجلس النـــواب أقـــر اجلمهوريون 
نصا يعلن أن أوباما خالف قواعد الكونغرس 
بامتناعه عن إطالع البرملانيني على بروتوكول 
التفتيش الـــذي خضع ملفاوضات ســـرية بني 
إيـــران والوكالة الدولية للطاقـــة الذرية، وهو 
املدخـــل الذي من خالله يســـعى اجلمهوريون 
إلـــى تعطيل االتفاق النـــووي. وقد أكد النائب 
تـــوم كوتون الـــذي ميثل موقف جـــل النواب 
اجلمهوريني أن رفـــع العقوبات املقبل مخالف 
للقانـــون، كمـــا حـــذر املصارف مـــن تعريض 
إن  نفسها للمالحقة ”بعد رحيل باراك أوباما“ 

رفعت جتميد األموال اإليرانية.
وأكد النائب كوتون أن الغرب ”لم يحســـن 
التفـــاوض مع إيـــران باملـــرة، ألن القوى التي 
جلســـت مع إيران على طاولة واحـــدة لم تقم 
ســـوى بتســـويات ســـطحية دون الولوج إلى 
لب القضية وهـــي القدرات األولية إليران على 
املستوى النووي“، مضيفا أن ”االتفاق يسمح 
إليران باحلفاظ على بنى حتتية نووية واسعة 
مما يضعها على الطريق نحو قنبلة في حني ال 
تقوم بأي شـــيء لوقف الدعم اإلقليمي العنيف 
لإلرهاب، وفي الواقع هذا االتفاق يسمح بذلك 
ألنهم ســـيحصلون على عشـــرات املاليني من 

الدوالرات حسب هذا االتفاق“.

} دافــــع رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي ديفيد 
كاميــــرون عن االتفاق النــــووي اإليراني الذي 
مت التوصــــل إليــــه فــــي يوليــــو املاضــــي بني 
القوى العاملية وإيران مع احتدام املناقشــــات 
فــــي الكونغــــرس األميركي بســــبب املعارضة 
الشرســــة لالتفاق بني األعضاء اجلمهوريني، 
ورغــــم ذلك فقــــد انتهى التصويــــت لصالح 
مترير القانون. وقــــال كاميرون في تصريح 
له بعيد انتهاء التصويت ”اآلن سوف نبدأ 
مرحلــــة جديدة في عالقاتنا مع إيران. لقد 
توصلنا إلى اتفاق معقول وعلينا البدء 

بالتنفيذ“.
ومبوجـــب اتفاق 14 يوليو ســـيتم 
رفع العقوبات على إيران مقابل أن حتّد 
طهران ملدة عشـــر ســـنوات على األقل 
من أنشـــطة برنامجها النـــووي الذي 
تخشـــى القوى الغربية وحلفاؤها أن 
يكون ستارا تســـعى إيران من ورائه 
أســـلحة  إنتـــاج  إلـــى 
أن  حـــني  فـــي  نوويـــة 

طهران تنفي ذلك.
رئيــــس  ودافــــع 
البريطانــــي  الــــوزراء 
كاميــــرون  ديفيــــد 
الفرنســــي  والرئيــــس 
هولونــــد  فرانســــوا 
األملانية  واملستشــــارة 

أنغيــــال ميــــركل بقوة عــــن االتفاق فــــي مقال 
نشرته صحيفة ”الواشنطن بوست“. 

وقال ديفيد كاميرون ”لقد صوت الكونغرس 
هذا األســـبوع على ما إذا كان ســـيؤيد االتفاق 
وقد أيـــده فعال“. وأضاف ”هـــذه حلظة مهمة، 
إنها فرصة مهمة في وقت يســـود فيه غموض 
متزايد على مســـتوى العالـــم إلظهار ما ميكن 

للدبلوماسية أن تفعله“.
وقـــال كاميـــرون إن القـــوى الغربيـــة قـــد 
أمضت مدة طويلة في النقاشـــات واملفاوضات 
واملســـاعي الدولية للوصول إلى اتفاق نووي 
مع إيـــران يلزمهـــا بطبيعة نشـــاط معينة من 
اجلانـــب النووي، األمـــر الذي يعـــده اجلميع 
”انتصارا“ للغة املنطق والدبلوماســـية وليس 

احلروب وااللتجاء إلى القوة. 
وأضـــاف قائـــال ”عامـــان مـــن املفاوضات 
الصعبة والتفصيلية أنتجـــت اتفاقا يغلق كل 
الســـبل احملتملة لصنع ســـالح نووي إيراني 
مقابـــل تخفيف تدريجـــي للعقوبـــات املتعلقة 

بالنشاط النووي“.
وقـــد انتقدت مجموعة مـــن الدول احمليطة 
بإيـــران هـــذا االتفـــاق نظـــرا خلطورتـــه على 
أمنهـــا القومي وذلك لعدم وجـــود آليات جدية 
ملراقبة النشاط النووي اإليراني واستباق منع 
حصولهـــا على القنبلـــة النوويـــة، األمر الذي 
دفـــع ديفيد كاميرون للتأكيـــد على أن ”االتفاق 
النووي مـــع اجلانب اإليرانـــي يتضمن آليات 

واضحة وعملية ملنعها من الوصول إلى القدرة 
النووية احلربية، وقـــد كانت هذه النقطة على 
رأس املباحثات بني القوى الغربية وإيران في 

كل لقاء تفاوضي“.

وقال رئيـــس الوزراء البريطاني في مؤمتر 
صحفـــي جمعـــه بقـــادة عـــدد آخر مـــن الدول 
األوروبيـــة منهـــم أنغيـــال ميركل املستشـــارة 
األملانية والرئيس الفرنســـي فرانسوا هولوند 
إن ”اخلطوة التي ســـيقدم عليهـــا الكونغرس 
األميركـــي في املصادقـــة على قانـــون االتفاق 
النـــووي اإليرانـــي هـــي خطوة مهمـــة جدا“، 
وأضاف ”نحن واثقون من أن االتفاق ســـيقدم 
األساس حلل الصراع بشأن البرنامج النووي 
اإليرانـــي بصفة دائمـــة“. وأضـــاف ”هذا هو 
الســـبب في أننا نريد التنفيـــذ الكامل لالتفاق 

مبجرد استكمال جميع اإلجراءات“.
وكان زعماء بريطانيا وفرنســـا وأملانيا قد 
أعربـــوا عن ثقتهـــم، في وقت ســـابق من يوم 
التصويـــت على القانون، فـــي االتفاق الذي مت 

التوصل إليه بني القوى العاملية وإيران بشأن 
برنامجهـــا النـــووي، معلنـــني عـــن دعمهم له. 
ويصر أوباما على أن االتفاق هو أفضل وسيلة 
ملنع إيران من احلصول على ســـالح نووي في 
حـــني يقـــول منتقـــدوه 
ومن بينهـــم أعضاء في 
الدميقراطـــي  احلـــزب 
إن  لـــه،  ينتمـــي  الـــذي 
ملزمة  غيـــر  الضوابـــط 
علـــى األمـــد البعيد مبا 
وأنهـــا  الكفايـــة،  فيـــه 
بامتالك  لطهران  تسمح 

السالح مبجرد انتهاء شروط االتفاق.
وأشـــار ديفيد كاميـــرون فـــي تصريحات 
صحفية إلى أن ”االتفاق النووي اإليراني الذي 
صادق عليـــه الكونغرس مؤخـــرا، يعد تقريبا 
أفضـــل اخليارات أمام الغـــرب، حيث لوال هذا 
االتفاق لكنا دخلنا في حرب إلجبار إيران على 

التوقف عن برنامجها النووي“.
وأكـــد ديفيد كاميـــرون أن زعمـــاء االحتاد 
األوروبـــي متفقون جميعا علـــى أن اخليارات 
التي انتهجتها مجموعة اخلمســـة زائد واحد 
مـــع إيـــران هـــي خيـــارات "مدروســـة ومبنية 
علـــى تقارير علمية أوردتهـــا األجهزة البحثية 
املختصـــة فـــي دولنـــا"، األمـــر الـــذي ســـاعد 
السياسيني على اتخاذ القرارات عند التفاوض 

مع الطرف اإليراني.

إقرار االتفاق النووي مع إيران خطوة إيجابية

الكونغرس أخطأ خطأ تاريخيا بتمرير قانون االتفاق مع إيران
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ديفيد كاميرون
ولـــد ســـنة 1966 درس السياســـة واالقتصـــاد فـــي جامعـــة 

أوكســـفورد، ثم انضم لحـــزب املحافظني وتـــدرج في العمل 

السياسي إلى أن أصبح رئيس وزراء بريطانيا سنة 2010

توم كوتون
ولد ســـنة 1977 وهو أصغر نائب بالكونغرس األميركي، وهو 

خريج معهد هارفارد اشتغل في سلك القضاء والصحافة قبل 

انتخابه نائبا عن والية أركينساو سنة 2015

عامان من املفاوضات الصعبة أنتجا اتفاقا 

يغلق كل السبل املحتملة لصنع سالح نووي 

إيراني مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات

غالبية واسعة من الشعب األميركي تعارض هذا 

االتفاق والغالبية في مجلس النواب ومجلس 

الشيوخ صوتت لصالحه، وهذا أمر مرفوض

ــــــى اتفاق بين إيران والقوى الدولية  رغــــــم مرور فترة على إعالن الوصول إل
ــــــا)، إال أن الجمهوريين في  ــــــد ألماني ــــــدول الخمــــــس دائمة العضوية زائ (ال
ــــــات المتحدة األميركية لم يتوقفوا عن الحملة التي تســــــتهدف إيقاف  الوالي
مواصلة إدارة الرئيس باراك أوباما لمســــــار االتفاق مع إيران والذي يرتكز 
إلى وقف تخصيبها لمادة اليورانيوم وقبولها بخطط مراقبة أنشطتها النووية 
بشكل دقيق مقابل رفع الحصار االقتصادي عنها وتركها تواصل أنشطتها 

”المدنية السلمية“ في المجال النووي.

وبعد أن شــــــهدت أروقة مؤسسات الســــــلطة في أميركا صراعات عديدة 
ــــــى الكونغرس  حــــــول نص مشــــــروع القانون الذي مــــــرره البيت األبيض إل
ــــــران وفق بنود  ــــــة األميركية تجاه إي والقاضــــــي بتغيير السياســــــة الخارجي
االتفاق األخيرة، خاصة رفــــــع الحصار على األموال اإليرانية المجّمدة في 
البنوك، تشارك في الفترة األخيرة مجموعة من الزعماء األوروبيين في حملة 
ــــــن األميركيين لتمرير قانون االتفــــــاق مع إيران، خاصة رئيس  الديمقراطيي
ــــــرون، الذي أصر على أن ”االتفاق مع إيران  الوزراء البريطاني ديفيد كامي

فــــــي ما يخص برنامجها النووي ينبئ بمرحلة جديدة معها على المســــــتوى 
الدبلوماسي“.

ــــــذي أبداه كاميرون، يقــــــف الجمهوريون في  وفــــــي مقابل هذا الدفاع ال
ــــــات المتحدة بحدة أمــــــام تنفيذ هذا االتفاق الذي شــــــارك الغرب في  الوالي
صياغته، وقد أكد ذلك النائب الجمهوري توم كوتون قائال إن ”الغرب بقيادة 
الواليات المتحدة ســــــوف يعطي إليران فرصة تاريخية المتالك سالح نووي 

سوف تهدد به أمن العالم“. األمر الذي أدى إلى جدل إعالمي حاد.
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أمير القصيم وتصنيف {الوهابية السعودية}

} إســالم أبــاد - ذكرت الشـــرطة الباكستانية 
أنها ألقت القبض على عالم دين بارز ونائب 
ســـابق ببرلمـــان إقليمـــي لقيامـــه بتمجيد 
قيادي متشدد قتل في إطار حملة لوقف نشر 

التطرف.
واحتجـــز مفتـــي كفاية الله فـــي مقاطعة 
فيصل أباد بإقليم البنجاب شرق البالد بعد 
أن خاطب حشـــدا من الجماهير وقام بالثناء 
علـــى الجهادييـــن والجماعـــات اإلرهابيـــة 
والتكفيريـــة مثل طالبان وتنظيم ما يســـمى 
بالدولة اإلســـالمية، ”األمر الذي جعله تحت 

طائلة القانون“، كما صرح مصدر أمني.
وقال مســـؤول الشـــرطة أنور شودري إن 
كفاية الله مدح مالك إســـحاق رئيس جماعة 
الشـــكر جهنجوي المناهضة للشيعة. وقتلت 

الشرطة إسحاق إضافة إلى ابنيه في يوليو، 
وأضاف قائـــال ”إنه ردد شـــعارات مناهضة 

للجيش وانتقد عمليته ضد المسلحين“.
وقـــد جرى حبـــس رجل الدين المتشـــدد 
قاري أبوبكـــر لمدة خمس ســـنوات التهامه 
بالتحريض علـــى العنف ضد أفراد أقلية من 
المسلمين الشـــيعة، وذلك في حكم نادر ضد 
اتهامات التحريـــض على الكراهية الطائفية 

في مارس الماضي أيضا.
وتؤكد دراســـات حديثة أن تنامي العنف 
الطائفي والخطاب التحريضي قد لفت انتباه 
الســـلطات وجمعيات حقوقية في باكستان، 
خاصة فيما يتعلق مثال بأقلية البلوش غرب 
البالد، والتي تســـعى إلى المســـاواة بينها 
وبين الطوائف األخرى في الوظائف المدنية 

والسياسية والعسكرية في البالد، خاصة أن 
اإلقليـــم يحوي ثروات وموقعا اســـتراتيجيا 

هاما في باكستان والمنطقة.
وقـــال أحـــد ممثلي اإلدعـــاء، الذي رفض 
اإلفصـــاح عن هويتـــه، إن محكمـــة لمكافحة 
اإلرهاب في مدينة الهور بشرق البالد أدانت 
قاري أبوبكر بتهمة إلقاء خطبة أمام المئات 
من أتباعـــه في فبرايـــر الماضـــي، وتحوي 
الخطبة التي ألقاها أبوبكر رسائل مشحونة 
ضد الشيعة الباكســـتانيين وتحريضا على 
اســـتهدافهم بالعنـــف والقتـــل و“دعـــا إلى 
إبادتهـــم“. وقد أســـس االدعاء نـــص دعوته 
أيضا على ادعاءات رجل الدين الباكســـتاني 
المتهـــم بتكفيـــر للشـــيعة وأقليـــات أخرى 
باكستانية. وقال مســـؤول الشرطة شودري 

إن عالـــم الديـــن مثل أمام قاضـــي قام بدوره 
بتســـليمه لمســـؤولين مـــن أجـــل مزيد من 
التحقيقات. ويشـــار إلى أن كفاية الله عضو 
بارز بجماعـــة علماء اإلســـالم وجناح فضل 
وهو حزب سياسي ديني متحالف مع الحزب 
الحاكم المنتمـــي إليه رئيس الـــوزراء نواز 

شريف.

السلطات الباكستانية تواصل حملتها ضد انتشار التطرف في البالد

نشــــــر أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشــــــعل بن ســــــعود مقالة في صحيفة ســــــعودية 
بعنوان ”األبعاد التاريخية للعداء على الســــــلفية والتهجم على النهج السلفي السعودي“، 
ولو نشــــــرها األمير بصفته الشخصية لسكتنا، فمن حقه كفرد أن يعبر عن قناعاته حتت 
سقف القانون، وإن خالف القانون فمن حق املتضرر التظلم عند صاحب القرار، لكن قيام 
احلســــــاب الرسمي لألمارة في تويتر بتغريد املقالة ونسبتها إلى األمير بصفته االعتبارية 

أمر يستحق السجال والرد.

اإلسالم دين عاملي مناقض لإلرهاب واالختزال في أشخاص أو دول

[ القول بانتشار الجاهلية قبل الدعوة {الوهابية} مبالغة [ اإلسالم أكبر من التسميات الشخصية للشيوخ والعلماء

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

أحمد عدنان

} بــــدا الفتا وطريفــــا في العنوان اســــتخدام 
مصطلح ”النهج الســــلفي السعودي“، فالدين 
ال عالقــــة لــــه بالجنســــية وهو أرقــــى من هذه 
التصنيفــــات الهتمامــــه باالنتمــــاء الروحــــي 
والعمــــق األخالقــــي، وإذا ســــلمنا بســــعودة 
السلف أو السلفية، سيصبح لإلسالم مذاهب 
وطوائــــف بعــــدد دول المســــلمين ومناطقهم 
فتنتفي عن الدين مشاعته اإلنسانية إلى صيغ 
محلية ضيقة ومحدودة، فهذا إســــالم سعودي 
وذلــــك عراقــــي وذاك مغاربي وصينــــي، ومن 
المنطــــق هنا رفض المســــلم غير الســــعودي، 
من باب الوطنية أقله، االنتســــاب إلى طائفة ال 
تمثــــل بالده أو تجعل من وطنــــه تابعا لغيره، 
وربما ســــأل أحدهــــم أمير القصيــــم: هل كان 

الصحابة سعوديين؟
وفــــي تناقــــض فــــادح، بعــــد قيــــام األمير 
بتحجيم اإلسالم والسلفية عبر السعودة، قال 
إن وصف دعوة الشــــيخ محمد بن عبدالوهاب 
وتشــــبيهها  للدعــــوة  تقزيــــم  بـ“الوهابيــــة“ 
بالمذاهــــب الباطلــــة التي تعبد شــــيوخها من 
دون اللــــه كالقادريــــة وكالشــــاذلية. ال يمكــــن 
الخوض بالموضوع من دون المعرفة بمذاهب 
المسلمين وطوائفهم وطرقهم، ولعلنا جميعا 
نقتــــدي بنصيحــــة أن نشــــكل انطباعاتنا عن 
الفسيفســــاء اإلســــالمية من مصادر المذاهب 
والطوائــــف نفســــها ال مما كتبــــه الغير عنها، 
وإذا كانت تســــمية المذهب باســــم الشيخ من 
الباطل، فمــــاذا عن المذاهــــب الفقهية األربعة 
المعتمدة سنيا: األحناف والشوافع والمالكية 

والحنابلة؟
نقص المعلومة ال يســــتقيم مع الدفاع عن 
دعوة الشــــيخ محمــــد بن عبدالوهــــاب ابتغاء 
األجــــر، فهــــذا الشــــيخ ســــلمان بن ســــحمان، 
الملقب بحســــان الدعوة نسبة إلى حسان بن 
ثابت شــــاعر النبي، له مؤلف بعنوان ”الهدية 
الســــنية في التحفة الوهابية النجدية“، ومن 
شعره قوله ”نعم نحن وهابية سلفية/ حنيفية 
نســــقي لمن غاضنــــا المرا/  ومــــن هاضنا أو 
غاضنــــا بمغيضــــة/ نصعقه صعقا ونكســــره 
كســــرا/ بمحكم آيات وســــنة أحمــــد/ نصول 
على األعــــدا ونأطرهم أطرا“. وإذا اســــتذكرنا 
مؤلفــــات الشــــيخ عبدالله القصيمــــي األولى، 
قبل انفجــــاره الفكري، في الــــرد على خصوم 
محمد بن عبدالوهاب، نالحظ االتجاه نفســــه 
في العناويــــن والمضمون: ”الثورة الوهابية“ 
الصــــادر ســــنة 1931 و“الفصل الحاســــم بين 
الوهابييــــن وخصومهم“ الصادر ســــنة 1934. 
وقد أثبــــت األديب الرائد عبداللــــه عبدالجبار 
في كتابــــه المرجعــــي ”التيــــارات األدبية في 
الصادر ســــنة 1959  قلــــب الجزيرة العربيــــة“ 
مقولة شــــيخ نجــــدي تعليقا على هــــذه الكتب 
”القصيمي دفع مهر الجنة وال يضيره ما يفعل 
بعد ذلك، وال نجد رأســــا يطاول رأسه إال رأس 

ابن تيمية“.
 الخالصة مــــن هذه األمثلــــة، أن مصطلح 
راج دون اعتقــــاد باســــتخدامه،  ”الوهابيــــة“ 
فقط، لإلساءة والتشويه، خصوصا في بدايات 
الدعــــوة، إلــــى اســــتبداله مؤخــــرا بمصطلح 
يطلقونه  ”السلفية“. وكان بعض ”الوهابيين“ 
على أنفســــهم دون غضاضة (كالشيخ سليمان 
الدخيــــل والشــــيخ محمــــد بــــن عبداللطيف)، 
واستخدمه كذلك بعض المدافعين عن الدعوة 
كمحمــــد رشــــيد رضا. وفــــي رســــالة جامعية 
عن جامعــــة اإلمام محمد بن ســــعود عنوانها 
”دعــــاوى المناوئيــــن لدعــــوة الشــــيخ محمــــد 
ص 362)،  األول،  (الجــــزء  عبدالوهــــاب“  بــــن 

لم يتحســــس الشــــيخ عبدالعزيز بــــن باز من 
استخدام المصطلح، بل قال في مجموع فتاواه 
(الجــــزء األول، ص 233) ”عقيدة الوهابية هي 
التمســــك بكتاب الله وسنة رســــوله“، ونسب 
الكلمة، في الجزء التاسع ص 190، إلى الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. وقال الشــــيخ محمد بن 
صالح العثيمين في مجمــــوع فتاواه (المجلد 
28، ص 41) ”إن الوهابية ولله الحمد من أشــــد 

الناس تمسكا بالكتاب والسنة“.
اســــتهل األميــــر مقالته بتعريف الســــلفية 
”اتبــــاع منهــــج النبــــي وأصحابــــه“ أو ”اتباع 
منهج الســــلف عقيدة وقوال وعمال“، وأتحفنا 
قائال ”اســــتطاع اإلمام محمــــد بن عبدالوهاب 
بتوفيــــق اللــــه أن يكــــون هــــو مجــــدد الدعوة 
الســــلفية في القرن الثاني عشــــر الهجري بعد 
أن أطبقــــت الجهالــــة علــــى األرض وخيمــــت 
الظلمات على ديار المســــلمين وانتشر الشرك 
والضــــالل واالبتداع في الديــــن وانطمس نور 
الحق واختفت السنة وظهرت البدعة وأضحى 

الدين غريبا والباطل قريبا“.
إن كل مذاهب المسلمين بال استثناء تزعم 
االنتماء إلى مرجعية المســــلمين األوائل بعد 
القرآن وســــيرة النبي، والزعم بأن السلفية أو 
الوهابيــــة، حصرا، هي من تعتمد ذلك نوع من 
الجهل، كمــــا أن الحديث بــــأن الجاهلية عمت 
األرض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ضــــرب من المبالغة المعتــــادة، ألن المؤرخين 
والرحالة غطوا أغلب نواحي الجزيرة العربية 
ومناطق المسلمين، باســــتثناء نجد، من دون 
أن يروا ما رآه محمــــد بن عبدالوهاب من كفر 
وشــــرك، وأغلب الظن أن صحة مــــا ادعاه ابن 
عبدالوهــــاب اســــتثناء ال قاعــــدة أو محصور 
في منطقة نجد ومــــا حولها ليس ألن الوثائق 
تثبت ذلك، بل ألن تلــــك المنطقة لم تنل حظها 
من التأريخ والرصد كبقية مناطق المســــلمين 
األعلى شأنا كالحجاز ومصر وبالد الشام، وال 
توجد رواية مضادة متماسكة ومكتملة كرواية 
ابــــن عبدالوهاب، مع ضــــرورة لفت النظر إلى 
كتاب الشــــيخ عبدالله البسام (علماء نجد في 
ثمانية قرون) الذي قدم وثيقة محترمة تشــــكك 
نتيجتها في الصورة العلمية التي رسمها ابن 
عبدالوهاب عــــن المنطقة، ومــــا يعزز فرضية 
المبالغــــة، أن الكتــــب التأسيســــية للطوائف 
والمذاهــــب األخرى تعــــزو تأسيســــها لنفس 
الســــبب، فكتــــاب ”الرســــالة القشــــيرية“ مثال 
يحيل إلى نشأة الصوفية وتكونها إلى انتشار 
الضــــالل فــــي المجتمعــــات لتبــــزغ مجموعة 

تتمسك بمنهج القرآن والسنة والسلف.
وأبــــدى األميــــر تعجبه من معــــاداة بعض 
الســــنة لدعوة محمــــد بن عبدالوهــــاب اقتداء 
بالملل الوثنية كالشــــيعة واإلســــماعيلية على 
حد وصفه، ومــــن الواضح أن األمير غاب عنه 
التمايــــز بين الســــنة والســــلفية أو الوهابية 
فــــي أمور، أولها التقســــيم الثالثــــي للتوحيد 
(ربوبيــــة، ســــلفية، أســــماء وصفــــات) الــــذي 
اســــتخدم بابــــا لمفاصلــــة الدعوة مــــع اآلخر 
الســــني وبث الفرقة بين المســــلمين بالتكفير 
عبــــر تحويــــل التنوع العقــــدي ألبنــــاء الدين 
الواحد إلى تناقض، رفع شــــعار الحاكمية أو 
تسييس اإلسالم المنتمي إلى توحيد األلوهية 
أساســــا واســــتخدمته الجماعــــات الســــلفية 
لتكفير األنظمة والجماعات، رواسب الناصبية 
بمجافــــاة آل البيــــت وهذا واضــــح، مثال، في 
كتاب منهاج الســــنة البن تيمية الذي انتقص 
من خالله علي بن أبي طالب وابنه الحســــين، 
رواسب التجسيم كما في كتب العقائد التيمية 
التــــي أوحــــت بآدميــــة الصفــــات اإللهيــــة من 
جهــــة ومن جهة أخرى ألهــــت مجازا من أوتي 

نصيبا من الكمال البشــــري، استسهال تكفير 
المسلمين، وتقســــيم بالد المسلمين أنفسهم 
إلى ديار كفر ودار إسالم ووجوب الهجرة إلى 
الشــــيخ أو لمناطق دعوتــــه، والنقطة األخيرة 
نجمــــت عنهــــا أحكام فقهيــــة قاســــية كالغزو 

والسبي واالستتابة.
إن التمييز بين الســــنة والســــلفية واجب 
وجوهــــري لحقيقته ولدفــــع تهمة اإلرهاب عن 
الســــنة. والربط بيــــن ابن عبدالوهــــاب وابن 
تيمية الزم وضروري، فالشيخ مقلد البن تيمية 
الــــذي مــــن آرائــــه المخالفة قطعا لإلســــالم ال 
السنة وحدهم: أنفس غير المؤمنين وأموالهم 
مباحة للمســــلمين، الكفار ال يملكون أموالهم 
ملكا شــــرعيا وال يحق لهم التصرف فيها، غير 
المؤمن تجب عداوته وإن أحسن إليك، وجوب 
إهانة غير المســــلم وإهانة مقدســــاته، العرب 
أفضل األمم وأذكاها وقول غير ذلك بدعة وعدم 
تفضيل جنس العرب نفاق وكفر، الكيميائيون 
يضاهون خلق الله والكيمياء ال تصح عقال وال 
تجوز شــــرعا، اكتساب الفضائل باالبتعاد عن 

القراءة والكتابة أوفق وأكمل.

 الســــنة، عقديا وتاريخيا،  هم األشــــاعرة 
والماتريدية (األشــــاعرة يمثلون ما نسبته 90 
بالمئة من أهل الســــنة)، وهــــم،  فقهيا، أتباع 
المذاهب األربعــــة، والصوفية تنتمي إلى هذا 
التوصيــــف العقــــدي والفقهــــي، لكــــن الدعوة 
الســــلفية تنظر بســــلبية إلى السنة (األشاعرة 
والماتريدية)، وباستثناء تأييد فتاوى التشدد 
ليس للدعوة موقف واضح فعليا من المذاهب 
األربعة، فمحمد بــــن عبدالوهاب في موضع ال 
يبطل أدبياتها وفــــي موقع آخر يعتبرها عين 
الشــــرك، ومن خالل مقال األميــــر أثبت إيغال 
الدعــــوة في التكفير من خالل موقفه الســــلبي 
من كل ما عداها، وهذا ليس غريبا فهذه نماذج 
من أدبيات الشــــيخ نفسه: تكفير البدو (راجع 
’الدرر السنية‘ المجلد العاشر ص 114)، تكفير 
قبيلــــة عِنزة (ص 113 وكفر فيهــــا أيضا قبيلة 
الظفيــــر)، تكفير أهــــل العيْينــــة والدرعية من 
معارضي الشيخ (المجلد الثامن ص 57)، تكفير 

محيــــي الدين ابن عربي وتكفيــــر من ال يكفره 
أو يشــــك في كفــــره (المجلد العاشــــر ص 25)، 
تكفير أهل سدير وأهل الوشم (المجلد الثاني 
ص 77). كما يكفر الشــــيخ السواد األعظم من 
المســــلمين، أي كل من ال يتبع دعوته، (المجلد 
العاشــــر ص 8) وتكفير مــــن يتحّرج من تكفير 
أهل ال إله إال الله (ص 139). في أدبيات الشيخ 
كان المقصود بالمسلمين أهل دعوته ومناطق 
نفــــوذه، والمقصــــود بالكفار والمشــــركين هم 
خصومه كلهم (المسلمون أيضا). إن النتيجة 
السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
المتمثلة في قيامة الدولة السعودية، بالتأكيد 
ليســــت موضــــع جــــدل أو تفريط، لكــــن أتباع 
الشيخ يظلمون شــــيخهم ودعوتهم وأنفسهم 
بوضع ابــــن عبدالوهاب ومدرســــته في منزلة 
فــــوق البشــــرية بالتقليــــد األعمــــى وبتجاهل 
النقد لتنطبق عليهم اآلية ”حســــبنا ما وجدنا 
التي تنســــف النظرية الســــلفية  عليه آباءنا“ 
مــــن جذورها، وإذا كان الشــــيخ ضــــد البدعة 
فتســــمية ”الســــلفية“ أكبــــر بدعــــة ألن القرآن 
والنبي ســــمونا المســــلمين ال السلفيين، وإذا 
كان الشــــيخ مذكرا بالدين فقــــد تذكر الغافلون 
الذين كانوا حصرا في منطقة بعينها ال عموم 
المسلمين واألجدى اآلن هو االهتمام باألصل 
(القرآن والرسول) ال الهامش، وإذا كان الشيخ 
مجــــددا ظهر قبــــل ثالثة قــــرون كمــــا زعموا، 
فلماذا أعاق أتباعه ظهور مجددين آخرين مع 
أنــــه وفق األثــــر يظهر كل مئة ســــنة من يجدد 
لألمة دينها؟ ومن الملفت رفض أتباعه نســــبة 
معنى التجديد للشــــيخ (التمايز أو المخالفة) 
اعتباطــــا واكتفاء باللقب لرفــــض تمايز غيره 
عنه. هو داعية وليس نبيا كما وصفه الباحث 
حســــن فرحان المالكي، ولعله إلى الشخصية 
السياسية أقرب نظرا لتقلبات مواقفه وأفكاره 

المتعددة والمرصودة.
ربط شــــرعية النظام الســــعودي بالسلفية 
يحــــرج الدولة اللتصاق االرهاب بالســــلفية ال 
بالسنة، ويضعف كيان الدولة ويهدد مستقبله 
بســــبب انتهــــاك المواطنة وتضييق شــــريحة 
المواليــــن بحصرهــــا في الوهابييــــن وحدهم 
وتحقيــــر غيرهــــم، كمــــا أن احتكار اإلســــالم 
في طائفــــة بعينهــــا يجافي المنطــــق والعدل 
وســــينتهي إلى تمزيق اإلســــالم كله بالتكفير 
وباإلرهاب، وإنني أتعجب من تكفير شــــريحة 
مــــن المواطنيــــن (الشــــيعة واإلســــماعيلية)، 
ومنهم من يشــــارك جغرافيا في حرب المملكة 
ضــــد الحوثيين ومنهم المســــتهدف من إيران 
وداعــــش لتفتيــــت الدولــــة، وهم جــــزء أصيل 
وغال من الوحدة الوطنية والتعرض لهم عبر 

شــــخصية رســــمية بالذات زعزعة لالستقرار 
وبــــث للفتنة وإهدار للدم الذي يجب أن يعاقب 
عليــــه القانون. كان األولى بأميــــر القصيم أن 
يســــتذكر مقولة الملك ســــلمان ”نؤكد رفضنا 
التام للتصنيــــف الطائفــــي والمذهبي إدراكا 
منــــا بمخاطره على اللحمــــة الوطنية لبالدنا. 
إن كل مواطــــن في بالدنــــا وكل جزء من أجزاء 
وطننــــا الغالي هو محل اهتمامــــي ورعايتي، 
فــــال فرق بيــــن مواطن وآخــــر، وال بين منطقة 
وأخرى. ونؤكد حرصنا على التصدي ألسباب 
االختالف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما 
من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة 
الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق 
والواجبــــات“. وكان األجــــدر بأميــــر القصيم 
احتــــرام ذكــــرى الملك عبدالله الــــذي أعلن في 
قمة مكة اإلســــالمية عــــام 2005 االعتراف بكل 
طوائف المســــلمين ورفض تكفيرها، لكنه نقل 

عن الجميع إال عبدالله!

◄ أقدم مجهولون على تعليق رأس 
خنزير على باب مدخل مسجد في 
جزيرة كورسيكا الفرنسية، األمر 
الذي دفع المسلمين إلى التظاهر 

وإبالغ عمدة المدينة بضرورة 
التدخل لحماية الجالية المسلمة في 

الجزيرة.

◄ قررت الهيئة المنظمة للهجرة 
في النرويج عدم إشراك المؤسسات 
الدينية في مساعدة الالجئين، مما 

أثار حفيظة الجالية المسلمة، وردت 
الهيئة النرويجية بأنها ال تريد أن 
تدخل الدين في القضايا اإلنسانية.

◄ فتح شاب مسلم في مدينة مولن، 
الواقعة في ضواحي العاصمة 
باريس، أول مكتبة متخصصة 

في الثقافة اإلسالمية العربية في 
المنطقة، في محاولة للحد من 
ظاهرة العنصرية بين األديان.

◄ طردت مؤسسة تعليمية بمقاطعة 
أونتاريو بكندا مدرسا، بعدما 

أظهرت تحقيقات عالقته بتعليقات 
معادية لإلسالم عبر فيها عن رغبته 
بفرض اإللحاد على تالمذته ومنعهم 

من اعتناق أي دين ما يتناقض مع 
القانون.

◄ قرر المسلمون في الجزء الهندي 
من كشمير تنظيم إضراب احتجاجا 

على حكم المحكمة العليا الهندية 
بحظر لحوم البقر في الوالية، وقال 
المحتجون إنهم يحترمون األديان 

األخرى لكنهم يريدون احترام دينهم 
أيضا.

◄ قدمت جمعيات معنية بالدفاع 
عن حقوق األقليات تقييما إيجابيا 

حول مقترحات االتحاد األوروبي 
لتحسين إدارة أزمة الهجرة 

المتصاعدة وطبيعة التعاطي مع 
جنسيات مختلفة من العالم.

باختصار

« أغلـــب أعمـــال العنـــف اليـــوم فـــي فرنســـا يرتكبها شـــبان 

علـــى  المحســـوبون  أو  ونازيـــون  يمينيـــون  إمـــا  متطرفـــون 

المسلمين، والجالية المسلمة هي أولى الضحايا».

روجيه كوكيرمان
رئيس املجلس الهيئات اليهودية في فرنسا

« مـــن املمكـــن أن تقوم مجموعات تخريبية مـــن مختلف األصول 

والثقافات بالتحرك بشـــكل عفـــوي بتحريك من الخاليا اإلرهابية 

في أوروبا، لكننا نعول على تسامح ورصانة كل الناس في بلدنا».

جيوسيبي بيسانو
وزير الداخلية السابق إليطاليا

«تعتبـــر املدارس الدينية في باكســـتان من أخطر األوكار التي تتم 

فيها صناعة التطرف واإلجرام باســـم الدين، وتخلق هذه املدارس 

مساحات للعزلة عن املجتمع وتنمية التشدد داخل الطالب».

علي مهر
باحث باكستاني في علم االجتماع

ربط شرعية النظام السعودي 

ـــة  ـــدول ـــحـــرج ال ــفــيــة ي ــســل ــال ب

ال  بالسلفية  اإلرهــاب  اللتصاق 

بالسنة

◄

يـــدخـــل تــمــجــيــد الــجــمــاعــات 

قتل  إلى  والدعوة  التكفيرية 

باكستان  في  األقليات  أبناء 

تحت القانون

◄

تسامح
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ثقافة
تصدرت رواية {إكس} للكاتبة ســـوى جرافتـــون قائمة نيويورك تايمز 

للروايات األكثر مبيعا ســـواء للنسخ الورقية أو اإللكترونية، فيما جاءت 

رواية {فتاة القطار} لباوال هوكينز في املركز الثاني. 

صـــدرت حديثـــا عـــن {الهيئـــة املصريـــة العامة للكتـــاب}، ضمن 

هم} تأليف الكاتب 
ْ
سلســـلة الجوائـــز رواية بعنوان {مذكرات شـــي

الكونغولي آالن مابانكو، وترجمة أبوبكر العيادي.

صدرت الطبعة الثانية من رواية {أحالم الرجل الخمســـيني} للكاتب أحمد 

عبدالعليـــم، وذلك عـــن دار {اكتب للنشـــر والتوزيع}، غـــالف الرواية من 

تصميم الفنان كريم آدم.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عبدالله مكسور

لحازم  } يضع بطل روايــــة ”مياه متصحرة“ 
كمال الدين كّل المعتقدات على الطاولة محاوال 
رؤيتها من أكثــــر من زاوية، معتمدا تارة على 
توّقف الزمن الشاقولي واتجاهه نحو التجّمد 
والعدم في أمكنة متعّددة من حيث الجغرافيا 

والهوية واالنتماءات المذهبية والطائفية.
لم تكــــن األمكنــــة فقــــط أحيــــاء ثابتة في 
جمهورية الكانتونات الطائفية الضّيقة التي 
أرســــاها الكاتــــب فــــي روايته األولــــى باللغة 
العربيــــة ”كابرهيــــت“، بل تعّدت ذلك لتشــــمل 
مدنا وضواحي عّدة على امتداد بالد الرافدين 

الذي مّزقته الصراعات الطائفية.

أصل الحكاية

هنا أمســــك حازم كمــــال الديــــن الروائي 
وبطــــل الحكايــــة في آن معا بجــــذوة الحكاية 
حيــــن جعل الزمن لعبة يقّلبها كما يريد معيدا 
حــــدث الموت المشــــتهى في صــــور مختلفة. 
صاحــــب الحكاية الذي يراقب كل شــــيء حين 
تبدأ أسطورته من لحظة الموت، ليتناوله هنا 
الروائي ســــاردا مرحلة غاية في الحساسية، 
تلك التي تمتــــّد بين إعالن الموت حتى الدفن 
والمواراة تحــــت التــــراب، المرحلة األصعب 
التي يتخلى فيها اإلنسان عن انتماءاته بينما 
يصــــّر اآلخرون من منطلق الوفاء للراحل على 
إقامة المراســــم كاملة. بين الصراع الخارجي 
الذي يعيشه أبطال الحكاية إلرساء معتقداتهم 

وبيــــن التجاويــــف والدهاليز التــــي يعبرها 
البطــــل المّيت، يكمــــن أصل الحكايــــة، فالكّل 
يريــــد إقامة الحق الذي يراه؛ األب الشــــيعي، 
األم الســــنّية، رفاق درب الراحل، المسرحيون 

القدامى.
هؤالء كلهــــم يظهرون ويحتفــــون بإيقاع 
مســــرحي أتقنــــه حــــازم كمال الديــــن بصفته 
الروائي والسارد المتحّكم بالميت الذي حمل 
اســــمه وصفاته الشخصية فكان أسمر طويال 

مقطوع السبابة من كّفه األيسر.
خــــالل الرحلــــة األخيــــرة يطــــرح الكاتب 
سلســــلة من الــــرؤى التي ال تحتمــــل معاني 
متعــــددة، وإعالن وفــــاة الوطــــن كان أبرزها، 
نلحظ هذا مثال حين أنجز المشّيعون بطاقات 
مزّورة بأســــماء سنّية إلبرازها على الحواجز 
الشــــيعية وبطاقات أخرى شــــيعية إلبرازها 
على الحواجز الشيعية لتنكشف الحيلة حين 

ُيسألون في أحد الحواجز عن هوية 
الميت حيث نســــي المشــــيعون أن 

يزّوروا له هويتين.
حتــــى الموتــــى ضحايــــا لهذه 
الحرب الباردة، هنا يشــــير حازم 
كمــــال الدين إلى مــــا يحدث على 
امتــــداد العــــراق وســــوريا فــــي 
التعايــــش  أســــقطت  مفارقــــة 
الســــلمي الــــذي عــــاش تحــــت 

مظلته الجميع لعقود طويلة.
الروائي  معرفــــة  تخفى  ال 
ببيئتــــه وتفاصيلهــــا وهــــذا 
اللهجات  خــــالل  مــــن  جلــــّي 

المحلية فــــي العراق التي تظهر على لســــان 
الشــــخصيات في مواطن متعــــددة من المتن 
الروائي. لــــم يأبه الكاتب لتتالــــي الزمن ولم 
يحاول إظهار اســــتيعاب الزمــــان للمكان ألن 
الحدث في األصل خــــارج الزمان والمكان في 
ذات اآلن، فكالهما على هامش الحدث ممتّدان 

إلى ما ال نهاية له.

 فالرؤيــــة فــــي الحكاية كانت مــــن منطقة 
بين عالمين، األولى هــــي الدنيا والثانية هي 
اآلخرة، بينهما فقط أنشأ كمال الدين بهندسة 
إبداعيــــة ســــراديب عديــــدة تطــــوف بالقارئ 
بعيــــون وآذان المّيتين لنرى قبح العالم الذي 
نعيش فيــــه واالقتتال الدائــــر على صغائر ال 

قيمة لها عند الراحلين.

السرد والتجريب

الســــرد في القصيدة الروائية والتجريب 
فــــي المســــرح الروائــــي ربمــــا هــــذه التقنية 
الجديدة التي ابتدعها الكاتب نحتا ورســــما 
لشــــخصيات العمــــل الــــذي أراه عصّيا على 
الكاتــــب  أدوات  تظهــــر  األدبــــي،  التجنيــــس 
المســــرحي بصــــورة واضحــــة حيث يســــير 
حــــازم على وتر مشــــدود فاردا يديــــه منطلقا 
لكتابــــة بيان النعــــي رقم واحد 
متخلصــــا مــــن كل اإلرهاصات 
التي تســــبق المــــوت الذي أتاه 
مصادفة بانفجــــار طارئ ضرب 

أحد أسواق العاصمة بغداد.
هنا ال يكتفي الكاتب بمحاكمة 
المــــوت المجاني بــــل يتعّدى ذلك 
إلــــى العقــــد الدينــــي واالجتماعي 
والسياســــي في العــــراق، فقد قّدم 
حازم كمال الدين سلســــلة حكايات 
فــــي حكاية واحــــدة وعالــــج أنماطا 
بشــــرية في نمط واحد وأبرز إمكانية 
اجتماع النقيضين على أرض واحدة 

وتحت سقف واحد.
 فلــــو قرأنا بأّن البطــــل الميت هو العراق 
والمهتمون بالتشييع هم أصحاب السكن فيه 
لكانت الرؤية التــــي عالجها الكاتب صحيحة 
ال غبــــار عليهــــا، وإن قرأناه بعقليــــة البحث 
عــــن الحقيقة فقــــد أطاح حازم بــــكل الحقائق 
وأعلى من شأن اإلنســــان والموت معا بينما 

ظّلــــت الحياة عنــــده مرحلة لإلنجــــاز ال أكثر، 
ذلــــك اإلنجاز الذي قد ينتهي في لحظة واحدة 
بتفجيــــر ال يحتمل أجزاء مــــن الثانية يصيب 
مكانا ما يتواجد فيه أناس بالصدفة البحتة.

الوطــــن القائــــم علــــى صدفــــة االنتماءات 
الطارئة والوالءات المذهبية وســــلطة الوالية 
على العقل أســــقطه حازم كمــــال الدين وأبقى 

اإلنســــان وحده القادر على تجاوز كل أزماته 
حتى الموت، حيث ألبســــه الراوي ثوب الفرح 
في رحلته األخيرة، فرح الخالص من المأساة 
التي نعيشها في الشرق حتى لو كّلفه ذلك أن 
يمنح البطل اسمه وصفاته الشخصية بلسان 
السارد العليم تارة وبأصوات متعددة أطوارا 

أخرى.

رواية عراقية عن املرض الطائفي ورحلة املوت الجماعي

إنها املنطقة املجهولة لإلنســــــان، تلك التي يقتحمها حازم كمال الدين في روايته األخيرة 
”مياه متصحرة“ الصادرة عن دار ”فضاءات للنشــــــر والتوزيع“، بالعاصمة األردنية عمان، 
بلغة واضحة ال تقبل التأويل يكتب الروائي واملســــــرحي البلجيكي، ذي اجلذور العراقية، 
بيان نعيه، إنها اللحظة املســــــتحيلة، تلك التي يتقّدم فيها بطل الرواية الذي يحمل االســــــم 
الصريح للكاتب علنا ال مواربة، مخترقا حاجز الصوت والرؤية عبر عقل حتليلي وتركيبي 

يبتعد قدر ما ميكنه عن املسّلمات األولى.

حازم كمال الدين يسقط الوطن 

االنــتــمــاءات  الــقــائــم على صــدفــة 

املذهبية  ــــــوالءات  وال ــة  ــطــارئ ال

وسلطة الوالية على العقل

 ◄

خــــالل الـــرحـــلـــة األخــــيــــرة يــطــرح 

التي ال  الرؤى  الكاتب سلسلة من 

وإعــالن  متعددة،  معاني  تحتمل 

وفاة الوطن كان أبرزها

 ◄

صاحب الحكاية الذي يراقب كل شيء حين تبدأ أسطورته من لحظة الموت

 [ حازم كمال الدين يكتب بيان نعيه بلغة صريحة  [ {مياه متصحرة} أسئلة مطلقة في مشهد مأساوي

◄ سيكون الفيلمان الوثائقيان 
الجزائريان ”10949 امرأة“ لنسيمة 

قسوم و“بختة وبناتها“ لعليمة 
عروالي من بين األفالم المتنافسة في 

الدورة التاسعة للمهرجان الدولي 
لفيلم النساء (سال شمال المغرب) 

المقرر تنظيمه من 23 سبتمبر إلى 3 
أكتوبر. 

◄ تستعد وزارة الثقافة المصرية 
الفتتاح متحفي الزعيم مصطفي كامل 
بالقاهرة، والمنصورة بدار ابن لقمان 

بالدقهلية، خالل شهر سبتمبر الجاري. 

◄ افتتح معرض الفنان التشكيلي 
الفلسطيني كريم أبوشقرة في غاليري 

”ون“، في مدينة رام الله، يضم 
المعرض 15 لوحة مثلت معظمها 

الصبار باقتراحات مختلفة، ويستمر 
حتى الخامس من شهر أكتوبر القادم. 

◄ صدر حديثا عن فرع ثقافة الفيوم، 
التابع إلقليم القاهرة الكبرى، وشمال 
الصعيد، ديوان شعر بالعامية يحمل 
عنوان ”طقوس النفخة“ للشاعر كريم 

سليم، يحتوي الديوان 42 قصيدة. 

◄ صدرت عن دار ”الشعب التعليمية 
الصينية“ ودار ”النشر للجامعات“ 

بمصر، أربع مجموعات من إبداعات 
األدباء المسلمين الصينيين، وهي“ 

أغاني هوار وقصص أخرى“ و“جبل 
القمر الساكن وقصص أخرى“ 
و“إبريق معلق في ضوء القمر 

وقصص أخرى“ و“الفراق األبدي 
وقصص أخرى“. 

◄ صرحت الوزيرة الجزائرية 
المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية 

والسياحة والصناعة التقليدية عائشة 
طاغابو بقسنطينة بأن إنجاز قرية 

الفنون والصناعة التقليدية ”سيحل 
مشكل عدم وفرة المحالت“ الموجهة 

للحرفيين.

باختصار

} خريبكــة (المغــرب) - أبـــدى فـــي مجمـــل 
هذه الحوارات وعيا اســـتثنائيا مشفوعا بدقة 
تبصـــر وقناعـــة تامة وعميقة بالفـــن الذي كان 
يمارسه ويجيده كممثل في المسرح والسينما 
كمـــا التلفزيون. ويضم الكتـــاب الوارد في مئة 
صفحة من القطع المتوسط، حوالي 50 صورة، 
على متن ورق صقيل وباأللوان، للفنان الراحل 
محمـــد بصطاوي فـــي عدد من مرافـــق الحياة 
اإلبداعيـــة واإلنســـانية، كثير مـــن هذه الصور 
ينشـــر ألول مـــرة، إضافـــة إلى صـــور الكتاب 

والصحفيين الذين ساهموا في الكتاب.
ســـفر من ”أجل بصطاوي“ إنجاز مشـــترك 

بيـــن ”مهرجان الســـينما األفريقيـــة بخريبكة“ 
 – بالجديـــدة  لدكالـــة  الســـينمائية  و“األيـــام 
الســـينما والموســـيقى“، الـــذي يديـــره منجز 
الكتـــاب. وعليـــه فســـوف يكـــون أول ظهور له 
في الـــدورة 18 لمهرجان خريبكة من 12 إلى 19 
سبتمبر الجاري، في حين سيتم توقيع وتقديم 
نفس الكتاب فـــي الدورة الخامســـة لمهرجان 
الجديـــدة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل بحضور 
أرملة محمـــد بصطاوي الفنانة ســـعاد النجار 

وبعض أبناء وأقارب الفنان الراحل.
ومعلوم أن هـــذا الكتاب جـــاء نتيجة نداء 
كان قـــد وجهـــه منجـــز الكتاب عبـــر صفحته 

الـ“فيسبوك“ إلى ســـائر النقاد والباحثين كما 
الصحفييـــن والمعجبين بالفنان الراحل محمد 

بصطاوي، غداة وفـــاة هذا األخير في 
أواسط شهر ديســـمبر من سنة 2014. 
فتقاطـــر على معّد الكتاب كّم كثير من 
المقـــاالت والشـــهادات، كمـــا اختار 
عينة من الحوارات التي أجريت مع 
الراحل ونشرت في عدد من المنابر 
اإلعالميـــة الورقيـــة واإللكترونية، 
بعد التمـــاس اإلذن من أصحابها 
وحصوله عليهـــا مكتوبة بالبريد 
اإللكتروني. وهكذا انتقى تشكيلة 
المواد  مـــن  ومتكاملة  متنوعـــة 
هـــي التـــي دبجـــت ”مـــن أجل 
مع  مسبق  وباتفاق  بصطاوي“ 

إدارة مهرجـــان خريبكـــة باعتبارها 
شريكا أساسيا ووحيدا في إنتاجه.

كتب خالـــد الخضري بالصفحة العاشـــرة 

للكتاب كما في غالفه األخير في تقديمه وتبريره 
للعنـــوان ”من أجل بصطاوي“: قد يبدو عنوانا 
بســـيطا جدا وربما إلى حّد االستســـهال 
فـــي رأي البعـــض، لكنه معبر 
ال  هـــو  إذ  كثيريـــن،  ليشـــمل 
يقتصر فقط على الســـي محمد، 
فهذا األخير مات رحمه الله. لكن 
بصطاوي مازال حيا وسيســـتمر 
فـــي ســـعاد النجـــار بصطـــاوي. 
وفـــي أســـامة بصطاوي وهاشـــم 
بصطـــاوي  وحســـام  بصطـــاوي 
وهيثم بصطـــاوي وفاطمة الزهراء 
أشـــقائه  فـــي  وكذلـــك  بصطـــاوي، 
وشـــقيقاته مليكة ونعيمة وســـعيدة 
وإلهام وحســـن بصطـــاوي. كما في 
ســـائر أعمالـــه وأقاربـــه وأصدقائـــه 
وزمالئه وفي قلوب محبي بصطاوي ومعجبيه 

وهم يعّدون بالماليين.

كتاب نقدي عن الفنان المغربي الراحل محمد بصطاوي
صدر للناقد الســــــينمائي والسيناريســــــت املغربي خالد اخلضري كتاب بعنوان ”من أجل 
بصطاوي“ يضم قراءات ودراسات وقعتها ثلة من النقاد والباحثني السينمائيني والصحفيني 
في حق الفنان الراحل محمد بصطاوي في عدد من اجلوانب الفنية واإلنســــــانية، ضمنها 

باقة من احلوارات الصحفية التي أجريت معه عندما كان على قيد احلياة.

سفر التيه بعد السفر وأدبه

} ما الذي يحمل املرء على حشر حياته في 
حقيبة صغيرة، تاركا جل تفاصيلها خلفه.. 

ثم السفر؟
ليس السفر مبعناه املترف والتقليدي 

الذي نعرفه ومنارسه: أن تدخل طائرة إلى 
مدينة ما وحتط بعد ساعات في أخرى. 

ليس هذا السفر املرغوب واملشتهى. بل سفر 
التيه هو املقصود، سفر اللحاق باملجهول، 

سفر بال مواعيد محددة وبال أسماء أو 
عناوين معروفة سلفا، سفر البحث عن 

مكان، هو في الوقت عينه: الالمكان.
الالمكان، هو العنوان اليتيم في جعبة 

من يسافر على ذلك النحو السدميي 
واملرهون، على اختالف التصورات وأكثرها 

وردية بأعباء الطريق، وما قد جتيء به 
من مفاجآت ليست وردية هي األخرى. فما 

حتمله املسافة بني املكان املتروك على عجل، 
وذاك املنشود. املتخيل في ال وعي املسافر، 

هو األجدر بتوتير حواسه كلها، ودفعها في 

اجتاه التفتيش عن سبل ممكنة للخالص 
من جحيم غير منتظر، وال هو بالعادي: 
حراس احلدود، طوق األسالك الشائكة 

الفاصلة بني أمكنة وأخرى جتاورها، إلى 
جانب ثلة من باعة األوهام وجتار احليوات 

واألحالم، أولئك الذين اختاروا واحدة من 
أكثر املهن بشاعة وقدرة على ابتزاز اجلوهر 

األصيل في اآلدمي: تعلقه الفطري بأسباب 
البقاء.

إلى الالمكان يذهب املسافر/ الهارب. 
إلى حيث ال يعرف اسم املدينة التي قد 

تصير مدينته القادمة. وال اسم البالد التي 
قد يدخل بداية إليها ومتنحه حق احلياة. 

ولكن املسافر ذاك، عليه أن يصل إلى املدينة 
والبالد، وأن يحالفه احلظ وتتركه اللعنات 

على أنواعها، كي يصل. فالطريق إلى 
سدمي الالمكان، هي اجلحيم بكامل حلته 

وطقوسه املرعبة. وعلى املسافر أن يهزمها 
لو استطاع.

من جحيم قائم في املطارح األولى التي 
تنهار بيوتها فوق رؤوس البشر، وتدك 
الطائرات شوارعها وساحاتها وحترق 
أشجارها وبراءة أطفالها، إلى جحيم 

القوارب اخلشبية القدمية التي بالكاد 

تصلح لصيد األسماك الصغيرة على أطراف 
البحر، تلك القوارب املوكولة إليها مهمة 

العبور باملسافر من ضفة املتوسط اللعينة، 
إلى ضفته املنشودة املقابلة. ومن هناك، إن 

أسعفته الريح واألمواج: إلى املجهول.
من ذلك اجلحيم األول، إلى اجلحيم 
الثاني، على مسافر التيه أن يتنقل قبل 

أن يحط رحاله في الالمكان. قبل أن 
يشرع في التعرف إلى نفسه مرة أخرى، 
وقبل أن يبدأ بالتقاط حروف األبجديات 

اجلديدة، ومالمح الوجوه واألمكنة، وقبل 
وقبل… لتكون التراتبية البغيضة تلك هي 
التعويذة السوداء املعلقة على الدوام في 
عنق املسافر، إذ ال مفّر، كما تدل على ذلك 

الوقائع، من اّتباع شروطها والرضوخ 
لسطوتها.

يسافر الهارب بحثا عن احلياة التي 
انتهكت وصودرت واعتقلت وقتلت في 
املكان الذي عليه أن يغادره إلى مكان 

مجهول: الالمكان. عابرا كل أطوار اجلحيم 
التي ذكرت، وتلك العديدة األخرى التي ال 

يتسع املجال لذكرها. فهناك دائما ما ميكن 
العثور عليه وما ميكن ذكره من أصناف 
العذاب اآلدمي على الطريق، وهناك ما 

يصعب وصفه بالقليل، أو الكثير، من 
الكلمات في النصوص والقصائد.

هناك األلم، بإرهاصاته وجتلياته 
العارية واملجردة، تلك التي جتيب حني 
جتتمع، عن السؤال التقليدي، الباهت 

والبارد: ملاذا يختار املسافر الهارب أن يتبع 
اجلحيم، أن يصارعه، وأن يضع حياته 

التي هرب بحثا عن مالذ لها، في رهان، قد 
يربح أو يخسر، مع أعداء الطريق؟ حيث 

أن اإلجابة كامنة، عن هكذا سؤال بارد 
وباهت، في معادلة الربح واخلسارة ذاتها. 

في الرهان على خالص قد يتحقق، وقد 
ال يتحقق، ولكنه ممكن، على العكس من 

احلقيقة الثابتة التي ال حتتمل الرهانات 
في املكان املتروك، في اجلحيم األصلي الذي 

لم يترك بابا للهروب من شروره، إال باب 
السفر.

لهذا يغادر مسافر التيه ذاك مطارحه، 
يغامر، يقامر، وقد يربح أو يخسر… ولكنه 

يعلم جيدا أن هذا الرهان الوجودي الرهيب 
ممكن، قد يصيب، وقد يحمله عبر معجزة ما 

إلى الالمكان، إلى وجع اخليار األخير ذاك.

* كاتب من فلسطني مقيم في فيينا

نائل بلعاوي
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ثقافة
استضافت صالة غاليري بلبنان معرضا فرديا بعنوان {نبض آخر} 

للفنانة التشكيلية منى مرعي قدمت من خالله ٢٥ عمال تشكيليا 

من أعمالها الجديدة ويستمر إلى غاية ١٩ سبتمبر الحالي.

عـــن دار التنوخي للطباعة والنشـــر باملغرب صدر ديوان شـــعري 

من القطع املتوســـط بعنوان {تآويل ترابية} وهو الديوان األول 

للشاعر عبدالله بيال، وقد جاء الديوان في ٨٠ صفحة.

رحـــل الكاتب والشـــاعر الهولندي الشـــهير {يوســـت زفاجرمان} 

عـــن عمر يناهز ٥١ عاما، وذلك قبيل ســـاعات مـــن إطالق أحدث 

مؤلفاته في نفس يوم رحيله.

{أزهار في مياه العزلة} دراسة نقدية عن زاهر الغافري

 [ على الشاعر أن يخلص شعره من األيديولوجيا ويذهب في اتجاه اإلنساني

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ بمشاركة كوكبة من الشعراء 
واألدباء العمانيين واإلماراتيين 
انتظمت فعاليات األيام األدبية 

العمانية اإلماراتية في محافظة 
البريمي، وقد ضمت األيام أمسيات 

شعرية وأدبية متنوعة معرفة 
بالمنتوج األدبي للبلدين.

◄ صدر كتاب جديد للباحث 
عبدالناصر عوني فروانة، رئيس وحدة 

الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 
األسرى والمحررين، بعنوان ”األسرى 

الفلسطينيون: آالم وآمال“.

◄ تستضيف لجنة التصوير الضوئي 
في جمعية الثقافة والفنون بمحافظة 
األحساء غدا، مسابقة الشرق األوسط 
الكبرى للتصوير الضوئي، وذلك على 

مسرح الجمعية بالهفوف.

◄ فازت 3 أعمال فلسطينية من بين 
125 عمال من األردن والوطن العربي 

وبلدان غير عربية، بجائزة عبدالحميد 
شومان ألدب األطفال للعام 2014، 

حسبما أفاد بيان صادر عن المؤسسة.

باختصار

املثقف مسؤوال

مفيد نجم

} فـــي ما مضى كنا على إيقاع األناشـــيد 
الوطنية الحماســـية نذهب إلى المستقبل 
واثقين من غدنا، ومن قدرتنا على اجتراح 
معجـــزة االنتصـــار علـــى جميـــع عوامل 
ضعفنا وهزائمنا. لكـــن هزيمة واحدة في 
معركتنـــا الطويلـــة مع األعـــداء، هي التي 
أعاقـــت قليال صعودنا الواثـــق نحو غدنا 
المنشـــود. هكـــذا كنـــا نحـــاول أن نوهم 
أنفســـنا المســـكونة بحلـــم الغـــد العربي 
المشـــرق، مأخوذين بفتنـــة األيديولوجيا 
وغواية الشـــعارات الكبيرة، التي كنا نطل 
من شرفاتها العالية على ذلك الغد، واثقين 

من النصر وبلوغ األهداف.
لكنه مع االنكشاف الفاضح لسقوط تلك 
المرحلـــة، ومعها كل األحالم والمشـــاريع 
عليها  هيمنـــت  التـــي  واأليديولوجيـــات، 
وصنعت بؤســـنا، فإن ســـؤاال هامـــا ال بّد 
مـــن أن يطـــرح، يتعلق بالمســـؤولية التي 
يتحملها المثقف في ما حدث. هذا السؤال 
ليســـت غايته إدانة المثقف عن هذا الدور 
فحســـب، بل هو يهدف إلى اســـتعادة دور 
المثقف ووظيفته، كما ينبغي لها أن تكون، 
وإلى تصحيح صورته في أذهاننا، بعد أن 
تّم إضفاء الطابع الرســـولي على دوره في 

المجتمع.
الحديث عن مسؤولية المثقف النسبية 
عن هذه المـــآالت الكارثية للواقع، ال تعفي 
السياســـي ونظام االســـتبداد العربي عن 
مسؤوليتهما األولى واألساسية عما حدث 
ويحـــدث، لكن أين تقع مســـؤولية المثقف 
تجـــاه كل هـــذا؟ إن المثقـــف الـــذي حاول 
التماهي مع السياســـي يتحمل مسؤولية 
ما حدث، خاصة وأن العمل السياســـي في 
أغلبه كان يقوم على عاتق المثقفين، الذين 

ألغوا المسافة بين السياسي والثقافي.
إن المثقـــف الـــذي قبـــل بالتنـــازل عن 
استقالله وحريته لصالح سلطة السياسي، 
إما بسبب النزعة االنتهازية عند البعض، 
أو الحاجـــة إلى الدعايـــة والترويج الذي 
كانـــت تقوم به تلك األحـــزاب، وقد هيمنت 
على الحياة الثقافية، ال يمكن أن نعفيه من 
مسؤولية ما حدث، فقد قبل أن يكون شاهد 
زور على ما يحدث، مكتفيا بالرشـــوة التي 

كانت تقدمها له تلك األنظمة.
لقـــد كان كل مـــن السياســـي والمثقف 
بحاجـــة ماســـة إلـــى اآلخر، كالهمـــا كان 
يـــدرك أهمية الدعاية التـــي يمكن أن يقوم 
بها أحدهمـــا لآلخر. إن هذا التواطؤ الذي 
حدث على مســـتوى العالقـــة بينهما، هو 
الـــذي يجعل المثقف مســـؤوال عما حدث، 
ومـــا يمكـــن أن يحدث في المســـتقبل، ألن 
مفاعيـــل المرحلة الســـابقة وســـلوكياتها 
مازالت قائمة، مع وجود رموز تلك الحقبة 
من المثقفين القابلين للمســـاومة على هذا 

الدور.
أما مثقفو أحزاب اليســـار المنقرضة، 
فإنهـــم مازالـــوا عاجزين عـــن الخروج من 
شـــرنقة وعيهـــم الزائـــف، ومواقفهم التي 
تجعلهم يقفون إلى جانب أنظمة االستبداد 
والقتـــل، يلوكون شـــعارات الماضي، كما 
تلوكها تلـــك األنظمة التـــي أعلنت حربها 
على شـــعوبها التي ثارت من أجل حريتها 

وكرامتها اإلنسانية المهدورة.

* كاتب من سوريا

محمد الحمامصي

} يواصـــل الشـــاعر الســـعودي محمد خضر 
الغامدي في مختاراته الشـــعرية الصادرة في 
القاهـــرة عـــن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة 
أخيرا بعنوان ”لئال ينتبه النســـيان“ ترســـيخ 
مالمـــح خصوصيـــة قصيدتـــه النثريـــة رؤية 
وأســـلوبا ولغة، متســـقا مـــع تطـــور تجربته 
وانفتاحها على الذات والعالم لتشـــكل صوته 
الخاص، هذه التجربة المتجلية في العديد من 

المجموعات منها ”مؤقتا تحت غيمة“، 
”صنـــدوق أقل من الضياع“، ”المشـــي 
بنصـــف ســـعادة“، ”تمامـــا كما كنت 
أظن“، تتفاعل في قصائدها تجليات 

الرؤية التشكيلية والفوتوغرافية.
يؤكد خضر أن صدور الديوان/ 
المختـــارات فـــي القاهـــرة عنى له 
الكثير ”رمزيا ألن مشروع سلسلة 
آفاق عربية التي تصدرها الهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافـــة اســـم 
معروف ومنتشر ومقروء بشكل 

ممتاز“.

لغة الشعر

تقتـــرب قصيـــدة خضر مـــن عوالـــم الفن 
التشـــكيلي، حيث يرى أن ”عالقة الشعر عموما 
بالتشـــكيل عالقـــة متجـــاورة، اللغـــة واحـــدة 
وإن اختلفـــت األدوات، وعالقتي مع التشـــكيل 
والصورة الفوتوغرافية تمتـــد متابعة وقراءة 
ومشـــاركة لكثيـــر مـــن الفنانيـــن فـــي كتابات 
تعنـــى بتجربتهم، وقد يحـــدث العكس مع أحد 
نصوصي كما في تجارب محلية كثيرة. ال أريد 
أن أقول كما يحلو للبعض بأن الشـــاعر يرسم 
بالكلمات، لكن دعني أقول إن الشاعر لديه رغبة 
فـــي تجاوز البصري اللونـــي إلى البصري مع 
اللغة المشهدية، وفضاء تشكيل النص بصريا، 
ودائمـــا مـــا يعبر النقـــاد عن هذه الســـمة في 
نصوصـــي، وطالما أردت الهـــروب منها حتى 
ال تصبح إشـــارة تســـتقر في ذهن من يقرأني، 
ومن جهة أخرى أنا متابع جيد لعالم التشكيل 
والفنـــون عامـــة وأجد متعـــة فـــي محاورتها 

ومتابعتها والكتابة عنها“.
وينـــأى خضر عن القضايـــا األيديولوجية 
والسياسية فال تشـــتم في قصائده رائحتهما، 
ليحتل اإلنسان والطبيعة في تجليات عالقتهما 
روح القصيدة وجســـدها، وهنا يعتقد: أن هذا 
ما ينبغي على الشـــاعر فعله، أن يخلص شعره 
مـــن هـــذه القضايا، وينجـــو به تجـــاه ما هو 
إنســـاني ورؤيوي وما هو ديمومي وخالد، من 

بقي في ذاكرة اليوم من الشـــعراء الذين مألوا 
قصائدهم بالسياســـي مثال؟ إنها تجارب أشبه 
اليوم بنشـــرات أخبار قديمـــة أو برامج ”حدث 
في مثل هذا اليوم“، لكن هذا ال يعني أن الشاعر 
قد ال يكتب في مثل هذه القضايا، قد يمرر بذكاء 
قضاياه وهمومه الكبرى حتى من خالل قصيدة 
تتحدث عّما هو هامشي ويومي وذاتي، ليبقي 
على أنسنة الرؤية ودون الوقوع في تاريخانية 

الحدث.
ويوضح خضر عالقة قصيدته باللغة قائال 
”اللغة القادمة من الحياة هي اللغة 
األقدر على الحياة، وهي اللغة 
المأخـــوذة من النـــاس ونبض 
لإلنسان  الهموم  وتلك  الشـــارع 
واللغـــة  والبســـيط،  العـــادي 
المســـتلة من المشاهد واليومي، 
هـــي اللغـــة التي يمكـــن أن تخلق 
قصيدة قادرة على المضي والبقاء 
والتأثير كذلك، لكن اللغة اإلبداعية 
الـــدرس  إتقـــان  عـــن  المأخـــوذة 
المنهجي للشـــعر أو تلـــك التي ترى 
اللغـــة مجموعة مـــن الحيل والبالغة 
المحضـــة  الجماليـــة  والصياغـــات 
المتكئـــة على الذاكـــرة األدبية هي ما 
أتخلص منه في كل مـــرة. أعتقد أن اللغة التي 
يصنعها الشاعر تشـــبه الطاقة الكهربائية مع 

بعض األجهزة“.
علـــى الرغـــم مـــن أن خضـــر يعيـــش فـــي 
السعودية منحدرا من الجنوب إال أن انعكاسات 
الطبيعة الريفية وقساوة الحياة ال تبدو طاغية 
على نصه كغيره من شعراء المملكة، وهو يعلل 
ذلك قائال ”األمر األول لســـت مـــع النظرة التي 
تحاول أن تؤطر الشـــعراء وترســـمهم بمالمح 
واحـــدة خصوصـــا إذا ارتبطت هـــذه النظرية 
بالمـــكان وثقافته وعاداته ومعتقداته. لكن لعل 
هذا المؤشـــر قادم دائما من أفكار ســـائدة عن 

الشعر وعن الشعراء“.

جيل األلفية الثالثة

وحـــول التواصـــل مـــع جيله من شـــعراء 
قصيـــدة النثـــر عربيـــا ورؤيتـــه للخصائـــص 
التـــي تميز قصيـــدة النثر في الســـعودية عن 
أخواتهـــا عربيا، يقـــول ”ال أعلم فـــي البدء إن 
كانت تســـميه قصيدة النثر بأسماء البلدان أو 
المدن مفيـــدا أو ال ولم أختبر ذلـــك في تجربة 
بلـــد ما، وربمـــا يمكن ذلك جليا لـــو نظرنا إلى 
التقسيم تبعا لألجيال: السبعينات إلى ما بعد 
األلفين حيث ســـنلحظ فارقا وتحـــوالت يمكن 
معها البحث فـــي تلك الخصائص في كل مكان 

وليس في السعودية فقط. قرأت قبل مدة شيئا 
متصـــال بالخصائص الفنية فـــي هذه التجربة 
ولمـــا فرغت منه وجدته قد يناســـب أي تجربة 
عربيـــة، فالحديـــث عـــن الصياغـــات واألدوات 
والتكنيك ليس متصـــال برأيي في ما تعنيه لي 
عبارة: خصائص، وإنمـــا بمدى وجود قصيدة 
تجتـــرح بعيدا العمق اإلنســـاني لشـــاعر هذا 

البلد أو ال.. 
القصيـــدة التي يمكن مـــن خاللها مالحظة 
الجوهـــر لقضايـــا تالمـــس وجـــود اإلنســـان 
وتشـــير إليـــه.. والـــذي يجعلني متشـــككا في 
هـــذه النظرية هو أن المشـــتركات اإلنســـانية 
فـــي عالم اليـــوم تزداد، شـــاعر روســـي يكتب 
عن الثورة يشـــبه شـــاعرا تركيـــا وآخر عربيا، 
وهـــم معـــا يكتبـــون من عوالـــم متشـــابهة إذا 
افترضنـــا أن عالما من التكنولوجي واإلنترنت 
وهذا الفضـــاء العولمي يحيط بهـــم، قد تكون 
هناك إجابة مختلفة وتالمس هذا الطرح تماما 
قبـــل هـــذا المتغيـــر الحديث في حياة البشـــر 

والشعر“.

ويقـــول عـــن مشـــهد قصيـــدة النثـــر فـــي 
الســـعودية ”مع أنه ال يمكن الحديث عن مشهد 
قصيـــدة النثـــر دون المـــرور ببداياتهـــا وتلك 
التجـــارب المهمة التي تشـــكلت منهـــا النواة 
األولى لهـــذه التجربـــة من الســـبعينات حتى 
التســـعينات، وأفضل دائمـــا أن يتحدث النقاد 
عن هذا المشـــهد، لكني ســـأعبر مباشرة نحو 
جيل ما بعد األلفين هؤالء الشـــعراء يشـــكلون 
مجموعـــة تحيط بها مفاهيم متنوعة وثرية عن 
الفـــن في الصورة وفي المفاهيمي، وباحثة عن 
شيء مختلف وسط كل الوسائل الحديثة التي 
أخذت من الشـــعر بعض ما كان يعّول عليه في 
مادته الخـــام -إذا جاز التعبير- مع األشـــكال 
الشـــعرية األخرى تاركة لـــه تحديا جديدا وفي 
مســـاحة ضيقة، فذهبـــوا نحو نبـــرة ملتصقة 
بالحياة أكثر بكل تداعياتها، متخففة من اللغة 
مقابل الصورة والمفـــردات الجديدة واليومي 
والمهمـــش، وبعيـــدا عـــن القضايـــا الكبـــرى 
والتقريري، ومأخوذيـــن بالتجريب وبفضاءات 

وعوالم ملتصقة بواقعهم“.
ويتســـاءل ضيفنا ”هـــل الشـــعر فعل زمن 
بالدرجـــة األولى؟“ ليؤكد قائال: الشـــعر يتطّور 
ويتبـــّدل ويتقّوض حتى إن لـــم يرغب البعض 
فـــي ذلك. إنه ينتظر هناك حتى يجيء من يأخذ 
بيديـــه، وهل على الشـــاعر الخـــالق أن ينتظر 
حداثـــة المجتمع والقراء حتـــى يكتب قصيدته 

بشكلها أو مضمونها الجديد؟

} مســقط - ”أزهــــار في ميــــاه العزلة“، كتاب 
نقــــدي صدر عن المنتدى األدبي بوزارة التراث 
والثقافة العمانية، يبحث فــــي الصورة الفنية 
في شعر زاهر الغافري، من خالل قراءة الباحث 
علي بن عبدالله بن سالم الحضرمي في أعمال 
الغافري الشــــعرية، حيث اختار ديوان ”أزهار 
فــــي بئــــر“ الصادر عــــام 2000، إلجــــراء مقاربة 

تحليلية ونقدية على العمل.
يضــــم الكتاب أربعــــة فصول قدمــــت نبذة 
عــــن اتجاه القصيــــدة العربية وقصيــــدة النثر 
في عمان وأعالمها، كمــــا تطرقت إلى الصورة 
الفنية في النقد الشعري، والصورة التشبيهية، 
واالســــتعارية والرمزيــــة، وخصــــص الفصــــل 
الرابع من الدراســــة للتحليل النقدي لنصوص 

الديوان.
يقول الباحث علــــي الحضرمي: إن قصيدة 
النثر تعــــد تطورا فكريا وشــــكليا وموضوعيا 
عند شــــعراء العصر الحديث، أســــوة باألدباء 
الغربيين، الذين برعوا في هذا اللون من ألوان 
الفن الشــــعري، وال نجزم إن كان هذا تقليدا لما 
لــــدى الغرب من أشــــكال شــــعرية غير خاضعة 
لقوانيــــن لغتنــــا العربية، والختــــالف حروف 
العربية وقواعدها البنائية عن اللغات الغربية 
المختلفــــة، وموســــيقاها وأوزانها وعروضها، 

وما يختص بها ككيان لغوي.
يضيــــف الحضرمي: لقــــد اختــــرت ديوان 
”أزهــــار فــــي بئر“ للشــــاعر زاهــــر الغافري بعد 
تفكير عميق، واطالع على الدواوين والدراسات 
وسؤال الشــــاعر عن أشــــمل دواوينه الشعرية 

وأعمقها تجربة، لتكون موضع الدراســــة، ذات 
ثراء بالصور والتراكيب واألســــاليب البيانية 

والفنية اللغوية واألدبية.
فالشــــاعر يرتبط بثيمة الليــــل، كتوأم يمده 
بالخوف، وبقدر المغامرة التي تدني حياته من 

نافذة مفتوحة على هاوية حسب تعبيره.
وفــــي أزهــــاره التــــي يرميها فــــي بئر غير 
معّرف، يائســــا أو عابثا، بنضارة الفرح واألمل 
الموســــميين والطارئين، أو محاوال االحتفاظ 

بكنوزه في المكان السري الذي يليق بها، حيث 
العمق والظل والســــر، يســــرد الغافري سيرته 
كإيمــــاءات تضيء مرة على وجــــوه األصدقاء، 
ومرات في أماكن وأزمان وعلى صفحات الماء، 

وأدوات الطبيعة وأحوالها.
من بين النصــــوص التي حللها الحضرمي 
نــــص ”أي ليــــل“، يقول عنه: في نــــص أي ليل، 
يريد الغافري أن يختار ليله، يبحث عن حديث 
األشــــياء من حوله، كائنات الليل والطبيعة، ال 
يحتمــــل الصمت الغامض الــــذي قد يعيده إلى 

البدايات، أو كما يقول الشاعر في نصه:
كل هــــذا الليل بال عاصفة واحدة/ تجعلني 
أحلم/ بــــال نافذة لكــــي أكون أعمــــى/ ليل بال 
غصن يودع خطواتي/ فأكاد أســــمع صرختي 

األولى/ في غيابي.

وفي نص ”بريق مســــتعاد من قلب اآلالم“، 
يفر الشــــاعر هاربا من طــــرف األلم إلى قلبه أو 
العكس، وطريقه ال يخلو من الطعنات الغادرة، 

فيوازن بين األلمين:
لقد تجمعت حياتــــي كلها هناك/ في لحظة 
الهــــرب األخيرة تلك/ مثل ضربــــة مطرق فوق 

قلب محطم.
ويتذكــــر الشــــاعر، ليروي مــــا يتذكر، كيف 
انهمــــر وراءه الرصــــاص، وقطــــاع طرق، حيث 

يكتب هذا النص:
فــــي تلــــك اللحظة فقــــط/ فــــي اللحظة تلك 
أدركــــت/ ســــر الطعنــــة خلــــف ظهــــري/ مدية 
بريقها مســــتعاد من قلب اآلالم/ فقفزت قفزتي 
األخيرة،/ مغمض العينيــــن تماما/ في اتجاه 
المجهــــول،/ وتلقفني الهــــواء بذراعيه/ حتى 

وصلت إلى هنا.
ويتالعــــب زاهــــر الغافري فــــي زمن النص 
وروايته، فينتقل بين زمانين ومكانين، لينسج 
بعدا إنســــانيا بسيطا وعميقا، عالما من صنع 
يديــــه، خال من الغــــدر والخيانــــات والجحيم، 

الذي ينصبه له اآلخرون.
وكما فــــي تحليل الكاتب علي بــــن عبدالله 
الحضرمي للنصوص، ينبه الشاعر حالته التي 
اســــتكانت للتّو إلى اســــتقرار اإلقامة والهدوء 
بتساؤل حاد حارق، يحن إلى الصعلكة والتشرد 
والسفر مع الذات وبها، بعد سنوات من التعود 
على الجلوس إليها، وعلى الحوارات الداخلية 
فــــي صقيع الغربة، فهل في اإلقامة متعة تعادل 
متع االستكشاف والسفر، حيث المعرفة وطرد 

األرواح الهاربة كالفراشات في األفق.
وفي مجموعة الشــــاعر زاهر يــــوزع أزهار 
طفولتــــه رغما عنه، في أيدي قرائه، رغم إعالنه 
منــــذ العنوان أنها مخبــــأة أو مغمورة في بئر، 
إذ يقول ”مثل ســــجين يدحــــرج صخرة/ يقوده 

الكالم مع نفسه إلى آبار الطفولة“.

محمد خضر: اللغة التي يصنعها الشاعر تشبه الطاقة الكهربائية

الشعر يتطور ويتبدل ويتقوض حتى إن لم يرغب البعض في ذلك

على الشــــــاعر كل مرة تقويض كل ما يظنه يقينا ال يؤدي إلى شــــــيء، أن يهدم ألنه يريد أال 
ميوت في صرح جامد ومسّور يحمل عناوين األبواب التي تفضي إلى شيء واحد ومتوقع 
وأكيد، عليه أن يســــــاهم في حياة حقيقية لهذا الكائن املسمى شعرا يليق باللحظة الراهنة 
ويشبهه أكثر من مرآة. ”العرب“ التقت صاحب هذا الرأي الشاعر السعودي محمد خضر 
الذي يســــــافر مع جتربته في قصيدة النثر، فكان لنا هذا احلوار معه حول واقع الشــــــعر 

اليوم.

مشــــــروع الشاعر العماني زاهر الغافري الشعري، وهو مشروع رؤيوي صاف، ال يحمل 
إال اســــــمه، انقادت له مياه النهر وأســــــلمته سالســــــتها، لكنه ظل مأخوذا بسحر الينابيع 
القصّية، ســــــاعيا إلى ليل دهشــــــتها، ال لشيء إال ليحيا الشــــــعر بكامل حواسه، ويعيشه 

كحياة يومية أو كليل سري يتأمله كقصيدة.

اتجهوا نحو  الثالثة  شعراء األلفية 

أشكال شعرية أخرى متخففة من 

واملفردات  الصورة  مقابل  اللغة 

الجديدة واليومي واملهمش
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زاهر الغافري احد رواد قصيدة النثر في عمان



محمد أشويكة

} ال يخفـــى على أحـــد أن مهرجانات المغرب 
الســـينمائية التي تزيد عن ســـبعين مهرجانا 
وتظاهـــرة تقام على مدار كل ســـنتين، تتكدس 
جلها فـــي حـــزام جغرافي يرتبط بما أســـماه 
المستعمر ”المغرب النافع“، والحال كذلك فإن 
المهرجانـــات الســـينمائية والثقافية والفنية 
تظـــل مكســـبا تاريخيا لـــدى المغاربـــة، نظرا 
الرتباطها بطقوس االحتفال التي تكرس ثقافة 
فن العيـــش الضاربة فـــي القـــدم، واالنتصار 

للحياة.
وهـــي أيضا فرصـــة للترويـــج االقتصادي 
والسياحي بالرغم من أن االنتهازيين وقناصي 
الفـــرص والفاشـــلين في التعليم والسياســـة، 
قـــد حولـــوا بعضها إلى ضـــرب مـــن العبث، 
وباتوا يخربـــون صورة البلد بتصرفاتهم غير 

المسؤولة.
أقـــول هـــذا، بمناســـبة لقـــاء مـــع صديق 
سينمائي من بلد عربي عزيز، أراد أن يتجاذب 
معي أطراف الحديـــث بخصوص قيمة جوائز 
بعـــض التظاهـــرات والملتقيـــات والفعاليات 
واألنشـــطة الســـينمائية التي تريد أن تسمي 

نفسها ضّدا لمعطيات واقع المهرجانات.
فليـــس كل من عرض فيلمـــا غير مغربي أو 
اســـتضاف شـــخصا من الخارج جديرا بحمل 
الصفـــة الدوليـــة، وإنمـــا يتعلق األمـــر بمدى 
مصداقيـــة إدارة المهرجـــان، وتراكم تجربته، 
وكفاءة إطاراته، وغنى برنامجه، وتميز فقراته، 
ونزاهة جوائزه، تلك التي أصبحت توزع -في 

غالبيتها- دون معايير معينة.
صـــار المشـــرفون علـــى بعض األنشـــطة 
الســـينمائية يجعلـــون مـــن الجوائـــز ذريعة 
والمحتضنيـــن  الداعميـــن  الســـتجالب 
دروعا  يوزعـــون  فأضحـــوا  والمستشـــهرين، 
بالستيكية وخشبية ومعدنية رخيصة ال تتوفر 
غالبيتها على أية جمالية أو خصوصية، بحكم 
لجـــوء غالبية الجهات المنظمـــة إلى اقتنائها 
جاهزة حتى صـــارت بعض ألعاب عاشـــوراء 

و“قشاوشها“ أغلى منها.

جوائز بال عنوان

يشـــتكي بعـــض الفائزيـــن، مـــن الداخـــل 
والخارج، بجوائز بعض المهرجانات المغربية 
من عدم توصلهم بقيمتها المالية، بل إن مدراء 
بعـــض ”المهرجانـــات“ صـــاروا متخصصين 
بالتحكـــم فـــي الجوائـــز التي تمنحهـــا لجان 
يشـــكلونها على المقاس الشـــخصي ألفالم من 

قـــارات أو دول بعيدة لـــم يتمكن أصحابها من 
حضور فعاليات بعض ”المهرجانات الدولية“، 
كي يتسنى لهم االحتفاظ بقيمة الجوائز لحاجة 
في أنفسهم، وشكاوى ذوي الحقوق عديدة في 
هذا الباب، خاصة وأن أخبار بعضها قد وصل 
إلـــى الجهات المعنية، وبعضهـــا اآلخر تلوكه 

األلسنة هنا وهناك.
وفي سياق آخر، تنظم بعض ”المهرجانات“ 
مســـابقات في الســـيناريو، إذ تنتخب ثلة من 
األسماء للفرز والقراءة والتحكيم، إّال أن بعض 
المنظمين يقومون بمثل هذه األنشطة صوريا، 
وال يقدمون المشاريع لتلك اللجان، وإن حصل 
ذلك فال يمنحـــون الجوائز المادية أو يقومون 

بتنفيذ تصوير تلك المشاريع الفيلمية.
الظـــروف  أقســـى  ففـــي  صوروهـــا  وإن 
وأســـوئها، وكأنهم يتخلصون مـــن أصحابها 
بتلـــك الطريقة المتحايلة، ال ســـيما وأن مدراء 
بعـــض التظاهـــرات ال تتوفـــر فيهم الشـــروط 
الموضوعيـــة للحصول علـــى أي دعم، بالنظر 
إلى ضعـــف مســـتواهم التعليمـــي والثقافي، 
وبعدهم الكلي عن المجال، فضال عن استغالل 
بعضهـــم لمثـــل هـــذه الملتقيات فـــي الدعاية 
الحزبية وغيرهـــا، وتلك أمور ال بـــّد أن تنتبه 

إليها اللجنة المانحة للدعم.
ونحـــن نتأمل قيمـــة جوائـــز المهرجانات 
المغربيـــة، المحلية والدولية، وال ســـيما تلك 
التـــي حققت صدى قاريا ودوليـــا، ومصداقية 
فنية وتاريخية رغـــم الفوارق الحاصلة بينها، 
كالمهرجان الدولـــي للفيلم بمراكش ومهرجان 
تطوان الدولي لســـينما بلـــدان البحر األبيض 
األفريقيـــة  الســـينما  ومهرجـــان  المتوســـط 
بخريبكة على ســـبيل المثال ال الحصر، والتي 
يقـــدم بعضها جوائـــز مالية مهمة باســـتثناء 
مراكـــش التـــي تتضـــارب األنباء بشـــأن قيمة 
جوائـــزه، فإننـــا نالحـــظ أن الفائزيـــن بها ال 
يضعون شارات هذه المهرجانات على أفيشات 
أفالمهـــم، كمـــا يحصل في بعـــض التظاهرات 
الســـينمائية الكبرى التي نعرفها من رموزها 
كمهرجانات فينيســـيا وبرلين وتورنتو وكان 
وغيرها، بل إن مجرد المشـــاركة في مسابقتها 
الرسمية أو إحدى فقراتها يعتبر قيمة مضافة 

فـــي حّد ذاته. كمـــا أن بعض صناع الســـينما 
العرب واألجانب تغريهـــم مهرجانات إقليمية 
أخرى ألنهـــا تقدم خدمات دعائية جيدة، وذات 
جوائـــز مادية مغريـــة، رغـــم أن بعضها يأخذ 
مـــن الجـــذب المالي وســـيلة لإلقنـــاع عوضا 
عـــن الرمزيـــة الســـينمائية والقيمـــة الثقافية 

لمشروعه.
ترتبط قيمة الجوائز باللجان المانحة لها، 
وحيـــاد أعضائها ونزاهتهـــم، وتعني النزاهة 
”البعد عن الســـوء وترك الشـــبهات“، درءا لكل 
ما من شـــأنه أن يرمي بها في متاهات التالعب 
الناتـــج عن تدخل اإلدارة أو المنظمين أو غلبة 
االنتمـــاء األيديولوجي أو العقـــدي ألعضائها 
وكذلك الجهـــات المدبرة لشـــأنها، واالنتصار 
للقيـــم الجماليـــة التي تطـــور الفن، وتســـمو 
بالـــذوق، وتخدم القضايا اإلنســـانية النبيلة، 

فأين مهرجاناتنا من هذه المواصفات؟

أزمة ثقة

الظاهـــر أن الكثيـــر ينتظـــر مهرجاناتنـــا، 
والذاكـــرة القريبـــة تحفظ للمهرجـــان الوطني 
للفيلـــم -مثال- النتائج غيـــر المنتظرة للجانه 

المتناقضـــة،  والمصالـــح  المرجعيـــات  ذات 
بـــل كانت حصيلتـــه مضحكة وســـوريالية في 
الدورات األخيرة، وفـــي ذلك ضرب ألخالقيات 
التحكيـــم، وتقليل مـــن عصمة بعـــض األفراد 
الذيـــن وجدوا أنفســـهم محاصريـــن بأصوات 
تدلـــي باختياراتها تحت ”يافطـــة“ ديمقراطية 

األغلبية المتحكم فيها.
صحيـــح أن المهرجانـــات الكبـــرى تمنح 
جوائزها لبعض السينمائيين بدافع سياسي، 
لكن األهم عدم قدرة أي كان التشـــكيك في رفعة 
الحاصـــل عليهـــا، وإذ نعقد هـــذه المقارنات، 
فإنمـــا كي ال تتكرر مثل تلك الســـلوكيات التي 
تصيـــب وجاهة بعـــض مهرجاناتنا في مقتل، 
وتحط من أنفة بعض األفـــراد الذين يعتقدون 
أن التاريـــخ مجـــرد حفلة اختتام ســـرعان ما 
ستزول بانتهاء العشاء الخاص بالشخصيات 

المهمة المحروسة.
تبـــذل الدولـــة المغربية جهـــودا مهمة في 
الرقي بالســـينما على مســـتوى دعـــم اإلنتاج 
ورقمنة وإحداث وترميم قاعات العرض، وكذلك 
دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية إلى 
الدرجة التـــي صار معها هذا اإلمداد مكســـبا 
للمهنييـــن، إّال أن البعض قد قاده إلى متاهات 

االنتفاع، وســـار به صوب ســـراديب مظلمة قد 
تعصف مع مرور الوقت باألهداف المسّطرة له.
ولذلـــك ال بـــّد مـــن محاســـبة المســـيئين 
لجوائـــز  المفرغيـــن  ومعاقبـــة  للمكتســـبات، 
المهرجانـــات مـــن قيمتهـــا، وال ســـيما الذين 
تلقوا الدعم من المال العمومي فأســـاؤوا إلى 
سمعة البالد، وقّوضوا مجهودات المهرجانات 
العريقـــة التـــي ارتبط إشـــعاع الســـينمائيين 
المغاربة بصيتهـــا الجميل، وصار زوارها من 
الخـــارج خير ُمعـــّرف بجمال المغـــرب وغنى 
ثقافته، ففي الســـينما مآرب شتى قد ال يعرفها 
أعـــداء المهرجانـــات الذين يســـتغلون بعض 
الســـلبيات لتوجيه ســـهام النقد إليها بدعوى 
أخالقوية، غالبا ما ترتبط في عمقها بحسابات 

أيديولوجية ضيقة.

سعد القرش

} وّثقْت متابعتي ألفالم المهرجانات عالقتي 
بالســـينما، بأفـــالم أراد صانعوهـــا أن تمس 
الجوهر اإلنساني، وأن تتجاوز اختبار الزمن، 
وتثيـــر دهشـــة أجيال لـــم تولد بعـــد، يصلنا 
بعض هـــذه األفالم خـــالل مهرجـــان القاهرة 

السينمائي.
وأدركـــت الشـــيخوخة مهرجـــان القاهرة 
الدولـــي بعد وفاة رئيســـه ســـعدالدين وهبة 
فورثته وزارة الثقافة، وروضه وزيرها األسبق 
فاروق حسني وتابعوه بغير إحسان وموظفو 
الفنون والثقافة، فانتقل من دفء الشـــارع إلى 

فتور دار األوبرا وأرستقراطيتها.
قبل حضـــوري لمهرجانات خـــارج مصر، 
كنت أظن المهرجان هو األفالم، وألكثر من ربع 
قـــرن على متابعتي مهرجـــان القاهرة الحظت 
الملـــل في حفل االفتتاح ورســـميته وافتعاله، 
فـــإذا انتهى الحفل أعلن عن اســـتراحة مدتها 
نحو عشـــر دقائق، يليها فيلـــم االفتتاح، وهو 
عادة جدير بالمشـــاهدة، والقاعـــة التي كانت 
كرنفاال الستعراض العطور وفساتين السهرة، 
تخلو إّال مـــن المقاعد، وال يقطـــع الصمت إّال 
نحنحة واحد من بضعة مشـــاهدين ينتظرون 

عرض فيلم االفتتاح.
هذا التهافت على حفالت مهرجان القاهرة 
وخلّو عروض األفالم من صناع السينما فسر 
لي أسباب توقف نمّو هذه الصناعة، فال تقّدم 
دون خيال وغيرة من ذوي الخيال، ولكن كثيرا 

من صناع أفالمنا ال يغارون.
مـــن أصحـــاب الخيـــال كاتب الســـيناريو 

اإليطالـــي ســـيزار زافاتينـــي، وقـــد قـــال عنه 
الروائي األميركي ترومان كابوت (1985/1925) 
”هنـــاك كاتب طـــور نفســـه، وكان يعمل ككاتب 
ســـيناريو، ويمكننـــا أن نطلـــق عليـــه عبقري 
الســـينما، أعني ذلك الفـــالح الخجول المرح 

زافاتيني“.
ويضيف ”ثالثـــة أرباع األفـــالم اإليطالية 
الجيدة كتبها زافاتيني، كل أفالم فيتوريو دي 
سيكا هو الذي كتب لها السيناريو، ودي سيكا 
رجل موهـــوب ومحنـــك، ومع ذلـــك فهو بوق 
لزافاتيني، فأفالمه من خلق زافاتيني، كل ظل، 
كل خطوة عمل، وكل جو مرسوم كان زافاتيني 
قد وضحه في الســـيناريو“. (عـــن جنون إزرا 

باوند وآخرين، ترجمة: أحمد عمر شاهين).

خلو شجاع

معظم من تولوا رئاســـة مهرجان القاهرة 
ال تعنيهـــم الســـينما، وال تشـــغلهم مشـــاهدة 
فيلم فـــي المهرجـــان، تحديدا حســـين فهمي 
وشـــريف الشوباشـــي وعزت أبوعـــوف، ولم 
أجد من الســـينمائيين كبار السن من يحرص 
على مشـــاهدة فيلم، باستثناء محمود حميدة 
الجديـــد  الجيـــل  كان  وإن  الشـــريف،  ونـــور 
أعمق وعيـــا وأقل حظا، وأكثـــر ثقة رغم بطء 

الخطوات.
مع إيمان الكســـالى بأن األفالم بالنيات لن 
تطّور صناعة السينما، ألن لدينا وهما يقترب 
من جنون العظمة بأننا األقدم واألجدر، وندمن 
”أفعل التفضيل“، ثم يأتي اختبار سهل يكشف 
الزيف، ونصيـــر أضحوكة، حين ال نجد فيلما 

مصريا جديرا بالمشـــاركة في مهرجان تنظمه 
مصر. ولو امتلكت إدارة مهرجان اإلسكندرية 
مثال شـــجاعة إعالن خلّو المســـابقة من فيلم 
مصـــري، لـــكان خيرا لهـــا وأبقى مـــن إقحام 
فيلم مثل ”ســـعيكم مشكور يا برو“ في الدورة 
التـــي انتهت مؤخرا، ليـــس ألنك ال تعرف قبل 
مشـــاهدة الفيلم مـــن يكون ”بـــرو“، وإنما ألن 
إبـــراء الذمة بوجـــود أي فيلم مصري ال يجوز 
فـــي المهرجانـــات، واألكثـــر كراهـــة لدرجـــة 
التحريم هو اإلصرار على وجود نجم أو نجمة 

على قمة لجنة التحكيم.

تنويه أحادي

الفقـــر الذي عشـــناه لدرجـــة التصحر في 
العقود الســـابقة جعل البعـــض يقيس نجاح 
المهرجانـــات بحضور النجـــوم، والنجوم في 
هذا الوعـــي الفقير تعني الممثـــالت، وهذا ال 
عيـــب فيه وال كراهة، على أن يبتعدن عن لجان 

التحكيم.
فعضـــو لجنة التحكيم قـــاض، يفترض أن 
لديه حدا أدنى من الثقافة السينمائية، والوعي 
البصري والتشكيلي والجمالي الكافي لقراءة 
الصـــورة، والتفرقة بين داللـــة فيلم يخلو من 
الموســـيقى مثل ”الخروج إلى النهار“، وفيلم 
خفيف مقتبس باعتراف مخرجه الذي يسجل 
أنه ”مّصره“ عـــن فيلم ”موت في جنازة“، وإن 
كان األصـــل يخلو بالطبع من نـــداء ”يا برو“، 

والحياة تحتمل االختالف.
ربمـــا يســـعى الجمهـــور إلـــى مشـــاهدة 
”ســـعيكم مشـــكور يا برو“ أو من غيـــر ”برو“، 
ولـــن يهتم الجمهـــور أو يتذكـــر حصول هذا 
الفيلم على ”تنويه“ في مسابقة الفيلم العربي 
بمهرجان اإلسكندرية (الذي دارت فعالياته من 
2 إلى 8 ســـبتمبر 2015)، وال أن الفيلم شـــارك 
في المســـابقة الرسمية لدول البحر المتوسط 
بالمهرجان نفسه. والمسابقة الرسمية ترأست 

لجنة تحكيمها ممثلة مصرية محظوظة، تزيد 
خبرتهـــا على ثالثة عقود، لـــم تعرف فيها من 
التمثيل إّال أنه صراخ انتقل من أمام الكاميرا 
إلـــى حفـــل الختـــام، فقبـــل إعـــالن الجوائز 
هتفـــت ضـــد اإلرهـــاب، ولـــم يكن فـــي القاعة 

إرهابي يخشى جانبه. 
ثم بدأت الجوائز بشهادة تقدير إلى الطفل 
المغربـــي إلياس الجيهاني بطـــل فيلم ”جوق 
العميين“، وهم العميان، ولم يحدث هذا األمر 
لبســـا في اســـتقبال الفيلم من جانب رئيســـة 
اللجنة التي تفتقد إلى الوعي الجمالي، وتريد 
أفالما مناهضة لإلرهاب وحكايات ميلودرامية 

مثل أفالمها.
لـــم تجد اللجنـــة في ”جـــوق العميين“ ما 
يســـتحق اإلشـــادة، في حين نال الفيلم نفسه 
الجائـــزة الكبرى من مهرجـــان وهران (جوان 

.(2015

ســـوء  مـــن  تتنصـــل  مهرجـــان  أي  إدارة 
الجوائـــز، وتحتج بأن األمـــر يرجع إلى ذائقة 
لجنـــة التحكيـــم، وهـــذه كلمة حق يـــراد بها 
باطل، مثل تلخيص الديمقراطية في صناديق 
االقتراع، وإهمال الســـياق العام الذي يســـبق 
االقتـــراع، وأســـتطيع تحديـــد الجوائـــز عند 
اختيـــار لجنة ال تســـتوعب اللغـــة البصرية، 
وتسيء إلى السينما، وإلى نقادها المحترفين 

الذي يستبعدون من هذه اللجان.

16

سينما
[ الطموح إلى العالمية يترنح أمام هنات الممارسة  [ ثقافة فن العيش غير موزعة بشكل عادل

مهرجانات المغرب السينمائية تمنح الجائزة وتغيب المصداقية الفنية

غربة النقاد في مهرجانات السينما المصرية تتواصل 

بعض  تــصــويــر  ــرا  شــوب بــريــانــكــا  الــهــنــديــة  النجمة  أجــلــت 

مشاهدها من حلقات مسلسلها األميركي {كوانتيكو}، من 

أجل استئناف تصوير فيلمها الملحمي {باجيراو ماستاني}.

يشـــارك الفيلم األخير {بتوقيت القاهـــرة} للنجم الراحل نور 

الشريف حاليا في المسابقة الرســـمية للدورة الثامنة عشرة 

لمهرجان السينما األفريقية بمدينة خريبكة المغربية.

اضطرت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري، لقطع إجازة شـــهر 

العســـل التي كانـــت تقضيها خالل األيام الماضيـــة بعد زواجها، 

ألجل استكمال تصوير مشاهد فيلمها {يوم للستات}.
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املسيئني  مــحــاســبــة  مــن  بــد  ال 

للمكتسبات، ومعاقبة املفرغني 

من  املغربية  املهرجانات  لجوائز 

قيمتها

 ◄

الــعــرب  السينما  صــنــاع  بــعــض 

مهرجانات  تغريهم  واألجــانــب 

إقــلــيــمــيــة أخـــــرى ألنـــهـــا تــقــدم 

خدمات دعائية جيدة

 ◄

األفــالم  بــأن  الكسالى  إيــمــان  مــع 

بالنيات لن تطور صناعة السينما، 

جنون  من  يقترب  وهما  لدينا  ألن 

العظمة بأننا األقدم واألجدر

 ◄

ــــــدو للبعــــــض أن املغرب هو بلد املهرجانات الســــــينمائية، حيث أن ما يزيد عن ســــــبعني  يب
مهرجانا وتظاهرة تقام على مدار كل ســــــنتني تقريبا، وهو رقم قد يثير االســــــتغراب في 
البداية، إّال أن مســــــحا خلارطة املغرب الشاسعة الفسيحة، يكشف بسهولة حاجة العديد 
من املناطق احملرومة إلى السينما وما يرتبط بها من عروض وأنشطة ولقاءات تواصلية.

بعض جوائز مهرجانات المغرب تاهت في الحسابات األيديولوجية الضيقة

قياس نجاح المهرجانات بات مرتبطا بعدد النجوم الحاضرين فيه

كان مهرجان القاهرة الســــــينمائي حتى وفاة رئيسه ســــــعدالدين وهبة، مناسبة ينتظرها 
عشاق السينما، ويصطف خاللها اجلمهور أمام دور العرض في طوابير انتظارا للدخول، 
ومــــــن ذلك الزحام خرجت مقولة ”قصة وال مناظر؟“، ســــــؤال يلخص الفيلم في إجابة من 

كلمة واحدة.. هل الفيلم درامي؟ أم يحفل باملشاهد الساخنة؟

ّ



} الربــاط - يتزامن الدخول المدرسي الجديد 
(2015-2016) مـــع مـــرور ســـنة علـــى تنصيب 
المجلـــس األعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمي في المغرب، باعتباره هيئة استشارية 
مســـتقلة للحكامة والتنمية المستدامة، جاءت 
لتساهم في جهود إصالح المدرسة المغربية، 
وفـــق مقاربة إصالحيـــة تضع المدرســـة في 
صلب المشروع المجتمعي اعتبارا لدورها في 
النهوض بتكوين شباب الغد وتحقيق أهداف 

التنمية البشرية المستدامة.
ويشـــكل تعميـــم التعليم بفـــرص متكافئة 
باعتباره رهانا سياســـيا ومجتمعيا لتحقيق 
اإلنصـــاف وتـــدارك تعثـــرات القطـــاع، أبـــرز 
الرهانـــات التي يســـعى مختلـــف المتدخلين 
في القطاع بشـــراكة مع المجلس، لكسبها في 
أفق الوصول إلى مدرســـة لإلنصاف والجودة 
واالرتقاء تنخرط بفعالية في التنمية المحلية.
ومن هذا المنطلق فإن تمكن المدرســـة من 
أداء أدوارها يستلزم تنميتها وتأهيل قدراتها 
المادية والبشـــرية في إطار التفاعل اإليجابي 
مع محيطها، والعمـــل على تجاوز االختالالت 
التـــي تعيق القطـــاع والمتمثلة، أساســـا، في 
ضعف تماسك المنظومة التربوية وانسجامها 
وفي مســـتوى نجاعتها ومردوديتها ومالءمة 

مناهجها وتكوينها مع متطلبات العصر.
ومـــن أجل تجـــاوز هـــذه الوضعية وضع 
المجلـــس األعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمي اســـتراتيجية طموحة تمتد للفترة ما 
بين 2015 و2030، تتضمن، بالخصوص، جعل 
التعليم األولي إلزاميا للدولة واألسرة، ودمجه 
تدريجيا في الســـلك االبتدائي، وإتاحة فرص 
التمدرس باألوســـاط القروية وشبه الحضرية 
والمناطـــق ذات الخصاصة تمييـــزا إيجابيا 
لتـــدارك النقص والثغـــرات، وتأمين الحق في 
ولوج التربية والتكوين لفائدة األشخاص في 
وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وتعميم 
تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع األطفال 
ومواصلـــة الجهود الرامية إلـــى ضمان مقعد 

لكل طفل في سن التمدرس.
وتواكب وزارة التربية المغربية والتكوين 
المهنـــي دينامكية إصـــالح القطـــاع بتدابير 
وإجراءات تستمد أسســـها من ميثاق التربية 
والتكويـــن، وتســـعى إلـــى تحقيـــق عـــدد من 
األهداف لدعـــم التخطيط التربوي على المدى 

البعيـــد، وذلـــك بالتركيـــز على المكتســـبات 
وتطويرها، وإعداد اآلليات األساســـية للتمكن 

من مواجهة تحديات المستقبل.
كما تعمل الوزارة على تحســـين المناهج 
الدراســـية تدريجيـــا عبر المراجعة الشـــاملة 
والعميقة لجميع البرامج والمناهج الدراسية 
فـــي إطار الرؤيـــة اإلصالحية االســـتراتيجية 
(2015-2030). وفي هذا الصدد، ســـيتم جزئيا 
التخفيف مـــن المناهج، واعتماد تنظيم جديد 
لمحتوياتهـــا واســـتثمار المعـــارف الجديدة 
حـــول تعلم مختلـــف المواد من خـــالل برامج 
تنتظـــم في ثالثـــة أقطاب، هي قطـــب اللغات، 
وقطب الرياضيات والعلوم، وقطب التنشـــئة 

االجتماعية والتفتح.
وتعتمـــد الـــوزارة فـــي تنزيـــل منظورها 
لإلصالح على مرتكزات أبرزها مبدأ اإلنصاف، 
مـــن خالل التركيز على المناطـــق التي تعاني 
من الهشاشة، وذلك بتمكنيها من االستثمارات 
الالزمـــة للتغلـــب على النقائـــص التي تعاني 
منهـــا ودعمها بالمـــوارد البشـــرية، واعتماد 
تكنولوجيـــات اإلعالم واالتصال في تحســـين 
البرامج التعليمية. وتعكـــس هذه المرتكزات 
وعـــي الـــوزارة بأنـــه ال يمكن تحقيـــق جودة 
الفعـــال  التطبيـــق  دون  والتكويـــن  التربيـــة 
باعتباره  البيداغوجـــي  للنمـــوذج  والمالئـــم 
جوهـــر عمـــل المدرســـة بمختلـــف مكوناتها 
وأســـاس اضطالعهـــا بوظائفها فـــي التربية 

والتعليم والتكوين.
يذكـــر أن الحكومـــة المغربيـــة تركـــز في 
السنوات األخيرة على إصالح منظومة التعليم 
في المملكة وتعميمه إلدراكها لحجم االختالل 
الـــذي بات يعاني منه القطاع والرتفاع نســـب 
األمية فـــي المجتمع وهو ما أكدتـــه ”الوكالة 
فـــي المغرب التي  الوطنيـــة لمحاربة األمية“ 
أعلنت أن قرابة ثلث الســـكان أميون أي أن 10 
مالييـــن مغربي ال يزالون يعانـــون من األمية. 
ودعت إلـــى ”تكثيف الجهود وتســـريع وتيرة 
العمل حتى يمكن القضاء على األمية في العقد 

العربي لمحو األمية 2014 - 2024“.
وكانت دراسة مغربية تم إنجازها عام 2012 
كشـــفت أن نســـبة األمية لدى المغاربة الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 10 ســـنوات وأكثر تبلغ 
28 بالمئة، وترتفع إلى 38 بالمئة من الســـكان 
البالغين 15 ســـنة فما فوق، فيما تعاني نصف 

المغربيـــات فوق ســـن 15 ســـنة (12.5 مليون) 
من األمية. ويشـــير آخر إحصاء للسكان أعلن 
عن نتائجه بداية 2015 أن عدد ســـكان المغرب 
يقـــارب 34 مليونـــا مـــا يعنـــي أن قرابة ثلث 
الســـكان أميون وهو ما كبد المغرب خســـارة 
تقدر بنســـبة 1.5 بالمئة مـــن الناتج الداخلي 

اإلجمالـــي المقـــدر بحوالي 107 مليـــار دوالر 
خالل 2014. ورغم استفادة ستة ماليين مغربي 
مـــن برامـــج مكافحـــة األمية خالل الســـنوات 
العشـــر األخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 
ألفا خالل 2012، تسابق الحكومة الزمن لبلوغ 

مليون مستفيد سنويا بحلول 2016.
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تعليم
كشفت دراسة مغربية أن نسبة األمية لدى املغاربة الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بني 10 ســـنوات وأكثر تبلـــغ 28 باملئة، 

و38 باملئة عند البالغني 15 ســـنة فما فوق.

إنشـــاء مكتب التربية العربـــي لدول الخليـــج كمنظمة إقليمية 
حكوميـــة دولية تضـــم 7 دول أعضاء تعمـــل جميعها في إطار 

املكتب على التنسيق للنهوض بالتعليم والتربية.

نهايـــة العقد العربي ملحو األمية الـــذي انطلق عام 2014 
وهو ما يفترض تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل حتى 

يمكن القضاء على األمية في الدول العربية.
2012 19752024

تعميم التعليم وتدارك نقاط الضعف رهانا العام الدراسي الجديد في المغرب

} الرياض - جودة التعليم ومستوى خريجي 
التعليـــم العالـــي ونوعية مؤهالتهـــم العلمية 
التي تخول لهم االنخراط في سوق الشغل في 
دولهم جعلت مناهج التعليم الدولية الحديثة 
تتخلى عـــن التلقين والحفظ وتتجه نحو بناء 
مهارات التفكير والخلق واالبتكار لدى التلميذ 

منذ سنواته األولى في المدرسة.
وتحاول العديد من الدول العربية مواكبة 
التطور في مجال التعليـــم الذي حققته الدول 
المتقدمـــة، وتعد دول الخليـــج من أكثر الدول 
العربيـــة اهتماما بقطاع التعليـــم خاصة من 
حيث االستثمار ووضع استراتيجيات تواكب 
التقنيات الحديثة المستخدمة وتوفير برامج 
تعليميـــة غير تقليديـــة ومن بينهـــا اإلمارات 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقد شـــهدت مناهج التعليـــم ومنهجيات 
التعلم في العقود األخيرة من القرن العشـــرين 
تحوالت جذرية في العديد من هذه الدول التي 
أعادت النظر في سياساتها التعليمية وتبنت 
خططا إلصـــالح التعليم وتطويـــره وتحديث 
مناهجه وأســـاليبه بما يمكنهـــا من مواجهة 
المتغيـــرات واالتجاهـــات التربويـــة الحديثة 
المعنيـــة بأنماط الســـلوك وأنمـــاط التفكير. 
غيـــر أن ما تحقق على أرض الواقع من نتائج 
في تطويـــر التعليم تقييمهـــا وزارات التربية 
فـــي الدول األعضـــاء بمكتب التربيـــة العربي 
لدول الخليـــج (وهي دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، مملكة البحريـــن، جمهورية اليمن، 
المملكـــة العربية الســـعودية، دولـــة الكويت، 
سلطنة عمان، ودولة قطر) باإليجابية، وتراها 
منظمات دولية مهتمة بالتعليم مثل اليونسكو 

غير مرضية حسب تقاريرها السنوية.

وتقوم اليونســـكو بالعديد مـــن العمليات 
المشتركة مع الدول األعضاء متصلة بخططها 
الدوليـــة الخاصـــة بتوفير التعليـــم للجميع، 
وترى المنظمة بأنه رغـــم التقدم المحرز على 
مدى العقـــود الماضيـــة في تطويـــر األنظمة 
التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، 
تظـــل نتائـــج التعلـــم منخفضـــة بالمقارنـــة 
مـــع الـــدول األخـــرى فـــي مســـتويات الدخل 
المماثلة. كما تحـــاول المنظمة تعريف الدول 
األعضاء باألدوات الالزمة إلجراء التشخيص 
والمؤشـــرات النوعية والكميـــة لرصد التقدم 
المحـــرز في التعليـــم. لذلك فإنه مـــن األهمية 
بمـــكان تحديـــد المؤشـــرات المعتمـــدة لدى 
المنظمـــة خاصة منهـــا تلك التـــي ينبغي أن 
تتضمنها استراتيجيات التعليم المستقبلية.

وهذا الدافع األساســـي وراء تنظيم مكتب 
التربيـــة العربـــي لدول الخليـــج بالتعاون مع 
منظمـــة اليونســـكو اجتماعا خالل األســـبوع 
المنقضي لمناقشـــة هموم التعليم في مرحلة 
ما بعـــد عام 2015 فـــي دول مجلـــس التعاون 
مـــن  نخبـــة  بحضـــور  واليمـــن،  الخليجـــي 
المختصيـــن في مجـــاالت التعليـــم والتربية 
واإلحصاء السكاني في منظمات عالمية، يأتي 
على رأسها مكتب اليونسكو بالدوحة ومعهد 
المنظمـــة لإلحصاء وشـــعبة اإلســـكان باألمم 
المتحـــدة، إلى جانـــب مســـؤولين تعليميين 
وتربوييـــن فـــي وزارات ومؤسســـات التعليم 

والتربية الخليجية واليمن.
هذا االجتماع من شـــأنه دعم التنسيق بين 
دول الخليج ومنظمة اليونسكو في ما يتعلق 
بالبيانـــات واإلحصائيـــات ومعاييـــر التقييم 
للخطـــط الدوليـــة بما يضمن تطويـــر التعليم 
فـــي دول أعضاء مكتب التربيـــة العربي لدول 
الخليـــج إلـــى جانـــب التأكيد علـــى أن جودة 
التعليم تظل أولى القضايا التي يجب أن تنال 
الحظ األوفـــر في االســـتراتيجيات التعليمية 
المســـتقبلية التـــي تعتـــزم وزارات التعليـــم 
والتربيـــة في دول مجلـــس التعاون الخليجي 

تنفيذها خالل مدة زمنية تنتهي عام 2030.

وال مجـــال لمقارنـــة تعليم األمـــس بتعليم 
اليـــوم في دول الخليج وال أحد يمكنه أن ينكر 
ما تحقـــق من تقدم في التعليـــم بالمنطقة في 
ظل ما توفر من إحصائيات تؤكد هذا التطور، 
حيـــث راكمت وزارات التربية والتعليم العديد 
من التجارب الناجحة التي أسهمت في تحقيق 
مكاســـب أبرزها إتاحة فرص التعليم للجميع 
في ســـن التعلم ذكورا وإناثا على حد السواء 
ووضـــع خطط لرفع األمية في مجتمعاتها إلى 
جانب تطوير المؤسسات التعليمية ومحاولة 
رفع مســـتويات المعلمين لمواكبـــة التقنيات 
الحديثة في التعليم التي تقوم على اإلعالمية 
والتعليـــم اإللكترونـــي، غير أن هـــذا التقدم ال 
يخفي أن المشـــوار مازال طويال أمامها لبلوغ 

ما حققته الدول المتقدمة في التعليم.
االجتمـــاع التنســـيقي الدولي لمســـؤولي 
منظمة اليونســـكو وصناع القـــرار المعنيين 
بالتخطيـــط والتطويـــر فـــي وزارات التربية 
والتعليـــم في دول مجلـــس التعاون الخليجي 
حمـــل عنوان ”التعليم فـــي مرحلة ما بعد عام 

2015 فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
واليمـــن“ يعد امتـــدادا للخطط التي شـــرعت 
تنفيذهـــا  فـــي  الخليجيـــة  التعليـــم  وزارات 
التعليمية  بسياســـاتها  لالرتقـــاء  ووضعهـــا 
والتربويـــة مـــع التركيز على المحـــاور التي 
باإلحصـــاء  المتعلقـــة  المؤشـــرات  تتنـــاول 
الســـكاني، الـــذي توليـــه اليونســـكو أهمية 
بالغة عند تقييمهـــا للعملية التعليمية في كل 
دولة من الـــدول األعضاء المنظمـــة، عبر رفع 
ومناقشـــة تحفظات بعـــض دول المنطقة على 

دقة تقييمها.
إيضـــاح المؤشـــرات التـــي ترتكـــز عليها 
اليونســـكو في عملهـــا التقييمي وتفســـيرها 
بطريقـــة تضمـــن الوصول لمفاهيـــم واضحة 
ومحـــددة تمكن الـــدول األعضاء مـــن صياغة 
اســـتراتيجياتها المؤدية إلـــى تحقيق جميع 
أهدافها المستقبلية، إلى جانب حصولها على 
تقييـــم من قبل المنظمة، يواكـــب حجم العمل 
الذي تقدمه وزاراتها، أو المزمع تقديمه خالل 

الفترة الزمنية حتى عام 2030.

وقدمت مؤسســـات التعليم الرســـمية في 
دول المجلـــس واليمن أعضاء المكتب العربي 
للتربية، روزنامتها واســـتراتيجياتها المنفذة 
والمزمع تنفيذهـــا متضمنة أهدافا رئيســـية 
تأمـــل الوصول إليهـــا بدقة، وأهـــداف أخرى 

فرعية تتحقق خالل مدة الخطة.
واســـتعرض مســـؤولو التعليم في الدول 
األعضـــاء، المنهجية المعتمـــدة في ما يتعلق 
باإلحصاء السكاني ومؤشراته، ضمن العديد 
من المؤشـــرات والمعايير التي تراعى لحظة 
إعـــداد االســـتراتيجية العامـــة، التـــي تحدد 
أسلوب وطريقة العمل في المستقبل، مؤكدين 
أن خططهم الماضية كانت قادرة على تحقيق 
األهداف المرســـومة كافة، األمر الذي ساعدهم 
لرسم أهداف جديدة تواكب متغيرات العصر، 
الفتيـــن النظر إلى أن رؤية منظمة اليونســـكو 
للعمـــل التعليمي الخليجي وفـــي اليمن، وفق 
تقاريرها السنوية، ال تجســـد الواقع الفعلي، 
واصفين تقاريرهـــا بالمجحفة، ألنها اعتمدت 
على مؤشرات مختلفة عن تلك التي اعتمدوها.

فهم المعايير الدولية في تقييم التعليم يصوب االستراتيجيات الخليجية

االرتقاء بالسياسات التعليمية في الدول العربية بات ضرورة لمواكبة التطور العالمي في طرق التعلم

قضايا التعليم باتت حتتل األولوية في اهتمام الدول واملجتمعات املعاصرة التي تســــــعى 
ــــــة والتعليم العربية على رفع  ــــــى حتقيق التقدم، ومــــــن هذا املنطلق تعكف وزارات التربي إل
مستوى التعليم في بلدانها اعترافا منها بأن التعليم يعد قاطرة التنمية الشاملة للشعوب 
ــــــى مواكبة جودة التعليم في الدول وفي هذا اإلطــــــار تتجه منظمات ووزارات  وحرصا عل
التعليم في دول اخلليج إلى فهم وحتديد املعايير املعتمدة لدى منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة ”اليونســــــكو“ في ما يخص قياس تقدم التعليم واملؤشــــــرات التي ينبغي أن 

تتضمنها استراتيجيات التعليم املستقبلية.

[ منظمات تعليمية دولية وإقليمية تستشرف مستقبل التعليم في الخليج [ المؤشرات السكانية الموحدة تفضي لتقييم عادل

دول  فـــي  املحـــرز  التقـــدم  رغـــم 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، تظل 
نتائـــج التعلـــم منخفضـــة مقارنـــة 

بدول في مستويات دخل مماثلة

◄

◄ أكدت وزارة التربية والتعليم في 
األردن، ”أن أزمة الالجئين السوريين، 

وارتفاع أعداد الطلبة في مدارسها، 
دفعاها إلى طباعة 33 مليون كتاب 

مدرسي بكلفة 15 مليون دينار أردني/ 
21 مليون دوالر أميركي العام الحالي“.

◄ فشل نحو 20 ألف تلميذ بمنطقة 
”بيني“، شرقي الكونغو الديمقراطية، 

في االلتحاق بمدارسهم، إثر نهب 
المتمّردين األوغنديين لعدد من 

المدارس بالمنطقة. ولم تتمّكن 19 
مدرسة من إجمالي 308 بمنطقة 

الشرق، من فتح أبوابها أمام طلبتها.

◄ كشفت نتائج استطالع للرأي 
أنجزته لوريات الجامعات الدولية، 

أول شبكة عالمية للجامعات الخاصة، 
ومكتب األبحاث زوجبي أناليتيك، 
أن 62 بالمئة من الطلبة المغاربة 
المستجوبين، أكدوا أن برامجهم 

الدراسية تمكنهم من المهارات المهنية 
الضرورية للنجاح في حياتهم.

◄ وقعت الجامعة األردنية وبنك 
القاهرة عمان، اتفاقية تعاون يقوم 

بموجبها البنك بإصدار وتشغيل 
بطاقات هوية ذكية متعددة 

االستخدامات لطلبة الجامعة وأعضاء 
الهيئتين التدريسية واإلدارية. 

◄ كشفت صحيفة تونسية محلية أن 
25 ألف تلميذ توجهوا إلى التعليم 
األساسي الخاص خالل هذا العام 

الدراسي الجديد، وقالت رئيسة الغرفة 
الجهوية للتعليم الخاص بتونس إن 

توجه األولياء إلى التعليم الخاص 
هو حالة من الفرار مما اعتبرته غياب 

الجودة والنقص في تكوين المربين 
وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية 

في التعليم العمومي.

باختصار

ارتفاع األمية وضعف مستويات التالميذ فرضا على المغرب اتباع سياسات إصالح شاملة

ّ

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk



} تونــس - حاولت صحفية تونسية االنتحار 
بإضـــرام النـــار فـــي جســـدها احتجاجا على 
طردهـــا مـــن عملها الـــذي وصفتـــه بأنه طرد 
تعسفي، بحسب مركز تونس لحرية الصحافة.
وقـــال المركـــز فـــي بيـــان إّنـــه تـــم إعالم 
الصحفية ســـهام عمار رئيســـة قســـم تحرير 
أخبـــار إذاعة نجمة أف أم، باالســـتغناء عنها 
تعســـفيا أمام رفضها تدخـــل اإلدارة في آلية 

انتداب (توظيف) الصحفيين.
وأضاف المركز وهو منظمة مستقلة تتابع 
االنتهاكات التي تســـتهدف حرية التعبير في 
تونس، ”أمام تأثـــر الصحفية بالمعاملة التي 
اعتبرتها ’غير منصفة‘ حاولت إحراق نفســـها 
أمام مقر اإلذاعة الجمعة الماضية، بعد ســـكب 

البنزين على جسدها. 

وقـــد تم نقلها إلى مصحـــة خاصة للعالج 
بعـــد تدخـــل بعض المـــارة إلنقاذهـــا، ويمكن 
القـــول إنها تجـــاوزت مرحلـــة الخطر ويعمل 
محاميهـــا علـــى إثـــارة دعـــوى قضائية ضد 

المؤسسة المشغلة“.
وروت الصحفيـــة التي حاولـــت االنتحار 
حرقـــا لوحـــدة الرصـــد بمركز تونـــس لحرية 
الصحافة ما تعرضت لـــه بالقول،“تم انتدابي 
منذ ثالثة أشـــهر بعقد عمل قانوني كرئيســـة 
تحرير قسم األخبار، وكان من مهامي العملية 
إعـــداد تصـــور للموقـــع اإللكترونـــي ولعمل 
المصلحـــة التي أتحمـــل مســـؤولية إدارتها، 
ولكن منذ أســـبوعين بدأت مديرة المؤسســـة 

بالتدخل في عملي“.
وأضافت ســـهام عمار ”عمدت المديرة إلى 
التدخل في آلية اختيـــار الصحفيين باعتماد 
تمارين مسبقة يعدها المشتركون في امتحان 
االنتداب قبـــل عرضها مباشـــرة على اللجنة، 
وهو ما لـــم أوافق عليه بحكـــم طبيعة عملي، 
وهـــذا  ما دفع المديـــرة إلى منعي من حضور 
االختبار، مؤكدة أنها ستبلغ الشرطة في حال 
تمســـكي بالحضور“. وأوضحـــت  الصحفية 
”عنـــد وصولي مقـــر اإلذاعة، صبـــاح الجمعة، 

منعني األمن الموجود في البوابة من الدخول، 
مؤكـــدا أن مهامي تم إنهاؤهـــا، وهو ما أكدته 

المديرة بصفة مباشرة“.
وتســـلط هذه الحادثة الضـــوء على واقع 
الصحفييـــن في تونـــس واإلشـــكاليات التي 
يعانون منها، إذ يشـــكو أغلب الصحفيين من 
تدني الرواتب وهشاشـــة عقود الشـــغل داخل 
المؤسسات اإلعالمية، في حين يشهد القطاع 
اضطرابا قانونيا وتنظيميا وهيكليا، بحسب 

المراقبين.
وقـــال مركز تونـــس لحريـــة الصحافة إّن 
”الحرص على اعتماد معايير علمية وشـــفافة 
فـــي االنتـــداب من شـــأنه أن يعـــزز مصداقية 
المؤسســـة، لكنـــه يدعو لوضـــع أطر واضحة 
لتنظيم العالقة بيـــن هيئات التحرير واإلدارة 
بعيـــدا عـــن اإلقصـــاء، ولتفعيـــل التوصيات 

والقرارات التي وضعت في هذا االتجاه“.
نقيـــب  عبـــر  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
الصحفيين التونســـيين ناجـــي البغوري، عن 
استيائه من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها 
قطـــاع اإلعالم ومن بينهـــا الصعوبات المالية 
لـــدى المؤسســـات اإلعالمية والتـــي تنعكس 

سلبا على وضعية الصحفيين االجتماعية. 

وأّكـــد البغوري أّن ”تواجد قوى سياســـية 
واقتصادية تحاول وضـــع يدها على مختلف 
وســـائل اإلعالم أمـــرا مربكا ال يبشـــر بخير، 
خصوصـــا وأن مـــن أهم رهانـــات الثورة هي 
حريـــة اإلعـــالم واســـتقالله عـــن التجاذبات 
السياسية، مما يساعد هذا القطاع على القيام 

بدوره اإلخباري والتوعوي.
كما أنه من المفارقات الغريبة في الميدان 
أن يعمـــل اإلعالميـــون كســـلطة رابعـــة على 
التوعيـــة بحقـــوق كل الفئـــات ويعجزون عن 
تنظيم قطاعهم والدفـــاع عن حقوقهم وحقوق 

زمالئهم. 
ونذكر هنا أن العمل بحرية وحياد يتطلب 
تمّتع الصحفــــي بحماية اقتصادية تضمن له 

كرامته.

} بغــداد – دخـــل الصحفيـــون العراقيون في 
اآلونة األخيرة في حرب مفتوحة ضد الفساد، 
سواء عبر الكشف عن بعض الملفات المرتبطة 
بقضايا فساد، أو من خالل تغطية المظاهرات 
ضد فســـاد السياسيين والمســـؤولين، وعلى 

إثرها يتعرضون إلى تهديدات متواصلة.
وذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، 
أمـــس، إن مقـــدم برنامـــج رياضـــي فـــي قناة 
البغداديـــة وهو الصحفي حيـــدر زكي يواجه 
دعوى من قبـــل كتلة المعترضين على قانونية 
االتحاد الكروي، بعد كشـــفه عملية فساد مالي 

متعلق بهم.
ونقلـــت الجمعية عـــن حيدر زكـــي، قوله، 
إنـــه ”تحدث في إحدى حلقـــات برنامجه الذي 
يبث عبر قناة البغدادية الفضائية، اســـتوديو 
المالعـــب، عـــن طبيعـــة كلفة إحـــدى القضايا 
المرتبطة بقضية رياضية بين األندية واتحاد 
الكـــرة، وتناول خاللها حجم نفقات اإلجراءات 
القانونية والمراسالت والترجمة والصرفيات 

األخرى المرتفعة“.
وأعلنـــت الجمعيـــة تضامنها مـــع قضية 
القوانيـــن  منظومـــة  أن  مؤكـــدة  الصحفـــي، 
العراقية الموروثة أدت إلى تشـــجيع محاوالت 
التنكيل بالصحفيين، وتحفيز عملية التضييق 
والتكتـــم على حرية التعبير عـــن الرأي، تحت 

ذريعة التشهير أو السب أو القذف.
وأعلنـــت الجمعيـــة أنهـــا بصـــدد إطالق 
حملـــة مدنية منظمـــة للضغط علـــى البرلمان 
من أجل تعديل مواد جرائم النشر التي ُتعرض 
الصحفييـــن إلى دعاوى لم تعد مقبولة في ظل 
النظام الديمقراطي. كما ذكرت تقارير إعالمية 
محلية أن العديد مـــن الصحفيين في محافظة 

البصـــرة تعرضوا لتهديـــدات بالقتل في وقت 
سابق من قبل جهات مجهولة بسبب تغطيتهم 
التظاهـــرات واالعتصامـــات التـــي تشـــهدها 

المحافظة منذ نحو شهرين.
كما منعت قوة أمنية، مراسلين ومصورين 
فـــي خمـــس مؤسســـات إعالمية مـــن تغطية 

تظاهرة قرب ميناء في محافظة البصرة.
وقال شـــهاب أحمد، ممثـــل جمعية الدفاع 
عـــن حريـــة الصحافة في المحافظـــة، إن ”قوة 
أمنية تابعة للقوة البحرية، مكونة من عدد من 
الجنود وضابط برتبة نقيب، منعت مراســـلي 
قناة المدى ودجلة وهنا بغداد والنعيم وراديو 
المربـــد مـــن تغطية تظاهـــر انطلقـــت بالقرب 
مـــن المينـــاء، نظمها محتجون بســـبب فرض 

الضريبة على المواد المستوردة“.
وأضاف أحمد الذي كان حاضرا في الميناء 
أن النقيب والجنود أبلغوا اإلعالميين بصدور 
أوامـــر تنص على منـــع التغطيـــات اإلعالمية 
للتظاهرات، وإن التعليمات التي وردت تقضي 

باعتقال المخالفين.
وأعربـــت الجمعية عن قلقها البالغ من منع 
القـــوات األمنيـــة إجراء أي تغطيـــات صحفية 
للتظاهـــرات، وتعمـــد حجـــب المعلومات عن 
المواطنيـــن، وأكدت اســـتمرار انتهاج القوات 
األمنية أســـاليب تخالف الدســـتور والقوانين 

العراقية الحديثة.
ودعـــت الجمعية الحكومـــة االتحادية إلى 
محاســـبة القوة األمنية التي منعت التغطيات 
الصحفيـــة بهـــدف حجـــب المعلومـــات عـــن 

المواطنين.
وقـــال أحـــد الصحفييـــن أثنـــاء شـــهادته 
للجمعية إن األوضـــاع في البصرة خطرة جدا 
على الصحفيين، وإنه قـــرر مغادرة المحافظة 
حفاًظـــا علـــى حياته وحيـــاة عائلتـــه، قبل أن 
يضيف بـــأن زميال له وجد عبوة ناســـفة أمام 
منزله، ما دفعه هو اآلخر إلى مغادرة المحافظة.
وفي هذا السياق، أشارت الجمعية إلى أن 
صحفيا آخر تســـلم ورقة مكتوب عليها ”اترك 
العمـــل وإال ســـنقتص منك“، مشـــيرة إلى أنه 

تعرض لتهديد ووعيد، وآخرها وضع رصاصة 
في باب مكتبه بالبصرة.

من جهته عبر المرصـــد العراقي للحريات 
الصحفية عن قلقه من تصاعد التهديدات التي 
تطال صحفيين وناشطين مدنيين في العراق، 
ودعا الجهـــات األمنية والحكومـــات المحلية 
ألخذ دورها في حماية الصحفيين والناشطين 

الذي يتعرضون للتهديد المستمر.
وقـــال المرصد في بيـــان إن ”مدير مكاتب 
قناة المســـار الفضائيـــة في البصـــرة محمد 
الزبيـــدي أبلغـــه عـــن تعرضـــه إلـــى التهديد 
المباشـــر من قبل مجموعة أشـــخاص ملثمين 

في مركز المحافظة“.
وأضاف أن رئيس فرع نقابة الصحفيين في 
البصرة حيدر المنصـــوري وإعالميين آخرين  
تلقوا تهديـــدات بالقتل والتصفية الجســـدية 

على خلفية التغطية اإلعالمية للتظاهرات التي 
تنطلـــق كل جمعة وتتضمـــن مطالب اإلصالح 

والقضاء على الفساد.
المحليـــة  الحكومـــة  المرصـــد  وحمـــل 
والجهات األمنية في البصرة مســـؤولية ما قد 
يصيب الصحفيين والناشـــطين المدنيين في 
المحافظة ، ودعا الســـلطات إلى اتخاذ تدابير 

ناجعة لمنع المساس بهم في المستقبل.
بـــدوره كشـــف المديـــر التنفيـــذي لمرصد 
الحريات الصحفية زياد العجيلي، عن حصوله 
علـــى معلومـــات تؤكد وجـــود قائمة بأســـماء 
صحفيين وناشـــطين فـــي الموصـــل مهددين 
بالقتل من قبل الجماعات المسلحة، وأعرب عن 
قلقه المتزايد تجـــاه أمن الصحفيين العاملين 
فـــي المدينة. وأضاف إن ”االســـتهدافات التي 
يتعرض لها الصحفيـــون ال يمكن أن نصنفها 

ضد جهات سياســـية كما يجتهـــد البعض في 
ذلك، وإنما تصنف تحت طائلة اإلرهاب بشـــكل 

عام كون البلد يفتقد لسلطة القانون“.
مشـــيرا إلى أن“األعوام السابقة لم تسجل 
أي دعـــاوى تخص اســـتهداف بعض الجهات 
السياســـية أو الحكوميـــة لصحفييـــن أثنـــاء 
ممارســـتهم عملهـــم بســـبب عـــدم اســـتقبال 
المحاكم لتلك الشـــكاوى، تجنبـــا للتصادم مع 

جهات سياسية معينة“.
وقـــال العجيلي إن ”الموصـــل تعد األخطر 
على الصحفيين، إذ شـــهدت المدينة منذ 2003 
مقتـــل 48 صحفيـــا وإعالميـــا“، الفتـــا إلى أن 
”العراق مـــا يزال، وعلى مـــدار العقد الماضي، 
يتصدر مؤشرات اإلفالت من العقاب، وتعرض 
الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية 

منذ الغزو األميركي للعراق عام 2003.

[ تهديدات بالقتل على خلفية التغطية اإلعالمية للتظاهرات [ اتهام القوات األمنية بالتخلي عن حماية الصحفيين
ــــــق بتغطيتهم أو تحقيقاتهم  ــــــون العراقيون إلى تهديدات متواصلة تتعل يتعرض الصحفي
في قضايا الفســــــاد، في غياب المساءلة القانونية لمرتكبي االعتداءات ضدهم، مما أجبر 

الكثيرين على مغادرة مناطقهم حماية لحياتهم وحفاظا على عائالتهم.

قائمة طويلة بأسماء صحفيين وناشطين مهددين بالقتل من قبل الجماعات المسلحة 

للفساد أذرع تمتد لتطال الصحفيين في العراق

من  تشكون  الصحفيين  غالبية 

عقود  وهشاشة  الــرواتــب  تدني 

ــمــؤســســات  ــل داخـــــل ال ــغ ــش ال

اإلعالمية

◄

زياد العجيلي:

استهداف الصحفيين 

يصنف تحت اإلرهاب كون 

البلد يفتقد  للقانون

ناجي البغوري:

الصعوبات المالية 

لمؤسسات اإلعالم  تنعكس 

سلبا على الصحفيين
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ميديا
{أخالقيـــات الصحافة ال تنظم العالقة بيـــن الصحفيين، ولكنها 

تنظـــم العالقة بين الصحفيين والصحف مـــن جانب، والقراء من 

جانب آخر، بهدف الوصول إلى صحافة جيدة مقابل ما يدفع}.

ياسر الزيات
إعالمي مصري

{الصحفي مسؤول أيضا عن تردي وضعيته المهنية، نظرا لعدم 

إلمامـــه بالجانب القانوني في مهنـــة الصحافة الذي يحمي حقوقه 

وحقوق الصحفيين عامة}.

السيدة الهمامي
عضو نقابة الصحفيني التونسيني

محاولة انتحار صحفية تسلط الضوء على واقع اإلعالم في تونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد املشاركون مبلتقى اإلعالم 
ودوره املجتمعي في األردن الذي 
نظمه مركز داعم لإلعالم، أهمية 

إدخال تعديالت جوهرية على املادة 
٣٠٨ من قانون العقوبات األردني 

التي من شأنها تعريض حياة املرأة 
وكرامتها لإلهانة وإحلاق الضرر 

بها.

◄ أعلن املجلس األعلى للصحافة 
في مصر، تضامنه مع كل اإلجراءات 

التي تتخذها نقابة الصحفيني 
حلماية حقوق صحفيي جريدة 

التحرير، مؤكدا أنه ال يقبل أن تكون 
حرية اإلصدار بابا خلفيا للتالعب 

بحقوق الصحفيني.

◄ اتهم رئيس البرملان السوداني 
إبراهيم أحمد عمر اإلعالم اخلارجي 

بتشويه صورة السودان متامًا، 
وقال حاولنا تصحيح الصورة من 
خالل إهداء فالشات وسي دي بها 

فيلم ومعلومات عن التعايش الديني 
وقانون االستثمار، لـوفود دول 

مشاركة في املؤمتر الدولي للبرملانات 
بنيويوك.

◄ دانت نقابة الصحفيني 
الفلسطينيني بشدة إقدام قوات 

إسرائيلية على االعتداء على 
الصحفيني خالل تغطيتهم القتحام 

املستوطنني وقوات عسكرية للمسجد 
األقصى واحلرم القدسي الشريف، 

وطالبت النقابة األسرة الدولية 
بتطبيق قرار مجلس األمن اخلاص 

بحماية الصحفيني. 

◄ اتهمت اجلبهة الشعبية في 
تونس، وسائل إعالمية دون أن 

تسميها، بانخراطها في دعم منظومة 
الفساد، واعتبرت اجلبهة في بيان 

لها أن وسائل اإلعالم تستهدفها 
ومكونات ”اللقاء الوطني“ عبر حملة 

تشويه ممنهجة على حد وصفها.

باختصار

} تتكّدس على طاولة محرر ”الديسك“ تقارير 
المراسلين والمكاتب واألقسام، هي حصيلة 

هذا اإلعالم الذي ال يكاد يلتقط أنفاسه في 
مالحقة األحداث المتسارعة أو ما صار يشاع 

من خالل مقولة ”مع الحدث وقبل الحدث“، 
أو بالمبالغات المفضية إلى فرضية ”قبل أن 
يرتد إليك طرفك“ تأتيك الفضائية والوسيلة 
اإلعالمية بالخبر اليقين فمراسلوها يقظون، 
مجساتهم تلتقط ما يجري في الساحات، ال 
يتركون شاردة وال واردة والمراسل مطمئن 

للمحرر النابه الذي ينسج  كل ذاك التراكم في 
شكل تركيبة إعالمية بالغة االتقان.

ها هو المراسل مثال يشاهد تقريره فرحا 

على الشاشة كما هو بال تعديل وال تحريف، 
يا لألمانة والمهنية، حتى إذا أصابت 

المراسل سنة من النوم أو انصرف إلى شأن 
من شؤونه وتم بث التقرير في فترة إخبارية 

الحقة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، 
كان التقرير والرسالة مقلوبة رأسا على عقب، 
فالعرض األول كان النسخة البريئة والمهنية 
والمصداقية فيه تتدفق من كل حرف وصورة.
أما هذه النسخة المختلقة فهي تعبير عن 

سياسة الوسيلة اإلعالمية، هاهي صحيفة 
”فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج“ األلمانية 
تراقب بعضا  من ذلك من خالل رصد نماذج 

محددة في اإلعالم العربي تحديدا وأيضا 
اإلعالم العربي الناطق باإلنكليزية من خالل 

عينة أو عينات محددة، هنا يكشف تقرير 
الصحيفة عن صدمة المراسل وما جرى 

لرسائله الخبرية وكيف تم قلبها رأسا على 
عقب وإعادة إنتاجها على طريقة المحرر 

الروبوت الذي يطبق ما تم تلقينه لعقله في 
إعادة إنتاج ما يصل إليه بموجب األبجدية 

التي تتبناها الوسيلة اإلعالمية.
ال شك أنها عالقة ملتبسة ستولد ما بين 
المراسل وبين الوسيلة اإلعالمية من جراء 
هذه الطريقة االستثنائية في ضخ الرسائل 

المحرفة، وماذا بمستطاع المراسل أو 
اإلعالمي أن يفعل في هذه الحالة؟

 من المؤكد أن قلة من المراسلين 
سيعبرون عن اعتراضهم مما يجري، وقد 
يطالبون بإيقاف ما يبث بأسمائهم وأنه 

ال يمثلهم وال يعبر عن رؤيتهم ومقاربتهم 
للحدث، لكن مراسلين وإعالميين آخرين 
تعودوا أن ما يكتبونه وما يرسلونه، من 

رسائل إخبارية وتغطيات، هو برسم الوسيلة 
اإلعالمية أو الفضائية تفعل فيه ما تشاء 

تعديال وإضافة وإعادة إنتاج أو تحرير كل 
شيء مجددا.

من هنا صرنا أمام ظاهرة ليس أقل ما 
يقال عنها أنها حملة تزييف إعالمية تمتد 

إلى مساحة عريضة، تبدأ من اإلعالمي 
والمراسل ومنتج الخبر والتغطية وصوال 
إلى شرائح واسعة من المشاهدين الذين 

يتعرضون للخيانة، خيانة في شكل تضليل 
يبدو في ظاهره تضليال مشروعا، لكن 

حيثيات الواقع تثبت خالف ذلك.
وهي خديعة ممنهجة لإلعالمي والمراسل 

نفسه إذ ُيستغل وجوده واسمه وطاعته 
وخوفه على وظيفته إلنتاج خطاب إعالمي 

جديد ورسائل جديدة يتم ”تزييفها“ بمهارة 
لغرض نقل وجهة النظر الحقيقية لتلك 
الفضائية أو أي وسيلة إعالمية أخرى، 

تحرف بوصلتها عن المصداقية االفتراضية 
التي تشيعها إلى مقاربات أخرى، يكون بطل 

المشهد فيها ذلك المحرر بوظيفة مزيف 
التقارير.

املحرر بوظيفة مزيف للتقارير

طاهر علوان

{كثير من قنوات اإلعالم ومقاطـــع الفيديو على اإلنترنت متاحة 

ريدون 
ُ
للمستهلكين على العديد من األجهزة، لذا فإن المعلنين ي

التأكد من أن لديهم االستراتيجيات المناسبة قيد التطبيق}.

جون رين
الرئيس التنفيذي ملجموعة أومنيكوم ميديا



} الريــاض - أثبت موقع تويتر جناعة كبيرة 
فـــي تســـهيل مهام رجال الشـــرطة في كشـــف 
املسيئني واملتجاوزين واملتعدين على القوانني 

في دول العالم.
وهذا ما جسدته مجموعة من الهاشتاغات 
في الفترة األخيرة ومنها هاشـــتاغ مت تداوله 
على نطاق واســـع أمـــس االثنني فـــي اململكة 
”#محاكمـــة_ وهـــو  الســـعودية  العربيـــة 

صاحب_السطور“
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتـــداول 
االجتماعـــي مقطـــع فيديو يظهـــر اعتداء أحد 
األشخاص بساطور على قائد مركبة في إحدى 
إشارات املرور، حيث قال املغردون إن احلادثة 

وقعت في العاصمة الرياض.
وأعادت عدة حســـابات ســـعودية شهيرة 
علـــى موقع التواصل االجتماعي نشـــر مقطع 
الفيديو، مشـــيرة إلى أنه وقع في أحد الطرق 
العامة في السعودية دون حتديدها أو حتديد 

الزمان الذي وقعت فيه.
وطالب مغردون عبر الهاشـــتاغ، بســـرعة 
ضبط اجلانـــي وتقدميه للمحاكمة حتى يكون 

عبرة لغيره.
وقـــال محمد ”البـــد من القبـــض على هذا 
املجرم وتقدميه للمحاكمة فاإلفالت من العقاب 

يشجع على استفحال ظاهرة العنف“.
وعبر طارق عبداجلبار عن اســـتغرابه من 
بروز مثل هذه املمارسات العنيفة في املجتمع 
الســـعودي وكتب ”وصلنا إلى هذا املستوى؟ 
أهـــذه أخـــالق املجتمـــع اإلســـالمي املثالي؟ 
ساطور في الشارع!! مجتمعنا في حالة ضياع 
هوية“. وندد املستخدمون بالطريقة الوحشية 
التي اعتدى بهـــا على قائد املركبة، فيما رجح 

البعض أن يكون املعتدي مريضا نفسيا.
وقـــال عبدالرحمان ”املفترض أن شـــخصا 
مثل هذا يعزر ويعلق شـــهرا كامال حتى يكون 
عبـــرة للجميع، فعـــال قمة االســـتهتار بحياة 

اإلنسان“.
وكتبت مغردة ”هذا الفعل ال يأتيه رجل في 
كامل مداركه العقلية، هذا مريض بكل تأكيد“.

ولـــم يوضح الفيديو الذي مت تداوله بكثرة 
مصير الشخص الضحية، أو كيف انتهى هذا 

االعتداء الوحشي.
وســـارع املغردون إلى التحذيـــر من جمع 

فدى متكن املتهم من النجاة من العقاب.
وغـــرد عصـــام الزامـــل ”إذا بـــدأت حملة 
تبرعات لعتق رقبة هذا املجرم. أمتنى أن تبدأ 
حملة أخرى: سنجمع لكم يا أهل القتيل مبلغا 

أكبر مقابل عدم التنازل“. 
وكتبت رغـــد ”هل هذا هو من سيتســـابق 
الشـــعب إلى عتق رقبته ويدفعـــون دية تصل 

إلى املاليني كي ينقذون روحه؟“.
ودون عبداللـــه بهيري ”مـــن املهم محاكمة 
صاحب الســـاطور والتشـــهير به ومبن عاونه 
ومـــن املهم عـــدم تعاطف املجتمـــع مع حاالت 

القتل العمد“.

} أنقــرة – داهمت الشـــرطة التركية االثنني 
في إســـطنبول مقر مجلة نقطة وصادرت نسخ 
عددها األخير الذي نشـــر على صفحته األولى 
صورة مركبـــة للرئيس رجب طيـــب أردوغان 
وهو يلتقط لنفســـه صورة ”سيلفي“ مع نعش 
جندي قتله املتمـــردون األكراد، في تلميح إلى 
تصريحات أدلى بها من قبل بأن أســـر اجلنود 
الذين قتلهم مســـلحون أكراد ينبغي أن تفرح 

باستشهادهم.
وأفـــاد رئيـــس حتريـــر ”نقطـــة“ جوهري 
غوفان أن قـــوى األمن توجهت ليال إلى مدخل 

مقر املجلة. 
وكتب على حســـابه على تويتر ”الشـــرطة 
على أبوابها. الساعة اآلن الواحدة والنصف. 
أعتقـــد أن أعـــداد نقطة ســـتصادر“. وبعد أن 
اتضح أن املبنى خال، عادت الشـــرطة مجددا 

وصادرت النسخ.
وأكـــد غوفـــان أن حكومـــة حـــزب العدالة 
والتنميـــة ال حتتـــرم أبســـط معاييـــر حقوق 
اإلنسان وحرية الصحافة عبر قوله ”أردوغان 
حّول النظـــام في تركيا إلى نظام اســـتبدادي 
دكتاتـــوري ال يقبل بأي صـــوت معارض مهما 

كان شكله وحجمه“.
ونشـــرت صحيفة حرييت نسخة من قرار 
نيابة إســـطنبول الذي أمر مبداهمة مقر مجلة 
نقطة ومصادرة عددها األخير وحجب موقعها 
على تويتر بتهمة إهانة الرئيس ونشـــر دعاية 

إرهابية.
وتبـــدو على غـــالف املجلة صـــورة مركبة 
ألردوغان يبتســـم وهو يلتقط لنفســـه صورة 
بهاتف ذكي، أمام نعـــش جندي مغطى بالعلم 

التركي.
وتعرض أردوغان حلملة انتقادات واسعة 
في صفوف مســـتخدمي التواصل االجتماعي 
األتراك والعرب، وكتب حســـني علي ”ســـلفي 
وأضاف  داعشـــي في دولة أردوغان الفاشلة“ 
آخر ”أال يتعظ أردوغان من تاريخ احلروب، أال 
يعلم أن احلرب ضد اإلعالم هي حرب خاســـرة 

مهما كانت قوته؟“.
وعلقت مغردة كردستانية ”عاهدنا على ري 
هذا األرض بدمائنـــا فيا أيها الدواعش قولوا 

لســـيدكم أردوغان ال نخاف منكم“. ودون آخر 
”نعـــم أردوغان يريـــد أن يكون جيشـــنا حطبا 
في معركة اختلقها هو وحزبه“ وســـانده رابع 
”املســـتفيد الوحيد من احلرب مـــع األكراد هو 

أردوغان..الشعب ال يريد احلرب“.
وأضـــاف معلـــق ”نظام أردوغـــان يظن أن 
حجب الصحف ســـيمنع وصول احلقيقة، هذا 
الهجوم سيزيد من شعبية صحيفة نقطة وكل 

الصحف املساندة لها“.
وكتبت معلقة عربية ”من يرى كيف يحشر 
أردوغـــان أنفه في كل قضايـــا العرب يفكر أن 
الوضـــع فـــي تركيا على مـــا يـــرام.. الرئيس 

التركي ال يزال بإمكانه تكميم األفواه“.
وســـاندها آخر ” في خضم كل هذا التطور 
التكنولوجي..يوجـــد شـــخص يتـــرأس تركيا 
يظـــن أن منـــع إصـــدار صحيفـــة يعنـــي عدم 

وصولها إلى الناس“.
وعلق مســـتخدم ”كل ممنوع مرغوب فيه..
منـــع مجلـــة نقطـــة من الصـــدور ســـيزيد من 
شـــعبيتها وســـيعطيها مصداقيـــة أكبـــر بني 

القراء“.
وصورة السيلفي تعكس انتقادات كثيرين 
مـــن معارضي الرئيس التركـــي الذين اتهموه 
باســـتغالل املواجهات بني اجليش ومتمردي 
حزب العمال الدميقراطي للفوز في االنتخابات 
التشريعية املبكرة في األول من نوفمبر املقبل. 

ورفض أردوغان هذه االتهامات بشدة.
وأفـــادت نقطـــة أن غالفها مســـتوحى من 
صورة مركبة مشـــابهة نشـــرت فـــي ٢٠١٣ في 
صحيفة الغادريان يبـــدو فيها رئيس الوزراء 
الســـابق توني بلير وهو يلتقط لنفسه سيلفي 
أمام دخان أســـود متصاعـــد ناجم عن انفجار 

في حرب العراق.
يشـــار إلـــى أن صحفـــا ووســـائل إعـــالم 
بريطانيـــة نشـــرت فـــي وقـــت ســـابق صورة 
لرئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير 
مشابهة لصورة أردوغان هذه، إال أن السلطات 
البريطانية لم تقم حتى بدعوى قضائية ضدها 

ولم تداهم مقارها.
وقال جوفني في بيان له ”يا بلدي احلر! لم 
ترفـــع حتى دعوى قضائية فـــي بريطانيا ضد 

مجلة نشرت صورة توني بلير على غالفها“.
وأضـــاف غوفان في البيان نفســـه ”إننا ال 
نفتري، وال نكذب، وهذا الغالف نحن على يقني 

أن معظم الشعب يسانده“.
لرئيـــس  املواليـــة  الصحـــف  واعتبـــرت 
اجلمهوريـــة أردوغـــان أن نشـــر مثـــل هـــذه 
الصـــور ميثل إهانـــة ملكانة شـــخصية كبيرة 

في الدولة من قبـــل مجموعة غولن ومتثل في 
نفس الوقـــت اتهاما علنيا لرئيس اجلمهورية 
بأنه السبب الرئيســـي في اندالع االشتباكات 
بعد رفضه تشـــكيل حكومـــة ائتالفية وتوجيه 
البالد نحـــو انتخابات مبكرة وفقا لرغبته في 
احلصول على املقاعـــد البرملانية الكافية ومن 
ثم تشـــكيل حزبه حكومة مبفـــرده. وغالبا ما 
تتعرض احلكومة التركية اإلسالمية احملافظة 
النتقادات منظمات حرية الصحافة التي تندد 

مبمارستها للضغوط على وسائل اإلعالم.
ويتعـــرض الكثير مـــن الصحفيني ملالحقة 
قضائية بســـبب ”إهانـــة“ الرئيس، كما مت في 
الشـــهر احلالي ترحيل صحفيـــني بريطانيني 
اثنني وأخرى هولنديـــة كانوا يغطون املعارك 
بني اجليش واملتمردين األكراد. وشـــهد احلقل 

اإلعالمـــي في العامني املاضيـــني عمليات نقل 
وطرد طالت بشكل مفاجئ عشرات الصحفيني 
في وســـائل اإلعالم التركية، وتقول املعارضة 
إنها جاءت استجابة لضغوط من السلطة. كما 
تســـتعر احلرب بني أردوغان ووسائل اإلعالم 
نظرا إلى اقتـــراب االنتخابات املبكرة، ويعول 
الرئيس التركـــي على أجهزته األمنية لتكثيف 
حمالت املراقبة بهدف منعها من قول احلقائق 
كاملة وخاصة في ما يتعلق منها باحلرب على 

األكراد.
كما نظـــام رجب طيب أردوغـــان يعمد من 
حـــني إلى آخر إلـــى إجراء تضييقـــات خانقة 
على مواقع التواصل االجتماعي ومنها تويتر 
وفيســـبوك وغيرها قد يصـــل أحيانا إلى حد 

احلظر أو حجب الوصول إليها.
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أبرز تغريدات العرب

ليبياسورياتونس

مصراألردن

تابعوا

@OlfaYoussef
واقع األحزاب في تونس: التكتل 
(أو ما بقـــي منـــه) واجلمهوري 
(أو ُفتاته) والتيـــار الدميقراطي 
ضاعـــت  مســـانديه)  حفنـــة  (أو 
في الطريـــق منذ أن اســـتغلتها 
النهضـــة من أجل مصاحلها زمن 
الترويكا، فخســـرت كل شيء ولم 

تخسر هي كثيرا.
******

@Jed_ly
هـــل تعلـــم أنـــك فـــي تونـــس ال 
أمـــواال  ترســـل  أن  تســـتطيع 
بالويســـترن يونـــني إال بإذن من 

املصرف املركزي؟
******

 @LeilaChTun
تونـــس البلد الوحيـــد في العالم 
الـــذي حتكمـــه ١٠ أحـــزاب و١٠٠ 

حزب في صّف معارضة.
******

 @LeilaChTun
عندما يخشـــى الشعب احلكومة 
فهذا هو الطغيان وعندما تخشى 
احلكومـــة الشـــعب فهـــذه هـــي 

احلرية.
******

@hakim1zed
في محافظة صفاقـــس حملة من 
طـــرف النقابـــة لطـــرد املديريـــن 
املنصبـــني واألئمـــة املنصبـــني. 
تتحمـــل  احلكومـــة  ســـؤالي: 
احتـــاد  تتـــرك  أو  مســـؤوليتها 

الشغل يحكم البالد؟

@KAalRomaithi
اللهم ســـدد رمي جنودنا البواسل 
في اليمن واحفظهم بعينك التي ال 
تنـــام واربط على قلوبهم وبشـــرنا 
برجوعهـــم حاملني رايـــات النصر 

عاجال غير آجل يارب.
******

@tofig_gassem
وإن غـــدا لناظـــره قريـــُب، مـــأرب 
تنتصـــر وغـــدا صنعاء ســـينتصر 

اليمن ويتحرر.
******

@AL_ZAABIF
سيســـجل التاريخ من ثـــار لنجدة 
اليمن دون تأخيـــر جنبا إلى جنب 
الســـعودية التـــي تصدرت شـــرف 
الدفاع عن اخلليج والوطن العربي 

كالعادة.
******

@bosa3ed8G
ال وقـــت للحـــوارات مـــع املرتزقـــة 
احلوثيني وإن شـــاء الله ســـتكون 

مأرب مقبرة احلوثيني وصالح.
******

@N_ghbs
قدمهـــا  التـــي  املدرعـــة  اآلليـــات 
االقتحام،  عمليات  سهلت  التحالف 
وكاســـحات األلغـــام أمنـــت تقـــدم 

املشاة واآلليات العسكرية.
******

@Dhamar_1989
وضع احلوثيني في مـــأرب ما بني 
صريع وأسير وهارب… إنها مأرب 
يا جبناء لم تخضع خلائن أوكاذب.

@Deema22
بريطانيـــا عينـــت مســـاعد وزير 
الالجئـــني،  لشـــؤون  اخلارجيـــة 
يعني ملا توقعـــت أن يصير لدينا 
حقيبـــة وزير لشـــؤون الالجئني، 

كنت أفكر مثل احملافظني.
******

@Deema22
والدها  جايبة  األميركية  السفيرة 
علـــى األردن للســـياحة والبد من 
اســـتغالل هذا احلدث ألن األردن 

آمن.
******

@SuhailaAlajarm2
املوضـــوع يكـــون تافهـــا ولكـــن 
أو  ملصلحـــة  يضخمـــه  البعـــض 
لهدف شخصي. الله يحمي وطنا 
من أصحاب األجندات الشخصية.

******
@ammanajyc
البتراء.. املدينة الوردية وأعجوبة 
مـــن عجائب الدنيا الســـبع.. هي 
نبـــض يخفـــق فـــي ثـــرى وطني 

األردن كل يوم.
******

@CillianAlihri
مقابـــالت  فـــي  غبيـــة  أســـئلة 
املقابلة:  فـــي  ســـألني  التوظيف: 

ماهو طموحك؟
أجبته: أن أحقق كأس العالم.

ومـــن ذاك اليوم إلـــى يومنا هذا 
وأنا عاطل.

******
@MirageOB
أســـئلة غبيـــة فـــي مقابـــالت_

التوظيـــف: ملـــاذا اختـــرت العمل 
في هـــذه الوظيفة؟..أجبت بهدوء: 
ألن حظي األغبـــر هو الذي اختار 

ولست أنا والله.

@alarabonline
العرب اللندنية

 @suaaadishaqi
ملـــاذا تتهافت الكاميـــرات لتوثيق 

موتي ويأبى العالم إنقاذي!
******

@TurkieALrubaish
جيش اإلسالم يقترب من االستيالء 
الكامل على ”ضاحية األســـد“ أهم 
جتمع عسكري حول دمشق، وهي 
جتمع ســـكني للضبـــاط العلويني 

بناها لهم حافظ األسد.
******

@mgouzrou
بشـــار مثل هتلر جتبـــر وثار ضد 
الشـــرق والغرب وســـينتهي مثل 
هتلـــر، لو كان صادقـــا حلرر على 

األقل اجلوالن من إسرائيل.
******

@ALHERAKYY
النظـــام املجرم أصيـــب باجلنون 
بعـــد انتصـــارات جيش اإلســـالم 
املتفجـــرة  البراميـــل  وعشـــرات 

تستهدف الغوطة.
******

@iraqsunahnews
أكبر تاجـــر مخدرات في الشـــرق 
األوســـط مطلوب مبئات املذكرات 
يشـــارك مع حزب اللـــه القتال في 

سوريا.
******

@tarekahmd22
فتـــح معارك دمشـــق وازدياد عدد 
ســـوريا،  فـــي  الـــروس  اجلنـــود 
يعنـــي أّن بشـــار األســـد ونظامه 
وميليشياته ومرتزقته قد انتهوا.

@Elabour83
هل لديكم رؤية لبناء ليبيا؟

نيويـــورك  مثـــل  نريدهـــا  نعـــم 
الوقـــت  نفـــس  وفـــي  وطوكيـــو 
نريـــد أن ننـــام إلـــى الســـاعة ١٢ 
ظهـــرا وجند املرتب كل شـــهر في 

املصرف.
******

@salemhusen
عـــن بلدي   ليبيا أحتـــدث: في هذا 
البلد إذا لديك واســـطة ستســـير 
أمورك كما ُتريـــد حتى لو كنت ال 

تستحق، وهذا هو الواقع.
******

aliwahida
بعد أن فشلت دول اجلوار والدول 
الغربيـــة في مترير خطة تقســـيم 
ليبيـــا، تنجـــح اليـــوم فـــي خطة 

تقاسم النفوذ داخلها.
******

aliwahida
ليون يرفض رســـميا ترك منصبه 
لتولي  كوبليـــر  مارتني  لألملانـــي 
فـــي  احلـــوار  إدارة  وســـاطة 
ليبيـــا بعد يوم ٢١ ســـبتمبر رغم 

الضغوط.
******

@AElaradi
جنـــاح احلـــوار الليبي ســـيكون 
مرتبطا بشـــكل رئيسي ومفصلي 
بحســـن اختيار رئيـــس احلكومة 
والتوافـــق عليه. أصـــول وقواعد 
رأســـا  ســـتتغير  القادمة  املرحلة 

على عقب.

اليمن

ــــــب أردوغان كل التحركات واجلهود املعارضــــــة لقراراته وتوجهاته  يضــــــع نظام رجب طي
العامة حتت املراقبة اللصيقة، وآخر تلك التضييقات حظر صدور العدد األخير من مجلة 
نقطة التركية بســــــبب صورة الغالف املتمثلة في سيلفي ألردوغان وخلفه جثامني جلنوده 

الذين قتلوا في احلرب مع األتراك.

@CheKz
أكثر حاجة أكرهها: الناس الذين 
ّملـــا أســـألهم يـــرد علي بســـؤال 

وتقريبا يقولون (ليه بتسأل..؟).
******

@SheekhaE
أكثر حاجـــة أكرهها: اللي بيعمل 
صوت في األكل أو الشرب عايزه 

أنسفه من علي وجه األرض.
******

@HaYaAshraf99
أكثر حاجـــة أكرهها: الناس اللي 
بتكلـــم ع الفاضـــي واملليان وأي 
وقت وبيدخلوا في اللي ملهمش 

فيه.
******

 @MT_ALMSHA3R30
أكثر حاجة أكرهها: الصمت وأنا 
محتاجـــة أن يتكلم اجلاهل، وأنا 
محتاجـــة أن يـــرد علـــي، ربي ال 
جتعلني أحتاج من ال يحتاجني.

******
@winona_9
التعميـــم ســـيئ ألنـــه من أســـوأ 
والعنصريـــة  التفكيـــر  أخطـــاء 
والتعصـــب، إنه نتيجـــة طبيعية 

للسطحية والغباء.
******

@Mohamed_FawzY
أكثـــر حاجـــة أكرههـــا: الكذابني 
بيزعلو  واللي  والظلم  والغدارين 
دائما  غلطـــان  وبيطلعوك  كتيـــر 

واملنافقني واألنانيني.

هاشتاغات تفتح أعين سيلفي مركب ألردوغان مع جثث جنوده يحظر مجلة تركية

الشرطة على التجاوزات

حظر توزيع المجلة لم يمنع المستخدمين من تداول الصورة على نطاق واسع

رئيس تحرير مجلة نقطة يتهم 

إلى  النظام  بتحويل  ـــان  أردوغ

ال  دكتاتوري  استبدادي  نظام 

يقبل بأي صوت معارض

◄

[ صورة مماثلة لتوني بلير لم يكترث لها أحد في بريطانيا

بـــدأ موقع فيســـبوك بإطالق ميزة جديدة لبعض مســـتخدميه تســـمح بضبط صورة شـــخصية مؤقتة تظهـــر لألصدقاء لفترة 

يحددها املســـتخدم بنفسه. وذكر فيسبوك أن املوقع الحظ أن املستخدمني يقومون بتغيير الصورة الشخصية للتضامن مع 

حملة معينة أو لالحتفال ببعض املناسبات الشخصية كأعياد امليالد.



} تيبازة (الجزائر) – تعيش مدينة تيبازة هذه 
األيام آخر أوقات موسم االصطياف 2015 إنها 
سياحة بنكهة الســـكينة، فاسحة المجال أمام 
عشاق شهر ســـبتمبر، شـــهر الهدوء والنقاء، 
بعد موســـم زارهـــا خالله أزيد مـــن 6 ماليين 

مصطاف.
لقـــد عم الهدوء في شـــتى أرجـــاء المدينة 
واختفـــت مظاهـــر الحركة المروريـــة الخانقة 
بوسطها، وبدت مدينة هادئة.. المترجلون فيها 
أكثر من السيارات.. المقاهي غير مكتظة وكذلك 
هو الحال بالنســـبة إلى المطاعـــم والمحالت 
والســـاحات العمومية… حتى المسجد العتيق 

لم يسجل توافدا كبيرا لجموع المصلين خالل 
صالة الجمعة واتسع للجميع.

غير بعيد عن المســـجد بدا شـــارع مطاعم 
الســـمك، التي تعرف انتعاشـــا خـــالل الصيف 
حيث قـــدرت فائدة أحـــد المطاعم المشـــهورة 
بتيبازة خالل شهر واحد فقط بـ10 ماليين دينار 
جزائري (الدوالر يســـاوي حوالـــي 106 دنانير  
جزائرية)، حســـب أحد باعة الســـمك، ذا حركة 
ضئيلـــة يطبعها تهافت على مـــن يظفر بزبائن 
مقابل خدمات راقية خالفا للخدمات ”الرديئة“ 
التي تقدم خالل شـــهر أغســـطس أين يصطف 

السياح في طابور أمام أبواب المطاعم.
وخفـــت الحركـــة أيضـــا في مينـــاء الصيد 
والنزهـــة الـــذي اعتاد على زيارتـــه المئات من 
السياح. وزالت نوعا ما مظاهر تدهور محيطه 
والروائـــح الكريهة التـــي يتســـبب فيها باعة 
الشـــاي والمطاعـــم ومـــا يخلفونه مـــن أكواب 
كرتونيـــة وقوارير ماء فارغة مرمية هنا وهناك 

في ظل نقص حاويات القمامة.
أحياؤهـــا  عرفـــت  التـــي  المدينـــة  ومـــن 
حمـــالت  الســـياحية  ومواقعهـــا  وشـــوارعها 
تنظيف واســـعة نظمتها مصالح الوالية ختاما 
لموســـم االصطيـــاف فـــي ظـــل ضعـــف إقبال 
المواطنين على المشـــاركة فيها، إلى الشواطئ 
التي استرجعت هي األخرى صفاءها الطبيعي 
وعذريتها بعد موســـم داعب فيه األبناء واآلباء 

أمواج البحر ورماله.

وخالفـــا لشـــهري أغســـطس ويونيو حيث 
تبدو الشـــواطئ الســـاحرة الممتدة من شاطئ 
متاريـــس إلى غاية شـــاطئ شـــنوة مكتظة عن 
آخرها وتخيم عليها صور المظالت الشمســـية 
وكأنهـــا ألف مظلة ومظلة، بدت تلك الشـــواطئ 
وكأنها تودع موسم االصطياف سواء من أعلى 
منطقـــة بتيبازة- أعالي واد مـــرزوق من مدخل 
تيبازة وسط الطريق السيار الجزائر شرشال- 
أو من على كورنيش شنوة حيث تقابلك المدينة 
الجميلة بشـــواطئها الساحرة وهي خاوية على 
عروشـــها ماعدا بعض المصطافين من عشـــاق 
البحـــر ونســـيمه، هدوئـــه ولطفه، بعيـــدا عن 

الضجيج وصخب موسم االصطياف.
وكانـــت محطـــة رحلـــة البحث عن أســـرار 
”صيف ســـبتمبر“ شـــاطئ شـــنوة غربي تيبازة 
حيـــث ســـجل للوهلة األولـــى اختفـــاء مظاهر 
طوابير السيارات عند مدخل الشاطئ واختفت 
معها المظالت والكراســـي والطاوالت، واختفى 
أيضا معها شـــباب دأبوا على ”االستيالء“ على 
الشاطئ وحل مكانهم العشرات من المصطافين، 
ولكـــن دون األطفـــال الذيـــن يصنعـــون الفرجة 

والضجيج.
وقد رســـموا من خـــالل مظالتهـــم مختلفة 
األحجام واأللوان واألشكال لوحة فنية جميلة…

علـــى كل حـــال هي أجمـــل من تلك التـــي كانت 
تســـتأجر مقابـــل 1200 دينار.. حتـــى اختالف 
أشـــكال الكراســـي أضفى على رمال الشـــاطئ 

رونقا وجماال.
وبـــدت الرحلة ممتعـــة، زوج رفقة زوجته ال 
يتجاوزان الستين ســـنة منهمكان في الدردشة 
وكأنهما يســـترجعان ذكريات الماضي الجميل 
الذي جمعهما، وزوجان آخران يبدو أنهما دخال 
القفص الذهبي حديثا منشـــغالن بنسيم البحر 

وأمواجه، ويتبادالن االبتسامات والنظرات.

ويقول الشاب محفوظ، وهو حديث الزواج، 
عن أسباب اختيار شـــهر سبتمبر لقضاء شهر 
العســـل إن األمـــر لم يكـــن اعتباطيـــا، بل كان 
محســـوبا آنفا لعدة اعتبـــارات، أهمها الهدوء 
والسكينة وتراجع أسعار كراء الشقق ومختلف 
الخدمـــات األخـــرى التي تصبح خالل الشـــهر 

الجاري في المتناول مقارنة بأغسطس.
كما لم يخف سامي ميوله إلى قضاء أوقات 
ممتعـــة في مناطـــق ســـاحرة كمدينـــة تيبازة 
فـــي فترات يقـــل اإلقبال عليها، مما يســـمح له 
باســـتغالل عطلته جيدا وفي أحسن الظروف، 
سيما أن المناسبة خاصة واستثنائية كالزواج، 
لذا كان لزاما عليه التفكير في عطلة استثنائية.

وبنوع من الفلســــفة، قال الزوج الستيني 
عن دواعي اختياره للشــــهر الجــــاري لقضاء 
عطلته الســــنوية إن سبتمبر ”شهر الفنانين“ 
ولــــه نكهــــة وطعم مميــــزان، فهــــو يجمع بين 
الصيــــف والخريف، أي ختام موســــم وبداية 
موســــم جديــــد، موســــم العمــــل واالجتهــــاد 

والمثابرة.
وأضــــاف ”تتناثر أوراق األشــــجار إيذانا 
بســــنة جديــــدة، ومعهــــا أصبو إلــــى انطالقة 
جديدة في حياتي االجتماعية والزوجية وكذا 
حياتي المهنية بعد ســــنة كاملة من النشاط… 
الخلــــود للراحة في شــــهر ســــبتمبر يوفر لي 

طاقة ال نظير لها طيلة السنة“.

الثالثاء 2015/09/15 - السنة 38 العدد 2010039

{قلعة حيل الغاف} شامخة تتوسط قرية حيل الغاف وتتميز بتصميم معماري أماكن

فريد، فهي تأخذ الشكل الدائري وقاعدة مرتفعة على أرض منبسطة ولها باب 

مرتفع عن قاعدتها، حيث ال يمكن الدخول إليها إال باستخدام سلم.

السكينة بين الجبل والبحر في أواخر الصيف وبداية الخريف

أغصان أشـــجار املانغو تغطي جهتي الشـــارع املؤدي إلى القرية مشكلة لوحة 

جمالية خضراء على مدخل القرية، ويقدر عمر أشـــجار مانغو حيل الغاف بأكثر 

من ٢٠٠ عام، وهي أشجار دائمة الخضرة قوية النمو ولها ارتفاعات كبيرة.

أســـرار متعة {صيف ســـبتمبر} في تيبازة تبدأ من شـــاطئ شنوة غربي تيبازة  

حيث تختفي مظاهر طوابير الســـيارات عند مدخل الشـــاطئ، وتخف الحركة 

أيضا بميناء الصيد والنزهة الذي اعتاد على زيارته املئات من السياح.

ــــــي اجلزائر وســــــواحلها الطويلة من هجران اجلزائريني لها في املوســــــم الســــــياحي  تعان
لعوامل عديدة، منها عدم اهتمام احلكومة بهذا اجلانب، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار 
الشــــــقق واألكل في املطاعم خالل هذا املوســــــم، إال أن ذلك لم يثن محبي االصطياف من 
اختيار فترة آخر الفصل الصيفي وبداية اخلريف للتمتع ببعض الراحة ومتعة البحر في 

مدينة تيبازة.

مدينة تيبازة آخر أوراق االصطياف في الجزائر

مصطاف: تتناثر أوراق األشجار إيذانا 

بسنة جديدة ومعها أصبو إلى انطالقة 

جديدة في حياتي االجتماعية والزوجية 

وكذا حياتي املهنية بعد سنة كاملة 

من النشاط… الخلود للراحة في شهر 

سبتمبر يوفر لي طاقة ال نظير لها 

طيلة السنة

} قريــات (عمــان) -  تعد قريـــة حيل الغاف 
إحدى أشهر قرى والية قريات بمحافظة مسقط، 
وتبعـــد القرية عن مركز الواليـــة 12 كم وتحيط 
بها الجبال من ثالث جهات الشـــرقية والغربية 

والجنوبية.
وتشتهر قرية حيل الغاف بزراعة المانغو 
والمـــوز والنخيل والفافـــاي والليمون، وهي 
واحة خضراء جميلة تسقى بمياه فلج القرية 
واحد  يغذيـــه  الذي 

من أشـــهر أودية الســـلطنة هو وادي ضيقة، 
الذي ينحدر من قمم الجبال الشـــاهقة بوالية 
دماء والطائيين ويعـــد واحدا من أغزر أودية 

السلطنة.
وتغطـــي أغصان أشـــجار المانغو جهتي 
الشـــارع المـــؤدي إلـــى القرية مشـــكلة لوحة 
جماليـــة خضراء علـــى مدخل القريـــة، وتعد 

المانغو  أشجار 

بقريـــة حيـــل الغـــاف من بيـــن أقدم أشـــجار 
المانغـــو في الســـلطنة وأجودهـــا ثمرا، ولها 
أصناف عديـــدة منها الخوخ، الورد، الحلقوم، 
زنجباري، أحمر، مخضراني، وزعفران، ويقدر 
عمر أشـــجار مانغو حيل الغاف بأكثر من 200 
عام وهي أشجار دائمة الخضرة سريعة النمو 
ولهـــا ارتفاعـــات كبيرة، ويصـــل إنتاج بعض 
األشجار إلى أكثر من 14 ألف ثمرة في السنة.

وتعتبر ”قلعة حيل الغاف“ من أشهر القالع 
بالوالية، وهي قلعة شامخة تتوسط قرية حيل 
الغـــاف وتتميز بتصميم معمـــاري فريد، فهي 
تأخذ الشكل الدائري وقاعدة مرتفعة على أرض 
منبسطة ولها باب مرتفع عن قاعدتها، حيث ال 
يمكن الدخول إليها إال باستخدام سلم، وتوجد 
بداخلهـــا بئر عميقـــة وغرف للتحصـــن، كما 
توجد بها فتحات للمدافع وتصويب البنادق. 
وقد بناها الســـيد سعيد بن محمد بن سليمان 
البوســـعيدي في عهد الســـلطان السيد سعيد 
بن ســـلطان البوســـعيدي، ويبلغ قطـــر القلعة 
11 مترا وارتفاعهـــا حوالي 11 مترا، كما يبلغ 
ارتفاع األرضية حوالي 8 أمتار، وهي مشـــيدة 
بالحجارة، وجدرانها مبنية من الجص، ولهذه 

القلعة تاريخ حافل وتمتاز بإبداعات هندسية 
وعمرانيـــة، وخضعت القلعـــة للترميم في عام 
2003 ضمن جهـــود وزارة التراث والثقافة في 

إحياء التراث والمكنون العماني.
مركـــزا تجاريا  وتعد قريـــة ”حيل الغاف“ 
مهمـــا للمنتجـــات الزراعيـــة المحليـــة، يتـــم 
توزيعها في أســـواق الوالية وخارجها، وأكثر 
المنتجات بيعا هي المانغـــو، الرطب، الموز، 
والليمـــون، وتمتـــاز منتجات القريـــة بجودة 
عاليـــة لخصوبة التربة وعذوبـــة المياه التي 

تروي أراضيها الزراعية.
وتعتبر قرية حيل الغاف وجهة ســــياحية 
يقصدها الزوار من داخل السلطنة وخارجها، 
حيث تزخــــر بالمعالــــم الســــياحية واألثرية، 
وأبرز هــــذه  المعالم ”بيت البــــرج“ الذي يقع 
في حلــــة الجبــــل، وبــــرج حيل الغــــاف الذي 
يتوســــط القرية، وكذلك ”فلج القرية“، ”وحارة 
الشــــريعة“ التي تضم بيــــوت الطين القديمة، 
وتاريخيــــا يذكــــر الشــــيخ الجليــــل محمد بن 
شامس البطاشــــي في كتبه عن القرية أن أول 
من ســــكنها هو خلفان بن حمد البوســــعيدي 
عام 1230 هـ، وقام  بشــــق فلج القرية، ثم أخذ 

يعمرها شيئا فشيئا.
وقال عبدالله بن خليفة الشــــماخي رئيس 
مركــــز التنميــــة الزراعية بقريــــات ”إن القرية 
تعتبر من أهم القرى الزراعية في والية قريات 
وذلك لتوفر المساحات الواسعة من األراضي 
الزراعية، وتربتها مهيئــــة وصالحة للزراعة، 
باإلضافــــة إلى توفر الميــــاه العذبة عن طريق 

فلجها المشهور“.
وأشـــار الشـــماخي إلى أن وزارة الزراعة 
كبيـــرة  بجهـــود  تقـــوم  الســـمكية  والثـــروة 
للمحافظة على أشجار المانغو بعدما تعرضت 
في السنوات األخيرة إلى اإلصابة بالعديد من 
اآلفـــات الزراعية، مما أدى إلى موت عدد كبير 

منها.

وقامـــت وزارة الزراعـــة ممثلة فـــي مركز 
التنميـــة الزراعية بقريات بتوزيـــع ما يقارب 
األربعـــة آالف من شـــتلة المانغـــو ابتداء من 
عـــام 2009 وحتـــى 2014 بهـــدف إعـــادة زراعة 
األصنـــاف ذات الجودة العاليـــة من محصول 
المانغو، وللمحافظة علـــى خصوصية القرية 
نظرا لشهرتها على مستوى السلطنة بأشجار 
المانغـــو، وكذلك زراعة مســـاحات جديدة من 
محصول المانغو والعمل على زيادة إنتاجيته 
ورفـــع جودته، مما يســـاهم في زيـــادة القدرة 
التنافســـية لهذه الثمار في األسواق المحلية 
والخارجية، وبالتالي تحسين دخل المزارعين 

والقائمين بزراعة محصول المانغو.
وأضـــاف أن الوزارة قامـــت أيضا بتنفيذ 
برنامج متكامل للعمليـــات الزراعية وذلك من 
خالل التخلص من األشجار الميتة والمصابة 
بظاهـــرة تدهور أشـــجار المانغـــو، ومكافحة 
اآلفات واألمـــراض من خالل المعالجة والرش 

بالمبيدات الفطرية والحشرية لألشجار.

{حيل الغاف} قرية عمانية تفوز على المدن بجنة المانغو

ــــــدو أن من اندفع إلى املدينة واكتظاظها وضجيجها قد وقع في عقوبة دون وعي منه أو  يب
بدافــــــع الضرورة ألن قرب كل العواصم واملــــــدن الكبيرة توجد قرى صغيرة، لكنها رائعة 
بهدوئها وســــــكينتها واخضرارها، فقرية حيل الغاف جنة صغيرة صنعها اإلنسان، قريبة 

حيل الغاف تعد وجهة سياحية جدا من العاصمة مسقط.

يقصدها الزوار من داخل السلطنة 

وخارجها، حيث تزخر باملعالم السياحية 

واألثرية، وأبرز هذه املعالم {بيت البرج} 

الذي يقع في حلة الجبل وبرج حيل 

الغاف الذي يتوسط القرية، وكذلك 

{فلج القرية} {وحارة الشريعة} التي 

تضم بيوت الطني القديمة

وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة 

للمحافظة على أشجار املانغو بعدما 

تعرضت في السنوات األخيرة إلى 

اإلصابة بالعديد من اآلفات الزراعية، 

وذلك بتوزيع ما يقارب األربعة آالف 

شتلة دعما لخصوصية القرية

[ حقول من الموز والليمون والنخيل  [ تاريخ حافل لقلعة بهندسة معمارية فريدة



يمينة حمدي

} دعــــا خبراء األســــرة األمهات إلــــى التفكير 
بجديــــة فــــي أخــــذ إجــــازة أمومة عنــــد بلوغ 
أبنائهــــن ســــن المراهقــــة وليس فقــــط أثناء 
والدتهــــم، مؤكدين أن األبناء في هذه المرحلة 
الحرجة من العمر يحتاجون إلى تمضية أكثر 
قدر مــــن األوقــــات العائلية الحميمــــة لتنمية 
مهاراتهم الذهنية واالجتماعية وتعزيز ثقتهم 

بأنفسهم.
وقالوا إن اآلباء على خطأ حينما يعتقدون 
أن الرضــــع فقط في حاجة إلى التفرغ من أجل 
العناية بهم، فأبناؤهــــم المراهقون أيضا في 
حاجــــة إلى أن يقضوا معهم أوقات ممتعة من 

شأنها أن تؤثر على مسار حياتهم مستقبال.
وأظهرت دراســــة جديــــدة أجرتها جامعة 
تورونتــــو الكندية ونشــــرت مؤخرا في دورية 
الزواج واألسرة إلى أن ممارسة اآلباء أنشطة 
مشــــتركة مــــع أبنائهم المراهقيــــن مهمة جدا 
الناتجة  االنحرافيــــة  الســــلوكيات  لتجنيبهم 
عــــادة عــــن اضطرابــــات الهرمونــــات في تلك 

المرحلة من العمر.
وأشــــار الباحثــــون أن شــــعور المراهقين 
بتواجــــد أمهاتهم بالقــــرب منهــــم وبدعمهن 
العاطفــــي والنفســــي يجعلهم يدركــــون أنهم 
محبوبون وهــــذا يجعلهم يتصرفون بشــــكل 

جيد.
ألبنائهــــم  اآلبــــاء  مشــــاركة  أن  وأكــــدوا 
المراهقيــــن الوجبات العائليــــة واصطحابهم 
إلى بعض المناسبات يجعالنهم أقل احتماال 
ألن يصبحــــوا مدمنيــــن أو منحرفين. وحثت 
خبيرة األبــــوة واألمومة جو يلتشــــير أرباب 
األعمال على أن يكونــــوا أكثر مرونة في منح 

األمهــــات ”إجازات أمومة“ متى رغبن في ذلك، 
وخاصــــة إذا مــــا بلغ أطفالهن ســــن المراهقة 
حتى يتمكن من األخذ بيد أبنائهن خالل هذه 

المرحلة العمرية الحساسة.
وقالت إن ”الفترة التي تتراوح فيها أعمار 
األطفال بين الخمس والعشــــر سنوات تعتبر 
من الســــنوات الهادئة جدا وال تستدعي القلق 
عليهم، ولكن عندما يصلون المراهقة يعودون 
إلى مرحلة العوز ويحتاجون منا إلى التواجد 

بجانبهم أكثر من أي وقت مضى“.
وأشــــارت إلى أن الفتات في سن المراهقة 
أكثر احتياجا إلى تواجد والديها إلى جانبها 
وخاصــــة في المرحلة العمرية ما بين 13 و14، 
أما األوالد فيســــترعون االهتمام أكثر في سن  

في 16 و17 عاما.
ورجــــح باحثون مــــن جامعة بنســــلفانيا 
األميركية في دراسة نـُشرت في مجلة  ”تطور 
المعنية بأبحــــاث الطفولة أن قضاء  األطفال“ 
الفتيات والفتيان في ســــن المراهقة وقتا مع 
آبائهم يســــاهم كثيرا في تحســــين ســــلوكهم 

االجتماعي وفي تعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وراقــــب الباحثون ســــلوك حوالــــي مئتي 
أســــرة من الطبقــــة المتوســــطة والعاملة في 
المــــدن الصغيرة والمناطــــق الريفية من اجل 
معرفــــة الوقت الذي يقضيه اآلباء واألبناء مع 
بعضهم البعض منذ  ســــن المراهقة المبكرة 

وحتى المراهقة المتأخرة.
وحاولــــوا التأكد ممــــا إذا كان المراهقون 
يحبون فعال مجالسة آبائهم واآلثار المترتبة 
عــــن ذلــــك، فاكتشــــفوا أن المراهقيــــن الذين 
يقضون وقتــــا أطول مع آبائهــــم يظلون على 
ارتباط وثيق بهم على الرغم من أنهم يميلون 

مع مرور الوقت لالستقالل التدريجي عنهم.
وحــــث خبــــراء للصحــــة فــــي بحــــث آخر 
منفصل األسر على ضرورة الجلوس العائلي 
اليومي وتشارك وجبات الطعام، مشيرين إلى 
الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجنيها األبناء 
في سن المراهقة واآلباء من هذه العادة التي 

بدأ يعفو عليها الزمن.
ونشــــر المركز الوطني األميركي لمكافحة 

اإلدمان تقريرا عن اتجاهات العشــــاء العائلي 
وكيف أن وقت تناول العائلة للطعام يمكن أن 

يؤثر في صحة المراهقين.
وقال التقرير إن المراهقين الذين يتناولون 
الطعــــام مــــع عائالتهــــم من خمس إلى ســــبع 
مرات أســــبوعيا تقل لديهم بمقدار أربع مرات 
احتمال تناول الكحوليات وتدخين السجائر، 
بالمقارنة بالمراهقين الذين يتناولون الطعام 

مع عائالتهم أقل من ثالث مرات أسبوعيا.
وتوصــــل باحثون بجامعة روتجرز بوالية 
نيو جيرســــي األميركية إلى أن األطفال الذين 
يعيشــــون في بيــــوت تجتمــــع فيها األســــرة 
بانتظام حول مائــــدة الطعام يميلون إلى أكل 
فواكــــه وخضــــراوات أكثــــر من أولئــــك الذين 
ينشــــأون في بيوت ال تركز علــــى أوقات األكل 

المعتــــادة، كما أنهم أقل احتماال لزيادة الوزن 
من الذين ال يتناولون الطعام في جّو أسري.

ووجــــدوا بعد تحليــــل نتائج 68 دراســــة 
جامعية منفصلة أن اجتماع تلك األســــر على 
الطعــــام أثمر فوائد عديدة منها زيادة المقدار 
المأخوذ من الفاكهة والخضراوات واألطعمة 

الغنية باأللياف والكالسيوم والفيتامينات.
كمــــا الحظــــوا أن أولئــــك الذيــــن كانــــوا 
يتناولون الطعام ضمن وحدة أســــرية واحدة 
يميلون إلى اســــتهالك كميات أقل من الطعام 
الــــذي ليس له قيمة غذائية مثل المشــــروبات 

الغازية والوجبات السريعة.
وقالت جينفــــر مارتن بيغرز، المتخصصة 
فــــي علــــوم التغذيــــة ”إن األشــــخاص الذيــــن 
يكثــــرون مــــن تنــــاول الطعام في جو أســــري 

يميلون إلى تناول وجبات غذائية أفضل وأن 
أطفال هذه األســــر يميلون أيضا إلى االهتمام 

أكثر بواجباتهم المدرسية“.
وال يســــتبعد الباحثون في هذا المجال أن 
يكون تنــــاول الطعام مع العائلة عنصرًا مهمًا 

في ضمان سعادة األطفال.

} لنــدن - أكـــد الدكتور بول كيلـــي أن إجبار 
األشخاص دون سن الخامسة والخمسين على 
بدء العمل قبل الســـاعة التاســـعة صباحا هو 

بمثابة ”تعذيب“ لهم.
وقال الخبير البريطاني المختص بدراسة 
النـــوم في جامعة أوكســـفورد أن عمـــل أفراد 
هـــذه الفئـــة العمريـــة مـــن التاســـعة صباحا 
إلى الخامســـة بعـــد الظهر يؤدي إلـــى انهاك 
أجســـادهم وتوتر أعصابهم بســـبب الحرمان 
مـــن النوم ســـاعات كافية. وأضـــاف كيلي أن 
العمل ابتداء من هذه الســـاعة يهدد مســـتوى 
األداء حتى بلوغ الخامســـة والخمســـين حين 
تصبح حاجة الشخص إلى النوم أقل منها في 

السابق.
وأوضح قائال ”نحن ال نســـتطيع أن نغير 
إيقاعنا علـــى امتداد 24 ســـاعة وال يمكننا أن 
نتعلم االســـتيقاظ فـــي وقت معين وســـيكون 
جســـمنا مبرمجـــا علـــى ضوء الشـــمس دون 
أن نعي ذلك ألنه يرسل تقريره إلى منطقة تحت 
المهاد (التي ُتســـمى الوطاء أو الهيبوثاالمس 

أيضا) في الدماغ وليس إلى حاسة النظر“.
وأشار إلى أن هذا ما يحدث في السجون 

والمستشفيات حيث يقومون بإيقاظ 
األشـــخاص وإعطائهـــم طعاما ال 

يريدونـــه لكنهـــم يمتثلون ألن 
ال حيلـــة بيدهـــم. وأعلـــن أن 
”الحرمان من النـــوم تعذيب“. 

كما أكد الدكتور كيلي وهو زميل أبحاث فخري 
في معهد علم األعصاب في جامعة أوكســـفورد 
أنه من الضروري تغيير ساعات بدء الدوام في 
المعامل والمكاتب والمدارس لتكون منسجمة 
مع الســـاعة الطبيعية لجســـم اإلنسان. ونبه 
إلـــى أن الشـــركات التي تجبـــر موظفيها على 
بـــدء العمل في ســـاعة مبكرة تهـــدد إنتاجهم 

وتعرضهم إلى مشاكل صحية.
وبيـــن كيلي في كلمة ألقاها خالل مهرجان 
العلوم البريطاني قائال ”هذه قضية اجتماعية 
كبـــرى. ويجـــب أن يبـــدأ العمل في الســـاعة 

العاشـــرة صباحـــا وال نعود إلى 
بدايـــة الدوام في الســـاعة 

التاسعة قبل أن نبلغ سن 
الخامسة والخمسين“.
أن  وكشـــف 
العاملين في بريطانيا 

من  محرمـــون 

النوم، وأضـــاف ”ولدينا مجتمـــع محروم من 
النـــوم وهـــذا يلحـــق ضـــررا فادحـــا بأجهزة 
الجســـم ألنهـــا تؤثر علـــى منظومـــات األداء 
إنهـــا  الجســـم،  فـــي  والعاطفـــي  العضلـــي 

قضية دولية فالجميع يعانون بال مبرر“.
كما اقترح تحديد ســـاعات مختلفة لبداية 
الدوام فـــي المـــدارس وأماكن العمـــل نتيجة 
بحـــث ُأجري علـــى إيقاعات الجســـم خالل 24 
ســـاعة. وذكر أن للجســـم نظام إيقـــاع عام في 
الدماغ تضبطه متلقيات متخصصة في العين 
تؤثر على الجســـم بأكملـــه. وأن البحث وجد 
أن الحرمـــان من النوم يؤثـــر على قوة التركيز 
والذاكـــرة طويلـــة األمد ويشـــجع على تعاطي 

المخدرات والكحول.
كما أنـــه يمكن أن يســـبب الغضب والقلق 
واإلحباط والســـلوك االندفاعي وزيادة الوزن 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم والتوتـــر العصبـــي 

ومشاكل صحية عقلية
وأشـــار الدكتـــور كيلـــي إلى أن الشـــباب 
واليافعيـــن خاصـــة يكونـــون معرضين آلثار 
الحرمان من النوم. وقـــال إنهم يفقدون في 
المتوسط ساعتين من النوم كل يوم وهذا 
يؤدي إلى هبوط مســـتوى قدرتهم على 
التعلم.  وشدد على أن تمكين التالميذ 
من البقاء في الفراش ساعات أطول 
يحسن نتائج امتحاناتهم بنسبة 

10 بالمئة.

} باريــس- كشفت دراســـة فرنسية حديثة أن 
جعـــل األطفال الصغـــار يضحكـــون يمكن أن 
يســـاعدهم علـــى تعلم مهارات جديدة بشـــكل 

أسرع.
شـــملت الدراســـة أطفاال رضعـــا أعمارهم 
18 شـــهرًا للمشـــاركة في الدراســـة مع مراقبة 
شخص بالغ يستخدم أداة اللتقاط لعبة بعيدة 

عن متناول يده.
يذكر أن دراســـات أنجزت في وقت ســـابق 
أظهرت أن جعل األطفال األكبر سنا يضحكون 
يمكـــن أن يعزز العديد من جوانب اإلدراك مثل 
التركيز، والدافـــع و/أو الذاكرة، التي بدورها 

تعزز مهارة التعلم.
وصممت رنا العســـيلي من جامعة باريس 
الغربيـــة نانتير الديفينـــس وزمالؤها، تجربة 

تهدف إلى معرفة ما إذا كان استخدام الفكاهة 
يمكن أن يساعد األطفال الرضع على التعلم.

إحـــدى  فـــي  أنـــه  الدراســـة  وأوضحـــت 
المجموعـــات قـــام الشـــخص البالـــغ بالتقاط 
اللعبـــة واللعـــب بها بعد اســـترجاعها. ولكن 
في المجموعة الثانية، قام البالغ برمي اللعبة 
مباشرة على األرض، مما جعل نصف األطفال 

في المجموعة يضحكون.
وتوصلـــت نتائج البحث إلـــى أن األطفال 
الذين ضحكوا من التصرف الغريب للشخص 
البالـــغ قاموا بتقليده بشـــكل ناجـــح أكثر من 
أولئك الذين لم يضحكوا، باإلضافة إلى أولئك 

الذين كانوا في مجموعة السيطرة.
وقالـــت الدراســـة موضحـــة ”فـــي هـــذه 
الحالـــة، قـــد ال تكـــون الفكاهة في حـــد ذاتها 

هي التي ســـهلت التعليم، ولكن مزاج األطفال 
”المبتســـمين“، ســـاعدهم على  التعامل بشكل 
أفضل مع البيئة المحيطة بهم واالنخراط أكثر 

في النشاط للنجاح في أداء المهمة“.
وأشـــارت الدراســـة إلى إمكانية أن يكون 
يتمتعـــون بمهارات  ”األطفـــال الضاحكـــون“ 
اجتماعيـــة أعلى أو قـــدرات معرفيـــة أفضل، 
تسمح لهم بالتفاعل بسهولة أكثر مع اآلخرين، 

والقدرة على محاكاة ما يقوم به اآلخرون.
وتعلـــق التفســـير الثاني الـــذي وضعته 
بكيمياء الدمـــاغ حيث ذكرت أنه من المعروف 
أن المشـــاعر اإليجابيـــة، مثـــل الضحـــك أو 
االنشـــغال في تجربـــة ما، يمكـــن أن تزيد من 
مســـتويات الدوبامين في الدماغ، الذي بدوره 

يزيد التأثير اإليجابي وبالتالي التعلم.
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◄ توصلت دراسة طبية أجرتها 
جامعة فيينا، إلى أن خضوع المرأة 

للعالج الهرموني التعويضي لهرمون 
”التستوستيرون“ والمعروف 

بهرمون الذكورة قد يجعلها تفكر 
مثل الرجال. ويؤدي هذا العالج إلى 

تغييرات هيكلية في مناطق في المخ، 
كما يشارك في الطالقة اللفظية في 
المتحولين جنسًيا من اإلناث إلى 

الذكور.

◄ أفادت دراسة حديثة أن تعداد 
السكان في فرنسا سيصل إلى 72 
مليون نسمة في عام 2050 مقابل 

64.3 مليون نسمة في 2015. وأشارت 
الدراسة -التي أجراها الباحثون في 

المعهد الوطني لدراسات اإلسكان 
في فرنسا– إلى أن حاجز الـ60 مليون 

نسمة تخطته فرنسا في عام 2004، 
مقابل 42 مليون نسمة في عام 1950.

◄ سلط بحث طبي جديد الضوء على 
أن إفراط المراهقين في استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي، يعرضهم 
للضغوط على مدار الـ24 ساعة 

مما يعطل أنماط النوم ويؤدي إلى 
مشكالت الصحة العقلية، مثل االكتئاب 

والقلق.

◄  أكدت دراسة طبية أجرتها جامعة 
كوبنهاغن إمكانية تفادي حدوث 

حاالت سقوط الحمل خالل الحمل 
األول بنسبة 25 بالمئة وذلك من خالل 

تغيير نمط الحياة.

◄  كشفت دراسة حديثة النقاب عن 
أن سويسرا تعد أفضل األماكن في 

العالم إلقامة كبار السن تليها النرويج 
ثم السويد وفقا للتقرير الصادر عن 

”المؤشر العالمي لتقييم مستوى 
السعادة والرفاهية االجتماعية 

واالقتصادية بين السكان المسنين“ 
وذلك في أكثر من 96 دولة بجميع 

أنحاء العالم.

باختصار

[ األوقات العائلية الحميمة تنمي مهارات المراهق االجتماعية [ اآلباء واألبناء يجنون الفوائد من الجلسات األسرية الدورية
ــــــر في منح األمهات إجازات ليتمكن من  خبراء األســــــرة يدعون أرباب العمل إلى مرونة أكث

إيجاد الوقت لإلحاطة بأطفالهن في مراحل أعمارهم الحساسة.

موضة

أزياء تلبي حاجيات األطفال 
ذوي البشرة الحساسة

األوقات الممتعة مع األبناء تترك أثرا إيجابية  طويل المدى في حياتهم

المراهقون كالرضع يحتاجون إلى إجازة أمومة

كشـــفت دراسة نفســـية حديثة، أن ما يكتبه الشخص ويدونه عبر 
حسابه الشخصي على مواقع التواصل االجتماعي، ومنها فيسبوك، 

يكشف أسرار شخصيته وصفاته النفسية.

 ينصح علماء النفس بضرورة التأمل ملدة دقيقة واحدة في اليوم 
علـــى األقل، مؤكديـــن أن التأمل يمثل فرصـــة لاللتقاء مع النفس 

ويساعد على تغيير أشياء كثيرة في الحياة بصورة إيجابية.

توصلـــت دراســـة إلى أن تناول البطاطا يســـاعد فـــي الحفاظ على 
الوزن، بســـبب ارتفـــاع تركيز مادة ”البوليفينـــول“، التي تعد أحد 

أهم مضادات األكسدة وهي أحد املكونات الكيميائية املفيدة.

باحثون يحثون اآلبـــاء على إحياء 
عادة تناول الطعام مع أطفالهم 
ودورها في ضمان صحة أبنائهم 

وسعادتهم

◄

ممارسة اآلباء أنشطة مشتركة 
مع أبنائهم المراهقين، تشعرهم 
وتجنبهـــم  محبوبـــون  بأنهـــم 

السلوكيات االنحرافية

◄

الموســـيقية  الفنانـــة  أطلقـــت   {
باسينجســـويت“  ”ناتالى  األســـترالية 
مجموعـــة جديـــدة لمالبـــس األطفـــال 
بعـــد إصدارهـــا ماركة تجارية تســـمى 
”تشى“، لتلبية احتياجات األطفال ذوي 
البشرة الحساسة، ألنه ال توجد مالبس 

تناسبهم في األسواق.
وتضـــم المجموعة الجديدة مالبس 
كاجـــوال مطبوعـــة للفتيـــات واألوالد، 
وعليها مطبوعـــات حيوانية من القطن 
المريحة  الناعمـــة  واألقمشـــة 
في ارتدائها ويسيطر عليها 

اللونان األبيض واألسود.
وتنوعت المجموعة 
ما بين الجواكت 
والتيشيرتات 
والتنورات والسراويل، 
وتناسب األطفال 
حديثي الوالدة وحتى 
سن 7 سنوات.

وقالت الفنانة 
”ناتالى“، إن 
أطفالها هاربر 
4 سنوات 
وهندريكس 
عامان، لديهما 
حساسية من 
نوعية المالبس 
الخشنة، وهو 
ما جعلها تطلق 
مجموعة من 
المالبس لبشرة 
األطفال الحساسة. 
وأضافت أن أبناء 
النجوم بدأوا يرتدون 
ماركة ”تشى“ 
ومنهم: ابن المغنية 
فيرجى، وأبناء 
مصممة األزياء 
”راشيل زوى“، 
وأبناء جيسيكا 
ألبا.

خبير بريطاني: حرمان األشخاص من النوم بمثابة تعذيب

إضحاك األطفال يزيد من مهاراتهم

أسرة

ا الناعمـــة  واألقمشـــة 
في ارتدائها ويسيط
اللونان األبيض وا
وتنوعت الم
ما بين ال
والتيش
والتنورات والس
وتناسب
حديثي الوالدة
7 س سن
وقالت
”ناتا
أطفاله
4
وهن
عامان
حسا
نوعية ا
الخشن
ما جعله
مجم
المالبس
األطفال الح
وأضافت
النجوم بدأوا
ماركة
ومنهم: ابن
فيرجى
مصممة
”راشيل
وأبناء ج
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◄ تأكد غياب املغربي إسماعيل 
بلمعلم العب فريق قطر عن صفوف 
فريقه ملدة تتراوح ما بني ثالثة إلى 

أربعة أسابيع، وذلك بعد إصابته 
بتمزق عضلي وذلك في مباراة فريقه 

االفتتاحية في بطولة الدوري أمام 
اخلريطيات.

◄ أعرب أسطورة الكرة املصرية 
السابق محمد أبوتريكة عن سعادته 

باملستويات الرائعة التي يقدمها 
النجم اجلزائري رياض محرز مع 

فريقه ليستر سيتي اإلنكليزي.

◄ دخل مجلس إدارة نادي االحتاد 
في مفاوضات مع سبورتينغ لشبونة 

للتعاقد مع زكريا لبيض. وفشلت 
مفاوضات ”العميد“ مع املغربي 

بوصوفة، العب لوكوموتيف موسكو 
الروسي، بسبب مغاالة األخير في 

مطالبه املادية.

◄ رفض ثنائي املنتخب السعودي 
األول، ياسر الشهراني ومحمد 

جحفلي، الظهور في القناة الرياضية 
السعودية، تضامنا مع زميلهما نايف 
هزازي، عقب إثارة واقعته مع املشجع 

املتعصب في كواالمبور.

◄ وقع قائد املنتخب الوطني العراقي 
يونس محمود مع نادي الطلبة 

العراقي. وأكد يونس محمود في 
تصريحات إعالمية أنه أكمل إجراءات 
انضمامه إلى الفريق األزرق، وسيكون 

مع الفريق خالل األسبوع املقبل.

◄ بات في حكم املؤكد استمرار 
التونسي نبيل معلول على رأس 

اجلهاز الفني ملنتخب الكويت األول 
لكرة القدم، والذي يخوض منافسات 

آسيا املزدوجة حاليا للتأهل 
لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨، وكأس 

آسيا ٢٠١٩.

الهالل السعودي يأمل في المربع الذهبي لدوري األبطال

[ لخويا القطري يتمسك باألمل األخير للبقاء في السباق [ القادسية الكويتي المرشح لبلوغ نصف نهائي كأس االتحاد

} الدوحــة - لــــن يلجــــأ الهــــالل الســــعودي 
الــــذي اعتــــاد اللعب فــــي الدوحة ومــــن خلفه 
حضــــور جماهيــــري، للدفاع وســــيعمل على 
تعزيز انتصاره وخطف هدف يســــهل مهمته 
فــــي احلصول على بطاقــــة التأهل إلى نصف 
النهائــــي ملســــابقة دوري أبطــــال آســــيا لكرة 
القدم، عندمــــا ينزل ضيفا علــــى فريق خلويا 
بطل الــــدوري القطري اليوم الثالثاء في إياب 
الدور ربع النهائي. وميلك الهالل القدرة على 
الوصول إلى شــــباك خلويــــا بفضل مهاجميه 
البرازيليني كارلــــوس إدواردو وايلتون امليدا 

وخالد حسني كعبي.
فــــي املقابل، يتمســــك خلويــــا بأمل بلوغه 
الدور نصــــف النهائي. وتنتظــــره مهمة تكاد 
تكون مستحيلة وهي الفوز على الهالل بفارق 
ثالثة أهداف لتعويض خســــارته الثقيلة 4-1 
في لقاء الذهــــاب بالرياض، من أجل مواصلة 
املشــــوار والتأهل إلــــى نصــــف النهائي. وال 
تكمن املهمة شبه املستحيلة في تعويض فارق 
األهداف والنتيجة الثقيلة، ولكن في مواجهة 
منافســــه القــــوي واملتحفز للثأر منــــه بعد أن 
أطاح بــــه من البطولــــة في دور الـ16 موســــم 
2013. وتبــــدو حظــــوظ خلويا أقــــل من الهالل 
بكثير، وتنحصر فقط في ضرورة الفوز بفارق 
3 أهداف، وعلــــى العكس تبدو حظوظ الهالل 
أفضل حيث يلعب بإمكانيات الفوز والتعادل 
وحتــــى اخلســــارة لكن بفارق هدفــــني. وتبدو 
املهمة صعبة أمام خلويــــا الذي تعود التعثر 
في هذا الدور وبخســــارة كبيرة حيث ســــقط 
أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني بطل 2013 

ذهابا بالصني 0-2 ، وإيابا بالدوحة 4-1.
ومــــع كل ذلك فال بديل أمــــام بطل الدوري 
القطري ومدربــــه اجلزائري جمــــال بلماضي 
سوى احملاولة واللعب بقوة من أجل تسجيل 
3 أهــــداف ومنع هجوم الهالل من هز شــــباكه 

بأي هدف قد يزيد من تعقيد املهمة.
وال يحتــــاج خلويــــا إلــــى زيــــادة فاعليــــة 
هجومه أكثر من أجل حتقيق األهداف الثالثة، 
لكنه بحاجة أكثر إلى تالفي األخطاء الدفاعية 

القاتلــــة وأخطاء حارس مرمــــاه الدولي كلود 
امــــني والتــــي كانت الســــبب الرئيســــي وراء 
اخلســــارة الثقيلة في الذهاب. ويحدو خلويا 
األمــــل في اجتيــــاز املهمــــة الصعبة بســــبب 
اكتمال صفوفه بعودة قلب الدفاع أحمد ياسر 
واملهاجم الســــلوفاكي فالدميير فايس اللذين 

غابا عن لقاء الذهاب.

كتيبة برازيلية

يعول غوانغجــــو الصيني علــــى كتيبته 
البرازيليــــة بقيــــادة املــــدرب لويــــز فيليبــــي 
ســــكوالري لبلوغ دور األربعة ملسابقة دوري 
أبطــــال آســــيا، عندما يســــتضيف كاشــــيوا 
رايســــول اليابانــــي فــــي إيــــاب الــــدور ربع 

النهائي.
وكان غوانغجــــو حامل اللقــــب عام 2013 
خطــــا خطوة كبيرة نحــــو دور األربعة بفوزه 
الكبيــــر علــــى أرض مضيفــــه 3-1 ذهابا في 
كاشيوا بينها هدف من مسافة بعيدة لالعب 
وســــط توتنهام اإلنكليزي السابق البرازيلي 
باولينيــــو، هــــو األول له فــــي 4 مباريات مع 

الفريق حتى اآلن. 
وباولينيــــو هــــو واحــــد مــــن 4 العبــــني 
برازيليــــني في صفــــوف غوانغجــــو بينهم 3 
العبــــني عزز بهــــم صفوفه هذا املوســــم بعد 
باولينيــــو وريــــكاردو غــــوالرت القــــادم من 
كروزيــــرو (ســــجل 11 هدفــــا فــــي 17 مباراة 
حتى اآلن) وروبينيو القادم من سانتوس (3 
أهداف في 5 مباريات). أما البرازيلي الرابع 
فهو إلكيسون الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 
2013، حيث ســــجل له حتــــى اآلن 56 هدفا في 
64 مباراة وتوج معه باللقب القاري عام 2013 

والدوري احمللي عامي 2013 و2014. 
واستعد غوانغجو جيدا ملواجهة كاشيوا 
رايســــول بفوزه الكبير وبنكهة برازيلية على 
مضيفه ومطارده املباشــــر شــــنغهاي بقيادة 
مدربــــه الســــويدي زفن غــــوران إريكســــون 

بثالثية.
لكن ســــكوالري املتوج مــــع منتخب بالده 
بلقــــب كأس العالم عام 2002، أكد أن فريقه لم 
يضمن تأهله بعد على الرغم من فوزه الثمني 

خارج القواعد ذهابا.
وقال ســــكوالري ”األجــــواء رائعة هنا في 
املركز الرياضي فــــي تيانهي ولدينا جماهير 
رائعة تساندنا دائما في كل مباراة“.  وأضاف 
”مباراة الذهاب كانت مثيــــرة والفريقان معا 

أظهرا أحقيتهما بالفــــوز ولكننا كنا األفضل 
في النتيجة“، مشــــيرا إلــــى أن ”ذلك بات من 
التاريخ وأصبحنا من اآلن مطالبني بالتركيز 

على املباراة املقبلة“.

مرشح فوق العادة

يبــــدو القادســــية الكويتــــي حامــــل اللقب 
مرشــــحا فــــوق العادة لبلــــوغ الــــدور نصف 
النهائي ملســــابقة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القــــدم عندما يســــتضيف اجليش الســــوري، 

اليوم الثالثاء، في إياب الدور ربع النهائي.
وتقام املبــــاراة على ملعب نــــادي الكويت 
نظرا لتعذر إقامتها في سوريا علما أن مباراة 
الذهــــاب أقيمــــت علــــى امللعب نفســــه في 25 
اغسطس املاضي، وأسفرت عن فوز القادسية 
بثالثية نظيفــــة. ويلعب اليوم أيضا ســــاوث 
تشــــاينا مــــن هونغ كونــــع مــــع دارول تاكزمي 
املاليزي (1-1 ذهابا)، وغدا األربعاء كيتشــــي 
مــــن هونغ كونــــغ مع الكويــــت الكويتي حامل 

الرقم القياســــي في عدد مرات التتويج بثالثة 
ألقــــاب (0-6)، وباهانغ املاليزي مع اســــتقالل 
دوشانب الطاجيكســــتاني (0-4). وعاد العبو 
القادســــية الدوليون إلى صفوف الفريق بعد 
أن فرغــــوا من متثيــــل ”األزرق“ في املباراتني 
أمام ميامنار في الدوحة (9-0) والوس خارج 
الديــــار (2-0) في اجلولتــــني الثالثة والرابعة 
على التوالي من منافسات املجموعة السابعة 
للتصفيــــات املشــــتركة املؤهلة إلــــى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روســــيا ونهائيات كأس 

آسيا 2019 في دولة اإلمارت.
واســـتدعى مـــدرب الفريق راشـــد بديح 18 
العبا ملواجهة اجليش وشـــهدت القائمة عودة 
حمد أمان الذي فوت مباراة الذهاب، وسلطان 
العنزي، فيما غاب الغيني ســـيدوبا ســـامواه 
املتواجـــد في فرنســـا حاليا إلمتـــام إجراءات 
دخولـــه إلى الكويت، وطـــالل العامر لإليقاف، 
وعامر املعتـــوق لإلصابة. وقال بديح ”املباراة 
أمـــام اجليش لن تكون ســـهلة. هـــي مواجهة 
قويـــة، والفريق الضيف لم يكن صيدا ســـهال 

في الذهـــاب، واآلن ليس لديه ما يخســـره، بل 
ســـيرمي بثقله من أجل تعويض اخلســـارة“، 
مبديـــا ثقتـــه بالعبيـــه وقدرتهم علـــى حتقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة مجـــددا رغـــم عـــدم اكتمال 
الصفـــوف في الفتـــرة األخيـــرة. وأعرب بديح 
عـــن أمله في أن يقدم ”األصفـــر“ األداء املتوقع 
ويكمـــل مشـــواره فـــي البطولة بنجـــاح. يذكر 
أن اســـتحقاقا صعبا ينتظر القادســـية في 21 
احلالي يتمثل في مباراة كأس السوبر احمللية 
أمام غرميه الكويـــت. من جانبه، يأمل اجليش 
في التعويض وإن بدت مهمته شـــبه مستحيلة 
بعد ثالثية الذهاب والعرض الرائع الذي قدمه 
القادسية، علما أنه كان ميني النفس مبواصلة 
املشوار في البطولة اآلسيوية ليستكمل جناحه 
في املوسم احلالي الذي توجه قبل فترة وجيزة 

بحصد لقب الدوري احمللي.
ويشـــارك القادسية في املســـابقة قادما من 
ملحق دوري أبطال آســـيا حيث خرج في الدور 
التمهيدي الثالـــث للبطولة األم على يد األهلي 

السعودي لينتقل بعدها إلى كأس االحتاد.

الهالل السعودي يتوق إلى تأكيد تفوقه على لخويا القطري

ــــــق اليوم الثالثاء معركة احلصول على بطاقة التأهــــــل إلى نصف النهائي من دوري  تنطل
أبطال آسيا لكرة القدم، من خالل إجراء لقاءات إياب الدور ربع النهائي للمسابقة. وتبرز 

في هذه اجلولة مواجهة الهالل السعودي وخلويا القطري.

يتسلح  ــي  ــن ــصــي ال غــوانــغــجــو 

ــة عــنــدمــا  ــي ــل ــرازي ــب بــكــتــيــبــتــه ال

في  الياباني  كاشيوا  يستضيف 

إياب الدور ربع النهائي

◄

مواجهـــة األهلـــي وبطـــل جنوب 

أفريقيـــا باملربع الذهبي تعد هي 

األشـــرس واألقوى لوجـــود دافع 

األخذ بالثأر بني الفريقني

◄

باختصار

رياضة
{قبل أسبوع تحدثت عن التزامي بعقدي مع العين وكل تركيزي 

منصب على عملي الحالي، ومنذ أن جئت إلى دولة اإلمارات أشعر 

برغبة كبيرة في العطاء، وشخصيا سعيد بوجودي هنا}.
زالتكو داليتش
املدير الفني لفريق العني اإلماراتي

{لـــم ندخل فـــي مفاوضات مع ناصر الشـــمراني العـــب الهالل، ولن 

نفعل ذلك، وإن أردنا التعاقد معه ســـنتفاوض بشـــكل رسمي مع 

ناديه وبالطرق الرسمية المعهودة}.
عبدالله بترجي
نائب رئيس نادي األهلي السعودي

{أنا ســـعيدة جدا بهذا االستقبال الرائع الذي سيزيدني إصرارا على 

حصـــد المزيد من الميداليات العالمية لتونس. المســـتوى العالمي 

الذي وصلت إليه جاء بفضل العمل الجدي والتضحيات الكبيرة}.
حبيبة الغريبي
العداءة التونسية

} القاهــرة  - تواجـــد قطبـــا الكـــرة املصرية 
األهلي والزمالك سويا في املربع الذهبي لكأس 
االحتـــاد األفريقـــي، الكونفدراليـــة األفريقية، 
للمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ الكـــرة املصريـــة 
واألفريقية، بل وتصـــدر كال منهما مجموعته 
بدور الثمانية واعتلـــى األحمر واألبيض قمة 
املجموعتـــني األولـــى والثانية علـــى الترتيب 
بجدارة واســـتحقاق. األهلي تصدر املجموعة 
األولى برصيد عشـــر نقاط وبفـــارق األهداف 
عن النجم الســـاحلي التونسي صاحب املركز 
الثاني بنفـــس عدد النقاط، أما الزمالك فانفرد 
بقمـــة املجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 15 نقطة 
وبفـــارق ثـــالث نقاط عـــن أورالنـــدو بيراتس 

اجلنوب أفريقي وصيف املجموعة.
ووفقا لقواعد الكونفدرالية سيواجه األهلي 
أورالنـــدو بيراتس في حني يلعب الزمالك أمام 
النجـــم التونســـي في املربـــع الذهبي لتحديد 
طرفي النهائي. ولم يســـبق وإن صعد األهلي 
والزمالـــك للمربـــع الذهبي فـــي الكونفدرالية 
وتعد تلك هـــي املرة األولى علـــى مدار تاريخ 
الكـــرة املصريـــة األفريقيـــة. يذكـــر أن األهلي 

والزمالـــك التقيا في الدور قبـــل النهائي لكن 
بدوري أبطال أفريقيا عام 2005. وعن مشـــوار 
األحمر واألبيض بالكونفدرالية منذ انطالقها 
وحتى وصولهمـــا للمربع الذهبـــي، فالوضع 
يختلـــف بينهما حيـــث بدأ الزمالك مشـــواره 
بالبطولـــة من دور الـ 32 في حني انتقل األهلي 
إلى الدور الــــ 16 التمهيدي للكونفدرالية، بعد 
أن خرج مـــن دور الـ16 لدوري األبطال على يد 

املغرب التطواني بركالت الترجيح.
وفاز األهلي في أول مبارياته بالكونفدرالية 
في دور الـ16 التكميلي على األفريقي التونسي 
بنتيجـــة 5- 4 بـــركالت اجلـــزاء، بعـــد انتهاء 
مباراتـــي الذهاب والعـــودة بنفـــس النتيجة 
2 – 1 ثـــم انتقل لدور الثمانيـــة ( املجموعتني 
) وأوقعتـــه القرعة فـــي املجموعة األولى التي 
ضمت النجـــم والترجي التونســـيني وامللعب 

املالي.
وخـــاض األهلـــي مشـــوارا مشـــرفا خالل 
جـــوالت مجموعتـــه الســـتة، حيث فـــاز في 4 
مباريات وتعادل في مبـــاراة وهزم في مباراة 
وحيـــدة وأحرز 6 أهداف ومنـــي مرماه بهدف 

وحيد. أما الزمالك فبدأ املسابقة من دور الـ32 
باعتباره ممثل مصر فـــي البطولة إلى جانب 
بتروجت الذي ودع البطولة من الدور نفســـه. 
وفي دور الـ32 أطاح الزمالك برايون ســـبورت 
الرواندي بنتيجـــة 6 – 1 في مجموع مباراتي 
الذهاب والعـــودة وفي دور الـ16 أطاح بالفتح 
الرباطي املغربي بنتيجة 2-3 ثم في دور الـ16 
التكميلـــي فاز على ســـاجنا بلونـــدي بنتيجة 
4 – 1 ذهابـــا وعـــودة وأوقعتـــه القرعة ضمن 

املجموعة الثانية والتي ضمت الصفاقسي 
وأورالندو وليوبار.

أيضا مشـــوار الزمالك باملجموعة الثانية 
جاء مشـــرفا، وأثبت أحقيته في اقتناص درع 
الـــدوري وســـيادة الكرة املصرية في املوســـم 
املنقضي، حيث لعب 6 مباريات باملجموعة فاز 
في 5 وخســـر في مباراة وحيدة دون تعادالت 
أحرز خاللها الزمالك 12 هدفا واهتزت شباكة 

بأربعة أهداف.
وتعـــد مواجهـــة األهلـــي وبطـــل جنوب 
أفريقيا باملربع الذهبي هي األشرس واألقوى 
لوجود دافـــع األخذ بالثأر بني الفريقني حيث 
التقيـــا مرتني فـــي دوري أبطـــال افريقيا عام 
2013، األولى كانـــت في دور املجموعات وفاز 
أورالنـــدو علـــى األهلي بثالثية فـــي اجلونة 
وتعادال ســـلبيا فـــي جنوب أفريقيـــا ثم عادا 
ليلتقيـــا في نهائـــي البطولة ليأخـــذ األهلي 
بثـــأره ويتعادل فـــي جنوب أفريقيـــا بهدف 
مقابـــل هـــدف ويفوز فـــي العـــودة بالقاهرة 
بهدفني نظيفـــني وهي املباراة التي شـــهدت 
اعتزال جنم األهلي ومنتخب مصر الســـابق 

محمد أبوتريكة.
أما لقاء الزمالك والنجم التونســـي فيعد 
خارج التوقعات ســـواء في الذهاب أو مباراة 
اإلياب حيث تعتبر مواجهات الزمالك والفرق 
التونســـية من املواجهـــات القوية والصعبة 

والتي دائما ما تشهد إثارة كروية ممتعة. قطبا الكرة المصرية يعززان مكانتهما العربية واألفريقية

متفرقاتاألهلي والزمالك يدخالن تاريخ كأس االتحاد األفريقي
◄ استبعد االحتاد العراقي لكرة القدم 
العب سويندون تاون اإلنكليزي وصانع 

ألعاب منتخب أسود الرافدين ياسر 
قاسم نهائيا، وقرر عدم دعوته مجددا 

إلى صفوفه وحرمان العبي الشرطة من 
متثيله ملدة عام. وشملت عقوبات االحتاد 
العراقي العب القوة اجلوية علي صالح 

ومدافع الوكرة القطري علي رحيمة حيث 
قرر استبعادهما وعدم دعوتهما مجددا 
إلى متثيل املنتخب. ولم يتطرق االحتاد 

إلى األسباب التي دعته العراقي 
إلى اتخاذ مثل هذه 
العقوبات اجلماعية 

بحق العبي املنتخب 
وكذلك لم يصدر أي 
رد فعل من قبل 

مدرب املنتخب 
يحيى 
علوان.

◄ احتفظت األميركية سيرينا وليامس 
مبركز صدارة الئحة التصنيف اجلديد 

لالعبات كرة املضرب احملترفات الصادر، 
أمس اإلثنني، برصيد 11501 نقطة في 

حني تقدمت التشيكية لوسي سافاروفا 
مرتبة واحدة على حساب الدمناركية 

كارولني فوزنياكي لتصبح خامسة على 
هذه الالئحة التي شهدت تراجع التشيكية 

األخرى كارولينا بليسكوفا من املركز 
الثامن إلى املركز العاشر. وتسلقت 

اإليطالية فالفيا بينيتا الفائزة ببطولة 
الواليات املتحدة األميركية، 18 

مرتبة لتحتل املركز 
الثامن. وهو أفضل 

ترتيب لبينيتا خالل 
مسيرتها االحترافية، 

في حني دخلت 
وصيفتها ومواطنتها 
روبرتا فينتشي نادي 

املصنفات العشرين 
األوليات بعدما احتلت 

املركز التاسع عشر 
بتسلقها 24 مرتبة.

نيتا الفائزة ببطولة 
18 ألميركية،
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

السيتي يصطدم بيوفنتوس في أقوى صراعات دوري أبطال أوروبا
[ مانشستر يونايتد يعود إلى المسابقة األم من بوابة إيندهوفن [ ريال مدريد يبدأ رحلته نحو اللقب بمواجهة شاختار

} نيقوســيا - ســـيكون ملعب االحتاد مسرحا 
ملواجهة نارية بني مانشستر سيتي اإلنكليزي 
وضيفـــه يوفنتـــوس اإليطالـــي وصيف بطل 
املوسم املاضي في اجلولة األولى من منافسات 
املجموعـــة الرابعـــة ضمـــن دور مجموعـــات 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ويدخل السيتي ويوفنتوس إلى موقعتهما 
في ظـــروف متناقضـــة متاما، إذ يقـــدم األول 
أداء رائعـــا فـــي الـــدوري احمللـــي حيث خرج 
فائـــزا مـــن مبارياته اخلمـــس األولـــى، فيما 
فشـــل الثاني في حتقيق الفـــوز خالل املراحل 
الثـــالث األولى مـــن الدوري الذي تـــوج بلقبه 
في املواســـم األربعـــة األخيرة. ومـــا يزيد من 
صعوبة مهمة يوفنتوس أنه ســـيفتقد خدمات 
العب وسطه الدولي كالوديو ماركيزيو بسبب 
إصابة عضلية قد تبعده عن املالعب ملدة شهر. 
وكانت بداية موســـم يوفنتوس صعبة للغاية 
إذ فشـــل بعد تعادله مع كييفو الســـبت (1-1) 
في الفوز مببارياته الثالث األولى في الدوري 
للمرة االولى منذ موسم 1968-1969، وتواجده 
حاليا في املركز الســـادس عشر، بعد خسارته 
مباراتيـــه األوليني للمرة األولـــى في تاريخه، 

وهي البداية األسوأ منذ موسم 1963-1962. 
األصعـــب  الرابعـــة  املجموعـــة  وتعتبـــر 
علـــى اإلطـــالق بـــني املجموعـــات الثماني إذ 
تضم أيضا إشـــبيلية األســـباني بطل الدوري 
األوروبي ”يوروبا ليغ“ في املوسمني األخيرين 
وبوروســـيا مونشـــنغالدباخ األملانـــي اللذين 
ســـيتواجهان اليوم على ملعب األول ”رامون 
سانشـــيز بيزخوان“. ”إنهـــا مجموعة صعبة 
للغايـــة“، هـــذا مـــا قاله العب وســـط ســـيتي 
البرازيلـــي فرناندينيـــو الـــذي أكـــد أن فريق 
املدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي خرج 
من الدور الثاني املوســـمني املاضيني على يد 
برشلونة األســـباني بطل 2015، سيستلهم من 
مســـتواه في الدوري احمللـــي من أجل حتقيق 

بداية جيدة على حساب يوفنتوس. 
وتابـــع ”تنتظرنا مباريات صعبة ضد فرق 
جيـــدة لكنني أعتقـــد أنه إذا واصلنـــا اللعب 
بالطريقة التي نلعب بهـــا في الدوري املمتاز، 
فنملـــك فرصـــة كبيـــرة إلنهـــاء املجموعة في 

الصدارة“.
ومن املؤكد أن ســـيتي يعتزم هذا املوســـم 
الذهـــاب أبعد مـــن الدور الثانـــي بعدما أنفق 
أمواال طائلة في ســـوق االنتقـــاالت الصيفية 
نيكـــوالس  واألرجنتينـــي  ســـتيرلينغ  لضـــم 
اوتاميندي وفابيان ديلـــف وأخيرا البلجيكي 

كيفـــن دي برويـــن الـــذي قـــدم أداء جيدا في 
مباراته األولى مع الـ”سيتيزينس“. 

وفـــي املقابـــل، يعيـــش يوفنتـــوس فترة 
انعدام توازن بسبب حالة التجديد في الفريق 
الـــذي فقـــد خدمات العبـــني مؤثريـــن جدا هم 
بيرلو والتشـــيلي أرتورو فيدال واألرجنتيني 
كارلوس تيفيـــز، وتعاقده مع العبني جدد مثل 
األرجنتينـــي باولـــو ديباال واألملاني ســـامي 
خضيـــرة والكرواتـــي ماريـــو ماندزوكيتـــش 
وســـيموني زازا والبرازيليني أليكس ساندرو 
وهرنانيـــس، إضافـــة إلـــى الكولومبي خوان 
كـــوادرادو الذي قـــدم أداء جيدا بعـــد دخوله 
كبديل الســـبت ضـــد كييفـــو وكان خلف ركلة 

اجلزاء التي أدرك بها فريقه التعادل.

الفوز األول

وفـــي املبـــاراة الثانيـــة فـــي املجموعـــة، 
يدخل إشـــبيلية، املشـــارك فـــي دوري األبطال 
نتيجة تعديل أنظمة االحتـــاد األوروبي الذي 
بطاقة املشـــاركة في  منح بطـــل ”يوروبا ليغ“ 
املســـابقة القاريـــة األم، إلـــى مباراته وضيفه 
مونشـــنغالدباخ وهو يبحث عن فـــوزه األول 
للموســـم بعـــد أن اكتفـــى بتعادلـــني وهزمية 
قاســـية أمام اتلتيكو مدريد على أرضه (3-0) 
في الدوري احمللي. لكن ظروف النادي األملاني 
الذي خرج على يد إشـــبيلية من الدور الثاني 
للدوري األوروبي املوســـم املاضي باخلسارة 
أمامـــه ذهابـــا وإيابا 0-1 و2-3، أســـوأ بكثير 
من منافســـه األســـباني إذ يقبع حاليا في ذيل 
ترتيب الدوري احمللي بعد خســـارته مبارياته 

اخلمس األولى. 
ومن املؤكـــد أن الفريق األخضر كان ميني 
النفس بأن يستهل عودته إلى املسابقة القارية 
األم للمـــرة األولى منذ 37 عامـــا وحتديدا منذ 
موســـم 1977-1978 (وصل حينهـــا إلى نصف 
النهائـــي) بوضـــع أفضـــل، علمـــا بـــأن عدد 
مشـــاركاته في املســـابقة ســـابقا كانت خمسا 

وأفضلها كان وصوله إلى النهائي عام 1977.
وفـــي املجموعة األولى، يبـــدأ ريال مدريد 
األســـباني رحلتـــه نحو اللقب احلادي عشـــر 
بلقاء شاختار  من معقله ”سانتياغو برنابيو“ 
دانييتســـك األوكراني فـــي أول مواجهة له مع 
األخيـــر. ويدخل ريـــال بقيـــادة مدربه اجلديد 
رافايـــل بينيتيز إلى هذه املبـــاراة مبعنويات 
مرتفعة جدا بعد فوزه الكاسح على إسبانيول 
6-0 في الدوري احمللي، بينها خماسية لنجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو الذي أصبح 
أفضـــل هداف فـــي تاريخ النـــادي امللكي على 

حساب راؤول غونزاليس.
ومـــن جهته، يخوض شـــاختار الذي توج 
بلقـــب الدوري احمللـــي خمس مـــرات متتالية 
قبـــل أن يتنازل عنه املوســـم املاضي ملصلحة 
دينامو كييف، مشـــاركته احلادية عشـــرة في 
دور املجموعـــات بعـــد تخلصه من فنربغشـــه 
التركـــي فـــي الـــدور التمهيدي ورابيـــد فيينا 
النمســـوي في الـــدور الفاصل. ومـــن املرجح 
أن تنحصر املنافســـة في هـــذه املجموعة بني 
ريال مدريد وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
الـــذي يبـــدأ مشـــواره مـــن معقله ضـــد ماملو 
الســـويدي، وصيف 1979، في مواجهة مميزة 
ملهاجمـــه الســـويدي زالتـــان إبراهيموفيتش 

الذي سيلتقي فريق مسقط رأسه الذي بدأ معه 
مشواره الكروي عام 1999. ويأمل سان جرمان 
الذي أراح إبراهيموفيتش في مباراة اجلمعة 
ضد بوردو (2-2)، أن يعاود تألقه القاري على 
ملعبـــه حيث حافـــظ على ســـجله اخلالي من 
الهزائـــم في 33 مباراة متتالية قبل أن يســـقط 
املوســـم املاضي أمام برشـــلونة في الدور ربع 
النهائـــي الذي انتهى مشـــواره عنـــده للمرة 

الثالثة على التوالي.

عودة بعد غياب

وفي املجموعة الثانية، يســـجل مانشستر 
يونايتـــد اإلنكليـــزي عودتـــه إلـــى املســـابقة 
القاريـــة األم التي غاب عنها املوســـم املاضي، 
مبواجهـــة مضيفـــه إيندهوفـــن الهولندي في 
لقـــاء يجمع العب ”الشـــياطني احلمر“ اجلديد 
ممفيس ديباي بالفريق الذي تركه قبل أسابيع 
معدودة. ويعود الفريقان بالذاكرة إلى موســـم 
2000-2001 عندمـــا تواجها في الدور ذاته ففاز 
ايندهوفن ذهابا 3-1 ويونايتد إيابا بالنتيجة 
ذاتهـــا. وتأهـــل إيندهوفن مباشـــرة الى دور 
املجموعـــات نتيجـــة تتويجه بطـــال لهولندا، 
فيما اضطر يونايتد الذي يشـــرف عليه املدرب 

الهولنـــدي لويس فان غـــال ان مير عبر الدور 
الفاصل حيث اكتســـح كلوب بروج البلجيكي 
7-1 مبجمـــوع املباراتـــني. وســـتكون املباراة 
مميزة بالنسبة لفان غال ونظيره فيليب كوكو 
إذ لعب األخير حتت إشراف األول في برشلونة 
املجموعـــة  وتضـــم  الهولنـــدي.  واملنتخـــب 
فولفسبورغ األملاني وسسكا موسكو الروسي 
اللذين ســـيلتقيان على ملعب األول في مباراة 
مميزة أيضا ألن األول بدأ مشـــاركته الوحيدة 
السابقة في املسابقة القارية األم عام 2009 ضد 

الفريق الروسي بالذات.
وفي املجموعة الثالثة، يحل أتلتيكو مدريد 
وصيف بطل املوســـم قبل املاضي ضيفا على 
قلعة ســـراي بطل تركيا الذي ميلك في صفوفه 
صانـــع األلعاب الهولندي ويســـلي ســـنايدر 
والوافـــد اجلديـــد املهاجـــم األملانـــي لوكاس 
بودولسكي. وفي املجموعة ذاتها، يلعب بنفيكا 
البرتغالـــي، بطل املســـابقة القارية األم لعامي 
1961 و1962 والـــذي كان قريبـــا من اســـتعادة 
أمجاده القارية لوال خســـارته نهائي ”يوروبا 
ليغ“ أمام تشيلسي اإلنكليزي وإشبيلية عامي 
2013 و2014، مـــع ضيفـــه املتواضـــع اســـتانا 
الكازخستاني الذي أصبح أول فريق من بالده 

يصل إلى دور املجموعات.

رجال بيليغريني يأملون في نقل نجاحاتهم المحليه إلى الساحة القارية

ديوكوفيتش يتسلح بالثقة ويتوق إلى المزيد أستون فيال 

} نيويــورك - متكـــن جنـــم التنـــس الصربي يالحق أديبايور
نوفـــاك ديوكوفيتـــش من إبهـــار العالم أجمع 
عام 2011 من خالل أدائه القوي والرائع عندما 
حقق 43 انتصارا متتاليا وحصد ثالثة ألقاب 
لبطوالت ”غراند ســـالم“ قبـــل أن يعود مجددا 
بعـــد أربعـــة أعـــوام لتحقيـــق نفـــس اإلجناز 
وإعطـــاء داللـــة قوية على قدرتـــه على حتقيق 

املزيد. 
وقـــال ديوكوفيتـــش عقـــب تغلبـــه علـــى 
السويســـري روجيه فيدرر فـــي نهائي بطولة 
أميركا املفتوحة ”أشـــعر برضا كبير وأشـــعر 
بأننـــي وصلـــت إلى مرحلـــة الكمـــال كالعب 
وبشكل أفضل مما كنت عليه عام 2011.. أشعر 
بأننـــي أكثر قوة من الناحية البدنية والذهنية 

وأكثر خبرة أيضا“. 
وحصد املصنف األول عامليا لقبه العاشـــر 
في بطـــوالت ”غراند ســـالم“ ليدخل إلى نادي 
الالعبـــني الكبار الذين تخطت ألقابهم في هذه 
البطوالت الرقم 10 مثل روجيه فيدرر (17 لقبا) 
واألســـباني رافايل نادال (14 لقبا) واألميركي 
بيت ســـامبراس (14 لقبا) واألســـترالي روي 
إميرســـون (12 لقبـــا) ومواطنـــه رود ليفر (11 
لقبـــا) والســـويدي بيـــورن بـــورج (11 لقبـــا) 

واألميركي بيل تيلدين (10 ألقاب).
ورغـــم بلوغـــه الــــ28 عامـــا، ال يبـــدو أن 
ديوكوفيتش مســـتعد لالكتفاء باإلجناز الذي 
حققـــه مؤخرا بعـــد أن متكن مـــن حجز مكان 
له بني أســـاطير اللعبـــة البيضـــاء ومزاحمة 

منافسيه احلاليني فيدرر ونادال. 
وبينمـــا يعاني نـــادال من الشـــكوك التي 
حتيط مبســـتقبله وبأســـلوب لعبه ليغيب عن 
هذا املوسم  التتويج ببطوالت ”غراند ســـالم“ 
للمـــرة األولى منذ 11 عامـــا، لم يفز فيدرر بأي 
من ألقاب البطوالت األربع الكبرى منذ حصوله 

على لقب وميبلدون عام 2012.
وهكـــذا، أصبح ديوكوفيتـــش الذي يتمتع 
بجاهزية فنيـــة وبدنية عالية علـــى موعد مع 
فرصـــة كبيـــرة لتضييق الفارق مع منافســـيه 

خالل املرحلة املقبلة. 
وأضـــاف ديوكوفيتش الذي تـــزوج العام 
املاضـــي بخطيبتـــه جيلينـــا ريســـيتش التي 
ارتبط بها لعدة أعوام وأجنب منها طفله األول 
ســـتيفان في أكتوبر املاضي ”لقد أصبحت أبا 
وزوجـــا اآلن وأصبحـــت أختبـــر العديـــد من 
األشـــياء اجلديدة فـــي حياتـــي.. اقتربت من 

رياضة التنس بشكل أكبر هذه األيام“. 

ووضع عام 2011 ديوكوفيتش بني الالعبني 
الواعدين في اللعبة البيضاء وتنبأ له بتاريخ 

حافل في هذه الرياضة.
ورغم ســـقوطه في الدور قبـــل النهائي من 
بطولة فرنســـا املفتوحـــة ”روالن غاروس“ في 
ذلك العام، اســـتمر الالعب الصربي في طريقه 
حتـــى حقق أفضـــل النتائج التـــي قد يحصل 
عليهـــا أي العب في الرابطـــة العاملية لالعبي 
التنـــس احملترفني، بعد أن تـــوج بثالثة ألقاب 
في بطوالت ”غراند ســـالم“ وحقق 70 انتصارا 
وتلقى ســـتة هزائم فقط. وتابـــع ديوكوفيتش 
”أعتقـــد أنه مـــن الصعب تكرار نفـــس ما قمت 
به ألول مـــرة.. أصبحت اآلن العبا وشـــخصا 

مختلفا عما كنت عليه في 2011“. 
وعاد ديوكوفيتش عـــام 2015 لتكرار نفس 
اإلجنـــاز ليتـــوج بألقـــاب بطوالت أســـتراليا 

ووميبلدون وروالن غاروس. 
وفـــاز الالعب الصربي حتـــى هذه املرحلة 
من املوســـم بـ63 من أصـــل 68 مباراة ليحصد 
ســـبعة ألقاب، حيث فاز بألقاب بطولة انديان 
ويلز لألســـاتذة وميامي ومونت كارلو وروما 

باإلضافة إلى ثالثية بطوالت ”غراند سالم“.
وخـــاض ديوكوفيتـــش عقب فـــوزه بلقب 
بطولة أميركا املفتوحة عام 2011 ثالث بطوالت 
فقط بســـبب اإلصابة واإلرهـــاق، بيد أن األمر 
يبدو أنه ســـيكون مختلفا هذا العام. وأشـــار 
ديوكوفيتـــش قائال ”أنـــا أحاول االســـتعانة 
باخلبرة التي اكتسبتها من كل مباراة وخاصة 
في البطـــوالت الكبرى مثل هذه.. مروري بهذا 
املوقف في مراحل سابقة ساعدني على إدراك 
العقبـــات التـــي تعتـــرض طريقـــي ولتفهم ما 

أحتاجه لتحقيق التفوق“. 
وباإلضافة إلـــى عائلته حديثـــة التكوين، 
اســـتعان ديوكوفيتـــش مبـــدرب جديـــد وهو 
الالعب األملاني الســـابق بوريـــس بيكر الذي 

يعمل معه منذ عام 2013.

} لنــدن - يتطلع تيم شـــيروود مدرب أستون 
فيال الذي ينافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم إلى استغالل الفرصة من أجل ضم 
إميانويل أديبايور إذا ما أظهر الالعب النهج 
والرغبة املناســـبني إال أنه يخشـــى من ابتعاد 
مهاجم منتخب طوغـــو عن اللعبة متاما حتى 
يناير املقبل عقـــب رحيله عن صفوف توتنهام 

هوتسبير. 
وقالـــت إدارة نادي توتنهـــام إن أديبايور 
أنهى تعاقـــده مع الفريق باتفاق الطرفني. ولم 
يخض الالعـــب البالغ من العمـــر 31 عاما أي 
مباراة مع توتنهام هذا املوسم ومت استبعاده 
مـــن تشـــكيلة الفريق فـــي الـــدوري اإلنكليزي 

املمتاز والدوري األوروبي. 
وذكـــرت تقارير أن أديبايور رفض االنتقال 
ألستون فيال أو وست هام خالل فترة االنتقاالت 
األخيـــرة إال أنه مت إبالغه في نهاية األســـبوع 
املاضي بواســـطة ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام بأنه ال ميتلك أي مستقبل مع الفريق.
حســـابات  دائـــرة  مـــن  الالعـــب  وخـــرج 
البلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب طوغو 
الـــذي قـــال إن أديبايور تأخر علـــى االنضمام 
لتشـــكيلة الفريق في يونيـــو املاضي خلوض 
مبـــاراة اجلولة األولى بتصفيـــات كأس األمم 

األفريقية أمام ليبيريا. 
ومع ذلك يرتبط شـــيروود بعالقة جيدة مع 
أديبايور منذ الفترة التي تولى فيها شيروود 
تدريب توتنهام وقال األخير إنه سيسعى إلى 
ضمه ألستون فيال إذا ما التزم الالعب بالنهج 

املالئم.
وقـــال شـــيروود للصحفيني عندما ســـئل 
عما إذا كان ســـيحاول ضم أديبايور في فترة 
االنتقاالت الشـــتوية في يناير املقبل ”لن أتردد 
إذا كانت لديه الرغبة فـــي االنضمام لنا وكان 

يلعب كرة القدم حتى وقتها“. 
وانضـــم أديبايور إلى توتنهـــام معارا من 
مانشســـتر سيتي في 2011، قبل أن يرتبط معه 

بعقد دائم في 2012. 
وكان أفضـــل هداف في الفريق في موســـم 
2011-2012 بتســـجيله 18 هدفا، لكن مســـتواه 
تراجع منذ ذلك الوقت، واكتفى املوسم املاضي 
باملشـــاركة فـــي 17 مبـــاراة فقـط وبتســـجيـل 

هدفني.

تنطلق اليوم اجلولة األولى من منافســــــات املجموعة الرابعة ضمن دور مجموعات مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبواجهة من العيار الثقيل جتمع بني مانشســــــتر ســــــيتي 

اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطالي.

◄ قال مايكل كاريك العب وسط 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، إن 

تسجيل أنطوني مارتيال أمام الغريم 
ليفربول، في أول مباراة لالعب مع 

فريقه الجديد شكل الوسيلة المثلى 
لتقديم نفسه لزمالئه ولمشجعي 

يونايتد.

◄ قال صنداي أوليسيه مدرب 
منتخب نيجيريا إن جوردان آيب 

جناح ليفربول الذي ينافس في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز اختار 
اللعب لمنتخب إنكلترا بدال من 

نيجيريا.

◄ قال أشلي وليامز قائد سوانزي 
سيتي، اإلنكليزي، إن فريقه يجب 
أن يتجاوز أثار خسارته 1-0 أمام 

واتفورد الصاعد حديثا لدوري 
األضواء ويركز على المباراة المقبلة.

◄ أكد رافايل بينيتيز أن الالعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

يضاهي الراحل ألفريدو ديستفانو 
في عشقه للمنافسة وأن كال منهما 

يعد من أساطير الكرة في النادي 
األسباني، مشيرا إلى أن رونالدو هو 
األفضل في العالم في الوقت الراهن.

◄ أعلن المدير الفني األسباني 
لويس إنريكي قائمة فريقه برشلونة 

التي ستواجه روما غدا األربعاء على 
ملعب األولمبيكو. ويعود المدافع 
الدولي جيرارد بيكيه إلى تشكيلة 

الفريق عقب تعرضه لإليقاف بالليغا.

◄ أسفرت قرعة كأس األمم األفريقية 
للمنتخبات األولمبية (تحت 23 

عاما) والمؤهلة إلى أولمبياد ريو 
دي جانيرو العام المقبل، عن وقوع 
المنتخبين المصري والجزائري في 

مجموعة نارية هي الثانية إلى جانب 
نيجيريا ومالي.

باختصار

أنــه  يـــبـــدو  ال  ديــوكــوفــيــتــش 

الذي  باإلنجاز  لالكتفاء  مستعد 

من  تمكن  أن  بعد  مؤخرا  حققه 

حجز مكان له بني أساطير اللعبة

◄

الــثــالــثــة، يحل  ــة  فـــي املــجــمــوع

أتــلــتــيــكــو مــدريــد وصــيــف بطل 

على  ضيفا  املاضي  قبل  املوسم 

قلعة سراي بطل تركيا

◄

رياضة
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«أنا جئت هنا ملســـاعدة باقي زمالئي من أجل الفوز بدوري أبطال 

أوروبا، نحن نمتلك مدربا جيدا، والعبني على أعلى مســـتوى فني، 

يمكنا الفوز بلقب دوري األبطال».

 أنخيل دي ماريا 
جنم باريس سان جيرمان الفرنسي

«كان لي دور غير رسمي في النادي من أجل إقناع بعض الالعبني 

الرائعـــني باالنضمـــام إلينـــا. عـــام 2013 كان البرازيلـــي ويليان 

هدفنا، حاولت إقناعه، لكنه فضل االنتقال إلى تشيلسي». 

ستيفن جيرارد
 العب فريق ليفربول اإلنكليزي

«وصلـــت إلـــى األداء الـــذي أبتغيه من فريقي. يمكن أن أشـــعر 

بالســـعادة عندما نخســـر وال أشعر بالســـعادة عندما نفوز. إذا 

ما واصلنا اللعب على هذا النحو فإن هذا سيشكل نجاحا». 

   سينيشا ميهايلوفيتش 
مدرب فريق ميالن اإليطالي

بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
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} وســـيلة المواصالت في العادة ليست 
ملهمة بل عملية وال تستحضر الفن. هناك 
أغان طبعا تذكر السيارة أو الطائرة لكنها 
ال تســـتلهم الســـيارة نفســـها بل تتغنى 
بحدث أو سفرة أو بصحبة حبيب. القطار 
يختلـــف من حيث كونه ملهمـــا بذاته فيه 
أغان تســـتلهمه كقطـــار ذي صوت رتيب 
جميـــل وصافرة وبخار أو دخان. الطائرة 
هي األســـوأ من حيث أنها تختزل السفر 
بمشاهد من مطارين: واحد في بلد اإلقالع 
وآخر في بلد الهبوط. وهي مشاهد ال تسر 
يظهـــر فيها ضباط جـــوازات ورجال أمن 
يتفحصون المسافر بشك وريبة ويظنون 
أن البشـــر ال هـــّم لهم ســـوى التفجير أو 

تهريب المخدرات.
وليس بين مشـــهدي المطارين ســـوى 
طنين مســـتمر ومشاهد بحار يشبه النظر 
إليهـــا التطلع في أطلـــس العالم. ال موج 
وال ميـــاه وال رذاذ وال رائحـــة. تقطع آالف 
األميـــال وال ترى شـــجرة أو حقـــل قمح. 
تقطع مساحات من قارة بأكملها فيها بشر 
يعرفون كل شبر منها وفيها قطط ومشاكل 
دون أن ترى منها شيئا. والطائرة نفسها 
بكل من فيهـــا تبدو ألعين من على األرض 
أصغر مـــن بعوضة. لهذا الســـبب، ربما، 
الطائـــرة غير ملهمة ال لمن على متنها وال 

لمن يرقبها من األرض.
ومشـــكلة الطائرة أيضا هي أن ركابها 
متوترون متجهمون. الناس فيها يضيقون 
ذرعا بصحبة اآلخرين وهناك نظرات عداء 
وتوجس. لـــم أر أحدا يقـــدم طعاما آلخر 
كرما وأريحية. مـــا فيها مجتمع وصحبة 
يتشكالن في اآلن. والمسافرون في مقاعد 
يبدو أنها من تصميم قزم معقد حاقد على 
كل مـــن يزيد طوله على أربع أقدام، وأفرغ 
غّله في وضع مقاعد تعاقب الجالس فيها 
علـــى أبعاده. أتصور أن القـــزم هذا، وأنا 
أخمـــن فأنـــا ال أعرفـــه، عنـــده قناعة بأن 
اإلنســـان، ذكـــرا كان أم أنثى، يســـتطيع 
القيـــام بكل وظائفه وارتفاعـــه ال يتجاوز 
األربع أقدام، ومن يبلغ طوله أكثر من ذلك 
فقد تجاوز وطغى واستكبر ووجب عذابه.

وال توجد وسيلة مواصالت تضاهيها 
في رغبة من على متنهـــا في الفرار منها. 
مـــا إن تقف الطائـــرة حتى يهـــب الناس 
بخشونة وكل يريد أن يكون أول الفارين. 
يدفـــع الشـــاب اليافـــع عجـــوزا ضعيفة 
وينحيهـــا جانبـــا بفظاظة والشـــاب هو 
نفســـه كان سيســـاعدها على عبور شارع 
كبير بـــكل عطف ورقه، لكنهـــا الرغبة في 

الفرار.
تنـــزل من الطائـــرة لتحط في مشـــهد 
المطـــار اآلخـــر وتشـــتعل ثـــورة الشـــك 
والتربص. في المطارات يستحيل الرجل 
من أميـــن مكتبة وديع يحظـــى بثقة أهل 
مدينتـــه إلـــى مشـــروع انتحـــاري يرتدي 
حزاما ناســـفا أو مـــن عتـــاة المجرمين، 
فهذا هو االفتـــراض القائم في المطارات. 
وتخرج مـــن المطار لتتلقى صدمة أخرى. 
صدمة جـــو آخر وثقافة أخـــرى ومالبس 
مختلفـــة وعـــادات لـــم تهيئك لهـــا األربع 
ساعات من الجلوس في الطائرة لالنتقال 
مـــن لندن إلـــى القاهـــرة. أول لفحة هواء 
صادمـــة. المســـافة الزمنيـــة بيـــن لندن 
والقاهـــرة ينبغي أن تكون أســـبوعا على 

األقل، لكنها الطائرة اللعينة. 

رحلة النكد والشك

صباح العرب

حسين صالح

ح

} لندن – يجتمع علماء من الواليات المتحدة 
والصين وبريطانيا لمناقشــــة مستقبل برامج 
التعديــــل الجيني لدى البشــــر التي تحمل في 
طياتهــــا آماال كبيــــرة لعالج األمــــراض لكنها 
تنطوي أيضا على فكرة والدة أطفال ”حســــب 

الطلب“.
للعلــــوم  الصينيــــة  األكاديميــــة  وقالــــت 
والجمعية الملكيــــة البريطانية أمس االثنين 
القوميــــة  األكاديميــــة  ستشــــاركان  إنهمــــا 
األميركيــــة للعلــــوم في اســــتضافة قمة دولية 
لبحث هذه القضية مــــن األول إلى الثالث من 

ديسمبر القادم في واشنطن.
وتتيــــح هــــذه التقنيــــة للعلمــــاء تعديــــل 
جيني يضاهي  الجينــــات من خالل ”مقــــص“ 
في عمله برنامجا حيويا لمعالجة النصوص 
يمكنه رصد التشوهات الجينية واستبدالها.

وأثارت هــــذه التقنيــــة دهشــــة الباحثين 
األكاديمييــــن وشــــركات صناعة الــــدواء على 
السواء، إذ تسمح لهم بإعادة صياغة الحمض 
النووي (دي ان ايــــه) في الخاليا التالفة، بيد 
أنها فجرت مخاوف أخالقية خطيرة بســــبب 

احتمال تعديل الشفرة الجينية لألجنة.
وقال بول نيــــرس رئيس الجمعية الملكية 
البريطانيــــة ”تطــــرح تقنية التعديــــل الجيني 
للبشــــر فرصا عظيمة للنهوض بصحة البشر 
وعافيتهــــم لكنها تثير أيضــــا قضايا أخالقية 
واجتماعية مهمــــة. من الضروري ترتيب لقاء 
دولي واســــع المعرفة واالطالع بشأن المنافع 
والمضــــار المحتملة، ونتعشــــم أن تهيئ هذه 

القمة السبيل لهذه المناقشات“.

وعالوة على قمة واشــــنطن ستصدر لجنة 
مــــن الخبــــراء تقريرا العــــام القــــادم يتضمن 
توصيــــات إرشــــادية لالســــتعانة بالتعديــــل 

الجيني على نحو يتسم بالمسؤولية.
وتلعب الصين دورا مهما في المناقشــــات 
منذ أن نشــــرت مجموعــــة بجامعة صن يات-

صــــن نتائج تجربة في أبريل الماضي لتعديل 
الحمض النووي لألجنة البشرية باالستعانة 

بهذه التقنية.
وقــــد يأتي تعديل الحمــــض النووي بهذه 
الطريقة بآثــــار مجهولة تظهــــر على األجيال 
القادمــــة ألن هــــذه التغييــــرات ســــتنتقل إلى 
الذريــــة. ومثــــل هــــذا النــــوع مــــن التقنيــــات 
الــــذي يتعامل مــــع البويضــــات والحيوانات 
المنويــــة أو األجنة، مختلــــف تمام االختالف 
عــــن تعديل الخاليــــا العادية غيــــر المختصة 
بالتكاثــــر وهــــو التعديــــل الــــذي يهــــدف إلى 

مكافحة األمراض.
وأثارت هــــذه التجربة مخاوف على نطاق 
واســــع لكن تشــــون لي باي رئيس األكاديمية 
الصينيــــة للعلوم قــــال اليوم إن بــــالده تريد 
”التعــــاون مــــع المجتمعات الدوليــــة من أجل 
تطبيق هــــذه التقنيــــة وتنظيمهــــا على أكمل 

وجه“.
وقالت مجموعــــة من الخبــــراء في اآلونة 
االخيــــرة إن األبحــــاث المتعلقــــة بالتعديــــل 
الجينــــي لألجنــــة البشــــرية -علــــى الرغم من 
الجــــدل المثار حولهــــا- ضرورية الكتســــاب 
فهم جوهري لبيولوجيــــا األجنة في مراحلها 

األولية ما يستلزم فتح الباب أمامها. 

لقاء دولي بين الخبراء لبحث والدة أطفال تحت الطلب

} أبوظبــي – فـــاز بجائـــزة أجمـــل صقر فئة 
الجير شـــاهين مزرعة ZAAL إلنتاج الصقور، 
في اختتام الدورة الثالثة عشـــرة من المعرض 
الدولـــي للصيـــد والفروســـية "أبوظبي 2015" 
مســـاء الســـبت، وقد اســـتمرت لمـــدة 4 أيام 
متتالية توج فـــي ختامها العديد من الفائزين 
في مســـابقات متنوعة بحضور عدد كبير من 

المشاركين والزوار.
وفاز بجائزة أجمل صقر فئة الجير حر ثري 
كوارتـــو (4/3) من مؤسســـة الظفرة للصقور، 
فيما فاز بأجمل صقر فئة الجير النقي الصياد 
إلنتاج الصقور، أما جائزة أجمل منصة عرض 
للصقور ومســـتلزمات الصقارة فقد كانت من 
نصيب كل من مزرعة الفالكون ســـنتر، وواحة 

ليوا للرحالت.
واختـــارت لجنـــة تحكيـــم تضـــم خبـــراء 
إماراتييـــن ودولييـــن، الفائزين في مســـابقة 
أجمل الصقور، وأجمل منصة عرض للصقور.
وتم تقييـــم الصقور المشـــاركة بدقة وفق 
العديـــد من الشـــروط منها الوزن وقياســـات 
جســـم الطيـــر، باإلضافة إلى تناســـق الريش 
ولونـــه، وتفاصيـــل الرأس والجســـم ورجلي 
الطير، وكذلك المظهـــر الجمالي العام، فضال 

عن صحة الطير وخلوه من األمراض.
وقـــام رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية فـــارس خلف 
لنـــادي  التنفيـــذي  والمديـــر  المزروعـــي 
صقـــاري اإلمارات ماجـــد علـــي المنصوري، 
بتكريـــم الفائزين في مركـــز أبوظبي الوطني 

للمعارض.
وحققـــت مســـابقة أجمل الصقور شـــهرة 
عالميـــة واســـعة واســـتقطبت العديـــد مـــن 
المشاركين الذين يحرصون على تقديم أفضل 
مـــا لديهـــم من الصقـــور المكاثرة فـــي مزارع 
الصقور فـــي المنطقة والعالـــم، وحازت على 
تقديـــر الجهـــات اإلقليمية والدوليـــة المعنية 
بصون التراث وحماية البيئة لما شـــكلته من 
تحفيز كبيـــر للصقارين علـــى المحافظة على 

الصقور البرية.

ويحفـــز المعرض ســـنويا الصقارين على 
اســـتخدام الصقور المهجنة كبديل مناســـب 
في الصقارة واالستغناء بالتالي عن استخدام 
صقـــور الوحش في البرية بما يتيح لها فرص 
التكاثر بشـــكل أكبر، وهـــي موجهة ألصحاب 
مـــزارع إكثـــار الصقور فـــي منطقـــة الخليج 

العربي والعالم.

وشـــاركت شـــركة ”بالســـر جاغدوافيـــن“ 
األلمانيـــة إحـــدى أبـــرز الشـــركات الصانعة 
لبنادق الصيد وأسلحة الخرطوش في أوروبا 
فـــي المعرض، حيـــث قدمت للـــزوار بندقيات 
عاليـــة الجـــودة تتضمن نقوشـــا ورســـومات 
ألبـــرز المعالم في دولة اإلمارات، وتميزت هذه 
البندقيات بطابعهـــا التراثي الذي يتواءم مع 

الثراث اإلماراتي األصيـــل. كما كرم المعرض 
الفائزين في مســـابقة جمال السلوقي العربي 
في دورتها العاشرة، وشارك فيها ما ُيقارب الـ 
90 من السلوقي من النوعين، الحص واألريش 
ومـــن الجنســـين الذكـــر واألنثى ومـــن تدرج 
األلوان من الفاتح إلـــى الغامق، كما تم تكريم 

الفائزين األفضل في العرض وعددهم 8.

المعرض الدولي للصيد والفروسية يتوج أجمل الصقور في أبوظبي

الصقارة ركيزة أساسية من ركائز التراث اإلماراتي والعربي تجذب عشاق الطيور من مختلف أنحاء العالم

} نيو جيرسي (الواليات المتحدة)  – توجت 
بيتي كانتريل متسابقة والية جورجيا بلقب 
ملكة جمال الواليات المتحدة 2016 األحد في 
حفل خيمـــت عليه أحداث ترجـــع إلى ثالثة 
عقود مضت. وتلقت المغنية والممثلة وملكة 
الجمال الســـابقة فانيســـا وليامـــز اعتذارا 
رســـميا من المؤسســـة المنظمة للمســـابقة 
التـــي أمرتهـــا بالتخلـــي عن التاج بســـبب 

فضيحة مصدرها صورة عارية في 1984.
وقال ســـام هاســـكيل المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة ميس أميركا ”أريـــد أن أعتذر عن 
أي قول أو فعل جعلك تشـــعرين بأنك أقل من 

ملكة جمال“.
وأصرت وليامز، أول ملكة جمال أميركية 
من أصل أفريقي، على أن مجلة ”بينتهاوس“ 
نشـــرت الصور فـــي 1984 دون إذن مســـبق. 
وجلســـت وليامـــز األحد على مقعد رئاســـة 
لجنـــة تحكيم النســـخة الـ95 من المســـابقة 

والتي أقيمت في أتالنتك سيتي.

وقالـــت جريتشـــين كارلســـون الفائـــزة 
بالمســـابقة عام 1989 ومذيعـــة قناة ”فوكس 
نيوز“ التلفزيونية وهي فوق البساط األحمر 
قبل بدء الحفل ”أعتقد أن هذا شـــيء كان في 

ذاكرتها أرادت حسمه“.
وجاء حفـــل األحد في وقـــت تحاول فيه 
المســـابقة اإلبقاء على مكانتهـــا بعد توقف 
قنـــاة ”إيه.بي.ســـي“ عن إذاعتهـــا في 2004 
بعد تراجع متواصل في معدالت المشاهدة. 
فـــي  وعـــادت إلـــى شاشـــة ”إيه.بي.ســـي“ 
2011 بعـــد أن ظلت لســـنوات تبث على قناة 
تلفزيونية تبث بطريـــق الكابل لكن معدالت 
المشاهدة ظلت أقل مما كانت عليه في 2004.
وتقّيـــم لجنـــة التحكيم متســـابقات من 
ومقاطعـــة  األميركيـــة  الواليـــات  مختلـــف 
كولومبيا وبورتريكو على أساس منافسات 
في المواهب ومقابالت شـــخصية واإلجابة 
عن أسئلة على المسرح وارتدائهن الفساتين 

ومالبس البحر. 

ابنة والية جورجيا تتوج ملكة للجمال األميركي
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