
} لنــدن - لم تظهر الـــدول العربية أي ممانعة 
إلـــى اآلن ضـــد تكثيـــف روســـيا حلضورهـــا 
العســـكري في ســـوريا، على عكـــس الالعبني 
اإلقليميـــني من غير العرب الذيـــن ظهر عليهم 
االرتبـــاك وســـارعوا إلى التفاهـــم مع الروس 

لضمان مصاحلهم املستقبلية في سوريا.
وعلى مدار أشـــهر، شـــهدت زيـــارات قادة 
ووزراء في دول عربية مهمة في املنطقة ولقاء 
نظرائهم الروس، كأن شيئا ما يتم التجهيز له، 
اتضح في ما بعد أنه توافق ضمني على حترك 

عسكري واسع في سوريا.
وكشفت تسريبات اســـتخباراتية أميركية 
أن موســـكو أرســـلت طائرات مقاتلة من طراز 
أس يو 25 وأس يو 30 إلى قاعدة باســـل األسد 
في الالذقية على الســـاحل السوري، وتخطط 
إلرسال أكثر من ألفي جندي إضافي إلى هناك.
وقالت تقارير إن صـــورا جديدة التقطتها 
األقمـــار الصناعيـــة تظهـــر فيما يبـــدو قوات 
روسية تطور قاعدتني عسكريتني أخريني على 

الساحل السوري.
وقـــال أنـــور عشـــقي احمللـــل السياســـي 
السعودي لـ“العرب“ إن ”سوريا هي آخر معقل 
للروس في املنطقة، وزيادة تواجدها العسكري 
هنـــاك ال اعتراض عليه ألنه يخلق توازنا قويا 
في املنطقة، وسيمنع أي متدد لداعش في حال 

متت تسوية مستقبلية في سوريا“.
وتســـاءل ”هناك قواعـــد غربية في املنطقة 

فلماذا ال تكون هناك قواعد روسية؟“.
وقال مصـــدر خليجي مطلع لـ“العرب“ بأن 
”التخاذل األميركي فـــي املنطقة ال يبدو أن ثمة 
نهاية له وأن واشـــنطن صـــارت تقيس األمور 
على أســـاس عالقتها املتناميـــة مع طهران أيا 

كانت العواقب“.
وأضـــاف بشـــرط عـــدم ذكر اســـمه ”صار 
واضحا أن روســـيا تخير العـــرب بني النفوذ 
اإليراني غير املقيد في ســـوريا أو أن تتواجد 

روسيا ضمن معادلة إقليمية جديدة للقوى“.
لكن التحركات الروسية املكثفة أقلقت على 
ما يبدو قـــوى إقليمية أخـــرى كانت تأمل في 
حتقيق أهداف محددة، وبات التواجد الروسي 
العسكري في سوريا يقف حائال أمام إمتامها.
وعلى رأس هذه القوى تركيا، التي تخشى 
مـــن أن يضع احلضور العســـكري الروســـي 
املكثـــف في ســـوريا حـــدا لطموحها بإنشـــاء 

منطقة عازلة على حدودها مع سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يأمـــل فـــي أن متكنـــه املنطقـــة العازلـــة مـــن 
تكثيـــف الدعم للفصائـــل املعارضة، ومن لعب 
دور محـــوري خالل أي تســـوية سياســـية في 

املستقبل.
ومـــن املقرر اليوم أن يبحث أردوغان خالل 
زيارتـــه ملوســـكو زيـــادة الوجود العســـكري 
الروســـي فـــي ســـوريا مـــع نظيره الروســـي 

فالدميير بوتني.
ورغـــم بعـــد نطـــاق عملياتها عـــن منطقة 
الساحل السوري، سعت إســـرائيل أيضا إلى 
ضمان عـــدم االصطدام مع روســـيا، وحتقيق 
مكاســـب من ســـيطرة موســـكو على حتركات 

عناصر حزب الله في سوريا.
وكان رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو ونائـــب وزيـــر اخلارجيـــة اإليراني 
حســـني أمير عبداللهيان، قد ســـبقا أردوغان 
للحديث في موسكو عن مخاوف بلديهما إزاء 

التحركات الروسية.
وقالت مصادر إن الروس واإلســـرائيليني 
اتفقوا على آلية تضمـــن عدم تقاطع الطلعات 
اجلوية في ســـوريا عبر التنسيق حول أوقات 

الطيران ومحاولة كل منهما جتنب اآلخر.
كمـــا أعطـــت موســـكو الضـــوء األخضـــر 

لإلسرائيليني باستهداف أي حتركات يقوم بها 
عناصر حزب الله بالقرب من منطقة اجلوالن، 
بشرط أال يؤثر ذلك على قدرات احلزب اللبناني 
الشيعي على مساندة قوات األسد عسكريا في 

قطاع عمليات دمشق والزبداني.
وال تعبأ إســـرائيل بالتنسيق بني الواليات 
املتحدة وروسيا، بنفس قدر الترقب في إيران 
التـــي تقول مصادر إن نائـــب وزير خارجيتها 
عبر في موسكو عن قلق إزاء هذا التنسيق وما 

من شأنه أن يسفر عنه في املستقبل.
عـــن  الروســـية  اإلعـــالم  وكالـــة  ونقلـــت 
وطهـــران  موســـكو  أن  تأكيـــده  عبداللهيـــان 
ســـتواصالن احلوار مع املعارضة الســـورية، 
لكنه قال إن الرئيس الســـوري بشـــار األســـد 
يجب أن يكون جزءا من أي حل سياسي لألزمة 

السورية.
وهذا اإلصرار اإليراني على بقاء األسد في 
السلطة ال يتناسب مع طموح موسكو للحفاظ 
على هوية النظام ومؤسساته، والتطلع للعب 
دور الضامـــن لكل من دمشـــق وطهران حينما 
حتـــني حلظة املفاوضات التـــي تبدو أقرب من 

أي وقت مضى.
وعلـــى عكـــس القلـــق اإليرانـــي، ال تبدي 
دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي، أحـــد أهم 
داعمي فصائل املعارضة الســـورية املســـلحة، 

اعتراضـــات على توســـيع روســـيا لوجودها 
العسكري في سوريا.

وتشـــترك معهـــا واشـــنطن أيضـــا رغـــم 
انتقادها لهذه التحركات في وسائل اإلعالم.

واألســـبوع املاضي قالت اإلدارة األميركية 
إنهـــا أجـــرت محادثـــات عســـكرية أولية مع 
موسكو للنظر في ســـبل تفادي وقوع حوادث 
عسكرية عارضة في سوريا بعد زيادة الوجود 

العسكري الروسي.
ويبدو أن هـــذه احملادثات هي ثمرة اتفاق 
ضمنـــي على التوصـــل إلى حـــل توافقي بني 
روســـيا والواليات املتحدة والسعودية خالل 
االجتماع الذي جمع بني وزراء خارجية الدول 
الثالث في الدوحة في شهر أغسطس املاضي.
ويـــرى عشـــقي أن ”الدول الثـــالث اتفقت 
في الدوحة على أن تســـهم روسيا في صياغة 

التسوية في سوريا ومواجهة داعش“.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“: هذا التواجد 
ســـيحد مـــن الوجـــود اإليرانـــي في ســـوريا 
وسيســـاعد علـــى أن تكون مســـتقرة. وإذا ما 
بـــادرت املعارضة الســـورية املعتدلة بالتفاهم 
مع روســـيا على القواسم املشـــتركة سيساهم 

هذا في تقليص الوجود اإليراني في سوريا.

هادي في عدن لتأكيد 

الشرعية في اليمن
} عدن – عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي إلى عدن قبـــل عيد األضحى حتمل أكثر 
من رسالة عن تغير املشهد السياسي واألمني 
في اليمن. فهذه العودة دليل على جناح جهود 
املقاومة الشـــعبية واجليـــش الوطني، وبدعم 
من قوات التحالف العربي، في تغيير املشـــهد 
بشـــكل الفت وتضييق اخلناق على املتمردين، 

واالجتاه إلى محاصرتهم في صنعاء.
ووصف مراقبون هـــذه العودة بأنها نصر 
سياســـي خليـــار املقاومة واحلل العســـكري 
بعد أن فشـــل خيار التفاوض بســـبب أسلوب 
املتمرديـــن فـــي ربـــح الوقـــت وتوريـــط األمم 
املتحدة في ذلك، خاصة بعد أن فشلت املنظمة 

في إجبار احلوثيني على تنفيذ القرار 2216.
وأضافوا أن وجود هادي في عدن يرســـل 
بإشـــارات خارجية مهمة خاصة للدول الكبرى 
التي عملت على النأي بنفســـها جتاه الصراع 
وحثـــت على تفاوض يســـاوي بني الشـــرعية 

وبني االنقالبيني.
ولفتـــوا إلـــى أن هـــذه العـــودة تؤكـــد أن 
الشرعية قادرة على إدارة البالد، وأن االنقالب 
ال يكتسب أي شـــعبية لدى اليمنيني عكس ما 
تـــروج له إيـــران التي عملت علـــى إقناع دول 
مثل الواليات املتحدة بفتح قنوات تواصل مع 

املتمردين بزعم وجود دعم شعبي لهم.
وحملـــت هذه العودة رســـالة أخـــرى أكثر 
أهميـــة، وهـــي أن العرب أصبـــح بإمكانهم أن 
يكونوا طرفا مؤثرا في قضايا املنطقة، والدفاع 
عـــن مصاحلهم ليـــس فقـــط عبـــر التحركات 

الدبلوماسية، وإمنا باخليار السعكري.
وعـــاد هادي الثالثاء إلى عـــدن، ثاني مدن 
البالد، بعدما أمضى ستة أشهر في السعودية 

التي جلأ إليها بسبب احلرب في اليمن.
وتأتـــي هذه العـــودة، قبل عيـــد األضحى، 
إثر رجوع نائبه رئيـــس احلكومة خالد بحاح 
والعديد من الوزراء األسبوع املاضي إلى عدن.
كشـــفت في عـــدد األحد  وكانـــت ”العرب“ 
املاضي أن الرئيس اليمني ســـيغادر عدن بعد 
العيد إلى نيويورك للمشـــاركة في اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وأنه سيســـعى 
هنـــاك إلى لقـــاء املســـؤولني األميركيني لرفع 
الءات واشنطن عن معركة صنعاء التي يخطط 
التحالف العربـــي خلوضها وإجبار املتمردين 

على االنسحاب منها.

اجلمعي قاسمي

} تونــس - لم ُتفلـــح تصريحات مبعوث األمم 
املتحدة إلـــى ليبيا برناردينو ليـــون املتفائلة 
بقرب التوصل إلى تســـوية سياســـية للملف 
الليبي، في تبديد الدخان الكثيف الذي ُيحيط 
مبجريات املســـار التفاوضي في الصخيرات 
املغربية الـــذي دخل في مـــأزق ُمعقد تداخلت 
فيه العوامل اإلقليمية وتشابكت مع التدخالت 
الدولية وســـط تطورات عسكرية ُتنذر مبرحلة 

جديدة من االقتتال الليبي-الليبي.
وبدأت تلوح في األفق ثالثة سيناريوهات، 
تتقاذف املشـــهد الليبي على ضوء تعثر ليون 
في التوصل إلى إعالن اســـم املرشـــح لرئاسة 
حكومـــة التوافق خـــالل املُهلة التـــي حددتها 
األمم املتحدة للتوصل إلى اتفاق ُمعدل، أي في 

العشرين من الشهر اجلاري.
ورغم هذا التعثر الذي يرتقي إلى الفشـــل، 
أعلـــن ليون عن التوصل إلى نص نهائي حول 
االتفاق السياسي، وتوقع في تصريحات أدلى 

بها أمس في مدينة الصخيـــرات املغربية، أن 
التوقيع عليه سيتم خالل أسابيع.

وتأكيـــدا ملا انفردت بـــه ”العرب“ في وقت 
ســـابق، قال املبعوث الدولـــي برناردينو ليون 
في تصريحاته إن املســـار التفاوضي الليبي- 
الليبي سيســـتأنف جلســـاته بعـــد عطلة عيد 

األضحى ملناقشة أسماء مرشحي احلكومة.
وكشـــف في هذا الســـياق عن أن التوافق 
حصل على خمســـة أســـماء لتولـــي املناصب 
الرفيعـــة في احلكومة اجلديـــدة، الفتا إلى أن 
األمم املتحـــدة أمهلت األطـــراف الليبية حتى 

األول من أكتوبر املُقبل للتوقيع على االتفاق.
ولـــم يذكر ليون األســـماء التي مت التوافق 
عليها، كما لم تتســـرب أي معلومات حول هذه 
األســـماء، غير أن مصادر ليبية رافقت جلســـة 
املفاوضـــات األخيـــرة في مدينـــة الصخيرات 
أنهـــا تضم أربع  املغربيـــة، أبلغت ”العـــرب“ 

شخصيات بارزة ُمرشحة لرئاسة احلكومة.
وهذه الشـــخصيات هي مصطفى الهوني، 
وهو تكنوقراط مســـتقل ويحظى بدعم واسع 

مـــن قبائل اجلنوب، واإلخواني أحمد معيتيق 
ُمرشـــح مصراتـــة الـــذي يحظى بدعـــم قطري 
وتركـــي، ووزيـــر اخلارجيـــة الليبي األســـبق 
عبدالرحمن شـــلقم، الذي يحظـــى بدعم غربي 
وخاصة مـــن إيطاليا، وأبو بكـــر بعيرة الذي 
يحظى بدعم البرملان الليبي الشـــرعي، وكذلك 

أيضا مصر.
وتبقى هذه األســـماء األوفر حظا، ولكنها 
أيضا تبقى قابلة للنقاش ما لم يحدث أي طارئ 
جديد قد يدفع املبعوث األممي برناردينو ليون 
إلى اختيار شخصية أخرى من خارج القائمة 
االســـمية املتوافق حولها، حيث ســـبق له أن 

لوح بذلك خالل جلسات احلوار السابقة.

وترى مصادر مطلعة على مجريات احلوار، 
أن خالفات كثيرة مازالـــت عالقة وحتول دون 
مناقشة اسم املرشـــح لرئاسة حكومة الوفاق، 
أن غالبية املشاركني في  حيث أكدت لـ“العرب“ 
حـــوار الصخيرات ُيصرون على حســـم نقاط 
خالفية أخـــرى قبل اختيـــار رئيس احلكومة، 
وأن الوثيقة التوافقيـــة التي أعلن عنها ليون 
ســـتخضع ملناقشـــة عميقة داخل برملان طبرق 

واملؤمتر الوطني املنتهية واليته بطرابلس.
ولكنهـــا حـــذرت مـــن توقيت املهلـــة التي 
حددتها األمم املتحدة لألطراف الليبية للتوقيع 
على النص النهائي لالتفاق الذي أعلنه ليون، 
أي األول من أكتوبر املُقبل، وقالت إنه مؤشـــر 
خطير يفتح املجال أمام تعدد الســـيناريوهات 
باعتبـــاره يأتي قبل نحـــو 20 يوما من انتهاء 

والية البرملان الليبي املعترف به دوليا.
وقـــال الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعـــاش في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ إن 
هناك ثالثـــة ســـيناريوهات مرتقبـــة انطالقا 
من التطورات التي عرفها املســـار السياسي، 

واملســـتجدات العســـكرية في أعقاب العملية 
العســـكرية ”حتف“ التي أطلقهـــا الفريق أول 

ركن خليفة حفتر لتحرير مدينة بنغازي.
وقال إن الســـيناريو األول هو عقد البرملان 
الشرعي جللســـة عامة قبل انتهاء واليته يتم 
خاللها اتخاذ قرار بالتمديد في والية البرملان 
لفتـــرة أخرى يتـــم خاللها تنظيـــم انتخابات 
رئاســـية الختيـــار رئيـــس لليبيـــا تكـــون له 

صالحيات واسعة إلدارة شؤون البالد.
والسيناريو الثاني يتعلق بتشكيل مجلس 
عسكري يقود املرحلة االنتقالية في البالد ملدة 
زمنيـــة ُمحددة، يتم خاللهـــا تنظيم انتخابات 
عامة، وهو سيناريو شائك وُمعقد، وقد يواجه 
الرفض باعتبـــار أن املجموعة الدولية ال تدعم 
مثل هذا التوجه، كما أن أطرافا عديدة ترفض 

أي دور مستقبلي للفريق أول خليفة حفتر.
أما الســـيناريو الثالث، فيتـــردد في أروقة 
املؤمتـــر املنتهية واليتـــه، ويقوم علـــى إنهاء 
وســـاطة األمم املتحدة، وإرجـــاع احلوار إلى 
الداخل على أن تلتحق به أطراف ليبية أخرى.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ثالثة سيناريوهات متنافرة تحاصر املشهد الليبي

موسكو تخير العرب في سوريا بينها وبين إيران

كل عام وأنتم بخير

بمناســـبة عيـــد األضحـــى المبـــارك تتقدم 
صحيفـــة "العرب" إلى قرائهـــا الكرام بأحر 
التهانـــي، راجية من الله عز وجل أن يعيده 
علـــى الجميـــع باليمن والبركـــة، وتعلمهم 
بأنهـــا تحتجب يومي الخميـــس والجمعة 

وتعاود الصدور يوم السبت.
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اإليرانيون المستعربون جاهزون لتنفيذ أجندة خامنئي في سوريا
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التباس أوروبي بالتزامن مع تغير املواقف 
إزاء األزمة السورية ص٤



} تونــس  – حتّولــــت الســــجون التونســــية 
إلــــى فضاء لتفريــــخ اجلهاديني واســــتقطاب 
الشــــباب الضالعــــني في قضايــــا حق عام 
متعلقة بتعاطي املخدرات أو السرقة، 
ليتحولــــوا إلــــى مناصريــــن 
اجلهاديــــة  للســــلفية 
يتحركون حتت لواء أنظمة 
متشــــددة تعمل على نسف 
الدولــــة املدنيــــة فــــي تونس 

وتثبيت أركان دولة اخلالفة.
ووصفــــت تقاريــــر إخبارية 
الســــجون في تونس بـ“املدارس 
املعدة لتخريج املتشــــددين دينيا“، 
عوض أن تكون مؤسســــة إصالحية 
فاعلــــة تعمل علــــى احلد مــــن اجلرائم 

واحلفاظ على السلم االجتماعي.
وأشارت حتقيقات صحفية إلى أن العديد 
من املتشــــددين التونسيني الذين يقاتلون في 
صفوف تنظيمي داعش وأنصار الشــــريعة مت 
اســــتقطابهم وتأطيرهم من داخل الســــجون، 
فأحمــــد الرويســــي أحد أبرز قيــــادات أنصار 
الشريعة احملظور في تونس دخل السجن قبل 
أحداث 14 يناير بتهمة الشــــعوذة واالحتيال 
واالجتــــار فــــي املخــــدرات ليغــــادره إرهابيا 
حامــــال للفكــــر اجلهــــادي. أما أميــــن احلالق 
فإثر مغادرته الســــجن بتهمــــة ”الزنا“ التحق 

مبعسكرات التدريب في درنة الليبية.
وأكــــد املديــــر العام للســــجون في تونس، 

صابر اخلفيفي، على أن بالده ”تواجه مشاكل 
متصلة بسجن املتهمني باإلرهاب الذين يناهز 
عددهــــم األلف ســــجني موزعني علــــى عدد من 

الوحدات السجنية“.
وقــــال اخلفيفــــي فــــي تصريــــح لوكالــــة 
تونس أفريقيــــا لألنباء الرســــمية، ”إن هناك 
حتضيــــرات خاصة مــــن قبــــل اإلدارة العامة 
للســــجون واإلصالح إليواء السجناء احملكوم 

عليهم في قضايا إرهابية“.
وأشــــار إلــــى أن الترتيبات االســــتثنائية 
املتصلة بإيواء املساجني اإلرهابيني تتمحور 
باخلصوص على الوقاية واحلماية واملتابعة، 

إضافة إلى تشديد احلراسة.
وأفاد بأنــــه ”لم يتم إعداد زنزانات خاصة 
إليواء هــــؤالء املتهمني“، مؤكــــدا أن املتهمني 
فــــي قضايا إرهابية يتــــم إيواؤهم بالوحدات 

السجنية مع بقية املساجني العاديني.
وأكــــد املدير العــــام للســــجون واإلصالح 
أنــــه ســــيجري تعميــــم كاميــــرات املراقبة في 
كافة الســــجون التونسية في خطوة للحد من 
انتشــــار املمنوعات في املؤسســــات السجنية 

ومظاهر التشدد بني السجناء.
وصرح أنــــه ســــيتم االنتهاء مــــن تركيب 
كاميرات مراقبة في كافة الســــجون إلى جانب 
أنظمة التحكم فــــي األبواب عن بعد مع نهاية 

سنة 2019.
هــــذا وأكــــد محمــــد الصالــــح بن عيســــى 
وزير العدل التونســــي أّن مــــا ّمت تداوله حول 

اســــتقطاب مســــاجني للحق العــــام من طرف 
مجموعــــات إرهابيــــة موجود، ولكــــن ما قيل 
مبالــــغ فيه، ”ألّن إدارة الســــجن على وعي تاّم 
بخطــــورة املســــألة، ولذلك عمــــدت إلى ضبط 
خطــــة إجرائية وقائية كفيلــــة باحليلولة دون 
الوقوع فــــي مثل هذا االســــتقطاب، من خالل 
أســــلوب وآلية عمل في التعامل مع املساجني، 

أثبتت جناعتها“ ، على حد قوله.
وحــــول عــــدد الســــجناء اخلطريــــن فــــي 
الســــجون التونســــية، أفاد وزيــــر العدل بأن 
العــــدد يتجــــاوز األلــــف إرهابي، عــــدد منهم 
يعتبــــرون مــــن اخلطريــــن، ويتوزعــــون على 
سبع جنسيات، وهي التونسية، واجلزائرية، 
والليبيــــة، واملغربية، والفرنســــية، واألملانية، 
والبرتغاليــــة. أما عن مســــاجني احلق العام، 

فعددهم ما بني 22 و23 ألف سجني.
بتونس  املتحدة  األمم  ملكتب  تقرير  وكان 
نشر في وقت سابق من العام احلالي، قد سلط 
التي  الشديدة  االكتظاظ  حالة  على  الضوء 
تشهدها السجون التونسية بنسبة تصل إلى 

150 باملئة عن طاقة استيعابها.
وعموما تشــــكو سجون تونس من انتشار 
املمنوعــــات ومــــن حالــــة اكتظاظ إلــــى جانب 
تزايــــد عدد الســــجناء املتورطني فــــي قضايا 

إرهابية. 
وتقول منظمات إن املؤسســــات السجنية 
باتت مرتعا النتشــــار اجلرمية والتشــــدد في 

صفوف السجناء.

} الربــاط - تعهد األمني العام حلزب األصالة 
واملعاصـــرة املغربي مصطفـــى الباكوري بأن 
يحقـــق حزبـــه نتائـــج جيـــدة ”حتـــرج رئيس 
احلكومة احلالي وحزبه“ في انتخابات مجلس 
املستشـــارين (الغرفـــة الثانية للبرملـــان) التي 

ستجري مطلع أكتوبر القادم.
وشـــدد في حوار مع وكالة األنباء األملانية 
على أن النتائج واألرقام التي حقهها حزبه في 
االنتخابات األخيرة تؤهله عن جدارة الحتالل 

املرتبة األولى بني القوى السياسية بالبالد.
وقـــال الباكـــوري ”النتائج التـــي حصلنا 
عليهـــا جيدة ومرضيـــة جدا وتؤكـــد تصدرنا 
للمشهد السياسي، وذلك بالرغم من احملاوالت 
احلثيثة التـــي يبذلها رئيس احلكومة واألمني 
العام حلـــزب العدالـــة والتنميـــة عبداإلله بن 
كيران في الترويج إعالميا بكونه هو املنتصر“.
يذكـــر أن حزب األصالـــة واملعاصرة حصل 
علـــى 6655 مقعـــدا بنســـبة 21.12 باملئـــة فـــي 
االنتخابات احمللية التي جرت مطلع ســـبتمبر 
اجلـــاري، يليه حزب االســـتقالل بـ5106 مقعدا، 
متبوعـــا بحزب العدالـــة والتنمية الذي حصل 
علـــى 5021 مقعدا أي بنســـبة 15.94 باملئة. كما 
تصـــدر حـــزب األصالة واملعاصـــرة انتخابات 
رؤســـاء اجلهات التي جرت منذ أســـبوع وفاز 
برئاســـة خمس جهات من أصل 12 في حني لم 
يفز حزب العدالة والتنمية إال برئاسة مجلسي 

جهتني فقط.
وفيما يتعلق بتوقعاته لنتائج االنتخابات 
التشـــريعية لســـنة 2016 ومـــا إذا كانت نتائج 
االنتخابات احمللية واجلهوية مؤشـــرا عليها، 
خاصـــة مـــع تصـــدر منافســـه حـــزب العدالة 
والتنمية نتائـــج املجالس اجلهويـــة في أكثر 
من ســـت مدن كبرى من ذات الثقل السياســـي 

والســـكاني تتقدمهم الـــدار البيضاء في حني 
تركز تقـــدم األصالة واملعاصـــرة بالريف، قال 
الباكوري ”املغاربة جميعـــا لهم نفس األهمية 
لـــدى حزبنـــا وال نقبـــل بالتفرقـــة بينهم طبقا 

ملوقعهم اجلغرافي“.
واســـتدرك ”بل أن الريف هو األكثر أهمية 
وحتديا لنا، وذلـــك حلرصنا على إيجاد حلول 
لقضايـــاه وال ميكن أن نحلم مبغرب متماســـك 
إذا كان هناك عدم توازن بني الريف واملدينة“.

وأفاد بـــأن احلزب يواصل االســـتعدادات 
لالنتخابات التشـــريعية، قائال ”حزب األصالة 
واملعاصرة يعقد مـــن اآلن اجتماعات ولقاءات 
متواصلة لدراسة مواطن القوة لديه، وكذلك أي 

خلل قد يوجد هنا أو هناك ملعاجلته“.
وقارن بني مشـــروع حزبه وهويته الوطنية 
وبني مشـــروع وهوية حزب العدالة والتنمية، 
قائال ”حزبـــي يهدف لتحقيق أفضـــل النتائج 
باالنتخابات التشـــريعية لتقـــدمي منوذج بديل 
للحكم الراهن في إطار مؤسســـاتي دميقراطي 
ميّكـــن املغاربة جميعـــا من املضـــي قدما إلى 
األمـــام، بينمـــا يصف قيادات احلـــزب احلاكم 
أنفســـهم بأنهـــم جزء مـــن التكتل اإلســـالمي 
بالرغـــم من أن الدين ليس محل خالف باململكة 
وليس من حق أي طرف توظيفه واستغالله في 

العمل السياسي“.
ورفض الباكوري مـــا يطرح من قبل بعض 
احملللـــني حـــول أن اســـتمرار وجـــود العدالة 
والتنمية اإلسالمي بالســـلطة مقارنة بسقوط 
أغلب جتـــارب حكم تيار اإلســـالم السياســـي 
باملنطقـــة ســـببه  تقدم تيار اإلخـــوان باململكة 
املغربية، مشـــددا ”هذا ليس صحيحا، احلزب 
مســـتمر رمبا الختالف التركيبة املؤسســـاتية 
باملغرب عن ســـياق وأطر دول أخرى، رمبا ألن 
املغرب يضمن تعايشـــا أســـهل بـــني املكونات 
احلزبية املتعددة“. وباملثل شـــدد نائب األمني 
العـــام رئيس اللجنة الوطنيـــة بحزب األصالة 
واملعاصـــرة إلياس العمـــاري، على أن حصول 
التيار اإلســـالمي على مليـــون ونصف املليون 
صوت من أصل عشـــرين مليونا ممن لهم حق 

التصويـــت باملغرب ”ال يعني وال يعد بأي حال 
انتصارا لهذا التيار وإمنا يشير فقط لتسجيل 

تقدم معني“.
وشـــدد العماري على أن هـــذا التقدم الذي 
أحـــرزه العدالـــة والتنمية ”قـــد حتقق بفضل 
دعم حـــركات وتيـــارات إســـالمية باملغرب له 
والتصويـــت له ســـرا رغـــم إعالنهـــا مقاطعة 

االنتخابات“.
وأوضـــح أن ”حركـــة العـــدل واإلحســـان 
اإلســـالمية مارســـت املقاطعة لفظيا وإعالميا 
فقـــط بالبيانـــات، بينما دعـــم أنصارها حزب 
العدالـــة والتنمية عبر التصويت له، فاجلماعة 
تعد القاعدة اخللفية لهذا احلزب ويشـــتركون 

جميعا في نفس األهداف والغايات“.
وقدر نائب األمني العام عدد املتعاطفني مع 
احلركات السياســـية التي تتخذ من اإلســـالم 
أيدولوجية لها واملنتســـبني لها من قريب ومن 

بعيد بأنه ال يتعدى مليوني شـــخص من أصل 
40 مليون مغربي.

واعتبـــر أن ”حـــزب العدالـــة والتنمية هو 
الذراع السياســـية حلركة اإلخوان املســـلمني 
العاملية في املغرب“ ، الفتا لـ“سعي تلك احلركة 
لتحقيق مشـــروعها الـــذي يعرفه اجلميع وهو 
بناء دولة اخلالفة وبالتالي ال حدود وطنية أو 
قومية له بقدر ما هو مشـــروع أممي“، على حد 

قوله.
ويواجه حـــزب العدالـــة والتنمية امتحان 
الوضـــوح حول هويته وأطروحته السياســـية 
ومدى ارتباطـــه باحلركة اإلســـالمية العاملية، 
ورغـــم تأكيد قادتـــه على قيامهـــم مبراجعات 
جوهريـــة دّعمـــت البعـــد السياســـي وخففت 
مـــن ثقـــل البعد الدعـــوي، إال أن موجـــة النقد 
واالتهامات بازدواجية اخلطاب مازلت تالحقه 
إلـــى اليوم. وعاد اجلدل حول هوية احلزب مع 

بدايـــة احلملة االنتخابيـــة، حيث أكد خصومه 
أنـــه لم يقـــم مبراجعات جوهريـــة وأنه يعيش 
حالـــة ارتباك بخصـــوص هويته السياســـية، 
فتارة يؤكد قياديوه على أن احلزب سياسي ذو 
نهج إصالحي وتـــارة أخرى يقّرون مبرجعيته 
اإلسالمية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 
باحلركة اإلســـالمية العاملية، وطورا يتنّصلون 
مـــن تنظيم اإلخوان بالتأكيـــد على أنهم قاموا 

مبراجعات تنفي كل التهم واألحكام املسبقة.
وحتمـــل االنتخابات التشـــريعية املغربية 
املقبلـــة رهانـــا إقليميـــا مرتبطـــا بالتجربـــة 
السياسية لإلسالميني في احلكم، فبعد خسارة 
حركـــة النهضـــة التونســـية فـــي االنتخابات 
التشريعية املاضية رغم احتاللها املركز الثاني 
وســـقوط إخـــوان مصر، يتســـاءل اجلميع عن 
مصير إسالميي املغرب الذين فشلوا في قيادة 

احلكومة وحتقيق مطالب املواطنني.
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◄ وافقت الحكومة التونسية 
أمس الثالثاء، على رفع رواتب 

حوالي 800 ألف موظف في 
القطاع العمومي للمرة الثانية 

في عام، في خطوة تهدف 
لخفض التوتر االجتماعي.

◄ أفادت وكالة األنباء 
التونسية الرسمية بأن وحدات 

الجيش الوطني تمكنت في 
الفترة المتراوحة بين 1 يناير 
و31 أغسطس 2015 من إحباط 
عمليات تهريب ألموال ومواد 

مدعمة ومحروقات وإيقاف 
مفتش عنهم ومهربين، وذلك 

في المنطقة الحدودية العازلة.

◄ كشفت مصادر حكومية 
ليبية لقناة ”العربية“ 

اإلخبارية عن تعرض رئيس 
الحكومة الليبية عبدالله 

الثني للمنع من السفر من 
قبل مجموعة مسلحة عبر 

مطار األبرق القريب من مقر 
الحكومة بالبيضاء شرق 

البالد.

◄ أصدرت الشبيبة 
االستقاللية (تابعة لحزب 

االستقالل في المغرب) بيانا 
طالبت فيه وزير الداخلية 

المغربي محمد حصاد بتقديم 
أدلة على تصريحاته التي أكد 

فيها أن حميد شباط،  أمين 
عام حزب االستقالل، يحاول 
”ابتزاز“ الدولة لتمكينه من 

رئاسة جهة فاس مكناس.

◄ هدد األمين العام لحركة 
آفاق تونس فوزي عبدالرحمان 

بانسحاب حزبه من االئتالف 
الحاكم في صورة عدم قدرة 
الحكومة القيام بإصالحات 

هيكلية في عديد من المجاالت.

باختصار

األصالة والمعاصرة يزاحم إسالميي المغرب على تصدر المشهد السياسي
[ الحزب يرفض توظيف العدالة والتنمية للدين في السياسة [ بن كيران يعول على ناخبي المدن الكبرى للفوز في التشريعية

يعــــــّد حزب األصالة واملعاصرة من أكبر األحزاب وأهمها التي تزاحم إســــــالميي العدالة 
والتنمية على تصدر املشــــــهد السياسي، ورّجح مراقبون فوزه في االنتخابات التشريعية 
املقبلة نظرا إلى متكنه من حتقيق الفوز في االنتخابات احمللية وانتخابات رؤساء مجالس 

اجلهات.

{أمـــن تونـــس واســـتقرارها يؤثـــران مباشـــرة علـــى أمن واســـتقرار 

أصدقائهـــا في أوروبـــا، واإلرهاب يســـتهدف القيم والمبـــادئ التي 

يتقاسمها الجانبان}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

{ال توجـــد خالفات داخل حزب نـــداء تونس، ونحن نعمـــل حاليا على 

اإلعـــداد لتنظيـــم المؤتمـــر األول للحزب والذي ســـيكون مناســـبة 

النتخاب قيادته الجديدة}.

محسن مرزوق
أمني عام حزب نداء تونس

{المشهد يتسم بغموض شديد ومن السابق ألوانه القول إن كانت 

إعادة هيكلة مديرية المخابـــرات واألمن وتغيير قياداتها في صالح 

المعارضة أو ضدها}.

جياللي سفيان
رئيس حزب جيل جديد في اجلزائر

مصطفى الباكوري يتحدى عبداإلله بن كيران في انتخابات مجلس املستشارين

} نواكشوط – يعتزم العشرات من املوريتانيني 
مـــن ضحايـــا ســـجون جبهـــة البوليســـاريو 
املنخرطـــني فـــي جمعيـــة ”ذاكـــرة وعدالـــة“، 
تقدمي خمس شـــكايات ضد قادة البوليســـاريو 
ملجلـــس حقوق اإلنســـان (مقـــره مدينة جنيف 

السويسرية) التابع ملنظمة األمم املتحدة.
وأوضـــح رئيس اجلمعية، محمـــد فال ولد 
القاضي، فـــي تصريحات للصحافـــة املغربية، 
أن ضحايا البوليســـاريو أنهوا الشكايات التي 
ســـيضعونها علـــى مكاتب 5 مقرريـــن أمميني، 
املقرر اخلاص بالتعذيب، واالختفاء القســـري، 

والتمييز ضد املرأة، وحقوق األطفال.
وتعـــود وقائـــع التعذيب التـــي تعرض لها 
العديـــد من املوريتانيني الذيـــن كانوا يقاتلون 

في صفوف البوليساريو إلى سنة 1982، عندما 
اتهمتهـــم اجلبهـــة بالتخابـــر لصالـــح املغرب 
مـــن أجـــل تصفيتهم خاصـــة بعد اكتشـــافهم 
لواقع املمارســـات املناهضة حلقوق اإلنســـان 

والسياسية القمعية لالنفصاليني.
يشـــار إلى أن احملجوب السالك زعيم حركة 
خط الشهيد املعارضة لقيادة البوليساريو أكد 
في حوار سابق مع ”العرب“ أن اجلبهة متارس 
كل أشـــكال التعذيب على السجناء املعارضني 
ألطروحتها االنفصالية، قائال ”الســـت سنوات 
ونصـــف الســـنة التـــي قضيتها داخل ســـجن 
’الرشـــيد‘، كانت ســـنوات في اجلحيم الرهيب، 
الســـجون هنـــاك كانت عبـــارة عـــن قبر حتت 
األرض، ال أكل وال شـــرب تعيـــش في عزلة تامة 

ووحشية“. وتابع قوله ”كل املعارضني للقيادة، 
متت تصفيتهم واعتقالهم واختطافهم ورميهم 
في السجون الســـرية، فهي قيادة حتكم الناس 
انطالقا من انتماءاتهم، وتركيبتها غير سليمة 
ال تسمح باحلوار واالختالف، وكل معارض لها 
يســـجن أو يختطف ويحرم من كل االمتيازات، 
وكل مـــا نريـــده هـــو إظهـــار للعالـــم أن هـــذه 
القيادة تتاجر مبعاناة النســـاء واألطفال داخل 

املخيمات“.
وأكد علـــى أن املعارضة داخـــل املخيمات، 
تعاني من التضييـــق والترهيب، ويتم حتريك 
اجلانب القبلي من أجل تفتيت احلياة القبلية، 
موضحا أن ”شـــباب 15 مارس كانـــوا أول من 
قاموا مبظاهرات مباشـــرة أمام القصر األصفر 

حملمد بن عبدالعزيز فـــي الرابون، وعبروا عن 
سخطهم من انعدام األفق وانعدام احلياة احلرة 
والكرميـــة، وفرضوا علـــى عبدالعزيز أن يدخل 
من البـــاب اخللفي لقصره، وبعـــد ذلك تدخلت 
اجلزائـــر، فقمعت املتظاهرين واعتقلتهم، وبعد 

ذلك ظهرت مجموعة شباب التغيير“.
وحركة شباب التغيير أّسسها مجموعة من 
الشـــباب الصحراوي، تطالب بتحسني أوضاع 
الالجئـــني الصحراويني فـــي مخيمات تندوف، 

وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
وترفـــض احلركة أطروحات البوليســـاريو 
االنفصاليـــة، حيث يعتبر مؤّسســـوها العقلية 
التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قدمية 

وال تتماشى مع السياق الدولي احلالي.

ضحايا التعذيب في تندوف يطالبون بمحاكمة قادة البوليساريو دوليا

إلياس العماري:

العدالة والتنمية هو 

الذراع السياسية لحركة 

اإلخوان المسلمين

السجون التونسية مرتع النتشار الجريمة والتشدد
حتّولــ – تونــس  {
إلــــى فضاء لتفريــــ
الشــــباب الضال
متعلقة بتع
ليت
ل
ي
م
الد
وتثب
و
الســــج
املعدة لت
عوض أن
فاعلــــة تعمل
واحلفاظ على الس
وأشارت حتقيق
من املتشــــددين التو
صفوف تنظيمي دا
اســــتقطابهم وتأطي
فأحمــــد الرويســــي
الشريعة احملظور ف
14 يناير بت أحداث
واالجتــــار فــــي املخ
حامــــال للفكــــر اجل
فإثر مغادرته الســــج
مبعسكرات التدريب
ا املديــــر وأكــــد

ّ
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◄ جّددت النيابة العامة البحرينية، 

أمس، حبس عضو جمعية الوفاق 
الشيعية املعارضة حسن عيسى 

ملدة ١٥ يوما على ذمة قضية تتعّلق 
بتمويل اإلرهاب، حيث كان قد ألقي 

عليه القبض في ١٨ أغسطس املاضي 
لدى عودته من إيران.

◄ قال وزير اخلارجية اليمني رياض 
ياسني إن ثالثة من سفراء بالده 

باخلارج يوالون جماعة احلوثي، 
مشيرا إلى أنه مت غض الطرف 

عنهم مؤقتا، والفتا إلى أّن تغييرات 
جذرية سيشهدها السلك الدبلوماسي 

اليمني قريبا.

◄ توّجه الرئيس األميركي باراك 
أوباما بالشكر لسلطان ُعمان، 

السلطان قابوس بن سعيد جلهود 
حكومته في تأمني عودة مواطنني 

أميركيني اثنني كانا محتجزين 
لدى مسلحي جماعة احلوثي في 

اليمن وأطلق سراحهم األحد مع ٣ 
سعوديني وبريطاني ومت نقلهم إلى 

العاصمة العمانية مسقط.

◄ قتل عنصران من تنظيم القاعدة 
باليمن في غارة شنتها طائرة 

أميركية دون طيار على مركبة كانت 
تقلهما في منطقة واقعة بشرق 

محافظة مأرب بوسط البالد. وفي 
مدينة املكال مركز محافظة حضرموت 
هّدم مسلحو التنظيم قبورا تاريخية 

تعود ألكثر من ٣٠٠ سنة.

◄ رّحلت السلطات السعودية ٢٣ 
مصريا إلى بالدهم ملخالفتهم شروط 

اإلقامة في اململكة التي بدأت منذ 
سنوات بتطبيق إجراءات صارمة 

بشأن مخالفي قوانني اإلقامة 
والشغل على أراضيها والتي رّحلت 

مبقتضاها مئات اآلالف من املخالفني 
من عّدة جنسيات.

باختصار

«التريـــث فـــي تحرير مـــأرب دافعه الحـــرص على تجنب الخســـائر 

البشرية. تحرير مناطق الجنوب لم تنتج عنه خسائر تذكر، لذلك 

نريد لتحرير مأرب أن يتم بنفس السالسة».

رياض ياسني
 وزير اخلارجية اليمني

«أفعال البعض ال تمثل إال أنفسهم، وعليهم االلتزام بالقوانين 

واالبتعاد عن الشللية والعصابات. ألن الكويت أقوى من الذين 

يريدون لها الشر والتعصب».

محمد طنا
برملاني كويتي

«دولـــة اإلمارات علـــى أتم االســـتعداد لتوفير أقصى مســـتويات 

الدعم للجهات الدولية الساعية نحو مد يد العون للشعب اليمني 

مثل األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر».

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التنمية والتعاون الدولي اإلماراتية

للمشاركة والتعقيب
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} املوصل (العراق) -  قال مســـؤول عســـكري 
عراقـــي فـــي مدينـــة املوصل أمـــس إن تنظيم 
داعش بدأ بنقل جميع السجناء وإخالء مقّراته 
ومعســـكراته من األســـلحة واألعتدة كافة من 
ناحيتي القيـــارة وحمام العليل جنوب املدينة 
التـــي متّثل مركـــز محافظة نينـــوى ويحتلها 

التنظيم منذ شهر حزيران من العام املاضي.
وربط العميد ذنون الســـبعاوي من الفرقة 
الثانيـــة باجليـــش العراقي حتـــّركات عناصر 
النطـــالق  ســـرية“  بـ“اســـتعدادات  التنظيـــم 
العمليـــة العســـكرية الســـتعادة املوصل بعد 
ســـيطرة القـــوات األمنية على أغلـــب مناطق 
قضاء بيجي في شـــمال محافظة صالح الدين 

على حدود محافظة نينوى.
وجـــاء كالم الضابط العراقـــي في وقت ال 
تدعـــم فيه الوقائـــع على جبهـــات القتال ضّد 
تنظيـــم داعش في العـــراق فرضية فتح جبهة 
املوصل، حيـــث يتمركز تنظيم داعش بشـــكل 
رئيســـي، ذلـــك أن معركة األنبار التي تشـــغل 
عـــددا كبيرا مـــن املقاتلني من جيش وشـــرطة 
وميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي، ومضى على 
إعالنها حوالي شـــهرين، ال حتّقق تقّدما يذكر، 
فيما العنف يعود بشكل واضح إلى محافظتي 
ديالى وصالح الدين بعد أشـــهر من إعالنهما 

”محّررتني“ من تنظيم داعش.
كمـــا أّن التنظيـــم أثبت قدرة علـــى تهديد 
العاصمـــة بغداد، متجاوزا تفجير الســـيارات 
املفخخة داخل بعض أحيائها، إلى استهدافها 
بصواريخ الكاتيوشا التي سقط مساء االثنني 

عدد منها في محيط مطار بغداد الدولي.
وحسب اخلبراء العســـكريني، فإن احلرب 
علـــى تنظيـــم داعش في العـــراق تنطوي على 
عيـــوب تعّســـر حتقيـــق نصـــر فيهـــا، أولها 
االعتماد بشـــكل كبير على ميليشـــيات شيعية 

غيـــر منضبطـــة، وضعف التخطيط وتشـــتت 
القيادة.

وماتزال مشـــاركة امليليشـــيات في احلرب 
مثـــار امتعاض الواليـــات املتحـــدة التي تقود 
حتالفـــا دوليـــا ينفـــذ ضربات جويـــة لعناصر 

داعش في سوريا والعراق.
دور  حتجيـــم  باجتـــاه  واشـــنطن  وتدفـــع 
ميليشيات احلشد الشعبي مقابل مزيد التعويل 
على أبناء عشائر املناطق التي يحتلها التنظيم.
وحديثـــا بـــدأت األزمة املاليـــة الناجمة عن 
التراجع احلاد في أســـعار النفط تلقي بظاللها 
على اجلهد احلربي فـــي العراق، حيث اعترف 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود صعوبات 

في توفير نفقات احلرب.
وتعمل مختلـــف هذه العوامـــل على إطالة 
أمـــد احلرب في العراق، وبالتالي إطالة معاناة 
العراقيـــني املتأثرين بها مـــن نازحني، وآخرين 
ظلوا أسرى تنظيم داعش في مناطقهم وعرضة 

للتنكيل من قبل عناصره.
وال يخفـــي عراقيون مخاوفهـــم من انهيار 
اجلهد احلربـــي، خصوصا بعد رواج أنباء عن 
وجـــود أعداد كثيـــرة من املقاتلـــني الفارين من 
اجلبهات ضمن أمـــواج املهاجرين إلى أوروبا 
عبر ما يعرف بقوارب املوت، بعد أن أيقن هؤالء 
املقاتلون من عبثية احلرب وبعد طول إقامة في 

اجلبهات دون حتقيق تقّدم يذكر.
وفي ظل جمود جبهـــات القتال تلجأ دوائر 
رســـمية عراقية، وأخـــرى تابعة للميليشـــيات 
إلى أســـلوب الدعاية والترويج لـ“انتصارات“ 

توصف بالوهمية.
ومع تعّدد مراكز القرار العسكري وتشّتتها 
في العـــراق، تأتي الدعاية في كثير من األحيان 
متضاربـــة بني من يجزم بـــأن ”حترير األنبار“ 
مســـألة أيام، ومن يـــرّوج للتمّهل فـــي املعركة 

لـ“ضمان النصر فيها“.
ورغـــم مـــا تواجهـــه معركـــة األنبـــار مـــن 
مصاعب وعثرات ال يترّدد مسؤولون عسكريون 
وسياسيون في اإلعالن، بشكل متكّرر، عن قرب 

انطالق معركة املوصل.
وأّكـــد العميد ذنون الســـبعاوي أمس أن 
عناصر داعـــش أخلت قاعدة ناحيـــة القيارة 

وثالثـــة ســـجون ســـرية فـــي ناحيـــة حمام 
العليـــل جنوب املوصـــل من الســـجناء على 
خلفية ”اســـتعدادات ســـرية النطالق العملية 
العســـكرية لتحريـــر املوصـــل بعد ســـيطرة 
القـــوات األمنية العراقية علـــى أغلب مناطق 

قضاء بيجي“.
وأوضح الســـبعاوي أن من بني السجناء 
ضباطا في اجليش والشرطة وشيوخ عشائر 
ومدنيني ونوابا وموظفـــني نقلوا جميعا في 

مركبات تابعة لداعش إلى جهات مجهولة.
وبّني أن التنظيم أخلى في الوقت نفســـه 
جميع مقرات ومعسكرات الدولة من األسلحة 
واألعتـــدة من داخل ناحيتـــي القيارة وحمام 

العليل.

وعلى الصعيد نفســـه، أفـــاد مصدر أمني 
مســـؤول في شـــرطة نينوى أمس أن عناصر 
داعش أقدمت على تفجير مدرج مطار املوصل 
بالكامل حتّســـبا ألي عملية عسكرية قريبة في 

منطقة الطيران جنوب املوصل.
وقـــال العميد محمد اجلبـــوري إن داعش 
أقدم علـــى تفخيخ مدرج مطار املوصل الدولي 
بالكامـــل وتفجيره حلرمـــان العناصر األمنية 
والعسكرية من االســـتفادة من املطار في حال 

انطالق العملية العسكرية املرتقبة.
وأشار اجلبوري إلى أن التنظيم أقدم على 
تفجيـــر املـــدرج بالكامل علـــى خلفية وصول 
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن إمكانية هبوط 
العشـــرات من الطائرات خالل العملية األمنية 

املرتقبة من أجل تضييق اخلناق على عناصر 
التنظيم في املدينة.

وتشهد مدينة املوصل منذ االثنني املاضي 
أعنـــف قصـــف مـــن قبـــل التحالـــف الدولـــي 
مستهدفا معســـكرات تدريب عناصر التنظيم 
ومعاقل ومخازن لألعتدة واألســـلحة وقواعد 
صواريخ في مناطق جنوب وشـــمال وشـــرق 

املوصل.
وقرأ محّللون عســـكريون هذه املؤشـــرات 
بشـــكل مختلف متامـــا معتبريـــن أن ما يقوم 
بـــه تنظيم داعـــش في املوصـــل العراقية على 
ارتباط باستعداداته لرص صفوفه في سوريا 
املجاورة بعـــد أن الحت مؤشـــرات قوية على 

دخول روسيا احلرب ضّده هناك.

تعثر معركة األنبار يزيد الغموض بشأن موعد معركة الموصل

ــــــر املعارك في محافظة األنبار العراقية، واألوضــــــاع األمنية في ديالى وصالح الدين  تعّث
وبغــــــداد ال تنبئ بقرب حســــــم احلرب ضــــــد تنظيم داعش، وال تخــــــدم فرضية فتح جبهة 

املوصل، ما يعني إطالة أمد احلرب ومضاعفة معاناة العراقيني لتبعاتها.

امليليشيات تكتفي بحصار مدن األنبار وال تجرؤ على اقتحامها

[ دعاية متضاربة تغيب الوقائع الحقيقية للحرب  [ مقاتلون يهجرون الجبهات ويتجهون إلى أوروبا عبر قوارب الموت

} مكــة -  بدأ مئات اآلالف من احلجاج أمس 
مع انطالق شـــعائر احلـــج بالتوجه من مدينة 
مّكة ذات القدســـية اخلاصة لدى املسلمني إلى 
وادي منـــى لقضاء مـــا يعرف بيـــوم التروية 

استعدادا للصعود إلى جبل عرفات.
وبالتوازي مع العـــدد الكبير من احلجاج، 
كان هناك عشرات اآلالف من اجلنود ومنتسبي 
الفروع األمنية والدفـــاع املدني واملوظفني في 
الفضاءات املكشـــوفة، وخلف جـــدران املكاتب 
وحتـــت اخليم يعملـــون على تأمني املناســـبة 
الدينية األهم في العالم اإلســـالمي ويسهرون 
على حســـن سيرها، خصوصا بعد أن حّولتها 
الظروف اإلقليمية واحمللية إلى حتّد كبير أمام 

سلطات اململكة العربية السعودية.
ويجري حـــّج هـــذا العام في ظـــّل ظروف 
أمنيـــة متفّجرة وصراعات مســـّلحة في تركيا 
والعراق وســـوريا واليمن، ساهمت في إطالق 
مـــارد اجلماعـــات اإلرهابيـــة، كمـــا رّفعت من 

وتيرة الشحن الطائفي.
وفـــي الســـعودية التـــي حتتضـــن البقاع 
املقّدســـة، حيـــث جتري شـــعائر احلـــّج بذلت 
الســـلطات على مدار األشـــهر املاضية جهودا 
أمنيـــة كبيرة للحّد من خطر تنظيم داعش عبر 
تفكيك العديد من خاليـــاه واعتقال املئات من 
عناصره، بعد أن بدا بوضوح ســـعيه إلشعال 
فتنة طائفية من خالل اســـتهداف شيعة البالد 

بهجمات وتفجيرات.
وفـــي مـــا يتعّلـــق باحلج قطعت ســـلطات 
اململكـــة الطريق علـــى إمكانية اســـتغالله في 
الدعاية السياسية باتخاذها إجراءات صارمة 
ملنع رفع أي شعارات تخدم هذا الغرض، فيما 
كـــّرر ولي العهد، وزيـــر الداخلية األمير محمد 
بـــن نايف، الـــذي يترأس أيضـــا جلنة احلج، 
إنذاراتـــه ملـــن ينوي اســـتغالل املناســـبة ألي 

أغراض خارجة عن بعدها الديني.
وقـــد تكـــون إيـــران املعنية األولـــى بهذه 
الرسالة، إذ أن لها ســـابقة في محاولة تنظيم 

مظاهرات في احلّج في موسم سنة ١٩٨٧.
ورّتبـــت الظروف احمليطة على الســـلطات 
الســـعودية جهودا إضافية الستقبال ما يقّدر 
مبليوني شـــخص جاؤوا مـــن مختلف أنحاء 

العالم ألداء حج هذا العام.

ولـــم متنع مختلف اجلهـــود حدوث حادث 
مأســـاوي فـــي احلـــرم املكي في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر أســـفر عن مقتل ١٠٩ أشخاص 
وإصابـــة ٤٠٠ آخريـــن بجروح بســـبب انهيار 

رافعة عمالقة.
وخصصت اململكـــة أكثر من مئة ألف رجل 
أمن حلامية احلج الذي يجري هذه الســـنة في 
ظـــل اســـتمرار العنف والنزاعات في الشـــرق 
األوســـط، وفي ظـــل تعاظم خطـــر التنظيمات 
املتطرفة وانتشـــار فيروس كورونا املتســـبب 

ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية.
وبدأت اجلموع منذ ساعات الصباح األولى 

من يوم أمس بالتوجه ســـيرا على األقدام، أو 
على منت مترو املشـــاعر املقدســـة واحلافالت، 
إلـــى وادي منى الذي يبعـــد كيلومترات قليلة 

إلى الشرق من مكة.
على اليوم  ويطلق مســـّمى ”يوم التروية“ 
الـــذي يســـبق الوقوف فـــي جبـــل عرفات ألن 
احلجيـــج كانـــوا تاريخيا يتوقفـــون في منى 
للتـــزّود باملياه، قبل التوجـــه إلى جبل عرفات 

الذي يبعد حوالي عشرة كيلومترات.
وبعـــد يـــوم الوقـــوف فـــي عرفـــات، ينزل 
احلجـــاج إلـــى منطقـــة مزدلفة في مـــا يعرف 
بالنفرة، ويجمعون احلصى فيها الستخدامها 
في شعيرة رمي اجلمرات. وفي اليوم األول من 
عيد األضحى، يقوم احلجاج بالنحر ويبدأون 

شعيرة رمي اجلمرات في منى.
وكّررت الســـلطات السعودية تأكيدها على 

أنها اتخـــذت كل االحتياطات ضد أي هجمات 
قد تســـعى مجموعات متطرفة لتنفيذها خالل 

موسم احلج.
وقال املتحدث األمني باسم وزارة الداخلية 
منصـــور التركي لوكالـــة فرانس برس ”لقد مت 
اتخاذ كل التدابيـــر ملنع املجموعات اإلرهابية 
من اســـتغالل موســـم احلـــج للقيـــام بأعمال 
تخريب“، مؤكدا في نفس الوقت أن الســـلطات 

”ال تستبعد وقوع أي احتمال“.

ظروف استثنائية رفعت تنظيم حج هذا العام إلى مرتبة التحدي الكبير

أجواء من األمان تخيم على الحج رغم الظروف املحيطة

موســــــم احلج الذي يبلغ اليوم ذروته بالوقوف في جبل عرفات، يجري هذا العام في ظروف 
إقليمية ومحلية اســــــتثنائية اســــــتدعت من السلطات الســــــعودية مضاعفة جهودها، ورصد 

مقدرات مادية وبشرية ضخمة لتأمينه وضمان سالمته وحسن سيره.
منصور التركي:

تم اتخاذ كل التدابير لمنع 

المجموعات اإلرهابية من 

استغالل موسم الحج

في ظـــل جمود جبهـــات القتال 

وأخـــرى  رســـمية  دوائـــر  تلجـــأ 

تابعة للميليشيات إلى أسلوب 

الدعاية النتصارات وهمية

◄

ّ

ّ



} بــريوت - تصاعـــدت فـــي اآلونـــة األخيرة 
الدعـــوات األوروبيـــة املطالبة بإيجـــاد مخرج 
سياســـي لألزمة الســـورية، خاصة بعد التدفق 
غير املسبوق ألعداد الالجئني السوريني القادم 
معظمهم من تركيـــا، والذي أثار حالة هلع لدى 
أنظمة دول القـــارة العجوز، وزاد من مخاوفها 
بشأن إمكانية تسلل إرهابيني ضمن الالجئني.

وأبـــدت أبرز الدول األوروبية وفي مقدمتها 
بريطانيا وفرنســـا ليونة فـــي التعاطي خاصة 
مع األســـد، رغم متســـكها بضرورة ”رحيله في 
نهايـــة املطاف“، وهو مـــا كان غير مطروح قبل 

أشهر قليلة.
وأعلنت فرنســـا، الثالثاء، على لسان وزير 
خارجيتها لوران فابيوس، أن احلل في سوريا 
تضم  مير عبر تشـــكيل ”حكومة وحدة وطنية“ 
أطرافـــا مـــن النظـــام واملعارضـــة، معتبرا في 
الوقت نفســـه أن املطالبة برحيل الرئيس بشار 

األسد كشرط مسبق حلل األزمة ليس واقعيا.
وقال فابيوس فـــي مقابلة أجرتها معه عدة 
صحـــف أوروبية ”منعـــا النهيـــار النظام على 
غرار ما حصل في العـــراق، يجب احلفاظ على 
اجليش وعلى دعائم أخرى للدولة (…) ويتطلب 
األمر في آن معا عناصر من النظام وأعضاء من 

املعارضة ممن يرفضون اإلرهاب“.
وأوضح الوزير الفرنســـي ردا على ســـؤال 
عما إذا كان مطلب رحيل األسد هو شرط مسبق 
لبـــدء أي حل تفاوضي ”إذا طالبنا حتى قبل أن 
تبدأ املفاوضات بأن يقدم األســـد اعتذارات فلن 

نحرز أي تقدم“.
وفيما يتعلق بالطرح الروسي حول تشريك 
النظام الســـوري في حتالف دولي واســـع ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية، اعتبر وزير اخلارجية 

الفرنســـي أن الرئيس الســـوري هو املســـؤول 
األول عـــن الفوضـــى الراهنـــة في بـــالده وأن 

اعتباره مفتاح احلل هو مجرد ”وهم“.
وبدأت باريس مطلع الشـــهر اجلاري إجراء 
طلعـــات اســـتطالعية فـــي األجواء الســـورية 
متهيدا لشن غارات محتملة ضد تنظيم داعش، 
الـــذي أكد فابيـــوس وجود نية له الســـتهداف 

فرنسا ودول أخرى.
وتخشـــى الـــدول األوروبيـــة مـــن وصول 
عناصر تنظيم داعش املتطـــرف إلى أراضيها، 
وهو الشـــيء الذي عـــزز مخـــاوف األوروبيني 
وجعلهم يحثون على احلل السياسي باعتباره 

املدخل الوحيد لدحر هذا اخلطر.
وتـــرى هـــذه الـــدول أن اجتمـــاع اجلمعية 
العمومية ســـيكون فرصة كبيـــرة لبحث خيار 
التســـوية السياســـية عبر إطـــالق مفاوضات 
جنيف 3. وتبدأ في 25 ســـبتمبر اجلاري أعمال 
اجلمعية العمومية في دورتها الـ70 وسيشارك 
بها رؤساء الدول الكبرى ومن ضمنهم الرئيس 
فالدميير بوتني الذي أعلن عن ”تفجيره ملفاجأة 
تتعلـــق بصراعات الشـــرق األوســـط“ في هذه 
الدورة التي يحضرها بعد سنوات من املقاطعة.

وسيسعى القادة األوروبيون إلى استغالل 
احلدث حلشد الدعم للحل السياسي في سوريا.
ولكـــن تبقـــى هـــذه احملـــاوالت والضغوط 
األوروبية معرضة النكسار على حجرة موسكو 
التـــي كثفت على مدار األيام األخيرة من دعمها 
التسليحي للنظام الســـوري، وسط أنباء شبه 
مؤكدة بأن روســـيا تنوي املشاركة بقوات برية 

خاصة في القتال إلى جانب األسد.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، 
الثالثـــاء، ”مـــن الواضح أن التحرك الروســـي 

في األســـابيع القليلة املاضية من نشـــر ســـفن 
وطائـــرات في املنطقـــة يزيد مـــن تعقيد وضع 
معقد جدا بالفعل“، نافيا أن يكون أجرى لقاءات 

أو اتصاالت مع موسكو حول املوضوع.
ويؤيـــد محللون وخبراء رؤية فالون وغيره 
مـــن املســـؤولني الغربيـــني حـــول أن التدخـــل 
الروسي سيعقد عملية التوصل إلى حل سلمي 

ينهي الصراع.
ويضيف هؤالء أنه ال مناص من سلك طريق 
املفاوضات السياســـية، معتبريـــن أن الظروف 

الدولية واإلقليمية احلالية تخدم هذا التوجه.
ووافق أمس األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون عن األسماء التي ستترأس مجموعات 
للعمليـــة  بالتمهيـــد  املكلفـــة  األربـــع  العمـــل 

التفاوضية بني أطراف األزمة السورية.
وهـــؤالء هم النروجي يـــان ايغالند، األمني 
العـــام للمجلس النرويجي لالجئني، للشـــؤون 
األمنية، والسويســـري نيكوال ميشال، الرئيس 
السابق للشـــؤون القانونية لألمم املتحدة بني 
2004 و2008، واخلبيـــر السياســـي واألســـتاذ 
اجلامعـــي األملانـــي املتخصـــص في الشـــؤون 
الســـورية فولكر برتيس للجوانب العســـكرية 
بريجيتـــا  والســـويدية  اإلرهـــاب،  ومكافحـــة 

هولست آالني إلعادة أعمار البالد.
وتشـــكل مجموعـــات العمل األربع أســـاس 
املقاربـــة اجلديـــدة التي اقترحها ســـتيفان دي 
ميســـتورا أواخر يونيو من أجل التوصل إلى 

السالم في سوريا.
هذا احلـــراك الدولـــي مبختلـــف توجهاته 
وفاعليـــه، يدفـــع فصائـــل املعارضة الســـورية 
املســـلحة وداعميهـــا اإلقليميني إلـــى التحرك 
هي األخرى لتثبيت نفســـها ضمـــن أي خطوة 

مستقبلية في سوريا.
ومـــن بني هذه الفصائل جنـــد حركة أحرار 
الشام التي حتاول إقناع األطراف الدولية بأنها 
القوة املسلحة األقدر على الساحة، ولبلوغ هذا 
الهـــدف أقدمـــت احلركـــة التي تدعمهـــا تركيا 
مؤخرا، على جملة من التغييرات على مستوى 
قيادتهـــا حيث مت األســـبوع املاضـــي تنصيب 

زعيم جديد لها وهو أبويحيى احلموي.
واحلمـــوي مهنـــدس مدنـــي ومقاتـــل فـــي 
الثالثينات من العمر، وقد ســـعى للتواصل مع 
جماعات معارضة أخرى في أولى رسائله ووعد 
بإشراكها في أي صفقة تتوصل إليها جماعته.
ومعـــروف عن الزعيم اجلديـــد براغماتيته، 
وتقول بعض املصادر أن املخابرات التركية هي 
مـــن فرضته على رأس احلركة. وتســـعى تركيا 
للتســـويق للحركة لـــدى الدوائـــر الغربية بعد 

فشـــل تســـويق جبهة النصرة، وقد عملت على 
فتـــح قنوات تواصل بني أحرار الشـــام وإيران 
تـــوج بتوقيع هدنة في 3 بلدات، وهي الزبداني 

والفوعة وكفريا، والتي مت التمديد لها أمس.
وقد أرادت احلركة ومن خلفها أنقرة القول 
بأنها قادرة على أن تصبح شريكا مستقبليا في 

أي عملية تفاوضية.

إلى جانب أحرار الشـــام جند فصيل آخر ال 
يقل تأثيرا على الســـاحة وهو ”جيش اإلسالم“ 

الذي تدعمه اململكة العربية السعودية.
وقد جنـــح الفصيل مطلع الشـــهر اجلاري 
فـــي تهديـــد قلب العاصمة دمشـــق، ويســـيطر 
اليـــوم على الطريق الدولي الرابط بني دمشـــق 

وحمص.

} القاهــرة - أعلنت احلكومـــة املصرية، عن 
اســـتراجتية جديـــدة ”شـــاملة“ للتعامـــل مع 
”اإلرهاب“ في شمال ســـيناء، مع تأكيدها على 
املضـــي قدما فـــي تنفيذ خطة إخـــالء املناطق 

املتاخمة للحدود وتعويض أصحابها.
وقالـــت احلكومة، التي يرأســـها شـــريف 
إســـماعيل، إن ”خطتهـــا اجلديـــدة ســـتلتزم 
مبعاييـــر وقواعـــد حقـــوق اإلنســـان الدولية 
املتعارف عليها، لضمـــان احلفاظ على أرواح 
وممتلكات املواطنـــني واحلد من معاناتهم من 

الظروف املعيشية“.
وفـــي بيان لها أوضحت أن ”اخلطة تتمثل 
فـــي تقـــدمي املســـاعدات اإلنســـانية العاجلة 

للســـكان احملليني املتضررين مـــن املواجهات 
األمنية، وتشـــكيل نظـــام دقيـــق للتعويضات 
للمتضرريـــن مـــن نتائـــج احلمـــالت األمنية 

وأعمال املواجهة مع العناصر اإلرهابية“.
وشـــدد البيان على ”االلتـــزام بعدم إطالق 
النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا 
املصدر بتهديد العناصـــر األمنية، مع مراعاة 

مبدئي الضرورية والتناسبية“.
وكان ســـالح اجلـــو املصري قـــد قتل على 
وجـــه اخلطأ عددا من الســـياح املكســـيكيني، 
األمر الذي أثار جدال كبيرا حول اســـتراتيجية 
القاهـــرة في مواجهـــة اجلماعـــات اإلرهابية.  
وجنحت الدبلوماســـية املصرية فـــي احتواء 

األزمـــة التـــي كادت تعصـــف بعالقتهـــا مـــع 
املكسيك على خلفية هذا احلادث.

ويقـــوم اجليـــش املصـــري منـــذ أكثر من 
أســـبوعني بعملية عســـكرية واســـعة لتعقب 
اجلماعات اإلرهابية بالتوازي مع االســـتمرار 
في تدمير األنفـــاق على احلدود مع غزة، منعا 

لتســـلل إرهابيـــني. وأكد بيـــان احلكومة على 
”تنفيذ قرار رئيس اجلمهورية رقم 366 لســـنة 
2014 والذي يقضي بتنفيذ خطة إخالء املناطق 
املتاخمـــة للحدود وتعويـــض أصاحب املنازل 
املتضررين، وفقا لقرارات محافظ شمال سيناء 
رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014 وإنشاء مدينة رفح 
اجلديدة ونقل السكان إليها“، مشدًدا على أنه 
”جرى التنفيذ بالفعل (إنشاء رفح اجلديدة)“. 

ومســـاء اإلثنـــني أعلـــن اجليـــش املصري 
القضاء على ما أسماها ”بؤرة إرهابية شديدة 
اخلطـــورة“ تتكون من 10 ”تكفيريني“، مبنطقة 
الواحات، قـــال إنها ”خططت الرتكاب هجمات 

في عيد األضحى“.

التباس أوروبي بالتزامن مع تغير املواقف إزاء األزمة السورية
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أخبار
[ باريس تجاري التغيرات الدولية وتلين موقفها حيال األسد [ فصائل المعارضة تتنافس لفرض نفسها ضمن أي حل مستقبلي

الحكومة املصرية تعلن استراتيجية أمنية جديدة في سيناء للتعامل مع اإلرهاب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ جددت محكمة مصرية، الثالثاء، 
حبس وزير الزراعة السابق، صالح 
هالل، 15 يوما، على ذمة تحقيقات 

في قضية فساد.

◄ قتل ما ال يقل عن 38 من عناصر 
تنظيم الدولة اإلسالمية في غارات 

شنها طيران القوات النظامية 
السورية على مواقع التنظيم في 

وسط البالد، بحسب المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان.

◄ لقي شاب فلسطيني حتفه قرب 
الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة، جراء إصابته برصاص 
جنود إسرائيليين، وفق مصادر 

أمنية فلسطينية.

◄ أوقف الجيش اللبناني في بلدة 
شبعا تسعة سوريين ولبنانيا، 

”قبيل توجههم إلى سوريا خلسة“، 
نقال عن وكالة األنباء اللبنانية 

الرسمية.

◄ اعتقلت السلطات المصرية، خالد 
البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، 

القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين، 
في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة.

◄ أجرى نائب المستشارة األلمانية 
أنغيال ميركل، زيجمار جابريل، 

زيارة تفقدية لمخيم الزعتري 
لالجئين شمال األردن، والذي يضم 
80 ألف الجئ، أغلبهم من السوريين.

◄ أعلن المتحدث باسم القوات 
المسلحة المصرية العميد محمد 

سمير قيام القوات البحرية بإنقاذ 
20 سائحا روسيا وتشيكيا من 

الغرق في الغردقة بمحافظة البحر 
األحمر.

باختصار

{ما يحصل بباحة المسجد األقصى في القدس خطير جدا، ونحذر 
من اندالع انتفاضة جديدة ال نريدها في حال اســـتمرت الحوادث 

هنا}.
محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{أزمة الالجئين في أوروبا، شجعت المجتمع الدولي على تقديم 
المزيــــد من الدعم اإلقليمي، ودفعــــت الكثير من الدول للعمل 

من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية}.
عماد فاخوري
وزير التخطيط األردني

{المشـــهد العام يوحـــي بأن الفرقاء ينتظرون تســـويات خارجية لحل 
أزمات الداخل، وهو أخطر ما قد تشـــهده البالد، فهذه التسويات لن 

تأخذ باالعتبار مصالح اللبنانيين بل مصالحها الخاصة}.
فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

تعاني الدول األوروبية ارتباكا واضحا حيال التعامل مع األزمة السورية وتداعياتها، وقد 
بات هناك شــــــبه اقتناع بأن املطلوب اآلن هو إنهاء هــــــذا النزاع دون معرفة كيفية حتقيق 

ذلك عمليا.

المسؤولون األوروبيون يتقاطرون على مخيمات اللجوء في دول الجوار السوري

عالمات اليأس تكسو مالمح متظاهر لبناني بعد فشل الحراك أمس، وانفضاض الناس عنه

سياسات حكومة الخرطوم 
تنذر بانتفاضة شعبية

احلكومـــة  محللـــون  حـــذر   - اخلرطــوم   {
الســـودانية من أن االســـتمرار في سياســـتها 
التقشـــفية ورفعها الدعم عن املواد األساسية، 
قد يضعانها في مواجهة احتجاجات شـــعبية 
محتملـــة مماثلـــة لتلك التـــي واجهتها عندما 

رفعت الدعم عن الوقود عام 2013.
وأعلنت مؤخرا، اخلرطـــوم رفع الدعم عن 
مادة القمح في ســـياق محاوالتها الســـيطرة 

على عجز امليزانية.
ويستهلك الســـودان نحو مليوني طن من 
القمح، يتراوح حجم املنتج منه محلًيا بني 12 
و17 باملئة، بينما يستورد املتبقي من اخلارج، 

بتكلفة تعادل مليار دوالر سنوًيا.
ورجح أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
اخلرطـــوم، حاج حمد، أن يؤدي قرار احلكومة 
إلـــى احتجاجات شـــعبية مماثلـــة لتلك التي 
اندلعـــت عندمـــا رفعـــت احلكومـــة الدعم عن 

الوقود، قبل عامني.
واندلعـــت بالســـودان في ســـبتمبر 2013، 
أقوى احتجاجات شعبية ضد حكومة الرئيس 
عمر البشـــير، منذ وصوله للســـلطة في 1989، 

خلفت العشرات من القتلى.
واندلعـــت االحتجاجـــات آنـــذاك، رًدا على 
خطة تقشف حكومية، شـــملت إلى جانب رفع 

الدعم عن الوقود، زيادة الضرائب.

تشـــكلت من رحم تنظيـــم القاعدة في 
2011

تحظى بدعم كبير من تركيا
يتزعمها أبويحيى الحموي

قادت مفاوضات مع إيران لتثبيت هدنة 
في الزبداني

هو نتـــاج اندماج أكثر مـــن 55 فصيال في 
2011

يتركز حضوره أساسا في الغوطتين
يقوده السوري زهران علوش

شـــن مؤخرا، هجوما علـــى مواقع متقدمة 
للجيش السوري في العاصمة دمشق

جيش اإلسالمحركة أحرار شام
◄

◄
◄
◄

◄

◄
◄

◄

متطرفين كانوا يستعدون 
للقيام بعمليات إرهابية 
خالل أيام عيد األضحى، 
وقعوا في كمين للجيش
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} برلــني - ازداد تخوف أجهزة االستخبارات 
األلمانية من أن اإلســـالميين المتشـــددين قد 
يســـعون إلى تجنيد الالجئين الشـــبان الذين 
يصلـــون إلى البالد فـــي موجـــة الهجرة غير 

المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
ولعـــل حملـــة المداهمـــات المفاجئة التي 
جـــدت فـــي وقت مبكـــر، أمـــس الثالثـــاء، في 
ثمانيـــة مواقع في العاصمـــة برلين من بينها 
رابطة إسالمية تتبع ألحد المساجد، بناء على 
شبهات ألشخاص بالتحريض على القتال في 
صفـــوف تنظيم الدولة اإلســـالمية، دليل كبير 

على أن خطر ما يتهدد ألمانيا.
وعلى عكس ما أشيع قبل أسبوعين من أنه 
ال تهديدات محتملة على ألمانيا بســـبب قدوم 
آالف الالجئين إليها، أحيا هانز جورج ماسين 
رئيس المخابـــرات الداخلية ”بي إف في“ تلك 

المخاوف التي اعتبرها مبررة.
وقـــال رئيس هيئـــة حماية الدســـتور في 
تصريحـــات صحفيـــة إن ”اهتمامنـــا يتركـــز 
بشـــكل خاص علـــى الالجئين الشـــبان الذين 
جاؤوا وحدهم وقد يصبحون فريســـة ســـهلة 

لإلسالميين المتطرفين“.
وكان ماســـين صرح في وقت ســـابق بأن 
داعش يحاول إرســـال فرق إرهاب متخفية في 
صورة الجئين إلى ألمانيا، ورأى أن المسارات 
التـــي يأخذها المهاجـــرون بالغـــة الخطورة 
لإلرهابيين ألنهم يغامرون بالموت أو بكشفهم 

إذا قاموا بمثل هذه الرحالت.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن أن هـــذه 
التصريحات ستصب أيضا في الجدل الدائرة 
منـــذ فترة في ألمانيا منذ أشـــهر حول ســـبل 
التعامـــل مع تدفق مئـــات اآلالف من الالجئين 
الوافدين إلـــى البالد، خصوصـــا وأن تقارير 

تحدثت عـــن دخول آالف الدواعش إلى أوروبا 
في شكل الجئين.

ورصدت أجهزة االســـتخبارات في واليات 
بافاريا وريناني الواقعة في شـــمال وستفاليا 
مؤخرا، مســـاعي الســـلفية الجهادية في هذا 
الشـــأن، مؤكدة أن هؤالء المتشددين يتصلون 
بطالبـــي اللجوء بواســـطة جمعيـــات خيرية 

مزعومة.
وبحســـب نظـــام الحصـــص المطبـــق في 
ألمانيا، فان واليتي ريناني وستفاليا تعتبران 
من أول مناطق استقبال طالبي اللجوء بنسب 

تتراوح بين 15 و21 في المئة.
ووفقـــا لبيانات الهيئـــة االتحادية لحماية 
الدســـتور، ازداد عـــدد المتشـــددين العائدين 
بخبـــرة قتالية مـــن المناطق التابعـــة لتنظيم 
الدولة في سوريا والعراق خالل الثالثة أشهر 
الماضية إلى ما يزيد على 70 شـــخصا، ويمثل 

هؤالء األشخاص خطرا كبيرا. 
وتظهر سياسة غض الطرف التي تنتهجها 
ألمانيـــا التي تمتلك جهاز اســـتخبارات قوي 

للغاية إزاء المتطرفين، من خالل تقاعسها في 
اكتشـــاف وجود خاليا إرهابية على أراضيها 
بعد أشـــهر من بروز تنظيم داعش في الشرق 

األوسط.
ومع ذلك ينفي الساسة في ألمانيا أن يكون 
فـــي المجتمع خوف عام من اإلســـالم، لكن في 
الوقت نفســـه هناك قلقا مبررا إزاء المتطرفين 
اإلســـالميين، حيث يعيش في البالد حوالي 7 
آالف ممن تعتبرهم الســـلطات سلفيين، ورغم 
عددهم القليل، إال أن المشكلة تكمن في ميولهم 

إلى العنف، مما يجعلهم خطرا ملموسا.
ويقـــول خبراء إن الســـلفيين فـــي ألمانيا 
للســـيطرة  الخفـــاء  فـــي  حملـــة  يشـــنون 
المعتدلـــون  فالمســـلمون  المســـاجد.  علـــى 
والمســـؤولون األمنيـــون يرون أن الســـلفيين 
يقومون بمتابعة مرتادي المسجد ثم يبدؤون 
فـــي انتقاد اإلمـــام، كي يفـــوزوا بالســـيطرة 
علـــى المســـلمين ويشـــيروا إلى أن الشـــباب 
والمتحوليـــن الجدد إلى اإلســـالم هم الفئات 

األكثر استهدافا.

حكومـــة  لسياســـة  المنتقديـــن  أن  بيـــد 
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل يقولون إن 
الشرطة غالبا ما تنتهك حرية العبادة في إطار 

عمليات مراقبة المتطرفين السلفيين.
وأشـــاروا إلى أنه ســـيكون من الســـذاجة 
االعتقـــاد بأنه لن يكون هناك خطر، لكن النظر 
إلى كل عالمة من المحافظة والتشدد على أنها 
تمثل خطرا أمر يهدد بوصم أغلبية كبيرة من 

المسلمين.
ولـــم يقـــع أي هجـــوم جهـــادي ضخم في 
ألمانيا حتـــى اآلن خالفا لدول أوروبية أخرى 
على غـــرار فرنســـا، إال أن مقاتليـــن يتكلمان 
األلمانيـــة ويعلنـــان انتماءهمـــا إلـــى تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في سوريا هددا ألمانيا في 

أغسطس الماضي.
والجدير باإلشـــارة أن الشـــرطة في برلين 
قتلت األســـبوع الماضي عراقيا سبق أن أدين 
بعدما طعن شـــرطية، ولم  في قضية ”إرهاب“ 
تذكر الســـلطات في الوقـــت الحاضر فرضية 

وجود دوافع جهادية.

ــــــدو أنها أصابت أملانيا  حالة من التوتر يب
ــــــق املبرر  فــــــي اآلونة األخيرة بســــــبب القل
مــــــن ولوج متطرفني إلى البالد في شــــــكل 
الجئني، ومع أن هذا اخلطر ال يزال قائما 
ــــــني يقللون من  إال أن البعــــــض من املراقب
شــــــأن ذلك نظرا ملســــــتوى التأهب األمني 

الكبير في أجهزة املخابرات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ألمانيا ترصد محاوالت متشددين نشر أفكارهم بين الالجئين

} القــدس – كشـــفت مصادر إســـرائيلية عن 
وثيقـــة تتحدث عن واحد من أخطر التهديدات 
التـــي تـــؤرق خبـــراء اإلســـتراتيجيات فـــي 
إســـرائيل، وهو تـــآكل ميزة التفـــوق النوعي 

اإلسرائيلي، مقارنة بدول الشرق األوسط.
وبحســـب المصـــادر، فـــإن تلـــك الوثيقة 
الصادرة عن منتدى اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
العليا، هي خالصة نقاشـــات موســـعة نظمها 
المنتدى طوال الفترة السابقة، برئاسة عوزي 
أراد، المستشـــار الســـابق لرئيـــس الحكومة 

اإلسرائيلية.
ويقـــول العديـــد مـــن المراقبيـــن إن عرب 
الشرق األوسط لديهم فرصة سانحة الستغالل 
هـــذا التراجع فـــي التفوق اإلســـرائيلي، لكنه 
يبقـــى رهين اإلســـتراتيجية المثلى والتوافق 
علـــى خطة بعيدة المدى بين الـــدول العربية، 
وذلـــك بعد فـــض األزمات التي تنخـــر العراق 

وسوريا واليمن.
وتشـــير الوثيقة المســـربة التي نشـــرها 
موقع ”ديبـــكا“ اإللكتروني أمس الثالثاء، إلى 
أن ثمـــة مخاطر حقيقية من ذلـــك التراجع في 
التفـــوق والـــذي طالما تباهت بها إســـرائيل، 

مقارنة بجيرانها العرب.
وفي الوقت الذي يسعى فيه أراد إلى خروج 
تلك الوثيقة إلى النور بمناســـبة عيد الغفران 
اليهودي، نشـــر تشريحا لإلستراتيجية العليا 
إلسرائيل، التي تختلف عن نظيرتها العسكرية، 
من حيث مستواها ومداها ووسائلها، كما أن 
من تضعها هي القيادة السياسية – العسكرية 
العليا إلسرائيل، بينما تعتبر اإلستراتيجيات 

العسكرية من أعمال القيادة العسكرية فقط.
واعتبـــرت الوثيقة أن إســـرائيل ال تمتلك 
رؤيـــة أمنية ضمن إســـتراتيجيتها القومية، ، 
مؤكدة أن تحليل الرؤية اإلســـتراتيجية التي 
حددهـــا رئيس هيئـــة األركان العامـــة جادي 
أيزنكـــوت مؤخرا بالنســـبة للجيـــش، تفتقر 

تماما إلى الشق السياسي.
ويشـــمل التراجـــع محوريـــن، األول هـــو 
التراجع مقارنة بما كانت إسرائيل عليه، دون 
مقارنتهـــا مع الـــدول المحيطة، أمـــا المحور 
الثاني فيتعلق بتقليص الفروق التكنولوجية 

بين إسرائيل وخصومها في المنطقة.
وشـــارك في المنتـــدى طاقم من خمســـين 
خبيـــرا إســـرائيليا فـــي مجـــاالت عـــدة مـــن 
بينها اإلدارة والسياســـة واألمـــن واالقتصاد 

والمجتمع واألكاديمية والجيش.
وأعد هؤالء الخبراء الوثيقة التي تضمنت 
تقصيرا كبيرا في مســـيرة اتخاذ القرارات في 
إســـرائيل، وصلت إلى الفشـــل الذريع أحيانا، 
بصـــورة لم تشـــهدها القيادة السياســـية منذ 

إقامة دولة االحتالل عام 1948.

العرب أمام فرصة التفوق 

النوعي على إسرائيل

[ أزمة الهجرة تحيي المخاوف من تهديدات جهاديي الدولة اإلسالمية

تبادل باألدوار: من أوروبا الى الشرق األوسط ومن الشرق األوسط إلى أوروبا

املال منصور يقول إنه ال سالم في أفغانستان قبل رحيل {االحتالل} 

◄ استقال كل من وزير شؤون 
االتحاد األوروبي علي حيدر كونجا 

ووزير التنمية مسلم دوغان، الثالثاء، 
من الحكومة التركية المؤقتة بسبب 

تشجيعها للحرب.

◄ أعلن مسؤول حكومي، أمس، أن 
11 شخصا قتلوا إثر انفجار سيارة 
مفخخة عند بوابة المجمع الرئاسي 
في الصومال في وقت متأخر أمس 

األول.

◄ أكد قائد قوات حلف شمال 
األطلسي في أفغانستان، الثالثاء، 
أن البنتاغون لم يصدر أبدا أوامر 
للجنود األميركيين بالتستر على 

حاالت تحرش جنسي باألطفال.

◄ طلب متمردو القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية ”فارك“،اإلثنين، 

من بابا الفاتيكان فرنسيس دعم 
تنظيم يوم للسالم في كولومبيا.

◄ بات سكوت ووكر المرشح 
الجمهوري الثاني المنسحب من 
السباق نحو البيت األبيض، ولم 

يوضح أسباب تراجعه الذي اعتبره 
البعض مفاجئا.

◄ قال ضابط كبير بالجيش موال 
للحكومة في بوركينا فاسو إنه 

تم، الثالثاء، إطالق سراح رئيس 
الوزراء يعقوب اسحق زيدا الذي 

كان محتجزا منذ االنقالب األسبوع 
الماضي.

◄ عبر بابا الفاتيكان فرانسيس عن 
اعتقاده بأن العالم ال يستطيع حل 

أي قضية هامة إال بمساعدة روسيا، 
وذلك خالل رحلته إلى الواليات 

المتحدة.
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أخبار
«ميـــركل اســـتخدمت املكبح أمـــام الالجئني إلى أوروبـــا، كما لو 

كانت ال تعلم أن اســـتخدامه سيتســـبب في فوضى. يتعني حل 

هذا األمر اآلن». 

كوليندا جرابار كيتاروفيتش
رئيسة كرواتيا

«اآلن نملك إمكانية الصعود علـــى املدى الطويل. الكثيرون 

ظنوا أن هذا ســـيكون فاصل النهاية لليســـاريني في اليونان، 

لكن هذا ليس صحيحا».

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«مـــن يغـــذون اإلرهـــاب ويرفضـــون إجـــراء نقـــاش برملانـــي حـــول 

االعتـــداءات األخيـــرة في تركيـــا يعتقدون أن بإمكانهـــم مواجهته 

باملؤتمرات واألغاني».

  كمال كليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب اجلمهوري التركي

} طهــران - أكـــد الرئيـــس اإليراني حســـن 
روحانـــي، في خطاب بثه التلفزيون الرســـمي 
الثالثـــاء، أن الجيـــش اإليرانـــي هـــو ”القوة 
الرئيســـة لمكافحة اإلرهاب“ في المنطقة التي 

عليها أال تعتمد على ”القوى الكبرى“.
وقال روحاني قبل عرض عسكري ضخم في 
العاصمة طهران بمناســـبة الذكرى الخامسة 
والثالثيـــن الندالع الحـــرب العراقية اإليرانية 
”نقـــول للعالـــم إن القـــوة الرئيســـة لمحاربة 
اإلرهاب هي القوات المســـلحة اإليرانية، هي 

وحدها القادرة على تدمير اإلرهابيين“.
وليســـت المرة األولـــى التي يـــروج فيها 
روحاني للقوة ”الناعمة“ للحرس الثوري أمام 

الجماعات المتطرفة.

وقـــام آالف الجنود باســـتعراض كبير في 
مراسم أســـبوع ”الدفاع المقدس“ بجوار مرقد 
الخميني في جنـــوب العاصمة طهران تزامنا 
مع مراســـم مماثلـــة أقيمت في شـــتى أرجاء 
البالد، حيث شهدت مختلف المدن استعراضا 

عسكريا شاركت فيه القوات المسلحة.
وفـــي خضم هذا المشـــهد الـــذي يبدو أنه 
سيرفع منسوب التوتر مع الجيران العرب في 
المنطقة، كشـــف قائد القـــوة البحرية للجيش 
اإليرانـــي حبيب الله ســـياري أن بالده تعتزم 
إجراء تدريب بحري مشـــترك مع روســـيا، هو 

األول من نوعه بين البلدين.
وكان الحرس الثوري بـــدأ أولى مناوراته 
العسكرية من بين عشـــرين مناورة مقررة في 

األشـــهر العشـــرة القادمة، بالقرب من طهران 
مطلع هذا الشـــهر بمشـــاركة أكثر من 50 ألف 

جندي.
وتطـــرح تصريحـــات القـــادة اإليرانييـــن 
عـــن دور طهران في التصـــدي للمتطرفين في 

المنطقة الكثير من نقاط االستفهام.
وتغلبـــت في اآلونة األخيـــرة مقولة تبرير 
الـــدور اإليرانـــي فـــي محاربـــة التنظيمـــات 
التكفيريـــة فـــي المنطقة والتصـــدي لإلرهاب 
الناجم عن ممارساتها، لكن المراقبين يؤكدون 
أن الحقيقـــي في هـــذا الدور هو الســـعي الى 
تكريـــس موقعهـــا اإلقليمـــي بوصفهـــا القوة 
األقـــوى فـــي المنطقة، الســـيما بعـــد التقارب 

الملحوظ مع الدول الغربية.

ويقول خبـــراء ومحللون إن اإلرهاب الذي 
تحاربـــه إيـــران إرهاب مـــزدوج، فهي تحارب 
التنظيمـــات الســـنية المعارضـــة فـــي إقليم 
بلوشيســـتان واألكـــراد في الشـــمال الغربي 
والجنوب الغربي وعـــرب األحواز تحت مظلة 
اإلرهـــاب الداخلـــي. فهذا النوع مـــن اإلرهاب 

يفضل اإليرانيون خوضه في صمت.
أمـــا اإلرهاب اآلخر فهو خارج حدود إيران 
وبالـــذات في الدولتيـــن الحليفتين الكبيرتين 

العراق وسوريا. 

ازدواجية إيران تدين زعمها مكافحة اإلرهاب

زعيم طالبان يبدد آمال كابول في السالم
} بيشاور (باكستان) - أكد زعيم حركة طالبان 
أفغانســـتان المال أختر منصـــور الثالثاء، أن 
البـــالد لن تعرف الســـالم قبل رحيـــل القوات 
األجنبيـــة وإلغاء المعاهدات العســـكرية التي 

تربط كابول بشركائها.
وهي أول رسالة من المال منصور بمناسبة 
عيد األضحى، منذ أن اختير على عجل زعيما 
لطالبان فـــي يوليو الماضي، بعد أن ســـربت 
المخابـــرات األفغانية أنبـــاء عن أن المال عمر 
زعيم الحركة الذي يميل للعزلة توفي قبل أكثر 

من عامين.
وقـــال المـــال منصور فـــي الرســـالة التي 
نشـــرت على موقـــع الحركـــة اإللكتروني ”إذا 
أرادت إدارة كابـــول أن تنتهـــي الحرب ويحل 
الســـالم، فإن إنهـــاء الحرب يكمن فـــي إنهاء 
االحتالل وفسخ جميع المعاهدات واالتفاقيات 

العسكرية واألمنية معه“.
ويشـــير زعيم طالبـــان الجديـــد بذلك إلى 
المعاهـــدة األمنيـــة الموقعـــة بين واشـــنطن 
وكابـــول، التي أجـــازت بقاء حوالـــي 13 ألف 
جنـــدي أجنبـــي، حوالـــي عشـــرة آالف منهم 
أميركيـــون، بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات 

الحلف األطلسي في نهاية العام الماضي.
ومســـألة رحيل قـــوات ”االحتالل“ هي من 
المطالب األساســـية لحركة طالبان التي تقاتل 

القـــوات الحكوميـــة واألجنبية منـــذ أن أطاح 
بها من الســـلطة تحالف عسكري دولي تقوده 

الواليات المتحدة عام 2001.
وكتب المال منصور في رسالته، أن ”اإلمارة 
اإلسالمية تعتقد أنه حين ال يكون البلد محتال 
فإن المشاكل الداخلية بين األفغان قابلة للحل 

عن طريق التفاهم الداخلي“.
وأثـــار تعييـــن المـــال منصـــور على رأس 
طالبان انقســـاما داخـــل الحركـــة، فقد رفض 
شقيق المال عمر ونجله في بادئ األمر مبايعة 
الزعيم الجديد، وانتقدا المسارعة إلى تعيينه 
وكذلـــك إخفاء وفاة المال عمر، غير أنهما عادا 

وقبال بمبايعته.
وبالرغـــم من هذه الخالفـــات التي وصفها 
المال منصـــور في رســـالته بأنها ”إشـــاعات 
واهية“ ومن بدء مفاوضات سالم غير مسبوقة 
مع الحكومة األفغانية، فإن حركة طالبان شنت 
هجوما عنيفا جدا فـــي فصل الصيف ونفذت 

موجة من االعتداءات الدامية.
ويشـــكك كثير من القادة في دور باكستان 
المجاورة في اســـتضافة المحادثات. وتشهد 
باكســـتان وأفغانســـتان تمردا مـــن حركتين 
مستقلتين لطالبان لكنهما متحالفتان ولطالما 
تبادل البلدان االتهامات بعدم بذل ما يكفي من 

الجهود لتدمير قواعد طالبان على الحدود.

إنهـــم  الباكســـتانيون  يقـــول  وبينمـــا 
يســـتضيفون المحادثـــات بحســـن نية إلنهاء 
النـــزاع في أفغانســـتان، يشـــعر بعـــض قادة 
الجيـــش  فـــي  كبـــارا  ضباطـــا  أن  طالبـــان 
الباكستاني يريدون استغالل التمرد األفغاني 

ألغراض خاصة.

ويعتبـــر كثيـــرون في طالبـــان أن منصور 
مقـــرب أكثـــر مما ينبغـــي من باكســـتان وهو 
انطباع عـــززه اختيار منصور لســـراج الدين 
حقانـــي ليكون نائبا له. ويقود األخير شـــبكة 
حقاني وهي جماعة متشـــددة تعتبر مقربة من 

المخابرات الباكستانية.

اتفاق نووي إيراني أساسه الخداع 

على خطى االتفاقيات السابقة
ص ٧

باختصار

هانز جورج ماسين:

نركز على الالجئين الشبان، 

فقد يصبحون فريسة 

سهلة للمتطرفين



} كانـــوا ”األفضـــل واألذكى“، لكـــن على منت 
مركبـــة فضائية، ال على كوكب األرض، وكانوا 
يجســـدون مثال التفاؤل الليبرالـــي لعهدهم؛ 
أولئك هم أبطال سلســـلة ستار تريك األصلية 
التي بدأ عرضها في ســـنة 1966 ودامت ثالث 
ســـنوات. وتصـــور طاقمـــا موهوبـــا متعـــدد 
اإلثنيات يتكّون من الكابنت كيرك ومستشـــاره 
الســـيد ســـبوك، ثم وزير الدفـــاع روبرت ماك 

منارا.
كان الطاقـــم يســـتقّل مركبة يـــو.أس.أس 
أنتربرايز املبعوثة في مهمة ”الذهاب بجسارة 
إلـــى حيث لم يذهب إنســـان من قبـــل“. وكان 
الطاقم يسعى وراء غاية إنثروبولوجية نبيلة 
تتمثـــل في البحث عن ســـّكان أصليني لطائفة 

غريبة والتعامل معهم ومحاولة فهمهم.
املصمم للتحكم في  كان ”التوجيـــه األول“ 
ســـلوك كيـــرك وطاقمه في رحلتهم املســـتمرة 
خـــالل عدة حلقـــات يقتضي عـــدم التدخل في 
طريقة عمل احلضارات الغريبة. وتعكس هذه 
املقاربـــة في الواقع التوجهات املناوئة للحرب 
ملبتكـــر السلســـلة، جـــني رودنبـــري، والعديد 
من كتـــاب ســـيناريو احللقـــات. وكانت حرب 
الفيتنـــام، التـــي دارت رحاها خالل ســـنوات 
العرض األول للسلســـلة، تبرهن لعدد متزايد 
من األميركيني على مدى حماقة محاولة إعادة 
هندســـة مجتمع على مســـافة بعيدة جغرافيا 
وثقافيـــا. لقد بدأت العناصر األفضل واألذكى، 
ســـواء على كوكـــب األرض أو على منت مركبة 
أنتربرايز تعيد التفكير في أواســـط الستينات 

في مثل تلك الغطرسة.
حتـــى عند قيام مبتكري ســـتار تريك عمدا 
بربط التدّخـــالت األرضية العنيفة بالتدّخالت 
السماوية، لم يشّككوا أبدا في املبدأ األساسي 
األول لسلســـلة ستســـعد املعجبني على مدى 
عقود بإنتاجها. ألم يكن من األفضل بالنســـبة 
إلـــى الكون ككل إن لم تغـــادر مركبة أنتربرايز 
األرض أساســـا وإن لـــم تتدخـــل األرض فـــي 

مسائل تتجاوز نظامها الشمسي.

المنطقة البرتقالية

لم تستخدم الواليات املتحدة أبدا توجيها 
أساسيا وقائيا، بل اتبعت سياسة التدّخل في 
املجتمعات األجنبية منذ أواخر القرن التاسع 
عشـــر. هـــذا التدخـــل مكتوب فعال فـــي الرمز 
اجليني للبلد الذي نشـــأ على أنقاض ســـّكان 
أصليني مت القضاء عليهم. كما أن كولومبوس 
ذهب بجســـارة إلى حيث لم يذهب أي أوروبي 
مـــن قبل، ونحن نختزل رحلته كل مرة نرســـل 
فيهـــا جنـــود املارينـــز إلى ســـاحل أجنبي أو 
نحّلـــق بطائراتنا دون طيار فـــي فضاء جوي 
أجنبـــي. لم يكـــن األميركيـــون األصليون في 
حاجة إلى ”اكتشـــاف“ أو إلـــى أمراض معدية 
جديدة أكثر مما يحتاج العراقيون لدروس في 

الدميقراطية من احملافظني اجلدد.
بالرغـــم من كثـــرة األدلة علـــى مدى خبث 
تدخالتنا احلديثـــة في أفغانســـتان والعراق 

وليبيا وغيرهـــا من البلدان، تواصل احلكومة 
األميركية في التفكير في البعثات العســـكرية. 
إيران حاليا خـــارج املصيدة وكذلك كوبا، كما 
أكدت واشنطن مرارا أن كوريا الشمالية ليست 
مســـتهدفة بالرغم مـــن أن موقفنا العســـكري 
العدائي في شـــرق آسيا قد يوحي بعكس ذلك، 
وخاصة بالنســـبة إلى القيادة املصابة مبرض 

االرتياب في بيونغ يانغ.
لكـــن حتـــى إدارة أوبامـــا، التـــي تنتهـــج 
دبلوماســـية وّدية، مازالت متشبثة باستخدام 
الطائرات دون طيار في باكستان وأفغانستان 
والعـــراق والصومال واليمـــن، هذا فضال عن 
برنامج ســـري جديد في ســـوريا. لقد أرسلت 
هـــذه اإلدراة قوات خاصة إلى 150 بلدا ونّفذت 
مبعيـــة حلفائها أكثر من خمســـة آالف ضربة 
جوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. ومازال في 
أفغانستان أعداد مهمة من اجلنود األميركيني 
(9800 جنـــدي وفـــي العـــراق 3500 جنـــدي). 
وتطـــوق العالم املئات من القواعد العســـكرية 
األميركية يعمـــل فيها حوالي 150 ألف موظف 

في اخلدمة.
وقد أدت هذه األعمال العسكرية إلى إعادة 
رســـم خارطة العالم -وليـــس بطريقة جيدة- 
إذ أفـــرزت الغـــزوات والهجمـــات وعمليـــات 
االحتالل األميركية في الفترة الالحقة ألحداث 
11 ســـبتمبر 2001، هـــالال مـــن األزمـــات ميتد 
مـــن أفغانســـتان ومير عبر الشـــرق األوســـط 
ليصـــل إلى أفريقيا. ومت إلقاء دول هّشـــة مثل 
الصومـــال واليمن في فوضـــى ميؤوس منها، 
وأصبحت ســـوريا والعراق حاضنتني ألخبث 

أمناط التطرف.
وحتى أزمـــة الالجئني األخيرة، وهي أكبر 
أزمـــة إنســـانية منذ نهايـــة احلـــرب العاملية 
الثانيـــة، ميكن أن يعود أثرهـــا إلى رّدات فعل 
إدارة بـــوش جتـــاه أحداث احلادي عشـــر من 
ســـبتمبر؛ فلســـنوات عديدة كانت أفغانستان 
أول مصـــّدر لالجئني في العالم وتليها العراق 
مباشـــرة، أمـــا اليوم فإن ســـوريا هي املصّدر 

األول لالجئني.
وبالرغـــم من أن الواليـــات املتحدة لم تغز 
هـــذا البلـــد، فقـــد تدّخلت هنـــاك فـــي البداية 
إلسقاط بشـــار األسد ثم محاربة تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. والنتيجة أنه، فـــي القرن الواحد 
والعشـــرين تنتهـــي جهود الواليـــات املتحدة 
إلعـــادة تشـــكيل املجتمعـــات في كافـــة أنحاء 
العالـــم بنفـــس الدرجـــة مـــن الفشـــل مقارنة 
باإلخفاق التام في جنوب شرق آسيا في القرن 

العشرين.
فـــي ذات الوقـــت لم يعـــد دافـــع ”الذهاب 
التدخـــل  سياســـة  علـــى  حكـــرا  بجســـارة“ 
املغامـــرة  نزعـــة  أو  اجلديـــدة  االســـتعمارية 
العسكرية، إذ يوجد اآلن حماس متزايد إلرسال 
قوة استكشافية إلى خارج كوكب األرض. وفي 
هذا الســـياق تتنافـــس عدة مبـــادرات هدفها 
الشروع في استعمار كوكب املريخ، الغاية منه 
جزئيا توفير بديل للبشـــرية فـــي حال حّولت 
ظاهـــرة االحتبـــاس احلراري كوكـــب األرض 
إلـــى كوكب غير صالح للحيـــاة. وتعكس هذه 

اجلهود قلقا متزايدا بقرب النهاية.
وبالفعـــل قـــّدم الكثير من الكتـــاب (ناهيك 
مـــن العلمـــاء) طرحـــا مفـــاده أن األرض على 
وشـــك الوصول إلى نقطة الالعـــودة، إذ يبدو 
أن البشـــرية تقترب من عتبة مهمة في حياتنا 
على كوكب األرض ســـواء مبفعول األســـلحة 
النوويـــة أو االنبعاثات الكربونيـــة أو مجرد 

حّمى اإلجناب.
فـــي نصف القـــرن األخيـــر أو أكثر أصبح 
للبشـــرية القدرة على تفجير كوكبنا بواسطة 
لعبنا النووية، كما حرقنـــا الوقود األحفوري 

بنســـق ملحوظ ومتصاعد في فورة للنشـــاط 
االقتصـــادي أخذتنا إلى حافـــة تدمير النظام 
البيئي بشـــكل غير قابل لإلصالح. زيادة على 
ذلك متكنا من اإلجناب بشـــكل ناجح جدا مثل 
جراد نهم إلى درجة أننا مهددون بتجاوز قدرة 

األرض على إطعامنا.
إذا متكّنـــا مـــن إيجـــاد طريقـــة لتخفيض 
املنطقـــة  عـــن  واالبتعـــاد  باخلطـــر  اإلنـــذار 
البرتقالية على مؤشـــر اخلطر، عندها سنكون 
قد اجتزنا االمتحان احلضاري. حاملا نتخلص 
مـــن أشـــيائنا الطفوليـــة، أســـلحتنا النووية 
ومولـــدات الطاقـــة العاملة بالفحـــم احلجري 
وحترمي وســـائل منع احلمل، ميكننا الوصول 
إلـــى املســـتوى املوالي مـــن الوعـــي بأهمية 
الكوكب، وإال فإننا ســـنخفق ولن يكون أمامنا 

امتحان صيفي للتدارك.

البحث عن الذكاء خارج األرض

في احلقيقة قد يكون هناك امتحان أهم من 
والدميغرافية،  والكربونية  النووية  التحديات 
أال وهو النزعة البشـــرية للتدخل عبر احلدود 
وفي ما وراء البحـــار ورمبا حتى في الفضاء 
اخلارجي؛ وميلنا للتورط في مشاكل اآلخرين 
هو ســـبب تلهيتنا عن حل مشـــاكلنا اخلاصة 

بنا. 
إن التركيـــز على إنشـــاء مســـتعمرة على 
كوكـــب املريخ، مثـــال، عـــوض التعامل بجدية 
مـــع التغيـــر املناخي على األرض هـــو املقابل 
الوظيفـــي لتســـخير قرابة ترليـــون دوالر في 
السنة للقوات املســـلحة األميركية عوضا عن 
اســـتخدام تلـــك األمـــوال إلصـــالح كل ما هو 
معطب على أرض الواليات املتحدة، أو في أي 
مكان في العالـــم. وهذا ما ميكن اعتباره حالة 

متقدمة من خلل نقص التركيز.

بالتــــوازي مع الدفــــع من أجل اســــتعمار 
املريــــخ، يضع العلمــــاء جهودا متجــــّددة في 
”البحث عن الــــذكاء من خــــارج األرض“. وفي 
هذا الســــياق يوجد مشروع جديد يحمل اسم 
”بريكثــــرو ليســــن“، مت اإلعــــالن عنــــه مؤخرا 
وتقّدر ميزانية بحوالي 100 مليون دوالر وهو 
عبارة عــــن تركيز منظاريــــن ضخمني يعمالن 
بجهاز الراديو الستهداف أقرب املليوني جنم 

واملجرات املئة األقرب لدرب التبان.
وفــــي انعــــكاس لألهمية املتزايــــدة للعمل 
اجلماعــــي، يســــتعمل ثالث ماليني شــــخص 
مواردهــــم احلاســــوبية مجتمعة للمســــاعدة 
في حتليــــل كل املعطيات الــــواردة من منظار 

الراديو.
اخلاصة  وحسب حسابات معادلة ”دريك“ 
بالكواكــــب الصاحلة للســــكن، يوجد احتمال 
كبير بوجود أشخاص أو كائنات ذكية هناك. 
لكن إذا متكنا من ســــماعهم رمبا يستطيعون 
هــــم ســــماعنا أيضــــا. وســــواء كانــــت هناك 
كائنات ما أم ال، ومبا أننا عالقون في املنطقة 
البرتقاليــــة، مازلنا معنيــــني بالبحث اخليالي 
عــــن الذكاء األرضي. ومــــازال العلماء -بغض 
النظر عن ســــتيفن هوكينغ وطوني موريسون 
ويويومــــا- في انتظار أدلــــة قاطعة أن الذكاء 
البشــــري ليس ضربا من التناقــــض اللفظي. 
وقبل كل شيء ما عّرفناه سابقا على أنه ذكاء 
”الدفع املســــتمر نحو احلدود على املستويني 
املفهومــــي وامليدانــــي“ أدى بنــــا إلــــى املأزق 

الوشيك إلبادة الذات.
قال عالم األحياء التطوري إرنســـت والتر 
ماير، ذات مرة، إن الذكاء البشـــري هو في حّد 
ذاته طفرة مميتة وضعت الساللة البشرية على 
مسار االصطدام مع نفسها ورمبا مع انقراض 
الكوكـــب. ويبدو أننا وكوكـــب األرض كنا في 
حال أفضـــل ملا كنا مجـــرد صيادين وجامعي 

ثمار، وذلك قبل أن يأتـــي أحدهم بفكرة المعة 
لشق األرض وزرع البذور وبناء املدن.

علــــى البشــــرية لكــــي تســــير إلــــى األمام 
بجسارة أن تعيد تعريف احلياة الذكية. ذلك ال 
يعني العودة إلى حياة الثمار وحلم الطرائد، 
لكن يتطلب نوعا مختلفا من الذكاء حتى ندير 
ظهورنا للكنوز التي تعد ســــفن حديثة تعادل 
ســــفن ’جينغ هي‘ من كل أنحاء الكون. يتطلب 
األمر نوعا مختلفا من الذكاء لسد األذنني أمام 
أغنيــــة عــــروس البحر عن نشــــر الدميقراطية 
واإلرهــــاب واالضطهاد واحلفــــاظ على النفاذ 
إلى األســــواق. كما يتطلب األمر نوعا مختلفا 
مــــن الــــذكاء لتركيــــز الطاقــــات الذاتيــــة على 
احملافظة على هذا الكوكب عوضا عن تسخير 
الكثير من الوقت واملال في مخططات لتلويث 

كوكب آخر.
مــــع كل ســــالح نــــووي ومحــــرك نفــــاث 
وصــــاروخ فضائي ندخــــل أكثر فــــي املنطقة 
البرتقاليــــة، متجهــــني على نحــــو أعمى نحو 
نقطة الالعودة. مثل املستكشــــفني املفترضني 
للمريخ، ســــواء كنا نعرف ذلك أم ال، نحن كلنا 
في رحلــــة ذات اجتاه واحد نحو املجهول، إال 
أن مركبنا الصاروخي هو كوكبنا الذي نوشك 
على تدميره فــــي بعثة انتحارية قبل أن يصل 

إلى مكان آمن.

* باحث ومحلل مختص في العالقات الدولية
* ترجمة منصف الخروبي 

[ واشنطن توجه بوصلة مغامراتها العسكرية إلى المنظومة الكونية [ اإلرهاب والنووي يدفعان نحو التفكير في اللجوء الفضائي
استعمار كواكب جديدة.. الرؤية القادمة لصياغة النظام العالمي

فــــــي الوقت الذي تفّكر فيه الواليات املتحدة في تدخالت عســــــكرية مســــــتقبلية إلى جانب 
ــــــام األميركيني  ــــــوم ما، من احلكمة قي مجهــــــودات طموحة الســــــتعمار كواكب أخرى في ي
مبعاجلة هذه املســــــألة األساســــــية. فهل ميكن أن تكون قدرتنا غير احملدودة على التدّخل 
في أماكن بعيدة ليست عالمة على حضارة حيوية بل خلل مميت لبالدنا واملجتمع الدولي 

وأصناف املخلوقات ككل.
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في 
العمق

{المريخ واحد} برنامج  يهدف إلى بناء مستعمرة بشرية دائمة على سطح كوكب المريخ بحلول عام 2025

سلسة {ستار تريك} نموذج يعكس دور هوليوود في الترويج لمخططات السياسة األميركية

جون فافر

{النزاعات المســـلحة ال تزال تمثل عائقا رئيســـيا يحول دون تحقيق 
التنمية البشـــرية في الكثير من أنحـــاء العالم، ومع ذلك يتم إهمال 

تأثير هذه النزاعات على التعليم إلى حد كبير}.
إيرينا بوكوفا
املديرة العامة لليونسكو

{الجيـــش يتولى مهمـــات أكثر بكثيـــر مما كان متوقعـــا عندما بدأ 
خفـــض عـــدد قواتـــه قبل عـــدة ســـنوات، وســـيكون مـــن الصعب 

االستمرار في تنفيذ التزاماته على المدى البعيد}.
راي أوديرنو
رئيس هيئة األركان في اجليش األميركي

{لقـــد وصلنا إلى مســـتوى من التقنية يمكننا فيـــه أن نتخيل ترك 
كرتنـــا األرضية والذهاب إلى عـــدد من األجرام الســـماوية القريبة 

ضمن مجموعتنا الشمسية}.
جيفري هوفمان
رائد فضاء سابق

ستيفن هوكينغ:
يجب علينا التقدم 

باتجاه الفضاء من أجل 
مستقبل البشرية

إرنست والتر ماير:
الذكاء البشري هو في 
حد ذاته طفرة مميتة 

للساللة البشرية
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} طهــران - على الرغم مـــن احملاوالت التي 
يبذلهـــا الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحاني، 
احملســـوب علـــى ما يســـمى بالشـــق املعتدل، 
إلقناع الغرب بـــأّن بالده ملتزمـــة بكافة بنود 
االتفاق في ســـياق صراعه حـــول هذا االتفاق 
مـــع شـــّق املتشـــددين فـــي مجلس الشـــورى 
اإليرانـــي، وقادة احلرس الثوري اإلســـالمي، 
الذين يرفضون تقدمي تنازالت تتعلق أساســـا 
بفتـــح املنشـــآت العســـكرية أمـــام املفتشـــني 
الدوليـــني، إّال أّن اخلطـــوات اإليرانية األخيرة 
التـــي ســـلمت مبوجبهـــا طهران عينـــات من 
موقع بارشني العســـكري إلى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية دون حضور مفتشـــني دوليني ال 
تعكـــس ذلك االلتزام، خاصـــة أنها تتزامن مع 
تواتر تصريحات املرشد األعلى علي خامنئي 
التي ال تكاد بدورها تتقارب مع رؤية روحاني 
حتـــى تبتعـــد وتختلف عنها ســـريعا إلى حّد 
التناقض، لتصب في صالح املوقف املتشـــدد، 
وتزيد من ســـيل الشكوك احمليطة مبدى التزام 

طهران باالتفاق.
وكان املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي 
قد صّرح في مناســـبات عديدة بأّنه سوف يتّم 
التراجع عن كل الّرهانات حول هذا االتفاق إذا 
ما حاولت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
إعـــادة فرض العقوبات، مشـــددا على أنه ”إذا 
لـــم يتم رفع العقوبات، لـــن يكون هناك اتفاق. 
وبالتالـــي، هناك حاجة إلى أن يتم اتخاذ قرار 

في هذا الصدد“.

التزام مشكوك فيه

لطاملـــا هـــّدد علـــي خامنئي فـــي أكثر من 
مناســـبة بأّن إيران لـــن تتخّلى عن طموحاتها 
النوويـــة إن كان رفـــع العقوبات أمـــرا مؤّقتا. 
وأوضـــح قائـــال ”لقد فاوضنا علـــى إطار رفع 
العقوبات، بل وإلغائها بشـــكل عـــام، فهل من 
املفتـــرض أن تبقى في مكانهـــا؟ خاصة أنني 
ال أعـــرف ماذا يقصـــدون بإطـــار العقوبات“. 
وأضـــاف ”عليهـــم أن يحـــددوا ذلـــك بطريقة 
مختلفـــة فـــي املســـتقبل، ولكن مـــا نفهمه من 
بياناتهم هو ُمخالف متاما للسبب الذي دفعنا 
للمشـــاركة في املفاوضات، وإال ملا كنا نحتاج 

إلى التفاوض“.
وكان البرملـــان اإليرانـــي، قد اشـــترط في 
أبريل املاضي، الرفع الفوري جلميع العقوبات 
املســـّلطة على اجلمهورية اإلسالمية من أجل 
التوصل إلى أي اتفاق. وال تزال هناك معارضة 
لبند االرتداد العاجل في االتفاق داخل البرملان 
اإليراني إلى غاية اليوم، حيث قال نائب وزير 
اخلارجية اإليراني سيد عباس عراقجي، خالل 
مناقشـــات أعضاء البرملان اإليراني األســـبوع 
املاضي، إّن ”فرضية انســـحاب  أحد اجلانبني 
مـــن االتفاق قائمة إذا ما قـــّرر أحدهما انتهاك 

بنوده“.

وقـــال عراقجـــي إّن ”االلتـــزام باالتفاقيـــة 
الشـــاملة للبرنامـــج النـــووي اإليرانـــي هي 
قضيـــة ذات وجهني، كل جانب ميكنه أن يلغي 
االتفاقيـــة، ولكن هذا من شـــأنه أن يؤدي إلى 

خروج الطرف اآلخر من االتفاق“.
 رئيـــس البرملان اإليرانـــي علي الريجاني، 
قـــال بـــدوره لشـــبكة أن.بـــي.أر اإلعالمية إّن 
بـــالده لديهـــا تفســـير يختلف عن التفســـير 
األميركي لالتفاق، ال سيما عندما يتعلق األمر 
بالعقوبات. في حني يقول مسؤولون في وزارة 
اخلارجيـــة األميركية إنهـــم ”ميتلكون خططا 
بديلـــة لضمان تعليـــق العقوبـــات على نحو 

فعال، واستردادها العاجل في املستقبل“.
وقال اخلبير واحمللل السياســـي األميركي 
جيمس فيليبس، ملشـــروع تقصي اإلرهاب إّنه 
”باإلضافـــة إلـــى إمكانية االرتـــداد العاجل في 

فرض العقوبات، يخشى املرشد األعلى وغيره 
مـــن الزعماء من عقوبات جديـــدة محتملة ردا 
على دعم إيـــران لإلرهاب واحتجـــاز الرهائن 

األميركيني األربعة“.
بدوره قال الســـفير األميركي السابق لدى 
األمم املتحدة جون بولنت إّن القيادة اإليرانية 
تنظـــر إلى االتفاق كوســـيلة لرفـــع العقوبات 

بشكل دائم واحلفاظ على برنامجها النووي.
وأضاف بولنت ”إّن من يسمون باإليرانيني 
املعتدلـــني يريـــدون رفـــع العقوبـــات أكثر من 
املتشـــددين، ولكن ال أحد منهم على اســـتعداد 
ملناقشـــة التنازالت بشـــأن برنامجهم النووي، 
وهم يطمحـــون إلى إجناز ما يريدون في حال 
مت رفع العقوبات ورفع التجميد على األصول، 

دون تقدمي تنازالت كبيرة بشأن برنامجهم“.
وكان عـــدد مـــن القـــادة اإليرانيـــني قـــد 
أعربوا في وقت ســـابق عـــن ”انتصارهم على 
الغرب بالتراجع عن العقوبات“، حيث ســـبق 
لالريجاني أن قال لوكالة مهر اإليرانية لألنباء 
فـــي غرة ســـبتمبر اجلـــاري، ”إّن العقوبات ال 
ميكن اســـتخدامها بشكل فعال كسالح أو أداة 
للبلطجة“. في حني وصفـــت وزارة اخلارجية 
اإليرانيـــة االتفـــاق بـ“أنه نصـــر ألن الواليات 
املتحـــدة اعترفت بحـــق إيران فـــي تخصيب 

اليورانيوم“.
وبالتـــوازي مع اجلدل احملتـــدم في إيران 
القـــادة  يواصـــل  النـــووي،  االتفـــاق  بشـــأن 
اإليرانيـــون اعتماد خطـــاب مناهض للواليات 
املتحـــدة، حيث أكد خامنئي فـــي خطاب ألقاه 
في التاســـع من ســـبتمبر اجلاري، أنه مازال 
ينظر إلى أميركا باعتبارها ”الشيطان األكبر“، 
معتبـــرا أّن بـــالده طـــردت أميركا فـــي ثورة 
عام 1979، وأنها لن تســـمح لهـــا بالعودة إلى 
أراضيهـــا. وقال ”واآلن، بعـــد أن ألقيناها من 
البـــاب، يجب علينا أال نســـمح لهـــا بالدخول 
من النافذة، ويجب أال ندعها تخترقنا بســـبب 

عدائها غير املتناهي لنا“.
وكان خامنئـــي قـــد أطلـــق علـــى أميـــركا 
وإســـرائيل تســـمية ”أعدائنا“ فـــي خطاب له 
في الـ27 من أغســـطس املاضي، خالل مناقشة 
مشـــاكل إيران االقتصادية. وفي وقت ســـابق 
من شـــهر أغســـطس كذلـــك، ادعـــى أّن إيران 
صدت اجلهود األميركية ملمارسة نفوذها عبر 
اســـتخدام العقوبات ومّزقت أي آمال للتقارب 

األميركي اإليراني.
ويبـــدو مـــن خالل هـــذه التصريحـــات أّن 
العـــداء الـــذي تكّنه إيـــران للواليـــات املّتحدة 
مـــا زال يهيمـــن على خطابات املرشـــد األعلى 
التحريضية، ما يثير الكثير من الشكوك حول 
التزامـــه ببنـــود االتفاق النـــووي، حيث أعلن 
بالقول ”لن نســـمح لألميركيني بأن يكون لهم 
نفوذ اقتصادي أو سياســـي فـــي بالدنا، ولن 
نســـمح لهـــم بالتواجـــد السياســـي والتأثير 
الثقافي في بالدنا. وســـوف نتصدى لهم بكل 
مـــا أوتينا مـــن قـــوة، والتي تعد فـــي الوقت 
احلاضـــر كبيـــرة ولله احلمد. ونفس الشـــيء 

ينطبق على باقي املنطقة“.

استراتيجية الخداع

تفيد املعطيـــات األخيرة املتعلقة بالعينات 
التي قدمتها إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، والطريقـــة التي ّمت بهـــا اختيار تلك 

العينات وحتى طريقة تســـليمها، بأّن اجلدية 
مـــا زالت غائبة عـــن اجلانـــب اإليراني في ما 
يتعلـــق بتطبيقه للشـــروط الرقابية التي نص 
عليها االتفاق النووي األخير. وهناك عالمات 
تشـــير بالفعـــل إلـــى أّن إيران غير مســـتعدة 
للسماح ملفتشـــي وكالة الطاقة الذرية بالنفاذ 
غير املشـــروط إلـــى مواقعها النوويـــة، الذي 
قال عنه مســـؤولون أميركيـــون بأنه جزء من 
االتفـــاق. وهو ما ميكن أن يقوض ادعاء باراك 
أوبامـــا بأن االتفاق ”غيـــر مبني على الثقة بل 

على التحقق“.
وقال وزير الدفاع اإليراني حســـني دهقان، 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، ”إن إيران ال 
تخطـــط إلصـــدار إذن للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية لتفتيش كل موقع“. وفي يوليو املاضي، 
أفـــاد دهقان أّن ”إيران ســـوف متنـــع عمليات 
التفتيـــش في العديد من مواقعها العســـكرية 
وأّنها لن تسمح ألي أجنبي باكتشاف القدرات 
الدفاعيـــة والصاروخية لبالده“، وهي على ما 
يبدو رسالة واضحة من إيران بعدم االلتزام من 
شأنها أن تؤّكد مصداقية الشكوك التي أعلنت 
عنهـــا القوى الدولية واإلقليمية الرافضة لهذا 
االتفاق على غرار اململكة العربية الســـعودية، 
وفـــق مراقبني. وكان أحد مســـاعدي خامنئي، 
قد صّرح لوســـائل إعالم دوليـــة، بعد 11 يوما 
من إعـــالن االتفاق، أّن ”نفاذ مفتشـــي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة أخرى ملراكز 

عسكرية إيرانية يعتبر أمرا ممنوعا“.
وبـــدوره قـــال جـــون بولـــنت إّن الرئيـــس 
اإليراني حســـن روحاني تفاخر سابقا بكيفية 
خـــداع بـــالده للعالم بعد توقفهـــا املزعوم عن 

تخصيب اليورانيوم في عام 2003.
وقال إن روحاني ”ألقـــى خطابا في إيران 
بالفارسية حتدث فيه حول كيفية خداع بالده 
لألوروبيني بني عامي 2003 و2004 بشأن إسداء 
أوامـــر بوقـــف األنشـــطة املتعلقـــة بتخصيب 
اليورانيـــوم، وسلســـلة من اخلطـــوة األخرى 
التي مت اعتمادها إلظهار حسن النية، في حني 
لم يكن ذلك صحيحا“. وأضاف بولنت ”كّل هذه 
املؤشرات تدّل على أّن املعتدلني ميلكون نفس 
النظرة واحلماس الذي يحدو خامنئي بشـــأن 

البرنامج النووي اإليراني“.
وكانت إيران قد بذلت، خالل العقد املاضي، 
كل ما في وسعها لعرقلة جهود التفتيش التي 
تقوم بهـــا الوكالة. وفي يونيـــو 2004، وّبخت 
الوكالـــة التابعة لألمم املتحدة إيران على عدم 
امتثالها للمعايير الدولية. ثم فّند املدير العام 
للوكالـــة حينها محمد البرادعـــي ادعاء إيران 
بـــأن برنامجها النووي كان ألغراض ســـلمية، 
مشـــيرا إلى أن املفتشـــني عثروا على جزيئات 
عاليـــة التخصيب مـــن اليورانيوم في عدد من 

املنشآت النووية اإليرانية.
ويتوقـــع بولـــنت أن إيران ســـوف تســـّير 
لعبـــة اخلـــداع التي دأبـــت عليهـــا بلطف في 
البداية، ومتتثل لبنود االتفاق خالل األشـــهر 
الســـتة األولى أو نحو ذلك مـــن أجل التوصل 

إلـــى رفع العقوبـــات والتجميد عـــن األصول. 
ومع ذلك، ســـوف تقـــع الوكالة في ورطة ”على 
الفور تقريبا“، حيث أّن رفض إيران الســـماح 
بعمليات تفتيش في مواقعها العسكرية يترك 
الفرصة ســـانحة أمامها لالستمرار في العمل 

السري بشأن برنامجها النووي.
وأضاف قائال ”أعتقد أّن مستوى التعاون 
الذي سوف تظهره إيران سوف يتراجع مبجرد 
رفـــع العقوبات، وأعتقـــد أننـــا ُمّتجهون إلى 
العـــودة إلى مفاوضـــات ال نهاية لها، وميكنك 
أن تســـتمع إلـــى وزارة اخلارجيـــة األميركية 
واحللفـــاء األوروبيني يقولون: هـــل كنا نريد 
حقا أن نتخلى عن اتفاقية فيينا بأكملها ملجرد 

ضوضاء على عدم امتثال مزعوم“؟
غيـــر أّن ُمراقبني يرون أّن اخلطوة األخيرة 
اّلتـــي قـــام بهـــا اإليرانيـــون ضاربـــني ببنود 
االتفاق عرض احلائـــط، توحي بأّن طهران قد 
بدأت بالفعل في استراتيجية اخلداع منذ اآلن 
ولـــن تنتظر رفع العقوبات أو انتهاء األشـــهر 

السّتة األولى.

على خطى االتفاقيات السابقة

مبوجب االتفاق، يفترض أن ُتخفض إيران 
مـــن أجهـــزة الطرد املركزي مـــن 19 ألف جهاز 
إلـــى حوالي 6 آالف جهاز، إلى جانب احلد من 
تخصيب اليورانيوم إلى نســـبة تفوق 3 باملئة 
ملـــدة 15 عاما، وعـــدم بنـــاء أي مرافق جديدة 
لتخصيـــب اليورانيوم ملدة 15 عاما، باإلضافة 
إلـــى االمتناع عـــن إنتاج املزيد مـــن مفاعالت 
املياه الثقيلة في املســـتقبل. وقد قال مسؤولو 
للصحفيـــني،  األميركيـــة  اخلارجيـــة  وزارة 
األســـبوع املاضي،إنـــه يتعني علـــى إيران أن 
تظهـــر أنها أوقفت أنشـــطتها هذه قبل أن يتم 

رفع العقوبات.
وقد صـــرح الســـيناتور األميركي جيمس 
النكفـــورد، عـــن واليـــة أوكالهومـــا، فـــي هذا 
الصدد، بأّن نص االتفاق يسمح إليران بتأخير 
املفتشـــني مدة تصل إلى 24 يوما، مما يقوض 

قدراتهم على التحقق.
وقال نائب الرئيس الســـابق للوكالة أولي 
هاينونن، فـــي يوليو املاضي، إن نوع املعدات 
املســـتخدمة فـــي املواقـــع النوويـــة اإليرانية 
الســـرية ميكن إزالتهـــا بســـهولة ونقلها إلى 
مواقع ســـرية أصغر خالل مـــدة التأخير التي 
تقدر بــــ24 يوما. وخـــالل هذه املـــدة قد تقوم 
إيـــران بتطهير مواقعها الســـرية النووية عن 
طريق تركيب أرضيات جديدة، ووضع اسمنت 
جديـــد على احلائـــط، وطالء األســـقف وإزالة 

التهوئة.
ويعتقـــد النكفورد أّن الوضع الذي ســـوف 
يســـود في إطار االتفاق سيكون أشبه بـ“لعبة 
االختباء“، حيث يجب أن يبحث املفتشون عن 

”حل سحري“ في بلد بحجم والية تكساس.
وأضـــاف أن ”الكثيـــر مـــن العمل بشـــأن 
األسلحة النووية ال يتمحور حول اليورانيوم 
بل حـــول تكنولوجيا التخصيـــب، والتي يتم 
إخفاؤها في جهاز كمبيوتر في مكان ما، وإذا 
كنت قادرا على القيام بذلك، فال وجود لوسيلة 
حقيقيـــة للتحقق منه. لذلـــك نحن بحاجة إلى 
التركيز على التحقق“. وأشار إلى أن كل شيء 
يتمحور حـــول ســـرعة التخصيـــب، ونوعية 
أجهزة التخصيـــب وأجهزة إحـــداث العملية 

وآليـــات التوزيع“. وكانت إيران قد منعت منذ 
ســـنة 2005 املفتشـــني من إجـــراء مقابالت مع 
علمائها النوويني ومن زيارة مواقعها البحرية 
مثل قاعدتها العســـكرية في بارشني، التي ما 

تزال تثير جدال.
وقـــد أكد رضا جنفي، ســـفير إيـــران لدى 
الوكالة الدولية، رفض بالده للسماح بعمليات 
تفتيش في بارشني في أغسطس املاضي، رغم 
أن صور األقمـــار الصناعية تظهر بناء جديدا 
أضيـــف إلى هـــذا املوقع. والـــذي أكد وجوده 
يوكيـــا أمانـــو املدير العـــام للوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية خالل زيارته األخيرة إلى املوقع 
قائـــال ”داخل املبنى رأينا دالئل على جتديدات 
جرت في اآلونة األخيرة، ولكن لم تكن هناك أي 

معدات في املبنى“. 
وهو ما يؤكد وفـــق مراقبني لعبة املخاتلة 
وإخفـــاء اآلثار والدالئل التـــي تقوم بها إيران 
والنفـــاذ املقيـــد املفـــروض مـــن قبلهـــا على 

املفتشني الدوليني.
وكان النجيفي قد قال قبل مناورة تســـليم 
العينـــات األخيـــرة والســـماح ليوكيـــا أمانو 
بزيارة املوقع، بشأن رغبة الوكالة في التفتيش 
في موقع بارشـــني، ”إّن إيران ليســـت بحاجة 
للحصـــول على إذن من الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية للبناء في مواقعها“.
وشـــدد هينونني، بـــدوره، علـــى أّن متكن 
الوكالة من النفاذ غير املقيد إلى جميع املواقع 
العسكرية اإليرانية أمر ضروري، الفتا إلى أنه 
ومـــن دون ذلك النفاذ، ال ميكـــن أن يكون عمل 
الوكالـــة ناجعا. وأضاف ”ليســـت هناك طرق 
مختصرة هنا، إذا لم تستطع الوكالة فعل ذلك، 

فإنها لن تستطيع التحقق بالشكل املطلوب“.

وأضـــاف أّن ”اجلـــزء اآلخر مـــن ضمانات 
االتفـــاق يتطلب أن يتم الكشـــف عن كل املواد 
النووية في إيران لوكالة الطاقة الذرية، بغض 
النظـــر عن مكان وجودها، ويشـــمل ذلك أيضا 
األنشطة واملواد في املواقع العسكرية. ويجب 
على إيران التعـــاون مع وكالة الطاقة الذرية“، 
مشـــددا على أّن أي رفض لالمتثـــال لعمليات 

التفتيش يشكل خرقا لالتفاق.
في حني أفاد فيليبس بأن اخلطاب اإليراني 
حـــول وضع شـــروط على عمليـــات التفتيش، 
واخلطوة األخيرة التي تعلقت بتسليم عينات 
من موقع بارشني، يشيران إلى أّن هذا االتفاق 
ســـوف يســـير على خطى االتفاقات السابقة، 
مثـــل اتفاقية عـــام 2005 لتصديـــر اليورانيوم 

اإليراني املخصب التي ألغاها خامنئي.
وقال فيليبس إن اآلمال في أن تلتزم إيران 
باالتفاق بعد تأمني رفع العقوبات هو من قبيل 
”التمنـــي“ ألن اجلمهورية اإلســـالمية حتفظت 
على الـــدوام وأعاقـــت عمليـــات التفتيش في 

الصفقات السابقة.

اتفاق نووي إيراني أساسه الخداع على خطى االتفاقيات السابقة

[ خامنئي: ال وجود التفاق في ظل تواصل العقوبات [ عقبات تقنية تحول دون إتمام المفتشين الدوليين لعملهم
ــــــرة التي  أفضــــــت اخلطــــــوة اإليرانية األخي
سلمت مبوجبها طهران عينات بيئية أخذت 
من موقع بارشني العسكري للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية دون حضور خبراء ومراقبني 
دوليني عند أخذ تلك العينات، والتي تتزامن 
مــــــع تواتر تصريحات املرشــــــد األعلى علي 
ــــــي املناوئة لبنود االتفاق النووي، إلى  خامنئ
عودة الشــــــكوك في مــــــا يتعلق مبدى التزام 
ــــــود ذاك االتفــــــاق، خاصــــــة تلك  ــــــران ببن إي
املتعلقة مبســــــائل الرقابة، مما دعا البعض 
ــــــأّن طهران إّمنــــــا عمدت إلى  ــــــى القول ب إل
تفتيش نفســــــها في ذلك املوقع العســــــكري 
الغامض، فــــــي محاولة منها لذر الرماد في 
العيون، وفق ورقة للباحث جون روســــــمندو 

صادرة عن مشروع تقصي اإلرهاب.

في 
العمق

«الجمهورية اإلســـالمية لديها تفســـير يختلف كل االختالف عن 

تفســـير الواليـــات المتحدة األميركيـــة لالتفاق، ال ســـيما عندما 

يتعلق األمر بالعقوبات}.
علي الريجاني
رئيس البرملان اإليراني

«اآلمــــال في أن تلتزم إيران باالتفاق بعد تأمين رفع العقوبات هو من 

قبيل التمني ألن الجمهورية اإلسالمية تحفظت على الدوام وأعاقت 

عمليات التفتيش في الصفقات السابقة}.
جيمس فيليبس
محلل سياسي أميركي

«إيـــران ال تخطط إلصـــدار إذن للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 

لتفتيـــش كل مواقعهـــا، وســـوف تمنـــع عمليـــات التفتيش في 

العديد من المواقع العسكرية}.
حسني دهقان
وزير الدفاع اإليراني

اإليرانيون يغلقون الباب أمام المفتشين الدوليين ويريدون تفتيشا على مقاسهم

مواقع إيران النووية ركائز 

مشروعها التوسعي في املنطقة
ص ١٢

عباس عراقجي: 

انسحاب أحد الجانبين من 

االتفاق ممكن إذا ما قرر 

أحدهما انتهاك بنوده

جون بولتن: 

القيادة اإليرانية تنظر 

إلى االتفاق كوسيلة لرفع 

العقوبات بشكل دائم

جيمس النكفورد: 

نص االتفاق يسمح إليران 

بتأخير المفتشين مدة 

تصل إلى 24 يوما
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عديد نصار

منى فياض

الظروف الداخلية ومآالت الوضع 

السوري، تضيق على التوقعات 

املرتجاة من الحراك الشعبي، 

ولكن الحراك يؤسس بما ينجزه 

لواقع يصح فيه القول: إن ما بعده 

لن يكون كما قبله

} بات احلراك الشعبي الذي تضّج به 
العاصمة اللبنانية بيروت يشكل مصدر قلق 
للقوى املسيطرة في لبنان. فبعد أن بدأ على 
شكل احتجاج تقوده مجموعة من الناشطني 

املدنيني حتت عنوان ”طلعت ريحتكم“، 
والذين ينتمون، عموما، إلى منظمات 

املجتمع املدني، أخذ يتحول إلى حراك 
شعبي انضم إليه اآلالف من احملتجني. 

وباتت حملة ”طلعت ريحتكم“ التي باشرت 
التحركات، والتي اتخذت طابعا مدنيا غير 

مسّيس ومستقال عن األحزاب السياسية 
واالنتماءات الفئوية، باتت واحدة من 
مجموعة ”حمالت“ غلب عليها الطابع 

اليساري والعلماني الدميقراطي، ما شكل 
اختراقا واضحا لالصطفافات التي عانى 

منها املجتمع اللبناني طوال أكثر من عشر 
سنوات.

ما ال شك فيه أن احتقانا كبيرا جعل من 
احتجاج متواضع يتعلق بأزمة النفايات 

ينفتح على حراك شعبي واسع، وخصوصا 
أن السلطات لم تعر اهتماما ملطالب 
احملتجني، وال ألزمة خنقت العاصمة 
ومناطق عديدة أخرى بروائح جبال 

النفايات املتحللة في الساحات والشوارع 
في عز الصيف الالهب، بل حاولت ابتزاز 

املواطنني جلعلهم يتحرقون إلزالة هذه 
الكارثة الصحية مهما كان الثمن!

لكن أعينا كثيرة مفتوحة على ما جنته 
شركة سوكلني خالل سنوات احتكارها لهذه 
اخلدمة من أرباح وما وزعته على املتنفذين 
من مغامن. ولم تكن وحدها روائح النفايات 

ما يزكم أنوف املواطنني. فماذا بإمكان 
املواطن أن يفعل عندما يغلق على نفسه 

األبواب والنوافذ في عز الصيف حتاشيا 
للروائح واجلراثيم املنبعثة من أكوام 

النفايات، إذا كان التيار الكهربائي مقطوعا؟ 
وماذا ميكنه أن يشعر حني تنقطع املياه عن 

بيته؟
وهكذا توسع احلراك وتوسعت أيضا 

مطالبه وآفاقه. فمن النفايات إلى الكهرباء 
إلى املياه، مرورا بالفساد املتغلغل في 
املؤسسات ونهب األمالك العامة واملال 

العام، وصوال إلى شرعية املمسكني 
مبؤسسات السلطة. فالبرملان الذي تستند 

إليه هذه الشرعية والذي انتخب سنة 
2009 وفقا ألسوأ قانون انتخابي عرفه 

لبنان باعتراف الفائزين قبل غيرهم، قام 
بالتمديد لنفسه مرتْني دون الرجوع إلى 
الهيئات الناخبة. وأكبر كذبة ال ميكن أن 

تنطلي على أحد هي تعّذر إجراء االنتخابات 
ألسباب أمنية. وكل الناس يدركون ذلك. 
من هنا بدأت األصوات تعلو معتبرة أن 
من في مواقع القرار ليسوا إال غاصبي 

سلطة ومنتحلي صفة. وهم إلى جانب ذلك، 
يستغلون السلطة ألغراضهم مبا يتعارض، 

كليا، ومصالح عموم املواطنني.
وإذا كنا ندرك أن سقف هذا احلراك 

الشعبي، أقله في املدى املنظور، يقف عند 
حدود إحراج السلطة وفضح فساد القوى 
املسيطرة وتعريتها أمام املواطنني كافة، 

فإننا ندرك، وتلك القوى نفسها تدرك أيضا، 
أن انفضاض املواطنني وتسربهم خارج 

االصطفافات التي زجتهم فيها تلك القوى، 
وخروجهم من خنادق االنقسامات الطائفية 

واملذهبية التي اصطنعتها لهم، ليتالقوا 
في ساحات االحتجاج، ميثل التهديد 

األكبر لسيطرتها حتى قبل أن يرتفع سقف 
االحتجاج من املطلبي إلى السياسي.

من هنا كان الهجوم الشرس على احلراك 
الشعبي حتى قبل أن يتشكل في أدوات 
تنظم قواه وحتدد مشروعه وبرنامجه. 
لتكون هذه املواجهة إعالمية وسياسية 

وأمنية وأيديولوجية، ومن كل جانب 
ومبختلف أسلحة التشويش والتشويه، 

وأيضا التخويف والتهديد بانفجار الوضع 
األمني والتهويل بالوضع االقتصادي. ولكن 

الكل يعرف، مسبقا، أن الوضع األمني لم 
يتهدد ولن يتهدد إال على أيدي تلك القوى 
املسيطرة نفسها وما متتلك من ميليشيات 

وأدوات تخريب، وأن الوضع االقتصادي 
الذي يعيشه املواطنون ليس إال صناعة 

نفس اجلهات املسيطرة، وهو السبب 
احلقيقي لهذا احلراك.

يتحدثون عن الوضع األمني، وما يثير 
سخرية اجلميع أن اخلطة األمنية التي 

أعلنت ونفذت منذ شهور في البقاع إال أنها 
تركت الساحة مشرعة ألخطر جتار املخدرات 

واملمنوعات، نوح زعيتر، ليعلن انضمامه 
الحقا لـ“احلشد الشعبي“ حلزب الله، ثم 

ليقوم بجولة تفقدية على مقاتلي احلزب في 
القلمون! كما ميكن سؤال وزير الداخلية 

املهموم باألمن عن خاليا ”سرايا املقاومة“ 
التي يزرعها حزب الله في املناطق التي ال 
تخضع لسيطرته املباشرة والتي تختطف 

املعارضني السوريني وتسلمهم للنظام 
األسدي، ومتارس التعديات على الناس، وقد 

أخذت تنمو كالفطر.
يتحدثون عن حرصهم على األمالك 

العامة، واألمالك العامة نهب للمتنفذين على 

طول الشواطئ وفي املدن واألرياف. وماذا 
عن الشوارع التي شطرت أو حتى سدت 

باحلواجز اإلسمنتية والعوائق احلديدية 
أمام قصور النافذين في بيروت وفي غير 

بيروت؟
كل هذا الّدَغل احملتقن يؤّلب الناس 
ورمبا كانوا ينتظرون من يبدأ اخلطوة 

األولى كي يتحركوا. صحيح أن الظروف 
الداخلية وفي طليعتها وجود حزب الله 
املدجج تسليحيا وأيديولوجيا، وظروف 

املنطقة بشكل عام ومآالت الوضع السوري 
بشكل خاص، تضيق على التوقعات املرجتاة 

من احلراك الشعبي املستمر، ولكن هذا 
احلراك يؤسس مبا ينجزه ومبا يراكمه 

لواقع مختلف يصح فيه القول: إن ما بعده 
لن يكون كما قبله.

فقوى السلطة قد وضعت في موقف 
حرج، إما أن تلبي املطالب األساسية 

للحراك، وهي إضافة إلى حل أزمة النفايات 
محاسبة وزير الداخلية وكل من يظهره 

التحقيق مسؤوال عن قمع االحتجاجات، 
وهذا يفتح على حرية االحتجاج والتظاهر؛ 
وإقرار قانون انتخابي يحقق عدالة وصحة 
التمثيل ويساوي بني املواطنني، وهذا يفتح 

على إمكانية التغيير السياسي في البلد، 
وإما مواجهة احتمال تطور احلراك وانتقاله 

من كونه حراكا شعبيا احتجاجيا إلى 
انقسام أفقي يحقق فرزا نهائيا بني قوى 

السلطة وبني الطبقات املسحوقة، أي غالبية 
املواطنني الساحقة، وهذا مفتاح التغيير 

الشامل.

* كاتب لبناني

من أزمة النفايات إلى أزمة السلطة

الحراك اللبناني األخير هو محاولة 

الستعادة سلطة {الرأي العام}، 

إذا لم تنجح الطبقة السياسية 

مجددا في شرذمته وشيطنته 

وإفشاله. لكن ما يحصل قد يكون  

بوادر وعي واعدة

} يقارن ألكسيس دو توكفيل في كتابه 
الشهير عن الدميقراطية في أميركا بني 

النظامني امللكي واجلمهوري ودور الرأي 
العام في كليهما. ويالحظ أن ملك فرنسا 
سّيد مطلق الصالحية في نطاق السلطة 

التنفيذية، والقانون الفرنسي ينّزه شخص 
امللك من املطاعن. لكن رئيس الواليات 

املتحدة مسؤول عن قراراته.
ومع ذلك ثمة سلطة حاكمة أرفع مرتبة 

من امللك والرئيس في احلالتني، وهي سلطة 
الرأي العام. لم يكن هناك تعريف دقيق 

في فرنسا لهذه السلطة كما هي احلال في 
الواليات املتحدة. فهي حتظى باعتراف أقل، 

كما أن القوانني ال تشير إليها صراحة. لكنها 
موجودة مع ذلك. يعبر عن هذه السلطة في 
أميركا باالنتخابات والقرارات. وفي فرنسا 

يعبر عنها بالثورات. وبذلك يكون القاسم 
املشترك بني الواليات املتحدة وفرنسا، رغم 

أوجه االختالف بني دستوريهما ونظاميهما، 
متمثال بالرأي العام. إنه السلطة املهيمنة في 

كال البلدين.
إذا اتخذنا من تعريف توكفيل هذا 

مدخال لفهم وضع ”الدميقراطية“ اللبنانية، 
خصوصا على ضوء احلراك احلاصل 

مؤخرا؛ ماذا جند؟ تبدو ”جمهوريتنا“ أقرب 
إلى امللكية الفرنسية، مع خصوصية لبنانية 

بالطبع.
أعتقد أننا نتفق جميعا على أن الفساد 

بضاعة عاملية ال ينجو منها أي بلد أو 
مجتمع. لكن االختالف بني بلد دميقراطي 

وآخر ال دميقراطي، يكمن في كيفية 
معاجلتها. محاولة التوريث أيضا موجودة، 

بوش األب وبوش االبن ورمبا بوش األخ 
باللوبيينغ واالقتراع. ورمبا ما زلنا نذكر 
حادثة محاولة الرئيس الفرنسي نيكوال 

ساركوزي ترشيح ابنه جان، البالغ من العمر 
23 عاما واحلائز على الباكالوريا فقط في 

حينها، لتوريثه رئاسة Epad، وهي مؤسسة 
عامة تعنى باإلدارة وتوظف املليارات. عّد 

األمر في البداية مزحة، لكنها لم تكن كذلك. 
ما جعل أعضاء في احلكومة يبدون دهشتهم 

ومالحظتهم أن هذا عكس ما كان قد أعلنه 
ساركوزي عندما كان ال يزال مرشحا رئاسيا، 
من أن ”قطع الرأس هو مصير الورثة“ عندما 

تعلق األمر بآالن جوبيه، رئيس احلكومة 
األسبق.

لكن االستياء الكبير الذي أثارته ترقية 
االبن، واالنتقادات التي تصاعدت في فرنسا 

واخلارج، والضغط واالستنكار الشعبيني 
لغالبية كبيرة من الفرنسيني، كل ذلك أجبر 
الرئيس على التراجع. فقد أظهر استطالع 

للرأي قبل أسبوع من التراجع عن الترشيح 
للمنصب، أن ثلثي الفرنسيني تقريبا (64 

باملئة) يعارضون. عّلق البعض بأن ”مستوى 
نفاد الصبر في البالد دفع عائلة ساركوزي 

إلى التراجع“.
لنقارن مع لبنان، وهو بلد دميقراطي 

تعددي، مع ذلك بلغ األمر بالطبقة السياسية 
فيه، املنقسمة على بعضها فيما يتعلق 

بالسياسة اخلارجية ووالءاتها املتناقضة، 
لكن املتضامنة واملتكافلة على اقتسام 

اجلبنة واحلصص باسم ”الطوائف“؛ حدا 

غير مسبوق من االستهتار والفساد املعلن 
والصفقات املشبوهة واإلثراء الصاروخي، 

دون أدنى ”تخوف“ من محاسبة الرأي العام.
كيف ميكن ذلك مع وجود مجتمع مدني 

وصحافة قوية وممارسة قصوى حلرية 
التعبير؟ ونحن نعلم الدور الرئيسي حلرية 

الصحافة في مساعدة الرأي العام على لعب 
دوره في حفظ حقوق املواطنني.

األمر يعود إلى أنها دميقراطية تسمح 
باالعتراض فقط، لكن احملاسبة واملساءلة 
ممنوعتان أو األدق أنهما معطلتان. آلية 
التعطيل معقدة جدا لكن ميكن تبسيطها 

واختصارها: حدد الدستور اللبناني 
التعددية على أساس طائفي، في زمن 

تاريخي كانت فيه الوالءات اجلمعية، مثل 
االنتماء العائلي والعشائري والديني 

واملذهبي هي السائدة. 
أّدت املمارسة السياسية بارتباطها 
عضويا بالتطورات اإلقليمية احمليطة 

(احتالل فلسطني، حرب 1967، بروز املقاومة 
الفلسطينية إلى الثورة اإليرانية)، إضافة 

إلى تأثير املنظومة العاملية املهيمنة 
اقتصاديا وسياسيا واستغالل اهتمامها 

بأمن إسرائيل.
 أّدى كل هذا إلى انقسام املجتمع 

اللبناني عموديا ومت حتويل التعددية 
السياسية امللحوظة في الدستور إلى 

محاصصة طائفية ميسك أو يستبد بها، 
من يهيمن على طائفته بطرق ووسائل 

مختلفة. ما سمح بتقوية الوالءات العضوية 

واستغالل املال السياسي، وصوال إلى من 
يجمع كل ذلك مع السالح. النتيجة إمساك 

فئة ضئيلة مبقادير البالد والعباد منقسمة 
الوالءات اخلارجية لكن متحدة داخليا.

االنقسام السياسي احلاد منذ اغتيال 
الشهيد رفيق احلريري، وتعطيل آلية احلكم 

والهيمنة على القرار، حال دون احملاسبة 
وشرذم املواطنني وقّسمهم، ما منعهم من 

االجتماع على حد أدنى من املطالب من أجل 
ممارسة واجبهم ودورهم.

ما حصل مؤخرا يبشر ببوادر والدة 
املواطن – الفرد، الذي غّلب والءه الوطني 
ومصلحته كمواطن على والءاته األخرى؛ 

املواطن الذي صار واضحا لديه أن الشرط 
املركزي للدميقراطية وللنمو اإلنساني هو 

املشاركة. 
إنها أهم مقّومات مؤسسات املجتمع 

املدني املكون من مجموعة التنظيمات 
والتشكيالت والهيئات االجتماعية غير 
الرسمية. االنخراط في هذه التشكيالت 

والتنظيمات في نشاطات وأعمال ومشاريع 
هو وحده ما يسمح بتعزيز التنمية وترسيخ 

مقومات الوطن واملواطنية؛ كذلك املساهمة 
في إدارة الشأن العام، ومراقبة السلطة 

والضغط عليها. هذا ما يجعله وسيطا، أو 
أحد القنوات، بني املجتمع والسلطة القائمة.

ذلك أن ممارسة مثل هذه احلقوق هي 
الطريق إلى الدميقراطية وليس العكس، 

فالدميقراطية ليست معطى بل هي نتيجة 
ملمارسة احلقوق؛ فاحلق هو مفهوم مدني 

حضاري، وهو مفهوم قانوني سياسي 
ونضالي. فال وجود حلقوق خارج شرعية 
القوانني واألنظمة. وليس هناك من حقوق 

بعيدا عن املواطنية الفاعلة والضامنة 
للمشاركة في مسارات اتخاذ القرار 

السياسي والقانوني.
وعى اللبناني – الفرد أخيرا، أن 

املواطنية تعني املمارسة الكاملة للحقوق 
والواجبات املدنية والسياسية، ومن ضمنها 
املشاركة في وضع القوانني والقواعد والنظم 

التي ترعى هذه احلقوق، ودون أي متييز 
عرقي أو طائفي بني جميع البالغني املنتمني 

إلى الوطن الواحد. ومن هذا املنطلق تعبر 
عن اإلنسان ككائن له دور فاعل في إدارة 

الشأن العام.
ال ينحصر تعريف املواطنية إذن 

بالصفة القانونية املتمثلة باالنتماء إلى 
كيان جغرافي أو سياسي، بل متتد في 

جوهرها إلى كونها دورا اجتماعيا يرتكز 
على املساواة أمام القانون وحتقيق العدالة 

االجتماعية.
وفي عودة إلى مقدمة املقال، حّول تخلي 
املواطن عن حقوقه القيادات السياسية إلى 

”ملوك- أسياد“ منّزهني عن املساءلة. احلراك 
األخير هو محاولة الستعادة سلطة ”الرأي 

العام“، إذا لم تنجح الطبقة السياسية 
مجددا في شرذمته وشيطنته وإفشاله. لكن 

ما يحصل قد يكون بوادر وعي واعدة.

* كاتبة لبنانية

ديمقراطية االعتراض وحدها ال تكفي

«وســـط بيـــروت فارغ اليـــوم عن ســـابق تصور وتصميـــم، بيروت 

ليست يتيمة وسنمنع بواسطة تعاون األجهزة األمنية الثالثة أي 

تعرض لقلب بيروت الذي هو قلب كل لبنان».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«لبنـــان مؤهـــل ليكـــون منصة للجهـــود اإلقليمية التـــي ترمي إلى 

حمايـــة التعددية ونشـــرها، كونـــه الدولة العربيـــة الوحيدة التي 

تضم منظومة معقدة لمجتمعات تتميز بالتعددية الطائفية».

أمني اجلمّيل
الرئيس اللبناني األسبق

«يشـــدد الحزب علـــى ضرورة حماية المجتمـــع المدني من أي عنف 

يأتـــي من مندســـين غريبين عن الحراك الشـــعبي، ويناشـــد وزير 

الداخلية اإليعاز بضبط النفس في التعاطي مع المتظاهرين».

من بيان
املكتب السياسي حلزب الكتائب اللبناني
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«لدينا تعاون لم يتوقف أبدا، ال يمكن ألي شيء أن يغير ذلك ألن 

المغرب وفرنسا يواجهان التحديات نفسها في مكافحة اإلرهاب، 

وخصوصا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية».

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«إقالـــة بوتفليقة للجنرال توفيق بعد 25 ســـنة في منصبه، تمت 

فـــي جزائر غير عادية، وفي ظروف شـــغور الســـلطة. المســـؤول 

األول في البالد مريض ولم يخاطب الشعب منذ 2012».

علي بن فليس
رئيس حزب طالئع احلريات اجلزائري

«الهوة بين دول الشـــمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة 

التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية 

المشتركة، ومبادئ التضامن وااللتزام بالعمل الجماعي».
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} تكّرس زيارة ”الصداقة“ التي قام بها 
الرئيس فرنسوا هوالند، قبل أّيام، إلى المغرب 

فتح صفحة جديدة في العالقات القديمة 
بين البلدين وذلك من بوابة طنجة. كانت 

هناك دائما شراكة، أو نوع من الشراكة، بين 
المغرب وفرنسا. أرادت فرنسا االستخفاف 

بالمغرب في مرحلة معّينة، إلى أن استدركت 
نفسها، فرأت أن العودة عن الخطأ فضيلة وأّن 

تطوير الشراكة مع المغرب، في ظّل االحترام 
المتبادل، هو الخيار الوحيد المتاح أمامها.

إّنه الخيار المغربي الذي يفرض نفسه 
في حال كانت باريس تريد المحافظة على 

مصالحها ومصالح شركاتها الكبيرة… 
وإيجاد مدخل آخر لها إلى أفريقيا.

تأتي الزيارة التي التقى خاللها الرئيس 
الفرنسي الملك محّمد السادس في طنجة بعد 
اكتشاف بعض األوساط الفرنسية أّن ال مجال، 

في نهاية المطاف، البتزاز المغرب بأي شكل.
أكثر من ذلك، اكتشفت الرئاسة الفرنسية 

أّن أّي ابتزاز للمغرب سيرتّد على فرنسا 
ومصالحها. هناك بكّل بساطة بلد اسمه 

المغرب يستطيع االستغناء عن فرنسا، في 
حين أن فرنسا ليست قادرة على التضحية 

بمصالحها في المغرب، خصوصا أن المملكة 
المغربية تمتلك خيارات أخرى كثيرة، فضال 

عن أّنها تبقى سوقا واعدة ألّي دولة عضو في 
االتحاد األوروبي أو من خارج االتحاد لديها 

ما تقّدمه للبلد.
تبّين أن هناك معادلة ال تستطيع فرنسا 

تجاوزها مهما حاولت مسايرة اللوبي 
الجزائري الذي لديه جذوره العميقة داخل 

الحزب االشتراكي الذي ينتمي إليه فرنسوا 
هوالند. مصالح فرنسا أكبر بكثير من 

حسابات بعض االشتراكيين الذين تتملّكهم 
عقدة المغرب وتتحّكم بتصرفاتهم.

تزداد أهمية المصالح الفرنسية وحجمها 

مع مرور الوقت. وهذا عائد في طبيعة الحال 
إلى أن المغرب في حال صعود، في حين أن 

الجزائر، التي سعت دائما إلى وضع العراقيل 
في طريق التعاون المغربي ـ الفرنسي، تواجه 

حاليا صعوبات على كّل المستويات.
وهذا عائد، أيضا، إلى مجموعة من 

األزمات يمّر بها هذا البلد الكبير، الذي يمتلك 
ثروات ضخمة، إضافة إلى الثروة البشرية. 

في أساس األزمات أن البلد يحكمه المحيطون 
بعبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس المقعد الذي لم 

يعد معروفا هل هو المريض أم أّن الجزائر 
هي المريضة. هذا من جهة، هناك من جهة 

أخرى هبوط أسعار النفط والغاز، فضال 
بالطبع عن الوضع االجتماعي الذي يعاني 

منه البلد بسبب غياب أي مشروع تنموي من 
أي نوع منذ سنوات طويلة، بل طويلة جدا. 

لم تستطع الجزائر تطوير نفسها واقتصادها 
ومجتمعها عندما كان سعر برميل النفط 

يتجاوز المئة دوالر. تدفع حاليا ثمن البقاء 
في أسر سعر النفط والغاز.

في النهاية، ال يصّح إّال الصحيح. كان البّد 
من العودة الفرنسية إلى المغرب حيث في 
اإلمكان بناء ”شراكة إستراتيجية متطّورة“ 

تشمل التكنولوجيا والمناخ والمشاريع 
الصناعية الكبيرة وخطوط سكة الحديد 

التي تربط بين المدن المغربية. فالمغرب، 
بلد يتحّدث فيه محّمد السادس عن مستوى 

التعليم وأهّمية إتقان اللغات األجنبية 
وتعّلمها، وهو بلد يسعى في العام 2020 

إلى االعتماد بنسبة اثنين وأربعين بالمئة 
على الطاقة المتجددة، كي ال يكون تحت 

رحمة النفط والغاز المستوردين وأسعارهما 
العالمية.

ليس صدفة عودة فرنسوا هوالند إلى 
المغرب من بوابة طنجة. فطنجة، حيث 

ثاني أكبر ميناء مغربي، على مرمى حجر 

من أوروبا. من طنجة يمكن مشاهدة البّر 
اإلسباني. وفي طنجة يجرى توسيع ميناء 
”طنجة – ميد“، أي طنجة – البحر المتوسط 
كي يكون بوابة أوروبا إلى أفريقيا، وبوابة 
أفريقيا إلى أوروبا. هناك مصانع لشركات 

سيارات فرنسية، بينها ”رينو“ ُتبنى في 
مواقع قريبة من الميناء.

تستفيد هذه المصانع من اليد العاملة 
المغربية المؤّهلة، وتستفيد من القرب من 

أوروبا، وتستفيد أيضا من االرتباط المغربي 
بأفريقيا. لم يعد سّرا الدور الذي يلعبه 

المغرب في مجال االنفتاح على دول أفريقية 
عدة من أجل نشر ثقافة التسامح ونشر 

اإلسالم المعتدل في مواجهة اإلرهاب بكّل 
أشكاله.

في المجال األفريقي، اكتشفت فرنسا أيضا 
أن التعاون مع المغرب يصّب في مصلحتها، 

وذلك بدل التنافس معه. هناك دور يلعبه 
المغرب في الحرب على اإلرهاب. هذا الدور 

ليس دورا عسكريا وأمنيا بالضرورة. إنه 
دور ذو طابع إنساني واجتماعي يقوم على 
مساعدة الدول األفريقية الفقيرة على التقّدم 

والتطّور، وذلك على الرغم من اإلمكانات 
المغربية المحدودة.

المغرب يبني مستشفيات في دول عدة 
ويرسل أطباء وممّرضين ومعدات طّبية. 

األهم من ذلك كّله، أّنه يعمل من أجل تكوين 
أئمة للمساجد ينشرون اإلسالم المعتدل. 

هناك معهد ديني مختص بذلك أنشأه محّمد 
السادس في الرباط حديثا. فوق ذلك، هناك 

متابعة مغربية للمشاريع اإلنسانية التي 
ُتقام في هذه الدولة األفريقية أو تلك. ال تمّر 

بضعة أشهر، إّال ويقوم محّمد السادس بجولة 
أفريقية من أجل التأّكد من أّن هناك تقّدما 

يتحّقق على األرض.
كان البّد لفرنسا من إعادة اكتشاف 

المغرب، وذلك ليس من زاوية حماية 
مصالحها فحسب، بل ألّن هناك أيضا شراكة 

حقيقية بين البلدين في غير مجال، بما في 
ذلك الحرب على اإلرهاب. تحتاج الحرب إلى 
تعاون بين باريس والرباط، كما تحتاج إلى 
تعاون على الصعيد اإلقليمي في وقت تبدو 

الجزائر، الدولة المهّمة األخرى في المنطقة، 
مهتّمة بأزماتها الداخلية أكثر من أّي شيء 
آخر. في مقّدمة ما تبدو الجزائر مهتّمة به، 

إضافة إلى استنزاف المغرب، عن طريق 
قضية الصحراء، وهي قضية مفتعلة، ضمان 
مجيء خليفة لبوتفليقة يكون من بين أفراد 

الحلقة الضّيقة المحيطة به حاليا.
كان طبيعيا أن تعود فرنسا إلى المغرب، 
وذلك ليس من أجل المحافظة على مصالحها 
فقط. تلك العودة مرتبطة أيضا بوجود شبكة 

مصالح كبيرة في مجاالت متعددة تتجاوز 
التجارة والمصالح، وصوال إلى السياسات 

الكبرى، بما في ذلك الحرب على اإلرهاب 
والهجرة، ومستقبل دول المنطقة المهددة، 

خصوصا ليبيا وتونس، إضافة إلى الوضع 
السائد في ما يسّمى منطقة الساحل الممتدة 

من موريتانيا إلى جنوب السودان.
كان البّد من العودة الفرنسية بعدما تأكد 

لباريس أن التجربة التي تمر بها المملكة 
المغربية تجربة جّدية تستأهل التوقف عندها، 
وأن اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي 

بادر بها محّمد السادس ال تعني المغرب 
وحده. هذه اإلصالحات تعني المنطقة كّلها، ال 
لشيء سوى ألّنها تعكس القدرة التي يمتلكها 
بلد، ال يمتلك النفط والغاز، على تطوير نفسه 

ومجتمعه، بما يساعد في ضمان االستقرار 
اإلقليمي. وهذا يعني في طبيعة الحال 

االستقرار الفرنسي واألوروبي، أي الضّفة 
األخرى للبحر المتوّسط.

* إعالمي لبناني

عندما تعيد فرنسا اكتشاف المغرب…

} منذ أن َأقرَّ دستور فبراير 1989، التعددية 
في الجزائر، أصبحت السياسة حديث 

الشعب اليومي، الحقيقة فيه غائبة بشكل 
ُكّلي، والتوقعات تنتهي إلى ما يناقضها، 

وكثيرا ما يكون عنصر المفاجأة هو الغالب 
في أّي توقعات منتظرة، ومع أن الدولة 

الجزائرية قامت منذ االستقالل على قاعدة أنها 
”جمهورية ديمقراطية شعبية“ بل إن جيشها 

أطلق على نفسه عند قيام الثورة اسم ”جيش 
التحرير الوطني“ ثم أصبح بعد االستقالل 
”الجيش الوطني الشعبي“، إال أن الشعب لم 

يكن في أّي مرحلة من التاريخ صاحب القرار، 
أو على األقل شريكا في اختيار من يصنع 

القرار السياسي في البالد، وكل الرؤساء الذين 
وصلوا إلى سّدة الحكم بما في ذلك الزعيم 
أحمد بن بّلة، لم يتم اختيارهم من الشعب، 

ورغم أن معظمهم جاء عن طريق االنتخابات 
إال أن موافقة الجيش كانت هي األساس.

إذا سّلمنا بالتحليل السابق، فإنه سينتهي 
بنا إلى القول إن الجيش الجزائري يتعّدى 
في دوره وسلطته مؤسسة الرئاسة، وذلك 

وجه من الحقيقة، وإن بدا الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة هذه األيام هو صاحب القرار في 

التغيرات التي طالت القيادات األمنية وعلى 
رأسها الفريق ”محمد لمين مدين“ المشهور 

باسم الجنرال توفيق، حيث رجحت الكفة 
لصالح قيادة األركان التي يرأسها حاليا نائب 

وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وهذا 
يعني عودة الجزائر إلى سابق عهدها لجهة 
قيام الجيش، من خالل قيادة األركان، بدوره 
في حسم القضايا الكبرى، وهذا ال يتناقض 

مع الرغبات الشخصية والطموحات المشروعة 
أو غير المشروعة للقيادات األمنية والعسكرية 

لجهة تأثيرها في صناعة القرار، واألكثر من 
هذا في اختيار من يقوم به، وخاصة الرئيس.

بعيدا عن الشائعات المنتشرة في الجزائر، 
وبعيدا عن التفسيرات التي تطرح بشكل 

بديهيات، فإن الترويج المقصود من بعض 
األطراف خاصة التي طالتها الرقابة من أجهزة 

المخابرات لمسألة إبعاد جهاز المخابرات 
عن الحياة اليومية لجهة المتابعة للشعب 

باعتبارها تمثل هاجسا لكل المواطنين، يراد 
منه تبرير ما قام به بوتفليقة مؤخرًا، وهذا 

يشبع رغبة الجزائريين من ناحيتين.
األولى: أن هناك عداء تاريخيا لدى الشعب 

ألي عمل استخباراتي، وقد ورث ذلك من 
الثورة، لدرجة أن معظم الجزائريين كانوا ال 

يبّلغون عن العناصر اإلرهابية خالل العشرية 
الدموية، بحجة أنهم ضد العمل األمني حتى 

لو كان يمثل حماية لهم من اإلرهاب؟
الناحية الثانية: وجود عالقة بين الشعب 

الجزائري والجيش، ترقى أحيانا لدرجة 
التواطؤ بينهما، وخلفيتها تاريخية حيث مّثل 
الجندي الجزائري حماية من بطش المستعمر، 

ومضحيا من أجل االستقالل، ومساهما في 
التنمية بعد االستقالل.

لذلك كّله ولغيره، لم يهتم الشعب الجزائري 
بالخالفات التي تقع على مستوى القمة إال 
في حالتْين، األولى بعد االستقالل مباشرة 

حين وقع الصراع بين قيادة األركان الداعمة 
للرئيس أحمد بن بلة والحكومة المؤقتة 

برئاسة بن يوسف بن خدة، حتى أنه خرج 

متظاهرا ضد االنزالق الخطير، معلنا أن سبع 
سنوات من حرب التحرير كافية. والحالة 

الثانية جاءت مع تعطيل المسار االنتخابي 
ودخول الجزائر في دوامة اإلرهاب، وفي هذه 
ك  عت دائرة اإلرهاب، شكَّ الحالة، وبعد أن توسَّ
الشعب في صدقّية الجيش، بل أنه وصل إلى 

تخوينه، واتهامه بممارسة العنف المضاد، 
خاصة بعد انتشار المجازر الجماعية في 

القرى واألرياف، وأيضا بعد أن طرحت دول 
العالم سؤال: َمْن َيْقتل َمْن في الجزائر؟

منذ االستقالل حسمت قيادة األركان 
القضايا الكبرى المتعلقة بمصير الجزائر، 
وباستثناء فترة حكم هواري بومدين (1965 
- 1978) كان كل رؤساء الجزائر من اختيار 

قيادة األركان، حيث تم دعم أحمد بن بّلة رغم 
الصراع الذي بلغ أوجه في ذلك الوقت، والذي 

كاد ينهي الدولة الجزائرية الوليدة، كما اختير 
الرئيس الشاذلي بن جديد لحسم الصراع 

لخالفة بومدين ببن محمد الصالح يحياوي 
وعبدالعزيز بوتفليقة، ثم قيادة األركان جاءت 
بالزعيم محمد بوضياف، وهي التي اختارت 

اليامين زروال وزيرا للدفاع، وترشح في وقت 
الحق من طرفها لينجح باختيار ديمقراطي، ثم 
تخلى عن السلطة بإيعاز أو بطلب منها، وهي 

التي رشحت بوتفليقة ودعمته بعد انسحاب 
المرشحين اآلخرين لالنتخابات الرئاسية في 
1999، وهي أيضا التي ساندته بقوة وأبعدت 

كل خصومه بطرق مختلفة خالل الفترات 
السابقة، وهي من تدعمه اليوم.

صناعة الرؤساء في الجزائر، شأن يخص 
الجيش الجزائري، وتحت إشراف مباشر من 

قيادة األركان، وإذا كّنا ال ننفي وجود خالفات 
تصل أحيانا إلى درجة الصراع بين كبار 

القادة العسكريين واألمنيين، وأحيانا داخل 
كل فريق، فإن ذلك ال يعني أن القرار يّتخذ 

بشكل فردي، حتى لو صدر عن الرئيس، ما 
يعني أن عودة الفريق توفيق متوقعة مثله مثل 
كل القيادات التي تخرج ثم تعود إلى مناصب 

أهم. والواضح أن الجزائر تتجه إلى المزيد 
من الحريات لكن أيضا إلى مزيد من توسيع 

صالحيات الجيش وتدخله في الشأن المدني، 
على غرار ما يحدث في غرداية، ذلك ألن 

الجزائر ٌمْقبلة على فترة اضطرابات حسمها 
يكون من خالل تركيز السلطة لدى فريق واحد، 

وهو هنا بال منازع قيادة األركان.

* كاتب وصحفي جزائري

قيادة األركان.. ومستقبل الجزائر

خالد عمر بن ققه

الواضح أن الجزائر تتجه إلى مزيد 

من الحريات لكن أيضا إلى مزيد من 

توسيع صالحيات الجيش وتدخله 

في الشأن املدني، على غرار ما 

يحدث في غرداية

كان ال بد لفرنسا من إعادة 

اكتشاف املغرب، وذلك ليس من 

زاوية حماية مصالحها فحسب، بل 

ألن هناك أيضا شراكة حقيقية 

بني البلدين في غير مجال، بما في 

ذلك الحرب على اإلرهاب

خيراهللا خيراهللا

اإلرادة اإلنسانية تهاوت على 

إيقاع أصوليات ممانعة لكل ما هو 

حداثي، تهدف إلى تشكيل العالم 

عبر ربط السلطة الدنيوية بالدين

هوازن خداج
} كثيرة هي الشعوب التي تخضع لتجارب 

قاسية ومدمرة، ولكل شعب آليته في مقاومة 
تداعياتها المؤلمة، وطريقته في الخروج من 

هول المآسي التي مهما اختلفت أسبابها 
ونتائجها تتوثق عراها في حياكة الدمار 

وتصنيع الموت بدقة.
مخاض عسير، يكشف عيوب التخطيط 

المصطنع لكيانات دول قائمة أصًال، اختبارات 
اجتماعية وسياسية، تشير نحو فشل النخب 

العربية فى إدارة هذه البالد، وتبرز وهم 
الوحدة الوطنية داخل دول شوهتها أنظمة 

سلطوية. نظريات للفناء سّوقها الغرب 
عبر آلة فكرية أغرقت الدول، خصوصًا 

الديكتاتورية، في موجات ”الفوضى“، ولم 
تضع في حساباتها الفراغ الذي سينتج 

في المجال السياسي واالجتماعي، لتنبثق 
ميليشيات التطرف وحروب الطوائف والملل 

وتصفية الحسابات، فتنجز تراجيديا متفجرة 
متناثرة بنهايات مفتوحة.

حقائق سياسية غير قابلة للديمومة لحكام 
وأنظمة خلطت األفكار، وعملت على تضييع 
الفرق بين ”الدولة والسلطة“ األولى كناتج 

تاريخي للوعي االجتماعي واالقتصادي 

والثقافي والسياسي، لشعب فوق أرض 
يحدده اإلطار الدستوري. والثانية توصف 

كيان عابر، يستمد شرعيته من الكيان 
التاريخي ”الدولة“، يتداخالن في الواقع، وفي 

وعي الناس وثقافتهم، حين تتحول السلطة 
لتكون سلطة فوق الدولة، فتسقط سيادة 

الدولة والشعب، وتنتهي شرعية السلطة، إذ 
تتحول من سلطة دستور وقانون إلى سلطة 

أفراد ومستبّدين وطغاة، يغلقون زوايا الدول 
على الركام.

معادالت عدائية مختلفة أسسها التخلف 
والنقص الفادح بالديمقراطية، تهاوت معها 

اإلرادة اإلنسانية على إيقاع أصوليات ممانعة 
لكل ما هو حداثّي، تهدف إلى تشكيل العالم 

عبر مزج المطلق بالنسبي، وربط السلطة 
الدنيوية بالدين، ال يختلف فيها من يقّسم 
المجتمع بين جاهل ومسلم، ومن يستند 

على الشريعة ويجعل ”الولي الفقيه“ سمة 
الحاكم. بالحالتْين يتحول النسبي إلى مطلق، 

والحقيقة العابرة إلى حقيقة أبدية تقود 
فكرها، وتفتح نيران حرب بين زمنين تقود 

دمارها المقدس.
حروب بالجملة، تفصل حدودها، تهتز 

خارطة المنطقة ودول اإلقليم والعالم 
السياسية انعكاسًا لتفاهمات جديدة غربية 

وإقليمية ليست بعيدة عن الطرف الصهيوني، 
تبني مصالحها على حساب حقوق الشعوب. 

وتتكاثف التباينات في فهم البشر للدين، 
تترنح صدقية فقهاء ورجال دين تجاوزوا 
حدود التدين والعبادة واالعتدال، وحولوا 
النصوص إلى أيديولوجية سوداء ناسفة 

لإلرث اإلسالمي. تتزايد التشابكات الفكرية 
تهز اليمين واليسار معا، وتنثر بقايا نظريات 

انتهت صالحيتها وتسقطها في تناقضها 
مع الواقع. يسيطر العقم والهشاشة الثقافية 
حتى على فهم تاريخنا بعد أن تغطت عظمته 

بوشاح العقائد المشوهة. 
اختبارات متنوعة ستغير كل شيء، تنتهي 

داخل مرجلها عقائد وأيديولوجيات وتموت 
أفكار وقوى وأحزاب ونخب، والثابت أن 

الضحايا ال يمكن أن يحاكموا كجناة على قتل 
ذاتهم، والشعوب المقهورة لن تنتظر طويال 
اتفاقيات الغير، فهي ال تبحث عن رصاصة 

الرحمة القاتلة بل عن الحياة.

* كاتبة ورسامة سورية

اختبارات متنوعة لتصنيع الموت



األربعاء 2015/09/23 - السنة 38 العدد 1010047

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

18اقتصاد باملئـــة معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي املغـــرب فـــي شـــهر 121.7
أغسطس املاضي، مقارنة بنحو 2.4 باملئة في يوليو، حسب 

بيانات أصدرتها أمس املندوبية السامية للتخطيط.

الحكومـــة  بوجاتشـــيف  ســـيرجي  يطالـــب  دوالر،  مليـــار 
الروســـية بدفعهـــا كتعويضات عن تفكيـــك إمبراطورية 

شركاته، في قضية رفعها في محكمة في الهاي.

مليار دوالر حجم التعويضات املتوقعة، التي ســـتترتب على 
شـــركة فولكســـفاغن دفعها في الواليات املتحدة وحدها، 

إلى جانب كلفة استدعاء السيارات وتكاليف قضائية.

اإليرانيون يبتعدون عن األسواق بانتظار البضائع األجنبية
[ الحكومة تحذر من تبعات كساد منتجات المصانع المحلية  [ تراجع مبيعات السيارات المحلية بنسبة 15 بالمئة في األشهر الماضية

المســـؤولين  تحذيـــرات  أكـــدت   – دبــي   {
اإليرانيين من كســـاد اقتصادي كبير، بســـبب 
ابتعـــاد المســـتهلكين اإليرانييـــن عن شـــراء 
البضائـــع المحليـــة، مفضلين انتظـــار تدفق 
البضائع التي تحمـــل عالمات تجارية عالمية 

على أسواق البالد.
ويؤكد مراقبـــون أن المنتجين اإليرانيين 
لمختلف الســـلع من الســـيارات إلى البرادات 
وأجهـــزة التلفزيون قد يجبـــرون على خفض 
األسعار وتحســـين الجودة، حين تتسع حرية 

االختيار والمنافسة.
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي االتفـــاق الذي 
أبرم في يوليو إلـــى رفع العقوبات المصرفية 
والعقوبات األخرى العام المقبل، مما سيجعل 
من األســـهل علـــى األجانـــب تصدير الســـلع 
إلى إيــران والدخول في شـــراكة مع شـــركات 

إيرانية.
ومنذ توقيع االتفاق تراجعت نمو أســـعار 
المنتجـــات اإليرانيـــة، مقارنـــة بمســـتويات 
التضخـــم المرتفعـــة حســـب بيانـــات البنـــك 
المركـــزي، بينمـــا أكـــد مســـؤولون ومحللون 
تباطـــؤ إنفـــاق المســـتهلكين وأن المخـــازن 

ممتلئة بالبضائع الراكدة. 
وقـــال مهرداد عمـــادي الخبير االقتصادي 
لـــدى بيتاماتريكس لالستشـــارات فـــي لندن 
”ما تال االتفـــاق النووي من هرولة الشـــركات 
الغربية لدخول الســـوق اإليرانيـــة أوعز إلى 
المســـتهلكين اإليرانيين بأنه قريبا ســـتكون 
هنـــاك إمـــدادات بديلة للســـلع االســـتهالكية 
بأســـعار أكثر تنافسية وجودة أعلى وخدمات 

ما بعد البيع“.
وتمثـــل توقعات المســـتهلكين بانخفاض 
األســـعار والســـلع األجنبيـــة تحديـــا كبيـــرا 

للمصنعين المعتادين على احتكار السوق. 
وكان نائـــب الرئيـــس اإليرانـــي إســـحاق 

جهانجيري قد قال في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي ”لألســـف بعض النـــاس يعتقدون أن 
األســـعار ســـتهبط فجأة بعد االتفاق النووي 

ولهذا السبب تواجه السوق كسادا“.
وتوقـــع مهـــدي بورغـــازي رئيـــس لجنة 
الصناعة في الغرفة التجارية بطهران احتمال 
تراجع النمو إلى صفـــر مقابل 3 بالمئة العام 
الماضـــي، خاصـــة بســـبب التحديـــات التي 
تواجههـــا شـــركات صناعة الســـيارات، أكبر 

قطاع غير نفطي في االقتصاد اإليراني.
وقال تاجي مهري رئيس شرطة المرور إن 
عمليات تسجيل السيارات تراجعت بنسبة 15 
بالمئة في األشـــهر الخمســـة األولى من العام 
اإليراني الذي يبدأ في 21 مارس مقارنة بالعام 

السابق.
وانطلقـــت مؤخـــرا حملـــة علـــى مواقـــع 
اإلعالم االجتماعي تدعو إلى مقاطعة شـــركات 
السيارات، مسلطة الضوء على حالة اإلحباط 
السائدة بسبب عدم وجود البدائل والخيارات.
ويقول مؤيدو الحملة إن شـــركتي تصنيع 
خـــودرو“  ”إيـــران  اإليرانيتيـــن  الســـيارات 
تســـتفيدان من الرسوم المفروضة  و“سايبا“ 
علـــى الواردات لبيع ســـيارات قديمـــة الطراز 

وغير آمنة بأسعار مرتفعة جدا.
وقال أحـــد مؤيدي الحملـــة ويدعى مهدي 
على فيســـبوك ”بعت ســـيارتي قبل أسبوعين 
وكنت أريد أن أشـــتري واحـــدة جديدة لكنني 
قـــررت أن أنتظر حتى ينخفض الســـعر. يجب 
أن تتعلم الشـــركات المنتجة أنه ال يمكنها أن 

تحتكر السوق“.
وتنتـــج إيران خـــودرو وســـايبا طرزا من 
السيارات األجنبية ولكن ليست لديها إمكانية 
إلنتـــاج الطرز الحديثة. ويقول المســـتهلكون 
إن شـــركات التصنيـــع ليس بإمكانها شـــراء 
المكونـــات بســـبب العقوبات، لذا تســـتخدم 
مكونـــات مقلدة أو حتى قطعا مســـتعملة مما 
يؤدي إلى ضعف مســـتوى األمان واالعتمادية 

في هذه السيارات.
وقالـــت إحدى الزبائن لرويتـــرز إن محرك 
سيارتها اإليرانية الجديدة احترق على بعد 20 
كيلومترا من مركز البيع. وألقى وزير الصحة 

حســـن قاضي زادة هاشمي األسبوع الماضي 
اللوم على الســـيارات منخفضـــة الجودة في 
ارتفاع معـــدالت الوفيات في حـــوادث الطرق 
التي بلغت نحو 17 ألف حالة وفاة ســـنويا في 

واحد من أعلى المعدالت العالمية.
وتتوافـــر في الســـوق اإليرانية ســـيارات 
مصنعـــة فـــي الخارج لكن رســـوم الـــواردات 
البالغـــة 90 بالمئة تجعـــل الغالبية غير قادرة 

على شرائها.
وتجري شـــركتا خودرو وسايبا مباحثات 
مع شركات أجنبية للسماح لها بإنتاج المزيد 
مـــن الســـيارات الحديثة بعد رفـــع العقوبات. 
وأرســـلت شـــركة بيجو ممثليـــن لطهران هذا 
األسبوع إلى جانب 100 شركة فرنسية مهتمة 

بدخول السوق اإليرانية. 
وارتفع مؤشـــر أسعار المنتجين في قطاع 

الصناعـــات التحويلية اإليراني واحدا بالمئة 
فقط في الشـــهر اإليراني الـــذي انتهى في 22 
أغســـطس مقابل 11.2 بالمئة في نفس الفترة 
من العام السابق، وهو مستوى أقل بكثير من 

معدل التضخم الذي يصل إلى 17 بالمئة.
وهبط مؤشر أســـعار المنتجين في قطاع 
صناعة الســـيارات إلـــى 3.3 بالمئـــة من 20.7 
بالمئـــة خـــالل نفـــس الفتـــرة، حســـب البنك 

المركزي اإليراني.
ونقلت قنـــاة آي.آر.آي.بـــي الحكومية عن 
وزيـــر الصناعـــة محمد رضا نعمـــت زاده في 
أغســـطس قوله إن ”مبيعات األجهزة المنزلية 
انخفضت بنحو 6 بالمئة بعد االتفاق النووي“.
وأكـــد أن حملـــة اإلعـــالم االجتماعي ضد 
شـــركات تصنيـــع الســـيارات تمثـــل تهديدا 
لالقتصاد واصفـــا إياها بأنهـــا ”إثم وخيانة 

وضـــد الثورة“. لكـــن الوزير اعتـــذر في وقت 
الحق تحت ضغط من الرئيس حســـن روحاني 

بعدما أثارت تصريحاته غضب المواطنين.
وقـــال محمـــد رضا ســـبز عليبـــور رئيس 
مركـــز التجـــارة العالمي في طهـــران لرويترز 
”إذا كنـــا نؤمن باقتصاد الســـوق الحر فيجب 
علينـــا أن نقبل بأن الزبـــون دائما على حق… 
الناس دعموا تلـــك الحملة ألن هناك فراغا في 

السوق“.

اإليرانيون ينتظرون بفارغ الصبر وصول البضائع األجنبية

تشــــــهد األسواق اإليرانية حالة كساد غير مسبوقة، بعد مرور شهرين على توقيع االتفاق 
النووي اإليراني، بســــــبب ابتعاد اإليرانيني عن الشراء، بانتظار انفتاح أسواقها للبضائع 

األجنبية بعد تنفيذ االتفاق بعد بضعة أشهر.

◄ وافقت الحكومة الهندية أمس 
على شراء طائرات مروحية من 

طراز أباتشي وشينوك من إنتاج 
شركة بوينغ في صفقة تبلغ قيمتها 

نحو 2.5 مليار دوالر، لتعزيز 
العالقات الدفاعية مع الواليات 

المتحدة.

◄ قال تجار إن إيران زادت 
شحناتها من األلومنيوم األولي 

إلى الصين أكبر مستهلك للمعدن 
في العالم بعدما هبطت األسعار 

نتيجة تراجع الطلب من مشتريها 
المعتادين في تركيا والشرق 

األوسط.

◄ كشفت شركة نوفو نورديسك 
الدنماركية أنها ستستثمر 78 
مليون دوالر في إيران إلنشاء 
مصنع لألدوية. ولدى الشركة 

بالفعل وحدة في البالد منذ 2005 
تبيع األنسولين ويعمل بها 130 

موظفا.

◄ ارتفعت األجور الحقيقية في 
ألمانيا في الربع الثاني من العام 

بنسبة 2.7 بالمئة، وهي أقوى 
زيادة منذ بدء حفظ السجالت في 
عام 2008 بعد تطبيق الحد األدنى 

لألجور البالغ 8.5 يورو في الساعة.

◄ قفز حجم اقتراض الحكومة 
البريطانية في أغسطس بنسبة 12 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 
نحو 12.1 مليار جنيه إسترليني، 

بعدما جاءت إيرادات الضريبة على 
الدخل أقل بكثير من المعتاد.

◄ قال الرئيس الصيني شي جين 
بينغ أمس إن بالده ستمضي قدما 
في إصالح نظام عملتها بناء على 
قواعد السوق لكي يصبح اليوان 

عملة قابلة للتحويل في الحسابات 
الرأسمالية بمرور الوقت.

وكالة فيتش تستبعد تخلي دول الخليج عن ربط عمالتها بالدوالرباختصار
قالـــت وكالة فيتـــش للتصنيفات  } لنــدن – 
االئتمانيـــة أمـــس إن تراجع أســـعار النفط 
وارتفاع الدوالر يضغطـــان على ربط عمالت 
دول اخلليـــج بالـــدوالر األميركـــي، لكـــن من 

املستبعد إلغاء تلك السياسة.
ويربط مصـــدرو النفط فـــي املنطقة مثل 
السعودية واإلمارات وقطر عمالتهم بالدوالر 
في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت 
منطقية عندما كانت أســـعار الســـلع األولية 

مرتفعة والدوالر ضعيفا.
وقال بول غامبل املدير في فيتش ”يوجد 
ضغط على ربط ســـعر الصرف في املنطقة… 
ال أتوقـــع أي تغيير في ربط ســـعر الصرف“، 
مضيفـــا أن اإللغاء ســـيكون قرارا سياســـيا 

وليـــس اقتصاديا. وأضاف أن ”ربط أســـعار 
الصرف هو العامل األهم في تلك االقتصادات 

وهو مدعوم باحتياطيات ضخمة“.
وال تقتصـــر ضغوط ربط أســـعار عمالت 
منتجـــي النفـــط علـــى اخلليج، فقـــد تخلت 
كازاخســـتان عن ربـــط عملتها بالـــدوالر في 
أغســـطس، في حني خفضـــت نيجيريا قيمة 

عملتهـــا مرتني بالفعل فـــي العام األخير وقد 
تعـــاود ذلـــك.  وتربـــط الســـعودية أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم سعر الريال عند 3.75 
للدوالر في حني تثبت اإلمارات ســـعر الدرهم 

عند نحو 3.6725 منذ عام 1997.
وتظهر العقود املســـتخدمة ملعرفة اجتاه 
املراهنـــات على ســـعر الصـــرف أن العمالت 
اخلليجية تتعـــرض لضغـــوط متنامية. فقد 
ســـجلت عقود الدوالر مقابل الريال ألجل عام 
واحد أعلى مستوى في 12 عاما في أغسطس، 
لكنها تظل أقل بكثير من املستويات املرتفعة 
املسجلة أوائل 1999 عندما كانت أسعار النفط 
حتـــوم قـــرب مســـتوى 10 دوالرات للبرميل. 
وقـــال غامبل ”رأينـــا ما هو أســـوأ بكثير“، 

مضيفـــا أن احتياطيات العملة الصعبة التي 
كونتها احلكومات عندما كانت أسعار النفط 

مرتفعة ستتآكل بالتأكيد. 
وأضاف ”البنوك املركزية ال متلك األدوات 
وغير مســـتعدة لالنتقـــال إلى نظام لســـعر 

الصرف مختلف عن الربط“.  
وتصنف فيتش الســـعودية عند ”أي.أي“ 
لكنها عدلت نظرتها املســـتقبلية إلى ســـلبية 
في نهاية أغســـطس، وعـــزت ذلك إلى تراجع 
أسعار النفط وزيادة اإلنفاق منذ اعتالء امللك 

سلمان العرش.
وأكد غامبل أن النظرة املستقبلية السلبية 
تشـــير إلى أن احتمال خفـــض التصنيف في 

العامني القادمني يتجاوز 50 باملئة.

بول غامبل: 
هناك ضغوط لفك ارتباط 
العمالت الخليجية بالدوالر 

لكن ذلك لن يحدث

مهرداد عمادي: 
املستهلكون ينتظرون 

سلعا أكثر تنافسية وجودة 
وخدمات أفضل بعد البيع

إسحاق جهانجيري: 
بعض الناس يعتقدون أن 

األسعار ستهبط ولهذا 
السبب تواجه السوق كسادا

قطر تقرر العمل بنظام 
العقود االلكترونية 

أعلنـــت قطـــر التـــي تواجـــه  } الدوحــة – 
انتقادات واســـعة بسبب ســـجلها في مجال 
حقوق العمال، أنها ستبدأ تطبيق نظام جديد 

للعقود االلكترونية للعمال.
ومن املقرر بدء العمل بالنظام الذي يعتبر 
االول من نوعه في قطـــر، نهاية مارس 2016، 
بحســـب محمد علي املير مدير إدارة عالقات 
العمل في وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
ومبوجب النظام اجلديد سيتمكن العمال 
من دخول موقع احلكومة االلكتروني بادخال 
بياناتهم الشـــخصية مثل االسم ورقم بطاقة 
الهويـــة ورقم التاشـــيرة، حتـــى يتمكنوا من 

االطالع على عقد عملهم.
ونشـــرت في الســـنوات األخيـــرة العديد 
مـــن التقارير عن تعرض العمـــال للخداع في 
عقودهـــم في العديـــد من االمـــور ومن بينها 

االجور.
وســـيتمكن العمال من رؤيـــة العقد الذي 
وقعـــوه للعمـــل في قطـــر الول مـــرة بلغتهم، 
بحســـب مســـؤولني، اذ يوقع العديـــد منهم 
العقود املكتوبة باللغة االنكليزية أو العربية. 
وسيتم تقدمي هذه اخلدمة مبدئيا بعشر لغات 

من بينها النيبالية واألوردو.
ويوجـــد في قطـــر نحو 1.7 مليـــون عامل 
أجنبي، يعمل العديد منهم في مشاريع بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
} برازيلي ينقل حطام سيارة فولكس فاغن قدمية أمس في وقت اعترفت فيه الشركة األملانية بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج

للغش في اختبارات مكافحة التلوث، والتي مت اكتشافها في الواليات املتحدة، ودفعت أسهمها للتراجع بنحو 40 باملئة خالل يومني.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.754.49
0.08%

سوق قطر
5.765.42

0.21%

سوق مسقط
11.433.75

0.28%

سوق السعودية
7.442.71

1.04%

سوق البحرين
1.278.49

0.17%

سوق دبي 
3.632.66

0.78%

سوق أبوظبي
4.514.28

0.24%
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الحج ال يزال زيارة وتجارة
[ شراء التذكارات والهدايا أحد أبرز تقاليد موسم الحج  [ المنشآت الفندقية تعاني فائض األسرة بعد خفض أعداد الحجاج

ال يخلو الحـــج كفريضة  } مكــة المكرمــة – 
إسالمية مقدســـة من منافع تجارية، إذ يزداد 
حجـــم التجارة كل عام بســـبب توافد أكثر من 
مليوني حـــاج من جميـــع أنحـــاء العالم إلى 

السعودية.
ومن مصر والشـــام وماليزيا وأندونيسيا 
والمغـــرب وأفريقيا، يتوافد الحجاج على مكة 
والمدينـــة ألداء شـــعائر الفريضة الخامســـة 
في اإلســـالم، ومعهم تنتعـــش تجارة التجزئة 

وحركة السياحة والخدمات الفندقية.
ويقـــول عمـــر الســـوروه، الذي جـــاء من 
الســـنغال ألداء فريضـــة الحـــج هـــذا العـــام 

”نحـــرص جميعـــا علـــى اقتناء 
تذكرنا  التي  والهدايا  التذكارات 
بهـــذه األيـــام المباركـــة، والتي 

ينتظرها األقارب واألصدقاء“.
صالـــح  ماهـــر  ويتوقـــع 
رئيس مجلس إدارة غرفة مكة 
المكرمة للتجارة والصناعة أن 
يصل حجم اإلنفاق في موســـم 

الحـــج هـــذا العام إلـــى نحو 17 
مليـــار ريال ســـعودي (4.5 مليار 
دوالر)، متوقعا أن يقفز الرقم إلى 

مســـتويات أعلى العام المقبـــل، عقب اكتمال 
مشروعات توسعة الحرم المكي.

وقـــال إن العـــام الحالـــي هو آخـــر أعوام 
خســـائر قطاعات الحج والعمـــرة، التي بدأت 
عام 2012 بسبب تخفيض نسب الحجاج، حيث 
كان قطاع الفندقة األكثر تضررا وأفرز فائضا 

في عدد األسرة بلغ نحو 700 ألف سرير.
لكن تجارة التجزئة كانت في وضع أفضل 
خالل األعوام الثالثـــة الماضية، حيث ال يزال 
أداء مناســـك الحج يمثل لماليين المســـلمين 
فرصـــة لشـــراء بضائـــع تذكرهـــم بالرحلـــة 

المقدسة.
وقال الســـوروه إن عـــددا كبيرا في البعثة 
التي قدم ضمنها من السنغال ”حرصوا أيضا 
علـــى اقتناء الجالبيـــب الخليجيـــة البيضاء 
والعطور والبخور وأغطية الرأس وسجادات 

الصـــالة“. وإلى جـــوار عمر كانـــت أمه التي 
تجـــاوزت الثمانيـــن عامـــا، تجلـــس مرتدية 
مالبـــس اإلحرام. وكانـــت أم عمر، التي تعتمد 
على مســـاعدته طوال الوقـــت حتى تتمكن من 
أداء الشـــعائر، تحمل شـــاال أبيض وســـبحة 

وسجادة للصالة.
ووصـــل حجم تجارة مالبـــس اإلحرام في 
الحج والعمرة العام الماضي إلى ما يقرب من 

900 مليون ريال (240 مليون دوالر).
وفوجئ الحجاج هذا العام بارتفاع أسعار 
مالبس اإلحرام، إذ بلغت أســـعارها في بعض 

المحالت نحو 35 دوالرا.
وفـــي الســـابق، كان التجار 
الســـعوديون يســـيطرون بشكل 
كبير على سوق مالبس اإلحرام، 
لكـــن ســـرعان مـــا تراجعـــت 
هيمنتهم مع دخول تجار غير 
نظاميين من غير السعوديين 
إلى السوق تدريجيا وبأسعار 
تنافسية، إلى أن وصلت نسبة 
 97 نحـــو  علـــى  اســـتحواذهم 

بالمئة من حجم السوق.
التجـــار  هـــؤالء  ويعتمـــد 
على أربعين مســـتوردا لمالبـــس اإلحرام في 
السعودية يقومون باستيرادها بشكل أساسي 
من ثـــالث دول هي الصين وبنغالدش والهند، 
إضافة إلى مصنعين محليين أحدهما في مكة 

المكرمة واآلخر في المدينة المنورة.
والى جانب مالبس اإلحرام، تنتشـــر على 
جانبـــي ســـوق البدر، أحد أشـــهر األســـواق 
الشـــعبية في مكـــة المكرمة، محالت الســـبح 

والبخور وأغطية الرأس.
وقال ســـامر، البائع الـــذي كان يقف على 
باب محل يشـــهد إقباال كبيرا إن ”اإلقبال على 

الشراء هذا العام سيكون كبيرا للغاية“.
وأضـــاف أن الســـوق يشـــهد ”توافدا من 
حجـــاج جاؤوا مـــن بلدان مختلفـــة. جميعهم 
يركزون على التذكارات والهدايا بشكل خاص، 

ويحرصون على التفاوض حول األسعار“.
وبـــدأ الحجـــاج أمس مع انطالق شـــعائر 
الحـــج بالتوجه مـــن مكة المكرمـــة إلى وادي 
منى لقضاء ما يعرف بيوم التروية اســـتعدادا 

للصعود اليوم إلى جبل عرفات.
وتوقعت الســـلطات أن يصل عدد الحجاج 
األجانب إلـــى أكثر من 1.3 مليـــون حاج ألداء 

مناسك الحج، فضال عن أكثر من نصف مليون 
من داخل السعودية.

على اليوم  ويطلق مســـمى ”يوم التروية“ 
الـــذي يســـبق الوقوف فـــي جبـــل عرفات ألن 
الحجيـــج يتوقفـــون في منى للتـــزود بالمياه 
ولتشـــرب الحيوانـــات التي كانـــوا يركبونها 
تاريخيـــا، قبل التوجه إلـــى جبل عرفات الذي 

يبعد حوالي 10 كيلومترات.
وفي العموم، يؤدي الحجاج الطواف حول 
الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي 
بيـــن الصفـــا والمروى قبـــل أن يتوجهوا إلى 

منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات.
وبعـــد يـــوم الوقـــوف فـــي عرفـــات، ينزل 
الحجاج إلـــى منطقة مزدلفة. وفي اليوم األول 

من عيـــد األضحـــى، يقـــوم الحجـــاج بتقديم 
األضاحي.

ولم تكن السعودية اســـتثناء في االرتفاع 
الملحوظ الذي تشـــهده أســـعار األضاحي في 
معظم البلدان اإلســـالمية في العـــام الحالي، 
حيـــث ســـجلت ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي مناطق 
المشاعر المقدسة، وغابت فرق وزارة التجارة 
الســـعودية ومراقبي األسواق عن مهمة ضبط 

األسعار.
ورغم محاوالت الســـلطات المحلية تدارك 
ارتفاع األســـعار عبر اســـتيراد 4 ماليين رأس 
من الماشـــية، إال أن هذه الجهود لم تتمكن من 

الحد من ظاهرة ارتفاع األسعار.
وقفز سعر الخروف الكبير الحجم، بنوعيه 

المحلي والمســـتورد بنسبة 25 بالمئة مقارنة 
بأسعار موســـم الحج الماضي، ليصل سعره 

في بعض الحاالت إلى أكثر من 500 دوالر.
وأنشـــأت الرياض هيئة تعرف بـ“مشروع 
المملكة للهداية لإلفادة من الهدي واألضاحي“ 
تتولـــى توزيـــع لحـــوم األضاحي علـــى فقراء 
الحجاج وما يفيض منهـــا إلى عدد من الدول 
اإلســـالمية ومنها العراق واألردن وفلســـطين 
وبنغالديـــش  وباكســـتان  وســـوريا  ولبنـــان 

والسودان وجيبوتي وتشاد والنيجر.
وقـــال مســـؤولون ســـعوديون إن الهيئة 
ستركز هذا العام على إرسال لحوم األضاحي 
إلى الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة، 

وعلى رأسها العراق وسوريا وليبيا.

مبيعات التذكارات تقود تجارة الحج في العام الحالي

تشــــــير تقديرات غرفة التجارة في مكة املكرمة إلى أن حجم إنفاق احلجاج في املوســــــم 
احلالي سيصل إلى نحو 4.5 مليار دوالر.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت سلسلة فنادق ريو 
األسبانية إنها أوقفت العمل في 
ثالثة فنادق تابعة لها في تونس 

في مدينتي الحمامات وسوسة 
وجزيرة جربة، بسبب تراجع القطاع 

السياحي تحت وطأة الهجمات 
اإلرهابية.

◄ اتفقت مجموعة النكسيس 
األلمانية على بيع حصة نسبتها 

50 بالمئة في أنشطتها للمطاط 
الصناعي إلى شركة أرامكو 

السعودية مقابل 2 مليار يورو 
لتتحالف مع أحد موردي المواد 

البتروكيماوية الخام.

◄ أكد مازن الناهض الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بيت التمويل 
الكويتي أنه سوف يتم البدء فورا 
في عملية إعادة هيكلة المجموعة 

في ماليزيا بعد أن انتهت دراسة إلى 
أن ذلك هو أفضل الخيارات.

◄ ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل 
تعتزم السماح اعتبارا من السابع 
من شهر أكتوبر المقبل باستيراد 

الحديد واألثاث والنسيج من قطاع 
غزة وتسويقها في إسرائيل وذلك 

ألول مرة منذ عام 2007.

◄ قال دلشاد شعبان نائب رئيس 
لجنة النفط والغاز في برلمان إقليم 

شمال العراق، إن حكومة اإلقليم 
تعتزم رفع كمية النفط المصدرة إلى 
تركيا حتى نهاية العام الحالي إلى 

900 ألف برميل يوميا.

◄ ذكرت وزارة المالية الكويتية أن 
العجز النقدي األولي في الميزانية 

العامة، خالل الفترة من مطلع أبريل 
حتى نهاية أغسطس بلغ 1.12 مليار 

دوالر، قبل استقطاع 10 بالمئة 
الحتياطي األجيال القادمة.

باختصار تقديم األضاحي ذروة نشاط قطاع تربية الماشية في المغرب

} الربــاط – أكـــدت وزارة الزراعة املغربية أن 
املعروض في ســـوق األبقار واألغنام واملاعز، 
يكفي لتلبيـــة الطلب املرتقـــب على األضاحي 
مبناســـبة عيد األضحـــى لهذه الســـنة. وقال 
املكتـــب الوطني للســـالمة الصحيـــة إن عدد 

األغنام باملغرب يبلغ نحو 19 مليونا.
ويقـــدر العرض املرتقب من األغنام واملاعز 
لعيـــد األضحى املقبل بنحـــو 8.8 مليون رأس 
منهـــا 5 مليـــون رأس من ذكور األغنـــام و3.8 

مليون رأس من املاعز وإناث األغنام.
ومن املتوقع أن يبلغ الطلب على األضاحي 
هذه الســـنة نحو 5.3 مليـــون رأس منها 4.80 
مليون رأس من األغنـــام ونحو 520 ألف رأس 

من املاعز.
ويعتبر عيد األضحى فرصة لتحسني دخل 
الفالحني ومربي املاشـــية، حيـــث من املتوقع 
أن تصـــل مبيعاتها إلى أكثـــر من مليار دوالر، 
تتدفق إلى العالم القروي، لتساهم في تنشيط 

احلركة االقتصادية.
وأكد عـــادل جبران، مدير الوكالة اجلهوية 
لتمويل الفالح بجهة فـــاس لـ“العرب“، أنه مت 
صرف نحو 9 ماليني دوالر كقروض للمزارعني 
الزراعـــي  املوســـم  خـــالل  املاشـــية  وجتـــار 
2014/2015. ويتم استرداد القرض على فترات 

عند انتهاء املوسم.
وأضاف أن مناســـبة عيد األضحى فرصة 
إلنعاش الوضع االقتصادي للفالحني، تشجعه 

على جتديد قطيعه وتنويعه.
وقـــال إنه ال ميكن فصل نشـــاط الفالح عن 
نشـــاط التاجر الـــذي يقوم بتســـمني اخلراف 
والعجول. وأضاف أن تربية املاشـــية بالنسبة 
للفالحني وسيلة لالدخار، حيث يبيع منها إذا 

اضطرته الظروف.

وتشـــير البيانات إلى أن أسعار األضاحي 
ســـترتفع بنحو 5 باملئة عن املوســـم املاضي، 
وأن يتـــراوح متوســـط ســـعر الكيلوغرام قبل 
الذبح بني 4 و5 دوالرات، حيث تختلف األسعار 

باختالف اجلودة والسّن واجلنس.
وتخصـــص دائـــرة البلديـــة أماكـــن لبيع 
األضاحي لـــكل منطقة، إضافة إلى األســـواق 
األسبوعية، وهو ما يعطي انتعاشة اقتصادية 

للمدن والقرى.
وتكثر بعض املهن املوسمية مثل الوسطاء 
واملضاربـــني (الشـــناقة) وهم جتار يشـــترون 
رؤوس األغنـــام من مربيهـــا، ويعيدون بيعها 
داخل نفس السوق أو خارجه، ويكونون سببا 

الرتفاع أسعار األضاحي.
وقـــال تاجر املاشـــية ســـليمان لـ“العرب“ 
إنـــه ميتهن هذه احلرفة منذ 10 ســـنوات، وأن 
أرباحه تتراوح بني 10 و30 دوالرا لرأس الغنم. 
خالفا للعام السابق حني بلغت نحو 60 دوالرا.

وأضـــاف أن هناك من يقنع بربح بســـيط 
ليبيـــع أكثر، وهناك من يشـــتري من أســـواق 
األطلس املتوسط رؤوس أغنام كثيرة ويبيعها 
في شـــمال املغـــرب والدار البيضـــاء بضعف 

ثمنها.
وذكـــر أن ثمن رأس الغنـــم ال يقل عن 200 
دوالر وميكـــن أن يصل إلى 400 دوالر، أما ثمن 

املاعز فيصل إلى 180 دوالرا.
وتراهـــن وزارة الزراعـــة والصيد البحري 
على زيـــادة اســـتهالك اللحوم احلمـــراء إلى 
17.3 كيلوغراما ســـنويا لـــكل مواطن من 14.2 
كيلوغراما حاليا، من خالل برنامج ميتد حتى 
عـــام 2020، ويهـــدف لرفـــع اإلنتاج وحتســـني 

نوعية تربية األغنام واملاعز واألبقار.
وقـــال الباحـــث االقتصادي رشـــيد أوراز 
إن تربية األغنام تشكل مصدر دخل  لـ“العرب“ 
جيد ملربي املاشـــية في الباديـــة املغربية، وأن 
موسم األضاحي ال يشكل سوى نسبة هامشية 
مقارنـــة باألنشـــطة الزراعية وتربيـــة األغنام 

واألبقار لبقية أيام السنة.
وأكد أوراز أن الذين يوظفهم هذا النشـــاط 
هم عمال موســـميون، رغـــم أن معظمهم يعمل 

لفتـــرة طويلة من الســـنة، ألن تربية األضاحي 
وتســـمينها تســـتغرقان أحيانا مـــا يصل إلى 

سنة كاملة.
وأضـــاف أنه خالل الشـــهر الذي يســـبق 
عيد األضحى يزداد النشـــاط التجاري املرتبط 
بتســـويق األغنـــام ويســـاهم هـــذا النشـــاط 
التجـــاري فـــي خلـــق فـــرص عمل أخـــرى في 
صفوف سماسرة األسواق والباعة والوسطاء 
الذيـــن ال يكونـــون بالضرورة مـــن مربي تلك 

املاشية.
وقال اخلبير االقتصادي أشرف اليحياوي، 
لـ“العرب“، إن مشكل جتار ومربي األغنام، هو 
ارتفـــاع أســـعار األعالف بني يـــوم وآخر، مما 
يؤدي إلى تأرجح كبير في األرباح واخلسائر.

واعتبـــر أن تربيـــة األغنـــام وبيعها لهما 
دوران فـــي تنمية العالم القـــروي، رغم أنهما 
ليســـا كافيـــان لتأهيله، وشـــدد علـــى وجوب 
تثمني األصـــول املغربية من املاشـــية وتلقيح 

أصنافها وحتسني أنواعها.
وأضـــاف أن تربيـــة األغنام قيمـــة مضافة 
وتؤثر بشـــكل إيجابي على النشاط التجاري، 
كونهـــا ترفع معـــدالت التبـــادل التجاري بني 

الفالح واملســـتهلك، وهي أيضا متنفس مادي 
مهم للفالح ألن دورته التجارية أقل من الدورة 
السنوية للفالحة، كما تلعب دورا في تخصيب 

األراضي الزراعية.
أما بالنســـبة لتصدير اللحـــوم من املغرب 
فأشـــار اليحياوي إلـــى أن ســـعر األغنام في 
املغرب مرتفع مقارنة مع باقي الدول، وتصدير 
اللحوم يتطلب معاييـــر بيطرية وطبية عالية 
اجلودة، فدول اخلليج تستورد رأس الغنم من 
أوروبـــا بنحو 100 دوالر ومن أســـتراليا بأقل 

من 50 دوالرا.
وأكـــد أن تنميـــة قطـــاع تربيـــة املاشـــية 
وتطويـــره في املغـــرب يتطلبـــان التركيز على 
تقويـــة األصنـــاف واألنواع، لتحقيـــق مردود 

أعلى جلهود الفالحني ومربي املاشية.

رشيد أوراز:
العالم القروي ال يحتكر 

إال نسبة قليلة من تجارة 
األغنام السنوية

أشرف اليحياوي:
أسعار األغنام تعادل 

أضعاف سعر املستوردة 
من شرق أوروبا وأستراليا         

ماهر صالح:
حجم اإلنفاق في موسم 

الحج هذا العام يقدر بنحو 
4.5 مليار دوالر

قبضة التقاليد الصارمة تجبر معظم المغاربة على تقديم األضاحي

يعد موســــــم تقدمي األضاحي في املغرب أحد احملطات الرئيسية للفالحني ومربي املاشية 
وعموم ســــــكان البالد، بسبب حجم النشــــــاط الكبير، ألن التقاليد الصارمة حتتم على كل 

أسرة بتقدمي األضحية، مهما كانت فقيرة.

مليون تقديرات عدد الحجاج 
األجانب إضافة ألكثر من 

نصف مليون سعودي

1.3



} أنقــرة - انتقد العديد مـــن املتظاهرين في 
منطقة العثمانية جنوب تركيا سياســـة حزب 
العدالـــة والتنميـــة احلاكـــم فـــي تركيا جتاه 
اجليـــش وكيفيـــة توظيفـــه في احلـــرب ضد 
اإلرهاب لصالح املشـــروع السياســـي للحزب. 
وقد خرجت املظاهرة إثـــر جنازة النقيب علي 
الـــكان الذي قتل في محافظة ســـيرناك جنوب 
شرق البالد، في هجوم ألقيت مسؤوليته على 

متمردي حزب العمال الكردستاني.
ولـــم تتوقـــف موجـــة االنتقـــادات التـــي 
وجهت حلكومة أحمـــد داودأوغلو بخصوص 
املتظاهريـــن فقـــط، بـــل عبر اجليـــش التركي 
فـــي أكثر من مناســـبة وبأشـــكال مختلفة عن 
امتعاضه من سياســـة أردوغان جتاه اجليش 
وموقعـــه فـــي االجتمـــاع السياســـي التركي 

تاريخيا.
هـــذا التململ في صفـــوف اجليش التركي 
يعكـــس، حســـب مراقبـــني، حتـــركات داخـــل 
املؤسســـة العســـكرية التركية لها نزوع نحو 
التموقع السياســـي داخل املشـــهد بشكل عام. 
أي أن العســـكر التركي اآلن وفي هذه املرحلة 
املضطربة نســـبيا في الســـيرورة السياســـية 
التركيـــة، يبحث عن تصدير موقف سياســـي 
من احلـــرب ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 
واحلـــدود مع ســـوريا ومســـألة داعـــش على 
مســـتوى اخلارجي، وعلى املستوى الداخلي، 
فـــإن املؤسســـة العســـكرية التركيـــة مطالبة، 
شـــعبيا، بتحديـــد موقفها من طبيعـــة النظام 
الذي يســـعى رجـــب طيب أردوغـــان لتحويله 
إلـــى نظام إســـالمي، األمر الـــذي يفرض على 
اجليش القيـــام مبهامه حلماية علمانية تركيا 

وقوميتها.
فمنذ تأسيس اجلمعية التاريخية التركية 
لبحـــث التاريخ ســـنة ١٩٣١ على يد مؤســـس 

تركيـــا العلمانية مصطفى كمـــال أتاتورك، مت 
تغيير الوجه األيديولوجي بشـــكل تام لطبيعة 
النظام التركي خاصـــة بعد إعالنها جمهورية 
فـــي أكتوبـــر ســـنة ١٩٢٣، ويعد اليـــوم ذكرى 
فخريـــة لألتراك في حني أنه يســـبب إشـــكاال 

بالنسبة إلى اإلسالميني. 
وقد حـــرص أتاتورك منذ تأســـيس تركيا 
اجلديدة بعيد سقوط اإلمبراطورية العثمانية 
علـــى تغييـــر كل الرمـــوز املرتبطـــة بالنظـــام 
امللكـــي، فغّير مـــن الثقافـــة واألبجدية وألغى 
األلقاب ووحد التعليم الوطني وألغى التعليم 
الديني وأعطى للمرأة حق املشاركة السياسية 
والتصـويـــت وغيـــر العاصمـــة ليجعلهـــا في 

أنقرة. 
وتعتبر هذه التغييرات اجلذرية في تركيا 
بداية القرن العشـــرين، األسس األولى للنظام 
التركي احلالي واإلطـــار العام الذي تدور فيه 
احلياة السياسية، وقد أثرت هذه اإلصالحات 
”الثورية“ على النفســـية االجتماعية لألتراك، 
فأصبحت القومية التركية هي الشعور السائد 

بني جميع املواطنني.

دور اجليـــش التركـــي فـــي هـــذا املســـار 
التاريخي كان وال يزال حماية العلمانية التي 
تأسست عليها تركيا احلديثة، وقد مت صياغة 
بند في الدستور خاص بهذه الوظيفة للعسكر 
يتـــم ضبطها بقانـــون. وبالتالي فـــإن صورة 
اجليش بشـــكل عام في تركيا توحي بالتطابق 
بني الطابع العلماني للدولة التركية والشعور 
القومـــي باالنتماء إلى اإلطـــار التركي. ورغم 
العديد من األحـــداث التاريخيـــة واالنقالبات 
العســـكرية التي قـــام بها اجليش فـــي تركيا 
منذ ســـنة ١٩٦٠ إلى حدود ”االنقالب النظري“ 
ســـنة ١٩٩٧، إال أن اجليـــش التركـــي يتمتـــع 
بقوة سياســـية يوظفها في كل مرة تتحســـس 
فيها املؤسســـة العســـكرية بخروج الســـلطة 
عـــن الطابع العلمانـــي للدولـــة. وبالتالي فإن 
املماحكات التي حتدث في اآلونة األخيرة بني 
اجليـــش واحلكومة هي فـــي األصل تقابل بني 
الـــدور التاريخي واأليديولوجي للجيش وبني 
النزعـــة اإلســـالمية التي يبديهـــا رجب طيب 
أردوغـــان في أن يقيم تعديالت دســـتورية في 
صالحيات الرئيس لتوسيع دائرة هيمنته في 

مســـتوى الرئاســـة وبالتالي املّس من جوهر 
املبدأ العلماني لتركيا.

وجهـــة النظر هذه تتبلور باألســـاس لدى 
القوميـــني األتراك، واملعروفني تاريخيا بإتباع 
املسار األتاتوركي في النظر للدولة واملجتمع. 
ويظهـــر ذلك من خـــالل التعبيرة السياســـية 
القوميـــة املمثلة فـــي حزب احلركـــة القومية 
التركي الذي انتقد بشدة سياسة حزب العدالة 
والتنميـــة وباألخـــص رجـــب طيـــب أردوغان 
فـــي التعامـــل مع مســـألة الســـلطة، إذ صّرح 
زعيم احلزب دولت بهتشـــلي بأنـــه ”ليس من 
املمكن دخول القصر اجلمهوري بـ‘تشـــانكايا‘ 
بقلب مفعم بالســـواد والفتنـــة وال يجب على 
شـــخص وصف مؤســـس اجلمهورية التركية 
مصطفى كمـــال أتاتورك بالســـكير أن يتولى 
إرث أتاتورك“، وذلك في إشارة إلى تصريحات 
أردوغـــان التـــي شـــتم فيهـــا مؤســـس تركيا 

احلديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وصرح صـــالح الديـــن دمـــرداش، رئيس 
حزب الشعوب الدميقراطي، املقرب من األكراد 
واملتحالـــف مع احلركـــة القوميـــة التركية أن 
”سياســـة رجـــب طيـــب أردوغـــان خبيثـــة في 
توخيها إســـتراتيجية التصـــادم بني اجليش 
واحلـــركات العلمانيـــة عبر اســـتغالل احلرب 
علـــى حـــزب العمـــال الكردســـتاني اإلرهابي 
لتفكيـــك االلتقاء السياســـي بـــني حزبه وبني 
التيـــار القومي التركي“. ويؤكـــد مراقبون أن 
هذا التصريح يعكس فهما لألزمة التي خلقها 
حزب العدالة والتنمية بني األطراف السياسية 
واجليش بسياســـة صـــرف النظـــر عن خطر 
داعـــش وتأجيج العداء لألكـــراد عبر هجمات 
حـــزب العمال الكردســـتاني كي يكـــون هناك 
رصيد سياســـي حلزب أردوغان في املناسبات 

االنتخابية القادمة.

} طهــران - ”التحقيق في ما إذا كانت إيران 
متتلـــك مشـــروعات لتطويـــر أســـلحة نووية 
قد أنهى عقبـــة كبرى بإجـــراء التفتيش الذي 
يطالب بـــه املجتمع الدولي منـــذ فترة طويلة 
ملوقع بارشـــني العســـكري“، هكـــذا بدأ األمني 
العام للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية يوكيو 
آمانـــو تصريحـــه معلقا على متكن املفتشـــني 
مـــن الدخـــول أخيـــرا إلـــى مناطق عســـكرية 
إيرانية يشتبه في أنها حتوي مفاعالت نووية 
لتصنيـــع القنبلـــة الذرية. وقـــد واصل األمني 
العـــام تصريحاته مســـتبطنا فكـــرة أن موقع 
بارشـــني ليس املوقع الوحيد فقط الذي تسعى 
الوكالـــة لتفتيشـــه، بل إن العديـــد من املواقع 

األخرى تعد نقاطا هامة ألجندتها.
وتقـــول تقاريـــر خبـــراء إن العديـــد مـــن 
املفاعـــالت النوويـــة اإليرانية قـــد مت بناؤها 
وفق الصيغ السرية ويدور حولها تكتم شديد. 
ونشـــرت تسريبات عن تركيبات تلك املفاعالت 
وأشـــكالها، بطريقـــة توحي بأنهـــا مفاعالت 
لتخصيـــب اليورانيوم الذي ميكـــن من صنع 

قنبلة نووية. 
ومـــن أبرز تلـــك املفاعـــالت جنـــد مفاعل 
نطنـــز، وهـــو موقـــع لتخصيـــب اليورانيوم 
وتبلغ مســـاحته ١٠٠ ألف كم مربع أنشئ حتت 
األرض بــــ٨ أمتار ومحمي بجدار ســـمكه ٢٫٥ 
أمتار يحميه جدار آخر خرســـاني. وفي ســـنة 
٢٠٠٤ مت تدعيم سقفه باإلسمنت املسلح ومتت 
تغطيتـــه بـ٢٢ مترا مبواد إســـمنتية مســـلحة 

حتت األرض.

كما مت الكشـــف عن وجـــود موقع آخر في 
منطقة أراك من قبل املعارض علي رضا جعفر 
زاده ســـنة ٢٠٠٢. واملركز خاضـــع اآلن لرقابة 
مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن 
قـــام املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي بزيارة تفتيشـــية للموقع في 
فبرايـــر ٢٠٠٣ وذلك في أول زيـــارة متثل األمم 
املتحدة للموقع، لكن مراقبني أكدوا أن الهدف 
من الســـماح لتلـــك الزيارة في ذلـــك التوقيت 
بالـــذات، هـــو دعم اآللـــة الدعائيـــة األميركية 
في ذلك الوقـــت إلظهار النظـــام العراقي على 
أنـــه نظام خطير وميلك أســـلحة دمار شـــامل 
ويرفض اإلجراءات األممية للتفتيش، إذ كانت 
زيارة التفتيش مرفوقة بدعاية تفيد بأن إيران 

جارة مهددة من قبل نظام صدام حسني.
وذكرت تقارير اســـتخباراتية أميركية في 
وقت سابق أن موقع أراك يضم ١٦٠ جهاز طرد 
مركزي اكتملت صناعتها، وأن ألفا قيد التنفيذ 
في املوقع، ومبوجـــب اتفاق احلماية اإليراني 
لســـنة ١٩٧٤ فإن إيران غير ملزمة باإلبالغ عن 
وجـــود املوقـــع إذا كان قيـــد التنفيـــذ، وهناك 
اآلن حوالـــي ٧٠٠٠ جهاز طـــرد مركزي منّصبة 
فـــي نطنز منهـــا ٥٠٠ جهاز ينتـــج اليورانيوم 

منخفض التخصيب.
كما أكـــدت تقارير صحفيـــة أن مفاعل أبو 
شـــهر الذي خصص الســـتخالص مـــادة املاء 
اخلفيف قد دخل جزئيا في طور العمل، وميكن 
أن ينتـــج مـــادة البلوتونيـــوم املنضـــب الذي 
يســـتخدم ألغراض نووية. ويعـــد هذا املفاعل 
مـــن أهم ما قدمته روســـيا إليـــران في املجال 
النووي، إذ مت بنـــاء املفاعل بخبرات ومتويل 
روسي باألساس، ألهداف إســـتراتيجية تريد 
من خاللها روســـيا رســـم توازنات في الشرق 
األوســـط لصالح امتداداتها القريبة من البحر 

األبيض املتوسط.

أمـــا مفاعـــل ًأصفهـــان، فتتـــم فيـــه تنقية 
اليورانيـــوم من الشـــوائب من أجـــل حتويله 
كيميائيا إلى غاز ”هكسا فلورايد اليورانيوم“ 
ومن ثمة يتم تبريده وتنظيفه كي يصير صلبا، 
وبذلك ًأصبحت إيـــران قادرة على إنتاج دورة 
كاملة من الوقود النـــووي وبخبرات إيرانية، 
وقد جعل موقع أصفهان لتأمني الوقود الالزم 
لعمـــل أجهزة الطرد املركـــزي ومحطات توليد 
الكهربـــاء النووية في البالد، بعد أن حتصلت 
إيران على نحو ســـبعة آالف من أجهزة الطرد 

املركزي التي تعمل حاليا. 
ويعتبـــر املصنـــع آخـــر وأكثـــر املراحـــل 
حساســـية في دورة إنتـــاج الوقـــود النووي 
ملختلـــف أنـــواع مفاعـــالت األبحـــاث وتوليد 
الكهربـــاء. ويبقـــى إليران العديد مـــن املواقع 

النووية األخـــرى ذات االختصاصات املختلفة 
وفق املقاربة الشاملة للوصول إلى قوة نووية 
تنزح نحو العســـكرة والتوظيـــف احلربي، إذ 
يوجـــد مفاعل أراك وجيهـــان ومصنع أردكان 
وغيرهـــا. ويقـــول اللـــواء املصـــري املتقاعد 
واخلبير في الشؤون العسكرية طلعت مسلم، 
إن اخلطر األساســـي الكامن فـــي هذه املقاربة 

النوويـــة أنها مـــن احلجم الكبيـــر وال يعتقد 
أنها موجـــودة لكي تكـــون ذات اســـتعماالت 
مدنية وســـلمية، وإمنا الغرض منها الوصول 
إلى تشـــكيل قوة نووية عســـكرية موجهة إلى 
املنطقة وموظفة أيديولوجيـــا من قبل النظام 
احلالي، القائم باألســـاس على إســـتراتيجية 
التوسع في املجال اإلقليمي العربي باستعمال 
اآللة الدعائية الطائفية من جهة وإيقاظ النزعة 
االنفصاليـــة الناعمة من جهـــة أخرى. وتؤكد 
التقاريـــر أن االتفـــاق النـــووي األخيـــر الذي 
وضـــع إطارا قانونيا ألنشـــطة إيران النووية، 
لـــن تكون له االنعكاســـات املطلوبة في حتديد 
القـــدرات النوويـــة إليران، بـــل إن االتفاق في 
مضمونه ليس ســـوى مقدمة لتسويات أعمق 

على مستوى منطقة الشرق األوسط بأسرها.

مواقع إيران النووية ركائز مشروعها التوسعي في املنطقة

أحالم أردوغان اإلمبراطورية تستفز علمانية الجيش التركي

األربعاء 2015/09/23 - السنة 38 العدد 1210047

االستراتيجية اإليرانية في ترويض القوى الكبرى تمر عبر ترويض وكالة الطاقة الذرية

[ االتفاق النووي مع طهران ال يحجم أنشطتها النووية الخطيرة  [ مواقع نووية عديدة تهدد أمن الشرق األوسط

[ اإلسالميون يسعون إلى تفكيك التحالف بين الجيش والحركة القومية

بناؤها  تـــم  النوويـــة  املفاعـــالت 
بشكل سري ويدور حولها تكتم 
شـــديد لتوظيفهـــا فـــي املجال 

العسكري

◄

سياسة صرف النظر عن داعش 
والتركيـــز علـــى األكـــراد، تهدف 
إلى تفكيـــك التحالـــف العلماني 

الواسع

◄

التملمـــل فـــي صفـــوف الجيـــش 
التركـــي يعكس تحـــركات داخل 
املؤسســـة العســـكرية التركية 

لها نزوع نحو التموقع السياسي

◄

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قال مسؤولون أمنيون إن 
طائرات باكستانية قتلت 16 
شخصا يشتبه في أنهم من 

المتشددين خالل غارات جوية 
قرب الحدود األفغانية، واعتقلت 
الشرطة العشرات من األشخاص 

بعد يوم من قتل متشددين من 
حركة طالبان 29 شخصا في هجوم 

على قاعدة جوية.
ويعد الهجوم على القاعدة 
األعنف للمتشددين على منشأة 

عسكرية باكستانية، ومن المرجح 
أن يقوض العالقات المضطربة 

بالفعل مع أفغانستان. وبعد 
ساعات من الهجوم أشار متحدث 

عسكري باكستاني إلى أنه 
جرى تعّقب اتصاالت أوضحت 
أن مسلحين من حركة طالبان 

الباكستانية تلقوا توجيهات من 
أشخاص في أفغانستان.

وقال مسؤوالن أمنيان 
باكستانيان إن غارات السالح 

الجوي استهدفت قواعد 
للمتشددين في وادي تيراه الممتد 
على الحدود األفغانية، وهو طريق 

تهريب رئيسي بين باكستان 
وأفغانستان.

وقال مسؤول أمني من مدينة 
بيشاور شمال غرب البالد ”كل من 
قتلوا في القصف كانوا متشددين 

باكستانيين“. وكان 13 مسلحا 
اقتحموا قاعدة بادابير الجوية 

على بعد نحو عشرة كيلومترات 
جنوبي بيشاور في هجوم قال 

متحدث باسم حركة طالبان 
الباكستانية إنه يأتي ردا على 

قصف لقواعد الحركة على طول 
الحدود األفغانية.

وذكرت الشرطة أنها ألقت 
القبض على نحو 50 من السكان 
المقيمين قرب القاعدة لالشتباه 

في مساعدتهم لمتشددين في 
التدبير للهجوم. 

باختصار

{الجيش يحاول قدر اإلمكان النأي بنفســـه عن سياســـة الحكومة 
الخاصة بســـوريا، والتي تدعم اإلرهاب بوضوح عبر تسليح داعش، 

وهذا من نتائج محاوالت أسلمة النظام التي يرفضها الجيش}.

إسماعيل حقي بكني
القائد السابق لالستخبارات العسكرية التركية

{التحالـــف بـــني الليبراليني األتـــراك واملحافظني اإلســـالميني، 
أســـهم إلى حد بعيد في إضعاف دور الجيش باملشهد السياسي 

التركي، فقد خطف القوة املدنية الواسعة التي كانت تدعمه}.

أحمد كورو
باحث سياسي تركي

{موقـــف إيران املعادي إلســـرائيل نوع العبـــث إذ ال تجرؤ طهران 
على ضربها، ولكن الخطر الحقيقي هو توجه إيران بقوتها النووية 

الجديدة إلى منطقة الشرق األوسط}.

طلعت مسلم
خبير عسكري مصري

غضب تركي عارم بسبب سياسة أردوغان التي توظف معارك الجيش ملصالحه

طلعت مسلم:
الخطر يكمن في أن املقاربة 

النووية اإليرانية توحي 
بصناعة القنبلة النووية

قام األمني العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو آمانو، بزيارة إلى املوقع العســــــكري 
اإليراني في ”بارتشــــــني“، الذي كان ال يســــــمح ملمثلي الوكالة من قبل بزيارته، وجاء في 
بيان الوكالة أن زيارة آمانو لبارتشــــــني برفقة رئيس هيئة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
ــــــة تيرو فاريورانتا، مت ”في خطوة لتنفيذ جــــــزء من خارطة الطريق“. ومنذ زمن بعيد  الذري
سعت الوكالة إلى تفتيش املوقع ملعرفة ما إذا كانت طهران قد أجرت فيه أنشطة نووية أم 
ال. وهذا احلدث يعكس مدى اهتمام الغرب باملنشآت العسكرية والنووية في إيران والتي 
تعتبر مناطق حساســــــة بالنسبة إلى األمن العسكري اإليراني، كيف ال وهي املناطق التي 

ترتكز عليها األعمدة األيديولوجية لنظام اخلميني في مشروعها اإلقليمي.



سالم الكتبي

} أوجـــع النظـــام اإليرانـــي رؤوس اجلميع 
فـــي منطقتنا بشـــعاراته ومزايداتـــه الدينية 
وادعاءاتـــه الزائفـــة باحلرص على الشـــعوب 
والـــدول، رغـــم أن هـــذا النظـــام ذاته نســـف 
اســـتقرار كثيـــر من هـــذه الدول، وهو ســـبب 
مباشـــر في تشـــريد ماليني العرب وتهجيرهم 

ونزوحهم بني داخل بالدهم وخارجها.
أحد أسباب استمرار إيران في ترديد هذه 
الشـــعارات واالدعاءات أنها مارست بنجاح ـ 
وال تزال ـ لعبـــة خلط األوراق منذ زمن طويل، 
وفـــي قلب هذه اللعبة كان الترويج لنظام ولي 
الفقيه باعتباره نظاما دينيا إســـالميا وليس 
سياســـيا، رغـــم أن النظرية نفســـها التي قام 
عليها النظام هي نظرية سياسية بامتياز، بل 
يعتبرها بعض الباحثـــني النظرية األهم التي 

يرتكز عليها الفكر السياسي الشيعي.
أدرك أن واليـــة الفقيه لهـــا أصول وجذور 
تاريخيـــة في التراث الشـــيعي فـــي ظل غيبة 
”اإلمام املعصوم“، حيـــث ظهر املصطلح للمرة 
األولى في نهاية الربع األول من القرن التاسع 
عشر في كتاب يسمى ”عوائد األيام“ في أصول 
الفقه، من تأليف أحمد النراقي، ثم اســـتدعاها 
اخلميني من ســـراديب التاريخ إلحكام قبضة 
نظامـــه علـــى حكم إيـــران حتت ســـتار ديني 
وبزعم امتالك وكالة حصرية من الله عز وجل، 
وهي، باملناســـبة، الفكرة ذاتهـــا التي انطلقت 
منها التنظيمات واجلماعات املتطرفة ســـنية 
املذهـــب، وحتديدا جماعة اإلخوان املســـلمني 
اإلرهابية، حني قامت بتأويل آيات ”احلاكمية“ 
الواردة في القرآن الكرمي، وإخضاعها لتفسير 
ضيق ومبتور ملمارســـة اإلقصـــاء والتهميش 
والســـيطرة علـــى احلكـــم في البـــالد العربية 

واإلسالمية السنية.

والية الفقيه أو املرشد األعلى في جوهرها 
الفكري قريبة من صيغة مرشـــد اجلماعة التي 
استنســـخها حســـن البنا مؤســـس اإلخوان 
املســـلمني بدوره من جماعـــات وفرق تاريخية 
أخـــرى ال مجـــال لالســـتطراد عنها فـــي هذا 
النطـــاق الضيق، حيث وضع البناء األســـاس 
للحكـــم املطلق في اجلماعة عبـــر نظام هرمي 
حديـــدي ال يجوز ألحد اخلـــروج عليه، فطاعة 
املرشد لدى اإلخوان املســـلمني واجبة كطاعة 
ولـــي الفقيه في النظـــام السياســـي اإليراني 
متاما، وكما يختار املرشـــد مـــن نخبة محددة 
داخـــل اجلماعة يختار ولـــي الفقيه أيضا من 
جانب مجموعة من املاللي الذين يحملون لقب 

”آية الله“.
فـــي الدراســـات الغربيـــة يصنـــف النظام 
اإليراني باعتبـــاره نظامـــا ثيوقراطيا، ورغم 
أن هـــذا التصنيـــف يعتمد بشـــكل كبير على 
حتليل ظاهـــر النظام وهيكله الدســـتوري من 
حيث توّلي العمائم واملاللي قمته واستخدامه 
شـــعارات ومفـــردات ومصطلحـــات دينية في 
املناســـبات كافة، فإن حتليل أسس هذا النظام 
تشـــير إلى أنه مشـــابه متاما لفكر اجلماعات 
السنية املتشددة التي تتخذ من اإلسالم ستارا 
لرغبتهـــا الســـيطرة علـــى احلكم فـــي العديد 
من الـــدول العربية واإلســـالمية في حني أنها 

جماعات سياسية بامتياز.
األمثلة والبراهني على أن النظام اإليراني 
يعمل وفق توجه سياســـي ال ديني أنه ال يعمل 
مبدأ الشورى بشـــكل حقيقي، بل ابتدع آليات 
فريـــدة ملمارســـة الســـيطرة والفـــرز وإحكام 
قبضته على من يصل إلى الســـلطة عبر آليات 
تبدو شـــفافة فـــي ظاهرهـــا، ولكنهـــا مغرقة 
فـــي الدكتاتورية واالســـتبداد، فهنـــاك رقابة 
استباقية دقيقة وشديدة على من يريد الترشح 
ألّي انتخابـــات في إيران، حيث العبرة بالوالء 
لولي الفقيه، ومن ال يعتـــرف بهذا النظام يتم 
إقصاؤه فـــورا، وهناك ترســـانة من املجالس 
والهيئـــات املتخصصـــة التي يســـيطر عليها 
احملافظون املتشددون، وحتول دون إحداث أّي 
تغييـــر قد يبتعد بالنظـــام اإليراني القائم عن 
أفكاره املتشددة التي قام عليها، وفي مقدمتها 
مجلس صيانة الدســـتور، ومجلـــس اخلبراء 
ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وجميعها 

مجالـــس متثـــل اخلصـــم واحلكم فـــي الوقت 
ذاته وتصادر أّي مســـاحات أو هوامش للرأي 
والنقـــد قد تبرز خـــالل الواقع. فعلى ســـبيل 
املثال، ينص الدستور على أن من حق مجلس 
اخلبراء عـــزل الولّي الفقيه فـــي حالتني هما، 
عجزه عن أداء واجباته الدستورية، أو فقدانه 
صفة مـــن صفات األهلية املنصوص عليها في 
الدســـتور والتي ّمت مبوجبهـــا تعيينه، أو إذا 
تبني أنه ال ميتلك تلك الصفة من األســـاس، في 
حـــني أن هذه الصفات غيـــر قابلة في معظمها 
للقياس الدقيـــق، فضال عن أن أعضاء مجلس 
اخلبراء هم من يعينهم املرشد ذاته من الدائرة 
القريبة واملوثوقة. والية الفقيه أيضا ليســـت 
نظريـــة شـــيعية جامعة للشـــيعة فـــي العالم 
العربـــي واإلســـالمي، فهناك شـــيعة كثيرون 
يرفضـــون هـــذه النظرية وال يخضعـــون ألّي 
حكـــم يعترف بها، بل إن هنـــاك علماء وفقهاء 
شـــيعة كبارا رفضوا توجهـــات اخلميني في 
هـــذه النظريـــة، وفي مقدمـــة هؤالء آيـــة الله 
حسني منتظري، الذي أعلن رفضه التام لفكرة 
ســـيطرة الولي الفقيه على أمور الدين والدنيا 
معا ففرضت عليه عزلة جبرية في منزله حتى 

توفي فـــي عام 2009، وكان أحد أبرز من كتبوا 
في نظرية والية الفقيه، وهناك رموز شـــيعية 
عربيـــة كثيـــرة تنكر أســـس واليـــة الفقيه وال 
تعتـــرف بها، ومنهـــم مراجع شـــيعية عراقية 
ولبنانية لها مكانة كبيرة ومرموقة لدى العرب 
الشـــيعة منهم املرجع الشـــيعي العراقي علي 
السيســـتاني والسيد محسن احلكيم، والسيد 
محمد علي احلســـيني األمـــني العام للمجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى في لبنان، الذي يعد 
املرجعية الرســـمية لدى الطائفة الشيعية في 
لبنان، علما بأن اخلالف الشـــيعي ـ الشيعي ال 
يتمحور حول الولي الفقيه أو والية الفقيه بل 

حول حدود هذه الوالية وتطبيقاتها. 
اخلمينـــي مـــن جانبه كان يـــرى أن الولي 
الفقيه هو صاحب الوالية املطلقة في شـــؤون 
الدين والسياســـة فـــي البالد،  واليـــة الفقيه 
أيضـــا نظريـــة قريبـــة مـــن الفكـــري البابوي 
الذي ســـاد أوروبا خالل حقبة عصور الظالم 
أو العصور الوســـطى، التي شـــهدت سيطرة 
مطلقة للكنيســـة البابوية على شـــؤون الدين 
والسياســـة وأمـــور احلياة كافة فـــي أوروبا، 
ولكـــن أوروبـــا جنحت في التخلـــص من هذه 

القبضة منذ نحو خمســـة قـــرون تقريبا فيما 
حاولت جماعات اإلســـالم السني تطبيقها في 
الســـنوات األخيرة وأخفقت في أهم محطاتها 

ورهاناتها.
 ولكـــن النظـــام اإليراني الـــذي يتبع هذا 
النهـــج يحكم وفقا لهذا الفكـــر منذ عام 1979، 
وال يزال املرشد يسيطر على كل شؤون احلياة 
في إيران! ومؤهالت املرشـــد طبقا للدســـتور 
اإليرانـــي تبـــدو غامضـــة ومطاطـــة وصعبة 
القياس مثل: العلـــم والعدالة واملروءة والفقه 
الواســـع بظروف العصر، والشجاعة والفطنة 
والذكاء والقدرة على إدارة األمور، كما يسيطر 
متامـــا علـــى مفاصـــل النظام عبـــر نصوص 
دســـتورية محددة، فضال عن نحـــو ألفني من 
ممثليـــه من ”حجج اإلســـالم“ املنتشـــرين في 
جميع مؤسســـات ووزارات وهيئات البالد في 

الداخل واخلارج.
اخلالصة أننا أمام نظرية تنطلق من الدين 
وترفع شـــعاره ولكنهـــا تدلف إلى السياســـة 
وتبحث عنهـــا وتهدف إليهـــا وتضع مصالح 
واضعيهـــا نصب األعـــني، فال هـــي تعبر عن 

الدين وال تسعى إلى حتقيق مآربه.
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إسالم سياسي
والية الفقيه ترفع شعار الدين وتطوعه ملآربها السياسية

ــــــة الولي الفقيه التي يقوم عليها نظام املاللي في إيران تســــــتمد وجودها من تطويع  نظري
الشــــــعارات الدينية ال خدمة للدين بل وســــــيلة نحو عالم السياسة واحلكم والتسلط، وهي 
في وجه آخر شــــــبيهة مببدأ احلاكمية الذي تأسست من خالله جماعة اإلخوان املسلمني. 
فالولي الفقيه نسخة شيعية للحركات السنية املتشددة من خالل اعتمادها تسييس الدين 

للوصول إلى احلكم.

نظام الولي الفقيه شعاره ديني وأهدافه سياسية مذهبية طائفية

[ الولي الفقيه نسخة فكرية للجماعات السنية المتشددة [ أسس الوالية في نظام الماللي ال تلقى تأييد علماء الشيعة

تحليل أسس والية الفقيه تشير 

إلى أنها مشابهة لفكر الجماعات 

السنية املتشددة التي تتخذ من 

اإلسالم ستارا

◄

«في والية الفقيه رؤيتان، التصور األول يســـير عليه السيســـتاني وفحواه أن 

للفقيـــه والية على المجتمع وعلى الدولة، فيما يرى الخميني أن للفقيه والية 

على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة».

إياد جمال الدين
رجل دين شيعي وسياسي عراقي

«واليـــة الفقيه هذه النظرية -البدعة- أثبتت بأنها تغطي سياســـة قمعية 

اســـتبدادية تقوم على إقصاء العقل ورفض اآلخر والتســـلط املطلق على 

حياة اإلنسان بحجة الدين والدين منه براء».

السيد محمد علي احلسيني
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان

«ما الفرق بني والية الفقيه، ووالية أمير املؤمنني؟ لدينا خامنئي الذي 

يدعي والية أمر املســـلمني، وهنا لدينـــا أبوبكر البغدادي الذي يدعي 

الشيء نفسه، وينتحالن النسب الحسيني نفسه».

عبدالوهاب القصاب
باحث في املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حدد باحثون من لندن هوّية 
حوالي ستين شخصا فروا من تنظيم 
الدولة اإلسالمية منذ عام، واعتبروا 
أن شهاداتهم قد تشكل وسيلة مثيرة 
لالهتمام يمكن استخدامها لمحاربة 

التنظيم الجهادي.

◄ قال الجيش الباكستاني إن محكمة 
عسكرية سرية في باكستان حكمت 

على تسعة رجال باإلعدام وعلى رجل 
بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم 
بالتورط في قضايا إرهاب مختلفة.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان بمقتل القيادي الجهادي 

التونسي أبوالحسن التونسي والذي 
كان مساعدا ألسامة بن الدن زعيم 

تنظيم القاعدة في أفغانستان.

◄ أعلن الجيش المصري أنه شن 
عملية عسكرية في منطقة الواحات 
البحرية في غرب البالد قتل خاللها 

10 إرهابيين كانوا يعدون لشن 
هجمات ضد أهداف حيوية ومصالح 

أجنبية خالل عيد األضحى.

◄  أوقفت الداخلية المغربية 6 
أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية 
إرهابية أطلقت على نفسها اسم ”جند 
الخالفة في المغرب“ أسوة بالجماعة 

التي تحمل نفس التسمية بالجزائر 
والموالية لتنظيم داعش.

◄ أفاد المدير العام للسجون 
واإلصالح في تونس بأنه سيجري 

تعميم كاميرات المراقبة في كافة 
السجون التونسية في خطوة للحد 

من انتشار مظاهر التشدد بين 
السجناء.

باختصار

سياسيو العراق جعلوا املرجعية جدارا يخفون وراءه مشاريع فسادهم ووسيلة لتخويف الناس

ظــلــت املــرجــعــيــة صــامــتــة وحــني 

تكلمت دعت إلى إنشاء ميليشيات 

داعش  وجه  في  للوقوف  مسلحة 

دفاعا عن األضرحة الدينية

◄

والريـــاء  السياســـي  النفـــاق 

املذهبـــي وجـــدا فـــي املرجعية 

جدارا يتستران به من أجل إدارة 

مشاريع الفساد

◄

فاروق يوسف

} مـــا يعرفه أقطـــاب العملية السياســـية في 
العـــراق عن حجم وقـــوة املرجعية الدينية في 
النجف ال يعرفه أحد ســـواهم. وألن املرجعية 
تلتزم باحلدود املرسومة لها فإنها لن تصطدم 
بهـــم. لذلك ال ميكننـــا توقع ســـماع رأي أحد 
مـــن أولئك السياســـيني ومن التحـــق بهم من 
أصحـــاب العمائم باملرجعيـــة التي يظل ثقلها 
مرتبطـــا بحجـــم ونـــوع الدعاية التي تســـلط 

عليها.
فـــي املاضي القريب، أي فـــي العقود التي 
سبقت االحتالل األميركي لم يكن هناك من أثر 
للمرجعيـــة في حياة العراقيني اليومية وال في 
خططهم املســـتقبلية. هل حدث ذلك ألن النظام 
احلاكم يومهـــا كان قد قيـــد حركتها وحد من 
نشـــاطها؟ فاملرجعية نفســـها لم تقل ذلك بعد 

سقوط النظام.
كانـــت املرجعيـــة وهـــي مؤسســـة دينية 
ملتزمة بخطها الديني الذي اخترعت من أجله 
ولـــم تكن معنية مبـــا يجري بعيـــدا عنها في 
عالم السياســـة. أما بالنســـبة إلى من تعّرض 
للقمع من رجال الدين فقد جرى قمعه ألســـباب 
سياسية ال عالقة لها باملوقف من املرجعية، ال 

من قريب وال من بعيد. لقد حفظت املرجعية ماء 
وجههـــا وحافظت علـــى كرامتها حني وضعت 
فاصال بني الدين وهو مهنتها والسياسة التي 

تقع على الضفة األخرى.
أما وقد وقع الغزو األميركي عام 2003 فقد 
كان ضروريا بالنســـبة إلى سلطة االحتالل أن 
جتـــد قوة تقليدية هي ليســـت مـــن اختراعها 
لتّوليها مهمة تطبيع االحتالل ومترير عناصر 
ومقومات وجوده فكانـــت املرجعية هي القوة 

الوحيدة التي ميكـــن أن تكون موضع ثقة في 
ذلك املجـــال. لقد مت النفخ فـــي قربة املرجعية 
منذ حلظة االحتالل األولى، ولم تكن املرجعية 
حذرة في تلقي الشـــكر من ســـلطة االحتالل ملا 
أظهرته مـــن تعاون كان مفاجئا وأكثر مما هو 

متوقع منها. 
أما الطاقم السياســـي الـــذي جلبه احملتل 
معـــه فقد صـــار أفراده يتســـابقون إلـــى لقاء 
املرجع األعلى السيستاني، مضيفني عليه من 
خالل وســـائل اإلعالم التابعة لهم هالة الرجل 
احلكيـــم الصامـــت الذي ميســـك بـــكل خيوط 

القضية العراقية.
ومـــا ال يخفى على أحد أن هناك الكثير من 
النفاق السياســـي والريـــاء املذهبي قد خالط 
ســـلوك أولئك السياســـيني الذيـــن وجدوا في 
املرجعية جدارا يتســـترون بـــه من أجل إدارة 
مشـــاريعهم التجارية اخلاصة التي هي سبب 

وجودهم فـــي إدارة دولة، كتب عليها أّال تقوم 
ثانية. لقد صنع أولئك السياسيون ومن قبلهم 
ســـلطة االحتالل من املرجعيـــة خندقا ال ميكن 
اجتيازه، بالرغم من أن املرجعية نفســـها ظلت 
عبر كل سنوات الكارثة العراقية، بكل تفاصيل 
جحيمهـــا على عهدنا بهـــا صامتة ال تنطق إال 
مبا ييســـر تنفيذ مفردات املشـــروع التدميري 
الذي جـــاء به احملتل كما هـــو احلال مع حث 
الشـــعب على املوافقة على الدستور الذي هو 
أســـاس كل املشكالت التي يعاني منها العراق 

اآلن.
أما حني رفع السياســـيون أنفســـهم شعار 
”املرجعية خط أحمر“ فقد كان املقصود من ذلك 
الشعار أن ال توضع املرجعية موضع مساءلة، 
وهو ما يعني مترير كل مشاريعهم التي كانوا 
يقولون إنها حتظـــى برضا املرجعية، من غير 
أن يصـــدر بيان ينفي أو يؤكد ذلك الرضا، غير 

أن الصمت كما يقال هو عالمة الرضا.
كانـــت عمليات الفســـاد تضـــرب بعصفها 
الالأخالقـــي جوهر احلياة العراقية فيما ظلت 
املرجعية صامتة وحني تكلمت فإنها دعت إلى 
إنشـــاء ميليشيات مســـلحة للوقوف في وجه 

تنظيم داعش دفاعا عن األضرحة الدينية.
خالصة القول إن سياسيي العراق اجلديد 
مزوديـــن بخبرة ســـلطة االحتـــالل كانوا وال 
يزالون يســـتعملون املرجعية ســـتارة وعصا. 
ستارة يخفون وراءها مشاريع فسادهم وعصا 
يستعملونها حني يضطرون إلى إخافة الناس 

البسطاء.
أما املرجعية نفسها فلم تثبت أن لها حوال 
أو قـــوة طـــوال الزمن العصيب الـــذي ال يزال 

الشعب العراقي يتنقل بني أنفاقه املظلمة.

صمت املرجعية في العراق يشرعن تمازج الديني بالسياسي

ما متثله املرجعية الدينية من سلطة روحية في العراق جعل السياسيني يستغلون صمتها 
عما يجري في الســــــاحة السياســــــية كغطاء لتمرير مشاريع فســــــادهم، حيث جعل هؤالء 
السياسيون من مسألة التخويف باملرجعية وسيلة للسيطرة على السلطة، ما جعل الديني 
يختلط بالسياســــــي، واقتصر دور املرجعية على املجال العقائدي بأن دعت في مسلســــــل 
صمتهــــــا املتواصل إلى تكوين جيش يقف في وجه داعــــــش حلماية األضرحة الدينية مبا 

متثله في أدبيات املرجعية من مذهبية وطائفية.



} الريــاض - أصـــدر مركز امللـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز الدولي خلدمة اللغة العربية كتابا 
بعنوان ”انقراض اللغات وازدهارها: محاولة 
للفهـــم“، وهـــو كتـــاب علمـــي ضمن سلســـلة 
”مباحـــث لغوية“، إحدى سالســـل النشـــر في 
املركز، شـــاركت في تأليفه وحتريره مجموعة 
مـــن الباحثـــني مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
العربـــي، املتخصصـــني في هـــذا املجال وهم 
محمود احملمود ومجدي عبدالرزاق ســـليمان، 
واجلمعـــي بولعـــراس، ومحمد مـــازن جالل، 

وعقيل الشمري، ومنصور مبارك ميغري.

وأوضـــح األمــــني العـام للمـركـــز عبـدالله 
بـــن صالـــح الوشـــمي أن املركـــز يعمـــل مـــع 
املتخصصـــني فـــي مختلـــف أنحـــاء العـالـــم 
العربـــي؛ للمشـــاركـة فـــي حتـريـــر وتـأليـــف 
الكـتـــب العلميـــة املتخصصـــة فـــي مجاالت 
اللغـــة العربيـــة وعلـومهـا؛ إلنتــــاج عـدد مـن 
اإلصـدارات العلمية التي تثري املكتبة العلمية 

املتخصصة.
من جانبه بّني محرر الكتاب وأحد املشاركني 
فيه الدكتور محمود بـــن عبدالله احملمود، أن 
يحاول  كتاب ”انقـــراض اللغـــات وازدهارها“ 

اإلجابة عن تســـاؤالت مختلفة تطرح نفســـها 
فـــي الواقـــع اللغوي بشـــكل عام، 

مـــا التوثيـــق اللغـــوي واإلحياء 
اللغوي وكيـــف يكون؟ وعادة ما 
يتم طرح بعض األفكار والرؤى 
بصورة  التســـاؤالت  تلك  حول 
عاطفيـــا  متأثـــرة  انطباعيـــة 
العلمية  احلقائـــق  تعكـــس  ال 

بالضرورة.
خمسة  الكتاب  ويتضمن 
فصول تشتمل على عدد من 
”قضايا  منها  املوضوعات، 
تأصيليـــة حـــول انقراض 
وازدهارهـــا“  اللغـــات 
و”معايير احلالة الصحية 
اللغـــة  وموقـــع  للغـــات 

العربية منها“، و”التوثيق اللغوي واإلحياء 
اللغوي“، و”بني العلم والتصورات الشـــعبية: 

مســـألة موت اللغات منوذجا“، و”العربية في 
الوقت احلاضر: احلصيلة واآلفاق“.

مـــن جهـــة أخـــرى أصـــدر 
مـــن  عـــددا  مؤخـــرا  املركـــز 
منهـــا  العلميـــة،  اإلصـــدارات 
التنســـيق  ”مســـارات  كتـــاب 
املؤسســـات  بـــني  والتكامـــل 
اللغويـــة فـــي الوطـــن العربي“، 
الذي حرره علي السعود، وتأليف 
عبدالعزيز احميد، ومحمد الفران، 
ومحمد  الرحموني،  وعبدالرحيـــم 
صـــالح الديـــن الشـــريف، ومختار 
لزعـــر. وأصدر أيضـــا العدد الثاني 
مـــن ”مجلـــة اللســـانيات العربية“، 
وهـــي مجلـــة علمية محكمـــة تصدر 
دوريا مرتني كل عام، وتعنى بالدراسة 
العلميـــة احلديثـــة للغـــة العربية من 

منظور علمي لساني حديث.
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ثقافة
تصـــدر هذه األيام الترجمة الفرنســـية لرواية {دمية النار»، للكاتب 

الجزائري بشـــير مفتي عن منشـــورات االختالف/ الجزائر ومنشورات 

ضفاف/ لبنان، ترجمة من توقيع لطفي نية. 

عن منشـــورات جمعية النادي الســـينمائي ســـيدي قاسم املغربية، 

صدر كتاب بعنوان {محمد مزيان: ســـينمائي وحيد ومتمرد»، إعداد 

الصحفي والناقد السينمائي املغربي أحمد سيجلماسي.

أقامـــت مكتبـــة البلـــد، بوســـط القاهـــرة، حفـــل توقيـــع املجموعة 

القصصية {بائع الحنني» للكاتب حسام الدين فاروق، والصادرة عن 

دار {روافد للنشر والتوزيع». 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عديدة هي الكتب التي تناولت موضوع اللغة بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص، وهي 
بذلك حتاول اإلجابة عن تســــــاؤالت مختلفة تطرح نفســــــها في الواقع اللغوي بشكل عام، 
والواقــــــع اللغوي للعربية خاصة، ومــــــن ذلك: هل العربية مهددة باالنقراض؟ ما الفرق بني 
”التصورات الشــــــعبية“ والوصف العلمي للواقع اللغوي؟ كيف ميكن وصف الواقع العاملي 

للغة العربية؟ ما املعايير العلمية لوصف لغة ما بأنها مهددة باالنقراض؟

هل اللغة العربية مهددة باالنقراض
◄ صدر حديثا عن ”املركز القومي 

للترجمة“، ديوان بعنوان ”يقاس 
باحلجر“ للشاعر األميركي سام 

هاميل، ترجمة الشاعرة أمل جمال 
ومراجعة الشاعر عبداملقصود 

عبدالكرمي. 

◄ صدر حديثا عن دار ”سما للنشر 

والتوزيع“، في مصر، كتاب بعنوان 
”دولة الدراويش“ للكاتب محمد جاد 

هزاع، تدور أحداث الكتاب حول 
حراس الوطن والدين، ويؤرخ للوطن 

بني السياسة والدين من موقع 
احلضور ال الغياب. 

◄ سيتم االنتهاء من إجناز أوبرا 

اجلزائر الكائن بأوالد فايت (اجلزائر 
العاصمة) نهاية ٢٠١٥، حسبما أعلنه 

وزير الثقافة اجلزائري عزالدين 
ميهوبي. 

◄ تستضيف مكتبة اإلسكندرية 
مبصر االجتماع السنوي للمكتبة 

الرقمية العاملية (WDL) يومي ٥ 
و٦ نوفمبر املقبل، والقمة العاملية 

الرابعة للكتاب يومي ٦ و٧ من الشهر 
ذاته. 

◄ بدأت األمانة العامة جلائزة خليفة 
التربوية، باململكة العربية السعودية، 

في دورتها التاسعة، استقبال 
مشاريع اجلائزة لهذا العام ٢٠١٥/ 

٢٠١٦ بعنوان ”مّيز نفسك باالبتكار“. 

◄ تستمر الهيئة املصرية العامة 
للكتاب في قبول األعمال املشاركة في 
مسابقة أدب الطفل العربي حتى ٣٠ 
سبتمبر اجلاري، ولن يقبل أي عمل 

بعد هذا التاريخ.

◄ أسدلت اللجنة التنظيمية ملهرجان 
"تاء الشباب" الستار على فعاليات 

النسخة السابعة من املهرجان، وذلك 
فى حفل ختامى احتفائي نظمته في 
الصالة الثقافية بالقرب من متحف 

البحرين الوطني

باختصار

الشعر العضوي

} مهما جّرب الكاتب في طرائق الكتابة 
والتأليف، للوصول إلى أشكال جديدة، فإنه 
لن يكون كمن يحرث في املاء، فال كتابة من 
دون قواعد، وال عمل دون شكل، وإن حاول 

مؤلف العمل، إظهاره بأنه من دون قواعد أو 
بال شكل.

وكان أول من حتّدث عن ”الشكل 
العضوي“ في مقابل ”الشكل امليكانيكّي“ 

هو مؤسس احلركة الرومانتيكّية، الشاعر 
والفيلسوف والناقد اإلنكليزي صموئيل تيلر 
كوليريدج، حني تصّدى للدفاع عن شكسبير 
ضّد النقاد الذين اتهموا أعماله بأنها تفتقر 

إلى قواعد ظاهرة وأصول بّينة.
 ال تكون القصيدة أو القطعة األدبّية 

في الشكل العضوّي مكّونة ومبنّية ومرّكبة، 
وإمنا ”مشّكلة من الداخل“. هي تشبه، في 

حياتها السرية، غير املنظورة للعني املجردة، 
حياة الكائن املتعظ في عالقته مع مكّوناته 

واحمليط الذي يعيش فيه. ليست كائنا بّرانّيا 
يعيش متطّفال على غيره، وال كائنا وحيد 
اخللّية يتطّور منشطرا إلى شبيه نفسه، 

إلى صورة طبق األصل عنه هو؛ بل كائن 
متعّدد اخلاليا، تعمل كل خلّية فيه على بناء 

نسيجها اخلاص. خاليا تغّير من شكلها 
دائما لنحصل على خاليا جديدة مختلفة عن 

األخرى.
يسمح الشكل العضوّي للقصيدة بأن 

تطّور نفسها، وأن ترتقي على نحو مدهش، 
في حركتها الدؤوبة ومتايزها، فتنفتح 
وتنبسط وتنتشر ممتّدة وتنمو، كاشفة 
في آخر املطاف، عن سيرورة أواصرها 

وروابطها وسياقاتها وقرائنها ومقاماتها 
ووشائجها وتطّوراتها (عالقاتها ببعضها 
البعض، وعالقة تطور كل واحدة منها في 
ضوء التطورات التي طرأت على األخرى) 

لتحقق في النهاية شكلها اخلارجّي الفريد.
فعبر اندماج احملتوى بالشكل واالنصهار 

فيه، كما يقول كوليريدج، يتحقق شكل 
القصيدة العضوّي. ال بنية للقصيدة إّال من 
خالل رؤى املؤلف وموضوعاته، فال قواعد 

مصطنعة وال عمليات ميكانيكّية. ليس سوى 
الّالوعي ومخيال الشاعر فحسب. الفطرة 

في مواجهة الصنعة والتكّلف، واحلرّية بال 
قيود كفرس عارية ترمح مع الريح وترقص 

أمامها.
ثم جاء جيرالد مانلي هوبكنز، أبرز 

شعراء احلقبة الفيكتورّية في القرن التاسع 
عشر، ليكتب في يومّياته، متقاطعا مع جوهر 

أّن ”كل خارج هو شكل للكينونة التي في 
الداخل، وصورتها احلّقة منعكسة ومطروحة 
خارج املرآة املقّعرة“ التي أطلقها كوليريدج، 

ومستلهما مقوالت جون دانس سكوتس 
(1266-1308) ، أشهر علماء الّالهوت في 

القرون الوسطى، حول الكينونة وجوهرها 
ووجودها امللموس. كتب هوبكنز عن بنية 
الشيء اجلّوانية؛ جوهر الشيء الطبيعّي، 
والذي ال يتّم إدراكه أو النفاذ إليه، إّال في 

حلظة الكشف والتجّلي التي تكشف وحدة 
جميع املخلوقات. ولكل شيء جوهره 

اخلاّص الذي يشير بالضرورة إلى صنعة 
الله: جمال الله الذي يتجّلى في األشياء.

 وال بّد جلوهر الشيء عند هوبكنز من 
قّوة -إلهّية بالضرورة- توجده؛ توجد تلك 
البنية الفردانية التي متّيزه عن غيره من 

األشياء، وتعمل على طبعها في ذهن الرائي. 
فمن دون هذه ”القّوة“ لن يكون املرء قادرا 
على إدراك كنه اجلمال الكامن في ”جوهر“ 

األشياء.
واقعة حتت تأثير أطروحة هوبكنز، 

طّورت الشاعرة األميركية دنيس ليفرتوف 
مقوالتها اخلاصة حول الشعر العضوّي؛ 

ففي مقالتها ”بضع ملحوظات حول الشكل 
العضوّي“، والتي نشرتها في منتصف 

ستينات القرن العشرين، تؤكد ليفرتوف 
أّن الشعر العضوّي طريقة إدراك متبّصر 

أو باطنّي لألشياء التي نشعر بها، والتي 
هي بالضرورة حدس بنسق ما -شكل وراء 
األشكال جميعها- متتزج فيه األشكال، ثم 
تقاسم بعضها البعض صفاتها الفريدة، 

فتكون حينئذ أعمال املرء اإلبداعّية 
جتانسات وتناظرات وأمثوالت واستعارات 

فطرية. شعر هذا النوع هو شعر استقصائّي 
في املقام األول، وال يتحقق إّال بنزوع الشاعر 

إلى الّتضمني واإلبهام واملجاورة واملقاربة، 
عبر جتربة حسّية ملّحة للوصول إلى 

أفضل الكلمات وأجمل الصور وأصلح نسق 
لألبيات الشعرّية على الورق.

هنا، تكون القصيدة مخلوقة من جّوانية 
الشاعر؛ من كينونته الداخلّية، حّرة وبال 

دنس كاملولود للتّو؛ شكلها محتواها، 
ومحتواها شكلها. فبعض القصائد 

كاألشجار في شكلها، كما يقول عزرا باوند، 
وبعضها اآلخر كاملاء حني يسكب في 

مزهرّية.

* كاتب من األردن

تحسين الخطيب

ونة المصباحي حسّ

} من األحداث األدبية البارزة في اإلصدارات 
الفرنسّية اجلديدة في خريف عام ٢٠١٥، سيرة 
العالـــم األنثروبولوجـــي الراحل كلـــود ليفي 
شـــتراوس، التـــي أعّدتها إمياونويـــل لويار، 
والرســـائل التي كان قد بعث بهـــا إلى والديه 
من نيويورك حيث أقام من عام ١٩٤٠ إلى ١٩٤٧.

أنهى ليفي سترواس حياته املديدة محاطا 
بهالة من املجد، فقد احتضنته أشهر مؤسسة 
جامعّيـــة، نعني بذلك ”الكوليـــج دو فرانس“، 
وانتخـــب عضوا فـــي األكادميّية الفرنســـّية، 
ونـــال العديد مـــن اجلوائز املرموقـــة تكرميا 
لألعمال املهمـــة التي أجنزها في مجال الفكر، 

والدراسات األنثروبولوجية.

بني قبائل األمازون

فـــي البدايـــة كان كلـــود ليفي شـــتراوس 
املولـــود في باريس عام ١٩٠٨، والذي ينتســـب 
إلى عائلة يهودّيـــة بورجوازية، يوّد أن يكون 
أســـتاذا للفلسفة، ومناضال اشتراكيا. لكن في 
عـــام ١٩٣٤، غّير وجهته ليســـافر إلى البرازيل 
حيـــث ســـيمضي ســـنوات طويلة بـــني قبائل 
األمـــازون البدائية دارســـا عاداتها وتقاليدها 
ولغاتهـــا. وحـــول ذلك ألـــف كتابـــه ”مدارات 
حزينة“ الذي سيحّقق له شهرة عاملّية واسعة.
عنـــد عودته إلى فرنســـا عـــام ١٩٣٩، أدرك 
ليفي شـــتراوس أن حياته باتت مهددة بسبب 
الغزو النازي. لذا سارع بالذهاب إلى نيويورك 

في نفس الباخرة التي سافر على متنها عّراب 
السوريالّية أندريه بروتون.

وهناك، التقى العديد من املفكرين واملثقفني 
البارزيـــن الفاّرين مثله من جحيم احلرب، كما 
عمـــل في معهد الدراســـات االجتماعّية منجزا 
أبحاثـــا مهمـــة أخـــرى خّولـــت لـــه أن يتبّوأ 
مكانة بـــارزة في مجال البحوث والدراســـات 
األنثروبولوجية. وفـــي نيويورك، التقى ليفي 
شـــتراوس العالم اللغوي رومان جاكوبسون 
علـــى  تعـــرف  ومبســـاعدته   ،(١٨٩٦-١٩٨٢)
الهيكلّية وطرقها في استكشـــاف االختالفات، 

والتماثالت داخل نظام رمزّي.

األنثروبولوجيا االجتماعية

في الواليات املتحدة األميركية التقى ليفي 
شـــتراوس مبشـــاهير علماء األنثروبولوجيا 
من أمثال مارغريت ميـــد، وألفريد كويبر. وقد 
ســـاعدته تلك اللقـــاءات على توســـيع أبحاثه 
ليبتكر مـــا أصبح يســـمى بـ”األنثروبولوجيا 
االجتماعيـــة“. واعتمـــادا عليها كتـــب مؤلفه 
اآلخر املوسوم بـ”البنى األصلّية لألبّوة“، الذي 
أثار إعجاب ســـيمون دو بوفوار. وعند عودته 
إلى فرنســـا عام ١٩٤٧، لقبته األوساط الفكرية 

بـ”األميركي“.
التي كان  وفي مجلـــة ”األزمنة احلديثـــة“ 
يرأس حتريرها جان بول سارتر، أصدر العديد 

من أبحاثـــه ليحصل على املزيد من الشـــهرة. 
وفـــي خطاب ألقاه في ”اليونســـكو“عام ١٩٥٢، 
أعلن عـــن تقديره الكبير للمجتمعات البدائية، 
مطالبـــا األوروبيـــني بالتخلي عـــن احتقارهم 
للثقافـــات األخرى، وباالهتمـــام بـ”املجتمعات 

املتوحشة“.

رسائل حميمية

وخـــالل الســـنوات التـــي أمضاهـــا فـــي 
نيويـــورك، دأب كلـــود ليفـــي شـــتراوس على 
إرسال رســـائل مفعمة باحلب واحلميمية إلى 
والديه. وفي رسالة بعث بها لهما في اخلامس 
عشر من شهر يونيو ١٩٤١ عّبر عن مخاوفه من 
الغزو النازي لباريس، ومـــن االعتقاالت التي 

طالت الكثير من اليهود في السنة املذكورة.
ومتحدثا عن حياته اجلديدة في نيويورك 
يعلم والديه بأنه انتسب إلى معهد الدراسات 
االجتماعيـــة، وأنه يتمتع براتـــب يتيح له أن 
يعيـــش مطمئنـــا على املســـتوى املـــادي. كما 
يعلمهمـــا أنه يكثر من االســـتماع إلى الراديو 
لتحســـني لغته اإلنكليزية، والتعود على لكنة 
أهالي نيويورك، وهـــو ال يخرج إّال في أوقات 

نادرة بسبب كثرة مشاغله.
ويختم رســـالته قائـــال ”امللفـــت لالنتباه 
هنا هي عّزة النفس التي يتحّلى بها الشـــعب 
البسيط، ونحن ال نشعر أبدا بأّي اختالف في 
الدرجـــات االجتماعّية؛ فالـــذي يكنس القمامة 
في الشـــوارع ميكنه أن يتحدث إليكما من دون 
أّي فـــارق اجتماعّي، واجلميـــع يتحلون بأدب 

كبير، وبأخالق عالية“.
وفي رســـالة بتاريخ الرابع عشر من شهر 
يوليو ١٩٤١، يعلم كلود ليفي ستراوس والديه 
بأنه يعمـــل كثيـــرا ليحصل علـــى مبلغ مالي 
يضمـــن لهما مغـــادرة فرنســـا والقـــدوم إلى 
نيويورك في أقرب وقت ممكن. لذلك هو بصدد 
التفكير في فتح مطعم برازيلي خصوصا بعد 
أن عايـــن أنه ال يوجد فـــي العديد من األحياء 

التي جتول فيها أّي واحد منها. 
ويضيف قائـــال ”حياتي هادئة إلى أقصى 
حّد، بل أقدر أن أقول إنها رتيبة، بل تكاد تكون 
مضجـــرة لوال الفتنة الدائمـــة التي تتمّيز بها 
نيويـــورك“. كمـــا يخبر كلود ليفي شـــترواس 

والديـــه بأنه منهمك في إعداد دراســـة جديدة 
عـــن النظم األبويـــة، وأن العمل على إجنـازها 

يرهقه كثيرا.
وفي رســـالة بتاريخ السابع عشر من شهر 
ســـبتمبر ١٩٤١، كتب يقول: في هذا الوقت، أنا 
أنتظـــر زيـــارة أندريه بروتون، الـــذي ال أدري 
إلـــى حّد اآلن، ملـــاذا قّرر أن يخـــرج عن صمته 
ويهتف لي أمس ليعلمني أنه ســـيزورني. هنا 
الوضع تغّير بســـبب اخلطاب الرسمّي األخير 

(يقصـــد اخلطاب الذي ألقاه الرئيس األميركي 
روزفلـــت بعـــد أن قامت غواصة أملانية بشـــّن 
هجوم على باخرة حربية أميركية) الذي متّيز 
بقوة ومبهارة بالغتني (…) وقد اســـتمعت إلى 
اخلطاب فـــي ”هارليـــم“، في ملهـــى حيث مت 
توقيف العرض خالل بّث اخلطاب. ثم انتقلنا 
بعد ذلك إلى مرقص ال يتمّيز بأي شـــيء ملفت 
لالنتبـــاه، وبقينا هناك حول زجاجة ويســـكي 

حتى السادسة صباحا.

الفرنسيون يصدرون رسائل كلود ليفي شتراوس إلى والديه

اهتم عالم االجتماع الفرنســــــي كلود ليفي شــــــتراوس (1908-2009)، في بداياته بدراسة 
الفلســــــفة، غير أنه ســــــرعان ما وجه اهتمامــــــه إلى علم االجتماع، بعد أن اكتشــــــف بعد 
النظريات الفلســــــفية عن الواقع، وأيضا سقوطها في االعتباطية أحيانا كثيرة. أّلف ليفي 
ستراوس عديد الكتب التي وصف فيها األعراق البشرية واللغويات، فكان لها األثر البليغ 

في مجال علم اإلنسان والتحقيق اإلثنولوجي امليداني.

 [ عالم طالب األوروبيين بالتخلي عن احتقارهم للثقافات األخرى [ كانس الشوارع في أميركا ال يشعر بالفروق االجتماعية

عالم أمضى سنوات طويلة بني 

قبائل األمازون البدائية دارســـا 

عاداتها وتقاليدها ولغاتها

 ◄

عنـــد عودتـــه إلـــى فرنســـا عام 

1939، أدرك ليفي ســـتراوس 

أن حياته باتت مهددة بســـبب 

الغزو النازي

 ◄

حياتي هادئة إلى أقصى حد، بل أقدر أن أقول إنها رتيبة لوال الفتنة الدائمة التي تتميز بها نيويورك
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ثقافة
صـدر عـن الـدار العـربيـة للعلـوم نـاشــــرون ببيروت، كتـاب 

بـعنـــــوان {مملكـــة العصفــــور»، للكـاتب الســـعـودي زبير 

األنصاري.

عـــن دار جميـــرا للنشـــر والتوزيع باإلمـــارات العربيـــة املتحدة 

صـــدرت مؤخرا املجموعة القصصية {شـــهقة كحل» للكاتبة 

التونسية إيناس العباسي.

 تنطلـــق الـــدورة األولى من ملتقـــى املفرق للشـــعر العربي في 

محافظـــة املفرق باململكـــة األردنية الهاشـــمية في األول من 

أكتوبر ٢٠١٥.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعتزم مركز امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة 

العربية الشهر القادم تنظيم الندوة 
الدولية األولى في التخطيط 

والسياسة اللغوية وذلك في إطار 
نشاطه األكادميي في هذا املجال.

◄ انطلقت فعاليات كادوقلي عاصمة 
للتراث السوداني بحضور نائب 
رئيس اجلمهورية حسبو محمد 
عبدالرحمن الذي دشن املشروع، 

مبشاركة عدة شخصيات من 
السياسيني وأهل الثقافة والفن.

◄ عن دار ميزوبوتاميا للنشر 

والتوزيع صدر أخيرا كتاب ”متثالت 
العجيب في السيرة الذاتية العربية“ 

لصفاء ذياب.

◄ عن دار نشر سالفاتور للنشر 

والتوزيع صدر كتاب ”فتاوى 
وكاريكاتور: إستراتيجية 

اإلسالمويني“ بالفرنسية ملؤلفته 
لينا املر نعمة، وسيوزع الكتاب على 
املكتبات الفرنسية في األيام القليلة 

املقبلة.

باختصار

في األلم الروائي

شرف الدين ماجدولين

م ي

فشرف ش

} تمثـــل الرواية بمعنى مـــا ”ذاكرة األلم“، 
بمـــا هو حـــّد مسترســـل بيـــن المشـــاعر 
والنســـوغ، في وعي الفـــرد والجماعة، من 
هنا يتجلى النثـــر الروائي بوصفه تطريزا 
لجدليـــة المعاناة الطارئـــة والممتدة، تلك 
التي تتحـــول تدريجيا مـــن عطب عضوي 
إلى حكمـــة جمالية، ترتقـــي بالخيبات من 
المشترك المنذور للنسيان، إلى علة موقظة 
لفتنة التمثيل واالســـتبطان. ففي استعادة 
الزمن إقرار بالخســـارة، وهروب المستقبل 
إلـــى الماضي. هكذا ينهـــض األلم الروائي 
من السجل الشخصي والتاريخ الجماعي، 
بيد أنه يتحّول إلى شعور غير تاريخي وال 

موضوعي.
وبنـــاء عليـــه، يمكـــن اعتبار المســـار 
الروائي، إنضاجا لقدرات التمثيل العاكسة 
للخلـــل في التـــوازن بين مكونات الجســـد 
والوعي والوجـــدان، ومحاولة لفهم ماهية 
األلم، وتحويله لوعي يفارق العلة الغامضة 
إلى عمقهـــا القيمـــي واإلنســـاني الخفي، 
ثم التشـــوف إلـــى االرتقاء مـــن قاعدة األلم 
الموضوعـــي إلى صـــوره المفارقـــة، التي 
تكتســـب تدريجيـــا تكوينـــا ذهنيـــا يحمل 
وظائف وســـمات، ويولد معجما، وينشـــئ 

بالغة متحّولة.
أســـتدعي هذا االفتـــراض مقرونا بتلك 
التحـــوالت التي جعلـــت موضوعات الحب 
والحـــرب والســـجن والمـــرض والعائلـــة 
والمدينـــة تهيمـــن علـــى عوالـــم الســـرد 
المعاصر، بشـــكل يـــكاد يكـــون كليا، وهي 
الموضوعات التـــي تتقاطع في قاعدة األلم 
الناتج عنها أو المولد لها، قبل أن تختص 
أنواع روائية معاصرة ببالغة ”االنكسار“؛ 
مـــن مثـــل روايـــات ”االعتقال السياســـي“ 
و”الحرب“… إنه التراث الممتد  و”المنفى“ 
إلـــى ”ســـراماغو“  مـــن ”دوستويفســـكي“ 
حيث تضحى المشـــاهد الجهنمية للعذاب 

العضوي والروحي لحمة العمل الروائي.
إن الروايـــة العربيـــة التـــي حفلت في 
اآلونـــة األخيرة بمحكيات الحروب األهلية، 
الديني..  واإلرهـــاب  الداميـــة،  والثـــورات 
بقدر ما عكســـت تحّوال فـــي نهج تدبر األلم 
روائيا، وتصويـــر تفاصيلـــه الخفية، وما 
يتصل به من عوالم ســـفلى؛ فـــإن ما يمكن 
المتجســـد  مالحظتـــه أيضا هو أن ”األلم“ 
في انكســـار األحالم الفرديـــة والجماعية، 
وضيـــق هامـــش الحرية، وعزلـــة المثقف، 
ونفيه المّطـــرد، أفرز على الـــدوام مثيرات 
متشـــعبة السترســـال التخييل الروائي في 
تمثيل أوجـــاع المجتمع العربـــي والتقاط 
مفارقاته، وتصوير أشكال الصراع داخله، 

ومن ثم السعي إلى فهم تحوله المستمر.
تبـــادرت كل هـــذه األفكار إلـــى ذهني، 
عزيزي القـــارئ، وأنا أنهي مســـار قراءات 
متالحقـــة فـــي سلســـلة نصـــوص مغربية 
وســـورية…  ومصرية  وجزائرية  وعراقيـــة 
تالحق صدورها في بحر هذه الســـنة، بعد 
مرور أزيد من أربع ســـنوات على ما سمي 
بالربيـــع العربـــي، وكانت بقـــدر ما تترجم 
واالنكســـار  والخســـارة  الفقد  أحاســـيس 
والمذابـــح المتتاليـــة، تحّول القـــراءة إلى 

تجربة كابوسية يندر فيها الفرح.

 * كاتب من المغرب

 [ {نوميديا» رواية تنقد الرؤية االستشراقية

ار المأمون عمّ

} يعتبـــر الكاتـــب املغربي طـــارق بكاري من 
األصوات الروائية الواعدة في املغرب العربي، 
إلى جانـــب عمله كمدرس للغة العربية، أصدر 
هذا العـــام روايته األولـــى ”نوميديا“ عن دار 
اآلداب، والتي نتعرف فيها على أسلوب طارق 
بكاري وإجنـــازه لعمله الروائي بتأّن، مختبرا 
أدواتـــه الروائيـــة ليقـــدم حكاية متماســـكة، 
ومختبـــرا كذلك تقنياته الســـردّية في ســـبيل 

حتديد هويته األدبّية املتفّردة.
يقـــول بـــكاري إنه لـــم يختـــر الرواية، بل 
يعتقد أّنه كان موّجها نحوها مبشيئة غامضة 
منذ الطفولة، ويحكم ذلك األمر وعيه املبكر بأّن 
الســـرد هو أكثر ما يجيـــده. ويضيف ”نعيش 
اليوم عصر الرواية وبدايات مرحلة مهّمة في 
تاريخ األدب العربي، لكن ال أعتقد أّن األمر أتى 
على حســـاب باقي األشكال األخرى، كل ما في 
األمـــر أّن الرواية هي أكثر انســـجاما مع روح 
العصر، في حني أن باقي األشـــكال -والشـــعر 
على وجـــه خاص- ترزح حتت وطأة مشـــاكل 
إبداعية على رأســـها أنها أصبحت مطّية لكل 

من هّب ودّب من أشباه املبدعني“.

البطل املهزوم

إلى  جلأ بـــكاري في روايتـــه ”نوميديـــا“ 
تقنيـــات ســـردية تتداخل فيهـــا اخلرافة 
مـــع الواقـــع، وكأنـــه يبنـــي احلكاية من 
معالـــم واقعية ضبابّية، ثـــم يعتمد على 
املتخّيـــل ليجعـــل احلقيقـــة التاريخية 
فقـــط كعالمات دون أن يقوم باقتحامها 
أّي  رهـــان  أّن  ويعتقـــد  ومحاكمتهـــا، 
مشـــروع روائي هو التجديد وافتراع 
طرائـــق أســـلوبية وســـردية جديدة، 
ومـــن هنـــا كان إقحـــام اخلرافـــات، 
وال ســـيما تلـــك التـــي تتقاطـــع مع 
موضوعات الرواية وجتد لنفســـها 
صـــدى فـــي الالوعـــي اجلمعـــي، 
خيارا أسلوبيا. يقول الكاتب ”لقد 

توخيت االعتمـــاد على املتخّيل وعدم 
إقحـــام احلقيقة التاريخيـــة، ألّن هذه األخيرة 
لـــن جتد لها من جدوى أمام بطل عدمي، تبقى 
اإلضـــاءات التاريخيـــة التي تقدمهـــا الرواية 
مرتبطة بالرؤيـــة األيديولوجّية (املاركســـية) 
التي كان ميثلها البطل، إلى جانب نضال التي 
يّتمتها ســـنوات اجلمـــر والرصاص باملغرب، 
وصديقه مصطفى املناضـــل الذي عايش هذه 

الفتـــرة احلرجة مـــن تاريخ البلـــد“. ويضيف 
”إن اجلانب الرومانســـي املغترب في شخصية 
مـــراد ليس معادال لألمازيغـــي في املغرب، ألّن 
البطـــل ليس أمازيغيا، بل جعـــل البطل لقيطا 
وهـــو ما يقـــوم دليال علـــى أّن البطـــل ينتمي 
إلى اإلنســـانية وكفى، فاجلانب الرومانســـي 
املغترب في شـــخصية مراد إن هو إال بســـبب 
خســـاراته، وإفالس كل أمانيه، واجلرح الدائم 

في هوّيته“.
اجلنس يحضر في رواية بكاري ”نوميديا“ 
بغية اخلروج  دوما بوصفه معـــادال لـ“الفعل“ 
من حالة الشـــلل، فكلما هـــام مراد بذاكرته في 
مدينتـــه إّال وكان اجلنس محررا ومخلصا له، 
ويؤّكد بكاري أن البطل ولد مهزوما إذ مارست 
احليـــاة كما األحيـــاء في حّقـــه كّل اخليانات، 
فمراد رجل معّد للموت، لكّن احلياة تســـتبقيه 
بجســـد يفيض عن حاجة معطـــوب مثله، فكّل 
شيء في البطل أو حوله استجاب لنداء املوت، 
وحدهـــا فحولته ال تزال تضّج بشـــهوة فائرة. 
ويضيف ”ينبغي أن نالحـــظ املفارقة الغريبة 
في جســـده الـــذي يتجاذبه املـــوت (النزيف) 
واحلياة (اجلنس)، فاجلنس في الرواية ليس 
حشـــوا يفيض عن النص بقدر ما هو ضرورة 
فنية، واحلديث هنا عن اجلســـد حني يناقض 
صاحبه، فيستبقيه على الرغم من أن كّل شيء 

من حوله يزّفه إلى املوت“.
االنتماء أو باألحـــرى أزمة الهوية حتضر 
واضحة لدى بطـــل الرواية مراد، بل 
ونرى كأن فعل الكتابة هو 
لتحديده  الوحيـــد  املعيار 
ســـواء في مسودات رواية 
مذكـــرات  فـــي  أو  جوليـــا 
حبيبته خولـــة، وكأنه دون 
كتابـــة ال يتحقـــق انتمـــاء، 
ويؤكد بكاري أن الكتابة هي 
هوية البطل وانتماؤه اجلديد، 
غيـــر أّنه وجد نفســـه مدفوعا 
إلى هذه الهوية، وانتماؤه لها 
فعل  فالكتابة  اضطراريـــا،  كان 
خارجـــي (مســـودات، مذكرات)، 
إذ يؤكد بكاري أن الكتابة انتماء 
وهوّية بديلة، أمام بـــؤس االنتماء للعائلة أو 

العرق أو األيديولوجيا أو حتى احلب.
حتضـــر فـــي ”نوميديـــا“ ثـــالث هويـــات 
الفرنســـية والعربية واألمازيغيـــة، وكل منها 
تشـــكل حياة البطل بصـــورة مختلفـــة، فعّما 
إن كانـــت هذه املشـــكالت كامنة فـــي املجتمع 
الهويـــات  هـــذه  محـــددات  وعـــن  املغربـــي، 
املختلطة، يجيبنا الكاتب أن ”هناك مشـــكالت 
الصراع الهوياتي ما زالت قائمة وتتفاقم، بني 
تبعّية ثقافية عميـــاء للفرنكوفونية وتهميش 
مقصود للثقافة األمازيغيـــة ومحاولة إقصاء 
للعربيـــة لغة وثقافة، مع ما يتخّلل كّل هذا من 
حروب صغيرة وتافهة في كثير من األحيان“.

يســـتطرد بعد ذلك مبينا بأنه لهذا السبب 

جاء اختياره على مراد -بطل الرواية- كلقيط، 
ال منتم، يســـميه بعض املغاربة (x ابن x) لكي 
يؤكد بـــه بؤس هذه احلروب مـــن جهة ويبرز 
أّن مـــراد ينتمـــي إلى مـــا هو أعمـــق من تلك 
احلسابات الضّيقة، إنه ينتمي إلى اإلنسانية.
أمـــا األميرة األمازيغيـــة نوميديا فتحضر 
بوصفها أقرب إلى اخلرافة، وكأن هذا االنتماء 

مهّمش أو أقرب إلى األسطورة.

نقد االستشراق

الروايـــة اآلن فن قائم على االحتراف وعلى 
التقنيـــة فـــي مواجهـــة احلكاية، حـــني يكتب 
طارق بكاري هل ينتصـــر للتقنية أم للحكاية، 
وأيهمـــا أكثر شـــعرّية بالنســـبة إليـــه، يقول 
ضيفنا ”إنه يحـــاول االنتصار للعمل الروائي 
مبختلف عناصره، إن االشـــتغال على املعمار 
الهندســـي للرواية أو شـــعرية لغتهـــا فقط ال 
ينضـــج الرواية، كمـــا أن االهتمـــام باحلكاية 
فقـــط ال يقدم رواية ناجحة، العمل الروائي هو 
اشتغال مســـتمر على جميع عناصر الرواية، 
مع إعطـــاء كّل عنصر ما يســـتحقه، وهذا في 
حـــّد ذاته إبداع، وهو جتديد وابتكار مســـتمر 
لطرائـــق جديـــدة“. أمـــا عن خيـــاره في جعل 
مراد رومانســـيا ال ثائـــرا فيعلق قائال ”البطل 
رومانسي ألّن بؤســـه أملى عليه ذلك، فالشقاء 
حني يقترن باملعرفة يتضاعف، ويقتاد صاحبه 

صوب يقني أعمى؛ احلياة ليست أكثر من غرفة 
انتظار للموت“.

االغتيـــاالت املذكـــورة فـــي الرواية حتال 
إلى املتشـــددين بوصفهم األكثر اغتياال للعقل 
واجلســـد على حّد ســـواء، كيـــف يقّيم بكاري 
انتشـــار التشـــدد اآلن فـــي املنطقـــة العربية، 
وخصوصا فـــي ما يتعلـــق باغتيـــال الثقافة 
كمؤسســـات وأفـــراد ونصوص، يقـــول طارق 
بّكاري ”التشـــدد الدينـــي في العالـــم العربي 
يتفاقم ســـنة بعد أخرى، ويتمّدد على حساب 
اخلطاب الثقافي الذي أضحى رهني نخب أنأى 
ما تكون عن الدوكســـا، أخطر ما في الظاهرة 
أّنهـــا منغلقـــة على نفســـها ال تلـــني باحلوار 
الفكري اجلاد وتنتهج العنف أسلوبا، احلديث 
هنـــا مثال عـــن تفجيرات ١٦ مايـــو التي أودت 
بصديق البطـــل، والتهديدات التي تعرض لها 
البطل نفســـه، وال يفوتنا التنبيه إلى إشـــارة 
مهمة، تلك التي تتعلق ببعض التهديدات التي 
كانـــت وراءها جوليا الفرنســـية مـــن أجل أن 
حتّرض مخاوف البطـــل وتدفعه إلى ما تريد، 
في إشارة خفّية إلى أّن جزءا من رهاب التشدد 
األصولـــي الذي نعيشـــه قد يكـــون بإيعاز من 

اآلخر/ الغرب“.
هناك انتقاد للرؤية االستشـــراقية املكّونة 
عن املنطقة العربية فـــي ”نوميديا“ عبر تقنية 
املســـودات والتدوين التي تقوم بها الصحفية 

الفرنسية.

طارق بكاري: المتشددون يغتالون العقل قبل الجسد

ــــــي حتقق مزيجا متماســــــكا بني اخليالي  ــــــا ما تكون تلك الت ــــــر جناحا غالب ــــــة األكث الرواي
والواقعي، مقحمة القارئ في عوالم واقعية متخيلة لتصعد أو تنزل به بعد ذلك في درجها 
إلى مستويات أخرى من نقد اجتماعي أو أفكار مستحدثة وغيرها من اإلمكانات الواسعة 
والالمحدودة لعوالم الرواية كجنس أدبي. ثم من ناحية أخرى ال يهم إن كانت الرواية هي 
العمل االول للكاتب او األخير ففي األدب عامة ال ميكن اجلزم بتقســــــيم عمري او مرحلي 
صارم، وهــــــذا ما أثبتته الروايات األولى لبعض الكتاب والتي حققت جناعة وجناحا على 
حســــــاب روايات أخرى تدخل في باب التراكم. ورمبا هذا ينســــــحب على الكاتب املغربي 
الشاب طارق بكاري في روايته األولى "نوميديا". "العرب" كان لها اللقاء التالي مع الكاتب 

طارق بكاري في حديث عن الكتابة والثقافة وعن روايته األولى.

الكتابة انتماء وهوية بديلة، أمام بؤس االنتماء للعائلة أو العرق أو األيديولوجيا أو حتى الحب

ـــى املـــعـــمـــار  االشــــتــــغــــال عـــل

ــهــنــدســي لـــلـــروايـــة فــقــط ال  ال

ينضج الرواية، كما أن االهتمام 

بالحكاية ال يقدم رواية ناجحة
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} اجلزائر - في استثناء شّذ عن القاعدة تأتي 
تلـــك اخلطـــوات التي قام بها بعـــض املثقفني 
اجلزائريـــني عندما راحوا يتبّرعـــون للمكتبة 
الوطنية وســـط اجلزائر العاصمة باملئات من 
عناوين الكتب التي جمعوها طيلة مســـيرات 
حيواتهـــم، وقـــد خّصصـــت املكتبـــة الوطنية 
أجنحة حملت أســـماء أولئـــك املتبرعني، على 
غرار أحمـــد طالب اإلبراهيمي جنـــل العالمة 
محمـــد البشـــير اإلبراهيمي الرئيـــس الثاني 
اجلزائريـــني،  املســـلمني  العلمـــاء  جلمعيـــة 
وجناحا آخر حمل اســـم محمد بن أبي شنب، 
وهو أحد أعالم اجلزائر، تبّرع أحفاده وورثته 

مبكتبته اخلاصة للمكتبة الوطنية.
كما تضمُّ املكتبة الوطنية اجلزائرية هبات 
عدد مـــن املثقفني اجلزائريـــني جتري عمليات 
جـــرد عناوينها وكمياتها قبـــل أن توضع في 
متناول الطلبة والباحثني حسب ما كشف عنه 

أحد مسئولي املكتبة الوطنية.
واعتبـــر وزير التربية اجلزائري األســـبق 
مصطفى بـــن عمر أن الهدف من اخلطوة التي 
أقـــدم عليها بالتنازل عّمـــا يناهز ٩٠ مخطوطا 
نـــادرا جمعهـــا خالل ســـنوات عمله ســـفيرا 

ووزيـــرا، هو ”حماية تراثنا وتشـــجيع الناس 
على التبرع للمكتبة“.

وتأتـــي هذه اخلطوة، حســـب بن عمر، في 
إطار االهتمـــام باحملافظة علـــى املخطوط من 
الضياع، إذ يؤكد ”التبرع أتى لنتفادى تعرض 
املخطوطات للتلـــف وحلمايتها مـــن االندثار 
مثلما حدث للكثير من كتب التراث، فخيرت أن 
أتنازل عن هـــذه املخطوطات للمكتبة الوطنية 
التي متتلك الوسائل الكافية حلمايتها خاصة 
وأّن هذه املخطوطات يعود تاريخ تأليفها إلى 
قرون خلت. أما الهدف الثاني من هذا التنازل 
فهـــو وضع هذه الكتب النـــادرة حتت تصرُّف 
الباحثـــني واملهتّمني بالبحث في التراث طبعا 
بعد القيام بتحقيقها لتجنب سرقة محتوياتها 
وترميمها وهي املهام التي ستتم حتت إشراف 

مختّصني من مؤسسة املخطوطات باملكتبة“.
وتعـــود فترة تأليف تلـــك املخطوطات إلى 
أيام ازدهار بعض احلواضر اجلزائرية كقلعة 
بني حّماد وتيهرت أواســـط الفترة الرستمية 
ثم قســـنطينة وتلمســـان وبجاية، وتضمُّ هذه 
املجموعة من التآليف باألســـاس اجلزء األول 
من ”معالم اإلميان في أسماء رجال القيروان“ 

ملؤلفه احلســـن ابن رشيق، الشـــاعر املعروف، 
والذي امتزج اسمه مبدينة القيروان التونسية 
التـــي نزل بها وأحّبها واندمـــج بني علمائها، 
إلـــى درجـــة أّنـــه كان أفضل من حتـــّدث عنها 
وعن أهلهـــا، ومن املخطوطات النادرة األخرى 
ع بها ”عجائب األخبار ولطائف  التـــي ّمت التبرُّ
األســـفار“، ومخطوط آخر في ”التصوف وعلم 
التوحيـــد“، وهما من تأليف أحد علماء منطقة 
معســـكر في الغرب اجلزائـــري، وهو أبورأس 

املعسكري الناصري.
كمـــا ُســـّلمت للمكتبـــة الوطنيـــة ضمـــن 
املجموعـــة نفســـها مخطوطـــات تعـــود ألهل 
ف من تلمســـان، أو ملن نـــزل بها منهم  التصوُّ

واشتهر بها.
اجلنـــاح الـــذي أقامتـــه املكتبـــة الوطنية 
اجلزائرية باسم أحمد طالب اإلبراهيمي اليوم 
ه الطلبة والباحثون من اجلامعات ومراكز  يؤمُّ
البحـــوث اجلزائرية، ويضمُّ هـــذا الفضاء ١٠ 
آالف كتاب وهي املجموعة التي كانت تشـــّكُل 
نـــواة املكتبة اخلاصـــة لإلبراهيمي الذي عّلق 
علـــى هامـــش تنازلـــه عـــن مكتبتـــه اخلاصة 
للصالـــح العام بأّنه ال يبتغي من هذه اخلطوة 
ســـوى تعميم الفائـــدة، ومتّنى باملناســـبة أن 
تكـــون محتويـــات املكتبة في متنـــاول الطلبة 
والباحثني على مدار اليوم كما أعرب عن أمله 
في أن يحذو أصحاب املكتبات اخلاصة حذوه 

في وضع مكتباتهم في خدمة طلبة العلم.

واعتبـــر اإلبراهيمـــي أّن انتقـــال مكتبته 
”حلظـــة  الوطنيـــة  املكتبـــة  إلـــى  اخلاصـــة 
احتفـــال“، مقّدمـــا عرضا تاريخيـــا عن عالقة 
العـــرب بالكتاب الذي وصفـــه املتنبي بـ“خير 
جليـــس فـــي الزمـــان“، بالقـــول ”كان اُحلّكام 
العرب يهتّمون بالكتاب وكانت العوام ُيهدون 
مكتباتهم للمساجد، واخلّطاطون يتبارون في 
نســـخ الكتب، األمر الذي جعل األمة اإلسالمية 
تصل إلى أعلى مراتبها وال عجب واألمر كذلك 

أن يستهدف هذا الكنز من طرف األعداء“.
كما تضمُّ املكتبة الوطنية اجلزائرية اليوم 
جناًحا يحمل اسم محمد بن أبي شنب يتكّون 
مـــن املئات مـــن عناويـــن الكتب التي شـــّكلت 
املكتبة اخلاصة لهذا العالمة اجلزائري، والتي 
تبّرع بها ورثته من أوالده وأحفاده ووضعوها 

وقفا على طلبة العلم والباحثني.
ومحمد بن أبي شـــنب هـــو واحد من كبار 
علمـــاء اجلزائـــر ومفّكريهـــا متّيـــز باطالعـــه 
الواســـع على العديد من اللغـــات والثقافات، 
وهو مـــا يتجّلى من خالل إنتاجه الغزير الذي 
فاق خمسني كتابًا في فنون متعّددة، تراوحت 
بني التأليف والتحقيق والتنقيح والتصحيح، 
فـــكان ســـّباقا إلى إخـــراج كثير مـــن نفائس 
املخطوطات من النسيان وهو وإن كان قد دأب 
على منهج املستشـــرقني فـــي حتقيقاته إال أّنه 
ســـار على درب أســـالفه من العلماء احملّققني 

املدّققني بتنقله بني مختلف العلوم والّلغات.

مثقفون جزائريون يتبرعون بكتبهم
ع أو  ــــــدو أّن النخب العربية ال ُتعيرها اهتمامــــــا كبيرا، التبرُّ مــــــن التقاليد الثقافية التي يب
ــــــة، وذلك تعميًما  ــــــازل عن املكتبات اخلاصــــــة ووضعها حتت تصرُّف املكتبات الوطني التن
ــــــدة، وعندنا غالبا ما يكون التبّرع حني يفــــــارق صاحب الكتب احلياة، فيتكفل ورثته  للفائ

بالتنازل عن تركته الورقية.
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أطلقـــت النجمة المغربية دنيا بطمـــة مؤخرا أغنية بعنوان منوعات

{تخيلتـــك كثير»، والتي كتبها الشـــاعر تركي المشـــيقح، 

وقام بتلحينها ناصر الصالح، ومن توزيع مدحت خميس.

تعود مي عزالدين للتعاون مجددا مع المؤلف أيمن ســـالمة 

في مسلسلها الجديد الذي ستنافس به خالل شهر رمضان 

2016، بعد أن قدمت معه سابقا مسلسل {قضية صفية».

قـــرر المنتج أحمد اإلبياري عرض مســـرحية {بابا جـــاب موز» في 

دولـــة البحريـــن خالل شـــهر نوفمبـــر المقبل، وهي مـــن بطولة 

طلعت زكريا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج أشرف زكي.

األربعاء 2015/09/23 - السنة 38 العدد 10047

أمير العمري

} معروف أن هناك أجناســــا سينمائية، 
مثل الفيلم الروائي والفيلم التســــجيلي 
الذي  أو الوثائقــــي، وفيلــــم ”التحريــــك“ 
يعتمد على الدمى والرســــوم والغرافيك 
وما إلى ذلك أو باختصار، ”األنيميشن“.

وقد ظهر أخيرا الفيلم ثالثي األبعاد، 
ولكــــن هــــذه مجــــرد تقنية فقط وليســــت 
جنســــا ســــينمائيا، وقــــد تتداخــــل هذه 
األجنــــاس أحيانا فيأتــــي الفيلم الروائي 
مثال مصحوبا بلقطات تســــجيلية، أو أن 
يســــتخدم مخرجه بعض أعمال التحريك 

لتوصيل فكرته.
ومع ذلك فهذا ال ينســــف تماما جنس 
الفيلم، أي ال يجعل الفيلم يخرج عن إطار 
الفيلم الروائي، أما إذا اســــتخدم مخرج 
الفيلم التســــجيلي ”إعادة التجسيد“، أي 
االســــتعانة بممثلين إلعادة تمثيل حدث 
مــــا ”حقيقي“، فيصبــــح الفيلم من جنس 
”الدوكيو- دراما“ أو الدراما التسجيلية.

وتظل تســــمّية األجناس السينمائية 
قائمــــة، وتظل لهــــا معالمهــــا التي يمكن 
فهمهــــا والتعامل الواعــــي معها، من قبل 

المشاهدين والنقاد ودارسي السينما.
أما أنواع األفالم فهــــو نظام أميركي 
لتصنيف األفــــالم حســــب موضوعاتها، 
وهو من ابتــــكار منتجي هوليوود الذين 
يرغبــــون في أن يحدد كاتب الســــيناريو 
مــــن البداية نوع الفيلــــم الذي يكتبه، هل 
هو فيلم عاطفي أم تاريخي، دراما حربية 
أم موسيقية، أو فيلم كوميدي رومانسي، 
أم ”ثريلــــر“، أي فيلم من أفالم التشــــويق 
والتحقيــــق  والمطــــاردات  واإلثــــارة 

البوليسي مثال؟
كما أن هناك أيضا فيلم الويســــترن، 
أو الغــــرب األميركــــي، التــــي يطلق عليه 
كثيرون تسمية ”أفالم رعاة البقر“، بينما 
ليــــس بالضــــرورة أن يكــــون أبطالها من 
رعــــاة البقر، بل هم عادة مــــن المغامرين 
األشقياء الباحثين عن الذهب أو من عتاة 
اإلجرام، الذين كانوا يبتزون الرأسماليين 
الذين يشــــّيدون خطوط السكك الحديدية 
والبلدات الجديدة فــــي الغرب األميركي، 
أو من متعقبــــي المجرمين لتقديمهم إلى 

العدالة مقابل مكافآت مالية محددة.
ولكل من هــــذه األنواع الســــينمائية 
طريقة ســــينمائية مختلفة في معالجتها 
سينمائيا، وتصنيف الفيلم حسب النوع، 
يســــاعد المنتجين تحديد مكانه في سلم 
اإلنتــــاج، كما يســــاعد المشــــاهدين على 

تحديد ما يرغبون في مشاهدته.
ومــــن الممكــــن أن تشــــارك ”أنــــواع“ 
مســــابقات  فــــي  األفــــالم  مــــن  مختلفــــة 
المهرجانات السينمائية الدولية، وهو ما 
يحدث منذ بداية إقامة هذه المهرجانات. 
ولكــــن إذا كان من الجائــــز خلط األنواع 
السينمائية، فليس من المقبول من وجهة 
نظري، الخلط بين األجناس السينمائية.

ومع ذلك فبعض مهرجانات السينما 
بدأت خالل الســــنوات القليلة الماضية، 
تخلط في مسابقاتها بين أجناس األفالم، 
فتضع الفيلم الروائي الخيالي جنبا إلى 
جنب مع فيلم التحريك والفيلم الوثائقي 
أو التســــجيلي، وهو ما أراه أمرا مربكا 
وغير منصف، فاألصل في تحكيم األفالم 
يكــــون من قبــــل لجــــان ذات اختصاص، 
انســــجاما مع الجنس الســــينمائي الذي 

يقّيمون أفالمه.
فمن الصعــــب أن نطالــــب المحكمين 
ينتميــــان  فيلميــــن  بيــــن  بالمفاضلــــة 
الــــى جنســــين مختلفيــــن، وإال فلمــــاذا 
توجــــد مهرجانــــات متخصصــــة لألفالم 
التســــجيلية، ومســــابقات خاصة بأفالم 
التحريك، بل وفي الكثير من المهرجانات، 
توجد مســــابقة للفيلم التســــجيلي جنبا 
إلى جنب مع مســــابقة الفيلــــم الروائي، 
ولكل مســــابقة لجنــــة تحكيم خاصة بها، 
تضّم أعضاء متخصصين في الحكم على 
هذه األفالم، ولكــــن ليس من الطبيعي أن 
تقوم لجنة تحكيــــم دولية تضّم عددا من 
الممثليــــن والممثالت، بالحكم على أفالم 

وثائقية تخلو من التمثيل مثال.
وفي المقابل، ومن المؤسف أن هناك 
من النقاد من يشــــجعون هذا الخلط بين 
األجنــــاس، بدعــــوى أن الفيلــــم الحديث 
أصبح عمال ”تشكيليا“، أي يضّم كل هذه 
األجناس معا، وهــــو ليس صحيحا على 
إطالقه، والدعوة إلى هذا الخلط ستؤّدي 
بالضرورة إلى فوضى تؤّدي بدورها إلى 
ظلــــم الكثير من األفالم الجيــــدة، وإرباك 
المتفــــرج والناقد والمبدع الســــينمائي، 

وهو ما يحدث بالفعل.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

عن األجناس 

واألنواع في السينما

هشام السيد

} قالـــت الفنانـــة واملمثلة وعارضـــة األزياء 
اللبنانيـــة دومينيـــك حوراني في حـــوار لها 
مـــع ”العـــرب“ أن برامـــج املواهـــب احلاليـــة 
”مستنســـخة“ مـــن برامـــج غربيـــة ال تصنـــع 
جنومـــا ولكنها للتســـلية فقط، بدليـــل أن كل 
الفنانـــني الذين فازوا بجوائزها أو تنافســـوا 
عليهـــا وأحيطـــوا بصخب إعالمـــي هائل في 

وقتها، اختفوا في ما بعد.
وقالـــت أعتقد أن مثل هذه البرامج تصيب 
املشتركني فيها باألزمات النفسية، ألنهم عقب 
انتهـــاء البرنامج يعـــودون إلـــى منازلهم بال 

عمل.
وأكدت أن الفنان احلقيقي ال بد أن يبدأ من 
الصفر، وال يظهر على طبق من أملاس في بداية 

مشواره مثلما تفعل هذه البرامج.
وحوراني ابنــــة الكاتب واملؤرخ اللبناني 
جوزيـــف حـوراني تنظر دائمـــا إلى احليــاة 
والفن مـن منظـور فلسفي، متـأثرة بحصـولها 
على مـاجســـتيـر إدارة األعمـال مـن الواليـات 
املتحـــــدة األميركيـــــة، لكنهـــــا رغــــم ذلـــــك 
تـرفض الكـالم في السيـاســــة والتعليـق على 

أحـداثها.
ومع ذلك فهي ال تســـتطيع منع نفسها من 
التفاعل مـــع قضايا اجتماعيـــة، حتى لو كان 
لها بعد سياســـي مثل قضيـــة ”رغيف اخلبز“ 
في مصر، حيـــث غامرت مؤخرا بكتابة تعليق 
حاد عبر حســـابها على فيسبوك حول أسلوب 
املصريني في طريقة عرضه غير الصحية وغير 
اآلدمية بالشـــارع قائلة ”حد يفســـر لي بليز.. 
هذا غير مقبول في القرن احلادي والعشرين.. 
هذا حتقير لإلنسانية.. اخلبز نعمة ومفروض 
ترفع عن األرض.. ألـــذ أكلة عندي هي العيش 
البلـــدي في مصر أم الدنيـــا.. ولكن ليش هيك 

طريقة العرض“.

رغـــم انفعالهـــا الزائـــد، إّال أنهـــا ترفض 
املزايدة على مشـــاعرها ملصر، التي قالت إنها 
دعمتهـــا كفنانة بشـــكل كبير، وســـاهمت في 

اتساع دائرة شهرتها بالوطن العربي.
الغريـــب أن حورانـــي التـــي تعـــد واحدة 
تؤيد الرقابة  من جنمات الغناء ”اجلريئـــات“ 
على بعض األعمال الفنية، بشـــرط أن تقتصر 
على ضبط الرســـائل السياسية السلبية التي 
ميكـــن أن تؤثـــر علـــى املشـــاهدين، مؤكدة أن 
العمل السياسي ألهله بينما الفنان يؤثر على 
املجتمع، أكثر من السياسي، وهذا رمبا يحتاج 

منه أن يبتعد قليال عن العمل بالسياسة.
تعترف بأن الفـــن أعطاها خبرة كبيرة في 
احلياة ومعرفة شـــخصيات الناس وطباعهم، 
وأصبحت امرأة قويـــة تعرف كيفية التصرف 
مع جميـــع أنـــواع البشـــر، لهذا تطمـــح إلى 
جتســـيد دور زعيمـــة إحدى عصابـــات املافيا 

الدولية في عمل فني.
أوضحت دومينيك، التي ســـبق لها الفوز 
بلقـــب ملكـــة جمـــال لبنـــان، أن شـــخصيتها 
تؤثـــر على أعمالهـــا وليس العكـــس، وقالت: 
”أستوحي أعمالي من شـــخصيتي، لذلك أميل 
إلـــى الكوميديا التي جتلب الســـعادة، وتركز 
على نقاط ضعف املجتمع والعالقات والتقاليد 
املجتمعية الســـيئة، كما أتناول عالقات احلب 
والغـــرام ألنني رومانســـية بطبعـــي ومغرمة 
دائمـــا، وأحـــّب احلب ألنـــه يدفعنـــا لتحقيق 

أحالمنا“.
وأضافت ”أبحث دائما عن الرجل احلنون 
ذي األخـــالق العالية، وأهم عنصر في عالقتنا 

أن يحبني بجنون ويهتم مبشاعري“.
وعلقـــت حوراني على اجلـــدل املثار حول 
كليبها األخير ”الســـلك ضاربني“ الذي مت بثه 
عبر قناتها اخلاصة على يوتيوب، وتشير فيه 
إلى قضيـــة الفقر، إنها تتفـــق متاما مع النقد 
البنـــاء الـــذي يبنـــي وال يهدم، ”لكـــن ال أحب 
الذين يحاربون الفنانني بدافع الغيرة، وهناك 
نوعيات من الفـــن أرفضها، إذا لم تتضمن أي 

نصيحة للمجتمع“.
حورانـــي التي قدمـــت أول ألبوماتها عام 
2006 بعنـــوان ”عتريـــس“، وأقنعـــت املطـــرب 
املصري أحمد عدوية أن تغني أغنيته الشهيرة 
”الســـح الـــدح امبـــو“ وأن تقـــوم بتصويرها 

بتوزيـــع جديـــد، أرجعـــت انخفـــاض اإلنتاج 
الفني إلى تردي األوضاع وانتشـــار احلروب. 
وفسرت حتليلها بأن عدم االستقرار السياسي 
واالقتصادي يجعـــل املنتجني في حالة ترقب، 
لكنهـــا دعتهم إلى اســـتمرار العمـــل حتى في 
وقت الثورات، ألن الفن يغير الواقع مبا يقدمه 
من رسائل، منتقدة أي عمل فني ال يحتوي أي 

رسائل أو معنى أو أحالم.
وكشـــفت دومينيك، التي تهوى قراءة كتب 
الفلســـفة والروايات، خاصـــة لألديب العاملي 
باولو كويلهو عن أنها تستعد لتقدمي مسلسل 

جديد، رمبا يعرض في رمضان املقبل.
وعندما ســـألتها ”العرب“ عـــن دورها فيه 
أجابت ببســـاطة: ال تشـــغلني مساحة األدوار 
بقدر تأثير الدور أو الشخصية في الناس وأن 
أكون قد أديته بشكل جيد، وأعتقد أن املنتجني 
أو املخرجني يعرفـــون كيفية توظيفي لألدوار 
فـــي ما يناســـبني. وحول مـــدى التضارب أو 

التناسق بني عملها في الغناء والتمثيل وبني 
عرض األزياء، قالت: كل الفنون، باإلضافة إلى 
تقدمي البرامج، أصبحـــت في عصر الـ“3 دي“ 
شـــيئا واحـــدا“، موضحة أن الفنـــان ال بد أن 

يكون متكامال وصاحب شخصية.
وأشارت إلى أنها تعشق األصوات اجليدة 
صاحبـــة الكاريزمـــا، التـــي تؤهـــل صاحبها 
لالنطالق على املســـرح، وإّال لن يكون معروفا 
لدى الناس، ما يعني أنه ال بّد أن ميتلك جميع 
األدوات الفنية التي تقربه أكثر من اجلمهور.

[ برامج المواهب تصيب المشتركين فيها بأزمات نفسية
دومينيك حوراني: أؤيد الرقابة بشرط اقتصارها على السياسة

الفنانـــة اللبنانيـــة تطمـــح إلـــى 

إحـــدى  زعيمـــة  دور  تجســـيد 

عصابـــات المافيـــا الدوليـــة في 

عمل فني

 ◄

الفنان الحقيقي ال بد أن يبدأ من 

الصفر، وال يظهر على طبق من 

أملاس في بداية مشـــواره مثلما 

تفعل برامج املواهب

 ◄

ــــــى الفضائيات العربية، باعتبارها  انتقدت دومينيك حوراني برامج املواهب املنتشــــــرة عل
نوعا من "البيزنس" وال تضيف شيئا إلى الفن احلقيقي. فعارضة األزياء واملغنية اللبنانية 
بدأت حوارها مع "العرب" بالهجوم على برامج املواهب "املســــــتوردة" التي تتصدر نســــــب 
املشاهدة في العديد من الفضائيات العربية، والتي قامت على أنقاض برامج كانت تصنع 
مواهب حقيقية، مثل "اســــــتوديو الفن" في لبنان الذي قدم العديد من جنوم الغناء العربي، 

منهم راغب عالمة وغيره.

ليالي فوتوغرافية من البحرين والسعودية تجمع اللحظات الهاربة

زكي الصدير

} شـــارك في برنامج ”ليـــال فوتوغرافية“ في 
مدينـــة الدمام الســـعودية هذا العـــام، والذي 
تشـــرف عليه جلنـــة التصويـــر الفوتوغرافي 
باجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام، فوتوغرافيـــون من الســـعودية ومن 
البحريـــن، حيث قـــدم الفنـــان البحريني جان 
البلوشـــي ورشـــة عن ”جانوغرافيا“، وقدمت 
الفنانـــة الســـعودية ســـميرة الســـليس ورقة 

بعنوان ”جتربتي في السفر“.
أوضحت فيها أن في السفر جماال طبيعيا 
أدركته خالل عدة ســـفرات قامت بها، كاألردن 
والهند لتصوير حياة الناس في الشارع، وفي 
النيبال أيضا لتصوير الطبيعة وهو ما جعلها 
تشارك بصورها في مسابقات عاملية، وفي كل 
ســـفر تتفادى أخطاءها السابقة أو تقوم بأخذ 

زوايا جديدة أو تطبيق إضاءات مختلفة.
كمـــا قـــدم عدنان آل شـــبر محاضـــرة عن 
”إيقـــاع الصـــورة الفوتوغرافية بـــني الهواية 
واالحتـــراف“، بينما اســـتعرض الفنان خالد 
آل عفني ”تصوير الطبيعة وأســـرار الفالتر“، 
واختتـــم البرنامـــج الفنـــان البحرينـــي وليد 

العباس بورقة عن ”فن التكوين“.
وتنوعـــت أوراق الفنانني املشـــاركني بناء 
علـــى تنّوع جتاربهـــم الذاتية التي انعكســـت 
علـــى وعيهم حيال املنجز الفنـــي لديهم، لهذا 
كان مـــن الواضح واملتوّقـــع أن يرصد املتابع 
للبرنامـــج إيقاعـــات مختلفة لـــكل جتربة من 
التجـــارب االحترافية املقدمـــة، وهذا ما أّكدت 
عليه طبيعة املداخالت التـــي أعقبت الندوات 
الليلية من قبل اجلمهور الذي تفاوتت أسئلته 

بني الذاتية واملوضوعية.
وعن ذلـــك يحّدثنـــا الفنان البلوشـــي عن 
جتربتـــه قائـــال ”بـــدأت مشـــواري الفني منذ 

طفولتـــي في الرســـم علـــى األوراق، وتطورت 
إلى الرســـم على جدران املدارس، غير أن حبي 
للتمثيل جعلني أجته للفيديو، فبدأت باألفالم 
القصيرة، وهناك تعلمت أساسيات التصوير، 

وبدأت خطواتي األولى“.
الســـليس  ســـميرة  الفنانـــة  وأوضحـــت 
ملوضـــوع  اختيارهـــا  ســـبب  أن  لـ”العـــرب“ 
جتربتهـــا الذي اهتـــم بالتصوير في الســـفر، 
يعود إلى محدودية املواضيع التي تســـتطيع 
تطبيقهـــا في الســـعودية، األمر الـــذي جعلها 
تعمد إلى الســـفر لكي تصقل مهاراتها بحرية 
كبيرة، فكانت لها عدة جتارب مختلفة حاولت 

نقلها إلى اجلمهور.
تقول ســـميرة ”التصوير في الســـفر ليس 
بالعمـــل الســـهل كمـــا يظن البعـــض، فبعض 
الصور قد تكـــون اقتناصا من حيث املوضوع 
والضوء والظـــل، وبعضها يحتاج إلى توزيع 
إضـــاءة عندما تكـــون في أماكـــن ضيقة، وفي 
بعضهـــا علـــى املصـــّور أن يخلـــق املوضوع 
ويبتكـــره، في الســـفر على املصـــور أن يهتم 
بالبورتريـــه، وحياة الناس في الشـــارع ونقل 

ثقافات الشعوب“.
من جهته وقف الفنان عدنان آل شـــبر على 
جتربتـــه الفوتوغرافية من خالل اســـتعراضه 
لعـــّدة رحالت فنيـــة، كّلفته بالقيـــام ببعضها 
الهيئـــة الســـعودية العامة للســـياحة واآلثار 
التي امتـــدت بـــني منطقة اجلوف املشـــتهرة 
بالقالع التاريخية والنخيل في شمال اململكة، 
وبني مـــدن أخرى كالطائف وجازان والقصيم، 

ومناطق أخرى في اململكة.
جتربـــة  أن  إلـــى  حديثـــه  فـــي  وأوضـــح 
التصويـــر االحترافي ال عـالقــــة لهـا بعمرهـا، 
وإمنـــا بثقافة املصّور وبتأمالته الشـــخصية، 
ومبـــدى وعيه وذكائـــه في ابتـــكار املواضيع 
واألفكار واختيـــار الزوايا عبـــر التركيز على 

ضـــرورة إبـــراز هويـــة املكــــان وتاريخه في 
الصـور امللتقطة. وذكر مشرف جلنة التصوير 
الفوتوغرافـــي فـــي اجلمعيـــة الفنـــان مجدي 
بـــأن ”برامج ليالي  نصر آل نصـــر لـ”العرب“ 
فوتوغرافية حتاكي جتارب وخبرات الفنانني 
الفوتوغرافيـــني في عدة مجاالت مختلفة، ففي 
كل ليلـــة فوتوغرافية مـــن الليالي اخلمس، مت 

التطرق إلـــى موضوع مختلف ليســـتفيد منه 
املصـــورون الهواة، وحتـــى يتمكن من هم في 
خطى االحتراف مـــن مقومات هذا الفن، وهذه 
الليالي هي خطوة أولى للعديد من الفعاليات 
القادمـــة التي نســـعى إلى تنظيمهـــا لتوفير 
الـــدورات والـــورش التدريبية التي ســـتبصر 

النور قريبا“.

ــــــال فوتوغرافية" هــــــو عنوان تظاهرة ثقافية فنية ســــــعودية تشــــــرف عليها في كل عام  "لي
جلنة التصوير الفوتوغرافي باجلمعية العربية الســــــعودية للثقافة والفنون بالدمام (شرق 
السعودية)، وتهدف هذه الليالي إلى نقل اخلبرات الفنية من مدربني عامليني محترفني إلى 

جمهور املصورين واملهتمني والهواة.

دومينيك حوراني فنانة ال تعيش دون حب

تجربة التصوير االحترافي ال عالقة لها بعمرها، وإنما بثقافة المصور وتأمالته الشخصية



} ديب - أطلقت هيئـــة اإلمارات للمواصفات 
اإللكتروني  املوقـــع  ”مواصفات“  واملقاييـــس 
الرســـمي لـ”املؤمتر الدولـــي لالبتكار مبجال 
الســـيارات الكهربائية والهجينة 2015“ الذي 
تســـتضيفه الدولـــة، ويعقد للمـــرة األولى في 
الشرق األوسط يومي الثامن والتاسع من شهر 

نوفمبر املقبل في دبي.
اخلطـــة  دعـــم  إلـــى  املؤمتـــر  ويهـــدف 
االستراتيجية املستدامة للدولة 2020 لتحقيق 
بيئة مستدامة وهواء نظيف ويشارك فيه أكثر 
من 200 مســـؤول مـــن صناع القـــرار وخبراء 
دوليني فـــي قطـــاع تصنيع وجتـــارة ووضع 
معاييـــر ومواصفـــات الســـيارات الكهربائية 
والهجينة من العديد من دول العالم وســـيقام 
تزامنـــًا مـــع املؤمتـــر معـــرض يضـــم أحدث 
االبتكارات فـــي مجال الســـيارات الكهربائية 

والتكنولوجيا الداعمة لها.
وأبـــدت مجموعـــة كبيـــرة من الشـــركات 
الســـيارات  صناعـــات  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
اهتمامًا  الهجينـــة  والســـيارات  الكهربائيـــة 

كبيرًا بعرض جتاربها وآخر التقنيات املتبعة 
في هذا املجال.

باإلضافـــة إلى جهـــات ومنظمـــات دولية 
معروفـــة بدورهـــا فـــي تطويـــر التشـــريعات 
واملواصفـــات واملتطلبـــات التقنيـــة اخلاصة 
بالســـالمة واألداء وغيرها من املواضيع حيث 
ســـيكون املؤمتر منبرًا علميًا لتبادل اخلبرات 
االبتـــكارات  أحـــدث  ومناقشـــة  والتجـــارب 
الصديقة  بالســـيارات  اخلاصـــة  والتقنيـــات 

للبيئة.
وقال املعيني إنه سيتم خالل املؤمتر عرض 
أحدث املتطلبات والترتيبات الدولية اخلاصة 
بالبنيـــة التحتية لعمل هذا النوع من املركبات 

من محطات شحن ومراكز اخلدمة والصيانة. 
والتـــي يجب التحضير لها مـــن كافة اجلهات 
احلكوميـــة االحتاديـــة واحمللية حيث ســـيتم 
عـــرض جتارب أفضـــل املدن العامليـــة الرائدة 
في مجـــال اســـتخدام الســـيارات الكهربائية 
والهجينـــة في طرقاتها كما ســـيتم تخصيص 
مجموعة مـــن العروض التي تتحدث عن املدن 
الذكية وتصميمهـــا وترتيب النقل املســـتدام 
داخلها وتأثير ذلك من الناحية البيئية وجودة 

الهواء.
وذكر أن جلســـات املؤمتر ســـتتناول أداء 
وخاصـــة  وكفاءتهـــا  الكهربائيـــة  املركبـــات 
الســـيارات الهجينـــة عاليـــة الكفـــاءة التـــي 
تســـتخدم في الســـباقات الرياضية وســـيتم 
التطرق إلى أفضل ما توصلت إليه االبتكارات 

احلديثة في هذا املجال.
اإلمـــارات  اختيـــار  أن  املعينـــي  وأكـــد 
الســـتضافة هذا احلـــدث الدولي الهـــام الذي 
يعقـــد ألول مـــرة باملنطقة يظهـــر املكانة التي 
أصبحـــت تتمتع بهـــا الدولـــة كمركز محوري 

في مجـــال املواصفات واملقاييـــس ليس على 
املستوى اإلقليمي فحسب .

وقال إن الدولة تســـعى إلى تعزيز الريادة 
اإلقليمية وتطبيق أفضل املمارســـات الدولية 
في مجال النقل املســـتدام واســـتخدام أحدث 
وأفضـــل االبتـــكارات فـــي مجال الســـيارات 

الكهربائية والهجينة.
وأشـــار إلـــى أنـــه دعمـــًا لهـــذا التوجـــه 
االستراتيجي تقوم هيئة اإلمارات للمواصفات 
واملقاييـــس حاليًا بإعداد نظام احتادي وطني 
للرقابة على السيارات الكهربائية املستخدمة 
فـــي اإلمـــارات وتداولهـــا باألســـواق احمللية 

للتأكد من جودتها.
وتلبيتهـــا ألفضل املعاييـــر الدولية بهدف 
حتقيق التوازن بني أهداف احلكومة لترشـــيد 
اســـتهالك الطاقـــة واحملافظـــة علـــى البيئـــة 
وحتقيق التنمية املســـتدامة وكذلك احملافظة 
على مصالح املصنعني والتجار وتشـــجيعهم 
على التوســـع فـــي هذا املجـــال باإلضافة إلى 

ضمان سالمة وصحة املستهلكني. 

} كاليفورنيا - تعمل شركة أبل في سرية تامة 
على مشروع ســـياراتها الكهربائية التي من 
املقرر أن ترى النور رســـميا فـــي 2019، وفق 
ما نقلـــت صحيفة وول ســـتريت جورنال في 

عددها ليوم اإلثنني املاضي.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر مقربة من 
املشـــروع الذي يحمل االسم السري ”مشروع 
تايتـــان“ أن الفريـــق العامـــل على املشـــروع 
يتألـــف من 600 شـــخٍص، وأن إدارة الشـــركة 
وافقـــت علـــى ُمضاعفـــة العدد ثـــالث مرات، 
لضمان جناح املشـــروع فـــي أفضل الظروف 

وأسرعها.
صناعـــة  شـــركات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الســـيارات عادة ما تقضي بني 5 و7 سنوات 
لتطوير سيارة، ما يؤكد اجلدل حول اجلدول 
الزمنـــي الـــذي وضعته شـــركة أبـــل لتقدمي 

سيارتها الكهربائية اجلديدة.
وتأتـــي تلـــك األنباء فـــي أعقـــاب تقارير 
خرجت في وقت ســـابق من هذا الشـــهر تفيد 
بأن أبل اجتمعت مع هيئة تســـجل السيارات 
والقوارب وإصدار رخـــص القيادة في والية 
كاليفورنيا ملناقشـــة قواعد الســـيارات ذاتية 

القيـــادة. وفـــي بادئ األمـــر قـــال التقرير إن 
ســـيارة أبـــل الكهربائية لن تعمـــل وفق آلية 
القيـــادة الذاتيـــة، لكنها من املمكـــن أن تعمل 
وفقا لهـــذه اآللية على املـــدى الطويل. ووفقا 
لتقاريـــر، فإنه يتم العمل على هذا املشـــروع 

منذ عام على األقل.
وتظهـــر تقارير إخباريـــة أن أبل تعزز من 
طموحاتها مـــن أجل تكنولوجيا الســـيارات 
التي أصبحت مجاال رئيسيا الهتمام شركات 
وادي السيليكون التي تتراوح من غوغل إلى 
شـــركة أوبير لنقل الركاب إلى شـــركة تيلسا 

لصناعات السيارات الكهربائية.
وكانت الشـــركة التكنولوجية العمالقة، 
التي تتخذ من مدينـــة بالو آلتو في منطقة 
ســـيليكون فالي مقرا لها، قد جلأت مؤخرا 
إلى خدمات مهندســـني كانوا يعملون عند 
مصنع السيارات ”تيسال“، فضًال عن تعيني 
دوغ بيتس الـــذي كان يتولى منصبًا رفيع 

املستوى في مجموعة ”فيات كرايسلر“.
وأكـــدت الهيئة الناظمة لرخص القيادة 

(دي أم فـــي) فـــي كاليفورنيـــا أنهـــا التقت 
مبســـؤولني من أبل تطرقت معهـــم ملوضوع 

السيارات املستقلة. وقال الناطق باسم الهيئة 
إن ”الهدف من االجتماع بأبل كان استعراض 
قواعد الهيئة الناظمة بشأن املركبات الذاتية 

أوضح  كما  القيـــادة“. 

أن املناقشـــات متحـــورت علـــى ”الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة“، مع اإلشـــارة إلـــى أن هيئة 
”دي أم فـــي“ تلتقي بجهـــات ”مهتمة بتطوير 
بغية  املستقلة“  للســـيارات  تكنولوجيات 
تكييـــف التشـــريعات املعمول 

بها في هذا املجال.
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} برلــني -  قــــررت فولكس فاغــــن وقف بيع 
الســــيارات التي تعمل بالديــــزل مبحرك أربع 
أسطوانات إلى الواليات املتحدة بعد فضيحة 
التالعب فــــي نتائــــج اختبــــارات االنبعاثات 

الغازية.
وأوضح املتحدث باســــم الشركة األملانية، 
أن الســــيارات التي يشملها القرار هي مناذج 
حديثة مــــن العالمتني التجاريتــــني ”فولكس 
فاغن“ و“أودي“، مضيفا أن الشــــركة لن تبيع 
أيضا أي سيارات مستعملة من هذين النوعني 

أيضا حلني إشعار آخر.
شــــركات  األملانيــــة  احلكومــــة  وطالبــــت 
جديــــدة  باختبــــارات  األملانيــــة  الســــيارات 
خلفيــــة  علــــى  وذلــــك  الغــــازات  النبعاثــــات 
اعتراف فولكــــس فاغن، أكبر منتج ســــيارات 
في أوروبــــا، بالتالعب في نتائــــج اختبارات 
االنبعاثــــات الغازية لســــياراتها في الواليات 
املتحدة. ودعت احلكومة الشــــركات إلى تقدمي 
”معلومــــات يعتمــــد عليهــــا“ إلى هيئــــة النقل 
االحتاديــــة األملانيــــة من أجل التأكــــد من عدم 
وجود أي تالعــــب في نتائج اختبارات عوادم 
السيارات، بحسب متحدث باسم وزارة البيئة 

األملانية.
وأعلنــــت وكالــــة حماية البيئــــة األميركية 
أن أكبر شــــركة لتصنيع السيارات في أوروبا 
اســــتخدمت برنامجــــا إلكترونيــــا لســــيارات 
فولكــــس فاغــــن وأودي التي تعمــــل بالديزل 
خلداع اجلهــــات التنظيمية التي تقوم بقياس 
االنبعاثات السامة،  واتهمت الوكالة فولكس 

فاغــــن باســــتخدام برامــــج متطــــورة لتقليل 
انبعاثــــات الوقــــود بحوالــــي  40 ضعفــــا عن 

االنبعاثات احلقيقة .
فتــــح  األميركيــــة  العــــدل  وزارة  وقــــررت 
حتقيق جنائي بعد إقرار شركة فولكس فاغن، 
بالتالعــــب في نتائــــج اختبــــارات االنبعاثات 
الغازيــــة مــــن ســــيارات الديزل فــــي الواليات 
املتحــــدة. وكالــــة حماية البيئة فــــي الواليات 
املتحدة لوحــــت من جانبها بفــــرض غرامات 
ماليــــة تقدر ب18 مليــــار دوالر علــــى فولكس 

فاغن. 
وقــــال املتحــــدث باســــم البيــــت األبيض 
جوش إرنســــت، ”مــــن اإلنصاف القــــول إننا 
نشــــعر بالقلق جراء التقارير الواردة بشــــأن 
تصرف تلك الشــــركة لكن في النهاية هذه تعد 
مســــؤولية وكالة حماية البيئة التي يفترض 
أن تبحث األمــــر وهو ما يجري بالفعل“. وفي 

أملانيا يســــود التوتر والقلق في كل شــــركات 
الســــيارات األملانيــــة التــــي حققــــت ازدهاًرا 
تاريخًيا خالل العام املاضي خشية أن تصيب 
الفضيحــــة كل ما صنع فــــي أملانيا، كما أبدت 
حكومة املستشارة أنغيال ميركل قلقها الشديد 
من اهتزاز ثقة املســــتهلكني من شــــتى أنحاء 
العالــــم في عبارة صنع في أملانيا التي حتظى 

بثقة عالية جًدا منذ ستينات القرن املاضي.
وطالبــــت احلكومة األســــترالية مجموعة 
فولكس فاغــــن األملانية للســــيارات بتوضيح 
موقــــف االنبعاثــــات الغازية للســــيارات التي 
تبيعهــــا املجموعة فــــي أســــتراليا وذلك بعد 
اعتــــراف فولكس فاغن بالتالعــــب في بيانات 
االنبعاثــــات الغازيــــة لســــياراتها املباعة في 

الواليات املتحدة. 
وكانت فولكس فاغــــن األملانية قد اعترفت 
األحــــد بالتالعب بقيــــم العــــوادم املنبعثة من 

ســــيارات الديزل في الواليــــات املتحدة خالل 
اختبارات للســــيارات. وجتــــري وكالة حماية 
البيئة األميركية حتقيقا ضد الشــــركة بتهمة 

انتهاك قانون حماية املناخ األميركي. 
من ناحيته انتقد نائب املستشارة األملانية 
ووزيــــر االقتصــــاد األملاني زيغمــــار غابرييل 
بشــــدة تالعب شــــركة فولكس فاغن في نتائج 
اختبارات االنبعاثات الســــامة على عدد كبير 
من ســــياراتها في الواليات املتحدة. غابرييل 
اعترف بأن ذلك ”يشكل واقعة سيئة“. بيد أنه 
أشار أيضا إلى أنه ال يتوقع حدوث ضرر دائم 

للصناعة األملانية بشكل عام.
واستدرك أن هناك بالطبع مخاوف من أن 
تتعرض ســــمعة صناعة الســــيارات األملانية، 
وال ســــيما شــــركة فولكــــس فاغــــن، للضــــرر 
بســــبب هذا احلــــادث، وقال ”ولكننــــي متأكد 
أن الشــــركة ســــوف توضح مالبسات الواقعة 

ســــريعا وبشــــكل تام وتتدارك األضــــرار التي 
ميكن حدوثها“. وأكد نائــــب ميركل قائال ”إن 
مصطلح (صنع في أملانيا) هو مصطلح جودة 
على املســــتوى العاملي“. ولهذا الســــبب شدد 
على ضرورة إجالء مالبســــات الواقعة بشكل 
ســــريع، وقال ”ولكننــــي ال أعتقد أن ذلك ميثل 

ضررا دائما وأساسيا للصناعة األملانية“.
يأتــــي ذلك فــــي ما علمــــت وكالــــة األنباء 
األملانية من دوائر في فولكس فاغن أن رئاسة 
مجلــــس اإلشــــراف واملراقبــــة على الشــــركة 
ســــتعقد  اليوم األربعاء اجتمــــاع أزمة لبحث 
فضيحة التالعب في نســــب العوادم املنبعثة 
من سيارات فولكس فاغن التي تعمل بالديزل 
في الواليات املتحــــدة. ومن املنتظر أن جتري 
رئاســــة املجلس مشــــاورات حــــول التداعيات 
املترتبــــة عــــن تالعب أكبر شــــركة ســــيارات 

أوروبية في نسب العوادم.

يحاول عمالقة صناعة الســــــيارات كســــــب 
ثقة املستهلكني في مختلف أسواق العالم 
من خالل تقدمي أفضل املوديالت ونشــــــر 
أفضل التقارير عن اختبارات ســــــيارتها، 
لكــــــن فولكس فاغن التي تعــــــد من أفضل 
الشــــــركات في العالم لم تلتزم بهذا املبدأ 
ــــــار انبعــــــاث الغازات مــــــا يهدد  في اختب

مكانتها في سوق السيارات العاملي.

األميركية  البيئة  حماية  وكــالــة 
تعلن أن فولكس فاغن استخدمت 
الجهات  لخداع  إلكترونيا  برنامجا 

التي تقوم بقياس االنبعاثات

◄

والهجينة  الكهربائية  السيارات 
تعد مفهوما جديدًا في املنطقة 
على شراء  الناس  يعتد  لم  حيث 

هذا النوع من السيارات

◄

◄ جاغوار تدشن أول موديل 
لألراضي الوعرة في تاريخها خالل 

مشاركتها ضمن فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات، 

وأوضحت الشركة البريطانية أن 
سيارة الدفع  الرباعي  ”في-بايس“ 

اجلديدة، التي يبلغ طولها 4.73 أمتار، 
تتمتع بجسم مصنوع من األلومنيوم 

إلى حد كبير.

◄ بورش تكشف النقاب عن السيارة 
”ميشني أي“ االختبارية، التي 

جتسد رؤيتها للسيارات الكهربائية 
الرياضية، خالل فعاليات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات، 
واعتبرت الشركة األملانية أن سيارتها 

الرياضية رباعية املقاعد تستلهم 
مالمحها التصميمية من األيقونة 911.

◄ سيات األسبانية تعلن عن إطالق 
باقة من املوديالت ”كونكت“ اخلاصة 

من سياراتها القياسية، مزودة بأحدث 
األنظمة املعلوماتية الترفيهية، وقامت 
الشركة بتطوير أنظمة االتصاالت في 

موديالت عديدة من خالل جتهيزها 
بهاتف ذكي ونظام معلومات وترفيه 

جديد مزود بوظيفة ”فول لينك“.

◄ المبورغيني تزيح الستار عن 
موديل مكشوف من إعصارها 

”هراكان“ خالل معرض فرانكفورت 
الدولي للسيارات، وذكرت الشركة 

اإليطالية املتخصصة في إنتاج 
السيارات الرياضية أن املوديل 

املكشوف ثنائي املقاعد يحمل االسم 
”سبايدر“، ويأتي مجهزًا بسقف 

قماشي كهروهيدروليكي.

◄ إنفينيتي تدشن باكورة إنتاجها 
من السيارات املدمجة، وأوضحت 

الشركة أن السيارة  ”كيو 30“ 
متتاز بخطوط تصميمية منحنية، 

وتتوافر مبوديل أساسي وآخر فاخر  
”برينيوم“  وثالث رياضي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

 المؤتمر الدولي لالبتكار في مجال الســـيارات الكهربائية والهجينة 
يهدف إلى دعم الخطة االستراتيجية المستدامة لإلمارات  لتحقيق 

بيئة مستدامة وهواء نظيف.

آبـــل تطلق {مشـــروع تايتـــان} إلنتاج ســـيارة كهربائيـــة بفريق من 
المهندســـين يتألف من 600 شـــخص،  مع إمكانية ُمضاعفة العدد 

ثالث مرات، لضمان نجاح المشروع في أفضل الظروف وأسرعها.

أستراليا تطالب مجموعة فولكس فاغن بتوضيح موقف االنبعاثات 
الغازية للســـيارات التي تبيعها المجموعة في أســـتراليا وذلك بعد 

اعتراف الشركة بالتالعب في بيانات االنبعاثات.

 أن أبل تعزز من 
ججيا الســـيارات 
الالههتمام شركات 
ممن غوغل إلى 
ششـــركة تيلسا 

ةة العمالقة، 
منطقة  ففيي
مؤخرا  تت
لوون عند 
نن تعيني 
وون

اًًا رفيع 
يني

رر“.
للققيادة 

التقت 
ووضوع

اتيتيةة
حح وو

الالسســـياارات  ىى
ااإلشـــارة إلـــى أن هيئة  ممع ، يايادةدة
”تلتقي بجهـــات ”مهتمة بتطوير  ””دي أم فـــي“
بغية  املستقلة“ للســـيارات  تكنولوجيات 
تكييـــف التشـــريعات املعمول 

بها في هذا املجال.

شركات السيارات المنافسة ستستفيد من أخطاء فولكس فاغن



} نواكشــوط - تصاعـــد غضـــب الصحفيني 
املوريتانيني من اإلجراءات األخيرة للتضييق 
علـــى الصحافة واحلد من حريـــة التعبير في 

وسائل اإلعالم.
ونّظـــم العشـــرات مـــن الصحفيـــني، وقفة 
احتجاجيـــة للتنديـــد بالتضييـــق على حرية 
اإلعالم الذي متارسه السلطة العليا للصحافة 
على  ”الهابا“(حكومية)  البصرية  والسمعيات 
وســـائل اإلعالم، بعـــد قرارها وقـــف برنامج 

بإحدى اإلذاعات اخلاصة وتوجيه إنذار لها.
ورفع املشـــاركون في الوقفـــة التي نظمت 
بنواكشـــوط شـــعارات  أمـــام مقـــر ”الهابـــا“ 

مناوئـــة للســـلطة العليا للصحافـــة، من قبيل 
”نعم للرقابة القضائيـــة“، ”مهمة الهابا تكميم 

األفواه“، ”ال لتكميم األفواه“.
واعتبـــر بعض املشـــاركني أن قرار توقيف 
ويتناول  برنامج إذاعي وصفـــوه بـ“الهادف“ 
يوميـــات املواطنني يعتبر رســـالة ”ال تبشـــر 
مبســـتقبل لإلعـــالم فـــي ظـــل نظام يتشـــدق 

باحلريات“.
وقال الصحفـــي عبدالله ولد اتفاغ املختار 
إن الصحفيني جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع 
مؤسسة صحراء ميديا، ورفضهم ألي تصرف 
ميس من حرية الصحافة في موريتانيا. وأكد 

ولد اتفاغ املختار أن الوقفة متثل بداية حلراك 
صحفي لســـد الطريق أمام إجراءات الســـلطة 
التعسفية في حق اإلعالم السمعي والبصري.

أصـــدرت بيانا يوم األحد  وكانت ”الهابا“ 
املاضي قـــررت فيه وقـــف برنامـــج ”صحراء 
الذي تبثه إذاعة ”صحراء ميديا احلرة“  توك“ 
بناء على بـــث البرنامج مواضيع ”تتنافى مع 

أدبيات املهنة“، وفق البيان.
برنامج يعرف نفسه على  و“صحراء توك“ 
أنه شـــعبي تفاعلـــي يختار مواضيـــع معينة 
كمشـــكلة النقل أو امليـــاه أو الصحة مثال، ثم 
يتيـــح للمواطنـــني عبـــر الهاتف حريـــة إبداء 

آرائهـــم حول هذه القضايا. و“الهابا“ في قرار 
توقيفها للبرنامج اكتفت بالقول بأن أســـباب 
التوقيـــف تعـــود إلى مواضيعـــه املتنافية مع 
أدبيات املهنـــة، إال أن مصادر بالهيئة، فضلت 
عدم الكشـــف عن هويتها، أفادت بأن أســـباب 
التوقيـــف تعود إلى إســـاءة مقـــدم البرنامج 
لوزيـــر النقـــل املوريتاني في إحـــدى حلقات 

البرنامج السابقة.
وتقول ”الهابـــا“، بأنها معنية بـ“الســـهر 
علـــى تطبيـــق التشـــريعات والنظـــم املتعلقة 
بالصحافة  وتقدمي رأي باملوافقة على منح أو 

رفض واألذون الستثمار هذه احملطات“.

} صنعــاء - أبـــاح عبدالملـــك الحوثي زعيم 
الحوثيين، لمســـلحيه اســـتهداف الصحفيين 
واعتقالهـــم،  لهـــم  المعارضيـــن  والمثقفيـــن 
معتبرا أنهم يشكلون خطورة أكبر من مقاتلي 
المقاومة الشعبية ضده، ويجب وضع حد لهم.
وفـــي خطـــاب تلفزيونـــي نقلته وســـائل 
اإلعالم التابعة له، باإلضافة إلى قنوات أخرى 
موالية إليـــران، كالعالم والميادين، المقربتين 
أيضـــا من حزب الله في لبنـــان،، قال الحوثي 
إن المرتزقـــة والعمـــالء مـــن فئـــة المثقفيـــن 
والسياســـيين واإلعالمييـــن أخطـــر على هذا 
البلد من المرتزقـــة المقاتلين في الميدان إلى 
جانب العدوان“، حسب وصفه، مضيفا ”يجب 
على الجيش واللجان الشـــعبية التصدي لهم 

بحزم“.
مســـلحي  الحوثـــي  عبدالملـــك  وحـــرض 
اللجـــان الشـــعبية التابعـــة لـــه علـــى اعتقال 
كافـــة الصحفييـــن والمثقفين والسياســـيين 

المناهضين لعنف مسلحيه.
مخاوفهـــم  يمنيـــون  صحفيـــون  وأعلـــن 
واســـتنكارهم لهـــذه الحـــرب المعلنـــة ضـــد 
الصحفيين، والتي تســـتهدف األقـــالم الحرة 
التي تعبر عن رأيها بصورة مســـتقلة، حسب 

تعبيرهم.
وقالـــوا إن مـــن شـــأن هـــذا التحريض أن 
يشـــجع مســـلحي الحوثـــي على رفـــع وتيرة 
مالحقـــة تلك الفئـــات المقصـــودة في خطاب 

زعيم الحوثيين وقمعها.
من جانبه قال مصدر في نقابة الصحفيين 
اليمنييـــن، إن ”الدعوة إلى قمـــع الصحفيين 
مرفوضـــة، ولن نســـكت على ذلك، ســـواء جاء 
هذا التحريض مـــن الحوثيين أو من أي جهة 
أخـــرى“.  وأضاف الصحفـــي الذي فضل عدم 
الكشـــف عن هويته أن ”هذا التحريض يهدف 

إلـــى مزيـــد من تكميـــم األفواه، وخنـــق حرية 
الصحفيين الذين يالقون الهوان من مســـلحي 

الحوثي“.
علـــى  ”يتوجـــب  قائـــال  حديثـــه  وختـــم 
الحوثيين أن يبتعدوا عن مالحقة الصحفيين 
والمثقفيـــن، ويهتموا بحلـــول إلنهاء الحرب 
التي تحصد أرواح اآلالف من اليمنيين، ألنهم 
بذلـــك يدعون إلى مزيد مـــن العنف ضد حرية 

اإلعالم المنتهكة من قبلهم“.
ويأتي خطـــاب ”الحوثي“ ضمن احتفاالت 
جماعته بمناسبة مرور عام كامل على اجتياح 
ميليشيات المخلوع صالح والحوثي للعاصمة 
صنعاء ومهد النقالبها على السلطة الشرعية، 

في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.
وبهذه المناســـبة أوقفت قناة يمن شـــباب 
بث برامجهـــا التلفزيونية يـــوم اإلثنين الذي 
صادف الذكرى وعاودت بثهـــا الثالثاء. وقال 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة وســـيم القرشـــي في 
تصريـــح صحفي، إن قرار إيقـــاف بث القناة، 
إنما هو بمثابة تعبير رمزي لتجســـيد معاناة 
الشـــعب اليمني في الذكـــرى األولى الجتياح 
العاصمة وانقالب الميليشـــيات على السلطة. 
واســـتعاضت القناة عن ذلك بشاشـــة سوداء، 
تعبيرا عن هذه المأســـاة المشؤومة في حياة 

الشعب اليمني.
وماتزال ميليشيا الحوثي حتى اآلن تحتل 
مكتب قناة يمن شـــباب فـــي العاصمة صنعاء 
للشـــهر الســـادس على التوالي، حيث احتلته 

بتاريخ 26 مارس وصادرت كافة محتوياته.
وأصـــدرت العديد مـــن المنظمات المحلية 
والدولية، تقارير أكدت فيها أن حرية الصحافة 
فـــي اليمن تمـــر بأصعب حاالتهـــا، وذكرت أن 
الحوثيين فرضـــوا قيودا وصفت بـ“الكارثية“ 

على حرية التعبير في اليمن.
وأشـــارت تلك التقارير إلى أن الفترة التي 
ســـيطر فيها الحوثيون على الســـلطة شهدت 
أكثر االنتهاكات المرصـــودة ضد الصحفيين 

والمؤسسات الصحفية.
وقالـــت عـــدة منظمـــات مهتمـــة بحريـــة 
التعبيـــر في اليمن من بينها نقابة الصحفيين 
وصحفيات بـــال قيود ومركز صنعاء اإلعالمي 

ومركـــز اإلعـــالم االقتصـــادي ومنظمتـــا هود 
والكرامـــة، إنهـــا تمكنـــت مـــن رصـــد مئـــات 
والمؤسســـات  الصحفيين  بحـــق  االنتهاكات 
الصحفية أدت كما تقول إلى وقف نشـــاط عدد 
من المؤسســـات الصحفية واضطرار المئات 
من الصحفيين والكتاب إلى الفرار من سطوة 
الحوثيين إلى أماكن أكثر أمنا خارج العاصمة 
صنعاء أو خارج اليمن برمتها لتأمين حياتهم 

وحياة أسرهم.
وحّذرت نقابـــة الصحفييـــن اليمنيين في 
بالغات ســـابقة لها من ارتفاع المخاطر التي 
وصفتهـــا بـ“غير المســـبوقة“ التي بات أغلب 
الصحفييـــن اليمنييـــن يواجهونها ووصلت، 
كمـــا تقول، إلى حـــد اقتحام مقـــرات القنوات 
والصحف ومصادرة ممتلكاتها حتى تطور ما 
ضد الصحفيين  وصفته بـ“الحالـــة العدائية“ 
إلى حد اعتقالهم واحتجازهم عنوة في مواقع 

عســـكرية معرضة لقصف مقاتـــالت التحالف، 
وهـــو ما حدث مـــع الصحفييـــن عبدالله قابل 
ويوســـف العيـــزري اللذين لقيـــا حتفهما في 
غارة جوية اســـتهدفت مـــكان احتجازهما في 
موقع عســـكري بجبل هّران في محافظة ذمار 

في مايو الماضي.
الصحفييـــن  لنقابـــة  تقاريـــر  ورصـــدت 
اليمنيين تعرض إثني عشر صحفيا لالعتقال 
علـــى يد المســـلحين الحوثييـــن، وقالت إنها 
ســـتنفذ حملـــة لإلفـــراج عنهم بالتعـــاون مع 

االتحاد الدولي للصحفيين.
وكان  الصحفـــي محمـــد العزيـــزي آخـــر 
من اعتقلـــه الحوثيون والـــذي اعتقل من مقر 
عملـــه في اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات. كما 
اختطف مسلحون حوثيون وآخرون من جهاز 
مخابرات األمن السياســـي الذي يسيطر عليه 
الحوثيـــون الصحفي إبراهيـــم المجذوب في 

يونيـــو الماضي وال يزال مع بقية زمالئه رهن 
االعتقال.

كمـــا ذكـــرت تقاريـــر أصدرتهـــا منظمات 
حقوقية مهتمة بالحريـــات والحقوق المدنية 
تعـــرض الصحفيين إبراهيـــم العايدي وزكي 
محمـــد وعبد الفتـــاح التويتي وباســـم أحمد  
للمالحقـــة مـــن قبـــل مســـلحين حوثيين بعد 
تلقيهـــم تهديـــدات عبـــر الهاتـــف بالتصفية 
الجســـدية على خلفية دورهم فـــي إنتاج فيلم 
وثائقـــي عبر إحـــدى المؤسســـات المختصة 
في اإلنتاج اإلعالمي يرصـــد االنتهاكات التي 
ارتكبهـــا الحوثيون ضد الحقـــوق والحريات 
المدنية في العاصمـــة صنعاء،  باإلضافة إلى 
تعاونهم كمصادر لمراســـلي بعـــض القنوات 
العربيـــة والدوليـــة، وهو ما عـــّرض حياتهم 
للخطـــر واضطرهـــم إلـــى مغـــادرة العاصمة 

صنعاء.
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ميديا
[ قناة فضائية أوقفت بثها في ذكرى اجتياح صنعاء [ حرية الصحافة في اليمن تمر بأصعب حاالتها منذ انقالب الحوثيين

زعيم الحوثيين يقدم لمسلحيه دعوة مفتوحة الستهداف الصحفيين

تحريض الحوثي يساهم في إلغاء الهامش الضيق لحرية الصحافة المنتهكة أصال من قبل ميليشياته

ــــــى التضييق ومصادرة احلريات التي تعاني منهــــــا الصحافة اليمنية، أطلق  باإلضافة إل
زعيم احلوثيني الضوء األخضر ملسلحيه الســــــتهداف الصحفيني ومالحقتهم واعتقالهم، 

معتبرا أنهم يشكلون اخلطر األكبر عليهم، ويجب وضع حد لهم، على حد تعبيره.  

الصحفيون الموريتانيون يرفضون مبررات السلطة للتضييق على اإلعالم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت قناة ”مصر اآلن“ التابعة 
جلماعة اإلخوان مبصر في بيان 

لها عن وقف بثها بشكل كامل، 
معلنة دعمها الكامل لكل املبادرات 

اإلعالمية الوطنية.

◄ بينت املديرة التنفيذية لشبكة 
”إعالميون من أجل صحافة 

عربية استقصائية“ ”أريج“، رنا 
الصباغ، أهمية استفادة الصحفيني 

التونسيني من مناخ احلرية 
االستثنائي الذي تتمتع به البالد 

اليوم مبا يجعلها ”إحدى أكثر 
الدول العربية استعدادا لتطوير 

الصحافة االستقصائية“.

◄ احتجبت صحيفة نيويورك 
تاميز أمس عن الصدور في تايالند 
بسبب تضمنها مقاال حول موضوع 

اخلالفة امللكية الذي يعد على 
درجة كبيرة من احلساسية. وقالت 

الصحيفة ”إن املؤسسة احمللية التي 
تقوم بطبع الصحيفة في تايالند 

اعتبرت املقال على درجة عالية من 
احلساسية بحيث ال ميكنها الطبع“.

◄ وافقت احلكومة الليتوانية 
على طلب جلوء سياسي تقدم 
به الصحفي الروسي أندريه 
نيكراسوف، املطلوب من قبل 

الشرطة في بالده. وأعرب 
نيكراسوف، املوجود في العاصمة 
الليتوانية فيلينيوس، عن سعادته 

بقبول طلب جلوئه.

◄ أدانت الشبكة العربية ملعلومات 
حقوق اإلنسان مصادرة السلطات 

السودانية لصحيفتني في ثالثة أيام 
متتالية. وقالت إن عودة السلطات 

السودانية إلى أسلوب املصادرة 
متثل مخالفة لكل األعراف واملواثيق 

الدولية.

باختصار

} رحب الكثير من مستخدمي فيسبوك بما 
أعلنه مارك زوكربيرغ مؤسس الفيسبوك 
من أنهم سيضيفيون قريبا خيارا جديدا 

يمكن المستخدمين من أن يعبروا عن عدم 
إعجابهم بما هو منشور، أي على العكس 

من كلمة ”like“  التي تدل على أن المستخدم 
معجب بما هو منشور صورة كان أم كالما، 
فسيضيفون  للخيارات كلمة ”dislike “ أي 
أن المستخدم غير معجب أو غير راض، بل 
وإنه يعترض على ما هو منشور هناك على 

صفحة أحد مستخدمي فيسبوك.
إن ترحيب الكثيرين بإضافة هذه 

العالمة السلبية تدل حتما على أنه ليس 
كل مستخدمي فيسبوك راضين أو سعداء 

بكل ما ينشر على صفحات موقع التواصل 
االجتماعي الذي تم إطالقه في فبراير عام 

2004 وبلغ عدد المشتركين فيه حتى مارس 
2015 مليارا و440 مليون مشترك، حسب 

إحصاءات نشرتها إدارة الموقع.
وكثيرا ما يعبر الناس عن عدم 

رضاهم عن أمور عديدة يتصف بها موقع 
فيسبوك، ومن أهم السلبيات التي شخصها 

المختصون ومؤسسات األمن المعلوماتي أن 
الموقع ال يوفر الحماية وال حقوق الملكية 

لما ينشر على صفحاته، وقد طالب مركز 
حماية المعلومات في االتحاد األوروبي 

بإيجاد وسائل لتوفير الحماية الضرورية 
للمعلومات المنشورة وحتى الشخصية 

والذاتية منها، ولكن إدارة فيسبوك ردت بأن 
ذلك غير ممكن حاليا نظرا إلى بنية الموقع 
التقنية وطبيعة التواصل عليه بين األفراد 

الذين ما تزاحموا عليه إال ألنه يوفر لهم 
حرية النشر واالتصال.

وهذه النقطة بالذات هي التي ينتقدها 
الكثير من مستخدمي فيسبوك، حيث فتح 

المجال للجميع  للنشر بأنواعه، مهما كانت 
مستوياتهم الثقافية والفكرية، فأصبحوا 
شعراء ومحللين، ومفكرين، أو يمارسون 

النقد ويتعرضون سلبا إلى أشخاص 
مرموقين أو يهاجمون اإلنجازات الفكرية 

والثقافية، أو يذمون ويجّرحون بعض 
األعمال، إضافة إلى أن صفحات فيسبوك 
تحتوى على الكثير من الترويج والدعاية 

لألفكار الضارة والمؤذية واإلرهاب والتطرف 
الديني أو السياسي.

وامتألت صفحات فيسبوك باألخبار 
الشخصية التي ال تهم غير أصحابها 

وبالصور الفوتوغرافية التي سهلت تقنيات 
الهاتف المحمول التقاطها في كل مناسبة 

وكل مكان ونشرها على فيسبوك وكأنها 
حدث عظيم، وتلقت المئات من عالمات 

اإلعحاب وخاصة إذا كانت الصورة المرأة 

جميلة، ليست هي بالضرورة صاحبة – أو 
صاحب – الموقع، بينما المواد النافعة 
واإليجابية والرصينة ال تتلقى إال عددا 

محدودا جدا من عالمة اإلعجاب!!
وتعترف إدارة موقع فيسبوك بتكرار 

انسحاب المئات من متعاطيه، وفي عام 2013 
أجرت جامعة فيينا دراسة استطالعية عن 

أسباب انسحاب المنسحبين والمستنكفين 
عن استخدام فيسبوك وأظهرت النتائج أن 

48 بالمئة من المنسحبين كانت أسبابهم 
خشيتهم من فقدان خصوصيتهم وتسرب 

معلومات ذاتية عنهم وعن أفكارهم 
وأصدقائهم، و14 بالمئة بسبب النفور من 
هذا النشاط بعد التجربة لفترات متفاوتة، 

و13 بالمئة بسبب خيبة أملهم من األصدقاء 
وضحالة الحوارات على الصفحات، و6 

بالمئة بسبب خوفهم من اإلدمان على 
فيسبوك والتعلق بمتابعات مملة ومحددودة 

النفع.
ويدعو الماليين من زبائن فيسبوك 

إلى اعتماد ”ميثاق شرف“ إليجاد مبادئ 
أخالقية للفيسبوك، ومنذ سنوات نظمت 

جامعة أريزونا مناقشات شارك فيها طلبة 
من الجنسيين بين الـ19 والـ24 سنة لوضع 

قواعد سلوكية لمستخدمي فيسبوك، 
وتوصلوا إلى 36 قاعدة أخالقية تم طرحها 

فيما بعد للمناقشة على 600 شخص أعمارهم 
بين 19 و52 سنة، فاتفقوا على 13 قاعدة 

أخالقية نشرتها المجلة الدولية للعالقات 
االجتماعية والشخصية تحت عنوان 

”ميثاق شرف فيسبوك“، طالبت بالتعامل 
باحترام مع األصدقاء على صفحات فيسبوك 
والتفاعل الودي معهم، وأن أي تعليق سلبي 
من شخص ما على صفحة اآلخر من الممكن 

أن تفسد عالقته به، وركزت النصائح على 
سلوكيات معينة للحفاظ على العالقات 

المريحة، مثال إذا قام فالن بمسح تعليقي 
على صفحته لن أعيد كتابة ذلك التعليق، 

وأن استخدم عقلي وحكمتي وأنا أتحاور مع 
فالن عبر فيسبوك وأال أكتب على فيسبوك 

شيئا يمكن أن يستخدم ضدي يوما ما. 
وأن أتجنب أن تؤثر تعليقاتي ومداخالتي 

سلبيا على مستقبل فالن ومصلحته أو على 
وظيفته أو مركزه االجتماعي أو المهني أو 

سمعته االجتماعية والفكرية والوطنية.
يبدو لي أن من يجلس على ضفاف 

فيسبوك، يشبه شخصا يجلس على 
الرصيف، يحييه كل عابر سبيل أو يجلس 

إلى جانبه ويطلب صداقته، ويحدثه عن 
أمور تهمه أو ال تهمه، ويريه صورا التقطها 

بهاتفه المحمول عن أشخاص أو مواقع ال 
تهم غيره، ويحق لذلك الشخص المار أن 

يبدي رأيه في ما تفعل اآلن أو في ما فعلته 
سابقا، وأن يتدخل في أمورك الخاصة حتى 
دون استئذان! وأنت مرغم على قبول كل ذلك 

ما دمت تجلس على رصيف فيسبوك.

ثرثرة على ضفاف الفيسبوك

فيصل الياسري

«قانـــون اإلعـــالم اإللكتروني من القوانني املهمـــة التي تحتاجها 

الكويت في مجال اإلعالم الحديث، هناك قذف وسب واتهامات 

تمارس في وسائل التواصل االجتماعي واملواقع اإلخبارية».

عبدالله املعيوف
نائب كويتي

«نحـــن نعيـــش انقالبـــا كبيرا فـــي الصحافـــة املكتوبـــة، أعتقد أن 

مســـتقبلها ال يـــزال كبيرا كنوع من املحفز الثقافـــي للقارئ العربي 

وليس كإخبار». 

نصر الدين بن حديد
إعالمي جزائري

«عـــودة وزارة اإلعالم باتت مطلوبـــة، إلدارة ملف اإلعالم الخارجي 

وصورة مصر في الخارج في ظل غياب رؤية فاعلة وأدوار ملموسة 

في هذا الصدد». 

محمود علم الدين
الوكيل السابق لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة

املئـــات من الصحفيني والكتاب 

اضطـــروا إلى الفرار من ســـطوة 

الحوثيـــني إلى أماكـــن أكثر أمنا 

خارج العاصمة أو خارج اليمن

◄



التواصـــل  شـــبكات  منحـــت   - بيــروت   {
االجتماعـــي فرصة للفنانني ملغادرة التعليقات 
واآلراء الفنية إلى فضاء أوســـع ملناقشة أمور 
حياتية وسياسية، كما حصل مع الفنان راغب 
عالمـــة الذي وجد جتاوبا مع هاشـــتاغ أطلقه 
بعنوان ”#كمواطن_أحب_البيئة_سوف“.

وكتـــب عالمة عبـــر صفحته في فيســـبوك 
”شاركوني مع إياد أبو مغلي بعد نصف ساعة 
من اآلن في حملة كمواطن أحب البيئة ســـوف 

عبر تويتر“.
ونشر سفير النوايا احلسنة لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة، صورة له ممســـكا بورقة كتب 
عليها الهاشـــتاغ، وهو ما تفاعل معه متابعوه 
على تويتـــر وبدأوا بالتغريد على الهاشـــتاغ 
بآرائهـــم مـــن ترشـــيد االســـتهالك واحلفاظ 
على نظافـــة البيئة. وقد تفاعـــل عدد كبير من 
اللبنانيني مع الهاشتاغ في ظل أزمة النفايات 

التي يعاني منها املواطنون منذ أشهر.
وواصـــل الفنان اللبنانـــي تغريداته كاتبا 
”نتمنى من احلكومـــات العربية رصد ميزانية 
عادلـــة لوزارة البيئـــة وتصنيفها ضمن الئحة 

الوزارات السيادية“.
”#كمواطن_أحب_ كـــرمي  دينـــا  وكتبت 
البيئة_ســـوف أحافظ على بالدي من جميع 
امللوثات املسببة للفيروسات واألمراض حتى 

يصبح لبنان عنوانا للبيئة“.
وغرد ياســـر ”في بكني قرروا حظر مليون 
ســـيارة األمـــر الذي يســـاعد على رؤيـــة ُزرقة 
الســـماء وانخفاض نســـبة التلـــوث، نريد أن 

نصبح مثلهم“.
وقالت أبرار ”إلى األمام وإنشـــاء الله تقّدم 
احلملـــة ولو جزءا بســـيطا يفيد البيئة ونحن 

معكم بالتأكيد“.
وعبـــر عالمـــة الذي يعـــد من بـــني أجمل 
أصوات جيل الثمانينـــات في الغناء اللبناني 
والعربـــي عـــن ســـعادته بالتجاوب مـــع فكرة 
الهاشـــتاغ على الرغم من أنه ال يتناول قضية 

فنية.
وعلقت رمي ”ســـوف أبدأ بتوعيـــة أبنائي 
على حماية ونظافة البيئة منذ الصغر فالبيئة 

النظيفة صحة دائمة“.
ودونت سراب ”أطالب بحماية البيئة للحد 

من الفيروسات الناجتة عن التلوث“.
وكتبت مســـتخدمة من املغرب العربي ”مع 
أنني جزائرية إال أنني أحببت املشـــاركة بهذا 
الهاشتاغ ألقول إن كل فرد يجب عليه أن يهتم 
بنظافة محيطه إلنهاء مشـــاكل البيئة“. وعبر 
عالمـــة الذي يعد من بـــني أجمل أصوات جيل 
الثمانينات في الغنـــاء اللبناني والعربي عن 
ســـعادته بالتجاوب مع فكرة الهاشـــتاغ على 
الرغم مـــن أنه ال يتناول قضية فنية كاتبا عبر 
تويتر ”أتوجه بالشـــكر لكل من شـــاركني مع 
الدكتور إيـــاد في حملـــة #كمواطن_أحب_

البيئة_ســـوف، وتذكروا دائمًا أن البيئة هي 
عصب احلياة ويجب احملافظة عليها“.

} واشــنطن – ردت هيـــالري كلينتون االثنني 
حاســـمة وواضحة على ســـؤال حول  بـ“نعم“ 
مـــا إذا كان ميكـــن ملســـلم أن يصبـــح رئيســـا 
للواليـــات املتحدة، لتتميز بذلك عن مرشـــحني 
آخريـــن حاولوا التهرب مـــن اإلجابة على هذا 
السؤال الذي يحتمل أن يصبح اختبارا لسائر 

املرشحني إلى السباق الرئاسي.
وقالت املرشـــحة الدميقراطيـــة في تغريدة 
على تويتر ”هل ميكن ملســـلم أن يصبح رئيسا 
للواليـــات املتحـــدة األميركية؟ بكلمـــة واحدة: 

نعم. اآلن، لننتقل إلى موضوع آخر“.
وأرفقت وزيرة اخلارجية السابقة تغريدتها 
مبقتطف مـــن املادة السادســـة من الدســـتور 
األميركي والتي تقول ”ال يجوز أبدا اشـــتراط 
امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي 

أو مسؤولية عامة في الواليات املتحدة“.
وأثـــارت تغريدة هيالري ســـيال جارفا من 
التعليقـــات بني املغرديـــن األميركيني والعرب.  
وكتب أحمد ”هذه أفضل تصريحات ســـمعتها 

من أميركية حول هذا املوضوع“.
ودون ناصـــر حضرم الســـهيلي ”كمســـلم 
أميركي ال أرغب في أن أكون رئيســـا للدولة بل 

وزيرا للدفاع فقط“.
وقـــال آخـــر ”ومـــن يديـــر أميـــركا هي في 
احلقيقـــة منظمـــات ولوبيـــات ضغـــط متلـــك 
زمام األمـــور االقتصادية والسياســـية وأغلب 
نواحـــي احلياة فـــي البالد والرئيـــس أي كان 
اســـمه لن يكون ســـوى دمية يحركونها في أي 
اجتاه يريدون“ وأشـــارت أخـــرى ”ال نريد ’أبو 
بكر بغـــدادي‘ آخر يعمل ملصلحـــة أميركا ضد 

اإلسالم واملسلمني“.
وقالت لي تامر ”إنها تتحدث عن الســـماح 

بذلك، ال يعني أن ذلك سوف يحصل“.
وغـــردت هيالن هيكـــس ”الدســـتور يؤكد 
بوضوح على أن الدين ال ميثل مشـــكال“. ودون 

دالي ”هذا أمر مرعب“.
وكتب دانيال رايس ”في الواليات املتحدة، 
ال ينبغـــي وصـــول أي مســـلم للرئاســـة، ألن 

الشـــريعة تتنافـــى مـــع قيمنا“. وقـــال إدوارد 
”تذكري عندما رفض الشعب جون كينيدي ألنه 

كاثوليكي“.
وردت الســـيدة األولى الســـابقة بذلك على 
ما قاله املرشـــح اجلمهوري إلى البيت األبيض 
بن كارسون الذي شـــكك األحد في مدى توافق 

اإلسالم والدستور األميركي.
وكان كارســـون، اجلراح املتقاعد األســـود 
الـــذي يعتبـــر األوفـــر حظـــا بـــني املرشـــحني 
اجلمهوريـــني، قال األحد ”أنا ال أؤيد أن يتولى 
مســـلم قيادة هذه األمة. أنـــا بالتأكيد ال أوافق 

على ذلك“.
وكان دونالـــد ترامب الـــذي يتصدر بفارق 
كبير عن بقية منافســـيه الســـباق لنيل بطاقة 
الترشـــيح اجلمهورية إلى الســـباق الرئاسي، 
قد أشعل سجاال اخلميس حول هذا األمر حني 
سمح ألحد املشاركني في مهرجان انتخابي بأن 
يقـــول، من دون أن يقاطعـــه أو أن يتبنى رأيه، 
إن الواليات املتحدة لديها مشكلة مع املسلمني 
وأن بـــاراك أوبامـــا مســـلم وليـــس أميركيـــا، 
وهي مقولة ترددها بعض األوســـاط اليمينية 

وتصدقها أقلية من األميركيني.

وتدعـــي العديد من اجلماعـــات العنصرية 
األميركية، بوجود مؤامرة يقودها املســـلمون 
للســـيطرة على البالد وفرض قوانني الشريعة 
عليهـــم، وبوجـــود معســـكرات تدريبيـــة فـــي 
أماكن مختلفـــة من الواليـــات املتحدة لتدريب 

اجلهاديني لتدمير البالد.
وواجـــه ترامـــب ضغوطـــا مـــن خصـــوم 
جمهوريني ودميقراطيـــني ومن البيت األبيض 
أيضا لعدم تصحيح مقولة ألحد أفراد اجلمهور 
زعم أن الرئيس األميركي باراك أوباما مســـلم 

وأنه ليس مواطنا أميركيا.
وانتقـــدت املرشـــحة الدميقراطية احملتملة 
هيـــالري كلينتـــون موقـــف ترامـــب اجلمعـــة 
املاضي. وقالـــت كلينتون فـــي دورهام بوالية 
نيوهامبشـــير ”كان يعـــرف أو كان ينبغـــي أن 
يعـــرف أن ما قاله ذلك الشـــخص لـــم يكن فقط 
متجاوزا للحدود بـــل وغير حقيقي وكان عليه 
مـــن البدايـــة أن يرفض مثـــل هـــذا النوع من 

احلديث“.
ويتصـــدر ترامـــب وهـــو مليارديـــر صنع 
ثروته في قطاع العقارات اســـتطالعات الرأي 
للمرشـــحني اجلمهوريني لالنتخابـــات املقررة 

في نوفمبـــر ٢٠١٦ رغم اجلدل الكبير الذي يثار 
حوله بشكل شـــبه يومي. وال ميكن اجلزم اآلن 
إن كان هذا املوقف األخير سيمثل نقطة حتول 

مهمة بالنسبة لترامب.
وقال مرشـــح جمهـــوري واحـــد على األقل 
هـــو الســـناتور لينـــزي غراهـــام إن ترامب قد 
جتاوز اخلطوط احلمراء وخلق ”حلظة فارقة“ 
لترشـــحه. وقال غراهام ”لو كنت مكان دونالد 
ترامب خلرجت عبـــر التلفزيون الوطني ألقول 
إننـــي تعاملـــت مع املوقف بشـــكل ســـيئ ولو 
واجهته مرة أخرى فسأرفض سؤاله“. وأضاف 

”االعتذار أمر جيد“.
وقال جوش إيرنست املتحدث باسم البيت 
األبيض للصحفيني حني ســـئل عن ذلك املوقف 
األخير لترامب ”هل تفاجأ أحد مبا حدث خالل 

التجمع اخلاص بدونالد ترامب؟“.
ويوم االثنني دافع ترامب عن نفســـه، وقال 
في مقابلة مع شـــبكة ”ان بي ســـي“ ”لم أواجه 
أبدا مشكلة مع املسلمني“، مضيفا أنه لم يقاطع 
الســـائل أو يعلق على كالمه ألنه كان يظن أنه 
يقصد بقوله اإلسالم املتطرف“. وقال ”افترضت 

أنه كان يتحدث عن اإلسالم املتطرف“.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنليبيا

سورياتونس

تابعوا

Ali Wahida @
بعـــد انتهـــاء مهمة ليـــون يجب 
العمل على املالحقة اجلنائية لكل 
من يدعم أو يتواطأ مع املتطرفني 

بأي شكل في ليبيا.
******

@EslamAlwerfally
نقف باحتادنا ونســـقط بتفرقنا، 
كـــم أمتنى هذا االحتـــاد من أجل 

الوطن فليبيا فوق اجلميع.
******

@jawadalmejdub 
مجلس مجاهـــدي درنة يقول إنه 
بدأ عملية واســـعة ضد مسلحي 
تنظيم الدولة في منطقة الفتائح 

مع ثوار البيضاء وطبرق.
******

@nbenotman
املشكلة في ليبيا أن اجلميع يريد 
أن يكـــون الســـلطة وال أحد يقبل 

بأن يكون املعارضة!
******

@Ali Wahida 
إضاعـــة الوقـــت فـــي ترديد من 
الكاســـب ومن اخلاسر لن جتدي 
املواطن البســـيط الـــذي يحق له 

العيش الكرمي.
******

@nasser_ann
األمم املتحدة تسلم أطراف النزاع 
الليبـــي في منتجـــع الصخيرات 
املغربي نسخة االتفاق السياسي 
النهائيـــة، وتؤكـــد: هـــذا اخليار 

الوحيد كي ال تسقط ليبيا.

@louaiHamdan
 ليـــس هناك أحـــن من مصـــر على 
الفلسطينيني، لكن ما يحدث لغزة، 
ســـببه الواقع اجلديد الذي فرضه 
اإلخوان املسلمون على القطاع بعد 

سيطرتهم عليه بالقوة عام ٢٠٠٧.
******

@KingTabia
مرتضـــى منصور جـــرد األهلي من 
أحســـن العب فيه وهـــو اجلمهور 
وهذا هو سبب املشـــكلة عندنا في 

األهلي.
******

@waleedalfarraj
القاهرة مزدحمـــة باخلليجيني في 
إجازة العيد.. مهما ســـافرنا، يظل 

سحر القاهرة ال مثيل له.
******

@hgaz5
الزمالـــك يحتفظ بكأس مصر للمرة 
الثالثة على التوالي بعد الفوز على 

األهلي بثنائية.
******

Trav9_ha
باملرصاد  سيكون  املصري  اجليش 
التي  اإلرهابيـــة  التحـــركات  لـــكل 
تستهدف البالد.. وسيكون حارسا 

أمينا لقافلة مصر نحو بر األمان.
******

Aae_874
ينتشـــر اإلخـــوان فـــي كل عواصم 
لترويج  املنابـــر  ويحتلون  الدنيـــا 
سمومهم لكن العالم تنبه خلداعهم 

ولم يعد يصدقهم أحد.

@fatma arabicca  
وزيرا التعليـــم في مصر وتونس  

درسا عند نفس الشيخ.
******

@tounsiahourra
التلميـــذ زكريا، طفـــل يعاني من 
نقص حـــاد في البصـــر، رفضت 
املدرسة ترسيمه فاصطحبه وزير 

التربية ليرسمه.
******

@OlfaYoussef
ســـؤال بســـيط: هل لنا فـــي هذه 
البالد وزارة تشـــغيل؟ أم أنها هي 

األخرى أحيلت على البطالة.
******

@GahidaAltwati
أهالي منطقـــة وازن  الليبية على 
احلـــدود مع تونس ينظمون وقفة 
احتجاجيـــة ضد قيام الســـلطات 

التونسية ببناء خندق مائي.
******

@helajarraya
النائبة السابقة عن النهضة سنية 
بن تومية بعد املجلس التأسيسي 
ها هي متســـابقة في دورة دليلك 

ملك!
******

@tounsiahourra
بطلـــة تونـــس في الشـــطرجن في 
حاجـــة إلى مســـاعدة مادية حتى 
تتمكن من املشـــاركة في البطولة 

العربية التي ستقام في أغادير. 
******

@hakim1zed
وزيـــر اخلارجيـــة يريـــد إرجـــاع 
سوريا  في  املوجودين  اإلرهابيني 
البوســـنة. جماعة  أيضـــا  ويريد 
شنية حكايتو؟ شبيه قلبو عليهم 

خايف عاخلبرات يعني؟

@UNHCR_Arabic
مفوضية الالجئني

@walid_H_1989
اعرفوا قيمـــة اليمن أوال، وبعدها 
تكلموا عنه وكونـــوا صادقني مع 
أنفســـكم، الوطن ليس أشـــخاصا 
يقودونكم مينة ويســـرة، الوطن ال 

يعرف قيمته إال من فقده.
******

@alaidrooos
عائالت  نطمئـــن  عســـيري:  عميد 
اجلنديني أن التحالف يبذل حاليا 
قصـــارى جهـــده إلعادتهمـــا إلى 

اململكة في أسرع وقت.
******

@b_alshehhi_
املتحـــدث الرســـمي باســـم قوات 
التحالف العميد العسيري: فقدان 
جنديـــني مـــن القوات الســـعودية 
ضـــال طريقهمـــا داخـــل أراضـــي 
اليمن اللهم إنا نستودعك جنودنا 

فاحفظهم.
******

@q8e_Knight
ما الـــذي يجمع اجليـــش املغربي 
واجليـــش الســـوداني حفظهمـــا 
الله لنصـــرة الشـــعب اليمني إال 
حبهم للخير واحلق ووحدة األمة 

اإلسالمية والعربية.
******

@b_alshehhi_
حينما لم تتوافقوا مع مشـــاركتنا 
في مســـاندة أشـــقائنا في اليمن 
هذا ال يعطيكم احلق في التشكيك 
في نوايانا، نحن نثق في قياداتنا 

ولن نتأثر مبهاتراتكم.

@3asheq__666
لو فيني آخذ طقس لبنان معي ما 

كنت قلت ال.
******

@Captain_Morad
دخول روســـيا وإيران بالقوة إلى 
ســـوريا مت بضوء أخضر أميركي 
إلعطاء النفوذ اإليراني في كل من 
سوريا والعراق ولبنان بعدا آخر 

بعدما فقد اليمن.
******

@hfga547
ال بـــد أن يواصل اجليش مهّماته 
وخصوصا محاربة اإلرهاب الذي 

بات يتهّدد اجلميع.
******

@nagwacnbc
”ناشـــط  مهنـــة  ظهـــور  بدايـــة 
حقوقي“ في لبنان برعاية شـــبكة 

بي بي سي.
******

@TarekHallal
النواب بعد جلسة احلوار: اتفقنا 
على أن الســـماء زرقاء والشـــجر 
أخضـــر وأن عاصمـــة لبنان هي 
بيروت وإلى مزيد من التوافق في 

اجللسات املقبلة.
******

@NeshanTV
املشهد في بيروت عبثي وساخر. 
أطـــالل  علـــى  ورقـــص  وقـــوف 
نوســـتاجليا مّر عليهـــا ٥٠ عاما. 
نفايـــات تســـحق البلـــد وأمطار 

وشيكة الهطول.

مصر

رئاسة من طرف مرشــــــح مسلم موضوع 
ــــــر اجلــــــدل بني املرشــــــحني للســــــباق  يثي
االنتخابي فــــــي الواليات املتحدة األميركية 
الدميقراطية  املرشــــــحة  التحقــــــت  ــــــث  حي
القوية ووزيرة اخلارجية السابقة هيالري 
كلينتون بركب املتناقشــــــني حول املوضوع 

عبر حسابها في تويتر.

@YZaatreh
إجهـــاض ربيـــع العـــرب حظـــي 
بإجماع دولي، لكن ثورة ســـوريا 
من الثـــورات النادرة في التاريخ 
بإجماع  اســـتهدافها  حظي  التي 
أقطاب العالم. إســـرائيل ســـبب 

كبير.
******

@jaberalharmi
فدخل  الســـوفيتي..  االحتاد  كان 
فخرج  قدراته..  بكل  أفغانســـتان 
روســـيا. إلى  فتحـــّول  ممزقـــا.. 
روســـيا تدخـــل اليوم ســـوريا.. 

فكيف ستخرج؟
******

@hanisibu
أيتهـــا األمم املتحدة يـــا مجلس 
أمـــن املســـتكبرين فـــي األرض! 
أحرام على بشـــار قتل مســـلمي 
سوريا بالكيماوي حالل قتله لهم 

باملتفجرات.
******

@OmawiLive
ملـــاذا تبكني يـــا صغيرتي؟ ألنني 
عائـــدة إلـــى البيت ولم أســـتطع 
جلب الطعـــام، وال يوجد شـــيء 

نأكله، هنا الغوطة الشرقية.
******

@rhyik_syr
وشبيحة  الرفاق  تعليقات  ننتظر 
إيران على لقاء بوتني ونتنياهو، 
وأجندته للتنســـيق بني الطرفني 

في سوريا.

تويتر مساحة الفنانين عندما تغرد كلينتون: نعم يمكن لمسلم أن يحكم أميركا

لمناقشة مواضيع أشمل

هيالري كلينتون تغازل المسلمين في محاولة لكسب ودهم قبل االنتخابات المقبلة

السادسة  الــمــادة  من  مقتطف 

من الدستور األميركي ال تشترط 

منصب  أي  لتولي  دينيا  امتحانا 

في الواليات المتحدة

◄

[ اتهامات لعدد من المرشحين بمعاداة اإلسالم

أقامـــت هيئـــة حمايـــة الخصوصية البلجيكية دعوى ضد فيســـبوك قالـــت فيها إن الشـــركة األميركية تعالج وتراقـــب البيانات 

الشـــخصية للمســـتخدمني دون إذن، كما اتهمت الشـــركة بتتبع عادات املســـتخدمني غير األعضاء في املوقع من خالل ملفات 

تعريف االرتباط (كوكيز) التي تستهدف أشخاصا غير معروفني عند فتح املوقع.



} القاهرة - ظهرت مسميات عديدة للحضارة 
الفرعونيـــة فـــي مصر تزيـــد مـــن تعقيداتها 
التي انتشرت  وألغازها، منها ”لعنة الفراعنة“ 
بعـــد حوادث كثيرة غريبـــة وغامضة، أصابت 
عمال اآلثار ومكتشفيها وتجارها برعب شديد 
بيـــن حقيقتها وأســـطوريتها، في ظل غموض 
الطـــرق التي اســـتخدمها الفراعنة في حماية 

مقابرهم وحرمة موتاهم.
مع  وبـــدأت أســـطورة ”لعنـــة الفراعنـــة“ 
اكتشـــاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في عام 
1922، علـــى يد عالم اآلثـــار البريطاني هوارد 
كارتر، والذي وجد عبارة منقوشة على جدران 
المقبرة تقول ”سيذبح الموت بجناحيه كل من 
يحاول أن يبّدد أمن مرقد الفراعنة وسالمته“، 
هذه العبارة كانت بداية لسلسلة من الحوادث 
الغريبـــة التي بـــدأت بموت كثير مـــن العمال 
الذيـــن شـــاركوا في فتـــح المقبرة، فشـــاع أن 
كهنة مصـــر القديمة قد صبوا لعنتهم على أّي 
شـــخص يحاول نقل تلك اآلثـــار من مكانها أو 

يقتحم خلوتهم وينتهك حرمة موتاهم.
ومـــن أشـــهر الوقائـــع التي تســـّببت في 
ظهـــور أســـطورة ”لعنـــة الفراعنـــة“، إصابة 
اللورد كارنافـــون الذي مّول اكتشـــاف مقبرة 
الملك الشـــاب بحمى شديدة، عجز األطباء عن 
تفسيرها، مما أدى إلى وفاته في منتصف الليل 
بفندق الكونتننتال بالقاهرة، وبعده بعدة أيام 
لحق به مســـاعد كارتر، وبعـــد ذلك بدأ الموت 
يقضـــي بجناحيه على غالبيـــة الذين أزعجوا 
الفرعون في قبره وشـــاركوا في فتح المقبرة، 

وكانـــت معظم حـــاالت الوفاة بســـبب الحمى 
الغامضة التي لم يســـتطع األطباء تفسيرها، 
كذلـــك ُأصيب عدد من الذيـــن عملوا مع فريق 
اآلثار الذي فتح المقبـــرة بالجنون، والبعض 
اآلخر انتحر، فضال عن إصابة العالم تيودور 
بلهارس بحمـــى غامضة لم يســـتطع األطباء 
تفســـيرها، بعد أخذه مومياء فرعونية بمقابل 
مادي، وبدأت الخرافات تفســـر األمر بأن لعنة 
أصابتـــه وأن المومياء قد انتقمت منه نتيجة 

قيامه بتشريحها.
وتقول أسطورة ”لعنة الفراعنة“ 

إن قدماء المصريين يسخرون 
الجن ليقوم بحراسة المقابر 
الفرعونية، ويسّبب الهالك 
لـــكل مـــن ينتهـــك حرمة 
ما  رحلة  فـــي  الفرعـــون 
إن  أو  المـــوت،  بعـــد 
هناك نوعا من السحر 
اســـتخدمه  األســـود 
القديمة،  مصر  كهنة 
مقابرهـــم  ليحمـــي 

ويقتـــل كل من يقترب 
أو  مرقدهـــم  مـــن 

آثارهم.
ويرجـــح علمـــاء 
الفراعنة  أن  اآلثـــار 
استخدموا نوعا غير 
معروف من الفطريات 

والبكتيريـــا  الســـامة 

التي تنشـــط علـــى المومياء، وتصيـــب الفرد 
بمجـــرد أن يفتح المقبرة ويستنشـــق الهواء، 
فيصاب بمضاعفات وتخّر قواه تدريجيا، وفي 
الغالـــب تؤدي إلى وفاته أو إصابته بالجنون، 
وهو ما أكده عالم الذرة بولجاريني عام 1949، 
حيـــث ذهب إلـــى أن هناك احتمـــاال قويا بأن 
المصرييـــن القدامى اســـتعملوا اإلشـــعاعات 

والسموم لحماية مقابرهم.
”لعنـــة الفراعنة“ حقيقة موجودة، كما يرى 
ياسين زيدان، أســـتاذ اآلثار بجامعة القاهرة، 
والذي يقول ”إن حور محب آخر ملوك األسرة 
الثامنة عشـــرة هو من ســـجل تأثير النباتات 
الســـامة والســـحر األســـود، فمع نهاية أسرة 
إخناتون حّطم حور محب كل آثار من ســـبقوه 
إال القبور، خوفا من ســـمومها وما تركه فيها 

الكهنة من سحر“.
ولفت إلـــى أن لعنـــة الفراعنة 
تأتـــي من الســـموم التـــي يبقى 
تأثيرها في قبور الفراعنة آالف 
السنين، عندما تتعّفن الزيوت 
مـــع  والصمـــغ  واألطعمـــة 
الجســـد وتتحّلل، وقد ثبت 
المومياوات  تشـــريح  مـــن 

وجود خاليا بكتيرية حية فيها، ويعتقد أيضا 
بأن الكهنة كانوا ينشرون السموم على بعض 
اآلثار لحظة دفنها، كما أن إغالق المقبرة آالف 
السنين له تأثير مباشر على المواد العضوية 
وغيرها مـــن األثاثات الجنائزية التي تتواجد 
في المقابر، هذا إلى جانب الســـحر األســـود 
الذي كان يمارســـه كهنة مصر ويســـتخدمون 

الجن لخدمتهم وحمايتهم.
ويؤكد أحمـــد عامر، الباحـــث األثري، أنه 
ال يوجـــد في الحضـــارة المصرية ما يســـّمى 
بـ“لعنـــة الفراعنـــة“، الفتـــا إلـــى أن مـــا تركه 
المصريون القدماء من نصوص كانت لتهديد 
اللصوص وترهيبهم من االقتراب من مقابرهم  
والسطو عليها وسرقة كنوزهم، اعتقادا منهم 
بما ُيســـّمى بالبعث بعد المـــوت، موضحا أن 
الصدفـــة التي جمعت بين حوادث أصابت كل 
من شـــارك في فتـــح مقبرة الملـــك ”توت عنخ 
آمون“ كان لها تأثير كبير في انتشار أسطورة 

ما ُيعرف بـ“لعنة الفراعنة“.
ويضيـــف ”إن عدم حدوث أّي ضرر لهاورد 
كارتر مكتشـــف مقبرة تـــوت عنخ آمون، وأول 
من نـــزع القناع عن وجه الملـــك، يعتبر دليال 
قويا يثبت عدم صحة وجود شيء اسمه ’لعنة 

الفراعنة'“.
وأشـــار إلى أنه من المحتمل أن تكون في 
المقابـــر المغلقة منذ آالف 

السنين بكتيريا سامة تصيب كل من يستنشق 
هواءهـــا عنـــد فتحهـــا، حيـــث تتفاعل بعض 
المواد الكيميائية مع ما تبقى من بعض مواد 
التحنيـــط أو الطعام الـــذي كان يوضع داخل 
المقبـــرة، إلى جانب وجود بعـــض الفطريات 
والطفيليات الســـامة التي نشرها الكهنة فوق 
الموميـــاوات، من أجل الفتك بـــكل من يتعدى 
على هذه المقابر ويقوم بفتحها 

والدخول إليها.
وتابـــع ”بعـــض العلماء 
فّســـروا مـــا يســـّمى بـ‘لعنة 
تحـــدث  بأنهـــا  الفراعنـــة‘ 
نتيجـــة لتعّرض األشـــخاص 
المقابـــر  يفتحـــون  الذيـــن 
الفرعونيـــة لجرعـــة مكثفة من 
’غـــاز الـــرادون‘، وهـــو عنصـــر 
غازي مشع موجود في الطبيعة، 
عديم اللون، شـــديد السمية، يفتك 

بكل من يستنشقه“.

} مكة المكرمة - موسم الحج ينتظره معظم 
التجـــار في أســـواق مكة المكرمـــة والمدينة 
المنورة وجدة،  ويأمل تجار الذهب في زيادة 
مبيعاتهم الســـيما أن من المعتاد أن يشتري 
الحجـــاج القادمون من شـــتى بقـــاع األرض 
هدايـــا ألقربائهـــم وأصدقائهـــم مـــن المعدن 
النفيس كتذكارات قيمة من الرحلة المقدسة.

ويقول حجـــاج مثـــل الجزائـــري معراج 
عبدالمجيد إن أسعار الذهب في مدينة البيت 

الحرام أرخص مما هي في بالده.
وأضـــاف عبدالمجيـــد ”أســـعار الذهـــب 
في الجزائـــر مرتفعـــة مقارنة بأســـعاره في 
السعودية. اشتريت خاتمين، واحدا لزوجتي 
واآلخـــر البنتـــي. أتمنـــى أن تفرحـــا بهاتين 

الهديتين“.
وأجمـــع عاملـــون فـــي محـــالت الذهـــب 
والمجوهـــرات فـــي المدينـــة المنـــورة على 
انتعاش مبيعـــات الذهب والمجوهرات خالل 
الفترة األولى من موســـم الحج. وأشار تجار 
إلـــى أن الطلب علـــى الذهب يرتفـــع حوالي 
10 بالمئة خالل موســـم الحج، لكن األســـعار 
المرتفعة ستؤدي إلى اإلحجام عن الشراء في 

ما تبقى من العام.
وقال كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية 
للمعـــادن الثمينـــة واألحجـــار الكريمـــة في 
مجلـــس الغـــرف الســـعودية ”إن مشـــتريات 
الحجـــاج مـــن الذهب ربما تصـــل إلى 25 في 
المئـــة من إجمالي المبيعات في الســـعودية، 
مشـــيرا إلـــى أن غالبية مشـــتريات الحجاج 
عبارة عن مشـــغوالت ذهبية، أما مشترياتهم 

من المجوهرات فهي قليلة“. 
وقال عويضان المنهلي مدير مبيعات في 
محالت ثابت للذهب والمجوهرات في مكة إن 

الحجاج القادمين من أميركا الالتينية وشمال 
أفريقيا وآسيا لم يفاجأوا بأن محالت الذهب 
حول المسجد الحرام أكثر ازدحاما من غيرها 

في مناطق أخرى بمكة المكرمة.

وأضـــاف المنهلـــي ”ســـعر الذهب موحد 
في المملكة العربية الســـعودية بل هو موحد 
فـــي العالـــم كله، وفـــارق األســـعار نجده في 
المصنعيـــة، ويزداد اإلقبال علـــى الذهب في 

الحرم أكثر من األحياء األخرى في مكة“.
لكن مدير مبيعات آخـــر في محالت ثابت 
للذهب والمجوهرات أيضا يدعى عبدالرحيم 
مصينعـــي قال إن هنـــاك تراجعا فـــي إقبال 

الحجاج على الذهب هذا العام.

وأضاف مصينعي ”فـــي أيام الحج تكون 
المبيعـــات أكثر من بقية األيام نظرا إلى كثرة 
الحجاج القادمين، لكن هذه الســـنة شـــهدت 
تراجعا في قدوم الحجاج. وألن أسعار الذهب 
مرتفعـــة فـــإن الزوار يركـــزون علـــى الهدايا 

الخفيفة من الذهب كما كانوا من قبل“.
ومع ذلك ال يـــزال بعض الحجاج يرغبون 
في شراء قطع ذهبية بثمن مرتفع مثل الحاجة 

الفلسطينية كفاية يوسف.

وقالـــت الحاجة كفاية ”أردنا أن نشـــتري 
هدايـــا غاليـــة ألهلنـــا وإخوتنـــا خاصة وأن 
األسعار مناسبة هنا مقارنة بأسعارها عندنا 

في فلسطين“.
ويقدر عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة 
المكرمة حتـــى اآلن ألداء فريضـــة الحج هذا 
العـــام بنحو 1.2 مليون حاج. وكان متوســـط 
من يـــؤدون الفريضـــة في األعوام الســـابقة 

قرابة ثالثة ماليين حاج سنويا.
وقالـــت واحدة من الحجـــاج تدعى نجية 
”قررت شـــراء بعض الهدايـــا الصغيرة التي 
ال تتكلف كثيرا لألطفال خالل موســـم الحج“. 
وأضافـــت أثنـــاء تفاوضها مـــع البائع على 
الســـعر ”إن المـــرء يحتاج إلى شـــراء هدايا 

ذهبية أثناء الحج”. 
ويحذر تجـــار الذهب من تســـويق أنواع 
من الذهب المغشوش والرديء من قبل رجال 
ونســـاء يحملون جنســـيات متعددة، يسعون 
إلى بيعه للحجاج في مكة والمدينة بأســـعار 
منخفضة ال تتناســـب مع األســـعار الحقيقية 
للذهـــب الذي يبـــاع فـــي المحـــال التجارية 

المعتمدة من قبل وزارة التجارة.
ويؤكـــد هـــؤالء أن عـــددا مـــن التجار من 
أصحـــاب النفـــوس الضعيفة يعملـــون على 
استغالل رجال ونساء لبيع كميات من الذهب 
المغشـــوش أو الرديء للحجاج بأسعار تقل 
بكثير عن أســـعار الذهب الحقيقية المتداولة 
في السوق المحلية، مما يعرض المستثمرين 
لخســـائر مالية كبيرة ويغرق السوق بكميات 
من الذهب المغشوش، مما يؤثر في توجهات 

السوق بعد انتهاء موسم الحج.
ويتـــم عـــرض الذهـــب المغشـــوش على 
الحجـــاج فقـــط، خاصـــة أن تجـــار الذهـــب 
األصلييـــن لديهـــم القدرة علـــى معرفة جودة 
للمواصفـــات  عيـــاره  ومطابقـــة  الذهـــب 
والمقاييس المعتمدة في الســـعودية، التي ال 
تســـمح ببيع الذهب الذي يقل عن عيار 18 في 

المحال التجارية.  
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ــــــط باحلضارة املصرية القدميــــــة الكثير من الغموض واأللغــــــاز التي يعجز العلم عن  يحي
تفســــــيرها، ويحاول الباحثون دائما اكتشاف أســــــرارها وفك طالسمها املرتبطة باملقابر 

واآلثار والفراعنة القدامى.

{لعنة الفراعنة}، وما تركه  باحث أثري: ال يوجد في الحضارة املصرية ما يسمى بـ

املصريون القدماء من نصوص كانت لتهديد اللصوص وترهيبهم من االقتراب 

من مقابرهم والسطو عليها لسرقة كنوزهم.

قدمـــاء املصريـــني يســـخرون الجن ليقـــوم بحراســـة املقابر 

الفرعونية، ويســـبب الهالك لكل من ينتهك حرمة الفرعون 

في رحلة ما بعد املوت.

تاجر ذهب: سعر الذهب موحد في اململكة العربية السعودية بل هو موحد 

فـــي العالم كله، وفارق األســـعار نجـــده في املصنعية، ويـــزداد اإلقبال على 

الذهب في الحرم أكثر من األحياء األخرى في مكة.

ينتظر جتار املنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية موسم احلج الذي يحرك دواليب 
جتارتهم كل ســــــنة، وتعرف أســــــواق الذهب حركية ونشاطا نظرا إلى إقبال احلجاج على 

شراء هدايا ألهلهم وذويهم تظل ذكرى لهم.

موسم الحج ينعش سوق الذهب في مكة المكرمة والمدينة المنورة

{لعنة الفراعنة} سر غامض ال يعرفه إال المصريون القدامى
[ الموت يالحق من يزعج الملك توت عنخ آمون [ الفراعنة يسخرون الجن لحمايتهم في رحلة العالم اآلخر

علماء اآلثار يرجحون أن الفراعنة 

استخدموا نوعا غير معروف من 

الفطريات السامة والبكتيريا التي 

تنشط على املومياء، وتصيب الفرد 

بمجرد أن يفتح املقبرة ويستنشق 

الهواء، فيصاب بمضاعفات وتخر قواه 

تدريجيا

التحنيط عند الفراعنة يحمي الموتى ويؤذي من يفتح مقابرهم

المخاوف تزداد من ترويج الذهب المغشوش بين الحجاج

حها.
”طورة ”لعنة الفراعنة“

صريين يسخرون 
حراسة المقابر
سّبب الهالك 
تهـــك حرمة 
ما رحلة  ي
إن  أو  ت، 
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يقترب  ن
أو ـم 

علمـــاء 
فراعنة 
عا غير 
فطريات

بكتيريـــا 

إال القبور، خوفا من ســ
الكهنة من سحر“.
ولفت إلــ
من تأتـــي
تأثيرها ف
السنين،
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وواألطعم
ســـد وتتحّلل، وقد ثبت
المومياوات تشـــريح 

من نـــزع القناع عن وجه الملـــك، يعتبر دليال
’لعنة قويا يثبت عدم صحة وجود شيء اسمه

الفراعنة'“.
وأشـــار إلى أنه من المحتمل أن تكون في
االمقابـــر المغلقة منذ آالف

يميـــااواات، م منن المو
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و
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نهى الصراف

} يصّنف أهل االختصاص ظاهرة الســـيلفي 
باعتبارهـــا وجها آخر من وجوه النرجســـية، 
وهـــي عـــرض مـــن أعـــراض االضطـــراب في 
الشخصية، فيمكن أن يتطور إلى مرض نفسي 
إذا لم يتم التصدي له، شـــأنه شـــأن األمراض 

النفسية األخرى. 
بالغـــرور  يتميـــز  شـــخص  والنرجســـي 
والتعالي والشـــعور باألهميـــة والتفوق على 
هي نسبة  اآلخرين، واصطالحا ”النرجســـية“ 
إلى األســـطورة اليونانية التـــي ورد فيها أن  
شـــخصا يدعى نارســـيس، وكان جميال جدا، 
وبسبب جماله عشق نفسه عندما رأى انعكاس 
وجهـــه الجميل فـــي الماء، فـــأراد يوما ما أن 
يلمس جمالـــه وقفز في البحيـــرة التي اعتاد 
أن يجلـــس على ضفافها مطـــّوال متأمال جمال 
وجهه، فغـــرق ومات، وظهرت مكان جلوســـه 

وردة، وكانت هذه الوردة هي ”النرجس. 
والنرجســـي يهتم كثيـــرا بمظهره وأناقته 
ويدقق كثيرا في اختيار مالبسه ويعنيه كيف 
يبدو في عيون اآلخرين وكيف يثير إعجابهم، 
ويستفزه التجاهل من قبلهم، ويحنقه النقد وال 

يريد أن يسمع إال المديح وكلمات اإلعجاب.
كـــراوس  ســـوزان  الدكتـــورة  وتـــورد 
وايتبورن، أستاذة العلوم النفسية في جامعة 
أمرســـت األميركية، أمثلة  ماساتشوســـتس – 
غريبـــة عن اســـتخدام الســـيلفي ليس كصور 
معروضة علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي 

فقط، بل مقاطع فيديو سيلفي ألحداث وكوارث 
يوميـــة يمكـــن أن تحصـــل ألفـــراد عادييـــن، 
فتتحول وفق أهميتها إلى خبر مثير. وتشـــير 
الذي  في هذا المستوى إلى ”فيديو السيلفي“ 
بثته إحدى الســـيدات في موقع لإلنترنت على 
خلفيـــة إخالئها وأفراد أســـرتها للمنزل أثناء 

التهام النيران له.
وتتســـائل وايتبـــون عـــن األســـباب التي 
تجعل شـــخصا ما يهتـــم بتصوير كارثة تحل 
به أو بأفراد أسرته لتحميله مقطعا مثيرا على 
شبكات التواصل االجتماعي، بينما حياته في 
تلـــك اللحظة تقـــع تحت التهديـــد في حين أن 
الثواني قد تكون فاصال بين الحياة والموت، 
ومن األجدر استثمارها لتالفي خسائر فادحة 
كان يمكـــن أن تكـــون أقـــل لو ال هـــذا الهوس 
بتســـجيل كل شـــيء وتوثيقـــه لدوافـــع غير 

منطقية.
ومع ذلك، يرى باحثون أن توثيق األحداث 
وتسجيلها في شـــكل صورة أو فيديو سيلفي 
قد يكون لها مبـــررا أو فائدة، فتصوير بعض 
المقاطـــع من داخل طائرة حـــدث فيها خلل ما 
يعد قرينـــة يمكنها أن تقـــدم خدمة للمحققين 
في الحادث المفترض (في حال بقي الشخص 
على قيد الحياة هـــو وهاتفه)، ومع ذلك، فأين 
المنطق في مثل هذه المحاولة من قبل شخص 
قد تكون هذه هي لحظاته األخيرة في الحياة؟
عمومـــا، فإن األبحاث النفســـية في مجال 
الســـيلفي تكاد تكون نـــادرة وربما بعضها لم 
يأخذ فرصته في النشـــر في الدوريات العلمية 
المتخصصـــة. وضمـــن هـــذا العدد البســـيط 
مثال، توصـــل باحثون بولنديـــون في جامعة 
فروتســـواف إلى أن الرجـــال الذين يحرصون 
علـــى التقاط صـــور الســـيلفي وعرضها على 
اإلنترنت، هم أكثر نرجسية من النساء الالتي 
يفعلن ذلك، حيث قام الباحث النفســـي بيوتر 
سوروكوويســـكي وزمـــالؤه باختيـــار عينـــة 

مكونة من 1300 رجل وامرأة تراوحت أعمارهم 
بين 17 و47 عاما، الذين أوردوا تبريراتهم في 
استخدام صور الســـيلفي على مقياس اعتمد 
أربعة أســـباب كالحاجة إلى القيادة، االكتفاء 

الذاتي، طلب إعجاب اآلخرين والغرور.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـيدات أبديـــن 
اســـتعدادا أكثر الســـتخدام هـــذه التقنية إال 
أن األســـباب التي أوردها الرجـــال عززت من 
مفاهيـــم محـــددة، أظهرت عنصر النرجســـية 

بصورة واضحة.
وفي النطـــاق ذاته، أوضحت دراســـة قام 
بهـــا باحثون من جامعة جنوب المسيســـيبي 
األميركية أن بعضا من األشخاص النرجسيين 
ال يحبـــذون تحميل صور الســـيلفي الخاصة 

بهـــم والتـــي تحمل مواصفـــات معينـــة. كما 
أشـــار كريســـتوفر باري، الباحـــث في جامعة 
المسيســـيبي، إلـــى أن طـــالب الجامعات هم 
األكثـــر اســـتخداما لهـــذه الخدمـــة التقنيـــة 
وخاصة النســـاء، علـــى الرغم مـــن أن بعض 
النســـاء يتجنبن نشـــر صورهن باســـتخدام 
هذه الوسيلة، خاصة إذا كانت مقاييس تقدير 
الـــذات لديهن في مســـتويات منخفضة، حيث 
تبتعد المرأة التي تظن نفسها غير جذابة بما 

يكفي عن التقاط صور السيلفي.
أمـــا البحث الطريـــف الذي أشـــرف عليه 
الدكتور اإليطالـــي نيكوال برونو، اختصاصي 
الطب النفسي والعصبي، فكشف أن األشخاص 
يميلـــون أكثر إلى نشـــر صورالســـيلفي التي 

تظهر الجانب األيســـر من الوجه، حيث يعتقد 
البعـــض أن الجانـــب األيســـر للوجـــه يكون 
أكثر تعبيرا عن العواطـــف، لذلك يؤكد برونو 
على أن صور الســـيلفي التـــي تظهر الجانب 
األيســـر من وجوه األشـــخاص، إنما تكشـــف 
عـــن رغبتهـــم فـــي إظهـــار حالتهم النفســـية 

ومشاعرهم.
يذكر أن أغلب الدراســـات المهتمة بظاهرة 
الســـيلفي ركزت على الصور أكثر من الفيديو، 
وفـــي كال الحالتيـــن فـــإن الجوانـــب متعددة 
والمتغيـــرات كثيرة فـــي هذه الظاهـــرة، مما 
يســـتدعي إجراء مزيد من البحوث ســـواء في 
مجال الكشـــف عن مناطق جديـــدة في الحياة 

النفسية أو أبعاد أخرى للحياة االجتماعية.

} لنــدن - توصلـــت دراســـة بريطانية حديثة 
تمحـــورت حول حالـــة الغش التي يتســـم بها 
البعض إلى أنه عادة ما يكون مرتبطا بالخوف 
من ضياع فرصة أو مكســـب معين. وأوضحت 
أن الغش صفة يتســـم بها البعض، لكن طبيعة 
الموقف نفســـه قد تزيد من إمكانية التورط في 
الغش، الســـيما عندما يشـــعر المرء بأنه على 

وشك أن يفقد فائدة معينة.
وكشـــفت الدراســـة، التـــي أشـــرف علـــى 
إنجازها باحثون بكلية لندن لألعمال وجامعة 
كاليفورنيـــا وجامعة نورث ويســـترن، إلى أن 
األمانـــة هي الصفة التي تغلب على اإلنســـان، 
أو علـــى األقـــل عندما يكون أمامـــه العديد من 
الفرص. لكن هذه الصفـــة تتراجع كلما اقترب 

الشخص من فقدان فرصة أو جائزة معينة.
وللوصول إلى هذه النتيجة راقب الباحثون 
سلوك 2500 شـــخص من خالل عدة اختبارات. 
وفـــي االختبـــار األول، طلـــب الباحثـــون مـــن 

المشاركين في الدراســـة إلقاء عمالت معدنية 
ثم تخمين الجهة التي سقطت عليها وتسجيل 
عدد مرات التخمين الصحيحة والخاطئة على 
جهاز كمبيوتر، وأخبروهـــم بأن صاحب أكبر 
عدد من التخمينات الســـليمة ســـيحصل على 

جائزة مالية.
وأشاروا إلى أن النسبة يجب أن تكون في 
المتوســـط في حدود 50 بالمئة مع وضع نسبة 
للخطـــأ في االعتبـــار، وهذا يعنـــي أن الزيادة 
في هذه النســـبة تعني أن بعض المشـــاركين 
قاموا بالغش في النتائـــج. وبينت النتائج أن 
معدل اإلجابات األمينـــة كان مرتفعا في بداية 
التجربة، أي عند وجود فرص أخرى، ولكنه بدأ 

في التراجع مع اقتراب التجربة من نهايتها.
وأجرى الباحثون اختبارا ثانيا، للتأكد من 
هذه النتائج، حيث أعطوا المشاركين سبع أو 
عشر مقاالت وطلبوا منهم قراءتها وأخبروهم 
بأنهم سيحصلون على مبلغ مالي يزيد كلما قل 

الوقت الذي يحتاجوه لقراءة كل مقال، وتعين 
على المشـــاركين فـــي الدراســـة تدوين الوقت 
الذي احتاجوه في القراءة بعد االنتهاء من كل 

مقال. 
وكانت نتيجة هـــذا االختبار أيضا مطابقة 
لالختبـــار األول، إذ زادت درجـــة االســـتعداد 
للغش كلما اقترب االختبـــار من النهاية. ومن 
جهة أخرى كشفت دراســـة كندية أنجزت على 
500 طالـــب لمعرفة أســـباب الغّش عند الطلبة، 
أن طالبـــًا من اثنين اعترف بأّنه قام بالغّش في 
مرحلة من مراحل دراســـته. وأكدت الدراسة اّن 
الذكور يغّشـــون أكثر من اإلناث بنســـبة 52.2 

بالمئة مقابل 47.8 بالمئة.
يذكر ان دراســـة سسابقة أشـــارت إلى أن 
األشـــخاص اللذين يملكون مســـتويات عالية 
من هرمون اإلنجاب التستوستيرون، وهرمون 
التوتـــر الكورتيـــزول هـــم األكثر ميـــًال للغش 

والسلوكيات غير األخالقية من اآلخرين.
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◄ أظهر مسح حكومي ياباني أن 
نحو 34 مليون شخص في البالد 
تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق. 

ويشكل المواطنون المسنون حاليا 
26.7 بالمئة من إجمالي السكان في 

اليابان، وهو رقم قياسي آخذ في 
االرتفاع.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
التفاح يعد الفاكهة المفضلة لألطفال 
والشباب في الواليات المتحدة، وهو 

ما يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي 
الفاكهة المستهلكة. ويرى الباحثون 
أن فاكهة التفاح تأخذ نصيب األسد 

من استهالك األطفال، إضافة إلى 
عصير التفاح.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن عمل 
المرأة خالل فترة حملها األخيرة 

مضر كالتدخين، وهو ما يجعل حجم 
المولود أقل من الطبيعي. وظهر 

أن أوزان مواليد األمهات اللواتي 
تقل أعمارهن عن 24 عاًما، ال تتأثر 
بمواصلة عملهن، لكن هذا التأثير 

يظهر بشكل ملحوظ أكثر عند األمهات 
األكبر سًنا.

◄ كشفت دراسة أميركية أن مشاكل 
الذاكرة ومهارات التفكير التي 

ُتعرف بالتراجع المعرفي، تصيب 
الرجال أكثر من النساء قبل ظهور 
أعراض الزهايمر عليهم. كما تبين 

أن المتزوجين يواجهون مخاطر أقل 
لإلصابة بهذا الخلل المعرفي مقارنة 

باألرامل والمطلقين والعزاب.

◄ أظهرت إحصائيات بريطانية 
رسمية عن انخفاض معدل الخصوبة 
لدى النساء في لندن عن مثيالتهن في 

باقي المناطق اإلنكليزية. وأشارت 
أرقام مكتب اإلحصاءات الوطنية 

البريطاني إلى أن معدل الخصوبة 
في لندن يصل إلى 1.71 طفل في 

المتوسط لكل امرأة.

باختصار

[ النساء والطالب أكثر حرصا على استخدام هذه التقنية [ متخصصون يعتبرون الظاهرة وجها آخر من وجوه النرجسية
بدعة ”الســــــيلفي“، كما يســــــميها متخصصون في علم النفس، أصبحت مساقا عاما وُعرفا 
اجتماعيا ســــــائدا ال يتخلف عن ركابه ســــــوى قلة قليلة من الناس. والســــــيلفي الذي صار 
ممارسة يومية ال يستغني عنها أحد مثل كوب القهوة الصباحي، تصدت له مختلف الفئات 
الُعمرية واالجتماعية واالقتصادية وحتى الثقافية، فيكاد ال يمر يوم إال ونجد صورة سيلفي 
بطلة لقصة إخبارية أو فضيحة اجتماعية أو مزحة للتسلية بين صفوف المراهقين والشباب 

وحتى كبار السن.

جمال

لكل بشرة مسحوق 
أساس يناسبها

األشخاص النرجسيون ال يحبذون تحميل صور السيلفي التي تحمل مواصفات معينة

السيلفي.. هوس لتسجيل كل شيء وتوثيقه لدوافع غير منطقية

يســـاعد شـــراب مخفوق الشـــوكوالتة، وخاصة الداكنة، في تقليل 
الشـــهية ونقص الرغبة الشـــديدة في األكل بشـــكل عام، ويمكن 

تناوله كإفطار سريع للحفاظ على كبح الشهية لساعات.

أكدت الدراســـات أن الكيوي الذهبي منخفض الدهون املشبعة، 
يعتبـــر مصـــدرا ممتـــازا للفيتامـــني ”C“ وللطاقـــة الطبيعيـــة، 

باإلضافة إلى أنه غني باأللياف ومحارب للجذور الحرة.

أفادت دراســـة بأن الدهون املشبعة املوجودة في الزبدة واللحوم 
والقشدة، ليست خطيرة على صحة اإلنسان وال تسبب الوفاة على 

األرجح، ولكن السمن الصناعي ”املارغرين“ ربما يكون كذلك.

الرجـــال الذيـــن يحرصـــون على 
التقاط صور السيلفي وعرضها 
على اإلنترنت، هم أكثر نرجسية 

من النساء الالتي يفعلن ذلك

◄

} توجـــد عـــدة أنـــواع وأشـــكال مـــن 
الكريمـــات  مثـــل  األســـاس  مســـاحيق 
والبـــودرة، لذا ال بد من أن تعرف المرأة 
مســـحوق األساس المناســـب لبشرتها 
سواء أكانت جافة أم دهنية أم طبيعية.

ويعتبر كريم األساس مثاليا للبشرة 
الطبيعية والجافة. وهو مناسب للنساء 
ذوات البشرة المتصبغة، ويعطي تغطية 
متوســـطة أو كاملـــة، ويرطب البشـــرة 

ويغطي ويخفي األماكن المتصبغة.
أما الســـائل فيعتبـــر مثاليا لجميع 
أنواع البشـــرة، ومناسبا تماما للبشرة 
الجافـــة أو الدهنية، ويوفـــر لها تغطية 

خفيفة ومتوسطة.
كمـــا تعد بودرة األســـاس مناســـبة 
للبشـــرة الزيتية توفر تغطية خفيفة أو 
متوســـطة وتعطي مظهرا قليل اللمعان 
تنعم البشـــرة، وتخفي عيوبها وتمتص 
الزيـــوت الزائـــدة فيهـــا وتوضـــع على 
البشرة باســـتخدام فرشاة البودرة ذات 

الشعيرات الكثيفة.
ويناســـب األســـاس المعدني جميع 
أنواع البشـــرة مـــا عدا الزيتيـــة. وهو 
ويعطيها  الحساســـة  للبشـــرة  مناسب 
مظهرا قليل اللمعان وينعمها ويرطبها 
ويحميها ويمتص الزيوت الزائدة فيها.

الخوف من ضياع الفرص والمكاسب يشجع على الغش

} تـغار.. يشعل رأسك ألف سؤال وسؤال 
يحرمك النوم ويأتي على تفاصيل يومك.. 

تحس أنك لم تعد أنت نفسك.. أصابعك 
ليست تلك التي كانت تمسك بزمام أوتارها 
كل يوم لتعزف العشق إبداعا يتمايل على 
إيقاع روعته اآلخرون.. فأين منك كل هذا 

وقد احتلت الغيرة مساحات أفكارك وغدت 
القضية األولى في حياتك؟.. ربما تحس 

بالصغـَر أمام نفسك التي تحترم ويحترمها 
اآلخرون.. فكيف لك أن تغادر هذا الشـََرك 

وأنت لم تعد تقوى على إسكات ما يهمسه 
في أذنك الوسواس الخناس؟..

تحدثك نفسك وأنت تبرر جنونك بأنها 
امرأة ال تشبه النساء.. وأنك ما إن عثرت 
عليها حتى أحسست بأنك امتلكت أخيرا 
ناصية الحلم الذي جعلتك خيوط شيبك 

تقلع عنه منذ زمن.. لكنها بانتباهة عابرة 
منها أعادت إليك إحساسك الهائل برجولة 

أخفيتها عن نفسك عامدا أو دون قصد.. 
فتروح تتلمس نبضك وهو يعلو لتسترجع 
معه شبابا تجّدد على يديها.. وتصّدق أنك 

استعدت روحك من خريف أزاحه ربيع 
يتفتح.. لكنها رجولة ال تشبه أول العمر!.. 

فهي تخفي وراء نضجها وحكمتها ووقارها 
شعورا مريعا بعدم الثقة بالنفس وباآلخر 

أيا ما كان ومهما كان.. أنثى أو ذكرا أو 
حتى طفال!..

وإذ تحس أن روحك غدت ذئبا جريحا 
يعوي تحاول أن تطمئنها أنك بخير وأن 

األخرى التي تحب وعليها تغار إن هي إال 
عاشقة تذوب حبا ما إن يتسلل إليها حرف 
يتيم منك.. ناهيك عن رنة هاتف ستتبعها 

نبرة صوتك التي تحييها وإن كانت رميم!..
فتهتف إليها.. تحاول أن تدثر أفكارك 

بشيء من الطمأنينة وأنت تغدق عليها 
أسئلتك.. لعلها تجيب بما يثلج الصدر 
الذي اشتعل رغبة أو بما يبعث الدفَء 

في برد أعضائك المرتجفة.. تبدأ حوارك 
بحنو وأنت تخفي خوفا وغضبا وإحساسا 
قاتال بحق امتالكها.. بماضيها وحاضرها 

وآتيها.. فأنت تخاف عليها وتخاف 
افتقادها.. مثلما تخاف على قلبك منها!..
تصر بينك وبين نفسك على أنك لن 

تدعها تفلت من بين أصابعك مهما كانت 
التضحية.. لكنك ستحاول فقط أن تعيد 

تشكيل القليل مما قد ال يعجبك فيها.. 

وتصوغ تصرفاتها وردود أفعالها وعالقاتها 
وما تأكل أو تشرب أو ترتدي.. وتبرر 

مغاالتك بالقول ”هي أصغر مني وستعي 
وتفهم حرصي عليها.. ثم إن النساء يعشقن 

من يغار عليهن!“.
تنسى في غمرة انفعالك أنها امرأة ال 

تشبه النساء.. وتغفل في خضم لعبة الغيرة 
أنك تسّرب إليها إحساسك بالشك الذي 

يجرح كرامتها ويهينها.. ال تعير اهتماما 
لما حدثتك به في أول لقاء بأنها ال تحب 

الرجل الغيور وال الرجل الذي يشعرها 
بالغيرة!.. فاألول قد يستمرئ اللعبة فتتحول 
إلى شك وامتالك خانق.. والثاني سيضعها 

في منافسة ومقارنة مع أخرى مما يعني 
أنه ال يحبها وال يقدرها حق قدرها.. وفي 

الحالتين.. تصبح منزلة الحبيب أدنى.. 
وتنكسر بين الحبيبين هالة االحترام..
ها أنك تنهال عليها باألسئلة مثل 

محقق.. وتملي عليها شروط التعامل معك 
ومع كل من عرفـَْت وتعرف قبلك وبعدك.. 

ودون أن تعي ينفلت من بين شفتيك غضب 
يحرق أي إحساس ببقاء الحب.. ألم تسمع 
يوما ما قيل بأن الحب بال كرامة مرض؟.. 

وأن امرأة مثلها ال تشبه النساء.. ال يمكن أن 
تحيا إال بحب معافى؟..

ريم قيس كبة

ؤاؤالل ؤاؤالل أألفلف كك أأ لل شش غغاا ت {{

غيرة

أسرة



◄ أقامت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
الشتوية ببيونغتشانغ 2018 احتفاال 
مبناسبة بداية أعمال البناء في قرية 

الرياضيني. وقالت غونيال ليندبرغ التي 
ترأس جلنة التنسيق املنبثقة عن اللجنة 

األوملبية الدولية واملسؤولة عن أول 
أوملبياد شتوي آسيوي يقام خارج اليابان 
إنها واثقة من أن اللجنة املنظمة لألوملبياد 

ستضمن وصول املنشآت والتجهيزات 
إلى أعلى مستوى. وكانت ليندبرغ وتشو 
يانغ هو رئيس اللجنة املنظمة لألوملبياد 

ضمن احلضور في احلفل. 
وقالت السويدية ليندبرغ 
”قرية الرياضيني تقع في 

قلب األلعاب األوملبية. هي 
مكان خاص يتجمع فيه 
الرياضيون لالستعداد 

بسالم وفقا للقيم 
واملعايير األوملبية“.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال الروماني أوالريو كوزمني 
مدرب األهلي اإلماراتي إنه غير 

راض عن أداء فريقه أمام الظفرة 
ضمن منافسات بطولة الدوري 

احمللي، لكنه اعتبر أن الفوز مهم، 
ورفع األهلي رصيده إلى ست نقاط.

◄ أثنى البرازيلي نيمار دا سيلفا 
مهاجم برشلونة على قدوم احملترف 

املغربي هاشم مستور للعب في 
صفوف نادي ملقا، واصفا خطوته 
باملهمة، كما أبدى إعجابه الشديد 

مبهاراته.

◄ أعلن االحتاد العاجي لكرة القدم 
أن منتخبه، بطل أمم أفريقيا ٢٠١٥، 

سيلتقي مع نظيره املغربي وديا في 
٩ أكتوبر املقبل على ملعب أدرار في 

أغادير. وسيقيم منتخب ”الفيلة“ 
العاجي معسكرا في أغادير بدءا من 

اخلامس من الشهر املقبل.

◄ أكد مصدر بنادي النصر 
السعودي أن اإلدارة لم جتر أي 

مفاوضات مع املدربني الدمناركي 
الودروب والبرازيلي زيكو خلالفة 
األوروغوياني خورخي دا سيلفا 

املدير الفني للفريق األول لكرة القدم.

◄ أكد االحتاد العراقي رفع عقوبات 
فرضها سابقا بحق عدد من العبي 

منتخبه وفي مقدمتهم صانع ألعاب 
سويندون تاون اإلنكليزي ياسر 
قاسم الذي استبعد نهائيا إلى 

جانب زميليه مدافع الوكرة القطري 
علي رحيمة ومهاجم اجلوية علي 

صالح.

◄ انتزع الكويت بطل الدوري 
الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم 
للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه 
على القادسية على ملعب الصداقة 

والسالم اخلاص بنادي كاظمة.

الزمالك يكمل عقد الثنائية ويحلم بمزيد من األلقاب

[ مبروك: سنصالح جماهير القلعة الحمراء بلقبي السوبر والكونفدرالية

رجال فيريرا يفكون عقدة األهلي ويكتبون تاريخا جديدا

ــــــش الزمالك فترة حاملــــــة بعد انتصار  يعي
ــــــدي األهلي في  ــــــع على الغــــــرمي التقلي رائ
ــــــي كأس مصر لكرة القــــــدم، ليحقق  نهائ
ــــــة احمللية للمــــــرة الثالثة في تاريخه  الثنائي
واألولى منذ 27 عاما، وســــــيتطلع اآلن إلى 
مزيد مــــــن األلقاب بعد أن حتــــــدى أخيرا 

هيمنة منافسه.

الزمالـــك ســـيلتقي مـــع األهلـــي 

مجددا فـــي 16 أكتوبر باإلمارات 

فـــي كأس الســـوبر املحلية التي 

ستفتتح املوسم الجديد

◄

كانت  األخيرة  البطولة  أن  رغم 

لنوفيتسكي  ـــــوداع  ال مــحــطــة 

إلى  عودته  تبدو  املنتخب،  مع 

املشاركة الدولية محتملة

◄

باختصار

رياضة
{مبروك للزمالك بالجهد والعرق وليس بأشـــياء آخرى.. األهلي 

موســـم للنســـيان، الوقت قصير لالســـتعداد للمباراة القادمة، 

نحن معكم ونثق بكم}.
محمد أبو تريكة
جنم النادي األهلي املصري السابق

{التيـــار يمـــر جيدا بينـــي وبين أعضاء اتحـــاد كرة القـــدم الجزائري، 

لكـــن هناك مشـــكلة التواصل بيني وبين بعـــض الالعبين الذين ال 

يفهمون جيدا اللغة الفرنسية}.
كريستيان غوركوف
مدرب املنتخب اجلزائري

{الفـــوز مهم، وهو الثالـــث على التوالي، ومكـــن العين من الحصول 

علـــى العالمة الكاملة من جملة المباريات التي خاضها في مســـابقة 

الدوري}.
زالتكو داليتش
املدير الفني لفريق العني اإلماراتي

متفرقات
◄ أكد رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة 

القدم اللواء جبريل الرجوب أنه متمسك 
بإقامة املباراة بني املنتخبني الفلسطيني 

والسعودي برام الله في 13 أكتوبر في 
اجلولة اخلامسة من التصفيات املزدوجة 

املؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في 
روسيا وكأس آسيا 2019 في اإلمارات. 

وجاء تأكيد الرجوب بعد اجتماع تنسيقي 
مع وفد سعودي برئاسة نظيره أحمد 
عيد، مشددا على ”حق منتخب بالده 
في اللعب على أرضه 

ووسط جماهيره وأهمية 
استفادته من عاملي 

األرض واجلمهور في 
مبارياته البيتية 

التي أقرها االحتاد 
الدولي (فيفا)“.

◄ ذكرت وسائل إعالم محلية أمس 
الثالثاء أن املرحلة الرابعة من الدوري 

السعودي للمحترفني لكرة القدم يرجح أن 
تكون آخر املراحل التي تخضع لقرارات 

تعيني حكام املباريات من قبل رئيس جلنة 
احلكام الرئيسية عمر املهنا واألعضاء. 

وكشفت مصادر داخل االحتاد 
السعودي للعبة أنه من 

املقرر أن يتولى مهمة 
تعيني احلكام اإلنكليزي 

هوارد ويب مدير 
دائرة التحكيم 

السعودي. 
وتأمل 

اجلماهير 
في أن يحدث 

ويب نقلة 
نوعية في 

التحكيم 
السعودي.

في اللعب على أ
ووسط جماهير
استفادته من عا
األرض واجل
مبارياته
التي أقر
الدولي

در داخل االحتاد
عبة أنه من 

لى مهمة 
 اإلنكليزي 

مدير 
م 

} فرانكفورت (ألمانيا) - ينتظر األملاني ديرك 
نوفيتسكي جنم فريق داالس مافريكس موعد 
انطالق منافســـات دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني من جديد بعد أسبوع ”رائع“ قضاه 
فـــي برلني، رغم خروج منتخب بالده املبكر من 
بطولة أوروبا 2015 لكرة الســـلة، ولم يستبعد 
عودته للعب مع املنتخب األملاني مجددا. وقال 
نوفيتســـكي ”كانت جتربة مريرة. كنا بحاجة 
إلى الفوز في إحدى املباريات الثالث الصعبة 
مـــن أجل التأهل إلى الـــدور التالي، ولكننا لم 
ننجـــح في ذلك لســـوء احلـــظ“. وأضاف ”في 
النهايـــة كان األمر مؤســـفا ألنه كان ببســـاطة 

أسبوعا رائعا في برلني. فكل شيء كان على ما 
يرام، ما عدا األداء لألسف“. ورغم أن البطولة 
األخيرة كانت مبثابة محطة الوداع في مشوار 
نوفيتســـكي (37 عاما) مع املنتخب الذي خرج 
مـــن دور املجموعـــات بانتصـــار وحيد وأربع 
هزائـــم، تبـــدو عودته إلـــى املشـــاركة الدولية 
محتملـــة في حالة حصـــول أملانيا على بطاقة 
دعوة الســـتضافة بطولـــة متهيدية لألوملبياد. 
وقال نوفيتســـكي ”ال أريد استبعاد األمر. لقد 
كانـــت األجـــواء رائعة في برلـــني. إذا جتددت 
الفرصـــة في هاله (التي قـــد حتتضن البطولة 
التمهيديـــة لألوملبياد)، ســـيكون أمرا رائعا“. 

وأضـــاف ”إذا أتيحت الفرصـــة وكنت جاهزا 
وأراد االحتـــاد تواجـــدي، ســـيمكنني تقـــدمي 

املساعدة“.
ومـــن جانـــب آخـــر، اعترض نوفيتســـكي 
علـــى االنتقادات املثارة فـــي أملانيا ضد زميله 
دينيس شـــرودر واتهامه باألنانية، مؤكدا أن 
العب أتالنتا هوكس قـــدم بطولة رائعة. وقال 
نوفيتسكي ”ميكنني تذكر أول بطولة أوروبية 
لي في عام 1999 في فرنســـا، عندما كان عمري 
21 عاما. لم أكن أستطيع تقدمي مثل هذا األداء، 
ولـــم أكن متماســـكا مثـــل دينيـــس“. وأضاف 
”واصل قيادتنا إلـــى األمام. بالطبع يجب عليه 
العمل مستقبال من أجل تطوير مستواه ولكن 
مثلمـــا قلت، ال يزال عمره 21 عاما فقط. أمتنى 
أن يكون في بداية مشـــوار طويل مع املنتخب، 

وستستفيد كرة السلة األملانية كثيرا منه“.
وقـــال نوفيتســـكي إنـــه يتطلـــع اآلن إلى 
العودة إلـــى حياتـــه الطبيعية فـــي الواليات 
املتحـــدة، بعدمـــا قضـــى نحـــو ثالثة أشـــهر 
فـــي أوروبـــا، وذلـــك مـــع انطالق منافســـات 
الدوري األميركي فـــي أكتوبر املقبل. وأضاف 
نوفيتســـكي ”من الصعب التوقع مبا سيقدمه 
مافريكس.. إذا لم نواجه أي مشكالت، سيكون 
لدينا عنصـــران متميزان هما ويســـلي ماتيو 
وتشاندلر بارسونز اللذان قد يشكالن سالحني 

لدينا“. 
كذلـــك يتطلع الفريق إلـــى انضمام ديرون 
ويليامز العـــب بروكلني نتس الســـابق، وقال 
نوفيتســـكي ”نتمنى أن يكرر معنـــا مثل هذه 
العـــروض التـــي أبـــرزت مســـيرته. وفي هذه 
احلالـــة سنشـــكل خطـــورة على املنافســـني“. 
وقبـــل العودة إلى الواليـــات املتحدة، يتواجد 
نوفيتســـكي فـــي فرانكفـــورت حيث يخصص 
بعض الوقت ملؤسســـة ديرك نوفيتسكي التي 
تقدم مســـاعدات في مجاالت التعليم والصحة 

لألطفال حول العالم منذ عشرة أعوام.

نوفيتسكي يبحث عن تعويض للخيبة القارية

نوفيتسكي يترقب منافسات دوري السلة األميركي
◄ يواجه جنم التنس البريطاني أندي 

موراي عقوبات محتملة في حالة انسحابه 
من املشاركة في البطولة اخلتامية ملوسم 
بطوالت رابطة العبي التنس احملترفني، 

املقررة في العاصمة لندن. وطرح موراي 
الفكرة عقب قيادته الفريق البريطاني 
إلى الفوز على نظيره األسترالي في 

الدور قبل النهائي من بطولة كأس ديفيز، 
والتأهل إلى النهائي 

الذي تقام منافساته بني 
27 و29 نوفمبر املقبل 
في بلجيكا. ويخشى 

موراي أن حترمه 
املشاركة في البطولة 
اخلتامية املقررة على 

املالعب الصلبة في 
لندن من احلصول 
على الوقت الكافي 

لالستعداد قبل 
خوض نهائي كأس 

ديفيز احملتملة 
إقامته على املالعب 

الرملية.

هائي من بطولة كأس ديفيز،
لنهائي 
فساته بني

ر املقبل 
يخشى 
رمه
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◄ تصدر خبر إيقاف االحتاد األفريقي 
لكرة القدم (كاف) لالعب يوسف باليلي 

جنم فريق احتاد اجلزائر ملدة عامني 
إثر سقوطه في اختبار الكشف عن 

املنشطات املشهد الرياضي في اجلزائر 
حيث سيطر الذهول والصدمة على 

املسؤولني واملشجعني على حد سواء. 
ووصف محفوظ قرباج رئيس رابطة 
دوري احملترفني القرار بالكارثة التي 

حلت على الكرة اجلزائرية، مشيرا إلى 
أن باليلي ”كان يفترض أن يصنع احلدث 
مع محاربي الصحراء“. 
وأكد قرباج أن الالعب 

مثل أمام اللجنة الطبية 
الحتاد الكرة وتنازل عن 

حقه في الطعن في 
قرار إيقافه.

} القاهــرة - اقتنــــص فريــــق الزمالــــك فوزا 
تاريخيا على حســـاب غرميه التقليدي األهلي 
بهدفني نظيفني في نهائي كأس مصر لكرة القدم 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروســـبورت 
ليحصـــد الفريـــق األبيـــض لقـــب كأس مصر 
ويكمـــل الثنائية ألول مرة منذ موســـم -1958 
1959. وحطـــم الزمالك بفوزه 2-0 بفضل هدفي 
املهاجم الدولي باسم مرسي عدة أرقام سلبية 
ووضع حدا لسيطرة منافسه اللدود التي بدت 
فـــي وقت ما أنهـــا بال نهاية. وقال إســـماعيل 
يوســـف مدير كـــرة القدم في الزمالـــك ”املزيد 
من البطـــوالت قادمة للزمالك في املســـتقبل“. 
وأضـــاف ”فزنا بالدوري واآلن الكأس وتغلبنا 
على األهلي وحطمنا عقدة السنوات املاضية“. 
وكان فوز الزمالك فـــي مباراة االثنني األول له 
على األهلي منذ مايو 2007، حني لعب منافسه 
بتشـــكيلة أغلبها من البدالء بعدما حسم لقب 
الدوري لصاحله، والثاني فقط في 11 عاما في 
كافة املسابقات. كما حقق الزمالك الذي يقوده 
املدرب البرتغالـــي جيزوالدو فيريرا انتصاره 
األول علـــى املنافس التقليـــدي في كأس مصر 
منذ هزمه فـــي النهائي في أبريل 1959. ورمبا 
وجد الزمالك أخيرا وصفة جناح مثل تلك التي 
قـــادت األهلي إلى إحراز ثمانية ألقاب متتالية 
في الـــدوري منذ 2005 قبل أن يضع منافســـه 

التقليدي حدا لنجاحاته هذا املوسم.
وانتقل االســـتقرار الذي متيـــز به األهلي 
طويـــال إلـــى الزمالـــك مؤخـــرا بعـــد انتخاب 
مرتضـــى منصـــور املثيـــر للجدل رئيســـا في 
مـــارس 2014، وفرض منصور ســـيطرته على 
مجلـــس اإلدارة وأنفق ببـــذخ على ضم العبني 
جـــدد إلى الزمالك الـــذي أصبحت حتى مقاعد 
بدالئه مكتظة بالعبني دوليني. وحترك منصور 
للتعاقد مع املدرب فيريرا الذي قاد بورتو إلى 

إحـــراز لقب الـــدوري البرتغالي ثـــالث مرات 
متتالية بني 2007 و2009 وجدد ثقته في املدرب 
البالـــغ عمـــره 69 عاما رغم إخفاقـــه في الفوز 
علـــى األهلي في مباراتي الدوري حتى في ظل 

التتويج.
ووقع فيريرا الشـــهر املاضـــي عقدا جديدا 
مع الزمالك حتى يوليو املقبل. وإذا اســـتكمل 
املدرب البرتغالي عقده سيصبح من بني أطول 
املدربني بقاء مع الزمالك خالل العقود األربعة 
األخيرة في ناد اشتهر بتغيير مدربيه سريعا. 
وباستثناء عبدالرحمن فوزي الذي قاد الزمالك 
بني 1947 و1956 كان حسام حسن املدرب األكثر 
بقاء مع الزمالك واستمر في املنصب 20 شهرا 
بـــني 2009 و2011. لكن في ظل اجلمع بني لقبي 
الدوري والكأس احملليني ألول مرة منذ موسم 
1987-1988 حتت قيادة فيريرا، الذي كان نفسه 
ثالـــث مدرب للزمالك في املوســـم بعد حســـام 
حسن ومحمد صالح، فإن املدرب البرتغالي من 
املتوقـــع أن يحصل على ثقة النادي قبل املزيد 

من املواجهات احملتملة ضد الغرمي التقليدي. 
وســـيلتقي الزمالك مع األهلي مجـــددا في 16 
أكتوبر في اإلمارات في كأس الســـوبر احمللية 
التي ســـتفتتح املوسم اجلديد وقد يلتقيان في 
نهائي كأس االحتاد األفريقي بعدها بأسابيع 

قليلة عقب تأهلهما للدور قبل النهائي.
وأشـــاد املجري ماسيمو بوســـاكا، رئيس 
جلنـــة احلـــكام باالحتـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“، مبســـتوى التحكيـــم املصـــري فـــي 
الفتـــرة األخيرة على هامـــش محاضرته حكام 
النخبة املصريني في معســـكر شـــرم الشـــيخ. 
وحضـــر عصـــام عبدالفتـــاح عضـــو مجلس 
اإلدارة ورئيـــس جلنـــة احلكام باحتـــاد الكرة 
محاضرة بوســـاكا ومعاونـــه مانويل نافارو. 
وأبدى بوســـاكا ســـعادته لتواجده في مصر، 
مؤكـــدا أن جلنـــة احلكام حرصت على حســـن 
االستقبال والضيافة واالستعداد للمحاضرات 
النظرية والعملية. وأشـــاد بوساكا بأداء حكم 
لقـــاء القمة بـــني األهلي والزمالـــك، الذي أقيم 

االثنني في إطار نهائي كأس مصر، الســـويدي 
جوناث إريكســـون، واستفسر عن سبب غياب 

اجلماهير في املباراة.
فـــي املقابـــل أكـــد فتحـــي مبـــروك املدير 
الفنـــي لفريق األهلي أنه حزين خلســـارة لقب 
كأس مصر، معترفا بوجـــود عدد من األخطاء 
الدفاعيـــة وغيـــاب بعض عناصـــر اخلبرة في 
الفريـــق. وأوضـــح مبـــروك أن ”الفريـــق تأثر 
ســـلبا بغياب حســـام غالي عن وسط امللعب.. 
وافتقد الشق الهجومي لقدرات وليد سليمان، 
باإلضافة إلى غيـــاب التوفيق في إنهاء بعض 
الهجمـــات التي الحت للفريق“. وأضاف املدير 
الفني لألهلي أن ”الفريق ســـعى في الشـــوط 
الثانـــي إلى تـــدراك األخطاء من خـــالل الدفع 
بعدد من العناصـــر الهجومية، إال أن التوفيق 
غاب عن كرة محمد حمدي زكي التي ارتدت من 
القائم“. وأشـــار مبروك إلـــى أن ”الفريق ميلك 
فرصـــة ملصاحلـــة اجلماهير من خـــالل الفوز 

بلقبي السوبر والكونفدرالية“. 
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برشلونة يبحث عن مواصلة مسلسل انتصاراته من بوابة سلتا فيغو
[ رونالدو يتوق إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه [ إنتر يأمل في مواصلة تألقه ويوفنتوس يسعى إلى تأكيد صحوته

} نيقوســيا - يتطلع برشـــلونة إلى مواصلة 
مسلســـل انتصاراته وحتقيـــق فوزه اخلامس 
علـــى التوالي عندمـــا يحل ضيفا على ســـلتا 
فيغو في مباراة صعبة ضمن منافسات املرحلة 
اخلامســـة من الدوري األسباني، خصوصا أن 
األخيـــر لم يذق طعم الهزميـــة حتى اآلن وهو 
يدخل اللقـــاء مبعنويات مرتفعة بعد فوزه في 
معقل إشـــبيلية 2-1، ما سمح له بالتواجد في 
املركز الرابع بفارق نقطتني فقط عن منافســـه 
الكاتالوني واألهداف عـــن ريال مدريد الثاني 
وفياريال الثالث. وســـيخوض برشلونة اللقاء 
بكامـــل قوته بعدما اســـتعاد خدمـــات مدافعه 
جيـــرار بيكيه الذي غاب عـــن املباريات األربع 
األولى بسبب اإليقاف، كما سيعود إلى الفريق 
الثنائي األوروغوياني لويس سواريز والقائد 
أندريس إنييستا بعدما أراحهما املدرب لويس 

إنريكي في مباراة األحد ضد ليفانتي.

وســـتكون املباراة مميزة ملدرب برشـــلونة 
لويـــس إنريكي ألنه ســـيواجه الفريـــق الذي 
أشـــرف عليه خـــالل موســـم 2013-2014، وهو 
حتدث عن مشـــوار فريقه السابق هذا املوسم، 
قائـــال ”إنه أحـــد أكثر الفرق املمتعـــة بطريقة 
لعبهـــا وال أحتدث هنا عن أســـبانيا وحســـب 
بـــل أوروبـــا. إذا كنت حتب كـــرة القدم فعليك 
مشاهدة سلتا الذي يلعب بأسلوبه مع العبني 
مهاجمني وذهنية هجومية وذلك بغض النظر 
عـــن هوية الفريـــق الـــذي يواجهـــه“. ويدرك 
برشلونة بأن املهمة لن تكون سهلة أمام فريق 
أســـقط النادي الكاتالوني في معقله املوســـم 

املاضي (1-0 في املرحلة العاشرة).

ضيف ثقيل

يحل ريال مدريـــد ضيفا ثقيال على أتلتيك 
بيلبـــاو في مبـــاراة يبحث مـــن خاللها فريق 
املـــدرب رافائيل بينيتيز عـــن انتصاره الرابع 
على التوالي وعن احملافظة أيضا على ســـجله 
اخلالـــي من الهزائم هذا املوســـم. وســـتكون 

الفرصة متاحة أمام رونالدو ليدون اســـمه في 
الســـجالت التاريخية لريال كأفضل هداف في 
تاريـــخ النادي امللكي ألنه على بعد هدفني فقط 
من معادلة رقم راؤول غونزاليس (323). ومير 
رونالدو بفترة رائعة مع بداية املوسم إذ سجل 

8 أهداف في 5 مباريات حتى اآلن.
وســـيخوض ريال اللقاء بغيـــاب الويلزي 
غاريـــث بايل الذي لم يتعاف من اإلصابة التي 
تعـــرض لهـــا أمام شـــاختار دانييتســـك، كما 
يتواصل غيـــاب الكولومبي جيمس رودريغيز 
والبرازيلـــي دانيلـــو فيما يحوم الشـــك حول 
مشـــاركة القائـــد ســـيرجيو راموس بســـبب 
إصابته في كتفه. وسيحاول ريال زيادة مشاكل 
بيلبـــاو الذي لم يحصد ســـوى ثالث نقاط من 
مبارياتـــه األربع األولى لكن عليـــه احلذر من 
النادي الباســـكي الذي أســـقط برشـــلونة في 
مســـابقة الكأس الســـوبر احمللية بالفوز عليه 
عشـــية انطالق الـــدوري 5-1 مبجمل مباراتي 
الذهـــاب واإلياب، كما أنه تفـــوق على النادي 
امللكي في املواجهة األخيرة بينهما في الباسك 
(1-0). ومن جهته يبحث فياريال عن مواصلة 
بدايته الواعدة والبقاء أقله على املسافة ذاتها 
من ريال مدريد، وذلك عندما يحل ضيفا اليوم 
علـــى ملقة. ويلتقي ليفانتي مـــع إيبار، ورايو 
فايكانو مع سبورتينغ خيخون، والس باملاس 
مع إشـــبيلية اجلريح القابع في ذيل الترتيب 
مـــع نقطتني فقط، على أن تختتم غدا اخلميس 

بلقاء ريال بيتيس وديبورتيفو ال كورونيا.

بداية نارية

يســـعى إنتـــر ميـــالن الذي أنهى املوســـم 
املاضي في املركز الثامن، إلى مواصلة بدايته 
النارية وحتقيق فـــوزه اخلامس على التوالي 
عندما يحل ضيفا ثقيـــال على هيالس فيرونا 
اليـــوم فـــي املرحلـــة اخلامســـة مـــن الدوري 
اإليطالي. ويقدم إنتر بقيادة روبرتو مانشيني 
بداية موســـم واعدة متيزت بواقعيته دون أن 
يبهر بعدما حقق انتصاراته اخلمســـة األولى 
بفارق هدف وحيد. وكان الهدف الذي ســـجله 
ايـــكاردي الذي أنهى املوســـم املاضـــي هدافا 
للدوري بالشـــراكة مـــع مهاجـــم فيرونا لوكا 
توني (22 هدفا)، األول له هذا املوســـم واألول 
كقائـــد للفريق وهو حتدث عـــن هذا األمر بعد 
املبـــاراة، قائال ”اعتـــدت على الشـــعور بأني 
القائد  إنه شـــعور رائع. من واجبك تســـجيل 
األهـــداف عندما تكون مهاجـــم الفريق. لم أكن 

قلقا ألني كنت أدرك بأن هذا األمر –التسجيل- 
سيحصل عاجال أم آجال“.

ويأمـــل يوفنتـــوس في أن يؤكـــد صحوته 
على حســـاب ضيفه فروسينوني الذي لم يكن 
موفقـــا في بداية موســـمه األول بني الكبار إذ 
خســـر مبارياته األربـــع األولى وهو مرشـــح 
أيضا خلســـارة الـ5 بســـبب الفـــوارق الفنية 
والتاريخية الهائلة بني الفريقني. أما بالنسبة 
جلـــار يوفنتـــوس، أي تورينـــو، فيأمل بدوره 
في مواصلـــة بدايته الواعدة التي كللها األحد 
بفـــوزه على ضيفه القوي ســـمبدوريا بهدفني 
مـــن مهاجـــم ”بيانكونيـــري“ الســـابق فابيو 
كوالياريـــال الذي منح الفريـــق النبيذي فوزه 
الثالـــث، مـــا جعله وحيـــدا في املركـــز الثاني 
بفـــارق نقطتني عـــن إنتر ميـــالن ومثلهما عن 
روما وساســـوولو اللذين انتهت مواجهتهما 
فـــي العاصمة بالتعـــادل 2-2. ويلتقي تورينو 
اليـــوم مع مضيفـــه كييفو في مبـــاراة صعبة 
أخرى، فيما يلعب روما مع مضيفه سمبدوريا 
فـــي قمة املرحلة. أما ساســـوولو فيحل ضيفا 

علـــى باليرمـــو، فيمـــا يلعـــب فيورنتينـــا مع 
بولونيا، والتسيو، القادم من هزمية مذلة أمام 
نابولـــي (0-5)، مع جنوى، وكاربي مع نابولي 
الباحـــث عن تأكيـــد صحوته بفـــوز ثان على 
التوالي. وتختتـــم املرحلة غدا اخلميس بلقاء 

إمبولي وأتاالنتا.

البقاء في القمة

ومـــن جهته، يبحث بوروســـيا دورمتوند، 
املتصـــدر بفـــارق األهداف أمـــام غرميه بايرن 
ميونيخ، عن مواصلـــة انطالقته الصاروخية 
والبقـــاء فـــي القمـــة بقيـــادة مدربـــه اجلديد 
تومـــاس توخل الذي خلف يورغـــن كلوب في 
نهاية املوســـم املاضي، وذلـــك من خالل الفوز 
على مضيفـــه هوفنهامي اليوم األربعاء. ويقدم 
دورمتوند بداية موسم رائعة. وكان دورمتوند 
الذي عانى املوسم املاضي ووجد نفسه مهددا 
بالهبوط إلى الدرجـــة الثانية قبل أن ينتفض 
ويبتعد عن اخلطر، اســـتهل الـــدوري بأربعة 

انتصارات متتالية، إلى جانب حتقيقه خمسة 
انتصارات فـــي مبارياته اخلمس في الدورين 
التمهيدي الثالـــث والفاصل من ”يوروبا ليغ“ 
ثم فـــي اجلولة األولـــى مـــن دور املجموعات 
وفوز آخر في الدور األول من مسابقة الكأس. 
وامللفـــت أن دورمتونـــد ســـجل 39 هدفـــا في 
مبارياته الــــ11 التي خاضها حتى اآلن، بينها 
7 أهـــداف في مباراة واحـــدة وكانت ضد أود 
غرينالند النروجي في إياب الدور الفاصل من 

”يوروبا ليغ“.
وبدوره يسعى شالكه الذي يتخلف بفارق 
5 نقاط عن بايرن، إلى البقاء في دائرة الصراع 
منـــذ البداية وذلـــك من خـــالل تخطيه ضيفه 
إينتراخـــت فرانكفورت. وتتجـــه األنظار إلى 
بوروسيا مونشـــنغالدباخ، أحد ممثلي أملانيا 
األربعـــة في دوري أبطـــال أوروبا، إذ يخوض 
مباراتـــه مـــع أوغســـبورغ. وفـــي املباريـــات 
األخرى، يلعب الســـبت هرتـــا برلني مع كولن 
اخلامـــس، ودارمشـــتات مـــع فيـــردر برمين، 

وانغولشتات مع هامبورغ.

كتيبة البولوغرانا ترغب في الحفاظ على الصدارة

فيرغوسون يميط اللثام عن الحقبة الذهبية مع الشياطين الحمر إيفرتون يخسر جهود 

ميراالس

اإلصابة تبعد 

ماندزوكيتش عن يوفنتوس

} لنــدن - رفـــع الســـير أليكس فيرغوســـون 
الســـتار عـــن بعض خبايـــا احلقبـــة الذهبية 
لتوليـــه اإلشـــراف علـــى مانشســـتر يونايتد 
اإلنكليـــزي وذلك في كتابه اجلديـــد ”القيادة“ 

الذي طرح في األسواق أمس الثالثاء. 
كشـــف فيرغوســـون املعتـــزل التدريب عن 
رفضه تقاضي هداف الفريق واين روني راتبا 
أعلـــى من راتبه الشـــخصي عـــام 2010. وكان 
الولد الذهبي على وشـــك ترك يونايتد متهما 
الشـــياطني احلمر آنذاك بأنهـــم يفتقرون إلى 
الطمـــوح، لكنه بـــدل رأيه ووقع عقـــدا جديدا 
خلمـــس ســـنوات بقيمة تـــردد أنهـــا ناهزت 
180 ألـــف جنيـــه إســـترليني (279 ألف دوالر) 
أســـبوعيا. لكـــن املبلغ كان أقـــل من املعروض 
من قبل يونايتـــد، إذ قال املدرب احملنك ملالكي 
يونايتد عائلة غليـــزر واملدير التنفيذي آنذاك 
ديفيـــد غيل إنه ”من غير العادل أن ينال روني 
ضعـــف راتبي“. وأضاف ”كان األمر بســـيطا. 
اتفقنا أنه ال يجـــب أن يتقاضى أي العب أكثر 

مني“.
املـــدرب  مـــع  نـــزاع  فـــي  رونـــي  ودخـــل 
االســـكتلندي قبل اعتـــزال األخير فـــي 2013، 

لكنه يحمل اآلن شـــارة القيادة في عهد املدرب 
الهولندي لويس فان غال. وكشف فيرغوسون 
أن إيفرتون حاول بشتى الطرق منع روني من 
االنضمام إلى الفريق األحمر عام 2004 مبا في 

ذلك مكاملة عاطفية من والدة الالعب. 
وقـــال فيرغوســـون الـــذي يشـــغل راهنا 
منصبا إداريا مع يونايتـــد ”بعدما قدمنا لهم 
عرضنـــا النهائي، طلب مديـــر بيل كنرايت من 
والدة الالعب االتصال بـــي هاتفيا فقالت لي: 

لن تسرق مني ولدي“. 
وتضمن الكتاب أيضا رغبة فيرغوسون في 
التعاقد مـــع املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي 
عـــام 2010 قبـــل أن يثنيـــه عن ذلـــك اتصاالت 
أجراهـــا مع مراقبني في إيطاليا ”راودتني في 
2010 فكرة التعاقد مع ماريو بالوتيلي، املهاجم 
اإليطالـــي املوهوب لكن اجلدلي“. وتابع ”قمت 
بواجبـــي في ملفه، لكن ردود الفعل أكدت أنها 

مخاطرة كبرى“.
انضـــم بالوتيلـــي بعدها إلى مانشســـتر 
ســـيتي غرمي يونايتد من إنتر ميالن، وانتهى 
به املطاف اليوم مع ميالن اإليطالي بعد عودته 

خائبا من ليفربول اإلنكليزي. 

وشـــن فيرغوســـون حملـــة علـــى رئيـــس 
توتنهام دانيال ليفي في صفقة انتقال املهاجم 
البلغاري دمييتـــار برباتوف عام 2008 واصفا 
التجربة بأنها ”أكثر إيالما من عملية استبدال 

وركي“. 
وبعد ترشـــيح فـــان غال مؤخرا مســـاعده 
احلالي وجناح الفريق الســـابق الويلزي راين 
غيغز خلالفتـــه في منصبه، قال فيرغوســـون 
”ســـيكون رايـــن غيغـــز مدربا عظيمـــا. ميتلك 

الذكاء، احلضور واملعرفة“.
ولم تكن مهمة إحضار مدرب يخلف أليكس 
فيرغسون في تدريب مانشستر يونايتد باألمر 
الســـهل، فهنـــاك محـــاوالت جادة متـــت مع 4 
مدربـــني قبل اتخـــاذ القرار النهائـــي بتكليف 
املدير الفني السابق لنادي إيفرتون اإلنكليزي 
ديفيـــد مويس بهذه املهمة، والتي فشـــل فيها 

فتمت إقالته بعد 10 أشهر. 
وكشـــف املديـــر الفنـــي الســـابق أليكس 
فيرغســـون فـــي كتابه اجلديد أنـــه حاول ضم 
ثالثـــة مدربـــني قبـــل مويـــس لكنه فشـــل في 

إقناعهم. 
وقال فيرغســـون ”ســـألت بيب غوارديوال 
هاتفيـــا لتولـــي مهمـــة تدريـــب الفريـــق قبل 
حصوله على عرض رســـمي من ناد آخر، لكنه 
ظهر غير متحمس للفكرة، وتولى بعدها مهمة 
تدريـــب بايرن ميونخ األملانـــي“. وأضاف ”إن 
غوارديوال كان يعلم أن جوزيه مورينيو قد أكد 
لرئيس نادي تشيلســـي رومـــان أبراموفيتش 
أنه ســـيعود إلى قيـــادة الفريق مجددا، وبذلك 
سيصبح كارلو أنشـــيلوتي مدربا لفريق ريال 

مدريد خلفا له“. 
واســـتكمل قائال ”كنا علـــى علم أن يورغن 
كلوب ســـعيدا مـــع نادي بروســـيا دورمتوند، 
وكان قريبـــا من التوقيع علـــى عقد جديد، أما 
لويـــس فان غـــال تولى مهمـــة تدريب منتخب 

هولندا“.

} إيفرتون (إنكلرتا) - قرر فريق إيفرتون عدم 
التقدم بالتماس ضد طرد العبه كيفن ميراالس 
أمام سوانزي ســـيتي. وسيغيب ميراالس عن 
لقاء ريدينغ في كأس رابطة األندية اإلنكليزية 
اليوم األربعاء إضافة ملباراتي وست بروميتش 
البيون وليفربول في الدوري اإلنكليزي. وقال 
روبرتـــو مارتينيز مـــدرب إيفرتـــون إنه وجه 
الدعـــوة ليانـــدرو رودريغيـــز املنضـــم حديثا 
لصفـــوف الفريـــق للتشـــكيلة كبديـــل للجناح 

البلجيكي في مباراة الكأس.
وطـــرد ميـــراالس ببطاقة حمراء مباشـــرة 
عقـــب التحـــام مع مودو بـــارو بعـــد دقيقتني 
مـــن حلوله بديـــال خالل املبـــاراة التي انتهت 
بالتعادل الســـلبي على ملعـــب ليبرتي، وقال 
مارتينيـــز إنـــه شـــعر باإلحباط بســـبب قرار 
احلكـــم. وأكد مارتينيـــز ”احلقيقة أن هذا كان 
أول التحام له (ميراالس) وأول شـــيء يقوم به 
خالل املباراة وبدا االلتحام أسوأ مما هو عليه 

بالفعل“.

نـــادي  إدارة  أعلنـــت   - (إيطاليــا)  ميالنــو   {
يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي في املواســـم 
األربعـــة األخيرة أن املهاجـــم الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش ســـيغيب نحو 3 أسابيع بسبب 

اإلصابة خالل املباراة ضد جنوى (0-2). 
وجـــاء في بيان لفريق ”الســـيدة العجوز“ 
أن الفحـــوص التي خضع لهـــا ماندزوكيتش 
”كشـــفت وجود متزق في عضلة الفخذ األمين، 

وسيغيب عن املالعب نحو 20 يوما“.
وســـتحرمه اإلصابـــة مـــن املشـــاركة مع 
يوفنتوس في املواجهة املرتقبة مع إشـــبيلية 
األسباني، بطل الدوري األوروبي في املوسمني 
الســـابقني، فـــي 30 من الشـــهر احلالي ضمن 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا، ومع منتخب 
بـــالده ضـــد بلغاريـــا فـــي 8 أكتوبـــر ضمـــن 
التصفيات املؤهلـــة إلى نهائيات كأس أوروبا 
2016 في فرنسا. وكان املهاجم اآلخر األسباني 
ألفارو موراتا أصيب أيضا في املباراة ذاتها، 
لكـــن الفحوص أكـــدت عدم وجود أي شـــد أو 
متزق في عضالت أسفل البطن، حسب البيان.

يخوض برشلونة املتصدر وحامل اللقب اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على سلتا فيغو، 
فيما ســــــيكون جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فرصة تاريخية عندما 

يسافر فريقه إلى الباسك ملواجهة أتلتيك بيلباو.

◄ سيتخذ القضاء الترينيدادي 

يوم الجمعة قراره في طلب تسليم 
جاك وارنر، نائب رئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وأحد أبرز 
المطاردين بتهم فساد، إلى الواليات 

المتحدة األميركية.

◄ يسعى جون تيري مدافع 
تشيلسي إلى تجديد تعاقده لمدة 

12 شهرا، وذلك على الرغم من عدم 
اعتماد المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو عليه بشكل أساسي في 

الموسم الجديد.

◄ فقد المدرب األسباني رافائيل 
بينيتيز المدير الفني لفريق ريال 

مدريد، وصيف ترتيب الليغا، الثقة 
في مهاجم الفريق الشاب خيسي 

رودريغيز، مطالبا التعاقد مع مهاجم 
آخر، لكن إدارة الملكي رفضت ذلك.

◄ عين االتحاد الكرواتي لكرة القدم 

إنتي كاسيتش مدربا للمنتخب 
خلفا لنيكو كوفاتش الذي أقيل من 

منصبه قبل 10 أيام بعد الهزيمة 
أمام النرويج 0-2 ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 

2016 في فرنسا.

◄ أفادت لجنة االنضباط التابعة 
لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم أن 
الالعب كارلوس تيفيز لن يعاقب 

رسميا بسبب تدخله العنيف مع أحد 
الالعبين المنافسين والذي تسبب 
في تعرض األخير لكسر في الساق.

◄ استعاد المنتخب البولندي 
موقعه في الصدارة ببطولة كأس 

العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا 
في اليابان، بعدما حقق فوزه 

العاشر على التوالي وتغلب على 
نظيره الياباني 3-1 أمس الثالثاء 

في العاصمة طوكيو.

باختصار

يخلف  مـــــدرب  إحـــضـــار  مــهــمــة 

يونايتد  تدريب  في  فيرغوسون 

فهناك  السهل،  باألمر  تكن  لم 

محاوالت تمت مع 4 مدربني

◄

بوروسيا دورتموند املتصدر يبحث 

الصاروخية  انطالقته  عن مواصلة 

مدربه  بقيادة  القمة  في  والبقاء 

توماس توخل

◄

رياضة
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«أشـــعر بأنني على ما يرام، خضت موســـما جيـــدا العام املاضي، 

لم أفقد جودة أدائي. قدمت مباراة جيدة أمام أرســـنال وسجلت 

هدفا وسيكون هذا جيدا لثقتي في نفسي».

 إيدن هازارد 
العب وسط فريق تشيلسي اإلنكليزي

«دورتموند أخذ جرعة قوية من الثقة في النفس، له مدرب جديد 

وخط هجوم قوي جدا، وهو أكثر عطشـــا من املوســـم املاضي. 

وجيد أن تتنافس فرق أخرى غيرنا على الصدارة». 

جيروم بواتينغ 
العب فريق بايرن ميونيخ األملاني

«نظـــام البطولة بوجود 30 ناديا ســـيىء للغاية علينا أن نعود 

إلى النظام القديم أي 20 ناديا.. ليس لدينا العدد الكافي من 

الحكام من أجل هذا الكم من املباريات». 

   دانيل أنخيليسي 
رئيس نادي بوكا جونيورز األرجنتيني

كتاب ”القيادة“ يكشف خبايا األسطورة فيرغوسون



} أوســلو – طلب باحثون من منطقة الشـــرق 
األوســـط بـــذورا لعّينات من القمح والشـــعير 
والمحاصيـــل األخرى الصالحـــة للزراعة في 
المناطـــق القاحلـــة ألول مـــرة من قبـــو ”يوم 
القيامة“ النرويجي، وذلك لتعويض ما فقد من 
بنك للجينات قرب مدينة حلب الســـورية الذي 

دّمر أثناء الحرب.

وقـــال برايـــان لينـــوف المتحدث باســـم 
صندوق المحاصيل الذي يدير قبو ســـفالبارد 
للتخزيـــن الواقع على جزيـــرة نرويجية على 
مســـافة 1300 كيلومتـــر من القطب الشـــمالي 
”إن حماية التنوع الحيـــوي العالمي على هذا 
النحو هو بالضبط الهدف من قبو ســـفالبارد 

العالمي للبذور“.
والهـــدف من هـــذا القبو الـــذي افتتح عام 
2008 على أرخبيل سفالبارد، هو حماية تقاوي 
المحاصيل مثل الفول واألرز والقمح تحســـبا 
ألســـوأ الكوارث على غرار الحرب النووية أو 

األوبئة.
ويعتبـــر بمثابة بوليصة تأمين دولية ضد 
الكوارث النباتية، تعمـــل على تأمين اإلنتاج 
الغذائي في أي مـــكان على هذا الكوكب بعد 

وقوع كارثة إقليمية أو عالمية.

ويحتفظ القبو بأكثر من 860 ألف عّينة من 
جميع دول العالم تقريبا وحتى في حال انقطع 
التيـــار الكهربائي مـــن القبو، تظـــل العّينات 
محفوظـــة في درجـــة حرارة التجمـــد 200 عام 

على األقل.
وظل بنك حلب للجينـــات والحبوب يعمل 
بصورة جزئية بما في ذلـــك وحدات التخزين 
البـــاردة على الرغـــم من الحرب، لكـــن لم يعد 
بمقدوره القيام بـــدوره كمخزن طوارئ إلنتاج 
البذور وتوزيعها إلى دول أخرى الســـيما في 

منطقة الشرق األوسط.
وقالـــت جريـــث إيفيـــن، الخبيـــرة بوزارة 
الزراعة النرويجية، إن من طلب سحب البذور 
من القبو هو المركز الدولي للبحوث الزراعية 
في المناطق الجافـــة (إيكاردا) الذي نقل مقره 
فـــي العـــام 2012 من حلب إلى بيروت بســـبب 

الحرب.
 130 نحـــو  طلـــب  إيـــكاردا  أن  وأضافـــت 
صندوقـــا من بيـــن 325 صندوقـــا أودعها في 
القبـــو تحتـــوي علـــى مـــا مجملـــه 116 ألف 
عينـــة، وأضافت أن نقل الصناديق ســـيجري 
فور االنتهاء من اإلجـــراءات اإلدارية الخاصة 

بذلك. وقالـــت إنها المرة األولـــى التي يجري 
فيهـــا ســـحب مثـــل هـــذه العينات مـــن القبو 
ومعظم التقـــاوي الخاصة بمجموعة حلب من 
البـــذور ذات الخواص المقاومة للجفاف التي 
يمكنهـــا إنتاج محاصيل تصمـــد أمام ظروف 
تغير المناخ في المناطق الجافة من أستراليا 

إلى أفريقيا.
وتســـتغل بـــذور قبـــو ”يـــوم القيامة“ في 
كثيـــر مـــن األحيـــان  لتزويد ”بنـــوك البذور“ 
الموزعة في أنحـــاء العالم وعددها 1400 بنك، 
والتـــي فقـــدت بعض العّينات بســـبب ســـوء 
اإلدارة، أو الحـــوادث، أو الكوارث الطبيعية، 
خاصـــة أن العديد من هذه البنوك تقع في دول 
غير مســـتقرة سياســـيا أو معرضة لتهديدات 

بيئية.
النرويـــج  حكومـــة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
والصنـــدوق االســـتئماني العالمـــي للتنـــوع 
المحصولـــي يهتمـــان بدفع تكاليف تشـــغيل 
القبو، كما تساهم المنظمات الخيرية العالمية 
مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس والحكومات 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم فـــي تمويل هذا 

المشروع.
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} وأخيـــرا يبـــدو أن العلـــم قـــرر أن ينصف 
الفلفـــل الحـــار ليعطي بذلك فخرا وســـعادة 
لعشـــاقه المنتشـــرين فـــي العالـــم، ولـــدول 
وشـــعوب مشـــهورة بفلفلها كالهند وتشيلي 
وغويانـــا، التـــي انطلقـــت منها بـــذور فلفل 
كايين الشـــهير، وهناك من الـــدول األوروبية 
من تعـــرف بالبابريكا. ويشـــتهر الغزاويون 
بفلفلهم الحار الحّراق، وفي دولة الكاميرون 
يعتبـــر  فلفل ”بانجـــا“ األكثـــر رواجا حاليا 
فـــي الكاميـــرون، حيث تحّول اســـمه إلى ما 
يشـــبه الماركـــة أو العالمـــة التجارية التي 
تســـتقطب الزبائن بشـــكل كبير، وتـــدّر على 
المنتجيـــن والتجار أرباحـــا عالية، حتى أّن 
هذا المنتوج أضحى يحاكي بل ينافس معدن 
الذهب الثمين على مستوى قيمته المضافة، 
ويتخطى حدود البالد إلى األسواق العالمية، 
ويطلق عليه المنتجون اسم ”الذهب األحمر“.
وفي جنوب شـــرق النيجـــر، تمتد مزارع 
البانجـــا في منطقة ديفا لكـــن هجمات بوكو 
حـــرام أضـــرت بالمنتـــوج، ومـــن زار تركيا 
يمكـــن أن يقف عند طريق الفلفل في محافظة 
كيليس التي تقع في جنوب وسط تركيا قرب 
الحدود مع ســـوريا وتحتوي على مساحات 
واسعة من األراضي الزراعية التي يزرع فيها 
الفلفـــل األحمر، ومثلها طريـــق القيروان في 
تونس، ويجيد التونسيون صنع ”الهريسة“ 
مـــن الفلفـــل الحـــار وخاصـــة بواليـــة نابل، 
حتـــى أن صاحب إحـــدى اللوائح االنتخابية 
في تشـــريعيات العام الماضـــي اختار ”قرن 

الفلفل“ شعارا.
وحسب آخر الدراسات العلمية فإن األمر 
بات واضحا: إذا أردت أن تنقص وزنك فعليك 
بالفلفل الحار، وإذا أردت أن تقي نفســـك من 
األمراض الخبيثة فاتجـــه إلى الفلفل الحار، 
وإذا طمحـــت إلـــى حماية قلبك وشـــرايينك 
فالفلفل الحار كفيل بذلك، وقوتك في الفراش 
يضمنها الفلفل الحار، فهو يحتوي على عدد 
مهـــم من الفيتامينات والمعادن مما يســـاعد 
على تعزيز الصحة وجهاز المناعة والقضاء 
على االلتهابات، والوقاية من الرشـــح والبرد 
واألنفلونزا، وفي عـــالج اضطرابات الجهاز 
الســـرطانية،  األمراض  ويحـــارب  الهضمي، 
ويقلـــل مـــن احتقـــان الجيـــوب األنفيـــة، بل 
ويســـاعد على تقوية الذاكرة كذلك، ويخّفض 
أعـــراض الصـــداع النصفي، ويســـاعد على 
الرشـــاقة واللياقـــة بمـــا أنه يحّفـــز نهايات 
عصبيـــة فريـــدة تعطـــي صاحبها شـــعورا 
بالشـــبع فيكّف عـــن األكل، كما يســـاعد على 
تنشـــيط الكليتين والرئتيـــن، ويحّفر الرغبة 
الجنســـية لدى الرجل، ويســـاعد على  الرفع 
مـــن منســـوب هرمـــون التستســـتيرون عند 
الذكور، ويجدد خاليا جهاز المناعة في الدم 
والطحـــال وينشـــط إفراز مركبات األجســـام 
المضادة التي تحسن جهاز المناعة، ويقاوم 
األكسدة، ويقضي على الطفيليات في الجسم، 

ويحارب الكولسترول، ويطرد الريح.
ثم إن الموضوع يتخـــذ بعدا أكثر إثارة، 
عندمـــا نعلـــم أن تناول الفلفـــل الحار مرتين 
أســـبوعيا يقّلل من الوفيات بنسبة 10 بالمئة 
في حين أن تناوله لـ6 أو 7 مرات يقلل احتمال 
الوفاة بنســـبة 14 بالمئة؟ وكل ذلك يعود إلى 
مفعـــول مادة توجـــد بالفلفل الحـــار وتعرف 
علميا باسم الكابسيسين، قادرة على ”فلفلة“ 

اإلنسان وبّث الحرارة في جسمه.
الصحـــة  أردت  إذا  ينصحـــك،  والطـــب 
والعافية فال تبخل على نفسك بالفلفل الحار 
ســـواء كان  أخضر أو أحمر، طازجا أو جافا، 
مطحونـــا أو معجونا، ألن في حرارته شـــفاء 
ووجاء وبواعث نشـــاط ال توجد في غيره من 

الخضار.

انتصار الفلفل

صباح العرب

الحبيب األسود
على مســـاحة 25 فدانا  } الجيــزة (مصــر) – 
وســـط قريـــة ”ُبرقـــاش“ بمحافظـــة الجيـــزة، 
غرب القاهرة، وفي منطقـــة تختلط فيها رمال 
الصحـــراء بوبر اإلبل، ترغـــو جمال قادمة من 
الســـودان والصومال، منتظـــرة الباحثين عن 

لحوم ”سفينة الصحراء“، مع اقتراب العيد.
ويعد ســـوق ُبرقاش من أكبر أسواق مصر 
والشـــرق األوســـط، ويكتظ في هـــذا التوقيت 
بالتجـــار ومحبي لحوم اإلبـــل، حيث تتواجد 
جمـــال لألضاحي وأخرى مخصصة للســـباق 

وألغراض سياحية.
ومـــا إن يعبـــر قاصـــدو القريـــة البوابات 
الضخمة للسوق، حتى تظهر لهم أعداد كبيرة 
من البائعين والمتعاملين، وجوههم ســـمراء 
عليها تأثير السفر الطويل عبر الصحراء، كّل 
برفقة جماله. وتعرض ملكية سوق برقاش في 
مزاد علنـــي كل ثالثة أعوام، ليأخذ من يحظى 
بالمزاد حق االنتفاع، شريطة أن يلتزم بأعراف 

المجلس المحلي لبرقاش.
ويمكن لمحبـــي اإلبل أن يجدوا العديد من 
أنواع الجمال من ”البيشـــاري“ و“الدنقالوي“ 
إلـــى ”األلعناني“ و“العنافـــي“ وغيرها والتي 
يأتـــي بهـــا أصحابهـــا إلـــى مصر فـــي رحلة 
1500 كيلومتر عبر الصحراء، من دول شـــمال 

السودان وجيبوتي والصومال.
وزاد إقبـــال المصريين في الفترة األخيرة 
على لحوم الجمال ونشط سوقها، بعد ارتفاع 
أســـعار اللحوم األخرى، فأصبـــح لحم الجمل 

الحل المثالي.

أعين المصريين تتجه نحو {سفينة الصحراء} هذا العيد

الحرب السورية تجبر علماء الشرق األوسط على سحب بذور من قبو {يوم القيامة}

سنوب دوغ يطلق {موسوعة} القنب الهندي

أدت احلرب األهلية التي تدور رحاها في ســــــوريا إلى سحب بذور ألول مرة من قبو ”يوم 
القيامة“ أو ”ســــــفينة نوح مملكة النباتات“ الذي أقيم في كهف أســــــفل جبل ناء في الدائرة 
ــــــل الزراعية العاملية وتأمني اإلمدادات الغذائية  القطبية الشــــــمالية لتخزين تقاوي احملاصي

حتسبا لوقوع كارثة.

} ســان فرانسيســكو - أعلـــن مغنـــي الراب 
سنوب دوغ عن إطالق منصة إلكترونية تكون 

بمثابة ”موسوعة“ مخصصة للقنب الهندي.
وتم فتح هذا الموقع الممول من اإلعالنات، 
االثنيـــن، وهو يقترح على صفحة االســـتقبال 
التسجيل فيه للحصول على نسخة تجريبية. 
ومن المزمع إطالقه رسميا في أكتوبر القادم.

وقال مغني الراب عند تقديم هذه المنصة 
مع شـــريكه تيـــد تشـــانغ خالل مؤتمـــر ”تيك 
كرانـــش ديســـرابت“ في ســـان فرانسيســـكو 

”سنكون بمثابة موسوعة عن القنب الهندي“.
وأوضـــح أن هذا الموقع ســـيكون مصدرا 
القنـــب  بخصـــوص  للمعلومـــات  إلكترونيـــا 
الهندي، مع قاعدة معطيات عن أنواع األعشاب 
المختلفـــة وتطبيقـــات لتحديد مواقـــع البيع 
غير الشـــرعية، فضال عن وصفات وشـــهادات 
عرض أولها خالل المؤتمر مع شـــريط تحدث 

فيـــه جنود ســـابقون عـــن طرق اســـتخدامهم 
للقنـــب الهندي بدال من األدوية لمكافحة القلق 

والتوتر واألرق.
وكان ســـنوب دوغ قد اســـتثمر فـــي فترة 
ســـابقة من هذا العام في شـــركة تسلم القنب 
الهنـــدي إلـــى المنـــازل لغـــرض االســـتخدام 
الطبي. وغالبا ما يعترف مغني الراب الشهير 
البالغ  مـــن العمر 42 عاما، واســـمه الحقيقي 
كالفن برودوس، فـــي لقاءاته العلنية بتعاطيه 

للحشيش.
يذكر أن ســـنوب دوغ اعتـــرف نهاية العام 
الماضـــي بتدخينه ســـيجارة حشـــيش أثناء 
زيـــارة قام بها إلـــى البيت األبيـــض لحضور 
احتفالية خاصة مـــع الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا. وجاء تصريح دوغ آنـــذاك تزامنا مع 
الجـــدل حـــول ترخيـــص الـ“ماريغوانـــا“ في 

العديد من الواليات األميركية. 

العالمي للبذور“.دمر أثناء الحرب.
والهـــدف من هـــذا القبو ال
2008 على أرخبيل سفالبارد، ه
المحاصيل مثل الفول واألرز و
ألســـوأ الكوارث على غرار الح

األوبئة.
ويعتبـــر بمثابة بوليصة ت
الكوارث النباتية، تعمـــل على
الغذائي في أي مـــكان على ه
وقوع كارثة إقليمية أو عالمي

الممثلة وعارضة األزياء 

البريطانية سيينا ميلر خالل 

حضورها المؤتمر الصحفي 

الخاص بفيلمها الجديد {هاي 

ريز} بعد عرضه ضمن فعاليات 

مهرجان سان سيباستيان 

السينمائي الدولي الذي يقام 

في أسبانيا حتى يوم 26 

سبتمبر الجاري.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


