
} لندن - خرج التدخل الروسي في سوريا من 
طور التصريحات وردود الفعل إلى املشـــاركة 
فـــي العمليات امليدانية ليـــس فقط ضد تنظيم 
داعش، ولكن ضد املعارضة املسلحة املدعومة 
مـــن دول إقليميـــة، مـــا ينبئ بفوضـــى تخلق 
شـــروطا حلرب عاملية جديدة من ســـوريا في 
ظل تناقـــص مصالـــح املتدخلـــني اإلقليميني 

والدوليني.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتالت 
حربية تابعة لها، قد شرعت ”بتوجيه ضربات 

مركزة ملواقع تنظيم داعش“، في سوريا.
جتمع  الروســـية  املقاتـــالت  واســـتهدفت 
العـــزة التابع للجيش احلر واملســـلح أميركيا 

بصواريخ تاو املضادة للدروع.
الضربـــات  أن  أميركـــي  مســـؤول  وأكـــد 
الروسية اســـتهدفت قوات املعارضة السورية 

وليس جتمعات داعش.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغـــور كوناشـــنكوف، فـــي مؤمتـــر صحفي 
احلربيـــة  الطائـــرات  إن  أمـــس،  مبوســـكو، 
الروســـية بدأت بتوجيه ضربـــات مركزة على 
مواقع داعش، وأنها ”شـــملت مراكز اتصاالت 
ونقل، ومخازن أسلحة وذخيرة ووقود ومواد 

تشحيم تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي“.
وفيمـــا أعلنت موســـكو أنهـــا أعلمت دول 
التحالـــف بالضربـــات، فإن مســـؤوال أميركيا 
اعتبر أن طريقة اإلبالغ، التي لم تتم عن طريق 
قنوات رســـمية، ال تتماشـــى مع وعد موسكو 
بالتواصل مع القوات األميركية ملنع التصادم.

وقال متحدث باســـم اخلارجيـــة األميركية 
جون كيربي إن ”مسؤوال روسيا في بغداد أبلغ 
موظفي الســـفارة األميركية صبـــاح األربعاء 
أن طائـــرات اجليش الروســـي ســـتبدأ القيام 
مبهمات ضد داعش فوق األراضي السورية“.

ولـــن تكون طريقـــة اإلعـــالم واجلهة التي 
تولت اإلبالغ نقطة اخلالف الوحيدة، فروسيا 
لـــم تركـــز ضرباتها على مواقـــع داعش مثلما 
ســـبق أن تعهدت لألميركيـــني، وأن هجماتها 
أمس اســـتهدفت مواقع للمعارضة املســـلحة 
التـــي جنحت في األشـــهر األخيـــرة بتضييق 

اخلناق على الرئيس السوري بشار األسد.
وكشـــف معارضـــون وســـكان محليون أن 
مناطـــق في محافظة حمص تعرضت لضربات 
جويـــة روســـية األربعـــاء تخضـــع لســـيطرة 
جماعـــات معارضة مـــن بينها عـــدة جماعات 
تعمل حتت قيـــادة ”اجليش الســـوري احلر“ 
املعتـــرف به غربيـــا وعربيا، وأحـــد األطراف 

الرئيسية التي أمضت على اتفاق جنيف.
وأكد فهد املصري منســـق مجموعة اإلنقاذ 
املعلومات عن  الوطني في ســـوريا لـ“العرب“ 
اســـتهداف طائرات روســـية لفصائـــل تابعة 
جليـــش الفتح وفصائل صغيـــرة أخرى تابعة 

للجيش احلر في بلدة تلبيسة بحمص.
وتوعد املصري، القريب من اجليش احلر، 
أن يكون رد فصائل املعارضة املسلحة ”قاسيا 
فـــي األيام املقبلة“، كاشـــفا عـــن أن ”مضادات 
طائرات وصلت إلى بعض الفصائل وستكون 

الطائرات الروسية أحد أهدافها“.
وأضاف ”تصر روسيا على الوقوف حائال 
أمام خط الغاز الذي تســـعى قطر إلى مده عبر 
األراضي السورية، إلى أوروبا، وهو ما سيؤثر 

على إمدادات الغاز الروسي إلى هناك“.
الروســـي  السياســـي  احمللـــل  ويـــرى 
فالدمييـــر أحمـــدوف أن اســـتهداف روســـيا 
لفصائـــل معارضـــة معتدلـــة في ســـوريا ”قد 
يكون حدث باخلطـــأ نتيجة ضعف املعلومات 
االســـتخباراتية عـــن توزيـــع الفصائـــل على 

اجلغرافية السورية“.
لكنه لم يستبعد، في تصريحات لـ“العرب“، 
أيضا أن تكون هناك استراتيجية روسية غير 
معلنة تستهدف جميع الفصائل التي تعارض 

األسد، سواء داعش أو غيره.

وحتدث أحمدوف عـــن معلومات تؤكد أنه 
إذا كان الهجـــوم علـــى ريف حمـــص قد حدث 
باستخدام طائرات روســـية فستكون موسكو 
هي من تقف خلفه، وأكد أن الروس ال يسمحون 

للطيارين السوريني بقيادة هذه الطائرات.
ودعا أحمدوف إلى ضرورة ”التنسيق بني 
القوات الروســـية وفصائل املعارضة والقوات 
األميركية حتى ال تقع موسكو في فخ يكون قد 

ُنصب لها من قبل أعدائها“.
وبدت ردود الفعل اإلقليمية والدولية أمس 
مرتبكـــة بفعل عامل املفاجـــأة، خاصة بعد أن 
رددت الواليـــات املتحـــدة في ســـياق تبريرها 
للصمت على التدخل الروســـي أن هذا التدخل 
ســـيكون هدفه دفاعيا وأن روســـيا ســـتكتفي 

بالتمركز في مناطق مثل الالذقية.
وقالـــت فرنســـا إن روســـيا لـــم تبلغهـــا 
بالضربـــات التي بدأتها أمس، ما يؤشـــر إلى 
أن موســـكو ال تبحث عن غطـــاء دولي، وأنها 

تتصرف وكأن وجودها أصبح أمرا واقعا.
وفيما ينبئ الوضع في ســـوريا بتطورات 
كبـــرى قد تتســـع تأثيراتهـــا لتطـــال اجلوار 
اإلقليمي، فقد اكتفت اململكة العربية السعودية 
بالتذكير مبوقفها القدمي الرافض لبقاء األسد 
فـــي الســـلطة، وهو تذكيـــر قـــال مراقبون إنه 
جـــاء مقتضبا وكأمنـــا أراد اجتنـــاب اإلعالن 

عن موقف يكون ســـببا فـــي توتير العالقة مع 
موســـكو التي شـــهدت نقلة نوعية اقتصاديا 

وعسكريا في األشهر األخيرة.
واعتبـــر وزير اخلارجية الســـعودي عادل 
اجلبير أن على األســـد أن يرحل أو أن يواجه 
”خيارا عســـكريا“. ورفض اجلبير على هامش 
اجلمعيـــة العامة لـــألمم املتحـــدة، املبادرات 

الدبلوماسية لروسيا الداعمة للنظام.
وإن لـــم يصـــدر موقـــف رســـمي مصـــري 
مـــن الضربـــات الروســـية، فإن خبـــراء قالوا 
إن القاهـــرة ال تعـــارض تدخـــال ضـــد داعش 
واملجموعات املتشددة، وإن كانت تتخوف من 
نتائج التدخل اخلارجي على احمليط اإلقليمي.

وأكد رؤوف ســـعد ســـفير مصر الســـابق 
أن املهم  في موســـكو في تصريح لـ“العـــرب“ 
بالنســـبة إلى مصر ليس مصير األســـد، إمنا 
مرحلـــة ما بعد األســـد التي قد تعني ســـقوط 
البالد في أيـــدي اجلماعات اإلرهابية، وكل ما 
يحملـــه ذلك مـــن مخاطر ســـواء على مصر أو 

روسيا ودول املنطقة. 
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

فوضى حرب عالمية جديدة تنطلق من سوريا

موسكو تشن حملة عسكرية إلنقاذ األسد 

ص ٤

موىل القايض

} بــريوت - قالـــت مصـــادر لبنانيـــة مّطلعة 
إن قياديـــني في حـــزب الله اللبناني باشـــروا 
اتصـــاالت ســـريعة حملاصرة مخلفـــات األزمة 
التي نشـــبت في الفترة األخيـــرة بني حليفيه 
في 8 آذار اجلنرال ميشـــيل عـــون زعيم التيار 
الوطنـــي احلـــر، ونبيـــه بري رئيـــس مجلس 

النواب وزعيم حركة أمل الشيعية.
ويعود ســـبب اخلالف إلى مبادرة احلوار 
التي أطلقهـــا بري لبحث اخلـــروج من األزمة 
السياسية في البالد وتســـريع اختيار رئيس 
للبنـــان من بوابة مجلس النـــواب، وهو األمر 
الذي يرفضه عون، ويعتبر أن مبادرة بري كان 
هدفها الرئيســـي إفشـــال مطالبة زعيم التيار 
الوطنـــي احلر بانتخاب الرئيس مباشـــرة من 

الشعب باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تعّبد 
له الطريق إلى قصر بعبدا.

وخرج اخلـــالف إلى العلن بســـبب قضية 
األمنيـــة  باملؤسســـتني  اخلاصـــة  الترقيـــات 
والعســـكرية، وهو ما عملت قيـــادة حزب الله 
علـــى التخفيف منه خوفا من أن يبدأ فريق 14 

آذار في استثمارها.
وقالـــت مصادر مقربة مـــن عون لـ“العرب“ 
إنه ”ال يقبل بالتسويات التي تقوم على طريقة 
اللـــف والدوران، وإنه مـــن الذين يعملون على 
إنضـــاج مشـــروع الترقيات األمنيـــة، كما أنه 
يعمل ويقاتل من أجل تأجيل تســـريح العميد 
شـــامل روكز الذي تنتهـــي خدمته في اجليش 
منتصف الشـــهر اجلـــاري، وال داعي للحديث 
والتذكيـــر هنـــا بأنـــه مـــن أكفأ الضبـــاط في 

املؤسسة العسكرية“.

وقالـــت إن ”مســـألة الترقيات لـــم تنضج 
بعد ونحن نســـير بها شرط أن حتظى بتوافق 
الفرقـــاء في احلكومة وأال تنعكس ســـلبا على 

هيكلية اجليش وقيادته“.
ويـــرى متابعـــون لهـــذا امللـــف أن تيـــار 
املستقبل استفاد من السجال األخير بني عون 
وبري، وال ســـيما أن رئيس احلكومة السابق 
فـــؤاد الســـنيورة يقف في طليعـــة املعارضني 
لعمليـــة الترقيات وإحداث تغييـــر أو وزيادة 

عدد أعضاء املجلس العسكري في اجليش.
ويدعم املســـتقبل عدم ترقيـــة العميد روكز 
إلى رتبة لـــواء أو اإلبقاء عليه في املؤسســـة 
العســـكرية، األمر الذي يقضي علـــى إمكانية 

تعيينه قائدا للجيش.
وبـــات من الواضـــح أن العالقـــة بني بري 
وعـــون تتـــراوح بني املـــد واجلزر نظـــرا إلى 

التباعد احلاصل في الرؤى بني الرجلني حيال 
معاجلة األزمات الداخلية في لبنان.

وفي خضـــم وضع املراوحـــة الذي متر به 
حكومـــة الرئيس متام ســـالم واخلالف الدائر 
بـــني الفرقاء فـــي مســـألة الترقيـــات األمنية 
والعســـكرية، وال ســـيما ترقيـــة صهـــر عون 
العميد شـــامل روكز إلى رتبة لواء وانضمامه 

إلى املجلس العسكري.
ويبدو أن هذا املســـعى لم تتوفر له فرص 
النجـــاح حتى اآلن بســـبب معارضـــة جهات 
عدة في احلكومة على رأســـها تيار املســـتقبل 
ووزراء حـــزب الكتائـــب والرئيـــس الســـابق 

ميشال سليمان.
وظهر اخلالف القدمي اجلديد على السطح 
بـــني بري وعون وتبادل الردود الســـاخنة بني 
الطرفني على خلفية ما يـــردده العونيون، من 

أن وزيـــر املـــال علي حســـن خليـــل ال يصرف 
املســـتحقات املالية املطلوبة لـــوزارة الطاقة، 
احملســـوبة علـــى تيار عـــون، والتـــي ال توفر 
بدورهـــا التيـــار الكهربائي في أكثـــر املناطق 

بالشكل املطلوب.
وهـــو األمـــر الذي تســـتفيد منـــه حمالت 
املجتمع املدني التي تسجل على احلكومة أمام 
الرأي العام اللبناني عـــدم قدرتها على تأمني 
الكهرباء، فضال عن أزمـــة النفايات وأكوامها 
التـــي تتراكم فـــي أحيـــاء بيـــروت واملناطق 
املجـــاورة لهـــا، وإذا لـــم تســـّو وجتمـــع من 

الشوارع ستخلف كارثة عند هطول األمطار.
وأرجأ بري جلســـة انتخاب الرئيس التي 
كانت مقررة ليوم أمس إلى 21 أكتوبر احلالي 
بســـبب عدم اكتمال النصاب. لتكون اجللســـة 
املقبلة هي اجللسة الثالثني النتخاب الرئيس.

حزب الله يتدخل لرأب الصدع بني حليفيه بري وعون

[ حوار بري يفشل خطط الجنرال في الرئاسة والترقيات

خامنئي: عني على روسيا في سوريا وعني على أميركا

فالديمير أحمدوف

ليس مستبعدا وجود 

استراتيجية روسية 

تستهدف الفصائل 

املعارضة لألسد
هل يعلم العرب املرحبون بالدور الروسي
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الفلسطينيون ينسحبون 

من أوسلو

} نيويــورك - أعلـــن الرئيـــس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس أمـــس انســـحاب الســـلطة 
الفلســـطينية مـــن اتفـــاق أوســـلو ردا علـــى 
تقاعس إســـرائيل عن الوفـــاء بتعهداتها إزاء 
اخلطة االنتقاليـــة الرامية إلى إنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي.
ويأتـــي هذا القـــرار كخطـــوة متوقعة من 
الرئيس الفلســـطيني خاصة بعـــد االعتداءات 
اإلســـرائيلية األخيـــرة على القـــدس، وغياب 
أي ضغـــوط دولية على إســـرائيل خاصة من 
الرباعيـــة الدولية التي بـــدا أنها تخلت متاما 

عن عملية السالم.
وشهدت عملية السالم حالة برود ما أدخل 
الســـلطة الفلســـطينية في أزمة بسبب تقلص 
الدعـــم، والضغوط الداخلية التي تطالب بدور 
أكبر جتاه االعتداءات اإلســـرائيلية وتوســـع 
االستطيان، وهو ما جعل عباس يعيش وضعا 

صعبا.
وكان محمد اشـــتية عضو اللجنة املركزية 
حلركة فتح قال في وقت ســـابق من يوم أمس 
إن الرئيس الفلســـطيني ســـيعلن ”بوضوح“ 
أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن اجلانب 
الفلسطيني سيتوقف عن االلتزام باالتفاقيات 
املوقعـــة مـــع إســـرائيل لعـــدم التـــزام الدولة 

العبرية بها.
وقـــال اشـــتية إن عبـــاس ســـيعلن أمـــام 
اجلمعيـــة العامـــة لـــألمم املتحـــدة أن دولـــة 
إســـرائيل وقعـــت معنـــا اتفاقيات منـــذ أكثر 
من عشـــرين عاما وهي إلـــى اآلن غير ملتزمة 
بتنفيذها وأن السلطة الفلسطينية من جانبها 

لن تلتزم بهذه االتفاقيات.
وأضاف أن عباس ”سيوضح للعالم أيضا 
أن الســـلطة الفلســـطينية لم يتبـــق منها أي 

سلطة بسبب املمارسات اإلسرائيلية“.
”إن  أيضـــا  ســـيقول  عبـــاس  إن  وقـــال 
الوضـــع احلالي غيـــر قابل لالســـتمرار بهذا 
الشـــكل نهائيا وإن لدينا قرارات في الهيئات 
القيادية الفلســـطينية ومنها املجلس املركزي 
الفلسطيني وأنا سوف أتصرف بناء على هذه 

القرارات“.
وبعد لقائه بعباس، دعا األمني العام لألمم 
املتحـــدة بان كـــي مون، الرئيس الفلســـطيني 
إلى ضرورة اســـتئناف مفاوضات السالم مع 
إســـرائيل، بغية التوصل إلى حـــل يقوم على 

مبدأ الدولتني.

هل تسمعونني 
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فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط – انتقد املهدي بنسعيد رئيس جلنة 
اخلارجية والتعاون والدفاع الوطني مبجلس 
النـــواب املغربي فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
موقـــف مملكـــة الســـويد بخصـــوص قضية 
الصحراء، واعترافها مبا يســـمى اجلمهورية 
الصحراويـــة، ووصفه بأنه موقف ينم عن عدم 

فهم عميق لهذه القضية.
 وقـــال بن ســـعيد إن ”املغـــرب ال يقبل أي 
مزايـــدات خـــارج إطـــار االعتـــراف بوحدتـــه 
أن  كمـــا  صحرائـــه،  ومبشـــروعية  الترابيـــة 
املغـــرب اليـــوم في موقـــع مريح مـــن الناحية 
القانونيـــة والتاريخية والسياســـية، باعتبار 
أن األطروحات االنفصالية املدعومة مبناورات 
مـــن اجلزائر ال ميكنها أن تزعزع  ثقة أصدقاء 

املغرب في جدية طرحه“.
ودعا بن سعيد جميع الدول اإلسكندنافية 
ومنهـــا الســـويد والدامنـــارك إلـــى ضـــرورة 
االطالع على ملف الصحراء بشكل مفصل ومن 
جميع جوانبـــه، حتى يتبني لها صّحة املوقف 

املغربي.
وأكـــد رئيس جلنـــة اخلارجيـــة والتعاون 
املغربـــي علـــى أن البوليســـاريو توّظـــف ما 
وصفـــه بـ“خطـــاب التســـول واملظلومية“ من 
أجـــل الضغط علـــى العديـــد من دول شـــمال 
أوروبا لالعتراف بكيانها، مشـــيرا إلى القرار 
عدد 2218 الـــذي أصدره مجلس األمن  الدولي 
فـــي 11 أبريـــل 2007، والـــذي أشـــاد بجهـــود 
املغرب اجلـــادة من أجل التقدم نحو تســـوية 

هذا النـــزاع املفتعل.  من جهـــة أخرى أكد بن 
ســـعيد على ضرورة الرفع من عملية التواصل 
لبعض الدبلوماســـيني املغاربة مع الدول التي 
ال تـــزال رؤيتهـــا غير واضحة جتـــاه املغرب، 
داعيا في نفس الســـياق إلـــى تكثيف اجلهود 
الدبلوماسية داخل البرملان املغربي ومواصلة 
حتـــركات املجتمع املدني داخـــل أرض الوطن 

وخارجه لتوضيح جدية املوقف املغربي.
هذا وتعتزم األحزاب السياســـية املغربية 
مـــن األغلبيـــة واملعارضـــة، زيـــارة العاصمة 
الســـويدية ســـتوكهولم بغية لقاء مســـؤولني 
ســـويديني، من أجل التعبير عن رفض املغرب 
ألي قـــرار من شـــأنه املس بالوحـــدة الوطنية 
للمملكـــة املغربيـــة، ومن أجـــل التباحث حول 
مســـتجدات القضية الوطنية وسبل الرد على 

املخطط السويدي بشأن قضية الصحراء.
وعبر الدبلوماسي املغربي، في حديثه مع 
”العرب“، عن أســـفه لكـــون العديد مـــن الدول 
فـــي شـــمال أوروبـــا ليســـت لديها فكـــرة عن 
”الطفـــرة النوعية من اإلصالحات السياســـية 
واحلقوقية في املغرب، ومن هنا يتضح ضعف 
الدبلوماســـية املغربية“، مشددا على ضرورة 

التواصل الدائم مع دبلوماسيي هذه الدول.
وطالب بفتح نقاش داخل أرض الوطن مع 
اجليل اجلديد من البوليساريو، لكي يعلم هذا 
اجليل بأن املغرب هو بلده األصلي ولتصحيح 

الرؤية لديه.
 وفـــي نفس الســـياق اعتبـــر محمد بودن 
مدير املركز الدولي لتحليل املؤشـــرات العامة 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ أن ”قرار احلكومة 

الســـويدية القاضـــي باالعتـــراف بجمهورية 
’الوهم‘، ســـيكون مبثابة ترجمة أيضا للوعود 
التي أطلقها رئيس الوزراء الســـويدي ستيفن 

لوفني بدعم البوليساريو“.
وأعـــرب بودن، عـــن اعتقاده بـــأن أي قرار 
ســـويدي، ال يجـــب التقليـــل مـــن أهميته، أو 
جتاهـــل تأثيراتـــه، وإمنا وجب إيجـــاد بدائل 
تركز علـــى الفعل وليس علـــى رد الفعل فقط، 
مشـــيرا إلى أنه مر ما يقارب الثالث ســـنوات 
بني إقرار توصية اعتراف البرملان الســـويدي 

بالبوليســـاريو، واعتراف احلكومة السويدية 
بالكيان ”الوهمي“.

وختم حديثه متسائال ”أين كانت احلكومة 
والبرملان، واألحـــزاب، واملجتمـــع املدني، في 
هـــذه الفترة؟ هـــل كانت هناك محـــاوالت فعال 
إلقناع احلكومة السويدية ومقدمي التوصية، 
بجدية املبادرات املغربية؟ هل هناك علم بقدرة 
الســـويد علـــى التأثير في مواقـــف الكثير من 
الدول اإلســـكندنافية واألوروبية؟ وكيف ميكن 

مجابهة مواقف مشابهة لدول أخرى؟“. 

} تونس - تبذل مؤسســـة الرئاسة التونسية 
جهودا دبلوماســـية لتطويـــق األزمة مع دولة 
اإلمـــارات املتحدة، كان آخرهـــا زيارة الباجي 
قائد السبســـي إلى دبي لتقدمي واجب العزاء 
إلـــى نائب رئيس دولـــة اإلمـــارات حاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم في وفاة 
جنلـــه والتي حملـــت رســـائل كثيـــرة أهمها 

حتسني العالقات بني البلدين.
ويبـــدو أن تلك الزيارة لـــم حتقق غاياتها 
وهو ما دفـــع الرئيس التونســـي إلى التفكير 
في االســـتنجاد بالرئيس املصـــري عبدالفتاح 
السيسي للتوسط من أجل تخفيف حدة التوتر 
بني تونس واإلمارات والذي يعّد من رواســـب 
حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة اإلسالمية 
التـــي انتهجت سياســـة قوامهـــا دعم احملور 
القطري التركـــي املناصر جلماعات اإلســـالم 

السياسي.
وقد أعلن مصدر بالرئاســـة التونسية عن 
زيارة مرتقبة للباجي قائد السبســـي إلى دولة 
مصر بدعوة رســـمية من عبدالفتاح السيسي 
وسط أنباء عن وساطة مصرية متوقعة بشأن 
األزمة الدبلوماسية بني تونس ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وقالت املكلفة باإلعالم برئاسة اجلمهورية 
األملانيـــة  األنبـــاء  لوكالـــة  القليبـــي  عائـــدة 
”ســـيتوجه الرئيس إلى مصر األسبوع املقبل، 
وســـيبحث الرئيســـان تعزيـــز العالقـــات بني 

البلدين واألوضاع في املنطقة“.
وزيارة السبسي هي األولى إلى مصر منذ 

اعتالئه منصب الرئاسة بداية العام اجلاري.
وتأتـــي الزيارة بعد فترة شـــهدت تدهورا 
للعالقات بني البلدين أثناء فترة حكم الرئيس 
السابق املنصف املرزوقي والتحالف احلكومي 

بقيادة حركـــة النهضة على خلفية معارضتهم 
لتنحية اإلخوان من احلكم في مصر.

وبشـــأن التوتر القائم بـــني تونس ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة املتحدة، أوضـــح املصدر 
اإلعالمـــي أنه من املرجـــح أن يطرح املوضوع 

بني الرئيسني التونسي واملصري.
واعتبر مراقبون أن دخول السيســـي على 
من شـــأنه أن يســـاعد في  خـــط ”الوســـاطة“ 
تخفيف توتر العالقـــات بني اإلمارات وتونس 
في ظل ”قوة العالقات التونسية املصرية“ من 
جهة، وفي ظل التحالف القوي بني مصر ودولة 

اإلمارات من جهة أخرى.
ويســـود بـــرود فـــي العالقات بـــني دولة 
اإلمارات وتونس بلغ ذروته مع تشـــدد سفارة 
اإلمارات في منح تأشـــيرات دخول للتونسيني 
بحجـــة احلفـــاظ على األمـــن القومـــي وقطع 
الطريـــق على بعض املشـــتبه بهم في االنتماء 

إلى تنظيم داعش.
ولـــم تذكـــر جهـــات رســـمية فـــي البلدين 
أســـباب واضحة للتوتـــر الصامت لكن تقارير 
إعالمية في تونـــس حتدثت عن إصدار جهات 
قضائية لبطاقـــة جلب دولية ضد مســـؤولني 
إماراتيني بشـــأن إخالالت قانونية مبشـــروع 
عقـــاري إماراتي يعود إلى فترة ما قبل ســـنة 
2011. ونفت وزارة العدل في تونس والرئيس 

الباجي قائد السبسي تلك األنباء.
هذا وأكـــد مدير املركز العربي للدراســـات 
السياســـية واالجتماعيـــة فـــي جنيف رياض 
الصيـــداوي، في تصريحـــات إذاعيـــة، أن ما 
تقوم به مؤسســـة الرئاســـة ملعاجلة األزمة مع 
اإلمـــارات غير كاف، معتبرا أن الدبلوماســـية 
التونســـية فشـــلت في التعامل مع هذه األزمة 
مثلما فشلت في التعامل مع الفرقاء الليبيني.

وقـــال الصيـــداوي إنـــه ال بـــد للخارجية 
التونســـية اليـــوم أن تســـتنجد بخبـــراء في 
العالقـــات الدوليـــة وتتعامـــل مـــع البحـــوث 
السياسية لتســـيير مثل هذه األزمات، مضيفا 
أنـــه قـــد آن األوان للتصالـــح بني مـــا تنتجه 
اجلامعـــات التونســـية واخلارجيـــة، على حد 

تعبيـــره. ودعا مراقبون إلـــى مزيد بذل اجلهد 
من أجـــل تقريب وجهـــات النظر بـــني تونس 
وأبوظبي خاصة في ما يتعلق بتوضيح رؤية 
تونس وموقفها من األزمة الدبلوماســـية التي 

تسببت فيها حكومة الترويكا.
ويقـــول دبلوماســـيون إن قائد السبســـي 
الذي أســـس حزب نداء تونـــس العلماني عام 
2012 ملواجهة اإلسالميني وفاز في االنتخابات 
البرملانية بأغلبية املقاعد على حســـاب حركة 
النهضة وبرئاســـة اجلمهوريـــة على منصف 
املرزوقي املدعوم من اإلســـالميني، يسعى إلى 
تســـوية كل األزمات الدبلوماسية الناجمة عن 
تخندق سياســـات الترويكا فـــي إطار احملور 
التركـــي القطـــري وإلى النـــأي بالبالد عن أي 

شكل من أشكال األجندات اخلارجية.

يذكر أن املرزوقي قام بأخطاء دبلوماســـية 
وصفهـــا مراقبـــون بـ“الفادحـــة“، جعلته غير 
مؤهـــل لضبـــط السياســـة اخلارجيـــة للدولة 
التونســـية، ومـــن أبـــرز أخطائـــه التدخل في 

الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.
وأكد خبراء أن الدبلوماســـية التونســـية 
تواجه اليوم تركة ثقيلة من األخطاء، موّضحني 
أن أداء املرزوقـــي خالل الفترة االنتقالية متّيز 
بالتهـــور واالرتباك واتباع واضـــح ألجندات 
جماعة اإلخوان في التعامل مع بعض القضايا 

العربية واإلقليمية.
وكانـــت أولـــى أخطـــاء املرزوقـــي قطـــع 
العالقات مع ســـوريا منذ بدايـــة احلرب فيها 
وهو ما أثر ســـلبا على اجلاليتني التونســـية 
والســـورية اللتني تتحمالن إلى اليوم تبعات 

هذا القرار املتسرع.
وقام املرزوقي بخطأ دبلوماسي آخر خالل 
زيارتـــه للجزائر ســـنة 2012، حيث عرض على 
كّل من اجلزائر واملغرب التوســـط إلعادة رّص 
صفـــوف العالقات اجلزائريـــة املغربية في ما 
يهم مشكلة الصحراء املغربية، وهو ما رفضته 
الســـلطات اجلزائريـــة واعتبرتـــه تدخال في 

شؤونها اخلاصة.
ومـــن جهة أخـــرى أثارت دعـــوة املرزوقي 
مـــن منبـــر األمم املتحـــدة إلى إطالق ســـراح 
الرئيس املصري املعزول محمد مرسي استياء 
احلكومة املصرية ووســـائل اإلعالم املصرية، 
معتبريـــن ذلـــك تدخال فـــي الشـــأن الداخلي 
املصري، وهو ما تســـبب في فتـــور العالقات 

التونسية املصرية آنذاك.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أكد الملك محمد السادس، 
أمس األول بنيويورك، أن 

المقاربات المعتمدة في مجال 
محاربة التطرف واإلرهاب، 

ينبغي أن تقوم على شراكات 
من التعاون الصادق، والوفاء 

بااللتزامات.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن 
قوات الجيش الليبي وفي إطار 

معركة تحرير بنغازي نّفذت 
غارات جوية ناجحة استهدفت 
تمركزات مقاتلي المجموعات 

اإلرهابية في سوق الحوت 
وبوعطني والليثي وما تبقى من 

حي الصابري.

◄ حّذرت وزارة الخارجية 
األميركية للمرة الثانية مواطنيها 
من السفر إلى تونس معتبرة أنه 

”ما تزال هناك مخاطر محتملة 
من إمكانية وقوع هجمات ضد 

األجانب والمواطنين التونسيين 
والمصالح الغربية بتونس�، 

حسب ما جاء في بيان لها.

◄ أكد موقع ”اليوم �24 المغربي، 
استنادا إلى ما صّرح به مصدر 

مطلع، أن المغرب استدعى 
السفيرة السويدية في الرباط 
إيريكا فرير من أجل إبالغها 

باحتجاج المغرب رسميا 
على توجه حكومة السويد 
نحو االعتراف بجمهورية 

البوليساريو.

◄ التقى وزير الداخلية التونسي 
محمد ناجم الغرسلي، أمس 
األول، بمقر الوزارة وفدا من 

البرلمانيين بالمجلس البرلماني 
لمنظمة حلف شمال األطلسي 

(ناتو) ترأسه رئيس المجموعة 
الخاصة لمنطقة المتوسط 

والشرق األوسط جيل لو بري.

باختصار

قائد السبسي يعول على وساطة مصرية لترميم العالقات مع اإلمارات

[ تونس تواجه تركة ثقيلة من األخطاء الدبلوماسية [ زيارة مرتقبة للرئيس التونسي إلى القاهرة
مــــــن املنتظر أن يتوجه الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي إلى مصر في غضون 
األيام املقبلة للتباحث مع الرئيس املصري عبدالفتاح السيســــــي حول العديد من القضايا 
اإلقليمية واملســــــائل احملورية املتعلقة مبلف اإلرهاب وسط أنباء عن وساطة مصرية بشأن 

أزمة تونس مع اإلمارات.

{المغاربـــة موحـــدون جميعهم حول ملـــف الوحـــدة الترابية الذي ال 

يقبـــل المزايـــدات بين أغلبيـــة ومعارضـــة، فما يحاك ضـــد الوحدة 

الترابية يتطلب تعبئة الجميع وطي صفحة الخالفات}.

حميد شباط
أمين عام حزب االستقالل في المغرب

{تونـــس تحولت إلى نموذج يحتذى في المنطقة وألمانيا مســـتعدة 

لمســـاعدتها فـــي حمايـــة حدودهـــا وذلك باالشـــتراك مـــع االتحاد 

األوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى}.

أنغيال ميركل
المستشارة األلمانية

{تونـــس تســـعى فـــي المرحلـــة الراهنـــة إلـــى تركيز أســـس الوفاق 

االجتماعي وتوفير مناخ مالئم لالســـتثمار ليشمل المشاريع الكبرى 

من خالل اعتماد خطة تنموية شاملة}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

مساع تونسية إلذابة الجليد مع اإلمارات

الجبهة االنفصالية تغالط الرأي العام األوروبي حول ملف حقوق اإلنسان

الكتيبة  باسم  الناطق  أعلـــن   - طرابلــس   {
”309“ التابعة للجيـــش الوطني الليبي، المنذر 
اخلرطوش، تركيز رادار بحري لتأمني ســـاحل 

مدينة بنغازي وضواحيها.
تصريحـــات  فـــي  اخلرطـــوش  وأوضـــح 
صحفيـــة أمـــس األربعـــاء، أن ”الدعـــم الـــذي 
يصـــل إلـــى التنظيمـــات املتطرفة عـــن طريق 
البحر كبير جـــدا، ومت تركيز الرادار للحد من 
إدخـــال املقاتلـــني واألســـلحة والذخائر لهذه 
التنظيمـــات في مدينة بنغازي وشـــرق البالد 

بصفة عامة“.
وسبق أن حّذر خبراء أمنيون من استغالل 

امليليشيات اإلســـالمية املتشددة والتنظيمات 
اجلهاديـــة للمنافـــذ البحريـــة مـــن أجـــل نقل 
األســـلحة، مؤكدين أن أغلب إمدادات األسلحة 
التي تصل إلـــى اجلماعات املتطرفة يتم نقلها 
عـــن طريق البحر نظرا إلـــى غياب الرقابة عن 

السواحل.
وأدى انتشار األسلحة في ليبيا بعد انهيار 
نظـــام العقيد القذافي إلى تغذيـــة التنظيمات 
اجلهاديـــة أو الكتائب املوالية لها وإلى تأزمي 
األوضاع، حيـــث أكد العديد مـــن املراقبني أن 
خروج األســـلحة من أيدي السلطات الشرعية 
قد ســـاهم بشـــكل مباشـــر في تصاعد أعمال 

العنف، محذرين مـــن أنه في حال عدم جمعها 
وإعادتهـــا إلى مخازن اجليش ســـتكون ليبيا 
أمام حتديات كبرى رمبا لن تقوى على رفعها.
يشـــار إلى أن يودجني ريتشـــارد غاسانا، 
رئيس جلنـــة العقوبات بحق ليبيا في مجلس 
األمن الدولي أعلن، في وقت ســـابق، أن غياب 
الرقابة املركزية على مستودعات األسلحة في 
ليبيا أســـفر عن حتول البالد إلى أكبر مصدر 

للسالح غير الشرعي في العالم.
وأفاد بأن غالبية املســـتودعات العسكرية 
تقع حتت ســـيطرة مجموعـــات ”غير حكومية 
وشـــبه عســـكرية“، مؤكدا أن غياب السيطرة 

الفعالة على احلدود أدى إلى ”حتول ليبيا إلى 
أهم مصدر للســـالح غير الشرعي، مبا في ذلك 

الصواريخ احملمولة املضادة للطائرات“.
ومـــن جهتـــه حـــذر اخلبيـــر العســـكري 
اجلزائـــري علـــي زاوي فـــي وقت ســـابق، من 
أن ”توافـــر الســـالح في ليبيـــا بكميات كبيرة 
وحدودها املفتوحة مع دول الساحل األفريقي، 
التـــي تزحـــف نحوهـــا جماعة بوكـــو حرام، 
يشـــكالن خطرا كبيـــرا على القـــارة األفريقية 
عمومـــا، خاصـــة وأن احتمـــال التحالف بني 
التنظيمني، داعش وبوكو حرام، يجعل املنطقة 

أخطر بؤرة إرهاب في العالم“.

الجيش ينصب رادارا على سواحل بنغازي لقطع إمدادات األسلحة عن المتشددين

البوليساريو توظف {خطاب المظلومية} لكسب تعاطف دول شمال أوروبا

دخول السيسي على خط الوساطة 

تخفيف  فــي  يساعد  أن  شــأنــه  مــن 

توتر العالقات بين اإلمارات وتونس

◄

ّ

ّ
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دعوة إماراتية إلى اعتماد 

استراتيجية دولية شاملة 

في مواجهة التطرف

} نيويــورك - دعـــت دولـــة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة أمس علـــى لســـان وزيـــر خارجيتها 
الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيـــان إلى وضع 
اســـتراتيجية دولية شـــاملة بغـــرض التصدي 

لألسباب اجلذرية لأليديولوجية املتطرفة.
وكان الشـــيخ عبدالله بن زايد يتّحدث خالل 
القمـــة التي ترأســـها الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما في مقر منظمة األمم املتحدة بنيويورك، 
حول التصـــدي للتطرف العنيـــف، متطّرقا إلى 
ما تشـــهده املنطقـــة والعالم مـــن تصاعد الفت 
للظاهرة ومـــا ينجّر عنها مـــن عواقب وتبعات 

خطرة.
ويســـتند الوزير اإلماراتي فـــي حديثه عن 
ظاهـــرة التطـــرف إلـــى جتربـــة عمليـــة لبالده 
فـــي مقاومة الظاهـــرة باعتماد مقاربة شـــاملة، 
اجتماعيـــة وثقافية وسياســـية، جعلـــت منها 
منوذجا للتوّســـط واالعتدال وقّوة اقتراح على 
نطـــاق دولـــي في مجـــال مكافحة التشـــدد وما 

يرتبط به من إرهاب.
وأّكد الشـــيخ عبدالله بن زايـــد إدراك دولة 
اإلمـــارات حلجم التهديد اخلطير الذي يشـــكله 
التطرف علـــى املنطقة والعالم، مشـــيرا إلى أن 
األيديولوجيـــات املتطرفة عادة ما تســـعى إلى 
تســـميم أفـــكار الشـــباب وتقســـيم املجتمعات 

وحتريف الدين اإلسالمي مبا يخدم أجنداتها.
وتعهد باســـتمرار التزام بـــالده بدورها في 
التصدي خلطاب التطرف ســـواء عبر الوسائل 
اإللكترونيـــة أو غيرها. ونوه بأن األيديولوجية 
املتطرفـــة عادة ما تؤســـس الدعائـــم لإلرهاب، 
داعيا إلى ضرورة التصـــدي لهاتني الظاهرتني 
عبـــر اســـتراتيجية دوليـــة شـــاملة تســـتهدف 

األسباب اجلذرية لأليديولوجية املتطرفة.
وقـــال ”إن عمليـــات القتـــل املنهجـــي التي 
ينفذهـــا داعش ضـــد املدنيني األبريـــاء وإبادة 
األقليات الدينية والسبي واالغتصاب اجلماعي 
للنســـاء والتدميـــر املتعمد للتـــراث التاريخي، 
تشـــكل صدمـــة لم يســـبق لها مثيل فـــي عاملنا 
املعاصر لضمير إنسانيتنا املشتركة“. وأضاف 
”أن احلـــرب على اإلرهاب والتطـــرف هي حربنا 
جميعـــا، نخوضها دفاعا عن قيمنا اإلنســـانية 
ضد اجلماعـــات اإلرهابية التي تســـتهدف أمن 

شعوبنا ومستقبل أبنائنا“.
وأشـــار إلى أن دحر تنظيـــم داعش يتطلب 
جهودا دوليـــة مكثفة للقضاء عليـــه وعلى بؤر 
اإلرهاب والّضالل التي تســـتخدمها اجلماعات 
التكفيريـــة كمـــالذ آمن مبا في ذلك معســـكرات 

التدريب خاصة في العراق وسوريا.

◄ أطلق أمس سراح الـ١٦ عامال 
تركيا املختطفني في العراق منذ 
الثاني من سبتمبر املاضي على 

يد ميليشيا شيعية تسّمي نفسها 
”فرق املوت“. ومتت العملية على 

بعد ٦٠ كيلومترا جنوب بغداد على 
الطريق املؤدي إلى محافظة كربالء، 

بحسب تأكيد رسمي تركي.

◄ نعى الديوان امللكي السعودي 
األمير نواف بن عبدالعزيز آل 

سعود املستشار اخلاص للملك 
سلمان بن عبدالعزيز، عن عمر ٨٢ 

عاما. وسبق لألمير الراحل أن 
شغل منصبي رئيس لالستخبارات 

العامة ووزير للداخلية.

◄ قالت سيلفيا شينك عضو منظمة 
الشفافية الدولية ومكافحة الفساد 
إّن هناك بوادر حتسن في ظروف 

العمال املشاركني في األعمال 
اإلنشائية اخلاصة مبالعب كأس 

العالم في قطر، لكنها نّبهت إلى أّن 
التحّسن ال يشمل عمال كثير من 

املشاريع اإلنشائية األخرى.

◄ انتهت أمس بدولة اإلمارات 
عملية التصويت املبكر في 
انتخابات املجلس الوطني 

االحتادي املقّررة للثالث من أكتوبر 
اجلاري، وذلك بعد أن تواصلت 

منذ االثنني وعلى مدار ثالثة أيام 
شهدت خاللها املراكز االنتخابية 

التسعة املخصصة لها إقباال جيدا 
من الناخبني.

◄ استقبل ميناء عدن بجنوب 
اليمن باخرة إماراتية حتمل قرابة 

خمسة آالف طن من املساعدات 
الغذائية واإلغاثية إضافة إلى 

١٤ سيارة مقدمة من هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي.

باختصار

«اإلمارات لن تدخر وســـعا في تعزيز دورها وتكثيف وجودها على 

الســـاحة اليمنية، والقيام بمســـؤوليتها اإلنســـانية تجاه الشعب 

اليمني دون تفرقة».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«الرئيس اإليراني ادعى أن إيـــران هي من أوجدت الديمقراطية 

فـــي العـــراق. فاقد الشـــيء ال يعطيه. ومن تحكمـــه المنظومة 

الثيوقراطية غير قادر على منح الحرية والديمقراطية».

حيدر املال
عضو املكتب السياسي لتحالف القوى العراقية

«االنقـــالب الحوثي وفر بيئة مناســـبة لإلرهاب واقتطـــع أجزاء من 

البالد بقوة السالح، وحول المناطق المأهولة بالسكان إلى مخازن 

لألسلحة».

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} طهران -  صّعدت إيران أمس، بشكل الفت، 
من لهجتها جتاه اململكة العربية الســـعودية. 
وبدا من خالل تهديدات أطلقها مرشدها األعلى 
أنها تتشـــّبث بحادثة تدافع احلّجاج األسبوع 
املاضي في مشـــعر منى بالبقاع املّقدسة للدفع 

نحو افتعال أزمة دبلوماسية مع اململكة.
ويرى مراقبون أّن إيران كانت قبل احلادث 
في أمّس احلاجة ألي سبب لشّن حملة ضارية 
ضّد منافســـتها اللدود التـــي وّجهت لنفوذها 
في املنطقـــة ضربة قاصمـــة بتصّديها احلازم 
لوكالئهـــا احلوثيـــني فـــي اليمـــن مـــن خالل 
حتالف عربي شـــّكلته وتتوّلى قيادته، دون أن 
تتمّكن طهـــران من اتخاذ أي إجراء عســـكري 
أو سياســـي إلنقاذهم من الهزميـــة التي تبدو 

وشيكة ومؤّكدة.
وتكـــّرس أمس العجز اإليرانـــي في اليمن 
بإحبـــاط قوات التحالف العربـــي الذي تقوده 
الســـعودية محاولة إيران تهريب أسلحة إلى 

احلوثيني عبر البحر.
وقـــال التحالف العربي أمـــس في بيان إن 
قّواتـــه التي تقاتـــل احلوثيـــني املدعومني من 
إيران في اليمن احتجزت قاربا إيرانيا محّمال 
بالســـالح في بحر العرب كان فـــي طريقه إلى 

اليمن لتسليم شحنته مليليشيات احلوثي.
وشهدت معركة حترير اليمن من احلوثيني 
تقّدمـــا كبيرا، حيـــث اقتربت قـــوات التحالف 
العربي واملقاومة املســـاندة لشـــرعية الرئيس 
عبدربه منصور هـــادي من عاصمة البالد بعد 
ســـيطرتها على مواقع استراتيجية مبحافظة 

مأرب املجاورة لصنعاء.
وأطلق املرشد اإليراني علي خامنئي أمس 
تهديدا صريحا للسعودية متوّعدا إياها ”برد 
قاس“ على تأخرها في تســـليم جثث احلجاج 

اإليرانيني القتلى في حادث التدافع.
وجـــاء ذلك في كلمة لـــه خالل حفل تخريج 
طالب مـــن الكليـــة احلربية البحريـــة مبدينة 
نوشـــهر، حيث اتهم الســـعودية بعـــدم القيام 

بواجباتها فيما يتعلق بحادثة تدافع ”منى“.

وقـــال خامنئـــي، ”إن الســـعودية لـــم تف 
بواجبها من أجل نقل اجلثث، وإيران ضبطت 
نفســـها حتى اآلن من أجل األخالق اإلسالمية، 
وحلماية اإلخـــاء في العالم اإلســـالمي، ولكن 
فليعلموا أنهم ســـيواجهون ردا قاسيا وعنيفا 
مـــن إيران، في حال تعرض عشـــرات آالف من 
احلجاج اإليرانيـــني واجلثث في مكة واملدينة 

املنورة، ألي إساءة صغيرة“.
والتزمت الســـعودية إلى حـــّد اآلن الهدوء 
فـــي الرّد علـــى اتهامـــات طهـــران، مذّكرة في 
ردودهـــا بّأّن القضّية موضـــع حتقيق لتحديد 
املســـؤوليات ومعاقبة املقّصرين. غير أّن هذا 
التهديد احلـــاّد من خامنئي قـــد يثير حفيظة 
الريـــاض التـــي قـــد جتـــد نفســـها مضطـــرة 
الســـتخدام حقهـــا الســـيادي في الـــرّد عليه 

بالطرق الدبلوماسية.
وبعد مضي حوالي أســـبوع على احلادث 
الـــذي أودى مبئـــات احلجـــاج، تواصل إيران 

شـــّن حملة ضارية على السعودية في مختلف 
املنابر واملناسبات.

واتهمـــت إيران علنا الرياض بعدم الكفاءة 
فـــي تنظيم احلـــج، بل ذهبت حـــّد الدعوة إلى 
انتزاعه من يدها وإســـناد اإلشـــراف عليه إلى 
جلنة إســـالمية مشـــتركة. بينما رّد رجال دين 
ســـعوديون علـــى ذلك بالدعـــوة إلـــى انتزاع 
األماكن املقّدسة لدى الشيعة والتي يزورونها 

في إيران مثل قم من يد طهران.
واســـتدعت اخلارجيـــة اإليرانيـــة القائـــم 
باألعمال الســـعودي للمـــرة الرابعة منذ وقوع 
احلادث في ٢٤ من الشـــهر احلالي محذرة من 
”التأخيـــر والالمبـــاالة“ في إرســـال اجلثامني 
والبحـــث عن املفقودين. وأبلغ مدير الشـــؤون 
القنصلية في الوزارة علي جيكني الدبلوماسي 
السعودي ”عدم موافقة عائالت الضحايا على 
دفن جثث أقاربهم في السعودية، وأن اجلميع 

يطالب باإلسراع في نقل اجلثامني“.

كما حـــّذر جني مما ســـّماه ”الالمباالة في 
ما يتعلق بكشـــف مصيـــر املفقودين، ومتهيد 
السبل لإلسراع بالتعرف على هوية الضحايا 

ونقل جثامينهم إلى إيران“.
وأرجئت إعادة جثامني قســـم من احلجاج 
االيرانيني إلى طهران بعد أن كانت مقررة ألّول 

أمس الثالثاء.
وأعلن مســـؤولون إيرانيون تأخير العودة 
ألســـباب إداريـــة تتعلـــق بتصاريـــح هبـــوط 

الطائرات املخصصة لذلك في السعودية.
وفـــي خطوة اعتبرهـــا مراقبـــون محاولة 
إيرانية لتضخيم املشـــكلة وتســـليط األضواء 
الدوليـــة عليهـــا، اختصـــر الرئيـــس اإليراني 
حسن روحاني زيارته إلى نيويورك، حيث كان 
يحضر االجتماع الســـنوي للجمعيـــة العامة 
لألمم املتحدة وعاد إلى طهران الثالثاء بحّجة 
”أنه يريـــد أن يكـــون موجودا فـــي البالد عند 

وصول اجلثامني“.

{فرصة} حادث منى للتصعيد ضد السعودية إيران تتشبث بـ

إيران تنتقل من مرحلة انتقاد الســــــعودية 
بشأن حادث التدافع في منى إلى تهديدها 
في محاولة الفتعال أزمة دبلوماســــــية تبدو 
إيران اآلن في أمّس احلاجة إليها للتغطية 
على هزميتها في اليمن وعجزها التام عن 
إنقــــــاذ وكالئها احلوثيني مــــــن هزمية تبدو 

وشيكة ومؤّكدة.

السعودية التزمت الهدوء في الرد على الخطاب اإليراني املتشنج

[ محاولة افتعال أزمة دبلوماسية للتغطية على الهزيمة في اليمن

} أربيــل (العــراق) - أعلنت القـــوات الكردية 
أمـــس حتقيقهـــا تقّدما فـــي حملتهـــا الهادفة 
لطـــرد مســـّلحي تنظيـــم داعش مـــن محافظة 
كركوك الواقعة بشمال العراق واملتنازع عليها 
بني ســـلطات اإلقليـــم والدولـــة املركزية نظرا 
ألهميتهـــا البالغة مبا حتتويـــه أراضيها من 

مخزونات نفطية ضخمة.
احملافظة  وبحســـب مراقبني فإن ”حترير“ 
من داعش على يد قوات كردية ســـيعني بشكل 
شبه آلي ضّمها إلقليم كردستان العراق، حيث 
ســـبق لقيادة اإلقليم أن أّكدت عدم االســـتعداد 
لالنســـحاب مـــن أي مناطـــق تســـيطر عليها 
القـــوات الكرديـــة، فيما قـــال رئيـــس اإلقليم 
املنتهيـــة واليته مســـعود البارزاني إّن حدود 

كردستان املستقل ترسم بالدم.
وتظهـــر قوات البيشـــمركة الكردية فاعلية 
في مواجهة التنظيم أكثر من القوات العراقية 
التي ســـبق أن واجهت وضعا أشبه باالنهيار 
عند مهاجمة التنظيم ملناطق واســـعة بالبالد 

صيف العام املاضي.
وبدأت قوات البيشمركة فجر أمس سلسلة 
هجمات لتعزيز ســـيطرة األكـــراد على كركوك 
وطرد مسّلحي داعش منها. وتهدف الهجمات 
إلى االقتراب من معقل التنظيم في احلويجة.

وقالـــت قوات مكافحـــة اإلرهـــاب الكردية 
في بيـــان إنها مع قـــوات البيشـــمركة طردت 
املتشددين من عشر قرى جنوب غربي كركوك.

وقـــال البيان ”في السادســـة صباحا بدأت 
قوات البيشـــمركة وقـــوات مكافحـــة اإلرهاب 
التقـــدم في إطـــار خطة لتطهير بعـــض القرى 
األخـــرى مـــن إرهابيي داعـــش والتقدم صوب 

محيط قضاء احلويجة“. وأفاد مصدر في قوات 
البيشـــمركة أمس بسقوط ١٨ قتيال من عناصر 
داعش و١٠ من القوات الكردية في احلملة على 

قرى شمال غربي كركوك وجنوبها.
البيشـــمركة  قـــوات  إن  املصـــدر  وقـــال 
ومبســـاندة قـــوات مكافحـــة اإلرهـــاب ”دزي 
تواصـــل تقدمها في محـــور جنوبي  تيـــرور“ 
كركوك ومناطق شـــمال غربهـــا وحتقق املزيد 

من االنتصارات على عناصر داعش.
وفي احلويجة، حيث يتمركز تنظيم داعش 
بشكل رئيسي، سمعت مكبرات الصوت تنطلق 
في املســـاجد ملطالبـــة األهالي باإلســـراع إلى 

املستشفى العام للتبرع بالدم.
وهدفت احلملة العســـكرية إلى الســـيطرة 
على مرتفعات الغرة وقرى خاضعة لســـيطرة 
داعش منذ يونيو من العام املاضي وتستخدم 
كمرتكزات إلطالق صواريـــخ باجتاه محطات 

إنتاج الكهرباء ومواقع الستخراج النفط.
وانتـــزع األكـــراد الســـيطرة الكاملة على 
مدينة كركـــوك الصيف املاضـــي عندما تخلى 
اجلنـــود العراقيون عن قواعدهـــم في املدينة 
وحولها بعدما اســـتولى متشددو داعش على 
ثلث البالد مبا في ذلك احلويجة التي تقع على 

بعد نحو ٥٥ كيلومترا إلى الغرب.
ويقول قادة األكراد إنهم لن يتخلوا مطلقا 
عن كركوك التي تقع خارج احلدود الرســـمية 
ملنطقتهم وحتوي قدرا من احتياطيات العراق 
النفطيـــة الضخمة ويتحدث أيضـــا التركمان 

والعرب عن أحقيتهم بها.
وقال مجلس األمن التابع للمنطقة الكردية 
إن قوات البيشمركة توسع منطقة عازلة حول 
مدينة كركوك في سلسلة هجمات وأنها طّهرت 
ما يزيد على ٥٣٠ كيلومترا مربعا خالل األشهر 

الستة املاضية.
وترى الواليات املتحدة وحلفاؤها أن قوات 
البيشـــمركة أداة ردع مهمة لداعش. واكتسبت 
تلك القوات خبرة خوض املعارك خالل الفترة 
التـــي قاتلت فيها قوات صدام حســـني عندما 

كان في السلطة.

وينظر إلى اجليـــش العراقي على أنه غير 
فعال ويشوبه الفساد ويعتمد بشكل كبير على 
امليليشـــيات الشـــيعية املدعومة من إيران في 

جهوده الحتواء تنظيم داعش.
ولـــم يتمكن التنظيم من انتزاع الســـيطرة 
علـــى أراض مـــن قـــوات البيشـــمركة منذ بدأ 
التحالـــف الذي تقوده الواليات املتحدة قصف 
املتشـــددين، لكـــن التنظيم اســـتطاع باملقابل 
حتقيق تقّدم على حساب القوات العراقية في 

بعـــض املناطق وأهّمها مدينـــة الرمادي مركز 
محافظة األنبار التي اســـتولى عليها بالكامل 

في مايو املاضي.
وفـــي مناطـــق أخـــرى مـــن البـــالد أوقف 
التنظيم تقـــّدم القوات العراقية وميليشـــيات 
احلشـــد الشعبي ال سيما في شـــمال محافظة 
صالح الدين ومبحافظة األنبار، فيما ظل ينّفذ 
هجمات محـــدودة في بغـــداد وديالى معتمدا 

خصوصا على تفخيخ السيارات.

حملة البيشمركة على داعش تكرس ضم كركوك إلى كردستان العراق

البيشمركة أكثر كفاءة وتنظيما من القوات العراقية

قوات البيشمركة الكردية وهي تتقّدم أمس بسرعة على جبهة كركوك، لم تكن بصدد حتقيق 
انتصار على تنظيم داعش فحســــــب، بل كانت أيضا بصدد حســــــم صراع طويل بني أربيل 

وبغداد على ضّم احملافظة ذات األهمية الكبيرة مبا حتويه أراضيها من ثروة بترولية.

قيادة كردســـتان العراق سبق 

أن أكـــدت عـــدم نيتها ســـحب 

قواتهـــا من أي مناطـــق متنازع 

عليها مع بغداد

◄



} دمشــق – أثـــارت الضربـــات اجلوية التي 
نفذهـــا الطيران احلربي الروســـي في مناطق 
بســـوريا، مزيـــدا مـــن الشـــكوك حـــول نوايا 

موسكو.
وقال وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
األربعـــاء، إن الواليـــات املتحدة لـــن تعارض 
الضربات اجلوية الروسية في سوريا إذا كان 
الهدف احلقيقـــي منها هزميـــة تنظيم الدولة 
في حال  اإلســـالمية، معربا عن ”القلق البالغ“ 
لـــم تســـتهدف الضربـــات الروســـية ”داعش 

والقاعدة“.
وجاءت تصريحـــات كيري في كلمة القاها 
أمـــام مجلس األمـــن الدولي بعد ســـاعات من 
الغارات اجلوية األولى التي شـــنتها روســـيا 
على أهداف للمســـلحني في سوريا فيما يبدو 
أنها خطوة لدعم األســـد في معركته للتمســـك 

بالسلطة في دمشق.
وأوضـــح كيـــري ”إذا كانـــت التحـــركات 
الروســـية األخيرة والتحـــركات الدائرة حاليا 
تعكس التزاما حقيقيا بهزميـــة ذلك التنظيم، 
فنحن مســـتعدون للترحيب بهذه اجلهود“، إال 
أنه لفت إلى أنه ”علينا أن ال نخلط، ولن نخلط، 

بني قتالنا ضد داعش ودعم األسد“.
وتابـــع ”وإضافـــة إلى ذلك فقـــد أوضحنا 
أننا سنشـــعر بالقلق البالغ إذا ضربت روسيا 
مناطق ليست فيها أهداف لداعش والقاعدة“. 
وقـــال إن ”أي ضربات من هذا النوع ســـتضع 
عالمات استفهام حول نوايا روسيا احلقيقية 
وهل هـــي القتال ضد داعـــش أم حماية نظام 

األسد“.
من جانبها طالبت فرنسا بضمانات بشأن 
الهدف احلقيقي للضربات اجلوية الروسية في 
ســـوريا، وحتدثت عن أدلة تفيد بأن الضربات 
لم تســـتهدف تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، كما 
وضعت شـــروطا للقبـــول بالتحالف املوســـع 

التي تدعو إليه موسكو.

وقال وزيـــر اخلارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس فـــي مؤمتر صحافـــي ”إن الضربات 
يجـــب أن توجـــه إلـــى داعـــش واملجموعـــات 
املدنيـــني  إلـــى  وليـــس  األخـــرى  اإلرهابيـــة 

واملعارضة املعتدلة“.
وأضـــاف ”كمـــا يجـــب التحقـــق مـــن أن 
الضربات الروســـية التي شنت تستوفي هذا 
الشـــرط“، نافيا أن يكون لديـــه الرغبة بإجراء 
”محاكمـــة نوايـــا“ للـــروس، لكنه حتـــدث عن 
”إشـــارات تفيد بأن الضربـــات التي قامت بها 

موسكو لم تستهدف تنظيم داعش“.
وشـــدد فابيوس“بالطبـــع يجـــب محاربة 
التنظيم املتطرف بـــكل قوة وجماعيا، وجميع 
أولئـــك الذين يريدون االنضمـــام إلينا مرحب 

بهم، بثالثة شروط“.
وبدأت روســـيا أمس فعليا ضربات جوية 
فـــي كل مـــن حمـــص والالذقية وحمـــاة، ضد 
مواقع قالـــت إنها لتنظيم الدولة اإلســـالمية، 
فيما أعلنت قيادات من اجليش السوري احلر 
أنهـــا اســـتهدفتها، وأن التنظيـــم املتطرف ال 

وجود له في تلك املناطق.
وقال الرائد جميل الصالح الذي انشق على 
اجليش الســـوري في عام 2012 إن ”ريف حماة 
الشمالي ليس به وجود للدولة االسالمية على 
اإلطالق ويخضع لســـيطرة اجليش الســـوري 
احلـــر، وقـــد تعـــرض عناصرنا إلـــى عمليات 
قصـــف من الطيران الروســـي أدى إلى إصابة 

ثمانية من مقاتلينا“.
ويندرج هذا التسارع في التحرك الروسي 
في إطار اختبار القـــوة بني الرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما ونظيره الروســـي حول مصير 
الرئيس بشـــار األســـد الـــذي يعتبـــره األول 
”طاغية“ يجب أن يرحل ويرى الثاني أنه ”ســـد 

منيع“ في مواجهة اإلرهابيني.
قـــد  الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
أعلنـــت فـــي وقت ســـابق مـــن يوم أمـــس، أن 
الطيـــران الروســـي قـــام بأولـــى ضرباته في 
ســـوريا فدمر خصوصا ”جتهيزات عسكرية“ 
و“مخازن لألســـلحة والذخيرة“ لتنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وأوضـــح اجلنـــرال إيغور كوناشـــينكوف 
املتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع فـــي تصريح 
نقلتـــه وكاالت األنبـــاء ”وفقـــا لقـــرار القائـــد 

األعلى للقوات املسلحة فالدميير بوتني شنت 
طائراتنا غارات جوية ووجهت ضربات دقيقة 
ألهـــداف على األرض إلرهابيـــي تنظيم الدولة 

اإلسالمية في سوريا“.
وأعلن مسؤول عسكري أميركي أن روسيا 
شنت األربعاء أولى غاراتها اجلوية في سوريا 

قرب مدينة حمص.
وأضاف املســـؤول، طالبا عدم الكشف عن 
هويتـــه، أن ”جنراال روســـيا يعمـــل في مركز 
اســـتخبارات في بغداد زار السفارة األميركية 

وأبلغنا شفهيا بالضربة الوشيكة“.
وقال إن القوات الروســـية ”أبلغتنا بأنها 
ســـتبدأ عمليات القصف في ســـوريا“، مشيرا 
إلى أن القصف وقع ”في محيط حمص“ وسط 

سوريا.
وكان الكرملني أعلن موقفه بوضوح: يكفي 
ضـــوء أخضر مـــن األمم املتحـــدة أو طلب من 

نظام دمشق للسماح بتدخل عسكري روسي.
وأكدت الرئاسة الســـورية، صبيحة أمس، 
أن إرســـال قوات جوية إلى سوريا مت مبوجب 
طلب مباشر من األســـد في رسالة وجهها إلى 

نظيره الروسي.
وفـــي وقت ســـابق أجاز مجلـــس االحتاد 
الروســـي لبوتني اســـتخدام القوة العسكرية 
في اخلارج وشـــن ضربـــات جوية لدعم جيش 
األســـد. وصوت أعضاء مجلس االحتاد الـ162 
باإلجمـــاع لصالـــح طلـــب الكرملني الســـماح 

باستخدام القوة العسكرية في اخلارج.
وهـــذا التصويت يشـــبه ذاك الـــذي جرى 
عندما سمح مجلس االحتاد للرئيس الروسي 
باســـتخدام القـــوة آخر مرة في مـــارس 2014 
قبل إرســـال القوات اخلاصة لضم شبه جزيرة 
القرم األوكرانية، والذي تسبب في عزلة دولية 

ملوسكو وتسليط عقوبات عليها.

وحرص رئيس اإلدارة الرئاســـية سيرغي 
إيفانوف على التوضيـــح بعد التصويت على 
أن هـــذا اإلجـــراء ال يتعلق ســـوى بالضربات 
اجلويـــة، مســـتبعدا علـــى األقـــل فـــي الوقت 

الراهن، أي مشاركة للقوات البرية.
ويـــرى محللون أنه وفـــي حال تأكد هجوم 
القوات الروسية على مواقع لفصائل املعارضة 
املعتدلة فإن ذلك ســـيزيد مـــن تعقيدات األزمة 
الســـورية وينـــذر بتحوالت خطيـــرة قد تهدد 

السلم اإلقليمي والدولي.
وفرض بوتني نفســـه العبا مهما في األزمة 
الســـورية. وعـــززت موســـكو فـــي األســـابيع 
األخيرة وجودها العســـكري في شـــمال غرب 
ســـوريا معقل النظام عبر نشر معدات حربية 
وبناء قاعدة عســـكرية في مطار الالذقية، كما 
كثفـــت موســـكو شـــحنات األســـلحة للجيش 

النظامي السوري.

موسكو تشن حملة عسكرية في سوريا إلنقاذ األسد
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أخبار
[ فرنسا والواليات المتحدة تشككان في النوايا الروسية [ الجيش الحر: الطيران الروسي استهدفنا بأولى غاراته
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◄ ذكر مصدر قضائي فرنسي أن 
تحقيقا جنائيا في ”جرائم ضد 

اإلنسانية“ فتح في فرنسا بحق نظام 
الرئيس بشار األسد لالنتهاكات في 

سوريا بين العامين 2011 و2013.

◄ ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية 
أن قوات األمن قتلت أربعة مطلوبين 

من أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين 
المحظورة في اشتباك بمدينة 

اإلسكندرية الساحلية.

◄ أسفرت أول غارة جوية شنتها 
فرنسا، األحد، على مقار لتنظيم 

الدولة اإلسالمية في سوريا عن مقتل 
30 جهاديا على األقل، وفق المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان األربعاء.

◄ أعلن إفيخاي أدرعي، المتحدث 
بلسان الجيش اإلسرائيلي، أن 

طائرات إسرائيلية أغارت على 4 
مواقع لحركة ”حماس“ في غزة.

◄ أجرى زعيم حزب األمة السوداني 
المعارض لقاءات مع مسؤولين ألمان 

لمتابعة الوساطة األلمانية بشأن 
إشراك كل فصائل وأحزاب المعارضة 

السودانية في الحوار الوطني مع 
الحكومة.

◄ اقتحم مستوطنون يهود ساحات 
المسجد األقصى في مدينة القدس 

الشرقية، بحماية الشرطة اإلسرائيلية، 
التي واصلت فرض قيود على دخول 

المصلين المسلمين إلى المسجد.

◄ ضبطت وحدة المعلومات التابعة 
لقوى األمن الداخلي اللبناني، أسلحة 

وذخائر بينها عبوات ناسفة وقنابل 
يدوية إلحدى مجموعات أحمد األسير 

في مدينة صيدا جنوب لبنان.

باختصار

{ينبغي على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، أن 

تتحد وتســـعى إليجاد حل لألزمة السورية سياسيا، ألن األطراف 

باتت تظهر استعدادا أكبر للقيام بذلك}.
وانغ يي
وزير اخلارجية الصيني

{الشـــعب المصـــري لفـــظ كل دعـــاة الفتنـــة ولن يســـمح ألحد 

بتهديـــد اســـتقراره ومقدراتـــه، وأصبـــح الجميـــع أمـــام خيـــار 

االستقرار وال خيار غيره}.
صبرة القاسمي
مؤسس اجلبهة الوسطية املصرية

{نتنياهـــو التزم أمام الملك عبدالله الثاني باإلبقاء على الوضع الراهن 

فـــي القدس، لكن ذلك لن يدوم طويال، فهناك تيار إســـرائيلي بات 

يعتني بتهويد القدس أكثر من أي وقت مضى}.
عريب الرنتاوي
مدير مركز القدس للدراسات السياسية

تدخل روســــــيا عسكريا في سوريا واســــــتهدافها ملواقع محسوبة على املعارضة املعتدلة، 
ــــــة مجازفة قد ترتد عليهــــــا، خاصة وأن الغرب ليس بوارد القبول بتجاوز موســــــكو  مبثاب

ألهدافها املعلنة واملمثلة في ضرب تنظيم الدولة اإلسالمية.

} بــريوت - دخلـــت أطراف إقليميـــة ودولية 
علـــى خط ملف الترقيات العســـكرية في لبنان، 
بعد أن أصبح هذا امللف عنصر تعطيل إضافي 
يهـــدد احلكومة واحلـــوار القائم بـــني الفرقاء 

السياسيني.
الســـفير  أن  لبنانيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الســـعودي علي عواض عسيري أجرى لقاءات 
عدة مع مســـوؤلني وساسة لبنانيني تركزت في 
جوانـــب منها على ملف الترقيات الذي أضحى 

وفق وصف البعض ”أزمة بكل املقاييس“.
كما شـــهد اليومـــان املاضيـــان اجتماعات 
للســـفير األميركي في بيروت ديفيد هيل شملت 
كال من قائد اجليش جان قهوجي ووزير الدفاع 
ســـمير مقبـــل ورئيس حـــزب الكتائب ســـامي 
اجلمّيـــل الســـتيضاح دوافـــع رفضهـــم خلطة 

التعيينات املطروحة.
وتعتبـــر األطـــراف الثالثـــة، إضافـــة إلـــى 
الرئيس الســـابق ميشـــال ســـليمان وعدد من 
الـــوزراء، أن دواعي رفضهم مبدئية وهي أنه ال 
ميكـــن قبول خطة ال تتقيـــد باملعايير التراتبية 
واألقدمية داخل املؤسســـة العسكرية، كما أنهم 
يرفضون الزج باجليش في املتاهات السياسية.

وقال وزير العمل ســـجعان قـــزي ”ال يجوز 
أن تدخل الترقيات العســـكرية فـــي التجاذبات 
السياسية إمنا يجب أن تعتمد معايير الكفاءة“، 
متســـائال ”كيف نقوم مبثل هذه التسويات في 

ظل فراغ رئاسي؟“.
وتريد أطراف سياســـية لبنانيـــة يتقدمها 
التيـــار الوطنـــي احلر وحزب الله الزج باســـم 
قائد لـــواء املغاوير العميد شـــامل روكز ضمن 
املشـــمولني بالترقيـــات املرتقبـــة فـــي محاولة 
لتهيئـــة األرضيـــة إلـــى إمكانية تولـــي األخير 

منصب قيادة اجليش.
وشـــامل روكز الذي هو صهر رئيس التيار 
الوطني احلر ســـابقا ميشـــال عون على أبواب 
التقاعد. وقـــد عمل عون، قبـــل يونيو املاضي، 
على الدفع باجتـــاه توليه منصب قائد اجليش 

بيد أن وزير الدفاع سمير مقبل سحب البساط 
منه عبر التمديد للجان قهوجي.

ووجد التيار وحزب الله من مســـألة ترقية 
عـــدد مـــن العمداء إلـــى ألوية إمكانيـــة جديدة 
إلعـــادة إحيـــاء فرص روكـــز لقيـــادة اجليش، 
ولتعزيـــز جنـــاح األمـــر وضعوا هذه املســـألة 
كشـــرط لتفعيل عمـــل مجلس الـــوزراء املعطل 
منـــذ فترة. وعلـــى ضوء املنحى الـــذي اتخذته 
االتصاالت بـــني الفرقاء حول هذا املوضوع في 
األيام األخيرة والتي تتجه مثل العادة إلى عدم 
التوافق، بدأت أصوات من داخل التيار الوطني 
احلر تهدد مبقاطعة احلوار القائم برعاية نبيه 
بـــري في حـــال مت تفويـــت هذه الفرصـــة التي 
تنتهي في منتصف شـــهر أكتوبر تاريخ إحالة 

روكز على التقاعد.
هذا املوقف غير املســـتغرب من احلر قابلته 
أطراف سياســـية باالســـتهجان، ملـــا لألمر من 
تسطيح لألزمات في لبنان واستهانة بتداعيات 
االســـتمرار مبنطق االبتزاز واملقايضة في ظل 

املخاطر الكبيرة احملدقة بهذا البلد.
وبالرجـــوع إلـــى القانون اللبنانـــي فإنه ال 
يحـــق لقائد لواء املغاوير العميد شـــامل روكز 
احلصول على الترقيـــة، بالنظر لوجود ضباط 

لهم األحقية من ناحية األقدمية.
وشـــدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية 
جورج عدوان، أمس األربعاء، على أن ”املقاربة 
فـــي موضـــوع الترقيـــات العســـكرية يجب أن 
تنطلـــق مـــن الدســـتور والقانـــون ومصلحـــة 

املؤسسة العسكرية“.
وتســـاءل عدوان ”هـــل مبخالفة الدســـتور 
والقانون نفّعل املؤسســـات؟ بل سنكتشف أننا 

ندمر املؤسسات من خالل مخالفة الدستور“.
ويـــرى مراقبون أن انخـــراط كل من اململكة 
العربية السعودية والواليات املتحدة في امللف 
رمبا سيساعد على حلحلة املوضوع وإن كانت 
جميع املؤشـــرات حتـــى اآلن ال تنبئ بحصول 
ذلك. ويعاني لبنان من عمليات تعطيل ممنهجة 

ملؤسســـاته، بدءا برئاســـة اجلمهورية وصوال 
إلى عمل مجلس الـــوزراء الذي يبدو أن اآلمال 
بانعقـــاده هذا األســـبوع، تتالشـــى على ضوء 

انسداد أفق الترقيات العسكرية.
وأمس فشـــل مجلـــس النواب مجـــددا في 
انتخاب رئيس لبنان، في ظل استمرار مقاطعة 

كل من كتلتي عون وحزب الله للجلسة.
وقـــال مصـــدر رســـمي لبنانـــي إن رئيس 

املجلس نبيه بري أرجأ جلســـة انتخاب رئيس 
اجلمهورية إلى 21 أكتوبر املقبل، بســـبب عدم 
اكتمال النصاب، وبذلك تكون اجللســـة املقبلة 

هي اجللسة الثالثني النتخاب الرئيس.
ويقول محللون إن أزمات لبنان السياســـية 
لن تنتهي في ظل سير البعض خلف احلسابات 
احلزبية والفئوية الضيقـــة، وانخراط البعض 

اآلخر في تنفيذ أجندات إقليمية.

أزمة الترقيات العسكرية تخرج عن إطارها اللبناني

واشنطن بدت مربكة حيال خطوات موسكو المتسارعة

يدفع عجز النخبة السياســــــية في لبنان عن حل القضايا اخلالفية وإصرار بعضهم على 
اعتماد منطق املقايضة إلى خروج هذه القضايا عن إطارها احمللي، ولعل من بينها مسألة 
الترقيات العسكرية التي باتت اليوم حديث الشارع اللبناني بعد اتخاذها صبغة سياسية 

رغم أنها تهم باألساس املؤسسة العسكرية.

اختبار للقوة بين بوتين وأوباما حول 

يعتبره  الـــذي  األســـد  بــشــار  مصير 

{ســدا  الثاني  ويـــراه  طاغية  األول 

منيعا} في مواجهة اإلرهاب

◄

لبنانيون يحتجون على فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الـ29



تطـــورات جديـــدة  } برايتــون (بريطانيــا) – 
تشـــهدها الســـاحة السياســـية في بريطانيا 
جاءت عندمـــا تبنى حزب العمـــال البريطاني 
المعـــارض، األربعاء، مذكرة تؤيد تصويتا في 
البرلمان يجيز شـــن ضربات في ســـوريا ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ورغم معارضـــة زعيمه الجديـــد جيريمي 
كوربن الذي ألقى خطابا مدويا في أول مؤتمر 
للحزب منذ فوزه في انتخابات رئاسة الحزب 
قبل أســـابيع، وافق األعضاء باإلجماع تقريبا 
على المذكرة خالل مؤتمره في برايتون جنوب 
إنكلتـــرا، لكنها تطرح كشـــرط مســـبق قصفا 
”بتفويض واضح وبدون لبـــس فيه“ من األمم 

المتحدة.
وتتســـبب هـــذه الخطوة في إحـــراج هذا 
اليســـاري التقليدي الذي شـــارك في تأسيس 
الـــذي يعـــارض  تحالـــف ”أوقفـــوا الحـــرب“ 
الحربيـــن فـــي أفغانســـتان والعـــراق وكذلك 
مشـــاركة بريطانيا ضمـــن التحالـــف الدولي 

بقيادة الواليات المتحدة في سوريا.
لكـــن المالحـــظ أن التصدع داخـــل حزبه 
طريقته فـــي التعاطي مع الملفات الحساســـة 
يبدو أنه ســـيجعالنه رهين العزلة وسيعجالن 
بإنهاء الزخم الذي رافقه منذ أن أعلن عن نيته 

تزعم الحزب.
فأولـــى العقبـــات التي اعترضـــت كوربن 
حولـــت فوزه في انتخابات حـــزب العمال إلى 
زوبعة في فنجان وكشفت عن مأزق المراهنين 
علـــى متغيـــرات فـــي السياســـة الخارجيـــة 
البريطانيـــة، إذ في أحســـن أحوالـــه ال يمكنه 
تجاوز صدى الدعاية العابرة التي ســـرعان ما 

تتالشى.

وكان كوربـــن أعـــرب عـــن معارضتـــه ألي 
محاولة مـــن الحكومة البريطانيـــة للحصول 
على دعم البرلمان للتدخل عسكريا في سوريا، 
قائال إن وجود ”استراتيجية دبلوماسية“ عبر 
وساطة أممية قد تحقق السالم في البلد الذي 

مزقته الحرب.
كمـــا قال إنـــه يعـــارض إنفاق مئـــة مليار 
جنيه إســـترليني (150 مليار دوالر) مرة أخرى 
لتحديث أســـلحة الردع النوويـــة البريطانية، 
وأنه يرغب في صدور قـــرار جديد من مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة بشأن سوريا.
ورغم فشـــله في ذلك االختبـــار، أثار زعيم 
العمال الجديد جدال في األوســـاط السياســـية 
بعد أن أبدى تعاطفا مع المحكوم محمد النمر 
المنتمي إلى جماعة طائفية سعودية تمول من 
قبل إيران متناســـيا الحكم بجلد رائف بدوي 

مع أن الشخصين سعوديان.
وفي رســـالة بعث بها في وقت ســـابق إلى 
رئيس الـــوزراء ديفيد كاميـــرون، كتب كوربن 
”كمـــا قد تعلمون، اســـتنفد علـــي اآلن كل طرق 

االســـتئناف ويمكـــن أن يعـــدم فـــي أي يـــوم، 
وبطريقة مروعة، تشـــمل قطع رأسه والعرض 

في مكان عام أو (صلب) الجثمان“.
كما ردد كوربن الذي ســـبق له لقاء ممثلين 
عن حركـــة حماس الفلســـطينية وحـــزب الله 
اللبناني نفس الفكرة اإليرانية حول األوضاع 
فـــي البحريـــن واليمـــن، مـــا دفـــع الكثير من 
المتابعيـــن إلـــى وصفه بأنه ضحيـــة مجانية 
للدعايـــة اإليرانيـــة المعروفة تجـــاه جيرانها 

العرب في الشرق األوسط.
وأشـــاد السياســـي اليســـاري الذي يقول 
الكثيرون فـــي حزبه إن العمال لن يصلوا أبدا 
للســـلطة تحـــت قيادته، باالتفـــاق النووي مع 
إيران وحذر من أن األزمة في سوريا قد ال تحل 

”بإلقاء المزيد من القنابل“.
وعلى خالف بعض التوقعات، لم يستخدم 
كوربن خطابـــه لالعتذار عن دور حزب العمال 
في المشـــاركة في غـــزو العراق تحـــت زعامة 
توني بلير. إال أنـــه انتقد تعامل حكومة حزب 

المحافظين مع أزمة الالجئين في أوروبا.

وبينمـــا لم يعلق المحافظـــون على هجمة 
كوربـــن تجاه حلفاء لنـــدن، يعتقد البعض من 
الخبـــراء أن هـــذه التطورات ربما قد تســـهم 
بتعقيد المشهد السياســـي أكثر، وربما تكون 

سببا في بروز مشكالت من نوع آخر.
ورجحوا أن تخترق تعقيدات ذلك المشهد 
صفـــوف حـــزب العمال الســـاعي إلـــى ترميم 
قيادتـــه السياســـة قبـــل خـــوض االنتخابات 
البرلمانية القادمة في 2020 التي ســـتحدد بكل 

تأكيد مستقبل العمال.
وال شـــك في أن التغييـــرات الداخلية التي 
تشـــهدها بريطانيـــا سترســـم مالمـــح مرحلة 
جديدة، لكن تبقى لغـــة المصالح هي المحرك 
األساســـي للسياســـة الخارجيـــة البريطانية. 
فشـــعار ”ليس لبريطانيا أصدقاء دائمون وال 
يبقى دائما بوصلة السياســـة  أعداء دائمون“ 

البريطانية.
وفـــي كل األحوال، يواصـــل كاميرون منذ 
إعـــادة انتخابـــه رئيســـا للـــوزراء فـــي مايو 
الماضي مساعيه إلى انتزاع موافقة البرلمان 

على مشـــاركة بالده في حملة القصف الجوي 
على داعش في سوريا خالل األسابيع المقبلة، 
إال أن التصويـــت فـــي مؤتمر حـــزب العمال ال 
يجبر نـــواب الحزب في البرلمـــان على تأييد 

ذلك.
وحـــزب العمال مهتـــم كذلك فـــي مؤتمره 
بأزمـــة اللجوء إلـــى أوروبا، حيث كشـــف عن 
وجود خطة تشـــمل أوروبا بأكملها للمساعدة 
فـــي التعامل مـــع الزيادة المتوقعـــة لالجئين 
بسبب الغارات الجوية، وأن الغارات يجب أن 
تكـــون موجهة ضد أهداف لتنظيم الدولة، كما 

أنه يجب إيالء أولوية للجهود الدبلوماسية.

ــــــس وزراء حكومــــــة الظــــــل البريطانية  رئي
جيرميــــــي كوربن كشــــــف فــــــي خطابه عن 
سذاجته السياســــــية والدبلوماسية مبكرا 
فــــــي التعامل مع امللفات الدولية. ورأى فيه 
املراقبون أنه أشبه بناطق ”بريطاني“ باسم 
إيران عندما تبنى سياستها اخلارجية وال 

سيما جتاه العرب وخاصة السعودية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كوربن يغرد وحيدا خارج السرب البريطاني
[ زعيم العمال يفشل في أول اختبار سياسي مع حزبه [ انتقاد اليساري العجوز للسعودية يظهر سذاجته الدبلوماسية

الطريق شائكة أمام الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني قبل تحقيق طموحاته

◄ أطردت كندا الدبلوماسيين 
اإليرانيين لديها نتيجة رفض بالدهم 

االمتثال لقرارات األمم المتحدة 
المتعلقة ببرنامجها النووي، وكذلك 
زيادة المساعدات العسكرية للنظام 

السوري.

◄ قال الجيش التركي، األربعاء، إن 
طائراته الحربية ضربت 24 هدفا 

في قصف لمواقع حزب العمال 
الكردستاني في إقليم هكاري في 
جنوب شرق البالد ليلة الثالثاء.

◄ أعلن الجيش اإلسرائيلي رسميا 
أمس، دخول طائرته الجديدة بال 

طيار المتطورة من نوع ”دوميناتور“ 
حيز الخدمة العسكرية الفعلية بشكل 

واسع.

◄ عقب سيطرة طالبان على مدينة 
قندوز األفغانية، طالبت الكتلة 

البرلمانية لحزب اليسار األلماني 
المعارض بسحب فوري للقوات 

األلمانية من أفغانستان.

◄ قضت محكمة هندية أمس، بإعدام 
خمسة أشخاص من أصل 12 مدانا 

في تفجيرات استهدفت قطارات ركاب 
في مدينة مومباي عام 2006.

◄ أعلن الرئيس األوكراني بيترو 
بوروشينكو مجددا عن ضرورة الحد 

من حق الفيتو لألعضاء الدائمين 
في مجلس األمن الدولي، ودعا إلى 

انضمام بالده إلى االتحاد األوروبي.

◄ حررت قوات بوركينا فاسو، 
األربعاء، معسكرات للمتمردين في 

الحرس الرئاسي السابق الذين 
رفضوا نزع سالحهم مساء أمس 

األول بعد أن تحصنوا داخلها.
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أخبار
«البد من تشـــكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان سريعا، 

فالصراع شهد ارتكاب الكثير من الجرائم املروعة ضد املدنيني 

وتمزيق النسيج االجتماعي للبالد». 

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

«إذا كانت اإلدارة تشـــعر باالســـتياء من اإلجـــراءات املتعلقة 

بغوانتانامـــو، فهذا بســـبب خطئها ألنها لـــم تقدم يوما خطة 

كنا سندعمها على األرجح لتسوية هذه املشكلة».

جون ماكني
رئيس جلنة الدفاع في مجلس الشيوخ

«داعش ال يمثل تهديدا اســـتراتيجيا في أفغانستان، لكنه يسهم 

في تعقيد الوضع السياسي بتأثيره على موقف الحكومة وطالبان 

إزاء عملية السالم. لذاك ينبغي وقفه وبسرعة».

  فرانز مايكل ملبني
املوفد اخلاص لالحتاد األوروبي في أفغانستان

ة

} لنــدن – دق مركز أبحاث ”هنري جاكسون“ 
ناقـــوس الخطر بجدية هـــذه المرة حينما قال 
إن المدن األوروبية مهـــددة بعمليات إرهابية 
من تخطيط تنظيم الدولة اإلســـالمية، بمعدل 

عمليتين إرهابيتين كل شهر.
وأكد تقرير المركز البحثي نشرته صحيفة 
التليغـــراف البريطانيـــة، أمـــس األربعاء، أن 
نســـبة العمليـــات اإلرهابية شـــهدت ارتفاعا 
كبيرا داخل المـــدن األوروبية مع صعود نجم 

تنظيم داعش المسلح قبل أكثر من عام.
وأشـــار معدو الدراســـة التي يبـــدو أنها 
ستثير حفيظة قادة وحكومات الدول األوروبية 

إلى نجاح السلطات األمنية في القارة العجوز 
في إحبـــاط العديد مـــن العمليـــات اإلرهابية 
التـــي كان القائمون عليها تحـــت تأثير إلهام 
آلة البروباغندا اإلعالمية لداعش، وخصوصا 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وشـــهدت أوروبا عـــددا أكبر مـــن ضحايا 
العمليات اإلرهابية بشـــكل يفوق نظيرتها في 
الواليات المتحدة، بحســـب التقرير الذي وثق 
نجاح تســـع عمليات من أصل 32 عملية في كل 
أنحاء القـــارة األوروبية خالل العام الماضي، 
لتصـــل النســـبة إلى معدل عمليتين كل شـــهر 

مؤخرا.

وال يعـــرف ما إذا كان لموجـــة النزوح من 
الشـــرق األوسط بســـبب الحرب  تأثير مباشر 
على حـــدوث اعتداءات من هـــذا القبيل، إذ لم 
تســـجل لحد اآلن أي عمليـــة إرهابية ارتبطت 
ارتباطـــا وثيقـــا بالهجرة رغـــم التقارير التي 
تتحدث عن دخول مئات منهم في شكل الجئين 

إلى أوروبا.
ويقـــول الباحثـــون إن أغلبيـــة العمليات 
كانت من تخطيط مواطنين أصوليين تعرضوا 
لتأثير أيديولوجية داعش دون االنضمام إليها 
بشـــكل رســـمى مثل عملية الهجـــوم على مقر 
الصحيفة الفرنسية تشارلى إيبدو، إلى جانب 

عمليات أخـــرى من تنظيـــم وتخطيط عناصر 
عادت إلى أوروبا الحقـــا بعد انضمامها لهذا 

التنظيم ”المتوحش“.
ويرون أنه رغم الجهـــود األمنية لتقليص 
عدد تلك العمليات المرتبطة بنشأة داعش، إال 
أنه هناك صعوبات جمة تواجه األمن بســـبب 
إمكانيـــة تنفيذ تلك العمليـــات عن طريق زرع 

قنابل منزلية الصنع أو باألسلحة البيضاء.
وكانت المخابرات الغربية أشارت مؤخرا، 
إلى أن عدد الجهاديين األجانب في داعش بلغ 
أكثر من ثالثين ألفا، وهو رقم لم يبلغه تنظيم 

القاعدة حينما كان في أوجه.

تحركات داعش ترفع منسوب تعرض أوروبا لهجمات إرهابية محتملة

سقوط قندوز بيد طالبان يعكس االنتكاسة األميركية في املوصل العراقية
ترغب واشـــنطن في االعتقاد  } واشــنطن – 
بـــأن مصير قنـــدوز، المدينـــة األفغانية التي 
سقطت بيد طالبان قبل أيام، لن يكون مشابها 
لما حدث للموصل العراقية التي سيطر عليها 
تنظيـــم الدولة في يونيو العـــام الماضي ولم 

تتم استعادتها حتى اآلن.
هذا األمر حرك فكرة إعادة مســـألة انتشار 
القـــوات األجنبيـــة المتمثلة في قـــوات حلف 
بقيـــادة الواليات  شـــمال األطلســـي ”الناتو“ 
المتحـــدة فـــي أفغانســـتان، ما يعكس فشـــل 
اإلدارة األميركية في حروبها الخارجية تحت 

راية مكافحة اإلرهاب.
وفيما تحشـــد كابول جيشـــها الســـتعادة 
الســـيطرة علـــى المدينة طالب نـــواب أفغان، 
األربعاء، الرئيس أشرف عبدالغني  باالستقالة 
مع معركة  بســـبب تعامل حكومته ”المخجل“ 

مدينة قندوز.
ويالحـــظ المتابعـــون تغير اســـتراتيجية 
طالبـــان فـــي عملياتها منـــذ أن أطلقت هجوم 
الربيـــع قبل خمســـة أشـــهر، خصوصـــا بعد 
اإلعـــالن عن مقتـــل زعيمها الروحـــي الراحل 
المال عمر وتعيين نائبـــه المال أختر منصور 

قائدا جديدا لهذه الجماعة.
والســـؤال المهم الذي يطرحـــه هؤالء هو 
كيـــف أمكن لمجموعات صغيرة أقل تســـليحا 
أن تتفوق على جيوش أنفقت واشنطن عليها 

مليارات الـــدوالرات من أجل هدف واحد وهو 
األمن واالستقرار.

المحلـــل باتريـــك ســـكينر، مـــن مجموعة 
صوفـــان، الشـــركة المتخصصـــة فـــي تحليل 
أن  يعتقـــد  باإلرهـــاب  المرتبطـــة  المخاطـــر 

المقارنة مع الموصل مخيفة فعال وأنها مثيرة 
للقلق حقا.

وقال ”أنفقـــت مبالغ ال تصـــدق على مدى 
عشـــر ســـنوات، وكان يتم االدعاء بأن الجيش 
المحلي آخذ في التحسن، والحديث عن تمرد 

ناشئ لم يكن من المفترض أن تستولي طالبان 
على قندوز، كما أنه لـــم يكن من المفترض أن 

يسيطر تنظيم الدولة على الموصل“.
أما الخبير العسكري واألستاذ في جامعة 
جورج واشنطن ستيفن بيدل، فيقول إن قوات 
األمن في الموصل أو قندوز عانت من المرض 

نفسه أي الفساد.
الخبير المشـــارك في الجهـــود األميركية 
لتدريـــب الجيـــوش المحلية، يـــرى أنه عندما 
يتـــم تســـييس القيـــادة أو أن تكون فاســـدة، 
فســـيكون من الصعب جدا بالنسبة لها إذكاء 
الـــروح القتالية في صفوف الجنود. فالفعالية 
العسكرية تعني أكثر بكثير من وجود أسلحة 

جيدة وتلقي تدريبات.
والحكومـــات فـــي عدد مـــن البلـــدان مثل 
فـــي  تثـــق  ال  عـــادة  وأفغانســـتان،  العـــراق 
جيوشـــها، وتعتبرهـــم ”منافســـا طبيعييـــن 
وتهديدا محتمال“، وفقا لبيدل، الذي عمل على 
الصعوبات التـــي تواجهها الواليات المتحدة 

في تشكيل قوات محلية.
مـــن  األفغانـــي  الجيـــش  يعانـــي  وال 
االنقسامات الطائفية المستشرية في الجيش 
العراقـــي. ففي الموصل، يمكـــن أن ينظر إلى 
الجيش من قبل السنة كقوة ”احتالل“ شيعية، 
لكن في أفغانستان، فإن الصراع بين الحكومة 

وطالبان ال يقوم على أسس دينية أو عرقية.

يدعم  موقفا  تبنى  العمال  حــزب 

في  داعــش  لضرب  الحكومة  فيه 

زعيمه  إحراج  ما تسبب في  سوريا 

كوربن

◄

ــيــســاري  املـــراقـــبـــون وصـــفـــوا ال

ـــن بـــأنـــه ضــحــيــة مــجــانــيــة  كـــورب

تهجم  حينما  اإليرانية  للدعاية 

على جيرانها العرب

◄

باختصار

دولة طالبان ترحب بكم في قندوز



} نيويــورك - دعـــا الرئيـــس األميركي باراك 
أوبامـــا، علـــى هامش اجلمعيـــة العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك، إلـــى تعزيز قوات حفظ 
الســـالم الدولية، بدعوى أنها ”لـــم تعد قادرة 
بســـبب تزايد  علـــى تلبيـــة الطلـــب املتزايد“ 
النزاعات فـــي أفريقيا، ليثيـــر بذلك مزيدا من 
االنتقادات والشكوك حول قوات حفظ السالم 

وهل حقا تعمل على حفظ السالم؟
وقالـــت اجلماعـــات احلقوقيـــة املنتقـــدة 
لتصّرفـــات بعـــض أفـــراد القـــوات إن الهدف 
مـــن حديث أوباما عن ”تعزيـــز وإصالح حفظ 
الســـالم“، يأتي في ســـياق الرّد على التقارير 
التـــي اتهمت عناصـــر من أصحـــاب القّبعات 
الزرقاء بارتكاب انتهاكات جنســـية والتسبب 
فـــي زيـــادة وتيـــرة الصراعـــات عوضـــا عن 
تقليصهـــا. ولـــم ينـــف مســـؤولون أميركيون 
أن تعزيـــز مهمـــات األمم املتحـــدة يفترض أن 
يســـمح مبكافحة االنتهاكات اجلنســـية التي 
أضرت بســـمعة جنود حفظ السالم خصوصا 
في أفريقيا الوســـطى، بشـــكل أفضل، وقالوا 
إنـــه بوجود مزيد من القـــوات، لن تتردد األمم 

املتحدة كثيرا في مالحقة املخالفني.
وكان تقريـــر يعود تاريخه إلـــى 15 مايو، 
تســـّرب مؤّخـــرا مـــن داخـــل األمم املتحـــدة، 
وتناقلتـــه وكاالت األنباء، ذكـــر أن عناصر من 
قوات حفظ السالم، في هايتي وليبيريا، قامت 
مبقايضـــات ”قـــذرة“ للحصول علـــى خدمات 
جنســـية من مئات النســـوة. وذكر التقرير أن 
أجهـــزة الرقابـــة الداخلية فـــي األمم املتحدة 
اعترفـــت بأن جتربـــة بعثات الســـالم األممية 
فـــي هايتي وليبيريا أثبتـــت أن هذه املبادالت 
اجلنســـية شائعة وال يكشف عنها كما ينبغي، 
رغـــم مرور عشـــر ســـنوات على إطـــالق األمم 
املتحـــدة اســـتراتيجية ملكافحـــة االســـتغالل 
اجلنســـي في بعثاتها التي تشمل اليوم قرابة 

125 ألف عنصر حول العالم.

وفي حتقيق أجري لكشـــف مالبسات هذه 
املمارســـات، أكدت 231 امرأة من هايتي أنهن 
مارســـن اجلنـــس مع جنـــود من قـــوات حفظ 
الســـالم مقابل خدمـــات أو ســـلع، فيما أكدت 
ســـيدات في األرياف أن نقص املؤونة واملواد 
األولية واألدوية وانعدام امللجأ من األســـباب 

الرئيسية وراء هذه املمارسات.
وتعـــود أول جرميـــة مســـجلة النتهاكات 
قوات حفظ السالم إلى سنة 1990، حني كشفت 
عميلة األنتربـــول كاثرين بولكوفـــاك، تواطؤ 
موظفـــي األمم املتحدة في االجتـــار باجلنس 
وتهريب الشابات من أوروبا الشرقية. وتوالت 
فضائح األمم املتحدة التي قالت إن االتهامات 
باالستغالل أو االعتداء اجلنسي تراجعت منذ 
2009، لكن عاودت االرتفاع عامي 2012 و2013.

وليســـت القوات األممية وحدهـــا املتهمة 
بانتهـــاك حقوق املواطنـــني الذين تدافع عنهم 
وتعمـــل علـــى حفـــظ ســـالمهم، حيث ســـّرب 
تقرير مشـــابه في شـــهر أبريل املاضي يتعّلق 

بتحقيقات أجريت في ربيع عام 2014 حول 
”اتهامات خطيرة“ باستغالل جنسي 

ارتكبهـــا  وانتهـــاكات  ألطفـــال 
بحـــق  فرنســـيون  عســـكريون 
أطفال في أفريقيا الوســـطى، 
وذلـــك قبل نشـــر قـــوة تابعة 
وّجهت  التي  املتحـــدة،  لألمم 
لهـــا منظمات غيـــر حكومية 
تهمة التكتم على هذه اجلرائم.

إلى جانب االتهمات بانتهاك 
حقوق اإلنســـان تواجه قوات حفظ 

الســـالم األممية انتقادات بشأن القيام 
مبهامها على أكمل وجه، فرغم النجاحات التي 
حققتهـــا القوات، في بعض العمليات، إال أنها 
لم حتقق الهدف الذي قيل إنها بعثت من أجله. 
وتكشف دراسة حول عمليات حفظ السالم في 
أفريقيا صدرت عن مجلـــس العالقات الدولية 

األميركي، (في شـــهر مايـــو 2015)، أن بعثات 
حفـــظ الســـالم أحـــرزت نتائـــج متباينة في 
أفريقيا. ويشـــير معّد الدراسة دانييل ريدويك 
أن البعثـــات احلاليـــة إلى أفريقيا الوســـطى 
وجمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومالـــي 
وجنـــوب الســـودان ودارفور لم تســـاعد على 
حتسن االستقرار، رغم بعض النجاحات التي 
حتققت قبل عشـــر ســـنوات في غرب أفريقيا 
حني تعـــاون أصحـــاب القبعـــات الزرقاء مع 
قوات إكواس، في ليبيريا وسيراليون وساحل 

العاج، وقد أشيد بها على نطاق واسع.
فشـــل  باألســـاس  االنتقـــادات  وخّصـــت 
قوات حفظ الســـالم في التدخل في اللحظات 
احلرجة. واســـتند املنتقـــدون على ما جاء في 
تقرير أجرته األمم املتحدة عام 2014  جاء فيه 
أن قوات حفظ الســـالم استجابت مرة واحدة 
فقـــط، في خمس حاالت، تعرض فيها املدنيون 
للتهديد، بينما فشـــلت في استخدام القوة في 
أعنف 10 هجمات على املدنيني بني عامي 2010 

و2013.
كشـــف  الســـياق،  ذات  فـــي 
تقرير أصدرتـــه منّظمة هيومن 
رايتس ووتش فـــي 2014، أن 
قوات حفظ الســـالم التابعة 
لـــألمم املتحـــدة والقـــوات 
الكونغولية فشـــلت في منع 
وقوع هجـــوم في جمهورية 
ما  الدميقراطيـــة،  الكونغـــو 
أســـفر عن مقتل ثالثني مدنيا 

على األقل.
على صعيد مّتصل، تســـعى الدول 
املمولة لقوات حفظ الســـالم، ســـواء باملال أو 
باجلنـــود واملوّظفـــني، إلى حتقيق مكاســـب 
سياســـية مبقابل نظير مشـــاركتها في بعثات 
األمم املتحدة، على غرار الهند التي تشير إلى 
كونهـــا من أكبـــر مزّودي قوات حفظ الســـالم 

باألعضاء، (تشـــارك بـ850 جنديـــا)، كلما فتح 
احلديـــث عـــن مطالبتهـــا بأن تصبـــح عضوا 
دائما في مجلس األمن. بدورها تشـــكو العديد 
من احلكومـــات األفريقية من عدم وجود تأثير 
ُيذكر لرأيها في تشـــكيل وحتديد مهام عمليات 
األمم املتحدة في القـــارة، وهذا اإلقصاء، وفق 
ريتشـــارد غوان، خبير املؤسسات األمنية في 
املجلس األوروبي للعالقات اخلارجية، مينعها 
مـــن ”الهروب مـــن وصايـــة األمم املتحدة في 

أزمات املستقبل“.
ودخلت املنافســـة بني الصـــني والواليات 
املتحدة في أفريقيا، هـــذا املجال أيضا، حيث 
رّدت الصني، ومن نيويورك، على دعوة الرئيس 
األميركـــي برفع عدد القوات بأن أعلن الرئيس 
الصيني شي جني بينج أن بالده سوف تسهم 

بتقـــدمي مليار دوالر وحوالي 8 آالف جندي في 
قوات حفظ السالم، في إشـــارة إلى أن الدولة 
صاحبة ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم تعزز 

تواجدها على الساحة الدولية.
وعلى مدار سنوات أرسلت الصني أكثر من 
30 ألف جندي لالنخراط في قوات حفظ السالم 
خـــالل 24 مهمة، وهو ما يفـــوق عدد قوات أي 
دولـــة أخرى مـــن الدول اخلمـــس التي متتلك 
حق النقـــض ”الفيتو“، أمـــا الواليات املتحدة 
فهي املمول الرئيســـي لصندوق عمليات األمم 
املتحدة حلفظ السالم، وتساهم بـ28 باملئة من 
ميزانيته السنوية البالغة 8،3 مليار دوالر، إال 
أنها متتنع عـــن تقدمي قوات، لكن أوباما أعلن 
عن مضاعفة عـــدد الضباط األميركيني، والذي 

يبلغ حاليا 78 رجال.

} واشــنطن - ال توجـــد صـــدف فـــي عالـــم 
االســـتراتيجية والتخطيط بالنسبة إلى الدول 
الكبـــرى، فهناك دائما مبررات لكل حدث، ولكّل 
خطـــوة تخطوهـــا دولة عظمى مثـــل الواليات 
املتحـــدة في أي مكان من العالم؛ هذا ما يؤّكده 
الباحـــث والصحفي االســـتقصائي األميركي 
نك تورســـي في كتابه ”ســـاحات معارك الغد: 
حروب الواليات املتحـــدة بالوكالة والعمليات 
الســـرية في أفريقيـــا“، الذي يكشـــف النقاب 
عن العمليات الســـرية األميركيـــة في أفريقيا 
التي تتخّفى بســـتار الدعم األمني الذي تقوده 
القيـــادة العســـكرية األميركيـــة فـــي أفريقيا، 

املعروفة اختصارا بـ”أفريكوم“.
يقـــول نك تورســـي إنه رغم ما يـــرّوج من 
معلومات تصب في فرضية أن إطالق أفريكوم 
ّمت أساســـا لتعزيز القـــدرات األمنية الوطنية 
للـــدول األفريقية، ومســـاعدتها فـــي التصدي 
للتهديدات املفترضة علـــى املصالح األميركية 
في القـــارة األفريقيـــة، إال أنها اتخـــذت هدفا 
معاكسا متاما لهذه الغاية. فمنذ انطالق عمل 
هذه القوات ارتفع منسوب عدم االستقرار في 
القارة، بـــدءا باحلرب الدائرة فـــي الصومال، 
مـــرورا بتفـــّكك جمهورية الســـودان واحلرب 
األهليـــة التـــي أعقبت ذلـــك في دولـــة جنوب 
الســـودان الناشـــئة، وصوال إلى احلرب التي 
تدور رحاها ضد املتشـــّددين اإلســـالميني في 

نيجيريا والنيجر ومالي والكاميرون وتشاد.
وينتقـــد تورســـي التوســـع األميركي في 
القـــارة األفريقية قائال ”رغـــم النتائج املروعة 
منذ بـــدأ اجليـــش األميركي فـــي التمركز في 
أفريقيا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر، 
وّقعت الواليات املتحدة اتفاقا يهدف إلى إبقاء 
قواتها في القارة حتى منتصف القرن تقريبا“.

وقـــد غـــّذت التطـــورات األمنيـــة النزعـــة 
العسكرية لواشنطن في القارة، التي استفادت 
قّواتها من القواعد العسكرية واملجاري املائية 
واملجـــال اجلـــوي ملختلـــف الـــدول األفريقية 
املتواجـــدة التـــي عـــّززت، ظاهريـــا، التعاون 
العســـكري عبـــر برامـــج للتدريب العســـكري 
املشـــترك وإبـــرام اتفاقيات للتعـــاون األمني 

واالســـتخباراتي؛ فيما تقوم في اخلفاء، بزرع 
شـــبكات اســـتخبارتية تضّم مراكـــز خدماتها 
الســـرية وقواعـــد جويـــة صغيرة تســـتخدم 

للرصد والتجسس.
وبقـــدوم إدارة باراك أوباما مت الترفيع في 
ميزانيـــة الدفـــاع املخصصة ألفريكوم بشـــكل 
كبير؛ ومما ساعد على تنفيذ اخلطة األميركية 
فـــي أفريقيا، أنهـــا ظلت بعيدة عـــن التغطية 
بالسياســـة  مقارنـــة  واالهتمـــام،  اإلعالميـــة 
األميركية في منطقة الشـــرق األوسط. وكانت 
أفريكوم، املنتشـــرة في 53 دولـــة أفريقية، عدا 
مصر، تأسســـت فـــي 1 أكتوبـــر 2007 كقيادة 
مؤقتة حتت مراقبة القيادة األميركية ألوروبا. 
وبدأت نشاطها رسميا في أكتوبر 2008 بعد أن 
وّقع جورج بوش اإلبن على خطة إلنشاء قيادة 
عســـكرية أميركية خاصة بالقـــارة األفريقية. 
لتصبح أفريكوم ســـادس قوة أميركية للتدخل 

اإلقليمي السريع في العالم.

الحرب الخفية في أفريقيا

كتـــب تورســـي عـــن التوســـع العســـكري 
األميركـــي قائـــال ”لســـنوات، أصـــر اجليش 
األميركـــي على أن جهوده فـــي أفريقيا تكاد ال 
تذكر، وترك عمدا الشعب األميركي، ناهيك عن 
معظـــم األفارقة، ال يعلمـــون احلجم الصحيح 
لهذا التدخـــل ونطاق عملياتـــه هناك. وادعى 
قـــادة وموظفو الشـــؤون العامة فـــي أفريكوم 
مـــرارا وتكرارا أن ذلك ليـــس أكثر من ’بصمة 

خفيفة‘ في القارة“.
وأشـــار إلـــى أن ”البنتاغـــون تراجـــع عن 
احلديـــث عن املخيمات والبؤر االســـتيطانية، 
مدعيـــا أنه ميلك قاعـــدة واحدة فقـــط في أي 
مـــكان في أفريقيا: مخيم كامـــب ليمونييه في 
دولـــة جيبوتـــي الصغيـــرة. إنهـــم ال يرغبون 
في احلديث عـــن العمليات العســـكرية، حيث 
أنهـــا توفر معلومـــات مفصلة حـــول جزء من 
التدريبات اخلاصة بهم. إنهم رفضوا الكشف 
عـــن املواقع التي يتمركز فيهـــا أفراد أو حتى 

حسابات البلدان املعنية“.
وسرد تروسي مستجدات جلسة االستماع 
للجنة القوات املسلحة مبجلس الشيوخ التي 
قـــدم فيهـــا ديفيـــد رودريغيز، قائـــد أفريكوم، 
اســـتراتيجية البنتاغـــون املفتوحة للتدخالت 
العســـكرية في أفريقيا. واتضح من خاللها أن 
اإلنفاق على هـــذه العمليات ال حدود له مادام 

ليس هنـــاك أي نقـــاش علني حـــول احلقيقة 
احمليطة بهذه األهداف.

أن  رودريغيـــز  تصريحـــات  فـــي  وجـــاء 
”كال مـــن اإلرهابيـــني اإلقليميـــني والشـــبكات 
اإلجراميـــة يواصل التكيـــف وتعزيز حضوره 
في املنطقة. على ســـبيل املثال وّســـعت حركة 
الشـــباب الصوماليـــة عملياتها فـــي محاولة 
لشـــّن هجمات غير متكافئة تســـتهدف أوغندا 
وإثيوبيـــا وجيبوتي، وخصوصـــا كينيا. كما 
تتنامى التهديدات في ليبيا بســـرعة، مبا في 
ذلك توسع تنظيم الدولة اإلسالمية، فيما تهدد 
جماعة بوكو حرام قـــدرة احلكومة النيجيرية 
علـــى توفير األمـــن واخلدمات األساســـية في 

أجزاء واسعة شمال شرق البالد“.
وبـــات معروفا أن مثـــل هـــذه التبريرات، 
تعني تدّخالت أميركية أوسع وتعزيز نظريات 
احلـــرب علـــى اإلرهاب، التي تكّرر فشـــلها في 

أفريقيا والشرق األوسط وآسيا.
وتشير بعض اإلحصاءات املتعلقة بتوسيع 
العمليات العسكرية األميركية إلى أنه ”في عام 
2014، بلغ املجموع اإلجمالي جلميع األنشـــطة 
األميركيـــة في أفريقيـــا 674 عملية، مقابل 546 

عملية في 2013.
املتحـــدة  الواليـــات  أن  التقاريـــر  وتذكـــر 
اســـتطاعت أن تؤّســـس عدة قواعد عســـكرية 
ونقاط قارة داخل مجموعة من الدول األفريقية؛ 
فمثال في بوركينا فاسو تستقر قاعدة عسكرية 
منذ عام 2007، تعمل كمركز لشـــبكة التجســـس 
األميركيـــة فـــي املنطقـــة، إلى جانـــب طائرات 

التجسس التي تنطلق من القاعدة باجتاه مالي 
وموريتانيـــا والصحراء، حيـــث يجري البحث 
عن مقاتلـــي تنظيـــم القاعدة في بـــالد املغرب 
اإلســـالمي والتنظيمات املنضوية حتت لوائه 
أو املنشقة أو املتفرعة عنه، وفي الفترة األخيرة 

انضم تنظيم الدولة اإلسالمية إلى القائمة.
ومتتلك الواليات املتحدة قاعدة عســـكرية 
للطائرات دون طيـــار في منطقة ”أربا مينش“ 
بإثيوبيـــا منذ عـــام 2011. كما أقامـــت أميركا 
قاعـــدة جوية للطائـــرات دون طيار في نيامي 
بالنيجر في 2013. إلى جانب قاعدة عســـكرية 
فـــي عنتيبي بأوغنـــدا، وتســـتخدم 12 طائرة 
مراقبة بحثا عن قـــادة جيش الرب األوغندي، 
هذا فضال عن القاعدة العسكرية املوجودة في 

جيبوتي، وهي القاعدة األشهر واألكبر.

المنافسة الصينية

فـــي الفتـــرة األخيـــرة توّســـعت أفريكوم 
فـــي جيبوتـــي من أجـــل تعزيـــز عملياتها في 
الصومال املجـــاورة والتحضيـــر لبعثات في 
ليبيـــا والســـودان وكينيـــا ومصـــر، وأيضا  
في البحـــر األحمر علـــى احلدود مـــع اليمن، 
حيث تدعم واشـــنطن احلـــرب التي تخوضها 
احلكومـــة اليمنيـــة وحلفاؤها، ضـــّد جماعة 
أنصـــار اللـــه. لكن، تزامـــن هذا التوّســـع مع 
تـــوارد أخبار تتحّدث عن توّتـــر بني جيبوتي 
والواليات املتحدة، بسبب الصني، حيث ذكرت 
تقارير إعالمية، أغلبها من وسائل صينية، أن 

احلكومة اجليبوتية طلبت رسمّيا من نظيرتها 
العســـكرية  األميركية إخـــالء قاعدة ”أوبوك“ 
التي تعتبر ثاني قاعدة أميركية في جيبوتي.

ورغم عدم صدور تعليق حول املوضوع من 
جانب احلكومتـــني اجليبوتية واألميركية، إال 
أن ذلـــك ال ينفـــي أن واشـــنطن تتابع عن كثب 
التقارب الصيني اجليبوتي، وتعتقد أن وجود 
األسطول األميركي في البحر األحمر واحمليط 
الهندي، قد يتعرض ملخاطر بسبب ذلك. وكان 
الرئيس اجليبوتي، إسماعيل عمر غلة، أعرب 
في مايـــو املاضي، عن ترحيبـــه بقرار الصني  

تأسيس قاعدة عسكرية في بالده.
ويبـــدو أن الواليـــات املتحـــدة محّقـــة في 
قلقها، حيث يرى تورســـي أن التناقضات بني 
السياســـة األميركية، ذات النزعة العســـكرية، 
والسياســـة الصينية، التـــي تقوم على تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والعلمية، ســـتدعم اجلانب 
الصيني وتوّسع من حظوظه في أفريقيا على 
املـــدى البعيـــد. فالدول األفريقيـــة حتتاج إلى 
شراكة حقيقية مع املجتمع الدولي على أساس 
املصالح املتبادلة؛ وعندما جتد البديل لن تقبل 
بأن تنطلي عليها حيلـــة احلرب على اإلرهاب 
وأن تكون قاعدة للقوات العســـكرية األميركية 
التـــي تســـّوق لنفســـها باعتبراهـــا حاميـــة 
لإلنســـانية، مع أن احلقائـــق امليدانية أثبتت 
أنه حيثما حتل القوات األميركية إال وتكاثرت 
امليليشـــيات وانتشر الفقر واضطر الناس إلى 
النزوح وتزايد عدد الالجئني، وتفككت أواصر 

الدول وقّسمت املجتمعات.

[ أفريقيا ساحة معركة الغد بين الصين والواليات المتحدة [ أفريكوم تقود عمليات واشنطن السرية في القارة السمراء 
الحرب الوقائية أم عسكرة السياسة الخارجية األميركية

قوات حفظ السالم.. هل حقا تعمل على حفظ السالم

فــــــي خضــــــم االهتمام الدولي املنصب حول األحداث في منطقة الشــــــرق األوســــــط وتوّرط 
ــــــات املتحدة فيها، يعيد مركز األبحــــــاث الكندي ”غلوبال ريســــــرتش“، دّفة االهتمام  الوالي
ــــــي تقوم على خلق بؤر  وتســــــليط الضوء على سياســــــة احلفاظ على املصالح األميركية الت
ــــــى األدوار اخلفية لقوات  التوّتر لتبرير التدخالت العســــــكرية. ويرّكز في هذا الســــــياق عل
أفريكــــــوم التي تزعــــــم أن هدفها تعزيز ودعم القدرات األمنية للدول األفريقية التي تشــــــهد 
صراعات لكّنها، في األصل، تتخذ هدفا معاكسا متاما لهذه الغاية، ومنذ انطالق عملياتها 

في أفريقيا زاد عدم االستقرار في القارة.
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في 
العمق

البنتاغون يبرر تدخله العسكري في أفريقيا بمكافحة المجموعات المتشددة

الغايات السياسية المبطنة وجرائم بعض األفراد تفسد الجانب المضيء لقوات حفظ السالم

{أعتقد أنه توجد أدلة كافية التهام كافة رؤســـاء الواليات المتحدة 
منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالمية الثانيـــة، بأنهم مجرمو حـــرب، أو على 

األقل، متورطون بدرجة كبيرة في جرائم حرب}.
نعوم تشومسكي
مفكر أميركي

{اعتمـــاد الواليات المتحدة علـــى اقتصاد البنتاغـــون وإمبراطورية 
عالمية من القواعد العسكرية وخوض حروب تبدو بال نهاية يشكل 

خيارا انتحاريا حقيقيا للجمهورية األميركية}.
تشاملرز جونسون
مؤلف كتاب ”أحزان اإلمبراطورية“

{الجزائر في مواجهة خطر تحولها إلى خط أمامي للدفاع، ومواجهة 
تمـــدد تنظيـــم الدولة بليبيا. من المؤســـف أن داعـــش تمكن من 

بسط سيطرته على مناطق واسعة بليبيا}.
ديفيد رودريغيز
قائد القوات األميركية في أفريقيا

نك تورسي:
حالة عدم االستقرار 

تضاعفت في أفريقيا منذ 
انطالق عمليات أفريكوم

100
ألف عدد قوات حفظ 

السالم النظامية 
املنتشرة في أفريقيا 

عام 2015
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حممد احلامميص

} تسعى روسيا بكّل ما أوتيت من جهد، خالل 
الســـنوات األخيرة، إلى أن تكون شريكا فاعال 
في مجمـــل القضايا واألزمات التي تشـــهدها 
منطقـــة الشـــرق األوســـط. ويرحـــب عـــدد من 
املواطنـــني العرب مبواقف رئيســـها فالدميير 
بوتني ســـواء في ما يتعلق باألزمة الســـورية، 
اجلماعـــات  ضـــّد  املوجهـــة  تصريحاتـــه  أو 
والتنظيمات اإلرهابية ومســـاندته للدول التي 
تواجهها، أو مواجهتـــه للغرب وأميركا حيال 
الكثيـــر من تصرفاتهما إزاء املنطقة، أو تأييده 
للرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي ودعمه 

للتقارب والتعاون بني مصر وروسيا.
ووســـط هذا االســـتقبال اإلعالمـــي لعودة 
روســـيا كفاعل فـــي املنطقة والـــدور الذي من 
احملتمل أن تلعبه في ســـوريا، بشـــكل ال يخلو 
من الّســـطحية، لم يذهب أحد إلى حتليل عمق 
وأســـس النظام الروسي الذي يقف على رأسه 
بوتني اليوم، وإضاءة ما الذي حصل في روسيا 
منذ ســـقوط صاحب البيروسترويكا، ميخائيل 
غورباتشوف، وتوّلي بوريس يلتسني ثم تلميذه 
ووريثـــه بوتني للّســـلطة، وهو مـــا فعله هاني 
شـــادي في كتابه األخير، الصادر عن سلســـلة 
مكتبة األسرة عن الهيئة املصرية للكتاب حتت 
عنـــوان ”التحول الدميقراطي في روســـيا من 
يلتســـني إلى بوتني.. التجربـــة والدروس في 
ضوء الربيع العربي“، محذرا من االنزالق وراء 
النموذج الروســـي في الدميقراطية كونه يقوم 
التي ”تســـتبعد  علـــى ”الدميقراطية املوّجهة“ 
تداول الســـلطة (خاصة السلطة الرئاسية) بني 
القوى السياسية املختلفة في املجتمع، ويعتمد 
على احلكم الفردي أو شـــبه الفردي والسيطرة 

على االقتصاد والسياسة واإلعالم“.

من الشمولية إلى االنفراد بالسلطة

لـــدى تناولـــه لكيفيـــة انتقال روســـيا من 
الشمولية السوفيتية إلى منوذج الدميقراطية 
املوجهـــة، أوضـــح هانـــي شـــادي أّن أول مـــا 
فعله يلتســـني بعد انهيار االحتاد السوفييتي 

هـــو العمل علـــى إعادة روســـيا إلى احلضارة 
العامليـــة واالنتقال إلى اقتصاد الســـوق وبناء 
دولـــة دميقراطية على غـــرار النموذج الغربي، 
ولكّنه اجته نحـــو الدميقراطية املوّجهة وبناء 
نظام سياســـي يتضّمـــن إلى جانب الســـمات 
اإلجرائية للدميقراطية ســـمات احلكم الفردي. 
وبعبارة أخرى تأسيس نظام هجني يجمع بني 
عناصر من الدميقراطية اإلجرائية وعناصر من 
التســـلط واحلكم الشخصي، وذلك في ظل دعم 
من الـــدول الغربية والدميقراطيـــات العريقة، 
التي كانت تتخوف من عودة الشـــرعية في تلك 
الفتـــرة املبكرة من التحوالت في روســـيا بعد 

انهيار االحتاد السوفييتي. 
وأشـــار إلـــى أّن يلتســـني اّتبع أثنـــاء هذا 
التحـــول نحو الدميقراطيـــة املوّجهة خطوات 
معينـــة فـــي مقدمتهـــا التخلص مـــن البرملان 
وقصفـــه بالدبابـــات، ووضـــع دســـتور جديد 
مينحه صالحيات كبيرة وواسعة في مواجهة 
السلطة التشريعية، وإجراء انتخابات رئاسية 
ســـنة 1996 ُاســـتعمل فيهـــا املـــال السياســـي 
والتزوير من أجل االســـتمرار في احلكم لوالية 
ثانية، وبعد ذلك قام بنقل الســـلطة الرئاســـية 
إلى ”الوريث“ فالدميير بوتني من أجل احلفاظ 

على النظام الذي أسسه.
وقـــد لعـــب يلتســـني وفريقـــه مـــن أنصار 
الليبراليـــة اجلديـــدة دورا كبيـــرا فـــي عزوف 
بالقيـــم  التمســـك  عـــن  الـــروس  املواطنـــني 
الســـوق  إصالحـــات  بســـبب  الدميقراطيـــة 
الراديكالية والنتائج الســـلبية التي متّخضت 
عنها، وفق ما جاء في الكتاب، فهذه اإلصالحات 
التي اعتمدت على مبدأ السوق والتي رّوج لها 
على أنها قادرة على حّل جميع املشـــكل وبناء 
الدميقراطية الدستورية احلديثة، انتهت بأزمة 
سياســـية واقتصاديـــة عنيفة شـــهدتها البالد 
وجعلت الروس يهللون للزعيم اجلديد صاحب 
القبضـــة القويـــة. وجـــاء الوريـــث فالدمييـــر 
بوتني ليعمل بقوة على ترســـيخ الدميقراطية 
املوجهة وتقوية ســـلطته الشخصية من خالل 
تقوية الســـلطة املركزية فـــي مواجهة األطراف 
املكونة لالحتاد الفيدرالي الروسي، والسيطرة 
القصـــوى أو شـــبه القصوى علـــى النظامني 

الســـلطة  وتوريـــث  واحلزبـــي،  االنتخابـــي 
الرئاســـية مرة ثانية ألحد املقربـــني منه وهو 
دمييتري ميدفيديف، الذي تعهد بإرجاعها بعد 
واليـــة واحدة إلى ”زعيم األمـــة“، وبالفعل بعد 
مرور والية رئاســـية واحدة (2008ـ  2012) أعلن 
ميدفيديف بنفسه ترشـــيح بوتني للرئاسة من 

جديد في مارس 2012.
ويرى شـــادي أّن تبادل األدوار بهذا الشكل 
يؤكـــد طبيعة منـــوذج الدميقراطيـــة املوجهة 
فـــي روســـيا، املعتمد علـــى ”الزعيـــم األوحد“ 
الذي يقرر كل شـــيء، واملعتمـــد أيضا على ما 
يسمى بـ“االستبداد الناعم“، داخليا وخارجيا 

وهو ما يجـــب أن يتنبه لـــه املهللون بالتدخل 
الروســـي في ســـوريا، الفتا إلى أّن الكثير من 
املراقبني والباحثني ال يســـتبعدون أن يستمر 
فالدمييـــر بوتني على عرش الكرملني حتى عام 
2024. األمر الذي يثير الكثير من االمتعاض في 
صفوف أوساط غير قليلة في املجتمع الروسي.

وأوضح أن االرتفاع الكبير الذي سّجل في 
أسعار النفط والغاز عامليا، في سنوات سابقة، 
وما جنم عنه من منو اقتصادي غير مســـبوق 
في تاريخ روســـيا ســـاعد بوتني على ترسيخ 
منوذج الدميقراطية املوجهة وتقوية ســـلطته، 
وفـــي هـــذا الســـياق انتقـــل بوتني مـــن نظام 

يلتســـني القائم على الرأسمالية األوليغارشية 
املســـتبعدة متاما لتدخـــل الدولة في االقتصاد 
االحتكاريـــة  الدولـــة  رأســـمالية  نظـــام  إلـــى 
األوليغارشـــية الذي يعمل بـــدوره على تقوية 
وترسيخ الدميقراطية املوّجهة في روسيا، غير 

أن النموذج بات اليوم في مأزق.
وال يســـتبعد البعض، وفق الكاتب، تفكيك 
منـــوذج الدميقراطيـــة املوّجهـــة حتت ضغط 
الشـــارع الروسي أو من داخل النخبة احلاكمة 
نفسها، على غرار مع حدث في مرحلة ميخائيل 
غورباتشـــوف نهاية عهد االحتاد السوفييتي، 
وقـــد يحدث ذلـــك بطريقة ســـلمية مـــن خالل 
الضغـــط علـــى الكرملـــني إلجـــراء انتخابات 
نزيهة، والكف عن التالعب بنتائج االنتخابات 
واحتكار الســـلطة أو بطرق غير سلمية تغرق 

البالد في بحر من الدماء.

نموذج غير مرغوب فيه

بعد عـــودة بوتني إلى الكرملـــني عام 2012 
واالحتمال الكبير الستمراره في منصب رئيس 
روسيا حتى عام 2024 ظهرت تكهنات باحتمال 
إصابة البـــالد بنوع من الركـــود على غرار ما 
حصل فـــي فتـــرة رئاســـة ليونيـــد بريجنيف 
لالحتاد السوفييتي. وتستند التكهنات إلى أن 
استمرار بوتني في احلكم لفترة طويلة قد يزيد 
من ميل النخبة احلاكمة نحو النزعة احملافظة 
بســـبب إميانها بأنها لن تزاح عن السلطة، ألن 
زعيمهـــا موجود ومســـتمر على الـــدوام. وإذا 
اســـتمر بوتـــني في احلكـــم حتى العـــام 2024 
ســـيكون بذلك قد حكم روســـيا كرئيس ملدة 20 
عامـــا وإذا أضفنا األعـــوام األربعة التي تولى 
فيها رئاســـة الـــوزراء بني عامـــي 2008 و2012 
سيكون قد حكم روسيا ملدة 24 عاما، وهي مدة 
ال تقّل كثيرا عن مدة حكم ســـتالني التي دامت 

30 عاما.
ونتيجة إلجراءات سلطة بوتني الرامية إلى 
حتجيم فضاء املنافســـة السياســـية وتقليص 
عدد الالعبني السياســـيني بات النظام احلزبي 
في روســـيا احتكاريا يتكون من سبعة أحزاب 
مســـجلة رســـميا، يطلق عليها اسم ”األحزاب 
التي تعمل داخل النظام“، وإلى جانبها توجد 
عدة أحزاب أخرى تعمل خارج النظام بســـبب 
رفض وزارة العدل تســـجيلها أو بسبب رفض 
هـــذه األحزاب العمل فـــي ظل النظـــام القائم، 
باإلضافة إلى أحزاب وحركات سياســـية تعمل 

خارج النظام.
ويـــرى الكاتـــب أنـــه علـــى مـــدار واليتني 
رئاســـيتني من حكم بوتني من ســـنة 2000 إلى 
ســـنة 2008 جرت عمليـــة منّظمة لتقليص نفوذ 
مجلـــس الدومـــا (مجلـــس النـــواب) ووضعه 
حتـــت ســـيطرة احلكم. ويشـــير تقريـــر صدر 
فـــي العام 2008 إلى أّن عمليـــة ترقيع القوانني 
اخلاصـــة باالنتخابات اســـتغرقت عقدا كامال 
مـــن الزمن حتى وصلت فـــي نهاية املطاف إلى 
جعـــل البرملان مؤسســـة من الدرجـــة الثانية، 
أي مؤسسة مساعدة وليســـت رئيسية، عليها 
الســـمع والطاعة وتنفيذ املبادرات التشريعية 
من قبل الرئيس وإدارته وحكومته. وبذلك كّف 
البرملان الروســـي في عهد بوتني عن الّتســـبب 
في صداع للحاكم، وبات الفصل بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية شكليا للغاية.
وفـــي هذا الصدد ينّبه شـــادي إلـــى أّن ما 
جرى في روســـيا خالل العشرين سنة األخيرة 
مـــن تأســـيس وترســـيخ نظـــام الدميقراطية 
املوّجهـــة، واحتكار الســـلطة لصالح قلة قليلة 
مـــن مجموعـــات املصالح (وهو مـــا حكم على 
روســـيا بأّال تفكر في غير مصالح هؤالء حتى 
في مـــا يتعلق بسياســـتها اخلارجية) وتبادل 
هـــذه الســـلطة فـــي حـــدود ضيقة عـــن طريق 
توريـــث احلكم من يلتســـني إلـــى بوتني وبعد 
ذلك ميدفيديف، ثـــم عودة بوتني من جديد إلى 
الكرملـــني، ميكن أن يتكّرر فـــي الدول األخرى، 
ورمبا بعض الـــدول العربية التي عصفت بها 
بعض التحوالت الكبـــرى، فبناء الدولة املدنية 
الدميقراطية فـــي تلك الدول، خاصة التي مّرت 
عليهـــا موجات ما ســـّمي بـ“الربيـــع العربي“ 
ميكن أن يصبح معرضـــا لالنتقال إلى منوذج 
الدميقراطية املوّجهة الذي مييل بطبيعته نحو 
تقييـــد احلريات واالنفراد بالســـلطة وحتويل 
املواطنـــني إلـــى مجـــرد ناخبني يذهبـــون إلى 
صناديق االقتراع الختيار ما ترغب فيه السلطة 
احلاكمة. وميكن أن يتم ذلك حتت حجج كثيرة 
منهـــا احلاجة إلى االســـتقرار ووقف الفوضى 
والتصـــدي للمؤامرات اخلارجية واملندســـني. 
فهـــل هـــذا هو املثـــال الـــذي تريده الشـــعوب 
العربيـــة التواقة إلى التحرر لنفســـها؟ الثابت 

أنه منوذج غير مرغوب فيه ال محالة.

هل يعلم العرب المرحبون بالدور الروسي كيف تسير األمور في موسكو

[ كتاب يحذر من نموذج ديمقراطية روسيا الموجهة [ دولة قائمة على احتكار السلطة ال يمكن أن تساعد الشعوب على التحرر
تفيد العديد من املؤشــــــرات اليوم، بأّن بعض املهللني بالدور ”غامض األهداف“ الذي تســــــعى 
روســــــيا إلى لعبه في املنطقة العربية، والذي جتلى في أوضح صوره مع تدخلها األخير في 
سوريا، قد سقط منهم سهوا أو أسقطوا عمدا عمادا أساسيا من أعمدة فهم طبيعة ودالالت 
وتداعيات هذا الدور وهذا التدّخل، أساســــــه ماهية املثال الذي ميكن أن تقّدمه روســــــيا التي 
تعتمد دميقراطية موجهة في داخلها ال تعترف بأبســــــط قيم التداول على الســــــلطة إلى الدول 

والشعوب العربية التواقة إلى التحرر.

في 
العمق

«دخــــول روســــيا لمحاربة داعــــش ســــيوقف تمدده بل وســــينهي 

تواجده بالشرق األوسط، لوجود دولتين كفرنسا وروسيا توجهان 

اإلرهاب بشكل فعلي وليس دعائي كما كانت تفعل أميركا}.
أحمد الغباري
خبير عسكري مصري

«إرســـال التعزيزات العسكرية إلى مدن الســـاحل السوري يشير إلى 

التناقضات في سياســـة الكرملين ألن هذه القوات تقاتل في مناطق 

سورية تخلو من تنظيم الدولة}.
إيغور سوتياغني
خبير في الشؤون الروسية

«إذا كان وجـــود روســـيا في ســـوريا لدعم األســـد وجعله يشـــعر 

دوما أنه غير مضطر للتفاوض فإني أعتقد أنها مشـــكلة لسوريا 

ومشكلة لكل من يريد إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده}.
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

الروسية  الديمقراطية  نــمــوذج 

ــل بــطــبــيــعــتــه  ــي ــم الـــمـــوجـــهـــة ي

ــفــراد  واالن الــحــريــات  تقييد  نحو 

بالسلطة

◄

الشعوب العربية في غنى عن نموذج فالديمير بوتين في الحكم

ّ ُ

حممد وديع

} تواتـــرت في اآلونـــة األخيـــرة الكثير من 
األسئلة املتعلقة بالتدخل الروسي في سوريا 
مفادهـــا، هـــل أّن مـــا يجري في ســـوريا من 
تدخـــالت لبعض القوى اإلقليميـــة والدولية، 
يعيد للمنطقة أجـــواء احلرب الباردة؟ أم هو 
محاولـــة لكســـر العظام السياســـية، تقودها 
قوى لها مصالح حيوية في الشـــرق األوسط؟ 
وهـــل بتدخل روســـيا فـــي احلرب مباشـــرة 
ســـتتغير معادالت األزمة التـــي مضى عليها 
أكثر من أربع ســـنوات؟ وملاذا قررت موسكو 
حاليا استخدام سالح اجلو ضد داعش؟ وما 
هو الدور املتوقع مـــن التحالف الدولي الذي 

تقوده الواليات املتحدة ضد اإلرهاب؟
أســـئلة بدأ طرحها يتزايد منذ اكتشـــاف 
وجود قوات روســـية على األرض الســـورية، 
والشـــروع في بناء قواعد عسكرية في بعض 
املوانئ الســـورية، لكن بعـــد موافقة أعضاء 
املجلس االحتـــادي الروســـي باإلجماع على 
طلب منح الرئيس بوتني صالحية اســـتخدام 
القـــوات املســـلحة خـــارج احلـــدود، حتولت 
هذه األســـئلة إلى هواجس وكوابيس، قلبت 
حســـابات بعض القوى اإلقليميـــة والدولية، 
التي كانت تعتقد أنها متسك مبفاتيح األزمة.

وكان بوتـــني قـــد وجه خطابـــا، الثالثاء، 
للمجلس االحتادي (الغرفـــة العليا بالبرملان 
الروسي) طالب فيه منحه تفويضا باستخدام 
القوات املسلحة خارج احلدود، وهو ما علق 
عليه سيرغي إيفانوف رئيس إدارة الكرملني 
عليه بالقول ”إن التفويض متعلق بســـوريا، 
لقد طلب الرئيس السوري بشار األسد رسميا 
املســـاعدة والدعـــم العســـكري مـــن الرئيس 
بوتني“، مشـــيرا إلـــى أن احلديـــث يدور عن 
”عمليات تقوم بها القوات اجلوية الروســـية، 
أما مشاركة القوات الروسية في عمليات برية 

فهو مستبعد متاما“.
وكانت دمشق أصدرت بيانا بدورها أكدت 
فيه أن إرسال قوات جوية روسية إلى سوريا 

قد مت بطلب رسمي منها.
ويقول محمود عالم ســـفير مصر السابق 
في بكـــني وعضو املجلس املصري للشـــؤون 

اخلارجية، إّن قرار مجلس االحتاد الروســـي 
يأتي فـــي إطار حرص موســـكو على العودة 
مـــن جديـــد للمشـــهد الدولي لتلعـــب دورها 
كقـــوة مؤثرة فاعلـــة على الســـاحة الدولية، 
بعد انحســـاره، عقب انتهـــاء احلرب الباردة 
وانهيـــار االحتـــاد الســـوفييتي، وابتعادها 
عـــن مناطـــق حيوية، مثل الشـــرق األوســـط 
وشـــرق أوروبا، مبا أثر سلبا على مصاحلها 

اإلستراتيجية.
وتابـــع عـــالم فـــي تصريحـــات خاصـــة 
أن روســـيا بـــدأت هـــذا التحرك  لـ“العـــرب“ 
عقـــب اندالع األزمة فـــي أوكرانيا بالقرب من 
حدودها، وتعرضها لضغوط من جانب بعض 
القـــوى الكبـــرى، واآلن تظهـــر حتركاتها في 
الشـــرق األوسط من خالل حليف قدمي لها في 

سوريا.
ولفت الســـفير املصري الســـابق إلى أن 
القـــرار الروســـي يعكس يقظة موســـكو من 
جديد لرعايـــة مصاحلها اخلاصة، وعدم ترك 
الســـاحة خالية أمام الطرف اآلخر األميركي 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، حيـــث أصبح 
الوضع في ســـوريا يتأرجح ما بني الســـيئ 

واألسوأ .
وشـــدد عالم على أن وجود الرئيس بشار 
األســـد على رأس الســـلطة يعني إلى حد ما 
بقاء الدولة السورية ووقف محاوالت القضاء 
عليهـــا وإفشـــالها وتفتيتها، حتـــى وإن كان 
بقاؤه في مرحلة الحقة بعد اســـتقرار األمور 

غير مهم .
ولفت عـــدد من املراقبني إلـــى أّن التحرك 
الروسي تكتيكي في املقام األول للضغط على 
األطراف األخرى، وإجبارها على التعامل مع 
األوضاع بجدية، خاصة أن ضربات التحالف 
الدولي ضـــد داعش لـــم تأت بنتائـــج جيدة 
توقف متدد التنظيم، وهو ما ظهرت مالمحه 
خـــالل األيام األخيـــرة في تصريحـــات وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري وتصريحات 
رئيـــس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، بأنه 
ميكن قبول وجود األســـد على الساحة كجزء 

من احلل مرحليا .
وأضـــاف الســـفير عـــالم قائـــال إن كانت 
الـــدول الكبرى تـــرى أن وجود األســـد ميثل 

خطرا فوجود تنظيم مثل داعش يشـــكل أكثر 
خطـــورة، وانتشـــار هذا التنظيـــم وما حققه 
من مكاســـب نتيجة ضعف الدول والكيانات 
التي يعيث في أراضيها هو من قبيل الفساد، 
سواء في العراق أو في سوريا، ولدرء اخلطر 

األكبر البد من قبول اخلطر األصغر.
واســـتبعد وصـــول األمـــور إلـــى مرحلة 
املواجهة التي شـــهدتها احلـــرب الباردة بني 
الواليـــات املتحـــدة واالحتـــاد الســـوفييتي 
الســـابق من جديد، أو وريثه الشرعي روسيا 
االحتاديـــة، ألن األطـــراف جميعهـــا ليس من 
مصلحتها الوصول إلى هذه املواجهة املكلفة، 
لكن قد يكون هناك شـــد وجذب وضغوط بني 

اجلميع .

وتوقع عالم أن يجري الرئيس الروســـي 
بوتـــني حـــوارا ومفاوضات مع قـــادة الدول 
العربية الرئيسية في املنطقة للتنسيق، حتى 
وإن لم يشـــارك بعضها بشكل مباشر بقوات 
في احلرب الســـورية، فإنها لن تقف عقبة في 
طريـــق هذا التحرك، ألنه قـــد يحقق نوعا من 
التوازن وزيادة القـــدرة على حصار املخاطر 

التي تشهدها املنطقة وسوريا بالتحديد.
العســـكرية  املصـــادر  بعـــض  وكشـــفت 
لـ“العرب“ أّن املوقف في سوريا شديد التعقيد 
واالرتبـــاك، بحيث من الصعـــب أن تقول إلى 
أين ستســـير األمور؟ لكن ما ميكن توقعه أن 
هناك بوادر اهتمام عاملي مبا يحدث وهو ما 
ظهرت جتلياته في املواقف الدولية املختلفة، 
ومن بينها مشكلة تدفق الالجئني السوريني، 
ومـــا متثله من حتـــد للمجتمـــع الدولي، وقد 
فرضت عليه إدراك التعامل مع أصل املشكلة، 

والتوصل إلى حلول عملية لها.
ونصـــح الســـفير املصـــري الســـابق في 
بكـــني الدول العربية أن تدفع في اجتاه إبعاد 
املنطقة عن صراعـــات القوى الكبرى، والدفع 

باجتاه حل عملي جلذور املشـــاكل األساسية، 
التـــي أوصلت املنطقة لـــكل الصراعات التي 
حتفل بهـــا، والعمل على وقف انتشـــار قوى 
التشـــدد واإلرهاب، خاصة تنظيم داعش وما 
قام به من ممارسات في املناطق التي احتلها.
مـــن جانبـــه، قال الســـفير رؤوف ســـعد 
ســـفير مصر الســـابق في موســـكو إّن قرار 
مجلس االحتاد الروسي يعزز موقف موسكو 
املعروف، ودعمه التقليدي للنظام الســـوري، 

وكان البد منه في الوقت الراهن.
وتابـــع ســـعد فـــي تصريحـــات خاصـــة 
إّن القرار ال يعني تدخل روســـيا  لـ“العـــرب“ 
فرديـــا فـــي الصـــراع الدائر، لكنـــه يأتي في 
إطار دعوة لتحالفات جديدة، وهو ما شـــبهه 
الرئيس الروسي مبحاربة النازية في احلرب 
العامليـــة الثانيـــة، وبالتالـــي فهـــو يوفر كل 
االعتبارات املرتبطة بالقرار، وهذا ال يعني أن 
ذلك سيليه حتريك مباشـــر للقوات وال يعني 
أن يتـــم حترك منفرد أو أن موســـكو تســـعى 

لتشكيل حتالف جديد.
 ولفت إلى أن روسيا طرحت مشروع قرار 
علـــى مجلس األمـــن تضمن فكـــرة التحالف، 
والفـــارق بالطبـــع بني مـــا تدعو له روســـيا 
والتحالف الغربي، هو اهتمام موســـكو بأن 
مثل هـــذا التحرك البد أن يكـــون حتت مظلة 

دولية وقرار من مجلس األمن .
وحول مدى تعـــارض القانون الدولي مع 
القرار الروســـي، قال سعد إن التدخل مت بناء 
علـــى طلب من الدولة صاحبة املشـــكلة، وهو 
ما يتسق مع القانون الدولي، وإذا كان هناك 
وضـــع يدعو لتدخل املجتمـــع الدولي فيتخذ 
مجلـــس األمن القـــرار حتت الفصل الســـابع 
للحفاظ على السلم واألمن الدوليني بالتدخل، 
خاصة فكرة املبدأ اجلديد الذي اســـتقر اآلن 
في العالقات الدولية وهو مبدأ ”املســـؤولية 
اجلماعيـــة للحماية“، والـــذي يطبق في حال 
كانـــت احلكومة عاجـــزة عن الســـيطرة على 
الوضـــع في البـــالد أو تكون هنـــاك أوضاع 
تســـتوجب ذلـــك، مثـــل التطاحن بـــني فئات 
الشـــعب املختلفة أو وجود مذابح أو غيرها، 
وكل هذا ميكن أن يصدر على أساسه قرار من 

مجلس األمن.

التدخل الروسي في سوريا يخلط حسابات قوى إقليمية ودولية

محمود عالم: 

القرار الروسي يعكس 

يقظة موسكو من جديد 

لرعاية مصالحها الخاصة
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عدم فصل السلطات، ومنح رئيس 

الدولة السلطة املطلقة على 

كل شيء يعنيان، مباشرة، إقصاء 

الديمقراطية من العمل السياسي 

ومن املمارسة املدنية للسلطة 

الشعبية

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

أزراج عمر
} في هذا األسبوع عادت أحزاب الواجهة 

للسلطة الجزائرية (حزب جبهة التحرير 
الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي) 

مرة أخرى للترويج إلى الدستور الجزائري 
الذي يقال بأن تعديله يجري على قدم وساق 
في الغرف المغلقة. ومن الغريب والمدهش 
حقا هو أن النظام الجزائري لم يقدم، حتى 

اآلن، محاوره الكبرى للقواعد الشعبية المدنية 
وألحزاب المعارضة لمناقشتها وإعطاء الرأي 
بشأنها بكل شفافية، وفضال عن ذلك فال أحد 

يعلم متى سيفرج عنه ليصادق عليه البرلمان، 
وهذا يعني بوضوح أن الشعب الجزائري ال 

يعلم شيئا عن هذا الدستور حتى يومنا.
في هذا السياق دعا الحزبان المذكوران 

آنفا إلى وضع ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية ضمن بنود الدستور الذي سيعدل 

من أجل تجنب تداعيات مخاطر األزمة 
االقتصادية على وحدة واستقرار البالد. 

مما ال شك فيه هو أن االحتفاظ بمسودة هذا 
الدستور في طي الكتمان يمثل إجراء غير 

ديمقراطي يتناقض جملة وتفصيال مع المادة 
السادسة والمادة السابعة من الفصل الثاني، 
والمادة الحادية عشرة من الفصل الثالث من 

النسخة الرسمية للدستور الجزائري الذي 
يعمل به النظام الجزائري الحاكم حاليا. من 

المعلوم أن هذه المواد تنُص على أن ”الشعب 
مصدر كل سلطة“ وأن ”السيادة الوطنية ملك 

للشعب وحده“ كما أن ”السلطة التأسيسية 
ملك للشعب“ الذي ”يمارس سيادته بواسطة 
المؤسسات الدستورية التي يختارها“، وأن 
”الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها 

من الشعب، وشعارها: بالشعب وللشعب“.
إذا كان الشعب الجزائري هو السيد فعال، 

فلماذا ال يسمح له حتى بإبداء رأيه العفوي 
في هذه التعديالت، في جو من النقاش 

الحيوي الحر والديمقراطي، وفي المساهمة 

الفعلية في رسم المضامين الجديدة لهذا 
الدستور الخاضع للتعديالت السرية والذي 

يرّوج له على أنه نابع منه وناطق باسمه، 
وأن الهدف الجوهري منه هو رعاية مصالحه 

والدفاع عن حقوقه؟
ومن المفارقات البارزة في عالقة الشعب 

بالتعديل الدستوري هي أن الدستور المعمول 
به حاليا يقر في بابه الرابع المتضمن للمادة 
175 التي تنُص على ما يلي ”يصبح القانون 

الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري 
الغيا إذا رفضه الشعب“، ولكن كيف يقوم هذا 
الشعب بهذا الرفض وهو ال يشارك في عملية 

التعديل الدستوري، وال تعطى له الفرصة 
لينتخب بنعم أو بال على الدستور المعدل 

الذي يحال للمصادقة عليه إلى البرلمان فقط.
من الواضح للعيان أن إصرار حزبْي جبهة 
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي 

على ”دسترة“ ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية، أي جعله قانونا دستوريا، يعني 
على نحو غير مباشر االعتراف القانوني 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحده على أنه هو 
صانع هذه المصالحة. وفي الواقع فإن هذين 
الحزبْين ال يدعوان إلى إعادة النظر جديا في 
الدستور الحالي وإجراء تعديالت راديكالية 
فيما يتعلق بتقنين نهج تداول السلطة من 

خالل تعديل المادتين 77 و78 اللتين تمنحان 
السيطرة المطلقة لرئيس الجمهورية على 

جميع السلطات بدءا من القوات المسلحة، 
والسياسة الخارجية والحكومة وكل ما يشمل 

”الوظائف المدنية والعسكرية، والتعيينات 
التي تتم في مجلس الوزراء، ورئيس مجلس 

الدولة، واألمين العام للحكومة، والمجالس 
العليا، وكذا مسؤولي البنوك التابعة للقطاع 

العام، والقضاة، ومسؤولي أجهزة األمن، 
والمحافظين“، وبما في ذلك المديرون واألمناء 

العامون على مستوى المحافظات.

وفي الحقيقة فإن عدم فصل السلطات، 
ومنح رئيس الدولة السلطة المطلقة على كل 
شيء يعنيان، مباشرة، إقصاء الديمقراطية 
من العمل السياسي ومن الممارسة المدنية 
للسلطة الشعبية، ويتم كل هذا تحت غطاء 

النظام الرئاسي ذي القدرة والسيطرة 
الكليتين. فالدستور الجزائري الحالي ال 
يعترف مطلقا بحق الحزب الحائز على 

األغلبية والثقة في االنتخابات البرلمانية، 
في تشكيل الحكومة التي تمثله من جهة، 

ومن ثمة عرضها على رئيس الدولة 
للمصادقة فقط عليها، وتمثل من جهة أخرى 
القاعدة الشعبية التي انتخبته والتي يكون 
مسؤوال أمامها وفقا للتجارب الديمقراطية 
الناجحة في العالم المعاصر. وفي الوقت 

ذاته فإن جميع الدساتير الجزائرية الستة 
التي وضعت منذ 1963 لغاية 2008 تدير 

جميعا الظهر لتقليد حكومة الظل المعمول 
به في الدول الديمقراطية والتي تتلخص 

وظيفتها في مراقبة أعمال الحكومة 
ومحاسبتها، وفي لعب دور حيوي عبر 

تفعيل وتنشيط العمل السياسي وفي تقويم 
وتقييم برامجها عالنية.

وهناك نقطة ضعف مفصلية في 
الدستور الذي صودق عليه في عهد الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة عام 2008، وتتمثل في 
عدم الحسم في الفترات المحددة لترشح 
رئيس الدولة مرة أخرى بعد انتهاء فترة 

ترؤسه للبالد.
إن هذه المسائل وغيرها يتجاهلها كل 

من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب 
التجمع الديمقراطي ألنهما يفتقدان إلى 
الثقافة الديمقراطية الحديثة التي تنبع 

أساسا من إرادة المواطنين والمواطنات.

* كاتب جزائري

تعديل الدستور على مقاس النظام الجزائري

} رغم الضجة اإلعالمية التي أعقبت 
تصريحات مسؤولين غربيين عن إمكانية 

إشراك بشار األسد في حكومة انتقالية 
واالحتفاء، منقطع النظير، الذي أولته 

وسائل إعالمية لمثل هذا التغير بالموقف 
الدولي من األسد، وبطبيعة الحال فقد 

كان النظام وحلفاؤه أكثر المستبشرين 
خيرا بهذه النتيجة التي وصلوا إليها 

بعد قرابة خمس سنوات من القتل 
والتدمير والتشريد، إال أن التفصيل 

األهم، والذي يبدو أنهم غفلوا عنه أو 
تجاهلوه عن قصد، هو أن األسد تحول 
من محور أساسي في قضيتهم، وخطا 

أحمر كانت رسمته القيادة اإليرانية مرارا 
وتكرارا، إلى جزء من الحل تتم مناقشته 

واقتراح الطرق المثالية إلنجازه.
ولعل الوجود الروسي الذي بات 

علنيا وغير مستتر على األرض السورية 
ال يمثل، بأي حال من األحوال، قتاال 

بالنيابة عن األسد، وإن كان في ظاهره 
يبدو حفاظا عليه، إال أنه هو اآلخر مرتبط 

بمعطيات على األرض ال يريد الروس 
االنجراف فيها، وال التورط أكثر في 

تفاؤلهم بإمكانية إعادة تعويم األسد وإن 
من الباب الواسع المفتوح على مصراعيه 
عالميا، أي باب محاربة اإلرهاب وتنظيم 

داعش على وجه الخصوص، الذي 
يشكل بدوره الشغل الشاغل إلدارة باراك 

أوباما الفاشلة في اجتراح حلول مناسبة 
للمنطقة، والمحرجة أمام نجاح إزالة 

الحوثيين من اليمن، وهذا األمر بالذات 
يجري بطريقة مدروسة ومنظمة، وقد 

بدأت ثماره تجنى عسكريا أوال وسياسيا 
ثانيا، في الوقت الذي عجز فيه التحالف 

الدولي عن تحقيق أي إصابة مباشرة، 
أو حتى التمكن من تدريب مقاتلين على 

األرض لوقف تمدد تنظيم داعش.
وما دام األسد قد أبدى بشكل مباشر 
أو غير مباشر من خالل قبوله بالوصاية 

الروسية عليه أن يكون جزءا من الحل، 
لذلك فإن عليه أن يمتثل بالضرورة لما 

ستؤول إليه األوضاع ولما يمكن االتفاق 
عليه، سرا أو عالنية، بين المتباحثين 
إن على هامش الجمعية العامة أو في 
أروقة دبلوماسية أخرى. وهو بطبيعة 

الحال لن يكون قادرا على الرفض ما دام 
بات تحت الوصاية، وال يمكن أن يصدر 
أي قرار بعيدا عن أوصيائه الشرعيين، 

وباعتراف أممي، تمثل في تخصيص 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين مساحة 
ال يستهان بها من خطابه أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة للحديث في الشأن 

السوري، وتحديدا للدفاع عن بشار 
األسد.

لكن بوتين بالمقابل يدرك أن األسد ال 
يمتلك أي وسائل تدعم بقائه دون إسناد 
مباشر من قبل حلفائه، وما الحديث عن 
قدرة الجيش السوري سوى سياق عابر 

يدرك الجميع عدم واقعيته، فالجيش الذي 
تعرض لعشرات الهزائم المتالحقة في 

مختلف المعارك التي خاضها، وآخرها 
معركة الزبداني، ال يمكن بأي حال 

التعويل عليه لمقاتلة تنظيم داعش الذي 
تفوق في مرات سابقة على قوات األسد، 

وجعلها تندحر أمامه.
وإذا كانت روسيا مقتنعة حقا 

بضرورة الوصول إلى حل سياسي في 
سوريا، فإنها بالمقابل تدرك أن هذا الحل 

ال يمكن فرضه مع اإلصرار على بقاء 
األسد في السلطة، في ظل وجود ثورة 

شعبية ضده، تريد موسكو تجاهلها 
واإليهام بأنها غير موجودة، لكنها تعلم 
تماما أن هذا الكالم ليس صحيحا، وأن 

ثمة الماليين من السوريين الذين لن 
يقبلوا بقاءه، وأن قوى إقليمية كبرى 
لن تقبل بمثل هذا االقتراح، وموسكو 

بطبيعة الحال حريصة على خطب ود تلك 
القوى في ضوء أزماتها االقتصادية التي 
لن يخرجها منها وقوفها إلى جانب األسد 

وهي لن تقدم شيئا دون مقابل.
إذن ال بد من صيغة مناسبة تجعل 

من األسد جزءا من صفقة الحقة قد يتم 
التحضير لها، وبالنتيجة حّثه على 

االنسحاب بهدوء ومغادرة السلطة، طالما 
أن األمر ممكن قبل أن تتطور األمور أكثر 

ويصير لزاما على روسيا التورط أكثر، 
وهذا ما يراجع الكرملين نفسه بشأنه 
مئات المرات قبل أن يقدم عليه، وهو 

يضع نصب عينيه ما حدث غير بعيد في 
أفغانستان.

* كاتب سوري

حني يصبح األسد

 جزءا من صفقة

ثثثائر الزعزوع

فاروق يوسف

هيام قطر، وهي التي يهمها 

أن تغني خارج السرب الخليجي 

بإيران، يجعلها تغض الطرف عن 

الجرائم املستمرة بحق العراقيني 

والسوريني الذين صاروا ضحايا 

لنفوذ ميليشيات طهران

} لم ُتظهر إيران يوما ما اهتماما حقيقيا 
وجادا بتحسني عالقتها بالعالم العربي، 
وباألخص دول اجلوار اخلليجي. كانت 

التصريحات اإليرانية في ذلك املجال جتري 
في إطار شكل ونوع العالقة القائمة حاليا، 
وهي عالقة ال متت بصلة إلى أي مظهر من 

مظاهر حسن اجلوار.
بهذا فإن إيران حني ترغب في إزالة 

التوتر الذي مييز عالقة اآلخرين بها، فإنها 
ال ترى أن جزءا عظيما من أسباب ذلك التوتر 

إمنا يعود إليها، وما املوقف املرتاب الذي 
تتخذه دول اخلليج منها إال رد فعل على 

سلوكها، وليس تعبيرا عن رغبة عبثية في 
معاداتها.

احلقائق التي حتاول إيران القفز عليها 
هي اجلوهر الذي ينبغي إعادة النظر في 

محتوياته. فإيران في وضعها احلالي إمنا 
تلعب دور مشعل احلرائق في املنطقة، وهي 

ال تخفي ذلك أو تتكتم عليه. فيدها وقد 
وصلت إلى اليمن بعد سوريا ولبنان والعراق 
وال تكف عن اللعب بنار احلروب التي صارت 

شعوب املنطقة تدفع ثمنها.
وحني يزعم الرئيس اإليراني، حسن 

روحاني، أن بالده مستعدة لنشر الدميقراطية 
في سوريا واليمن، كما نشرتها في العراق 

وأفغانستان من قبل، فإنه يقدم دليال واضحا 
على مسؤولية إيران عّما أصاب العراق 

وأفغانستان من خراب، وعّما يصيب، اليوم، 
سوريا واليمن من كوارث. حني يصدق مريدو 

إيران الكذبة اإليرانية فإن ذلك أمر طبيعي. 

فهم مثل معبودتهم دميقراطيون حني يتعلق 
األمر بالقتل والتهجير واالستقواء وعزل 

اآلخر وصوال إلى إبادته، أما أن تقوم دولة 
خليجية مثل قطر بتسويق النظام اإليراني 

عربيا، فإن ذلك يقع خارج ما يقبله العقل 
السليم.

النصائح التي توجه بها وزير اخلارجية 
القطري مؤخرا للدول العربية تصب في 

مجرى الرؤية اإليرانية للعالقة بالعرب، فهي 
حتضُّ العرب على القبول بإيران بغض النظر 
عما تقوم به اجلارة من دور تآمري تخريبي، 
صار يظهر إلى العلن منذ سنوات في العراق 

ولبنان، ليمّر بسوريا، منتهيا باليمن.
وكما يبدو فإن هيام قطر، وهي التي 
يهمها أن تغني خارج السرب اخلليجي 

بإيران، يجعلها تغض الطرف عن اجلرائم 
املستمرة بحق العراقيني والسوريني الذين 

صاروا ضحايا لنفوذ ميليشيات طهران التي 
صارت تدير مشاريعها في اإلرهاب مبعزل 

عّما تقرره حكومتا البلدين املنكوبني.
قطر من خالل نصائح وزير خارجيتها 

تدعو اخلليجيني، بشكل ال يقبل اللبس، 
إلى القبول بإيران مبا هي عليه. بأقوالها 

وأفعالها. مباكنة القتل التي تديرها 
ميليشياتها بدءا بحزب الله اللبناني 

وانتهاء بجماعة أنصار الله احلوثية في 
اليمن، مرورا باحلشد الشعبي في العراق  

وامليليشيات التي تذبح الشعب السوري.
وهو ما يعني مباركة خليجية للنهج 

العدواني اإليراني.

ال أعتقد أن قطر من خالل رئيس 
دبلوماسيتها حتاول التقريب بني وجهات 

النظر املتعارضة أصال. فلو كان األمر كذلك 
لعرضت على إيران، العزيزة على قلبها، أن 
تكف عن إشعال احلرائق في مختلف أنحاء 

العالم العربي ليكون تطبيع عالقتها مع جهات 
من ذلك العالم متاحا.

ما سعت إليه قطر إمنا يشكل في حقيقته 
خرقا للعرف الدبلوماسي الذي يفرض حقوقا 

وواجبات ينبغي مراعاتها في العالقات بني 
الدول. فالنصائح القطرية تنطوي على قدر 
ال يستهان به من الرخص في التعامل مع 

حق الدول اخلليجية في ردع وتقييد حركة 
مؤسسة اإلرهاب اإليرانية داخل العالم 

العربي.
وإذا ما كان من حق الثعالب في طهران أن 

يظهروا بأقنعة احلمائم، وهو ما ال يفعلونه 
دائما، فليس من حق قطر أن تضع تلك األقنعة 

على املائدة العربية باعتبارها حال وحيدا 
ملشكلة كان اإليرانيون، وال يزالون، مسؤولني 

عن تفاقمها.
الواقع يقول إن إيران ال متلك ما تقدمه 
للعرب سوى اخلراب. هناك دولة فاشلة في 

العراق، ودولة عاجزة عن انتخاب رئيس لها 
في لبنان، ودولة خضعت للقتل الطائفي في 
سوريا، ودولة أخذها استقواء عصابة فيها 
بإيران إلى العدم في اليمن. فهل ترغب قطر 

في رؤية املزيد من احلرائق اإليرانية؟

* كاتب عراقي

هل ترغب قطر في رؤية مزيد من الحرائق اإليرانية

«إن أي انتقال سياســـي في سوريا يجب أن يفضي إلى رحيل بشار 

األســـد، وأؤكد أن ال أحد يمكنه أن يتصور حال سياســـيا في وجود 

األسد».

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«عـــرض التعديـــل الدســـتوري القـــادم علـــى البرلمـــان الجزائري، 

بغرفتيه، هو بمثابة تضييع لفرصة بناء مسار ديمقراطي، وأدعو 

إلى طرحه أمام الرأي العام لمناقشته على نطاق واسع».

دحو ولد قابلية
وزير الداخلية اجلزائري األسبق

«المنطقة اآلمنة ستكشـــف لروســـيا وإيران وميليشيا حزب الله 

اإلرهابي الداعمة لنظام بشـــار األسد، أن جهودهم لتعزيز األسد 

غير مجدية، وسيكون الحل السياسي خيارهم الوحيد».

خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري
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«المشـــاركون في الحـــوار الليبي عبـــروا عن رغبتهم فـــي أن يجري 

التوقيـــع فـــي ليبيا، وهنـــاك دعوة مـــن األمم المتحـــدة لألطراف 

الليبية إلقرار مسودة االتفاق خالل األيام القادمة في نيويورك».

برناردينيو ليون
رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا

«الحـــوار يبقـــى الحل الوحيد لتجـــاوز الخالفات الداخليـــة في ليبيا 

الشـــقيقة وتحقيـــق المصالحـــة الوطنية واحترام إرادة الشـــعب 

الليبي بدعم الحل السياسي ونبذ العنف».

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

«مجلـــس النواب يعي خطورة االنقســـام الذي تأثـــرت به األوضاع 

االقتصاديـــة واالجتماعية في ليبيا. وهذه األوضاع دفعت مجلس 

النواب للجلوس مع األطراف غير الشرعية التي احتلت العاصمة».

عدنان فوزي الشعاب
عضو مجلس النواب الليبي
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} كثر الحديث مؤخرا عن شركة نسما 
للمقاوالت بسبب المشاريع الجبارة التي 

تقتحمها وتنجزها، والمالحظ مؤخرا، هو 
ربط اسم الشركة بولّي ولّي العهد، األمير 
محمد بن سلمان، بهدف اإلساءة إليه من 

جهة، وبهدف خدش مسيرة الشركة من جهة 
أخرى.

من الواضح أن طرح اسم ولّي ولّي 
العهد جاء في سياق حملة منظمة تستهدف 
صورته، وهنا من الواجب طرح حقائق البد 
من التوقف أمامها وفق شهادة رجل أعمال 

محايد وفاعل، ولّي ولّي العهد حاضر في 
عالم األعمال، بتوثب، منذ عشر سنوات، 

مركزا على االستثمارات العامة، خصوصا 
في مجالي العقارات واألسهم، وليس له أي 

شركة أخذت مناقصة حكومية أو تعاطت 
مع مشاريع الدولة، ألنه، ببساطة، ال يملك 
أي شركة تشغيلية، حتى عقود التسليح 

في وزارة الدفاع ذهبت لشركات لها وكالء 
محليون ال شراكة لهم مع األمير، والعقود 

األخرى في الوزارة هي األخرى ذهبت 
لشركات ليس فيها اسم محمد بن سلمان.

ومن توسع اللغو، ربط اسم شركة نسما 
بولي ولي العهد، فمجموعة نسما القابضة 
يملكها الشيخ صالح بن علي التركي وابنه 
فيصل، وهي متخصصة في البنى التحتية 

والبناء والغاز واالتصاالت والخدمات 
البحرية، وهي تمتلك مع أربعة شركاء 

آخرين، ليس من ضمنهم محمد بن سلمان 
مطلقا، شركة نسما للمقاوالت الحاضرة في 

سوق العمل منذ عام 1980 (لم يكن األمير 
قد ولد أصال)، ومن أبرز المشاريع التي 

شاركت فيها نسما مؤخرا: جامعة كاوست، 
مشاريع تصريف مياه السيول والسدود 

في جدة، مشروع جبل عمر، وحاليا طريق 
الملك عبدالعزيز (الطريق الموازي) بمكة. 

والرصيد المهني األهم واألكبر للشركة 
منذ تأسيسها، وإلى يومنا هذا، ارتبطها 

بأرامكو.
لم يشاهد صالح التركي األمير محمد بن 
سلمان بشكل مباشر إال عام 2012، وتم ذلك 
مصادفة خالل تسلمه جائزة سلمان لشباب 
األعمال (فئة مبادرات رجال األعمال لشباب 

األعمال)، وخالل تلك المناسبة العامة لم 
يجر أي حديث بين األمير وبين التركي، ولم 

يجر أي اتصال بعدها إلى تاريخه.
ولعل الربط بين الشركة وبين األمير، 

يعود إلى حضور الشركة في المشروع 
المكي العمالق (جبل عمر)، الذي شهد 

صراعا محتدما على مقاعد مجلس اإلدارة 
انتهى بخروج األب الروحي للمشروع، رجل 
األعمال المكي القدير عبدالرحمن فقيه (الذي 
يملك من المشروع بشكل شخصي ما نسبته 
2 بالمئة إضافة إلى حضوره فيه بشكل غير 

مباشر عبر شركة مكة للتعمير بما نسبته 10 
بالمئة)، ووصول تحالف يملك ما مجموعه 
40 بالمئة من المشروع يقال إن أحدهم ولي 
ولي العهد بنسبة ضئيلة غير مباشرة، مع 

العلم بأن أهم المساهمين في التحالف 
الجديد الصناديق الحكومية المتخصصة 

وآل السبيعي والشيخان صالح كامل 
وصالح صيرفي.

كان المشروع مسلما كمقاوالت إلى 
شركتي بن الدن وسعودي أوجيه، ولم يكن 

أداء الشركتين مرضيا بالمرة، فتمكنت نسما 
مع زميالتها شركات المقاوالت من السير 
بمشروع جبل عمر في الطريق الصحيح، 
كتنفيذ، إلى بر األمان بعد دخوله بطريقة 

قانونية وشفافة. والحقيقة أن الشراكة 
الطويلة والعميقة بين نسما وأرامكو من 
مؤشرات نزاهتها وكفاءتها التي تستحق 
الدعم كعالمة سعودية ناجحة ومحترمة.

يعود مسلسل استهداف صورة محمد 
بن سلمان إلى عام 2012، حيث نشرت مواقع 

مجهولة خبر ”استيالء“ األمير على منتزه 
الخرارة، واتضح أن ذلك غير صحيح، 

ونشرت وكالة يونايتد برس اعتذارا لألمير 
الذي لم يكن وزير دفاع أو ولّي ولّي عهد. 

وتروى قصة أخرى عن قيام األمير بالهجوم 
المسلح على قاض في محكمة رغبة منه 

في ”االستيالء“ على أرض مواطن أو 
ملكية عامة، وهي قصة غير صحيحة، لكن 
أساسها يعود إلى جدل قضائي بين األمير 
وبين رئيس هيئة البيعة األمير مشعل بن 
عبدالعزيز حول قطعة أرض، وحين وصل 

األمير إلى المحكمة لمقابلة القاضي لم 
يجده فبدا استياؤه لمن حوله، وآنذاك 

أيضا، لم يكن محمد بن سلمان وزيرا للدفاع 
أو وليا لولي العهد.

حين كان األمير على رأس العمل في 
هيئة الخبراء، فوجئ بالملك عبدالله يصدر 

ترقية استثنائية للموظفين ال تشمله، مع 
أنها ضمت موظفين أحدث منه وتحت 

إدارته، فاتجه إلى الديوان الملكي شاكيا، 
وكان رد الديوان أن الملك قرر عدم منح أي 

موظف حكومي من األسرة الملكية ترقية 
استثنائية، واقترح الديوان على األمير نقل 

خدماته إلى إمارة الرياض، فيصبح أمر 
ترقيته أسهل النتقالها إلى يد وزير الداخلية 

(األمير نايف)، وهذا ما كان.
حين أصبح سلمان بن عبدالعزيز وليا 
للعهد، انتقل ابنه محمد من إمارة الرياض 
إلى ديوان ولي العهد مستشارا ومشرفا ال 
رئيسا للديوان، ألن الملك عبدالله كان أكثر 

ميال حينها الختيار األمير فيصل بن سلمان 
لهذا المنصب بحكم معرفته به، بعدها تم 
وضع األمير الشاب تحت مجهر الديوان 

الملكي وسجل له ضبط ديوان ولي العهد 

وإدارته بكفاءة، وهذا ما فعله أيضا والحقا 
في مكتب والده بوزارة الدفاع، عندها 

وافق الملك على تعيين محمد بن سلمان 
رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا 

لسموه.
وبعد أن أوتي األمير رئاسة ديوان 
والده واإلشراف على مكتبه في وزارة 

الدفاع، أصبح على احتكاك دائم وجياش 
مع الديوان الملكي ورئيسه الشيخ خالد 

التويجري، أسعده الله، إضافة إلى الملك 
عبدالله، بل أصبح الملك يصدر تكليفات 
لألمير الشاب الذي أصبح مثار إعجاب 

الديوان الملكي إلنجازه المهام السياسية 
واالقتصادية في أيام وأسابيع، مع أن غيره 

كان ينجز مثيالتها في أشهر وسنوات.
توجه الديوان الملكي بعرض إلى األمير 

الشاب كي يصبح أيضا مستشارا في 
ديوان الملك، إلضفاء الشرعية على المهام 

الخاصة التي توكل إليه خارج وزارة الدفاع 
وديوان ولي العهد، شاور األمير الشاب 

والده، فكانت نصيحة الوالد هي االعتذار، 
إذ ليس منطقيا أن يكون رئيسا في ديوان 
ومستشارا في آخر، فأبلغ األمير الديوان 
الملكي بذلك نصا، ليصدر الملك عبدالله 

قراره بتعيين محمد بن سلمان وزير دولة 
وعضو مجلس الوزراء إضافة إلى مهامه 

األخرى.
جمع األمير الشاب في عهد الملك 

عبدالله ثالثة مناصب: رئيس ديوان ولي 
العهد ومستشاره، المشرف على مكتب 

وزير الدفاع، الوزارة. وفي بداية عهد الملك 
سلمان جمع بين منصبي رئاسة الديوان 

الملكي ووزارة الدفاع، والحقا جمع مع 
الوزارة رئاسة مجلس الشؤون االقتصادية 

والتنموية ورئاسة أرامكو ووالية والية 
العهد. وهذه زاوية جديرة بالتأمل.

ورغم هذه السيرة غير العادية، الحظنا 
أسماء محسوبة على الداخل والخارج 

تستهين من سن األمير الشابة وتنتقدها، 
والحقيقة أن هذه اإلستهانة هي التي 

تستحق النقد والتفنيد، فالشباب موقعهم 
الطبيعي هو القيادة، وتجاهلهم في 

مجتمعنا وتوصيفهم بالقّصر وعديمي 
الخبرة خالل عقود خلت هو الذي طبع 

البالد بالركود، وأدى إلى تفاقم المشكالت 
بسبب برودة التعامل معها وبطء اتخاذ 

القرار واالنعزال عن الواقع، وقيادة الشباب 
هي مظهر تحضر ومن عالمات رقي الدول 

وصحتها، فعلى سبيل المثال ال الحصر هذا 
وزير خارجية النمسا عمره 27 سنة، وتلك 

وزيرة اإلسكان الفرنسية في منتصف عقدها 
الثالث.

وهنا يستحق الملك سلمان كل عرفان 
نظير رد اعتباره للشريحة الحيوية 

التي فقدت األمل لوهلة في وصولها إلى 
المواقع التي تستحقها في مفاصل الحكم 

ومؤسسات صنع القرار، بعد أن كانت خالل 
عقود ال تصل المنصب إال في أرذل العمر 

كمكافأة نهاية خدمة يغلب عليها الوجاهة ال 
العمل. إن نجاح الوزراء الثالثينيين واجب 

ألنه يعني نهضة دولة قبل إنصاف جيل، لذا 
على الجميع دعمهم وتشجيعهم حتى لو بدا 

أداء بعضهم مثيرا لإلحباط.
إذن، نحن أمام حملة واضحة، تستهدف 
األمير في نشاطه التجاري وسنه، ومؤخرا 
عالقاته، فهذا يزعم خالفا مع تلك الدولة، 
وذاك يزعم امتعاضا من تلك الشخصية، 

وزاد على ذلك مؤخرا التلسين بخالف بين 
ولي العهد وولي ولي العهد، مع أن األمير 

محمد بن سلمان ينظر لألمير محمد بن 
نايف كقدوة تدلل على أن ما يبقى للمسؤول 

هو عمله الصالح للوطن وللمواطنين.
إن الحملة على األمير محمد بن سلمان، 

ولي ولي العهد، معروفة ومشبوهة في 
محرضيها وأهدافها، وأبلغ رد عليها 

هو اإلنجاز وحماية المال العام وتنميته 
كمسؤول، وعدم االحتكاك بمشاريع الدولة، 
أو التعدي على حقوق الغير كرجل أعمال، 

وفوق هذا ال بأس ببعض الكالم، إذ ال يعقل 
أن يجهل العامة صوت وزير دفاعهم، وليس 

منطقيا أن يبقى طموح ولي ولي العهد 
بتحقيق المواطنة، وبأن تكون المملكة 
متفردة في قيادة الشرق األوسط أسير 

الصوالين المغلقة وخاصة الخاصة.
استهداف ولي ولي العهد من جهة، 

وتشويه عالقته بولي العهد من جهة أخرى، 
إحدى صور التخطيط الممنهج للنيل من 

المستقبل السعودي في رمزيته، وكما فشلت 
المحاوالت السابقة تاريخيا فإن المستقبل 
السعودي استقرارا وازدهارا محصن وآمن 

بإذن الله، والعاقبة للمتقين.

* كاتب سعودي

مالمح من محمد بن سلمان

أطراف مشاركة في الحوار الليبي 

تعترض على تدخالت السفيرة 

األميركية لصالح جماعات اإلسالم 

السياسي، وتتهم ليون بأنه ليس 

محايدا وال بريئا في التعامل مع 

الحالة الليبية

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} في حاالت النزاع بين الجماعات المحلية، 
مسلحة أو غير مسلحة، كما يحدث اآلن في 
ليبيا، وحدث قبلها في أماكن كثيرة بينها 

لبنان والسودان والعراق وسوريا في عالمنا 
العربي، أو في حاالت النزاع بين الدول كما 
هي طبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي، فإن 

طرفا خارج دائرة الصراع، غالبا ما يدخل 
للوساطة واإلشراف على عملية المصالحة 

وإدارة المفاوضات، بأمل تحقيق المصالحة 
وإنجاز السالم بين هذه األطراف المتنازعة 

المتصارعة.
أكثر هذه األطراف التي تتصدى 

للوساطة، قبوال، هي هيئة األمم المتحدة، 
التي تلعب أمانتها هذا الدور باعتبارها جهة 
محايدة، ال تتوخى ربحا وال منفعة من القيام 
بهذا الدور، سوى إحالل السالم في هذا البلد 

أو ذاك، أو هذه المنطقة من العالم أو تلك، 
لكي ال يكبر النزاع ويهدد السلم العالمي 

كما حصل في مناسبات كثيرة بينها النزاع 
العربي اإلسرائيلي.

وكان السؤال الذي يطرح في هذا السياق، 
هو هل هذا الطرف األممي، حقا وسيطا 

نزيها محايدا، يتمتع بقيم األمانة والنزاهة، 
مجرد من الغرض، وال يخضع ألي تأثير أو 
نفوذ إال ضميره، أو ال يتوخى إال الصالح 

العام للجهة التي يسعى للصلح بين أطرافها 
أو ما يخدم السلم العالمي؟

هناك اآلن ثالثة مندوبون لألمين العام 
لألمم المتحدة يتولون هذه المهمة، أي 

الوساطة بين األطراف المتنازعة في المنطقة 
العربية، تحديدا سوريا واليمن وليبيا، 

وهؤالء المندوبون سبقهم، مندوبون انتهت 
مدتهم دون الوصول إلى نتيجة، في كل هذه 

البلدان، وبعضهم وسطاء من ذوي الوزن 
الثقيل مثل كوفي عنان واألخضر اإلبراهيمي، 

وباءت مهمتهما بالفشل الذريع، وليبيا 
ليست استثناء من مثل هذا الوضع، فقد 

سبق برناردينو ليون، مندوب آخر هو طارق 
متري، الذي انتهت مهمته وليبيا تنتقل من 

سوء إلى سوء، وخلفه المندوب الجديد الذي 
وجد أمامه في ليبيا وضعا متفجرا وصراعا 

مسلحا وأطرافا بعضها ال يحتكم إلى أي 
مشروعية وال يخضع ألي قانون أو نظام.

مهمة صعبة تلك التي تصدى لها، إال أن 
الرجل لم يكن غريبا على المناخات واألجواء 

العربية، فقد قضى أغلب عمره السياسي 
يتعامل مع المنطقة العربية، فقد عمل 

مندوبا خاصا لدى االتحاد األوروبي فيما 
يتصل بعالقات هذا االتحاد بدول جنوب 

البحر األبيض المتوسط، كما عمل قبل ذلك 
مستشارا خاصا لدى مندوب االتحاد في 

مساعي السالم العربي اإلسرائيلي، وأمضى 
وقتا في مؤسسة أسبانية-مغربية لتعزيز 
التواصل الثقافي بين الشمال والجنوب، 
وكان قبل انتدابه لهذه المهمة في ليبيا، 

وزير دولة في خارجية بالده معنّيا بحوار 
الغرب والشرق، وفي أغسطس العام 

الماضي استلم مهمته التي وصلت اآلن إلى 
ختامها قبل أن نرى زبدة المخاض الطويل 
الذي عاشه مع أطراف النزاع، مشرفا على 

جلسات المفاوضات عبر عدد من المسارات 
السياسية والشعبية والعسكرية، للوصول 

إلى توافق ليبي.
من الصعب تبرئة المندوب األممي من 

خضوعه لتجاذبات من خارج الدائرة الليبية 
التي يسعى لوجود سالم بين أطرافها، وقد 

كان الجميع يشاهدون ما كانت تمارسه 
ديبورا جونز، السفيرة األميركية في ليبيا، 

وكيف كانت تدخل مفاوضات مع أطراف 
ليبية وتقوم بتقديم تعهدات تتولى البعثة 

األممية تطبيقها، أو على األقل هذا ما نقلته 
أطراف تشارك في الحوار مع ليون وتعترض 

على تدخالت السفيرة األميركية لصالح 
جماعات اإلسالم السياسي، وتتهمه بأنه 

كان يمالئ تلك السفيرة، وأنه ليس محايدا 
وال بريئا في التعامل مع الحالة الليبية، 

وألن المجال ال يتسع الستعراض سجل هذا 
المندوب خالل عام من تعامله مع الحالة 

الليبية، أتوقف فقط عند حالتين رآهما 
المراقبون خطا يظهر تحيزه، أساء بهما إلى 

مهمته، وقوض مشروعا للمصالحة كاد أن 
يصل إلى خواتيمه.

الخطأ األول هو أنه بعد أن انتهى من 
إنجاز مسودة للحوار أخذ عليها التوقيعات 
باألحرف األولى من 80 بالمئة من المشاركين 
في الحوار، وتعهد بأنه لن يعود إلى فتحها، 

خالف ما تعهد به، وقام إرضاء للمؤتمر 
المنتهية واليته بإعادة النظر فيها وإدخال 

التعديالت التي طلبها ذلك المؤتمر، الممثل 
لتيارات لإلسالم السياسي في البالد.
أما الخطأ الثاني الذي أثار ثائرة 

البرلمان الشرعي المعترف به دوليا، هو 
إصداره بيانا باسم بعثة األمم المتحدة في 

ليبيا، يدين فيها المعركة التي يخوضها 
الجيش الرسمي التابع للحراك الشرعي ضد 

جماعات إرهابية في بنغازي.
 وفعال شاهدنا جميعا كيف أن هذين 
العملين، مثال تهديدا لكل ما وصل إليه 
الحوار من نتائج، بل تقويضا للعملية 

السلمية التي يتولى قيادتها، إال أنه إنقاذا 
لما يمكن إنقاذه من مهمته التي أوشكت 
على االنتهاء، كتب رسالة إلى البرلمان 

يؤكد فيها مكانة البرلمان ككيان شرعي له 
االعتبار األول في نتائج الحوار، وأكد أن 

المسودة التي تم االتفاق عليها باقية على 
حالها، ثم ظهر يوم االثنين الماضي في 

مقر المباحثات في الصخيرات المغربية، 
يقول إنه وصل اآلن إلى صيغة نهائية 
يضعها أمام األطراف الليبية، تضمنت 
كل نقاط االتفاق التي استخلصها من 

كالم المتفاوضين الليبيين، وباعتباره 
وسيطا صاغها في وثيقة ال تقتضي تعديال 

وال تحويرا وال تعديال، ويراها أساس 
المصالحة وبناء الثقة واالنطالق في 

العبور إلى بناء الدولة، وقال إنه سيتبعها 
بأخذ األصوات على األسماء الخمسة 

لرئيس الحكومة القادمة، التي ستكون هي 
بداية الخالص الحقيقي للبالد من أزمتها 
والخروج بها من النفق الذي دخلت فيه، 

وال بديل لهذه الصيغة، كما يقول ليون، إال 
المزيد من الفوضى والدمار.

* كاتب ليبي

ليبيا: الكلمات األخيرة للمندوب األممي

الحملة على ولي ولي العهد معروفة 

ومشبوهة في محرضيها وأهدافها، 

وأبلغ رد عليها هو اإلنجاز وحماية 

املال العام وتنميته وعدم 

االحتكاك بمشاريع الدولة

استهداف ولي ولي العهد من 

جهة، وتشويه عالقته بولي 

العهد من جهة أخرى، إحدى صور 

التخطيط املمنهج للنيل من 

املستقبل السعودي في رمزيته

أحمد عدنان
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الستثمارها خالل الســـنوات الخمس املقبلة لرفع طاقة إنتاج 

اإلمارات من النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

غيغاواط، حجم الطاقة التي يســـتهدف املغـــرب توليدها في 
خططه الحالية للطاقة املتجددة، وتتضمن محطات عمالقة 

لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مليـــار دوالر حجم التبـــادل التجاري غير النفطـــي بني اإلمارات 
واليابـــان خالل العام املاضي، بحســـب وزير االقتصاد اإلماراتي 

سلطان بن سعيد املنصوري.

غوغل تقتحم جميع ميادين المنافسة مع أبل وسامسونغ
[ هواتف ذكية وجهاز لوحي إلقصاء دور الكومبيوتر الشخصي  [ عرض النموذج األول لسيارة غوغل ذاتية القيادة

الصندوق السيادي الليبي
راض عن استثماراته اإليطالية

} ميالنــو (إيطاليا) - أكدت املؤسســـة الليبية 
لالستثمار أمس، أنها راضية عن استثماراتها 
االيطاليـــة وتنـــوي االحتفـــاظ بحصصها في 
شـــركات قيادية مثل أوني كريديت وإيني دون 

تغيير.
وقال حســـن بوهادي رئيس املؤسســـة، التي 
أنشـــأتها احلكومة الشـــرعية في شرق البالد 
"نحن راضون عن محفظتنا االيطالية"، بعد أن 
التقـــى أمس مع وزير االقتصاد االيطالي بيير 

كارلو بادوان لبحث التعاون بني البلدين.
وتتنافـــس املؤسســـة مع مؤسســـة أخرى 
حتمل نفس االســـم وتتخذ من طرابلس مقرا، 
على شـــرعية إدارة أصول املؤسسة التي تبلغ 
نحـــو 67 مليـــار دوالر، معظمهـــا مجمـــدة في 

الدول الغربية.
ومتلك املؤسسة نحو 1.25 باملئة في أوني 
كريديت أكبـــر بنوك إيطاليا من حيث األصول 
وحتوز حصصا أقل من إثنني باملئة في شركة 
النفـــط العمالقـــة إيني وفـــي إينـــل للمرافق 
ومجموعـــة فينميكانيـــكا لصناعـــة الســـالح 

وفيات كرايسلر لصناعة السيارات.
وفـــي مايو اســـتأنف بنك أونـــي كريديت 
عالقاته مع حملة األسهم الليبيني وأكد رئيسه 
فيديريكو جيتسوتي أن 4 باملئة تقريبا ميلكها 
مســـتثمرون ليبيون بينهم املؤسســـة الليبية 

لالستثمار ”مجمدة في الواقع“.
كريستوف سابت المدير التنفيذي لشركة نافيا يقدم أمس في باريس المركبة الكهربائية نافيا اوتونوموس لنقل الركاب للمشاركة والتعقيب:

business@alarab.co.uk

} ســان فرانسيســكو (الواليــات المتحدة) – 
ردت شــــركة غوغل على عمــــالق التكنولوجيا 
أبــــل، بعد أســــابيع فقــــط من طرحهــــا أحدث 
نســــختين من هواتف أيفون، بطرح نسختين 
جديدتيــــن من الهواتــــف الذكية إلــــى جانب 
كومبيوتــــر لوحي وأجهــــزة أخرى تم اإلعالن 
عنها لتتزامن مع بدء موســــم شــــراء الهدايا 

ألعياد الميالد والسنة الجديدة.
وطرحت الشركة، ومقرها والية كاليفورنيا 
األميركية، هاتفين ذكيين من طراز نيكسوس 
بخصائــــص محســــنة مــــن بينهــــا تزويدهما 
ببصمــــة األصبــــع ورفــــع كفــــاءة الكاميــــرا، 
بالتزامن مع نهاية الموسم الذي هيمنت عليه 

شركتا أبل وسامسونغ.

تحالف مع أل.جي وهواوي

وقالــــت غوغــــل إنها قامــــت بإنتاج هاتف 
”نيكســــوس 5 اكــــس“ بالشــــراكة مــــع أل.جي 
الكوريــــة الجنوبيــــة، إضافــــة إلــــى هاتــــف 
”نيكســــوس 6 بي“ بالشراكة مع شركة هواوي 
الصينيــــة، وهو هاتف ذكي ذو شاشــــة كبيرة 
لمنافسة أجهزة أبل وسامسونغ في تلك الفئة 

التي يطلق عليها ”فابليت“.
ويطلق اســــم فابليت، علــــى األجهزة التي 
تمــــزج بيــــن الهاتــــف الذكــــي والكومبيوتر 
اللوحي، ألنها تغني المستخدم عن استخدام 

األجهــــزة اللوحية، حيث 
يقل حجمــــه عن حجم 

الكومبيوتر اللوحي وفــــي نفس الوقت يزيد 
قليــــال عن الهواتف الذكية ويجمع بينهما في 

المواصفات.
وتخطط غوغل لطرح الهاتفين الجديدين 
في أســــواق الواليات المتحــــدة ودول أخرى، 
ولن يكونــــا مدرجيــــن ضمن برامــــج العقود 

طويلة األمد.
وقــــال ســــوندار بيشــــاي رئيــــس وحــــدة 

إنتــــاج األجهــــزة اإللكترونية فــــي غوغل، 
الــــذي تولــــى منصبــــه فــــي أكبر 

أقســــام الشركة مطلع هذا العام 
”نحــــن حريصــــون على 

التأكد من أن ســــعر 
اللذيــــن  الهاتفيــــن 
بتقنيات  يتمتعــــان 

عالية منخفض في كل 
أنحاء العالم“.

طرحمهــــا  وخــــالل 
عقد  صحفــــي  مؤتمر  فــــي 

الثالثــــاء فــــي مدينة ســــان 
فرانسيســــكو األميركية، قالت 

اللذيــــن  الهاتفيــــن،  إن  غوغــــل 
سيســــهمان فــــي تعزيز شــــعبية 

نظام التشــــغيل أندرويد الذي طرحته الشركة 
قبل ســــنوات، متاحان في أســــواق الواليات 
المتحــــدة وبريطانيــــا واليابــــان وأيرلنــــدا، 
وســــيتم طرحمهــــا فــــي دول أخــــرى بحلول 

األسبوع المقبل.
ووصل ســــعر هاتف نيكسوس 5 اكس في 
الواليــــات المتحدة إلــــى 379 دوالرا، بينما تم 
طرح فابليت نيكسوس 6 بي بسعر 500 دوالر.
وحرصــــت غوغــــل علــــى طــــرح هاتفيها 
الجديديــــن بأســــعار أقل مــــن هاتفي آيفون 
6 اس وآيفــــون 6 أس بلس، اللذين كشــــفت 
أبل عنهما، وأقل كذلك من أســــعار هواتف 

سامسونغ.

نظام مارشملو

وستكون جميع األجهزة التي أعلنت 
الشــــركة عن طرحها مزودة بنظام تشغيل 
مارشــــملو أندرويد، وهو نظام طرحته غوغل 
ألول مــــرة ضمــــن خططها لرفع كفــــاءة نظام 
أندرويد الذي يواجه منافسة شرسة من نظام 
تشغيل أي.أو.أس المستخدم في أجهزة أبل.

باســــتخدام  مارشــــملو  نظــــام  ويســــمح 
بصمــــة االصبع لفتح الهاتــــف، وبخصائص 
أخــــرى أهمها خاصية الدفــــع ”أندرويد باي“ 
وهــــي خصائص ســــبقتها إليها شــــركتا أبل 

وسامسونغ.
وبطرح أجهزة من إنتاج شركة نيكسوس 
التي تمتلكها غوغل، يصبح عمالق اإلنترنت 
قادرا على التحكــــم في إنتاج غالبية األجهزة 

والبرمجيات في منتجاته، على غرار شــــركة 
أبل التي تمتلك نظام عمل متكامل خاص بها.
وال يســــتبعد محللــــون أن تطــــرح غوغل 
المزيد من األجهزة التي تحمل اسمها قريبا. 
وقال بيشاي ”نسعى لدفع الجيل الجديد من 
أجهــــزة الكومبيوتر إلى األمــــام. ولفعل ذلك 
فنحن نعكف على بناء أجهزة خاصة بنا“.
ويتيح نظام التشغيل الجديد أيضا 
إمكانيــــة ”نــــاو أون تــــاب“ التي تمكن 
المســــتخدمين من طرح أســــئلة على 
الجهــــاز والحصــــول علــــى أجوبة 
عبر الضغط لفتــــرة قصيرة على 
الشاشة،  أســــفل  الرئيسي  الزر 
في محاكاة لنظام سيري الذي 

يميز أجهزة أبل.
وتتيــــح غوغــــل نظــــام 
التشغيل أندرويد لشركات 
صناعــــة الهواتــــف الذكية، 
لكنهــــا تحافظ على خــــط إنتاج 
نيكسوس لنشــــر اإلمكانيات المتطورة 

للنظام.
وبينمــــا يســــتخدم نظام أندرويــــد في 80 
بالمئة من الهواتف الذكية حول العالم، مازال 
الكثير منها يحافظ على النســــخ القديمة من 
النظــــام بينمــــا تتباطأ الشــــركات في إطالق 

تحديثات جديدة.

جهاز لوحي منافس للكومبيوتر

وطرحــــت الشــــركة أيضا جهاز بيكســــل 
ســــي، وهو أول كومبيوتر لوحي تقوم غوغل 
بتصنيعــــه بالكامــــل، وينظر إليــــه باعتباره 
منافسا لجهاز أيباد برو الذي طرحته أبل في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وتلتحق بالجهاز لوحة مفاتيح تستطيع 
التحــــول إلى غطــــاء، باإلضافة إلــــى إمكانية 
توصيلهــــا بالجهــــاز اللوحــــي لتحويله إلى 

طريقة عمل الالبتوب القديمة.
وخــــالل عرضه على الجمهــــور الذي كان 
يمأل القاعــــة، قال ممثل شــــركة غوغل أندرو 
بورز ”نعتقد أن الكومبيوتر اللوحي بيكســــل 
ســــي مع لوحــــة المفاتيــــح يفتــــح المجاالت 
لممارســــة ألعاب الكومبيوتر وإنجاز األعمال 
أيضا باستخدام جهاز واحد“. وتقول الشركة 
إن جهــــاز بيكســــل ســــي ســــيكون متاحا في 
األسواق قبل إجازات نهاية العام بسعر يصل 
إلــــى 500 دوالر، إضافــــة الــــى 150 دوالرا هي 
ســــعر لوحة المفاتيح التي سيكون اقتناؤها 

اختياريا.
وكشــــفت غوغل النقاب أيضا عن نســــخة 
معدلة من جهاز ”كروم كاست“ الذي يستخدم 
كوســــيط يمكن توصيله بشاشات التلفزيون 
ليعرض عن بعــــد أي محتوى على اإلنترنت، 
مــــع اســــتخدام الهواتــــف الذكيــــة أو أجهزة 

الكومبيوتر اللوحي كأجهزة تحكم.
كمــــا قدمت غوغــــل أيضا خــــالل المؤتمر 
الصحفــــي جهاز ”كروم كاســــت اوديو“ الذي 
يمكــــن توصيله أيضــــا بأجهــــزة الصوتيات 

لســــماع الموســــيقى الصادرة عن المدونات 
الصوتية أو موقع يوتيوب أو أي مصدر آخر 
عبر مكبرات الصوت.  وقال ريشــــي تشاندرا 
أحد أعضاء فريق كروم كاست إنه أصبح اآلن 
”لديكم طريقة بســــيطة لربــــط تجربتكم بأكبر 

أجهزة صوتية في المنزل“.

السيارة ذاتية القيادة

وبالتزامــــن مــــع المؤتمر عرضــــت غوغل 
علــــى الصحفييــــن النموذج األول لســــيارتها 
الصغيــــرة ذاتيــــة القيادة، التي بدأ مشــــروع 
إنتاجها في عــــام 2009 ويهدف إلحداث ثورة 

في صناعة السيارات.
وأوضح كريس اورمسون مدير المشروع 
إن الشركة تمضي بخطى ثابتة في مشروعها. 
مثيرة  بأنها  الجديدة  التكنولوجيا  ووصف 

لالهتمام. 
التكنولوجيا  من  النوع  ”هذا  إن  وقــال 
وإنــه  غــوغــل،  تفعله  مــا  معظم  عــن  مختلف 
قليال  مختلف  بأسلوب  نفكر  أن  منا  يتطلب 
من  والتأكد  السوق  في  طرحه  كيفية  بشأن 
أن  قبل  معين  مستوى  بلوغ  على  الحرص 

نسمح للناس باستخدامه“.
وتؤكد غوغل وغيرها من شركات صناعة 
الســــيارات والموردين أن تكنولوجيا تصنيع 
ســــيارات ذاتية القيادة سوف تصبح جاهزة 

لطرحها في األسواق بحلول عام 2020.
وتمضي شــــركات كثيــــرة عريقة في قطاع 
صناعــــة الســــيارات مثــــل جنــــرال موتــــورز 
وفولكســــفاغن فــــي طريق تصنيع ســــيارات 
بــــدون ســــائق، لكــــن هــــذا القطــــاع اقتحمته 
شــــركات حديثة العهد في القطاع مثل تيسال 
للســــيارات الكهربائية. كما اقتحمته شركات 

لم يســــبق لها أن مارست أي نشاط في قطاع 
السيارات مثل شركة أبل. وأضاف اورمسون 
أن ”اهتمام غوغل ينصــــب بالفعل على هدف 
أوســــع هو إتاحة إمكانية التنقــــل للجميع“، 
وليس فقط لمن يستطيعون قيادة السيارات.

وقــــال إننــــا ”نعتقــــد أنها فرصــــة كبيرة 
لمســــاعدة الناس… إنه أمر مثيــــر أن نرى ما 
يحدث في صناعة السيارات.. والتكنولوجيا 

الجديدة تتدفق على هذا القطاع“. 
لكن مســــؤولين تنفيذيين في غوغل أكدوا 
أن الشــــركة ال تريــــد تصنيع ســــيارات ذاتية 
القيــــادة خاصة بهــــا، وأنها تفضــــل أن تجد 

شريكا لتصنيع السيارة.

◄ يعكف الباحثون في بلجيكا 
على فحص روث الباندا العمالقة 

في محاولة لمعرفة سر قدرتها على 
هضم أعواد البامبو الصلبة الجافة 

على أمل استنباط طرق حديثة 
إلنتاج أجيال جديدة من الوقود 

الحيوي.

◄ قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
اركادي دفوركوفيتش أمس  إن 
إنتاج بالده من النفط الخام قد 

ينخفض بما يصل إلى 10 بالمئة 
إذا ظلت أسعار النفط العالمية 

منخفضة لفترة طويلة.

◄ أشارت توقعات كبار الخبراء 
االقتصاديين للمصارف الخاصة في 

ألمانيا إلى أن االقتصاد األلماني 
سيحقق نموا بنسبة 7 بالمئة خالل 
العام الحالي ونموا بنفس النسبة 

خالل العام المقبل أيضا.

◄ أقرت وزارة النفط اإليرانية 
مسودة عقود النفط الجديدة مع 
الشركات األجنبية والتي سيتم 

الكشف عنها في طهران في غضون 
األسابيع القادمة، وتتضمن 

حوافز جديدة الستقطاب الشركات 
األجنبية.

◄ أظهر استطالع أن 50 بالمئة 
من األلمان يعتقدون أن سمعة 

الصناعة األلمانية مهددة باالنهيار، 
نتيجة الفضيحة التي تالحق 
شركة فولكسفاغن للسيارات 

بسبب تالعبها بقيم االنبعاثات من 
سياراتها.

◄ أظهرت تقديرات مكتب 
اإلحصاءات األوروبي أن تضخم 

أسعار السلع والخدمات في منطقة 
اليورو دخل في سبتمبر إلى 

المنطقة السالبة للمرة الثانية خالل 
عام 2015، بسبب تراجع أسعار 

النفط.

باختصار

اقتحمــــــت غوغل أخيرا وبزخم كبير ميدان املنافســــــة الضارية فــــــي صناعة اإللكترونيات 
مبفاجأة الكشــــــف عن هاتفني جديدين وكومبيوتر لوحي جديد. وحرصت على أن يتزامن 
ذلك مع عرض النموذج األول لســــــيارتها الصغيرة ذاتية القيادة، التي تهدف من خاللها 

إلحداث ثورة في صناعة السيارات.

غوغل تصعد المنافسة في أسواق الهواتف الذكية واإللكترونيات

كريس اورمسون: 
اهتمام غوغل ينصب 

بالفعل على صناعة سيارة 
تتيح إمكانية التنقل للجميع

سوندار بيشاي: 
حريصون على التأكد أن 

يكون سعر الهاتفني 
منخفضا في كل أنحاء العالم
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.725.96
0.44%

سوق قطر
5.787.69

0.47%

سوق مسقط
11.465.22

1.69%

سوق السعودية
7.404.14

0.91%

سوق البحرين
1.275.89

0.07%

سوق دبي 
3.593.28

1.09%

سوق أبوظبي
4.502.79

0.60%

إغالق 30 سبتمبر 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت تكشف أخيرا عن مشاريع استراتيجية بقيمة 36 مليار دوالر
[ مشاريع كبيرة للسكك الحديد والمترو وإنتاج الكهرباء والمياه [ اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع  

}  الكويــت - قال عادل الرومي المدير العام 
لهيئة مشـــروعات الشـــراكة بيـــن القطاعين 
العام والخاص إن الكويت ســـتعتمد أسلوب 
الشـــراكة مع القطاع الخاص ألنه األســـلوب 
المتبع في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدول 
المتقدمة، وهو نظام "أثبت جدارته كأســـلوب 

موفر للمال."
وأضاف لوكالـــة رويترز أن هـــذا النظام 
”إذا كان ضـــرورة فـــي الســـابق.. فإنه أصبح 
اآلن ضرورة حتمية ألنـــه يخفف العبء على 
ميزانية الدولة في ظل هبوط أســـعار النفط… 
لكنـــه يبقـــى ضرورة حتـــى في زمـــن الوفرة 

االقتصادية“.
ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في الكويت تأســـيس شركات 
مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع 
بينما يديرها الشريك االستراتيجي حيث يتم 
تقديم الســـلع والخدمات المنتجة للدولة في 
مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات 

وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانـــون الذي صدر في 2014 وبدأ 
تطبيقه في 2015 فإن 50 بالمئة من أسهم هذه 
الكويتيين  للمواطنيـــن  يخصص  الشـــركات 
بينما تخصص نســـبة تتـــراوح بين 26 و44 
بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا 
أو أجنبيـــا أو تحالفـــا بين عدة مســـتثمرين 
وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح 

بين 6 و24 بالمئة.
وذكـــر الرومـــي أن هناك 7 مشـــاريع تبلغ 
كلفتهـــا نحـــو 9.93 مليـــار دوالر تركز عليها 
الهيئـــة في الفتـــرة الحالية نظـــرا ألهميتها 
الحيوية ســـواء إلنتاج الكهربـــاء أو الحفاظ 
علـــى البيئة حيث ســـيتم اســـتدراج عروض 

المستثمرين لها في األشهر المقبلة.  
وقـــال إن تلـــك المشـــاريع ”فـــي مرحلـــة 

الطرح“ حاليـــا وتم االنتهاء من عملية تأهيل 
الشركات للتنافس على الفوز بها ”ونحن اآلن 
في مرحلة إعداد أوراق المزايدة“ الســـتدراج 

العروض.
وبين المشـــاريع الســـبعة ثالثة مشاريع 
إلنتاج الكهرباء أولها مشـــروع محطة الزور 
الثانية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي 
يكلـــف ما يصـــل إلى 1.66 مليـــار دوالر. ومن 
المقرر أن ينتج ألفي ميغـــاواط من الكهرباء 

و102 مليون غالون من المياه.
وقال الرومي إن هذا المشـــروع تم طرحه 
بالفعل على المســـتثمرين من نحو أسبوعين 
ومـــن المنتظـــر أن يقدمـــوا عروضهم خالل 
أربعة أشـــهر من الطرح ثم تتم عملية فحص 
العروض لمدة شهر وبعدها يتم إعالن الفائز 

متوقعا أن يكون ذلك في مارس المقبل.
والمشـــروع الثاني هو محطـــة الخيران 
لتوليـــد الكهربـــاء وتقطير الميـــاه (المرحلة 
األولى) وهي محطة بخارية تبلغ كلفتها نحو 
4.14 مليار دوالر. ومـــن المقرر أن تنتج ألفي 

ميغاواط من الكهرباء.
وأوضح الرومي أنه تم تأهيل الشـــركات 
المتنافسة على هذا المشروع وسيتم ”قريبا“ 
طلب اســـتدراج العروض على أن يتم منحها 
ســـتة أشـــهر لتقديم العروض وليـــس أربعة 
أشهر وذلك تفاديا للتزامن مع مشروع محطة 
الخيران حيث يتوقع أن تكون الشركات ذاتها 

هي المتنافسة في المشروعين.
والمشـــروع الثالث هو مشـــروع العبدلية 
لتوليـــد الكهربـــاء بنظام مزدوج مـــن الطاقة 
الشمســـية والغاز الطبيعي وتبلغ كلفته نحو 
مليار دوالر. وســـتبلغ طاقتـــه اإلنتاجية 250 

ميغاواط كحد أدنى.
يضـــاف إلـــى ذلـــك مشـــروعان للصرف 
الصحـــي ومعالجـــة النفايات، هما مشـــروع 
أم الهيمـــان لمعالجة ميـــاه الصرف الصحي 
ومشـــروع معالجة النفايـــات البلدية الصلبة 
في منطقة كبد وسيقوم بتدوير 50 بالمئة من 

نفايات الكويت الصلبة.
كمـــا تشـــمل القائمة مشـــروع إنشـــاء 12 
مدرســـة نموذجية ومشـــروع مركـــز العقيلة 

الترفيهي الثقافي. وذكر الرومي أن ما بين 70 
و80 بالمئة من تمويل هذه المشـــاريع سيأتي 
من البنـــوك بينما النســـبة الباقية ســـتمثل 
رأسمال الشـــركة المســـاهمة حيث ستدفعه 
الحكومة والشريك االستراتيجي وفقا ألحكام 

القانون.
وقال الرومي إن من فوائد نظام الشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص ”توزيـــع 
المخاطر بين القطاعين العام والخاص.. كما 
أنـــه يعطي دفعة أكبـــر للقطاعات األخرى في 
االقتصاد مثل القطـــاع المصرفي الذي يكون 

دائما دوره أكبر في مشاريع الشراكة“. 
وأضاف أن نظام الشـــراكة يعطي ضمانة 
أن المشـــروع ينجز في الفتـــرة المخطط لها 
وبالميزانية المخطط لها ألن القطاع الخاص 
ال يجنـــي أي إيرادات إال بعـــد أن تتم عملية 

اإلنتـــاج بينما في المناقصات تظل الشـــركة 
المنفذة تحصل على دفعات مالية طوال فترة 

المشروع.
واعتبر الرومـــي أن إمكانية توفير 

المصـــارف  مـــن  التمويـــل 
”األساســـي“  المحفـــز  هـــي 
للمستثمرين لتقديم مبادرات 
والعمل وفق نظام الشـــراكة 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن 

والخاص.
الحكومـــة  أن  وأوضـــح 

مؤخـــرا  أمرهـــا“  ”حســـمت 
وقـــررت أن يتم طرح مشـــروع 
والمتـــرو  الحديديـــة  الســـكة 

بنظـــام الشـــراكة بعـــد أن كان هنــاك 
نقاش حول أي األساليب أفضل للطرح.

وأوضح أن بداية عملية تأهيل الشـــركات 
لمشـــروع الســـكة الحديدية الذي يكلف نحو 
6 مليارات دوالر ســـتكون في الربع األول من 
2016 ليتم تســـلم الموقع للفائز في نهاية 
2016. وأكد أن الكويت ملتزمة بأن 
تكون منشـــآت الســـكة الحديدية 
جاهزة فـــي 2018 تمهيدا للربط 
مع باقي دول مجلس التعاون.

وأضاف أن مشروع المترو 
الـــذي ســـتبلغ كلفتـــه نحو 20 
بعـــد  ســـيأتي  دوالر،  مليـــار 
بنحو  الحديدية  السكة  مشروع 
8 أشهر بشرط االنتهاء من تحديد 
سيره  لخط  النهائية  المســـارات 
مـــع المجلـــس البلدي معتبـــرا أن إنجاز 

المسارات يعد ”تحديا“.

المشاريع يمكن أن تحرك ركود القطاع المصرفي والبورصة

أكدت احلكومة الكويتية أنها تستعد لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بني القطاعني 
ــــــة ومعاجلة مخلفــــــات الصرف الصحي  العــــــام واخلاص في مجــــــاالت الطاقة الكهربائي
ــــــار دوالر خالل العـامني  ــــــات والســــــكك احلديدية واملترو بكلفــــــة تصل إلى 36 ملي والنفاي

املقبلني.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تسلمت الحكومة المصرية أمس 
المحطة العائمة الثانية الستيراد 

الغاز الطبيعي المسال، التي 
استأجرتها من شركة بي.دبليو 
غاس النرويجية السنغافورية 

والتي تبلغ طاقتها 700 مليون قدم 
مكعبة يوميا.

◄ أكد البنك األوروبي لالستثمار 
أمس أن المغرب سيكون أول بلد 
في منطقته يستفيد من تمويالت 
البنك بالعملة المحلية وأن ذلك 

سيجعله في وضعية مميزة مقارنة 
بالشركاء غير األوروبيين للبنك.

◄ كشف وزير البترول المصري 
طارق المال عن توقيع اتفاق نهائي 

للشراكة بين الهيئة المصرية 
العامة للبترول وشركة كويت 

إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز 
في امتياز في محافظة البصرة 

العراقية.

◄ اتسعت خسائر أسعار الذهب 
أمس لتسجيل أكبر خسارة فصلية 

منذ أكثر من عام، بسبب ارتفاع 
الدوالر وسط ترقب األسواق لحين 

اتضاح الرؤية بشأن موعد قرار 
رفع أسعار الفائدة األميركية.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن معدل 
البطالة في إيطاليا انخفض تحت 

حاجز 12 بالمئة في أغسطس 
الماضي، ألول مرة منذ عامين 

ونصف العام، حيث وصفت 
الحكومة ذلك بأنه إثبات لنجاح 

إصالحاتها العمالية.

◄ أعلنت الحكومة الصينية أمس 
أنها سوف تخفض الضرائب على 
شراء السيارات ذات المحرك الذي 
ال تزيد سعته عن 1.6 ليتر بنسبة 
تصل إلى 50 بالمئة، في ظل ركود 

يعاني منه سوق السيارات.

باختصار السياسة النفطية السعودية تنجح في استعادة حصة من السوق
} لنــدن – أظهــــرت بيانــــات أن الســــعودية 
أكبر الدول املصــــدرة للنفط في العالم بدأت 
تســــتعيد ببطء بعض ما فقدته من نصيبها 
في الســــوق في أعقاب القــــرار الذي اتخذته 

في نوفمبر 2014 بالتخلي عن دعم األسعار.
وتؤكد البيانات ارتفــــاع صادرات النفط 
اخلــــام الســــعودية عن املســــتوى املنخفض 
الــــذي بلغته فــــي 2014. كما تشــــير توقعات 
منظمــــة أوبك إلــــى زيادة النمو فــــي الطلب 
العاملــــي علــــى النفط منــــذ حتول سياســــة 
املنظمــــة وكذلــــك تباطؤ منو اإلمــــدادات من 

خارج أوبك.
وقال ديفيد فايف رئيس األبحاث بشركة 
جانفور التجارية وهو محلل ســــابق بوكالة 
الطاقة الدولية إن ”أرقام صادرات السعودية 

فــــي النصف األول من العام تشــــير إلى أنها 
استردت بعضا من حصتها في السوق التي 

خسرتها خالل 2014“.
وتشــــير أرقــــام إدارة معلومــــات الطاقة 
األميركيــــة ووكالــــة الطاقة الدوليــــة إلى أن 
صادرات الســــعودية لكبار املســــتهلكني في 
آسيا وأوروبا وصلت أعلى مستوياتها منذ 

عدة أعوام في النصف األول. 
كما ارتفعت الصادرات للواليات املتحدة 
عما كانت عليه مــــن قبل لكنها مازالت حتت 

الضغط.
ووفقــــا لتحليل أجرته رويتــــرز للبيانات 
واإلنتــــاج  الصــــادرات  عــــن  الســــعودية 
وباستخدام تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
للطلــــب العاملي على املنتجــــات النفطية فإن 

صــــادرات اخلام الســــعودية بلغت نحو 8.1 
باملئة من السوق العاملية منذ نوفمبر املاضي 

بعد انخفاضها قبل ذلك إلى 7.9 باملئة.
ومن املؤكــــد أن مقارنة صــــادرات اخلام 
بتقديــــرات الطلــــب العاملي علــــى املنتجات 
النفطية ليســــت مثالية لكنها توفر مؤشــــرا 
تقريبيــــا للتغيــــرات فــــي حصة الســــعودية 
من السوق باســــتخدام املتاح واحلديث من 
البيانــــات املعلنــــة. ويتجه أكثــــر من نصف 
صــــادرات الســــعودية من النفــــط اخلام إلى 

آسيا. 
وقالــــت وكالــــة معلومــــات الطاقــــة في 9 
سبتمبر إن السعودية حافظت على حصتها 
من الســــوق اآلســــيوية فصــــدرت 4.4 مليون 
برميل من اخلــــام يوميا إلى 7 مــــن زبائنها 

الكبــــــار في آســــيا في النصـــــــف األول من 
2015. وقالت ريبيكا جورج احملللة في إدارة 
معلومات الطاقة إنه منذ عام 2007 ميثل ذلك 
ثاني أعلى مستوى للصادرات السعودية في 

النصف األول من العام لهذه الدول.
وكانت الذروة في عام 2012 عندما بلغت 
الصــــادرات 4.6 مليــــون برميــــل يوميــــا في 

األشهر الستة األولى من العام.

عادل الرومي:
أسلوب الشراكة مع القطاع 

الخاص أثبت جدارته 
كأسلوب موفر للمال

ديفيد فايف: 
األرقام تشير إلى أن 

السعودية استردت بعضا 
من الحصة التي خسرتها

مشاريع سيتم طرحها قريبا 
الستدراج العروض بقيمة 

9.93 مليار دوالر
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جدل اقتصادي ثقافي يستقبل إطالق مركز ريادة أعمال الجامعة األميركية في القاهرة          

} استقبل اجلدل االقتصادي والثقافي 
الندوة التي نظمتها اجلامعة األميركية 
بالقاهرة مبناسبة إطالق ”مركز ريادة 
األعمال“ والتي حملت عنوان ”ريادة 

األعمال: الطريق للنمو السريع“.
املركز اجلديد سيعمل على إعداد 

األبحاث والدراسات في مجال ريادة األعمال 
مبختلف القطاعات االقتصادية إلتاحة 

الفرص أمام أصحاب املشاريع واألفكار 
اجلديدة للوصول إلى اخلبرات واملوارد 

التي يحتاجونها إلجناح مشاريعهم.
وسبق للجامعة األميركية أن أطلقت 

في 2010 برنامج ريادة األعمال واالبتكار 
ثم أتبعته في 2013 بحاضنة األعمال ”أيه.
يو.سي فينتشر الب“ ناهيك عن البرامج 
الدراسية املتخصصة التي تقدمها كلية 

إدارة األعمال باجلامعة.
وقال كرمي صغير عميد كلية إدارة 

األعمال في اجلامعة إن تلك املبادرات رعت 
50 مشروعا مبتدئا وجمعت أكثر من 5 

ماليني دوالر متويال وخلقت أكثر من 200 

وظيفة. وأكد أن ”ريادة األعمال توفر حال 
مستداما للتحديات التي تواجهها مصر 

مثل البطالة والفقر“ رغم أنها ال تزال 
صغيرة جدا. 

وأوضح أن أحداث األعوام األربعة 
األخيرة تظهر أن متكني الشبان ميكن أن 

يحقق معجزات على الصعيدين السياسي 
واالقتصادي.

ويرى األكادميي أمين إسماعيل 
أن احلاضنة توفر مكانا للعمل داخل 

اجلامعة واالستفادة من إمكانياتها في 
التدريب والتواصل مع شبكة اجلامعة من 
األكادمييني واملستثمرين والتمويل بنحو 

2600 دوالر للمشروع.
ويعاني مجال ريادة األعمال في املنطقة 

من صعوبات، ال يتعلق جميعها بالثقافة 
السائدة وفرص التدريب فهناك أيضا 

احلصول على التمويل الذي يعد من أكبر 
التحديات كما أوضح أمير شريف رئيس 

موقع ”وظف“ الذي أسسه عام 2011 كمنصة 
للباحثني عن فرص العمل في مصر.

وقال لرويترز إن ”األمور في مصر 
أصعب بكثير مقارنة مع أماكن أخرى مثل 

وادي السليكون فكل خطوة هنا تكون أشد 
تعقيدا مبا يصل لعشر مرات“.

وأضاف أن املمولني احملليني ال يكلفون 

أنفسهم حتى عناء الرد بل يلزمون الصمت 
دون إبداء أسباب. 

وقال ”يريدون إبقاء خياراتهم مفتوحة. 
املستثمرون في اخلارج كانوا أكثر اهتماما 

من احملليني“.
وال يتفق محمد عثمان املدير العام 

لشركة سوفيكو لالستثمارات املالية متاما 
مع ذلك الرأي. 

ويقول إن ”السيولة لست مشكلة 
واألموال موجودة“ لكن الصعوبة تكمن في 
الوقت واجلهد املنفق وفي التفاصيل التي 

قد ال يكون كثيرون من أصحاب األفكار 
واملشاريع اجلديدة ملمني بها.

وأشار إلى مشكلة تضارب التوقعات 
بني املستثمر وصاحب املشروع اجلديد 

قائال إن ”التوقعات بحاجة إلى إدارة أفضل 
والتوفيق بني الطرفني عملية معقدة“.

وال يقتصر مجال ريادة األعمال على 
عملية إنشاء الشركات اجلديدة بل يتعداها 
إلى تطوير الشركات القائمة مع ما يرتبط 
بذلك من توفير املوارد وتنظيمها وإدارة 

املخاطر والعوائد.
وتعاني ريادة األعمال في املنطقة 

من ضعف روح املبادرة الفردية واملناخ 
االجتماعي والسياسي غير املواتي.

وتشير دراسة لبنك يو.بي.أس أن 

الشركات العائلية تسهم بنسبة 80 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي في منطقة الشرق 
األوسط وتشكل نحو 75 باملئة من النشاط 

االقتصادي للقطاع اخلاص وتوفر أكثر من 
200 ألف فرصة عمل.

ووفقا للدراسة تواجه الشركات العائلية 
حتديات كثيرة فيما يتعلق باحلفاظ على 

النشاط من جيل آلخر مثل استيعاب 
التقنيات اجلديدة أو عدم القدرة على 

االبتكار أو على تنشيط األعمال.
وبحسب أحمد حسنني املسؤول عن 

املركز اجلديد فإن عمل املركز اجلديد 
سينصب على املشاريع ذات البعد 

االجتماعي وعلى الشركات العائلية التي 
تشكل نحو 80 باملئة من الشركات في 

املنطقة العربية وتعاني عادة من مصاعب 
جمــة عند انتقال اإلدارة إلى اجليل اجلديد.
وقال إن ”املركز ليس سوبرمان.. هناك 

مشكالت اجتماعية في معاجلة حاالت 
الفشل ومشاكل تشريعية مثل غياب قانون 

احلماية من اإلفالس على سبيل املثال… 
مبفردنا لن نفعل شيئا لكننا نقوم مبا في 

وسعنا.
وأضاف أن املركز سيساعد رواد األعمال 

واملستثمرين على اللقاء والتفاهم فوق 
أرض محايدة يشرف عليها خبراء.

أحمد إلهامي



} نيويــورك – يســـتأثر عدد قليـــل من القادة 
والزعماء بالنجوميـــة واالهتمام، رغم حرص 
معظـــم زعمـــاء العالـــم على حضور جلســـات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي تعد فرصة 

لعقد صفقات سرية ومعلنة.
وال تنبـــع النجوميـــة، كمـــا هـــي احلـــال 
بالنســـبة إلـــى الســـينمائيني، مـــن مهـــارات 
التمثيل والوسامة واخلبرات الفنية املتراكمة، 
وإمنا تأتي من ثقل امللفات التي يحملها هؤالء 
الزعمـــاء القادمـــون من بـــني ركام الصراعات 

واحلروب املتناثرة على سطح األرض.
ويبـــرز اســـم الرئيس الروســـي فالدميير 
بوتني، الـــذي لم يكتف مبعارضـــة الغرب في 
حشـــد قواته في ســـوريا، وإمنا أقنع خصوم 
األسد، في خطوة دبلوماسية الفتة، حتسب له، 

باجللوس معه على طاولة املفاوضات.
وبعدما مهـــد بوتني هـــذه األرضية، طرح 
خـــالل لقائـــه بـ“البطـــة العرجـــاء“ الرئيـــس 
األميركي باراك أوباما االثنني املاضي مبادرة 

حول سوريا تضع محاربة داعش كأولوية.
هذا الطرح الروســـي ينســـجم مع الرؤية 
الســـورية، ويضيف إلى ســـجل الدب الروسي 
العنيـــد نقاطـــا جديـــدة كان قـــد كســـبها في 
أوكرانيا وشـــبه جزيرة القـــرم ورمبا في بقاع 
أخـــرى مـــن العالم بينهـــا محاولتـــه التقارب 
مع احلكومة اليســـارية املتطرفـــة في اليونان 

وانتشاره العسكري في البحر املتوسط.
وســـيحظى الوفـــدان العربيـــان اليمنـــي 
والليبـــي بنجوميـــة نابعـــة مـــن التعقيـــدات 
السياسية وامليدانية في هذين البلدين، وسط 

ســـعي األمم املتحدة إلى إحـــداث اختراق في 
املسار السياسي املتعثر.

وفي اســـتعادة ألجواء احلقبة الشـــيوعية 
يرن أيضا اســـم شـــقيق قائد الثورة الكوبية 
فيديل كاســـترو، الزعيم راؤول كاسترو غريبا 
في أروقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إذ لم 

يسبق له أن مارس طقوسا سياسية داخلها.
يقطـــع  أن  أخيـــرا  اســـتطاع  راؤول 
الكيلومتـــرات القليلـــة التـــي تبعـــد كوبا عن 
الواليـــات املتحـــدة، بعد قطيعـــة دامت نصف 
قرن توجت بعودة العالقات الدبلوماسية بني 
واشنطن وهافانا بوســـاطة الفاتيكان وكندا، 

في خطوة وصفها اخلبراء بـ“التاريخية“.
ويبـــدو أن العناصر الفلســـطينية اكتملت 
ملنـــح محمود عباس جنوميـــة خاصة، ففضال 
عن ”قنبلتـــه“ املدوية بخصوص قضية بالده، 
سبقته إلى نيويورك أخبار العلم الفلسطيني، 
الذي رفـــع للمـــرة األولى في املبنـــى األممي، 
وكذلـــك التصعيـــد اإلســـرائيلي املتواصل في 

املسجد األقصى.

وظهـــرت جنوميـــة القـــادة العـــرب خالل 
كلماتهم أمام اجلمعيـــة العامة وفي مقدمتهم 
العاهل األردني امللك عبدالله الثاني والرئيس 
املصري عبدالفتاح السيســـي عندما أجمعوا 
على ضرورة ومحاربة اإلرهاب، وإيجاد حلول 

سلمية لألزمة السورية.
وليس بعيدا عن منطقة الشـــرق األوســـط، 
يحظـــى الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحاني، 
بـــدوره، بنصيب وافـــر مـــن النجومية، ليس 
داخـــل بـــالده بل لـــدى الغربيـــني، على ضوء 
االتفـــاق النـــووي الـــذي أجنز عقب ســـنوات 
من املفاوضات الشـــاقة رغـــم معارضة التيار 

احملافظ املوالي للمرشد األعلى.
وتســـطع جنومية روحاني كذلك من بوابة 
األزمـــة الســـورية، التي من املنتظـــر أن تلعب 
بـــالده دورا مؤثرا فيها بعدما اســـتبعدت من 
هـــذا امللف منذ بدء األزمـــة قبل حوالي خمس 

سنوات.
ورغـــم أن الكثير من املتابعني يعتقدون أن 
الرئيس الســـوري هو النجم الغائب األبرز في 

هذه الـــدورة، إال أن رئيس الـــوزراء اليوناني 
اليساري املتطرف ألكسيس تسيبراس يعد من 
بني أبرز احلاضرين لتحديه سياســـة التقشف 

األوروبية.
وغير بعيد عن امللف الســـوري، ســـيناقش 
املجتعمون فـــي األمم املتحدة قضية الالجئني 
والطوفان البشـــري الذي أغرق القارة العجوز 

التي لم تشهد مثيال له منذ سبعة عقود.
ســـتظهر جنوميـــة املستشـــارة األملانيـــة 
الرئيـــس  اســـتقبلها  التـــي  ميـــركل  أنغيـــال 
الفرنســـي فرنســـوا هوالنـــد علـــى األراضي 
األميركية بحرارة وثقتها عدســـات املصورين 
بعدما استقبلت بالدها أكبر عدد من الالجئني، 
واتبعت سياسة األبواب املفتوحة، على خالف 

أوروبا الشرقية.
أمـــا الرئيـــس الصيني شـــي جـــني بينغ 
فيحظـــى بنجومية مـــن نوع خـــاص يوفرها 
العمالق الصيني الذي يصعد كقوة اقتصادية 
عاملية، وينتهج سياســـة حذرة ومدروســـة في 

التعاطي مع امللفات الساخنة.
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قاديروف يعاقب املتطرفني اعتمادا على تقاليد الشيشان

يقتحم الدب الروســــــي العنيد قاعات األمم 
املتحدة متباهيا باالنتصار، بينما يتصاعد 
دخان السيجار الكوبي ليبدد عزلة نصف 
قرن عاشتها اجلزيرة الشيوعية، في حني 
ــــــة الفلســــــطينية برمزيتها  حتضــــــر الكوفي
لتكــــــون شــــــاهدة على آالم شــــــعب ناضل 
عقودا ليجد علمــــــه عاليا للمرة األولى بني 
ــــــدول في أضخم جتمــــــع لزعماء  أعالم ال

العالم.

} غــروزين – لـــكل طريقته فـــي التعامل مع 
خطـــر اإلرهـــاب والتطـــرف، فبـــني املالحقـــة 
والتجســـس والقضاء على متشددي احلركات 
اجلهادية املســـلحة تبرز أســـاليب أخرى لينة 
قد تكون رادعا أفضل من ممارســـة العقوبات 

املعتادة في حق املتورطني.
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف نشر 
مؤخـــرا في حســـابه على موقع ”إنســـتغرام“ 
اإللكترونـــي شـــريطا مصورا يظهـــر طريقته 
اخلاصـــة فـــي تأديـــب الشـــبان الراغبني في 
التوجه إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف 

تنظيم داعش املتطرف. 

ونظـــم قاديروف لقـــاء بـــني مجموعة من 
الشـــبان بينهـــم مروجـــون للفكـــر املتطرف، 
وآخـــرون جـــرى ضبطهم قبيـــل توجههم إلى 
ســـوريا للقتال هنـــاك من جهة، وبـــني آبائهم 
وأمهاتهـــم وأجدادهـــم من جهة أخـــرى، كما 
حضر اللقاء رجال ديـــن وممثلون عن القوات 

األمنية.
ويظهر الشريط الذي اطلعت عليه ”العرب“ 
وقوف الشـــبان في صف واحـــد مقابل آبائهم 
وأجدادهم وقد نكسوا رؤوسهم، مدركني رمبا 
هول اجلرمية التـــي كانوا ينـــوون ارتكابها، 
وهـــي االنضمام إلى صفـــوف اإلرهابيني وما 

شـــكله ذلك من مفاجأة مروعة ألفراد أســـرهم 
وعائالتهم. 

واعتمد قاديروف هذا األســـلوب التأديبي 
نظرا للتقاليد الراســـخة في جمهوريته والتي 
تكرس االحترام لألكبر ســـنا وقدرا، حيث يرى 
الشيشانيون في هذه الطريقة األسلوب املثالي 

البعيد عن العنف ملعاقبة أبنائهم.
واتضـــح أن جميع الشـــبان الذين وقعوا 
في فـــخ مروجـــي أيديولوجية تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية املتشـــدد ينتمـــون إلـــى عائـــالت 
محترمـــة ومتدينـــة. ويـــرى اآلباء فـــي هفوة 
أبنائهم وصمة عار لشرفهم وشرف عائالتهم.

وكان  الرئيـــس الشيشـــاني أعلـــن أنه لن 
يســـمح ألبناء بالده الذيـــن يقاتلون حاليا في 
صفوف التنظيم بالعودة إلى الشيشـــان، لكنه 
أبدى اســـتعدادا للتســـامح مع هـــؤالء الذين 

وقعوا في الفخ دون أن يدركوا أبعاد اخلطر.

الرئيس الروسي صاحب الوجه القاسي المبتسم يبدد فكرة وصافته لزعماء العالم تأثيرا
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سيدة أستراليا األولى 
تتمرد على زوجها

} الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التعاون الدولي والتنمية اإلماراتية لم تفارقها االبتسامة خالل تسلمها جائزة المواطن العالمي في القطاع 
الحكومي التي تمنحها مبادرة كلينتون، خالل حفل أقيم في نيويورك، لتصبح أول إماراتية تحظى بهذا التكريم.

} كانبيرا – يشـــبه البعض السيدة األسترالية 
األولى الجديدة لوســـي تيرنبول بأنها النظير 
األسترالي للســـيدة األميركية األولى السابقة 
هيـــالري كلينتون، فهم يعتقـــدون أنه من غير 
المحتمل أن تكون في الظل خالل فترة رئاســـة 

زوجها.
ويبـــدو من النظـــارات المصممة تصميما 
راقيا، وقالدة اللؤلؤ التي ارتدتها وهي برفقة 
زوجهـــا رئيـــس الـــوزراء األســـترالي الجديد 
مالكولم تيرنبول في مقـــر الحكومة قبل أيام، 
أنها تشـــترك في بعض التوهج الذي اشتهرت 

به السيدة الكاميرونية األولى، شانتال بيا.
ويقول تيرنبول عن زوجته إنها تعمل معه 
كفريق ”فهي تســـاندني في عملي وأســـاندها 
أيضا فـــي عملهـــا“. وتحدث العـــام الماضي 
لصحيفـــة ”أســـتراليان وومانـــز ويكلي“ بأن 

”زوجته تنير أي غرفة كلما دخلت فيها“.
وكانت تيرنبول أول امرأة تشـــغل منصب 
عمدة سيدني، وتم تكريمها لخدمتها المتميزة 
للمجتمع، ويقال إنهـــا جمعت ثروة كبيرة من 

خالل عملها كسيدة أعمال رائدة ومحامية.
ورغـــم مســـيرتها يتســـاءل البعـــض عما 
إذا كانـــت ال تزال تتمتع بحـــس انتقاء األزياء 
والدهاء السياســـي والمؤهـــالت االجتماعية 
للوقـــوف علـــى المســـرح العالمـــي مع بعض 

السيدات اُألول األكثر حنكة.

برزت نجومية القادة العرب خالل 
العامة  الجمعية  أمــام  كلماتهم 
حينما تمسكوا بمسألة مكافحة 

اإلرهاب

◄

◄ حثت الملكة رانيا العبدالله ملكة 
األردن على هامش مهرجان ”نيويورك 

سنترال بارك“ المجتمع الدولي على 
مساعدة الالجئين السوريين.

◄ حضرت الناشطة الباكستانية 
الحائزة على جائزة نوبل للسالم 

ماالال يوسف زاي العرض األول لفيلم 
حمل اسمها في مدينة مانهاتن في 

نيويورك.

◄ احتفى الرئيس الفنزويلي مؤخرا 
بمنتخب بالده لكرة السلة الحائز 
على المركز األول في التصفيات 
المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 

2016 بريو دي جانيرو.

◄ حكمت محكمة هندية قبل أيام 
ألحفاد ملكة جايبور بوالية راجستان 
الهندية السابقة جاياتري ديفي بعد 
معركة قانونية طويلة بوراثة أصول 

جدتهم الشهيرة.

◄ تداول ناشطون مقطع فيديو 
يظهر لحظة تعثر البابا فرنسيس 

خالل صعود سلم الطائرة في مطار 
جون كيندي بنيويورك متوجها إلى 

فيالديلفيا.

◄ أمر القضاء في بوركينا فاسو 
بتجميد ممتلكات زعيم االنقالبيين 
الجنرال جيلبير ديانديريه وحزب 

الرئيس السابق بليز كومباوري 
وشخصيات عديدة أخرى.

◄ سارع العضو الديمقراطي 
بوب برادي نحو بابا الفاتيكان 

فور انتهائه من إلقاء خطابه أمام 
الكونغرس األميركي وخطف كوب 
الماء الذي شرب منه البابا بهدف 

التبرك به.

} واشنطن – كشـــفت كوندوليزا رايس التي 
تولت حقيبـــة اخلارجية في عهد جورج بوش 
االبن أنها انتهت من مزاولة العمل السياسي، 
وهي جد سعيدة مبنصبها كأستاذة جامعية، 

حسب ما أوردته تقارير أميركية.
وكانـــت رايس البالغة مـــن العمر 60 عاما 
أول امرأة ســـمراء تكلف بحقيبـــة اخلارجية، 
وذلك خـــالل الوالية الثانية للرئيس بوش بني 

العامني 2005 و2009.
وخالل حدث نظم فـــي هونغ كونغ مؤخرا 
قالـــت العضو في احلزب اجلمهوري األميركي 
”أنـــا أســـتاذة جامعيـــة ســـعيدة جـــدا.. وما 
يعجبني في هذه املهنة أن األساتذة اجلامعيني 

يشهدون على تقدم الشباب نحو املستقبل“.
وقصـــدت وزيـــرة اخلارجيـــة األميركيـــة 
الســـابقة هونـــغ كونغ للمشـــاركة فـــي إطالق 
جائزة واســـعة الطيف مببادرة من امللياردير 

لو تشي وو.
وأكدت رايس أن ”التعليم يســـمح لنا، في 
جملـــة منافعه، بأن نفهم اآلخر بشـــكل أفضل. 
وصحيـــح أنني أمضيت وقتا طويال في مجال 
السياسة، غير أنني لطاملا شعرت أن السياسة 

ال تقدم لنا هذا احلل“.
واختيرت كوندوليزا رايس لتكون من بني 
أعضـــاء املجلس الذي يعنى بجائزة لو تشـــي 
وو، التـــي تكرم أصحـــاب اإلجنـــازات ”التي 

جتعل العالم مكانا أفضل وأكثر استدامة“.
ويتغير محور هذه اجلائزة املقدرة قيمتها 
بحوالـــي 7.7 مليـــون دوالر حســـب مجموعة 
متنوعـــة مـــن املجـــاالت، مـــن قبيـــل التنمية 
املســـتدامة والرفاه وأمناط العيش اإليجابية. 

ومن املزمع البدء مبنحها العام املقبل.
وتشير بعض املعلومات املسربة عن حياة 
رايـــس اخلاصـــة أنها بدأت بتدريـــس العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة ســـتانفورد صاحبة 
املركز الســـابع بني اجلامعات في العالم سنة 

2009 والتي تقع في والية كاليفورنيا.
وخالل ســـنواتها األكادمييـــة في اجلامعة 
كانت عضـــوا في املركز العاملـــي املختص في 
شـــؤون األمـــن والتســـلح وعضوا فـــي معهد 
الدراســـات الدولية وحازت عضوية شرف في 
معهد هوفر للدراســـات الـــذي يعتمده احلزب 

اجلمهوري في قراراته املستقبلية.
وحتصلت رايـــس على أهـــم جائزتني من 
اجلامعـــة وهما جائزة وولـــت رجي جوريس 
للتعليم في 1984 وجائزة دينز للتعليم العالي 

في الشؤون اإلنسانية والعلمية في 1993.
وحفيـــدة عامل القطـــن املنحدرة من مدينة 
برمنغهام من والية ألباما األميركية هي اإلبنة 
الوحيدة ألســـرتها ووالدها بعد أن كان أسقفا 

حتول إلى بروفسور ونائب رئيس كلية.

حفيدة بائع القطن سعيدة 
بمنصبها كأستاذة جامعية

باختصار

«ما يهمني حاليا هو القيادة بمعناها اإلســـتراتيجي وهو النجاح 
بشـــكل جماعي في سبيل االنتقال إلى وضع أفضل لتونس. وال 

أنكر طموحي لرئاسة البالد».
محسن مرزوق 
األمني العام حلزب نداء تونس

«الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم وجه بوضع مســـارين لتحدي 
القراءة العربي بتشـــجيع أغلب املـــدارس الحكومية والخاصة في 

الدولة للمشاركة الفعالة في هذا التحدي».
محمد عبدالله القرقاوي
وزير شؤون مجلس الوزراء اإلماراتي

«إننـــي أكثر من مجرد رجل ترفيه، إنني رجل أعمال. وهذه هي النوعية 
التـــي تحتاجهـــا بالدنا. حالتـــي املزاجية جيدة للغاية وســـوف نتمتع 

باالحترام مستقبال».
دونالد ترامب
مرشح جمهوري للرئاسة األميركية

اعتمد الرئيس الشيشاني 
أسلوبا تأديبيا مميزا لمعاقبة 

المشبوه في تطرفهم 
بإحضار ذويهم أمامهم



} فيينــا - ”المســــلمون أصبحــــوا كبش فداء 
جديدا لفرنسا“، هكذا قال المفكر والصحفي 
الفرنسي إدوي بلينيل في تصريح له، مؤكدا 
أن كتابه ”من أجل المسلمين“ الذي صدر في 
يناير الماضي في فرنســــا، قد صدر أساســــا 
لتوضيــــح االلتباس الذي خلقتــــه آلة الدعاية 
اليمينية المتطرفة في فرنسا والتي استهدفت 
المسلمين بتأطير ســــلوكي وديني ”إرهابي“ 
متجاوزة بذلك حقيقة اإلسالم والمسلمين من 
جهة وقيمة العلمانية والمواطنة والتســــامح 

من جهة أخرى.
ويقــــول إدوي بلينيل ”اليوم في فرنســــا، 
تتّم شيطنة المســــلمين تماما كما حصل في 
القرن الماضي لليهود والغجر“، مشــــيرا إلى 
أن الفاشية التي ”تطبخ اآلن على نار هادئة“ 
فــــي أوروبا قد بــــدأت بحملــــة دعائية كبرى 
اجتاحــــت أوروبا في فترة مــــا بين الحربين 

لتنتهي بمأساة إنسانية كبرى.
بلينيــــل وهو رئيس موقــــع ”ميديابارت“ 
الفرنســــي، أوضح أنه ينبغــــي قبول وإدماج 
المســــلمين الذين أصبحوا بمثابة كبش فداء 
جديد لفرنســــا، فــــي حــــال أراد العالم تجنب 
الوقــــوع فــــي مــــأزق مماثــــل أدى إلــــى إبادة 
المالييــــن من اليهود خالل الحــــرب العالمية 
الثانية، مشيرا إلى أنه ”حين قالت المستشارة 
األلمانية، أنغيال ميركل، ذات يوم، إن اإلسالم 
ينتمي إلى ألمانيا، لكم تمنيت أن أسمع قوال 
مماثال من فرنســــا“. ميركل التي تحّدثت في 
أعقاب الهجمات التي اســــتهدفت فرنســــا في 

7 و9 ينايــــر الماضي، من قبل ”متشــــّددين“، 
وأسفرت عن سقوط 17 ضحية، إّنما ”أرسلت 
بعبارتها تلك إشــــارة قوية من أجل التعايش 
الســــلمي بين مختلف األديان فــــي ألمانيا“، 
حســــب الكاتب الفرنســــي، في وقــــت حاولت 
فيــــه حركة ”بيغيدا“ (اختصــــارا لـ ”وطنيون 
أوروبيون ضد أســــلمة الغــــرب“، وهي حركة 
سياســــية ألمانيــــة متطرفة ضد المســــلمين 
نشــــأت في مدينة درســــدن)، ”انتهاز الفرصة 
الســــتقطاب أكبر عدد ممكن مــــن المناهضين 

لإلسالم“.
وشدد صاحب كتاب ”من أجل المسلمين“، 
على أنــــه يتعين على الفرنســــيين أن يدركوا 
أنه ”بإمكاننــــا التعايش مع بعضنا البعض، 
وليــــس أحد منا دون اآلخــــر أو ضّد اآلخر أو 
غصبا عــــن اآلخر بل يمكننا فعــــل ذلك معا“، 
الفتــــا إلى أّنه ”يمكن للمرء أن يكون فرنســــيا 
ومسلما“. وبذلك يواجه إدوي بلينيل دعوات 
اليميــــن المتطــــرف الفرنســــي إلــــى إقصاء 
المســــلمين من الحياة فــــي أوروبا وتصفية 
المجتمع مــــن الدواخــــل الحضارية األخرى 
التي يدعي أنها الســــبب فــــي تقويض األمن 

وتحريف قيم أوروبا.
وقد فّجر كتاب ”من أجل المسلمين“ جدال 
كبيرا، حيث وجد بعض النقاد أّن رؤى المؤلف 
المضمنــــة فيــــه ”مهانــــة لإلنســــان األبيض 
الــــذي أخرجــــه الكتاب في صورة المســــيطر 
والمعروف منذ األزل بميوله االســــتعمارية“، 
الفتيــــن إلى أنه كان يمكــــن للكاتب أن يجعله 
عمال فكريــــا ”من أجل فرنســــا“، وقد رد على 
ذلك بلينيل بالقول ”اســــتلهمت عنوان كتابي 
من مقال ألفه إيميل زوال (روائي فرنسي) في 
(أبدى من  عام 1986 بعنوان ’من أجل اليهود‘ 
خالله موقفا مســــاندا للجالية اليهودية التي 
تعرضت ألبشــــع أنــــواع التحقيــــر والتهديد 

في عهــــد الجمهوريــــة الفرنســــية الثالثة)“، 
”ففي تلك الحقبة الزمنية، تمت شــــيطنة جزء 
مــــن اإلنســــانية، وهم اليهود، ما هّدد شــــعبا 
بأكمله، وكانوا يهاجمون من أجل ما هم عليه 
وليس من أجل ما يفعلون، واليوم تســــتهدف 
الهجمــــات نفســــها المســــلمين، ويحدث ذلك 
حتى في وســــائل اإلعالم من قبل أشــــخاص 

يدعون الثقافة والفكر“.
ويعتبر الكاتــــب والصحفي إدوي بلينيل 
من الوجوه الفرنســــية البــــارزة في مناهضة 
النزعة االســــتعمارية والتوســــعية للسياسة 
الغربيــــة فــــي العالــــم، خاصة بعــــد خروجه 
من صحيفــــة لومونــــد لتعــــارض توجهاتها 
التحريريــــة مــــع قناعاتــــه التي تقتــــرب من 
العائلــــة الفكريــــة اليســــارية. ويتابع الكاتب 

الفرنســــي قائال ”تؤســــس الالمبــــاالة بفعل 
التكثيف اإلعالمــــي ضد دين أو قومية معينة 
وتغرق البــــالد في مأزق رهيب، ولذلك وحتى 
إن لم نكن ضمن ســــيناريو الحل النهائي، إال 
أنه ينبغــــي علينا وقف العنــــف الذي يمتزج 
بمواقــــف اللحظــــة ويعّود الــــرأي العام على 

التمييز“.
ويشــــير الكاتب في العديد مــــن المقاالت 
والتصريحات في خصوص مســــألة التمييز 
العنصــــري والتطــــرف فــــي أوروبــــا إلى أن 
المفكــــر اإليطالــــي أنطونيــــو غرامشــــي قــــد 
أسس منذ عشــــرينات القرن الماضي فلسفة 
التعايش بين جميع أبناء العالم وفق مقاربة 
اجتماعية وسياســــية تتناقــــض مع المنطق 
الفاشــــي والنــــازي، وذلــــك بتحقيــــق العدالة 

االجتماعية والمســــاواة أمام القانون والعدل 
بيــــن المواطنين، مواجها بذلــــك األفكار التي 
يروجهــــا اليميــــن المتطرف التــــي تقوم على 
تصفية أوروبا مــــن ثرائها وتنوعها المتأتي 
من الهجرة وإبقائها على العنصر النقي الذي 

لم يعد له وجود علميا وثقافيا واجتماعيا.
ويســــتدرك الكاتب الفرنسي إدوي بلينيل 
مشيرا إلى ضرورة تحمل هذه القوة المعادية 
وعدم االنجرار وراء الدعوات إلى رســــم مربع 
وهمي للصراع قائال ”ينبغي رفض الشــــعور 
بــــأن المرء ضحيــــة، ألن ذلك يولد إحساســــا 
باالســــتياء يقود نحو متاهات ال أول لها وال 
آخر“، داعيا إلى إدماج الشــــباب في منظومة 
الحيــــاة عبر التشــــريك فــــي القــــرار والدورة 

االقتصادية والتكوين العلمي.

} أديــس أبابــا - دعـــا رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـالمية في العاصمـــة اإلثيوبية 
أديـــس أبابـــا أحمـــد عبدالرحمـــن المجتمـــع 
اإلثيوبـــي إلى تعزيـــز التعايش الســـلمي بين 
المســـلمين والمسيحيين. وقال في تصريحاته 
المســـلمين  بيـــن  االجتماعـــي  الترابـــط  ”إن 
والمســـيحيين شـــأن قديم ومتجذر منذ هجرة 
المســـلمين األولى والثانية لصحابة الرســـول 
محمد إلى الحبشـــة“. وحث الشيخ عبدالرحمن 
شـــرائح المجتمع المســـلم فـــي إثيوبيا رجاال 
ونســـاء وأطفاال على أن يتعايشوا في مختلف 
الفضـــاءات التـــي تجمعهم مع المســـيحيين، 
مؤكدا أن ”التنوع الديني في إثيوبيا يعد نقطة 

قوة وثراء للمجتمع“.

وأضاف الشيخ أحمد عبدالرحمن أن منطق 
القـــوة والعنف الذي بدأت بـــوادره في البروز 
داخـــل المجتمـــع اإلثيوبي بين أتبـــاع األديان 
”لن يقدم بالناس ولن يعود عليهم ســـوى بوبال 
الموت والدمـــار والخراب“، منبها إلى ضرورة 
التدخـــل الرادع ألي دعوات إلى االقتتال أو إلى 

الكراهية بين المواطنين مهما كانت ديانتهم.
وتعتبـــر إثيوبيـــا واحدة من  أقـــدم الدول 
المســـيحية في العالـــم، حيث تحوي كنيســـة 
التوحيد األرثوذكســـية اإلثيوبية وهي كنيسة 
وطنية تضم أكبر طائفة مســـيحية في إثيوبيا 
(حوالـــي 50 بالمئـــة مـــن ســـكان إثيوبيـــا هم 
أعضاء في الكنيســـة اإلثيوبية األرثوذكسية)، 
وقـــد انفصلت هـــذه الكنيســـة األرثوذكســـية 

المشـــرقية عن الكنيســـة القبطية األرثوذكسية 
عـــام 1959 حين منـــح البابا كيرلس الســـادس 
رأســـها لقـــب بطريرك، وحســـب مصـــادر فإن 
الكنيســـة اإلثيوبية هي ثاني أكبر كنيســـة في 
الشـــرق ويبلغ عدد أتباعهـــا 40 مليون متدين.
وفـــي أحدث تعـــداد حكومي، وقـــد كان في عام 

2007، شـــكل المســـيحيون 62.8 بالمئـــة مـــن 
مجموع الســـكان، وتصدرت كنيســـة التوحيد 
األرثوذكســـية اإلثيوبيـــة بنســـبة 43.5 بالمئة 
من مجموع المســـيحيين، تليها البروتستانت 
بـ18.6 بالمئة والكاثوليك بــــ 0.7 بالمئة. ويعد 
مســـيحيو إثيوبيا من أعرق الشعوب المعتنقة 

لهذه الديانة عالميا.
وأكد الشيخ أحمد عبدالرحمن أن التعايش 
بين المســـلمين والمســـيحيين في إثيوبيا أمر 
حتمـــي نظرا إلى انتشـــار الديانتين على مدى 
واسع في البالد وأنه ”ال يمكن أن تحل الكراهية 
بين أتباع الديانتين أو بين طوائف من الديانة 
ذاتها وإال لن يكون هناك شـــيء اســـمه الشعب 

اإلثيوبي“.

} الربــاط -  القـــت تصريحات أطلقتها نادين 
مورانو، الوزيرة الفرنســـية السابقة، وعضو 
بالبرلمـــان  والنائبـــة  الجمهـــوري  الحـــزب 
األوروبي، عبرت فيها عن انزعاجها ”من تزايد 
عدد المســـلمين فـــي فرنســـا“ و“الحفاظ على 
مسيحية فرنســـا“ انتقادات شديدة من الكثير 

من الفرنسيين.
ووفقـــا لتقاريـــر صحفية فرنســـية، قالت 
مورانو في تصريحات لها في برنامج حواري 
تلفزيوني إن ”الفرنســـيين يحســـون بالزحف 
عليهم، بما أن أرقام اإلحصاء توضح أن أعداد 
المهاجرين فاقت أعداد الفرنســـيين في الكثير 
مـــن األحياء الســـكنية، وبما أن عدد النســـاء 

الالتي يرتدين الحجاب أضحى متزايدا“.
وطالبـــت مورانو بضرورة إيجـــاد توازن 
في فرنســـا للحفـــاظ على التماســـك الوطني، 
وفـــق تعبيرها، وأضافت ”نحـــن بلد يهودي-
مســـيحي، وهو ما قاله الجنرال الراحل شارل 
دوغول، نحن ننتمي إلى عرق أبيض يســـتقبل 
األشخاص األجانب. ليســـت لدي رغبة في أن 
تتحول فرنســـا إلى بلد إســـالمي، فلو تحقق 

ذلك، لن تكون فرنسا أبدا“.
بخصـــوص  رأيهـــا  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
الفرنســـيين القادمين من جزر األنتيل، أجابت 
النائبـــة بأنهـــم ”ينتمـــون كذلك إلى فرنســـا 
رغـــم لونهم غير األبيض بمـــا أنهم قدموا من 
األقاليم التابعة لفرنســـا في ما وراء البحار“. 
وأضافـــت ”فرنســـا، وفـــي إطـــار انفتاحهـــا 

العالمي، استقبلت أشخاصا من بلدان أخرى، 
لكـــن دون أن يمـــس ذلك من عرقهـــا األبيض، 

وخصوصيتها اليهودية والمسيحية“.
وتعرضت المســـؤولة الفرنسية إلى وابل 
مـــن االنتقـــادات مـــن المشـــاهدين ونشـــطاء 
الشـــبكات االجتماعية، إذ اتهمهـــا الكثير من 
المغردين بالعنصرية وبمحاولة اإلســـاءة إلى 
التعايش داخل فرنسا، ال سيما مع المسلمين 
الذيـــن يمثلـــون جزءا واســـعا مـــن المجتمع 

الفرنسي.
عثمـــان   بـــن  عبدالعزيـــز  بـــدوره  وأدان 
التويجري، المدير العام للمنظمة اإلســـالمية 
(إيسيســـكو)  والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة 
التصريحـــات العنصريـــة التـــي صـــدرت عن 
نادين مورانو، النائبة الفرنســـية في البرلمان 
األوروبي والوزيرة الفرنســـية الســـابقة، في 
حق المســـلمين في فرنســـا، التي عبرت فيها 
عن انزعاجها من تزايد عدد المسلمين في هذا 
البلد. وقال التويجري في بيان رسمي إن ”هذه 
التصريحـــات العنصريـــة في حـــق مواطنين 
فرنســـيين يعتنقون الدين اإلســـالمي ال تليق 
أن تصـــدر عن عضو  فـــي البرلمان األوروبي، 
والتـــي  يفتـــرض فيهـــا االلتـــزام بالقوانين 
الدوليـــة ذات الصلة باحترام حقوق اإلنســـان 
والتنـــوع الثقافـــي والدينـــي، والتعايش بين 
مختلف مكونـــات المجتمع الفرنســـي متعدد 
الهويات“. ودعا المدير العام للـ“إيسيســـكو“ 
مجلـــس أوروبا والبرلمان األوروبي إلى إدانة 

”هذه التصريحات المناهضة لإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســـان ولالتفاقيـــة األوروبية حول 
حقوق اإلنسان، ولقرار مجلس حقوق اإلنسان 
الخـــاص بمكافحة التحريض علـــى الكراهية 

والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد“.
وقد أصدرت بدورها الجمعيات المســـلمة 
في فرنسا ومؤسســـات حقوق اإلنسان جملة 

مـــن البيانات للتنديـــد بهـــذا التصريح الذي 
حظي بمشـــاهدة واســـعة من قبل الفرنسيين 
نظـــرا إلى مروره في قناة تلفزية عمومية وفي 
وقت ذروة، األمر الذي من شـــأنه رســـم صورة 
للـــرأي العام مضرة بواقع األمن واالســـتقرار 
المجتمعـــي في فرنســـا التي تعد مـــن أعرق 

العلمانيات في العالم.
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اليمني الفرنسي يهدد قيم العلمانية واملواطنة بدعواته العنصرية

مسلمو إثيوبيا يؤكدون تمسكهم بقيم التعايش مع املسيحيني

اإليسيسكو تدين تصريحات برملانية أوروبية تستهدف املسلمني

تســــــقط بعض الشــــــعارات الشــــــعبوية التي ترفعها بعض الوجوه ”القومية“ األوروبية في 
تناقــــــض صريح مع بعضها البعض في اآلن ذاته. فكلما ســــــمعت تصريحات لقيادي أو 
ــــــة أوروبية ميينية يتم الدفاع فيها عن قيم أوروبا العلمانية والتحررية والفردانية، إال  قيادي
واستتبعت بوابل من االنتقادات املوجهة للمسلمني مثال أو لإلسالم في ذاته، وهذا ـ بحد 
ــــــه ـ اعتداء على قيمة العلمانية ذاتها واســــــتهداف للمواطنة. وبتواتر هذه التصريحات  ذات
التي تظهر جليا في الســــــلوك السياســــــي لليمني الفرنسي مثال، اختار بعض املفكرين أن 

يواجهوا هذه املوجة بقوة املنطق.

تسعى النخب األوروبية إلى التغلب على دعوات اليمني إلى التمييز ضد األقليات واملس من العلمانية

[ إدوي بلينيل يواجه الفاشية الجديدة {من أجل املسلمني} [ إدماج الشباب واإلحاطة بحاجياتهم بوابة للتعايش والتسامح

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“ قيام 

حركة ”أوقفوا أسلمة الدنمارك“ 
العنصرية بتنظيم معرض رسوم 

كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

◄ تمت في إربيل مراسم تنصيب 
بطريرك الكنيسة اآلشورية العالمية 

مار كوركيس صليوا مطرانا خلفا 
للبطريرك مار دنحا الرابع وسط 
دعوات لتكون المرحلة الجديدة 

مرحلة التعايش بين األديان.

◄ أكد العاهل األردني في كلمته 
لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
أنه لمحاربة ناجعة لإلرهاب وجب 

تأهيل الشباب على التعايش 
والتسامح داخل المجتمعات 

المتنوعة وانتهاج سياسة اندماج 
تشجع على ذلك.

◄ أعرب محمد يوسف هاجر األمين 
العام للمنظمة اإلسالمية بأميركا 

الالتينية والكاريبي عن ارتياح 
المنظمة للسياسة الرسمية للدول 

الالتينية تجاه المسلمين وما تقدمه 
من تسهيالت في تعلم اللغة العربية 

وبناء المعابد.

◄ قال تلفزيون بلجيكي إن 
السلطات أحصت حوالي 828 

حالة من التطرف اإلسالمي لدى 
الشباب في بروكسل، وقد أكد 

اتصال السلطات بأخصائيين في 
االندماج وأئمة مسلمين لالهتمام 

بالموضوع.

◄ دعا األمين العام لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، إياد أمين مدني، إلى 

الهدوء والتحلي بضبط النفس في 
جمهورية أفريقيا الوسطى

بعد اندالع العنف الطائفي وعدم 
الرضوخ للمصالحة الوطنية.

باختصار

«علينـــا أن نحيـــط بالحـــاالت المتطرفـــة بعيـــدا عـــن أي 

تشـــنج أو توظيف سياســـي أو اتهام أي دين من األديان 

بالتطرف والعنف».

كوين جينس
وزير العدل البلجيكي

«أدعـــو جميع املؤسســـات الدينيـــة واملؤمنني إلـــى التجمع حول 

التســـامح الدينـــي واملســـاهمة بنصيبهـــم فـــي التنمية والســـالم 

واالستقرار وعدم االنجرار وراء دعوات االقتتال األهلي اإلجرامية».

بريهون أرايا
رئيس مجلس أمناء األديان بإثيوبيا

«هنـــاك نـــوع مـــن التشـــنج الكبير تجـــاه املســـلمني وتجـــاه الرموز 

الظاهـــرة التي تـــدل على االنتماء إلى اإلســـالم، وهـــذا األمر ال يليق 

بعلمانية عريقة كالعلمانية الفرنسية، فهي مهددة اآلن».

كريستني الزيرغ
رئيسة الهيئة الفرنسية االستشارية حلقوق اإلنسان

    إدوي بلينيل:

بإمكاننا التعايش مع 

بعضنا البعض وال أحد منا 

دون اآلخر أو ضد اآلخر

ـــتـــرابـــط االجـــتـــمـــاعـــي بني  ال

املسلمني واملسيحيني شأن 

ــم ومــتــجــذر مــنــذ هــجــرة  قــدي

املسلمني إلى الحبشة

◄

تسامح

مسلمو فرنسا ينددون بالدعوات العنصرية ضدهم وباإلسالموفوبيا



ــان - صدرت عن دار ”الكتاب الثقافي“،  } عمّ
بالعاصمـــة األردنيـــة عمـــان، روايـــة بعنوان 
”الفّلوتـــي“، للقـــاص األردني محمـــد عبدالله 
الطاهـــات والتي تتألف من عشـــرة أجزاء من 

القطع المتوسط.
وتـــدور أحـــداث الرواية في بدايـــة القرن 
الماضي، عن حياة الفالحين األردنيين وتقدم 
صورا من حياة الفالحين المزارعين وعاداتهم 

والمهن التي كانت سائدة في تلك الفترة.
األردنييـــن  عالقـــة  الروايـــة  تقـــدم  كمـــا 

بـــاألرض والتجـــارة التـــي كانت نشـــطة بين 
األردن وفلســـطين، والقواســـم المشتركة بين 
ضفتي النهر، إضافة الـــى جوانب من الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
كما تعطي رواية ”الفّلوتي“ صورة واضحة 
عن فئة تّم تهميشها من قبل الكثير من األدباء 

والكتاب والتي تخص فئة الجّمالين.
فهـــؤالء كانوا فـــي زمن ما يشـــكلون قوة 
اقتصادية يحســـب لها كل حساب، تقوم بنقل 
البضائع بمختلف أنواعها من المواد الغذائية 

إلى الوقود إلى الحبوب إلى المالبس واألثاث 
ومـــواد البنـــاء وممـــا يحتـــاج اليه 
النـــاس مـــن مـــكان إلى مـــكان في 
الزمن الذي لم تكن فيه الســـيارات 
قـــد درجت على األرض بعد وكانت 
حياة النـــاس مليئـــة بالمفاجآت 
والمطبات والهموم من كل شـــكل 

ولون. 
ويوضـــح المؤلـــف محمـــد 
عبداللـــه الطاهات فـــي روايته 
بأن مهنة الجمالـــة لم تقتصر 
على الفقـــراء الذين ليس لهم 
لتشـــمل  امتـــدت  بـــل  أرض 
كثيرا من األغنيـــاء فهي تدّر 
دخـــال إضافيـــا وتزيـــد في 

اقتصاديات األسرة.
ويركز المؤلف في روايته على حب الفالح 

األردني ألرضه باعتبار من يملك األرض يملك 
المـــرأة ويملك الحياة من قرنيها، ومن ال 
يملكها ال يملك شيئا ويشقى 
المرأة  تتعـــذب  كمـــا  تماما 
أن  مبينا  وتشـــقى،  العقيـــم 
األرض هـــي العرض هي تاج 

عز وفخار.
يشار إلى أن الكاتب محمد 
عبداللـــه الطاهـــات عضـــو في 
رابطة واتحاد الكتاب األردنيين 
وحاصـــل علـــى جائـــزة القصة 
القصيـــرة األردنيـــة وعلـــى درع 
الرواية لمحافظة إربد، وله عشرة 
كتب ما بين رواية وقصة قصيرة، 
نذكـــر منها المجموعـــة القصصية 
قصصية  بـ“نصـــوص  الموســـومة 

وبوح النساء“.
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ثقافة
فـــازت رواية {في حديقة الغول» للكاتبـــة والصحفية املغربية املقيمة 

بفرنســـا، ليلـــى ســـليماني، بجائـــزة املامونيـــة األدبيـــة فـــي نســـختها 

السادسة، الخاصة بالكتاب املغاربة الفرنكوفونيني. 

تنظم مؤسســـة دوم الثقافيـــة، بالقاهرة، ورشـــة لتعليم الكتابة 

اإلبداعيـــة، وذلك يوم الجمعة ٩ أكتوبر الجـــاري، تقدمها الكاتبة 

والباحثة سحر املوجي.

تســـتعد الجمعية العربيـــة الســـعودية للثقافة والفنـــون بمنطقة تبوك 

ممثلة بلجنة املســـرح، إلقامة مسرحية بعنوان {ال شغلة وال مشغلة»، التي 

تشارك فيها نخبة من ممثلي املسرح بتبوك.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن مؤسسة كلمة اإلمارتية، 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، صدرت رواية بعنوان 

”التحفة الفنية“ للكاتبة الهولندية 
آنا إنكويست، وقد ترجمها إلى 

العربية المترجم الليبي فرج 
الترهوني. 

◄ عن دار ”بيت الياسمين“، 
بالقاهرة، صدرت رواية بعنوان 

”إصابة مالعب“ للكاتب أحمد 
الصاوي، والرواية عنوانها الفرعي 
”رواية من شوطين“ تنطلق من عالم 
كرة القدم لتالمس عوالم السياسة 

واإلعالم واألولتراس واإلرهاب. 

◄ ينظم متحف الفن المصري 
الحديث، بالتعاون مع جمعية 
المحافظة على التراث، الندوة 
الشهرية الثانية لهذا الموسم 

بعنوان ”استلهام التراث في أعمال 
الفنانين المصريين“، وذلك يوم 8 

أكتوبر الجاري. 

◄ صدرت المجموعة القصصية 
”تقاسيم الفلسطيني“، لألديبة 

األردنّية ذات األصول الفلسطينية 
سناء الشعالن، عن دار ”أمواج 

األردنية للنشر والتوزيع“.

◄ طالب فنانون ومهتمون بالشأن 
السينمائي بإبعاد عبداللطيف 
العصادي مدير مهرجان الفيلم 

لسينما المرأة بسال المغربية، بسبب 
االنتقادات الحادة الموجهة إليه.

◄ يناقش العدد الجديد من مجلة 
”الفيلم“ غير الدورية والصادرة 
حديثا بالقاهرة، قضايا وهموم 

السينما المستقلة، وذلك في ملف 
خاص، باإلضافة إلى تناولها العديد 

من المواضيع األخرى. 

باختصار

كثيرة هي األعمال األدبية العربية التي تناولت مواضيع حياة الفالحني البسطاء، ودورهم 
فــــــي احلياة االجتماعية، من ذلك رواية ”األرض“ لعبدالرحمن الشــــــرقاوي، و“املعذبون في 
األرض“ لطه حسني. وكثيرا ما كان منط عيش الفالحني محل متابعة من عديد األقالم التي 
صــــــورت دقائق األمور ووصفت وضعياتهم ومعاناتهم، حتى صار الفالح رمزا لقســــــاوة 

احلياة وآالمها.

{الفلوتي» رواية عن حياة الفالحين األردنيين

عتبة التخييل

} تعتبر العتبات النصّية من العالمات 
السردية التي ميتلك املؤلف سلطة السيطرة 

عليها نوعا ما، هي حضور لصوته على 
حساب مرجعية احلكاية والتخييل، وتتعدد 

أنواعها كالعناوين (الرئيسّية والفرعّية) 
والهوامش واحلواشي وأسماء الفصول 
وعالمة التجنيس واإلهداء، إال أن أبرزها 
تلـك التي تكون في البـداية، بعد اإلهداء 

وقبل البدء بالنص والتي تعرف باسم 
(Original preface) أو ”التمهيـد“ والتـي 

يبـّني فيها الكاتب معلومات ترتبط بنصه، 
سواء عـن حقيقة الشخصيـات أو األحـداث 
أو التشابه في األماكن، وما مييز التمهيد، 

أنه صوت الكاتب احلقيقي، وآخر حلظة 
حضور له قبل أن يتحول إلى راٍو أو يغيب 

كليا.
تبدو هذه العتبة مغرية للكاتب، إذ 

تكون أحيانا واضحة مقتضبة وتقريرية أو 
تتحول إلى مانيفستو طويل كما حدث مع 

الفرنسي فيكتور هوغو حني كتب متهيدا 
ملسرحية ”كرومويل“ وقد أصبح يعرف 

الحقا باسم املانيفستو الرومانسي، كما 
تلعب هذه العتبة دورا في حماية الكاتب أو 
سحب املسؤولية منه في ما يتعلق مبحتوى 
الكتاب، بوصف ما يقوله ”متخيال“، بالرغم 
من تشابهه مع الواقع أحيانا، كذلك لها دور 
في توريط القارئ -والكاتب نفسه أحيانا- 
في احلدث الروائي، هذه املراوحة أو الشك 

الذي يتركه الكاتب بني احلقيقة الروائّية 
واحلقيقة السردّية يجعل هذه العالمة 

املوازية للنص اعترافا من الكاتب مبصدر 
روايته أو عمله أو تشكيكا به، وأحيانا 

نراها كتحذير للقارئ بأن ال يحاول البحث 
عن تقاطعات من الواقع ضمن ”النص“، 
إال ما يذكره الكاتب في التمهيد، وكأنه 

يحمي نفسه من النقد أو احملاكمة عبر هذا 
”االعتراف“ الذي يقدمه للقارئ، وخصوصا 

حني يتحدث عن مرجعية احلكاية التي يريد 
روايتها (اخليال أو الواقع) وعن شخوصها، 
ليتحول التمهيد إلى نوع من الطيف احمليط 

بالكتاب في محاولة للتذكير دائما بأصله 
أو مصدره، إلى جانب ذلك يحمل التمهيد 

وظيفة مرتبطة باإلحالة إلى املعنى أو العبرة 
التي يحويها النص.

ميتلك التمهيد أهمّية مرتبطة بالتخييل، 
بوصفه يحّدد العالقة مع النص وتقنية 

قراءته، فإلى جانب عالمة التجنيس، التمهيد 
يحدد آلية التلقي والتي ”يفرضها“ الكاتب 
أحيانا، بوصفها نصيحة للقارئ، ما يجعل 

القراءة أقل انفتاحا، بوصف هذه العالمة 
أشبه بتحذير لألخذ بيد القارئ الذي يتعامل 

مع ”كتاب“ ال مع ”نص“، بالتالي هناك 
شروط من نوع ما يضعها الكاتب والتي 
قد تصادر أحيانا حق القارئ/ الناقد في 

التأويل أو حتديد املقاربة ”املختلفة“ للنص.
يحدد الناقد الفرنسي جينيت جيرارد 

في كتابه (seuils – عتبات) الصادر عام 1987 
والذي يعتبر األهم في هذا املجال، طبيعة 
معاني العالمات احمليطة بالنص وتاريخ 
تطورها، بوصفها موازية للنص األدبي، 

ويرى أن أول متهيد (مبعناه املعاصر) 
في تاريخ األدب هو الذي كتبه الفرنسي 
فرانسوا رابيليه في روايته غارغانتوا 

(1532) وهو ”إلى القّراء/ أصدقائي القّراء 
الذين تقرؤون هذا الكتاب/ تخّلوا عن كل 

هوى/ وال تستنكروا ما ستقرأونه/ هو ال 
ينطوي على شّر وال على فساد./ صحيح 

أنكم لن تتعلموا/ إال القليل من الكمال حول 
الضحك/ لكن قلبي ال يستطيع أن يختار 

موضوعا آخر/عندما أرى احلداد الذي 
يتآكلكم ويضنيكم،/ الكتابة عن الضحك 

أفضل منها عن الدموع، ألن الضحك هو سمة 
اإلنسان/ عيشوا فرحني“.

ُيشار أيضا أن هذا النوع من التمهيد قد 
ال يكون من الكاتب نفسه أي ليس بصوته، 

وهذا ما جنده في الكثير من التجارب 
األدبّية، حيث يستخدم الكاتب اقتباسات 

شعرّية، ُحتيل إلى نصوص أخرى، في سبيل 
ربط النص مع معاني ُيشير إليها االقتباس 
الشعري أو النص الذي اقُتبس منه، لتكون 

كمفتاح أو موتيف يحكم قراءة الكتاب/ 
الفصل، وهذا ما يختلف عن املفهوم السائد 

لدى الكثير من الكتاب الذين يستخدمون 
هذه التقنية، بوصفها اختيارات جمالّية أو 

هدفها االستعراض الثقافي و”سعة االطالع“ 
والتي قد ال تكون ذات داللة مناسبة.

* كاتب من سوريا مقيم في باريس 

عمار المأمون

حسونة المصباحي

} العصـــور املظلمـــة هو مصطلح يســـتخدم 
للداللة على العصور الوسطى في أوروبا وهي 
الفترة ما بني األعوام ٤٠٠ – ١٤٠٠ تقريبا، حيث 
لـــم يبق من معـــارف اإلغريـــق والرومان التي 
ازدهرت فـــي أوروبا ســـوى القليل محصورا 
بني الكنائـــس واألديرة والبالطـــات، ومتيزت 
العصـــور املظلمة بتفشـــي اجلهل والتشـــدد 
الدينـــي وتعاظم دور الكنيســـة فـــي مختلف 
مجـــاالت احلياة وأيضـــا بانتشـــار احلروب 
الطاحنة بني الشعوب األوروبية واجلرمانية.

تقوم العديد من املجالت األدبية في فرنسا 
راهنا بنشر ملفات مهمة عن القرون الوسطى، 
محاولـــة أن جتيـــب من خاللها على الّســـؤال 
الّتالـــي: هــــل كانت القـرون الوســـطى مظلمة 

حّقا؟
وقد أشار الناقد الفرنسي هوبرت أرتوس 
إلـــى أن القرون الوســـطى لم تعـــد تفنت فقط 
مؤّرخـــني مرموقني مـــن أمثال جـــاك لوغوف، 
وجـــورج دبي، وإّمنا الروائّيـــون أيضا. ولعّل 
ذلـــك يعـــود إلـــى عواملهـــا العجائبيـــة، وإلى 
غرابة احلياة فيها، وإلى طقوســـها الغامضة، 

والسحرية.

دائرة الهمسات

جذبت رواية كارولني مارتينيز التي حملت 
إعجـــاب األجيال  عنـــوان ”دائرة الهمســـات“ 
اجلديدة لســـعة اخليال فيها، ولكشفها عوالم 
غرائبّيـــة في حيـــاة من مياثلونهـــم في العمر 

خالل القرون الوسطى.
تدعـــى  فتـــاة  قّصـــة  الروايـــة  وتـــروي 
إســـكالرموند، من القرن الثاني عشـــر، تختار 

العيـــش في الّدير، رافضـــة التزوج من رجل ال 
حتّبه. وقد كتبت كارولني مارتيز روايتها بلغة 

بسيطة، وشاعرية.

نظام مغلق وشامل

فـــي روايتـــه التي حملـــت عنـــوان ”امرأة 
أمام املـــرآة“، يعـــود إيريك- إمانويل شـــميت 
هو أيضا إلـــى القرون الوســـطى ليروي قّصة 
نساء ثالث يعشـــن في حقب تاريخّية مختلفة: 
القرون الوسطى، عصر الّنهضة، وبداية القرن 
العشـــرين. والتي تعيش في القرون الوســـطى 
تدعى أّنا. ومثل بطلة رواية كارولني مارتينيز، 
هي ترفض الـــّزواج من رجل ترغب عائلتها في 

فرضه عليها، فتفّر من البيت العائلي.
ويقول كاتب هذه الرواية ”أنا أعرف جّيدا 
تاريخ القرون الوســـطى. فقد درست الفلسفة، 
وتعّمقـــت في التعّرف علـــى مختلف اجلوانب 
التي تّتصل بفلســـفة القرون الوســـطى. لذلك 
ميكننـــي القول إّنني ملّم بالعالم الثقافي الذي 
كانـــت تتمّيز به هذه احلقبـــة الّتاريخّية حيث 
ظهر فالســـفة كبار فـــي أوروبا، وفـــي العالم 
العربـــي وقـــد تخّصصوا في إحياء الفلســـفة 
اإلغريقّيـــة متمّثلة باخلصوص في أرســـطو، 
وأفالطون، وقد قرأت آثـــار توماس اإلكويني، 
وابن رشـــد. كما قرأت للّشـــعراء املســـيحيني 

الذين اشتهروا مبيلهم إلى الّزهد“.
ومتحّدثـــا عـــن القـــرون الوســـطى، يقول 
شـــميت ”اعتمـــادا على الّنظـــرة األولى، تبدو 
هذه احلقبة كما لو أنها نظام مغلق، وشـــامل، 
بأحادّيـــة ال غيـــر. واحلال أنها كانت شـــديدة 
الّثراء. فهي حقبة الّروحانيات. فقد كان الّدين 
الوســـيلة الوحيـــدة التي يلجأ إليهـــا الّرجال 

كما الّنســـاء لفهم أنفسهم . وهذا ما يتناقض 
مـــع احلقب الّتاريخية األخـــرى. وعندما أضع 
أحـــداث روايتي في نهاية القرون الوســـطى، 
وفـــي بدايـــة عصر الّنهضـــة، فإنـــي أكون قد 
اخترت الفترة التي ال يزال فيها العالم القدمي 

صامدا أمام اجلديد القادم“.

أعمال فلسفية وأدبية

فـــي روايته ”القلب الكبيـــر“، يهتّم الكاتب 
الفرنســـي جني كريســـتوف روفـــني باألماكن، 
وليس باحلقب الّتاريخّية مثل إيريك- إمانويل 
شـــميت. بطـــل روايته جـــاك كور، شـــخصّية 
حقيقّية. فقد كان مستشـــارا لدى امللك شـــارل 
الّســـابع. وهو الذي ســـاعده على إنهاء حرب 
املئة سنة. غير أن روفني سمح لنفسه كروائّي 
بالّتالعـــب باحلقائـــق الّتاريخّيـــة ليجعل من 
جاك لوكور ابنا لتاجر فراء يسافر بني الشرق 
والغرب، فيزور دمشـــق وبيروت، ويعيش عن 

كثب وقائـــع احلروب الّصليبّيـــة. وقد متّيزت 
القـــرون الوســـطى بأعمـــال فلســـفّية وأدبية 
وشعرّية مهمة للغاية. ففي الفلسفة كان هناك 
توماس اإلكويني، وابن رشد، والفارابي، وابن 

طفيل، وموسى بن ميمون، وابن ماجة. 
وفي علـــم االجتماع كان هناك ابن خلدون. 
وفـــي هذه احلقبـــة عرفت احلضـــارة العربّية 
أقصـــى درجات مجدها قبـــل أن يحرق املغول 

بغداد ومكتباتها العظيمة.
ويقول املؤّرخ الفرنســـي ميشال باستورو، 
إّن القرون الوسطى دامت ألف سنة. وبالّتالي 
ال ميكـــن أن تهيمـــن عليها طوال هـــذه الفترة 
ثقافـــة واحـــدة، وحضارة واحدة. وبالنســـبة 
إليـــه، هناك حقب ثالث في القرون الوســـطى: 
احلقبـــة األولـــى متتّد مـــن العصـــور القدمية 
املتأّخـــرة حتى قرابـــة العام األلـــف. ثم تأتي 
احلقبة املركزّية التي تشـــمل القـــرون ١١ و١٢ 
و١٣. وفي الّنهاية، هنـــاك احلقبة التي تنتهي 

بني القرن الرابع عشر، واخلامس عشر.

ويرى باســـتورو أن الذين ينعتون القرون 
الوســـطى بـ”املظلمة“ مخطئون في تقديراتهم 
لهـــذه احلقبة املهّمـــة في تاريـــخ العالم. ففي 
كل حقبة حتدث كـــوارث، وحروب، ومجاعات. 
ومنـــذ البدايـــة وحتى هـــذه الّســـاعة ال تزال 
البشـــرّية تعاني من كل هذا. والقرن العشرون 
الذي بلغت فيه احلضارة الغربّية أوجها شهد 

حربني عاملّيتني لم تعش البشرّية مثلهما.
ويذهـــب باســـتورو إلـــى أن أفظـــع قـــرن 
بالنســـبة إلـــى أوروبا هـــو القرن الــــ١٧ الذي 
وصفه املؤّرخون الفرنســـّيون خطـــأ بـ”القرن 
حيث ظهرت  أو بـ”القـــرن العظيـــم“  املجيـــد“ 
فلســـفة األنوار التي مّهدت للثورة الفرنسية، 
ولثـــورات أخرى فكرّيـــة واجتماعّيـــة، منهية 
هيمنـــة الكنيســـة علـــى احليـــاة السياســـّية 
والروحّيـــة. واحلـــال أن القرن املذكور شـــهد 
كوارث طبيعّية كان ضحاياها يعّدون باآلالف. 
وكانـــت املجاعات حتصد الكثيـــر من النـاس، 

والفواجع تتوالى الواحدة بعـد األخرى.

هل كانت القرون الوسطى مظلمة حقا

وضع العالم اإليطالي فرانسيســــــكو بتراركا مصطلح القرون املظلمة أو العصور املظلمة 
منتقدا األدب الالتيني املتأخر، ووصف املؤرخ اإلنكليزي جيبون هذه العصور بألف سنة 
من الهمجية وســــــيطرة التدين. كما قام املؤرخون، الحقا، بتوسيع املصطلح ليشمل أيضا 
ــــــة املادية واالنحطاط في مختلف  ــــــاب الكتابات التاريخية وانعدام اإلجنازات احلضاري غي

املجاالت.

القرون الوسطى شهدت تطورا واكتشافات علمية سجلتها الذاكرة اإلنسانية

[ فترة تخصص فيها علماء عرب وأوروبيون في إحياء الفلسفة اإلغريقية [ أعمال فلسفية وأدبية مهمة للغاية ميزت تلك الحقبة

ــمــة تــمــيــزت  الـــعـــصـــور املــظــل

بتفشي الجهل والتشدد الديني 

في  الــكــنــيــســة  دور  ــعــاظــم  وت

مختلف مجاالت الحياة

 ◄

القرون الوســـطى لـــم تعد تفنت 

فقـــط مؤرخـــني مرموقـــني مـــن 

أمثال جاك لوغوف وجورج دبي، 

وإنما تفنت الروائيني أيضا

 ◄

ّ
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ثقافة
 [  النقد العربي مازال يحرث في أرض الغير

روز جبران

} يبـــدأ الكاتب الســـوري مفيد جنـــم حديثه 
لنـــا عن رؤيتـــه للمثقـــف الذي يـــزاول العمل 
السياســـي، والتقاطعـــات التي تنشـــأ بني ما 
هو سياســـي وما هو ثقافي، يقـــول: ال يوجد 
تعارض بني السياسي والثقافي عندما ميارس 
املثقُف السياسة من خارج حقل األيديولوجيا 
وااللتـــزام العقائـــدي، الذي يشـــكل مصادرة 
حلرية املثقف في تشكيل وعيه، وممارسة دوره 
النقدي فـــي املجتمع. الثقافة فـــي مجتمعاتنا 
املثقلـــة بهمـــوم النهضة والتغييـــر، والبحث 
عن احلريـــة والكرامة واملواطنـــة ال بّد لها أن 
تكـــون جزءا من مشـــروع التغيير السياســـي 
واالجتماعي والثقافي والتربوي في املجتمع، 
وأن يكـــون دورهـــا فاعال ومتقدمـــا على هذا 
الصعيد، نظرا إلى حالـــة الوعي املتقدم التي 
ميتلكها املثقف، في واقع تبلغ فيه نسبة األمية 

أكثر من نصف عدد السكان.

املثقف واأليديولوجيا

يؤكد مفيـــد جنم عالقة السياســـة بالفعل 
الثقافي قائال: حالة االستعصاء التي نعيشها 
على جميـــع املســـتويات، ناجمة عـــن طبيعة 
النظام السياســـي االســـتبدادي وممارســـاته 
القمعيـــة، والـــذي ينتمـــي إلى عصـــر ما قبل 
ظهـــور الدولـــة، لذلك فمن الطبيعـــي أن يكون 
العمل الثقافي معنيا بالشأن السياسي العام، 
ولكن من خـــالل وظيفته النقديـــة والتنويرية 
في املجتمع. إشـــكالية العالقة بني السياســـي 
والثقافـــي نبعت مـــن طبيعة مفهـــوم االلتزام 
الـــذي هيمن على الثقافة فـــي عصر ازدهارها 
اليســـاري، حيث كان املثقف هـــو ابن احلزب 
واملبشر مبلكوت املســـتقبل الذي لم يحمل لنا 
ســـوى الدكتاتوريات والقمع واألمناء العامني 

املخلدين لتلك األحزاب.
ويضيـــف: كان السياســـي ميتلك احلقيقة 
الناجزة واستشـــراف املستقبل، وكان الثقافي 
يحـــاول أن يتلمس تلـــك احلقيقة املزعومة من 
خـــالل ســـلطته األيديولوجيـــة، وهكذا جعلت 
السياســـُة املثقـــَف تابعا لها وموظفـــا لديها، 
خاصـــة وأن تلـــك األحزاب كانـــت في النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن املاضـــي هي مـــن تصنع 
األســـماء الثقافية، وتـــرّوج لهـــا وحتجز لها 
مكانها في مقدمة املشـــهد الثقافي. الكثير من 
املثقفني تواطؤوا مع السلطة واألحزاب سعيا 
وراء الشـــهرة واالنتشـــار، بينما دفع مثقفون 
آخـــرون ثمنـــا باهظا جراء موقفهـــم الرافض 

للتدجني احلزبي والسياسي.

تجربة السجن

عـــن جتربة اعتقالـــه، وكيـــف يقارنها مبا 
يجري مـــن اعتقاالت اليوم، يعلـــق مفيد جنم 
بالقـــول: ال ميكـــن مقارنـــة معانـــاة الســـجن 
الراهنـــة مع معانـــاة جيلنا فـــي الربع األخير 
من القرن املاضي، رغـــم الفظاعات التي كانت 
متـــارس علينا في النصف األول من ثمانينات 
القرن املاضي. الســـجن اليوم في ســـوريا هو 
عبارة عن مســـلخ بشـــري مرعب، متارس فيه 
كل الفظاعـــات واالنتهـــاكات الصارخة لكرامة 
وشـــرف اإلنســـان وحياته. لكن ال ميكن النظر 
إلـــى هذه الفظاعات الوحشـــية وفهمها خارج 

ســـياق فهمنـــا لطبيعـــة النظـــام اإلجرامية، 
ونظرته إلى السوريني كعبيد.

أمـــا عّما أضاف له الســـجن وما أخذ منه، 
يعتبـــر ضيفنا أنـــه من الطبيعـــي أن تضيف 
التجربـــة الطويلـــة بحجـــم جتربة الســـجن، 
التـــي عايش فيها مئـــات املعتقلني من أحزاب 
ومنابـــت اجتماعية وفكرية مختلفـــة، الكثير 
له، سواء على املستوى الروحي والفكري، أو 
النفسي والسياســـي. ويلفت جنم إلى أن أول 
ما تعلمه كان اإلميان بحق اإلنســـان باحلرية 
واحلياة الكرمية، مهمـــا كانت درجة اختالفه 
معه في الرأي والرؤية، وأن تكون لغة احلوار 
وسيلة التفاهم والوصول إلى القاسم املشترك 
بني اجلميع على اختالف تياراتهم وخلفياتهم 

الفكرية والدينية والسياسية.
إن هـــذا الوعـــي املبكـــر ألزمـــة األحـــزاب 
الســـورية على مســـتوى عالقاتها مع بعضها 
البعـــض جعلـــه يرفـــض التمتـــرس خلف أي 
أيديولوجيـــا، وبالتالـــي انفتح فـــي حواراته 

وعالقاته مـــع اجلميع، إذ يرى 
أننـــا ”أوال وأخيـــرا ضحايـــا 
لنظـــام القمـــع واالســـتبداد، 
وجميعنـــا نناضـــل من أجل 
بناء وطن دميقراطي، حتكمه 
والقانـــون  املواطنـــة  قيـــم 
والعدالـــة  والدميقراطيـــة 
االجتماعيـــة، بغض النظر 
عـــن التبايـــن فـــي الرؤية 

لتحقيق هذه األهداف“.
يقول جنم: اليأس هو 
العـــدو األول للســـجني، 
خاصة مع طول سنوات 
يتولد  ومـــا  التجربـــة، 

عنها من شعور فادح باملرارة على 
املســـتوى الوجودي والنفسي، خاصة عندما 
ال تـــرى نهاية قريبة لها، تفتـــح لك أفقا لألمل 
وألسرتك التي تشـــترك معك في هذه املعاناة. 
تأثيرات هذا الوضع النفسية والروحية تتخذ 
أشكاال مختلفة في ســـلوك السجني وعالقاته 
مع نفســـه ومـــع اآلخريـــن، لذلـــك حاولت ما 
أستطيع أن أنقذ نفسي من االستسالم لليأس 
والضعف، ما ساعدني كثيرا على أن أخرج من 
هذه التجربة القاســـية بأقل اخلسائر املمكنة 
صحيا ونفسيا، إضافة إلى أنه أعانني كثيرا 
علـــى أن أنخرط في احليـــاة بعد خروجي من 
الســـجن، وأتغلب علـــى كل الظروف الصعبة، 
فكنت أكثر إصرارا علـــى إعادة ترميم حياتي 
خالل سنوات قليلة، واالنطالق في مشروعاتي 
الكتابية واحلياتية املختلفة، التي اســـتطعت 
مـــن خاللها أن أســـتعيد موقعي في املشـــهد 

الثقافي.

الشرق الدامي

بعد جتربته الطويلة، وبعد كل ما عاينه من 
أحداث ال ســـيما في السنوات األربع األخيرة، 
نســـأل ضيفنا عـــن نظرته اليوم إلـــى مفهوم 
الوطن والهوية، وخاصـــة عّما يطرأ عليه من 
تغيرات وحتديات شـــتى إضافـــة إلى تخبط 
مفهوم احلرية فـــي األذهان. يجيـــب الكاتب: 
مفهـــوم الوطن كما هو مفهـــوم الهوية مفهوم 
نســـبي ألنك عندما تولد فإنـــك ال تختار مكان 
والدتك وال دينك أو هويتك. هذه العالقة القدرية 
تتشـــكل فيها ومعها ســـيرورة تلـــك العالقة، 
لكنها مع وعي اإلنسان بذاته ووجوده والعالم 

من حوله، يـــدرك أن كل هـــذا ال يكفي لتنتمي 
إلـــى مكان ما وهوية ما، بل على العكس تغدو 
احلرية شـــرطا لهذه العالقة وعندما تغتصب 
حريتك وتهان كرامتك اإلنسانية وتفقد القدرة 
على أن تتمتع بحقوقك كمواطن وإنسان فإنك 
تعيـــش اغترابك احلقيقـــي باملعنى الوجودي 
والسياســـي واإلنســـاني. في عاملنـــا العربي 
يختصر الوطـــن في احلاكـــم املطلق وتتحدد 
عالقتك بالوطن على أساس والئك وخضوعك 

لسلطة احلاكم.
لقـــد علمتـــه جتربـــة الســـجن الطويلـــة 
والسنوات العشر التي تلتها أن احلرية 
هي وطن اإلنســـان احلقيقي، وأن 
الكرامة هي جوهـــر هذه العالقة. 
أما اإلقامـــة في املنفى فهي لم تكن 
قـــدرا باملعنى احلقيقـــي، في رأيه، 
بل كانـــت في جانب منهـــا اختيارا 
الســـوري  الوضع  متغيرات  فرضته 
وظروفه اخلاصـــة على الرغم من أنه 
طوال عشرين عاما وقبلها أثناء حملة 
االعتقاالت لم يكن يتصور نفسه قادرا 

على العيش خارج الوطن.
يعقب الكاتب: إن ما يحدث في سوريا 
وفي شرقنا الدامي، هو في جانبه األهم 
صراع سياســـي وتاريخـــي بني حلظتني 
تاريخيتني وثقافتـــني متناقضتني، ثقافة 
االستبداد مبعناه السياسي والديني، وثقافة 
احلريـــة واحلداثـــة والتنوير، التي انكشـــفت 
معهـــا كل عورات ما ســـمي بالدولـــة العربية 
واحلداثة والوطن واالنتماء، األمر الذي جعلنا 
في أمـــس احلاجة إلى جتديد هـــذه املفاهيم، 
واســـتعادتها مبفهومها القانوني والسياسي 
واالجتماعي والثقافي، وليس باملعنى الزائف 
الـــذي كانـــت عليـــه، وقادتنـــا معه إلـــى هذه 

االنهيارات والكوارث الوطنية والقومية.

النقد العربي

مفيـــد جنـــم واحـــد من أملـــع نقـــاد األدب 
العربي، كيف حافظ عل ثقافته وطورها خالل 
ســـنوات الســـجن الطويلة، يجيب ضيفنا: ال 
أميل إلى هذه األلقاب، فقد كنت ومازلت أعتبر 
نفسي في طور البحث والتجريب، خاصة وأن 
النقـــد العربي كما هو معـــروف مازال يحرث 
في أرض الغير. خالل سنوات السجن األولى 
كنت محرومـــا كغيري من القـــراءة والكتابة، 
وبالتالـــي فلم تكن هناك أّيـــة إمكانية لتطوير 
ثقافتي النقديـــة، أو متابعة النشـــاط النقدي 
العربي واملـــدارس النقدية التـــي كانت تظهر 
فـــي تلك املرحلة. رغم هـــذا الفراغ حاولت في 
الســـنوات التاليـــة أن أعوض هـــذا النقص، 
فعملـــت على إغناء قراءاتـــي النقدية، وإجناز 
دراسات تطبيقية على بعض األعمال األدبية، 
وال ســـيما الروائية التـــي كانت متوفرة داخل 
السجن. النقلة املهمة حدثت بعد خروجي من 
الســـجن، فقد وجدت مكتبة غنية وواسعة من 
الكتب النقدية املؤلفـــة واملترجمة، التي تعنى 

بدراسة املناهج النقدية احلديثة على اختالف 
اجتاهاتها وتياراتها، ما عّمق معرفتي النقدية 
بتلك املدارس والتيارات، وساعدني كثيرا على 
حتديـــد خياراتي املنهجية. في املرحلة التالية 
كان ال بـــّد أن أســـعى للمزاوجـــة بني اجلانب 
النظـــري واجلانـــب التطبيقي في ممارســـتي 
النقدية، بهدف اختبار تلـــك املفاهيم إجرائيا 
عنـــد دراســـة النـــص وحتليله. لقد ســـاهمت 
تلـــك املمارســـة ومازالت في تعميـــق وتطوير 
جتربتي، وفي اكتســـاب املرونـــة املطلوبة في 

استخدام املفاهيم واألدوات النقدية عمليا.
يضيف: على الناقد أن يعترف أن كل نص 
يشـــكل حتديا له، ما يستوجب منه البحث عن 
أكثر األدوات املنهجية، التي تســـاعده في فك 
مغاليقـــه، وإدراك مـــا يخفيه بـــني طبقاته من 
معانـــي ودالالت ظاهرة أو كامنـــة، ما يتطلب 
تطويـــرا مســـتمرا للمعرفة النقدية، وســـعيا 

دؤوبا لتأصيل هذه التجربة عمليا.
حصـــل مفيد عل جائزة ابـــن بطوطة ألدب 
الرحلة عـــن كتابه ”أجنحة فـــي زنزانة“ وهي 
يوميات خاصة بالسجن، ويعتبر هذه اجلائزة 
تتويجا جلهد بذله على مدار عام ونصف العام 
مـــن الكتابة وإعادة الكتابة، ســـعيا وراء أكثر 
أشـــكال الكتابة الســـردية متثال لهذه التجربة 
القاســـية من جوانبها اإلنســـانية والوجودية 
والروحية والسياســـية، بعد أن بقيت سنوات 

طويلة متهيبا الكتابة عنها.

لكـــن هذه اجلائـــزة بقدر ما كانـــت تقديرا 
للعمل على املســـتوى األدبي، كانت مناســـبة 
هامـــة في هذا الظـــرف العاصف، الذي متر به 
الثورة الســـورية الســـتعادة التاريخ القمعي 
لنظـــام االســـتبداد، الذي دفع الســـوريون من 
حياتهـــم ثمنـــا باهظـــا لـــه على مـــدار عقود، 
ولتذكير العالم بالطبيعة الفاشية لهذا النظام 
االســـتبدادي. اعتزازي بهذه اجلائزة نابع من 
اجلانب املعنـــوي جلائزة فرضـــت حضورها 

على احلياة الثقافية العربية بجدارة.
يعيش الكاتب اآلن في املنفى األملاني، ورغم 
حداثة جتربته مع املنفى األوروبي، يقول جنم: 
إن هذا املنفى الذي كنت أخاف مواجهة جتربة 
العيش فيه قد أصبـــح وطني الثاني. ما قدمه 
لـــي املنفى األملاني على مســـتوى االســـتقرار 
والطمأنينة واحلرية، لم أستطع أن أحققه في 
وطني، أو أثنـــاء إقامتي الطويلة قبل مجيئي 
إلى هنـــا في بلد عربـــي، كان يفتـــرض به أن 
مينحني شـــيئا من ذلك، بحكم ما نشـــترك به 
من ثقافـــة وتاريخ ولغة. صحيـــح أني مازلت 
أصطـــدم بجـــدار اللغة، الـــذي مـــازال يحول 
بيني وبني التواصل مـــع املجتمع اجلديد، إال 
أن ذلك لم يشـــعرني بالغربـــة كما كنت أتخيل 
سابقا. كل هذا ساهم إلى حّد معقول في إعادة 
ترميم نفسي وحياتي املثقلتني بهموم الوطن 
وجراحاتـــه، وبـــاإلرث الثقيـــل لنظـــام القمع 
واالســـتبداد. جيلنا هو ابن مرحلة قاسية من 
الهزائم والنكســـات والقمع واالستبداد، وأنا 
ابن أول هزمية مدوية، فقدت فيها أرضي التي 

قدمها األسد األب هدية إلسرائيل.

فــــــي البلدان التي حتكمهــــــا الدكتاتوريات 
عانى الكثير من الكتاب السجن واالعتقال 
والتعذيب وحتى التصفية اجلســــــدية، ما 
يثير تســــــاؤال عميقا: ملاذا تخاف األنظمة 
ــــــداع والكلمة؟ رمبا  ــــــة من اإلب الدكتاتوري
كانت الكلمة ذاك الكائن الهش الذي ينبت 
من زفرات ساخنة تدفئها احلناجر، لكنها 
ــــــح طريق جديد  هي األقــــــدر دائما على فت
أمام الضوء، طريق ولو كان في ثقل العتمة 
ويباب اخلراب، وهي قادرة على أن حتيي 
ومتيت، أقوى من أشّد األسلحة فتكا، مارة 
من تالبيب الزمن كأعتى رصاصة تصّوب 
إلى اجلهل والقمع والتخلف، وأعتى قطعة 
نور توّجه إلى األذهان الغارقة في الظالم، 
لذلك جتابه الكلمة بكل الطرق والوســــــائل، 
ــــــي تنتصر فــــــي النهاية.  ولكنهــــــا هي الت
”العرب“ التقت بالكاتب السوري مفيد جنم 
الذي لم متنع كلماته عن النور عتمة خالل 
ثالثة عشــــــر عاما مــــــن االعتقال، فكان لنا 
معه هــــــذا احلوار حول الكتابة والســــــجن 

والوطن.

حالـــة االســـتعصاء التي نعيشـــها 

علـــى جميـــع املســـتويات، ناجمة 

عـــن طبيعـــة النظـــام السياســـي 

االستبدادي

 ◄

املـدويـــة  الهـزيمـــة  ابـــن  أنـــا 

املتمثلـــة فـــي تســـليـم االســـد 

هـديــــة  الجـــــوالن  وطنــــي  االب 

السـرائيل

 ◄

مـــن املثقفـــني تواطؤوا  الكثيـــر 

مع الســـلطة واألحزاب ســـعيا وراء 

مثقفـــون  دفـــع  بينمـــا  الشـــهرة، 

آخرون ثمنا باهظا جراء موقفهم

 ◄

فـــازت رواية {القنـــدس» للكاتب الســـعودي محمد حســـن علوان 

في ترجمتها الفرنســـية بجائزة الروايـــة العربية التي يمنحها معهد 

العالم العربي بباريس.

أكدت مديرة مجموعة «كلمات» للنشـــر بدور القاسمي أن املؤتمر 

الثالث للناشـــرين العرب في الشـــارقة ســـيقام يومي ٢ و٣ نوفمبر 

بالشارقة، ليناقش تحديات النشر.

صـــدرت مجموعـــة قصصية بعنـــوان {اعتقـــال عاطفـــي» للكاتبة 

الشابة نهى العمروسي، تشـــير من خاللها بأصابع االتهام نحو بؤر 

األوجاع النسائية، وتسلط الضوء على مشاكل املرأة.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد أبوظبي في شهر أكتوبر 
املقبل الستضافة موسم جديد من 

”موسيقى أبوظبي الكالسيكية“ 
على مدى ٨ أشهر تنتظم خاللها 

سلسلة من حفالت املوسيقى 
الكالسيكية.

◄ تعرض دار سوذبيز للمزادات 
لوحة ”ذولوك“ للبيع، وهي للفنان 

البريطاني جون كونستابل، في 
ديسمبر ٢٠١٥، وقد بقيت هذه 

اللوحة النادرة مع الفنان حتى 
وفاته في ١٨٣٧.

◄ إحياء ليوم التـراث الفلسطيني 
والـذي يصادف السـابع مـن 
أكتـوبر كل عام. تنظـم وزارة 
الثقافة الفلسطينية فعـاليات 
املـوسم الثقافي األول ”غـزة 

تـواصل“.

◄ تنظم سفارة جمهورية كوريا 
اجلنوبية في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الدورة الثالثة 
ملهرجان كوريا في مسرح أبوظبي 

الوطني من ٢٢ حتى ٢٤ أكتوبر 
احلالي.

باختصار

أبوبكر العيادي

} ال حديـــث هـــذه األيام فـــي المجتمعات 
األوروبيـــة إال عـــن الهاربين مـــن الجحيم 
السوري، الذين يطرق الناجون منهم أبواب 
أقطارها. وباســـتثناء ألمانيـــا التي رحبت 
بعدد منهم ألسباب ديمغرافية واقتصادية، 
تنادت األصوات في شـــتى أنحـــاء أوروبا 
لمنع دخول السوريين -الذين يسمون مرة 
الجئيـــن ومرة مهاجرين قبـــل أن يقع إقرار 
مصطلح جديد هو migrants أي المغتربين 
أو النازحين- إما بسبب الركود االقتصادي 
كما هي الحال في فرنسا وإيطاليا وبولندة، 
وإمـــا بدعوى أن القادمين يشـــكلون خطرا 
على هويـــة أوروبا المســـيحية كما صرح 
بذلك رؤســـاء حكومـــات المجر وتشـــيكيا 
وســـلوفاكيا، وإمـــا خوفـــا من اندســـاس 
بعـــض اإلرهابييـــن فـــي صفـــوف طالبي 
اللجوء. ولكـــن أوروبا، التـــي بدت عاجزة 
عن اســـتيعاب خُمس ما اســـتوعبه األردن 
أو لبنان مثال، ال تعـــدم ضمائر حية أدانت 
تلك المواقف المنافية للقيم اإلنسانية التي 
حرصت أوروبا نفسها على إعالئها. ورغم 
خروج المتعاطفين في مظاهرات بساحات 
كبرى المدن الفرنســـية، فإن اســـتطالعات 
الرأي تفيد بأن نســـبة 55 ٪ من الفرنسيين 
ال يرغبون في اســـتقبال النازحين. ما حدا 
بأهـــل الفن إلى التوقيع علـــى بيان يحض 
مواطنيهم على احتضـــان المهّجرين عنوة 
مـــن وطنهم، خصوصـــا بعد نشـــر صورة 

الطفل إيالن كردي.
ولكـــن أفضـــل مثـــال علـــى تحســـيس 
الفرنســـيين بالتراجيديا السورية ما نشره 
الرسام السويسري فيليب شابوي الشهير 
في مدونتـــه الخاصـــة بالتعاون  بـ”زيـــب“ 
مع جريدة لوموند. هـــذا الفنان الذي عرف 
شـــهرة واســـعة لـــدى األطفـــال واليافعين 
بطـــل سلســـلة من  بشـــخصية ”تيتـــوف“ 
األشرطة المصورة والرسوم المتحركة في 
اآلن نفســـه، نشر شـــريطا مصورا بعنوان 
”الحـــرب تفاجـــئ تيتـــوف وقـــت الفطور“، 
ُيْقدم فيه على قتل بعض شخوص سلسلته 
رمزيـــا، وهـــو أمر قـــد ال يحتمله عشـــاقهم 
الصغار، ولكنه فعـــل ما فعل عن وعي لعله 
يحرك الســـواكن كما يقـــول، ولو بتصوير 
مظاهـــر عنـــف فظيعة، تبـــدأ بمصرع األب 
عقب انفجـــار مفاجئ، وذهول االبن تيتوف 
وهو يشـــهد مقتل أبيه ثم رفاقه ومدّرسته، 
وهروبـــه صحبة رفيقة ناجيـــة عبر الغابة 
الجتيـــاز الحدود، فإذا هي مســـيجة دونها 
رصاص قاتـــل، وينتهي الشـــريط بصرخة 
اســـتغاثة وسط األســـالك الشـــائكة. يقول 
زيب: هـــؤالء النـــاس ليســـوا مجرمين. لم 

يأتوا للسياحة. إنهم يطلبون النجدة.
فمـــاذا فعلنا، نحـــن المثقفيـــن العرب، 
لنصرة إخوتنا الذيـــن ُأخِرجوا من ديارهم 
غصبا غير إيثـــار الصمت في انتظار مرور 
العاصفـــة، بـــل إن منا من ال يزال يســـّوي 
بيـــن الجـــالد والضحيـــة، أو يصـــف مـــا 
يجري بكونه مؤامـــرة أمبريالية صهيونية 
لإلطاحـــة بـ”القائد الصامد“، ويتجاهل أنه 

مطلق شررها ومضرم نيرانها.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

الفن لنصرة املهجرين

ال يوجد تعارض بين السياسي والثقافي عندما يمارس المثقف السياسة من خارج حقل األيديولوجيا وااللتزام العقائدي

مفيد نجم: جوهر المسألة صراع بين ثقافة التنوير وثقافة الظالم
ّ
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يســـتعيد الفنـــان الســـعودي عبدالوهاب عطيـــف الفلكلور تشكيل

الشـــعبي والطبيعة الســـهلية لمنطقته جيزان الســـعودية، 

عبر معرضه المقام في قاعة {آرت هاب» بأبوظبي اإلماراتية.

أسدل الســـتار أمس األربعاء على المعرض الشخصي للفنانة 

التشـــكيلية المصريـــة هالة الشـــافعي، والذي حمـــل عنوان 

{بنفسجي»، بقاعة الباب- سليم في القاهرة.

يتواصل بقاعة محســـن شعالن {أبعاد» في متحف الفن المصري 

الحديـــث، المعـــرض الجماعـــي {الكالســـيكية: رؤيـــة مصريـــة 

حديثة»، وذلك في افتتاح الموسم الفني الجديد للقاعة.

الخميس 2015/10/01 - السنة 38 العدد 10053

} بيروت - قدم الفيلسوف الفرنسي غاستون 
باشـــالر في ســـؤاله ”هـــل يرانا من نـــراه؟“، 
النجوم ككائنات حّية وخارقة لوحشة الظالم، 
ومؤنســـة لإلنســـان في أشـــّد الليالي حلكة. 
الصناعيـــة ومتنوعة األحجام  أما ”العيـــون“ 
واألشكال التي قدمتها الفنانة اللبنانية تغريد 
البيروتية، فهي  درغوث في صالـــة ”أجيـــال“ 
نقيض تلك التي تكلم عنها غاســـتون باشالر، 
إنهـــا عيـــون آالت المراقبـــة المتطـــورة التي 

تفترس خصوصية البشر أينما كانوا.
منذ بدايتها كرســـت تغريـــد درغوث فنها 
إللقـــاء الضـــوء علـــى المشـــاكل االجتماعية 
واألزمـــات السياســـية التي يعيشـــها العالم 
ولبنان بشـــكل خاص، منها مســـألة الطبقية، 

واالستغالل وأسلحة الدمار الشامل.
لـــم تخرج فـــي معرضها الجديـــد عن هذا 
االلتـــزام الفنـــي، بل وّســـعت دائرتـــه لتطال 
أصغر جهاز مراقبة، وأوســـع شـــبكة انتهاك 
للخصوصيـــة الفرديـــة تملكهـــا دول كبـــرى. 
معرضها الحالي وأفكاره المطروحة تســـتند 
حسب قول الفنانة إلى كتابات الفيلسوف بول 
فيريللو. المعرض موّزع على ثالثة محاور لها 
عناوين فرعية توضّح صنف اآلالت المرسومة 
في اللوحات ”ستراني بشكل أفضل اآلن“ و”ال 

مكان لالختباء“ و”آالت الرؤية“.
تقدم الفنانة هذه األجهزة بأسلوب واقعي 
تتبعه منذ فترة طويلة ويتماشى مع مضمون 
لوحاتهـــا الملتزم بقضايـــا حقيقية تؤثر على 
حياة الفرد. فزائر المعرض ســـيعيش تجربة 
كاملـــة من خـــالل رؤيتـــه لمجموعـــة لوحات 
متجاورة تعرض كل منهـــا جهازا مختلفا عن 

اآلخر، إما في الشـــكل أو فـــي كيفية عمله، أو 
حسب مدى فاعليته في المراقبة.

تبـــدو تغريـــد درغوث فـــي أعمالهـــا تلك 
راغبة في أن تشـــير بأصابع االتهام إلى اآلالت 
وأصحابها: طيور الظالم السّريين المتوارين 
خلـــف ممتلكاتهم اإللكترونية، والذين تشـــتد 
سلطتهم مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا، 
مـــع العلـــم أن النقاب بدأ ينســـلخ مؤخرا عن 

هؤالء وأهدافهم االستعمارية الجديدة.
رغبة ملحة تدفع الفنانة إلى توثيق شـــبه 
علمـــي، مع الحـــرص على عدم نســـيان فضح 
وتعريـــة أي جهاز من تلك األجهزة، وكأنها في 
ذلك مســـؤولة ”أخالقيا“ أمام البشر أجمعين، 
لوحات تقول ”ها كم ما يغتصب خصوصيتكم، 

وهذه هي اإلستراتيجية التي يتبعونها“.
تنوعت األجهزة التي صورتها الفنانة من 
مناطيـــد في داخلها كاميـــرات تلتقط الصور، 
وطائرات مـــن دون طيار مخصصة اللتقاط ما 
يجري على األرض دون االكتراث بما يســـمى 
”ســـابقا“ بالحدود. هذه الحـــدود التي تهاوت 
معانيها ورّقت قوانينها حتى التالشـــي التام 
خاصة في القسم الجنوبي من الكرة األرضية.
مـــا تريد الفنانة التعبير عنه عبر رســـمها 
لمجموعـــة مـــن األجهـــزة المطابقـــة لألصل 
الفوتوغرافـــي، هو إظهارها لشـــكل جديد من 
االستعمار مبني على جمع البيانات والخرائط، 
ومســـح األراضي ورصد السلوكيات البشرية 
ومراقبة تبدل عناصر الجغرافيا. إنه استعمار 
مبنـــّي على شـــبكة ال نهائية مـــن المعلومات، 
من يحصل عليها أكثر، يملك العالم ويســـّخره 

الحتياجاته والجتياحه االقتصادي.
مـــا يميز هذه األعمال مـــن الناحية الفنية، 
هـــو ليس فقط التقنية العالية التي تصور بها 
الفنانة أجهزة المراقبة، بـــل الخلفية اللونية 
للوحـــات. اللون األصفر موجـــود، كذلك اللون 
الوردي واألزرق واألخضر، لكن الفنانة عمدت 
إلـــى دمج هـــذه األلوان بلون رمـــادي مختلف 
الدرجـــات فباتت األلـــوان تحيل إلـــى معاني 

المرض، واالتساخ، والتلوث بشتى أنواعه.
كمـــا ظهرت فـــي أغلب اللوحـــات تقطرات 
لونية تســـيل في مواضع معينة من اللوحات، 
وخاصة على أجهزة المراقبة فكثفت من معنى 
التلـــوث واختنـــاق األفق. إنـــه ال خالص من 
”العين“ المراقبة، فالسماء مطلية بلون مريب، 

ال متنفس هواء يلّطف من ثقل األجواء.
يخـــرج الزائـــر من معرض درغـــوث، وهو 
يهمـــس بما يعـــّج في األعلى مـــن كائنات غير 
ســـماوية تراقبه بصمت مقيت قبل أن تسعى 
إلـــى امتالكه، وكأنه شـــيء من األشـــياء التي 

تحرك، فتؤخذ وترسل إلى حيث تشاء.
أين العالم الحديث من شـــعرية غاســـتون 
باشـــالر ونجومه الحريصة؟ إنـــه زمن المفكر 
بـــول فيريللو الذي أصاب العقل المبرمج لهذا 

العالـــم حين قـــال ”هناك عيون فـــي كل مكان، 
وال بقعـــة خـــارج مدارها، بمـــاذا نحلم عندما 
تصبح كل األشـــياء مرئية؟ سنحلم بأن نكون 

مكفوفين“.

م. ع

[ ثالثة محاور توضح حجم الرقابة التي يعيشها الكائن البشري
الظالم يعبر سماء تغريد درغوث ويعبر عن قلقها

 

ميموزا العراوي

} منـــذ أكثر من ثالثين ســـنة قـــال العالم 
أســـعار  ”أن  بومـــول  وليـــام  االقتصـــادي 
األعمال الفنية تطفو على الســـطح من غير 
هـــدف حقيقي، وقد أنهكتها أفعال من يصّر 
أن يجعل منها اســـتثمارات مالية“. ويبدو 
أن األمر ال يزال على هذه الحال، ال بل أكثر 
مـــن أي وقت مضى، في حيـــن جرت العادة 
أن تنظـــم المزادات العلنيـــة، والخاصة في 
العالم حـــول أعمال فنية شـــهيرة لفنانين 

عالميين وذائعي الصيت.
تســـعى الكثير من المـــزادات التي تقام 
فـــي المنطقـــة العربية عموما وفـــي لبنان 
خصوصـــا إلـــى تكريـــس مفهـــوم جديـــد 
لماهيتها، عبـــر تقديم أعمال فنية معاصرة 
لم يمض على فترة ظهورها أكثر من خمس 
سنوات، وقد أثارت هذه الظاهرة تساؤالت 

ال تحصى وال تزال حتى اآلن دون إجابة.
فالعديـــد مـــن الضالعيـــن في شـــؤون 
الفن ينظـــرون إلى تلك المناســـبات الفنية 
علـــى أنها فخاخ منصوبـــة ألصحاب المال 
والخبرة القليلة بشـــؤون الفن، على اعتبار 
أن تلك المزادات هي أشبه بفقاعات صابون 
لـــن تلبث طويال قبـــل أن تتالشـــى مخلفة 
وراءها خيبات كثيرة، وغضبا شـــديدا عند 
الذين أصّروا ”بأن يجعلوا من تلك األعمال 

الفنية استثمارات مالية“.
ربما يـــرى البعـــض في هـــذا الموقف 
تحامـــال كبيرا على الفن الشـــرق أوســـطي 
المعاصـــر، ولعله كذلـــك. إذ هل على الفنان 
أن يتضّور جوعا قبل أن ”يطفو“ عمله على 
ســـطح الوجود؟ أم عليه أن يكون محتضرا 
أو ميتـــا، لكي تثـــار حول أعمالـــه الجلبة 

وتقام المزادات؟
ال يخفـــى علـــى أحد أن ”ســـعر“ أعمال 
الفنان المتوفى، أو الشـــقّي حتى مماته هو 
ســـعر باهظ في معظم الحاالت. أما الفنان 
التشـــكيلي الحـــّي وباألخـــص الصاعد من 
أتون األزمات الحالية التي تعصف بمنطقة 
الشـــرق األوســـط، فعليه أن ينتظـــر وفاته 
الشـــخصية لكي يرتفع سعر منجزه الفني، 
أو أن يبقى على وتـــر التوجس والقلق من 
احتمال أفـــول نجم موهبتـــه -وهذا ممكن 
حدوثه-، وبالتالي اضمحالل مثابرته على 

ممارسة الفن.
إن الكثير من األعمال الفنية المعاصرة 
قد ال تســـتحق كل الضوء المســـلط عليها، 
ولكـــن ثمة العديد من األعمال تســـتحق أن 
تحقق ألصحابها الشهرة والشعور باألمان 
المادي، وال ســـيما أن الكثيـــر من الفنانين 
المعاصرين يمارســـون الفن بشـــكل شـــبه 
حصـــري ويعتمـــدون على مـــردود األعمال 
للعيش، وعلى األقل، لمواصلة العمل الفني.
لـــم تعد فكـــرة الفنان المســـتوحش أو 
الفقيـــر أو المأزوم نفســـيا تتحمل كل ذلك 

التعظيم التي كانت تناله في زمن مضى. 
فإذا كانـــت كمية من الضغط النفســـي 
أو الحساســـية العاليـــة، أو المغايـــرة في 
النظرة إلـــى الوجود ضروريـــة لمّد العمل 
الفنّي بطاقة ســـحرية، فإن القهر أو الحال 
المعـــدم كفيـــل أيضا بســـحق أّي رغبة في 
الحيـــاة، وبالتالي أية رغبة في الرســـم. ال 
بـــأس بأن تقـــام المـــزادات العلنية ألعمال 
فنية لم تمّر عليها ســـنة واحـــدة، لتعرض 
وتباع وليتحقق مردود مادي للفنان ولمدير 
أعمالـــه أو للصالة الفنية التي ســـعت إلى 

إدخاله لفضاء المزادات العلنية.
هـــذا الفضـــاء هـــو نمـــوذج مصّغر عن 
العالـــم الـــذي نحيـــا فيـــه، فيـــه المجنون 
والعاقـــل، والمتذوق الرفيـــع والغافل كليا 
عّما يرى أمامه، ويوجد المزيف ومعســـول 
اللســـان، كما يوجد الثرّي والمحّب القتناء 
األعمال الفنية ليس ألنها استثمارات مالية 
أكيدة تدعـــم مكانته االجتماعيـــة، بل ألنها 
بالنســـبة إليـــه زوارق من ضـــوء ال ينطفئ، 
تسرح على صفحات حياته، الصفحات التي 
يريـــد قلبها لكنها تســـتعصي عليه، أو تلك 
التي ال يريدها أن تغيب فتوغل في غيابها.

مـــن يشـــتري عمـــال فنيا بدافـــع الحب 
الشديد فقد أفلح اســـتثماره، وكل غير ذلك 

هو ضرب من ضروب الّرياء.

* ناقدة من لبنان

زوارق للبيع 

في املزادات العلنية

فيصل عبدالحسن

} ال تـــزال في الذاكرة جهـــود الفنان املغربي 
الراحـــل فريـــد بلكاهيـــة إلقامة ورش الرســـم 
والنحـــت للفنانني الشـــباب مبدينـــة أصيلة، 
ورعايتـــه للموهوبـــني، وما أقامـــه من ورش 
خاصـــة لتعليـــم أطفـــال مدينة أصيلـــة فنون 
الرســـم والنحت، وغرس محبة الفن واالطالع 

على جمال فنون التشكيل في نفوسهم.
ومـــن بني الفنانـــني الذين أقامـــوا الورش 
الفنيـــة في الـــدورة األخيرة ملهرجـــان أصيلة 
متتبعـــني نهجه، املغربـــي عبدالعزيز أصالح، 
واليابانـــي أكيمي ناكوشـــي، واملغربية مليكة 

أكزناي، والسوداني عمر خليل.

استرجاع الروح

جداريـــة الفنـــان التشـــكيلي عبدالعزيـــز 
أصالح، الذي واصل رسمها في أصيلة مبرأى 
من أفراد الورشـــة، الذين تابعـــوا عمله الفني 
بـــكل إصـــرار الطفولة وفضولهـــا. وقد جتلت 
لديهـــم أهمية وجود الفنان بإجابته عن جميع 
أســـئلتهم واستفســـاراتهم حول عمله الفني، 

وما رأوه من فعاليات في الدورة.
الفنان عبدالعزيز أصالح لّبى شعار الدورة 
”فريد بلكاهيـــة في الذاكرة“، برســـمه جدارية 
استرجع فيها روح هذا الفنان الكبير، وطريقة 
رســـمه. وعكس فيها متّوجـــات روحه املرهفة، 
ووضـــع فيهـــا كل ما تعلمه من مـــزج األلوان، 
وما يعكســـه اللون الناجت من دالالت بصرية، 

لها عالقـــة بتحديد الضوء، والظل وخشـــونة 
اجلدار، الذي رسم عليه جداريته.

أجنز الفنان جداريته تكرميا لروح الراحل، 
وحـــاول فيها أن يزاوج بـــني طريقته اخلاصة 
فـــي العمـــل، وإحدى لوحـــات بلكاهيـــة. ولم 
يكتـــف بتعليم األطفال الذيـــن رافقوه في هذه 
الورشة، بل أشركهم أيضا في إجناز اجلدارية 

التكرميية للراحل.
وامتازت اجلدارية للفنان القادم من جنوب 
املغرب أغاديـــر حتديدا، بأنهـــا حملت رموزا 
أمازيغيـــة، وإشـــارات عربية قدميـــة. وانتهج 

فيها الفنان أســـاليب بلكاهية في العودة إلى 
التشـــكيل املغربـــي القدمي، التشـــكيل الذي ال 
يحمـــل قصة معينة فـــي كل لوحـــة بل يحمل 

ألوانا ورموزا، وأشكاال جمالية.
وهـــي عودة إلى ما تعلمـــه من أعمال فنية 
للفنـــان املغربـــي القدمي، وهو ينســـج زربيته 
الصوفية، ويضع األشـــكال واأللوان املناسبة 
عليها، ليضفـــي عليها جمـــاال بصريا عميقا، 
وكذلـــك ممـــا تفعله نســـاء الباديـــة املغربية، 
وهن يجّملن بألوان اســـتخلصنها من أعشاب 
الشـــفلح واحلناء وقشـــور الرمـــان والورود، 

وأغصان شجر التني حقائب جلدية يصنعنها، 
أو يلّون اخليوط بالعكر الفاســـي أو ما يسمى 
بـ“دم الغـــزال“، املواد التي يطّرزن بها مناديل 
الرأس، ويزخرفنها بألوان مستقاة من أحجار 

وتربة الطبيعة اجلبلية.

هذيان اللون

كعادتـــه في البحث الدائـــم عن اجلديد، لم 
يســـتطع أن يقاوم رغبته في اكتساب مهارات 
جديـــدة وإغنـــاء جتاربـــه الفنيـــة املتعـــددة، 
إذ شـــارك في ورشـــات فـــن احلفر أثنـــاء هذا 

املهرجان. 
وشـــارك فنانني آخرين حضروا املهرجان، 
وتعلـــم منهم فـــي هذا املجـــال الفني اجلميل، 
والفنـــان عبدالعزيـــز أصالـــح ولـــد مبدينـــة 
أغادير عـــام 1986 ودرس منـــذ بدايات حياته 
الرســـم. وحصل على بكالوريا شـــعبة الفنون 
التشـــكيلية بأغاديـــر عـــام 1998، وســـافر إلى 
مدينة الـــدار البيضاء إلكمـــال تعليمه العالي 
بالرســـم في املدرســـة العليا للفنون اجلميلة 
بالـــدار البيضـــاء. وهناك تأثر بأســـاتذته في 
هذه املدرســـة، وما وضعه املؤسسون األوائل 
لهذه املدرســـة: كفريد بلكاهية ومحمد شـــبعة 
ومحمد مليحي وأحمد الشرقاوي، من أساليب 
رسم تعيد الفن التشكيلي إلى أصوله املغربية 

القدمية.
للفنـــون  العليـــا  املدرســـة  مـــن  وتخـــرج 
اجلميلـــة بالـــدار البيضاء بعد أربع ســـنوات 
من التحصيل في هذه املدرسة، حيث تعلم مع 

زمالئه الدارسني الفن التشكيلي البديل. 
وهذا النوع من الرســـم يسقط مرامي الفن 
االســـتعماري الوافـــد إلى املغـــرب مع بعض 
األوروبيـــني، كمـــا يعتقـــد هـــو وزمـــالؤه من 

الفنانني.
وبعـــودة الفنـــون املغربية إلـــى جذورها 
األصيلـــة، فإنهـــا حتقـــق رغبة هـــؤالء الرواد 
في التمايز عن مدارس فنية ســـائدة كمدرســـة 
الرســـم االنطباعـــي والواقعـــي والتجريـــدي 
والتكعيبـــي والســـوريالي، وغيـــر ذلـــك مـــن 

أساليب رسم وافدة. 
وقد أقام الفنان أصالح العديد من املعارض 
الفرديـــة واجلماعيـــة، كان آخرهـــا معرضـــه 
الفـــردي عام 2013 فـــي رواق محمد الفاســـي 
مببنـــى وزارة الثقافة املغربية، وســـط مدينة 

الرباط، وحمل عنوان ”هذيان املادة واللون“.

 فن الرسم البديل بالمغرب يعيد التشكيل إلى أصوله

فاجأ الفنان املغربي عبدالعزيز أصالح محبي فنه هذا العام بإقامته ورشــــــة ألطفال مدينة 
أصيلة وتشريكهم في إجناز جدارية، استرجع فيها روح الفنان فريد بلكاهية وتقنياته في 
الرسم التشكيلي. فقد مت اختيار الفنان املغربي فريد بلكاهية للتكرمي في مهرجان أصيلة 
خالل دورته األخيرة، الســــــابعة والثالثني، وبلكاهية هو الفنان الذي التزم بضرورة مْغربة 
الفن التشكيلي في بالده، وقد رحل عن عاملنا في العام املاضي، وقد استحق بجدارة هذه 

االلتفاتة من مهرجان ساهم في إقامته منذ البداية.

الجدارية الحاملة لرموز أمازيغية

”هل يرانا من نراه؟“ عندما طرح الفيلســــــوف الفرنســــــي والشــــــاعر غاســــــتون باشالر هذا 
السؤال قصد النجوم امللتمعة في السماء الليلية، وشبهها بعيون تبث نظرتها املنيرة نحونا. 
ــــــة النجوم، بل على العكس قصد  مــــــن املؤكد أنه فــــــي كلماته تلك لم يقصد معاتبة أو إدان
ــــــة إليها هو حب  ــــــذي نترجمه بنظرتنا الدافئ ــــــا للنجوم املضيئة وال التســــــاؤل إن كان حبن

مشترك قوامه "رؤية" النجوم بدورها لنا ونحن مشغولون بتأملها. 

لوحات ترسم استعمارا مبنيا على شبكة ال نهائية من المعلومات

ال يخفى على أحد أن {سعر» أعمال 

الفنان املتوفى، أو الشقي حتى مماته 

هو سعر باهظ في معظم الحاالت

منـــذ بدايتهـــا كرســـت تغريـــد 

درغوث فنهـــا إللقاء الضوء على 

واألزمات  االجتماعية  املشاكل 

السياسية التي يعيشها العالم

 ◄

بأنهـــا حملت  الجداريـــة امتازت 

أمازيغية، وإشارات عربية  رموزا 

قديمـــة. وانتهـــج فيهـــا الفنان 

أساليب بلكاهية

 ◄

درغوث تقدم الرمادي بمختلف 

درجاتـــه فباتـــت األلـــوان تحيل 

إلـــى معاني املرض، واالتســـاخ، 

والتلوث بشتى أنواعه

 ◄

ّ

جداريـــة أصالـــح عكـــس فيهـــا 

تموجات روح بلكاهية املرهفة، 

ووضـــع فيها كل مـــا تعلمه من 

مزج األلوان

 ◄



سارة عوض

} النوم هو الوسيلة التي يجد فيها اإلنسان 
راحتــــه، فمن خاللــــه يجدد طاقتــــه وحيويته 
ويحافــــظ على صحته البدنية والنفســــية، إال 
أن الكثيريــــن يغفلون أهميــــة اتباع نظام نوم 
صحي والذي يعتمد علــــى النوم مبكرا وأخذ 
الكفاية الالزمة من عدد ساعات نوم محددة، ال 
تقل عن ثمان ساعات بحسب نصائح اخلبراء 
واألطبــــاء. وأكدت دراســــة أجريــــت بجامعة 
بينغهامتــــون علــــى فوائد النــــوم مبكرا على 
صحــــة اإلنســــان وقدرته على تنقيــــة املخ من 

السموم.
وأوضــــح الباحثــــون أن النــــوم في وقت 
مبكر واحلصول على ساعات كافية من النوم 
يخلصان اإلنســــان من األفكار الســــلبية ومن 
القلق. والنوم في الوقت املناسب يصبح حال 
غيــــر مكلف ملن يعانــــي من األفــــكار الدخيلة، 

وفقــــا ملــــا قاله مؤلــــف الدراســــة جيكوبنوتا. 
وتوصلت دراســــة أميركيــــة حديثة أخرى إلى 
أن النــــوم يريح الدماغ ويفســــح املجال لتعلم 
أمــــور جديدة، إضافــــة إلى أنه يســــاعد على 
االحتفــــاظ بالذكريــــات لفترة أطــــول. ويعتقد 
علمــــاء األعصاب وفقا للدراســــة التي أجريت 
بكلية الطب في جامعة واشــــنطن، أن نشــــوء 
نقــــاط اشــــتباك عصبيــــة جديــــدة يعتبر أحد 
املفاتيح األساسية التي تسمح للدماغ بترميز 
الذكريات وجمع املعلومات. ويتفق د. هاشــــم 
بحري، أســــتاذ الطب النفسي بجامعة األزهر، 

مع نتائج هذه الدراســــات، مؤكدا على أهمية 
اتخاذ نظام النوم املبكر كنظام إلزامي لتأمني 

الصحة العامة.
وبني أن فائدة هــــذا النظام تكمن في قيام 
مخ اإلنسان بإفراز هرمون النوم في الساعات 
األولــــى من الليــــل والذي يســــاعد اإلنســــان 
فــــي احلصول على نــــوم هانئ، ثــــم يبدأ هذا 
الهرمون في االنخفاض تدريجيا بعد منتصف 
الليل. وفي حالة عدم النوم حتى هذا الوقت ال 
يستطيع اإلنسان أن يتمتع بنوم هانئ وكاف 
بســــبب قلة كفاءة هذا النــــوم وجودته ألنه لم 
يلق إفــــراز هذا الهرمون الذي يســــاعده على 

النوم املريح.
ويضيــــف بحــــري أن حــــدوث أي خلل في 
الساعة البيولوجية للفرد من شأنه أن يسبب 
اإلصابة باألرق واضطرابات النوم، باإلضافة 
إلى العديد من املشــــكالت النفسية كاالكتئاب 
وغيره، وبالتالي املعاناة من ســــيطرة األفكار 

الســــلبية واحملبطة جتاه املســــتقبل بســــبب 
التفكير في مشكالت املاضي وخبراته السيئة.

وكشــــف أخصائيــــون نفســــيون أن النوم 
املتقطع في ســــاعة متأخرة يساهم في ظهور 
األفكار الســــلبية، حيث أوضحــــت العالقة ما 
بني الســــاعة التي ينام فيها الشخص حتديدا 
ومعــــدل ظهــــور األفــــكار الســــلبية. فتبني أن 
الذين ينامون في ساعة متأخرة ويعانون من 
األفكار الســــلبية يفرطون في التفكير مبشاكل 
املســــتقبل واملاضي وبالتالي يعانون أكثر من 
مشــــكالت نفســــية كالقلق املرضي واالكتئاب 

وغيرهما.
وأشــــار اخلبراء أن هذه األفكار الســــلبية 
التي تتكرر تتســــبب في القلق والهّم الزائدان 
بشــــأن املســــتقبل، وذلك بســــبب التفكير في 
املاضي والتجارب الســــلبية واألفكار الدخيلة 
املزعجة، مؤكدة على أهميــــة اتباع نظام نوم 

صحي يعتمد على 8 ساعات يومية.

} نيويــورك - جـــرى باحثـــون مـــن جامعـــة 
هارفـــارد األميركية دراســـة اســـتطلعوا فيها 
رأي 189 من الشـــباب الذين كانوا في السابق 
طلبة بإحدى اجلامعات في نيويورك، وسجلوا 
إجاباتهم حول عدد الســـاعات التي يقضونها 
في ممارسة األنشطة البدنية أسبوعيا، وكذلك 

الساعات التي يقضونها أمام التلفاز.
وطلبوا مـــن املتطوعني، والذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــني 18 و22 عاما، تقـــدمي عينة من 
احليوانـــات املنويـــة مـــن أجـــل حتليلها في 

املختبر.
وعندما قارن الباحثون نتائج االســـتطالع 
الـــذي أجـــري مع الطلبـــة بنتائـــج اختبارات 
احليوانـــات املنويـــة لديهم، وجـــدوا أن هناك 
صلـــة بني منـــط احليـــاة األقل نشـــاطا وبني 

انخفاض عدد احليوانات املنوية.
وكان الرجال األكثر نشـــاطا مـــن الناحية 
البدنيـــة، والذيـــن يقضون نحو 15 ســـاعة أو 
أكثر أسبوعيا في ممارسة أنواع من الرياضة 
من املتوســـطة إلى النشـــطة مثل كرة القدم أو 
السلة على ســـبيل املثال، لديهم 73 باملئة أكثر 

من السائل املنوي من الرجال األقل نشاطا.
ووصلت نسبة السائل املنوي لدى الرجال 
الذين كانوا يقضـــون أوقاتا طويلة تصل إلى 
20 ساعة على األقل أســـبوعيا أمام التلفاز أو 

أقراص الفيديـــو الرقمية ”دي في دي“ إلى 44 
باملئة أقل مـــن الرجال الذيـــن يقضون أوقاتا 

قليلة أمام التلفاز.
ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا 
إليها ليست نهائية، لكنها تشير إلى أن الرجال 
الذين يرغبون في حتسني مستوى اخلصوبة 
لديهم قد يرغبون في زيادة األنشطة الرياضية 
التـــي يقومـــون بهـــا إذا ما كانوا ميارســـون 

الرياضة بشكل أقل في الوقت احلالي.
وليس مـــن الواضح ما هو الســـبب الذي 
يجعل اجللـــوس على أريكة ملشـــاهدة التلفاز 
لفترة طويلة يقلل من عدد احليوانات املنوية.

لكـــن ذلـــك رمبـــا يعود إلـــى زيـــادة درجة 
احلـــرارة فـــي منطقـــة اجللـــوس، حيـــث أنه 
مـــن املعلوم أن األجـــواء األكثر بـــرودة تالئم 
احليوانات املنوية، كما أن احليوانات املنوية 
تتوقـــف عن اإلنتاج إذا تعـــرض كيس الصفن 

إلى درجة حرارة عالية.
ســـاعة   20 قضـــاء  إن  الباحثـــون  وقـــال 

أسبوعيا أمام التلفاز قد يؤدي إلى أضرار.
ووفقـــا لنتائـــج الدراســـة فـــإن ممارســـة 
الرياضة ملدة 15 ســـاعة على األقل أســـبوعيا 

تعزز من جودة السائل املنوي.
ويشير بعض اخلبراء إلى أن الرجال الذين 
يرغبـــون في إجناب األطفال ينبغي أن يعرفوا 

نـــوع الرياضة التي ميكن أن ميارســـوها، ألن 
بعض أنواعها قد تضر بالسائل املنوي.

وأوضحـــت دراســـات أخـــرى أن ركـــوب 
الدراجات لفترات طويلة، أو ممارســـة اجلري 

ملســـافات طويلة مع ارتـــداء مالبس ضيقة قد 
يســـبب أضـــرارا أيضا. ويعد ارتـــداء مالبس 
داخليـــة ضيقة مرتبطا بانخفاض مســـتويات 

السائل املنوي لدى الرجال.

سوسن ماهر

} القاهرة - حذرت جتارب مختبرية ودراسات 
طبيـــة مـــن تداعيـــات مخاطـــر عـــدم االهتمام 
باألســـنان التي تؤثر سلبا على الصحة العامة 

للجسم.
وقـــال الدكتـــور أحمـــد إبراهيم ســـليمان، 
أســـتاذ طب األســـنان، إنه ليس جديدا التأثير 
العام لألســـنان على الصحة العامة للجســـم، 
ولكـــن اجلديد هو اتســـاع نطاق هـــذا التأثير 
الـــذي ميكـــن أن تســـّببه. فهنـــاك العديـــد من 
احلاالت الصحية التي تؤكد لنا بأن األســـنان 
كانـــت من أهـــم املســـّببات لها، مثـــل أمراض 
املفاصل -على ســـبيل املثال- وعالقتها القوية 
بـــاآلالم التي يعانـــي منها كثيرون في مشـــط 

أقدامهم أو في األصابع.
وميكننا الســـيطرة على األوجاع عبر عالج 
األسنان بدل االجتاه مباشرة إلى املوضع الذي 

يؤلم املريض ومعاجلته.
وحتدث ســـليمان عن مريضة فـــي الثامنة 
والعشـــرين من عمرها كانت تعاني من ســـوء 
الهضـــم املزمن مع إحســـاس باإلرهاق ترافقه 
حموضة شـــديدة في املعـــدة. وبعـــد محاولة 
عالجها باألدوية املخصصـــة ملثل تلك احلالة، 
تكررت إصابة الســـيدة باألعراض، وبعد جدل 
طويل قّرر املشرفون على حالتها، عرضها على 
طبيـــب لألســـنان، الذي توصل بعـــد فحصها، 
إلـــى أنها مصابة بنوع مـــن االلتهاب في اللثة 
يـــؤدي إلـــى إفراز مـــواد كيميائيـــة إلى داخل 
املعـــدة. وبعد عـــالج االلتهاب شـــفيت من كل 

تلك األمراض التي كانـــت تعاني منها. وتقول 
د. نيفني إســـماعيل، استشـــارية طب األسنان، 
إنـــه حتى ســـنوات قليلة مضت لـــم يكن العلم 
يهتـــم أبدا بالربط ما بني األســـنان واألمراض 
األخرى التي ميكن أن تصيب اإلنســـان، حيث 
كان االعتقـــاد الســـائد أنهمـــا غيـــر مرتبطني 
عضويا علـــى اإلطالق. ولكـــن العلماء متّكنوا 
من اكتشاف تلك العالقة الدقيقة التي ميكن أن 
تتطّور تدريجيا من مجرد التهاب في األســـنان 
أو اللثـــة أو العصب، إلـــى أمراض أخرى قد ال 
تبدو من الناحيـــة النظرية مرتبطة. وميكن أن 
ميتـــّد تأثيرها املرضي لســـنوات طويلة أو ما 

يسمى بالتأثير التراكمي.
وأوضحت دراسات علمية، أن من العينات 
ضمن الشرائح التي شملتها الدراسة، من كانت 
أسنانهم بصحة جيدة خالل املرحلة السنية ما 
بني 18 و24 سنة، يعيشون حياة صحية أفضل 
بنســـبة 5 إلـــى 1 باملئـــة من أولئـــك الذين كان 
اعتناؤهم بأسنانهم أقل خالل املرحلة نفسها.

وفسرت إسماعيل أن هناك بعض األمراض 
التـــي ميكن أن يكون لإلنســـان الدور املهم في 
تشـــكيلها، ورمبـــا مبعاجلـــة األســـنان ميكن 
التخّلص منها، وهـــي األرق، التهاب املفاصل، 
آالم العضـــالت عنـــد االســـترخاء، األلـــم الذي 
يصيب اإلنســـان أعلى منطقة وجود الكليتني، 
الفتور الشـــديد، ألم أصابع القـــدم، ألم الرقبة 
والعمـــود الفقـــري -خصوصا اجلـــزء األعلى 
منهمـــا- أمراض املعـــدة املختلفـــة، العصبية 

املفرطة، الصداع، ضعف النظر.
ويقـــول د. أحمد عبداحلميد، أســـتاذ طب 
األســـنان بالقصـــر العينـــي: إننا علـــى بداية 
الطريق الذي ميكن أن يقودنا إلى أن األســـنان 
رمبا تكون سر احلياة الصحية السعيدة التي 
نحلـــم بها. فهنـــاك اجتاه قوي بـــأن كثيرا من 
األمراض تبدأ من خالل األسنان، ورمبا تنتشر 
بســـرعة وتخرج عن نطاق إمكانية الســـّيطرة 

عليهـــا بعـــالج األســـنان فيما بعـــد. ولكن في 
البدايـــة رمبـــا متّكننا من الســـّيطرة عليها لو 
أننا اكتشفناها مبكرا، أو حاولنا منع حدوثها  
باالهتمام بنظافة وسالمة األسنان. فمن املمكن 
جـــدا أن يكـــون إلهمال األســـنان فـــي مرحلة 
الطفولة أو الشـــباب أثـــره الكبير على عدد من 
األمـــراض التي تظهر في مرحلة الشـــيخوخة. 
إننا ال نســـتطيع اجلزم بذلـــك نهائيا في هذه 
املرحلة، لكننا نشـــعر بأن هذه النظرية حقيقة 

ثابتة سنتمّكن من إثباتها قريبا.
وكشـــف عبداحلميد بعض األســـباب وراء 
تـــردي صحـــة الفم واألســـنان. فعندمـــا يتقيأ 
املرء مرارا وتكرارا، كمـــا هو احلال مع بعض 
اضطرابات األكل، فإنه يؤّثر بشـــدة على صحة 
الفم واألسنان. فالقيء يحتوي على مستويات 
عاليـــة مـــن احلمـــض والتي ميكن أن تســـّبب 
ضررا لألســـنان. وهجمات احلمـــض من هذا 
النوع بشكل متكرر تعني أن اللعاب في الفم لن 
تتاح لـــه الفرصة إلصالح األضرار التي حلقت 
باألســـنان بســـبب تعّرضها ألحمـــاض القيء، 

وبالتالي زيادة شدة تآكل األسنان.
ويوصي أطباء األســـنان األشخاص الذين 
يعانون اضطرابات األكل غسل الفم بعد القيء 
في أســـرع وقت ممكن للمســـاعدة فـــي تقليل 
آثار احلمـــض. وحذروا من تنظيف األســـنان 
بالفرشاة مباشـــرة بعد التقيؤ، وذلك ألنها قد 

تزيل من املينا الضعيفة.
ويساعد استخدام معجون أسنان يحتوي 
على الفلورايد في احملافظة على األســـنان مع 
الوقت، كما أن مضغ العلكة اخلالية من السكر 
ســـوف يساعد على زيادة تدّفق اللعاب وتقليل 

تأثير األحماض في الفم.
وعن الطريقة املثلـــى لالعتناء بصحة الفم 
واألســـنان، يؤكـــد د. إبراهيم حمـــدي الفقي، 
أســـتاذ طب األســـنان بالقصر العينـــي، أنه ال 

توجد طريقة سليمة ومضمونة 100 باملئة. 

ولكن هناك عدد من اإلرشـــادات التي ميكن 
عـــن طريـــق اتباعهـــا أن نتمّكن مـــن احملافظة 
على صحة األســـنان ونظافتها. ومنها: تغيير 
معجون األســـنان مـــن فترة إلـــى أخرى، حتى 
تتمّكـــن األســـنان واللثـــة من احلصـــول على 
مختلف املواد التي يحتاجان إليها، التي ليس 
بالضرورة أن تكـــون متوفرة جميعها في نوع 
واحد مـــن معاجني األســـنان، وأيضـــا تبديل 
فرشـــاة األســـنان كل ثالثة أشـــهر، مع اختيار 
الفرشـــاة التي ميكن أن تتغلغل بني األســـنان 
وتكـــون صلبة دون أن تؤدي إلـــى جرح اللثة، 
واحلرص على تنظيف األســـنان بعد كل وجبة 
وقبـــل وبعد النوم، اســـتخدام اخليط الســـني 

إلزالة بعض طبقات اجليـــر املتراكمة. فالكثير 
مـــن األشـــخاص يعتقـــدون أنهـــم إذا فركـــوا 
أسنانهم بالفرشاة مرة في اليوم فإنهم يفعلون 

كل ما في وسعهم للحفاظ على صحة الفم. 
ولكـــن فـــي الواقع الفـــرك بالفرشـــاة دون 
التنظيـــف باخليط هو ليـــس التنظيف األمثل 
ويجب اســـتخدام خيط األســـنان مـــرة واحدة 
على األقل في اليوم. وخالفا لفرشـــاة األسنان 
التي تنظف فقط األسطح املكشوفة، فإن اخليط 
يدخل إلـــى عمق الفراغات التي بني األســـنان 
وهي األماكن التي ال ميكن لفرشـــاة االســـنان 
الوصول إليهـــا. ويوصي األطبـــاء بالتنظيف 

باخليط قبل فرك األسنان بالفرشاة.

أضرار األسنان المهملة تصل إلى أصابع األقدام والمفاصل
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كثيرا ما يؤكد العلماء على أهمية األســــــنان والعناية بها، ولكن اجلديد ما ذكرته النشــــــرة 
الطبية األميركية عن مدى تأثير األســــــنان على املســــــتقبل الصحي للشباب. وقدمت هذه 
النشــــــرة املهمة إشارة واضحة إلى ارتباط األسنان كمؤشر شبه دقيق مبستقبل الصحة 
العامة للفرد. فمن خالل الدراسات املخبرية والتجارب الكثيرة التي قام بها العلماء، على 
مدى سنوات طويلة، تبّني أن هناك عالقة وثيقة جدا بني صحة األسنان في مرحلة الشباب 

ومستوى الصحة العامة للجسم في مرحلة ما بعد اخلمسني.

القـــيء يحتـــوي علـــى مســـتويات 
عالية من الحمض والتي يمكن أن 

تسبب ضررا لألسنان

 ◄

مـــن  الخاليـــة  العلكـــة  مضـــغ 
زيـــادة  الســـكر يســـاعد علـــى 
تدفـــق اللعـــاب وتقليـــل تأثير 

األحماض في الفم

 ◄

مخ اإلنســـان يفرز هرمـــون النوم 
فـــي الســـاعات األولى مـــن الليل 
والذي يســـاعد في الحصول على 

نوم هانئ

 ◄

[ إهمال العناية باألسنان يساهم في تراكم األمراض في الشيخوخة [ عالج التهابات الفم يوقف أعراض أمراض أخرى بالجسم

◄ قالت طبيبة التغذية األملانية 
مونيكا غوتفالد،  إنه ميكن لكبار 

السن التغلب على مشاكل الهضم من 
خالل تناول الطعام ببطء  ومضغه 

جيدا، إذ يساعد ذلك على أن تسيل 
العصارة الهضمية بشكل أفضل، 

مما  يخفف العبء الواقع على املعدة 
واألمعاء.

◄ كشفت أبحاث علمية أن الفقر 
والفوارق االجتماعية في املدينة 

وضغط الوقت الشديد والشعور بعدم 
القدرة على السيطرة على وتيرة 
احلياة اخلاصة، كلها تؤدي إلى 

اإلجهاد وهي من أهم العوامل التي 
تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب 

التي قد تفضي إلى الوفاة.

◄ وافقت اإلدارة األميركية لألغذية 
واألدوية على تسويق أول جهاز 

إلكتروني للحقن الذاتي لعالج مرض 
التصلب املتعدد.

◄ قام فريق من جامعة واشنطن 
بربط دماغي شخصني جللسة أسئلة 

وأجوبة، إلثبات إمكانية معرفة ما 
يفكر به اآلخر. وسيساعد جناح هذه 

اخلطوة في معاجلة املرضى، حيث 
يتم نقل إشارات مباشرة من العقول 

السليمة إلى من يعانون ضعف النمو 
أو من تأثروا بعوامل خارجية.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن 
استثمارا بقيمة تتراوح بني 97 و184 
مليار دوالر من شأنه جعل العالجات 
اإلشعاعية التي تنقذ حياة اآلالف من 

مرضى السرطان متاحة أمام جميع 
األشخاص الذين يحتاجون إليها 
بحلول سنة 2035، ما يساهم في 

إنقاذ حياة املاليني.

◄ يشّبه اخلبراء معقمات األيدي 
بالفودكا التي تعرف باحتوائها على 
نسبة عالية من الكحول، إذ حتتوي  

على نسبة كحول تبلغ 59 باملئة.

توصي الرابطة األملانية ألجهزة حماية  املستهلك بتغيير فرشاة 
األســـنان كل ثالثة أشـــهر على أقصى تقدير،  مع مراعاة تغييرها 

قبل ذلك في حال أصبحت الشعيرات شعثاء.

أشـــارت دراســـة طبية حديثة إلـــى أن تناول الخـــوخ املجفف،  
بانتظـــام، يعـــزز إبقـــاء بكتيريا األمعـــاء املفيـــدة، ويقلل من 

مخاطر اإلصابة بسرطان القولون.

أطباء الصحة العامة يجدون في عالج األسنان عالجا لكثير من األمراض

زيادة األنشطة الرياضية تحسن خصوبة الرجل

النوم المبكر ينقي المخ من السموم

ممارسة الرياضة لمدة 15 ساعة أسبوعيا تعزز جودة السائل المنوي

ينصـــح خبـــراء التغذية بتنـــاول طبق من الســـلطة قبل تناول 
لحـــم الغنم، ألن األلياف في الخضار تخفف من امتصاص كمية 

الدهون والسعرات الحرارية الكبيرة في اللحم.



} القاهرة -  قالت نقابة الصحفيني املصريني 
إنها بصدد اتخـــاذ إجراءات جديدة ومراجعة 
شـــروط العضوية للصحفيني املسجلني ضمن 

قيودها.
وســـيطرت حالة مـــن االرتباك علـــى نقابة 
الصحفيـــني، بعـــد اكتشـــاف تزوير عـــدد من 
أعضائهـــا لشـــهادات تخرجهـــم، مـــا دفعهـــا 

ملقاضاتهم بتهمة التزوير.
وأكـــد يحيـــى قـــالش نقيـــب الصحفيني 
أن النقابـــة تقـــوم حاليا مبجموعـــة إجراءات 
تســـتهدف تنقية جـــداول القيـــد اخلاصة بها 
وشطب املخالفني بعد مراجعة استمرار توافر 
شـــروط العضويـــة، بينها املؤهـــل اجلامعي، 
واســـتمرار املمارســـة املهنية وأال يكون مالكا 
للصحـــف أو صـــدرت ضده أي أحـــكام مخلة 

بالشرف. وأضاف أن نتائج هذه املراجعة التي 
استغرقت بعض الوقت ستعرض فور االنتهاء 
منهـــا على مجلـــس النقابة التخـــاذ القرارات 

املناسبة بشأنها.
من جانبه قـــال أبوالســـعود محمد عضو 
مجلـــس نقابة الصحفيـــني، إنه ســـيتم البدء 
بفحـــص شـــهادات املؤهـــل الدراســـي لـــكل 
الصحفيـــني للتأكد مـــن صحتهـــا، وذلك بعد 
اكتشـــاف عدد من حاالت التزوير، مضيفا أنه 
مت تكليفه من الســـكرتير العـــام للنقابة جمال 

عبدالرحيم بذلك.
وقال إن جامعـــة القاهرة بدأت فحص 400 
شهادة دراسية، مشيرا إلى أن مصير األعضاء 
املزورين سيكون تبليغ صحفهم التخاذ الالزم، 
وشـــطب عضويتهـــم بالنقابة، مـــع مطالبتهم 

بإعادة كل املبالخ املالية التي حصلوا عليها.
وأكد أبوالسعود، أن سيد تاج الدين مدير 
التعليم املفتوح بجامعة القاهرة، أخطر النقابة 
بأنه سيرســـل كشفا وبشـــهادة رسمية بحالة 
املزوريـــن معتمـــدة، حتى تتمكـــن النقابة من 
تقدميها للجهات املختصة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمـــة، موضحا أن رئيس جامعة 
القاهرة منح النقابة نســـخة من شكل الشهادة 
املوحـــدة باجلامعة، والتـــي يصعب تزويرها، 
مـــن أجـــل مطالبـــة الصحفيـــني املقبلني على 
القيد في الفترة املقبلة باســـتخراج مؤهالتهم 

بالنسخة اجلديدة.
يذكر أن نقابـــة الصحفيني املصريني تضم 
في عضويتها نحو 10 آالف صحفي وتشـــترط 
حصول الصحفي على مؤهل جامعي ووجود 

عقـــد عمل له مع مؤسســـة صحفية مصرية أو 
أجنبية مع التأمني عليه اجتماعيا حتى ميكن 

قيده بالنقابة ويصبح صحفيا معتمدا.
وأشـــار عضو مبجلـــس النقابة، طلب عدم 
نشـــر اســـمه، إلى أن النســـبة األكبر التي مت 
اكتشـــاف تزوير شـــهاداتها كانـــت في دفعات 
قيـــد 2010، ومن بينهـــم 20 صحفيا مت قيدهم 

بخطابات من مؤسسة صحفية قومية.

} واشــنطن - في محاولة من شركة فيسبوك 
الســـتيعاب وإدماج عالم النشر، عبر مجموعة 
مـــن الخدمـــات الجديدة، صّرحت فـــي مدونة، 
أنها ســـتقوم خالل األشـــهر القادمة، بتوسيع 
عدد األشخاص الذين يمكن لهم الحصول على 
خدمة ”انستانت أرتيكل“ أو المقاالت الفورية.
ويبدو أن فيســـبوك تشـــهد تطـــورا كبيرا 
وتصل اليوم إلى مبتغاها في التوسع، بعد أن 
ذكرت صحيفة واشـــنطن بوست أنها ستنشر 
”100 بالمئـــة مـــن قصصهـــا ومقاالتهـــا“ على 
موقع فيســـبوك في شـــكل مـــواد فورية. وكان 
موقع ”ريكـــود“ األميركي قد أعلـــن عن الخبر 
المفاجـــئ منـــذ بضعة أيـــام، قبـــل أن تؤكده 

واشنطن بوست نفسها.
يعد هـــذا اإلعـــالن بمثابة نجـــاح لجهود 
فيسبوك المكثفة القتحام الميدان، حيث عملت 
على تطويـــر أدواتها للتأثير في حقل النشـــر 
بشكل أوسع، بعد أن كانت انطالقتها السابقة، 
من خالل خدمة انســـتانت أرتيكل أو المقاالت 
الفورية، قد اتســـمت بوتيرة بطيئة، وهي على 
وشـــك اليوم أن تعمل على تسريع هذا النسق 

على وقع تغييرات جديدة.
وقد أثـــارت خدمة انســـتانت أرتيكل، منذ 
انطالقهـــا، الكثير من الجدل في عالم النشـــر 
بسبب مخاوف أهل المجال من ضرورة التخلي 
عن السيطرة المالية (ومن ثّم النشرية) لصالح 
الشـــبكة االجتماعية المتجانسة الهائلة التي 
تملـــك فعليـــا تأثيرا هاما علـــى عملية توجيه 

حركة المرور في شبكة اإلنترنت.
ومـــن المعلـــوم أن موقـــع فيســـبوك لـــم 
يقـــم بعد بإتاحـــة خدمة المـــواد الفورية لكل 
المستخدمين، لكن هذه المبادرة تبقى إنجازا 
هاما وفوزا كبيرا للموقـــع، باعتبار أن بعض 
الناشـــرين قـــد بـــادروا باالتصال بالشـــركة، 
فحتى شـــهر يونيـــو، على ســـبيل المثال، لم 
تكن صحيفة نيويورك تايمز، مســـتعدة لنشر 

أكثر من 30 قصة أو مقاال يوميا على فيسبوك.
لكـــن رغم هذا تبقى فيســـبوك أحد عمالقة 
وادي الســـليكون التي تتنافس للحصول على 
ســـيطرة تامة على سوق اإلعالنات على شبكة 
الويب.وتعتمد هذه الخدمة الجديدة لفيسبوك، 
حسب شعارها، على توفير المقاالت أسرع من 
أي مكان آخر علـــى الويب، وعلى تلبية حاجة 
الناشـــرين للوصول إلـــى الجمهور الهائل من 

مستخدمي الموقع.
هـــي أول من  وكانت صحيفة ”البوســـت“ 
التـــزم بالكامل بهـــذا االقتراح. ويقول ناشـــر 
صحيفة البوســـت، فريد ريـــان ”نحن نريد أن 
نصـــل إلـــى القـــراء الحاليين والمســـتقبلين 
لجميع المواقع، ولن نوّفر أي جهد في ســـبيل 

تحقيق ذلك“.
ويضيف ”ســـيتيح إطالق خدمة انستانت 
أرتيكل على فيسبوك لنا الفرصة للوصول إلى 
هذا الجمهور الواســـع على نحو أســـرع، كما 
سيسمح لنا بتوفير تجربة قراءة لألخبار أكثر 

سالسة وسهولة“.
وكانت قد سرت مخاوف سابقا، أن امتالك 
جيف بيزوس، مالك شركة األمازون، لصحيفة 
البوســـت يعنـــي بالضرورة فـــرض تعقيدات 
إضافية لسياسة النشر، ولكن تبدو الصحيفة 
تحـــت إدارة  بيـــزوس، شـــديدة الحرص على 
تجربة أكبر عدد ممكن من البرامج والمواقع.

كمـــا يحصل األعضـــاء المميـــزون لموقع 
أمـــازون على صفقـــة جيدة تشـــمل حصولهم 
مجانا، لمدة ستة أشهر، على واشنطن بوست، 
غير أن الصفقة التي يقترحها فيسبوك أفضل 
من ذلك، فقد أكد فريد ريان األســـبوع الماضي 
أن ”مـــن المهـــم أن تكـــون صحيفة واشـــنطن 
بوست متوفرة في كل مكان يتوجه إليه القارئ 

للحصول على األخبار“.
وأضـــاف ”يميل الماليين مـــن الناس إلى 
اســـتخدام أجهـــزة اآليفون واآليبـــاد كل يوم 
للحصـــول على األخبار، ولذلك فـــإن التطبيق 
 IOS 9 الذي تم إدماجه في الجديد ’أخبار آبل‘ 
(نظام تشغيل الشـــبكات البينية) يقدم فرصة 
كبيرة للوصول إلى هذا الجمهور الموسع من 
المســـتخدمين“. كما أعلنت الشركة أن عشرة 
شركاء إضافيين سينضمون قريبا إلى برنامج 

المواد الفورية. والغريب أن البعض من هؤالء 
الشـــركاء ليسوا شـــركات إعالمية ضخمة، إذ 
تنقـــل ريكـــود أن الموقع المحافـــظ ”آي جي 
ريفيو“ قد شـــارك على سبيل المثال في خدمة 
انســـتانت أرتيكل، إلى جانب شـــركات عريقة 
ومعروفة مثل شبكة سي بي إس التلفزيونية، 

هيرست، وشركة تايم.
وإضافـــة لذلك أطلـــق فيســـبوك في وقت 
ســـابق مجموعـــة مـــن التحديثـــات للخانـــة 
المخصصـــة للمالحظات داخل الموقع. ومنح 
بذلـــك للُمســـتخدمين ميزة كتابـــة مالحظات 
طويلـــة دون قيـــود علـــى عـــدد الكلمـــات، مع 
إمكانية إدراج الصـــور داخل المالحظة. وهو 
ما يفيـــد الكتاب والصحفيين بشـــكل خاص. 
وُيحـــّول التحديـــث الجديـــد أداة الُمالحظات 

إلـــى أداة للتدويـــن داخـــل فيســـبوك. وتتيح 
التعديالت الجديـــدة التحكم الكامل بمحتوى 
المالحظـــة، حيـــث ُيمكن وضع صـــورة غالف 
لكل مالحظة ينشـــرها الُمستخدم، مع إمكانية 

التحكم بخيارات ظهورها.
وســـبق لفيســـبوك أن أطلق مجموعة من 
األدوات والخدمـــات التـــي تهدف لمســـاعدة 
الصحفييـــن ووســـائل اإلعـــالم علـــى العثور 

وتوزيع المحتوى الخاص بهم.
التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس  وفّعـــل 
لموقـــع فيســـبوك مـــارك زوكربيرغ مـــن مقر 
الشركة الجديد قبل فترة قصيرة، آلية ستتيح 
للصحفيين إمكانية بث مقاطع الفيديو بشكل 
مباشر على الموقع. وتولى زوكربيرغ بنفسه، 
بث فيديو لتجربة تطبق ”مونشـــينز“ والتأكد 

من عمله بشـــكل صحيح قبل جلســـة األسئلة 
واألجوبة التي اســـتضافتها الشركة في وقت 

الحق.
وبهـــذه الخطـــوة، تتـــاح الفرصـــة أمـــام 
الصحفيين الخبراء أو الشـــخصيات المؤثرة 
حســـاباتهم  علـــى  مباشـــرة  الفيديـــو  لبـــث 
الشـــخصية من خـــالل التطبيـــق، بعدما كان 

استخدامه متاحا فقط للشخصيات العامة.
وكانـــت فيســـبوك أطلقت فـــي أبريل 2014 
خدمة ”فايســـبوك نيوز واير“، وهو مجموعة 
مختـــارة من عناوين إخبارية من عدة مصادر، 
تســـتهدف الصحفيين لتكـــون مصدرا ألخبار 
العالم العاجلة، ثم أطلقت في نوفمبر الماضي 
خدمة ”فيسبوك تاش واير“ الموجهة لمجتمع 

التقنية.
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ميديا
[ واشنطن بوست تنشر جميع مقاالتها مباشرة على فيسبوك [ الصحيفة تحت إدارة  بيزوس حريصة على تجربة البرامج والمواقع

فيسبوك يحظى بثقة المؤسسات اإلعالمية الكبرى للوصول إلى الجمهور

جيف بيزوس فند المخاوف حول فرض تعقيدات إضافية لسياسة النشر  في الصحيفة

تتوسع شركة فيسبوك وتعمل جاهدة لالستفادة من التوسع الرقمي للمؤسسات اإلعالمية 
والصحفية، وعبر خدمة املقاالت الفورية استطاعت تلبية حاجة الصحف الكبيرة للوصول 

إلى القراء، رغم هواجسها بشأن التخلي عن السيطرة املالية.

إجراءات طارئة لنقابة الصحفيين المصريين ضد أعضائها المزورين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تسلمت الصحيفة األسبوعية 
الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو في 
بوينوس آيرس جائزة حرية التعبير 

التي منحتها لها مجموعة بيرفيل 
الصحفية األرجنتينية. وكان هجوم 

شنه جهاديان على مقر الصحيفة في 
باريس في يناير املاضي أدى لسقوط 

١٢ قتيال بينهم خمسة من رسامي 
شارلي إيبدو.

◄صرح إيهاب جالل، رئيس قناة 
النهار الرياضية، بأن غرفة صناعة 
اإلعالم املصرية انتهت باالتفاق مع 
األندية الـ“٧“ التي كانت قد وقعت 
معها حقوق إذاعة مبارياتها على 

جدولة املستحقات املتبقية لألندية، 
خالل اجللسة التي عقدتها الغرفة مع 

األندية.

◄ تعمل وزارة التعليم العالي 
املوريتانية على إطالق قناة تلفزيونية 

متخصصة باملواد العلمية لطالب 
اجلامعات، حيث من املقرر أن تبدأ 

القناة بثها مطلع العام القادم لتكون 
األولى من نوعها في البالد، وتبدو 

اخلطوة مبثابة طوق إنقاذ لنظام 
التعليم اجلامعي املوريتاني.

◄ أفاد مصدر أمني في محافظة 
كركوك العراقية، بأن مراسل قناة 

فضائية في كركوك أصيب بانفجار 
عبوة ناسفة أثناء تغطية عمليات 
حترير قضاء الدبس شمال غرب 

احملافظة. وأضاف أن قوة أمنية نقلت 
املراسل إلى مستشفى قريب للعالج.

◄ دعت نقابة الصحفيني التونسيني 
إلى احلضور املكثف في الوقفة 

التضامنية مع الصحفيني والعاملني 
املطرودين من مؤسسات إعالمية مثل 

قناة حنبعل، وقناة تونسنا، وإذاعة 
أوازيس أف أم، اليوم اخلميس.

باختصار

«مواقع التواصل االجتماعي أوجدت ما يســـمى اإلعالم البديل أو 

إعالم املواطن بدل إعالم الســـلطة، وبســـبب مزايا هذا اإلعالم 

التفاعلي فإن التوعية وتحريك الرأي العام أصبحا أكثر سهولة».

محمد فلحي
رئيس قسم الصحافة في كلية اإلعالم بجامعة بغداد

«مواقـــع التواصل االجتماعي باتت متنفســـا لكثير من اإلعالميني، 

حيث يحق لهم تحليل األحداث السياســـية واالجتماعية ونشـــرها 

عبر صفحاتهم بعيدا عن الرقابة والضغوط». 

حياة بنت طيبة
إعالمية جزائرية

«وجود مشـــكلة في اإلعـــالم جعل مواقع التواصـــل االجتماعي هي 

الجهة املؤثرة في الشباب، ويجب جعل الثقافة تصل للشباب حتى 

ال تستغل عقولهم الجماعات املتشددة والتكفيرية». 

  آمال عثمان
كاتبة مصرية

فريد ريان:

من المهم أن تتوفر 

الصحيفة في كل مكان 

يتوجه إليه القارئ

يحيى قالش:

النقابة تقوم حاليا بمجموعة 

إجراءات تستهدف تنقية 

جداول القيد الخاصة

املستثمرون يعولون على مستقبل الصحافة الرقمية لجني األموال
} برلني - يشهد االستثمار في اإلعالم الرقمي 
وتيرة عالية وإقباال كثيفا، إذ يعول املستثمرون 
على قدرة وسائل اإلعالم اإللكترونية هذه على 
جذب املستخدمني، وهي اخلطوة التي اتخذتها 
دار النشر األملانية ”أكسل سبرينجر“، باإلعالن 
عن استحواذها على 88 باملئة من موقع ”بيزنس 
انســـايدر“ اإللكتروني، أحد أكثر املواقع شهرة 

في الصحافة اإللكترونية األميركية.
وســـتدفع دار نشر أكسل سبرينجر ومقرها 
برلني، التى متتلـــك بالفعل 9 باملئة من بيزنس 
انســـايدر، 343 مليون دوالر لزيادة حصتها في 

الشركة إلى 97 باملئة، حسبما قالت الشركة.
وميتلـــك جيف بيزوس مؤســـس ”أمازون“ 

نسبة الـ3 باملئة املتبقية من بيزنس انسايدر.
وقـــد حقق موقـــع بيزنس انســـايدر، الذي 
شـــارك في تأسيســـه احمللل الســـابق في وول 
ســـتريت هنـــري بلودجيت، جناحـــه من خالل 
تقارير ســـريعة وحتليالت لألخبار االقتصادية 
باســـتخدام عناوين جذابة لتشجيع القراء على 

النقر والقراءة.
ويجذب املوقع الذي تأسس قبل 8 أعوام 76 
مليون زائر في الشـــهر، وفقا لشركة كومسكور 
ألبحـــاث الســـوق. وقالـــت دار ســـبرينجر إن 
بلودجيت، الذي يشغل منصب رئيس التحرير، 

سيبقى في منصبه.

وهـــذه ليســـت الصفقة األولى مـــن نوعها، 
حيـــث تكررت هـــذه االســـتثمارات فـــي اآلونة 
األخيرة، فمنذ مدة قصيرة استثمرت املجموعة 

اإلعالمية األميركية ”ان بي ســـي يونيفرسال“ 
(التابعـــة لكومكاســـت) 200 مليـــون دوالر في 
شركتي بازفيد وفوكس ميديا اللتني باتت تقدر 

قيمة كل منها بأكثر من مليار دوالر، متاما مثل 
منافستهما فايس ميديا التي حصلت على 500 
مليون دوالر العـــام املاضي من محطة ”ايه اي 

نيتووركس“ وصندوق ”تي سي في“.
وتنم هـــذه االســـتثمارات املتزايدة عن ثقة 
القطـــاع بقـــدرة وســـائل اإلعـــالم الرقمية هذه 
على اســـتقطاب اجلمهور من جهة، ال سيما في 
أوســـاط األجيال اجلديدة التي ال حتبذ وسائل 
اإلعـــالم التقليدية، وعلـــى در األرباح من جهة 

أخرى، بحسب احملللني.
ولفت كـــن دكتور من مجموعة ”آوتســـيل“ 
لألبحاث إلى أن هذه املجموعات جميعها جذبت 
فئة خاصة بها في الســـوق هي تلك التي تشمل 
شباب جيل اإلنترنت املولودين بعد العام 1980 
والذين نادرا ما يشـــتركون بالصحف املطبوعة 
أو احملطات الفضائيـــة، مفضلني االطالع على 

احملتويات اإللكترونية.
وأضاف احمللل أن ”املســـتثمرين يرون في 
هذا اجليـــل مصدرا لألربـــاح وللنمو“، ويحفز 
هذا االجتاه أيضا االستثمارات في احملتويات، 
وفـــي نظر كـــن دكتـــور، تنفق وســـائل اإلعالم 
اجلديـــدة ما بني 60 و70 باملئـــة من ميزانياتها 
على املعلومات واملضامني، في مقابل 12 باملئة 
للصحف التقليدية التي تخصص اجلزء األكبر 

من مواردها للطباعة والتوزيع.

أكسل سبرينجر استحوذت على أحد أكثر املواقع شهرة في الصحافة اإللكترونية األميركية



} الريــاض - جدل لم يتوقف منذ يوم االثنني 
بعد اختراق حســـاب املغرد الشهير ومجهول 
الهويـــة ”مجتهـــد“ الـــذي تخصص في نشـــر 
معلومات يقول إنها من داخل دوائر احلكم في 

السعودية. 
وأفادت وســـائل إعـــالم إضافة إلـــى مغردين 
في اململكـــة أن مجموعة من قراصنة اإلنترنت 
تطلق على نفســـها اسم ”العوجا هكرز“ تبنت 
وكشـــفت هويته  اختـــراق حســـاب ”مجتهد“ 
مؤكـــدة أنه املعارض املقيم في اخلارج ســـعد 

الفقيه. ولم يتسن التأكد من هذه املعلومة.
وكان بعضهم يرجح أن يكون مجتهد أحد 
أفـــراد األســـرة احلاكمة ملعرفته بكل ”شـــاردة 

وواردة في القصر“.
وأثـــار االتهام عاصفة مـــن الردود بني من 
يؤكد بأن ســـعد الفقيـــه بالفعل يقف وراء هذا 
احلســـاب في حـــني ذهب آخرون إلـــى أن هذا 
الرابط وهمي وميكن ألي مبتدئ تزوير صوره 

املزعومة عبر برنامج فوتوشوب.
ومجتهد الذي كان يحظى بحوالي مليوني 
متابع على تويتر شكل ظاهرة خالل السنوات 
املاضية وقد نشر معلومات أصابت في بعض 

األحيان وأخطأت في أحيان أخرى.
ونشـــر املغرد املجهول على ســـبيل املثال 
نبأ وفاة امللك عبدالله قبل ســـاعات من إعالن 
ذلك رســـميا. وباالطالع على احلســـاب، تبني 
حـــذف كافة تغريـــدات مجتهد الســـابقة، كما 
متت إضافـــة بعض التغريـــدات الصادرة عن 
املجموعة املُخترقة، والتي قامت بتغيير اســـم 
احلســـاب إلـــى ”آية اللـــه مجتهد“ ثـــم أوقف 

احلساب.
وأطلـــق املغردون الســـعوديون هاشـــتاغ 
#اختراق_حســـاب_مجتهد، القى مشاركات 
واسعة. وتضمن الهاشتاغ تغريدات ”شامتة“ 
في مجتهد، وإشادة بـ“الهاكرز“ الذين اخترقوا 
املوقـــع، ووصف عملهـــم بالبطولي و“عاصفة 

حزم إلكترونية“.
مـــن جانب آخـــر، أثـــار االهتمـــام الكبير 
باحلدث سخرية مغردين. وكتب أحدهم ”احلمد 
لله ســـتنحل مشكلة اإلســـكان وسنتخلص من 
البطالـــة والفقر بعد #اختراق حســـاب مجتهد 
معطـــل التنمية“. وتخيل مغردون ”ســـيناريو 
خياليـــا وفـــق بعضهـــم إذ قالـــوا إن صاحب 
حساب مجتهد هو مستشار امللك األمير نواف 
بن عبدالعزيز وهذا ما يفسر اختفاء احلساب 

عند وفاة مستشار امللك“.
مـــن جانبـــه، اتهـــم مجتهـــد عبر رســـالة 
إلكترونية نشـــرتها بعض املواقع اإللكترونية 

موقع تويتر بالتواطؤ في عملية االختراق.
قـــال ”االختـــراق مســـتحيل إال بتواطـــؤ 
شـــخص من داخـــل تويتر، ألن احلســـاب كان 
مؤمنا ببريد الكتروني ســـري جدا“، مؤكدا أن 
البريـــد اإللكتروني ”ال يزال ســـليما، بينما ّمت 

تغيير كل معلومات احلساب“.
وقالـــت مصـــادر إن مجتهـــد كلف شـــركة 

محاماة كبرى في لندن ملقاضاة شركة تويتر.

} موســكو – حتول انضمام إدوارد ســـنودن 
املوظـــف الســـابق في وكالـــة األمـــن القومي 
األميركيـــة إلى موقـــع التواصـــل االجتماعي 
تويتر مســـاء الثالثاء إلى حـــدث فوق العادة 

شغل املغردين واإلعالم العاملي.
واجتذب ســـنودن أكثر من ١٧١ ألف متابع 
في غضون ساعة واحدة وأصبح له إلى حدود 
يـــوم أمس قرابـــة مليون متابع. لكن ســـنودن 
نفســـه لم يتابع ســـوى حســـاب وكالـــة األمن 

القومي األميركية التي عمل بها في السابق.
وقال ســـنودن في تغريدة ”في هذه األثناء 
يوجد ألف شخص في فورت ميد فتحوا تويتر 
للتو“ في إشـــارة إلى قاعدة اجليش األميركي 
فـــي ماريالنـــد التي توجـــد بها وكالـــة األمن 

القومي األميركية.
وكانت ”هل تســـتطيعون ســـماعي اآلن؟“ 
أول تغريدة لسنودن من حساب يحمل العالمة 
الزرقـــاء، ما يعني أن تويتر تأكد من أنه املالك 
احلقيقي للحساب وأعيد بث التغريدة من قبل 
املتابعني ٢٥ ألف مرة في غضون ســـاعة. وفي 
ملفـــه الشـــخصي على تويتر وصف ســـنودن 
نفسه قائال ”اعتدت أن أعمل لصالح احلكومة، 

أما اآلن فأنا أعمل لصالح الشعب“.
ويرى أنصار ســـنودن أنه كشـــف الستار 
بجرأة عـــن مخالفـــات وجتـــاوزات للحكومة 
األميركيـــة التي وجهت اتهامات بالتجســـس 

إلى سنودن لتسريبه معلومات للمخابرات.
وفـــر ســـنودن مـــن الواليات املتحـــدة في 
مايو ٢٠١٣ ويعيش في روســـيا منذ منحه حق 

اللجوء هناك في وقت الحق من العام نفسه.
وخالل ســـاعاته األولى علـــى تويتر تبادل 
ســـنودن التغريدات مع عالم الفيزياء الفلكية 
الشهير واإلذاعي نيل ديجراس تايسون الذي 
كان قد شـــجع سنودن على اســـتخدام تويتر 
أثنـــاء مقابلة معه في برنامجه احلواري خالل 

الشهر املاضي.
ورّحب تايســـون بســـنودن ”من اجليد أّن 
منفـــاك الطويل لم يؤّثر على حســـك املرح، هل 

تبقي نفسك منشغال؟“، فرّد سنودن ”التجّسس 
ال يهـــدأ، وهناك خطط ســـرّية أعمل عليها من 
مؤسسة حرية الصحافة، تبقيني منشغال، لكن 

ما زال لدي الوقت أللتقط الصور“.
وناقش االثنان على تويتر اكتشـــاف مياه 
على كوكب املريخ. وأشار سنودن إلى أن املاء 
اكتشف على سطح املريخ، تعليقا على الضجة 
التـــي أثارها خبر ناســـا في األيام الســـابقة، 
وتســـاءل مازحا ”هل يتم التحقق من جوازات 

السفر على احلدود؟“.
وسأل تايسون ســـنودن عن شعوره حيال 
اعتبـــاره خائنا وبطال في نفس الوقت فأجابه 
قائال إنه ”ال يعدو أن يكون مواطنا له صوت“.
وتعد موافقة ســـنودن على االنضمام إلى 
تويتر أمرا مثيرا لالنتباه بســـبب التحذيرات 
التـــي كان قد قدمها حول كـــم املعلومات التي 
ميكـــن للحكومـــة أن تعلمهـــا عن األفـــراد من 

االتصاالت اخلاصة بهم عبر شبكة اإلنترنت.
وكان رد الفعـــل علـــى وســـائل التواصـــل 
االجتماعي لظهور سنودن على تويتر إيجابيا 
أكثر منـــه ســـلبيا. وكان جاك دورســـي، أحد 
مؤسســـي تويتر قد رحب به فـــي تغريدة جاء 
فيهـــا ”نعـــم!.. مرحبا بكم في موقـــع تويتر“، 

مضيفا رابط حسابه.

ومن جانبه، نشر موقع تويتر تغريدة عبر 
حســـابه الرســـمي ُتعلن انضمام سنودن إلى 
املوقع، مع خارطـــة للعالم توضح مدى تفاعل 

املستخدمني حول العالم مع هذا احلدث.
يشـــار إلى أنَّ ســـنودن اشـــُتهر بعدما قام 
بتســـريب وثائق ســـرية تثبت جتسس وكالة 
األمن القومي على مســـتخدمي اإلنترنت حول 
العالـــم، فضال عن جتسســـها علـــى حكومات 

ومسؤولني غربيني.
كمـــا رحـــب به الهاكـــر الشـــهير كيم دوت 
كـــوم، إلـــى جانـــب الصحفي غلـــني غرينوالد 
”ذا  مجلـــة  وكانـــت  أخـــرى.  وشـــخصّيات 
انترسبت“ التي أسسها غرينوالد أول من غرد 

خبر انضمام سنودن إلى املوقع.
 ونقلـــت عن محامي ســـنودن، بـــن ويزنر، 
قولـــه إن ســـنودن، الذي كان يعمـــل مع وكالة 
األمـــن القومـــي األميركية سيرســـل تغريداته 

بنفسه.
وبحســـب املجلة، فقد كان اســـم حســـاب 
Snowden@ مـحجوزا لشـــخص لم يستخدمه 
منذ ثالث سنوات، وبعد اتصال ممثلي سنودن 
باملوقع، ّمت منحه لسنودن ”احلقيقي“. ووافق 
موقع تويتر على إعطاء احلساب لسنودن بعد 

أن مت االتصال به في هذا الشأن.

ويتســـاءل مغـــردون ”أال يخاف ســـنودن 
التجســـس؟“ فيما يقـــول مراقبـــون إن تويتر 
ســـيمنح ســـنودن منبرا عاّما ومؤّثرا للتعبير 
عـــن رأيه بعيـــدا عن املقابـــالت الصحفية كما 

سيجعله على اتصال مباشر مع  جمهوره.
يذكر أن سنودن مطلوب من جانب حكومة 
الواليـــات املتحدة بتهمة التجســـس بســـبب 
الكشـــف عـــن برامـــج جمـــع بيانـــات الهاتف 
واإلنترنت واســـعة النطاق تستخدمها وكالة 
األمن القومي. ويواجه سنودن عقوبة السجن 
مـــدى احلياة فـــي الواليات املتحـــدة إذا أدين 

بإفشاء معلومات سرية للغاية.
وسلم في يونيو ٢٠١٣ لصحيفتي واشنطن 
بوســـت والغارديان عددا من الوثائق السرية 
حـــول برامـــج التجســـس التـــي تقـــوم بهـــا 
االســـتخبارات األميركيـــة والبريطانيـــة على 
اإلنترنـــت، وغادر إلى هونـــغ كونغ ومن هناك 
وصل إلى موسكو، حيث بقي بعض الوقت في 
منطقـــة الترانزيت في املطـــار، ومن ثم منحته 

روسيا حق اإلقامة.
ورفض البيت األبيـــض عريضة العفو عن 
إدوارد سنودن وقعت من قبل أكثر من ١٦٧ ألف 
شـــخص، طالبوا الرئيس باراك أوباما بالعفو 

عن سنودن.
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@M_ARahman
مـــا أحلـــم بـــه لوطنـــي أن يكف 
الرئيس عن حضـــور االحتفاالت 
وبابا  األزهـــر  بشـــيخ  محفوفـــا 
اإلســـكندرية، وأن يستبدل بهما 
خيرت  وعمـــر  الغيطاني  جمـــال 

وفاروق الباز.
******

@najimabdulkarem
للناس  يتوجهون  ممـــن  احلمقى 
بالنصائح املباشـــرة عبر التلفاز 
ويظنون انهـــم يخاطبون أغبياء 

ليتهم يكفون عن الهراء!
******

@MhmdAbdelRahman
أيـــن البطولـــة فـــي أن تتربـــص 
بأحدهـــم مـــن اخللـــف لتضربه 
ثم تركض هربا في شـــارع دولة 
واضع قانونها لم يتوقع ارتكاب 

أفعال بهذه اخلسة؟
******

@ahmad_khalil
أنـــا وأخـــي على ابن عمـــي وانا 
وابـــن عمـــي على الغريـــب قيمة 
فاســـدة من قيم البداوة، االنسان 

احلق هو من ينحاز للحق.
******

@AlexBuccianti  
بســـبب الزيـــادة الســـكانية في 
مصـــر فان عـــدد التالميـــذ  يزيد 
حوالي نصف مليـــون تلميذ  كل 
عام مما يعنـــي احلاجة الى ألف 
مدرســـة اضافيـــة ســـنويا غيـــر 

اإلطار التعليمي.

@Bander150
أهـــذه  #ضبط_زورق_ايرانـــي 
هي املســـاعدة اإليرانية في نشـــر 
الدميقراطية في اليمن يا روحاني؟ 
العالم الذي بشرته بذلك ها هو يرى 

بعينه املساعدة!!
******

@putinarabia
فتحتـــم أعينكـــم علـــى كل أطفـــال 
العالـــم، وأغمضتموهـــا عن أطفال 
اليمن. إن كان هنـــاك ذنب للكبار.. 
فما ذنـــب الصغـــار! ولكنها حكمة 

الله إللقاء احلجة.
******

@M_ARahman
كيف ميكـــن لنا فهم عـــرض األمير 
متيـــم توســـط قطـــر بـــني إيـــران 
(الصديقة) ودول اخلليج (الشقيقة) 
بينما املفروض أن (جيشـــه) يقاتل 

وكالء إيران في اليمن!
******

@DrAlnefisi
كّنا نظـــن بأن احلوثي فـــي اليمن 
هـــو التحدي الرئيس، لكن تبني لنا 
بأن املخلـــوع هو التحدي الرئيس. 
واحلوثـــي يقول املثـــل (ابن الويل 

يفرح بالتهمة).
******

@maldhabyani
#عاصفة_احلـــزم أّرقـــت مضاجع 
الواليات املتحدة باعتبارها سابقة 
لتشكيل محور عربي قوي يقف أمام 
أي خطر يهدد أمن العرب القومي.. 

لذا مدت ذراعيها إلى إيران.

 @aliamansour
صبـــاح اخليـــر بالتوقيت احمللي 
ملكان ما في هذا الكوكب التعبان.

******
@mamoun1234
ســـوريا  مـــن  القطـــري  املوقـــف 
اقتصادي مغلف بالسياســـة. قبل 
الثورة اســـتثمرت قطر ٥ مليارات 
تســـحب  أن  أرادت  وملـــا  دوالر 
الســـوريون  لهـــا  قـــال  أموالهـــا 

اشربوا من البحر.
******

@Hadialamine
لـــم يســـئ للمســـلمني وأحوالهم 
وعالقاتهـــم ودينهـــم علـــى هـــذا 
الكوكـــب، أحٌد، كما أســـاءت لهم 
جموع املســـلحني مـــن بغداديني 
وخمينيـــني.. قّلـــة فيهـــا قبـــٌح ال 

ُيحصى!
******

@MhamedKrichen
بوتـــني: "علـــى الدول التـــي تريد 
إسقاط األسد أن تستشير الشعب 
الســـوري"... متاما كمـــا فعل هو 
بالتدخل لنجدته. االصول أصول.

******
@abotalhaa
لم جتد أميـــركا احلجة في وضع 
الفصائـــل فـــي قائمـــة اإلرهـــاب 
اخضاعها  تستطع  ولم  لتحاربها 
فأوجدت األحمق الروســـي ينوب 

عنها.
******

@BAG_M16ry
علمـــاء يقيمـــون في بـــالد الكفر 
بحجـــة األمن.. ثم يشـــنعون على 
املســـلمني الذين يقضـــون يومهم 
فـــي التقاط فتات اخلبز وأشـــالء 

أوالدهم أن يكون مطلبهم األمن.

@AdelAljubeir
عادل اجلبير

وزير اخلارجية السعودي

@tounsiahourra
باراك أوباما يعلن انضمام تونس 
داعش.  ضـــد  الدولـــي  للتحالـــف 
للتذكير تونس نفت قبل أســـابيع 
انضمامهـــا للتحالف. شـــكرًا على 

الشفافية سيد أوباما منك نعرف.
******

@hakim1zed
معـــز بـــن غربيـــة كلمتـــه مـــرمي 
بالقاضـــي فـــي برنامـــج مباشـــر 
ليتكلم عـــن محاولة االغتيال التي 
تعـــرض لهـــا. فتكلم عـــن حكومة 
فاشـــلة دون رؤيا ووزراء ال شيء. 

ما هذا؟
******

@amalouh1
"آآآآه ششطرجيم" تونسي يتثاءب 
ويستعيذ من الشيطان والشيطان 
ال يعـــرف هـــل يبقـــى أم يغـــادر 

#نحكي_تونسي.
******

@amalouh1
قريبا أصل إلى لربع قرن من عمري 
وإلـــى حد هـــذه اللحظـــة ال أعرف 
ماهـــي هوايتـــي املفضلة مأســـاة 

يعاني منها ١٠ ماليني تونسي.
******

@olfayoussef
كل شـــيء فهمته في الـــكالم الذي 
قيل في قضية الشـــاب املثلي... ما 
لم أفهمه عبارة: ال يجب أن نشجع 
علـــى املثلية أو نحن ضد املثلية... 
هـــل تظنون املثلية فريق كرة حتى 

تشجعها أو ال تشجعها؟

@2004Noor
في خضـــم كل هذه االحداث يبقى 
العـــراق هـــو اخلاســـر األكبر في 
بشرية  خســـارة  األوسط،  الشرق 
ديون  وتراثية،  وتاريخية  ومادية 

متراكمة ومجتمع ُمدَمر.
******

@M_Seloom
العثـــور علـــى عـــدد مـــن العمال 
االتراك املفرج عنهم قرب املسيب. 
من أفـــرج عنهـــم؟ إعالمنا يخاف 

حتى من ذكر امليليشيات.
******

@ZMeryame
نكتـــة من توقيـــع روحاني: إيران 
ســـاعدت فـــي جلـــب الديقراطية 
للعـــراق، أظنـــه يقصـــد الكوليرا 
والفســـاد لكـــن تشـــابهت عليـــه 

االسماء!
******

@From__A2Z
في كلمـــة حيدر العبـــادي باألمم 
إجنـــازات  عـــن  كالم  املتحـــدة 
حكومتـــه فقـــال تخلصنـــا من ٥٠ 
ألف عنصر فضائي في املؤسسة 
األمنيـــة، املترجم الفـــوري ترجم 

.Aliens فضائيني الى
******

@awadhalabdan
العـــراق يتراجع بشـــكل كبير في 
كل شيء حتى األمراض املنقرضة 
عـــادت من جديـــد أتوقـــع انه إذا 
اســـتمرت هـــذه احلكومـــة فـــإن 

الديناصورات ستعود من جديد.

اليمن

ــــــون متابع بعد  اجتذب ســــــنودن قرابة ملي
يوم على تدشينه حسابا على تويتر. وفيما 
يتســــــاءل مغردون أال يخاف  التجســــــس؟ 
يقول مراقبون إن تويتر ســــــيوفر لسنودن 
منبرا عاما ســــــيحرج مــــــن خالله الواليات 

املتحدة أكثر.

 @nbenotman
مبناسبة مســـودة ليون األخيرة. 
كلينتون متســـح ٩ أمييالت أيام 
املباركـــة حتـــذر مـــن اإلرهابيني 

وبأن ليبيا لن تكون دميقراطية!
******

@aliwahida
طريقة تعامل روســـيا مع أزمات 
ســـوريا وليبيا تؤكـــد ان الروس 
يفهمون بشـــكل افضل من الغرب 
العقليـــة العربيـــة ورغـــم حدود 

تاثيرهم على األرض.
******

@iHallucinate_e
عزيـــزي الليبي.. كلمـــة "يا ماما" 
مـــش قابلـــة لالســـتعمال في كل 
وقت وألي أنثى أنا لست أم أحد..

******
youssef13129082
مـــن ليبيـــا يأتـــي العجـــب: كل 
املصـــارف مقفلة عطلة تعويضية 

كاملة قالك خدموا أيام العيد..!!
******

@youssef13129082
من األفضـــل لو أن التالميذ ظلوا 
في مدارســـهم، كان من املعتاد أن 
األســـبوع األول يتم فيـــه تهيئة 

التالميذ وإعدادهم للدراسة.
******

@refathadaga
أكثر املستفيدين من احلروب هم 
املجرمون، يفعلون فيها ما يحلوا 

لهم  ثم يوصفون باألبطال.

{مجتهد} يقاضي سنودن مغردا على تويتر: هل تسمعوني اآلن

تويتر، لكن من يكون

ردود الفعل على وسائل التواصل االجتماعي المرافقة لظهور سنودن على تويتر كانت إيجابية

تــويــتــر  إن  ــون  ــول ــق ي مـــراقـــبـــون 

سيمنح سنودن منبرا حرا ومؤثرا 

وسيجعله على اتصال مباشر مع  

جمهوره

◄

[ سنودن على تويتر ال يخشى تجسس وكالة األمن القومي األميركية

يعتـــزم موقـــع  تويتر رفع الحد األقصى للتغريدات إلى أكثر من ١٤٠ حرفا. ونقـــل موقع {ريكود Re/Code} التقني  عن مصادر 

مطلعة أن القائمني على الشـــركة يدرســـون تغيير كيف يقاس الحد املســـموح به من األحرف، مثل اســـتثناء الروابط وأســـماء 

املستخدمني من الحسبان.



} دبــي – أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون 
وهيئة دبي للطيران المدني عن بدء الســـلطة 
اســـتخدام الطائرات دون طيار ضمن برنامج 

المراقبة األمنية الذكية في الواحة.
وواحـــة دبـــي للســـيليكون هـــي منطقـــة 
تكنولوجية واعدة. تأسست عام 2004، وتعتبر 
المنطقـــة التكنولوجية الوحيـــدة في المنطقة 
التي توفر بيئة للسكن والمعيشة في آن واحد. 
إضافة إلى أنها منطقـــة حرة وتقدم مجموعة 
متكاملة من الحوافز والمزايا للشـــركات التي 

تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة.
نظامـــا  لتكـــون  دبـــي  واحـــة  وصّممـــت 
تكنولوجيـــا متكامـــال، حيث تقدم للشـــركات 

مجموعة كبيرة من المزايا القّيمة التي تشمل 
أحدث أساليب البنية التحتية، وخدمات قطاع 
األعمـــال، ودعم األعمـــال التجاريـــة مثل منح 
حوافز للشـــركات الرائدة في مجال االستثمار 
بقطاع التكنولوجيا، ودعم المشـــاريع، ومركز 

للحاضنات والتمويل االستثماري.
ويأتي تطبيق الطائرات دون طيار من قبل 
واحة دبي للسيليكون للمراقبة األمنية، بهدف 
تفعيل المزيد من المبادرات الذكية في الواحة 
تماشـــيا مع رؤية اإلمارات لجعـــل إمارة دبي 

المدينة األذكى عالميا.
وتخطط دولة اإلمـــارات العربية لتوظيف 
قطـــاع الطائـــرات دون طيـــار بشـــكل فعـــال 
لالســـتخدامات المدنية. حيـــث تعكف بعض 
الهيئات على دراســـة إدخال هذه األنظمة حّيز 

الخدمة لتحقيق أهدافها ومسؤولياتها.
والنظـــم  باللوائـــح  الواحـــة  وســـتلتزم 
الســـتخدام طائـــرات ”التحكم عـــن بعد“ التي 
وضعتها هيئـــة دبي للطيـــران المدني، حيث 
ســـيتم تشغيلها من قبل فريق معتمد لدوريات 

األمن فقط.
وســـيكون بإمكان هذه الطائرات المجهزة 
بكاميـــرا عاليـــة الدقـــة وميكروفـــون شـــديد 
الحساسية تســـجيل الصوت والصورة بشكل 
واقعي ومباشر والتقاط صور ثابتة وواضحة 

لمشهد أو موقع ما دون أي عيوب تقنية.
وتم تجهيز فريق مشـــغلي الطائرات دون 
الخاص بمواصفات  طيار بنظام شبكة ”تترا“ 
أجهزة الالســـلكي الذي يسمح بالتواصل عبر 
الرســـائل النصية بين األجهـــزة، إضافة إلى 

إجـــراء المكالمات وتحديـــد موقع األجهزة 
مـــن خـــالل نظـــام التموضـــع العالمي.. 
وتضمن هذه العمليات في الوقت نفسه 
ســـرية مطلقة لالتصـــاالت بفضل آلية 

التشفير المدمجة والمتكاملة.
هــذه  اســتــخــدام  عــلــى  وتعليقا 

خليل  المهندس  قال  التقنية 
رئيس  نائب  شعالن،  عودة 

ــات  ــخــدم الــعــمــلــيــات وال
دبــي  واحـــة  سلطة  ــي  ف

”إن  ــون،  ــك ــي ــل ــســي ــل ل
اســــتــــخــــدام هـــذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــجـــديـــدة ســيــعــزز 

قـــــدرات االســتــجــابــة 
ــــن في  لــــدى فــريــق األم

على  وسيساعدنا  ــواحــة  ال
بسهولة..  المرافق  مراقبة 
شاملة  بحوثا  أجرينا  وقــد 
هذه  باستخدام  البدء  قبل 
ضمان  أجـــل  مــن  ــزة  ــه األج
للمباني  الخصوصية  كامل 
من  والــتــجــاريــة  السكنية 
ــات  ــي ــل خــــــالل حـــصـــر عــم
دون  الــطــائــرات  اســتــخــدام 
مختارة  عناصر  على  طيار 

من الفريق األمني لدى الواحة“، مصيفا ”لدينا 
حول  تتجول  طيار  دون  واحدة  طائرة  حاليا 
المرافق ونخطط إلضافة أربع طائرات أخرى 

مع نهاية العام الحالي“.
وأردف قائال ”إن استخدام الطائرات دون 
طيار فـــي الواحة ســـيمنح قيمة مضافة 
لمبادرات المدينة الذكية التي أطلقناها 
مســـبقا في واحـــة دبي للســـيليكون 
ومنها مبـــادرة حاويات القمامة الذكية 
ونظام الري الجوفـــي الذكي ومحطات 
شحن السيارات الكهربائية وغيرها". 
ومـــن مزايا الطائرات دون طيار أنها 
ال تكلف ســـوى مبلغ صغير جدا من 
ويمكن  العادية  الطائـــرات  تكلفة 

حمل أصغرها في حقيبة اليد الخاصة بفريق 
االستجابة اإلنســـانية. إضافة إلى ذلك، فإنها 
توفر صورا عاليـــة الوضوح ويمكن أن تحمل 

مجموعة من أجهزة االستشعار.
بـــدوره قـــال خالد العـــارف، مديـــر إدارة 
المقاييس والنظم بهيئة دبي للطيران المدني، 
”لقـــد تتبعنا ممارســـات اســـتخدام الطائرات 
دون طيـــار المتبعـــة حـــول العالم فـــي مجال 
األمن والســـالمة والمراقبة باهتمام كبير منذ 
أن تم إطالقها للمرة األولى وكانت لدينا رؤية 
لالســـتفادة من تلك الطائرات لتكـــون بمثابة 
أدوات مفيـــدة لمجتمع وســـكان إمـــارة دبي.. 
ويحتل أمن وســـالمة المجال الجوي بالنسبة 
إلينا أهمية قصوى، وأن اســـتخدام الطائرات 
دون طيار واالســـتفادة من الدعم الذي توفره 
يمكـــن أن يقدما ميزة كبيرة في مجال ســـالمة 

األجواء والحماية العامة“.
وقـــال مايكل رودولف، رئيس قســـم النظم 
وســـالمة الطيـــران بهيئة دبـــي للطيران 
المدنـــي ”بعـــد التحقق مـــن الطلب الذي 
تقدمـــت بـــه واحة دبـــي للســـيليكون 
واإلطالع على اإلمكانيات والقدرات 
الهامة لبرنامج األمن والســـالمة 
الخاص بها، قمنا بمنح الواحة 
لتنفيـــذ  الالزمـــة  الموافقـــات 
المشـــروع“. وأضاف ”نأمل بأن 
تتقـــدم إلينـــا جهات أخـــرى في 
اإلمـــارات بطلبات مشـــابهة خاصة 
أن الطائرات دون طيار ســـتصبح بال شـــك 
جـــزءا ال يتجزأ من تكنولوجيـــا الجيل القادم 

للطيران“. 

} قلقيليــة (فلســطين) - يحل فصل الخريف 
فترتدي حلتها الصفراء والخضراء، وتعتمر 
قبعتها السوداء، لَتُسّر الناظرين الذين يقعون 
في غرام عطرها النفاث ومذاقها الحلو.. إنها 
فاكهـــة الجوافة التي يصفها الفلســـطينيون 

بـ“المدللـــة“. والجوافة من فاكهـــة المناطق 
االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية، حيـــث أن 
الموطـــن األصلـــى لهـــا أميركا االســـتوائية 
وتحديـــدا بين المكســـيك وبيرو ثـــم انتقلت 
إلى جزر هـــاواي ومنها إلـــى مناطق عديدة 

فـــي العالم خاصـــة الهند وفلســـطين ومصر 
والمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من انتشـــار هذه الفاكهة في 
فلسطين ومصر ويكثر استهالكها داخل دول 
منطقة الشـــرق األوســـط، إال أنها تكاد تكون 

غير موجودة في بالد المغرب العربي.
وال تقتصـــر فوائد شـــجرة الجوافة على 
تنـــاول ثمارهـــا فقـــط، والتي تحتـــوي على 
فيتاميـــن ”أ، ب وج“، بل تصنـــع من ثمارها 
الحلويات والمربيات والعصير، أما األوراق 
فيســـتخدمها الكثيـــر مـــن النـــاس في عالج 
الســـعال واألمراض الصدرية، وهي الوصفة 
التي ال تزال تســـتخدم بقـــوة في الطب 

الشعبي.
وفي هذا التوقيت 
تعج  الـــســـنـــة،  ـــن  م
مدينة قلقيلية، شمال 
الغربية،  الضفة 
ـــن  ـــي ـــل ـــام ـــع ـــال ب
والـــزائـــريـــن 
ـــــدء  مــــــــع ب
ــطــف فــاكــهــة  مـــوســـم ق
المدينة  بها  تشتهر  التي  الجوافة 
لطبيعة مناخها الحار، وتوفر كميات 
وتنتج  الجوفية،  المياه  من  كبيرة 
منها كميات كبيرة تسد حاجة السوق 

الفلسطيني، وتصدر منها للخارج.
وفـــي مزرعـــة والدهـــا بالمدينـــة، 
تقطـــف إيمان أبـــو خضـــر، بلطف، 
ثمار الجوافة اســـتعدادا لتسويقها 
في األســـواق المحليـــة. وتقول أبو 
خضـــر (44 عامـــا) ”الجوافـــة ثمرة 
مدللة، تحتاج لعناية خاصة، فقطفها 
وترتيبهـــا في صناديق خاصة يتمان 

بلطف“.
والد إيمـــان محمد أبو خضر، 
الذي ينتج ســـنويا من مزرعته، 
الواقعة إلى جانب جدار الفصل 
ألـــف   15 نحـــو  اإلســـرائيلي، 
كيلوغـــرام قال ”الزراعة مصدر 

رزقـــي الوحيد، وفي هذه المزرعة يوجد نحو 
100 شـــجرة جوافة مزروعة على مساحة 3.5 
دونم (الدونـــم يعادل ألف متـــر مربع)، أزرع 
هذه الفاكهة منذ نحو 10 ســـنوات.. الجوافة 

رمز وشعار نفتخر به في قلقيلية“.
وبينما يواصل رص الثمار في صناديقها، 
يضيف المزارع أبو خضر(63 عاما) ”الجوافة 
شـــجرة مدللة تحتاج إلى عناية خاصة، فهي 
تحتاج إلى ســـماد ولكميات كبيرة من المياه 

وبيئة رطبة وحرارة عالية“.
ويســـوق أبو خضر منتجاته في األسواق 
الفلســـطينية، بينما ينتظـــر موافقة الجهات 
األردنيـــة، لبدء التصدير إلى أســـواقها وفق 

اتفاق بين البلدين.
الجوافـــة  شـــجرة  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
تتواءم مع الظروف المناخية وظروف التربة 
المختلفة، حيـــث تنجح زراعتهـــا في التربة 
الرمليـــة الفقيرة من العناصـــر الغذائية، كما 
تزرع في التربة الكلسية إلى التربة الطينية، 
إضافـــة إلى أنها تتحمـــل النمو في األراضي 
الغدقـــة لفترة من الوقـــت. وينصح بزراعتها 
فـــي المناطق حديثة االســـتصالح والمناطق 
شـــبه الجافـــة واألراضـــي الغدقـــة، ويمكـــن 
لشجرة الجوافة أن تتحمل االرتفاع في درجة 

الحرارة واالنخفاض لمدة طويلة.

هذا المناخ جعلها تنتشـــر في فلســـطين 
ومصـــر ودول أخـــرى فـــي المنطقـــة بصفة 
متفاوتـــة، لكنهـــا ال تـــزرع فـــي دول المغرب 
العربي على الرغم من توفر بيئة مالئمة لنمو 
أشـــجار الجوافة التي يطلـــق عليها الفاكهة 
المدللة لندرتهـــا في الوطن العربي ولقيمتها 

الغذائية العالية.
 وهناك العشرات من المزارعين في قلقيلية 
يعتمدون على موســـم قطف ثمـــار الجوافة، 
الذي يبدأ عادة من تاريخ 25 أغسطس من كل 

عام ويستمر نحو ثالثة أشهر.
وعلـــى الرغـــم مـــن عملـــه فـــي القطـــاع 
الحكومي، إال أن أســـامة (49 عاما)، نجل أبو 
خضر، يرتبط بأرض والـــده، ويبذل قصارى 
جهده لمساعدته مع كل موسم. ويقول أسامة 
”الجوافـــة فاكهة الخريف ُتقدم للضيف وُتقدم 

هدية. الناس يعشقون رائحتها ومذاقها“.
ومنـــذ العـــام 2012، ينظم الفلســـطينيون 
بمدينـــة قلقيلية مهرجانا ســـنويا يســـمونه 
”مهرجـــان الجوافـــة“، يعرضـــون فيـــه أبرز 
أنواع هذه الفاكهة من المصري والشـــواطئ 
والغبرة، ويسعون من خالله إلى التنسيق مع 

جهات خارجية لتسويق منتجاتهم.
وتعـــد تربة قلقيليـــة ذات جـــودة كبيرة، 
وتتوّفر فيها كميات كبيـــرة من المياه، حيث 

أنها تحتوي على 72 بئر مياه جوفية.
وتوقـــع رئيـــس غرفـــة تجـــارة قلقيلية، 
إبراهيـــم نزال، أن تنتـــج محافظته هذا العام 
نحـــو 56 ألف طن من الجوافة، على أن تصدر 
ألف طـــن إلى الخارج، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الكمية تزيد على حاجة الســـوق الفلسطيني 

بكثير، داعيا إلى فتح أسواق خارجية.
وعلـــى هامش افتتاح مهرجـــان الجوافة، 
فـــي وقت ســـابق من الشـــهر الماضـــي، قال 
وزير الزراعة الفلســـطيني وليد عســـاف، إن 
وزارته تعمل من خالل التواصل مع األسواق 
الخارجيـــة على إيجاد آلية تســـويق للمنتج 
الفلســـطيني، موضحـــا أن ثمـــرة الجوافـــة 
الفلســـطينية تعد من أجود ثمار الجوافة في 

العالم.
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تحقيق

ــــــز“ أو ”طائرة دون طيار“ اســــــم آللة طائرة صغيرة ُتوّجه عن بعد أو تبرمج لتســــــلك  ”الدرون
ــــــا لتأدية مهمــــــة خاصة مثل النشــــــاطات اإلنســــــانية والبيئية والعســــــكرية،  طريقــــــا معين
واإلمـارات العربــية تســــــعى لالســــــتفادة من خدمــــــات هذا اجلهــــــاز التكنولوجي املتطور 

في اخلدمات املدنية.

حكومة اإلمارات تشجع على تطوير صناعة الطائرات دون 

طيار لصالح اإلنسانية، وذلك في تناقض حاد مع ما اعتدنا 

سماعه عن هذا النوع من الطائرات الصغيرة.

واحـــة دبي للســـيليكون لديها حاليا طائـــرة واحدة دون 

طيـــار، وتخطـــط اإلدارة إلضافة أربع طائـــرات أخرى مع 

نهاية العام الحالي.

منـــذ العام ٢٠١٢ ينظم الفلســـطينيون بمدينة قلقيلية، مهرجانا ســـنويا 

يســـمونه {مهرجان الجوافة} يعرضون فيه أبرز أنـــواع الفاكهة من املصري 

والشواطئ والغبرة، ويسعون من خالله لتسويق منتجاتهم إلى الخارج.

فاكهــــــة اجلوافة قادمة من أميركا الالتينية إلى دول عديدة في املشــــــرق العربي، ولقيمتها 
ــــــل ويعتبرونها الفاكهة املدللة لندرتها في  الغذائية الهامة يقبل العرب على اســــــتهالكها، ب
املنطقة، ال تزرع شجرة اجلوافة في دول املغرب العربي وما يستهلك منها فيأتي عن طريق 

استيرادها من موطنها األصلي وهو قليل أيضا.

{الجوافة} فاكهة مدللة في المشرق نادرة في المغرب

{درونز} في مهمات أمنية بواحة دبي للسيليكون
[ طائرات دون طيار لمراقبة مرافق المنطقة  [ تفعيل المزيد من المبادرات الذكية في الواحة

فوائد شجرة الجوافة ال تقتصر على 

تناول ثمارها فحسب، والتي تحتوي على 

فيتامني {أ، ب وج}، بل تصنع من هذه 

الثمار الحلويات واملربيات والعصير، أما 

األوراق فيستخدمها الكثير من الناس 

في عالج السعال واألمراض الصدرية

من مزايا الطائرات دون طيار أنها 

ال تكلف سوى مبلغ صغير جدا من 

تكلفة الطائرات العادية، ويمكن حمل 

أصغرها في حقيبة اليد الخاصة بفريق 

االستجابة اإلنسانية

طائرات الدرونز المظطلعة بالمهمات القتالية تستطيع القيام بالمهام المدنية

الالالالالال ال تزال تســـتخدم بقـــوة في يييتي ال
الشعبي.

وفي هذا ا
الـــســـنـــ ـــن  م
مدينة قلقيلية
ا الضفة 
ـــامـ ـــع ـــال ب
لالـــز ووو
مــــــــع
ــف ــط ق مـــوســـم
بها  تشتهر  التي  الجوافة 
لطبيعة مناخها الحار، وتوفر
الجوفية، المياه  من  كبيرة 
منها كميات كبيرة تسد حاجة
الفلسطيني، وتصدر منها للخا
وفـــي مزرعـــة والدهـــا بالم
تقطـــف إيمان أبـــو خضـــر،
ثمار الجوافة اســـتعدادا لتس
في األســـواق المحليـــة. وتق
”الجوافــ خضـــر (44 عامـــا)
لعناية خاصة، مدللة، تحتاج
وترتيبهـــا في صناديق خاصة

بلطف“.
والد إيمـــان محمد أبو
ســـنويا من م الذي ينتج
الواقعة إلى جانب جدار
15 نحـــو اإلســـرائيلي، 
”كيلوغـــرام قال ”الزراعة

بين األجهـــزة، إضافة إلى
وتحديـــد موقع األجهزة 

التموضـــع العالمي.. 
يات في الوقت نفسه 
صـــاالت بفضل آلية

المتكاملة.
هــذه اســتــخــدام

خليل  دس 
رئيس  ب 
ــات ـدم
دبــي 
”إن
ذه 
ـا
زز

بــة 
ـن في 

على  دنا 
بسهولة..
شاملة  ا 
هذه دام
ضمان ل 
للمباني
من ريــة 

ــات  ــي ــل ـم
دون رات 
مختارة   

إن استخدام الطائرات دون وأردف قائال 
طيار فـــي الواحة ســـيمنح قيمة مضافة
لمبادرات المدينة الذكية التي أطلقناها
مســـبقا في واحـــة دبي للســـيليكون
ومنها مبـــادرة حاويات القمامة الذكية
ونظام الري الجوفـــي الذكي ومحطات
وغيرها". شحن السيارات الكهربائية
ومـــن مزايا الطائرات دون طيار أنها
ال تكلف ســـوى مبلغ صغير جدا من
ويمكن العادية  الطائـــرات  تكلفة 

بـــدوره قـــال
المقاييس والنظم
”لقـــد تتبعنا مما
دون طيـــار المتب
األمن والســـالمة
إطالقها للم أن تم
لالســـتفادة من ت
أدوات مفيـــدة لم
ويحتل أمن وســـ
إلينا أهمية قصو
دون طيار واالسـ
يمكـــن أن يقدما م
األجواء والحماية
وقـــال مايكل
وســـالمة الط
”بع المدنـــي
تقدمـــت ب
واإلطال
الهام
الخ
المو
المش
تتقــ
اإلمـــار
أن الطائرات دو
جـــزءا ال يتجزأ م

للطيران“. 



} لندن - كشـــفت دراسة بريطانية أن الرجال 
أســـعد مـــن النســـاء وخاصـــة فـــي الجانب 
المتعلـــق بالمظهـــر، وأن ثلث األشـــخاص قد 
يشـــعرون بمزيد مـــن التفاؤل فـــي الحياة إذا 
أبدى شركاؤهم مزيدا من االلتزام، وأن خمس 

األزواج أقل تفاؤال في حياتهم منذ الزواج.
وتناول الباحثون المشرفون على الدراسة 
12 جانبـــا مـــن جوانـــب الحيـــاة المعاصرة، 
وكشـــفوا أن الرجال أكثر ســـعادة في 7 منها، 
بينها مـــا يتعلـــق بالراتب والمظهر وشـــكل 
الجســـم. وأشـــاروا إلى أن النســـاء ســـّجلن 

عالمـــات أعلـــى في مـــا يخص حيـــاة الحب 
والعائلة والجنس. 

وأكـــدت الدراســـة أن الراشـــدين حـــددوا 
مستوى ســـعادتهم الحالية بنسبة 64 بالمئة، 
وبينت أن النســـاء ســـّجلن عالمات أعلى في 
ما يخص الســـعادة الخاصة بالصحة العامة 
ومـــكان العيـــش. وتوصلت الدراســـة إلى أن 
الرجـــال أســـعد مـــن النســـاء في مـــا يخص 
الوظائف، وكيفيـــة نظر اآلخرين لهم، والمال، 
وأمن الوظيفة. وذكر المشـــاركون في الدراسة 
أن الطقس يحّســـن مزاجهـــم، وربما يزيد من 

شـــعورهم بالتفاؤل يوما بعد يوم، إضافة إلى 
الحصول علـــى مزيد من العاطفة من شـــريك 

الحياة.
يذكـــر أن النظام الغذائي األفضل، والرضا 
عن الوظيفة، والشـــفاء من المرض كلها برزت 
ضمـــن الالئحة التي تضمن األمنيات العشـــر 
األساســـية التـــي تحّســـن نظرة األشـــخاص 

للمستقبل.
كمـــا قـــال الباحثـــون إن التوّجـــه نحـــو 
الســـعادة يتطـــور مع العمر، حيـــث أظهر من 

يزيد عمرهم عن الـ 55 عاما تفاؤال أكبر.
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◄ أعلن األمين العام لألمم المتحدة عن 
التزامات أولية تقدر بأكثر من خمسة 
وعشرين مليار دوالر على مدى خمس 
سنوات، بهدف المساعدة على إنهاء 

الوفيات التي يمكن تجنبها لدى النساء 
واألطفال والمراهقين، وضمان صحتهم 

ورفاههم. 

◄ أكدت دراسة بريطانية، أن األطباء 
اكتشفوا طريقة جديدة يستطيعون 

من خاللها إطالة عمر اإلنسان، 
والتمتع بصحة الشباب وهو في سن 

الشيخوخة، وذلك عن طريق إطالة 
أمد الصبغيات ”الكروموزومات“، 

وهي التي تتعرض للضرر والتلف 
والهشاشة بمرور العمر.

◄ كشفت دراسة حديثة أن السيدة 
التي تتعرض لإلجهاض تكون أكثر 

عرضة لإلجهاض ثانية إذا كانت بدينة، 
وأعلنت أن مخاطر تكرر اإلجهاض 
ارتفعت بنسبة 73 بالمئة إذا كانت 

المرأة بدينة، كما أنه من الخطر 
محاولة إنقاص الوزن أثناء فترة 

الحمل.

◄ أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن 
األمهات الفرنسيات يرضعن أطفالهن 

الرضاعة الطبيعية لفترة أطول مما 
كانت عليه منذ عشرين عاما، لكنها أقل 
من المدة التي حددتها منظمة الصحة 

العالمية.

◄ أكد باحثون بريطانيون أن 
األشخاص الذين يعانون من زيادة 

في الوزن ُيعتبرون أقل ميال الرتكاب 
الجرائم. وحذر العلماء من أن األحكام 
المسبقة حول صورة الجسم يمكن أن 
تكون عقبة في طريق تحقيق العدالة، 
حيث يفترض الجميع أن األشخاص 

الذين يتمتعون بجسد رياضي هم 
األكثر ميال الرتكاب جرائم.

يستخدم السفرجل لعالج تشققات الجلد أو االلتهابات الجلدية 
أو حـــروق الشـــمس، وبالتالي فإن اســـتخدامه في مســـتحضرات 

التجميل أصبح أمرا ال يمكن االستغناء عنه.

يحتـــاج الشـــعر بعد كل عملية غســـيل إلى عملية عنايـــة كاملة. ويمكن 
اســـتعمال املنعمـــات التـــي تعمل كغطاء حـــام للشـــعر وتعطيه ملعانا 

وتجعله قابال للتمشيط بصورة سلسة.

الرجال أقل تفاؤال في حياتهم بعد الزواج

} يتعارك زوجان، يذهب كل واحد إلى غرفة 
أو زاوية في البيت، ويلتزم الصمت، منتظرا 
أن يأتي الطرف اآلخر ليصالحه.. من منا لم 

يعش هذا الموقف؟ قد يمتد الصمت لساعات، 
أليام، ألشهر ربما، وقد يمتد إلى باقي العمر… 

هي ترغب في رد اعتبار، اعتذار، مالطفة، 
تنازل، إشارة إلى أنها ذات قيمة، عالمة حب.. 

أي شيء يجبر الخاطر ويحفظ ”الكرامة“. 
هو يرغب في فرض سيطرته وسلطته، في 

اعتراف ووالء، في طاعتها له… هكذا بال 
تفاصيل كثيرة.

يحدث هذا كل يوم، في كل مكان، مع 
أشخاص مختلفين، بغض النظر عن 

جنسياتهم أو الثقافة التي ينتمون إليها.
في بعض األحيان، وفي حالة ما إذا 

اتصف الطرفان بالعناد والمكابرة، وتشبث 
كل واحد منهما بموقفه، قد يمتد الصمت 

إلى األبد وينتهي بانفصال الزوجين، أعرف 
شخصيا أكثر من حالة حدث معها هذا، وفي 

وجود حب كبير يجمع األطراف. هذا مؤلم، 
هذا غباء.

ينظر علم النفس الحديث إلى العناد 
على أنه خلل في الشخصية يستمر لفترة 

طويلة ويسبب جمودا في التفكير أو السلوك 
يؤديان إلى إعاقة الحياة بشكل طبيعي في 
البيت أو العمل . األشخاص الذين يعانون 

من ”إعاقات“ في الشخصية، ال ينتبهون 
في الغالب لذلك وال يعرفون أن هذا السلوك 

يعرقل وظائفهم الطبيعية.
في الحضارات المتقدمة، يعالجون 

ظاهرة العناد منذ الطفولة بمحاولة إقناع 
الطفل بأن سلوكه غير طبيعي، منفر، وال 

يجعله جميال أمام األخرين. يحفزونه على 
االعتراف بالخطأ، وطلب السماح، فإذا أبدى 

مقاومة للطرق التربوية العادية، تلقى إشرافا 
خاصا، ومتابعة، من أخصائيين إلصالح 
”الخلل“ الذي تعاني منه شخصيته. لكن 

في ثقافات أخرى ال يزال العناد يتسبب في 
خسائر كبيرة داخل وخارج األسرة، تتجاوز، 

في معظم األحيان، الطرفين المعنيين، إلى 
العمل، والقدرة على اإلنتاج، واألداء الوظيفي 

لألشخاص واألطفال.
ومع أن الظاهرة متفشية وتكاد تتكرر 

في كل بيت، إال أن االهتمام بها يبدو 
هامشيا وليس اهتماما علميا، متأصال، 

فبالكاد نصادف دراسات أو تحليالت نفسية 
واجتماعية تتناول هذه الظاهرة، ولو وضعت 
في خانة ”غوغل“ الجملة التالية ”العناد بين 

األزواج“ لن تجد أكثر من بعض المنتديات 
والكثير الكثير من الشكاوى…

األدهى من كل هذا أن هناك خلطا فادحا 
بين العناد كـ“خلل“ نفسي، و“الكرامة “ التي 

هي مفهوم إنساني شامل يتجاوز صغائر 
األمور. الفرق بين الكرامة والعناد فرق 

السماء عن األرض، فمثال عبارة ”كرامة“ أو 
”ديغنيتي“ ال تستعمل أبدا، في الثقافات 

الغربية، في سياق العائلة والعالقات األسرية 
والحب، وال يمكن بأي حال أن تجد هذه 

الجملة ”أنا حزينة ألن حبيبي، أو زوجي، 
اعتدى على كرامتي“، لسبب بسيط هو وجود 
غطاء الحب الذي يحرك تصرفات وسلوكيات 

األشخاص مع بعضهم، الحب والكرامة 
نقيضان، فمتى حضر الحب، اختفت الكرامة. 
واالعتداء على الكرامة ال يأتي إال من عدو، قد 
يكون زعيما فاشيا، ناشطا عنصريا، أو حتى 

جارا. لكن ال كرامة داخل األسرة الواحدة.
نالحظ مثال أن الرجل ال يتحدث في هذه 

الحاالت عن كرامة، هذا يعني أن الكرامة 
عامل نقص وعقدة تحتية يجب على المرأة 

أن تتخلى عنها بأي شكل، ألنها تسيء إليها 
أكثر مما تنصفها.

ومتى سلمت المرأة كرامتها لشخص 
وجعلته الوصي عليها، انتقصت من نفسها، 

فالكرامة مفهوم إنساني عميق، له عالقة 
بالحريات اإلنسانية واإلثنية والجنسية، 

وليس معركة بين زوجين أو حبيبين.
أما العناد عند الرجال، فهو إرث طويل 

من السلوك البطريركي، ومن سيطرة الذكر، 
واعتقاده بأفضليته، وهو ناتج عن ترسبات 
عميقة تمتد آلالف السنين، ويجب أن ينظر 

إليه على  أنه خلل سلوكي ”كرونيك“، وعلى 
المرأة أن تتعامل معه على أنه عاهة أو نقص 

أو إعاقة، فتكون فوقه وخارجه، تواجهه 
بالرعاية والمحبة والشفقة الالزمة التي 

يواجه بها المريض، وتتخذ إجراءات وقائية 
لحماية نفسها من عدواه.

ال كرامة داخل األسرة الواحدة

أسرة

باختصارموضة

النظارات الطبية تضفي 
أناقة على المظهر

} لم تعد النظارة الطبية مجرد وسيلة 
لتحســـين القـــدرة علـــى الرؤيـــة، بـــل 
أصبحت بمثابة قطعة إكسسوار ُتضفي 

لمسة أناقة وجاذبية على المظهر.
تواصـــل اُألطر والعدســـات الكبيرة 
تربعهـــا علـــى عرش موضـــة النظارات 
الطبيـــة فـــي هـــذا الخريـــف، غيـــر أن 
اُألطـــر المســـتديرة حلت مـــكان اُألطر 
المســـتطيلة، مما يمنح النظارة مظهرا 
أقل صرامة، كما تحل األشكال النحيفة 

محل األشكال السميكة.
وأوضحت كيرســـتن كروشينسكي، 
الجيـــدة“  ”الرؤيـــة  جمعيـــة  عضـــو 
األلمانية، أن اُألطر والعدســـات الكبيرة 
تتمتـــع بميـــزة عملية تتمثل فـــي أنها 
تتيـــح لمرتديهـــا مجـــال رؤيـــة كبير. 
وتكتســـي هذا الموســـم بألوان مطفأة، 
الســـيما درجـــات التوتي، مثـــل األزرق 
والبنفسجي واألحمر. كما تحل درجات 
البنـــي محل اللون األســـود فيما تزدان 
بعض الموديالت بنقوش مستوحاة من 

صدفة السلحفاة

أحمد حافظ

} ارتفعت نســـبة الوالدة القيصرية في مصر 
بشـــكل مخيف خالل السنوات السبع األخيرة، 
وتســـعى منظمة الصحـــة العالميـــة اآلن إلى 
إقناع جميـــع الدول بخفض النســـبة إلى أقل 
من 15 بالمئة، باعتبار ذلك هو المعدل المقبول 

عالميا.
وفـــي هذا الســـياق قـــال الدكتـــور خيري 
عبدالدايـــم نقيب األطباء المصريين لـ“العرب“ 
إن النسبة تعد مرتفعة للغاية، وطالب بضرورة 
وضـــع ضوابط محددة للـــوالدة من الجمعيات 
العلميـــة والصحية وأســـاتذة كليـــات الطب، 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشـــار إلى أهمية أن تلزم الوزارة األطباء 
بتنفيـــذ هـــذه الضوابط، وفي حـــال المخالفة 
يتعرض المخالـــف للتأديب من جانب النقابة، 
مع نشـــر ثقافة أفضلية الـــوالدة الطبيعية بين 
األطباء والسيدات الحوامل، وتعريف الطرفين 
بأنها أفضل مـــن الوالدة القيصرية، وأن يكون 
”شـــق البطون“ في أضيق الحـــدود، خاصة إذا 
كان هناك ســـبب طارئ عند الحامل ال يســـمح 
لها بالـــوالدة العادية، أو تكون مصابة بمرض 

يمنعها من الوالدة في موعدها الطبيعي.
وتخطت مصر حاليا جميع الدول، من حيث 
نسبة الوالدة القيصرية، بعد أن كانت البرازيل 
في المركز األول عالميا بنســـبة 50 بالمئة، لكن 
ســـرعان ما اتبعت مشروعا قوميا خصصت له 
خمســـة مليارات دوالر، لتغيير سلوك األطباء 
وتثقيـــف األمهـــات واآلبـــاء لتفضيـــل الوالدة 
الطبيعيـــة وتالفى العمليات القيصرية إال عند 

الضرورة. 
وتتذيـــل الدول االســـكندنافية قائمة الدول 
التـــي تحـــدث بهـــا والدة قيصرية بنســـبة 10 
بالمئـــة، ألن الممارســـة الدارجة والمهنية بين 
األطبـــاء، كذلـــك ثقافة المجتمـــع، هي تفضيل 
الـــوالدات الطبيعيـــة، عالوة علـــى أن األطباء 
يتقاضون رواتب ثابتة وال يستفيدون ماديا من 

العمليـــات الناجمة عن التمادي في القيصرية، 
بالحق والباطل، لكن في مصر يشـــتكي غالبية 
األطبـــاء من تدني الرواتب، وهـــو ما قد يكون 
باعثـــا قويا إلجـــراء والدات قيصريـــة بمقابل 

مادي مرتفع.
وأرجعت الدكتورة فاطمة السيد استشارية 
التوليد، وعضـــو الجمعية المصرية لألمراض 
النسائية، انتشـــار الظاهرة إلى تخوف الكثير 
من األطباء واألمهات من حدوث مضاعفات لألم 
والجنيـــن أثناء الـــوالدة الطبيعية، األمر الذي 
ربما يتسبب في تشوه الجنين، ووقتها يخشى 

الطبيب من التعرض للمساءلة القانونية.
وفـــي أحيان كثيرة يتعـــرض لدفع غرامات 
مالية بموجب صدور أحـــكام قضائية، إضافة 
إلـــى ارتفـــاع العائد المـــادي الـــذي يتقاضاه 
األطباء من الوالدات القيصرية، وتصل أحيانا 
فـــي بعض العيادات والمستشـــفيات الخاصة 

الكبرى إلى 30 ألف جنيه (3800 دوالر).
الحيـــاة  إن  فاطمـــة  الدكتـــورة  وقالـــت 
الحديثـــة والرفاهيـــة التي منعـــت المرأة من 
القيـــام باألعمـــال المنزلية، خفضـــت من كثرة 
حركتها، خاصة أن أعمال المنزل تعتبر بمثابة 
تمارين رياضية تسمح باتساع وتقوية حوض 
المرأة وتســـاعد على الـــوالدة الطبيعية، الفتة 
إلى أن األجيـــال الجديدة معظمهـــا من النوع 

المرفه والذي اعتاد على الراحة.
وأشـــارت إلى أن المرأة أصبحت ال تتحمل 
أبســـط اآلالم، وتريد أن يتـــم تخديرها وتصر 
علـــى الـــوالدة قيصريا حتـــى ال تشـــعر بآالم 
الوالدة، وخاصة الفتيات صغار السن، بسبب 
عدم اتســـاع المهبل، فضال عـــن تفكيرهن في 

جمال أجسادهن.
األمـــر المخيف فـــي الـــوالدات القيصرية، 
أن الفتـــاة التي تجري عمليـــة القيصرية ألول 
مـــرة، تكون جميع الـــوالدات الالحقة قيصرية 
أيضـــا، ما يؤدي إلى زيـــادة كبيرة في األعداد، 
إضافة إلـــى أن بعض األطباء يمنحون الحرية 
للفتيـــات الختيـــار طريقـــة الـــوالدة، وأثبتت 

التجربـــة أن الغالبية العظمـــى منهن يخترن 
العمليات القيصرية لسهولتها.

كل هـــذه األفعال واألرقـــام المفزعة، دفعت 
وزارة الصحـــة المصريـــة أخيرا إلى تشـــكيل 
لجنـــة قومية للـــوالدات القيصريـــة، لمراجعة 
ومناقشـــة ضوابـــط إجـــراء عمليـــات الوالدة 
القيصريـــة التـــي يمكـــن تطبيقها فـــي مصر، 
تكـــون ملزمة لجميع األطباء والمستشـــفيات، 
وفقا للتوصيـــات الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية، بعدم اللجوء إلى الوالدات القيصرية 
إال لضرورة طبية، السيما أن المنظمة وصفت 

األمر بأنه ”وباء“.
وحـــذر أطبـــاء كثيـــرون من التمـــادي في 
الوالدات القيصرية، ألن هنـــاك احتماال كبيرا 
إلصابـــة األم بفقـــدان الـــدم وزيـــادة األنيميا، 
وحـــدوث التصاقـــات فـــي البطن تؤثـــر على 
الوالدات المســـتقبلية، وعدم استبعاد حدوث 
انفجار في الرحم بنسب مرتفعة، في أي حمل 
مســـتقبلي، عالوة علـــى أن ارتفـــاع الوالدات 

القيصرية يخفض نســـبة الرضاعة الطبيعية، 
ما يعرض الطفل ألمراض الحساسية، وضعف 

المناعة، واإلصابة بكثير من األمراض.
وكشـــف المســـح الصحـــي في مصـــر، أن 
هناك 5600 مولود يومي، وأكثر من 2800 والدة 
قيصرية تحـــدث يوميا، ووفق عـــدد المواليد 
الـــذي زاد في مصر ألكثر من 2,7 مليون مولود 
سنويا، أي أن هناك 1,35 مليون والدة قيصرية 
تحدث في مصر كل عام، وهي نســـبة ليســـت 
هينـــة، منها ما يمكـــن أن يتعـــرض لإلصابة 

ببعض األمراض الخطيرة.
حســـب ما يجري العمل بـــه في معظم دول 
العالـــم، فإنه يتم تحليل األســـباب التي دفعت 
األطباء إلجـــراء الوالدة القيصريـــة، لبيان إذا 
كانت طبقا الحتياج فعلي أم ال، لوضع ضوابط 
وإرشادات للحاالت التي تحتاج لتلك العملية، 

لكن ذلك ال يحدث في مصر.
وأكدت أميرة فكري، وهي فتاة من القاهرة 
عمرهـــا 26 عاما لـ“العرب“، أنهـــا قاربت على 

إنجـــاب طفلهـــا األول، وتخشـــى آالم الـــوالدة 
الطبيعيـــة، برغم نصائح أســـرتها من مخاطر 
القيصريـــة، لكنهـــا ال تريد اإلنجـــاب بطريقة 

طبيعية، ألنها تأخذ وقتا طويال ومؤلما.
وقالـــت ”أريـــد االنتهـــاء من الـــوالدة في 
غضون دقائـــق دون ألم“، خاصـــة أن الطبيب 
المعالج أتاح لي حرية االختيار، وأنا لم أتردد 
فـــي تفضيل الـــوالدة القيصرية، وســـيحصل 
علـــى مقابل مـــادي 7 آالف جنيـــه (حوالي 950 

w.(دوالرا

[ نساء مصر األكثر تفضيال للوالدة القيصرية [ منظمة الصحة العالمية تصف الظاهرة بالوباء
صدمــــــة لم تكــــــن متوقعة تعرض لها المجتمــــــع الطبي في مصر، عندما انتهى المســــــح 
الســــــكاني والصحي لعام 2015، وفق الجهاز المركــــــزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى 
أن 52 بالمئة من نســــــاء مصر يفضلن اإلنجاب من خالل ”شــــــق البطون“، أو ما يعرف 
بالعملية القيصرية، ويرفضن الوالدة الطبيعية، وسط تحذيرات طبية من مخاطر التوسع 

في انتشار هذه الثقافة لدى باقي السيدات.

الوالدة الطبيعية تفزع المرأة المصرية

من  ـــدول،  ال جميع  مصر   تخطت 
حيث نسبة الوالدة القيصرية، بعد 
أن كانت البرازيل في المركز األول 

عالميا بنسبة 50 بالمئة

◄

على الرغم من أن الخضروات تشـــكل أساســـا للطعام الصحي، إال 
أن بعض أنواعها يمكن أن يجعل اإلنســـان بدينا. وينصح العلماء 

باالمتناع عن اإلكثار من البازالء والذرة الحلوة والبطاطس.

األمهات واألطباء في حاجة إلى ثقافة أفضلية الوالدة الطبيعية

لمياء المقدم

ةاة صدفة السلحف



◄ تعرض العب شيكاغو بولز لكرة 
السلة ديريك روز، لإلصابة في وجهه 

خالل التمارين األولى التي أقامها فريقه 
استعدادا للموسم اجلديد من 

دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، وهو سيخضع 
لعملية جراحية. وتعرض 

روز (26 عاما) الذي 
اختير كأفضل العب 

في الدوري عام 2011، 
لعدة إصابات منذ بدء 

مسيرته االحترافية 
منها واحدة في الركبة، 

وقد غاب عن موسم 
2012-2013 بالكامل، ولعب 

10 مباريات فقط موسم 
2013-2014. وشكل موسم 

2014-2015 حتوال في 
مسيرته بعدما خاض 51 

مباراة خالل املوسم املنتظم.

◄ تلقى العب األسود واحملترف بصفوف 
مالقا األسباني نور الدين أمرابط، إصابة 
خطيرة ستفرض عليه اخلضوع جلراحة 

تلزمه الغياب لفترة ال تقل عن شهر واحد. 
اخلبر تقبله املدرب بادو الزاكي بحسرة 
كبيرة، ألنه يضع أمرابط ضمن خياراته 

األساسية التي يعول عليها ملباراتي غينيا 
االستوائية مطلع نوفمبر املقبل برسم 

تصفيات ذهاب وإياب كأس العالم 2018. 
فقد تأكد غيابه عن املواعيد 

املقبلة الرسمية والودية 
لألسود مبا فيها نزالي كوت 
ديفوار وغينيا الوديني وهو 

غياب ينضاف لسلسلة 
غيابات عدة العبني 

أساسيني بسبب 
اإلصابات مؤخرا 

منهم أسامة 
تنان العب 

هيركوليس 
الهولندي 

والقائد املهدي بنعطية.

} الريــاض - جنح األهلـــي اإلماراتي في 
انتـــزاع تعـــادل ثمني من مضيفـــه الهالل 
الســـعودي 1-1 فـــي ذهاب نصـــف نهائي 
دوري أبطال آســـيا لكرة القدم على ملعب 
امللك فهد الدولي بالرياض وســـط حضور 
جماهيـــري كبيـــر. ويتعـــني علـــى الهالل 
الفوز بـــأي نتيجة أو التعـــادل بأكثر من 
هـــدف في مباراة العودة التي ســـتقام في 
اإلمـــارات يـــوم 20 أكتوبـــر املقبل مبلعب 
راشـــد بالنـــادي األهلـــي ليضمـــن تأهله 
للمبـــاراة النهائيـــة فيمـــا يكفـــي النادي 
األهلـــي التعادل دون أهداف أو الفوز بأي 
نتيجة ليتأهل للدور التالي. وأكد كوزمني 
أوالريو مـــدرب الفريـــق األول لكرة القدم 
بالنـــادي األهلي اإلماراتي، أن تأهل فريقه 
للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا لم 

يحسم بعد. 
وقـــال كوزمـــني فـــي تصريحاتـــه في 
املؤمتـــر الصحفي الذي عقـــد عقب اللقاء 
”األمور لم حتســـم بعد وال يجب أن نعتمد 
على تعادالنا في مبـــاراة الذهاب فالهالل 
فريق قادر على فرض أسلوب لعبه في أي 
لقاء“. وأضاف ”حققنا نصف أهدافنا من 
هـــذه املباراة وبالطبع كانت املباراة جيدة 

جدا ولكن التأهل لم يحسم بعد“.
 وتابـــع ”ال توجد أي مشـــاكل مع فهد 
املفرج ولم يحدث بيني وبينه أي احتكاك 
إنه مبثابة أخ صغير لي، لقد غضبت فقط 
ألن الكـــرة لم تخرج من أرض امللعب أثناء 

سقوط أحد العبينا“. 
وأثنـــى أحمـــد خليـــل العـــب األهلـــي 
اإلماراتـــي علـــى جمهـــور نـــادي الهالل 
السعودي بعد اللقاء الذي جمع الفريقني. 
وقال خليل فـــي تصريحات ”للمرة األولى 
في مســـيرتي ألعـــب أمـــام جماهير مثل 
جماهيـــر الهالل“. وأضاف ”ما شـــاء الله 
علـــى جمهـــور الهـــالل لقد مـــألوا امللعب 
وســـاندوا الفريق طوال اللقاء وأمتنى أن 

يكونوا قد استمتعوا“.
 فـــي الطـــرف املقابل أعـــرب اليوناني 
غيورغيوس دونيـــس املدير الفني للهالل 
الســـعودي لكرة القدم، عن حزنه لتحقيق 
فريقه تعادال بطعم اخلســـارة أمام األهلي 
اإلماراتـــي. وكان الهالل قد ســـقط في فخ 
التعـــادل اإليجابي أمـــام األهلي ليصعب 

من مهمته في مبـــاراة اإلياب بدبي. وقال 
دونيـــس في املؤمتر الصحفـــي الذي عقد 
عقب اللقاء ”كنا في حالة سيئة للغاية في 
الشـــوط األول، ألول مرة منذ أشهر نواجه 

صعوبات في بناء الهجمة“.
 وأكـــد ”في الشـــوط الثانـــي حتكمنا 
فـــي مجريات املباراة، أضعنـــا ركلة جزاء 
وفشـــلنا في ترجمـــة الفـــرص، واخلصم 
لم يســـجل إال من فرصة واحـــدة“. وتابع 
”أعلم أن النتيجة ليست جيدة، لكن الزالت 
أمامنـــا مباراة في دبي سنســـعى خاللها 

لتحقيق الفوز والتأهل“.
وأعـــرب ســـلمان الفرج العـــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الهالل السعودي، 
عن حزنـــه لغيابه عن مبـــاراة فريقه أمام 
األهلـــي اإلماراتي في إيـــاب نصف نهائي 
أبطال آســـيا املقررة بدبي يوم 20 أكتوبر 
املقبـــل. لتزداد مهمـــة الفريق صعوبة في 
مباراة التي سيغيب عنها الفرج حلصوله 

على بطاقة صفراء. 
وقال الفرج في املؤمتر الصحفي الذي 
عقـــد عقب اللقـــاء ”لم نكن في مســـتوانا 
املعهود خالل املباراة، وعلى الرغم من ذلك 
كنا األخطر واألكثر استحواذا على الكرة، 

وهدف اخلصم أتى من كرة ثابتة“. 
وأضـــاف ”أنا األكثر حزنا على الغياب 
عن مباراة اإليـــاب، لم أرغب في احلصول 
على البطاقة الصفـــراء، ولكن هناك بدالء 
جاهزين للعب“. وأصر العب فريق الهالل 
الســـعودي أحمـــد شـــراحيلي، علـــى أن 
الفرصـــة ال تزال ســـانحة لفريقـــه للتأهل 
للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا رغم 

نتيجة التعادل. 
وقـــال ”نحن من صعبنـــا املباراة على 
أنفســـنا، وهذا ما جعلنا نخرج بالتعادل 
اإليجابي بهدف ملثله، ولكن فرصنا ال تزال 
قائمة بالتأهـــل للمباراة النهائية، ومازال 
هناك شـــوط ثانـــي بدبي وقـــادرون على 
حتقيق الهدف املنشـــود“. وتابع ”ونعتذر 
جلماهيرنـــا على النتيجـــة ونعدهم ببذل 
قصارى جهدنا في اإلياب من أجل التأهل 

للنهائي“.
وحقق غوانغجو إيفرغراندي الصيني 
بطـــل 2013 فوزا غير مطمئـــن على ضيفه 
غامبـــا أوســـاكا اليابانـــي 2-1 في ذهاب 

نصف النهائي الثانـــي. ويلتقي الفريقان 
إيابا في أوســـاكا فـــي 21 أكتوبر. وغامبا 
أوســـاكا بطل 2008 هو اخلصـــم الياباني 
الثالث لغوانغجو في نسخة هذا املوسم، 
إذ ســـبق له أن تواجه مع كاشـــيما إنتلرز 
في دور املجموعات (فاز 4-3 وخسر 2-1) 
ثم كاشيوا رايسول في الدور ربع النهائي 

(3-1 و1-1). 
ويقود غوانغجو املدرب البرازيلي لويز 
فيليبي ســـكوالري الذي يسعى إلى تكرار 
إجناز املدرب اإليطالي الشهير مارتشيلو 
ليبي الذي قاد الفريق إلى اللقب عام 2013 
ثـــم مثل القارة اآلســـيوية في كأس العالم 

لألندية في املغرب.
 ويضم غوانغجو أيضا كتيبة برازيلية 
مؤلفة من باولينيو العب وســـط توتنهام 
اإلنكليزي الســـابق، واملهاجمني روبينيو 

املنتقل من ســـانتوس وريـــكاردو غوالرت 
القادم من كروزيرو وألكيسون. 

ويقـــام ذهـــاب الـــدور النهائـــي في 7 
نوفمبـــر علـــى أرض الفائز مـــن مواجهة 
اإلماراتي،  واألهلـــي  الســـعودي  الهـــالل 
فـــي حني تقـــام مباراة اإلياب فـــي 21 منه 
على أرض الفائز مـــن مواجهة غوانغجو 

وغامبا.

} هونــغ كونــغ - تنتـــاب حالـــة مـــن الترقب 
والقلق منظمـــي بطولة هونغ كونـــغ املفتوحة 
للتنس بســـبب ما بات أشبه بـ“لعنة إصابات“ 
حلت بالعبات بارزات في الفترة األخيرة، حيث 
تغيب حاملة اللقب األملانية ســـابني ليزيســـكي 
عن املالعـــب حتى نهايـــة املوســـم، كما حتوم 
الشكوك حول مشـــاركة البيالروسية فيكتوريا 

أزارينكا والكندية إيوجيني بوشار. 
وتنطلق النســـخة الثانية من البطولة بعد 
عشرة أيام وسط شكوك حول عدد من الالعبات، 
حيث اضطرت أزارينكا لالنسحاب خالل بطولة 

ووهان املفتوحة، املقامة حاليا، بســـبب إصابة 
في الفخذ، كما انســـحبت بوشـــار قبل انطالق 
منافســـات البطولـــة نفســـها نظرا الســـتمرار 
معاناتها مـــن االرجتاج الـــذي تعرضت له إثر 
انزالقهـــا على أرضية غرفة تغيير مالبس خالل 
مشاركتها في بطولة أميركا املفتوحة (فالشينغ 

ميدوز) قبل شهر.
وذكرت وســـائل إعالم أن أزارينكا وبوشار 
تأمالن اســـتعادة لياقتهما، ولكن مشـــاركتهما 

ستحسم بقرارات في اللحظات األخيرة. 
وقالـــت بوشـــار التـــي وصلت إلـــى نهائي 
وميبلـــدون العام املاضي والتي انســـحبت في 
العام نفســـه مـــن بطولـــة هونغ كونغ بســـبب 
مـــا تبني بعدهـــا أنه ســـوء فهم فـــي إجراءات 
املشاركة، ”سأحصل على راحة في ووهان أليام 
قليلـــة للوقوف على مدى تطـــور حالتي“. وقال 
كريس الي رئيس احتاد التنس في هونغ كونغ 
إن االحتـــاد على تواصل مســـتمر ملتابعة حالة 
بوشـــار وأزارينكا. أما ليزيسكي فقد اضطرت 
إلنهاء موسمها مبكرا بسبب إصابة في الركبة 

عانت منها ألســـابيع. وقالت ليزيسكي ”عانيت 
مـــن إصابـــة فـــي الركبة قبـــل بطولـــة أميركا 
املفتوحة وخاللها األطباء قدموا كل احملاوالت 
من أجل إعدادي للمنافســـات بالقارة اآلسيوية، 
ولكن لســـوء احلظ، ركبتي ليست على ما يرام 
ولـــن أشـــارك في بطـــوالت أخرى حتـــى نهاية 

املوسم“.
من ناحية أخرى قال الفرنسي باتريك مراد 
أوغلـــو مدرب جنمة التنس األميركية ســـيرينا 
وليامـــز املصنفـــة األولى على العالـــم، إنها قد 
تغيب عن املالعب في الشـــهر األخير من موسم 
البطـــوالت التابعـــة للرابطة العامليـــة لالعبات 

التنس احملترفات.
وتعيش ســـيرينا حالة من احلـــزن بعد أن 
أخفقـــت في حتقيـــق اإلجنـــاز التاريخي الذي 
كانت تتطلـــع إليه، حيث كانـــت تأمل التتويج 
بلقب أميركا املفتوحة (فالشينغ ميدوز) لتكمل 
هيمنتها على جميع بطوالت غراند سالم األربع 

الكبرى خالل املوسم.
وقـــال مراد أوغلـــو، الذي قاد ســـيرينا في 
املباريات والتدريبات باملواسم القليلة املاضية، 
إن سيرينا (34 عاما) رمبا ال تظهر على املالعب 
مجـــددا حتـــى عـــام 2016. وكانت ســـيرينا قد 
خســـرت في الـــدور قبـــل النهائي بفالشـــينغ 
ميـــدوز أمـــام اإليطاليـــة روبرتا فينشـــي التي 
توجـــت بعدهـــا باللقب إثر الفوز فـــي النهائي 
على مواطنتهـــا فالفيا بينيتا. وتابع يبدو وأن 
سيرينا ليس لديها اســـتعداد للعب والتنافس 
مـــن جديد هذا املوســـم بعد هزميتهـــا املخيبة 
لآلمـــال في بطولة أميـــركا، وأضاف ”لقد كانت 
على بعد مباراتني من حتقيق إجناز كبير حقا، 
لذلك كانت الهزمية مؤملة للغاية. أي هزمية مؤملة 
للغاية بالنسبة إليها، ولكن تلك اخلسارة كانت 
أصعب من املعتاد. لذلك فهي بحاجة إلى الوقت 

للتعافي من الصدمة“.
وأضـــاف ”عندمـــا يعـــود إليهـــا احلماس، 
وهـــو ما ليس لدي أي شـــك فيه، ســـتتمكن من 
خـــوض البطوالت مـــن جديد“. ورمبـــا لم يعد 
هناك ما يجبر سيرينا على العودة للمنافسات 
هذا املوســـم، حيث ضمنت أن تظل في صدارة 
التصنيف العاملـــي حتى نهايته، وقد ركزت في 
األســـابيع األخيـــرة على عـــروض املوضة في 
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◄ يولي مدرب املغرب الفاسي 
اهتماما كبيرا باملباراة املقبلة أمام 
الكوكب املراكشي يوم السبت، في 

اجلولة الثالثة من الدوري املغربي، 
إذ يسعى الفريق الفاسي إلى العودة 

بنتيجة إيجابية من أجل استعادة 
التوازن.

◄ انتقد االحتاد الفلسطيني لكرة 
القدم نظيره الدولي ”فيفا“ بعد أن 

قرر األخير نقل مباراة فلسطني أمام 
اململكة العربية السعودية يوم ١٣ 
أكتوبر اجلاري إلى ملعب محايد.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك 
املصري، تقدمي طلب رسمي إلى 

االحتاد األفريقي لكرة القدم ”كاف“، 
من أجل تعيني جلنة كشف منشطات 
في مباراة العودة للدور قبل النهائي 

لبطولة الكونفدرالية األفريقية أمام 
النجم الساحلي املقررة يوم السبت.

◄ أصبح السعودي الدولي سعيد 
املولد قادرا على خوض أولى مبارياته 

مع فريقه اجلديد فارنزي البرتغالي 
بعد نهاية مشكلته مع فريقه السابق 
احتاد جدة السعودي وحصوله على 

البطاقة الدولية من االحتاد الدولي.

◄ يخوض فريق النصر السعودي 
اليوم أولى مبارياته الودية خالل 

فترة التوقف أمام فريق سدوس، أحد 
أندية الدرجة الثانية، وذلك على ملعب 

األمير عبدالرحمن بن سعود.

◄ يخوض املنتخب اجلزائري 
األوملبي لكرة القدم، بداية من يوم 
السبت، معسكرا إعداديا استعداد 

ملشاركته في بطولة أمم أفريقيا التي 
تستضيفها السنغال في الفترة من ٢٨ 

نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر املقبلني.

كوزمين: بلوغ المباراة النهائية ألبطال آسيا لم يحسم بعد
[ دونيس: الزالت أمامنا مباراة في دبي سنسعى خاللها إلى تحقيق الفوز والتأهل

الصراع يحتد بين أهلي دبي والهالل السعودي من أجل نهائي األبطال

مشاركة بوشار في بطولة هونغ كونغ ستحسم في اللحظات األخيرة

خطى األهلي اإلماراتي خطوة كبيرة نحو 
ــــــاراة النهائية من بطولة دوري  التأهل للمب
أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حقق تعادال 
بطعم الفوز مع مضيفه الهالل الســــــعودي 
ــــــي جمعتهما في ذهاب  خــــــالل املباراة الت

الدور قبل النهائي من البطولة.

العــب الــهــالل الــســعــودي أحمد 

الفرصة  أن  على  أصر  شراحيلي، 

للمباراة  للتأهل  سانحة  تــزال  ال 

النهائية بدوري أبطال آسيا

◄

الصيني  إيفرغراندي  غوانغجو 

غير  فــــوزا  حــقــق   2013 بــطــل 

ــى ضــيــفــه غــامــبــا  ــل مــطــمــئــن ع

أوساكا الياباني 2-1

◄

التنس  اتحاد  رئيس  كريس الي 

االتحاد  إن  قــال  كونغ  هونغ  في 

ملتابعة  مستمر  تــواصــل  على 

حالة بوشار وأزارينكا

◄

باختصار
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رياضة
{االتحاد متمســـك بخدمات المدرب يحيى علـــوان وال صحة لما 

ينشـــر في بعض وســـائل اإلعالم حول نيته إنهـــاء التعاقد معه 

وتسمية مدرب جديد}.
عبداخلالق مسعود
رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم

{المبـــاراة ضد اتحاد العاصمـــة الجزائري صعبة للغايـــة أمامنا خيار 

واحـــد فقط هو القتـــال حتى نحقق الفـــوز الذي يقودنـــا إلى نهائي 

أبطال أفريقيا}.
نبيل الكوكي
املدير الفني لفريق الهالل السوداني

{الجمهور هو أحد أســـباب النجاح، إن الفريق مســـتعد لوضع تذاكر 

رهن إشـــارة جمهور المغرب التطواني، غير أن الكلمة األخيرة تبقى 

للسلطات األمنية}.
حميد أبرشان
رئيس احتاد طنجة املغربي

متفرقات

◄ قررت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد 
األفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مراد 

دلهوم العب نادي وفاق سطيف اجلزائري 
ست مباريات على خلفية بصقه على 

دييغو غارزيتو املدير الفني لنادي املريخ 
السوداني خالل املباراة التي جمعت 
الفريقني بدور الثمانية لدوري أبطال 

أفريقيا. كما عاقبت اللجنة حسان حمار 
رئيس وفاق سطيف وأقرت منعه من 

اجللوس على دكة البدالء أربع مباريات 
منها اثنتان موقوفتا النفاذ بسبب 

جلوسه في املنصة 
الشرفية خالل املباراة 

التي جمعت سطيف 
بضيفه احتاد اجلزائر 

في مستهل دور 
املجموعتني من 

ذات املسابقة 
وهو حتت طائل 

العقوبة.

◄ يفتتح منتخب سوريا األوملبي اليوم 
اخلميس مبارياته في بطولة غرب آسيا 
للمنتخبات األوملبية دون 23 عاما بلقاء 
نظيره اإلماراتي في العاصمة القطرية 

الدوحة وذلك في افتتاح منافسات 
املجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب 

عمان. واختار مدرب سوريا مهند الفقير 
تشكيلة من الالعبني احملليني معززة بعدد 

من احملترفني أبرزهم محمود مواس 
ومؤيد عجان وحسن جويد، 

لكنه سيفتقد هدافه عمر 
خريبني اللتزامه مع 

املنتخب األول 
الذي سيلتقي 
منتخب عمان 

وديا غدا 
اجلمعة في 

مسقط.

مية والودية 
فيها نزالي كوت
وهو يا الوديني
ف لسلسلة
العبني

سبب 
ؤخرا 

ي بنعطية.

حسن جويد،
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شبح االنسحابات يخيم على بطولة هونغ كونغ للتنس

◄ أعلن املدير الفني للمنتخب السعودي 
بيرت فان مارفيك عن القائمة املكونة من 

26 العبا للمشاركة في لقائي املنتخب 
السعودي في التصفيات اآلسيوية 

املشتركة املؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس 
آسيا 2019 أمام منتخب اإلمارات في 

8 أكتوبر التي ستقام في مدينة 
جدة، ولقاء منتخب فلسطني في 
الثالث عشر من الشهر نفسه. 
وينطلق املعسكر الداخلي 

للمنتخب السعودي اليوم 
اخلميس بانضمام جميع 
الالعبني في مدينة جدة، 

وسيجري املنتخب 
تدريباته اليومية 

على امللعب الرديف 
ملدينة امللك عبدالله 

الرياضية بجدة 
”اجلوهرة“.
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موقعة توتنهام وموناكو في واجهة لقاءات الدوري األوروبي
[ ليفربول يأمل في استعادة االنتصارات عبر سيون السويسري [ بوروسيا دورتموند يحلم بمواصلة نتائجه القارية الباهرة

} نيقوســيا - يدخل فريـــق توتنهام مواجهته 
الرســـمية األولى مـــع مضيفـــه موناكو ضمن 
منافســـات اجلولـــة الثانيـــة من الـــدور األول 
ملســـابقة الـــدوري األوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“، 
مبعنويـــات مرتفعـــة جـــدا بعدما جنـــح فريق 
املدرب األرجنتيني ماوريتســـيو بوكيتينو في 
اكتســـاح مانشســـتر ســـيتي 4-1 في الدوري 

املمتاز. 
ويأمـــل الفريـــق اللندنـــي فـــي أن مينحه 
هذا الفـــوز الدفـــع املعنوي الـــالزم لكي يعود 
من اإلمـــارة بنقطته السادســـة، وذلـــك بعدما 
اســـتهل مشـــواره في دور املجموعات بالفوز 
على قـــره باغ األذربيجاني 3-1. ومير توتنهام 
بفترة جيـــدة جدا، إذ وبعد أن خســـر مباراته 
االفتتاحية في الدوري املمتاز أمام مانشســـتر 
يونايتـــد 0-1 والتـــي أتبعها بثالثـــة تعادالت 
متتالية، وقد متكن رجال بوكيتينو من اخلروج 
منتصرين مـــن مبارياتهم الثـــالث األخيرة ما 
ســـمج لهم بالتواجد في املركز السادس بفارق 
األهـــداف عن إيفرتون اخلامـــس و4 نقاط فقط 

عن يونايتد املتصدر.
ومـــن املؤكد أن موناكـــو كان ميني النفس 
بالتواجـــد في مســـابقة دوري األبطـــال التي 
وصل إلى دورها ربع النهائي املوســـم املاضي 
قبل أن يخرج على يد يوفنتوس اإليطالي، لكن 
فريق املدرب البرتغالي ليوناردو جاردمي سقط 
في الدور الفاصل أمام فالنسيا األسباني (4-3 
مبجمـــوع املباراتـــني) وذلك بعدمـــا أن تخطى 
يونغ بويز السويســـري في الـــدور التمهيدي 
الثالـــث. ويعانـــي موناكو كثيرا هذا املوســـم 
مـــن الناحيـــة الدفاعيـــة وقد جتســـد ذلك في 
مبارياته الثالث األخيرة فـــي الدوري احمللي، 
حيث اهتزت شـــباكه في ثماني مناســـبات، ما 
يؤكد قراره اخلاطئ متامـــا بالتخلي عن الفان 
كـــورزاوا لغرميه احمللي باريس ســـان جرمان 

وأمين عبدالنور لفالنسيا.
وفي املبـــاراة الثانية فـــي املجموعة، يأمل 
إندرخلت بأن يضع حدا ملعاناته خارج قواعده 
عندما يحل ضيفا على قره باغ في باكو، وذلك 
ألن الفريق البلجيكي، املتوج باللقب عام 1983 
والذي حل في العام التالـــي وصيفا لتوتنهام 
بالذات، لم يذق طعم الفوز في مبارياته القارية 

الـ11 األخيرة بعيدا عن جمهوره.
وفـــي املجموعـــة الثانيـــة، يأمـــل ليفربول 
اإلنكليزي، بطل املسابقة ثالث مرات آخرها عام 
2001، في أن يعيد البســـمة جلماهيره ويخفف 
الضغط عن مدربه األيرلندي الشـــمالي برندن 

رودجـــرز من خـــالل الفوز على ضيفه ســـيون 
السويســـري. ويدخل ليفربول الذي تعادل في 
مباراته األولـــى مع مضيفه بوردو الفرنســـي 
1-1 في مباراة ســـيطر عليها متاما لكن شباكه 
اهتـــزت في الدقائق األخيـــرة، إلى مباراته مع 
ســـيون، الفائز في مباراتـــه األولى على روبن 
كازان الروسي 2-1، مبعنويات جيدة بعد فوزه 
في عطلة نهاية األســـبوع املاضي على أستون 
فيـــال 3-2 في الـــدوري احمللي. وفـــي املباراة 
الثانية في املجموعة، يســـعى بـــوردو للعودة 
بنتيجـــة إيجابية من ملعب روبن كازان بعد أن 
اكتفـــى فريق املدرب ويلي ســـانيول بنقطة من 

مباراته األولى على أرضه.

صراع قوي

وفي املجموعة الســـابعة، ســـيكون امللعب 
األوملبـــي بالعاصمـــة اإليطالية روما مســـرحا 
لصراع قوي بني التســـيو وضيفه سانت إتيان 
الفرنسي في مباراة جتمع بني فريقني يطمحان 
إلـــى الفـــوز األول في مجموعـــة تضم وصيف 
بطل املوسم املاضي دنبروبتروفسك األوكراني 
الـــذي يتواجـــه بدوره مـــع مضيفـــه روزنبرغ 
النروجي. وكان التســـيو الذي يبحث عن لقبه 
القـــاري األول منذ 1999 حـــني توج بطال لكأس 
الكـــؤوس األوروبية ثم الحقا بكأس الســـوبر 
األوروبية، اســـتهل مشـــواره بتعادل إيجابي 
في معقل دنبروبتروفسك 1-1 في ثالث مباراة 
قارية له هذا املوسم وذلك ألنه شارك في الدور 
الفاصل من مســـابقة دوري أبطال أوروبا وفاز 
ذهابا علـــى باير ليفركوزن األملانـــي 1-0 لكنه 
خسر إيابا 0-3. أما بالنسبة إلى سانت إتيان، 
وصيف بطـــل كأس األنديـــة األوروبية البطلة 
لعام 1976، فاكتفى في اجلولة األولى بالتعادل 
علـــى أرضـــه مـــع روزنبـــرغ 2-2 فـــي خامس 
مباراة قارية له هذا املوسم، إذ اضطر خلوض 
الدورين التمهيدي الثالـــث والفاصل لوصول 

إلى دور املجموعات.
وفي املجموعة التاســـعة، يســـعى الفريق 
اإليطالي اآلخر فيورنتينـــا إلى مواصلة تألقه 
هـــذا املوســـم وتأكيـــد أحقيتـــه بالتواجد في 
صـــدارة الدوري احمللي للمرة األولى منذ 1999 
عندما يحل ضيفا على بيليننسيش البرتغالي. 
وبالنســـبة إلى املباراة الثانيـــة في املجموعة، 
يبـــدو بـــازل مرشـــحا للحصول علـــى نقطته 
السادســـة عندما يســـتضيف ليخ بوزنان في 
إعادة ملواجهتهما هذا املوســـم أيضا في الدور 

التمهيدي الثالث من مســـابقة دوري األبطال، 
حيـــث خرج الفريق السويســـري منتصرا 1-4 
مبجموع املباراتني قبل أن ينتهي مشـــواره في 

الدور الفاصل.

رقم قياسي

وفـــي املجموعـــة الثالثة، يأمل بوروســـيا 
دورمتوند األملاني الذي حقق رقما قياســـيا من 
حيـــث عدد اجلمهور في مبـــاراة ضمن األدوار 
الفاصلـــة من ”يوروبا ليغ“ خـــالل اللقاء الذي 
اكتســـح فيـــه أود غرينالنـــد النرويجـــي 2-7 
(64200 متفرجـــا)، أن يســـتعد بأفضـــل طريقة 
ملوقعته احملليـــة املرتقبة في نهاية األســـبوع 
ضـــد بايـــرن ميونيخ حامل اللقـــب واملتصدر، 

وذلـــك مـــن خـــالل الفوز علـــى مضيفـــه باوك 
ســـالونيكا اليوناني. وفـــي املجموعة األولى، 
يســـعى ســـلتيك األســـكتلندي إلى البناء على 
النتيجة اجليدة التي حققها في مباراته األولى 
التي تعادل فيها مع مضيفه أياكس أمستردام 
الهولنـــدي 2-2، وذلـــك مـــن خالل الفـــوز على 
ضيفه فنربغشـــه التركي الذي بدأ مشواره في 
املجموعة بخسارة مذلة على أرضه أمام مولده 
النرويجي 1-3 رغـــم أن صفوفه تعج بالنجوم 
مثل الهولندي روبن فان بيرســـي والبرتغالي 
لويس ناني والبرازيلي دييغو. وبدوره يسعى 
أياكس إلى تعويض النقطتني اللتني أهدرهما 
على أرضـــه، لكن املهمـــة لن تكون ســـهلة في 

مواجهة مولده.
وفي اخلامســـة، يبحث فياريال األســـباني 
عـــن فـــوزه األول عندما يســـتضيف فيكتوريا 
بلزن التشـــيكي الـــذي يتصـــدر املجموعة بعد 
فوزه على دينامو مينســـك البيالروســـي 0-2، 
فيما سقط منافسه أمام رابيد فيينا النمسوي 
1-2 الذي يحل ضيفا على دينامو مينسك. وفي 
الثامنة، يحل سبورتينغ البرتغالي ضيفا على 
بشـــكتاش التركي الســـاعي إلى فـــوزه الثاني 
على حســـاب ضيفه الذي خسر مباراته األولى 
أمام لوكوموتيف موسكو املرشح إلضافة ثالث 

نقـــاط جديدة على حســـاب ضيفه ســـكندربو 
األلباني.

وفـــي املجموعـــة احلادية عشـــرة، يتواجه 
شالكه األملاني مع ضيفه استيراس تريبوليس 
اليونانـــي (نقطة)، باحثا عن فوزه الثاني على 
التوالي واالبتعاد فـــي الصدارة، في ما يلتقي 
سبارتا براغ (نقطة) مع ضيفه ابويل نيقوسيا 
القبرصـــي (دون نقـــاط). أما الفريـــق األملاني 
اآلخر أوغسبورغ فيبحث عن فوزه األول عندما 
يســـتضيف بارتيزان بلغراد الصربي الساعي 
بـــدوره إلى فـــوزه الثانـــي على غـــرار أتلتيك 
بلباو األســـباني الذي يحل ضيفا على ألكمار 

الهولندي.
وفـــي املجموعـــة الرابعـــة، يأمـــل نابولي 
اإليطالي فـــي تأكيد االنتصار الســـاحق الذي 
حققه فـــي مباراتـــه األولى على كلـــوب بروج 
البلجيكـــي 5-0 من خالل تغلبـــه على مضيفه 
ليجيـــا وارســـو البولندي الذي خســـر بدوره 
مباراته األولى أمام ميدتيالند الدمناركي 1-0. 
وفي السادسة، يتواجه مرسيليا الفرنسي مع 
ضيفـــه ســـلوفان ليبيريتش التشـــيكي باحثا 
عن تناســـي خيباتـــه احمللية وحتقيـــق فوزه 
الثاني، في ما يلعب براغا البرتغالي مع ضيفه 

غرونينغن الهولندي.

توتنهام يرغب في مواصلة تألقه المحلي قاريا

مورينيو يدافع عن خياراته بعد الفشل في أبطال أوروبا إنييستا ضحية جديدة 

لإلصابات في برشلونة
} بورتو (الربتغــال) - دافع املدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو عـــن خياراته بعد ســـقوط 
تشيلســـي بطل إنكلتـــرا أمام فريقه الســـابق 
بورتـــو 1-2 فـــي اجلولة الثانية من مســـابقة 

دوري أبطال أوروبا. 
ودخـــل تشيلســـي اللقـــاء مـــع تعديـــالت 
علـــى تشـــكيلته ألن مورينيو لم يكـــن راضيا 
علـــى أداء فريقـــه فـــي املبـــاراة التـــي تعادل 
فيها مع نيوكاســـل يونايتـــد 2-2 في الدوري 
املمتـــاز خـــالل عطلـــة نهايـــة األســـبوع. لكن 
هـــذه التغييرات مبواجهـــة الفريق الذي توج 
مورينيو معه بلقب املســـابقة القارية األم عام 
2004 قبل االنتقال إلى ”ستامفورد بريدج“، لم 
جتد نفعا إذ واصل الـ”بلوز“ موسمهم املخيب 
بإضافة خسارة خامسة إلى سجلهم من أصل 

11 مباراة في جميع املسابقات.
وقد بـــرر مورينيو الســـقوط أمـــام فريقه 
الســـابق بخطأيـــن ســـخيفني كلفا تشيلســـي 
غاليـــا، مضيفا ”فـــي بعض األحيـــان ترتكب 
أخطـــاء من هـــذا النوع لكن ال تعاقـــب عليها، 
وهذه املرة متت معاقبتنـــا“، وواصل ”الهدف 
الثاني كان خطأ ســـيئا للغاية. لعب املدافعون 

بشـــكل جيد ولـــم يواجهوا أي مشـــكلة، لكننا 
ارتكبنا خطأين سخيفني دفعنا ثمنهما“. 

وتواصلـــت عقـــدة مورينيـــو الـــذي يقبع 
فريقـــه حاليـــا في املركـــز اخلامس عشـــر في 
الدوري املمتاز، مبواجهة فريقه السابق الذي 
زاره للمرة الثالثة بصحبة تشيلســـي دون أن 
يحقـــق الفوز، بعد عام 2004 حني خرج الفريق 
البرتغالـــي فائـــزا بالنتيجـــة ذاتهـــا في دور 
املجموعات أيضـــا و2007 حني تعادال 1-1 في 

ذهاب الدور الثاني.
واعتبـــر مورينيو الذي فاز فريقه مبباراته 
األولى برباعية قبل الســـقوط فـــي ”داراغو“، 
أن رد فعـــل العبيـــه كان إيجابيـــا بعد الهدف 
حتقيـــق  ”حاولـــوا  مضيفـــا  لبورتـــو،  األول 
النتيجـــة املرجـــوة. دييغو (كوســـتا) أصاب 
إيفانوفيتش  برانيســـالف)  و(الصربي  القائم 
حصل علـــى فرصة وهو على بعـــد متر واحد 
مـــن املرمـــى.. وحرمنـــا أيضا مـــن ركلة جزاء 
بعدما ملس املدافع األسباني لبورتو  واضحة“ 
إيفان ماركانو الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء.
وتابع ”بالنسبة إلي، ال أعتقد أن الالعبني 
يســـتحقون أن أنتقدهـــم. لـــن أوجـــه أصابع 

االتهـــام إلى شـــخص أو آخر، لكننـــا ارتكبنا 
خطأين وقد كلفنا ذلك املباراة“. 

وبـــدأ مورينيو اللقـــاء بإبقـــاء البلجيكي 
إديـــن هازار والصربـــي نيمانيا ماتيتش على 
مقاعـــد االحتياط، في مـــا لم يكـــن البرازيلي 
أوسكار والفرنســـي لويك رميي والعب بورتو 
الســـابق الكولومبي راداميـل فالكـاو حتى في 

التشكيلة.
واعتمـــد املـــدرب البرتغالي في تشـــكيلته 
راميريـــش  البرازيليـــني  علـــى  األساســـية 
وويليـــان والنيجيري جون أوبـــي ميكيل، إال 
أن هـــذه اخليارات لم تكـــن ناجحة ألن الفريق 
اللندنـــي ترك بورتو بخســـارة قلـــل مورينيو 
مـــن أهميتها على حظوظ فريقـــه بالتأهل إلى 
الـــدور الثاني رغم تراجعه إلـــى املركز الثالث 
في مجموعته الســـابعة خلف بورتو ودينامو 

كييف األوكراني. 
واعتـــرف مورينيـــو بأن النتائج الســـيئة 
التـــي يحققهـــا فريقه هـــذا املوســـم تعقد من 
مهمته في اختيار التشـــكيلة، مضيفا ”عندما 
يفشل الفريق في حتقيق الفوز، فمن الطبيعي 
أن جتـــري تغييرات، لكن من الصعب أن حتلل 
مباراة مثل تلك التي خضناها“، مشـــددا على 
أن قرار إبقاء رميي وفالكاو خارج التشـــكيلة 

”لم يكن عقابا“ لالعبني.
ويخـــوض مورينيـــو ورجالـــه مباراتـــني 
أمام  محليتني هامتني في ”ستامفورد بريدج“ 
ســـاوثهامبتون وأســـتون فيال قبل السفر إلى 
أوكرانيا ملواجهة دينامو كييف في 20 الشـــهر 

املقبل. 
وشدد مورينيو على ضرورة خروج فريقه 
من مباراتيه املقبلتني بنتيجتني إيجابيتني ألن 
”الالعبني بحاجة إلى الثقة بالنفس والشـــعور 
اجليـــد لكي يتمكنوا من اللعـــب. عندما تكون 
األمور كلها ضدك فمن الصعب أن ينتابك هذا 

الشعور (اجليد)“.

} مدريد - تعرض أندريس إنييستا جنم خط 
وسط برشلونة األســـباني إلى إصابة عضلية 
قد تبعـــده عن املالعـــب ألكثر من أســـبوعني. 
وقال النادي األســـباني، بعد الفحص املبدئي 
الـــذي خضع لـــه الالعـــب ”إنييســـتا يعاني 
مـــن إصابة في عضلة الفخذ اخللفية للســـاق 
اليمنى.. الفحوصات ستحدد موعد عودته إلى 
التدريبات“. وأصيب إنييســـتا خالل الشـــوط 
الثانـــي من مباراة فريقه أمـــام باير ليفركوزن 
في بطولة دوري أبطـــال أوروبا والتي انتهت 

بفوز الفريق الكتالوني 1-2.
وجـــاءت إصابة إنييســـتا في وقت ســـيئ 
بالنسبة إلى برشـــلونة، حيث أن جنم الفريق 
ليونيل ميسي ســـيغيب عن املباريات شهرين 
كاملـــني بعد تعرضـــه لقطع في ربـــاط الركبة، 
باإلضافـــة إلـــى غيـــاب رافينيـــا إلـــى نهاية 
املوســـم بســـبب إصابتـــه بقطع فـــي الرباط 
الصليبـــي. وأعلـــن نـــادي برشـــلونة، بطـــل 
الثالثيـــة التاريخية، مدة غياب العب وســـطه 
أندريس إنييســـتا عقب اإلصابة الذي تعرض 
لها. ونشـــر النـــادي الكتالوني بيانا رســـميا 
علـــى موقعـــه اإللكتروني يفيد بأن إنييســـتا 
ســـيغيب عن صفوف برشـــلونة ملدة تصل من 
4 إلى 6 أســـابيع، بعدما تعرضـــه إلصابة في 
أوتار الركبة بساقه اليمنى. وجاء نص البيان 
الرســـمي على النحـــو التالـــي ”تعرض العب 
الوسط إنييســـتا إلى إصابة في أوتار الركبة 
وكشـــفت الفحوصـــات الطبية الـــذي أجراها 
الالعب أمس األربعاء أنه سيغيب عن صفوف 

برشلونة ملدة تصل إلى 4-6 أسابيع“.
وشـــكل اإلعالن عن مـــدة غياب إنييســـتا 
صدمة فـــي صفوف النـــادي الكتالوني، حيث 
ســـتزيد إصابتـــه مـــن متاعب برشـــلونة هذا 
املوســـم. ولم يتمكـــن الفريـــق الكتالوني من 
قيد الصفقات اجلديدة بســـبب عقوبة االحتاد 
الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) املفروضـــة عليه، 
بسبب مخالفة لوائح التعاقد مع العبني قصر. 
يذكر أن برشـــلونة ســـيواجه يوم السبت 
نـــادي إشـــبيلية ضمـــن منافســـات اجلولـــة 
الســـابعة مـــن الـــدوري األســـباني. ويعتبـــر 
الساحر األســـباني أحد الركائز األساسية في 
كتيبة البولوغرانا، وال شـــك في أن غيابه ملدة 
طويلة سيكون له األثر السلبي على أداء رجال 

إنريكي في الفترة القادمة.

تدور اليوم منافسات اجلولة الثانية من الدور األول ملسابقة الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ 
في كرة القدم. إذ يأمل توتنهام اإلنكليزي في تأكيد بدايته القوية، عندما يحل ضيفا على 

موناكو الفرنسي في أقوى مواجهات السباق القاري.

◄ أشاد المدرب األسباني بيب 
غوارديوال، المدير الفني لفريق 

بايرن ميونيخ، بالعب الوسط الشاب 
غوشوا كيميغ عقب أدائه الجيد أمام 
دينامو زغرب الكرواتي، بعدما حقق 

البافاري فوزا كبيرا بخماسية.

◄ ضم جيراردو مارتينو المدير 

الفني للمنتخب األرجنتيني العب 
خط الوسط المهاجم إيريك الميال، 

استعدادا لتصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم، تعويضا 

لغياب ميسي وإيفر بانيجا لإلصابة.

◄ أصبح الثنائي لويس سيغورا 
ومارسيلو تينيلي المرشحين 

الوحيدين لرئاسة االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم، الذي يبحث عن 

االستقرار بعد عام واحد من وفاة 
خوليوغروندونا الذي شغل هذا 

المنصب منذ عام 1979.

◄ كشف المدير الفني للمنتخب 
البرازيلي كارلوس دونغا سبب عدم 

توجيه الدعوة للمهاجم باتو إلى 
قائمة السيليساو، مؤكدا أنه ليس 

بحاجة لخدماته في الوقت الحالي. 
وقال“باتو اشتكى من عدم الدعوة، 

نعم ال يستطيع اإلضافة داخل الملعب 
بنفس مستواه من قبل“.

◄ يغيب المدافع خوان مانويل 
فارغاس وصانع األلعاب جيفرسون 
فارفان، عن مباراة منتخب بالدهما 
بيرو أمام كولومبيا في التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2018، بسبب اإلصابة.

◄ خرج الفرنسي جيريمي شاردي، 

المصنف سادسا من الدور الثاني 
لدورة كوااللمبور الماليزية الدولية 

لكرة المضرب، وذلك إثر خسارته أمام 
األلماني بنيامين بيكر، أمس األربعاء.

باختصار

ــخــوضــون  ــــه ي مــوريــنــيــو ورجــــال

أمام  هامتني  محليتني  مباراتني 

قبل  فيال  وأستون  ساوثهامبتون 

مواجهة دينامو كييف

◄

تألقه  ملواصلة  يسعى  فيورنتينا 

الــدوري  بــصــدارة  أحقيته  وتأكيد 

على  ضيفا  يحل  عندما  املحلي، 

بيلينينسيش البرتغالي

◄

رياضة
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«مســـتوانا تطور مقارنة بالعام املاضي، لكننـــا الزلنا بحاجة إلى 

بعض الوقت. يجب أن نتطـــور لنفوز بلقب الدوري اإلنكليزي أو 

ببطولة مثل دوري األبطال».

 لويس فان غال
 مدرب مانشستر يونايتد

«أتمنـــى من األشـــخاص القالئل الذيـــن يوجهون إلينـــا صافرات 

االســـتهجان، أن يتوقفـــوا عن ذلـــك ألنه بإمكاننا أن نســـمعهم 

ونحن بحاجة إلى مساندة الجميع». 

لويس إنريكي 
مدرب برشلونة األسباني

«من يمتلك ميســـي يتمتـــع بميزة إضافيـــة، ولكنني أرغب في 

مواجهة الفريق مكتمال. اللعب أمام الالعب األفضل في العالم 

يبعث على الفخر، وأريد أن أرى برشلونة في حضور ميسي». 

   رودولفو دونفريو 
رئيس نادي ريفر بليت األرجنتيني

 جوزيه مورينيو في وضع محرج



أشـــهر أحد حكام  } بروماندينــو (البرازيل) – 
كرة القـــدم في البرازيل، والذي يعمل شـــرطيا 
أيضا، ســـالحه الناري خالل إحدى المباريات 
غيـــر الرســـمية التـــي أقيمت مطلع األســـبوع 
الحالـــي بمدينـــة بروماندينو بواليـــة ميناس 
جرايس بعد أن تعـــرض لالعتداء من قبل أحد 

الالعبين.
وتطـــورت أحـــداث المبـــاراة بشـــكل غير 
مألوف، إذ استل الحكم مسدسا وهدد به بعض 
المحتجيـــن من الالعبين على قـــرار طرد زميل 

لهم.
ونقل الموقـــع اإللكتروني لمحطة ”غلوبو“ 
التلفزيونيـــة، أن مبـــاراة أقيمت بيـــن فريقين 
للهـــواة في ضاحيـــة بيلـــو أوريزانتي جنوب 
شـــرق البرازيـــل، انتهـــت بطـــرد الحكـــم أحد 
الالعبين بســـبب اللعـــب الخشـــن، لكن العبي 
الفريق ومدربـــه احتجوا على قرار الحكم وقام 

أحدهم بالتهجم عليه.
إثر ذلك استل الحكم، ويدعى غابريال مرتا، 

مسدسا وهدد به مهاجميه.
وأظهر مقطع مصور مساعدي الحكم وهما 

يعمالن على تهدئته وجعله يخفي المسدس.
وأوضـــح اتحـــاد كرة القـــدم فـــي ميناس 
جرايس أن الحكم عنصر في الشرطة العسكرية.
وقـــال الحكـــم إنه اســـتل مسدســـه دفاعا 
عن نفســـه. وهو ســـيمثل أمام خبير في الطب 

النفسي وقد يتعرض للعقوبة.
وكانت المباراة تجري ضمن إطار منافسات 
كرة القـــدم للهواة فـــي المدينـــة الواقعة على 

أطراف العاصمة بيلو أوريزانتي.
وقال جيوليانو بوزانو رئيس لجنة الحكام 
التابعة التحاد مينـــاس جرايس لكرة القدم إن 
مورتا عليـــه أن يحدد موعدا مـــع أحد األطباء 

النفسيين. كما لم يستبعد تعرضه لعقوبات.
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} لماذا قتلتها؟ هكذا قلت في نفسي بلغة 
صادمة لكّنها صادقة. ما مبرر هذه الفعلة 
التي لو كانت هناك عدالة تشمل التفاصيل 
الدقيقة لتوقعت جّراءها عقابا مســـتحقا؟ 
هـــل كنت أملـــك ســـببا كافيا لكـــي أنهي 
حياتها بتلك الطريقة الشـــنيعة؟ أال أكون 

قد ظلمتها ظلما كبيرا؟
هكذا تساءلت مع نفسي بعد أن نهضت 
من مكاني ودعستها دعسا عنيفا بواسطة 
الحـــذاء، ثم عـــدت إلى الطاولة وجلســـت 
بدم بارد أتصفـــح الصحيفة اليومية على 
طريقـــة الجناة االحترافيين، لكن ســـرعان 
ما اســـتبّد بي الّسؤال، لماذا أصررت على 
دعـــس حشـــرة صغيـــرة ال حول لهـــا، وال 
يوحـــي مظهرها بأي نـــزوع عدواني؟ لقد 
بدا لي شـــكلها مقرفا بالفعل، لســـت أنكر 
هذا، غير أّن الشـــعور بالقرف مشـــكلتي ال 
مشـــكلتها. وبعد هذا، أال يحيل القرف إلى 
بقايا الغرائز الحيوانية التي ورثناها عن 
الثدييات؟ وهل يكون ذلك القرف الغامض 
سببا معقوال لدعس حشرة مسالمة؟ كل ما 
أعرفه أن تلك الحشـــرة كانت غريبة الشكل 
بحيث أثارت في نفســـي مشـــاعر الحيطة 
والتوّجـــس، لكن هل يجـــوز لي أن أعدمها 
لمجّرد الشك والشبهة؟ لماذا أصررت على 
عـــدم العودة إلى طاولتي إّال بعد دعســـها 
بقســـوة والتأكد مـــن موتهـــا والتصاقها 
باألرض؟ هل ثمة أدنى شـــرف إنساني في 
مثل هذا القتل المجاني لحشـــرة قد تبدو 
مقرفة لكن الدعس لم يزد منظرها إال قرفا؟
لقد أعدمتها على األرجح جّراء النفور 
الغريـــزي من األشـــكال الغريبـــة التي قد 
تكـــون مريبة قبـــل االســـتئناس بها. وبال 
شـــك، يحتاج االســـتئناس لوقـــت وجهد 
وتمّرن وترويض، وقد ال ننجح فيه دائما.

لقد ســـبق لســـبينوزا أن قـــال إننا ال 
نولد مواطنيـــن لكننا نتعلـــم ذلك. وكذلك 
في التفاصيل، يمكننـــا القول إننا ال نولد 
قادريـــن على التســـاكن والتســـاهل لكننا 
نحاول أن نكتســـب ذلك السلوك ونتعلمه. 
ويحتـــاج التعلـــم إلـــى تماريـــن يوميـــة 
متواصلة، قد ننجح في بعضها وقد نخفق 
فـــي بعضهـــا اآلخـــر. األمر واضـــح اآلن، 
لقد كان دعس تلك الحشـــرة بالنســـبة إلي 
إخفاقا مريبا. لعل األمر يحمل بقايا خوف 
بدائي من األشـــكال الغريبـــة، المجهولة، 
غير المألوفة، والتي يظّن الحس المشترك 
”البدائي“ أنها تحمل شـــرا مســـتطيرا أو 
دنسا كبيرا. لقد أخفقت في تمرين قد يبدو 
بسيطا بمقاييس مآسي الحياة اإلنسانية، 
لكنه بمقاييس الشـــرط اإلنســـاني تمرين 

على قدر كبير من األهمية.
إنـــه الخـــوف إذا. الخوف هـــو الدافع 
إلى دعس تلك الحشـــرة سيئة الحظ. على 
األرجح لـــو أني امتلكت فـــي تلك اللحظة 
قـــدرا قليال من الشـــجاعة والشـــهامة لما 
قتلتهـــا. أال يكون الخوف بهذا المعنى هو 
الدافع األول إلى القتل والعنف والكراهية؟

بعد العودة إلـــى طاولتي فهمت لماذا 
كان فالســـفة اليونان يعتبرون الشـــجاعة 
أم الفضائـــل؛ ببســـاطة ألّن الخوف منبع 
الرذائل جميعها. أحيانا أقول في نفســـي، 
طريـــق اإلنســـان نحـــو اإلنســـان ال يزال 
طويال. لكنـــي أفهم أيضا بأن هذه العبارة 

تحتمل الكثير من التفاؤل.

ملاذا قتلتها

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح
} هونــان (الصين) – دشـــن فـــي الصين أطول 
جســـر زجاجي في العالم، ويطلب من السياح 
اختبـــار أنفســـهم والتغلـــب علـــى مخاوفهم 
بالمرور على طبقة زجاجية رقيقة فوق هاوية.

ويبلغ طول الجســـر الزجاجـــي الذي أقيم 
في حديقة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان 300 
متر وعلى ارتفاع 180 مترا وأطلق عليه اســـم 
”جسر الشجعان“، حيث تتكون أرضية الجسر 
من زجـــاج ســـمكه 24 ملمترا. ولكـــن الزجاج 
المســـتخدم يتحمل، حســـب قول المصممين، 
ثقـــال يعـــادل 25 ضعف مـــا يتحملـــه الزجاج 

االعتيادي.
ويقـــول رئيـــس المصمميـــن ”إن الهيـــكل 
الفوالذي للجســـر متين أيضا، لذلك لن يسقط 

أحد في الهاوية حتى إذا تحطم الزجاج“.
وكان الجسر نفسه في السابق من الخشب 
لكن إدارة المنتزه قررت ســـنة 2014 جعل أحد 
أجزائه زجاجيا، ليصبح أطول جســـر زجاجي 

في العالم.
وتمتد حديقة تشـــانغجياجيه الســـياحية 
على مساحة 56 كيلومترا مربعا، وافتتحت منذ 
العام 2009، واســـتوحيت مـــن حديقة الكوكب 
الذي  فـــي فيلم ”أفاتار“  الجميل أو ”باندورا“ 

بدأ عرضه في دور السينما في العام 2009.
يشار إلى أن جسرا زجاجيا آخر بطول 430 
مترا وارتفاع 300 متر ســـيفتتح بعد فترة في 

نفس المقاطعة.

} بيــروت – للوهلـــة األولـــى يبـــدو مطعـــم 
”بوهـــور دي ســـيال“ أو ”ســـعادة الســـماء“ 
الكائـــن فـــي منطقة بـــرج حمـــود بالعاصمة 
اللبنانيـــة بيروت مثل أي مطعـــم عادي، لكن 
القائمـــة المعلقـــة أمامـــه تظهر شـــيئا غير 
عادي، فالســـعر المكتوب أمـــام كل صنف من 
الطعام هو شكرا، وفي أسفل القائمة مرسوم 
وجه باســـم مكتوب تحته: الله محبة تذكروا 

االبتسامة.
وافتتح المطعم في اآلونة األخيرة لتقديم 
وجبات للمحتاجين الســـيما المشردين الذين 

ال يجدون قوت يومهم.
ويتحول مطعم ”سعادة السماء“ تدريجيا 
إلى جزء ال يتجزأ من المجتمع المحلي، يعج 

بالرواد والمتطوعين العاملين به.
وقال إبن صاحب فكرة المشروع اللبناني 
ماتيـــو عـــالوي ”الفكرة بدأت مـــع أبي الذي 
يدير جمعية خيرية. وهو يريد دائما مساعدة 
الفقراء خاصة فـــي الوضع الراهن الذي يمر 
بـــه لبنان وخصوصـــا مع وجـــود الالجئين 
فـــي بلدنـــا. ومع غـــالء المعيشـــة والظروف 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الصعبـــة أصبح 
الكثير من األشخاص يطلبون منا المساعدة. 
لذلـــك فتحنا المطعم الذي يضـــم اليوم فريق 

عمل كبيرا من المتطوعين“.
ويأمـــل ماتيـــو عـــالوي أن يتمكـــن هـــو 
والمتطوعون معه مـــن إطعام مئات الجوعى 

اآلخرين.

وأضاف ”عملنـــا أول خطوة للمســـاعدة 
بهـــذا المطعـــم ونطمح لفتح محـــالت أخرى 
مماثلة في مناطق أخرى. نتمنى أن نستطيع 
توفير األكل لكل شخص ينام بال أكل“، مشيرا 
إلى أن المشـــاريع المستقبلية كبيرة وسوف 
تشمل افتتاح فروع عديدة بمناطق البوشرية 
وعين الرمانة وجبيل، عـــل هذه الفكرة تعين 
عددا مـــن العائالت وتخفف عبئـــا عنها ولو 

صغيرا.
ومـــن بيـــن المتطوعيـــن فـــي العمل في 
المطعم فـــي وقت الفراغ لبنانيـــة أم لطفلين 

تدعى ندى رعد.
ويعتبر المطعم مكانا يجد فيه الكثير من 
المحتاجين الراحة والطمأنينة وليس الطعام 

فقط.
كما يتـــردد على المطعم لتنـــاول الطعام 
أحيانا أناس لديهم منـــازل لكن يعجزون عن 
توفيـــر االحتياجات الضرورية ألســـرهم في 

بعض األحيان.

ويقدم المطعم الطعام يوميا من الســـاعة 
الـ11 صباحا حتى الســـاعة الخامسة مساء. 
وكان عدد المتردديـــن عليه عند افتتاحه قبل 
أربعة أشـــهر نحـــو 40 شـــخصا يوميا، وقد 

ارتفع حاليا إلى نحو 210 أشخاص يوميا.
وال يسمح مطعم ”سعادة السماء“ لرّواده 
بأخذ الطعام معهـــم، والتركيز كبير فيه على 

الخدمة الطيبة والرفقة الجميلة.
ويمول المطعم من التبرعات التي يقدمها 
المواطنون وُيـــدار في وقت يواجه فيه لبنان 
أزمة سياســـية وتدفقا لالجئيـــن الفارين من 

الحرب المستعرة في سوريا المجاورة.
ويعد المطعم أحد مشاريع جمعية تحمل 
االسم نفســـه أيضا، يديرها والد ماتيو األب 

مجدي العالوي.
وتعمـــل المؤسســـة علـــى برامـــج عديدة 
كمعالجـــة المدمنين وتأمين المســـكن لمن ال 
مأوى له، وتقديم األغـــراض المجانية في ما 

يسّمونه ”سوق األربعاء“.

الصين تدشن أطول جسر زجاجي في العالم على ارتفاع 180 مترا

{سعادة السماء} مطعم مجاني للفقراء والمشردين في بيروت

حكم برازيلي يدير مباراة كرة قدم بسالح ناري 

الفرح ميكن أن يدخل قلوب الفقراء واملشردين مبجرد الدخول إلى مطعم ”سعادة السماء“ 
في العاصمة اللبنانية، حيث ميكن ســــــد رمق كل من يجوع وال يجد قوت يومه عن طريق 

تقدمي وجبة مجانية له دون حرج.

غادة رجب تعود 

إلى الساحة الفنية 

{ناويالك} بـ

}  القاهرة – عادت المطربة المصرية 
غادة رجب إلى الساحة الفنية بإطالق 
أغنية منفـــردة جديدة تحمـــل عنوان 
”ناويالـــك“، تعاونـــت مـــن خاللها مع 
الشـــاعر أيمـــن بهجت قمـــر والملحن 

عمرو مصطفى.
حاليا عبر  وتبث أغنية ”ناويالـــك“ 
اإلذاعات المحليـــة والعربية في جميع 
أنحاء الشـــرق األوســـط، محتلـــة مراتب 
متقدمـــة ضمن بورصة اإلذاعـــات اليومية 
واألســـبوعية ألفضل أغنيـــات، وذلك 
لمـــا قدمته غادة فـــي األغنية من 
أســـلوب وأداء مختلفيـــن، إلى 
المختلـــف  التوزيـــع  جانـــب 
الـــذي تواله تومـــا، حيث دمج 
باإليقاعات  العربية  الموسيقى 

الشبابية السريعة.
المصرية  الفنانة  محبو  وأشاد 
على حســـاباتهم الخاصة بوســـائل 
بينهـــا  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
إنستغرام وفيسبوك، باألغنية وكلماتها 
طالبوها  كمـــا  الســـريعة،  وإيقاعاتهـــا 
بتقديم العديد من األغنيات المماثلة في 

الفترة المقبلة.
الكليـــب  الفيديـــو  رجـــب  ونشـــرت 
الخاص باألغنية علـــى قناتها الخاصة 
علـــى موقـــع يوتيـــوب، باإلضافة إلى 
صـــور جديـــدة مـــع كلمـــات األغنية 

نفسها.
وتعتبـــر ”ناويالـــك“ بدايـــة غادة 
من  مجموعة  لتحضيرهـــا  رجب 
األعمـــال الغنائية فـــي الفترة 
المقبلـــة، خصوصا بعد أن 
حصدت نجاحـــا كبيرا في 
األســـبوع األول من بث 
األغنية عبر اإلذاعات 

ويوتيوب.
غادة  أن  يذكـــر 
قـــد تمـــت دعوتها 
مؤخـــرا لحضـــور 
األردن  مهرجـــان 
العربـــي،  لإلعـــالم 
لتكريمها ضمن فعاليات 
المهرجـــان، باعتبارهـــا من 
أفضل الفنانـــات العربيات، اللواتي 

لديهن تاريخ فني مشرف.

عادت ا – القاهرة {
غادة رجب إلى الساح
أغنية منفـــردة جديد
”ناويالـــك“، تعاونـــت
الشـــاعر أيمـــن بهجت

عمرو مصطفى.
وتبث أغنية ”ناوي
اإلذاعات المحليـــة وال
أنحاء الشـــرق األوســـط
ممممتقدمـــة ضمن بورصة اإل
واألســـبوعية ألفضل
لمـــا قدمته غادة
أســـلوب وأداء
التوز جانـــب 
الـــذي تواله ت
الع الموسيقى 
الشبابية السري
محبو وأشاد 
على حســـاباتهم ال
االجتماع التواصـــل 
إنستغرام وفيسبوك، ب
الســـريعة وإيقاعاتهـــا 
بتقديم العديد من األغن

الفترة المقبلة.
ال رجـــب  ونشـــرت 
الخاص باألغنية علـــى
علـــى موقـــع يوتيـــو
صـــور جديـــدة مـــع

نفسها.
”وتعتبـــر ”ناويال
لتحضيره رجب 
األعمـــال الغ
المقبلـــة، خ
حصدت نج
األســـب
األغن
ويو

قـ
مؤ
مه
لإلع
لتكريم
المهرجـــان
أفضل الفنانـــات ال
لديهن تاريخ فني مشرف.
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