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حمسن عوض اهللا

} القاهرة – شـــنت الدعوة الســـلفية وذراعها 
السياسية حزب النور هجوما حادا على وزير 
الثقافة املصري حلمي النمنم، مطالبني بإقالته 
بســـبب تصريـــح صحفي وصف فيه الشـــعب 

املصري بأنه علماني بالفطرة.
ووضع النمنم وزير الثقافة اجلديد نفســـه 
مبكرا في مرمى الهجوم الســـلفي بتصريحات 
وصف فيها شعب مصر بأنه ”علماني بالفطرة، 
لذلك توجهت إليه الســـهام بسهولة فور إعالن 
اســـمه لتولي هـــذه احلقيبة قبل أســـبوعني، 
خاصـــة أنه عرف مبوقفه املناهض لكل األفكار 
الســـلفية املتشـــددة، ودعا إلى ضرورة حترير 
مصر منها، حتى يتخلص اإلسالم من اإلخوان 

والسلفيني.
ووصف بعض الســـلفيني كالمه عن فصل 

الديـــن عن الدولـــة بأنه ”مخالف للشـــريعة“، 
ومتـــت املطالبة بتدخـــل الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي ووقف ما وصفـــوه بـ“التصريحات 

غير املسؤولة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تصريحـــات النمنم 
جاءت على طبق مـــن فضة حلزب النور، الذي 
بدأ يفقـــد الكثير من قواعـــده، نتيجة مواقفه 

األخيرة التي اتسمت بالتناقض واالرتباك.
وقـــال خبراء لـ“العرب“ إن احلزب يخوض 
معركـــة مصيرية مع وزيـــر الثقافة، ألن عينيه 
(احلزب) على االنتخابات البرملانية، ويســـعى 
مـــن خاللها إلـــى اســـتعادة صورتـــه كحزب 

إسالمي يدافع عن الشريعة والدين.
ودفع الهجوم الســـلفي عـــددا من املثقفني 
إلى دعم الوزير، فـــي معركته مع حزب النور، 
واصفني السلفيني بأنهم ”جماعة من البشر ما 
زالت تعيش في العصور الوسطى، وأن مصر 

يجب أن تكون علمانية“.
وقـــال الكاتـــب يوســـف القعيـــد إن هناك 
مفهومـــا لدى كل من يلبـــس عمامة، يقوم على 
أن العلمانيـــة هـــي فصل الدين عـــن املجتمع 
والنـــاس، الفتـــا إلى أن النمنم لـــم يقصد هذا 
املفهوم، إمنا قصـــد العلمانية مبعناها اجليد 
واملقبـــول، وهو فصل الديـــن عن الدولة، وهي 

العلمانية التي تتميز بها مصر.
وأكـــد القعيـــد أن الســـلفيني يســـتعدون 
لالنتخابات حاليا، وقـــرار جابر نصار رئيس 
جامعـــة القاهرة بحظـــر ارتـــداء النقاب على 
أعضاء هيئـــة التدريس باجلامعة، إضافة إلى 
تصريحـــات النمنم، جاءت كفرصة لكي يصنع 
السلفيون ”مناحة أو جنازة“ على أساس أنهم 

حّراس اإلسالم.
ورأى كمـــال مغيث الباحث باملركز القومي 
للعلـــوم التربويـــة، أن وزيـــر الثقافة يخوض 

معركة باســـم التنويريني املصريـــني، ضد ما 
أســـماهم بـ“الظالميني“، داعيا جميع املثقفني 

إلى الوقوف بجواره.
وأوضح مغيث لـ“العرب“ أن معركة النمنم 
مع الســـلفيني جزء من معارك خاضتها مصر 
علـــى مدار عقود ضـــد الفكر الظالمي، ســـقط 
فيهـــا الكثيـــر من املفكريـــن، مثل فـــرج فودة، 
ومت التفريـــق فيها بني الراحـــل نصر أبو زيد 
وزوجتـــه ابتهـــال غيـــث، كما تعـــرض جنيب 
محفـــوظ أديب نوبل حملاولـــة اغتيال بالطعن 
في رقبته، وكلها جتـــارب تثبت املخاطر التي 

يحملها العقل املنغلق.
ووصف الدعـــوة التي يتبناها حزب النور 
واجلماعات الســـلفية بتطبيق الشريعة بأنها 
"دعوة لالنقالب على الدســـتور، يجب محاكمة 

دعاتها بتهمة التخطيط لقلب نظام احلكم ".
الســـلفية  اجلماعـــات  تلجـــأ  أن  وتوقـــع 

الســـتغالل صراعهـــا مـــع وزيـــر الثقافـــة في 
املعركـــة االنتخابيـــة، واضفاء صبغـــة دينية 
عليها، لكسب أصوات الناخبني، معتبرا حزب 
النور حزبا انتهازيا، يســـتخدم الدين لتحقيق 

مكاسب سياسية .
واتفـــق معه فـــي الـــرأي محمـــود عباس 
القيـــادي الســـابق بحـــزب النـــور الـــذي أكد 
لـ“العـــرب“ أن تصريحات النمنم منحت حزب 
النور والدعوة الســـلفية فرصـــة لالنتقام منه، 

بعد أن سبق ووصف احلزب بـ“العاهرة“.

سلفيو مصر يقودون حملة على وزير الثقافة بسبب تصريح صحفي
[ حديث النمنم عن علمانية الشعب المصري يستثمره السلفيون كحملة انتخابية

يوسف القعيد 

السلفيون يصنعون 

مناحة على أساس أنهم 

حراس اإلسالم

فيسبوك في أدغال أفريقيا
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} دمشــق - كشـــف مســـؤولون روس عـــن أن 
موســـكو قد ترســـل ”متطوعني“ للقتال بجوار 
قوات نظام الرئيس السوري بشار األسد ضد 

املعارضة واملتشددين.
وتأتي هـــذه اخلطـــوة لتســـتجيب لرغبة 
القيادة الروســـية في عدم الـــزج بقوات برية 
في ســـوريا خوفا مـــن تكرار جتربـــة االحتاد 
السوفيتي في أفغانستان في ثمانينات القرن 
املاضي، وفي نفس الوقت متكنها من تشـــكيل 
قـــوة برية تســـتطيع مـــن خاللهـــا أن تواجه 

التنظيمات املتشددة على األرض.
ونقلت وكالـــة تاس الروســـية لألنباء عن 
أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي 
قوله إن الوزارة دعت ضباطا عسكريني أجانب 
للحضور إلى موســـكو لتنســـيق املعارك ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
وســـبق أن جرب الروس فاعليـــة املرتزقة 
(املتطوعني) خالل معركة السيطرة على القرم 

خالل السنة املاضية.
وقال األميرال فالدميير كومويدوف رئيس 
جلنـــة الدفاع في مجلس النواب الروســـي إن 
وحدة من املتطوعني الروس ســـينضمون إلى 

اجليش السوري.
وأضاف أنه ”نظرا إلى أن مواطنني روســـا 
يقاتلـــون حاليـــا في صفـــوف تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، نعتقـــد أن آخرين ســـيرغبون في 

القتال في صفوف اجليش السوري“.
ومع نفي املتحدث باسم الكرملني دميتري 
إلى سوريا، إال  بيسكوف إرســـال ”متطوعني“ 
أن مؤشـــرات كثيرة تقول إن روســـيا قد بدأت 
فعال تتحســـب خليار التدخل البـــري في ظل 
قناعـــة لديها بأن القصـــف اجلوي قد يحد من 
قـــدرات املقاتلـــني املعارضني، لكنه ال يحســـم 

املعركة نهائيا بل قد يطيل أمدها.
لكن املتحدثة باســـم اخلارجية الروســـية 

ماريا زاخاروفا نفت ”استدعاء متطوعني“.
ووصف مراقب احلرب الروسية في سوريا 
في إشارة  بـ“الروس احلالل والروس احلرام“ 
إلى اجلهاديني الروس والشيشـــان في تنظيم 

داعش والقاعدة.
وحذر حلف الناتو من اإلقدام على اخلطوة 
التـــي قد تغير جذريا مـــن مجرى احلرب، بعد 
يـــوم واحد من اختراق طائرة حربية روســـية 

ألجواء تركيا، الدولة العضو في الناتو.
وقال األمني العام حللف شـــمال األطلسي 
(الناتو) ينس ســـتولتنبرغ إن روســـيا حتشد 
قواتها في ســـوريا جـــوا وبحرا ومـــن بينها 

قوات برية.
وأضـــاف في مؤمتر صحفي في بروكســـل 
”شـــاهدنا حشـــدا كبيرا للقوات الروســـية في 
ســـوريا.. قوات جوية ودفاعات جوية وقوات 

برية وشاهدنا زيادة في الوجود البحري“.
وبدأت أمس محادثات روســـية إسرائيلية 
حـــول انتشـــار القوات الروســـية، مبشـــاركة 

نيكـــوالي  اجلنـــرال  يرأســـه  عســـكري  وفـــد 
بوغدانودفسكي، نائب رئيس األركان الروسي.
وواضح أن موســـكو تتكتم علـــى مغادرة 
جنـــود روس أو مرتزقة إلى ســـوريا خوفا من 
ردود الفعـــل الداخلية من جهـــة، ومن ازدياد 
الضغـــوط اخلارجيـــة عليهـــا خاصـــة بعدما 
أعلنت أن عملياتها ستكون خاطفة وستستمر 

بضعة أشهر من جهة ثانية.
يـــزج  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويســـتبعد 
الكرملني بأعداد كبيرة من اجلنود أو املرتزقة 
في مواجهة املعارضة السورية أو داعش، في 
ظل وجود مكثف حلـــزب الله وإيران والقوات 
احلكومية الســـورية، وأن األمـــر رمبا يتعلق 
بفـــرق خاصة تتولى تنفيذ العمليات النوعية، 
فضال عن حماية الوجود الروســـي خاصة في 

مطار حميميم بالالذقية.

وقال احمللل العســـكري ألكســـندر غولتس 
”احلكومـــة الروســـية جتنبـــت احلديـــث عن 
اســـتخدام مرتزقة في احلرب السورية، ألنها 
كانـــت تريد دفن قضية مصـــادر األموال التي 
حصل عليها هؤالء لقاء قتالهم في أوكرانيا“.

وأضاف ”إذا حتدث رئيس جلنة الدفاع في 
البرملان الروســـي عن إرسال مرتزقة للمشاركة 
في احلرب الســـورية اآلن، فهذا يعني أن أحد 
الوجـــوه ذات النفوذ في نظـــام بوتني يتبنى 
الفكرة بقوة. أي محاولة ألنشطة برية روسية 

في سوريا لن تقود إلى النصر“.
ومازالـــت روســـيا تصر علـــى تبني نفس 
االستراتيجية العسكرية التي اتبعتها في ضم 
شـــبه جزيرة القرم جنوبي شرق أوكرانيا في 
مارس 2014، ولتقدمي الدعم الذي مازال جاريا 

إلى االنفصاليني املوالني لها في مدن الشرق.

[ سوريا تتحول إلى ميدان حرب بين {الروس الحالل والروس الحرام}
موسكو: نقاتل في سوريا لحماية أمننا القومي

} طالبة ســـورية في كوباني تســـير باجتاه قذيفة لم تنفجر ســـقطت في فناء مدرستها الثالثاء، 
ثاني أيام الدراسة في العام اجلديد، بينما أزيز الطائرات الروسية مازال يعلو في سماء سوريا.
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إعادة الشرعية إلى اليمن ص ٣

صالح البيضاين

} صنعاء - تبنى داعش العملية التي استهدفت 
مقر احلكومة اليمنية وغرفة عمليات التحالف 
وعـــددا مـــن املواقع احليوية فـــي عدن صباح 

الثالثاء بعدد من السيارات املفخخة.
وعلى الرغم مـــن إعالن التنظيم فرع ”عدن 
–أبني“ مسؤوليته عن العملية من خالل مواقع 
إخباريـــة مقربـــة منـــه إال أن توقيـــت العملية 
وآثارهـــا الزالـــت تثير الريبة لـــدى الكثير من 
احملللني السياسيني الذين يعتبرون احلوثيني 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح املستفيد 
األكبر من هذه العمليات التي تبعث برســـائل 
إلـــى اخلـــارج مفادها أن حكومـــة خالد بحاح 

ضعيفة وال تستطيع حماية عدن.
واعتبر مراقبون أن الرئيس السابق جنح 
خالل حكمه في اختراق املجموعات املتشـــددة 
وتوجيـــه عملياتها فـــي االجتاه الـــذي يخدم 
نظامـــه، وأن من الســـهل عليه اســـتعادة هذه 

الورقة مجددا في مواجهة محاوالت حتييده.
ومـــن املرجـــح أن يكـــون احلوثيـــون قـــد 
اســـتفادوا من حتالفهـــم مع صالـــح في فتح 
قنوات تواصل مع داعش لتتولى تنفيذ عملية 

نوعية كتلك التي مت تنفيذها باألمس.
لكن، ليس مســـتبعدا أن تعمل داعش على 
االســـتفادة من الصراع بني املؤسسة الشرعية 
واملتمردين، ومن التركيز األمني في عدن على 
أنصار صالح واحلوثيني، لتتسلل إليها وتنفذ 
تفجيرات انتحارية خلفت ضحايا في صفوف 

املقاومة وجنود دول التحالف العربي.
وكشـــفت هـــذه التفجيـــرات أن ســـيطرة 
احلكومـــة اليمنيـــة املدعومـــة مـــن التحالف 
لـــم تصبح بعـــد كافيـــة بالقدر الذي يســـمح 

بتأمني، ولو جزء من مدينـــة عدن ليكون مقرا 
آمنـــا للحكومـــة، وأن النجاح العســـكري ضد 
املتمرديـــن ال يعني بالضرورة اختفاء املخاطر 
عن املدينـــة في ظل وجود مســـلحني متعددي 

االنتماءات واألجندات.
على تقرير خاص حول  وحصلت ”العرب“ 
الهجـــوم على عدن أعدتـــه املقاومة اجلنوبية، 
ويستبعد التقرير كل الفرضيات التي حتدثت 

عن إطالق صواريخ على فندق القصر.
فقد أقدمت مجموعات مسلحة على مهاجمة 
أربعة من مواقع متركز قوات التحالف العربي 

في عدن في نفس التوقيت.
واســـتهدف الهجوم األول فنـــدق القصر، 
مركـــز عمليـــات قـــوات التحالف ومقـــر إقامة 
رئيس الوزراء خالد بحاح، بواســـطة ســـيارة 

من نوع ”كراز“ محملة بالبراميل املتفجرة.
واســـتهدفت ســـيارة ثانية مقر احلكومة. 
ووقعت اشـــتباكات بني املسلحني الذين كانوا 
على متنهـــا وبعـــد دقائق انفجرت الســـيارة 
وأحدثت انفجارا قويا أدى إلى استشهاد عدد 

من جنود التحالف وعناصر املقاومة.
ووقـــع هجوم ثالـــث في مقـــر إقامة جلنة 
الهـــالل األحمـــر اإلماراتـــي الكائن فـــي منزل 
(كود  الشـــيخ صالح بن فريـــد في ”البريقـــة“ 
املســـلح  الهجـــوم  طريقـــة  وبنفـــس  النمـــر) 
بســـيارتني محملتني بعبوات ناسفة وعدد من 
اإلرهابيني ولم تسجل أي حالة استشهاد عدا 

سقوط 13 جريحا ومقتل 7 من املهاجمني.
واســـتهدف انفجار رابع معسكرا بجانب 
بالقرب مـــن منطقة  مصنـــع حديد ”بازرعـــة“ 

”الفارسي“ بالبريقة.

الحوثيون وصالح يستخدمون ورقة 

داعش في مواجهة الشرعية

جندي يمني يراقب آثار االنفجار



} طرابلــس – يحاول املؤمتــــر الوطني العام 
املنتهية واليته واملنضوي حتت لواء اإلخوان 
املســــلمني رفض التوقيع على نسخة االتفاق 
النهائــــي، وهــــو ما اضطــــر البرملــــان التابع 
للحكومــــة املؤقتة برئاســــة عبدالله الثني إلى 
متديــــد واليته، قاطعــــا الطريق علــــى إخوان 
املؤمتــــر الذين أرادوا العودة إلى املربع األول 
وتأجيج الفوضى بتجــــاوز تاريخ ٢٠ أكتوبر 
(تاريــــخ فترة والية البرملــــان) دون إنهاء أزمة 

الشرعية.
وقال فرج هاشــــم، املتحدث باســــم برملان 
طبــــرق، إن أعضاء البرملان وافقوا على متديد 
تفويضه إلى أن يتمكن من تســــليم الســــلطة 

جلهة منتخبة جديدة.
وذكــــرت مصــــادر مــــن داخل البرملــــان أن 
التمديد جــــاء لكي تكون مشــــاركته في حوار 
الصخيــــرات باملغرب على أرضيــــة صلبة مع 
الطــــرف اآلخر، وال يبقــــى حبيس انتهاء فترة 

واليته في ٢٠ أكتوبر اجلاري.
واعتبــــرت جهات محســــوبة على املؤمتر 
أن قرار البرملان من شــــأنه، علــــى األرجح، أن 
يعّقد اجلهود الرامية إلقناع حكومة طرابلس 
باملوافقة على تشــــكيل حكومــــة وحدة وطنية 
والسيطرة على امليليشيات اإلسالمية الداعمة 

لها والرافضة التفاق السالم.
وفي هذا الصدد حّذر مراقبون من إمكانية 
تكثيف ميليشــــيا فجــــر ليبيا الذراع املســــّلح 
للمؤمتــــر لهجماتهــــا ضــــّد وحــــدات اجليش 
الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، والدخول 
في تصعيد عســــكري على مختلف اجلبهات، 
وهو ما قد يساعد التنظيمات اجلهادية وعلى 
رأســــها تنظيم الدولة اإلسالمية على التوسع 

والتغول.
وأعلن البرملان الليبي متســــكه باملســــودة 
التــــي وّقــــع عليهــــا باألحــــرف األولــــى دون 

الدســــتوري  لإلعالن  وتضمينهــــا  تعديــــالت 
املؤقت في حال تعّنــــت املؤمتر العام املنتهية 
واليته ومباشــــرة تشــــكيل حكومــــة ليبية مع 

األطراف التي وقعت فقط.
وأكــــد على هــــذا املوقف أبو بكــــر بعيرة، 
عضــــو جلنــــة احلــــوار الوطنــــي فــــي برملان 
طبرق، حيث قال إنه ”ســــيتم تشــــكيل حكومة 
وحــــدة وطنية بليبيا، حتــــى لو رفض املؤمتر 
املشــــاركة فيهــــا“، موضحــــا أنه ”ســــيتم بدء 
مناقشة حكومة وحدة وطنية بليبيا وذلك بعد 
مشاورات مكثفة ضمن جلسات احلوار الليبي 

املنعقد بالصخيرات“.
وأضاف بعيرة أن ”احلوار سيســـتمر رغم 
عـــدم تقـــدمي املؤمتـــر أســـماء للحكومة حتى 
اآلن، وســـتتم مناقشة املقترحات للوصول إلى 

حكومة توافق وطني“. 
هـــذا وقـــال عـــوض عبدالصـــادق، رئيس 
وفد املؤمتـــر الوطنـــي العام الليبـــي للحوار 
السياســـي بالصخيرات، إن "اقتراح أســـماء 
حلكومة وحدة وطنية في ليبيا مرتبط بجلسة 

سيعقدها املؤمتر اليوم األربعاء بطرابلس“.
وأوضـــح عبدالصادق فـــي مؤمتر صحفي 
منتصف ليلـــة اإلثنني الثالثـــاء بالصخيرات 
املغربية، "سأعود إلى طرابلس من أجل إجراء 
مشـــاورات مع املؤمتر، وحضور اجللسة التي 
على ضوئها ســـيتم حتديد األســـماء املشاركة 

في احلكومة من عدمه".
وأضاف "كان لنا لقاء مع برناردينو ليون، 
ونظـــرا لبعض املســـتجدات وانعقاد جلســـة 
األربعاء بطرابلس، ســـأغادر إلى ليبيا، بينما 
سيبقى باقي أعضاء الوفد كتعبير على حسن 

نية استمرار املؤمتر في احلوار".
وكانـــت أطـــراف النزاع الليبي اســـتأنفت 
االثنـــني فـــي منتجـــع الصخيرات الســـياحي 
جنـــوب الرباط، محادثاتها في محاولة جديدة 
للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، إلنهاء النزاع املندلع منذ سقوط 

نظام معمر القذافي في ٢٠١١.
وســـلمت البعثـــة األممية أطـــراف النزاع 
الليبي في ٢٢ ســـبتمبر املاضي نسخة االتفاق 
السياسي النهائية مبا فيها املالحق، موضحة 

أنه ”اخليار الوحيد“ أمام الليبيني كي ال تسقط 
البالد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

وتأمـــل البعثـــة والســـفراء واملبعوثـــون 
احلاضـــرون فـــي منتجـــع الصخيـــرات بـــأن 
يوقـــع فرقـــاء ليبيا هـــذا االتفاق السياســـي 
واملالحق املرتبطة به، ويبحثوا أسماء حكومة 
الوحدة الوطنية خاصـــة أن الوضع األمني ال 

يحتمل املزيد من التأجيل.
وإلـــى جانب وفـــد البرملان الليبـــي ووفد 
املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته، يحضر 
هـــذه املرحلة األخيـــرة من احملادثـــات ممثلو 
األحزاب والبلديات والقبائل واملجتمع املدني 
ممثال فـــي منظمات حقوقية محلية وجمعيات 
نســـوية، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في 

عدد من البلدان برعاية األمم املتحدة.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت قوات خفر السواحل 
اإليطالية عن إنقاذ أكثر من ١٨٠٠ 
مهاجر من ستة قوارب منجرفة 
رصدت قبالة سواحل ليبيا في 

البحر املتوسط.

◄  أكدت الداخلية التونسية، 
أمس األول، أنها ضبطت ٣ خاليا 

مؤلفة من ١١ عنصرا إرهابيا 
جنوب البالد، تعمل على تسفير 

الشباب إلى ليبيا إلحلاقهم 
بتنظيم داعش.

◄ شنت السلطات املغربية 

حمالت ملالحقة واعتقال 
مهاجرين غير شرعيني من دول 
جنوب الصحراء، يختبئون في 

الغابات والكهوف احمليطة بجيب 
مدينة سبتة شمال املغرب، حسب 

ما أفاد به مركز الشمال حلقوق 
اإلنسان.

◄ أكد القضاة املباشرون في 
القطب القضائي ملكافحة اإلرهاب 

في تونس، رفضهم مواصلة 
العمل بهذا القطب وذلك بعد قيام 

بعض وسائل اإلعالم احمللية، 
بتوجيه تهم لهم بعدم احلياد 

والتواطؤ مع إرهابيني.

◄ أفاد الرئيس التونسي الباجى 
قائد السبسى بأن تونس تعتبر 
اليوم البلد الوحيد الذي يتحمل 
مخاطر تنظيم داعش وغيره من 

التنظيمات املتشددة على احلدود 
الليبية، مؤكدا أن من واجبه 

حماية البالد من هذه املخاطر 
بكل الوسائل مبا في ذلك الدخول 

في حتالفات مع أي دولة من 
الدول.

باختصار

} وزيرا الدفاع التونســـي فرحات احلرشـــاني ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، يعلنان عن تعاون مستقبلي بني وزارتيهما بقيمة 20 مليون يورو 
يشمل املساعدة في تشكيل الفيلق العسكري الثاني لتونس، وتعاونا في مجال االستعالمات العسكرية وتكوين الفرق اخلاصة ملكافحة اإلرهاب.

السويد: لن نتخذ أي قرار 

معاد للمغرب
}  ســتوكهومل - أكدت وزيـــرة الدولة بوزارة 
الشـــؤون اخلارجية الســـويدية أنيكا سودير، 
خالل لقاء جمعها بوفد أحزاب اليسار املغربية 
أن دولتهـــا لم تعتـــرف بجبهة البوليســـاريو 

االنفصالية.
وأفادت املســـؤولة الســـويدية بأن بلدها ال 
يعتزم اتخاذ أي قرار من شأنه أن ميس وحدة 
املغـــرب الترابية قائلة ”الســـويد لم يتخذ ولن 
يتخذ قرارا ميكن اعتبـــاره معاديا للمغرب أو 

ضد الشرعية الدولية“.
وأوضح أعضاء الوفد املغربي الذي تقوده 
نبيلة منيب األمينة العامة للحزب االشـــتراكي 
املوحد، في تصريحـــات لوكالة املغرب العربي 
لألنبـــاء، أنـــه مت التركيز، باخلصـــوص، على 
أهميـــة حل احلكـــم الذاتـــي الـــذي تقدمت به 
اململكـــة، وهـــو املقترح الذي من شـــأنه متكني 
النخب احمللية من تدبير شؤونها حتت سيادة 
املغرب، وفتح آفاق واعدة من أجل بناء املغرب 
الكبيـــر وحتصني املنطقة مـــن أخطار التطرف 

وتشجيع تنمية املنطقة.
وقـــام الوفد املغربي إلـــى جانب لقاء كاتبة 
الدولة بوزارة اخلارجية السويدية أيضا بعقد 
لقاءات مع عدد من مراكز األبحاث بستوكهولم 
بهدف تقدمي حقيقة تطورات قضية الصحراء، 
وعرض مبـــادرة احلكم الذاتـــي التي اقترحها 

املغرب ورفضها االنفصاليون.

البرلمان الليبي يقطع الطريق على اإلخوان بتمديد واليته

[ البرلمان يتمسك بمسودة اتفاق السالم [ تحذيرات من إمكانية قيام ميليشيات المؤتمر بتصعيد عسكري 

ميليشيا فجر ليبيا تسعى إلى تأجيج الفوضى في البالد

قرر مجلس النواب الليبي متديد واليته إلى حني انتخاب سلطة تشريعية، مؤكدا استمراره 
في احلوار الذي ترعاه األمم املتحدة ومتســــــكه باملسودة التي وّقع عليها دون إضافة أي 
ــــــني في املؤمتر الوطني العام  تعديالت من شــــــأنها أن تفتح املجال أمام إخوان ليبيا ممثل

لبسط نفوذهم وتنفيذ أجندتهم.

} أنقــرة - انتخـــب مجلس شـــورى جماعة 
اإلخوان املســـلمني في ليبيا أحمـــد عبدالله 
الســـوقي مراقبا عاما جديـــدا للجماعة خلفا 
لبشـــير الكبتي، وذلك خـــالل انعقاد املؤمتر 
العاشـــر جلماعة اإلخوان الذي عقد في تركيا 

الداعمة للحركات اإلسالمية.
وذكـــرت اجلماعة في بيـــان مقتضب لها 
أن املؤمتر العاشـــر شـــهد اتخـــاذ جملة من 
القرارات التي تستهدف تطوير أداء اجلماعة 
ومواكبتها للمتغيرات الدولية واحمللية دون 

تقدمي أي تفاصيل.
وكان أول مراقـــب جلماعـــة اإلخوان في 
ليبيا عطية جبـــر وبعده كان إدريس ماضي، 
وهـــو أول مراقب ربـــط اجلماعـــة بالتنظيم 

العاملـــي لإلخوان، ثم أتى بعده عبدالله أحمد 
عـــز الدين، وعبداملجيد أبو روين، وســـليمان 
عبدالقادر وبشـــير الكبتي الـــذي انتخب من 
اجلماعـــة فـــي نوفمبـــر 2011 كأول مراقـــب 
لإلخوان ينتخب في مؤمتر علني داخل ليبيا.
ولـــم تقدم اجلماعة ســـيرة ذاتية لقائدها 
اجلديد، لكن مصادر ليبية قالت إن الســـوقي 
كان يعمل مهندسا في شركة احلديد والصلب 
مبدينة مصراتة الليبية، قرب طرابلس، وأنه 
تعرض لالعتقال في يوليو ســـنة 1998 بتهمة 
االنتماء إلى تنظيم اإلخوان املســـلمني، وكان 
ذلك إبـــان حكم العقيد الراحل معمر القذافي، 
وصدر عليه حكم بالســـجن املؤبد في فبراير 

سنة 2002.

صابر بليدي

} اجلزائــر - حتولـــت اجلبهـــة االقتصاديـــة 
فـــي اجلزائر، إلـــى ميدان جديد ملعركة كســـر 
العظـــم بني جناح الرئاســـة واملناوئني له في 
فالتغييرات  واالســـتعالمات،  اجليش  أجهزة 
املتسارعة في األســـابيع األخيرة، عالوة على 
حالـــة الغمـــوض التي فرضتها على املشـــهد 
السياســـي للبالد، ألقـــت بظاللها على األذرع 
االقتصاديـــة جلناحي الصراع، وحّولت رموز 
معروفة فـــي عالم املال واألعمـــال إلى أدوات 

حرب بالنيابة، مرشـــحة للكشـــف عـــن املزيد 
من األســـرار واملفاجآت. ولم تستبعد مصادر 
متصلـــة بعالـــم املـــال واألعمـــال، أن تعـــرف 
املواجهـــة املفتوحة بني رجل األعمال يســـعد 
ربراب ووزير الصناعة واملناجم عبدالســـالم 
بوشـــوارب، املزيد من التطـــورات في غضون 
األيـــام القادمـــة، في ســـياق اإلســـتراتيجية 
املفتوحـــة من قبل جنـــاح الرئاســـة لتصفية 
اجلنـــاح املناوئ لهـــا، خاصة بعـــد اإلطاحة 
باجلنـــرال القـــوي محمد مديـــن (توفيق) من 
على رأس جهاز االستخبارات، وبداية تطهير 

أذرعه املتغلغلة في مختلف مؤسسات الدولة.
وقـــدرت املصـــادر أن يضطلـــع بالتحقيق 
املنتظـــر، عـــدة وزارات بإيعـــاز مـــن رئيـــس 
الـــوزراء عبداملالـــك ســـالل، حـــول املجمـــع 
االقتصـــادي ”ســـيفيتال“، الـــذي ميلكه رجل 
األعمال يسعد ربراب، بحجة مراقبة معامالت 
املجمـــع اجلبائية وحتويـــل العملة ومصادر 
متويل مصنع ”براندت“ في فرنســـا والعمالة 
وغيرهـــا، إحـــدى اآلليـــات املنتهجـــة لضرب 
الذراع االقتصادية املناوئة جلناح الرئاســـة، 
رغم إصـــرار رجل األعمال املذكـــور على عدم 

وجود أي صلـــه ملجّمعه بأي مـــن اجلنراالت 
املناوئني لبوتفليقة.

ونفـــى في وقت ســـابق يســـعد ربراب أي 
صلـــة له باجلنـــرال توفيق، واتهـــم احلكومة 

بـ“عرقلة مشاريعه االستثمارية.
بـــني  املواجهـــة  أن  مراقبـــون  ويرشـــح 
الطرفـــني قد تعرف املزيد من التطورات، نظرا 
الرتباطاتها مبعركة كســـر العظم الدائرة بني 
جناح الرئاســـة، التي تدرج حملـــة التصفية 
في ســـياق اإلصالح السياسي، وبني مناوئني 

يرون أنفسهم ضحايا مواقفهم السياسية.

أجنحة السلطة في الجزائر تنقل معركة كسر العظم إلى ساحة االقتصاد

{حزب االســـتقالل فـــاز أوال فـــي انتخابات مجلس المستشـــارين، 

لذلك هو من ســـيترأس المجلس ولن نفرط في رئاسته، ألن هذا 

القرار هو قرار الشعب.}

حميد شباط
أمني عام حزب االستقالل

{استقالة الوزير المكلف بالعالقات مع مجلس نواب الشعب األزهر 

العكرمـــي، لن تؤثر على عمل الحكومة وال علـــى عالقتها بحزب نداء 

تونس. وفي األنظمة الديمقراطية استقالة الوزراء، أمر عادي».

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

{إذا تم إغالق الطرق عبر ليبيا، فإن أزمة الالجئين ستكون كبيرة. 

مهربـــو البشـــر ســـيختارون طرقا أخـــرى  وال يمكن هنا اســـتبعاد 

انطالق المزيد من القوارب عبر تونس مجددا».

باربارا لوخبيلر
نائبة رئيس جلنة حقوق اإلنسان في البرملان األوروبي

أبو بكر بعيرة:

سيتم تشكيل حكومة 

وحدة حتى لو رفض 

المؤتمر المشاركة فيها

إخوان ليبيا ينتخبون مراقبا عاما جديدا
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أخبار

◄ طلبت اخلارجية اليمنية من 

نظيرتها التركية رعاية املصالح 
اليمنية في إيران، وذلك بعد قرار 
الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي قطع عالقات بالده مع إيران.

◄ حددت محكمة االستئناف 

الكويتية أمس ٢٥ أكتوبر اجلاري 
موعدا للنظر في قضية تفجير 

مسجد الصادق الذي حدث في يونيو 
املاضي مخلفا ٢٥٣ ضحية بني قتيل 

وجريح. وكان ُحكم ابتدائيا باإلعدام 
على ٧ من املدانني في القضية.

◄ بلغ عدد املقبوض عليهم في 
السعودية بسبب االنتماء إلى تنظيم 
داعش خالل السبعني يوما املاضية 

٤٤٢ شخصا، ثمانون باملئة منهم 
ال تتجاوز أعمارهم الثالثني عاما، 
حسب ما ورد في تقرير لصحيفة 

االقتصادية احمللية.

◄ وافق مجلس الوزراء البحريني 
على إلغاء ودمج عدد من اجلهات 

احلكومية ”تالفيا الزدواجية العمل 
ولزيادة اإلنتاجية وتقليل النفقات“.

◄ أعلنت نيابة اجلرائم اإلرهابية 
البحرينية أمس اكتمال التحقيق 

في قضية تهريب متفجرات وأسلحة 
وذخائر عبر البحر وإحالة املتهمني 

فيها إلى القضاء بعدة تهم من 
بينها االنضمام إلى جماعة إرهابية 

والتخابر مع إيران.

◄ وصل أمس إلى العاصمة العراقية 
بغداد مبعوث الرئيس األميركي 
باراك أوباما اخلاص للتحالف 

الدولي ضد داعش، اجلنرال جون 
آلن، وذلك بالتزامن مع تزايد 

احتماالت دخول روسيا احلرب على 
التنظيم في العراق.

باختصار

«نتطلع في االتحاد البرلماني العربي إلى العمل مع أعضاء المجلس 

الوطني االتحادي اإلماراتي الجديد والتنسيق والتعاون معهم في 

المحافل البرلمانية العربية والقارية والدولية».

مرزوق الغامن
 رئيس االحتاد البرملاني العربي

«مملكـــة البحرين تتعامل مع األخطـــار اإلرهابية مثلما تتعامل 

معهـــا باقي دول العالـــم. ومن حق الدول الدفـــاع عن تطلعات 

مواطنيها بالعيش في أجواء آمنة ومستقرة».

ساميون مارتن
 سفير اململكة املتحدة لدى البحرين

«المصالحـــة الوطنية لن تكـــون حقيقية ومؤثرة إذا لم يلمســـها 

المواطـــن العراقـــي قـــوال وفعـــال، خطابا وممارســـة، ويستشـــعر 

عراقيتها».

سليم اجلبوري
 رئيس مجلس النواب العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - قالـــت مصادر عراقيـــة إن حكومة 
بغـــداد فتحت قنوات تواصل مـــع قيادات في 
حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي احملظور 
مبوجب عملية االجتثاث، وذلك بهدف تنسيق 
اجلهود ومزيد إشـــراك أبناء الطائفة السّنية 

في املواجهة ضّد تنظيم داعش.
وشـــهدت احلرب على التنظيم في األشهر 
األخيـــرة تعّثـــرا كبيـــرا جعـــل املواجهـــة في 
حكـــم املتوّقفة مبحافظة األنبـــار وعلى أعتاب 
مدنها الرئيســـية، وبدت القوات املشاركة فيها 
من جيش وشـــرطة ومن ميليشـــيات شـــيعية 
منضويـــة حتت احلشـــد الشـــعبي عاجزة عن 
حتقيق أي تقّدم أبعد مما حققته من اختراقات 
جزئيـــة في عدد مـــن مناطـــق محافظة صالح 

الدين.
ومع مـــا ميّثله انتـــكاس املجهود احلربي 
مـــن مخاطر على العراق املنهـــك على مختلف 
الصعد مبا في ذلك العســـكرية واالقتصادية، 
تعالـــت بعض األصـــوات منادية باالســـتعانة 
بخبرات ضباط من اجليش العراقي الســـابق 
الذي مت حّله من قبل قوات االحتالل األميركي 
ســـنة ٢٠٠٣ وتعّرض أغلب قادته وضباطه إلى 
املالحقة والتضييق عليهـــم في الرزق ما دفع 
عـــددا منهم مؤخرا إلـــى االنضمام إلى تنظيم 
داعش بكل ما يعنيه ذلك من استفادة التنظيم 
من أســـرار عســـكرية وخبرات كبيـــرة أثبتت 

كفاءتها في عدة حروب خاضها العراق.
ومع االنهيار الصادم للقوات العراقية أمام 
زحف تنظيـــم داعش على البالد في يونيو من 
ســـنة ٢٠١٤ تبّني فشل عملية إعادة بناء جيش 

عراقي جديد.
وتقول مصادر عراقية إن هناك تيارا داخل 
حكومـــة حيدر العبـــادي مييـــل أصحابه إلى 

التخفيف من سياســـة االجتثاث التي مورست 
علـــى مـــدار الســـنوات املاضيـــة، وأّدت إلـــى 
تهميش شريحة واسعة من العراقيني بذريعة 
تعاونهم مع نظام حزب البعث بقيادة الرئيس 

العراقي األسبق صّدام حسني.
غير أّن هـــذا التيار يواجه برفض شـــديد 
مـــن جهات شـــيعية ممســـكة بزمام الســـلطة 
ومعروفـــة مبواالتها إليران، وتبـــدي ممانعة 
شرسة ألي توجهات إصالحية يظهرها رئيس 
الـــوزراء حيدر الذي كان مـــن بني وعوده التي 
أطلقهـــا عنـــد اختياره لقيـــادة احلكومة خلفا 
لرئيس الوزراء الســـابق نوري املالكي حتقيق 

مصاحلة وطنية شاملة.
ويجمع مراقبون على أّن السبب الرئيسي 
في ما آلت إليه أوضاع العراق من ترّد شامل، 
سياســـة التمييز الطائفي ضـــّد أبناء الطائفة 
الســـنية والتي بلغت ذروتهـــا في عهد رئيس 

الوزراء السابق نوري املالكي.
باجتمـــاع  حـــف  شـــديد  غمـــوض  وكان 
عقد الشـــهر املاضي فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة، وتعـــّرض لهجمة شرســـة مـــن قبل 
األحزاب الدينية احلاكمة وأيضا امليليشـــيات 
الشيعية، باعتباره يتضّمن ”عملية تطبيع مع 
واتهمت رئيـــس البرملان  فلول حـــزب البعث“ 
ســـليم اجلبوري وبعض السياســـيني الشيعة 

بالتواصل معهم في قطر.
اإلندبندنـــت  بصحيفـــة  تقريـــر  وجـــاء 
البريطانيـــة ليجلي بعض الغمـــوض على ما 
عرف بـ“مؤمتر الدوحة“ وورد فيه أن الواليات 
رعتـــا  املتحـــدة  واألمم  األميركيـــة  املتحـــدة 
اجتماعا في تنزانيا بني مســـؤولني حكوميني 
عراقيـــني وقادة بعثيني للتعاون املشـــترك بني 
اجلانبني ملواجهة تنظيم داعش، وأن اجتماع 

تنزانيا ليس سوى امتداد الجتماع الدوحة.
كما ذكـــر التقرير أّن ”احلكومـــة العراقية 
فتحت محادثات ســـرية مع شـــخصيات سنية 
عراقيـــة ترتبـــط بنظـــام البعث فـــي محاولة 
لضمها إلى صفـــوف اجليش واحلصول على 
دعمها للقتـــال ضد تنظيم داعـــش“. وأوضح 
”أن اجلولـــة األولى من هـــذه احملادثات جرت 

في العاصمـــة القطرية الدوحة بداية الشـــهر 
املاضـــي، تلتها جولـــة ثانية بعد أســـبوعني 
فـــي تنزانيا“، كما أنه مـــن املقرر حتديد ثالث 

جوالت أخرى.
واستند التقرير إلى مصادر عراقية وصفها 
باملوثوق بها، كما أكـــد اطالع الصحيفة على 
صور من االجتماعـــات التي جرت في تنزانيا 
وحضرهـــا ممثلون عن جهات غربية وأفريقية 

إلى جانب ممثلني عن احلكومة العراقية.
ومن شأن هذه الكشوف إن صّحت أّن تزيد 
من تأليب قادة امليليشيات واألحزاب الشيعية 
فـــي العراق ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
”املتهم“ بالتمّرد على ســـلفه وقائد حزبه؛ حزب 
الدعوة اإلســـالمية، نـــوري املالكـــي، ومن ثم 
علـــى النفوذ اإليراني عبر محاولة التأســـيس 
لتيار سيادي عراقي يستند إلى دعم املرجعية 

الشيعية احملّلية املمثلة بعلي السيستاني بدال 
من مرجعية قم اإليرانية.

وكانت فكرة التخّلي عن مســـار االجتثاث 
طرحـــت في نطـــاق رؤيـــة تصاحليـــة رافقت 
تعيـــني حكومـــة جديدة فـــي العراق برئاســـة 
حيدر العبادي الذي حمل آماال بشأن تخفيض 
مستوى التوتر داخل املجتمع العراقي والذي 
بلغ مداه في فترتي حكم ســـلفه رئيس الوزراء 
الســـابق نوري املالكـــي مّتخذا بعـــدا طائفيا 

واضحا.
وشـــجعت هذه الرؤية شـــخصيات عراقية 
علـــى املطالبـــة بإلغـــاء مـــا يعـــرف بـ“قانون 
املســـتخدم فـــي عملية  املســـاءلة والعدالـــة“ 
االجتثـــاث أو تعديله باعتبـــاره أصبح عائقا 
في طريـــق حتقيق املصاحلـــة الوطنية، وألنه 

يستخدم بطريقة سياسية لإلقصاء.

ورغـــم أن عمليـــة االجتثـــاث اســـتهدفت 
ظاهريا حزب البعث العربي االشـــتراكي الذي 
كان يضـــم فـــي صفوفـــه أعضاء مـــن مختلف 
طوائف العراق وأعراقـــه ودياناته، إال أن ذلك 
لم مينع من انزالق العملية في اجتاه الطائفية، 
حني ّمت توظيفها من قبل دوائر شيعية حاكمة 
في العراق لتصفية حسابات مع ساسة وقادة 
عسكريني ســـّنة، وخصوصا من انخرط منهم 
بفعالية فـــي الصراع ضّد إيـــران خالل حرب 

الثماني سنوات.
ويفهم في هذا اإلطار صدور أغلب املطالبات 
بإلغاء عملية االجتثاث عن سياسيني سّنة –مع 
بعض االستثناءات- فيما تتصّدى لالعتراض 
على تلك املطالبات ومتنـــع حتقيقها األحزاب 
الشيعية الدينية مستعينة على ذلك بامتالكها 

زمام السلطة في البالد.

{فلول صدام} لتجاوز تعثر الحرب على داعش حكومة بغداد تستنجد بـ

محاولة حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فتح قنوات للتواصل مع شخصيات 
محســــــوبة على نظام حزب البعث، بقدر ما هــــــي ضرورة أمالها تعثر احلرب على داعش 
واحلاجة إلى خبرات اجليش العراقي السابق، قد متثل مظهرا آخر لتغريد العبادي خارج 
سرب عائلته السياسية الشــــــيعية الرافضة ألي خطوات تصاحلية مع من تعتبرهم ”فلوال 

للنظام السابق“.

القوى الطائفية حريصة على قطع أي يد تمتد للمصالحة

[ اتصاالت بدأت في الدوحة وتتواصل في تنزانيا  [ خطوة تنذر بمزيد تأليب المتشددين الشيعة ضد العبادي

} عــدن (اليمن) - قّلل متابعون للشأن اليمني 
من إمكانية تأثير الهجوم الذي استهدف فندقا 
مبدينة عدن اليمنيـــة كان اتخذ مقّرا حلكومة 
رئيس الوزراء خالد بحاح مخّلفا قتلى وجرحى 
بينهم جنـــود من قوات التحالف العربي، على 
جهود بســـط االســـتقرار في املناطق احملّررة 
وفـــرض ســـيطرة الدولـــة الشـــرعية على تلك 
املناطق، وهـــي جهود بـــدأت نتائجها تلمس 
بشـــكل عملي من خالل عودة اخلدمات مبا في 

ذلك استئناف النشاط الدراسي.
وقـــال هـــؤالء إن الهجـــوم ســـواء نّفذتـــه 
ميليشـــيات احلوثي وصالح بشـــكل مباشـــر، 
أو اســـتخدمت فيه تنظيم داعش جاء رّدا على 
التقـــّدم الكبير الذي حققته القوات املســـاندة 
للشرعية مبساعدة التحالف العربي في مناطق 
على درجة كبيرة من األهمية االســـتراتيجية، 
ال ســـيما مبحافظة مـــأرب النفطيـــة املجاورة 
للعاصمة صنعاء، وعلى الساحل الغربي املطل 
علـــى البحر األحمر حيث مثـــل انتزاع مضيق 
باب املندب من يد ميليشـــيات احلوثي ضربة 

موجعة لها.
ومـــن جهتـــه أّكد مصـــدر عســـكري ميني 
فـــي تعليق مقتضـــب لـ“العرب“ عبـــر الهاتف 
مـــن عدن على حادثة الهجـــوم على الفندق أن 
احلادث غير مؤثر على الوضع امليداني القائم 
باحملافظة، وأّن منفذيه أرادوا حتميله رســـالة 
سياسية بشـــأن اإليهام بفشل إعادة السلطات 

الشرعية إلى البالد.
وتعبيـــرا عن اإلصرار على مواصلة جهود 
فرض هيبة الدولة اليمنية، قال نائب الرئيس، 
رئيـــس الوزراء اليمني خالـــد بحاح الذي كان 
مســـتهدفا بشـــكل مباشـــر بالهجوم ”نود أن 
نطمئن كافة أهالـــي عدن بأننا باقون هنا ولن 
تخيفنـــا أي هجمـــات صاروخيـــة“، مضيفـــا 
”نحن مســـتمرون في مسيرتنا ولن نتخلى عن 
النـــاس“، ومؤكدا أن أي محاولة لزعزعة األمن 
في مدينة عدن هدفها إفشال احلكومة وإسقاط 

املدينة في أتون الفوضى.
وعلـــى اجلانـــب اخلليجـــي حيث ســـقط 
في الهجـــوم أربعة جنـــود إماراتيني وجندي 

ســـعودي، أعربت دوائر سياســـية عن أسفها 
لفقدان هؤالء املقاتلني، إّال أنها اعتبرت سقوط 
قتلـــى تضحية منتظـــرة أقدمـــت عليها بلدان 
اخلليج عن وعي واقتناع بأهمية الهدف املراد 
حتقيقـــه من تنفيذ عملية عســـكرية في اليمن، 
واملتمثـــل في صّد عـــدوان إيراني ينفذ بأيدي 
وكالء محليني ويشـــكّل تهديدا يتجاوز حدود 

البلد إلى محيطه األوسع.
وفيمـــا ذهبـــت مصـــادر إلـــى أن الهجوم 
على الفندق نفذته ميليشـــيات احلوثي وعلي 

عبداللـــه صالـــح بالصواريـــخ، أعلـــن تنظيم 
داعـــش في بيان بـــث على تويتر مســـؤوليته 
عنه، مبينا أن األمـــر يتعلق بهجومني أولهما 

انتحاري والثاني مبدرعة مفخخة.
ورغم التباعـــد املذهبي والعداء املعلن بني 
داعش احملســـوب على الســـنة وميليشـــيات 
احلوثـــي التـــي تقـــول بتبعيتهـــا للمذهـــب 
الزيـــدي الشـــيعي، فـــإن إمكانيـــة ”التعاون“ 
بني الطرفني على ســـبيل التقاء املصالح وفق 
خبراء باجلماعات اإلســـالمية، يبقى أمرا غير 
مستحيل، خصوصا في ظل حتالف احلوثيني 
مع عدّوهم اللدود السابق علي عبدالله صالح 
ذي اخلبرة في اســـتخدام تنظيـــم القاعدة في 
خلط األوراق ببالده. ورغم انشغالها باحلرب 
ضـــد االنقالبيـــني احلوثيـــني ال تهمـــل دول 

التحالـــف العربـــي خطر التنظيمـــات األخرى 
املتشددة على غرار القاعدة وداعش في اليمن، 
وال تسقط من حساباتها التصّدي لها، إذ تؤكد 
مصـــادر أن الضربات بطائـــرات أميركية دون 
طيار والتي تعلن بني حني وآخر على إيقاعها 
خسائر بشرية في صفوف مقاتلي القاعدة في 
اليمن تتم بجهد استخباراتي على األرض من 

دول مشاركة  في التحالف العربي.

هجوم عدن ال يؤثر على جهود إعادة الشرعية إلى اليمن
مراقبون يقللون من تأثير الهجوم الذي اســــــتهدف املقر املؤقت للحكومة اليمنية على مسار 
إعادة الشــــــرعية إلى اليمن ويعتبرون سقوط جنود من قوات التحالف تضحية منتظرة تقدم 
عليهــــــا بلدان اخلليج عن وعي واقتناع بأهمية الهــــــدف املراد من خوض احلرب في اليمن، 

واملتمثل في صد التمدد اإليراني باملنطقة.

خالد بحاح:

باقون هنا ولن تخيفنا أي 

هجمات. وماضون بمسيرتنا 

ولن نتخلى عن الناس

سياســـة االجتثاث أكبر عائق في 

طريق املصالحة الوطنية وقانون 

املســـاءلة والعدالة يستخدم في 

اإلقصاء على أساس طائفي

◄

دول الخليج تعرف بشكل مسبق أن تضحيات يجب أن تبذل في سبيل صد املد اإليراني في املنطقة



} دمشــق – تتصاعد احلملة اجلوية الروسية 
في ســـوريا، على وقع تزايد التنديدات الدولية 
للمنحـــى الـــذي اتخذته منذ اليـــوم األول وهو 
التركيـــز علـــى مواقـــع املعارضـــة الســـورية 
واملناطـــق املأهولة، في مســـعى بـــدا واضحا 
أنه إلنقاذ النظام الســـوري الذي شـــارف على 

االنهيار.
وتعتبر روســـيا النظـــام الســـوري حليفا 
اســـتراتيجيا لها في املنطقـــة، وقد أكدت أنه ال 
مجال إلســـقاطه إال أنها حملت في أكثر من مرة 
إلى أنها ليست متمسكة بشخص بشار األسد، 
مـــا فتح الباب أمـــام تكهنات عديـــدة من قبيل 
إمكانية إقدام موسكو على التسويق لشخصية 
مـــن داخـــل النظـــام وبخاصـــة من املؤسســـة 

العسكرية كبديل عنه.
فالكرملـــني يدرك جيدا أن بقاء األســـد على 
رأس الســـلطة لـــم يعـــد ممكنا في ظـــل رفض 
إقليمي ودولـــي له، ولهذا مـــن األجدى أن يقع 
اســـتبداله بشـــخصية مقربة من موسكو ومن 
األفضل أن تكون من داخل املؤسسة العسكرية 
التـــي لطاملـــا احتضنتها ودعمتهـــا على مدار 

العقود املاضية.
وال ميكـــن أن يحصل ذلـــك، وفق هؤالء، من 
دون أن يكـــون لهـــا حضور قوي في ســـوريا، 

يجعلها قادرة على فرض مثل هكذا شرط.
واعتبر نيكوالي ســـوركوف، أستاذ مشارك 
مبعهد موســـكو للعالقـــات الدوليـــة (حكومي 
روسي) ”خطوة رحيل األسد متوقعة من جانب 
الكرملني، والسيناريو املتوقع ُهنا إما أن تكون 
هناك حكومـــة انتقالية أو انتخابات رئاســـية 

جديدة فورية، لكن تخميني هو أن بديل األســـد 
سيتم اختياره من اجليش“.

ولم يحدد سوركوف دائرة األسماء السورية 
املرشـــحة من موســـكو لقيادة مرحلـــة ما بعد 
األسد، لكنه تابع ”سيكون أحد هؤالء من الرتب 
العســـكرية التي ســـيذاع صيتها خالل الفترة 

املقبلة عبر العمليات العسكرية على األرض“.
وفي هـــذه احلالة ســـتتم حمايـــة مصالح 
روسيا مســـتقبال في سوريا، مســـتطردا ”لكن 
هذا التصور ال يعني تنحي األســـد فورًا، فهذا 

يستغرق على األقل سنة“.
وكان الرئيـــس فالدميير بوتـــني قد حتدث 
ســـابقا أن على بشار األســـد التعاون للوصول 
إلى تسوية سياسية للنزاع، مؤكدا أن الرئيس 

السوري متفهم لألمر.
مـــن جانبـــه رأى دميتري أوفيتســـيروف، 
احمللل السياسي، واحملاضر في املدرسة العليا 
لالقتصاد مبوســـكو (من أكبـــر مراكز األبحاث 
الروســـية املســـتقلة) أن ”موســـكو تعلم أنه ال 
مكان لســـوريا بشـــكلها القدمي في املســـتقبل، 
ونحن ال نســـتبعد احتمالية تفكيك سوريا إلى 

ثالث دول، فهذا يحدث بالفعل“.
وأشار أوفيتسيروف في حديثه إلى متسك 
روسيا باألسد حلني إيجاد ما تعتبره من وجهة 
نظرها ”البديل الشـــرعي“ له غير أنه شـــدد في 
الوقت نفســـه على متســـك روســـيا باألسد في 
املرحلة الراهنة حلمايـــة مصاحلها، قائال ”أي 
خليفة لألســـد سيكون أقل شـــرعية منه، حيث 
تـــرى موســـكو أن وجود األســـد علـــى طاولة 
املفاوضات مهم ألنه ميثل رســـميا ســـوريا لذا 
إذا تنحى أو حدث معه أي أمر، فســـيكون ذلك 
مشـــكلة، وفي هذه املرحلة ســـتمنع روسيا من 

أداء دورها بشكل أكبر“.
و تابع مدافعا عن الرؤية الروسية الرسمية 
”من املهم أن ميثل األســـد العلويني لفترة لكننا 
في روســـيا أيضًا ال نستبعد الســـيناريوهات 

األخرى حيث يجب أن نكون على اســـتعداد لها 
جميعا“. وفاحتًا الباب حول إمكانية سيناريو 
التفاوض حول بديل لألسد، قال أوفيتسيروف 
”ليس لدى األســـد بديل واضح يحكم سوريا في 
الوقت الراهن، لكن حل األزمة يعتمد على متى 
وكيف يتنحى األسد، وهي مسألة وقت، ونحن 

ندرك ذلك، لكن هذا لن يكون قبل املفاوضات“.
وجتمع تصريحات لقادة املعارضة السورية 
ومســـؤولني غربيني وحقوقيني دوليني، فضال 
عـــن إفادات شـــهود عيـــان علـــى األرض، على 
أن الغارات التي بدأت روســـيا في شـــنها على 
ســـوريا بدعوى محاربة تنظيم داعش، أسفرت 
بشـــكل رئيســـي عن مقتـــل بضع عشـــرات من 
املدنيني، ولم تســـتهدف بشـــكل رئيسي معاقل 

داعش.
وفي محاولة للتخلـــص من هذه االتهامات 

قـــال أناتولـــي أنتونـــوف نائب وزيـــر الدفاع 
الروســـي، الثالثـــاء، إن الـــوزارة دعت ضباطا 
عســـكريني أجانـــب للحضـــور إلـــى موســـكو 

لتنسيق املعارك ضد داعش في سوريا.
وأشـــار إلى أنه على أعضاء التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحـــدة مترير املعلومات إلى 
روسيا عن مواقع مقاتلي التنظيم املتشدد، في 
تصريـــح لقي تهكما من بعـــض احملللني الذين 
قالـــوا إن موســـكو قامت قبل بدئهـــا عملياتها 
العســـكرية في ســـوريا مبســـح عبـــر األقمار 
االصطناعيـــة ملعرفة مناطق املعارضة، وتنظيم 
داعـــش، فضال عن إرســـالها خـــالل تلك الفترة 

خلبراء وفنيني ملواكبة الوضع ميدانيا.
وســـالح اجلو الروســـي لم يســـتهدف في 
عملياته ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية ســـوى 
املعاقـــل املوجـــودة علـــى نقـــاط التمـــاس بني 

التنظيـــم والنظام، أو باملناطـــق التي حتتوي 
علـــى موارد الطاقـــة التي افتكهـــا التنظيم من 

األخير.
وأمس الثالثـــاء أكدت مصـــادر من النظام 
الســـوري أن ســـالح اجلو الروســـي استهدف 
مواقع لداعش في تدمر وســـط ســـوريا، إال أن 

اجليش الروسي نفى األمر.
وقال املتحدث باســـم وزارة الدفاع اجلنرال 
إيغـــور كوناشـــنكوف كمـــا نقلت عنـــه وكاالت 
األنبـــاء الروســـية إن ”كل معلومـــات وســـائل 
اإلعالم األجنبية عن أن مقاتالت روســـية شنت 
غـــارات جوية على مدينة تدمر عارية متاما عن 
الصحة“. واعتبر محللون عســـكرييون أن هذا 
التضـــارب يعكس حالة ارتبـــاك بني احلليفني، 
نتيجة الضغـــوط الدولية التي ازدادت وطأتها 

خالل الفترة األخيرة.

موسكو تتمسك باألسد إلى حني إيجاد بديل عنه من الجيش
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◄ اتهم االئتالف السوري 
المعارض، المقاتالت الروسية 

بقصف مواقع أثرية، تعود إلى ما 
قبل ألفي عام بريف إدلب، شمالي 

سوريا.

◄  أصيب ثالثة عناصر من 
الشرطة المصرية بجروح، في 
تفجير استهدف مدرعة، وسط 

مدينة العريش بمحافظة شمال 
سيناء(شمال شرق البالد).

◄  يقوم رئيس جمهورية الهند، 
براناب موخرجي، السبت، بزيارة 
رسمية إلى عمان، يبحث خاللها 

مع الملك عبدالله الثاني العالقات 
الثنائية، إضافة إلى التطورات 

اإلقليمية والدولية.

◄  شهدت مدينة إدلب (شمالي 
سوريا)، مظاهرة احتجاجا على 

”التدخل الروسي في سوريا، 
والضربات الجوية التي نفذتها 
المقاتالت الروسية خالل األيام 

الماضية، والتي استهدفت مدنيين 
ومواقع للمعارضة“.

◄  فجرت قوات إسرائيلية، 
فجر الثالثاء، منازل تعود لثالثة 
فلسطينيين كانت قتلتهم خالل 

شنها هجمات على إسرائيليين في 
السابق.

◄  أبرم عبدالرؤوف الروابدة 
رئيس مجلس األعيان األردني، 

وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس 
االتحاد، الغرفة العليا للبرلمان 

الروسي، اتفاقية لتطوير التعاون 
البرلماني.

◄ قال وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور إنه اتفق مع نظيره 

األميركي جون كيري خالل لقاء 
جمعهما، على أن يمضي اتفاق 

خارطة الطريق وفق خطوات متفق 
عليها وصوال لتطبيع العالقات بين 

البلدين.

باختصار

{إن انتخـــاب رئيـــس جديـــد للبنان مؤجـــل حتى إشـــعار آخر، في 

انتظـــار صفقة أميركيةـ روســـيةـ ســـعوديةـ إيرانيـــة، لم تنضج 

ظروفها بعد}.
وليد جنبالط
رئيس اللقاء الدميقراطي اللبناني

{حرب أكتوبر كانت معركة األمة بأســـرها شـــاركت فيها كافة 

الـــدول العربية بالرجال والعتاد والبتـــرول فكانت ملحمة عربية 

مكتملة األركان}.
سالم الزمانان
سفير الكويت لدى مصر

{نحـــن ال نريـــد التصعيد معكم (اإلســـرائيليين)، وهذا 

قلنـــاه وأوضحنـــاه {بالفم المليـــان} إلـــى أجهزتنا وإلى 

تنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا}.
محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية

احلســــــابات الروسية تزيد من تعقيدات املشهد الســــــوري، فموسكو رغم إدراكها العميق 
باســــــتحالة بقاء األســــــد في الســــــلطة العتبارات إقليمية ودولية، إال أنها جازفت بالدخول 
عسكريا لدعمه. محللون روس رأوا أن هذه اخلطوة ال تعكس متسكا باألسد بقدر ما هي 

تأكيد على أنه ال ميكن البحث في أي تسوية دون الكرملني.

} عــامن - يحاول األردن قدر املســـتطاع هذه 
األيام احلفـــاظ على اســـتقراره الداخلي، على 
ضوء املتغيـــرات اإلقليمية املتســـارعة خاصة 
بعـــد التدخل الروســـي في ســـوريا املجاورة، 
وقلـــق األردن املتزايد حيال متكن تنظيم داعش 
من اســـتقطاب اآلالف من الشباب األردني إليه، 
ولعل حادثة تفجير جنل النائب مازن الضالعني 

لنفسه بالعراق أحد األمثلة على ذلك.
وتـــرى عمـــان أن االســـتقرار الداخلي هو 
الضمانـــة الوحيـــدة لعـــدم الوقـــوع ضحيـــة 

العواصف املنتظر أن تشهدها املنطقة.
وقد بدأ فعليا في اتخاذ جملة من اخلطوات، 
كالتهدئـــة مع جماعة اإلخوان املســـلمني، التي 
توتـــرت العالقة بينهـــا وبـــني احلكومة خالل 
الفتـــرة املاضية، على خلفيـــة منح األخيرة في 
فبرايـــر املاضي مجموعة مـــن قيادات اجلماعة 
احملســـوبني علـــى شـــق ”احلمائـــم“ ترخيصا 

قانونيا يحوي لبسا كبيرا.
ويكمن هـــذا اللبس فيما إذا كانت اجلمعية 

اإلخوانيـــة اجلديـــدة هـــي البديـــل القانونـــي 
والشـــرعي عن اجلماعة القدمية أم هي جمعية 

منفصلة عنها.
ويزداد هذا اللبس بإصدار القضاء األردني 
أمـــس، قرارا برفض طلب احلراســـة القضائية 
على أمالك جماعة اإلخوان ومقراتها، كانت قد 

تقدمت به جمعية جماعة اإلخوان قبل فترة.
وقـــال الناطـــق اإلعالمـــي باســـم جماعـــة 
اإلخوان املســـلمني بادي الرفايعة في بيان، إن 
القاضـــي اعتبـــر أن ”جمعية جماعـــة اإلخوان 

املسلمني“ لم حتل محل اجلماعة.
القـــرار  أن  مـــن  وبالرغـــم  أنـــه  وأضـــاف 
القضائـــي قابل لالســـتئناف، إال أنه يؤكد على 
شـــرعية اجلماعة ووجودهـــا القانوني. ودعى 
بـــادي الرفايعـــة فـــي البيـــان إلى الكـــف عما 
أسماه ”استهداف اجلماعة ومضايقتها من كل 

األطراف“.
ويقول البعض إن هذا القرار القضائي ليس 
مبعزل عن التهدئة التي يجري العمل عليها مع 

جماعة اإلخوان، خاصـــة وأن الوضع اإلقليمي 
والتحديـــات األمنية التي تهدد األردن يجعالنه 

يتغاضى في الظرف احلالي عن اجلماعة.
إشـــارة أخرى قرأهـــا احملللون علـــى أنها 
تندرج في سياق التهدئة بني اجلماعة والدولة، 
قيام رئيـــس مجلس النواب عاطـــف الطراونة 
باستدعاء عدد من الرؤساء السابقني للمجلس 
ومن بينهـــم عبداللطيف عربيـــات القيادي في 
جماعـــة اإلخـــوان، في أول نقـــاش معمق حول 

قانون االنتخابات.
ويقول مراقبون إن ما يحصل بني اجلماعة 
والنظام شـــبيه مبا حصل عقـــب أحداث 2011، 
حني سارعت احلكومة للتهدئة مع اإلخوان بعد 

توتر شهدته العالقة بينهما.
ومـــرت العالقـــة بـــني اجلماعـــة والنظـــام 
األردنـــي على مـــر العقـــود املاضيـــة بتقلبات 
كثيرة، وقـــد بلغت في 2011 منحى خطيرا حني 
عملت اجلماعـــة على زعزعة اســـتقرار األردن، 
من خـــالل محاولة تأليب الـــرأي العام األردني 

على املؤسســـة الرســـمية. وســـرعان مع جنح 
النظام فـــي احتواء األمر، من خالل اإلعالن عن 
جملة من اإلصالحات االجتماعية والتشريعية، 
أفقدت اجلماعة أوراقها التي اســـتغلتها إلثارة 

الشارع األردني.
ويرى مراقبون أن تطور األخير في العالقة 
بني جماعـــة اإلخوان والســـلطة األردنية يعود 
إلدراك عميـــق من عمان بـــأن الوضع اإلقليمي 
واحمللـــي يتطلب حصـــول تهدئـــة داخلية مع 

اجلميع وإن كانت ظرفية.
ويوجـــد األردن نفســـه في عـــني العاصفة 
اإلقليمية بالنظر ملجاورته لسوريا التي حتولت 
إلى أرض صراع بالوكالـــة بني القوى الكبرى، 
وأخـــرى وهـــي العـــراق التي تعاني من فشـــل 

استراتيجتها في مواجهة داعش.
كمـــا أن هناك حتد آخر ال يقل خطورة وهو 
وجـــود أكثـــر مـــن 4 آالف أردنـــي يقاتلون في 
ســـوريا والعـــراق ومعظمهم ينتمـــون لتنظيم 
داعش، وفق مصادر مقربة من التيار اجلهادي.

التحديات اإلقليمية تفرض على األردن هدنة داخلية

الجئ سوري ترك البالد بمن فيها مفضال حياة التشرد على العودة إليها

موســـكو لمحـــت فـــي أكثـــر من 

مـــرة إلى أنها ليســـت متمســـكة 

بشخص بشار األسد

◄

مصريون يرفعون صور السادات والسيسي في االحتفال بذكرى حرب أكتوبر

أهالي العسكريني اللبنانيني 

األسرى يصعدون ضد الحكومة

} بيروت – نفذ أهالي العسكريين اللبنانيين 
األســـرى لدى جبهة النصـــرة وتنظيم داعش، 
أمـــس الثالثـــاء، مســـيرة احتجاجـــا على ما 
وصفوه بـ“اإلهمال الرســـمي في التعاطي مع 

ملف أبنائهم، لتحريرهم عبر التفاوض“.
وقال حســـين يوسف، الناطق باسم أهالي 
العسكريين المخطوفين على هامش مشاركته 
بالمسيرة، إنه ”ليس لديهم أي مانع بالتوجه 
ألي نقطة في لبنان، لقطع الطريق فيها“، مهددا 
”ليعلم جميع السياســـيين، من وزراء ونواب، 
إننا سنقطع الطريق أمام منازلهم وسنواصل 

تصعيدنا حتى إنهاء ملف المخطوفين“.
وتـــم اختطـــاف عـــدد مـــن العســـكريين، 
وعناصـــر قـــوى األمـــن الداخلـــي اللبنانـــي، 
خالل االشـــتباكات، التي اندلعت بين الجيش 
اللبناني، ومجموعات مسلحة من سوريا، من 
ضمنهـــا جبهة النصرة وداعش، بداية شـــهر 
أغسطس 2014، واستمرت 5 أيام، قتل خاللها 
مـــا ال يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني، 
وجـــرح 86 آخريـــن، باإلضافـــة إلى عـــدد غير 

محدد من المسلحين.
تحتجـــز 17  النصـــرة،  جبهـــة  تـــزال  وال 
عســـكريًا لبنانيًا، مقابل 7 لدى تنظيم  الدولة 
اإلســـالمية، بعد أن تم إطالق ســـراح عدد من 

العسكريين المخطوفين. 



} لنــدن - تلقـــى رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، الثالثاء، دفعة قوية في مسعاه 
إلعادة التفاوض على عالقة بريطانيا باالتحاد 
األوروبي بعد أن أعلن المحامي العام لمحكمة 
العدل األوروبية أنه من حق بريطانيا التمييز 
بين المهاجرين في نظام الرعاية االجتماعية.

البريطانية عن  ونقلت صحيفـــة ”تيلغـــراف“ 
المحامـــي في رأي أولـــي قولـــه إن بريطانيا 
لديهـــا الحق فـــي حماية أموالهـــا العامة عن 
طريق فرض اختبـــارات على مواطني االتحاد 
األوروبي الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة 

ومحاولة المطالبة بإعانات.
ويقول العديد من خبراء سياســـة الهجرة 
واللجـــوء فـــي بريطانيـــا، إنه لم يكـــن هناك 
الكثير من المفاجأة، فالكثير من السياســـيين 

البريطانيين كانوا يدعمون تلك الخطوة.
وكان كاميرون قد شـــدد أكثر من مرة على 
قراره بتشـــديد إجراءات الدخـــول للمهاجرين 
المحتملين عموما، وفرض شروط جديدة على 
أولئـــك القادمين مـــن دول االتحـــاد األوروبي 
الذيـــن ينتمون إلى أوروبا الشـــرقية، وهو ما 

أقدم عليه بالفعل قبل أسابيع.
وبينما يظهر المحافظون عزما لن يتزحزح 
عـــن موقفهم، يـــرى معارضوهـــم أن طريقتهم 
فـــي التعامل مع قضية الهجرة أســـهم بزيادة 
معاناة مئات اآلالف مـــن المهاجرين الهاربين 
مـــن بلدانهـــم بســـبب الحـــروب والصراعات 

المسلحة والفقر.
ووسط ذلك الجدل، حذرت وزيرة الداخلية 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي مـــن أن الهجرات 
الجماعية تهدد تماســـك المجتمع البريطاني، 
متعهـــدة بفـــرض ضوابـــط قاســـية لوقف ما 

أسمته ”باســـتغالل المهاجرين لنظام الهجرة 
البريطاني“.

وفي كلمتها أمام المؤتمر الســـنوي لحزب 
المحافظين في مدينة مانشستر، قالت القيادية 
بالحـــزب الحاكم إنـــه ”بدون الســـيطرة على 
الهجرة، ســـيكون هناك دعم أقل من الجمهور 

لقبول الالجئين“.
وأضافت بالقول إنه و“على الرغم من أننا 
ال يمكـــن أن نحل كل مشـــكلة فـــي كل ركن من 
أركان العالم، لدينا واجب أخالقي لمســـاعدة 

المحتاجين، وعلينا أن نؤدي دورنا“.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة، كشـــف وزير 
المجتمعات المحلية البريطاني جريك كالرك، 
فـــي أغســـطس الماضـــي، أن حكومـــة بالده 
ســـوف تعمل على مطالبة أصحـــاب العقارات 
البريطانييـــن، بطـــرد المهاجرين مـــن طالبي 
اللجـــوء، الذين يفشـــلون فـــي الحصول على 

تصاريح البقاء في أراضي المملكة المتحدة.
وتوعد الوزير البريطاني حينها بمحاسبة 
كل من يرفض تنفيذ األوامر بصورة جدية، من 

”أصحاب العقـــارات المارقين“ الذين يجمعون 
ثـــروات هائلـــة مـــن الهجـــرة غير الشـــرعية، 
واتخـــاذ قـــرارات حاســـمة تجاههـــم، بما في 
ذلك عقوبة الســـجن، التي قد تصل إلى خمس 

سنوات أو أكثر.
وانســـحاب بريطانيا من االتحاد ليس من 
شـــأنه فقـــط، أن يؤثـــر على تماســـك االتحاد، 
بل ســـيكون لـــه تأثير كبيـــر علـــى بريطانيا 
نفسها، فعلى ســـبيل المثال، سيواجه منتجو 
الســـيارات وغيرهـــا من الصناعـــات في حال 

مضت في قرارها الكثير من المشكالت.
مـــن  الكثيـــر  أن  المتابعـــون  ويؤكـــد 
االســـتثمارات األجنبية تعتمـــد على افتراض 
أن بريطانيـــا جـــزء مـــن الســـوق األوروبيـــة 
الموحـــدة، كما أن هجرة العمـــال والطلبة من 
خارج االتحاد األوروبـــي لبريطانيا أمر مفيد 
القتصاد البالد، الســـيما وأنهـــا تحتاج أليدي 

عاملة ماهرة.
كما يشكل الطالب األجانب عنصرا رئيسيا 
فـــي االقتصـــاد البريطاني إذ تحصـــد البالد 

حوالي 10 مليارات إسترليني سنويا حصيلة 
الرسوم التي يدفعها الطلبة.

وكشـــفت بيانات بريطانية عـــن 551 طلب 
لجـــوء للبـــالد على مـــدى الســـنوات الخمس 
الماضيـــة من قبل مواطني الدول األعضاء في 
االتحـــاد األوروبي، بتكلفة قدرهـــا 4.2 مليون 

إسترليني من أموال دافعي الضرائب.
وتلتقي عدة آراء لخبراء سياسات الهجرة، 
على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعد 
دول االتحـــاد علـــى تخطـــي أزمـــات اللجوء، 
وتزيل مخاطر االتجار بالبشر، هي في تثبيت 
المرتكزات الصحيحة لالتفاقات الدولية حول 
الهجرة، وتنفيذ كافـــة البرامج المطروحة في 
ذلك الشـــأن بصورة جوهرية، وتخفيف بعض 

القيود المشددة على المهاجرين.
يذكر أن بريطانيا قبلت باســـتقبال 20 ألف 
الجئ ســـوري على مـــدى الســـنوات الخمس 
المقبلة بضغط مـــن حلفائها األوروبيين عقب 
موجـــة الزحف غير المســـبوقة نحـــو أوروبا 

الغربية.

5 األربعاء 2015/10/07 - السنة 38 العدد 10059

ــــــة تواجــــــه الكثير من  احلكومــــــة البريطاني
التحديات والضغــــــوط واالنتقادات العاملية 
الصارمة  واإلجــــــراءات  ــــــود  القي بســــــبب 
ــــــن من دخول  ــــــي تتخذها ملنع املهاجري الت
ــــــدو أنه لم يؤثر على  أراضيها. كل ذلك يب
مواقف حزب احملافظني املتمسك بكل حزم 
مبواقفــــــه من األزمة خاصة بعد مســــــاندة 

محكمة العدل األوروبية لسياسة لندن.
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بريطانيا تقود أوروبا لمواجهة زحف المهاجرين
[ محكمة العدل األوروبية تساند تمييز لندن لالجئين

أزمة املهاجرين في اتجاه اململكة املتحدة تزداد تعقيدا

◄ تبدأ اليوم األربعاء المرحلة 
الثانية من العملية العسكرية 

األوروبية الرامية الى تضييق 
الخناق ضد المهربين في المتوسط، 

لكن بطريقة محدودة خارج المياه 
اإلقليمية الليبية.

◄ قتل 11 جنديا تشاديا، الثالثاء، في 
هجوم لبوكو حرام على موقع للجيش 

بالقرب من الحدود مع نيجيريا، ما 
يدل من جديد على أن الجماعة في 

أوج قوتها.

◄ قالت صحيفة ”الغاديان“ 
البريطانية إن رئيس الوزراء قد 

يقوم بتأجيل االستفتاء على البقاء 
في االتحاد األوروبي حتى عام 2017 

للحصول على تنازالت من القادة 
األوروبيين.

◄ أعلنت األمم المتحدة، الثالثاء، 
أن المنظمات اإلنسانية التي كانت 
موجودة في قندوز األفغانية فرت 
بسبب المعارك بعد قصف للناتو 
أصاب خطأ مستشفى ألطباء بال 

حدود.

◄ بدأت أوكرانيا أمس، سحب 
دباباتها من خط الجبهة في لوغانسك 

إحدى المنطقتين اللتين تخضعان 
جزئيا لالنفصاليين الموالين لروسيا.

◄ حررت السلطات اليونانية 34 رجال 
وامرأة وطفال كانت عصابة أفغانية 
تحتجزهم في شقة وسط العاصمة 
أثينا، كانت تتأهب لتهريبهم نحو 

أوروبا الغربية.

◄ أعلنت الشرطة في بنغالدش أمس، 
عن مقتل محمد جاويد (26 عاما) زعيم 
الجناح العسكري لجماعة المجاهدين 

لدى انفجار قنبلة كانت بحوزته.

باختصار

أخبار
«ليس لروســـيا أي أهداف سياســـية أخرى غير اإلســـهام الحازم 

في هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يعد تهديدا للمجتمع 

الدولي ولألمن القومي الروسي».

فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة املجلس الفيدرالي الروسي

«الواليـــات املتحـــدة منخرطـــة مع روســـيا في حـــرب بالوكالة في 

ســـوريا، األمـــر الوحيد املختلـــف أن البيت األبيض ســـمح للروس 

بإبعاد بالدنا من قيادة العالم». 

جون ماكني
سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ األميركي

«تحقيـــق الرقابـــة على الحـــدود الخارجيـــة لالتحـــاد األوروبي يعد 

األولوية األهم الســـتقبال الالجئني. فدون حدود ستتحول أوروبا 

إلى أرض خصبة للخوف». 

دونالد تاسك
رئيس مجلس االحتاد األوروبي

إن  أميركيـــة  مصـــادر  قالـــت   – واشــنطن   {
الجهـــات األمنيـــة حـــذرت قاتل زعيـــم تنظيم 
القاعـــدة الراحل أســـامة بـــن الدن من أن أحد 
ذئاب تنظيـــم الدولة اإلســـالمية المنفردة في 

الواليات المتحدة سيغتاله.
وأصبح روبـــرت أونيل أحد أفـــراد القوة 
الخاصـــة التي قتلـــت بن الدن فـــي منزله في 
أبـــوت آبـــاد في باكســـتان فـــي مايـــو 2011، 
المطلوب رقم واحد لداعش، بحسب ما ذكرته 
صحيفـــة ”ميـــرور“ البريطانية علـــى موقعها 

أمس الثالثاء.
وتأتي هذه التهديدات لتلقي بظاللها على 
مدى قدرة االســـتراتيجية األميركية في تعقب 
المتطرفين على أراضيهـــا، بعد أن دخلت في 
حـــرب لم تـــؤت أي نتائج تذكر منـــذ أكثر من 
14 شـــهرا علـــى مســـلحي داعش فـــي العراق 

وسوريا.
لكـــن األمـــر على مـــا يبـــدو لم يقـــف عند 
ذلـــك الحد، بـــل طـــرح محللون مســـألة قدرة 
جهاديـــي التنظيـــم األجانـــب علـــى اختراق 
المواقع اإللكترونية لالســـتخبارات األميركية 
وحصولهـــم علـــى بيانـــات دقيقة حـــول تلك 

العملية.
هـــذه التحذيرات األميركيـــة انطلقت عقب 
اكتشـــاف تبـــادل عناصر تنظيـــم الدولة على 
وســـائل التواصل االجتماعي منشـــورا ألحد 
مقاتلـــي التنظيـــم يحتـــوي علـــى البيانـــات 

الشخصية الخاصة بقاتل مؤسس القاعدة.
وتقول تقارير إن المقاتل الداعشـــي الذي 
لم يكشف عن هويته قد بعث برسائل استنفار 
للخاليـــا الجهاديـــة فـــي الواليـــات المتحدة، 
وحثها على مالحقة الجندي األميركي انتقاما 

لمقتل بن الدن.
ونشر هذا الجهادي رسائل انتقاد وتوبيخ 
للجندي أونيل على تفاخره بقتل زعيم القاعدة 
وســـفره من والية ألخرى ليـــروي لألميركيين 
كيـــف قام مع رفاقـــه بالعملية. فطيلـــة الفترة 
الماضيـــة كان أونيـــل يظهـــر على شاشـــات 
التلفاز عـــدة مرات واعترف بلســـانه بأنه من 

قتل زعيم تنظيم القاعدة.
وأرفـــق المقاتل الذي لم تعرف جنســـيته 
بشكل دقيق رسالته بروابط إلكترونية لمقابلة 
أجرتها إحدى وســـائل اإلعـــالم األميركية مع 
والـــدي الجندي صرحا فيهـــا بأنهما فخوران 
بمـــا قام به ابنهما وبأنهمـــا ال يخافان داعش 

أو القاعدة.
وكان هذا الجندي المثيـــر للجدل قد ظهر 
في فيلـــم وثائقي يحمل اســـم ”قاتل بن الدن“ 
عرضته ”فوكس نيـــوز“  العام الماضي، وقيل 
آنذاك إنـــه من قام بإطـــالق الرصاصات التي 
قتلت العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001.

قاتل بن الدن املطلوب 

رقم واحد لداعش

} نيويورك - رفعت عشـــرون منظمة إسالمية 
أميركية شكوى مؤخرا، أمام إحدى احملاكم في 
نيويورك ضد رئيس ميامنار (بورما) ثني سني 
وأعضـــاء آخرين في حكومتـــه بتهمة ارتكاب 

جرائم إبادة ضد أقلية الروهينغا املسلمة.
ولم يعلق متحدث باسم الرئيس الكثير من 
األهمية على هذه الشـــكوى. وقـــال إن ”بورما 
ليســـت تابعا للواليات املتحـــدة وال أرى كيف 
ميكن أن حتاكـــم بورما أمـــام محكمة فدرالية 

أميركية“.
وكانت حكومة ميامنـــار احلالية، املنصبة 
من قبل السلطة العسكرية احلاكمة عام 2011، 
قـــد تعهدت مبراعاة ظروف هـــذه األقلية، غير 

أن االنتقادات بشـــأن سياســـتها ”العنصرية“ 
طالتهـــا قبل شـــهرين من موعـــد االنتخابات 

التشريعية املقررة في 8 نوفمبر املقبل.
وطلبت الشكوى من القاضية ديبرا فرميان، 
اســـتدعاء الرئيس البالد وكذلك وزير الشؤون 
اخلارجية وونا مونغ لوين وشخصيات أخرى 

لها تأثيرها السياسي.
وحســـب الشـــكوى التـــى رفعتهـــا هـــذه 
املنظمـــات اإلســـالمية، فـــإن األقلية املســـلمة 
املضطهـــدة ”تتعرض جلرائـــم بغض ومتييز 
وهذه اجلرائم ترقى إلى إبادة يغذيها الرهبان 
البوذيون القوميـــون املتطرفون وحكومة ثني 

سني“.

ودافعـــت منظمة حمايـــة العـــرق والدين 
القومية املتشـــددة في ميامنار، عن سياساتها 
املعادية للمســـلمني، خـــالل مهرجان انتخابي 

نظمته أمس الثالثاء.
ويقـــول زعيـــم املنظمـــة يوارما ســـاياداو 
إن املواجهـــات التـــي وقعـــت بني املســـلمني 
والبوذيني في إقليـــم أراكان، غربي البالد عام 
2012، دفعتهم خلوض غمار السياســـة، مشيرا 
إلـــى أن ”االشـــتباكات وقعت بســـبب جتاهل 

القوانني للبوذيني“، على حد قوله.
ولعل أكثر هذه الثغرات خطورة جتســـدت 
في حرمان مئات اآلالف من مسلمي الروهينغا 
من حقهم االنتخابي، مع صعود التيار القومي 

البوذي بعد أن ســـمح لها مبمارسة هذا احلق 
في الفترة املمتدة بني عامي 1990 و 2010.

ويتعرض املسلمون الروهينغا في ميامنار 
منذ اســـتقاللها عـــام 1948، لسلســـلة مجازر 
وعمليـــات تهجير وإبادة جماعية، ما أدى إلى 

حتولهم ألقلية مضطهدة، بني أكثرية بوذية.
وبدأت أعمال القمع جتاههم بعد استيالء 
الشـــيوعيني على الســـلطة عام 1962 وتطبيق 
خطـــط مدروســـة لتهجيرهـــم أو تذويبهم في 

املجتمع البوذي.
ويعيـــش حوالـــى 1.3 مليـــون مســـلم في 
ميامنار وترفض احلكومة إعطاءهم اجلنسية 

وتعتبرهم مهاجرين أتوا من بنغالدش.

منظمات إسالمية أميركية تالحق رئيس ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

روسيا تحرك حلفاءها في آسيا الوسطى ضد اإلسالميني
} دوشــنبه – اعتقلت السلطات الطاجيكية 23 
عضوا مـــن املجلس السياســـي األعلى حلزب 
النهضـــة اإلســـالمي وأنصاره بتهـــم تتعلق 
باإلرهاب، وذلك بعد أن أدرجت احملكمة العليا 
هـــذا احلزب في قائمة املنظمات اإلرهابية قبل 

أسبوع.
ووجهـــت النيابـــة العامـــة فـــي العاصمة 
دوشـــنبه، بحســـب وكاالت األنبـــاء، اتهامات 
إلى هـــذه املجموعة بالتخطيـــط للقيام بتمرد 
مســـلح بقيادة النائب الســـابق لوزير الدفاع 

عبداحلليم نزار زاده.
وربـــط مراقبـــون توقيـــت هـــذه اخلطوة 
بالزيارة التي كان قد أداها الرئيس الروســـي 
فالدميير بوتني منتصف الشـــهر املاضي إلى 
طاجيكستان للمشـــاركة في قمة منظمة األمن 

اجلماعي.
وأشـــاروا إلى أن القرار شـــبيه بخطوات 
ســـابقة حركتها موســـكو جتاه اإلســـالميني 
فـــي دول االحتاد الســـوفييتي الســـابق مثل 

قيرغستان والشيشان وأوزباكستان.
وكشـــف تقارير في وقت سابق أن موسكو 
أعـــدت خطة منذ مطلع العـــام مع حلفائها في 
آســـيا الوســـطى للحد من خطر اإلســـالميني، 
وكانـــت متزامنة مع خططها للدخول في حرب 
مع داعـــش واحلركات اجلهاديـــة األخرى في 

سوريا.

لكن البعض اآلخر وصـــف هذه اخلطوات 
مبحاولة تصفية املعارضة. فاحلكومة تستغل 
انضمام أكثر من 600 من مواطني طاجيكستان 
إلى صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
وســـوريا لتبرير حملتها ضد اإلســـالميني في 

البالد.
وكانت الواليات املتحـــدة وجهت في وقت 
سابق انتقادات للحكومة الطاجكية خلطوتها 
التي أقدمت عليها جتاه أكبر أحزاب املعارضة 

في البالد قبل أن يتم حله.
واملعروف أن جمهوريات آســـيا الوسطى 
وقعت، بعد انسالخها عن االحتاد السوفييتي 
في مطلع التسعينات، في أيدي زعماء أحزابها 
الشـــيوعية احملليـــة الذيـــن نصبوا أنفســـهم 
رؤســـاء للبالد وراحوا يستخدمون ما راكموه 
من نفوذ في زرع أقاربهم في مفاصل الســـلطة 
كـــي يضمنوا الفوز فـــي االنتخابات املتعاقبة 

ويتحكموا في ثروات بلدانهم.
وحتمـــل الســـلطات، احلـــزب مســـؤولية 
األحـــداث الداميـــة األخيـــرة التـــي شـــهدتها 
العاصمة دوشنبه وضواحيها وراح ضحيتها 
17 من قوات اجليش والشـــرطة، وإثارة النزاع 

الديني بهدف زعزعة استقرار البالد.
وســـبق أن أعلنت وســـائل إعالم رسمية، 
أن اشـــتباكات داميـــة اندلعت فـــي الرابع من 
ســـبتمبر املاضـــي بـــني القـــوات احلكوميـــة 

ومجموعة تتبع اجلنرال عبداحلليم نزار زاده، 
نائب وزير الدفاع.

وحزب النهضة في طاجيكستان كان حزبا 
إسالميا وحيدا يعمل بشكل شرعي في إحدى 
أبـــرز دول االحتاد الســـوفييتي الســـابق منذ 
1997، ويبلـــغ عدد أعضاء احلـــزب حوالي 40 

ألف شـــخص وبرزت شعبيته بعد االنتخابات 
البرملانية عام 2010.

واجلدير باإلشـــارة إلى أن احلزب تأسس 
في بدايات ســـبعينات القرن املاضي، على يد 
ســـيد عبدالله نـــوري، وبعد وفاتـــه عام 2006 

خلفه في رئاسة احلزب حي الدين كبيري.

طاجيكستان تالحق أعضاء حزب النهضة اإلسالمي بعد حظره، بتعليمات من بوتني

تيرزا ماي:

الهجرات الجماعية نحو 

أوروبا تهدد التماسك 

االجتماعي لبريطانيا



} يتمّتــــع رجــــال الديــــن فــــي إيــــران، منــــذ 
أواخــــر القــــرن الثامن عشــــر، بمكانــــة هامة 
تجّلت باألســــاس في أدوارهــــم المؤّثرة على 
المسرح السياســــي. وتوصلوا ألن يتمتعوا 
باســــتقاللية إزاء الدولــــة والمجتمــــع معــــا. 
وصــــار بإمكان آيات الله أن يفتوا في ســــائر 
األمــــور، وهــــذا يعني، في مجتمع إســــالمي، 

أولوّيتهم بالنسبة إلى السلطة السياسية.
هــــذا ما جعــــل البعــــض مثل بيــــار جان 
لويزار يذهب في كتابه «التاريخ السياســــي 
لإلكليــــروس الشــــيعي» إلــــى اعتبــــار رجال 
الدين الشــــيعة «إكليروسا» الستقالليتهم عن 
الدولــــة وأجهزتها وللتنظيم والتراتبية التي 

يخضعون لها.
أما كيــــف توصلوا إلى لعب هــــذا الدور، 
فربمــــا يعود ذلك في جزء منه إلى السياســــة 
التــــي اتبعتهــــا الدولــــة العثمانيــــة التي لم 
تعتــــرف بالشــــيعة كمّلــــة؛ ما ســــمح لرجال 
الديــــن بالقيام بتدبير أمــــور تابعي المذهب 
الشيعي بشــــكل مســــتقل عن هذه الدولة في 
الواليات الخاضعة لها بســــبب إهمالها لهم 
وعدم االعتراف بهــــم. لكن الجزء اآلخر األهم 
يعود إلى خصوصية نشــــأة الدولة الصفوية 

وتطورها.
يفّصل فرنسوا تويال، في كتابه ”الشيعة 
في العالــــم“، عن دار الفارابــــي، كيف حصل 
تمكين رجال الدين اإليرانيين على مرحلتين؛ 
المرحلــــة األولــــى عندمــــا فرضت الســــاللة 
الصفوية التشــــيع على إيران السنية بالقوة، 
وذلــــك إبان حكم القاجاريين من أواخر القرن 
الثامن عشــــر وحتى العام 1924، حيث يمكن 
الحديث عن اهتداء ثان إلى الشــــيعية: األول 
كان عن طريق السلطة السياسية. أما الثاني 
فكان مــــن فعل رجــــال الدين أنفســــهم الذين 

قاموا بدور مميز طيلة القرن التاســــع عشر، 
وعملــــوا على تنظيم تراتبيــــة الهيئة الدينية 
الشــــيعية وتقويتها وقوننتهــــا. ففوق األئمة 

كان هناك دائما علماء الدين.
وخالل هــــذه المرحلة أنشــــأ رجال الدين 
مراتب بطبقات ثالث: حجة اإلسالم وآية الله 
وآيــــة الله العظمى. وهــــذا الترتيب الداخلي 
عّزز سلطة شــــاغلي هذه المراتب على رجال 
الديــــن العادييــــن، وفــــي الوقت نفســــه قّوى 
ســــيطرة حاملي الرتب الدينيــــة العليا على 
ســــكان اإلمبراطوريــــة. وهكــــذا فإن ســــلطة 
مضــــادة بدأت تتركز في البالد، وهي ســــلطة 

قوية بمقدار ما هي مستقلة ماديا.

من الدين إلى السياسة

بعد ضعــــف الدولة (شــــبه المســــتعمرة 
مــــن اإلنكليــــز) وجد رجــــال الدين أنفســــهم 
يخرجون من الدائرة الدينية ليدخلوا الدائرة 
السياســــية، عندما قامــــوا بمواجهة احتكار 
زراعــــة التبغ من قبل اإلنكليــــز؛ التدبير الذي 
اعتبره الشــــعب إهانة. وهذا التدخل الفاعل 
لرجال الديــــن نقلهم من طور القــــوة الدينية 
ليصبحــــوا ضمانة للنزاهة وحقوق األمة في 

وجه الساللة المتداعية. 
وابتداء مــــن هذه المرحلــــة أخذت هبات 
الشيعة من خمس وزكاة وإرث وأوقاف تذهب 
إلــــى رجال الدين مــــن دون المــــرور بالدولة.  
وهكذا نالوا حظوة فائقة في القرن التاســــع 
عشــــر، ألن هذه األموال واألوقاف كانت توزع 
على المحرومين بإشرافهم وتستعمل إلنشاء 

المدارس القرآنية.
ومــــع هيكلة الهيئــــة الدينيــــة وتأطيرها 
وتحديــــد مســــؤولياتها ودورها فــــي العمل 
االجتماعــــي وجدت نفســــها فــــي موقع قوة؛ 
إضافــــة إلــــى أنهــــا صــــارت تســــتدّر تقوى 
الجماهير، وشــــّجعت زيــــارة أضرحة األئمة 
كما لجأت إلى تشــــجيع ما يمكن أن يســــّمى 
بالتأطيــــر واالحتضــــان االجتماعييــــن مــــن 
خالل مجالس التعزية، مدعمة ســــلطتها على 
الجماهيــــر عن طريــــق المســــرح الديني من 
خــــالل تمثيل كربالء واستشــــهاد الحســــين؛ 
فربطــــوا النــــاس بهــــم باســــتدرار العاطفــــة 
الشــــعبية واألحاســــيس الدينية حول مأساة 

كربالء وتكرار تقديمها للناس.
وبدا رجال الدين الشــــيعة أمام الجماهير 
وكأنهم ضمانــــة العدالة والحقيقــــة إزاء أي 
شــــكل من أشــــكال الطغيان. وهكذا سيفرض 
رجال الدين أنفســــهم كســــلطة مضــــادة إزاء 

السلطة القاجارية الواهنة.
أمــــا المرحلة الثانيــــة فحصلت في العام 
1906. وفــــي تلــــك الفتــــرة كانــــت العناصــــر 
المتنــــورة فــــي المجتمــــع الفارســــي، التــــي 
تســــتوحي األنظمة الغربية، تحــــاول إيجاد 
دستور في اإلمبراطورية القاجارية، وإنشاء 
مجلــــس نيابي والقيــــام بإصالحات تحد من 
السلطة التشريعية المحصورة برجال الدين. 
هــــذه المطالب فجــــرت األوضــــاع، ألن رجال 

الدين ما كانوا يرغبــــون بعصرنة إيران. في 
المرحلــــة األولى خضع الشــــاه لإلصالحيين 
وســــّلم باإلصالحــــات تحت ضغط الســــالح. 
وهــــذه األزمة الدســــتورية -كما ســــميت في 
إيران- انتهت بهزيمة رجــــال الدين، أو على 

األقل بانكفائهم وتراجعهم.
وأّدى االســــتياء العام للطبقة السياسية 
ورجال الدين إلــــى االنقالب على القاجاريين 
فأزيلت الســــاللة القاجارية وحل آل بهلوي. 
ووصل العقيد رضا خان على رأس الســــلطة. 
وأعلن طرد المحتلين األجانب مســــتندا إلى 
جيــــش قوي، مهّمته مقاتلــــة القوى األجنبية 

وخنق االنتفاضات الداخلية المتتالية.
وكان الشــــاه يسعى إلى وضع بالده على 
طريــــق الحداثــــة متأثرا بتجربــــة تركيا. لكن 
إرادته في تحديث الدولة اصطدمت بمقاومة 
رجال الديــــن. كما أن رجــــال الدين في تركيا 
لــــم يكونوا على قدر كاف من التنظيم كما في 

إيران ما فرض عليه الحذر.
وكان هدف الشاه، أيضا، إرساء دولة على 
األســــس التي تقوم عليها الدولة الغربية مع 
الحفاظ على الخصوصية الدينية الشــــيعية. 
لكــــن هــــذه االندفاعــــات بلغت حدا لــــم يقبله 
رجال الدين بسهولة، خاصة قراره أو غلطته 
المميتــــة في فــــرض منــــع ارتــــداء الحجاب 
بالقوة. وهكــــذا احتفظ رجــــال الدين بتأثير 

كبير على الجماهير.

ثــــم جــــاءت الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
واحتالل إيران وتنازل الشــــاه القســــري عن 
العــــرش البنه محمد رضا من 1941 إلى 1979. 
وتميــــزت هــــذه المرحلــــة باالضطرابات في 
شــــمال إيران. ومحاوالت انفصال أذربيجان 
وكردســــتان (ايحاء ســــتالين) لكن المشــــكلة 
األساســــية كانت فــــي النفط. فالــــرأي العام 
اإليراني لم يتحمل بسهولة االحتالل الخفي 

المفروض على البالد من البريطانيين.
وقــــاد هــــذا الوضع إلــــى تجربــــة محمد 
مصــــدق، رئيس الــــوزراء الذي حــــاول بقوة 
وبمســــاعدة اليسار والقوى الدينية أن تكون 
ثــــروة البــــالد النفطية في خدمــــة اإليرانيين 

أوال. 
وفي هذا الصراع ضد المصالح اإلنكلو- 
سكسونية فقد مصدق دعم اّألوساط الدينية. 
ألنه كان ذا ميول عصريــــة وتقدمية وما كان 
يرضى بعودة رجال الدين إلى مقدمة المسرح 
السياسي عن طريق النضال ضد االستعمار.

ثورة آتية

نجحت وكالــــة االســــتخبارات األميركية 
واألوساط السياسية اإليرانية المحافظة في 
إفشــــال هذا الصراع. كما أن صالحت الحرب 
الباردة والتهديدات التي كانت تتســــبب بها 
إليران األوســــاط الدينية مع حكم الشاه، ولو 
مؤقتــــا؛ خاصة مع بروز خطــــر جديد: حزب 

تودة الشيوعي.
وكان الشــــاه يحلم بجعل إيران شــــرطي 
الخليج والشــــرق األوســــط فلم ينتبه إلى أن 
عصرنة البالد نفســــها حملت عنصرا مفجرا 
لثورة آتيــــة. لكن رجال الديــــن تنبهوا لألمر 

قبل سواهم وكانوا ينتظرون ساعتهم.
كمــــا أن اإلصالح الزراعي الذي هدف إلى 
إيجاد مزارعيــــن يملكون أرضهم ويخلصون 
للنظام، جاء ليهدد األمالك واألوقاف الدينية 
مباشــــرة.  وقد ســــاعدت العائــــدات النفطية 
علــــى بروز برجوازية جديدة متغربنة جاءت، 
بدورهــــا، لتمثل تهديدا لمصالح ما يســــمى 
بالبــــازار، أي البرجوازية التجارية التقليدية 
التي كانت لها دائما عالقات بنيوية وعائلية 

مع المراتب العليا لرجال الدين الشيعة.
لم يشــــكل رجال الدين طيلة تلك المرحلة 
ســــلطة سياســــية مضادة، لكــــن امتيازاتهم 
االجتماعية لم تمس، واســــتقالليتهم المالية 
-وهي القاعدة الحقيقية في مواجهة دولة آل 

بهلوي العصرية- بقيت قائمة. 
أما سياســــة التحديث التي اتبعها الشاه 
محمد رضا فكانت تزيد من الظلم االجتماعي. 
وللجم االستياء منها كان القمع يطال مختلف 
طبقات المجتمع، بمزيد من القســــوة شملت 
رجال الديــــن المعارضين الذين كانوا ينفون 
إلى الخارج، وبخاصــــة الخميني الذي وجد 

ملجأ في العراق. 
باإلضافــــة إلى أن جزءا من النخب كان قد 
تلقى دروســــه في الجامعات األلمانية، حيث 
خالط اليســــار الماركســــي، مــــا أدى ببعض 
المثقفين إلى االندماج المفاجئ بين التيارين 

الشيعي والثوري الماركسي.
أشــــهر مثال على ذلك هو علي شريعتي، 
الذي دعا للعودة إلى الجذور الشيعية، ليظهر 
كم أن هذا التيار يشكل قوة ثورية قادرة على 
التأثيــــر، بانتظار عودة اإلمــــام الغائب. هذه 
األطروحة المبتكــــرة لقيت اهتماما بالغا في 
أوســــاط المثقفين اإليرانيين. حتى لو بقيت 

الثورة على مســــافة من علي شــــريعتي الذي 
توفي قبل انتصارهــــا، فإن التالقي الضمني 
بين هذين التيارين راح يعبئ القســــم األكثر 

تطورا من الرأي العام اإليراني.
كان شــــريعتي يميز بين شيعيتين: شيعة 
الدولــــة الصفويــــة -مع رجال دين فاســــدين 
وغير نافعين- وشيعة علي صهر النبي، التي 
تجسد في جوهرها الصراع من أجل العدالة 
والحقيقــــة. ففي قلب القرن العشــــرين، الذي 
يتلقى األفكار التقدميــــة والعالمثالثية، تبدو 
الشيعية كأنها قوة اســــتلهام وتغيير وثورة 
ورفض للنظام القائم. ولألسف هذا ما جّيره 

رجال الدين لمصلحتهم.

السلطة المطلقة

على الصعيد السياسي، تميزت السنوات 
التــــي ســــبقت 1979 باالضطرابــــات األكثــــر 
أهميــــة. فكان رجال الدين ال يشــــاركون فيها 
في االعتراض السياســــي فحســــب، بل كانوا 
مصممين على أن يكونوا رأس حربة بســــبب 
قدرتهم على التعبئة التي تفوق قدرة سواهم 
في األحــــزاب. ولم تبــــق الشــــيعية اإليرانية 
مجرد سلطة مضادة ظهرت في القرن التاسع 
عشر، بل صارت في قمة السلطة. وسرعان ما 

أصبحت السلطة المطلقة.

للمــــرة األولــــى فــــي التاريــــخ أصبحــــت 
الشــــيعية في إيران دين دولــــة. ورجال الدين 
الشــــيعة، الواثقــــون مــــن ســــلطتهم وأهمية 
رســــالتهم، سيســــتولون علــــى دولــــة مهمة 
ويحكمون مجتمعا أكثريته شــــيعة. وهذا لم 

يحصل أبدا في الماضي. 
األمر الــــذي جعلهم يحلمون باســــتعادة 
األمجاد الغابرة لالمبراطورية الفارسية عبر 
الشيعة العرب وعسكرتهم  استغالل ”بعض“ 
من أجل اختراق النســــيج العربــــي والهوية 
العربية عبرهم وخوضها الحروب ضد الدول 
العربيــــة بالواســــطة وتحت مظلــــة مناصرة 

المظلومين ومقاومة إسرائيل.
لكــــن كمــــا ســــبق لشــــريعتي أن ميز بين 
شيعتين واحدة فاســــدة وأخرى خيرة، كذلك 
يفعــــل المفكــــر اإليراني عبدالكريم ســــروش 
الذي يجــــد أن الدين أســــوأ أداة للشــــخص 
الســــيئ ألنه يصبح قادرا على ارتكاب أسوأ 
األمور باســــم الدين. فيكون بوسعه أن يقتل، 
وأن يعّذب، وأن يمارس اإلرهاب، وكله باســــم 
الله. ذلك أنه مع الدين، يمكن إلنسان طيب أن 
يصبح أفضل في حين أن الشــــخص الســــيئ 
يصبح أســــوأ. وهذا يشــــبه الخمــــر. الخمر 
يعّري اإلنســــان. هنالك خمر حتى في الجنة، 
ممــــا يعنــــي أن الخمــــر الموجود فــــي مكانه 

المناسب يمكنه أن ينجز أعماال بّناءة.
لكــــن إيــــران لم تنتبــــه إلــــى أن االحتقان 
العربي الذي تســــببت فيه سينفجر بوجهها 
حروبا مكشــــوفة ولن تــــؤدي أفعالها إال إلى 
المزيد من العنف قبل أن تنكفئ إلى حدودها 

الطبيعية.

* كاتبة لبنانية

[ التشيع بدأ مشروعا سياسيا لمواجهة العثمانيين [ السلطة الدينية تتقوى سياسيا بفضل استقاللها المالي وامتيازاتها االجتماعية
ما الذي أوصل رجال الدين الشيعة إلى السلطة المطلقة في إيران

إيران لم تنتبه إلى أن االحتقان 

فيـــه  تســـببت  الـــذي  العربـــي 

حروبـــا  بوجههـــا  ســـينفجر 

مكشوفة

◄

يشــــــكل ثالوث الدين واملال والسياســــــة سالح رجال الدين في إيران للسيطرة على البالد 
ووأد أي محاولة تغيير تســــــتهدف الســــــلطة الدينية احلاكمة، التي لم تكن لتصل إلى مثل 
هذا النفوذ لوال االســــــتياء العــــــام أوال من قبل اإلنكليز ثم من سياســــــة القاجاريني الذين 
ــــــى االنقالب عليهم وإحالل آل بهلوي محلهم، لكن ســــــرعان ما  ســــــاعدوا رجال الدين عل
انقلبوا أيضا على الشــــــاه، وقادوا الثورة اإلسالمية مســــــتغلني سلطتهم الدينية ونفوذهم 

االجتماعي واملالي وتأثيرهم السياسي.

الحياة السياسية في إيران تحركها السلطة الدينية وآيات الله
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في 
العمق

«الهيئة الدينية الشـــيعية تحصل علـــى إيرادات كبيرة من األتباع 

وتدير تلك املوارد بعيدا عن سلطة الدولة، وتستخدمها في بناء 

شبكات مؤسسية واجتماعية قادرة على التأثير واملواجهة».

فرنسوا تويال
مؤلف كتاب الشيعة في العالم

«رجـــال الدين في إيران أسســـوا ســـلطتهم على تفســـير محافظ 

ويخشون أن يقامروا بكل شيء إذا هم أخضعوا أشياء مثل طبيعة 

النبوة للنقاش».

عبدالكرمي سروش
مفكر إيراني

«مركـــز الثقل في العالـــم العربي قد انتقل في الســـنوات الخمس 

والعشـــرين املاضيـــة من محيط البحر املتوســـط نحو الخليج، أي 

إلى مناطق يشكل الشيعة فيها أغلبية أو نسبة كبيرة مؤثرة».

جان بيار شوفنمان
وزير الدفاع الفرنسي السابق

منى فياض

االجتماعي واملالي وو

جان لويزار: 

علماء الدين الشيعة 

يشكلون إكليروسا مستقال 

عن الدولة

 المزارات وأضرحة األئمة جزء من وسائل السلطة الدينية لترسيخ النفوذ في إيران

مراتب رجال الدين الحوزة العلمية

حجة اإلسالم: لقب يعطى لمن شارف 

على االنتهاء من السطوح العليا وهي 

مرحلة البحث.

آية اللـــه: صاحـــب اللقـــب {مجتهد}

األحـــكام  يســـتخرج  أن  يســـتطيع 

مصـــادر  مـــن  والشـــرعية  الدينيـــة 

التشريع اإلسالمي.

آيـــة الله العظمـــى: {المجتهد} الذي 

يفتي ويقـــوم بتدريس البحث الخارج 

وفقا لرأيه الذي استنبطه من مصادر 

التشريع اإلسالمي.

E

E

E
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} كان حادثا جلال في الشـــهر املاضي عندما 
فشلت قوة أفغانية دربها األميركيون وزّودوها 
بالعتاد في الدفاع عن مدينة قندوز الشـــمالية 
أمام قوة أصغر بكثيـــر من حركة طالبان. لكن 
هذه االنتكاسة ليست سوى أحدث مؤّشر على 
اســـتمرار عجـــز القوات األجنبيـــة التي تلقت 
تدريبا أميركيا عن القتال بكفاءة اعتمادا على 

قدراتها الذاتية.
ولم يكن في هذا الفشـــل مفاجأة. وقد مرت 
واشـــنطن بذلـــك في العـــراق العـــام املاضي؛ 
فبعـــد أن أنفقـــت 25 مليـــار دوالر فـــي تدريب 
قـــوة عراقية كبيرة وجتهيزهـــا بالعتاد، ألقت 
هـــذه القـــوة أســـلحتها وتخلت عـــن مدينتني 
كبيرتـــني، همـــا املوصـــل والرمـــادي لصالح 
متشـــددي تنظيم الدولة اإلسالمية. في عملية 
وصفت بالفضحيـــة للقوات العراقية وللقوات 
األميركية التـــي دّربتها، حيث هزم ما بني 800 
و1000 مقاتـــل مـــن الدولة اإلســـالمية 30 ألف 

جندي عراقي.
فشـــل القـــوات األفغانيـــة والعراقية، أعاد 
إلـــى األذهان ما حـــدث في فيتنام عـــام 1975، 
حني انهار اجليـــش الفيتنامي اجلنوبي الذي 
دّربه األميركيون وزودوه بالعتاد في مواجهة 
هجوم للفيتناميني الشـــماليني، وسّلمت، على 

إثر ذلك القوات اجلنوبية البالد للشيوعيني.
واآلن نرى هـــذا األمر يحدث في ســـوريا، 
فالقوات الســـورية التـــي دّربهـــا األميركيون 
ال متتنـــع فحســـب عـــن قتـــال تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، بـــل إنهـــا تنضـــم بدال مـــن ذلك 
جلماعات جهادية مثل جبهة النصرة املنبثقة 

عن تنظيم القاعدة.
وهذه الهزائم يجب أن تثير ســـؤالني لدى 
املسؤولني عن رســـم السياسة األميركية: ملاذا 

يحـــدث ذلك؟ وملاذا نواصل هذا النهج ونتوقع 
نتيجة مختلفة؟

يقول البعـــض مثل وزير الدفاع الســـابق 
روبـــرت غيتـــس، إن اجليـــش األميركي عاجز 
عـــن القيـــام بالتدريب الفعال بـــل وغير راغب 
في ذلك. لكن هذا غير صحيح، فضباط الصف 
األميركيـــون يدربون الشـــبان والشـــابات من 
األميركيـــني طـــوال الوقـــت ويحولونهم على 
الـــدوام إلـــى مقاتلني أكفـــاء في غضـــون 12 

أسبوعا.
وغير صحيح القول إن ســـبب الفشـــل هو 
أن القوات األجنبية التي تلقت تدريبا أميركيا 
ال تنتصـــر في العادة ليـــس ألنها تلقت تدريبا 
سيئا أو زّودت بعتاد رديء؛ بل بالعكس متتلك 
هذه القوات في كثير من األحيان معدات أفضل 
وتتلقى تدريبا أشـــمل من خصومها، ومع ذلك 
فهي تفشل، والســـبب أن هذه القوات املراهن 
عليها ال متلك احلافز. فالنجاح العســـكري في 
ســـاحة القتال يعتمد بدرجـــة أكبر على ما إذا 
كان األفراد مستعدين للقتال واملوت في سبيل 

حكومة يؤمنون بها.
األمـــر ال يعتمد على حســـن التدريب بقدر 
ما يعتمـــد على إميان اجلنود بـــأن حكومتهم 
تتصرف فـــي صالح جميع مواطنيها؛ وهو ما 
لـــم تكن تؤمن به القوات العراقية والفيتنامية 
اجلنوبيـــة، وال تؤمـــن بـــه اليوم القـــوات في 
أفغانستان. فاجلنود يرون أن هذه احلكومات 
عاجزة وفاســـدة وطائفية. مبعنى آخر ال يرى 
اجلنـــود أن هـــذه النظم تســـتحق أن يضحوا 

بأرواحهم في سبيلها.
ملـــاذا إذن تواصل الواليات املتحدة تدريب 
القوات األجنبية رغم إدراكها ملشـــكلة احلافز؟ 
اإلجابة بســـيطة، واشـــنطن تفعل ذلك تفاديا 
للصراعات التي لم يكن ينبغي أن تتورط فيها 
في املقام األول، ثم حتى ميكنها التظاهر بأنها 

حققت أهدافها في مقام ثان.
فـــي فيتنـــام كان مـــن الواضـــح مثال بعد 
هجـــوم تيت عـــام 1968 أن الواليات املتحدة ال 
ميكنها حتقيق هدفها بتأســـيس دولة فيتنام 
اجلنوبية املســـتقلة القابلة لالستمرار رغم أن 
لهـــا 500 ألف جندي علـــى األرض و1.3 مليون 
فـــرد في ســـاحة العمليـــات. ومن ثمـــة بدأت 
واشـــنطن في ســـحب قواتها وتركـــت املعركة 

للقوات الفيتنامية اجلنوبية التي دربتها“.

بعـــد ذلك بخمســـة أعـــوام، وّقعـــت إدارة 
نيكســـون اتفاقات باريس للســـالم. وسحبت 
رســـميا كل القـــوات األميركيـــة فـــي فيتنام. 
وتركـــت القتال بالكامـــل للقـــوات الفيتنامية 
اجلنوبية التي وصفت بأنها قوية وقادرة مبا 
يكفي للدفاع عن بالدها، وكان ذلك على الورق 
فقط، فإدارة نيكسون دّربت اجليش الفيتنامي 
اجلنوبـــي كوســـيلة إلضفـــاء املصداقية على 
االنســـحاب األميركـــي وتبريـــر تضحيات 60 
ألـــف أميركي وأميركية ســـقطوا قتلى في ذلك 

الصراع ونصف مليون أصيبوا بجروح.
وعندما شـــّن الشـــماليون هجومـــا في 19 
مارس 1975 انهار اجليش الفيتنامي اجلنوبي 
بأسرع مما توّقع األميركيون بل والفيتناميون 
الشماليون أنفســـهم. وكان ذلك لضعف قيادة 
بعـــض الوحـــدات وألن كثيـــرا مـــن اجلنـــود 
الفيتناميـــني اجلنوبيني لم يســـتطيعوا حتى 
االقتراب مما كان لدى الشيوعيني الفيتناميني 
من حماسة وشغف بالنصر. كذلك كان كثيرون 
فـــي اجليـــش الفيتنامـــي اجلنوبـــي يؤمنون 
إميانا قويا، بأن الواليات املتحدة ستهب مرة 

أخرى لنجدتهم.
باملثل فـــي العراق عندما قامـــت الواليات 
املتحـــدة بحماقة تســـريح اجليـــش العراقي، 

واضطرت للبدء في تدريب قوة عراقية جديدة، 
لم يكن مصيرها أفضل من مصير الفيتناميني؛ 
حيث اعتقدت واشـــنطن، عندما انسحبت من 
العراق أنها تركت خلفهـــا قوة أمنية يفترض 
أنهـــا مدربة تدريبا جيـــدا مكونة من 500 ألف 

جندي.
لكـــن تطورات الوضع فـــي العراق وظهور 
تنظيم الدولة اإلســـالمية،  كشـــفا أن اجليش 
الذي قال بول برميير إنه ســـيحل محل جيش 
صّدام حســـني، لم يكن ســـوى قـــوات طائفية 

تفتقد للحّس الوطني.
وتطرح أفغانستان موقفا مماثال، فبعد أن 
رفضت طالبان تســـليم أسامة بن الدن وقواته 
التابعة لتنظيـــم القاعدة لم يكن أمام الواليات 
املتحدة من خيار سوى غزو هذا البلد وإزاحة 
طالبان عن الســـلطة. لكن واشنطن قررت بعد 
حتقيق ذلك محاولة تشـــكيل حكومة مســـتقلة 
مستقرة في بلد عرف عنه على مر التاريخ أنه 

”مقبرة لإلمبراطوريات“.
وفي إطار ذلك عـــرف اجليش األميركي أن 
عليه أن يبدأ في تدريب قوة عســـكرية لتوفير 
األمـــن الوطني فـــي األجل البعيـــد والتصدي 
لطالبان التي بـــدأت تعيد تنظيم صفوفها في 
باكستان. لكن بعد زيادة الوجود األميركي في 

العـــام األول للرئيس باراك أوباما بالســـلطة، 
حـــدد األخير موعـــدا نهائيا لســـحب القوات 
األميركية وعجل بتدريب قوات األمن األفغانية 

التي أصبحت اآلن تتجاوز 300 ألف.
ومع ذلـــك فهذه القـــوة املجهـــزة جتهيزا 
جيدا ال ميكنهـــا أن تصمد أمام طالبان. ورغم 
أن األفغان اشتهروا بأنهم مقاتلون ذوو بأس 
على مـــر القـــرون، إال أن النصر لـــم يحالفهم 
حتـــى اآلن ألن القـــوات األفغانيـــة التي دربها 
األميركيون تعاني من ارتفاع معدالت الهروب 
مـــن اخلدمة. وباإلضافة إلـــى ذلك فإن كثيرين 
مـــن الضباط أكثـــر والء لقبائلهـــم ومذاهبهم 
من والئهـــم للحكومة املركزية التي يعتبرونها 

فاسدة وعاجزة.
وأكثر األشـــخاص الذين يرتابون ارتيابا 
شـــديدا فـــي القـــدرة األميركية علـــى تدريب 
اجليوش األجنبيـــة بنجاح هـــو أوباما الذي 
قاوم دعـــوات كثيرة لترك عشـــرات اآلالف من 
األميركيني في العراق وأفغانســـتان ألجل غير 
مســـمى. بـــل إن أوباما يصر علـــى أن تكوين 
قوة من املعارضة السورية وتسليحها محض 

خيال.
* مساعد سابق لوزير الدفاع األميركي في 
إدارة ريغان

واشنطن ال تعرف كيف تدرب جيشا حليفا لها

[ التأهيل العسكري ال يضع في الحسبان العقيدة القتالية [ الجيش األميركي يدرب قوات والؤها لقبيلتها وطائفتها ال لحكومتها
كشــــــف تزايد وتيرة التوتر والصراعات في الســــــنوات األخيرة واتساع رقعتها اجلغرافية، 
ــــــي دربتها اجليوش األميركية في  النقــــــاب عن انهيار عدد كبير من قوات األمن واجليش الت
بلدان مثل فيتنام وأفغانستان والعراق ومؤخرا في سوريا، أمام أول اختبارات حقيقية لتلك 
اجليوش؛ وهو ما أثار الشــــــكوك حول جدوى برامج التدريب العســــــكرية األميركية األجنبية 
التي تكّلفها مليارات من الدوالرات ويضعها فشلها أمام إحراج كبير في الداخل واخلارج.

في 
العمق

«في حالة أفغانســــتان، سنواصل ســــحب القوات الموجودة هناك. 

وســــوف نرســــل، بــــدال من ذلــــك، أعــــدادا صغيــــرة مــــن المدربين 

العسكريين والمستشارين لمساعدة القوات المحلية}.
باراك أوباما
الرئيس األميركي

«المقاومـــة الجنوبيـــة هـــي جزء مـــن الحـــراك الجنوبي فـــي اليمن ولن 

نقبـــل بدمجها في أي جيش، حتى نؤســـس دولـــة الجنوب وتكون لها 

حكومتها ومؤسساتها}.
صالح يحيى
رئيس املجلس األعلى للثورة اجلنوبية

«ســـنمضي في دمج المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية 

واألمنية، وتنســـيق العمليات العســـكرية بينهما مســـتمر، حتى 

يتم تحرير كافة المدن والمحافظات من الميليشيا االنقالبية}.
عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

الجيش األميركي المصنف األول عالميا يفشل في تكوين جيوش أجنبية ناجعة تصحح أخطاءه وتخوض الحروب بدله

مليار دوالر أنفقت 

في تدريب قوة 

عراقية كبيرة 

وتجهيزها بالعتاد
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املقاومة الشعبية نواة لجيش وطني.. اختبار يحدد مصير الدولة اليمنية
زكريا الكاميل

} مـــع عـــودة احلكومـــة اليمنية إلـــى عدن، 
منتصف ســـبتمبر املاضي، ملمارسها مهامها 
مـــن املدينـــة اجلنوبية التـــي مت حتريرها من 
احلوثيـــني وقوات عبدالله صالـــح، بات ملف 
دمج املقاومة الشعبية ضمن قوات األمن، أكثر 

حضورا من قبل.
لكـــن، ومـــع تأكيـــد احلكومة علـــى نيتها 
االنطالق فعليا في عملية دمج مقاتلي املقاومة 
في اجليش، بدأت تلوح في األفق مشكلة هوية 
اجليـــش القـــادم، ففي حني يـــرى مراقبون أن 
الدمـــج هو خيار ضروري لتأســـيس جيش ال 
يوالي أشخاصا، يقول آخرون إن خطوة كهذه 
ســـتجعل من اجليش ميليشيات مختلفة ولكن 

بلباس رسمي.   
ورغم اإلمكانات احملدودة التي خاضت بها 
عناصر املقاومة الشعبية معاركها مع الطرف 
اآلخـــر صاحب العـــدة والعتـــاد املتطور، في 
بادئ األمر، إال أنها اســـتطاعت عندما ساندت 
قوات اجليش التابـــع لهادي وبدعم من قوات 
التحالـــف، أن تنتزع الســـيطرة من احلوثيني 
وتخرجهم من عـــدة محافظات جنوبية، بينها 

عدن، منتصف يوليو املاضي.
وكانـــت حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح 
وجهت، في ســـبتمبر املاضي، باستيعاب 800 
من عناصـــر املقاومة، في اجليش والشـــرطة، 
كدفعـــة أولـــى، تطبيقا لقرار صـــادر قبل نحو 

شهرين عن الرئيس هادي.
ويؤّكد مســـؤول حكومي، مفضال عدم ذكر 

اســـمه حلساسية موقعه، أن احلكومة جادة 
في اســـتيعاب مقاتلي املقاومة، كنواة 

للوطـــن“،  والؤه  وطنـــي  جليـــش 
مشـــيرا أن معســـكرات عديدة 

للراغبني  أبوابها  ســـتفتح 
في االنضمام مبحافظتي 
عـــدن (جنـــوب)، وتعـــز 
(وسط)، كمرحلة أولية. 

ومن مؤّيدي فكـــرة الدمج، 
الصحفـــي عبدالعزيـــز املجيـــدي، 

املهتم بالشؤون العسكرية، حيث يرى أن ”قرار 
دمج املقاومة في اجليش، خطوة ضرورية كان 
يتوجب الشروع فيها منذ بدء املعارك في إطار 
فكرة تعبئـــة وطنية عامـــة، ملواجهة ”جيش“ 

ميليشيات احلوثي وقوات صالح“.
وتابـــع مؤكـــدا أن ”قرار الدمـــج ضروري 
ألن  البـــالد كانت بال جيـــش، ومن الضروري 
مواجهة هذه احلالة بفتح معسكرات التجنيد 

في كافة املناطق“.
 بـــدوره، قـــال ضابط في القـــوات التابعة 
لهـــادي، مفضال عدم ذكـــر اســـمه (كونه غير 
مخول للحديث مع وسائل اإلعالم) ”ال نريد أن 
نكرر أخطاء العقـــود املاضية من حكم صالح، 
تكويـــن اجليش القادم يجب أن حتكمه قوانني 
وضوابـــط صارمـــة، جتـــّرم نصـــا وفعال، أي 
ممارسة تخل بالشرف العسكري وتسيء ملبدأ 
املواطنـــة، وقوانني تبنـــى هياكلها ووحداتها 
علـــى أســـاس النزاهـــة والكفـــاءة، وتقديـــر 
املســـؤولية الوطنية. وإذا لـــم تتحقق كل تلك 
القوانني والضوابط ”ســـيتم العودة إلى مربع 
الصراعـــات املدمرة، ولن يتم بنـــاء دولة، بأي 

صيغة كانت“.
وخالفـــا للرأيني الســـابقني، يرى مراقبون 
آخـــرون أنـــه ليس مـــن الســـهل تنفيـــذ قرار 
دمج املقاومـــة؛ حيث يشـــير الباحث واحمللل 
السياســـي عبدالناصـــر املودع إلـــى أن ”قرار 
الدمـــج، أمر صعـــب وغير واقعـــي، فاملقاومة 
تشـــتمل على فصائـــل كثيـــرة وذات توجهات 
سياســـية مختلفـــة ومتناقضة. وعلى ســـبيل 
املثـــال، تتشـــكل املقاومـــة فـــي اجلنـــوب من 

قوى ســـلفية عديدة بعضهـــا قريب من تنظيم 
القاعدة، فكرا وممارســـة، إلى جانب تلك التي 
تنتمـــي حلزب اإلصالح والتجمع، احملســـوب 
على اإلخوان املسلمني، وتلك التي تنتمي إلى 
احلراك اجلنوبي، وهؤالء ينقســـمون مناطقيا 
إلـــى مقاومة الضالـــع وردفـــان ويافع وأبني 

وعدن وغيرها من مناطق اجلنوب“.
واملعـــروف فـــي اليمـــن أن االنقســـام كان 
الســـمة البـــارزة فـــي تكويـــن اجليـــش، منذ 
توحد الشـــمال واجلنوب في تسعينات القرن 
املاضي، وتفاقمت هذه الســـمة بعد اخلطوات 
التـــي بدأهـــا صالـــح لتوريث جنلـــه (أحمد) 
احلكم وإســـناده احلرس اجلمهوري، بعد أن 
قام اجلنرال علي محســـن األحمـــر، األخ غير 
الشقيق لصالح واملعارض لفكرة التوريث في 

حينه، بضم موالني له في صفه.
وبعد انـــدالع الثورة الشـــعبية ضد نظام 
الرئيـــس صالح في فبراير 2011، أعلنت قوات 
اللواء األحمر املعروفة بـ“الفرقة األولى مدرع“ 
تأييدهـــا للثـــورة، في ما بقت قـــوات احلرس 
اجلمهوري واحلرس اخلاص واألمن املركزي 

في قبضة جنل صالح وأبناء إخوته.
ويقـــول مراقبـــون وبينهم املجيـــدي، في 
حديـــث ســـابق، إن الرئيس هـــادي هو اآلخر 
عمل منذ صعوده إلى هرم السلطة في اليمن، 
علـــى ”متوضعـــه كمركز نفـــوذ جديـــد، وقام 
بإنشـــاء قوات خاصة تنتمي إلـــى قبيلته في 
محافظة أبـــني (جنوب)، وخصوصا في قوات 
احلماية الرئاسية وبعض معسكرات احلرس 
اجلمهوري، من خالل إعادة املتقاعدين قسريا 
منذ فتـــرة حكم صالح“، وال يوجـــد تأكيد من 

مصدر رسمي على ذلك األمر. 
وتقـــول إحصائيات رســـمية إن 
تعداد القـــوات البرية في اليمن 
مقاتـــل  ألـــف   120 يقـــارب 
موزعـــني علـــى 7 مناطـــق 
عســـكرية، وفـــي االحتياط 
ألـــف   450 االســـتراتيجي 
مجنـــد، و59 لـــواء عســـكري بني 
ألوية مدرعة ومشاة ومدفعية ومشاة 

ميكانيـــك وصواريـــخ، فيمـــا متتلـــك القوات 
اجلويـــة بحـــدود 8000 مجند موزعـــني في 10 
ألويـــة طيـــران وألوية دفاع جـــوي و6 قواعد 

عســـكرية جويـــة، أما القـــوات البحرية فيقدر 
تعدادهـــا 10 آالف مجند موزعني على 3 قواعد 

بحرية، ولواءين بحريني.

أزمة اليمن في جيشه

لورانس كورب

هل ينجح قرار دمج املقاومة في الجيش واألجهزة األمنية

عبدالناصر املودع
محلل سياسي ميني

عبدالعزيز املجيدي
صحفي ميني

قرار الدمج أمر صعب 
فالمقاومة متكونة من 

فصائل كثيرة وذات 
توجهات مختلفة

قرار دمج عناصر 
المقاومة الشعبية 
في الجيش خطوة 
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التقارب التونسي املصري، يبدأ 

من إصالح التركة اإلخوانية الثقيلة 

التي نالت من أجزاء في أركان 

الدولة سواء في مصر أو في تونس 

} ما بني السبسي والسيسي نقطة حتت 
السطر لفظا وإعرابا، وما بني الباجي قائد 
السبسي في تونس وعبدالفتاح السيسي 

في مصر، أكثر من نقطة تقاطع حتت سطر 
التحالف وفوق سطور القرب اجلغرافي 

والتاريخي. إرهاصات التقارب التونسي 
املصري، مجسدا في السبسي والسيسي، تبدأ 
من إصالح التركة اإلخوانية الثقيلة التي نالت 

من أجزاء في أركان الدولة، سواء في مصر 
عبر اإلخوان، أو في تونس عبر الترويكا.

الفرق بني كينونة الوجود النهضوي في 
توليفة احلكم بتونس بني الترويكا السابقة 

والرباعي احلالي، أّن النهضة كانت متثل 
سابقا محور السلطة، في حني أّنها اليوم 
متثل الهامش الثانوي في شكل التحالف 

احلاكم على األقل. 
وفي احلالتني يبدو أننا أمام واقع ”ما 

بعد اإلخوان“ في مصر و“ما بعد الترويكا“ 
في تونس مبا ميّثله هذا الواقع من ضرورة 

تامة ملراجعة األخطاء الكبرى التي وقعت 
فيها حكومة الترويكا في معاجلتها للقضايا 

اإلقليمية، وفي تناولها للعمق العربي 
للدبلوماسية التونسية.

زيارة السبسي إلى القاهرة تشكل 
واحدة من أكثر اخلطوات جرأة جلسر الهوة 

الدبلوماسية التي جدت بني اخلارجية 
التونسية في عهد املنصف املرزوقي وبني 
النظام املصري ما بعد 30 يونيو. بيد أن 

حصر الزيارة في مفصل رفع العتب وإصالح 
ذات البني، يحول دون تنزيل الزيارة في 

واقعها املهم للبلدين على حّد سواء.
وفي البسط اإلستراتيجي للزيارة تكمن 

ثالث نقاط على األقل، واحدة مرتبطة بامللف 
الليبي، وثانية متعلقة مبلف الهجرة السرية، 

وثالثة متعلقة بضرورة إصالح العالقات 
التونسية اخلليجية عبر البوابة املصرية.

ذلك أّن املستقرئ لواقع اإلرهاب في ليبيا 
يدرك أن البالد في حالة خطيرة جدا قوامها 

”مأسسة اإلرهاب وتهميش السلطة“، حيث 
أّن التنظيمات التكفيرية باتت تسيطر على 

اجلغرافيا، وتبسط هيمنتها على املرافق 
العمومية، وتستولي على مخازن السالح 
اخلفيف واملتوسط والثقيل بشكل يجعلها 

تهدد كافة دول اجلوار الليبي، وعلى رأسها 
مصر وتونس التي أعلنت مؤخرا عن احتجاز 
مجموعة من السيارات املفخخة ممهور عليها 

عبارة ”داعش“ على حدودها مع ليبيا.
تعزيز التعاون التونسي املصري ملكافحة 

اإلرهاب في ليبيا ميتدد مبقتضى الضرر 
والضرورة على ملف مكافحة الهجرة السرية 

التي باتت تقض مضاجع كّل الدول املطلة 
على البحر املتوسط، فأن تخسر تونس 

ومصر فلذات أكبادهما من الشباب احملترق 
بأوهام الهجرة، كارثة بشرية واقتصادية، وأن 
تتحّمل إيطاليا خاصة وباقي الدول األوروبية 

الفاتورة اإلنسانية واملادية لتدفق املاليني 

من الشباب األفريقي على سواحلها، لهي 
مأساة بكل املقاييس واملعايير، وهنا يتنزل 

االستحقاق الثاني لزيارة السبسي إلى مصر.
غير أّن الزيارة تتعدى التنسيق الثنائي 

حيال األوضاع في ليبيا التي عجزت عن 
إجناح ”الثورة“ أو اإلبقاء على ”الدولة“، 

فأصبحت ساحة لـ“مأسسة التيارات 
التكفيرية“ حيث تشير املصادر السياسية إلى 

نزوع تونسي إلصالح العالقات املتوترة مع 
دول اخلليج من خالل البوابة املصرّية.

تدرك تونس أّن احلالة االقتصادية احلرجة 
التي متر بها تستلزم رافعة مالية مهمة، 

وتستوجب دعما سياسيا وإستراتيجيا هاما 
لدى الداعمني الدوليني الذين أصبحوا يثيرون 

الشكوك حيال قدرة تونس على استرداد 
عافيتها االقتصادية. هنا تراهن تونس على 
الرصيد الرمزي املهم الذي أّصلته مصر لدى 
العواصم اخلليجية، مع إدراكها بأّن املعونة 

اخلليجية ال تعفي التونسيني من واجب 
االستدرار الذاتي، ومن استحقاق بناء االكتفاء 

الذاتي من ثروات البالد واجتهاد العباد.
بني السيسي ابن املؤسسة العسكرية 

املصرية، والسبسي ابن املؤسسة 
الدبلوماسية التونسية أكثر من نقطة حتت 

السطر، أليست الدبلوماسية هي اجليش 
الناعم، واجليش هو الدبلوماسية القوية. 

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

السبسي والسيسي أكثر من نقطة تحت السطر

} اتفاق دول مجلس التعاون اخلليجي 
هذا األسبوع على توحيد املناهج التعليمية 

وتنقيحها من أفكار التطرف واإلرهاب، إن 
وجدت، مبادرة تبعث على األمل. وباملناسبة، 

”إن ُوجدْت“ جاءت في البيان.
إذن هناك جلنة مختصة من وزراء 

التربية والتعليم في الدول األعضاء تعكف، 
اآلن، على دراسة هذا امللف الهام.

هذا التوجه النبيل ليس بجديد. في 
أكتوبر 1975 (أي منذ أربعني عاما)، صدر 

قرار عن املؤمتر األول لوزراء التربية 
والتعليم في دول اخلليج العربية الذي عقد 
في الرياض (قبل تأسيس مجلس التعاون) 

لتوحيد أهداف التعليم واألسس العامة 
للمناهج، وخاصة في التربية اإلسالمية. 

مت إعداد وثيقة األهداف وعرضها على 
املختصني في املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو وبعض 
اخلبراء في مجال األهداف التربوية.

التطرف ُيصنع في العقول أوال، لذلك 
فإن للمناهج الدراسية دورا هاما في تنشئة 

الشباب. بدأ مكتب التربية العربي لدول 
اخلليج العربية جهوده في توحيد املناهج 
وتطويرها ووضع األهداف العامة للتعليم 
على اختالف مستوياتها. أسند املكتب إلى 

املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج 
هذه املهمة معتمدا على مجموعة من األسس 

الهامة.
من أهم هذه األسس أن يكون توحيد 
املناهج شامال جلميع املراحل واملجاالت 
الدراسية ”بالقدر الذي تسمح به ظروف 

كل دولة“، وأن يكون التطوير بعدا مالزما 
لعمليات التوحيد، وأن ترتبط برامج 

التوحيد والتطوير مبتابعة متصلة لتجارب 
التطبيق في امليدان ملراجعة خطوات العمل 

أوال بأول.
أتوقع أن املركز كان يهدف لالستفادة 
بخالصة جتربة حركة التطوير التربوي. 

املهم طبعا هو تطبيق مختلف أساليب 
وأدوات التقومي على املناهج املوحدة بعد 
تعميمها، مبا في ذلك تقومي نتاج التعليم 

وسلوك املتعلم ومكونات املناهج وعناصرها.
في العام 1983 بدأت الدراسة اجلادة 

لتوحيد املناهج وتطويرها، ومت دعم املركز 
العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج 

للقيام بهذه املهمة.
هذا ليس كل شيء، بل مت اعتماد برامج 

املكتب وأجهزته ومن بينها وضع كتب 
موحدة في الرياضيات والعلوم للصفوف 

األربعة األولى من املرحلة االبتدائية، ودراسة 
شاملة ملادة التربية اإلسالمية في املرحلتني 

االبتدائية واملتوسطة، وتطوير تدريس اللغة 
اإلنكليزية مبراحل التعليم العام.

كذلك ُتِرَكت ”املرونة الكافية“ للدول 
األعضاء مبا يتناسب وبناء املناهج في كل 

دولة.
صدرت التوصيات، ومنها العناية 

باجلانب التطبيقي لتتحول الثقافة 
اإلسالمية ومفاهيمها إلى سلوك توجهه 

قيم اإلسالم ومبادئه. هذا طبعًا شيء جيد 
لصناعة العقول السليمة. كذلك مت تأكيد 

صلة املتعلم بالقرآن الكرمي والهدي النبوي 
الشريف ومواقف من حياة الرسول الكرمي 

صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان 
الله عليهم. هذا أيضًا مبدأ جيد إذا لم 

تتخلله التفسيرات الفردية لبعض املدرسني 
املجتهدين من ذوي األجندات األيديولوجية 

املتشددة.
كان الهدف هو حتديد قدر مناسب في 
تقدير الطالب للجانب السلوكي وتشجيع 
الطلبة على البحث في التراث اإلسالمي، 

على أساس أن تكون قيم اإلسالم ومبادئه 
وتوجيهاته عالمة مميزة لسلوك الفرد املسلم 

وتوجهات املجتمع املسلم.
في ديسمبر 2002 أعاد املجلس األعلى 
في الدوحة دراسة مشروع توحيد املناهج 
الدراسية، وأصدر قرارا بتطوير املناهج، 
واالرتقاء مبستوى املعلم، واملواءمة بني 

مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية في دول 
مجلس التعاون.

ولكن لألسف لم تتحقق حتى بعض 
أهداف هذه املهمة النبيلة. األسباب كثيرة؛ 

كل دولة في املجلس لديها من التشابه الشيء 
الكثير ولكن يبقى شيء من ”اخلصوصيات“ 
التي حترص على احلفاظ عليها. باختصار، 

لكل دولة خططها ومعطياتها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية.

علينا أن نعترف بشجاعة، أننا في دول 
املجلس حاولنا وسعينا إلى صقل العقول، 

ولكن النجاح لم يكن دائما حليفنا.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

التطرف يصنع

 في العقول أوال

عبداهللا العلمي

خيراهللا خيراهللا

أمين بن مسعود

االنقالب الحوثي فشل في اليمن. 

كان باب املندب آخر دليل على 

هذا الفشل. كم سيكلف اليمن 

رفض {أنصار الله} االعتراف 

بالفشل والهزيمة. كم سيكلف 

عناد الحوثيني اليمن

} كم سيكّلف العناد احلوثي، القائم على 
رفض االعتراف بالهزمية وفشل املشروع 

اإليراني، اليمن؟ السؤال يطرح نفسه في ضوء 
سيطرة قوات التحالف على مضيق باب املندب 
اإلستراتيجي الذي كانت تعتبره إيران مبثابة 
إحدى اجلوائز الكبرى التي حصلت عليها في 

اليمن.
يحمل املضيق رمزية كبيرة. جاء حتريره 

على يد قوات التحالف ليؤكد أّن ال مفّر من 
اندحار احلوثيني الذين باتوا يعرفون بتسمية 

”أنصار الله“. تعني التسمية، برمزيتها 
أيضا، أّنهم نسخة مينية عن ”حزب الله“ في 

لبنان، أي أّنهم لواء آخر في ”احلرس الثوري“ 
اإليراني.

تسّلمت القوات الشرعية في اليمن املنطقة 
التي تتحكم بباب املندب. كان ذلك إجنازا 

كبيرا تّوج بوجود نائب رئيس اجلمهورية 
رئيس الوزراء خالد بحاح. هذا دليل على 

وجود شخصيات مينية بارزة مستعّدة لتحّمل 
مسؤولياتها على األرض اليمنية.

في غضون ثالثة أشهر تراجع املشروع 
التوّسعي اإليراني في املنطقة، وهو مشروع 
يشمل اليمن، تراجعا كبيرا. ال شّك أن نقطة 
التحّول األولى كانت عدن. استعادت قوات 
التحالف عاصمة اجلنوب في متوزـ يوليو 
املاضي بعدما وّجهت ضربة عسكرية قوية 

للحوثيني. كانت تلك الضربة األولى احلقيقية 
للحوثيني، الذين سبق أن خاضوا ست حروب 
مع القوات املسّلحة اليمنية بني 2004 وبداية 

.2010
كانت ملعركة عدن رمزيتها أيضا. استطاعت 

قوات التحالف تنفيذ عملية عسكرية متقنة 
ال تستطيع تنفيذها سوى اجليوش احملترفة 

التي خضعت لتدريبات معّينة، فضال عن 
امتالكها لألسلحة احلديثة التي تالئم أرض 
املعركة. كانت استعادة عدن عملية مدروسة 

ودقيقة، على الرغم من صعوبتها وعلى الرغم 

من استفادة ”أنصار الله“ من دعم القّوات 
املوالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

من دون هذه القوات املنتشرة في كّل أنحاء 
اجلمهورية اليمنية، لم يكن في استطاعة 

احلوثيني االلتفاف على تعز والتوجه جنوبا 
وصوال إلى عدن. حصل ذلك في وقت كانت 
قوات احلوثيني سارعت للوصول إلى باب 
املندب عبر طريق آخر هو الطريق البحري 

املمتد من احلديدة إلى املضيق اإلستراتيجي، 
مرورا مبيناء آخر هو املخا.

بعد حترير عدن، بدأت مرحلة جديدة في 
اليمن. بعد حترير باب املندب، يتبّني أن لهذه 

املرحلة اجلديدة أفقا يتجاوز استعادة اجلنوب 
والوسط ومأرب. الهدف النهائي هو صنعاء. 
لن تتمكن إيران من إقامة دولة أو دويلة في 

اليمن، بغض النظر عّما إذا كان البلد سيبقى 
موّحدا أم ال. بكالم أوضح، لن يكون اليمن 

منطلقا لتهديد السعودية خصوصا، واألمن 
اخلليجي عموما.

كان ملفتا، عندما احتّل ”أنصار الله“ باب 
املندب صدور تصريحات إيرانية فحواها أن 

إيران صارت تتحّكم بأهم مضيقْني في املنطقة، 
هما هرمز وباب املندب. أي أّنها باتت تسيطر 
أيضا على مدخل البحر األحمر، وبالتالي على 

املالحة عبر قناة السويس. جلأت إيران إلى 
كّل ما من شأنه تأكيد أّنها القوة اإلقليمية 

املهيمنة في املنطقة وأن ال عودة إلى اخللف 
بعد اآلن. ظّنت أّن هناك أمرا واقعا فرضه 

احلوثيون الذين سيطروا على صنعاء، 
وصاروا يتصّرفون من منطلق أّنهم احلكام 

اجلدد لليمن، كّل اليمن.
ليس صدفة أّن طهران وّقعت مع وفد 

حوثي، مباشرة بعد احتالل صنعاء، سلسلة 
من االتفاقات شملت رحالت جوية بني 

العاصمة اليمنية والعاصمة اإليرانية في وقت 
ال وجود لعالقات جتارية أو تبادل يذكر، من 

أي نوع كان، بني البلدْين.

كانت تلك االتفاقات ترمز إلى قيام 
سلطة جديدة في اليمن، خصوصا منذ دخل 

”أنصار الله“ صنعاء ووضعوا يدهم على 
كّل املؤسسات الرسمية اليمنية. كان ذلك في 
الواحد والعشرين من أيلول ـ سبتمبر 2014. 

وقتذاك، وّجه زعيم ”أنصار الله“ عبدامللك 
احلوثي خطابا مبناسبة عيد األضحى جاء 
فيه ”جنّدد تهنئتنا لشعبنا اليمني العظيم 

بانتصار ثورته املباركة في احلادي والعشرين 
من سبتمبر في مواجهة طغيان الفاسدين، 

والفضل في ذلك لله عّز وجّل ودماء الشهداء 
واجلرحى“. أراد احلوثي القول إن ”ثورة 

21 سبتمبر“ صححت التاريخ، وحّلت مكان 
”ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

�1962، التي أطاحت باحلكم اإلمامي وأقامت 
اجلمهورية. في اخلطاب نفسه، وعد احلوثي 
اليمنيني بـ“الدولة العادلة“ مستعيدا خطاب 

حسن نصرالله األمني العام لـ“حزب الله“ 
الذي يتحّدث فيه بني وقت وآخر عن ”الدولة 

العادلة“ في لبنان، متجاهال دستور البلد 
وقوانينه وطبيعة تركيبته وموازين القوى 

فيه والعالقات القدمية واملعّقدة بني الطوائف 
واملذاهب.

بني ما حصل في عدن ثم في مأرب وأخيرا 
في باب املندب، من دون جتاهل تعز، التي ال 

تزال تعاني، ميكن القول إن املشروع اإليراني 
في اليمن يتراجع بشكل مستمّر. يعود ذلك 

إلى عاملْني. األّول أّنه ُوجد من يتصدى لهذا 
املشروع خالفا ملا كانت تعتقده إيران. أّما 

العامل الثاني، فهو مرتبط باليمنيني أنفسهم 
الذين يرفضون ”الدولة العادلة“ التي يريد 

عبدامللك احلوثي فرضها عليهم. يعرف 
اليمنيون أّن احلوثي ال ميتلك أي مشروع 

سياسي أو اقتصادي من أي نوع كان للبلد 
باستثناء إحلاق البلد بإيران… ونشر البؤس 

في كّل مكان.
ال ميتلك احلوثي غير الشعارات لبناء 
”دولة عادلة“ في بلد يعاني الفقر والتخّلف 
واجلوع، ولكّنه بلد ميتلك حضارة قدمية 

جتعل املواطنني فيه يفّرقون بني احلّق 
والباطل، بني الشعارات واحلقيقة. في الواقع، 

كان احلوثي، ومن خلفه إيران طبعا، يراهن 
على الفراغ وعلى أن ليس هناك من سيتصّدى 

للمشروع اإليراني يوما.
لم يكن في وارد إيران أّن ”عاصفة احلزم“ 

ستنطلق. لم يكن واردا لديها أّن هذه العاصفة 
ستستمّر كّل هذا الوقت وأن ال مجال لوقفها. 

كانت احلسابات اإليرانية، وال تزال، بعيدة 
كّل البعد عن الواقع. لذلك تراجع حجم 

املشروع اإليراني في اليمن إلى دويلة في 
شمال الشمال، في حني أن هناك مشروعا 

أكثر واقعية يقوم على االعتراف بالقرار 2216 
الصادر عن مجلس األمن من دون مواربة 
وقتذاك من أي نوع، وحتّول ”أنصار الله“ 

إلى حزب سياسي طبيعي بعيدا عن مقولة 
”الشعب واجليش واللجان الشعبية“ التي 

تستخدم لتغطية االنقالب احلوثي.
فشل االنقالب احلوثي في اليمن. كان 
باب املندب آخر دليل على هذا الفشل. كم 

سيكّلف اليمن رفض ”أنصار الله“ االعتراف 
بالفشل والهزمية. كم سيكّلف عناد احلوثيني 

اليمن. كم سيكّلف خصوصا صنعاء املدينة 
العريقة وأهلها الطّيبني الذين يفتحون قلوبهم 

وبيوتهم للضيف كما ال يفتحها سوى قليلني 
من العرب.

* إعالمي لبناني

العناد الحوثي… واستعادة باب المندب
ُ

«نشـــاطات داعش فـــي الســـعودية تزايدت خاصـــة بعد عاصفة 

الحـــزم في اليمن، والتي كانت صفعة ســـعودية عربية قوية بوجه 

نظام والية الفقيه في اليمن خصوصا والوطن العربي عموما».

محمد علي احلسيني
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان

«ســـيطرتنا على مضيق باب المندب أعطتنـــا التحكم في حماية 

المالحـــة البحرية الدوليـــة، وهذا التفوق قطع على الميليشـــيات 

الحوثية وقوات المخلوع صالح التحكم في المضيق».

أحمد عسيري
املتحدث باسم قوات التحالف العربي

«باب المندب كان خاضعا لســـيطرة إيران عبر وكالئها في اليمن، 

واســـتعادة الســـيطرة على هذا المضيق يعيد إلى المحور العربي 

أحد أهم النقاط العالمية سياسيا وعسكريا واقتصاديا».

حسني احلنشي
محلل سياسي ميني
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«أي انتصار ســـيحققه نظام األسد سيتسبب بموجة نزوح جديدة 

في المنطقة. الدعم الروسي واإليراني له، يزيد من فرص تحقيقه 

نصرا على المعارضة وسيتسبب بموجة نزوح جديدة».

دونالد توسك
رئيس املجلس األوروبي

«الوسائل العسكرية ليست حال إلنهاء النزاع في الشرق األوسط، 

والمباحثات األميركية الروســـية خطوة إيجابيـــة وأتمنى أال يقف 

العمل العسكري الروسي في سوريا عائقا أمام وجود حل فعلي».

فرانك شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

«روسيا ستبحث توسيع نطاق ضرباتها الجوية ضد المتشددين 

في ســـوريا بحيث تشـــمل العراق إذا تلقت طلبا بذلك من بغداد، 

لكننا لم نتلق حتى اآلن مثل هذا الطلب من الحكومة العراقية».

فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة مجلس االحتاد الروسي
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} كل المعطيات على الساحة السورية، بعد 
استنجاد النظام هناك بالجيش الروسي 

لحمايته من داعش وأخواتها، يشير إلى تغّير 
المفاهيم المتعلقة بالمواقف السياسية وحتى 
المبدئية الخاصة بسياسة المحاور، فما كان 

محل انتقاد من قوى فاعلة باألمس القريب، 
تحّول اليوم إلى عمل مبّرر ومقبول، وبذلك 

تجد الدول العربية نفسها متفرقة أو مجتمعة 
أمام واقع جديد له طابع دولي، وهو في ذلك 

متناقض مع المصالح الوطنية والقومية.
لقد ُدّولت األزمة السورية ليست فقط 

على مستوى التدخالت لجهة دعم السلطة أو 
المعارضة، وإنما بدرجة أكبر حيث تصادم 

المصالح بين الدول، والحقيقة الماثلة 
أمامنا اليوم، هي تدخل عسكري مباشر في 

سوريا من القوى الكبرى (الواليات المتحدة 
وروسيا)، ومن بعض دول حلف الناتو (فرنسا 

وتركيا، وقريبا بريطانيا) ومن دول الجوار 
(إسرائيل وحزب الله اللبناني)، ومن الدول 

المتحالفة مع النظام (إيران)، إضافة إلى 
وجود داعش والمعارضة المسّلحة اإلسالمية 

وغير اإلسالمية، وما تحمله من تدخل أممي 
من خالل العناصر التي جاءت من دول كثيرة.

وكل هذه التدخالت سواء كانت بطلب 
من النظام الحاكم، أو لدعم المعارضة، أو 

لمحاربة اإلرهاب، تؤكد على أن الحرب في 
سوريا ستكون طويلة األمد، ويلوح في األفق 

أن الحرب على داعش وإن بدت ضرورة، تمثل 

مدخال للبقاء في سوريا من كل األطراف حتى 
لو تم القضاء على الجماعات المتطرفة وهو 

أمر بات في حكم المستحيل، ألن اإلرهاب 
أصبح مرضا مزمنا لم تستطع الدول القوية 

التخلص منه، فما بالك بالدول الضعيفة.
لنتأمل المشهد في سوريا اليوم، وقد أّدى 
إلى إفراغ البالد من أهلها، حيث تقوم الحرب 
بين أطراف كثيرة، والنظام السوري يعدُّ من 

خالل الرهان على قواته البرية هو الطرف 
األقوى، وهو ما يعتقده الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين. هذا المشهد ال يشي بحل 
يمثل التزاما أخالقيا من دول العالم بما في 

ذلك األمم المتحدة، إذ من غير المعقول أن 
تساهم الكثير من دول العالم في قتل الشعب 

السوري بحجة محاربة رئيسه بشار األسد أو 
المطالبة برحيله، أو من خالل محاربة اإلرهاب 

ممثال في داعش، األمر الذي يشي باستمرار 
األزمة لحسابات دولّية.

واضح اآلن وبعد التدخل العسكري 
الروسي، أن إبعاد األسد بالقوة لم يعد ُمْمِكنًا، 

وأنه سيكون له دور في المرحلة االنتقالية 
بما يخدم مصالح حلفائه، بغض النظر عن 

شرعيته من عدمها، بل إن بقاءه في السلطة 
لصالح الدول المعارضة لوجوده ألنه 

يساعدها على أمرين؛ األول، حصر الجماعات 
اإلرهابية في منطقة محددة هي سوريا، يسهل 
عليها متابعتها أمنيا، واألمر الثاني، التقليل 

من فرص اإلرهابيين في نقل جرائهم إلى 

الدول الغربية، والدليل تراجعها إلى الحد 
األدنى في الوقت الذي زادت فيه في سوريا 

والعراق وليبيا بشكل مخيف.
غير أن مسألة رحيل األسد لم تعد مهمة 

مقارنة مع تبعات التدخالت الخارجية في 
سوريا اليوم، خاصة الوجود العسكري 
الروسي، ذلك ألن مختلف القوى الدولية 

جاءت لتبقى ويصعب رحيلها، وهذا يعني أن 
سوريا إذا تمكنت من االنتصار على اإلرهاب 
ستجد نفسها أسيرة للقوى الخارجية، حتى 

أن بعض الخبراء اإلستراتجيين يرى أنها 
ستكون منطقة للصراع األميركي الروسي، 

على غرار ما حدث في ألمانيا بعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الثانية، لكن التقسيم هنا 
لن يكون بين معسكرْين، وإنما بين مجموعات 

كثيرة محمية بقواعد عسكرية روسية في 
البداية، ثم أميركية في وقت الحق، ويبدو 
أن هذا رهان النظام الحكم، وأيضا أمنية 
الفصائل المعارضة بمختلف انتماءاتها 
ومشاربها، والدعم األميركي لما يسمى 

بالمعارضة المعتدلة يدخل ضمن هذه الرؤية.
من ناحية أخرى، فإن تدويل األزمة 

السورية يحول دون إيجاد حل لها ينهي 
الصراع من أجل الوصول إلى الحكم، وكل 
األطروحات بما فيها الروسية التي ترّوج 
لمسألة الحفاظ على الدولة السورية، غير 

قابلة للتطبيق على الواقع، ألن الحل الدولي 
لصالح السلم لم ينضج بعد، وقد يكون على 

السوريين االنتظار خمس سنوات أخرى أو 
أكثر حتى تضع الحرب أوزارها بعد فشل كل 

القوى في تحقيق نصر حاسم، وهذا سينتهي 
باألطراف المتصارعة إلى مواصلة الحرب من 
أجل إثبات وجودها، وهنا البد من نصرة أحد 

األطراف على حساب باقي األطراف، وهو ما 
تقوم به روسيا من خالل تدخلها العسكري.
الشك أن قوى كثيرة تأمل في حل سلمي 

لألزمة السورية، لكن المعطيات الراهنة تشير 
إلى استمرار الحرب وعلى نطاق واسع، 

والوجود الروسي أصبح مثله مثل التحالف 
الدولي لمحاربة داعش جزءا من المشكلة، فهل 
وجود القوى الكبرى على األرض السورية قد 

يؤدي إلى تصادم محتمل بين حلف الناتو 
والواليات المتحدة، وبين القوات الروسية؟

اإلجابة ستكون جاهزة بعد الدعم الدولي 
المنتظر للمعارضة المعتدلة، ومحاولة 

توحيدها في جبهة واحدة، وإلى غاية حدوث 
ذلك تبدو سوريا أبعد عن الحل السياسي، 

وستكون ضحية لحرب دولية واسعة النطاق، 
القائمون بها وعليها جاءوا ليبقوا لسنوات 

وليس أليام. سوريا تدخل مرحلة جديدة 
تتمثل في الحماية الدولية للشرعية وللشعب 
وللوحدة الترابية من أطراف كثيرة. والتدخل 
العسكري لحماية النظام أو المعارضة من أي 

طرف كان فيه مهلك سوريا ومقتلها.

* كاتب وصحفي جزائري

تبعات التدخل العسكري الروسي في سوريا

تدويل األزمة السورية يحول 

دون إيجاد حل لها ينهي الصراع 

الدامي، وكل األطروحات التي 

تروج ملسألة الحفاظ على الدولة 

السورية، غير قابلة للتطبيق على 

أرض الواقع

خالد عمر بن ققه

روسيا تسعى إلى االتكاء على 

نظام األسد للتصالح مع الغرب، 

بهدف إدخال نفسها في أي 

معادلة للحل في املنطقة

روسيا التقطت كلمات أوباما 

على منصة الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، عرفته {بياع كالم} 

وتأكدت أن عليها الذهاب بسرعة 

إلى املياه الدافئة

} تعكس املغامرة الروسية في سوريا طموحا 
مزدوجا من الكرملني؛ فمن ناحية يسعى 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني إلى إنقاذ 
حلفائه في الشرق األوسط، ممثلني باألخص 
في النظامني السوري واإليراني، بعدما بات 

واضحا أن مسار التطورات في املنطقة قد 
يؤدي مستقبال إلى جتفيف أي أثر للوجود 

الروسي، حلساب اخلصم األميركي. 
من ناحية ثانية يريد بوتني أن يعود إلى 

الساحة الدولية، من خالل التأكيد على أنه 
ميلك إستراتيجية حملاربة اإلرهاب، ولن ميكنه 
فعل ذلك إال من منطقة الشرق األوسط، ملتقى 

القوى الدولية وحلبة الصراع الدبلوماسي 
العاملي، خصوصا بعدما صارت مصدرا 

للتهديدات اإلرهابية على الصعيد الدولي.
خالل السنوات التي مضت انكفأت روسيا 

على نفسها، مع محاوالت حثيثة للتحكم في 
محيطها اإلقليمي بحثا عن زعامة مفقودة 

وإحياء لدور قدمي، ظلت تسعى إلى بعثه منذ 
أن بدأ العالم يتوجه نحو أحادية القطبية 

بريادة الواليات املتحدة األميركية، وهو ما 
جتلى في األزمة األوكرانية، التي أرادتها 

موسكو متنفسا جديدا منذ انهيار االحتاد 
السوفييتي، ومعه سقوط احللم اإلمبراطوري.

خالل 16 عاما خاضت روسيا أربع حروب، 
ثالث منها كانت في سياق اختبار القوة 

الروسية في الداخل، واحلفاظ على هيبة الدب 
الروسي في اجلوار اإلقليمي؛ وقد حصلت هذه 

احلروب في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا، 
وفي كل منها كانت موسكو تبذل قصارى 

جهودها من أجل بلورة إستراتيجية عسكرية 
تخولها نيل االعتراف الدولي بنفوذها 

السياسي اإلقليمي. أما احلرب احلالية في 
سوريا فهي األولى التي تخوضها موسكو 

بعيدا عن محيطها، في محاولة لتجريب 
قدراتها على إرسال قوات عسكرية بعيدا عن 

حدودها والنجاح في املهمة املناطة بها.
في الواقع ال يشكل التدخل الروسي في 

سوريا العنوان األول على عودة موسكو 
إلى املنطقة، فقد سبق ذلك امللف النووي 

اإليراني، الذي جاء مبثابة انتصار للسياسة 
الروسية في املنطقة، في أفق حتقيق انفتاح 

أكبر على حليفها اإليراني واالستفادة من 
قبضة اإلمكانات التي يخولها االتفاق. وقد 

شكل مترير ذلك االتفاق اخلطوة األولى على 
طريق استعادة الدور الروسي في املنطقة، لكن 

الترابط بني امللف اإليراني وامللف السوري 
جعل موسكو تنظر إلى االتفاق النووي كما لو 
كان مهرجانا صامتا ينقصه صخب املوسيقى.
بيد أن املهمة الروسية املعلنة، وهي قتال 

مسلحي الدولة اإلسالمية وتدمير مخازن 
أسلحتها ومعاقل التدريب التابعة لها، 

سوف لن تكون مهمة سهلة كما تصورها 
مهندسو خطة التدخل في الكرملني؛ ذلك أن 

اجلزء األكبر من األراضي التي تسيطر عليها 
”الدولة اإلسالمية“ توجد في العراق ال في 

سوريا، وهذا يعني تشتيت اجلهود العسكرية 
الروسية وتوسيع جبهات القتال، مما قد 

يشكل مصدر استنزاف عسكري لقدراتها. وإذا 
وضعنا في االعتبار فشل التحالف الدولي 

الذي شكلته الواليات املتحدة قبل قرابة العام 
ملقاتلة الدولة الداعشية في مهمته، تكون 

املغامرة الروسية مبثابة لعبة عابثة، لكن طاملا 
أنه ال عبث في السياسة بالنسبة إلى دولة 

كبرى كروسيا، فإنه يتعني البحث عن األهداف 
التي تتوخاها موسكو من تلك املغامرة.

تعرف روسيا أن مغامرتها العسكرية 
في أفغانستان، في ثمانينات القرن املاضي، 

قد كلفتها الكثير؛ ورمبا يربط الروس بني 
خروج قواتهم من تلك املناطق وبني انهيار 
اإلمبراطورية السوفييتية، لذلك فإن ذكرى 

املستنقع األفغاني تظل حية في الذاكرة 
الروسية. وفي سوريا اليوم لن تكون موسكو 

أمام مقاتلني سوريني أو عراقيني، بل أمام 
مقاتلني من جنسيات مختلفة، وخصوصا من 
الشيشانيني الذين خبروا القتال مع اجليش 
الروسي طيلة سنوات مديدة في تسعينات 

القرن املاضي، وهذا ما سيزيد من تعقيد مهمة 

اجليش الروسي في املنطقة، بل من شأن ذلك 
أن يؤجج املزيد من احلرائق، بالنظر إلى 

التاريخ السابق لروسيا مع اجلهاديني في 
أفغانستان والشيشان.

قد تسعى روسيا إلى االتكاء على نظام 
بشار األسد للتصالح مع الغرب، بهدف إدخال 

نفسها في أي معادلة للحل في املنطقة، 
تعطيها مكانة محترمة وتخرجها من عزلتها 
الدولية التي استمرت طويال، وهذا سيناريو 
قد يكون واردا، وبشكل خاص إذا ربطنا ذلك 
مع األخبار التي تؤكد بأن الطيران الروسي 
ال يقصف مواقع تابعة للدولة اإلسالمية في 
العراق والشام، وإمنا يحاول القيام بأدوار 

وهمية لدفع املنتظم الدولي إلى االقتناع 
بأهمية إشراك موسكو في املعادالت املقبلة. 

بالنسبة إلى بوتني، فإن نصف الطريق إلى 
حتقيق هذا الهدف قد حصل مع تصريحات 

الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي أقر 
بأهمية التعاون مع األطراف األخرى مبا فيها 
روسيا، أما النصف الباقي، فيمكن أن تتكفل 
به ضربات جوية وهمية حتاول ربح الوقت 

بانتظار اجللوس إلى الطاولة مع الكبار.

* كاتب مغربي

} تظاهرات يوم العطلة، أو تظاهرات 
يوم اجلمعة، لم متهل الكافرين مبصير 

الشعب العراقي رويدًا رويدًا، صعودًا إلى 
غضب ساطع، بل املنطقة اخلضراء أمهلت 
املتظاهرين رويدًا رويدًا نزوًال إلى اليأس، 

وتفريطًا ببقايا اآلمال املعلقة بالشعب 
واحتمال ثورته إلنقاذ حياته أو الدفاع عنها.

حلقات القوة املفترضة في العراق هي 
احلكومة والبرملان واجليش واألمن والقضاء، 
وال ننسى السلطة الرابعة املتمثلة بالصحافة 

واإلعالم، كذلك النقابات املهنية التي كان 
لها دور مّشِرف في أجزاء من تاريخ العراق، 

وأيضًا ”املؤسسات“ الدينية املتنعمة بصدقات 
املؤمنني حتى الفقراء منهم، املتضرعني من 

أجل لقمة عيش أو رحمة، في احملصلة تبدو 
كل تلك السلسلة، حلقات مفقودة، أضاعت 
أسباب قوتها الرتهانها إلى قرار ال متلكه.

حكومة مخجلة، وقادة يكذبون على 
العالم، ويحققون االنتصارات الوهمية على 
اإلرهاب، وميضون في نظامهم الدميقراطي 

اإلصالحي وشعارات التغيير، ليتجاوزوا 
فصل غضب الصيف إلى أن تهدأ أعصاب 

املتظاهرين بالتجهيزات املناخية التي ستوفر 
الطاقة الكهربائية ليعود الناس إلى بيوتهم، 

متسربني من تظاهرات يوم اجلمعة.
برملان، ال عالقة له بأخطر ما يجري في 

العراق من حتالفات ومشاريع وإرسال مقاتلني 
إلى خارج حدوده، ال يعترض وال يطالب، وال 
يوجد من يطالبه بتحمل مسؤوليته في ظرف 

حرج يشبه إدخال شعب إلى غرفة إعدام أو 
تفريغ طاقات شبابه أو إبادة وعيه.

اجليش، لن تنفع معه ”املورفينات“ مؤقتة 
اخلدمة من جتهيز أو إعداد أو تدريب، ألن 
إدارته وقادته موظفون يتبعون املخططني 

في غرفة عمليات احلرس الثوري اإليراني. 
اجليش احلالي ال ميكن تسميته أو ربطه 

بتاريخ القوات املسلحة العراقية، ألن قرار 
الثأر واالنتقام مت اإلعداد له في الذاكرة 
الصهيونية والفارسية عقابًا لسجله في 
التصدي لهما، ومع كل فوضى القرارات 

املقصودة في دمج امليليشيات اإليرانية التي 
كانت تقاتل اجليش العراقي من خارج احلدود 

ونفذت أولى العمليات اإلرهابية في العراق 
نصرة إليران إبان حرب الثمانينات.

مع ذلك، وجود مؤسسة عسكرية رسمية 
رغم كل هزائمها املنكرة مع اإلرهاب، وبعيدًا 

عن املداخالت، تظل قاصرة عن تلبية 
الطموحات اإليرانية، ألنها ترتبط بنظام 

الدولة واحلكومة وتخضع للتعامل مع القوى 
الفاعلة على األرض، وأهمها أميركا بتبعية 
التسليح ومفردات التدريب، ولهذا توجهت 

إيران إلى استخدام بديل عسكري يضمن 
لها تبعية مطلقة ورسمت له خط سيره الذي 
يلتهم رمبا في حلظة ما احلكومة والقرار في 
العراق، على ضعفهما. ما يحصل اآلن ليست 

إال مؤشرات لبداية هضم العراق وحلم عودته، 
لتصبح اإلصالحات والثورة في أيام العطل 

وفصل الصيف، أضحوكة مساطيل ال يعرفون 
السبيل إلى بيوتهم أثناء ليلهم الطويل.

مع كل ضعف وهزال الشخصيات 
واألحزاب احلاكمة، يجب على شعب العراق 

واملتظاهرين منهم أن يعلموا أن جاهزية 
ثورتهم ليست في طلب اإلصالح واستجداء 

رحمة مجموعة خونة وسراق املال العام، إمنا 
في االقتصاص العادل حتى من قضاء يشرع 

بقاء الفساد وجر العراق إلى مشاريع أصبحت 
قائمة على األرض ومتضي إلى متزيقه.

الشعوب هي املرجع الوحيد للتغيير، 
وهذا التغيير لن يأتي إال بالصوت املسموع 

في الداخل وفي حاضنتنا العربية واملنظمات 
الدولية، ال تكفي غضبة الناس على مواقع 

التواصل إمنا بالتجمعات واإلعتصامات، الن 

العراق أصبح في خلفيات االهتمام للرأي 
العام العاملي رغم فداحة الواقع على أرضه.

في كل احلروب هناك خطوط دفاع متتالية 
لتفادي انهيار اخلط األول أو الثاني، لكن 
العراق فقد كل خطوطه، إذ ال ميكن اعتبار 

حكومته خطًا للدفاع عن مصالح شعبه، وكذلك 
جيشه وأمنه وبرملانه وقضائه. مت تسليم األمر 
إلى ”والية“ الفقيه اإليرانية، ومنها إلى قيصر 

االحتاد الروسي املنفعل الذي استحوذ على 
شبه جزيرة القرم، ونفد بجلده من العقاب ألن 
توازن الرعب النووي ال يسمح بإخراجه كما 

فعلوا مع العراق في حرب الكويت.
الذرائع كالقنابل الروسية واألبرياء مجرد 

أرقام في األرض السورية أوالعراقية حتت 
كل صنوف املوت، النظامان في البلدين تخّليا 

عن شعبْيهما وتركوهما إما في السجون 
أو مخيمات اللجوء أو خيمة حلم الوصول 

عبر قوارب املوت إلى أوروبا، النظامان 
وفرا لنفسيهما خط دفاع أول متمثل بإيران 

وميليشياتها، وخط آخر يحتضن إيران 
والعراق وسوريا متمثًال بالتدخل الروسي 

الذي يسعى لتطبيق شعار اإلبقاء على النظام 
السوري ولو كلف ذلك حرق البلد.

روسيا التقطت كلمات أوباما على منصة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عرفته ”بياع 
كالم“ وتأكَدت أن عليها الذهاب بسرعة إلى 
املياه الدافئة، وحددت مدة ال تزيد عن أربعة 

أشهر كحد أعلى رمبا يكفي لبلورة واقع جديد 
في األزمة السورية وفي العراق أيضًا. هل 

ستكون املنطقة اخلضراء والسفارة األميركية 
مضيفًا لقادة االستخبارات الروسية؟ وهل 

ستغطي الثلوج سماء وأرض بغداد لتتحقق 
نبوءة قدمية لفصل شتاء متأثر باملنخفض 

اجلوي في موسكو؟

* كاتب عراقي

بوتين في سوريا.. أهداف الحرب الرابعة

ثلوج موسكو في بغداد

إدريس الكنبوري

حامد الكيالني
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10اقتصاد مشـــروعا جديدا قدمتها قمة ”عـــني على األرض“ التي بدأت 1120
أمـــس في أبوظبي لتعزيز جهود حمايـــة البيئة والضغط على 

قمة املناخ التي تعقد في باريس في شهر ديسمبر.

باملئـــة نســـبة تراجـــع احتياطات مؤسســـة النقـــد العربي 
السعودي في نهاية أغسطس بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو 

662 مليار دوالر، في سابع تراجع شهري على التوالي.

باملئة نســـبة التراجع املتوقع في حجم التبادل التجاري بني 
العراق وتركيا خالل العام الحالي بمقارنة ســـنوية ليصل إلى 

9 مليارات دوالر حسب وزارة التجارة العراقية.

عمالقة التكنولوجيا يقتحمون ميدان تطبيقات نشر األخبار
[ صراع الستقطاب مستخدمي الهواتف الذكية عبر صناعة األخبار  [ الغموض يهيمن على مستقبل صناعة الصحف التقليدية    

} لندن – تســـارع سباق شركات التكنولوجيا 
العمالقة نحو تطوير طرق أحدث وأســـرع في 
نشـــر األخبار، بعد التحوالت الكبيرة لســـلوك 
المســـتهلكين الذيـــن أصبحوا ينفقـــون وقتا 
أطول مع الهواتـــف الذكية واألجهزة اللوحية 
على حســـاب ما ينفقونه من وقت في مشاهدة 

التلفزيون وقراءة الصحف.
ويـــرى محللون أن هذا التحول يطرح أكبر 
تهديد جدي لمســـتقبل الصحف والمؤسسات 
اإلعالميـــة التقليديـــة، التـــي بـــدأت أرباحها 
وجدواهـــا االقتصـاديـــة تتضـــــاءل يوما بعد 

يوم.
ونتيجـــة لنســـب المتابعة العاليـــة التي 
كانت تحظى بها تطبيقات الصحف والمواقع 
اإلخبارية، وجـــدت شـــركات التكنولوجيا أن 
اقتحام الصناعة الجديـــدة أصبح هدفا يمكن 
أن يحقق عوائد كبيرة، إضافة إلى تعزيز والء 

زبائنها.
وظهرت آثار ذلـــك مبكرا في تراجع عوائد 
صحـــف اإلعالنـــات المبوبـــة فـــي الواليـــات 
المتحدة، التي هبطت من 19.6 مليار دوالر في 
عـــام 2000 إلى نحو 6 مليـــارات دوالر في عام 

2010 وهي مقبلة حتما على تراجعات أكبر.

األخبار على الهاتف

وتقول ســـندي كروم مديرة شركة موبايل 
موكسي لالستشارات إن ”ربط صناعة األخبار 
بالهاتـــف الذكي يجذب أكبر عـــدد من القراء، 
ألن أغلـــب الناس يبدأون يومهـــم بقراءة آخر 

األخبار على الهاتف والكومبيوتر اللوحي“.
ويســـعى عدد كبير من تطبيقـــات األخبار 
لدخول الســـباق الســـتقطاب القـــراء، وأيضا 
األربـــاح التي يدرها جذب شـــركات اإلعالنات 

نتيجة لهذا اإلقبال. 

ومـــن بيـــن هـــذه التطبيقات ”أبـــل نيوز“ 
الذي أطلقته شـــركة أبل ضمن تحديثات نظام 

التشغيل الجديد آي.أو.أس 9.
وينقـــل التطبيق الجديد األخبار أوال بأول 
بالشـــراكة مع أكثر من 50 مؤسســـة إعالمية، 
على رأسها صحيفة نيويورك تايمز األميركية 

وفانيتي فير وفوغ.
وأطلـــق موقـــع فيســـبوك مطلـــع العـــام 
تطبيقا باســـم ”إنســـتانت أرتيكلز“ بالشراكة 
مع مؤسســـات إعالمية إليصـــال األخبار إلى 
مســـتخدمي الموقع بسرعة تفوق 10 مرات في 

المواقع اإلخبارية.
وتســـتعد غوغـــل إلطـــالق نظـــام مماثـــل 
بالشـــراكة مع تويتر يســـمح بتحميل األخبار 
والمقـــاالت على الهواتـــف الذكية في جزء من 
الثانيـــة، مقارنـــة بنحو 10 ثوان فـــي المواقع 

التقليدية.
ويعكـــس التطـــور المتســـارع للمنتجات 
اإلخبارية تحـــول الهاتف الذكي الى مســـرح 
الصراع األهم بين عمالقة التكنولوجيا الذين 
يتطلعون إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين 
لتوسيع نطاق تأثيرهم من خالل أكبر عدد من 

المنتجات والخدمات واإلعالنات.
وقالت شركة إي ماركتر لألبحاث إن هناك 
”منافسة شرســـة لالستحواذ على الوقت الذي 

يقضيه الزبائن مع هواتفهم الذكية“.
وذكـــرت أن األميركييـــن يقضون حوالي 3 
ســـاعات يوميا فـــي تصفح هواتفهـــم الذكية، 
بينما ال تتجاوز متابعتهم ألجهزة الكومبيوتر 

العادية ساعتين فقط.

نموذج جديد

كما اتسع تنافس شـــركات اإلعالنات على 
مســـتخدمي الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن 
يصل اإلنفاق على اإلعالنـــات في قارة أميركا 
الشمالية إلى 61 مليار دوالر بحلول عام 2018، 

مقارنة بنحو 20 مليارا العام الماضي.
وحتـــى فـــي العالـــم العربـــي، تقلص عدد 
متابعـــي الصحـــف المطبوعة، بعـــد أن اتجه 

نحو 25 بالمئة من جمهورها إلى اإلنترنت. 

ودفـــع ذلـــك المؤسســـات اإلعالميـــة إلى 
جعل منتجاتها الجديدة تتماشـــى مع معايير 

الهواتف الذكية.
وقـــررت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز منح 
متابعـــي تطبيـــق أبل نيوز فرصـــة تصفح 30 
خبرا أو مقاال يوميا، بينما تواصل الســـماح 

بفتح 10 تقارير مجانية فقط لقراء تطبيقها.
ورغـــم ذلك مـــازال مـــن غيـــر الواضح ما 
إذا كانـــت التطبيقات الجديدة ستســـتهم في 
مســـاعدة المؤسســـات اإلعالمية فـــي العثور 
على عوائد تمكنها من االســـتمرار في العصر 

الرقمي.

محنة اإلعالم التقليدي

ويقول مركز ”بيـــو“ األميركي لألبحاث إن 
اإلقبـــال على الصحـــف األميركيـــة المطبوعة 
تراجع خالل العقد الماضي بنسبة 19 بالمئة، 
وانخفضت نســـبة اإلعالن فيها أيضا بنسبة 

60 بالمئة.
الصحفيـــة  المؤسســـات  علـــى  وبـــات 
واإلعالميـــة أن تقـــرر مـــا إذا كانت ستســـعى 
للوصـــول إلى القراء على اإلنترنت منفردة، أو 
من خالل عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا 

الباحثة عن توسيع قاعدة مستخدميها.
ومع انتشـــار التطبيقات اإلخبارية، يبدو 
أن الناشـــرين قد لجأوا إلى خيار التحالف مع 

شركات التكنولوجيا العمالقة.
وعند عقدهم شراكات مع أبل أو فيسبوك، 
ســـيكون بمقـــدور الصحـــف ووكاالت األنباء 
حصـــد مئة بالمئة من عوائـــد اإلعالنات التي 
يســـتطيعون التوصـــل إلـــى اتفاق لنشـــرها 
بأنفســـهم، و70 بالمئة من اإلعالنات التي يتم 
اســـتقطابها بواســـطة شـــركتي التكنولوجيا 

الشهيرتين.
ويقول ريك إدموندز، محلل شؤون اإلعالم 
في معهد بونتر للدراســـات ”يبـــدو التحالف 
مـــع شـــركات التكنولوجيـــا مغريـــا للصحف 
ومؤسســـات اإلعـــالم“. لكنـــه قـــال أيضا إن 

”التأثيـــر بعيد المـــدى لتلك الشـــراكات مازال 
غير واضح على االشـــتراك أو شراء مقاالت تم 
عرضها مســـبقا للبيع من قبل الصحف بشكل 

مباشر. هذا السؤال يبقى عالقا“.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ”من المهم 
التأكـــد من أن الصحيفة تظـــل متاحة في عدد 
متنـــوع من األماكـــن التي يلجـــأ إليها الناس 

للبحث عن األخبار“.

ورغم ذلك مازال مستخدمو أهم التطبيقات 
مثــــل فليب بــــورد وميكروســــوفت أم.أس.أن 
وغوغل بالي نيوزســــتاند، غيــــر قادرين على 

االطالع على الصحيفة.
وترى ســــندي كروم أن ”على المؤسسات 
اإلعالميــــة أن تعيــــد طرح نفســــها بأســــلوب 
يتناسب مع الطريقة التي يحب الناس تصفح 

األخبار من خاللها“.

القراء ابتعدوا عن شراء الصحف، فأصبح على الصحف أن تبحث عنهم

ــــــوم ميدانا جديدا، في إطــــــار تعزيز قدرتهم  ــــــح عمالقــــــة التكنولوجيا يقتحمون كل ي أصب
ــــــن. وكان آخر هذه امليادين تطبيقــــــات صناعة األخبار  التنافســــــية على اســــــتقطاب الزبائ

ونشرها في محاولة الستقطاب مستخدمي الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

◄ أعلن البنك المركزي الروسي 
إفالس 3 مصارف روسية صغيرة 

دفعة واحدة، ما يرفع عدد 
المؤسسات المالية التي تأثرت 
باألزمة االقتصادية في روسيا 

منذ مطلع العام، إلى أكثر من 50 
مؤسسة.

◄ توقعت المندوبية السامية 
للتخطيط أمس أن يبلغ نمو 

االستهالك في المغرب في الربع 
الثالث من العام الحالي نحو 8 
بالمئة بمقارنة سنوية، بسبب 

تحسن ثقة المستهلكين وتراجع 
البطالة.

◄ توقع البنك الدولي أن تنخفض 
نسبة الذين يعيشون تحت عتبة 

الفقر في العالم خالل العام الحالي 
تحت حاجز 10 بالمئة من سكان 

العالم، لكنه قال نسبتهم تبقى 
”مقلقة جدا“ في أفريقيا جنوب 

الصحراء.

◄ أعلنت المفوضية األوروبية أن 
19 دولة في االتحاد األوروبي طالبت 

بإعفائها بشكل كامل أو جزئي من 
زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا 

المسموح بزراعتها بموجب قوانين 
االتحاد األوروبي.

◄ انخفضت الطلبيات الصناعية 
في ألمانيا بشكل مفاجئ في 

أغسطس الماضي وبنسبة 8 بالمئة 
على أساس شهري، بسبب ضعف 

الطلب من خارج منطقة اليورو، 
وتأثير فترة العطالت الصيفية.

◄ أظهرت بيانات أن مبيعات إيران 
من النفط تتجه نحو تسجيل أدنى 

مستوى في 7 أشهر في أكتوبر، 
مما يؤكد صعوبة تعزيز صادراتها 

النفطية حتى بعد التوصل إلى 
االتفاق النووي مع القوى العالمية.

اتفاق الشراكة للمحيط الهادي نصر غير تجاري ألوباماباختصار

} أتالنتــا (الواليات املتحــدة) – حقق الرئيس 
األميركي باراك أوباما نصرا سياسيا كبيرا 
هــــذا األســــبوع، مع إبــــرام اتفاق الشــــراكة 
االقتصاديــــة االســــتراتيجية عبــــر احمليــــط 
الهــــادي التي تشــــكل أول معاهــــدة جتارية 

كبرى في القرن احلادي والعشرين.
ويضــــم االتفاق 12 دولة متثــــل 40 باملئة 
مــــن االقتصاد العاملي، وينص على سلســــلة 
مــــن القواعــــد العامة لتعزيز حريــــة التبادل 
واالستثمار وضبط التجارة الرقمية وحماية 

امللكيــــة الفكرية. وأكد أوباما يوم اإلثنني أنه 
”ال ميكننــــا أن نــــدع دوال مثــــل الصني حتدد 
قواعد االقتصاد العاملــــي… علينا أن نكتبها 
بأنفســــنا ونفتح أســــواقا جديدة للمنتجات 
األميركيــــة ونحدد في الوقت نفســــه معايير 

مرتفعة حلماية العمال والبيئة“.
وشــــدد البيت األبيض علــــى إلغاء آالف 
الضرائب والتعريفــــات عن التجارة في دول 
االتفاقيــــة، وكذلــــك علــــى اجلهود لتنســــيق 
املعاييــــر والتخلــــص من املنافســــة اجلائرة 

واحلد مــــن احلواجــــز البيروقراطيــــة أمام 
التجــــارة واالســــتثمار في االتفاقيــــة. وأمام 
االتفــــاق الــــذي يشــــمل الواليــــات املتحــــدة 
وماليزيــــا  وكنــــدا  وأســــتراليا  واليابــــان 
واملكسيك وســــنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي 
والبيــــرو وبرونــــاي وفيتنــــام، مهلة تطبيق 
طويلــــة األمــــد والكثير من شــــروط التحوط 
واالســــتثناءات لدول متعددة ما ســــيحد من 

بعض األرباح.
وإلثبات قوته يحتــــاج االتفاق إلى جذب 
دول كبرى أخرى، سواء قوى اقتصادية مثل 
كوريــــا اجلنوبية أو أســــواق ناشــــئة كبرى 
كالهنــــد وإندونيســــيا. وقــــد أعربــــت كوريا 

اجلنوبية بالفعل عن رغبتها في االنضمام.
ويغــــذي االتفاق الــــذي يســــعى لتحفيز 
االقتصــــاد العاملــــي املترنح، اندفــــاع أوباما 

في اجتــــاه اتفاق أكثر طموحــــا مع االحتاد 
التجــــارة  ”شــــراكة  إطــــار  فــــي  األوروبــــي 
التــــي يجري  واالســــتثمار عبر األطلســــي“ 

التفاوض عليها حاليا.
وقالــــت مديــــرة صنــــدوق النقــــد الدولي 
كريســــتني الغارد إن ”االتفاقيــــة تدفع حدود 
التجارة واالســــتثمار في السلع واخلدمات 
إلــــى مجاالت جديدة متهد الطريق أمام جيل 
جديد من جهود التكامل التجاري العميق“.

وأكــــدت املفوضــــة األوروبيــــة للتجــــارة 
سيســــيليا ماملســــتروم أن فوائد االتفاقية ال 
تقتصر علــــى التجارة العاملية بل إنها ”خبر 
ســــار بالنســــبة إلــــى املفاوضــــات التجارية 
األميركيــــة األوروبيــــة. فبعــــد االنتهــــاء من 
االتفاقية، أصبح بإمكاننا مقاربة مفاوضاتنا 
في شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي 

بتركيز أكبر من الطرفني“.
ولــــن تكتمل االتفاقية قبل مصادقة الدول 
املوقعة عليها، وســــيكون التحدي الكبير في 
إقنــــاع البيت األبيض للكونغــــرس بدعمها. 
وســــبق أن انتقــــد أعضــــاء فــــي الكونغرس 
االتفــــاق معتبريــــن أنــــه خيانــــة لألعمــــال 
األميركيــــة ويســــاعد األعمــــال العاملية على 

حساب وظائف األميركيني.
واعتبــــر الســــناتور اجلمهــــوري أورين 
هاتش من جهتــــه أن التفاصيل األولى التي 
ظهرت بشأن االتفاق تؤكد أنه ”غير كاف إلى 

حد كبير“.
كما حذرت مجموعات نقابية واجتماعية 
من احتمال أن يكون هذا االتفاق مثل اتفاقية 
التبادل احلر في أميركا الشمالية املبرمة في 
1994، وأدت إلــــى انتقــــال اآلالف من وظائف 

األميركيني إلى املكسيك وكندا.

باراك أوباما:
ال يمكننا أن ندع دوال مثل 

الصني تحدد قواعد االقتصاد 
العاملي

سندي كروم: 
أغلب الناس يبدأون يومهم 

بقراءة آخر األخبار على الهاتف 
واألجهزة اللوحية

ريك إدموندز: 
التأثير بعيد املدى لشراكات 

الصحف مع شركات 
التكنولوجيا مازال غير واضح

ميالني سانت لويس: 
االتفاقية توسع نطاق االحتكار 
الذي يحرم الفقراء من مقومات 

الحياة اتهامات ببيع مصالح الفقراء من أجل تحقيق األرباح

يشــــــكل اتفاق الشــــــراكة الذي مت توقيعه يوم األحد حجر زاوية في سياسة أوباما بتعزيز 
ــــــة الصينية من ملء الفراغ  حتالفاته في آســــــيا، وهدفها األساســــــي منع القوة االقتصادي
مبعاييرها اخلاصة األقل حتررا وانفتاحا للتجارة واالستثمار، لكن محللني يشككون في 

فرص ترجمته إلى أرض الواقع.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.734.54
0.13%

سوق قطر
5.831.61

0.16%

سوق مسقط
11.686.09

0.01%

سوق السعودية
7.462.49

0.01%

سوق البحرين
1.272.68

0.26%

سوق دبي 
3.659.67

0.02%

سوق أبوظبي
4.554.68

0.22%

إغالق 6 أكتوبر 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

حكومة دبي تسدد سندات
بقيمة نصف مليار دوالر

} ديب - أعلنت حكومـــة إمارة دبي أمس عن 
تســـديد ســـندات بقيمة 500 مليون دوالر، بعد 
أن وصلت إلـــى مرحلة اســـتحقاق الدفع يوم 

االثنني.
وقالـــت دائرة املالية فـــي دبي إن احلكومة 
أصدرت هذه الســـندات في الرابع من أكتوبر 
عام 2010 في إطار برنامج للســـندات متوسطة 

األجل حجمه 4 مليارات دوالر.
وأوضحت أنها ”استرّدت جميع السندات 
عند دفع مجمل املبالـــغ املطلوبة حلامليها مع 

فوائدها املستحقة، من خالل وكيل الدفع�.
وأكـــد عبدالرحمـــن صالـــح املديـــر العام 
لدائرة املالية في دبي للصحفيني أن ”استيفاء 
الدفـــع في املوعد احملدد يؤكـــد التزام حكومة 
دبي بســـداد التزاماتها بالكامل وفقا ملواعيد 

استحقاقاتها“.
وشـــّدد على ”عزم احلكومة ســـداد جميع 
االلتزامات املالية بالشروط واملواعيد احملددة 
لهـــا، األمر الذي يعزز الثقـــة باقتصاد اإلمارة 

القوي“.
ويقول محللـــون إن الدعم الذي تلقاه دبي 
مـــن أبوظبي هو العامل احلاســـم فـــي تزايد 
الثقة منـــذ توقيع اتفاقية بني حكومة أبوظبي 
وحكومة دبي إلعادة جدولة 20 مليار دوالر من 
ديون دبي حلكومة أبوظبي ومصرف اإلمارات 

جهاز هاتف في هيئة روبوت بشري عرضته أمس شركة شارب اليابانية في معرض سياتيك في مدينة شيبا اليابانيةاملركزي بشروط ميسرة.

التنسيق بين كبار منتجي النفط يطلق شرارة تعافي األسعار
[ واشنطن تتوقع تراجعا كبيرا في إنتاجها خالل العام المقبل  [ وكالة الطاقة ترجح انخفاضا قياسيا في االستثمارات النفطية

} لندن – قفزت أســـعار النفـــط العالمية أمس 
ليتجاوز ســـعر خـــام برنت حاجـــز 50 دوالرا 
للبرميـــل، بعـــد أن دعـــت منظمـــة أوبـــك إلى 
التعـــاون بين كبـــار المنتجيـــن للتخلص من 
فائض المعروض في األســـواق من أجل دعم 

األسعار.
كما تلقت األســـعار دعما من إعالن روسيا 
أنهـــا ناقشـــت مع الســـعودية األوضـــاع في 
أســـواق النفط، وأكـــدت أنها مســـتعدة للقاء 
منتجين مـــن أوبك ومـــن خارجها لمناقشـــة 

السوق وتنسيق المواقف.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 
إن موســـكو والريـــاض ناقشـــتا الوضع في 
ســـوق النفط األســـبوع الماضي واتفقتا على 
مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن 
الطلب على النفط واإلنتاج والنفط الصخري. 
وأكد أن موسكو مســـتعدة للتنسيق مع كبار 

المنتجين من أجل دعم األسعار.
في هذه األثناء قـــال األمين العام لمنظمة 
أوبـــك عبدالله البدري إن على المنظمة العمل 
مع المنتجيـــن من خارجهـــا لمعالجة قضية 
الفائض في المعروض في األسواق العالمية.

وأضاف أمـــام مؤتمر حول قطـــاع النفط 
فـــي لندن أنـــه ”يجب علينا جميعـــا أن نعمل 
ســـويا للتخلـــص من هـــذا الفائـــض… هناك 
مشكلة نواجهها هي فائض حجمه 200 مليون 

برميل“.
وقال البـــدري للصحفييـــن إن أوبك دعت 
الـــدول المنتجة من خـــارج أوبك إلى حضور 
اجتماع فني في أكتوبر لمناقشـــة السوق بعد 
اجتماع مشابه عقد في وقت سابق هذا العام.
وأوضح أن نمـــو المعروض من النفط من 
الـــدول المنتجة من خـــارج أوبك ربما يصبح 
صفرا أو أقل في العام المقبل بســـبب هبوط 
اســـتثمارات أنشـــطة المنبع النفطيـــة التي 
تراجعـــت بنحـــو 130 مليار دوالر هـــذا العام 
مـــن نحو 650 مليار دوالر فـــي 2014. وأضاف 
”ســـنرى أثر هذا الهبوط على اإلنتاج. سيعني 

هـــذا انخفـــاض المعـــروض في المســـتقبل 
القريـــب“. مـــن جهـــة أخرى نســـبت صحيفة 
إيكونوميك تايمـــز الهندية إلى وزير البترول 
الســـعودي علي النعيمي تأكيده أن المنتجين 
منخفضي التكلفة ســـيهيمنون على حســـاب 
الموردين مرتفعي التكلفة وأن حصة أوبك من 

السوق ستزيد.
وأضافـــت أنه قـــال إن ”العالم بحاجة إلى 
معـــروض يمكن االعتمـــاد عليه ومســـتدام… 
أفضـــل طريقة لتحقيـــق ذلك هـــي التأكد من 
تســـاوي العرض والطلب بحيـــث ال يتذبذب 
السعر. المشـــكلة الكبرى للجميع.. للمنتجين 
والمستهلكين اليوم هي التذبذب – االرتفاعات 

واالنخفاضات“.
وتؤكد تصريحات النعيمي أن الســـعودية 
أكبـــر مصدر للنفط في العالم، لن تتزحزح عن 
استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدال 

من دعم األسعار.
وأشـــار إلـــى تراجع عدد منصـــات الحفر 
التـــي يســـتخدمها منتجو النفـــط الصخري 
األميركيـــون ”فـــي نهاية المطاف ستســـتمر 

هيمنة المنتجين منخفض التكلفة“.
واختلف النعيمي في الرأي مع المحللين 
الذين يعتقـــدون أن الحصة الســـوقية ألوبك 
ســـتتراجع بدرجة أكبر، وقال ”على العكس.. 

حصة أوبك من السوق ستزيد“. 
فـــي هذه األثناء تلقت أســـعار النفط دعما 
مـــن توقعـــات رئيس وكالـــة الطاقـــة الدولية 
فاتح بيـــرول أمس بأن هبوط االســـتثمارات 
في أنشـــطة المنبع النفطية خـــالل عام 2015 
ســـيصل إلى 20 بالمئة علـــى األقل مقارنة مع 

2014 وهو األكبر في تاريخ صناعة النفط.
وأعلنـــت إدارة معلومات الطاقة األميركية 
أمـــس أنها تتوقـــع أن يتراجع إنتـــاج النفط 
الخـــام في الواليات المتحـــدة إلى 8.9 مليون 
يوميا العام القادم من 9.2 مليون برميل يوميا 

متوقعة في 2015.

ورجحـــت أن يتواصل تراجع إنتاج النفط 
الخـــام حتى منتصف 2016 قبل أن يســـتأنف 

النمو في أواخر 2016.
وأكد بـــن فان بيوردن الرئيـــس التنفيذي 
لرويـــال داتش شـــل أن أســـواق النفط بدأت 
تتعافـــى لكن حجم فائض المعروض العالمي 

يعني أن األسعار قد ترتفع ببطء.
وأضـــاف في مؤتمـــر لصناعـــة النفط في 
لنـــدن أنـــه ”بعدما اتضـــح أن إنتـــاج النفط 
الصخري في الواليـــات المتحدة أكثر مرونة 
ممـــا كنا نعتقد إضافة إلـــى وجود مخزونات 

كبيرة من الخـــام، فإن توازن العرض والطلب 
سيستغرق مزيدا من الوقت“. وقال بيوردن إن 
كثيرا من منتجي النفط في الواليات المتحدة 
سيجدون صعوبة في إعادة تمويل أنشطتهم 
إذا ظلت األســـعار عند مســـتويات منخفضة 
إلـــى هذا الحد ما يقود إلى خفض اإلنتاج في 

المستقبل.
وأضاف أن ”المنتجين يتطلعون اآلن إلى 
ســـيولة جديدة لمواصلة العمل وسيواجهون 

صعوبات على األرجح في الحصول عليها“.
وأكـــد أن هناك مخاطر على األجل الطويل 
بأن تؤدي المستويات المنخفضة لالستثمار 

العالمي إلى قفزة في أسعار النفط.
وأوضـــح أنـــه إذا ظلـــت األســـعار عنـــد 
مســـتويات منخفضـــة لوقت طويـــل وتراجع 
اإلنتاج من خارج أوبك ومن الواليات المتحدة 
نظـــرا لهبوط اإلنفـــاق الرأســـمالي فلن تبقى 

هناك أي طاقة إنتاج زائدة كبيرة.

توقعات بتوقف نمو إمدادات النفط الصخري في العام المقبل

ظهــــــرت أمس بوادر كثيرة على بدء تعافي أســــــعار النفط العاملية، أبرزها اتســــــاع هبوط 
االســــــتثمارات في القطاع وتوقعات بهبوط اإلنتاج األميركــــــي. وقد تزامن ذلك مع إعالن 

روسيا ومنظمة أوبك استعدادهما لتنسيق املواقف.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
اقتصاد المغرب نما في الربع 

الثالث من العام الجاري بنسبة 5 
بالمئة بمقارنة سنوية بفضل زيادة 
اإلنتاج الزراعي، الذي ارتفع بنسبة 

16.6 بالمئة في تلك الفترة.

◄ تجري شركة ارامكو السعودية 
محادثات لشراء حصة في مصفاة 

تابعة لشركة البترول الوطنية 
الصينية في صفقة يمكن أن تسهم 
زيادة حصتها من واردات الصين 
مع احتدام المنافسة في السوق.

◄ قال وزير أمالك الدولة والشؤون 
العقارية في تونس أمس إن 
اإلمارات عرضت على تونس 

المساعدة في تعقب أي أمالك نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي، إن وجدت على أراضيها.

◄ كشف مصدر مسؤول عن 
بدء إجراءات تحويل صندوق 

التنمية العقارية إلى ”بنك التنمية 
العقارية“ لضمان مرونة أكبر في 
تمويل مشاريع اإلسكان. وأكد أن 
البنك سيقوم باستثمار 51 مليار 

دوالر.

◄ أظهرت وثيقة مناقصة أن شركة 
العراق تسعى لشراء 45 مليون طن 
من المنتجات النفطية للتسليم في 

عام 2016. وتغلق المناقصة في 
13 أكتوبر على أن تظل العروض 

سارية لمدة 20 يوما.

◄ توقع وزير الطاقة المغربي 
عبدالقادر عمارة اختيار 3 شركات 
خالل األسبوعين المقبلين، لتنفيذ 
العقود الجديدة الستيراد مليوني 

طن من الغاز الطبيعي المسال 
سنويا اعتبارا من عام 2020.

باختصار اليوان يتخطى الين ليصبح رابع أكثر العمالت استخداما في العالم
قالــــت منظمــــة خدمــــات   – كونــغ  هونــغ   {
التحويالت املالية حول العالم (سويفت) أمس 
إن اليوان الصيني أصبح منذ شهر أغسطس 
املاضي الرابع بني عمالت املدفوعات العاملية 

األكثر استخداما متخطيا الني الياباني.
وجتاوز اليوان ســــبع عمــــالت على مدى 
األعــــوام الثالثة املاضية كعملة للدفع ويأتي 
األن بعد الدوالر االميركي واليورو األوروبي 

واجلنيه االسترليني.
ووفقــــا ملنظمــــة ســــويفت فــــان القيمــــة 
االجماليــــة للمدفوعــــات العامليــــة باليــــوان 
زادت بنســــبة 9.13 باملئة في اغســــطس في 
حني تراجعــــت املدفوعات مبختلف العمالت 

االخــــرى بنســــبة 8.3 باملئة. ووصــــل اليوان 
الى حصة قياسية مرتفعة في السوق بلغت 
نحــــو 2.79 باملئة في املدفوعات العاملية لذلك 
الشهر مقارنة مع 1.34 باملئة في بداية العام 

املاضي.
واســــتخدمت أكثر مــــن 100 دولة اليوان 
للمدفوعات في شهر أغسطس وتركزت أكثر 
من 90 باملئة من قيمة التدفقات في عشر دول.
ونفــــذت أكثر مــــن 1700 مؤسســــة مالية 
مدفوعــــات حول العالــــم باليــــوان الصيني 
بزيادة نســــبتها 14 باملئة عن اغســــطس من 

العام املاضي.
وفي قطاع متويــــل التجارة بلغت حصة 

اليــــوان 9.1 باملئــــة مــــن االصــــدار العاملــــي 
خلطابــــات االئتمان من حيــــث القيمة معززا 
مكانته كثاني أكثر العمالت استخداما لهذا 

الغرض.
وقالــــت ســــويفت إن تعامــــالت الصرف 
االجنبي باليوان من حيث القيمة زادت أيضا 
بنسبة بلغت نحو 20 باملئة في اغسطس عن 
الشــــهر السابق فيما يرجع على االرجح الى 
قيام بنك الشــــعب الصينــــي (البنك املركزي) 

بخفض قيمة اليوان.
واجريت اكثر مــــن 50 باملئة من تعامالت 
الصــــرف االجنبــــي باليوان خــــارج الصني 
وهونــــغ كونغ مــــع اململكــــة املتحــــدة تليها 

الواليات املتحدة وســــنغافورة وفرنسا. في 
هذه األثناء دعا وزيــــر املالية الياباني تارو 
أسو الصني الى جعل ادارتها لالقتصاد أكثر 
شفافية حتى ميكن أن تساعد اليوان على أن 

يصبح عملة عاملية.

عبدالله البدري: 
يجب علينا جميعا أن نعمل 
سويا للتخلص من الفائض 

في األسواق

علي النعيمي: 
اإلنتاج منخفض التكلفة 

سيهيمن على السوق وحصة 
أوبك من السوق ستزيد

بن فان بيوردن: 
املستويات املنخفضة 

لالستثمار العاملي قد تؤدي 
إلى قفزة في أسعار النفط

منظمة سويفت: 
قيمة املدفوعات العاملية 
باليوان زادت بنسبة 9.13 

باملئة في اغسطس

برميل نفط برنت في لندن



تركيبـــة  فـــي  التعمـــق  مبجـــرد   - أنقــرة   {
املجتمـــع التركي وحتســـس التمايـــزات بني 
األقليات القومية والدينية التي تكون الوحدة 
االجتماعيـــة التركيـــة عموما، ميكـــن التعرف 
إلى مظاهـــر التمييز بني الطوائـــف واألديان 
بشكل ســـريع. فاالنطالق من مســـلمة بسيطة 
مفادهـــا أن العلمانية التركية العريقة أضحت 
اليوم مجرد شعار دستوري، سوف يؤدي إلى 
اســـتنتاجات خطيـــرة تتمثل فـــي أن التمييز 
بـــني أتباع األديـــان ـوهو نتيجـــة للتخلي عن 

العلمانيةـ هو أمر واقع في تركيا.
يبـــدأ احلـــدث األخيـــر فـــي هذا الســـياق 
بافتتاح الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
ألحد املعاهـــد العليا لألئمـــة اخلطباء والذي 
اســـتغله أردوغـــان ليلقـــي كلمة يشـــير فيها 
إلـــى حتوالت عميقة في سياســـة الدولة جتاه 
األقليـــات الدينيـــة. فقـــد أشـــار أردوغان في 

خطابه هذا إلى أن احلريات الدينية واملذهبية 
أمر واقع في تركيا اليوم، معرجا على سياسة 
حزب العدالـــة والتنمية احلاكـــم اليوم، قائال 
بأنها سياســـة ال متيز بني املواطنني وال تفرق 

بينهم على أساس ديني أو مذهبي.
لكن الواقع غير ذلك، فقد أظهرت العديد من 
التحقيقات الصحفية في تركيا أن الســـلطات 
احمللية تأمتر مباشـــرة بأوامر قيادات مركزية 
من حـــزب العدالة والتنميـــة املرتبطة مبراكز 
حكومية نافـــذة بعدم توظيف أبنـــاء الطائفة 
العلويـــة في الوظائف العمومية، وقد نشـــرت 
صحيفة ”تراف“ التركية الشهر املاضي حتقيقا 
استقصائيا يظهر حدوث متييز ضد العلويني 
في عملية توظيف موظفني في اخلدمة املدنية. 
وأظهـــرت الوثيقة أســـماء مرشـــحني علويني 
مسطرة باألحمر، ما يوحي بأنه يجري منعهم 

من الوصول إلى هذه الوظائف.

وال تعد هذه احلادثة في معزل عن ســـياق 
كامـــل من السياســـة اإلقصائيـــة القائمة على 
التفرقـــة املذهبيـــة بني املواطنـــني األتراك من 
الطائفـــة العلويـــة والطوائـــف األخـــرى، فقد 
ســـبق أن التجأ العلويون األتراك إلى احملكمة 
الدولية للتظلم لديهـــا وإثبات التمييز ضدهم 
وضـــد حقوقهم، وقـــد كان حكـــم احملكمة في 
جملة القضايا إيجابيا بالنســـبة للعلويني، إذ 
أقـــرت احملكمة الدولية بوجـــود متييز ضدهم 
وحرمانهم من ممارســـة الوظائـــف العمومية 
بسبب انتماءاتهم الطائفية، وقد أكدت احملكمة 
ضرورة إعـــادة كل احلقوق إلى العلويني، لكن 
حـــزب العدالة والتنميـــة بقـــي محافظا على 

ممارساته اإلقصائية حسب كل الشهادات.
ومن ناحية أخـــرى، متثل الطائفة العلوية 
املجموعة غير املعترف بها في تركيا من ناحية 
معتقداتهـــا، وهي تقريبـــا املجموعة الطائفية 

الوحيـــدة التي ال حتظى باعتراف رســـمي، إذ 
تســـمى أماكن عبادة العلويـــني األتراك ”بيت 
اجلمع“، وهي ال تتمتـــع باالعتراف من جانب 
الدولة كدور للعبادة، والطريقة الوحيدة التي 
ميكن أن تنشـــط فيها بيوت اجلمع هذه بشكل 

قانوني هو حتت صفة ”مؤسسة“.
ويقـــول مراقبـــون، إن حقيقة مشـــكل دور 
العبادة التابعـــة للعلويني تعود إلى أن جميع 
أعضاء مديرية الشـــؤون الدينيـــة التي تهتم 
بجميع املسلمني هم من أتباع املذهب احلنفي، 
وال تعترف هذه املديرية بالطوائف أو املذاهب 
األخـــرى، ناهيك عـــن النظـــم العقائدية، وهذا 
مخالف حتى للمذهب احلنفي ذاته، كما أنها ال 
تقدم أي خدمات على اإلطالق إلى أي مجموعة 
أخرى. وينظر إلى هذه املمارسة على أنها عني 
املمارسات الطائفية والتي تتناقض جذريا مع 
أســـس احلياة اجلماعية ومبـــادئ التعايش. 
وبالتالـــي فـــإن الطائفـــة العلويـــة تعاني من 

التمييز ضدها.
واألمـــر اآلخـــر الـــذي يجـــذب االنتباه في 
ســـياق مخالفة املبدأ الدســـتوري التركي في 
علمانية الدولة، فإن سياســـة أردوغان جعلت 
مـــن الـــدروس الدينيـــة إلزامية فـــي املدارس 
التركية وفـــق املذهب الذي عليـــه حزبه، وفي 
الواقـــع فإن إجبارية التعليـــم الديني تعد من 
عقب  املظاهر التـــي رافقت ”الفترة الفاشـــية“ 
انقـــالب ١٢ ســـبتمبر ١٩٨٠، وهـــو األمر الذي 
أصبحت متارســـه حكومة العدالـــة والتنمية 

بكل قوة اليوم.
ويؤكد رئيس املؤسسة العلوية البكداشية 
في تركيا علي بلقيز أن سياســـة حزب العدالة 
والتنمية ”تقوم على تكتيكات سياسية من بني 
أدواتها اللعب على الوتر الطائفي والعرقي“. 
ويعتبر هذا السلوك السياسي محل استهجان 
من قبـــل العديـــد مـــن األحـــزاب ذات الطابع 

العلماني.

} طهــران – قـــال فريد براتـــي رئيس األمانة 
العامـــة للمنظمة اإليرانية لرعاية املســـنني إن 
نسبة الشيخوخة في إيران وصلت إلى حدود 
الـ٨٫٢ باملئة من النســـبة العامة للســـكان في 
إيـــران. ويعد الكشـــف عن هذا الرقم ســـابقة 
فـــي األجهزة السوســـيولوجية اإليرانية التي 
سعت منذ مدة إلى إخفاء أرقام تتعلق بالبنية 
العمريـــة للمجتمـــع وكيفية تـــوزع الكثافات 
الســـكانية واملعلومـــات املتعلقة بقـــوة العمل 

واإلنتاجية.
وأكـــد براتي في ســـياق تفســـيره لظاهرة 
تهرم املجتمع اإليراني أن الوصول إلى نســـبة 
١٢ باملئة من الشيخوخة في إيران ”يعد خطرا 
بالنســـبة للدولـــة اإليرانية،  حقيقيا وكارثيا“ 
قال باراتي ”إن إيـــران لم تصل بعد إلى أرقام 
تقترب من نسبة ١٢ باملئة، لكن النسبة مخيفة 

في بعض املدن“. 
وقـــد أشـــارت العديـــد مـــن اإلحصـــاءات 
احمللية إلى أن الشيخوخة في محافظة جيالن 
مثال وصلت إلى نســـبة ١١ باملئـــة وفي مدينة 
طهران وصلت إلى ١٠ باملئة، والرقم نفسه في 
محافظة أذربيجان الغربيـــة. ويؤكد مراقبون 
أن هذه النســـب في تزايد مستمر، األمر الذي 
ينـــذر بخطـــر محدق علـــى املجتمـــع دون أن 
تتدخـــل األجهزة احلكومية فـــي إيجاد حلول 

لهذه الظاهرة.
وتعود حسب محللني ظاهرة تهرم املجتمع 
اإليراني وانتشـــار نسب عالية من الشيخوخة 
فـــي صفوفه إلـــى العديد من األســـباب أهمها 
”انتشـــار حاالت اإلجهاض اليوميـــة“ وهو ما 
يسبب على املدى البعيد فقدانا جليل الشباب 

والفئة العمرية القـــادرة على العمل في مقابل 
تصاعد أصحاب األعمار املرتفعة.

وكشـــف محمد إســـالمي وهو املستشـــار 
الفنـــي لدائرة الســـالمة األســـرية فـــي وزارة 
الصحة اإليرانية٬ عـــن وجود ما بني ١٥٠ إلى 
٣٥٠ ألـــف حالـــة إجهـــاض جتري ســـنويا في 
إيـــران٬ وهذا يعني أن هنـــاك ما يقارب األلف 
حالة إسقاط جنني حتدث يوميًا في اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية٬ وعلى القياس البعيد فإن 
٣٫٥ مليون روح تزهق كل ١٠ ســـنوات من عمر 
إيران٬ مما يؤدي إلى تراجع النمو الســـكاني 

وإقحام املجتمع في خطر الشيخوخة.
ويقول خبـــراء أن املجتمع اإليراني يعاني 
مـــن خطر الشـــيخوخة الذي أخـــذ يتزايد في 
اآلونـــة األخيرة ويخيم بظاللـــه على التركيبة 
الســـكانية فـــي البـــالد٬ وذلك باعتـــراف من 
القادة اإليرانيني وعلى رأسهم خامنئي نفسه 
الـــذي صرح مـــرارا بعد استشـــعاره خطورة 
هذه املشـــكلة مـــن تراجع معـــدالت اخلصوبة 
فـــي املجتمـــع. ويـــرى الكثيـــر مـــن اخلبراء 
واملتخصصني أن الشـــيخوخة ســـتؤدي إلى 
انخفـــاض معدل تزايد الســـكان في إيران إلى 
حد الصفر خالل العشرين سنة القادمة٬ وفي 
هـــذا املوضوع يقـــول رئيس جامعة بهشـــتي 
للعلـــوم الطبية الباحث بيوندي أن نســـبة ٣٥ 
باملئـــة فقط من املجتمع اإليرانـــي اآلن هم من 
الشـــباب٬ ولكن مع استمرار الوضع احلالي٬ 
فإن هذه النسبة ستقل عن ١٤ باملئة عام ٢٠٥٠، 
وأضـــاف أن معدل اخلصوبة (اإلجناب) حاليا 
يبلغ حوالي ١٫٨ باملئة٬ وفي حالة انخفاضها 
إلى دون نسبة ٢ باملئة٬ فهذا يعني أن املجتمع 

يواجه أزمة الشيخوخة.
وترجـــع جذور هذه املشـــكلة إلـــى عاملني 
أساســـيني٬ هما تدهور األوضاع االقتصادية 
بشـــكل عام وما نتج عنه من فقـــر وعدم توفر 
فـــرص عمل٬ األمر الـــذي خلق هاجســـًا لدى 
املتزوجـــني واملقبلني على الـــزواج من إجناب 

األطفـــال٬ وذلـــك لعـــدم مقدرتهم علـــى توفير 
النفقات املترتبة على تربية األطفال٬ والثاني 
وجود ما يسمى زواج املتعة أو الزواج املؤقت 
املنتشـــر في إيـــران٬ والـــذي يلبـــي حاجات 
الشـــباب دون االضطرار إلـــى إجناب األطفال 

واإلنفاق عليه.
ورمبا لهذا العامل جذور اقتصادية أيضًا 
تعود إلى الظروف القاسية التي أوجدها سوء 

إدارة الثـــروات من جهة٬ وفـــرض العقوبات 
االقتصاديـــة علـــى إيـــران بســـبب برنامجها 
النووي وطموحها في الوصول إلى الســـالح 

نووي٬ 
ويقول املختص في طب النســـاء والتوليد 
الدكتـــور رويا تقي بور أن مـــن العوامل التي 
زادت نســـبة اإلجهـــاض في إيـــران هو توافر 
مادة ”امليسوبروســـتول“ (دواء يسبب إسقاط 
اجلنـــني)٬ وعـــدم وجود رقابة علـــى توزيعها 
وانتشـــارها بكميات كبيرة في إيران٬ وأشار 
هـــذا الطبيـــب إلى األضـــرار التـــي تنتج عن 
عملية إسقاط اجلنني على األمهات منها نزيف 
داخلـــي٬ عقم دائـــم٬ التهابات شـــديدة٬ فقر 

الدم٬ وقد تصل إلى فقد احلياة.
وأضـــاف تقي بور أن هنالـــك ما يقارب ١١ 
مليـــون إيراني في عتبات الزواج٬ وســـيكون 

األمر مقلقا إذا تعدوا سن الزواج واخلصوبة٬ 
كما أشـــار إلى وجـــود ٣ مليون زوج في إيران 

يعانون من العقم.
وقال املدير العام لسالمة األسرة واملجتمع 
في وزارة الصحة اإليرانية٬ محمد اســـماعيل 
مطلـــق إلـــى وجـــود ٩٠ ألف شـــخص مصاب 
باإليـــدز٬ و٢٧ ألفـــا حاملني لهـــذا الفيروس، 
”لذا فـــإن عمليات اإلجهـــاض ال تضر باحلياة 
الشـــخصية فحســـب٬ بل إنها تشـــكل تهديدًا 
خطيـــرا علـــى األســـرة واملجتمـــع٬ وتضـــع 
الدولـــة في أزمـــة حقيقية٬ وذلـــك ألنها تؤدي 
إلى انخفـــاض معدل التزايد الســـكاني٬ وما 
يرافقـــه مـــن تناقص أعـــداد الشـــباب“، وهم 
احملرك األساسي ألي عملية تنموية في جميع 
املجـــاالت٬ وبذلك تتجـــه الدولة إلـــى مرحلة 

الشيخوخة.

خلل األولويات في املجتمع اإليراني يقوده نحو الشيخوخة

هل مازال بإمكان العلويني العيش في تركيا
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القوة العاملة اإليرانية تسير نحو االضمحالل نظرا لفقدان الشباب وشيخوخة املجتمع

[ ارتفاق نسب اإلجهاض بشكل غير مسبوق  [ األزمات االقتصادية وتقاليد الزواج ترفع معدالت األعمار

[ المحكمة الدولية اعترفت باضطهاد الحكومة اإلسالمية للعلويين على أسس طائفية

اإلجهـــاض والعـــزوف عـــن الزواج 
يؤديان إلى تراجع النمو السكاني 
خطـــر  فـــي  املجتمـــع  وإقحـــام 

الشيخوخة

◄

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ أعدمت طالبان باكستان ضابطا 
في االستخبارات الباكستانية 

مؤخرا ردا على إعدام السلطات 
الباكستانية لعناصر من طالبان، 
وقد كشف هذا الحدث مدى قدرة 

طالبان باكستان على الوصول إلى 
أهداف تعتبر حساسة بالنسبة 

لباكستان وأفغانستان وحتى 
بالنسبة لحلف الناتو.

األمر يتجاوز عملية اإلعدام، فقد 
سبق أن أعلن مسؤولون محليون 
أن قوات طالبان أحرزت مزيدا من 

التقدم في مدينة قندوز بشمال 
أفغانستان، وقامت بشن المزيد من 

الهجمات على القوات الحكومية، 
كما نصبت كمينا للتعزيزات التي 
أرسلتها كابول، وكانت طالبان قد 

استولت على المدينة اإلستراتيجية 
قندوز عقب هجوم مفاجئ، شارك 

فيه مئات المقاتلين، مما دفع القوات 
الحكومية للتراجع إلى المطار 

المحلي.
وقد أعلن الكولونيل بريان 
تريبوس الناطق باسم القوات 
األميركية التي تقود فرق حلف 
الناتو في المنطقة عن انتشار 

قوات خاصة من بعثة حلف شمال 
األطلسي في أفغانستان في قندوز 

لمساعدة القوات األفغانية على 
استعادة المدينة، وقد فشلت تلك 

الجهود.
أدى هذا الفشل في استعادة 

مدينة قندوز إلى إثارة انتباه 
مسؤولين أوروبيين وأميركيين 

إلى أن شوكة التنظيمات اإلسالمية 
قد أصبحت أقوى في منطقة شرق 

ووسط آسيا، فقد لمح ممثل االتحاد 
األوروبي في أفغانستان فرانس 
ميكيل مليبين إلى وجود بصمة 

لتنظيم داعش في المنطقة، األمر 
الذي صوره مراقبون على أنه تعاظم 

لقوة التنظيم في أفغانستان مقابل 
تراجعه في سوريا.

باختصار

{إن زيـــادة المشـــاكل االجتماعيـــة مثـــل الطالق والعالقـــات غير 
الشـــرعية وتشـــغيل األطفال وغيرهـــا تلعب دورا مهمـــا في زيادة 

معدالت اإلجهاض وبالتالي تهرم المجتمع في المستقبل}.

محمد حسن
باحث إيراني في الشؤون االجتماعية

{علـــى تركيا أن تزيد من توضيح سياســـتها العادلة تجاه األقليات 
التـــي تعيش فيها وهي جزء منها وعليهـــا أن تكون المثال المتوقع 

في حسن إدارة االختالف داخل المجتمع}.

فرانسيس األول
بابا الفاتيكان

{الشـــيخوخة في إيران مرتبطة بالواقع االقتصادي الصعب الذي 
أسســـت له سياســـة النظـــام الحالي فبكثـــرة األزمـــات المفتعلة 

تفكك المجتمع وتهرم بفعل فقدان الثقة في المستقبل}.

محمد إسماعيل مطلق
مسؤول بوزارة الصحة اإليرانية

مظاهرة ألبناء الطائفة العلوية في تركيا يطالبون فيها باملساواة أمام القانون

 فريد براتي:
الوصول إلى نسبة 12 باملئة من 

الشيخوخة في إيران يعد خطرا 
حقيقيا بالنسبة إلى الدولة

كمال كليجدارأوغلو:
علمانية تركيا مهددة 

بالسلوك الطائفي الذي يطبع 
سياسة أردوغان وحزبه

امتد لسنوات في إيران التكتم عن هرم املجتمع وارتفاع نسبة الشيخوخة في البالد إلى 
مســــــتويات غير مسبوقة. وتعتبر إشكالية الشــــــيخوخة في إيران نتيجة إلشكاالت أخرى 
ــــــع اجتماعي وصحي، لعل أهمها انتشــــــار ظاهرة اإلجهاض أو إســــــقاط األجنة  ذات طاب
ــــــة مبكرة من احلمل منذ عقود من الزمن وهو ما ينذر بتوجه معدل األعمار إلى  فــــــي مرحل

االرتفاع دون ظهور جيل جديد للبالد.



} كانبــريا – يقـــول خبـــراء إن تركيز احلكومة 
األســـترالية على األمن الوطنـــي واحلرب على 
اإلرهـــاب ملعاجلـــة التطرف اإلســـالمي بدال من 
التالحـــم االجتماعـــي واحتـــواء كل األطيـــاف 
ســـاهم في خلق بيئـــة أتاحت ظهور الشـــبان 

املسلمني املتشددين بأعداد أكبر من املتوقع.
وتبـــذل الســـلطات فـــي أســـتراليا جهودا 
للتصـــدي الزدياد العنف من جانب شـــبان في 
ســـن املراهقـــة داخل البالد وفي الوقت نفســـه 
ملنع من يحاولون الســـفر إلى سوريا للقتال في 

صفوف املتطرفني اإلسالميني.
وميثل مقتل محاســـب يعمل بالشـــرطة في 
سيدني مؤخرا على يدي صبي من أصل عراقي 
كـــردي أحدث حلقة في سلســـلة مـــن الهجمات 
املرتبطـــة بالتطـــرف اإلســـالمي. وقـــد أطلقت 
الشـــرطة النار على اجلاني فرهاد خليل محمد 

جبار (15 عاما) وقتلته في موقع اجلرمية.
وقال جريج بارتون رئيس وحدة السياسات 
اإلســـالمية العاملية مبعهـــد ألفريـــد ديكن عن 
نشاط املتطرفني اإلسالميني في أستراليا ”نحن 

نبذل جهودا فوق طاقتنا“.
ورغم أن عدد الســـكان يبلغ 24 مليون نسمة 
اثنان باملئة منهم فقط مســـلمون وكذلك املسافة 
اجلغرافيـــة الكبيرة التي تفصل بني أســـتراليا 
والشـــرق األوسط فإن اجتاه شبان مسلمني في 
ســـن املراهقة للعنف في بلد اشتهر باالستقرار 

االجتماعي أمر محير.
ومع ذلك تقول آن علي األســـتاذة املساعدة 
بجامعة كيرتن إن تركيز احلكومة على التعامل 
مع قضايا األمن الوطني واســـتخدام أســـاليب 

الشرطة مسألة حساسة. 
وأضافـــت ”الكثير من الدول تنظر لألمر في 
األســـاس على أنه قضية اجتماعيـــة لها أبعاد 

تتعلق باألمن الوطنـــي ولذلك فاجلهود األولية 
تتركـــز في بناء مرونة املجتمعـــات والعمل مع 
التجمعات الســـكانية ال بالتعامل مع ســـلطات 

إنفاذ القانون“.
وكانت الســـلطات األسترالية قد حذرت قبل 
ثماني سنوات من أن األطفال املسلمني في سن 
صغيرة مثل السادسة تظهر عليهم عالمات على 

عدم الرضا واالنفصال عن املجتمع األوسع.
املســـلمني  األطفـــال  هـــؤالء  أن  وأضافـــت 
ينشـــأون في بيوت وأحياء يدور فيها احلديث 
بشـــكل مفرط عن احلرب على اإلرهاب ويشـــعر 
فيها آباؤهم بوطأة ضغوط املجتمع ووســـائل 

اإلعـــالم. وقالـــت إن اخلطـــاب السياســـي في 
أســـتراليا وتشـــريعات مكافحـــة اإلرهاب التي 
وصفتهـــا بأنهـــا أقســـى التشـــريعات عقوبة 
وأشـــملها في الدول الغربيـــة كان لهما دور في 

ذلك.
ففي عهد رئيس الوزراء السابق توني أبوت 
رفعت أســـتراليا حجم إنفاقها على األمن بأكثر 
مـــن مليـــار دوالر أســـترالي (700 مليون دوالر 
أميركـــي) فـــي العامني األخيرين واســـتحدثت 
قوانني مشـــددة من بينها حظر سفر املواطنني 
إلى مناطق الصراع مثل ســـوريا والعراق وفي 
الوقت نفسه سهلت مراقبة االتصاالت احمللية.

وتقـــول احلكومـــة إن القوانـــني اجلديـــدة 
ساعدت في منع وقوع هجمات من بينها هجوم 
ترّدد أنه كان يستهدف احتفاالت بذكرى احلرب 

العاملية األولى في أبريل املاضي.
ومت القبـــض علـــى حوالـــي 12 مراهقا في 
تلـــك اخلطة وغيرها مـــن أعمـــال إرهابية كان 
متطرفون يعتزمون تنفيذها. وكان فرهاد ثاني 
مراهـــق يقتل بعد شـــن هجوم على الشـــرطة. 

ويقول بارتون إن الكثير من األسباب التي تدفع 
الشـــبان في أســـتراليا للتطـــرف مازالت متثل 
لغزا. ويضيـــف ”فنحن ال نعرف مثال الســـبب 
الذي يجعل مشـــكلة اجتاه الشـــبان املســـلمني 
للتشـــدد وجتنيدهم للدولة اإلســـالمية أقل في 

أميركا منها في أستراليا“.
اخلارجيـــة  كشـــفت  متصـــل  ســـياق  فـــي 
األســـترالية أواخر شـــهر ســـبتمبر عن أن عدد 
األســـتراليني املقاتلـــني مع داعش في ســـوريا 

والعراق قد تضاعف خالل العام املاضي.
وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة خارجية 
أســـتراليا جولي بيشـــوب، أثناء وجودها في 
نيويـــورك حلضور دورة اجلمعية العامة لألمم 
املتحـــدة، إن عـــدد األســـتراليني املقاتلـــني في 
صفوف التنظيمات اإلرهابية يقدر بحوالي 120 

وهو ضعف العدد الذي أعلن قبل عام.
واســـتبعدت وزيرة اخلارجية األســـترالية 
تضاعف هذا الرقم مجددا خـــالل العام املقبل، 
ووفـــق اإلحصائيـــات فـــإن نحـــو 20 مقاتـــال 
أستراليا قضوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم 

داعش في سوريا والعراق.
ســـجلت  احلكومـــة  إن  الوزيـــرة  وقالـــت 
جناحـــات في إطـــار جهودها الحتـــواء موجة 
اإلرهابيني األجانب، وكانت أستراليا رفعت منذ 
مطلع ســـبتمبر عام 2014 مستوى التحذير من 
اخلطر اإلرهابي، ونفذت منذ ذلك احلني سلسلة 

من املداهمات ملكافحة اإلرهاب.
كمـــا أقرت كانبيـــرا مجموعة مـــن التدابير 
ملكافحـــة اإلرهـــاب تتضمن عقوبـــات بحق كل 
من يســـافر إلى وجهات تعتبـــر بؤرا لإلرهاب، 
ورصدت أمواال إضافية مبقدار 1.3 مليار دوالر 

أسترالي للشرطة وأجهزة األمن.

} التوجس الروســـي مـــن الخطر الجهادي 
تجســـد في مســـاع رســـمية ترفع ســـتوى 
العيش فـــي المناطق التـــي تمثل حواضن 
للتيـــارات المتطرفـــة حيـــث يدكـــر في هذا 
الســـياق موافقة بوتني نهاية العام 2012 على 
مشروع اســـتثماري ضخم في شمال القوقاز، 
يتضمن بناء منتجعات تزلج في اجلمهوريات 
الشركســـية، وبخاصة على جبل البروز بكلفة 
18 بليـــون دوالر، وأيضا جتهيز شـــاطئني في 
جمهورية داغســـتان بكلفـــة 4.6 باليني دوالر. 
وترى احلكومة الروســـية أن املشروع سيوفر 
3000 فرصـــة عمل فـــي إقليم شـــمال القوقاز، 
وبالتالي ترى أن هذا قد يلعب دورا أساســـيا 

في إضعاف املجموعات املسلحة.
احلكومـــة الروســـية، راهنت مـــن جانبها 
على تزايد حجم الطبقة الوســـطى في روسيا. 
وتشـــير التقديـــرات إلى أن الطبقة الوســـطى 
صارت تشـــكل 25 باملئة من الشـــعب الروسي 
بفضل ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن مثل 
هذا املشـــروع قد يشجع ”السياحة الداخلية“، 
لكـــن هذا تراجع مع تراجع أســـعار النفط عام 

2014، وتورط روسيا باألزمة األوكرانية.
ومع ذلـــك، وعلـــى الرغم من أن املشـــروع 
الضخـــم الذي طرحته احلكومة الروســـية في 
شـــمال القوقاز، كان يعد حتوال في السياســـة 
الروســـية جتـــاه املنطقـــة، فـــإن عـــدم طـــرح 
اإلشـــكاليات البنيوية في املنطقة، من ناحية، 
وعدم تنفيذ تلك السياسات، خصوصا في ظل 
تقدمي الشيشـــان كنموذج للتطـــور العمراني، 
واألمني، لكن دون مشـــروع اقتصـــادي ينّمي 
املنطقة، من ناحية أخرى، فإن هذه السياسات 

-على أهميتها- لم تنفذ إلى اآلن.
فـــي مـــا يتعلق بالسياســـة الروســـية في 
على املســـتوى  مكافحة ما يعرف بـ“اإلرهاب“ 
اخلارجي، فإن السياســـة الروســـية متحورت 

حـــول اســـتخدام ”مكافحـــة اإلرهـــاب“ كأداة 
سياسية كما حدث في الشيشان. وعلى سبيل 
املثال، قوائم املنظمات اإلرهابية لدى روســـيا 
وجهاز األمـــن لديها الــــ“آف أس بي“ تنوعت 
فـــي ضمها ملنظمـــات إغاثة عربيـــة (وحتديدا 
سعودية)، ومن ثمة ومع التقارب املصري عام 
2014 أدرجت اإلخوان املسلمني في تلك الالئحة 
بنوع من اإلرضاء للتحول املصري السياسي. 
لكن حزب التحرير -مثال- بقي في تلك القوائم 

بحكم نشاطه في دول آسيا الوسطى.
ومـــع بـــروز تنظيم مـــا يعـــرف بـ“الدولة 
اإلســـالمية“، باتت روســـيا ترى فيـــه تهديدا 
متزايـــدا، وقد أدرج التنظيم علـــى آخر قوائم 
اإلرهاب الروســـية، على الرغم مـــن أن بوتني 
اعتبر التنظيم ال يشكل تهديدا مباشرا لدولته، 
لكنه حـــذر من وجـــود مواطنني مـــن القوقاز 

وآسيا الوسطى يقاتلون في سوريا.
لقد شـــكلت األزمة الســـورية، فـــي عامها 
اخلامـــس، وفي ظل صـــراع مســـلح، ووجود 
قوّي للتيارات اجلهاديـــة، واحدا من املفاصل 
تصفـــه  ملـــا  الروســـية  للرؤيـــة  الرئيســـية 
بـ“اإلرهـــاب“، وذلك على مســـتويني: األول هو 
تبني مقوالت النظام السوري، واتهام الغرب، 
وحلفائه بدعم املجموعات املســـلحة املعارضة 
علـــى األرض دون متييـــز بينهـــا، فيمـــا عدا 
اإلشارات األخيرة إلى تنظيم ما يعرف بالدولة 
اإلســـالمية، وبالتالي تقدمي روسيا باعتبارها 
منوذجا ناجحا، ومغايـــرا للنموذج األميركي 
فـــي مكافحة ”اإلرهاب“، حيث أن روســـيا هي 
أكبر داعمي نظام بشـــار األسد، وبالتالي فإن 
متشـــابهان،  منظـــوري الطرفـــني لـ“اإلرهاب“ 

خاصة في سوريا.
بالنســـبة إلى املقاتلني الشيشانيني شكلت 
ســـوريا أول جبهة خارج إقليم شمال القوقاز، 
علـــى الرغم من الكثير مـــن التقارير اإلعالمية 
املغلوطـــة عن وجودهـــم في مناطـــق نزاعات 
مختلفة. وأيضا عكـــس التقارير اإلعالمية، لم 
يرتبط كثيرون منهم بتنظيم ما يعرف بالدولة 
اإلســـالمية، بل لهـــم تنظيمهم اخلـــاص الذي 
يعرف بـ“جيـــش املهاجرين واألنصار“، ويقدر 
عددهم ما بني 400 و700 مقاتل، ينقسمون إلى 
قسمني أساسيني: األول من الطلبة الشيشانيني 
الذين كانوا يدرسون العربية والدين اإلسالمي 

في الدول العربية. والثاني، شيشانيون قدموا 
من وادي بانكيســـي، شمال شـــرقي جورجيا، 
وقســـم قليـــل جاء مـــن الشيشـــان التي حتكم 

بجهاز أمني قوي من قبل قاديروف.
وعلى الرغم من أن إمارة القوقاز اإلسالمية 
كانـــت قد حتفظت علـــى ذهـــاب املقاتلني إلى 
سوريا، وحّثتهم على االنضمام لهم في شمال 
القوقاز، لكنها راجعت موقفها باعتبار افتقاد 
التنظيم للموارد، عكس املجموعات املســـلحة 
في سوريا. لذا فإن مصدرا في شمال القوقاز، 
يفّسر ذهاب هؤالء الشبان إلى سوريا، وليس 
شـــمال القوقاز بقوله ”تبقى سنة معّلقا حتى 
يتـــّم قبولـــك، وحني تقبـــل تبـــدأ بالتنقل بني 
الشـــقق فتستشـــهد قبل أن تصل اجلبال، كما 
أنـــه ال توجـــد معســـكرات تدريب كتلـــك التي 
فـــي ســـوريا، وال يوجد دعم كاف ليســـتوعب 
اجلميع، لذلك ســـوريا أصبحت ميدان تدريب 
وّمتـــت االســـتفادة منها، نشـــعر باخلجل من 
وجودنـــا في ســـوريا والقوقـــاز محتلة، ولكن 

الشبان يعودون بعد أن يتدربوا“.

على العموم، اتســـمت السياسة الروسية 
فيما يتعلق مبكافحـــة ما يوصف بـ“اإلرهاب“ 
بعـــدة خـــواص، أهمهـــا: النظـــرة للموضوع 
والرؤيـــة  الشيشـــانية،  األزمـــة  خـــالل  مـــن 
اجليوبوليتيكيـــة لشـــمال القوقـــاز، وإعـــالء 
البعد األمني والعســـكري في التعامل مع هذا 
امللف، واألهم أنها تشـــكل أداة في السياســـة 
اخلارجية، خاصة في ظل االســـتقطاب احلاد 
مع الواليات املتحدة، في حقبة ما بعد هجمات 

احلادي عشر من سبتمبر 2001.
وعلـــى الرغم مـــن طرح بعـــض احملاوالت 
بشـــأن التعامـــل االقتصـــادي، الذي يشـــكل، 
جزءا أساســـيا من ”املظالم احمللية“ في شمال 
القوقاز التي تفســـر تصاعد نشاط املجموعات 
املســـلحة، فـــإن الطروحـــات لم تكـــن واقعية، 
وال جـــادة، واألهم أنـــه لم تقدم خطة شـــاملة 
جتيب عن التســـاؤالت األساسية التي ترتبط 
باحلريات، واحلقوق في املنطقة، لكن النموذج 
األميركـــي، ارتبط بتجـــاوزات كثيـــرة، دفعت 
روســـيا ألن تقدم نفســـها باعتبارها منوذجا 

بديـــال، وخاصـــة أن محـــاوالت التقـــارب مع 
الدول ذات الغالبية املسلمة كانت تقدم روسيا 

باعتبارها إطارا لنموذجها.
فعليـــا، قامت السياســـة الروســـية، على 
إعـــالء البعد األمنـــي- العســـكري، الذي وإن 
حقق جناحـــا في فترات مختلفـــة منذ احلرب 
الشيشانية الثانية عام 1999، لكن من الواضح 
أن النشاط املسلح في شـــمال القوقاز لم ينته 
على الرغم من الســـنوات الكثيـــرة التي مرت 
علـــى املنطقة. فتلـــك املجموعات قـــادرة على 
إنتاج أجيال جديدة من هـــؤالء املقاتلني، مما 
يطرح تساؤالت عدة عن جناعة تلك السياسات 
منذ منتصف التسعينات فيما يتعلق مبكافحة 

اإلرهاب.
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إسالم سياسي
الجهاديون الشيشان في مرمى استراتيجية الروس على أرض سوريا

 أعــــــرب الرئيس الروســــــي فالدميير بوتني، عــــــن قلقه من احتمال عــــــودة مواطنني روس 
قاتلوا مع تنظيم داعش إلى روســــــيا، ويعتبر بوتني أن قتال اجلهاديني في ســــــوريا ميثل 
اســــــتراتيجية اســــــتباقية ملنع عودتهم، وهذا ما يبرز االختالف البّني بني الكرملني الداعم 
للنظام في ســــــوريا وبني هؤالء اإلسالميني املتشددين الذين يقاتلون إلى جانب التنظيمات 

اجلهادية. فهل ستنجح االستراتيجية الروسية في محاربة اإلرهاب؟

الجهاديون الشيشان في الداخل والخارج ال زالوا يؤرقون بوتني والكرملني

[ بوتين يستغل محاربة اإلرهاب للمصلحة السياسية [ إمارة القوقاز اإلسالمية مصدر أغلب مقاتلي داعش

باتت  داعـــش،  تنظيم  بـــروز  مــع 

متزايدا،  فيه تهديدا  ترى  روسيا 

وقد أدرج التنظيم على آخر قوائم 

اإلرهاب الروسية

◄

أستراليا  في  السياسي  الخطاب 

ـــاب  اإلره مكافحة  وتــشــريــعــات 

درجة  ارتــفــاع  في  دور  لهما  كــان 

التطرف الديني

◄

«العمليـــات اإلرهابية تقوم على شـــق فكري وآخر عملـــي. فالجانب الفكري 

يصعب تعقبه والتحكم فيه خاصة في ظل ثورة االتصاالت وهو ما تستغله 

الجماعات الجهادية واإلرهابية للتجنيد والتأثير».

عمار علي حسن
باحث مصري في علم االجتماع السياسي

«في أيام الحرب األولى كان الدافع الرئيسي املعلن للجهاديني هو الذهاب 

إلى سوريا ومحاربة األسد دفاعا عن السنة، لكن اآلن أصبح الدافع املعلن 

العيش في دولة إسالمية، هي دولة الخالفة».

توماس هيغهامر
مدير أبحاث اإلرهاب في مؤسسة الدفاع النرويجية

«خطـــر اإلرهـــاب يتوســـع، ذلـــك أن التحقيقـــات األخيـــرة تظهر أن 

عدد املقاتلـــني األجانب الذين توجهوا إلى مناطق تشـــهد صراعات 

وانخرطوا في تنظيمات إرهابية، شهد ارتفاعا بنسبة 70 باملئة».

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وّقعت تونس وفرنسا ”خارطة 
طريق“ تنص على تعزيز التعاون 

العسكري بين البلدين في إطار 
مكافحة اإلرهاب وتعطي األولوية 
لتجهيز وتدريب القوات الخاصة 

وأجهزة االستخبارات.

◄ أكد العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني، خالل استقباله، منسق 

عمليات التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم داعش اإلرهابي، الجنرال 

المتقاعد جون آلن، أهمية تكثيف 
التعاون والجهود اإلقليمية والدولية 

لمحاربة خطر اإلرهاب والتطرف، 
الذي يهدد األمن واالستقرار 

العالميين.

◄ قال مندوب ليبيا الدائم في منظمة 
األلكسو إن المنظمة تدرس بالتنسيق 

مع األطراف الليبية اتخاذ إجراءات 
وقائية ضد أي هجمات محتملة 

تستهدف المعالم األثرية بليبيا على 
يد فرع تنظيم داعش.

◄ اتخذت الكويت إجراءات مشددة 
للحد من انتشار مظاهر التشيع في 
شوارع الكويت وساحاتها العامة، 

بمناسبة ”عاشوراء“ التي يحتفل بها 
شيعة الكويت كغيرهم من الشيعة في 

عدد من دول المنطقة.

◄ قالت وزارة الخزانة األميركية إن 
ثالثة من أنصار الدولة اإلسالمية 
وعضوا في جماعة تسمى إمارة 

القوقاز قد صنفوا كإرهابيين أجانب. 
ويسمح هذا التصنيف للحكومة 

األميركية بتجميد أصولهم وبمنع 
المواطنين األميركيين من التعامل 

معهم.

باختصار

وجهة النظر األمنية في مواجهة اإلرهاب تبقى منقوصة إذا لم تدعم بالجانبني الثقافي والديني

املعالجة األمنية للتطرف في أستراليا ترفع منسوب التشدد الديني

 ارتفاع أعداد املنتســــــبني املنضمــــــني إلى اجلماعات اجلهادية فــــــي مناطق الصراع في 
الشــــــرق األوســــــط حتم على الدول الغربية تشــــــديد القوانني في مكافحة ظاهرة التطرف 
ــــــي واإلرهاب، وهو ما جعل أســــــتراليا تنتهج مقاربة أمنية مشــــــددة جتاه مواطنيها  الدين
مــــــن املقيمني أو املهاجرين إليها للحد من هــــــذه الظاهرة وتقليص أعداد اجلهاديني الذين 
ينضّمون إلى داعــــــش ومثيالته من حركات اإلرهاب، لكن املقاربة األمنية ال تكفي وحدها 

بل ال بد لها حسب اخلبراء من منظومة ثقافية دينية تدعمها.

* خالصة من بحث مراد بطل الشيشــــــاني ’السياسة 
الروســــــية في مكافحــــــة الجهاد اإلســــــالمي‘، ضمن 
الكتاب 102 (يونيو 2015) ’مكافحة اإلرهاب المفاهيم 
واالســــــتراتيجيات والنمــــــاذج‘ الصــــــادر عــــــن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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ثقافة

كتاب عن متاعب مهنة 

األطباء المصريين

 جدارية للفنان البرازيلي روزا، بمناسبة اليوم العاملي للمسنني، في ساوباولو

} القاهــرة - صـــدر، حديثا، عـــن دار ”أطلس 
للنشـــر“، الكتاب الســـاخر ”دكتور ال مؤاخذة“ 
للكاتـــب والطبيـــب المصـــري شـــادي خيري، 
أخصائي أمـــراض القلب والرعايـــة المركزة، 
الذي رصد المتاعب التي يتعرض لها األطباء 
بســـبب مهنتهم، وذلـــك من واقـــع خبرته في 

العمل بمستشفيات حكومية وخاصة.
ويضم الكتـــاب 50 قصـــة واقعية تتضمن 
مشـــاهد ومقالب مكتوبة بلغة عامية ساخرة، 
حيث تتعدد المواقف التي يســـجلها شـــادي 
خيـــري فـــي كتابه، منهـــا المرضـــى األجانب 
القادمـــون مـــن مفوضيـــة الالجئيـــن الذيـــن 
يتحدثون لغات مجهولة بالنســـبة إليه كلغات 
الهوســـا والســـواحلية ”فـــي إحـــدى المرات 
حاولـــت أن أتفاهم مع مريضـــة أفريقية وهي 
ال تتحـــدث إال لغتهـــا المحلية، وفـــي النهاية 
فوجئت بأنها خلعت مالبسها بالكامل لتشرح 

لي حالة الحساسية التي تعانيها“.
وفـــي الكتـــاب ينتقـــد المؤلـــف أوضـــاع 
األطباء الكبار الذين يعتمدون على ما درسوه 
منذ ســـنوات في كليـــات الطـــب دون محاولة 
لتحديث دراســـتهم الطبية من خالل كورسات 
”الدولـــة تهتم مثال بتدريـــب الطيارين كل فترة 
للمحافظة على كفاءتهـــم، بينما ال تفعل نفس 
الشـــيء مـــع الطبيب الذي يتعامـــل مع صحة 

وحياة الناس“. 

اختير التشكيلي الفرانكو- جزائري نايل بلوفة للمنافسة على جائزة 

{آرتس ماندي»، والتي يمنحها معرض {آرتس ماندي» الدولي للفن 

املعاصر بكارديف في ويلز البريطانية. 

صـــدر حديثا {كتاب دراســـات فـــي أدب األطفـــال املحلي» لألديب 

الفلسطيني سهيل إبراهيم عيساوي، يقع الكتاب في ١٣٦ صفحة 

من القطع الكبير.

ينتظر أن يشـــارك أكثر من ٦٠ حرفيا من مختلف أنحاء الجزائر، في 

الصالون الوطني الثالث للحلي التقليدية الذي ســـينظم بباتنة في 

الفترة من ٥ إلى ٩ أكتوبر الجاري.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشارك ١٠ من الروائيني 
والروائيات الفائزين واملرشحني 
للجائزة العاملية للرواية العربية 

(بوكر)، إلى جانب ثالثة من أعضاء 
جلنة حتكيم اجلائزة، في الدورة ٣٤ 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب، 
التي تقام خالل الفترة من ٤ إلى ١٤ 

نوفمبر املقبل.

◄ عن دار ”إبداع للترجمة والنشر 

والتوزيع“، تصدر قريبا رواية 
بعنوان ”بعث الشيطان“، للكاتب 
محمود طايل، الرواية من القطع 

املتوسط. 

◄ أصدرت ”كلمات“، (إحدى شركات 
مجموعة كلمات) واملتخصصة 

في نشر كتب األطفال، مجموعة 
جديدة من الكتب، من بينها قصة 

بعنوان ”بائع األحالم“، للكاتب 
مهند العاقوص ورسوم أغاتا 

ووجاكوسكا. 

◄ كشفت املخرجة واملنتجة املغربية 
ليلى التريكي عن اشتغالها على 

فيلم سينمائي جديد حول شخصية 
الشيخ ابن عربي. 

◄ يعرض الفيلم الوثائقي 
اجلزائري ”آخر كالم“ للصحفي 

واملخرج محمد زاوي في الطبعة 
األولى ملهرجان الفيلم العربي 

بفلسطني التي تعقد فعالياتها برام 
الله، من ٣ إلى ٩ أكتوبر اجلاري.

◄ صدرت عن اجلامعة األميركية 

بالقاهرة الطبعة الثانية من 
الترجمة اإلنكليزية لرواية ”مدن بال 
نخيل“ للروائي املصري السوداني 
طارق الطيب، ترجمة كرمي جيمس 

باملر زيد.

باختصار

محمد الحمامصي

} تهتـــم الباحثـــة املغربية وفاء ســـالوي في 
كتابها ”الكتب املمنوعة بني اإلبداع واحملاكمة: 
اخلطـــاب والتأويـــل“ الـــذي جاء فـــي جزأين 
صدرا عـــن ”الهيئة العامة لقصـــور الثقافة“، 
في مصـــر، باآلليـــات التي يقرأ بهـــا القانون 
النص األدبـــي والفكري من خالل ما اشـــتهر 
باحملاكمـــات األدبية، واملصـــادرات القانونية 
لإلبـــداع، ومـــن ثمة قامـــت بتحليـــل وتفكيك 
بنية هذا اخلطـــاب القانوني احملاكماتي بدءا 
مـــن البالغ والتحقيق إلـــى املرافعات ثم نص 
احلكم والتي وافقـــت نصوصا أدبية وفكرية، 
وأفـــرزت قـــراءات وتأويالت قانونيـــة تعتمد 
على فصـــول وأحكام، وفي هذه الزاوية يتأطر 
هذا الكتاب ضمن دراســـة لغوية تأويلية لبناء 
لغوي قانوني يرسم تآويله وأحكامه على نص 
إبداعي متخيل أو نقدي وفكري يطرح أســـئلة 

وافتراضات نسبية.
وتؤكد أن مالحقة الكّتاب بتنوع توجهاتهم 
ورؤاهم جعلتهم عرضة حملن متفاوتة حســـب 
العصور، وهي إشـــكالية يطبعها نفس املسار 
لقضايا واجتاهات محددة ترتبط باملناخ العام 
الذي تواجدت فيه، حتكمـهـــا تأويالت ترتبط 
درجـــة مقروئيتها بحدة القضايا الكبرى التي 
يحركها احلاكم أو رجل السياسة أو الدين أو 

مؤسسات ذات سلطة ما.

تواصل املالحقات

ترى وفاء الســـالوي أن إشـــكالية مالحقة 
املبدعني واملفكرين بحدة، في العصر احلديث، 
قد اســـتمرت وتوالت، بشـــكل ملفـــت، ذلك أن 
اخلطـــاب في العالـــم العربي عـــرف حتوالت، 
داخلية وخارجية، متأثرا بالتطور احلضاري 

الـــذي عرفـــه الغـــرب علـــى مســـتوى املناهج 
والعلـــوم واخلطابـــات الفاعلـــة فـــي النهضة 
والتقـــدم، وإزاء توالـــي النكبـــات والهزائـــم 
التي شـــهدها العالـــم العربي، تاركـــة ندوبها 
في الفكر والـــذات العربيني، والزمت خطاباته 
املتنوعة واملتراكمة حتت تأثير ضغط السؤال 
النهضـــوي الذي أصبح حاضرا بقوة لإلجابة 
عنـــه فـــي كل اخلطابـــات وإن اتخـــذ صيغـــا 
وأشـــكاال مختلفة حتددها ضرورات تاريخية 

واجتماعية وسياسية.

الخطاب األدبي

توضح ســـالوي أن هناك رغبة نشـــأت عن 
حاجة فعلية في فهم تشـــكيل معرفة تؤســـس 
خطابات جديـــدة انطالقا مـــن حقيقة البحث 
عن أشـــكال وأنـــواع معبـــرة عـــن الهوية في 
كل أبعادهـــا وعالئقهـــا، نتيجـــة التحـــوالت 
الداخليـــة واخلارجية التـــي واكبت اخلطاب 
العربـــي، وقد تولـــدت عنها خطابـــات ميزت 
الظاهرة الثقافيـــة واإلبداعية والفكرية برغبة 
ذاتيـــة للكشـــف واملغامرة واختـــراق املمنوع 
واملسكوت عنه، وهي مثلما ساعدت التحوالت 
التاريخية املثقف العربي، الذي ميتلك املعرفة، 
علـــى صياغة خطابـــات ذات منظومات فكرية 
وإبداعية تؤســـس لواقع جديد يعبر عن أزمة 
ماض منحسر وحاضر ال يوفر البديل، وإعادة 
صياغة مفهوم الهوية العربية بناء على نظرية 
معرفية شـــاملة تعالـــج كل القضايـــا وحتلل 
األزمة وجتيب عن كل األســـئلة على املستوى 
الفكـــري، في حني تصوغ رؤية جامعة لألحالم 

واملتناقضات على مستوى التعبير الفني.
تقـــول ســـالوي ”رافق هـــذا التحـــوُل، في 
اخلطـــاب العربـــي، مســـتويني متباينـــني في 
القـــراءة: املســـتوى األول: التعبير بجرأة عن 
الذات والواقع عبر النقد واملكاشـــفة واجتراح 
الواقع باألســـئلة. املســـتوى الثانـــي: مراقبة 
بواســـطة  ومحاصرتهـــا  اخلطابـــات  هــــذه 
الرقابة املباشـــرة أو غير املباشرة وتعريضها 
للمســـاءلة القضائيـــة. فاتخـــذ الصـــراع بني 
األفـــراد واملؤسســـات وجها آخـــر انتقل إلى 
صدام األفكار والقضايا والنظريات جتســـدت 
صوره بشـــكل مباشـــر في اخلطابات األدبية 

والفنية والفكرية“.
من بـــني اخلطابات التي عبـــرت بوضوح 
عـــن هذين املســـتويني في القـــراءة والتأويل، 
اخلطـــاب األدبـــي الذي اســـتطاع اســـتيعاب 
ومتثـــل الواقـــع والتعبيـــر عنه بالكشـــف عن 
مظاهر الفشـــل والقوة ونقد النهج السياسي 
العربـــي والنظرة التقديســـية للديـــن، إضافة 
إلـــى إبراز الوجه احلقيقـــي للعالقة بني الفرد 
واملؤسسات السياسية والدينية واالجتماعية 

والقانونية.
وتلفت ســـالوي إلـــى أن اخلطـــاب األدبي 
املعاصر شـــّكل بأجناســـه وأنواعـــه منوذجا 
لثـــراء النصـــوص الغنية بتأثيـــر املرجعيات 
مثل خطابات األزمـــة والهوية والقومية، على 
الذات (املبدعة) في إعادة بناء نفسها، وإعادة 
صياغـــة العالـــم وفق رؤية جديدة تســـتوعب 

التغيرات املتســـارعة املختلفة التي حدثت في 
العالم العربي.

ســـاهمت هـــذه الرؤيـــة فـــي جعـــل األدب 
يرتبط بأســـئلة النهضـــة، والبحث عن قوالب 
جديدة تواكب مشـــروعه النهضـــوي، متمثال 
في التجربة الشـــعرية بالتجديـــد في أغراض 
الشـــعر وصوره وبنياته، وطرح صيغ تركيبية 
مـــن خالل ثـــورة الشـــعر احلديث الـــذي كان 
نتاجـــا لفكر عربـــي يتنامـــى إزاء أزمة الواقع 
العربي، فاســـتطاع أن يجســـد الذات العربية 
وطموحاتها وإخفاقاتها، وأن يعبر عن عالقته 
باملاضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل مـــن خالل 

منوذج جمالي مختلف.
وعن التجربة الســـردية تؤكد سالوي أنها 
أفلحـــت في تكســـير القواعـــد، وخلق جتارب 
جديـــدة لإلبـــداع واخللق وتشـــخيص الواقع 
العربي، ولعل تبلور الرواية وحتول مســـارها 
نحـــو التجريب ثـــم االرتبـــاط بحساســـيات 
متنوعة يرجـــع إلى طبيعة اللغـــة التي قادت 
نحو ابتكار أســـاليب في الكتابـــة وفتح آفاق 
ومســـارب جديـــدة الحتـــواء تعـــدد الدالالت 

واملضامني مقابل الداللة الواحدة.
وبذلـــك وضع األدب نفســـه فـــي مواجهة 
مـــع املؤسســـات احليوية خاصة السياســـية 
والدينيـــة واالجتماعيـــة مـــن خـــالل زعزعـــة 
الثوابت الشـــكلية وتفجير الـــذات عبر تغيير 
شـــكل النص وخلق أساليب لغوية جديدة مما 
يؤدي بطريقة ما إلـــى حتويل العالم. وتتمثل 
املواجهـــة في قـــدرة اللغـــة اإلبداعية وجتديد 
نفسها باستمرار لالنفالت من مراقبة السلطة 

السياسية التي حتاول خنقها وترويضها.
وجاءت فـــي مقدمة الكتاب كلمة للشـــاعر 
الراحل حلمي ســـالم حتـــدث فيها عن ضرورة 
اإلبـــداع دون حواجز وأن يكون ضمير الكاتب 
هـــو الفيصـــل، ثم عبـــر ثالث فصول درســـت 
املؤلفة في اجلـــزء األول من كتابها احملاكمات 
القانونية السلطوية التي طالت األدب والفكر 
من زوايا النـــص واملرجع ثم عناصر اخلطاب 

وآلياته وأخيرا القراءة والتأويل.

مصادرة الكتب

فـــي اجلزء الثاني فقد اســـتعرضت مناذج 
من الكتب التي تعرضت للمصادرة، منها ”في 
الشـــعر اجلاهلي“ لطه حســـني، و“فقـــه اللغة 
للويس عـــوض، و“ألف ليلة وليلة“،  العربية“ 
وتضمنـــت بعـــض احملاكمات واملصـــادرات: 
محاكمـــة ”مقدمـــة في فقـــه اللغـــة العربية“ – 
محاكمـــة مؤلـــف ”اإلســـالم وأصـــول احلكم“ 
– محاكمـــة نصر حامـــد أبو زيـــد، وغيرها من 
الكتـــب املمنوعة، إضافة إلـــى ملحق لعدد من 
النصـــوص واألحكام والتقاريـــر النادرة التي 
حوكمت بها املؤلفـــات األدبية والفكرية خالل 
القرن العشـــرين. ومن بينهـــا تقريران ملجمع 
البحوث اإلسالمية بالقاهرة حول رواية ”أوالد 
حارتنا“ ١٩٦٨ و١٩٨٨، ونص مرافعة عبدالعزيز 
جاويش خالل محاكمة ديوانه الشعري ١٩١٠، 

ونص احلكم الصادر في حق رواية ”الفراش“ 
ســـنة ١٩٩٢، ومذكرة النيابة العامة بخصوص 
رواية ”يوميـــات ضابط في األرياف“ ١٩٩٨، ثم 
نص احلكم الصادر في حق فيلم ”خمسة باب“ 

.١٩٨٣
وتشـــير ســـالوي إلى أن كتاب ”في الشعر 
حـــاول فيـــه طـــه حســـني الدفاع  اجلاهلـــي“ 
عن منهجـــه التطبيقـــي الذي قـــارب بالبحث 
والتحليل الشـــعر اجلاهلي في عالقته باللغة 
واللهجـــات وبالسياســـة والديـــن والقصص 
متوقفـــا عند قضية االنتحال والشـــعوبية في 
الشـــعر اجلاهلي، وأنه ال ميثل احلياة الدينية 
والسياســـية والعقليـــة واالقتصادية حســـب 
بعـــض النتائـــج املتوصـــل إليها، غيـــر أن ما 
أثارته هـــذه القضايا والتحليالت كان ســـببا 
في إشـــعال فتيل نقاشـــات اتهمت طه حسني 
بتجـــاوزه حلـــدود الدراســـة األدبيـــة واملس 
باملقدسات الدينية، وهو ما شكل محور العديد 
من البالغات املقدمة ضده، وبذلك أثار الكتاب 
قضية كبرى شغلت الرأي العام بحيث نوقشت 
فـــي البرملان املصـــري وفي مجلـــس الوزراء، 
وبعـــد ذلك جـــاء دور رجاالت الديـــن والدولة 
لتقدمي بالغـــات إلى النيابـــة العامة تتهم طه 
حسني بالطعن في الدين اإلسالمي في مواضع 
أربعة من كتابه تتضمن الكذب ونسب اخلرافة 
إلى القرآن ثم الطعن في نســـب الرسول صلى 
الله عليه وســـلم وإنكار أولية اإلسالم في بالد 

العرب.
وتناولـــت وفاء ســـالوي عدة إشـــكاليات 
وهي: آليـــات اخلطاب القانونـــي ومرجعيات 

قانـــون احلريات العامـــة، عناصـــر احملاكمة 
الفكريـــة من خـــالل عدة منـــاذج، حيث بحثت 
فـــي اآلليـــات القانونيـــة التي قـــرأ ويقرأ بها 
القانـــون ”قانـــون احلريات العامـــة والقانون 
اجلنائي في األعم“ النصوص األدبية، شـــعرا 
ورواية ومقالة، والنصوص الفكرية من خالل 
محاكمـــات طالـــت العديد مـــن الكتابات خالل 
القـــرن العشـــرين، ممـــا جعل الكتـــاب ملتقى 
لشبكة متقاطعة من اخلطابات التي كانت تقف 
عندها املؤلفة؛ خطابـــات اجتماعية وقانونية 

وسياسية وثقافية.
وقد زاوجت الكاتبة بني رؤيتني وثقافتني، 
القانونيـــة واألدبية، حتى تتمكـــن من حتليل 
وتفكيـــك بنيـــة هـــذا اخلطـــاب احملاكماتـــي، 
باعتبـــاره حكمـــا وقـــراءة على نـــص إبداعي 
متخيـــل أو نـــص نقدي وفكري يطرح أســـئلة 
وافتراضـــات نســـبية ملتخيـــل ووجهـــة نظر 
ووعـــي محقق من جهة أخـــرى، وبالتالي فإن 
النـــص القانوني هو قراءة معيارية ومن رؤية 
أخرى دراسة لغوية تأويلية للتأليف اإلبداعي 
والفكري، بنياته ونسقه التداولي ومدى جتذر 

معرفته في ما هو مجتمعي.

مالحقة المبدعين والمفكرين ال تزال مستمرة في عصرنا

ــــــت اخلطاب العربي، أنتجت خطابات النقد  لعــــــل التحوالت الداخلية واخلارجية التي واكب
والبحث عن أدوات جديدة، واحلقيقة أن املؤلفات قد تعددت في عصرنا هذا، نتيجة لتنوع 
رؤى املبدعــــــني واختالف توجهاتهم ورؤاهم جتاه الســــــلطة، جعلتهم عرضة حملن متفاوتة 
تتمثل خصوصا في اإليقافات والتتبعات وأحيانا تصل األمور إلى السجن واحملاكمات.

[ وفاء السالوي تدرس أشهر المحاكمات األدبية [ {الكتب الممنوعة بين اإلبداع والمحاكمة» كتاب المصادرات القانونية لإلبداع

شكل الخطاب األدبي املعاصر 

نمـوذجـــا  وأنـواعـــه  بأجنـاســـه 

بتأثير  الغنيـــة  النصـــوص  لثراء 

املرجعيات مثل خطابات األزمة

 ◄

ــني رؤيــتــني  الــكــاتــبــة زاوجــــت ب

واألدبية،  القانونية  وثقافتني، 

ــــن تــحــلــيــل  ــن م ــك ــم ــت حـــتـــى ت

وتفكيك بنية هذا الخطاب

 ◄

مـــن بني الكتـــب التـــي تعرضت 

للمصادرة {في الشعر الجاهلي»  

و{فقـــه اللغة العربيـــة» للويس 

عوض، و{ألف ليلة وليلة»

 ◄

رغم املالحقات واملحاكمات فإن اإلبداع ال ينضب والكتاب ال يندثرون
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ثقافة
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدرت رواية 

{جمـــر املســـتنقع» للمؤلـــف غســـان شـــبارو، الكتاب من 

القطع املتوسط.

فـــاز املترجم الفلســـطينى صالـــح علماني بجائـــزة {جيرار دي 

كريمونـــا» للترجمـــة، وســـتقدم الجائزة في مدينـــة طليطلة 

األسبانية أواخر العام الحالي.

زار وفـــد مـــن ثقافية الشـــارقة مملكة البحرين أمـــس األول في 

مســـتهل جولة تشـــمل عدة مدن خليجية للتعريف بمسابقات 

الشارقة لكتاب املسرح املدرسي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أفادت مجلة أدبية مجرية في 
مقال لها، أن األديب املجري بيتر 

إسترهازي، الذي ترجمت أعماله التي 
تنتمي ألدب ما بعد احلداثة إلى ٢٤ 

لغة، مصاب بسرطان البنكرياس.

◄ يشارك نادي تراث اإلمارات في 
الدورة السابعة ملعرض «العني تقرأ» 

للكتاب الذي تنظمه هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، واملستمر حتى 

احلادي عشر من الشهر اجلاري.

◄ عرضت جامعة برمنغهام أقدم 

مخطوطة في العالم للقرآن الكرمي 
تعود إلى القرن السابع امليالدي، 
ومتتلكها مكتبة جامعة برمنغهام.

◄ صدرت حديثا عن «الكتب خان» 

للنشر والتوزيع، رواية «هانا»، تأليف 
بافل تاوسيغ وترجمة غياث املوصلي 

من اللغة التشيكية.

◄ صدرت حديثا عن دار ”روافد للنشر 

والتوزيع“، رواية بعنوان ”فودكا“، 
للكاتب كرمي كيالني، وتعالج حالة 

االغتراب الذي يعانيه جيل الشباب.

باختصار

الرواية والفقدان

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} لعـــل مـــن أكثـــر االفتراضـــات النظريـــة 
داللـــة تلك التـــي تقـــرن التكويـــن الروائي 
باســـتعادة عوالـــم منتهية، وقيم التبســـت 
بالذاكـــرة، وهـــو االفتـــراض الـــذي تتجلى 
عبـــره الصنعة الروائية بما هي تحايل على 
الذكريات، وامتحان للحنين ووعي بالمعابر 
والتبـــّدالت. وبقدر مـــا يبدو هـــذا التأويل 
متصال بالمرجع البعيـــد في الروايات ذات 
الســـند الفنطـــازي ملتبـــس الحـــدود، فإن 
اســـتعادة األصول في النصوص التي تقرن 
الوجـــود الذاتي بالمعنـــى الروائي، تتجلى 
بوصفهـــا علـــة للحكـــي، ومحـــركا للصوغ 
األســـلوبي، ومقصـــدا لجدلية الشـــخوص 

والفضاءات والمشاهد واألزمنة.
وأغلـــب الظن أن أعمال الســـرد الذاتية، 
والروايـــات الناهضـــة على صـــوت الباطن 
العميق، بقدر ما تختزل المواجهة المتواترة 
عبر الزمن بيـــن التخييل والفقـــدان، فإنها 
فـــي اآلن ذاتـــه تعيد التفكير فـــي إمكانيات 
اللعبة الروائية، وترســـم احتماالت مغايرة 
لسياقات الكالم ونســـيج العالئق المنبثقة 
مـــن ســـديم التفاصيل. فمـــا بيـــن الحنين 
واالستشراف حدس االستمرارية، بنضحها 
المأسوي المأسور بين دفتي البدء والطي؛ 
ذلـــك ما ترســـمه رواية مارســـيل بروســـت 
منذ  النهريـــة ”البحث عن الزمـــن الضائع“ 
جزئها األول وإلى آخر الصفحات في الجزء 
الســـابع واألخيـــر، حيث تمثـــل المحكيات 
لصفحـــات  تقليبـــا  بوصفهـــا  المتعاقبـــة 
الزمـــن المتالشـــي بســـرعة البـــرق، وتوقا 
إلى اإلمســـاك بأطياف سرابية انغرست في 
خاليا الذهن، واســـتكناه ســـحر المسرات 
المخضلة بالعذوبة، وتحويل االسترجاعات 
الغامضـــة إلـــى تخطيطات مجازيـــة تغدو 
تمائم للـــروح، تمنـــح الكاتب القـــدرة على 
مكابدة العيش، واالطمئنان إلى أن فســـحة 
الحياة لم تنفلت من ســـاعة الرمل وإنما هي 

حاضرة، ”مستقرة“ على بياض خالد.
بديهـــي إذن أن تتمثـــل عمليـــة الكتابة 
الروائيـــة فـــي مجملها بوصفهـــا بحثا عن 
مجاوزة الفقدان الحســـي إلى ترســـيم األثر 
المستشري في النسوغ، ذاك الذي ال يّمحي 
من باطن الوعي بإزاء المدن األليفة والوقائع 
التاريخية الفارقة، وال يندثر رسمه من صور 
نساء ورجال وأسر وأسماء، وشوارع ومقاه 
وساحات، وغرف متلفعة بالبهجة أو مغرقة 
في الســـواد، عبرت إلى الفناء دون أن تخلد 

أطيافها إلى ضفاف المحو.
ذلك ما تحيله إلى الذهن الحســـرة التي 
تنبعث من اعترافات فالسفة ومؤرخين ونقاد 
أدب فاتهـــم أن يكتبـــوا الرواية، أو امتنعت 
عليهـــم، أو حتـــى كتبوا نصوصـــا ملفقة ال 
ترقى إلى مجدهم الفكري، وال يتعلق بتنويع 
الكتابة، وال الخروج عن النسق الواحد، وال 
حتى بشهوة تخييل عابرة، بقدر ما تنصرف 
الرغبة إلى اســـتنبات حياة جديدة من تربة 
ذاكرة هرمة، تتالحق خســـارتها، وال سبيل 
إلـــى الحيلولة دون مضيها إلى مســـتقرها 
الحتمـــي فـــي العدم… ففـــي النهايـــة تبقى 
الرواية وحدها فن المواجهة مع الخســـارة 
في األعمـــار واألمكنة واألجســـاد، والمتع، 

المنذورة للفناء.

 * كاتب من المغرب

 [ المثقفة السعودية صوت غائب بين مئات األصوات

زكي الصدير

مجموعتهـــا  البحرانـــي  زينـــب  كتبـــت   {
عام ٢٠٠٨  القصصية األولى ”فتاة البسكويت“ 
محاولـــة مـــن خاللها أن تتلمس همـــوم املرأة 
وأســـئلتها اخلاصـــة في املجتمـــع اخلليجي 
بشكل عام، والسعودي على وجه اخلصوص. 
ثـــم بعد عامـــني أصدرت كتابهـــا الثاني حتت 
عنوان ”مذكرات أديبة فاشـــلة“، وفيه تناولت 
على شـــكل ســـيرة ذاتية فصـــوال قصيرة من 
هموم الكتابة وارتباكاتها لدى املبدعة العربية 
الشـــرقية. ثم في عام ٢٠١١ أصدرت استطالعا 
ثقافيـــا حمل عنـــوان ”على صليـــب اإلبداع/ 
عندمـــا يفصح املبدعون عـــن أوجاعهم“، وفي 
هذا الكتاب ســـبرت البحراني هموم وطقوس 
الكتابـــة لدى املبدعني العـــرب من اخلليج إلى 
احمليط عبر اســـتطالع ثقافي تناول جتاربهم 
واجلماعية  الشـــخصية  وهمومهم  وأحالمهم 

على الصعيد احلياتي والسياسي.
مؤخـــرا اقتحمـــت البحراني عالم الســـرد 
الروائي عبر رواية ”هل تســـمح لي أن أحبك؟“ 
الصـــادرة العـــام املاضـــي ضمـــن مطبوعات 
دار الدوســـري البحرينية. وتشتغل اآلن على 
رواية جديدة قيد النشر ستحمل عنوان ”ألني 
أحبها“. ورغم ما تقّدمه من أدب وكتابات جادة 
إال أن البحراني متيـــل إلى كونها تقليدية في 
اشـــتغاالتها. تقـــول لـ“العـــرب“: أعترف أنني 
”تقليديـــة“ إلى حـــد كبير في كل مـــا قدمته من 
نصـــوص حتى اليـــوم، حاولت فـــي بداياتي 
طرق أبواب احلداثة فاكتشفت أن أذواق عاّمة 
الناس ال تصافح هذا النوع من الكتابات بكثير 
من الترحيب، وأنـــا أكتب كي يقرأ لي أكبر كم 
من البشر دون أن يهمني تقدمي جديد تتجاهله 
الثقافة الشـــعبية مهما بـــدا للنقاد وللباحثني 

في شؤون األدب استثنائيا وفريدا.

حول التجربة

تذهـــب البحرانـــي إلـــى أن الكتابـــة هي 
جزء مـــن رحلـــة استكشـــاف الـــذات للكاتب، 
وأن تراكـــم التجـــارب كفيـــل بكشـــف مناطق 
جديـــدة لديه. تقـــول: مبرور األيـــام واألعوام 
نتوغل في التجربة التي جتيب عن تســـاؤالت 
ســـابقة تتقازم أمام ضخامة األفراح واألتراح 
والصدمات واخليبات، وتتناسل متمخضة عن 
جيل جديد من التساؤالت األكبر حجما، وأكثر 
عمقا، وأبعد مدى، إنها لعبة التبادل بني جوع 
الروح وشـــبعها مرة بعد مرة، جوع ال ينتهي، 
وظمأ ال يرتوي، وشبع ال يكتفي. في البدايات 
تكون األسئلة غائمة ومرتبكة، هدفها الرئيسي 
هـــو اإلعالن عن وجودها للعالم، لكن بعد فترة 
تغـــدو أكثر نضجا واكتفاء، وميســـي صوتها 
أقل حزنـــا وارتباكا. تســـاؤالتي الشـــخصية 
اجتـــازت أزمـــة الصراعـــات الذاتيـــة بداخل 

الفـــرد على صفحـــات مجموعتـــي القصصية 
األولى إلـــى أزمة العالقة بـــني آدم وحواء في 
روايتي األخيرة، ومازلـــت أحاول اإلجابة عن 
التســـاؤالت املتعلقة بهذه األزمة في ما أكتبه 

اآلن.
وعـــن حتّولها مـــن القصة القصيـــرة إلى 
الروايـــة تقول البحراني: لســـت ممن يعّقدون 
أنفسهم ويحبسونها بني قضبان نقدية نارية 
أثنـــاء الكتابة، لقد وصلت إلى مرفأ من مرافئ 
التصالح مع الذات إلى حد الكتابة لالستمتاع 
بالكتابـــة فقـــد، أنا أكتـــب كل فكرة أســـتمتع 
بكتابتها تاركة لها حريـــة ارتداء النص الذي 

تعتقد أنه يليق مبضمونها.

ال جديد في دور املرأة

في مجتمع محافظ مثل الســـعودية تذهب 
بعض الكاتبات مدفوعات باخلوف إلى منطقة 
آمنة من خالل االلتجاء للمجاز أو الترميز حتى 
يســـتطعن أن ميررن أفكارهن برشاقة ال ميكن 
محاصرتها أو الوقـــوف عندها، فال يكّن بذلك 
”اللقمة الســـائغة“ في فم الرقيـــب االجتماعي 
والسياســـي والديني. تقول البحراني عن هذا 
الشـــأن: الشـــجاعة بصراحة تتعلـــق بعوامل 
شـــخصية أكثر من تعلقهـــا بعوامل أدبية، أو 
هكـــذا هي بالنســـبة إلي. فـــي البدايات تكون 
خائفـــا من ظـــروف كثيـــرة، لكن في مـــا بعد، 
مبـــرور األعـــوام واألفـــراح واألحـــزان يغدو 
اخلوف مســـألة عبثية، وتكتشف أن معظم ما 
كنت تخاف منه ال يستحق اخلوف. أشعر اآلن 
أننـــي توفيت، بالفعل وأننـــي ألعب في الوقت 
الضائع من مباراتـــي مع الزمن، ولهذا أعيش 
مشاعر محايدة ال تشبه اخلوف وال الشجاعة، 
الكلمة هـــي بابي الوحيد نحـــو عالم احلرية، 
هي الدواء الوحيد ألحزاني التي تتقن مالمح 
وجهي إخفاءهـــا عن الناظريـــن، إنها آخر ما 
أفلـــت من براثـــن ”التدجـــني“ املجتمعي الذي 
استولى على شخصيتي كي أمتكن من العيش 

بسالم، وال ميكنني التخلي عن 
للرقيب  ”آخر مـــا تبقى منـــي“ 
مهما كان نوعه. أحيانا أضطر 
ملراعاة مشاعر املجتمع في ما 
يتعلق ببعـــض اآلراء الدينية 
الصادمة فـــي بيئة ترعرعت 
داخل شـــرنقة من املقدسات 
التـــي يعتبر مجرد مّســـها 
يكون  رمبا  لشـــيء  تدميرا 
ألولئك  اليتيـــم“  ”االنتماء 

الناس.
وفي سؤال لـ”العرب“ 
عـــن رأيها فـــي حتوالت 
املعاصـــر  املـــرأة  أدب 
فـــي الثقافـــة العربية، 
االنتفاضـــات  بفعـــل 

والتحوالت العاصفة التي شـــهدتها 
املنطقة وال ســـيما بعد الربيـــع العربي جتيب 
البحرانـــي: األدب الذي ال يســـمع به أحد، وال 
يعلـــم بوجـــوده أحـــد، وال يقرأه أحـــد، يكون 
وجوده مثـــل عدمه لعجزه الفعلـــي عن خدمة 
القضّيـــة التي يفترض أنه ولـــد ووجد للدفاع 
عنهـــا، لذلك أرى أن دور املـــرأة العربية خالل 

هـــذه املرحلة مـــازال بال جديد باســـتثناء ما 
تقدمه بســـالة بعض املثقفات من نشـــاط على 
صعيد احلـــراك الثقافي النســـوي، ويجب أن 
نعتـــرف أن الكاتبـــة ”نوال الســـعداوي“ هي 
الســـر اخلفي األعظـــم وراء معظـــم احلمالت 
والشـــعارات التي اعتنقتها أجيال جديدة من 
اللواتي  املصريـــات  والكاتبات  املثقفـــات 
الرئيســـية  امللهمة  يعتبرنها 
دائما.  بذلـــك  ويعترفن  لهـــن 
أي أن املســـألة ليست مسألة 
مبا يســـمى  ”انفعـــال جديدة“ 
”انتفاضات وحتـــوالت عاصفة 
بل  العربيـــة“،  البالد  تشـــهدها 
فرصتـــه  وجـــد  لفكـــر  انبعـــاث 
لإلطـــالل علـــى العالم مـــن نافذة 

أكثر اتساعا.
وتضيف على مســـتوى الشأن 
احمللي الســـعودي عـــن دور األدب 
النسوي حيال املرأة املعتدى عليها 
والتســـّلط  والتهميـــش  بالنكـــران 
قائلة: هناك من استطعن فعال تقدمي 
ســـخافات بال لون وال طعم وال رائحة 
وال أدنى بصيص مترد على األوضاع 
اخلانقة للمرأة ظنـــا منهن أنهن يقّدمن خدمة 
جليلـــة لـــألدب الســـعودي. إذا كان هنـــاك ما 
فأنا أسمي  ميكن تسميته بالكتابة ”النسوية“ 
الكلمات التي ترّصها هؤالء النســـوة كتابات 
”حرميّيـــة“ إلى حد ممل! لو ســـألت هذا النوع 
من ”النســـوان“ ســـتجدهن يدافعن بشراســـة 

عن كل مظاهر اضطهاد املـــرأة على اعتبارها 
مظاهر حماية لها، إنهن ذكور غير متحضرين 
متنكرين حتت جلد أنثـــوي وأصوات أنثوية. 
مـــن وجهـــة نظـــري أعتقــــد أن احلديــــث عن 
األنوثــــة فــــي الكتـابــــة دون إشـــعال نيـران 
التمرد علـــى بؤس األوضـــاع املجتمعية فوق 
الورق ليس ســـوى إهـدار حلبر املطابع ووقت 
القارئ وبصمـــة معيبة من بصمـــات التقهقر 

احلضاري.
حول موقع املثقفة الســـعودية في املشـــهد 
الثقافـــي احمللـــي والعربي تقـــول البحراني: 
هذا الســـؤال مؤلم جدا إلـــى درجة أن تنهيدة 
حزينة واحدة تعجز عن تضميد جرحه. املثقفة 
الســـعودية صوت غائب بني مئات األصوات، 
ال يسمعه القارئ احمللي والعربي بوضوح إال 
إذا أفصح عن هذا الصوت خارج الســـعودية. 
املثقفة السعودية تعيش رحلة كفاح تتقاسمها 
احلاجـــة لتأكيد ذاتها كإنســـانة، والرغبة في 
تأكيد وجـــوده على الصعيد الثقافي بصعوبة 
شـــديدة، وفي ظـــروف كهذه يصعـــب حتديد 

مكانها في مشهد كهذا.

زينب البحراني: الكتابات {النسوية» كتابة {حريمية» مملة

صحيح أن األدب السعودي يشهد حراكا بارزا طامحا إلى التغيير ومواكبة أمواج العصر 
في زورق احلداثة، لكن في الطرف النقيض تشهد اململكة أيضا تنامي التشدد الذي طال 
في أول خطواته الثقافة، فشهدنا تدخل البعض ملنع نساء من إلقاء محاضرة في معرض 
ــــــر ذلك من األحداث، ونرى هنا أن املــــــرأة املبدعة هي أول من ميّس من قبل  ــــــاض وغي الري
القوى اجلاذبة إلى اخللف، لذلك كان لنا هذا احلوار مع الكاتبة السعودية زينب البحراني 

حول جتربتها مع الكتابة وواقع املرأة املثقفة السعودية اليوم.

أنا أكتب كل فكرة أستمتع بكتابتها تاركة لها حرية ارتداء النص الذي يليق بها

األدب الـــذي ال يســـمع بـــه أحد، 

وال يعلـــم بوجوده أحد، وال يقرأه 

أحد، يكون وجـــوده مثل عدمه 

لعجزه الفعلي

 ◄

الـــكـــتـــابـــة جــــــزء مـــــن رحـــلـــة 

للكاتب،  الــــذات  اســتــكــشــاف 

وتراكم التجارب كفيل بكشف 

مناطق جديدة لديه

 ◄

غمكين مراد

} فـــي املجموعة الشـــعرية ”قيثـــارة محّطمة 
في ســـاحل“، للشـــاعر صالح فائق يتالقح في 
القصائـــد اليومي مع الســـياقي، التخّيلي مع 
املعيش، القرائي مـــع التجربة الذاتية، وهكذا 

دواليك في التناقضات املتالقية.
ســـآخذ بعني االعتبـــار نصيحته: ”اخلبرة 
اإلنســـانية في كلِّ قصيدة،/ لـــك حصتك فيها 
إذا أردت/ عندمـــا تزيح قبعـــة املاضي/ فترى 

املشهد كامال، ال أن حتاول فهم ما تقرأ“.
لن أحفر في كلماتِه ألفهمها بل سأعايشها 
بقدر اإلمـــكان، بتفاصيلها، في ما هو يشـــير، 
ر جتربة الشاعر،  وبقدر ما ســـأكون آخر يسخِّ

كتجربة حياتية غير معيشة بالنسبة إلي.
فالشـــاعر املنحدر من كركوك واملوجود في 
جزيرة من جزر الفلبني اآلن، ال يتذكر من مكان 
بيئته األولى سوى أفق ملّبد بالنيران، كما أنا 

ق بالدي سوريا: اآلن ال أرى سوى نيران حترِّ
”أنا من كركوك/ ولدت وعشـــت فيها/ ألكثر 
من عشرين سنة وال أدري أين هي اآلن/ قيل لي 
إنهـــا هربت أو خطفت إلـــى مجرة أخرى، غير 
معروفة بعد، لكن،/ حني كنت فيها شاهدت في 
ليالي الصيف /ومن ســـطح بيتـــي نيرانا في 

األفق“. 
وفي قصيدته ”أّي بلد هذا؟“ والتي يبدأها 
بعبـــارة لشـــريف الربيعي ابن بلـــده ”أين هو 
العـــراق، تكنولوجيا الفاجعة؟“ أجده يتخاطر 
مـــع ما أعيشـــه في بلدي وهـــو يخوض حرب 
اآلخريـــن متحوال بأيـــادي أبنائِه الفاســـدين 
بطرفـــه األقوى إلى آثار للموت كّما هو العراق 
املتحـــّول بـــدوره بأيـــادي أبنائـــه املجرمـــني 
واجلبناء إلى بالد بال حاملني. وال يقف صالح 
فائق في عصر احلروب واالنتفاضات اجلارية 
موقف املتفرج بل موقـــف الالمبالي بإعالمها 
وزيفهـــا وغاياتهـــا، غير مبال مبـــا يلحق من 

تبعاتها من دمار لإلنسان وللبالد بعد أن صار 
ألعوبة املتحكمني واملســـتفيدين من دمار جزء 
كبير من هذا الشـــرق الذي أثبت أّنه غير مهيأ 

للعيش ذاتيا. 
وتبقـــى حيـــاة هذا الشـــاعر بعـــد كّل هذا 
العمـــر كما يقـــول ”شـــاعر كهل يعتمـــد على 
مرفقيه/ يتخّيل، يصحح، يبتسم ويتطلع إلى 
املرآة./ فال يرى نفسه فيها/ هذا معظم حياتِه 
اليوميـــة“. لكن فـــي كّل هذه احليـــاة الالجئة 
يبقى اخلـــوف من اللجوء كأقرانـــِه العراقيني 
الكثر والســـوريني الكثر ”يخوفني طردي، أنا 
أيضا/ من هذه اجلزيرة، مثلما يشعر أصدقاء 

لي في بلدان بعيدة“.
وال يخفي صالح فائق مدى تأثير أســـالفِه 
ال  الكتـــاب عليـــه وتأثيـــر قراءاتِه عليـــه، محوِّ
تفاصيل الكتاب املقـــروء واملختزن في الوعيه 
إلـــى ما يتمنـــاه أو يريده أو يحلـــم بِه ”كّل ما 
أحتاجـــه هو حـــوت/ ألقوم برحلـــة،…/ معي 
أوراقي ورواية موبي ديك/ منذ ذلك الوقت لم 

يعد لي أّي مكان آخر ألذهب إليه“.
ومن خالل هـــذه القصائد يحـــّن إلى جزء 
أساسي من ســـيرتِه وهي البدايات، كأّي مّنا، 
يحّن إلى جماعِة كركوك وإلى من عايشـــه فيها 
مـــن جيلـــه، حني بقي هـــو في احليـــاة وغادر 

غيره، كســـركون بولص، فيتحـــّول فقدانه عند 
صـــالح إلى حضور أبدّي فـــي كلماتِه: ”زارني 
سركون ليلة أمس/ تتكرر زياراته منذ رحيله، 
حني/ كان حزينا -/أال أستحق قصيدة  أمر يفرِّ
منك؟ سأل؟/ تستحق عزيزي التوأم. هذه هي: 

/لست بعيدا، كأنك ظّلي“.
وتبقـــى الكتابة هي مصـــدر فرحِه الوحيد 
فـــي منفاه عن الوطـــن وحتى عـــن الغربِة في 
حدِّ ذاتها، باختيارِه جزيرة في الشرق األدنى، 
ليبـــث من خاللها مـــا يفيض فـــي داخلِه وما 
يترســـب وما يطفو من معايشـــة وألم وحنني 
وحتـــى مـــن غضب، بهـــذه الكتابـــة وفيها أو 
فهـــا هو ”ال أكتب كما أتكلم/ أتكلم  ببالغة يعرِّ
كمـــا ال أكتب؟“. يفضح احلاضـــر املوروث من 
قبل أجدادِه ويزكـــي حاضر اآلخر، في مقارنة 
تنزف مـــن جهتِه، بؤســـا وشـــقاء، ومن جهِة 
اآلخر تواصال وأعاجيب: كّل حلظة من حلظات 
صالح فائق حلظة معيشة عنده قصيدة، حيث 
لها إلى شعر، حتى إذا ما تسّوق أو تأمل  يحوِّ

كلبه أو كان جالسا على كرسي. 
رها  ويبقى أن نعيش معه تلك اللحظة لنقدِّ
كتابـــة خالدة كفيلم تســـجيلي ميكن مراجعته 
ومن ثـــم العيش فيه حياة جديـــدة، وفي عمر 

جديد، وفي حلظة أخرى بعيدة.

العيش شعرا في {قيثارة محطمة في ساحل» لصالح فائق
ل الِشــــــعر إلى حوار كأيِّ حوار أو إلى لغة كأيِّ لغة أو كأّية وســــــيلة حياة لالتصال  حتوِّ
باآلخر ليس ذلك استســــــهاال في كتابة الشعر، وإمنا يبدو وكأنه إسهال شعري ال يتحمله 
داخل ذات هذا الشاعر ما يتراكم عليه وفيه. وهذا ما جند عليه الشاعر العراقي (الفلبيني) 

صالح فائق في مجموعته "قيثارة محّطمة على ساحل".

ّ

ّ
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مـــن المقـــرر أن تصدر في أواســـط شـــهر أكتوبـــر الجاري منوعات

المطربـــة اللبنانيـــة كارول ســـماحة أغنية جديـــدة مهداة 

البنتها األولى {تاال»، وهي من كلمات وتلحين مالك اليمن.

يستعد اإلعالمي المصري الساخر باسم يوسف حاليا لتقديم 

حفل مجموعة قنوات {أو أس أن» في دبي، والذي تشارك فيه 

نخبة من ألمع نجوم الخليج والشرق األوسط والعالم.

اعتذر المخرج محمد بكير بشـــكل رســـمي عن إخراج مسلســـل 

النجم أمير كرارة الجديد {الطبال» والمنتظر عرضه في رمضان 

2016، النشغاله بتصوير مسلسل {ليلة».

األربعاء 2015/10/07 - السنة 38 العدد 10059

أمير العمري

} كتبت من قبل عن محنة ترجمة الكتاب 
المترجمين  أمـــام  وتوقفت  الســـينمائي 
الذين يقدمون على ترجمة هذا النوع من 
الكتب، دون معرفة أو دراية حقيقية بفن 
السينما ومصطلحاته وأفالمه وأعالمه، 
ممـــا يوقعهـــم فـــي الكثير مـــن األخطاء 

الكارثية والمضحكة.
اليـــوم أتوقـــف أمـــام نمـــوذج آخر 
مغايـــر، يتميز بالدقة والمعرفة والبراعة 
الــــذي  البديــــع  الـرشـــيق  واألســـلـوب 
يجعـلـــك تريــــد أن تلتهـــم مـــا يتـرجمه 

التهـاما.
أكتـــب اليوم عـــن الشـــاعر واألديب 
وكاتب الســـيناريو والمترجم البحريني 
أمين صالح، الذي أثرى المكتبة العربية 
ببعض أهم ما صدر من كتب سينمائية، 
كمـــا ترجـــم وأعـــّد عشـــرات المقـــاالت 
والدراســـات عن أعمال ومساهمات عدد 
من أهم السينمائيين في العالم، وبوجه 
خاص مـــن نطلـــق عليهـــم ”المبدعين“ 
السينمائيين، أي أولئك الذين يتعاملون 
مع الفيلم كرؤية فلسفية إبداعية، وليس 

كسلعة للتسلية.
ترجم أمين صالح ”النحت في الزمن“ 
الـــذي ضـــم كتابـــات المخرج الروســـي 
الراحـــل المرموق أندريه تاركوفســـكي، 
وهـــو كتـــاب ال تســـهل ترجمته بســـبب 
إحاالتـــه الكثيـــرة إلـــى الشـــعر واألدب 
الروســـي، وتأمـــالت كاتبـــه الفلســـفية 
والفكرية، ونظريته الخاصة في السينما 

التي ال تشبه أيا مما طرحه سابقوه.
وترجـــم أمين صالـــح أيضا أحد أهم 
الكتب الســـينمائية علـــى اإلطالق، وهو 
كتاب آموس فوغل ”السينما التدميرية“، 
الذي يســـلط األضواء على ســـينما الفن 
والتجريب التي تألقت في ستينات القرن 

الماضي.
ويعتبـــر كتابـــه ”الوجـــه والظل في 
موســـوعة شاملة  التمثيل الســـينمائي“ 
ال غنـــى عنها لكل مـــن يفكر فـــي العمل 
بالتمثيل في السينما، وال يتميز الكتاب 
فقـــط بما بذله مؤلفه من جهد في العثور 
علـــى المـــادة مـــن بيـــن آالف المقابالت 
الشـــاملة المنشـــورة مع عدد من أشـــهر 
الممثليـــن فـــي العالـــم، بـــل بأســـلوبه 
الســـلس الممتع الذي يعكس فهما دقيقا 

للموضوع.
أعـــد أميـــن صالـــح وترجـــم أيضـــا 
كتـــاب ”بـــراءة التحديقة األولـــى: عالم 
أعمال  عـــن  الســـينمائي“  أنغلوبولوس 
المخـــرج اليوناني الراحـــل الكبير الذي 
يعتبـــره صالح عن حق ”صوتا فريدا في 
عالم السينما، وواحدا من رموز السينما 
”الفنية“ الحديثة، ومن أكثر السينمائيين 
أهمية وتميـــزا، وإثارة للجدل أيضا، في 

السينما العالمية المعاصرة“.
ولصالح أيضا كتاب شـــامل وشديد 
األهمية عن السينمائي اإليراني األشهر 
عباس كياروستمي، ويعتبر الكتاب الذي 
ترجمــــه ويحمـــل عنوان ”ســـينما فرنر 
هيــــرزوغ:  ذهـاب إلى التخـــوم األبعـد“ 
(ســـبق أن قدمنا له في ”العرب“) مفتاحا 
أساســـيا لفهم تجربـــة المخرج األلماني 
الشـــهير، كما أصـــدر كتاب ”حـــوار مع 
فيدريكـــو فيللينـــي“ الذي يضـــم حوارا 
مطـــّوال أجراه -فـــي بدايـــة الثمانينات 
مـــن القرن الماضي- الناقد الســـينمائي 
اإليطالي جيوفاني غرازيني مع فلليني، 
الذي يعـــد أحد أكثر المخرجين شـــهرة 

وتأثيرا في السينما العالمية.
يترجم أمين صالح حديثا المحاضرة 
التـــي ألقاهـــا المخـــرج األلمانـــي فيـــم 
فيندرز بعنـــوان ”دفاعا عـــن المكان في 
السينما“. وفيها نقرأ باستمتاع ”لم تعد 
األمكنة شخصيات رئيســـية في األفالم، 
بالطبـــع هناك القليل من األمثلة المتألقة 
والرائعة التـــي تهتم باألماكن، لكن ليس 
ثمـــة قوانيـــن بـــال اســـتثناءات.. في ما 
يتعلق بي، أرى أن فقدان المكان خاصية 
مفقودة في األفالم، إنــــه يأتي مع فقدان 

الواقع، فقـدان الهوية“.
ولعل مـــن أجمل مزايـــا أمين صالح 
الـــذي يثري حياتنـــا الســـينمائية بهذا 
المســـتوى الرفيـــع من الترجمـــات التي 
ال تبدو مترجمة، بـــل مكتوبة من القلب، 
شـــدة تواضعه، فهو يميـــل إلى االبتعاد 
عن األضـــواء، وال يظهر في المهرجانات 
السينمائية العربية، بل يفضل أن ينكب 
على العمل ليفاجئنا بكتاب جديد ممتع، 
وفي قـــراءة مـــا يترجمه أميـــن متعة ال 

تعادلها متعة.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

هذا المترجم 

السينمائي البديع

هشام السيد

} أكـــد الفنان املصري ســـامح الصريطي في 
حـــواره مع ”العرب“ أن الشـــباب الذي ينشـــأ 
على تذوق الفن اجليد في املســـرح والسينما 
واملوســـيقى، لن يلجأ إلى تفجير نفسه، مثلما 
يحدث اآلن، ألنه لن يقبل بالسلوكيات واألفكار 

اخلاطئة.
وعن الرأي الذي يقـــول إن االهتمام بالفن 
في الظـــروف االقتصـاديـــة الصعبة التي متر 
بها مصر نـــوع مـن التـرف غيــــر الضـروري، 
قـال الصريطي ”الفـن بشكـل عـام، وفي القلـب 
منـه املســـرح والســـينما، يعيـــد البهجة إلى 
النــــاس، فضال عـن دوره فـــي االرتقاء بالذوق 

العام“.
وأوضح أنه من املســـتحيل مثال أن يكون 
متذوق الفن ممارســـا لإلرهاب، لذا اعتبر الفن 
هـــو ”قضية أمن قومي للقضـــاء على التطرف 
والتعصب“، ومنذ أن خـــرج الفن والثقافة من 
املدارس، فإنها حتولت إلي بيئة للتطرف، ألنه 
كلما زرعـــت الفن أوجدت الروح واإلحســـاس 
في قلوب الشـــباب الذي ســـوف ينشأ رافضا 

للعادات واألفكار السيئة. 

أزمة املسرح

قال ســـامح الصريطـــي لـ“العرب“ إن أزمة 
مســـرح الدولة في مصـــر من مشـــاكل الدولة 
ذاتهـــا، فهو ميلك جيشـــا مـــن العاملني أكبر 
بكثير مما يحتاجه، وأصبحت رواتبهم عبارة 
عن إعانة بطالة، ولو كانت هناك نوايا صادقة 
في اســـتغالل ذلك اجليش ”كنا سنجد مسرحا 
في كل حي وبأسعار بسيطة“، ما كان سيرحم 
اجلمهور من املشـــقة املعنويـــة واملادية التي 

يتكبدها حاليا ملشاهدة أي عمل مسرحي.
وأضاف أن مسـرح الـدولة شهد اجتهادات 
فرديـــة، لكنـــه يفتقــــد إلـــى ثقـافـــة املنظومة 
الشـــاملة التي متلك رؤى مســـتقبلية وتسعى 
إلى حتقيقها عبر خطـط متـواصلة، ومـع ذلـك 
يـأتـــي النجاح أحيانا بصـــورة غير ممنهجة، 
وال ســـيما أن املســـرح فن يعاني منذ فترة من 
عـــدم اهتمام قيـــادات وزارة الثقـافة في مصر 

به.
كما أن جتاهـــل املهرجانات املختلفة التي 
تقام في مصر ســـنويا للمســـرح، ميثل عائقا 
مهمـــا، ولعل مـــا يعكس جتاهـــل الدولة للفن 
أن أغلـــب املــــدن اجلديـــدة و”الكومباوندات“ 

الســـكنية الهائلـــة التي بنيـــت وال تزال تبنى 
”ليـــس فيهـــا دار ســـينما واحـــدة أو قاعـــة 

مسرحية“.
وقـــال الصريطـــي الـــذي قـــدم العديد من 
املســـرحيات الناجحة أنه بعيد عن املســـرح، 
ألنـــه يحتاج إلى تفرغ تام وحضور يومي، ألن 
الفنـــان عندما يلتقي مع اجلمهور وجها لوجه 
ال بّد وأن يكـــون في أبهى صوره، ما يعني أن 
املســـرح يحتاج إلى قدر مـــن التفرغ، ”وعندما 
يكون العمل جديدا ســـأقبل املشاركة فيه دون 
مقابل“. كانت آخر مسرحية قدمها على مسرح 
الدولـــة منـــذ 15 عامـــا بعنـــوان ”ذات الهمة“ 
وحققت قـــدرا مـــن النجـــاح، وأحدثت صدى 

واسعا لدى اجلمهور حينها.

قوة ناعمة

ابتعـــاده الطويـــل عـــن الســـينما، أرجعه 
الصريطـــي إلـــى أن الســـينما متروكـــة منـــذ 
ســـنوات طويلـــة لـــرأس املال اخلـــاص الذي 
يسّيرها حسب املوجة، فعندما تكون األحوال 
االقتصاديـــة رائجـــة يقبـــل عليهـــا املنتجون 
والعكـــس صحيـــح، لذا فـــإن رأس املال يلعب 
دائما علـــى املضمون وهو كفنان، قال ”أحاول 
عندما أقدم عمال في الســـينما أن يكون به حّد 

أدنى من القبول والرضا“.
وأضاف ”الفن عموما أصبح فريسة لرأس 
املال، في ظل غياب وعـــي الدولة للحفاظ على 
هذه الصناعة املهمة التي تعتبر القوة الناعمة 

لها“.
واســـتنكر الترويج لفكرة أن هناك شكاوى 
مـــن عمـــل بعض الفنانـــني العرب فـــي مصر، 
الفتـــا إلى أن مصر قلعة للفن وحضن للفنانني 
العرب، وســـتظل مركـــزا لإلبـــداع، مؤكدا أن 
خـــروج بعض األصـــوات القليلة التي تشـــكو 
مـــن ذلك ”نغمة نشـــاز“، خاصـــة أن اجلمهور 
املصري غيـــر متعصب ويعشـــق الفن ويلتف 
حـــول املوهبة، بصرف النظر عن جنســـيتها، 
وعند فتح الباب أمـــام اجلميع يحدث الرواج 
املطلـــوب ويعم اخلير على جميع العاملني في 

الوسط الفني والثقافي.
ومتنـــى الصريطي أن تعـــود مصر حضنا 
للعـــرب في مختلف املجاالت، وليس الفن فقط، 
ألنهـــا حققت انتشـــارها وقيمتهـــا اإلقليمية، 

عندما كانت تفتح ذراعيها للجميع.
وانتقـــد الصريطي ما يتــــردد عن أن الفن 
يركـــز علـــى الســـلبيات، بذريعـــة أنـــه يرصد 
الواقـــع، قائال ”هـــذا غير حقيقـــي، ألن هناك 
أعماال لها قيمة في التلفـزيون، أمـا الســـينما 
فهي خاضعة ملـــن يتحكمون فيها وأغلبهم من 
هواة املكســـب الســـريع، لذلك يغلب على كثير 
من أعمالها طابع التوليفة الســـريعة للمكسب 
بالبحث عـــن الرائج، والتـركيز على الغـرائز“، 
منوها إلـــى أن هذا األمر موجـــود في العديد 

من دول العـالم، وليـس في مصر فقـط. وحول 
رؤيتـــه لتعـزيز إنتــــاج املـزيـد مــــن األعمـال 
الفنيـــة القيمـــة واحملترمـــة، قـــال الصريطي 
”احلكومة املصرية مطالبـة بتيسيـر إجـراءات 
التصوير فـــي األماكن التاريخيـــة واملتاحـف 
واملتنزهات وغيرهـــا، لتقدمي صور جميلة عن 
مصر في األعمال الفنية، بدال من االستســـهال 
والتركيز على العشوائيات ممـا يظهرنا بشكل 

قبيح“.
وبشـــأن الصـــورة البراقـــة التـــي تظهـــر 
بها املسلســـالت التركية مقارنـــة مبصر، قال 
”تركيا ال جترؤ على منافســـة األعمال الدرامية 
املصريـــة، ألن مصر متلـــك أعمـــاال ذات قيمة 
وجودة عالية أيضـــا، وأكبر دليل على ذلك أن 
املسلســـل التركي ال يحظى بنســـبة مشـــاهدة 

واسعة طوال شـــهر رمضان، فاألولوية دائما 
تكون للمسلسل العربي“.

وأكـــد الصريطـــي أنـــه حاليـــا فـــي فترة 
راحة، بعدها ســـوف يـــدرس األعمال اجلديدة 
املعروضـــة عليه، والتي مـــن املقرر أن تعرض 
فـــي رمضان املقبـــل، الفتا إلى أنه لم يســـتقر 

حتى اآلن على أي عمل فني بصورة نهائية.

[ الدراما التركية مجرد ملء لفراغات موسمية

 سامح الصريطي: احتضان مصر للفنانين العرب فيه فائدة لها

ســـامح الصريطي يرى أن الفن 

قضية أمن قومي وجب االعتناء 

بـــه أكثر للقضاء علـــى التطرف 

والتعصب
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ــؤكــد  الـــمـــمـــثـــل الـــمـــصـــــــري ي

ــه ومــنـــــذ تــخــلــت الــمــدارس  ـــ أن

والجامعات عن الفن تحولت إلى 

بيئة للتطرف
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طالب الفنان سامح الصريطي احلكومة املصرية بإعطاء الفن املزيد من االهتمام، واعتباره 
قضية أمن قومي، حيث ميكن استغالله في مكافحة اإلرهاب بالتوازي مع اجلوانب األمنية 

والسياسية والدينية، عالوة على تنمية املجتمع.

{بستان الكرز» تعيد كارلوس شاهين إلى التمثيل

} بــريوت - يقول املخـــرج واملمثل اللبناني 
كارلـــوس شـــاهني عـــن مســـرحيته اجلديدة 
”بســـتان الكرز“: وإن أحب اجلمهور اللبناني 
مســـرحية ”مجزرة“ بحكم شعوره مبقاربة مع 
شـــخصياتها األربع، ففي مســـرحية ”بستان 
الكرز“ الشخصيات ستؤثر أيضا في اجلمهور 

بحكم ارتباطها بالواقع املعيش اليومي.
ويشارك في هذا العمل الذي ينطلق عرضه 
في العاشـــر مـــن أكتوبر اجلـــاري ويتواصل 
إلى الثاني والعشـــرين من نوفمبر القادم على 
ببيروت،  خشـــبة مســـرح ”املدينة- احلمـــرا“ 
ممثلون مخضرمون وممثلون شباب وهم رندا 
أســـمر وجويس أبوجوده وكارول حج وعلي 
ســـعد وجوزيـــف زيتوني وموريـــس معلوف 
وسينتيا كرم وهادي دعيبس وسيرينا شامي 

وحسام صباح وفؤاد ميني وسارة بيطار.
كما سيكتشف اجلمهور اللبناني كارلوس 
شـــاهني املمثل الذي يلعب دور الشـــيخ كميل 

للمرة األولى على خشبة املسرح في لبنان.
ويوضح شاهني دوافع اشتغاله على نص 
تشيخوف بقوله: مسرحية ”بستان الكرز“ هي 
في الوقت نفســـه مســـرحية طريفـــة وحزينة، 

ألن شخصيات تشيخوف شـــخصيات مفعمة 
باإلنســـانية وقصة بيع هذا البستان حتاكينا 

جميعا، فهي قصة طفولتنا الضائعة.
وكارلـــوس شـــاهني واكب حركة املســـرح 
فـــي باريـــس متابعا على مدى ثالث ســـنوات 
الدورات التدريبيـــة في املعهد الوطني العالي 
للفنـــون الدراميـــة، ثـــم عمـــل مـــع مخرجني 
أوروبيني وفرنسيني في هذا املضمار، اكتشف 
وطنه لبنان بفضل غسان سلهب، ومعه أخرج 

ثالثة أفالم.

فـــي عام 2008 كتب وأخرج ومّثل في فيلمه 
القصيـــر األول، ”طريـــق الشـــمال“، وقـــد نال 
جوائز تقديرية في املهرجانات الدولية، لتكون 
عمله املســـرحي األول  إثرها درامية ”مجزرة“ 
في لبنان، فـ”بستان الكرز“ املسرحية احلالية.

وتدور أحـــداث هذه املســـرحية في لبنان 
اخلمســـينات، فترة ما بعد االســـتقالل، حيث 

كان مستقبل هذا البلد واعدا.
ومن بني شـــخصيات املســـرحية الشيخة 
ليلى وهـــي امرأة مثيرة تعيش في باريس مع 
عشـــيقها، حيث تقرر فجأة أن تعود إلى املكان 
الذي ترعرعت فيه، بســـتان الكرز، كي تطرحه 
إلى املزاد العلني. وهو بســـتان يقع في الريف 
اللبنانـــي، وقد ســـمي ببســـتان الكـــرز بحكم 
أنـــه حتيط بـه بســــاتـني مـن الكــــرز واملناظر 

اخلالبة.
وفي املقابل تتدخل شخصية سليم التاجر 
الثـــري، وهـــو ابن فـــالح كان يعمـــل لصالح 
املشـــايخ، حيث ينصحهم بقطع أشجار الكرز 
وبناء بيـــوت فخمة للمصطافـــني اجلدد، فهو 
مشـــروع مالـــي مربـــح، ميكنهـــم من تســـديد 
ديونهم ويصبحون من خالله أثرياء من جديد. 
ومع ذلك فإبادة البستان وجنائنه بالنسبة 
إلى األرملة وشـــقيقها يعّد من املســـتحيالت، 
حيـــث ترفض بأن تكون جزءا مـــن هذا العالم 
اجلديد الذي ال أسس حتترم فيه، وهي عاجزة 
أمام هذه احلقيقة، فالشـــيخة ليلى والشـــيخ 
كميل ال يعرفان ما يفعالنه، ويفضالن إغماض 
أعينهم كي يستفيدا من اللحظات األخيرة قبل 
وقوع الفاجعة. فتكـــون النهاية، نهاية مرحلة 
تنقضي، في تذكير ُممسرح لواقع لبنان اليوم 

من خالل هذه األحداث.

بعد أن نالت مسرحية ”مجزرة“ للمخرج واملمثل اللبناني كارلوس شاهني عن نص للكاتبة 
الفرنســــــية املعروفة ياسمينا ريزا جناحا كبيرا عند عرضها بلبنان، يعود املمثل واملخرج 
كارلوس شاهني إلى بيروت بعمل مسرحي جديد من كالسيكيات املسرح العاملي عن نص 

للكاتب الروسي أنطون تشيخوف قام شاهني بربط أحداثه بالواقع اللبناني.

سامح الصريطي يشترط الجدية كي يكون طرفا في األعمال الفنية

كارلوس شاهين هو الممثل والمخرج في {بستان الكرز»

أحـــداث المســـرحية تـــدور في 

لبنان الخمسينات، فترة ما بعد 

االستقالل، حيث كان مستقبل 

هذا البلد واعدا
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} برلــني - أوضـــح هان هيندريكـــس، اخلبير 
بشركة يان فينغ املغذية لصناعة السيارات، أن 
املقصورة الداخلية للســـيارة ستشهد تغييرا 
كبيرا في العقد أو العقدين القادمني لم تشـــهد 
مثله على مدار املئة عـــام املاضية، مضيفا أن 
احملرك الرئيســـي لهذا التوجه هـــو االعتماد 
املتزايـــد على أنظمـــة القيادة اآلليـــة في عالم 

السيارات.
وأشـــار ألكســـــندر مالفال، مديــر قســـــم 
الفرنســية،  ســـــتروين  بشــركة  التصميمــات 
إلـــى أن القيـــادة اآلليـــة ســـــتغير وجــه عالم 
الســيارات بالكامــل، فاألمر لن يدور مســتقبال 
حول معــدالت األداء، ولكن االهتمام ســينصب 
على توفيــر عوامل الراحة مبقصورة السيارة.
وكشـــفت شـــركة فاورســـيا النقـــاب عـــن 
شاشـــة ملســـية كبيرة، تظهر كأنها عمود ميتد 
من كونسول السيارة األوســـط. كما أّن املواد 

املســـتخدمة في مقصورة القيادة االختبارية، 
التي قدمتها الشـــركة األملانية، تركت انطباعا 
يبعـــث علـــى الراحـــة والفخامـــة، حيـــث ّمت 
تصنيـــع املقابض بكســـوة األبـــواب من مادة 
مينا البورســـالن، كما اشـــتملت قطع الديكور 
املصنوعـــة من مادة األلومنيوم بلوحة القيادة 

على مفاتيح القيادة املهمة.
وأوضح أندرياس فالساك، نائب مدير قسم 
التصميم بشركة فاورسيا، أّن قطع الديكور في 
مقصورة الســـيارة الداخلية في املســـتقبل لن 
حتمل فقط مهمة املنظر اجلميل، بل ستتجاوز 

هذا الدور أيضا بتقدمي وظائف أخرى. 
وإلظهـــار اجلوانب العمليـــة لهذا املنظور 
قدمـــت فاورســـيا في لوحـــة القيـــادة باجليل 
اجلديد من سيارة ألفا روميو  ”غيوليا“ شاشة 
ملسية مركزية تظهر كسطح أسود المع، وكأحد 
الزخارف اجلميلة مبقصورة الســـيارة، وذلك 

مبجرد توقفهـــا عن العمـــل. ولتغيير املفهوم 
الســـائد حول أّن القشرة اخلشـــبية هي أفخم 
التطعيمـــات، التي ميكـــن تقدميها مبقصورة 
السيارة، قامت شـــركة فاورسيا بتزيني لوحة 
القيادة بالســـيارة االختبارية بحجر األردواز، 
وأشار فالســـاك إلى أنه ميكن أيضًا استخدام 

قشرة أحجار الغرانيت.
وتســـاعد أنظمـــة القيادة اآلليـــة في عالم 
السيارات في أْن ينشغل الركاب ببعض األمور 
األخرى، وهنا يضرب هان هيندريكس مثالني 
بقولـــه ”عندئذ ســـيتمكن الراكب من إرســـال 
بريد إلكترونـــّي، أو حتى قراءة الصحف، بدًال 
من االنشـــغال مبتابعة احلالـــة املرورية على 

الطريق“. 
وقد أوضحت شـــركة يان فينغ هذا املفهوم 
من خـــالل ســـيارتها االختباريـــة التي حتمل 

االسم ”انوفايشن دمونستراتور 2016“.

وقد ّمت تزويد هذه السيارة االختبارية بكل 
التجهيـــزات املمكنة في الوقـــت الراهن، منها 
على سبيل املثال الشاشـــات اللمسية للتحكم 
بالوظائـــف املهمـــة، والتـــي تختفـــي وراءها 
فتحـــات التهوية، عالوة على أشـــرطة  ”ليد“، 

التي ُتضفي على املقصورة أجواء ساحرة. 
ومـــن األمـــور املثيـــرة لإلعجـــاب -عنـــد 
تشـــغيل نظام القيادة اآللية في الســـيارة عبر 
شاشـــة مركزيـــة- أّن املقود يبـــدأ في الرجوع 
إلى لوحـــة أجهزة القياس والبيـــان ببطء، ثم 
يرجـــع مقعد الســـائق للخلف بعض الشـــيء، 
ومييل وضع اجللـــوس مبقدار 18 درجة. وفي 
أعلى الكونســـول األوسط توجد منضدة قابلة 
للتحريك، والتي توفر مثًال مكانًا مثاليًا لوضع 
جهـــاز الالب توب، وهو ما يســـاعد في إجناز 
املهام اليومية داخل السيارة، مثل التعامل مع 

رسائل البريد اإللكترونّي.

} طوكيــو - أصبحــــت التكنولوجيا جزءا ال 
يتجزأ من عاملنــــا الذي نعيش فيه حتى إنها 
وصلت ملجال صناعة الســــيارات، ولكن ماذا 
يحدث لو مت تصميم ســــيارة رقمية بالكامل 
لتســــهل علينا عملية التواصــــل وتلبي كافة 

احتياجاتنا؟
اســــتطاعت الشــــركة اليابانيــــة نيســــان 
واملصنعة للسيارات تصميم سيارة املستقبل 
والتي تعمل بالكامل بواســــطة التكنولوجيا 
احلديثة، حيث حتتوي الســــيارة على لوحة 
قيادة مخصصة بالكامــــل للعرض، وبإمكان 
الســــائق والركاب القيام بنشر أي شيء على 

واجهة العرض الضخمة.
ومن املقرر الكشــــف عن السيارة في هذا 
الشــــهر ضمن معــــرض طوكيو للســــيارات، 
وحتمل اســــم ”تياتــــرو فور دايــــز“ ، وقامت 
نيســــان بنشــــر مفهــــوم العرض فــــي جميع 
أنحاء السيارة بالكامل، بحيث يشمل املقاعد 

ويشمل أيضًا السطح اخلارجي للسيارة.
وتقــــول نيســــان إن الســــيارة مصممــــة 
اعتــــادوا  الذيــــن  الرقميــــني  للمســــتخدمني 
على اســــتخدام األجهــــزة الرقمية ملشــــاركة 
احملتــــوى واســــتخدام التقنية بشــــكل كبير.

وتأتــــي الســــيارة مبفهومهــــا اجلديــــد بعد 

القيام بعمليات مســــح واسعة جليل الشباب 
الــــذي قدم إلى نيســــان اســــتنتاجا مفاده أن 
اجليــــل اجلديد من الشــــباب يشــــعرون بأن 
الوقــــت الذي يقضونه ضمن الســــيارة يجب 
أن يتم اســــتغالله لتوصيل وتبادل اخلبرات 

واملعلومات مع األصدقاء.
وحتتوي الســــيارة اجلديدة على كاميرا، 
تسمح للسائقني بتبادل ومشاركة ما يحصل 
بالداخــــل وحول الســــيارة بشــــكل فوري مع 

أصدقائهم.
وتعمل وظائف العرض فقط عندما تكون 
الســــيارة متوقفة، وبإمكان جميع السائقني 
رؤية عدادات السيارة واإلعدادات واخليارات 
الالزمــــة للقيــــادة، باإلضافة إلــــى عرض أي 
خريطــــة قد تكــــون هنالك حاجــــة إليها أثناء 
القيــــادة، وميكن تغيير حجــــم جميع األمور 

السابقة وتصغيرها.
وقالــــت نيســــان في بيان لهــــا ”ال ميكننا 
االحتفــــاظ بانتباههم باالعتمــــاد على نفس 
القيــــم القدميــــة“. وأضافــــت ”أن مــــا يحرك 

األطفال اليوم ال يحرك آباءهم“.
سيارة  وتعتبر سيارة ”تياترو فور دايز“ 
كهربائية وباإلمكان شحنها، وسيتم عرضها 
في معرض طوكيو للسيارات، والذي يبدأ في 

30 أكتوبر احلالي. يذكر أن نيســــان اختيرت 
ضمــــن الئحــــة العالمــــات التجاريــــة األكثر 
قيمــــة خالل العــــام 2015 من قبــــل إنتربراند، 
التي ُتعتبر من أهم الشــــركات اإلستشــــارية 
املتخصصة في تقييم العالمات التجارية في 
العالم. ففي دراسة أفضل العالمات التجارية 

العامليــــة التي نشــــرتها إنتربرانــــد، تقدمت 
نيســــان من املرتبة الـــــ90 لعــــام 2011 بقيمة 
3.819 مليار دوالر أميركي إلى املركز الـ56 في 
عام 2014 ومنه إلى املركز 49 لعام 2015، وهي 
اليوم أســــرع العالمات التجارّية للســــّيارات 

منوًا بحسب دراسة هذا العام.
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نيسان تصمم ســـيارة رقمية تحتوي على لوحة قيادة مخصصة سيارات

بالكامـــل للعرض، وبإمكان الســـائق والركاب القيام بنشـــر أي 

شيء على واجهة العرض الضخمة.

ســـيارات األجـــرة ذاتيـــة القيـــادة تقوم بنقـــل ضيـــوف الدورة 

األولمبيـــة فـــي اليابان، في رســـالة اســـتعراض إلمكانيات البلد 

التقنية والتكنولوجية.

القيادة اآللية ســتغير وجــه عالم الســيارات بالكامــل، فاألمر لن 

يدور مســـــتقبال حول معــدالت األداء، ولكن االهتمام ســينصب 

على توفيــر عوامل الراحة بمقصورة السيارة.

تاكسي ذاتية القيادة للتخفيف من زحمة الطرقات

[ الروبوت يقود سيارة األجرة في طوكيو [ مرسيدس تعمل على سيارة ذاتية القيادة لإليجار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

سيارات المستقبل غرفة معيشة متنقلة

نيسان تكشف عن سيارة رقمية بالكامل

◄ هوندا تزيح الستار عن املوديل 
القياسي من سيارتها ”اف سي في“، 
التي تعتمد على وقود الهيدروجني، 

خالل فعاليات معرض طوكيو 
الدولي للسيارات أواخر الشهر 

اجلاري. وأوضحت الشركة اليابانية 
أن سيارتها اجلديدة تتمكن من قطع 
مسافة 700 كيلومتر بشحنة واحدة 

للخزان.

◄ شركة اوتوفاز الروسية تطلق 
نظاما جديدا للتحكم بالسيارة عن 
بعد سيتم تزويده بالسيارة ”الدا 
غرانتا“ اجلديدة. وتعمل منظومة 
التحكم عن بعد في السيارة ”الدا 

غرانتا“ على بعض الوظائف التي 
تسمح بغلق احملرك وتشغيله 
أوتوماتيكيا عن بعد وإعطاء 

معلومات للسائق عن كمية الوقود 
وسرعة السيارة.

◄ شركة صناعة السيارات 
الكهربائية ”فيسكر أوتوموتيف“ 

تعلن عن تغيير اسمها رسميا إلى 
”كارما أوتوموتيف“، حيث يأتي 

االسم اجلديد للشركة من اسم 
السيارة األولى والوحيدة التي 

تنتجها الشركة وهو ”فيسكر كارما“ 
الصالون. 

◄ الصني تنوي اإلسراع في إنشاء 
شبكة حديثة لشحن السيارات 

الكهربائية للمساعدة في حتقيق 
هدف طموح يتمثل في أن يبلغ عدد 

السيارات الصديقة للبيئة خمسة 
ماليني سيارة بحلول 2020.

◄ بورش تطلق املوديل اخلاص  
من سيارتها ”كامين بالك ايديشن“ 

الرياضية. وأوضحت الشركة أن هذا 
املوديل اخلاص ميتاز بانتشار اللون 

األسود في جميع أرجاء السيارة 
بالكامل، وكان مقتصرًا في السابق 
على السيارة بوكستر و911 كاريرا.

باختصار

} لندن - ترى دراسة فرنسية أن املدن املزدحمة 
بالســـيارات، ستصبح شيئا من املاضي إذا ما 
مت اســـتخدام ســـيارات األجرة ذاتية القيادة، 
حيث أن هذه السيارات ستقلل عدد السيارات 
التـــي نحتاجها لقضاء الرحـــالت اليومية في 
املدينـــة بنســـبة 90 باملئة، وبذلك ســـينخفض 
عدد السيارات املتزاحمة في الطرق بنسبة 77 

باملئة.
وينـــوي اليابـــان إطالق جتربة لســـيارات 
أجرة ذاتية القيادة عام 2016، ما ســـيغني عن 

استخدام سائقني لسيارات األجرة.
وقالـــت وكالـــة ”بلومبيرغ“ إن الســـلطات 
اليابانيـــة احملليـــة قـــد خصصت أحـــد طرق 
ضواحـــي طوكيو فوديزافا إلجـــراء التجارب، 
ويتوقع أن يصل عدد املتطوعني 50 متطوعا في 
مجموعة املراقبني، علما أن القوانني اليابانية 
ال تســـمح باستخدام الســـيارات ذاتية القيادة 

في الطرق العامة، لذلك ســـيكون في كل 
سيارة ذاتية القيادة دائما خبير يقوم 

بأداء دور سائق مساعد.
وما يلفـــت االنتباه هو أن دورات 
الطـــرق  فـــي  ســـتجرى  التجـــارب 

العامة، وســـيركب سيارات األجرة 
عمـــل  ســـيراقبون  متطوعـــون 

الروبوتات.
في  اليابان  ويبدأ 

تنفيذ هذا املشروع 
تقـــوم  أن  علـــى 
األجرة  ســـيارات 
النوع  هـــذا  مـــن 
ضيـــوف  بنقـــل 
األوملبية،  الـــدورة 

ليســـتعرض  وذلـــك 
إمكانياتـــه  للعالـــم 

والتكنولوجية.  التقنية 
ويتوقـــع أيضـــا أن تنخرط 

الشـــركات اليابانية هي أيضا في 
سباق تصنيع السيارات ذاتية القيادة. 

وأعلـــن رئيس الـــوزراء اليابانى شـــينزو 
آبـــى، أن الســـيارات بدون ســـائق ســـيمكنها 
السير فى شوارع العاصمة طوكيو اعتبارا من 
2020، حينما تســـتضيف املدينة دورة األلعاب 

األوملبية الصيفية.
وســـتكون الســـيارة العائليـــة الصغيـــرة 
”تويوتا أســـتيما“ منصة لسيارة األجرة ذاتية 
القيـــادة، ولم يذكـــر حلد اآلن عدد الســـيارات 
من هذا النوع التي تخطط الســـلطة اليابانية 

إلطالقها كي تسير في شوارع فوديزافا.
ويـــرى اخلبراء أن الســـيارات التي تعتمد 
علـــى أنظمـــة محوســـبة ســـتحترم القوانني 
وستســـتغل املســـاحات الفارغة خير استغالل 
ما ســـيخفف االزدحـــام في الطرقـــات. وتعمل 
مرســـيدس علـــى خـــط جديـــد من ســـياراتها 
ذاتية القيادة التي ســـتكون أشـــبه بالتاكسي، 

وهذه الســـيارات ســـيتم تأجيرها من الشركة 
لألشـــخاص الذيـــن ال يريدون امتالك ســـيارة 
ويتنقلون كثيرا، فالشـــركة ستوفر لهم أنواعا 
متطورة من الســـيارات الفاخرة ذاتية القيادة 

التي ستكون مبثابة تاكسي يقود نفسه.
الرئيـــس التنفيذى  قـــال ”ديتـــر زيتـــش“ 
للشـــركة األم مرســـيدس، إن الهـــدف من هذه 
اخلطة توفير خدمة مميزة للجميع، وســـيتيح 
للعمالء استئجار الســـيارات للتنقل بها حول 
املدن وتعود للشركة مرة أخرى، وهذا سيكون 
عبـــر تطبيـــق يتـــم منه طلـــب الســـيارة مثل 
التطبيقات الشـــهيرة املنتشرة اآلن مثل ”ماي 
تاكســـي“ الذي يضم سيارات من نوعية بي أم 
دبليو وأودي وغيرهما من السيارات الفاخرة.

وأعلـــن مســـؤولون فـــي ســـنغافورة عن 
تعاونهم مع املعهد التقنـــي األميركي لتجربة 
سيارات ذاتية القيادة كأحد أنواع املواصالت 
العامة أو مبعنى آخر ”تاكسي 

ذاتي القيادة“.
يأتي ذلك ضمن 
جهـود احلكـومـة 
يـة  فـور لسنغـا ا
مـــن  للتقليـــل 
م  حـــا د ز ال ا
املـــروري الـــذي 
أصبـــح معتـــادا 
في الدولة الضيقة 
وتأمـــل  املســـاحة. 
احلكومة بأن ُتشـــّجع 
ذاتية  السيارات  جتربة 
القيادة على تخلي البعض 
عن قيادة سياراتهم اخلاصة 

واستخدام الوسيلة اجلديدة.
وكشـــفت شـــركة غوغل عن منوذج 
جديد لســـيارة ذكية ذاتيـــة القيادة من 
صنعها تبلغ سرعتها القصوى 40 كلم/

الساعة. 

وســـتعمل الســـيارة اجلديـــدة علـــى نقل 
الـــركاب دون وجـــود عجلـــة قيادة أو دواســـة 
وقود. وتعتمد سيارة غوغل ذاتية القيادة على 
كاميرات الفيديو وأجهزة استشعار الرادارات 
وأشـــعة الليزر وقاعـــدة بيانـــات جتمعها من 
ســـيارات تقليدية للمســـاعدة في املالحة، وفق 

وكالة األنباء األملانية.
البريطانية  وأكدت  صحيفة ”الغارديـــان“ 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام أن الســـيارة 
ذاتية القيادة مت رصدها في مدينة بيتســـبرغ 
األميركية بوالية بنســـلفانيا تعود إلى شـــركة 

”أوبر“ لطلب سيارات األجرة.
والسيارة ذات اللون األسود شوهدت وهي 
تســـير لوحدهـــا ومألتها أجهزة االستشـــعار 
وُكتب  والكاميرات، علما أنها من طراز ”فورد“ 

عليها ”مركز التكنولوجيا املتقدمة أوبر“.
وأصدرت الشـــركة بيانا يؤكد أن الســـيارة 
ذاتية القيادة تابعة لها، مشـــيرة إلى أنها جزء 
من األبحاث والدراسات األولية املتعلقة برسم 

اخلرائط، واألمان، واألنظمة األوتوماتيكية.
فـــي فبرايـــر املاضي عن  وأعلنـــت ”أوبر“ 
افتتاح مركز لألبحاث في بيتســـبرغ لدراســـة 
سبل االستعاضة عن سائقي السيارات بأنظمة 
روبوتية متطورة، بينما أعلن الرئيس التنفيذي 
للشـــركة عن الرغبة في إنتاج السيارات ذاتية 

القيـــادة، للتخلص من التكلفـــة الضخمة التي 
يتطلبها العنصر البشري.

كانـــت أوبر قـــد أعلنـــت في شـــهر فبراير 
املاضـــي عن توصلهـــا إلى اتفاق شـــراكة مع 
جامعـــة كارنيغـــي ميلـــون مـــن أجـــل العمل 
بشـــكل مشـــترك على تطوير اخلرائـــط وزيادة 
أمن املركبـــات باإلضافـــة إلى تطويـــر قدرات 
الســـيارات ذاتية القيادة عبر إنشاء مركز أوبر 
للتكنولوجيات املتقدمة، غير أن عمل الشـــركة 
على االســـتفادة من خبرة قسم الروبوتات في 

اجلامعة بدأ بشكل فعلي قبل هذا اإلعالن.
وقـــد بـــدأت أوبـــر بالفعل منتصف شـــهر 
مايو املاضي بإجراء اختبارات على ســـيارتها 
ذاتيـــة القيادة في مدينة بيتســـبرغ. وقد أكدت 
ترينا سميث، املتحدثة باسم أوبر، بأن املركبة 
التـــي متت مشـــاهدتها مؤخرا في بيتســـبرغ 
حاملة لشـــعار مركز أوبر تندرج ضمن مشروع 
األبحـــاث اخلاصـــة بتطويـــر اخلرائـــط وأمن 
املركبات والقيـــادة الذاتية. وتقـــول أوبر بأن 
تطويرها لســـيارات ذاتية القيادة سينقص من 
حـــوادث املرور في الطرقات، غير أن مشـــروعا 
كهذا -إن حتقق على أرض الواقع- سيســـمح 
لها برفع أرباحها عن طريق االستغناء عن عدد 
كبير من سائقيها البشر، حيث يعمل لديها 160 

ألف سائق حول العالم.

لعمالئهــــا  تتيــــح  مرســــيدس 

استئجار الســــيارات للتنقل بها 

حول املدن وتعود للشركة مرة 

أخرى

◄

يزداد الطلب على الســــــيارات في العصر احلديث، ويزيد التطور في استخدام السيارات 
ــــــة، فازدحمت الطرقــــــات وارتفعت نســــــبة احلوادث رغم جلوء بعض  الشــــــركات  احلديث
واملؤسسات إلى اســــــتخدام الباصات ووسائل النقل اجلماعي للتقليل من خطر الطريق، 
ولكن يبدو أن صانعي السيارات اختاروا  اللجوء إلى سيارات األجرة ذاتية القيادة حلل 

هذا املشكل الذي يخلف آالف القتلى في مختلف دول العالم سنويا

0صل عدد املتطوعني 50 متطوعا في 
راقبني، علما أن القوانني اليابانية 
ستخدام الســـيارات ذاتية القيادة 

عامة، لذلك ســـيكون في كل 
 القيادة دائما خبير يقوم

سائق مساعد.
ـت االنتباه هو أن دورات 
الطـــرق  فـــي  ســـتجرى 

ــيركب سيارات األجرة 
عمـــل  ســـيراقبون 

في  يابان 
ملشروع
تقـــوم
ألجرة 
النوع 
يـــوف 
وملبية،

ــتعرض 
مكانياتـــه 

تكنولوجية. 
ضـــا أن تنخرط

ليابانية هي أيضا في
يع السيارات ذاتية القيادة.

مرســـيدس علـــى خـــط جديـــد من ســـياراتها 
ذاتية القيادة التي ســـتكون أشـــبه بالتاكسي، 

دبليو وأودي وغيرهما من السيارات
وأعلـــن مســـؤولون فـــي ســـنغ
تعاونهم مع املعهد التقنـــي األميرك
سيارات ذاتية القيادة كأحد أنواع 
العامة أو مبعنى آخ
ذاتي القيادة
يأتي
جهـود
لسن ا
للتقلي
ز ال ا
املـــرو
أصبـــح
في الدو
املســـاحة
احلكومة بأ
السيا جتربة 
القيادة على تخل
عن قيادة سياراته
واستخدام الوسيلة اجل
وكشـــفت شـــركة غوغل
جديد لســـيارة ذكية ذاتيـــة
صنعها تبلغ سرعتها القصو

الساعة.

دول عديدة ترغب في استعمال التاكسي التي تقود نفسها بنفسها للحد من زحمة الطريق

سيارة نيسان قد تواجه انتقادات على تصميمها



} برليــن – يتعـــرض الصحفيـــون في شـــرق 
أملانيا إلى اعتداءات خالل تغطيتهم ملظاهرات 

اليمني املتطرف الرافض الستقبال الالجئني.
وطلبـــت وســـائل إعـــالم في شـــرق أملانيا 
من الســـلطات مزيدا مـــن احلماية في مواجهة 
التهديـــدات واالعتـــداءات التـــي تتعرض لها 
خالل التظاهـــرات املعادية لالجئني، خصوصا 
مـــن قبل حركة األوروبيـــني الوطنيني املعادين 

ألسلمة الغرب (بيغيدا).
وقالت وســـائل اإلعالم في بيان نشر مساء 
اإلثنني بعد تظاهرة كبيرة نظمت في دريســـدن 
مهـــد حركـــة بيغيـــدا، إن ”االحتـــادات املهنية 
لصحفيـــي سكســـونيا وسكســـونيا انهالـــت 

لناشـــري  السكســـونية  واجلمعية  وتورنيغن 
الصحـــف واإلذاعـــة األملانيـــة لوســـط أملانيا، 
تنتظر من وزارات الداخلية وأجهزة الشـــرطة 

وضع حد للهجمات على الصحفيني“.
وأضافت أن ”تعبئة آالف من أنصار احلركة 
الذين يرددون دعـــوات ضد ’الصحافة الكاذبة‘ 
غير محتمل من قبل كل ممثلي وسائل اإلعالم، 
لكنـــه يؤدي أيضـــا إلى تخريـــب الدميقراطية 

وتعزيز الشعور بعدم األمان بني السكان“.
وتابعت أن الصحفيني يذكرون ”بالهجمات 
الكالميـــة الدائمة“ التي يقعـــون ضحيتها في 
التظاهرات التي تنظمهـــا بيغيدا أو ”ليغيدا“ 

نسبة إلى احلركة في مدينة اليبزيغ.

وكان صحفي من وكالة فرانس برس ذكر أن 
محطات التلفزيون واملصورين كانوا يتقدمون 
بحـــذر شـــديد خالل تظاهـــرة كبيـــرة نظمتها 
احلركة جمعت مساء اإلثنني في دريسدن آالف 

األشخاص.
كمـــا اعتـــدى متظاهـــرون بالضـــرب على 
صحفيني إثنني األسبوع املاضي في دريسدن.

جدير بالذكر أن العديد من وســـائل اإلعالم 
والصحفيـــني األملـــان، اهتموا بإلقـــاء الضوء 
على معانـــاة الالجئني وحتدثوا عن املشـــاكل 
احلقيقية التـــي يواجهونها في رحالت املوت، 
وقد نشـــر الصحفي األملاني يول رونزمير، منذ 
فترة قريبة، فيديو ملعاناة الالجئني الســـورين، 

أثناء رحلتهم عبر أوروبا؛ ملساعدتهم في رواية 
قصصهم، بدل التغطية السلبية التي حولتهم 
من بشـــر إلـــى مجرد أرقـــام، حيث ســـافر مع 
مجموعـــة من الالجئني الســـوريني، من جزيرة 
كـــوس اليونانيـــة عبـــر أوروبا إلـــى وجهتهم 
النهائيـــة؛ أملانيا، وفي صحبتـــه هاتفه الذكي؛ 

ليصور فيديو حي، مدته 16 دقيقة للرحلة.
وأكـــد رونزميـــر ”كنـــا أجرينـــا عـــددا من 
النقاشـــات حـــول كثافـــة التغطيـــة اإلعالمية، 
ونوعيتها حول الالجئني؛ ولكني أردت الدخول 
إلـــى قصصهم أكثر مـــن دون أن يقطع أحدهم 
التصوير، أو يضيف شيئا آخر، وكانت فرصة 

جيدة لفهم املشاكل التي تواجه الالجئ“.

اإلعالميـــة  األوســـاط  ضجـــت   - تونــس   {
والسياســـية التونســـية بإعالن اإلعالمي معز 
بن غربية، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، بسبب 
امتالكـــه لمعلومـــات خطيـــرة، حـــول قضايا 
تصفيات سياسية تمت في البالد وتهدد جهات 

كبيرة داخل تونس وخارجها.
ونشر بن غربية على صفحته الرسمية في 
فيســـبوك، بعد هربه إلى سويسرا، شريطا قال 
فيه إنه علـــى علم بمن تورط في اغتيال الكثير 
من األســـماء الكبيرة في المشـــهد السياســـي 
التونســـي، معلنا في الوقت نفســـه أنه فر إلى 
سويسرا، حيث تم توفير األمن له لكونه مهددا 

بالقتل.
وذكر أن المعلومات تخص اغتيال شـــكري 
بلعيد القيادي اليســـاري والـــذي أثار اغتياله 
غضبا شـــعبيا واســـعا في الثانـــي من فبراير 
2012، وحتى اليوم مازال لغز اغتياله مجهوال، 
باإلضافة إلى شـــخصيات سياسية أخرى مثل 
النائـــب محمـــد البراهمي الـــذي اغتيل في 25 
يوليو 2013، والمحامي فـــوزي بن مراد، الذي 
توفـــي إثر ســـكتة قلبيـــة، والسياســـي طارق 
المكي، توفي أيضا إثر ســـكتة قلبية، واألمني 
ســـقراط الشـــارني الذي قتل من قبـــل جماعة 

إرهابية.
وأعلـــن بـــن غربيـــة، وهـــو صاحـــب قناة 
التاسعة، أن المحرضين على القتل موجودون 
اليوم داخـــل البالد في أحزاب سياســـية. كما 
أكد ”أن لديه جميع المعطيات واألسماء وأرقام 
الهواتف، وأن الذين حاولوا اغتياله في تونس 
لحقـــوا به حتى وهو في سويســـرا، حيث وفر 
لـــه صاحـــب النزل الـــذي يقيم فيه والشـــرطة 

السويسرية الحماية“.
وذكـــر أن شـــكوكه في شـــخصيات محددة 
جـــاءت بعـــد أن رفعـــت رئاســـة الجمهوريـــة 

الحراســـة عنـــه دون أي مبـــرر وتركهـــا على 
اإلعالمـــي نوفـــل الورتاني. وتوجه بمراســـلة 
وزارة الداخلية والتســـاؤل حول أســـباب رفع 

الحماية عنه.
وتابـــع أن تبرئـــة الليبيين الذيـــن حاولوا 
اغتياله، الثالثاء الماضي، هو إجراء مشـــبوه، 
مضيفا أنه حصل بطرقه علـــى أرقام الليبيين 
الثالثـــة المتورطيـــن فـــي محاولـــة اغتيالـــه 
واالتصـــاالت التـــي قاموا بها مـــع العديد من 
األطراف من تونس ومن المخابرات األجنبية.

وأشـــار إلى أيادي مافيا السياســـة والمال 
التي تســـيطر على البالد، وأنه سينشر فيديو 
جديدا في حالـــة تواصلت التهديـــدات ضده، 
وســـيوضح من خالله كل المعطيات باألسماء 
واألرقام عـــن األطراف المتورطـــة في عمليات 

االغتيال في تونس.
هـــذه التصريحـــات فجرت جـــدال إعالميا 
وسياسيا، وتتواصل تداعياتها ويتم ترويجها 
على مســـتويات واســـعة في مواقع التواصل 
االجتماعي والصحافة اإللكترونية، سواء منها 
المحلية أو العربية. وســـط دعـــوات للحكومة 
وتحديـــدا للنائـــب العام بفتـــح تحقيق عاجل 
حـــول ما ورد في الفيديـــو، باعتبار أنها يمكن 
أن تؤثر على الوضع التونســـي المتسم بحالة 
من التوتر على خلفية العمليات اإلرهابية التي 

شهدتها البالد مؤخرا.
مـــن جهة أخـــرى شـــكك قطاع واســـع من 
المطلعيـــن فـــي تصريحات بن غربيـــة، وكتب 
المحلل السياســـي عبداللطيف الحناشـــي في 
صفحتـــه على فيســـبوك، ِلَم ينـــاور بن غربية 
“ فإن كان صادقا بما يملك من معطيات  و“يبتُزّ
ومعلومات فليكشـــف الحقيقة… أما أن يقايض 
”أمنـــه“ بالمعلومـــات التـــي يّدعـــي امتالكها 
فهذا يشير إلى أمرين إثنين: األول أن بن غربية 
طرف من أطراف اللوبيـــات التي تحدث عنها، 
الثانـــي أن ما يقـــوم به هو نوع مـــن االبتزاز 
الرخيـــص الذي يســـاهم فـــي خلـــط األوراق 
ويضاعف مـــن األزمة السياســـية واألخالقية 

التي تعيشها البالد.
بدورها قالت النائبة بمجلس نواب الشعب 

وأرملـــة محمـــد البراهمي مباركـــة البراهمي، 
فـــي تصريحات صحفية أن الدولة التونســـية 
هي فقط المخولة بالكشـــف عن قتلة الشـــهداء 
وليـــس أي طرف آخر، وأضافـــت أنها تثق في 
القضاء التونسي رغم عثراته ودعت بن غربية، 
إلـــى عدم توظيف ملف الشـــهداء في صراعات 
أو حســـاباته مع أطراف لـــه معها أمور عالقة، 
وتابعـــت ”إذا كان لديـــه مـــا ينفـــع القضيـــة 

فليتوجه للقضاء“.
وتوجهـــت البراهمـــي، بالســـؤال إلـــى بن 
غربية قائلة ”أين كنت وأين كانت الوثائق التي 
تحوزها و دموع اليتامى تنهمر ودم الشـــهداء 

ساخن“.
قضية اإلعالمي بن غربية، ليست األولى من 
نوعها في تونس التي يتدخل فيها الصحفيون 
واإلعالميون في الملفات السياسية، فمنذ فترة 
قريبة تم إخالء ســـبيل اإلعالمي سمير الوافي 
بعـــد ســـجنه، بســـبب اتهامات بابتـــزاز رجل 

أعمـــال هارب خـــارج البالد، لتســـوية وضعه 
داخل البـــالد. كما تم توجيه اتهامات ســـابقة 
إلى وســـيم ميغالـــو بتهمة انتحال شـــخصية 

رئيس الجمهورية.
هذا التداخل بين اإلعالم والسياســـة عزاه 
المراقبـــون إلى رغبـــة بعـــض اإلعالميين في 
اســـتغالل مهنتهم القتناص مصالح شخصية، 
فـــي ظـــل الوضـــع السياســـي الراهـــن الذي 
يحتاج فيه السياسيون إلى تجميل صورتهم، 
عبـــر وســـائل اإلعـــالم والصالت الشـــخصية 
بالصحفييـــن واإلعالميين، كمـــا أن العديد من 
رجال األعمـــال ذكروا أنهم تعرضوا لمحاوالت 
ابتزاز من قبل إعالميين، بهدف الحصول على 

مكاسب شخصية أو مادية.
لكن هذه القضية تحديدا تحمل حساســـية 
بالغة كونهـــا تتعلق بملفات سياســـية أثارت 
جدال واســـعا في تونس، حيث أوضح الخبير 
والباحـــث االســـتراتيجي ريـــاض الصيداوي 

فـــي تصريـــح لوســـائل اإلعـــالم المحليـــة أن 
اإلعالمـــي معـــز بن غربية اســـتخدم وســـائل 
التواصـــل االجتماعي  لتوجيه رســـالته حتى 
يحمي نفســـه. وكذلك إلقامة صفقة. مشيرا إلى 

أن بن غربية أراد أن يوّجه انذارا لمن يهدّده.
وأضـــاف الصيـــداوي أن بـــن غربيـــة كان 
مرعوبـــا ومذعـــورا ممـــا يعنـــي أنـــه مهـــّدد 
بالفعل وهـــو في مأزق كبيـــر ومتوّرط ويضع 
يـــده على الشـــبكة التـــي تدخّلت فـــي اغتيال 
البراهمي وشـــكري بالعيد، مشـــيرا إلى أن ما 
صـــّرح به هاّم  و يجب أن يؤخذ بعين االعتبار 
خاّصة وأن  قضية اغتيال بلعيد والبراهمي ال 
يوجد فيها بّت صريح وهي ممّيعة، نظرا ألنها 
جريمة مركّبة تتداخل فيها دول وجماعات عّدة 

حسب تفسيره.
وأّكـــد أنـــه يجـــب االنتظار إلـــى أن يصدر 
الفيديـــو الثانـــي الذي وعد به معـــز بن غربية 

حتى يتم الحكم النهائي على كالمه.
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ميديا
[ بن غربية يدعي تورط أطراف داخلية وخارجية [ تدخل بعض اإلعالميين بالسياسة يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية

إعالمي تونسي يعيد ملف االغتياالت السياسية للواجهة

تصريحات بن غربية أثارت التساؤالت حول هدف إخفائه المعلومات عن القضاء

االدعاءات التي أطلقها اإلعالمي التونســــــي معز بن غربية حول امتالكه معلومات خطيرة 
عن حقيقة االغتياالت السياســــــية، أشــــــعلت الشــــــارع التونسي، وانعكســــــت سلبا على 
اإلعالمي الذي يخفي احلقائق والوثائق عن القضاء، وعن الهدف من التســــــتر على القتلة 

الذين يدعي معرفتهم. 

الصحفيون هدف العتداءات الحركات المناهضة لالجئين في ألمانيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت وسائل إعالم تركية أن 
محكمة اجلنايات في إسطنبول 

برأت صحفية كتبت تغريدة تدين 
محاوالت خنق فضيحة الفساد 

التي هزت السلطة اإلسالمية 
احملافظة، وكان ميكن أن يحكم 
عليها بالسجن خمس سنوات.

◄ عبرت وزارة العدل التونسية 
عن بالغ استيائها للكيفية التي 
مت اتباعها في عرض موضوع 

حلقة البرنامج التلفزيوني ”لكم 
سديد النظر“، على قناة الوطنية 

األولى والتي بثت اجلمعة املاضية 
واعتبرتها ”مفتقرة للدقة واحلرفية 

املهنية لتعمدها اإلساءة للهيئات 
القضائية والتشكيك في عملها.

◄ قال حازم أبوشنب، عضو 
املجلس الثوري حلركة فتح 

الفلسطينية، إنه ال يقبل مطلقا فكرة 
اعتقال الصحفيني أو اختطافهم، 

مؤكدا أن ما فعلته حماس في 
قطاع غزة أمس، باعتقال صحفيني 

يقومون بتغطية فعالية خاصة 
بإحياء ذكرى حرب أكتوبر ُيعد 

قمعا للحريات.

◄ احتجز مدنيان مجهوالن كال 
من مراسل ومصور قناة ”إيه 

إن بي“ الفضائية العراقية أثناء 
مباشرتهما لعملهما مبحافظة 

ذي قار، قبل أن يطلقا سراحهما 
ومينعانهما من إجراء تغطياتهما 

الصحفية.

◄ أصدرت هيئة مفوضي الدولة 
مبحكمة القضاء اإلداري املصرية 

تقريرا أوصت فيه بإلزام وزارة 
االستثمار باتخاذ اإلجراءات 

القانونية لوقف بث قناة ”فلول“ 
على القمر الصناعي املصري 

نهائيا.

باختصار

«الخطاب اإلعالمي املتطرف يهدد االســـتقرار ويشيع الفوضى 

في املجتمع ويهدد الســـلم األهلي، فال يجوز أن تتحول وســـائل 

اإلعالم إلى متاريس حربية في أيام السلم».

رمزي جريج
وزير اإلعالم اللبناني

«مشـــروع أخلقة اإلنترنت ضروري وال يختلف حوله إثنان في الوقت 

الراهن، إال أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك اإلجراءات الرقابية، 

حرية التعبير في الجزائر». 

إميان هدى فرعون 
وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم في اجلزائر

«لتطبيق ميثاق الشـــرف اإلعالمي فإن األمر يســـتلزم أن يصاحبه 

قانـــون خـــاص بنقابـــة اإلعالميـــني، التي ســـتعمل علـــى توظيف 

اإلعالميني طوعيا باملعايير التي يقرها امليثاق». 

 صفوت العالم
أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة

رياض الصيداوي:

بن غربية استخدم التواصل 

االجتماعي  لتوجيه رسالته 

حتى يحمي نفسه

 

فضائيات مدبلجة قريب.. بعيد

فيصل الياسري

} طغت على شاشات الفضائيات العربية 
في السنوات السبع األخيرة المسلسالت 

واألفالم األجنبية المدبلجة باللهجات العربية 
الدارجة، وبعد أن انتشرت األعمال التركية 

”المتمنطقة“ باللهجة السورية محققة نجاحا 
شعبيا واسعا، تنافست القنوات على بثها 

وأقبل المعلنون على نشر دعاياتهم قبل 
الحلقة أو بين الفواصل العديدة التي تتخلل 
بث كل حلقة من المسلسل التركي ”الجذاب“ 

بنسائه وشبابه ”الحلوين“ وبحكايته التي ال 
تنتهي بمواقفها الميلودرامية والرومانسية  

التي تحوم حول نفسها، وكلما كادت عقدة 
درامية أن تجد حلها فتحت نافذة لعقدة 

جديدة بين ذات األبطال.
وقد أدى المردود اإلعالني السخي لتلك 

المسلسالت إلى إقبال بعض المنتجين 
على خوض غمار هذا النوع من اإلنتاج، 

وهكذا تبع موجة الدوبالج السورية موجات 
للدبلجة في لهجات محلية عربية أخرى، 

فظهرت مسلسالت وأفالم بالعامية المغاربية 
والخليجية والعراقية التي تخصصت لها 
فضائية باسم ”لنا“ ال تذيع على شاشتها 
سوى مسلسالت هندية وباكستانية قامت 

تلك القناة المستحدثة بدبلجتها ذاتيا 
باللهجة العراقية الدارجة في قسم خاص 

أسسته للدوبالج وعينت فيه فنانين 
ومخرجين ومترجمين بوظائف شبه ثابتة!

إن ارتفاع نسبة األمية في الوطن العربي 
جعل المشاهدين يقبلون على مشاهدة 
المسلسالت المدبلجة بعد أن ملوا من 

البحلقة في جمل الترجمة المكتوبة على 
الشاشة  لألفالم األجنبية المتدفقة على 

العشرات من الفضائيات العربية.
إن نقل بعض األعمال األجنبية إلى لغة 

يفهمها المشاهدون المحليون وخاصة 
األميين، فيه شيء من العدالة واإلنصاف، 
ولكن لماذا يكون ذلك باللهجات المحلية 

الدارجة؟ ولماذا ال تكون الدبلجة بلغة 
عربية مبسطة كتلك المحكية في األوساط 

المتعلمة والتي استعملناها في برنامج 
”افتح ياسمسم“، الذي أشرفت على إنتاجه 

وإخراجه طوال عشر سنوات، والتي أطلقنا 
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فقدمنا فيها 390 حلقة لألطفال العرب في كل 
مكان بلغة عربية سليمة مفهومة لم يشك أحد 
من عدم فهمها وما زالوا يذكرونها ويحفظون 

أغانيها ومشاهدها الكوميدية وكلها 
بالفصحى البسيطة السلسة.

إن االدعاء بأن المشاهد األمي ال يفهم 
اللغة العربية السليمة إدعاء مرفوض، 

فالمواطن العربي، وحتى األمي، يعيش في 
جو مفعم باللغة العربية الفصحى ويفهمها، 
فهو يسمع القرآن الكريم كل يوم بالفصحى 

الراقية ويؤدي الصالة بالفصحى ويسمع 
نشرات األخبار بالفصحى، ويسمع التالميذ 

في بيته يراجعون دروسهم بالفصحى وال 
يعجز عن فهمها.

وهنالك من يدعي بأن الدراما بالفصحى 
ثقيلة على السمع وال يرتاح لها المستمع، 

وهذا زعم مردود بالبرهان، إذ يمكننا أن 
نذكر العشرات من األعمال التلفزيونية التي 

تقدمت باللغة العربية ونجحت نجاحا كبيرا، 
إن ما ينفر منه المشاهد في الدراما ليس 

اللغة الفصحى وإنما األداء المفتعل والتكلف 
في النطق والتشدق بالكلمات.

باختصار إن سوء أداء بعض الممثلين 
وعدم اتقانهم ألدوارهم جعل المشاهدين 
ينفرون من أعمالهم ال لكونها بالفصحى، 

ولنتذكر المسلسالت التي دبلجها الفنانون 
اللبنانيون عن األسبانية في السبعينات 

والثمانيات من القرن الماضي، كانت جميعها 
بالفصحى السليمة المبسطة بأداء فيه اتقان 

ومهنية مريحة.
يتضح من كالمي أنني اعترض على 

الدوبالج باللهجات العامية الدارجة. نعم، 
وعندي أسبابي، وأولها طبعا من ناحية 

”العروبة“ أن ذلك يزيد من ترسيخ اللهجات 

المحلية وال يساعد على نشر الفصحى 
بين المواطنين، واألمر اآلخر من الناحية 

االقتصادية اإلنتاجية وتخفيض التكاليف، 
بإنتاج عمل مدبلج واحد بدال من عمليات 

دوبالج متعددة ال مبرر لها.
أما اإلشكالية األكبر فهي أن الدوبالج 

بلهجة عامية دارجة يخلق نوعا من الغرابة 
المربكة، إلى حد السخرية أحيانا، أن ترى 

تلك الشخصيات األجنبية بكل تفاصيلها 
تنطق بلهجاتنا الملتصقة ببيئتنا من 

حيث التداعيات والدالالت والرموز، ومن 
جهة أخرى، وهي األكثر خطورة، أن تكلم 
شخصيات المسلسل بلهجاتنا قد يجعل 

المتفرج يتوهم بأنه يرى عمال محليا يدور 
في مجتمعه، وأن العالقات االجتماعية 

واألخالقية في المسلسل، والتي ال تخلو من 
فساد أحيانا، ربما تدور في مجتمعه ووطنه 
ما دامت تتحدث بلهجته المحلية، فيتماهى 

مع شخوصها وأحداثها وقيمها، خاصة وأن 
المسلسالت واألفالم التركية والباكستانية 

وبعض الهندية تدور غالبا في محيط 
إسالمي من حيث انتماء الشخصيات دينيا، 

وإن تلك السلوكيات المتشابكة، وخاصة 
المنحرفة منها، قابلة للحدوث في مجتمعه 

ما دامت تتحدث لهجته، وتزداد خطورة هذا 
التأثير النفسي السلبي خاصة بين الشباب 

والفتيان والمراهقين من الجنسين.



} واشــنطن - انتهت أزمة العثور على رئيس 
تنفيـــذي لشـــركة تويتـــر، فقد اختـــار مجلس 
جـــاك  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــركة  إدارة 
دورسي رئيسا تنفيذيا للشـــركة، بعد مطالبة 
املستثمرين بذلك منذ األول من يوليو املاضي 

عندما ُعني رئيسا مؤقتا.
وبعد انتشـــار خبر التعيـــني ارتفعت قيمة 
أسهم شركة تويتر بنسبة ٣ باملئة عند افتتاح 

أسواق املال لتعود وتتراجع بنسبة ٢ باملئة.
وكان دورسي شـــارك في تأسيس ”تويتر“ 
فـــي ٢٠٠٦، خالل اكتســـاب شـــبكات وســـائل 
اإلعـــالم االجتماعية الشـــعبية، وتبلـــغ قيمة 

حصته في الشركة حاليا ٥٧٥ مليون دوالر.
وبعـــد فتـــرة وجيـــزة من تعيني دورســـي 
الرئيـــس التنفيـــذي املؤقـــت، أصـــدر مجلس 
اإلدارة بيانـــا أوضـــح فيـــه أنه ســـيبعده من 
الســـباق، قائال إنه يريد فقط املرشـــحني ”في 
وضـــع ّميكنهم مـــن تقدمي التزام بـــدوام كامل 

لتويتر“.
وكان ذلك بســـبب رئاســـة دورسي لشركة 
ســـكوير، شـــركة التطبيق الهاتفـــي لدفع ثمن 
املشـــتريات من خالل الهواتـــف الذكية، التي 
شارك في تأسيسها. وسيبقى دورسي الرئيس 

التنفيذي للشركتني.
وشـــارك دورســـي، اإلثنني، على حســـابه 
اخلاص بتويتـــر قائال في تغريـــدة ”لقد كنت 
الرئيـــس التنفيذي لكال الشـــركتني ألكثر من ٣ 
أشهر. لدي أذكى وأقوى القادة األكثر تصميما 

في العالم في فريق عملي“.
وقال مديـــر تويتر، بيتـــر كاري، الذي قاد 
جلنـــة البحث عـــن مديـــر تنفيـــذي جديد، إن 
الشركة قابلت مجموعة واسعة من املرشحني، 
ووجدت أن دورســـي ”لم يحقق فقط املتطلبات 
ولكنـــه جتـــاوز التوقعـــات ملنصـــب الرئيس 

التنفيذي“.
وقـــال دورســـي بعـــد اإلعالن عـــن تعيينه 
رئيســـا دائما ”إن الشـــركة بحاجـــة إلى عمل 
أفضـــل“، وأكد أنه ســـيقوم ببعض التغييرات 
فـــي مجلـــس اإلدارة وأنـــه سيســـعى جللـــب 
مستخدمني جدد للشبكة من خالل طرح الكثير 
من املزايا اجلديدة، فضال عن تطوير اإليرادات 
من خالل دعوة املستثمرين والكثير من األفكار 
التـــي طرحها مؤخرا مثل زر الشـــراء وإتاحة 

التغريد بأكثر من ١٤٠ حرفا.
 يذكر أن تويتر أنشـــئ فـــي ٢١ مارس عام 
٢٠٠٦ حـــني أطلق جـــاك دورســـي أول تغريدة 
وطرح ألول مرة الســـؤال الذي أصبح األشهر 
في العالم What are you doing؟ (ماذا تفعلون؟) 
 Inviting” “وأجاب  دورسي ”أدعو زمالء العمل
Coworkers“، وكانت هـــذه التدوينة األولى في 
تاريـــخ موقع تويتر. الزمـــالء كانوا املجموعة 
املؤسســـة للشـــركة التـــي كانت في األســـاس 
مشـــروع رســـائل نصيـــة صغيـــرة خلدمـــات 
الهواتف احملمولة. ولم يكن يتخيل املؤسسون 
أنهم ابتكروا وســـيلة تواصل جديدة ســـتغير 

أسلوب استخدام شبكة اإلنترنت.

} واشــنطن – تعتزم شـــركة فيسبوك إطالق 
قمـــر صناعي ســـيوفر خدمـــات اإلنترنت في 
مناطق نائية من أفريقيا، حســـبما أعلن مارك 
زوكربرغ مؤسس الشبكة ورئيسها التنفيذي.

ومـــع أواخر عام ٢٠١٦، ســـتتمكن شـــركة 
فيسبوك وشريكة األقمار الصناعية األوروبية 
يوتلســـات (Eutelsat)  مـــن اســـتخدام القمر 
الصناعي AMOS-٦ (عاموس ٦) اإلســـرائيلي 
   Spacecom اإلســـرائيلية  للشـــركة  اململـــوك 
(سبيسكوم) ملد شـــعاع اإلنترنت مباشرة إلى 
الهواتف الذكية في دول غرب أفريقيا وشرقها 

وجنوبها.
ويأتـــي املشـــروع اجلديـــد ضمـــن مبادرة 
”Internet.org“ للشـــبكة االجتماعية األكبر في 
العالم، التي ترمي إلى توفير اإلنترنت للكثير 

من املناطق النائية والفقيرة حول العالم.
وقال زوكربـــرغ في تعليق على فيســـبوك 
”ســـنواصل العمل على أن نوصل العالم أجمع 
باإلنترنـــت، حتـــى إذا كان ذلـــك يعني البحث 

خارج كوكبنا“.
وعلى فيسبوك ســـخر معلقون ”هل يقصد 
املريخ؟“، في إشـــارة إلى الضجة املثارة حول 
وجود ماء في املريخ، وتكهن بعضهم بإمكانية 

احلياة على سطحه.
ويقـــول مراقبون إن زوكربـــرغ مصر على 
زيادة عدد مشاركي فيسبوك حتى لو كلفه ذلك 
الذهـــاب إليهم. ويطرح آخرون فرضيات تؤكد 
”عدم براءة املشـــروع“، فموقع فيسبوك سيعيد 
تشـــكيل وعي هـــذه املجتمعات رويـــدا رويدا. 
وتقـــول أكثر التعليقات تشـــاؤما إن زوكربرغ 

يسعى للسطرة على العالم.
وعلى حسابه الرســـمي لم يخف زوكربرغ 
ســـعادته وحماســـه. وكتب فـــي تدوينة ”ذلك 
 (Internet.org) جهـــود  مـــن  جـــزء  املشـــروع 
’إنترنت. أورغ‘ لربط العالم، ونتعاون في إطار 
الشراكة مع يوتلسات إلطالق قمر صناعي إلى 

املدار الذي سيربط املاليني من الناس“.
وتابع مارك ”خالل العام املاضي استكشف 
فيسبوك طرقا الســـتخدام الطائرات واألقمار 
الصناعيـــة لوصل املجتمعـــات باإلنترنت من 
الســـماء، ولربط النـــاس الذين يعيشـــون في 

املناطـــق النائية، حيث تكـــون البنية التحتية 
لديهـــم غالبا متهاوية وغيـــر فعالة“.  واختتم 
مـــارك تدوينته قائـــال ”هذا مجـــرد واحد من 
االبتكارات، ونحن في طريقنا إلى االســـتمرار 
في العمـــل لربط العالم كله باإلنترنت حتى لو 

كان ذلك يعني النظر إلى أبعد من كوكبنا“.
وفـــي بعض البلـــدان جـــاء رد فعل بعض 
الشـــركات غاضبا إزاء خطـــة زوكربرغ، قائلة 
إنها تعطي شـــركة فيسبوك وشركاءها ميزات 
غيـــر عادلـــة في األســـواق النامية فـــي مجال 
اإلنترنـــت. ويبحث مشـــروع ”إنترنـــت.أورغ“ 
طرقا مختلفة لتوصيـــل اإلنترنت إلى املناطق 
النائيـــة. وقالت الشـــركة مؤخـــرا إنها تعتزم 
توصيل اإلنترنت عن طريق استخدام طائرات 

دون طيار صممت خصيصا لذلك.
وتبحـــث املبـــادرة األخيرة عن اســـتخدام 
تكنولوجيا األقمـــار الصناعية لتقدمي خدمات 

إنترنت بأسعار معقولة.
وقالت املتحدثة باســـم يوتلســـات فانيسا 
أوكونور ”إن القمر الصناعي الثابت بالنسبة 
إلـــى األرض يحمل ٣٦ ترددا Ka-band، وميكن 
اســـتخدام ٢٤ منهـــا في وقت واحـــد، وتنوي 
الشـــركتان اســـتخدام ١٨ منها فقـــط من أجل 

حتسني األداء“.

وسيستخدم يوتلســـات حصته من عرض 
النطاق الترددي لتوفيـــر النفاذ إلى اإلنترنت 
احلجـــم  ومتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات 
وللمســـتهلكني، حيث تقـــدم الشـــركة بالفعل 
خدمات مماثلة في أفريقيا باستخدام ترددات 
Ku band، ولكـــن ذلـــك يتطلب هوائيـــا كبيرا، 
ورفضت أوكونـــور الكالم حول عرض النطاق 
الترددي الذي سيكون متاحا للشركات، وال عن 

رسوم اخلدمة التي ستفرضها يوتلسات.
وال تنـــوي يوتلســـات ”التوقـــف عند هذا 
الرئيـــس  روزن  دي  مليشـــيل  وفقـــا  احلـــد“، 
التنفيذي للشركة، فـ”هدفنا وراء هذا املشروع 

جلب أقمار صناعية إضافية ألفريقيا“.
وســـتقوم شركة فيسبوك ويوتلسات بربط 
احملطات املوجودة في أفريقيا ببوابات إنترنت 
مخصصة في فرنسا وإيطاليا وإسرائيل عبر 
القمر الصناعي عاموس-٦. وتعاني تلك الدول 
األفريقية من عـــدم امتالكها كابـــالت األلياف 
البصريـــة التي تعتبر العمـــود الفقري خلدمة 
اإلنترنـــت، واملتواجدة على املدن الســـاحلية 
الرئيسية للدول لربط شبكة اإلنترنت العاملية.

ولم تقدم فيســـبوك معلومات حول الكيفية 
التي ستقوم من خاللها بتغطية كلفة استئجار 
القمر الصناعي عاموس-٦، ومتتد الصفقة مع 

مشغل األقمار الصناعية لالتصاالت سبيسكوم 
املســـؤول عن القمر الصناعي عاموس-٦ لعدة 
ســـنوات، لكن لم يتم توقيعها لتشـــمل العمر 
الكامـــل للقمـــر الصناعي، والـــذي يكون عادة 

حوالي ١٥ عاما.
ووفقـــا ملوقـــع سبيســـكوم، فـــإن الكلفـــة 
اإلجماليـــة لبناء القمـــر الصناعي عاموس-٦ 

تبلغ ٢٠٠ مليون دوالر. 
وبإمكان املبادرة والتي مت إعادة تسميتها 
إلى Free Basics أن تســـمح بوصول سكان ١٩ 
بلدًا إلى اإلنترنـــت املجاني ومنخفض التردد 
والذي يحتوي على ٦٠ خدمة إنترنت أساسية 
حاليـــًا، مثـــل الطقـــس واملعلومـــات الصحية 

واألخبار، وبطبيعة احلال فيسبوك مجانا.
وســـيتم ربط الهواتف باإلنترنت من خالل 
شعاع مباشـــر من القمر الصناعي، وستتوفر 

هذه اخلدمة لـ١٤ دولة وفقا لعدد السكان.
إعالن شركة فيسبوك ليس األول من نوعه، 
فقد أعلنت سابقا شركة غوغل األميركية شراء 
قمـــر صناعي تبلغ قيمته أكثر من مليار دوالر، 
متخصـــص فـــي تســـجيل الفيديـــو والصور 
التفصيلية للمناظر الطبيعية، والتي تستفيد 
منها الشركة لتحسني خرائطها وجمع بيانات 

عن املناطق املختلفة.
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تابعوا

 @E_abd_Alqader
للتاريـــخ: كان اليمـــن ســـيصبح 
أكبـــر حســـينية فـــي اجلزيـــرة 
العربيـــة، وغرفـــة عمليات كبيرة 

لصبايا إيران.
******

@Judge_ALhitar
اقترح علـــى الرئيس هادي كتابة 
قصة هروبه من صنعاء إلى عدن 
ومنها إلى عمـــان وإخراجها في 
كتاب وتوزيعهـــا على من يرغب 
فـــي قراءتهـــا فقـــد مـــل النـــاس 
ســـماعها فـــي اللقـــاءات وعبـــر 

وسائل اإلعالم...
******

@HindAleryani
صالـــح  جماعـــة  مـــن  أتعجـــب 
وميليشـــيا احلوثـــي تضايقهما 
صور ترميم املدارس واملصانع .. 
ويحتفالن بأخبار القتل والدمار. 

الله ينجي #اليمن منكم.
******

@alasaadim
فـــي ســـتة أشـــهر مـــن احلـــرب 
املســـتمرة فـــي اليمن قتـــل ٥٠٥ 
أطفال وأصيـــب ٧٠٢ آخرين على 
األقـــل، كما بات نحـــو ١,٧ مليون 
طفل عرضة  خلطر سوء التغذية.

******
@a66h
معركـــة اليمـــن ال تـــزال طويلة. 
الولي الفقيه لن يســـمح ألتباعه 
باالستســـالم، املعركـــة في اليمن 

جزء من معركة أكبر.

@SebaHmd
سألني عن الوطنية قلت:هو دجاج 
يذبح في بالدي حســـب الشـــريعة 
قال: أقصد الوطن قلت: هي جريدة 
نأكل فوقها ذلك الدجاج. #اليوم_

الوطني_حب_أم_مجاملة.
******

@taifi99
مـــن يقول لكـــم أنه مجاهـــد وليس 
على تخوم فلســـطني فال تصدقوه. 
من يناديكـــم للجهاد وليس أمامكم 
مباله وولده فهـــو كذاب اتفلوا في 

وجهه.
******

@alshaikhmhmd
ألول مرة أشـــعر ببصيص أمل بعد 
الهجمـــة الشـــعبية الغاضبة جتاه 
بيان التحريض على روسيا، يبدو 

أن الوعي النائم صحا أخيرا.
******

@Haunted2012
ســـواعدهم..  عـــن  الذكـــور  شـــّمر 
ُمدافعني! ُمتجاهلني اجلرمية األهم: 
التحـــرش واخليانة! ولو كانت هي 
مـــن خانتـــه.. لطالبـــوا برجمهـــا! 
#ســـعودية_تفضح_زوجها_

اخلائن.
******

@h_a_m_19
حتويـــل الصنـــدوق العقـــاري إلى 
مؤسســـة ماليـــة: كل احللول التي 
تعتمد على التمويل فشلت في حل 
#أزمة_اإلســـكان ألن املشـــكلة في 

األراضي وليس في التمويل.

@sajakarim  
العراق ترتيبه ٢١ من حيث الذكاء. 

ال بأس به في هذه الظروف.
******

@Alkhayoun  
ســـكن العراق منذ نحو ١٢٠٠ عام 
قـــوم الغجـــر والكاوليـــة محليا. 
يتعرضـــون الضطهـــاد مـــن قبل 
القـــوى الدينية باســـم الفضيلة. 
مـــن كان بـــال خطيئـــة فليرمهـــا 

بحجر.
******

@2004Noor  
ذكرى حرب أكتوبر ١٩٧٣ شـــارك 
العـــراق مع مصر وســـوريا ضد 
اســـرائيل ;كانت القـــوة اجلوية 

العراقية تطلب باالسم.
******

@awadhalabdan  
إيران حتتل العـــراق منذ ١٢ عام 
ومـــع هذا لـــم تســـتطع ان توفر 
األمـــن ليـــوم واحد طـــوال هذه 
الســـنني، ماذا لو اصبحت ادارة 

احلج بيدها.
******

@awadhalabdan  
املواطن الفقير في جنوب العراق 
عليه أن يقاتـــل داعش واملواطن 
الغني في جنـــوب العراق وأوالد 
املســـؤولني عليهـــم أن يقاتلـــوا 

الفتيات اجلميالت في أوروبا.
******

@Ayadjamaladdin  
األوســـط  الشـــرق  في  األقليـــات 
كالزيديـــة والـــدروز والعلويـــني 
واإلباضيـــة والشـــبك وااليزديني 
والصابئـــة..  واملســـيحيني 
ســـيجمعها "اخلوف" مـــن الذبح 
وسيدفع بهم إلى أحضان إيران.

@jack
جاك دورسي

الرئيس التنفيذي لتويتر

@ahmad_khalil
وأهم  باســـتعماله  يتحسن  العقل 
ما يحـــرك العقل هـــو البحث عن 
إجابـــات، ولكـــن هنـــاك إجابـــات 
جاهـــزة اكتســـبها اإلنســـان منذ 
مســـلمات  وأصبحـــت  الطفولـــة 

توقف العقل.
******

@M_ARahman
أبشر اإلعالمي الذي اتهم الشرطي 
اإلخوان  مع  بالتواطـــؤ  األميركي 
بأنه أمسى ضمن الفقرات الرائجة 
في كل برنامج ليلي و(ســـتاندأب 

كوميدي) أميركي.
******

@ahmad_khalil
اإلسالميون ال يؤمن جانبهم، ففي 
مثـــل هذا اليـــوم قتـــل ضابط في 
اإلسالميني  من  املســـلحة  القوات 

الرئيس املصري أنور السادات.
******

@The_Salehs
"أين احلكمة في الدفع بأســـوأ من 
فـــي مصر في شـــتى املجاالت إلى 
صدارة املشهد، بينما ُيكبت أفضل 
من فيهـــا وُيجبرون علـــى البقاء 

خارج السياق؟
******

@michaelegyptian
"ومصـــر الزم تبقـــى مصرّيـــة"... 
وحلد ما مصـــر تبقى مصرية، ُكل 
من حكمونـــا بلـــوي ذراع الهوية 
الوطنية هم مجموعة من السفهاء 

واجلهلة.

 @RamadanSyria  
آخـــر طلقـــة لنظـــام األســـد نحو 
إسرائيل كانت في مثل هذا اليوم 
قبـــل ٤٢ عامـــًا، وآخر غـــارة على 
أهل ســـوريا أمس وضحيتها أٌمّ 

وابنتها بريف حماة!
******

@sajakarim  
املمانعـــة نقول لهم أليس التاريخ 
يعيد نفســـه يـــردون: نعم. أليس 
تاريخ روســـيا مع احلروب أسود 
مضخما؟ يـــردون: ال بوتني غير. 

قالها قبلكم اتباع ستالني.
******

@MousaAlomar  
األمم املتحـــدة حتذر مـــن وجود 
في  وأميركية  روســـية  مقاتـــالت 
ســـوريا إن األمـــر قد يـــؤدى إلى 
مخاطر!!! وأنا كل فكري ســـيؤدي 

جلو عليل!! يلعن احلشيش.
******

@HadiAlabdallah  
أريـــاف ادلـــب وحماة هـــي أكثر 
املناطق تعرضـــا للقصف اجلوي 
الروســـي مع أنهـــا مناطق خالية 
مـــن داعش منذ ٢٠١٤/١/٣ أي منذ 

نحو عام و١٠ أشهر من اآلن!
******

@tiymo1  
دهاقنـــة السياســـة فـــي الغـــرب 
يصنعون قرارهم بناء على مراكز 
دراسات حرفية وال يزال مشايخنا 
ينجمون فـــي أحاديث الفنت بحثا 
عن حلول مريحة من عناء البحث.

السعودية

شــــــركة فيسبوك ســــــتقوم بتوفير اإلنترنت 
مجانا لســــــكان أفريقيا في خطوة ”ثورية“ 
ــــــادة أعداد مســــــتخدمي  ــــــى زي تهــــــدف إل
فيسبوك، غير أن بعض املراقبني يعتبرونها 

”ليست بريئة“.

OlfaYoussef@
السبسي يلغي حالة الطوارئ ثم 
يقول إن داعش علـــى االبواب... 
يؤكـــد انه يحتـــرم الدســـتور ثم 
يقول إن الفصـــل ٢٣٠ لن ُيلغى... 

أقرؤوا بني السطور فقط.
******

@nf
احللقـــة  التونســـي:  املسلســـل 
االولى = مشروع قانون مصاحلة 
الفاســـدين،   االعمـــال  رجـــال 
احللقة الثانية = فكرة مســـامحة 
اإلرهابيني العائدين من سوريا .. 

خارج شبكة رمضان.
******

@hakim1zed  
يظهـــر أن النهضـــة وافقت على 
املصاحلـــة مـــع رجـــال األعمـــال 

مقابل املصاحلة مع االرهابيني.
******

@karima5
معـــز بـــن غربية كم تريـــد مقابل 
معلوماتك؟ من لديه معلومة فيها 
قتل لن يسكت. العيب في املدعي 

العمومي الساكت على اخلور.
******

@SofieneMkadmini
اســـتقالة لزهـــر العكرمـــي مـــن 
إطـــار  فـــي  تدخـــل  احلكومـــة 
اســـتعداداته النتخابـــات مؤمتر 
حزب حركة نـــداء تونس القادم. 
ألن كل مـــن له منصـــب وزاري ال 
يحق له تولي منصب في احلزب.

انتهت أزمة البحث في تويتر، إن لم تصلوا إلينا فسنأتي إليكم: فيسبوك في أدغال أفريقيا

جاك دورسي مديرا

سيتم ربط الهواتف باإلنترنت من خالل شعاع مباشر من القمر الصناعي

[ {إنترنت.أورغ} مشروع زوكربرغ {للسيطرة} على العالم

كشفت شركة تويتر عن أحدث املزايا التي تضيفها دوريا إلى شبكة تويتر وتطبيقاتها على الهواتف املحمولة، واالتجاه هذه 

املرة نحو الرســـائل الخاصة، فقد أصبحت الرموز التعبيرية بحجم أكبر. يذكر أن تويتر كانت قد قامت بزيادة عدد األحرف حتى 

١٠٠٠٠ حرف للرسائل الخاصة، فيما تتساءل مواقع تقنية عن موعد فصل الرسائل الخاصة عن الشبكة االجتماعية.

مارك زوكربرغ:

سنواصل العمل، حتى 

إذا كان ذلك يعني 

البحث خارج كوكبنا



} الباحة (الســعودية)  – تنتج أودية وسهول 
وجبـــال ومزارع منطقة الباحـــة من خالل 555 
مزرعـــة، تضم أكثر من 246 ألف شـــجرة، هذه 
األيـــام أكثر مـــن 10 أطنان من فاكهـــة الرمان 
بسراة المنطقة، في منظر تزهو به تلك األودية 
باللونين األخضـــر واألحمر، حيث تصل قيمة 
مبيعـــات تلك المزارع خـــالل فترة الحصاد ما 

يقارب الـ20 مليون ريال.
وفـــي ظل اإلنتاج الوفير مـــن الرمان الذي 
تكتـــظ بـــه أســـواق الباحـــة، حرصـــت إمارة 
المنطقة جاهدة على تنظيـــم بيع تلك الفاكهة 
ذات المذاق الطيب من خالل مهرجان الرمان، 
الذي سيطلق فعالياته في دورته الرابعة خالل 
هذه األيام، وذلك في مفـــرق بيدة في محافظة 
القرى، فيما ُأتيحت الفرصة لشـــباب المنطقة 
لتســـويق الرمـــان عبـــر المتجـــر اإللكتروني 
لُيحقـــق تســـويقه وانتشـــاره داخـــل المملكة 

وخارجها.
ويوفر مهرجـــان الرمان روح التنافس بين 
الباعة والمشـــترين، حيث يعمل على تســـهيل 
عملية البيـــع للمزارعيـــن والمهتمين بزراعة 
أشـــجار الرمان من خالل العديـــد من المحال 

التـــي تم تجهيزها في مقـــر واحد، األمر الذي 
يحقـــق المزيـــد مـــن التنافـــس في األســـعار، 

ويجعل للمشتري حرية كبيرة في االختيار.
وتنمو أشـــجار الرمان فـــي المناطق التي 
تقع علـــى ارتفاع أربعة آالف قدم فوق ســـطح 
البحـــر، المعتدلـــة والحـــارة، فيمـــا تنمو في 
المناطق الجافة كشبه الجزيرة العربية، ولكن 
اختـــالف التربة يمثل عامال مهمـــا في جودة 
اإلنتـــاج، فالتربة الرســـوبية العميقة تعد من 
أفضـــل أنواع التربة المالئمة لزراعة أشـــجار 

الرمان.
وتزرع أشـــجار الرمـــان أيضا في كثير من 
أنـــواع التربـــة المختلفة كالرمليـــة والطينية 
والتربـــة الثقيلة، علما أن أشـــجار الرمان تعد 

من األشجار المقاومة للجفاف إلى حد كبير.
وتنقسم أشجار الرمان إلى قسمين، األول 
يـــزرع لثمـــار الفاكهـــة والثاني يـــزرع للزينة 
واألزهار، فيما تتعدد أنواع ثمرة الرمان فمنها 
الحلو والحامض والمر، وجميعها ذات فوائد 

طبية وغذائية متنوعة.
وتتميز فاكهة الرمان عن غيرها بأسعارها 
في مواسم إنتاج مزارع المنطقة، حيث تتراوح 

أســـعارها من 150 ريـــاال للكرتون المتوســـط 
الحجم إلى 400 ريال للكرتون األكبر.

وأوضـــح مديـــر عـــام الشـــؤون الزراعية 
بمنطقة الباحة ســـعيد بن جـــار الله الغامدي 
أن المهرجـــان يهـــدف إلـــى التعريـــف بواقع 
إنتـــاج الرمـــان وزراعتـــه وتســـليط األضواء 
على بقيـــة المنتجات الزراعية بمنطقة الباحة 
وربـــط المصدرين والمســـتثمرين بالمنتجين 
الزراعييـــن بغيـــة فتح آفاق أفضل للتســـويق 
وتصدير فاكهة الرمـــان، وفتح مجال التعاون 
بيـــن الجمعيـــة الزراعيـــة بالمنطقـــة وباقي 
عـــالوة  المملكـــة،  مناطـــق  فـــي  الجمعيـــات 
علـــى تعزيز النجاحـــات التـــي تحققت خالل 
المهرجانات في دوراته الثالث الســـابقة التي 

رفعت مستوى إنتاج الرمان.
وأبدى تطلعه لزيادة زراعة أشجار الرمان 
وتحقيق الكثير من اإليجابية لباقي المنتجات 

الزراعية األخرى بالمنطقة.
وبيـــن أن المهرجـــان في دورتـــه الحالية 
سيتضمن إقامة ندوات ومحاضرات إرشادية 
وتوعوية فـــي المجال الزراعـــي، وخاصة في 
مجال إنتاج فاكهة الرمان، إلى جانب التعريف 

بالوسائل الحديثة للزراعة والري.
وأفـــاد أنـــه سيشـــتمل كذلك علـــى عرض 
المزارعيـــن لمنتجات الرمان للبيع المباشـــر 
لكبار المستهلكين كاألسواق المركزية ومراكز 
التسوق الكبرى والشركات والجهات المرتبطة 
باإلنتاج الزراعي، إلى جانب مشـــاركة عدد من 
الفرق الشعبية إلحياء بعض الفنون الشعبية 

التي تشتهر بها المنطقة.
وأضـــاف أن أكثر مـــن 130 عارضا بمنطقة 
الباحـــة يســـتعدون لتزويـــد أســـواق ونقاط 
البيع، وكذلك إثراء المهرجان بنتاج حصادهم 
لتتجـــاوز بذلك مبيعاتهم خالل مدة المهرجان 
التي تمتد لخمسة أيام ما يفوق مليوني ريال.

وعن المزارع المنتشـــرة في منطقة الباحة 
أشار المهندس الغامدي إلى أن المنطقة تضم 
555 مزرعة، تشـــمل مزارع وادي بيـــدة البالغ 
عددها 210 مزارع وتضم نحو 123 ألف شجرة، 
و135 مزرعـــة فـــي وادي تربة وتضـــم 76 ألف 
شـــجرة، و99 مزرعة في قرى مراوة وبها نحو 
25400 شـــجرة، إلى جانـــب 111 مزرعة متفرقة 

في محافظة القرى وبها 22 ألف شجرة.
بـــدوره بّين أحـــد مالك مـــزارع الرمان في 
وادي بيـــدة منصـــور الزهرانـــي، أن األجواء 
المعتدلة فـــي وادي بيدة، ووفـــرة المياه إلى 
جانـــب التربة أســـهمت جميعها فـــي ازدهار 
هذه الفاكهة الصيفية بالوادي وسراة الباحة 
كافة، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في ما يتعلق 
باألسعار، فهي تختلف حسب الجودة والحجم 

والمذاق.
مـــن جانبه لفت أحد بائعـــي فاكهة الرمان 
غـــرم اللـــه العدواني أنه يحـــرص على عرض 
عينات مـــن الرمان أمـــام المتســـوقين الذين 
يحرصون على تذوقه قبل شـــرائه، مشيدا بما 

يشهده المهرجان من إقبال في كل عام.
بينمـــا أكد علـــي الغامـــدي أن الرمان من 
المنتجـــات الزراعيـــة التـــي يصعـــب بيعها 

بالكيلـــو مثـــل المنتجات األخـــرى، والغالبية 
تعمـــل على البيـــع بالكرتون وبعـــض التجار 

يشتري من المزارعين بالجملة.
وأفاد بأن أسواق الباحة تشهد هذه األيام 
حركة نشطة لبيع الرمان، إذ يعمل المزارعون 
على قطف المحصـــول بعد تمام نضجه، ومن 
ثم يتم تســـويقه، وهـــو من النـــوع الجيد في 

جودته وحجمه.
يذكر أن مـــزارع منطقة الباحـــة وأوديتها 
تكتسي هذه األيام باللونين األحمر واألخضر، 
إذ تنتـــج المنطقـــة خالل هذا الموســـم فاكهة 
الرمان، وال تكاد تخلو قرية من قرى السراة من 
أشجاره التي تختلف جودتها بحسب األرض 
المزروعة، فيما يعد مـــا تنتجه أودية بطحان 
وبيـــدة فـــي الباحة مـــن أجود أنـــواع الرمان 

عالميا من حيث الحجم والطعم واللون.

} القاهــرة  - أصـــدرت المؤسســـة المصرية 
للنهـــوض بأوضاع الطفولـــة (منظمة مجتمع 
مدني مصرية)، اإلثنين، تقريرا حول انتهاكات 
حقوق الطفل، في سبتمبر الماضي، كشفت فيه 
عن حدوث انتهاكات بحق 339 طفال، تراوحت 

ما بين قتل واختطاف واغتصاب وغرق.
وأكثر القضايا التي أصحبت مثارا للقلق 
في مصر، هي قضية اختفاء األطفال، وأصبحت 
هواجس أطفال الشـــوارع واســـتخدامهم من 
قبـــل مجموعـــات منظمة من 
المحترفيـــن  الشـــحاذين 
وتجار األعضاء البشرية 
وبيـــع وتهريب األطفال 
خـــارج مصر كابوســـا  

يؤرق األسرة المصرية.
هالل،  هانـــي  ويقـــول 
االئتالف  عـــام  أميـــن 

المصري 

لحقـــوق الطفـــل، ”ارتفعت حـــاالت اختطاف 
األطفال على مدار الثالث ســـنوات الماضية“. 
وأضاف هالل ”بلغ عـــدد األطفال المختطفين 
مـــن 300 إلى 400 طفل ســـنويا علـــى مدار الـ3 
ســـنوات الماضية، وفي النصف األول من هذا 

العام تم اإلبالغ عن 43 حالة اختطاف“.
وتختلف دوافـــع اختطاف األطفال ما بين 
المطالبـــة بفديـــة مـــن األهل وما بيـــن تجارة 

األعضاء أو التسول القسري.
وتعود النسبة األكبر من اختطاف األطفال 
بحسب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع 
الطفولة إلـــى تكوين عصابات لخطف األطفال 
لطلـــب فدية مـــن ذوي األطفـــال المخطوفين، 
وتـــردي األوضاع األمنية فى البـــالد منذ بدء 

الثورة.
وفـــي المرتبـــة الثانيـــة تأتـــي الخالفات 
الشـــخصية بيـــن ذوي األطفـــال والخاطفين، 
وغالبا ما تكون بســـبب االنتقـــام، ثم الخطف 
نتيجة مشـــاكل فـــي اإلنجاب، ثـــم الخطف 
بهدف سرقة المصوغات الذهبية واالتجار 

بالبشـــر، وهناك العديد من حاالت االختطاف 
التي تتم بدون وجود أي أسباب.

وقـــد تمكنت أجهزة األمن فـــي القاهرة من 
ضبط مســـجلين خطر متلبسين بمساومة ربة 
منـــزل على إعـــادة نجلها المختطف، بســـبب 
خالفـــات بين أحدهما وطليقته شـــقيقة والدة 

الطفل.
ونصبت الشـــرطة كمينا بعد بالغ من عزة 
ضيف، ربة منـــزل، مقيمة فـــي الدويقة، حول 
اختطـــاف نجلها محمـــد. م، واتهمـــت طليق 
شـــقيقتها ويدعى فتحي. ط، 42 ســـنة، مسجل 
خطر، ســـبق اتهامـــه في 20 قضيـــة، بخطف 
نجلها، لوجـــود خالفات بينهما حول حضانة 
طفلهمـــا، مضيفـــة أنها تلقت اتصـــاًال هاتفيا 

طلب منها 5 آالف جنيه إلعادة نجلها.
وبمجاراة الجاني تم االتفاق على التقابل 
في منطقة المقابر لتسلم المبلغ وإطالق سراح 
الطفل المختطف، وتمكن ضباط وحدة مباحث 
القســـم من ضبطـــه وبصحبته يوســـف.م، 32 
سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، وبصحبتهما 
المجنـــي عليه. وبمواجهـــة المتهمين، اعترفا 

بارتكابهما الواقعة انتقاما من عزة.
أمـــا عـــن التوزيـــع الجغرافـــي لظاهـــرة 
اختطاف األطفال، تقول المؤسســـة المصرية 
للنهـــوض بأوضاع الطفولـــة إن تلك الظاهرة 
أكثر انتشـــارا فـــى الريف عـــن الحضر، وذلك 
لمـــا يعانيه الريـــف من تدني في مســـتويات 
الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في تلك القرى 
الريفيـــة عنها في المـــدن الحضرية، إذ بلغت 
نســـبة المختطفين في الريف 70 بالمئة بينما 

وصلت نسبتها في الحضر إلى 30 بالمئة.
وأمام انتشـــار ظاهرة اختطـــاف األطفال 
أطلقت عـــدة حمالت علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي لمقاومة الجريمـــة، وتقول آيات 
جـــودت، صاحبـــة حملـــة ”مقاومـــة خطـــف 
األطفال“، إن حاالت الخطف تتزايد في الشارع 
دون خـــوف، فالطفـــل يكون بجانـــب أمه وفي 

لحظات يختفي.
وتـــروي، أن إحدى األمهـــات كانت ترافق 
بالقاهـــرة، ودخلت إلى  طفليها فـــي ”مول“ 
أحـــد المحـــالت وطفالهـــا بجانبهـــا وكان 
هناك سيدة تلعب معهما، ثم اختفى الطفالن 

بعد ذلـــك. وتقول آيات إن خـــوف األهالي من 
الخاطفين هو الذي يمنعهم من إبالغ الشرطة، 
إضافة إلى يأســـهم من أن اإلبالغ سيساعدهم 

في العثور عليهم.
وتقول الباحثة االجتماعية سلوى بيومي، 
إذا افترضنـــا أن اختطـــاف األطفال ظاهرة أو 
حـــاالت تتكرر حدوثها، فإن األمر يتطلب وعي 
الجهـــات المســـؤولة بحماية الطفولـــة. وإذا 
كانت ظاهرة اختطاف األطفال تعود ألســـباب 
أخالقيـــة أو اقتصاديـــة أو أســـباب دينية أو 
سياســـية أو اجتماعيـــة، فـــإن المحـــرك لها 
أيضا هو األســـباب النفســـية، فكلما كان بناء 
الفرد النفســـي ضعيفا وســـماته الشـــخصية 
هشـــة، فإنه يجد في اختطاف األطفال إشباعا 
لحاجاتـــه االقتصاديـــة ”الفقـــر والمســـاومة 
بالمال“، أما إذا كانت األســـباب اجتماعية أو 

سياســـية أو دينية أو أخالقيـــة فاألمر يتطلب 
وعي الجهات المسؤولة.

وأضـــاف  ”أنه آن األوان فـــي مجتمعاتنا 
كي نهتم بحقوق الطفل ورعايته“، وتســـتطرد 
في حديثها قائلة ”يخيل لي أن الوقت قد أزف 
التخاذ إجـــراءات قانونية لحمايـــة الطفل من 
أســـرته ألن اإلهمال األســـري يتمثـــل في ترك 

الطفل بال رقابة مما يجعله عرضة للخطف“.
ودعت إلى توعية األسر بالدوافع المختلفة 
التي تؤدي إلى اختطاف أطفالهم مثل االتجار 
بهم أو اســـتغاللهم جنسيا أو الستغاللهم في 
ارتـــكاب الجرائـــم أو التســـول وغيرها، فهذه 
الجرائم في مجملها هي نتاج لتخطيط ســـواء 
من أفراد أو جماعات، األمر الذي يتوجب معه 
وعـــي تربوي ونفســـي واجتماعي من األســـر 

لحماية أطفالهم.
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أماكن

يعــــــد الرمان من الغالل احملببة لدى الكثيرين، يطلق عليه فاكهة اجلنة، وشــــــجرة الرمان 
ــــــدان العربية لدفئها عند  من األشــــــجار املعمرة التي انتشــــــرت زراعتها في كثير من البل
اســــــتقدامها ألول مرة من أســــــبانيا. ففي السعودية تنمو أشجار الرمان في املناطق التي 
تقع على ارتفاع أربعة آالف قدم فوق سطح البحر، املعتدلة واحلارة، كما تنمو في املناطق 

اجلافة في اململكة.

مهرجـــان الرمان يهدف إلـــى التعريف بواقـــع إنتاج الرمـــان وزراعته 

وتســـليط األضواء على بقيـــة املنتجات الزراعيـــة وربط املصدرين 

واملستثمرين باملنتجني الزراعيني.

ألـــف شـــجرة توفر أكثـــر مـــن ١٠ أطنان مـــن فاكهة 

الرمان، حيث تصل قيمـــة مبيعات تلك املزارع خالل 

فترة الجني ما يقارب الـ٢٠ مليون ريال.
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تعـــود النســـبة األكبر من اختطـــاف األطفال إلـــى تكوين عصابة 

لخطـــف األطفال لطلب فدية، وتردي األوضـــاع األمنية في البالد 

منذ بدء الثورة.

أســــــباب عديدة وراء انتشــــــار ظاهرة اختطاف األطفال في مصر مبدنهــــــا وأريافها، لكن 
األخطر هو غياب االســــــتتباب األمني وغياب الوعي لدى األســــــر املصرية وخاصة الفقيرة 

منها تلك التي تترك أطفالها في الشارع دون رقيب.

ظاهرة اختطاف األطفال تؤرق العائلة المصرية

الرمان يلون مزارع الباحة في السعودية باألخضر واألحمر
[ مهرجان يحتفل بفاكهة الجنة [ متجر إلكتروني لتسويق المنتجات

أشجار الرمان تنقسم إلى قسمني، األول 

يزرع لثمار الفاكهة، والثاني يزرع للزينة 

واألزهار، فيما تتعدد أنواع ثمرة الرمان 

فمنها الحلو والحامض واملر، وجميعها 

ذو فوائد طبية وغذائية متنوعة

فاكهة الرمان تنعش اقتصاد منطقة الباحة

الفقر يقدم األطفال فريسة للمجرمين

االئتالف  م 
ي

الشـــخصية بيـــن ذوي األطفـــال والخاطفين، 
وغالبا ما تكون بســـبب االنتقـــام، ثم الخطف 
نتيجة مشـــاكل فـــي اإلنجاب، ثـــم الخطف 
بهدف سرقة المصوغات الذهبية واالتجار 

بارتكابهما الواقعة
أمـــا عـــن التو
اختطاف األطفال،
للنهـــوض بأوضاع
أكثر انتشـــارا فـــى
لمـــا يعانيه الريـــ
الخدمات وارتفاع
الريفيـــة عنها في
نســـبة المختطفين
وصلت نسبتها في
وأمام انتشـــار
أطلقت عـــدة حمال
االجتماعـــي لمقاو
جـــودت، صاحبـــة
األطفال“، إن حاالت
دون خـــوف، فالطف

لحظات يختفي.
وتـــروي، أن إح
”مو طفليها فـــي
أحـــد المحـــالت
هناك سيدة تلعب

ل أل ي ي ر ي
هواجس أطفال الشـــوارع واســـتخ
قببـــل مجموعـــات 
الم االلشـــحاذين 
ووتجار األعضا
وبيـــع وتهري
خـــارج مصر
األسرة  يؤرق
هان ويقـــول 
عـــام أميـــن 
المصري



} الشــارقة (اإلمــارات) - توصلـــت دراســـة 
إماراتيـــة حديثة إلـــى أن أســـباب الطالق في 
مجتمع اإلمارات ليســـت جوهرية، إنما ترتبط 
في معظمها بغياب التفاهـــم والتواصل وعدم 
القدرة على تطوير التفاعل اليومي بين األزواج 
ما يترتـــب على ذلك تأزم العالقـــة، محذرة من 

استمرار زيادة معدالت الطالق.
وكشـــف الدكتـــور فاكـــر الغرايبة أســـتاذ 
علـــم االجتماع في جامعة الشـــارقة الذي أنجز 
الدراسة بالتعاون مع مؤسسة صندوق الزواج 
في أبوظبي حول «أســـباب الطالق في مجتمع 
اإلمارات من وجهة نظر المواطنات المطلقات»، 
أن فقدان الحب وعدم االنســـجام أبرز أســـباب 
حدوث االنفصال بين الزوجين، يليه عدم تقبل 
الحوار مع اآلخر، ثم ســـرعة االنفعال وصفات 

الزوج الشخصية.

شـــملت الدراســـة 1742 مطلقـــة إماراتيـــة 
وكشـــفت أن 6.3 بالمئـــة منهـــن لديهـــن أطفال 
معاقون، ما يعني أن ذلك يشـــكل عبئا إضافيا 
علـــى المرأة المطلقـــة. وأضافت الدراســـة أن 
األطفـــال المعاقيـــن أكثر معاناة مـــن تأثيرات 
الطالق من نظرائهم األسوياء وبفارق جوهري 

لما يحتاجونه من عناية ورعاية خاصة.
وأوضحـــت أن 46 بالمئة من المطلقات في 
الدراســـة دون ســـن الثالثين، كما تتركز نسب 
طالق مرتفعة فـــي الفئة العمرية من 30 إلى 40 
سنة. وقالت إن 28 بالمئة من المطلقين الرجال 

دون الثالثين. 
وبينت الدراســـة أنه كلما ارتفع المستوى 
التعليمـــي لألم تضاءلت نســـب الطالق، حيث 
كانت أعلى نسبة طالق بين المطلقات ممن هن 
من حملة الثانوية العامة بنســـبة 37.8 بالمئة 

تلتها ممن هن أقل من ثانوية عامة بنسبة 35.6 
بالمئة، ثـــم حملة البكالوريـــوس 23.9 بالمئة، 
والماجســـتير بنســـبة 2.7 بالمئة. أما النسبة 
األعلى بين المطلقين الرجـــال، فكانت لمن هم 
أقـــل من حملة الثانويـــة العامة، تلتها ممن هم 
من حملـــة الثانوية العامة، ثـــم البكالوريوس 

والماجستير.
ونبهـــت الدراســـة إلـــى أن 55 بالمئـــة من 
المطلقين بينهم صلة قرابة، حيث يفضي تدخل 
األهل واألقارب إلـــى الطالق أحيانا.وذكرت أن 
غالبية المطلقات، من ربـــات البيوت، ما يعني 
زيادة معاناتهن كمطلقات، حيث تعد التأثيرات 
االقتصاديـــة األكثـــر إلحاقـــا للضـــرر بالمرأة 
المطلقة. وفي المقابل أظهرت أن 62 بالمئة من 
المطلقين الرجال يعملون في وظائف حكومية، 

و17 بالمئة منهم فقط ال يعملون.
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◄ أطلقت جمعية اإلمارات للتنمية 
االجتماعية في رأس الخيمة، 

مبادرة «حاضنات التطوع» بهدف 
احتواء تطلعات الشباب وأمنياتهم 

وأفكارهم من خالل احتضان 
المتطوعين والفرق التطوعية 

وتخصيص مبنى بإدارة مستقلة 
لنشر ثقافة التطوع وتشجيع 

المشاريع واألفكار التطوعية لخدمة 
المجتمع.

◄ وجدت دراسة جديدة أن وجود 
أصدقاء أو معارف في مناصب عليا 
يمكن أن يكون ضارا لصحة اإلنسان 

العقلية، بدال من جعله سعيدا، 
وتوصلت إلى أن وجود أصدقاء في 

مناصب هامة يسبب ضغطا على 
الشخص الذي يعتبر نفسه أقل حظا 

منهم.

◄كشفت دراسة علمية حديثة أن 
استخدام الهاتف الجوال أثناء 
وجود شريك الحياة يؤثر علي 

العالقة العاطفية ويسبب االكتئاب، 
وأشارت إلى أن الرجال والنساء 

أكدوا على تأثيره السلبي على 
العالقة العاطفية، مثل الغيرة من 

تفحص شريك الحياة للهاتف وقت 
الجلوس واللقاء والتمسك به دائما.

◄ أكدت دراسة فرنسية وجود عالقة 
بين سلوك الطفل وتعرضه للتدخين 

وهو في رحم أمه، أو بعد والدته، 
بسبب تدخين األم في مرحلة الحمل 
والوضع. وبينت أن هناك اضطرابا 

في األحاسيس بسبب الصداع أو 
مشاكل في المعدة، والنوع الثاني 

من االضطراب يتمثل في بعض 
السلوكات مثل الغضب وسرعة 

االنفعال مع اآلخرين بمقارنته مع 
األطفال الذين ال يتعرضون ألضرار 

التدخين. 

أكـــد خبـــراء الجمال أن الحمـــص مفيد في تفتيح البشـــرة كما أنه 
يلعب دور مطهر للجلد حيث يزيل األوساخ والدهون من البشرة، 

مما يجعلها تبدو نظيفة وصحية.

أكـــدت دراســـة حديثـــة أن اعتماد أســـلوب الحركة املصحـــوب باملتعة 
مســـتقبال في املدارس، سيساعد الكثير من التالميذ على فهم الحساب 

بشكل أفضل ويجعله املادة املحببة لعدد أكبر من األطفال.

دراسة إماراتية تحذر من زيادة معدالت الطالق

} في كل يوم نفتح فيه نافذتنا على العالم 
الجديد.. عالم التواصل االجتماعي.. نجده 
وقد اكتّظ بالجديد من التقليعات والمعارك 
الكالمية التي تشـد المرء من ياقته وتلهيه 

عن واقع يومه المكتظ بالكثير األهم 
واألجدى..

فرقعات إعالمية.. خبر قديم يتم االلتفات 
إليه فجأة.. صورة فوتوشوب تفجر فضيحة 

تمّس شخصا معروفا.. أو تصريحات 
نارية لمسؤول تقلب صفحات الفيسبوك 

إلى فرق متناحرة من شتامين ومدافعين.. 
خبر مفبرك ال يتم التأكد من صحته يحول 

حياة الصفحات الى جحيم من ردود األفعال 
والكالم البذيء والحروب الطائفية.. معلومة 
تأريخية غير صحيحة تضج بها الصفحات 

ويشاركها اآلالف وقد مألتها تعليقاتهم 
الساخنة.. تسجيل فيديو بائس يثير قضية 

حساسة يشتعل مذيـَّال بتعليقات عجيبة 
غريبة تجعل المرء يعيد النظر بكل ما تعلم 

أو ما مر به من تجارب في حياة واقعية 
ال تمت لعالم التواصل الجديد إال بالتفرج 

والصدمة واالندهاش.. حتى أصبح لنسبية 

اينشتاين آالف بل ماليين الوجوه واختلط 
حابل الحقيقة بنابلها بشكل عجيب..

كيف ال؟ وقد أصبحت هذه الصفحات 
بمثابة منبر مفتوح لمن ال منبر له؟.. فقد 

صار بوسع أي شخص أن يقول فيه ما 
يشاء ويفبرك ما يشاء ويروج لما يشاء.. 

ليكتمل المشهد مشفوعا بإعجاب أو سخط 
الجماهير المحتشدة أمام شاشاتها الزرقاء 
أو هواتفها المحمولة كل من موقعه ولسبب 

يخصه ربما وحده..
وال شك أن يكون الكثير من المساهمين 

في تلك المعارك مدفوعين بنواياهم الحسنة 
أو وطنيتهم الساذجة أحيانا.. بيد أن ثمة 

في أحيان كثيرة من يقف وراء الباب متلفعا 
بتالبيب اسم مستعار يتعمد طرح فكرة 

تقلب الدنيا رأسا على عقب أو تشعل حرائق 
المهاترات وتذكي نيران الشتائم والتنابز 

باأللقاب واألعراق حد أن يتعدى األمر 
الكالم ليغزو األرض بحروب حقيقية تحصد 

األرواح والبالد!
الشك أننا ال نتشابه في اهتماماتنا إزاء 

هذه العوالم وقد أصبحت أوطانا بديلة 
للكثيرين منا بعد أن استبيحت األوطان.. 

فثمة من ال يعنيه منها أكثر من التفرج على 
صور لمائدة عامرة بلذيذ الطعام أو سفرة 
جامعية أو تجمع عائلي.. وثمة من يبحث 

عن مواقع هزلية أو ألعاب.. أو من يبحث عن 
الصفحات الرصينة كمواقع الكتب وصفحات 

روائع األدب والفكر والفن.. مثلما ثمة من 
يرمم عواطفه العطشى بعالقات افتراضية 

وحتى حقيقية.. لكن ما يعنينا هو ذلك الذي 
ال يدخر وسعا في الترويج لألفكار الهزيلة 
والمعلومات المغلوطة التي قد تكون هي 
الشرارة األولى لتلك المعارك التي تعزز 

تدني المفاهيم القيمية وتساهم في تدهور 
المجتمع.. وتدير الزيت على واقع عربي من 

جهل وثقافة عامة سطحية هشة..
ذلك المّد الجارف يجعلنا نعيد النظر 

دائما في ما يجول فال نأخذ كل شيء 
على عواهنه.. ويتطلب منا االنتباه دائما 

والتعامل بدقة وعمق أكبر.. فالكلمة 
مسؤولية.. ولنا جميعا أن نأخذ أبعادها 

بعين الحذر واليقظة..
وطالما أننا فتحنا على أنفسنا هذه 
النافذة وارتضينا الدخول في لعبتها.. 

فلماذا ال نحاول أن نتفهم اآلخر المختلف 
ونتقبله ونسعى معه إلى بناء وتعميق فكرة 
الحوار الهادئ البناء؟.. من يدري؟.. قد تكون 

هذه العوالم هي أولى خطواتنا الستيعاب 
فكرة الديمقطراطية التي عجز سياسيونا 
ومؤسساتنا على األرض عن بنائها داخل 

مجتمعاتنا..

معارك المنابر الجديدة

أسرة

باختصارجمال

وصفات طبيعية 
لتفتيح البشرة

} أكد موقع ”سيلف غروث“ اإللكتروني 
أن اســـتخدام المـــواد الطبيعيـــة هـــو 
مفتاح النجاح في تفتيح البشرة بشكل 

فعال وصحي.
ونصـــح بمـــزج كميـــات متســـاوية 
مـــن عصير الليمون مـــع عصير الخيار 
وإضافـــة مســـحوق الكركـــم، لتفتيـــح 
البشـــرة، وأوضـــح أن الليمـــون يتميز 
بخاصية تفتيح البشـــرة ويساعد على 
التخلص من البقـــع الداكنة، والتصبغ، 
وندبـــات حب الشـــباب، إال أنه حذر من 
اإلكثار منه ألنه حمـــض قوي الفاعلية. 
أما بالنســـبة إلى الخيـــار فإنه يحتوي 
علـــى كمية مـــن الهيدروجيـــن تفيد في 
تهدئة البشرة وتبريدها، بينما يستخدم 
الكركـــم علـــى نطاق واســـع فـــي الهند 
كعـــالج ضد التصبـــغ وحب الشـــباب، 

ويعتبر مطهرا ومضادا لاللتهابات.
كما نصح الموقع باســـتخدام قناع 
عصيـــر الليمـــون والخيـــار والطماطم 
الصنـــدل  خشـــب  مســـحوق  وبعـــض 
لبضعة أسابيع، حيث تحتوي الطماطم 
على كميات عالية من الفيتامينات، مثل 
فيتاميـــن A، B، C و E والتـــي تعتبـــر 

ضرورية لصحة البشرة. 

نهى الصراف

} ظهرت الحكايات الخيالية في مختلف دول 
العالـــم على يد كتاب مرموقيـــن أو مغمورين، 
لكنها انتشرت مثل النار في الهشيم وتداولها 
الصغار من الفقراء مثـــل أحالم بعيدة المنال 
على شـــفاه أمهات قانعـــات بنصيب قليل من 
الفـــرح، كما أحبها الصغار مـــن األغنياء على 
شـــكل كتب وملصقـــات ودمـــى وحكايات قبل 

النوم. 
كان ذلـــك، في الماضي، تقليدا عائليا ثابتا 
دأب معظمنا على االحتفـــاظ بتفاصيله مثلما 
نحتفظ بقطع أثاث مميزة، لكن ما الذي يجعل 
من أطفـــال اليوم مشـــدودين إلـــى الحكايات 
ذاتهـــا، أو حســـب علماء نفـــس الطفل؛ هل ما 
زالـــت قصـــص الجنّيات الخياليـــة تأتي على 
مقـــاس أطفال اليوم بكل مـــا يمثل عالمهم من 
متغيرات في المفاهيم والقيم عن عالم األمس 

الذي غزت فيه حكايات األميرات؟
تـــرى شـــيال كولـــر؛ متخصصة فـــي علم 
النفـــس وتدريســـيه فـــي جامعة برينســـتون 
وكولومبيـــا األميركية، أن تكـــرار تداول هذه 
الحكايـــات يحمل األهمية ذاتها بالنســـبة إلى 
أطفـــال اليوم، بـــل إنها أكثـــر أهمية وجدوى 
معهم بالمقارنـــة مع األجيال التي ســـبقتهم، 
لمـــا تحملـــه من معان وقيم تســـهم فـــي بناء 
شـــخصية الطفـــل مـــن خـــالل وضـــوح الحد 
الفاصل بين الخير والشر؛ فالخير بّين والشر 
كذلـــك، حيث ال توجد مناطـــق رمادية في هذا 

النوع من الحكايات. 

ســـيكون  الطفـــل  بـــأن  كولـــر  وتعتقـــد 
باستطاعته من خالل هذه الحكايات، أن يوجه 
حنقه ومشاعر كرهه إلى الشخصيات الشريرة 
فـــي الحكاية، فـــي واحدة من أكثر الوســـائل 
النفســـية أهميـــة لتفريـــغ شـــحنات غضبـــه 
وانفعاله على شـــخصيات حقيقية في الواقع 
ليس باســـتطاعته أن يوجهها بمشـــاعره هذه 
في الواقع وبصورة مباشرة فيستخدم وسيلة 
الحكايات المتاحة من دون أي شعور بالخوف 

أو الذنب.
زوجـــة  يكـــره  أن  يمكنـــه  وهكـــذا 
األب في حكاية ســـندريال والذئـــب في حكاية 
ليلى والملكة الشـــريرة في حكاية قطر الندى، 
في توجيه وتفريغ غير مباشـــر لمشاعر حنق 
مكتومة ضد شـــخصيات شـــريرة (من وجهة 

نظره) موجودة في واقعه.
من جانـــب آخر، فـــإن حكايـــات الجنّيات 
وفـــي جانـــب الخير منهـــا تمتلـــك العديد من 
الشـــخصيات الطيبـــة والقويـــة والشـــجاعة، 
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الشـــخصيات أمثلة 
يقتدي بها الطفل ويتعلـــم منها قيم مهمة في 
تعزيـــز بناء شـــخصيته في المســـتقبل؛ فهو 
يتعلم الشـــجاعة حين يتابع خطـــوات األمير 
الـــذي يقاتـــل وحـــوش  في ”األميرة النائمة“ 
الغابـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى األميـــرة 
وإنقــاذها، كما هو الحال مع الفتاة الصغيرة 
التي تتعلــم دروسا مهمة من طيبة ”سندريال“ 
وســـعيها إلى عمل الخير حتى مع من أســـاء 

إليها.
فالطفل بطبيعته يتعاطف كثيرا مع الضعفاء 
تغلبهـــم  وكيفيـــة  والمســـحوقين  والفقـــراء 
علـــى المصاعب، فـــي اعتراف ضمنـــي بأنهم 
يشـــبهونه إلـــى حـــد كبير فـــي ضعفـــه وقلة 
حيلته فـــي مواجهة عالم الكبار، وهذا بالطبع 
يمنحه الفرصة للتعبير عن مشاعره وتعاطفه 
مـــع الضعفاء، من خـــالل هـــذه الحكايات في 
الوقـــت الـــذي يحافـــظ فيه على جزء أســـاس 

من مكونـــات عالمه الصغير، وهـــو األمل في 
إمكانية تحقيق التغيير.

من جانبها، ترى الدكتورة ما رثا بيســـليه 
ليفـــن؛ استشـــارية طـــب األطفـــال والعلـــوم 
اإلنســـانية في مركز الطب النفســـي في والية 
بنســـيلفانيا األميركيـــة، أننا جميعـــا، كبارا 
وصغارا، نتمنى أن نجد أنفسنا في شخصيات 
ســـعيدة في حكايات خيالية نقرأها في الكتب 
أو نشـــاهدها فـــي التلفاز، فنبحـــث دائما عن 
الكلمـــات المذيلـــة لنهاية كل قصة ”عاشـــوا 
في ســـعادة وحـــب إلى األبد“، لكننـــا ال نلبث 

أن نصحو على واقع ال يشـــبه هذا الخيال فال 
تبدو معه النهايات بمثل هذه األلوان البّراقة، 
هذا هو الواقع الـــذي يتوجب أن نتعامل معه 
لكنه ليس واقعـــا قاتما على أي حال، فالحياة 
تحمل الكثير من الفرح والحزن أيضا بصورة 
غير متســـاوية ربما، هذا ألنها ال تمت للخيال 

بصلة.
وتتســـاءل ليفن، ترى ما الذي يّشـــدنا إلى 
هـــذا العالم الســـاحر الخرافي؟ هـــل ينبع من 
رغبتنـــا في تحقيق األحـــالم وكل ما يعدنا به 
الخيـــال من شـــعور باألمان والحـــب الذي ال 

ينضب وفق نهايات سعيدة نرسمها ألنفسنا، 
نهايات ال يتدخل فيها قدر أعمى وال تشـــوبها 

أي خسارة مهما كانت؟

[ الطفل يعبر عن مشاعر حنق مكتومة بكره الشخصيات الشريرة [ {عاشوا في سعادة وحب لألبد}..  نهاية ال نجدها في الواقع
حكايات األميرات والجنّيات التي ولدت في حضن طبيعة ساحرة مليئة باأللوان في بالد 
العجائب ما زالت توفر كل أنواع األحالم بالمجان لصغار اليوم، بعد أن علقت في خيالنا 
ــــــم الواقع بكل تناقضاته  ــــــي ولم تغادرهــــــا حتى اللحظة وكانت بوابتنا لدخول عال الطفول
وغرائبه الذي عاكس منطق الحكايات الخيالية وعاند نهاياتها السعيدة؛ فحكايات الواقع 
نمت خارج أحالمنا على أرض رمادية صلبة نادرا ما تنمو فيها زهور األمل، فلم تحمل 

أقدامنا إلى أرض الخيال إال بشق األنفس.

بين الخير والشر ال توجد مساحات رمادية في الحكايات الخيالية

الطفـــل بطبيعته يتعاطف كثيرا 
مع الضعفـــاء، في اعتـــراف ضمني 
بأنهم يشـــبهونه إلى حد كبير في 

ضعفه وقلة حيلته

◄

باســـتطاعته  ســـيكون  الطفـــل 
أن  الحكايـــات،  هـــذه  خـــالل  مـــن 
يوجـــه حنقه ومشـــاعر كرهـــه إلى 

الشخصيات الشريرة في الحكاية

◄

كشفت أبحاث أن العســـل يؤثر على جسم اإلنسان بنفس مقدار 
تأثير الســـكر األبيض أو السكر املستخدم في عصير الفواكه أو 

املحليات الصناعية.

الحكايات تحمل قيما تسهم في بناء شخصية الطفل من خالل وضوح الحد الفاصل بين الخير والشر

ريم قيس كبة



} القاهرة - عينت إدارة نادي األهلي املصري 
عبدالعزيز عبدالشـــافي (زيزو) لقيادة الفريق 
بشكل مؤقت في مباراة كأس السوبر املصرية 
لكرة القدم األســـبوع القـــادم. وقال األهلي في 
بيان ”قرر مجلس إدارة النادي األهلي توجيه 
الشـــكر لعـــالء عبدالصادق مديـــر قطاع الكرة 
واجلهـــاز الفنـــي للفريق األول بقيـــادة فتحي 
مبروك وتكليف عبدالعزيز عبدالشافي باإلدارة 
الفنية واإلدارية للفريق حتى مباراة الســـوبر 
احمللية التي ســـتقام يـــوم 15 أكتوبر اجلاري 
فـــي اإلمـــارات“. ونفـــى محمـــد عبدالوهـــاب 
عضـــو مجلـــس إدارة تقارير واســـعة النطاق 
أفادت بأن البرتغالي جوزيه بيســـيرو املدرب 
الســـابق للســـعودية يتصدر قائمة املرشحني 
لقيادة األهلي. وقال عبدالوهاب ”ال يزال اســـم 
(املـــدرب البرتغالي) مانويـــل جوزيه مطروحا 
بني املرشحني مع آخرين كما أن بيسيرو ليس 
مطروحا على اإلطالق“ في إشارة ألجنح مدرب 
في تاريخ األهلي والذي قاده إلى هيمنة محلية 

وقارية على األلقاب خالل العقد املاضي.
وعـــاد البرتغالـــي مانويل جوزيـــه، املدير 
الفني السابق لفريق الكرة بالنادي األهلي، إلى 
دائرة الترشيحات لقيادة الفريق األحمر خلفا 
لفتحي مبروك الذي متت إقالته. ومت طرح اسم 
مانويـــل جوزيه في اجتمـــاع املجلس املنعقد 
حاليـــا في النـــادي األهلي. وينافـــس جوزيه 
الثنائـــي األملانـــي توماس شـــاف والبرتغالي 
بيســـيرو على قيـــادة األهلـــي. وتواجد أيضا 
الســـوداني عبـــد املنعم شـــطة املديـــر الفني 
في النـــادي األهلي  لالحتـــاد األفريقي ”كاف“ 
لعـــرض تصوره عن تولي منصب املدير الفني 

اجلديد.
 واقترح شـــطة عودة جوزيه لتهدئة ثورة 
اجلماهير الغاضبة من سوء مستوى الفريق. 
وتابع ”سيحسم اســـم املدرب اجلديد قريبا“. 

ولعـــب زيـــزو (62 عاما) لألهلي في ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن املاضـــي قبـــل أن تنهـــي 
إصابة في الركبة مشـــواره مبكرا. وعمل زيزو 
مديرا لكـــرة القدم في األهلي فـــي الثمانينات 
وتولى تدريبه بشـــكل مؤقت في نوفمبر 2010 
بعد اســـتقالة املدرب السابق حســـام البدري 
علـــى نحو مفاجئ. كما تولى شـــقيقه شـــوقي 
عبدالشـــافي تدريب األهلـــي لفترة قصيرة في 
1993. وســـتقام مبـــاراة الســـوبر املصرية في 
اإلمـــارات يـــوم 15 أكتوبر بـــني الزمالك بطل 
الثنائية احملليـــة واألهلي وصيفه في الدوري 

والكأس.
وقرر مجلس إدارة النادي األهلي املصري 
خـــالل اجتماعه الطارئ تكليف محمود طاهر، 
رئيس النادي، برئاسة بعثة فريق الكرة األول 
خلوض مباراة السوبر املصري أمام الزمالك. 
ومـــن املقرر أن يغادر محمـــود طاهر مع بعثة 
الفريـــق األحمر في الثاني عشـــر مـــن أكتوبر 
إلى اإلمارات خلـــوض املباراة الهامة من أجل 
حتفيـــز الالعبني. وكلف مجلـــس إدارة القلعة 

احلمـــراء محمـــد عبدالوهاب عضـــو املجلس 
بإنهاء أزمة الثنائي محمد ناجي جدو وشريف 
عبدالفضيل وإنهاء عالقتهما سريعا باألهلي. 
ويرفض الثنائي الرحيل حاليا عن األحمر دون 
احلصول على مستحقاتهما املالية كاملة لدى 
األهلـــي وهو ما مينع النـــادي األحمر من قيد 
الثنائي اجلديد رامـــي ربيعة وأحمد حجازي 
في القائمـــة احلمراء. وأعلـــن مجلس األهلي 
على لسان رئيســـه املهندس محمود طاهر أن 
اإلدارة قررت تكليف عبدالوهاب بإنهاء األزمة 
مع الثنائي لعالقته الوطيدة معهما وأنه قادر 
على إنهاء األمور ســـريعا. ويأتي ذلك في بيان 
رســـمي صادر عن النادي األهلي عقب اجتماع 

مجلس إدارته.
كما قـــرر املجلس بشـــكل رســـمي توجيه 
الشـــكر للثنائي فتحـــي مبروك املديـــر الفني 
وعـــالء عبدالصادق املشـــرف العام على قطاع 
الكرة واالكتفاء باملدة التي قضاها الثنائي في 
القلعـــة احلمراء. وأكد رئيـــس األهلي محمود 
طاهـــر أن اإلدارة أمامهـــا فتـــرة قبـــل اإلعالن 

عن اســـم املدير الفني األجنبـــي اجلديد الذي 
ســـيتولى املهمة خلفا لفتحي مبروك. وأضاف 
طاهـــر أن اإلعالن عن املدرب اجلديد ســـيكون 
قبل مبـــاراة الســـوبر املصري أمـــام الزمالك 
يوم اخلامس عشـــر من الشهر اجلاري أو بعد 
االنتهـــاء من املبـــاراة التي ســـتقام باإلمارات 
وذلك وفقا ملا ســـتصل إليـــه املفاوضات التي 
جترى حاليا مـــع عدد من املدربـــني األجانب. 
وأشـــار رئيس النادي أن اإلدارة تثق في قدرة 
عبدالعزيـــز عبدالشـــافي على قيـــادة الفريق 
خالل تلك املرحلة املؤقتة باعتباره أحد أفضل 

املدربني في تاريخ القلعة احلمراء.
مـــن جانب آخـــر أعلـــن األســـباني خوان 
كارلوس غاريدو املدير الفني السابق لألهلي، 
رغبته في العـــودة إلى قيـــادة الفريق األحمر 
مجـــددا. وقـــال غاريـــدو، إنه ســـعيد بالفترة 
التـــي قضاها في النـــادي األهلي وكان يتمنى 
االســـتمرار في منصبه. وأشار إلى أن األهلي 
لـــم يفاوضه للعـــودة من جديـــد وإذا متت أي 

مفاوضات سيرحب بشدة بتولي املهمة. 

◄ أعلن الفلبيني ماني باكياو بطل العالم 
في املالكمة وعضو مجلس النواب عزمه 

الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في 
االنتخابات احمللية العام القادم. وأوضح 

باكياو -الذي يحظى بشعبية واسعة 
في الفلبني- أنه يتطلع إلى شغل واحد 

من أصل 12 مقعدا شاغرا في دائرته 
باالنتخابات املقررة في مايو. وقال ”أعلن 
رسميا ترشحي ملنصب سيناتور. أتنافس 

على منصب أكبر“. وخسر باكياو 
أكبر جائزة في تاريخ املالكمة 

الشهر املاضي لصالح األميركي 
فلويد مايويذير. وساهمت 

املباراة في وصول 
االثنني إلى قائمة 

فوربز 
ألعلى 100 
شخصية 

مشهورة 
دخال في 

العالم.
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◄ تسلم النادي األهلي اإلماراتي، 
خطابا من االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم، يخطره فيه بتعيني طاقم 
حكام بحريني إلدارة مباراة األهلي 
والهالل السعودي في دبي يوم ٢٠ 

أكتوبر احلالي، في إياب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال آسيا.

◄ انتفض زهير نعيم هداف الدوري 
املغربي املوسم قبل املنصرم في 

وجه مسؤولي ناديه احلالي املغرب 
التطواني وطالبهم بتوضيح املوقف 
من العقوبة والغرامة املالية الثقيلة 
التي سلطها عليه مسؤولو الفريق.

◄ وضع باسم مرسي مهاجم نادي 
الزمالك املصري، شرطا من أجل 

العودة إلى فريق الزمالك وهو أن 
يتقدم مرتضى منصور رئيس النادي 

باعتذار رسمي له بعد أن وجه إليه 
إهانات.

◄ بدأ املنتخب اجلزائري لكرة القدم 
مساء االثنني معسكره اإلعدادي 

استعدادا ملواجهة غينيا والسنغال 
وديا يومي اجلمعة والثالثاء 

املقبلني مبلعب ٥ يوليو في العاصمة 
اجلزائرية.

◄ أعلن نادي الهالل السعودي، 
عودة قائده املهاجم ياسر القحطاني 

إلى املالعب من جديد بعد غياب 
امتد ثمانية أشهر بعد إصابته في 
الرباط الصليبي خضع على إثرها 

جلراحة في أملانيا.

◄ سيخلد خليل شمام العب الترجي 

الرياضي التونسي إلى راحة ملدة 
١٥ يوما، وبذلك سيكون هذا الالعب 
من أبرز الغائبني عن الديربي، ضد 

النادي األفريقي يوم ١٤ أكتوبر 
احلالي حلساب اجلولة اخلامسة 

للدوري التونسي.

زيزو يقود األهلي في كأس السوبر المصرية باإلمارات

[ إدارة القلعة الحمراء تؤجل اإلعالن عن المدير الفني الجديد

كتيبة األهلي تأمل في كتابة تاريخ جديد

يسعى فريق األهلي إلى ضخ دماء جديدة 
فــــــي املجموعة من أجل اســــــتعادة أمجاد 
القلعــــــة احلمراء ال ســــــيما بعد اإلخفاقات 
على املستويني احمللي والقاري التي هزت 
ــــــرة، وذلك بتعيني  النادي في الفترة األخي

طاقم فني جديد.

البرتغالي مانويل جوزيه، املدير 

الفني السابق لنادي األهلي، عاد 

إلـــى دائـــرة الترشـــيحات لقيادة 

الفريق األحمر

◄

اختصار  إلــى  دعــت  رادفانسكا 

 9 وجعله  املضرب  كــرة  موسم 

الالعبني  تعرض  بسبب  أشهر 

والالعبات إلى اإلرهاق واإلصابات

◄

باختصار

رياضة
{العراق مرشـــح بـــارز للفوز على فيتنام رغم أن المباراة ســـتقام 

على أرضـــه وأمام جماهيره وذلك بســـبب التفـــوق الفني الذي 

يصب لمصلحتنا على حساب مضيفنا الفيتنامي}.
يحيى علوان
مدرب املنتخب العراقي

{التأهـــل ألولمبياد ريو دي جانيرو 2016 هو الهدف األكبر للجهاز 

الفنـــي والالعبين والبد من تحقيقه وبذل المزيد من الجهد لتحقيق 

طموحات الجماهير المصرية}.
حسام البدري
املدير الفني للمنتخب األوملبي املصري

{ســـننافس على اللقب، نعرف أن المشـــوار مازال طويال ونحن أمام 

مجموعة من العقبات، لكننا أكدنا أن الوداد سيكون واحدا من أكبر 

المرشحين للفوز بلقب الدوري}.
إبراهيم النقاش
العب فريق الوداد البيضاوي املغربي

متفرقات
◄ يواصل الويلزي جون توشاك قيادته 

لفصول بداية مسابقة الدوري املغربي 
بالعالمة الكاملة بعدما حقق االنتصار 

الثالث على التوالي على حساب الدفاع 
اجلديدي في القمة املتأخرة عن فعاليات 

اجلولة الثالثة. وذلك سيرا على نهج 
املوسم املنصرم وبنفس اخلطى تقريبا، 

بل إنه، هذه املرة، أكثر ثقة وخبرة بأجواء 
الدوري. ويتوفر الوداد على سجل رائع 

خالل بدايته هذا املوسم 
من خالل معانقته 

للرقم 9 وحيدا (9 نقاط 
بالصدارة و9 أهداف 

كأقوى هجوم) 
وهو بالتالي 

يسير في االجتاه 
الصحيح لإلبقاء 
على درع الدوري 

بحوزته.

◄ أجرى املنتخب التونسي لكرة القدم 
االثنني حصته التدريبية الثانية استعدادا 

ملالقاة الغابون يوم اجلمعة على ملعب 
(رادس)، وشارك في التدريبات 23 العبا 
بعد التحاق العبي النجم الساحلي إثر 

عودتهم من مصر وأيضا الالعب 
البشير فابيان كامي. وتدربت 

املجموعة حتت إشراف 
املدرب البولندي ـ الفرنسي 

هنري كاسبارجاك 
ومساعده حامت 

امليساوي. واكتمل 
النصاب أمس 

بالتحاق وهبي 
اخلزري وياسني 

الشيخاوي. من 
جهة أخرى خاض املنتخب 

الغابوني أمس أول حصة 
تدريبية له في تونس.

فر الوداد على سجل رائع
ذا املوسم

قته
 (9 نقاط 
هداف

جتاه 
قاء 
ري 

عودتهم من مص
البشير فابيان
ااململجموعة حت
املدرب البو
هنري
ومساع
امليس
النص
بال
اخل
الشي
جهة أخرى
الغابوني
تدريبية ل

هلي، 
حمر 
فترة 
منى 
هلي 
ت أي 

} بكين - كســـب رافائيل نادال املصنف ثالثا 
فـــوزا صعبا علـــى الصيني املغمـــور وو دي 
ضمن منافســـات دورة بكني الدولية املختلطة 
لكرة املضرب البالغـــة جوائزها 749. 4 مليون 
دوالر. ويأمـــل نـــادال فـــي ضمـــان تأهله إلى 
بطولة املاســـترز لالعبـــني الثمانيـــة األوائل 

الشهر املقبل. 
وتراجع مســـتوى األســـباني كثيـــرا هذا 
املوســـم ففقد العديد األلقاب أبرزها في روالن 
غـــاروس الفرنســـية علـــى املالعـــب الترابية 
املفضلـــة لديـــه، وهبط في التصنيـــف العاملي 
لالعبـــني احملترفني إلـــى املركز العاشـــر قبل 
أن يرتقي إلى الســـابع أخيـــرا. في املقابل بدأ 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش املصنف أول 
حملة الدفـــاع عن لقبه بطال للدورة بســـهولة 
تامـــة بفوزه على اإليطالي ســـيموني بوليلي. 
وكان ديوكوفيتـــش الذي يقدم أفضل موســـم 
لـــه على اإلطالق تـــوج العام املاضـــي باللقب 
للمـــرة الثالثة علـــى التوالي واخلامســـة في 
مســـيرته بفوزه فـــي النهائي على التشـــيكي 
تومـــاس برديتش. وفـــي الـــدور األول أيضا، 
فاز التايواني لو ين-هســـون على الفرنســـي 
أدريان مانارينو 6-3 و6-2، والكندي فاســـيك 

بوسبيســـيل على فيكتور اســـتريال بورغوس 
من الدومنيكان 4-6 و7-5 و6-0، واألســـترالي 
جون ميلمان على األســـباني طومي روبريدو 

4-6 و6-1 و0-6.
ولدى السيدات، تأهلت الدمناركية كارولني 
فوزنياكي املصنفـــة ثامنة إلى الـــدور الثالث 
بفوزهـــا على الصينية فانـــغ كيانغ 7-5 و0-6. 
كما تأهلت إلـــى الدور الثالث اإليطالية فالفيا 
بينيتـــا الثالثة بفوزها على البرازيلية تيليانا 
بيريـــرا 3-6 و6-0 و6-4، واألملانيـــة أجنليـــك 
كيربر العاشـــرة بتغلبهـــا على الســـلوفاكية 
دومينيكا تشيبولكوفا 6-1 و6-4. وفازت أيضا 
األميركية بيتاني ماتيك-ساندز على األسبانية 
الرا أروابارينـــا 0-6 و6-2 و6-0، واإليطاليـــة 
ســـارا إيراني على الفرنسية كارولني غارسيا 
ماريـــا  الروســـية  وكانـــت  و1-6.  و6-3   4-6
شـــارابوفا توجت باللقب املوسم املاضي على 
حســـاب التشـــيكية بترا كفيتوفا لكنها تغيب 
بسبب اإلصابة، فيما ودعت وصيفتها الدورة 
من الدور األول على يد اإليطالية سارا إيراني.

السويســـري  تأهـــل  آخـــر  جانـــب  مـــن 
ستانيسالس فافرينكا املصنف أول إلى الدور 
الثانـــي من دورة طوكيـــو اليابانيـــة الدولية 

بفوزه على التشـــيكي راديك ستيبانيك. وحذا 
الفرنســـي جيل ســـيمون الثالث حذوه بفوزه 
علـــى الروســـي ميخائيـــل يوجنـــي. وخـــرج 
اجلنـــوب أفريقي كيفـــن إندرســـون اخلامس 
والبلغـــاري غريغـــور دميتـــروف الثامـــن من 
الدور األول بخســـارتهما أمـــام جيل مولر من 

لوكسمبورغ، والفرنسي بينيوا بير.
ودعـــت البولنديـــة إنييســـكا رادفانســـكا 
إلـــى اختصار موســـم كرة املضـــرب وجعله 9 
أشهر بســـبب تعرض الالعبني والالعبات إلى 
اإلرهـــاق واإلصابات خصوصا فـــي الدورات 
األخيرة من العام. ولم تتمكن األسبانية غاربني 
موغـــوروزا من إكمال املبـــاراة النهائية لدورة 
ووهان الصينية األســـبوع املاضي باملستوى 
املطلوب بسبب تعرضها إلى اإلصابة، وتغيب 
األميركية ســـيرينا وليامس املصنفة أولى في 
العالم عن دورات آخر املوســـم للحصول على 

مزيد من الراحة.
كما أن شـــارابوفا اضطرت إلى االنسحاب 
مـــن دورتي ووهـــان وبكني بســـبب اإلصابة، 
وأعلنت الرومانية ســـيمونا هاليب انسحابها 
من دورة بكني للســـبب عينـــه أيضا. وخرجت 
كفيتوفا والفرنســـي جو ويلفريد تسونغا من 
الـــدور األول في بكني بســـبب اإلرهاق. وقالت 
رادفانســـكا املصنفة ثامنة عامليا على هامش 
مشـــاركتها في دورة بكـــني إن معظم الالعبني 
يريـــدون اختصار املوســـم ”أعتقد أن اجلميع 
يريـــد ذلـــك، فإن موســـما من تســـعة أشـــهر 
ســـيكون جيدا، فالكثير من الناس سيتفقون 
معي في ذلك“. ويســـتمر موسم كرة املضرب 

من األســـبوع األول للعام حتى نهاية نوفمبر 
بإقامة بطولة املاســـترز للرجال التي يشـــارك 
فيها الالعبون الثمانية األوائل في العالم، بعد 
أيام على بطولة املاســـترز للسيدات مبشاركة 

الالعبات الثماني األوليات أيضا.  نادال يترنح في طريق العودة إلى المسار الصحيح

انطالقة صعبة لنادال في منافسات دورة بكين
◄ أعلن القائمون على تنظيم سباق 

إيطاليا للدراجات أن موسم 2016 سينطلق 
من هولندا وينتهي في مدينة تورنتو 

اإليطالية. وتنطلق النسخة 99 من 
البطولة في 6 مايو املقبل مبدينة إبلدورن 

الهولنديةا، فيما تقام املرحلة األخيرة 
من السباق في مدينة تورنتو في التاسع 

والعشرين من الشهر نفسه. ومن املقرر أن 
يقطع الدراجون املشاركون مسافة 

تصل إلى 383 .3 كيلومترا 
في جميع املراحل. وتشهد 

النسخة اجلديدة من 
السباق إقامة منافسات 

على سفوح اجلبال. 
وقال الدراج األسباني 

ألبرتو كونتادور 
صاحب اللقب 

”االنطالقة 
األولى دائما 

ما تكون 
حاسمة“.

ون ر جون
كيلومترا  3. 383
املراحل. وتشهد

جلديدة من 
امة منافسات

ح اجلبال.
ج األسباني
نتادور
لقب

ما

أ ور ي ب مل ي ر ي ر
أكبر“. وخسر باكياو على منصب
أكبر جائزة في تاريخ املالكمة
الشهر املاضي لصالح األميرك
فلويد مايويذير. وساهمت

املباراة في وصول 
االثنني إلى قائ
فوربز
ألعلى
شخص
مشهور
دخال في

العالم.

رجت
نغا من 
وقالت 
هامش 
العبني 
جلميع 
شـــهر
فقون
ضرب

نوفمبر 
شـــارك 
لم، بعد 
مبشاركة 

◄ أعرب األملاني توماس باخ رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية عن فخره 

باإلصالحات التي قامت بها مؤسسته 
وذلك خالل رده على سؤال عن رأيه في 

فضيحة الفساد األخيرة لالحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا). وقال باخ ”اللجنة 

األوملبية الدولية أجرت إصالحات في 
العديد من اجلوانب خالل الـ15 عاما 

األخيرة مثلتحديد السن“. 
وأضاف ”لن أحتدث 
هنا عن شخصيات 

أو مؤسسات أخرى.. 
ليس لدينا ما مينع أن 
تقوم أي مؤسسة 

أخرى بنسخ 
اإلصالحات 

اخلاصة بنا“.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قمة مرتقبة بين تشيلي والبرازيل في تصفيات المونديال
[ باراغواي تختتم استعداداتها لمواجهة فنزويال [ منتخب كولومبيا يتأهب لمقارعة نظيره بيرو

تشـــيلي  منتخبـــا  يســـتعد   - ســانتياغو   {
والبرازيل، رغم عدم اكتمال صفوفهما، للمباراة 
املرتقبة بينهما غدا اخلميس في إطار تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلـــة لبطولة كأس العالم 
2018 بروسيا. بدأ كارلوس دونغا املدير الفني 
للمنتخب البرازيلي تدريبات فريقه االثنني في 
تشيلي مبشاركة جزء من قوام فريقه األساسي 

الذي لم يكتمل بعد. 
وســـتفتقد البرازيل خالل املواجهة املقبلة 
أمـــام تشـــيلي وأيضـــا املبـــاراة التاليـــة لها 
ملجهودات جنمها األول نيمار دا ســـيلفا الذي 
يقضي عقوبة اإليقاف منذ بطولة كوبا أميركا 
املاضية. ومن أجل تعويض غياب بعض جنوم 
املنتخب البرازيلي، وجه دونغا الدعوة لبعض 
الالعبـــني املخضرمني مثل ريـــكاردو أوليفيرا 
وكاكا. وانضـــم كاكا العـــب أورالنـــدو ســـيتي 
األميركي مساء األحد املاضي لصفوف املنتخب 
البرازيلـــي تعويضـــا لغياب فليبـــي كوتينيو 
العب ليفربـــول اإلنكليزي الذي أصيب في ذلك 
اليوم خالل مبـــاراة بني فريقـــه وإيفرتون في 
مســـابقة الدوري اإلنكليـــزي. وانضم أوليفيرا 
إلى املنتخب البرازيلي للمرة األولى منذ تولى 
دونغا املســـؤولية الفنية للفريق في أغسطس 
2014 لتعويض غياب املصاب روبرتو فيرمينو. 
ويتمثل التغيير الثالث الذي ســـيجريه دونغا 
في تشـــكيلة املنتخب البرازيلي في االستعانة 
مبجهـــودات الالعـــب داني ألفيـــش تعويضا 
لغيـــاب رافينيا جنـــم بايرن ميونيـــخ األملاني 
الذي طالـــب مؤخرا باســـتبعاده مـــن الفريق 

استعدادا حلصوله على اجلنسية األملانية.
ومـــن جانبه، بـــدأ منتخب تشـــيلي بقيادة 
املدير الفني األرجنتيني خورخي ســـامباولي 
تدريباتـــه في وجود 12 العبـــا فقط في انتظار 
وصـــول الالعبـــني احملترفـــني فـــي الدوريات 
األوروبية مثل أليكســـيس سانشـــيز وأرتورو 
فيـــدال وماتياس فيرنانديـــز وآخرين. ويعتبر 
الالعبـــون الثالثـــة العمـــود الفقـــري ملنتخب 
تشـــيلي إلى جانب احلارس املخضرم كالوديو 
برافو قائـــد الفريق واملهاجمني فابيان أوريانا 
وإدواردو بارغاس هـــداف بطولة كوبا أميركا 
األخيـــرة التـــي فـــاز بهـــا املنتخب التشـــيلي 
للمـــرة األولى في تاريخه فـــي يوليو املاضي. 
ويتدرب منتخب تشـــيلي على فترتني في مركز 

خـــوان بينتـــو دوران في العاصمة التشـــيلية 
ســـانتياغو، حيث يسعى سامباولي خالل هذا 
املعســـكر إلى البحث عن بديل مناســـب لالعب 
املصـــاب تشـــارليز أرانغيز جنم وســـط ميدان 
بايرن ميونيخ األملانـــي وأحد أفضل الالعبني 
في بطولة كوبا أميركا األخيرة. وتتركز بدائل 
املنتخب التشـــيلي لتعويض غياب أرانغيز في 
ماتيـــاس فيرنانديز العب فيورنتينا أو فيليبي 

جوتيريز جنم توينتي الهولندي.

أنهى منتخب باراغواي األول استعداداته 
ألولـــى مبارياته في التصفيات املؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2018 بروســـيا أمـــام فنزويال غدا 
اخلميس. وانضم ملعســـكر منتخب باراغواي 
الالعبـــون لـــوكاس باريـــوس مـــن بامليـــراس 
البرازيلي ونيســـتور أورتيغوزا العب وســـط 
وأمت  األرجنتينـــي.  لورينـــزو  ســـان  ميـــدان 
املديـــر الفني ملنتخـــب باراغـــواي رامون دياز 
استعدادات فريقه خالل ثالثة أيام فقط بسبب 
ارتباطـــات أنديـــة الـــدوري احمللـــي واألندية 
اخلارجية التي ميثلها العبو فريقه. ويرى دياز 
أن املباراة األكثر أهمية هي التي ســـيخوضها 
فريقه أمام فنزويال ألنهـــا املباراة األولى، رغم 
أنه سيســـتقبل في 13 أكتوبر اجلاري املنتخب 
األرجنتيني أحد أبرز املرشـــحني للوصول إلى 
املونديال من خالل هذه التصفيات. وقال دياز 
”ال ميكننـــا التفكير في املبـــاراة الثانية قبل أن 
نخـــوض املباراة األولى .. نـــدرك أنه علينا أن 

نواجه األرجنتني ولكن األهم هو مباراتنا أمام 
فنزويـــال“. ولن يتمكن منتخب باراغواي خالل 
املواجهـــة املقبلـــة من االســـتعانة مبجهودات 
حارسه خوستو بيار واملهاجمني روكي سانتا 
كـــروز العب ملقـــة األســـباني وراؤول بوباديا 
العب أوجوســـبورغ األملاني ونيلســـون هايدو 

بالديز لإلصابة.
بدأ منتخب كولومبيا استعداداته بحضور 
13 من أصل 25 العبا تضمهم قائمته الرئيسية 
ملباراتيـــه القادمتني أمام بيرو وأوروغواي في 
مستهل مشواره في تصفيات أميركا اجلنوبية 
املؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018. وفي نهاية 
التماريـــن، أعـــرب رادميل فالـــكاو الذي يعود 
مجـــددا للمشـــاركة مـــع املنتخـــب الكولومبي 
فـــي ظل املســـتوى الفني الهزيل الـــذي يقدمه 
خـــالل الفترة احلاليـــة عن تفاؤله، كما أشـــاد 
مبســـتوى زمالئه من الالعبني. وأضاف ”نحن 
متحمسون كثيرا وسعداء بالعودة مرة أخرى.. 

الشـــغف يتجدد وهذه فرصة أخرى للمشاركة 
فـــي التصفيات والوصول إلـــى املونديال.. أنا 
بحالـــة جيـــدة“. أكد ريـــكاردو جاريـــكا املدير 
الفنـــي ملنتخب بيرو ”ســـتكون مباراة مختلفة 
وسنخوضها بشـــكل جيد.. لدينا وقت للتعرف 
أكثر على الفريـــق والتعايش بصورة أفضل.. 
سيكون هناك غيابات ولكن جميع الفرق تعاني 
من نفس العقبات.. هدفنا هو حتقيق الفوز“. 

وأعـــرب املـــدرب األرجنتينـــي عـــن تفاؤله 
مبشوار فريقه في التصفيات، مطالبا اجلماهير 
البيروفية بأن تتحلى بالثقة واإلميان مبنتخب 
بالدها الذي لم يتأهـــل إلى نهائيات املونديال 

منذ عام 1982.
وأضاف ”املنتخب سيقدم كل ما لديه داخل 
امللعب.. ال ميكننا اســـتباق األحـــداث وتقدمي 
الوعـــود بتحقيق نتائج ولكننـــا نتمتع بالقوة 
واألســـلحة الالزمة من أجل خوض التصفيات 

بشكل رائع“.

رجال دونغا يبحثون عن طريق العودة إلى الواجهة العالمية

الشكوك تحوم حول مشاركة بودولسكي مع المنتخب األلماني تشونغ مونغ-جون 

يهاجم بالتر
} فرانكفــورت (أملانيا) - حتوم الشكوك حول 
مشـــاركة لـــوكاس بودولســـكي ضمن صفوف 
املنتخـــب األملانـــي بطـــل العالم فـــي مباراته 
املقررة أمام مضيفـــه األيرلندي غدا اخلميس 
ضمـــن التصفيات املؤهلة إلـــى نهائيات كأس 
األمم األوروبيـــة لكرة القـــدم (يورو 2016) لكن 
زميله إلكاي غوندوغان أبدى ثقته في جاهزية 

الفريق رغم الصعوبات في فترة االستعداد. 
وقـــال غوندوغان، العب خط وســـط فريق 
بوروســـيا دورمتوند ”ال شيء جديدا بالنسبة 
إلينـــا.. مـــا يهم فـــي النهاية هـــو جاهزية كل 
عنصـــر علـــى أرض امللعب بنســـبة 100 ٪ مع 
انطالق املباراة“. واتفق معه في الرأي جيروم 
بواتينغ مدافـــع بايرن ميونيـــخ، حيث صرح 
قائـــال ”الشـــيء املهم هو أن نكـــون الئقني في 
يوم املباراة. إننا نعرف بعضنا البعض جيدا 

اآلن“.
وعانى يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب 
األملاني خالل فترة اإلعداد من انشغال العديد 
من العبيه مع أنديتهم خالل مطلع األســـبوع، 

قبل التجمع أول أمس االثنني. 
وشـــارك ثمانية العبني فقط فـــي تدريبات 
املنتخب أمس الثالثاء في حني حصل اآلخرون 

على فرصـــة اللتقاط األنفاس قبل االســـتعداد 
مـــع الفريق. وقـــال لوف ”لدي ثقـــة كبيرة في 
الالعبني الذين أدوا بشـــكل جيد في ســـبتمبر 

(أمام بولندا واسكتلندا)“. 
وقـــال أيضـــا ”نرغـــب فـــي التعامـــل مع 
التصفيات بجدية ونحافظ على تركيزنا حتى 
النهايـــة. هدفنـــا هو الفـــوز بكلتـــا املباراتني 
أمام أيرلنـــدا وجورجيا للتأهل إلى النهائيات 

املقررة في فرنسا من صدارة املجموعة“. 
وأضـــاف ”هـــؤالء الالعبـــون يخوضـــون 
التحديات باستمرار مع أنديتهم في مسابقات 
الدوري واملنافســـات األوروبية، فهم يتمتعون 
بإيقاع لعب جيد. إنه توقيت رائع خلوض هذه 

املباريات احلاسمة باملجموعة“.
وكان لوف علـــى دراية بأن الوقت القصير 
الـــذي يفصل بني مباريات مســـابقات الدوري 
احمللية مثل مباراة بايرن ميونيخ وبوروســـيا 
دورمتونـــد التي أقيمت مســـاء األحـــد، وبني 
مبـــاراة أيرلندا غدا اخلميس، ميثل مشـــكلة. 
ولكنها ليســـت بحجم التحدي الـــذي واجهه 
املدرب نفســـه قبـــل عـــام عندمـــا كان مطالبا 
بإعادة بنـــاء الفريق بدون املعتزلني فيليب الم 
وبير ميرتساكر وميروسالف كلوزه، وفي ظل 

غيـــاب عناصر أخـــرى عن املســـتوى واللياقة 
املطلوبني. 

وحصل باستيان شفاينشتايغر على دفعة 
جديـــدة من خـــالل انتقالـــه فـــي الصيف إلى 
مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي، كما عاد ماركو 
ريوس إلى املالعـــب بعدما غاب عن املبـاريات 

في سبتمبـر املاضي بسبب اإلصابة. 
ورغـــم أن إخفـــاق املنتخـــب األملانـــي في 
يبـــدو   2016 يـــورو  نهائيـــات  إلـــى  التأهـــل 
أمرا شـــبه مســـتحيل، ال يزال لوف متمســـكا 
بالتواضع وعدم اعتبار األمر محســـوما، وقال 
”الشـــيء الوحيد الذي يشـــغلنا اآلن هو الفوز 
بصدارة املجموعة وضمان التأهل املباشر إلى 
اليورو. ومبجرد حســـم التأهل سيكون أمامنا 
أمور جديدة وســـيتحتم علينا جتربة عناصر 

جديدة“.
ورمبـــا يعني ذلـــك أن بيرنـــد لينو حارس 
مرمى باير ليفركوزن، الذي اســـتدعي مؤخرا 
للمنتخـــب األول، ســـيضطر لالنتظـــار بعض 
الوقـــت حتى يحصل على فرصـــة الظهور في 
أول مباراة دولية له. ورغم ذلك، رمبا ال يعتبر 
لينـــو ذلك أمرا ســـيئا بعد موجـــة االنتقادات 
احلادة التـــي واجهها إثر خطأ فـــادح ارتكبه 
لتهتز شـــباكه أمام أوجسبورغ. وال يزال لينو 
يعد حارســـا متميزا يتمتع بإمكانيات تؤهله 
للمنافســـة خلف احلارس األساسي للمنتخب 

األملاني مانويل نوير. 
وقـــال أندريـــاس كويبكـــه مـــدرب حراس 
املنتخـــب ”قلـــت بالفعـــل إننا لدينـــا خيارات 
متعددة في حراســـة املرمى إلى جانب مانويل 
نويـــر. نتمتع بوضع مريـــح وال حاجة التخاذ 
قرارات نهائية حتـــى اآلن“. فإلى جانب لينو، 
يظهر على الســـاحة أيضـــا مارك-أندري تير 
شـــتيغن ورومـــان فايدنفيلـــر ورون-روبـــرت 
زيلر، كما يتألق رالف فايهرمان حارس شالكه 
وتيمو هورن حارس كولونيا في البوندسليغا 
وأثبـــت كيفـــن تراب نفســـه مع باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.

} ســيول - وجـــه الكوري اجلنوبي تشـــونغ 
مونغ-جون املرشـــح لرئاســـة االحتاد الدولي 
لكـــرة القـــدم إصبـــع االتهـــام نحـــو الرئيس 
املســـتقيل للفيفا السويســـري جوزيف بالتر 
في محاولة لتشويه سمعته عبر جلنة األخالق 
إلبعاده عـــن االنتخابـــات املقررة فـــي فبراير 

 .2016
واعتبر تشـــونغ أن جلنة األخالق التابعة 
للفيفـــا بدأت جلســـة اســـتماع ”غيـــر عادلة“ 
إليقافـــه ملدة تصل إلى 19 عاما، بناء على طلب 

رئيس الفيفا الذي ضربته فضائح الفساد. 
وترتكز التحقيقات على اتهامات مبحاولة 
تشـــونغ ترجيح كفة بالده الستضافة مونديال 
2022 عبر رســـالة تعود إلى عام 2010 بإنشـــاء 
صنـــدوق عاملي لكرة القدم تســـاهم فيه كوريا 

اجلنوبية مببلغ يصل إلى 777 مليون دوالر. 
وقال تشـــونغ ”النـــاس يقولـــون إن جلنة 
األخـــالق في الفيفـــا هي بالتـــر“، مضيفا ”أن 
اللجنة لم تتعرض له في السابق، ولكنها تفعل 

ذلك مع الذين يتحدون بالتر فقط“. 
وكان تشونغ (63 عاما ونائب رئيس الفيفا 
بـــني 1994 و2011) متهما بأنه  حاول في نهاية 
2010 ترجيح كفة التصويـــت لفائدة بالده في 
حملـــة اســـتضافة كأس العالـــم 2022، خارقا 

لقواعد مواد األخالق في االحتاد الدولي.
وأوضح تشـــونغ ”لم يتـــم تبادل أي أموال 
أو مصالح شـــخصية على عالقـــة بالصندوق 
العاملي لكرة القدم“، مشيرا إلى أن الفيفا أقفل 
هذه القضية عام 2010 من دون توجيه أي تهم 
له، ولكنـــه أعاد إحياء املوضـــوع اآلن إليقافه 
ملدة 15 عاما تضاف إليها أربع سنوات بتهمة 

التشهير باللجنة. 
وأكد ”أن الهدف األساسي الستهدافي هو 
أنني أواجه مباشـــرة هيكل الســـلطة احلالي 

للفيفا“. 
ورفـــض تشـــونغ احلضـــور إلى جلســـة 
االســـتماع إال في حال حضـــور بالتر واألمني 
العام الســـابق للفيفا الفرنســـي جيروم فالك 

املقال من منصبه بقضية فساد كشاهدين. 
وميـــر االحتـــاد الدولـــي باألزمـــة األكثـــر 
خطـــورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مســـؤولني 
حاليـــني وســـابقني وتوجيـــه االتهـــام إلى 14 
شـــخصا آخرين بطلب من القضـــاء األميركي 
بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال.

يترقب عشــــــاق كرة القدم العاملية قمة قوية 
ــــــني عمالقني من الطــــــراز الثقيل،  جتمع ب
ــــــره منتخب  وهما منتخــــــب البرازيل ونظي
تشــــــيلي ضمن منافسات تصفيات أميركا 
اجلنوبية املؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.

◄ قال فرانسيس كوكلين العب 
أرسنال اإلنكليزي إن فريقه بحاجة 

للوصول لمرحلة الثقة في األداء 
ليدخل ضمن المنافسين على األلقاب 

وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه 
الفريق على مانشستر يونايتد 0-3.

◄ اختير غاريث بايل نجم ريال 
مدريد األسباني أفضل العب في ويلز 

للعام الخامس على التوالي. وعزز 
بايل رقمه القياسي بالحصول على 

هذه الجائزة، إذ كان انفرد بها العام 
الماضي متخطيا مارك هيوز وجون 

هارتسون.

◄ غادر سيرجيو راموس مدافع 

المنتخب األسباني وريال مدريد 
معسكر منتخب بالده بسبب إصابة 

في الكتف ليحل زميله في النادي 
الملكي ناتشو فيرنانديز بديال له. 

ويعاني راموس من إصابة تعرض لها 
خالل المباراة أمام شاختار.

◄ اعترف المهاجم الكولومبي 
جاكسون مارتينيز بأن تأقلمه 

في صفوف نادي أتلتيكو مدريد 
األسباني، لم يكن سهال، لكنه أشار 
إلى أن المهم هو أن النتائج بدأت 

تتحقق مع فريقه الجديد.

◄ عين نادي ليجيا وارسو البولندي 

ستانيسالف تشيرتشيسوف الحارس 
السابق لمنتخب روسيا مدربا للفريق. 

وسيحل الحارس السابق البالغ من 
العمر 52 عاما بديال لهينينغ بيرغ 
الالعب السابق لمنتخب النرويج.

◄ أعلن الدراج اإليطالي إيفان باسو 
بطل سباق إيطاليا للدراجات مرتين 
اعتزاله رسميا بعد أشهر قليلة من 
شفائه من مرض سرطان الخصية. 

وقال الدراج ”التراجع واألفول أمران 
ال يمكن تحاشيهما“.

باختصار

مــن أجـــل تــعــويــض غــيــاب بعض 

النجوم، وجه دونغا الدعوة لبعض 

الالعبني املخضرمني مثل ريكاردو 

أوليفيرا وكاكا

◄

رياضة
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«بكل ســـرور سأعود إلى برشـــلونة، لكنني ال أخطط للعودة إلى 

عالم التدريب في الوقت الراهن، دعونا ننتظر ماذا سيحدث في 

األيام املقبلة».

 فرانك ريكارد 
الدولي الهولندي السابق

«إذا ما اعتزل رايان غيغز قبل ســـت أو سبع سنوات مضت، لكان 

من املرجح بشـــكل كبير أن أجعله مساعدي وكان سينتقل على 

األرجح ملنصب املدرب». 

أليكس فيرغسون
 املدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد

«هـــذه هي الحيـــاة.. وهذه هي كرة القدم. تمـــر بفترات ارتفاع 

وانخفـــاض. نمر بمرحلـــة انخفاض فـــي الوقت الحالـــي ونحتاج 

للتحسن والعودة لألسس والعمل بشكل أكثر قوة». 

   أسمير بيغوفيتش 
حارس مرمى فريق تشيلسي

إلكاي غوندوغان:

ال شيء جديدا بالنسبة 

إلينا، ما يهم هو جاهزية 

كل عنصر

 بودولسكي سيترك فراغا كبيرا في تشكيلة المانشافت



} لنــدن –  أصيب مصمـــم بريطاني بالملل من 
كونه إنســـانا فقرر العيـــش كالماعز على  مدى 

بضعة أيام في جبال األلب السويسرية. 
ويبلـــغ المصمم توماس توايتس من العمر 
34 عامـــًا، وقـــد صنـــع أطرافـــا خاصـــة لهذه   

المغامرة تغطي يديه ورجليه. 
ويقـــول توايتس عن األســـباب التي دفعته 
إلـــى هذه التجربـــة ”معنوياتي كانـــت متدنية 
 جدًا، كنـــت مصابا باكتئاب بســـبب تعقيدات 
الحياة وكل الجهود التي ينبغي بذلها  لكســـب 

المال“. 
واســـتوحى توماس هذه الفكـــرة فيما كان 
يعتنـــي بكلب أحد أصدقائـــه، عندما الحظ أن   
الحيوان ”مرح وسعيد في حياته“. فقال لنفسه 
”ألن يكون رائعـــا أن أتحول إلى حيوان  لبعض 
الوقت؟ وأن اســـتريح من البشرية“. وقد القت 
فكـــرة تومـــاس ترحيبا من مؤسســـة ”ويلكوم 
التي تعنى بشـــؤون  الصحة، والتي  ترســـت“ 

تتخذ من لندن مقرا لها. 
وأمضى توماس تســـعة أشهر وهو يدرس 
إمكانيـــة أن يتحول إلى تيس، أو أن  يقترب من 

ذلك قدر اإلمكان.
وذهب في تفكيره بعيـــدًا، عندما اعتزم أن 
يزرع معدة اصطناعية تجعله  قادرا على هضم 
العشب، لكنه تخلى عن تنفيذ هذه الفكرة خوفا 

من تداعياتها  الصحية. 
في المقابل، أصر على أن يفعل كل ما يمكن 
فعله لمحاكاة الماعز، حتى أنه  خضع لجلسات 
تحفيز مغناطيســـي تســـببت ببعض األضرار 
المؤقتة في الدماغ  عمدا فجعلته غير قادر على 

الكالم لمدة محدودة. 
وأقـــدم علـــى تشـــريح تيس في المدرســـة 
الملكيـــة للطـــب البيطري فـــي لنـــدن، قبل أن 
 يتوجه إلـــى جبال األلب السويســـرية ليعيش 

حياة الماعز في تلك المرتفعات. 

وعـــاش تومـــاس ثالثة أيـــام بيـــن قطيع 
من الماعـــز، متنقال معها بواســـطة األطراف   
االصطناعيـــة المصممة لجعـــل حركته كحركة 

هذه الحيوانات. 
تكن  لم  الماعز  حياة  أن  اكتشف  أنــه  إال 
مـــريـــحـــة كـــمـــا كـــان 
فحسب  يــتــمــنــى، 
قــــولــــه   “األمـــــر 
األشــــد قــســوة 
تجعل  أن  هــو 

لوقت  طويل.  الجسم  وزن  تحمالن  الذراعين 
نحن غير مصممين لنكون كذلك“. 

وروى توماس بحماس وقائع تجربته قائال 
”وجـــدت، حين كنت تيســـًا، أن عملية  التســـلق 
أسهل من النزول. وقد وجدت نفسي في أعالي 

المرتفعات وسط قطيع“. 
ويتحـــدث عن لحظـــة غريبة عاشـــها بين 
القطيـــع قائـــال ”في لحظـــة ما صمـــت الكل.. 
شـــعرت  كما لو أنني دخلت إلى حانة في أفالم 

الغرب األميركي“. 

ويأمـــل توماس أن يســـاهم مشـــروعه في 
النقـــاش حول التحديات التـــي يطرحها تبني 
 وجهة نظر اآلخر المختلف. وقد ألف كتابا عن 
تجربته هذه أطلق عليه اســـم   “الرجل التيس: 
فـــي إجازة من البشـــرية“، يتوقع أن يصدر في 

أبريل من  العام 2016. 
وكان تومـــاس ينـــوي أن يعيش حياة فيل، 
لكنـــه عاد وتذكر أن الفيلة تشـــبه البشـــر من   
حيث أنهـــا تصاب أيضا باالكتئـــاب، وأحيانا 

بالجنون، فعدل عن الفكرة. 

24 األربعاء 2015/10/07 
السنة 38 العدد 10059

} بـــادر رجال الحســـبة في تنظيـــم داعش 
بمصـــادرة البناطيل الرجاليـــة من المحالت 
التجارية في مدينة ســـرت الليبية والمناطق 
المجـــاورة الخاضعة لســـلطتهم، ويقال إن 
المرحلـــة القادمـــة ستشـــهد تعميما بفرض 
السراويل والجالبيب األفغانية على السّكان 
المحّلييـــن، بينما يتم إلزام النســـاء بارتداء 

النقاب وللبنات الصغيرات الحجاب.
أحـــد الدواعـــش قـــال إن البنطلـــون من 
مالبـــس الفرنجـــة الغزاة وليس لـــه أثر في 
تاريـــخ العرب والمســـلمين، ولم يـــرد ذكره 
في ســـير الخلفـــاء الراشـــدين وال الصحابة 
السابقين وال الالحقين، وال في كتب التراث، 
ولـــم يكـــن مألوفا لـــدى الفاتحين، وإســـمه 
أجنبـــي، ومنذ ارتداه المســـلمون، تراجعت 
وتشـــتتت  شـــوكتهم،  وانكســـرت  هيبتهـــم 
دولتهـــم، وتفككت خالفتهم، ولذلك فال مجال 
مســـتقبال الرتـــداء البنطلونـــات مهمـــا كان 

شكلها وطبيعة القماش الذي خيطت منه.
أّما البديل  ففي السراويل، وهي بحسب 
ي الجســـَم من  قامـــوس المعاني لباٌس يغطِّ
كبتين أو إلى القدمين، ويقال:  ة إلى الرُّ رَّ السُّ
تســـرول فالن إي لبس سراويله، والسراويل 
مفردة لدى سيبويه، لكن هناك من النحويين 
مـــن يزعـــم أنها جمع ســـروال، ويشـــير ابن 
منظور في لســـان العرب إلى أنها فارســـية 

معّربة.
ـــْوَر َيْمشـــي  وقـــال ذو الرّمـــة: َتـــرى الثَّ
راجعـــًا من َضحائه بها ِمْثَل َمْشـــي الهبرذّي 
الُمَســـْرَول، بما يعني: هذا الثور يتبختر ِإذا 

َمَشى َتَبْخُتر الفارسي ِإذا َلِبَس َسراِويَله.
والســـروايل غير البناطيـــل، ألن األولى 
ُتلبـــس عادة تحـــت الجالبيـــب أو العباءات 
كما فـــي اللباس األفغاني الـــذي تم اعتماده 
مـــن قبـــل الجماعـــات الســـلفية والجهادية 
فـــي عدد من الـــدول العربية كلباس رســـمي 
وشـــرعي، وطبيعـــي أن األفغـــان العرب هم 
الذين اســـتوردوه من هناك بعد أن اكتشفوه 
خـــالل رحالتهم للقتال هنـــاك منذ ثمانينات 
القرن الماضي، وقد تم ترويجه في األسواق 
بعد أن أبدع الصينيون في تصنيعه بأسعار 

مناسبة للجميع.
وبحســـب أحد الدواعش الصاعدين فإن 
ذلك اللباس األفغاني ال يكتمل في وقاره بغير 
االلتحـــاء، وإبراز الزبيبة علـــى الجبين بما 
يغيض األعداء المارقين، كما أن ذلك اللباس 
يتكامل مع نقاب المرأة، فترى ثنائيات رائعة 
في شـــوارع دول الربيع العربـــي المفتوحة 

حديثا على صرخات التقوى والجهاد.
وال شـــّك أن التخلي عن جوهر اإلســـالم 
والتمسك بالمظاهر، يدخل في إطار مشروع 
كامـــل، هدفه الســـيطرة علـــى المجتمع بدءا 
من المســـجد ثم الشارع والسوق والمدرسة 
الليبيـــة  ســـرت  تشـــهد  ولذلـــك  واإلدارة، 
وضواحيهـــا حملة أفغنة المالبس، عبر منع 
البناطيـــل بما تمثله مـــن تناقض صريح مع 

سراويل المجاهدين وجالبيبهم. 

حرب على البناطيل

صباح العرب

الحبيب األسود

} إدنبــره – نجحـــت شـــركة اســـكتلندية في 
ابتـــكار طريقة حديثة إلنتاج وقود حيوي على 
النطاق التجاري يستخرج من مخلفات عملية 
تخمير الويسكي يمكن االستعانة به في تزويد 

المركبات بالوقود.
وابتكرت شركة سيلتيك للطاقة المتجددة 
ومقرهـــا إدنبـــره عملية إنتـــاج البيوتانول 
الصناعـــي  المســـتوى  علـــى  الحيـــوي 
فـــي بلجيـــكا وخصصـــت لهـــا الحكومة 
البريطانيـــة منحـــة في اآلونـــة األخيرة 
قدرهـــا 16.7 مليـــون دوالر لبناء منشـــأة 

مخصصة لهذا الغرض في اسكتلندا.
وكان األستاذ الجامعي مارتن تانيني 
قد أسس شركة ســـيلتيك للطاقة المتجددة 
عام 2012 كمؤسســـة تابعة لجامعة نابيير في 
إدنبره وقـــام فريقـــه البحثي بإعـــادة تعديل 
عملية التخمير –المسماة اسيتون/بيوتانول/
ايثانول- المتبعة هنـــاك منذ 100 عام لكن تـم 
التخلي عنها لرخص البترول في ذلك الوقت.

وتتضمـــن هـــذه العمليـــة خلـــط جميـــع 
مخلفات عملية تخمير الشـــعير التي تمثل 90 

بالمئة من عمليات التصنيع والتقطير.
وتتكـــون هذه المخلفـــات أصال من نواتج 
تخمير المكونـــات الداخلية لحبات الشـــعير 
الغنيـــة بالســـكريات التـــي تنقـــع فـــي الماء 
لتســـهيل عملية التخمير وصناعة الويســـكي 
فيما تضاف إليها خمائر ســـائلة تحتوى على 
عنصـــر النحاس والتـــي كان يجري التخلص 
منها بعـــد التقطير. وتنتـــج مصانع التقطير 
االســـكتلندية نحـــو 750 ألف طن ســـنويا من 
نواتج حبات الشعير ونحو ملياري لتر سنويا 

أيضا من الخمائر السائلة.
وحتى اآلن كان التركيز ينصب على إنتاج 
وقود اإليثانول الحيوي بوصفه وقودا ال يمت 
بصلة للنفـــط. وينتج اإليثانـــول الحيوي من 
نباتات مثل قصب الســـكر والذرة. لكن إنتاج 
اإليثانول من األمور المثيرة للجدل ألنه يعتمد 
على حذف النباتات المستخدمة من السلسلة 

الغذائية.
فـــي  الحيـــوي  الوقـــود  منشـــأة  وتبـــدأ 
غرانغماوث اإلنتاج في ديســـمبر 2018 لتضخ 

مليون لتر من الوقود سنويا.

} ســتوكهولم - منحت جائزة نوبل الفيزياء 
للعــــام 2015 الثالثاء إلــــى اليابانــــي تاكاكي 
كاجيتا والكندي أرثر ب. ماكدونالد ألعمالهما 
حــــول النيوترينو وهي جزئيــــات أولية أثبتا 

أنها تتمتع بكتلة.
وقالــــت لجنة نوبــــل إن العالميــــن كوفئا 
”الكتشــــافهما تذبذبات النيوترينو“ ما يسمح 
بفهم اآلليــــة الداخلية للمــــادة ومعرفة أفضل 
”االكتشــــاف  أن  اللجنــــة  وأضافــــت  للكــــون. 

سمح باســــتنتاج له انعكاسات كبيرة ومفاده 
أن النيوترينــــو التي اعتبــــرت طويال مجردة 
مــــن الكتلــــة، ال بد أن تتمتع بكتلــــة وإن كانت 

ضعيفة“ واصفة االكتشاف بأنه ”تاريخي“.
والنيوترينــــو هو جــــزيء أولي من المادة 
إذ من الصعب  أو ”الحرباء“  يشبه بـ“الشبح“ 
جــــدا رصده مــــع أن وجوده في الكــــون أكثر 

بمليار مرة من كل من مكونات الذرة.
والنيوترينــــو الذي يحير الفيزيائيين منذ 

الستينات مجرد من أي شحنة كهربائية األمر 
الذي يحول دون رصده بســــهولة. فمن كل 10 
مليــــارات نيوترينو تمر عبــــر األرض يتفاعل 

نيترينو واحد مع ذرة من كوكبنا.
وانطلق موســــم نوبــــل االثنيــــن مع منح 
جائــــزة الطب. ويتواصــــل األربعاء مع جائزة 
الكيميــــاء. وتمنــــح جائــــزة اآلداب الخميس 
فجائــــزة الســــالم الجمعة. ويختتم الموســــم 

االثنين مع جائزة االقتصاد. 

وقود حيوي مشتق من مخلفات صناعة الويسكي

نوبل الفيزياء إلى ياباني وكندي ألعمالهما حول النيوترينو

مصمم بريطاني مل حياة البشر فقرر أن يصبح تيسا

توماس توايتس يعيش حياة الماعز في جبال األلب بعد أن عدل عن فكرة تجربة حياة الفيلة بسبب إمكانية إصابتها باالكتئاب

متلك امللل من العيش حياة اإلنســــــان من 
مصمم بريطاني فقرر أخذ إجازة من حياة 
البشرية للعيش كحيوان على مدى بضعة 

أيام في جبال اآللب السويسرية.

المؤقتة في الدماغ  عمدا فجعلته غير قادر على 
الكالم لمدة محدودة.

وأقـــدم علـــى تشـــريح تيس في المدرســـة 
الملكيـــة للطـــب البيطري فـــي لنـــدن، قبل أن 
يتوجه إلـــى جبال األلب السويســـرية ليعيش 

حياة الماعز في تلك المرتفعات. 

تكن لم  الماعز  حياة  أن  اكتشف  أنــه  إال 
مـــريـــحـــة كـــمـــا كـــان
فحسب يــتــمــنــى، 
“األمـــــر قــــولــــه
األشــــد قــســوة
تجعل أن  هــو 
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تيلور سويفت وكيم كاردشيان نجمتان 

تضيئان شمعة إنستغرام الخامسة
} لــوس أنجلس – أعلن تطبيق إنســـتغرام 
لتشـــارك الصـــور بمناســـبة مـــرور خمس 
ســـنوات علـــى إطالقه قائمة الشـــخصيات 
األكثر متابعة على التطبيق الذي يزيد عدد 
مســـتخدميه عالميا على 400 مليون والتي 
تصدرتها نجمات تلفزيون الواقع والغناء.

وأعلـــن إنســـتغرام -المملـــوك لشـــركة 
فيســـبوك- ألول مرة أصحاب الحســـابات 
الخمسة األعلى متابعة وجاءت في مقدمتها 
تيلور ســـويفت (25 عاما) ولها 49.6 مليون 

متابع.
وجـــاءت نجمـــة تلفزيـــون الواقـــع كيم 
كاردشـــيان (34 عامـــا) بالمركز الثاني ولها 
48.1 مليون متابع. وحلت المغنية ســـيلينا 
غوميـــز (23 عاما) بالمركز الثالث ويتابعها 
45.9 مليون مســـتخدم تلتها المغنية اريانا 

غراندي (22 عاما) ويتابعها 44.6 مليون.
وقال تشـــارلز بـــورش رئيـــس البرامج 
اإلبداعية عالميا في إنســـتغرام مستشهدا 
بتسجيالت فيديو سويفت المولعة بالقطط 
ولقطات بيونســـيه خالل إجازتها األخيرة 
”هـــذا النوع مـــن المحتوى الذي نشـــاهده 
من هذه الشخصيات واقعي وأحيانا يكون 

مسليا“.

وأضـــاف ”هي جوانب لـــم يألف الناس 
رؤيتها من قبل خاصة وقت حدوثها“. 

وبالمقارنة فإن الرئيس األميركي باراك 
أوباما له 4.7 مليون متابع على إنســـتغرام. 
ولـــم تدخـــل إنســـتغرام في هـــذا اإلحصاء 
حســـابها الخاص الذي يتابعه 103 ماليين 

مستخدم.
وقالت الشركة الشـــهر الماضي إن عدد 
مســـتخدمي إنســـتغرام تجاوز 400 مليون 
شـــخص في العالم مع مرور العام الخامس 
علـــى إطالق التطبيق يوجد 75 بالمئة منهم 
خارج الواليـــات المتحدة. ويبلغ متوســـط 
الوقت الذي يقضيه المستخدم مع التطبيق 

21 دقيقة يوميا.
ومعظـــم متابعي النجمـــات متصدرات 
ال  الذيـــن  الشـــباب  مـــن  إنســـتغرام 
تتجـــاوز أعمـــار 85 بالمئـــة منهم ســـن 34 
وهي الفئة التي تهـــم المعلنين الذين يأمل 
إنســـتغرام في جذب المزيـــد منهم بحلول 

نهاية العام.
وقال إنســـتغرام إن المغنيـــة والممثلة 
جوميـــز -التي عـــادة ما تعلق وتـــرد على 
رســـائل المعجبين مباشـــرة- هي صاحبة 

الحساب األكثر تفاعال.
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