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} أنقرة – ال يبدو أن القيادة التركية ستستمر 
طويـــال فـــي معارضتهـــا للتدخل العســـكري 
الروســـي، وأنها قد تقبل به كأمر واقع في ظل 
مخاوف من أن جتد نفسها وحيدة في مواجهة 
الدب الروســـي الباحث عن فرض نفسه العبا 

أساسيا في املنطقة.
وهذا ما ميكن أن يفســـر تلميح أنقرة إلى 
اســـتعدادها لقبول انتقال سياسي في سوريا 
يظل مبوجبه الرئيس بشار األسد في السلطة 
ملدة ســـتة أشـــهر، وذلك في تناقـــض كامل مع 

تصريحات سابقة تطالبه بالتنحي الفوري.
ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
خاصة في فترة رئاســـته للوزراء، على إطالق 
تصريحات قوية لإليهام بأنه يتحرك من موقع 

قـــوة، لكنه ســـرعان ما يلني ويتنـــازل عن تلك 
التصريحـــات إذا شـــعر أن الطـــرف املقابل ال 
يعيرها أي اهتمام مثلما حصل مع إســـرائيل 

على ضوء أزمة سفينة مرمرة (مايو 2010).
وقـــال مســـؤوالن كبيـــران فـــي احلكومة 
التركية أمس إن تركيا مســـتعدة لقبول انتقال 
سياســـي في سوريا يظل األســـد مبوجبه في 
الســـلطة بشـــكل رمزي ملدة ســـتة أشـــهر قبل 

تنحيه.
وكشف أحد املسؤولني عن أن ”العمل على 
خطة لرحيل األســـد جار… ميكن أن يبقى ستة 
أشـــهر ونقبل بذلك ألنه ســـيكون هناك ضمان 

لرحيله“.
واســـتطرد ”حتركنا قدما في هذه القضية 
إلـــى درجـــة معينـــة مـــع الواليـــات املتحـــدة 
وحلفائنا اآلخريـــن. ال يوجد توافق محدد في 
اآلراء بشأن متى ستبدأ فترة الستة أشهر هذه 

لكننا نعتقد أن األمر لن يستغرق طويال“.
وواضح أن تركيا تلقفت إشـــارات عن حل 
سياسي ممكن في سوريا، وأرادت أن تطوعها 
لتبـــدو وكأنها صاحبة مبادرة، أو أنها تتنازل 

باختيارهـــا عن موقف ســـابق يطالب برحيل 
فوري لألسد.

لكـــن مراقبني رجحوا أن يكون هذا التطور 
التركي منـــاورة حتى ال يبدو األتراك وحيدين 

في رفض بقاء األسد في السلطة.
وتشـــترك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة في 
مرونتها حول بقاء األســـد لفترة ســـتة الشهر 
علـــى أن تكون هنـــاك ضمانـــات وخطة تؤكد 
رحيلـــه بعـــد انتهاء هذه املـــدة احملددة ضمن 
املرحلة االنتقالية. ويقابل ذلك تشـــدد روســـي 
يشـــترط هزمية اجلماعات املتشـــددة (وبينها 
املعارضـــة املدعومة تركيا) قبل البدء في احلل 

السياسي.
وإذا كان التشـــدد التركـــي جتـــاه األســـد 
مفهوما في السابق بسبب جناحات املعارضة 
املدعومة مـــن تركيا وقطر، فـــإن أنقرة وجدت 
نفســـها بعد 30 ســـبتمبر تاريخ بـــدء الغارات 

الروسية في وضع صعب.
وقال املراقبون إن أنقـــرة ليس أمامها من 
حل ســـوى الســـعي لكسب ود موســـكو التي 
أصبحت تتحـــرك بحرية وتســـتعرض قوتها 

اجلوية على حدودها، خاصة أن أردوغان بات 
يشـــعر بأن الناتو لن يجـــازف بالدفاع عنه لو 

تطور التوتر مع روسيا إلى اشتباك.
ويـــدرك األتـــراك أن الناتـــو مرتهـــن بيـــد 
الواليات املتحدة التي بنت استراتيجيتها في 
املنطقـــة على املراقبة عن بعـــد، وألغت نهائيا 

فكرة التدخل املباشر في احلروب.
وترك األوروبيون تركيا وحيدة في مواجهة 

موجات الهجرة رغم وعود كثيرة بالدعم.
ويـــرى احمللل السياســـي ديفيـــد غاردنير 
أن أوروبا اختارت التوقيت اخلاطئ إلشـــراك 

تركيا في األزمة السورية.
وطالب غاردنير االحتاد األوروبي بالنظر، 
بصـــورة أفضـــل، إلـــى تركيـــا، التـــي ُيعاقب 
مواطنوهـــا بســـبب تغريدة علـــى ”توتير“ أو 
انتقـــادات يوجهونها إلى رئيســـهم أردوغان، 

فضال عن عالقته بتنظيم الدولة اإلسالمية“.
وبالنتيجـــة، فإن تركيا ســـتواجه وحدها 
الوضع الطارئ في ســـوريا، خاصة أن روسيا 
تخطط لبناء حتالف أشمل قد يضم دوال عربية 
مهمة لم تنـــس دعم أنقرة جلماعات اإلســـالم 

السياسي على حساب أمنها مثل مصر.
ولم تنتظر روســـيا طويال لتلوح بخطوات 
عملية ضد تركيا بينها فتح مكتب في موسكو 
لألكراد السوريني، ما يعني أن موسكو ميكنها 
أن حترك معارضة ســـورية تســـتهدف األتراك 

وتدعم حزب العمال الكردستاني املعارض.
الروســـية  كومرســـنت  صحيفة  وكشـــفت 
أمـــس، أن حزب االحتـــاد الدميقراطي الكردي 
الســـوري يعتزم فتـــح مكتب في روســـيا في 
خطـــوة ســـتغضب تركيا التـــي تعتبر احلزب 

منظمة إرهابية.
وميكـــن لروســـيا أن تضغط علـــى تركيا، 
أيضا، بورقة الغاز، فقد أجلت موســـكو البدء 
بإنشاء خط أنابيب الغاز ”لتيار التركي“ املقرر 

لهذا العام إلى العام القادم.
ويتضمـــن املشـــروع بنـــاء خـــط أنابيـــب 
لنقـــل الغاز مكون من أربعـــة أنابيب متر عبر 
قاع البحر األســـود، يغطي اخلـــط األول منها 
احتياجـــات الســـوق التركيـــة، بينمـــا تنقـــل 
اخلطـــوط املتبقية الغاز إلـــى احلدود التركية 

اليونانية لنقله إلى أوروبا.

مناورة تحت الضغوط… تركيا تقبل باستمرار األسد في السلطة لفترة مؤقتة
[ األتراك ال يثقون بقدرة الناتو على الوقوف بجانبهم [ موسكو ترفع ورقة األكراد والغاز في وجه أنقرة

} بغــداد - ظهـــر جليـــا، بالتزامن مـــع زيارة 
رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة األميركية إلى 
بغداد، التناقض في املوقف احلكومي العراقي 
مع التصريحـــات املتتابعة لقادة ميليشـــيات 
وزعمـــاء أحـــزاب شـــيعية تدعـــو فيهـــا إلى 
االســـتعانة بروســـيا من أجل تقدمي املساعدة 
في  للجيش العراقي وقوات ”احلشد الشعبي“ 

القتال ضد داعش.
وإلـــى جانب التجاهـــل احلكومي لرغبات 
موســـكو، ترفض املرجعيـــات الدينية تدخلها 
أيضـــا في احلرب الدائرة فـــي العراق التي ال 
حتتاج إلى وجود قوتني جويتني متنافســـتني 

في مواجهة التنظيم املتشدد.
ولن تكون موســـكو واقعيا قـــادرة على أن 
حتدث فارقـــا نوعيـــا تضيفه إلـــى الضربات 
اجلوية التي تنفذهـــا بالفعل طائرات أميركية 
وأخرى تابعة لدول تشـــارك في حتالف دولي 

بقيادة الواليات املتحدة للحرب على داعش.
ويقـــوم التحالف بـــدور القـــوات اجلوية 
لتحالـــف آخـــر علـــى األرض يضـــم اجليـــش 
الشـــعبي التي  وميليشـــيات احلشد  العراقي 

حتظى بدعم عسكري وسياسي إيراني.
وســـاهم هـــذا التحالف، إلـــى جانب دعمه 
للقوات البرية باملعدات املتطورة واخلبراء في 
اســـتعادة مواقع رئيســـية كان آخرها مصفاة 

بيجي التي سيطر عليها داعش لعدة أشهر.
وحققت القوات مكاسب كبيرة حول مدينة 
الرمـــادي مركز محافظة األنبار التي تقع حتت 

سطوة املتشددين أيضا.
ورغـــم ذلـــك ال يـــزال قياديـــون باحلشـــد 
الشـــعبي ينادون بضرورة استدعاء الطائرات 
الروســـية لتكرار مـــا تقوم به في ســـوريا، إذ 
تقول موســـكو إنها تســـتهدف قواعد التنظيم 
املتشـــدد وفصائـــل معارضة لنظـــام الرئيس 
بشار األسد تتهمها بأنها ”تنظيمات إرهابية“.
وقـــال هـــادي العامـــري، زعيم ميليشـــيا 
بدر والقائد الفعلي للحشـــد الشـــعبي، ونعيم 
العبـــودي املتحدث باســـم عصائب أهل احلق 

إنهما يدعمان التدخل الروسي في العراق.
العامـــري  حديـــث  طيـــات  بـــني  وتكمـــن 
والعبودي الداعمني لتدخل روسيا في العراق 
إشارات داعمة لنظام األسد املنخرط في حرب 

أهلية في بالده منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتدعـــم هذه امليليشـــيات بقاء األســـد في 
السلطة، وترسل بني احلني واآلخر بالتنسيق 
مع إيران مقاتلني من بني صفوفها للمشـــاركة 
إلـــى جانب قوات النظام الســـوري في احلرب 

ضد فصائل املعارضة املسلحة.
لكن هذه الدوافع التي كشـــف عنها التوغل 
الروسي عسكريا في سوريا، اصطدمت بزيارة 

اجلنـــرال جوزيف دنفـــورد الذي عـــني مطلع 
الشـــهر اجلاري على رأس هيئة أركان احلرب 

األميركية إلى العراق.
وتنصب همـــوم دنفورد خالل الزيارة على 
جذب العراق بعيدا عن موســـكو التي وسعت 
من نفوذها في الشـــرق األوســـط مؤخرا على 
حساب نفوذ تقليدي حافظت الواليات املتحدة 

عليه طيلة عقود.
وقـــال دنفـــور إن املســـؤولني األميركيـــني 
”اطمأنـــوا منـــذ فترة إلـــى أن رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي لم يتقدم بطلب ملوسكو 

في هذا الصدد“.
وأضاف خـــالل لقائه بالصحفيـــني الذين 
يرافقونـــه فـــي الرحلة ”بناء علـــى ذلك اتصل 
مســـؤولون أميركيون بالعبادي وهو لم يطلب 

ضربات جوية روسية“.
وتريـــث العبادي الذي أفضـــى في النهاية 
إلـــى جتاهـــل الطموح الروســـي فـــي التوغل 

في العراق جـــاء نتيجة تأثـــره كثيرا مبوقف 
املرجعيات الدينية الرافض على نطاق واســـع 

لهذا التوغل.
وقالت مصادر في بغداد إن املرجع الديني 
األعلـــى في العراق آية الله علي السيســـتاني 

رفض التدخل الروسي في العراق.
وقال نائب في البرملان عن التيار الصدري 
رفض الكشف عن اسمه إن زعيم التيار مقتدى 
الصدر رفض بدوره انضمام العراق إلى حلف 
أو حتالف تقوده روسيا، كما أعلن عن شكوكه 
في وقت ســـابق بالتحالف الدولي الذي تقوده 

الواليات املتحدة.
ورأي املرجعيـــات الدينيـــة فـــي العـــراق 
مؤثر في صنع السياســـات بشكل عام، وعرف 
العبادي بحرصه على تنفيذ رؤى السيستاني 

الذي يحظى بشعبية واسعة.
وقـــال نـــواب عراقيـــون إن السيســـتاني 
والصـــدر حســـما أمرهمـــا برفـــض التدخـــل 

الروســـي بعد زيارة غير علنية قام بها الصدر 
إلى مقر السيستاني بحسب وكالة ”العباسية 

نيوز“ احمللية.
وقال النائب الصدري ”االتفاق العســـكري 
واالســـتخباري بني روسيا وإســـرائيل قوض 
التحالف الرباعي (روســـيا وسوريا والعراق 
وإيـــران)، وأن العـــراق ســـيكون محرجـــا في 
الدخول في حتالف تكون إسرائيل طرفا فيه“.

ومـــع أن بيانـــا صدر بعـــد اختتـــام لقاء 
العبادي مع الســـفير مورغوغـــوف من مكتب 
رئيـــس احلكومة جاء فيه أن رســـالة الرئيس 
الروســـي تضمنت دعوة العراق إلى مزيد من 
التعـــاون العســـكري واالســـتخباري ملواجهة 
داعـــش، إال أن اجتماع الصدر والسيســـتاني 
ظل ســـريا ولم يصدر أي تعليـــق أو بيان من 
املرجعية أو مكتب الصدر، األمر الذي يؤكد أن 
املباحثات بني الزعيمني الشـــيعيني كانت على 

جانب كبير من السرية واحلساسية.

[ العراق ال يحتاج إلى قوتين متنافستين في أجوائه
أميركا ال روسيا سالح العراق لمواجهة داعش

أوروبا تخطط للوصاية 

على حكومة الوفاق في ليبيا

} بروكســل – جتاهل االحتـــاد األوروبي قرار 
البرملان الليبي الرافـــض لدعم حكومة الوفاق 
التـــي اقترحها املبعـــوث األممـــي برناردينو 
ليـــون، وبدأ يعـــد العدة للتحرك على أســـاس 
أن هـــذه احلكومـــة قائمـــة وفي نفـــس الوقت 
يفترض أنها ستكون عاجزة عن تنفيذ ما جاء 
فـــي االتفاق السياســـي املوقع يـــوم 9 أكتوبر 

بالصخيرات املغربية.
ولـــوح االحتـــاد بفـــرض عقوبـــات علـــى 
األشخاص الذين يعرقلون ”عملية السالم“ في 
ليبيا حتى وإن كانـــت أطراف النزاع املختلفة 
قـــد رفضت االعتـــراف بحكومة ليـــون مبا في 
ذلك جماعة املؤمتر املنتهية واليته التي سعى 

املبعوث األممي إلرضائها.
وتقول وثيقة لالحتاد األوروبي إن االحتاد 
يدرس مقترحات ملساعدة ليبيا في تعزيز أمن 

حدودها ونزع سالح الفصائل املسلحة.
وناقـــش دبلوماســـيو االحتـــاد األوروبي 
الوثيقـــة، التي كشـــفت عن فحواهـــا رويترز، 
في اجتماع عقد في بروكســـل أمس استعدادا 
إلجراء مناقشة بشأن هذه املسألة في االجتماع 
الدوري القادم لـــوزراء خارجية االحتاد املقرر 

عقده في 16 من نوفمبر القادم.
وتقـــول الوثيقـــة إنه إذا اتفقـــت الفصائل 
الليبية على حكومة وحدة وطنية فإن االحتاد 
األوروبـــي ســـيبدأ مباحثـــات تفصيليـــة مع 
الليبيني خالل 90 يوما بشـــأن بعثة عســـكرية 
أو مدنية تتركز أعمالها على ”التســـريح ونزع 

السالح وإعادة الدمج“ للفصائل املسلحة.
وقد يرسل االحتاد األوروبي مدنيني ملراقبة 
الهدنـــة بـــني الفصائـــل وقد يســـتخدم أيضا 

موظفني محليني يدربهم ضباط أوروبيون.
وتقول الوثيقة إنه إذا صمد اتفاق السالم 
فســـيصبح حترك االحتاد األوروبي ”ذا نطاق 
ضيق ويقتصر على مســـاندة وحدة للوساطة 
وتقدمي املراقبـــة اجلوية ورمبا تقدمي مراقبني 

مدنيني“
. وتضيـــف أنـــه ســـتجري دراســـة عمـــل 
عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة غير فعالة.
ويعتزم االحتـــاد تكثيف جهـــوده حلماية 
حـــدود ليبيـــا التـــي أصبحـــت مفتـــرق طرق 
اإلســـالمية  واجلماعات  األفارقة  للمهاجريـــن 
املتشـــددة التي تنفذ هجمات في املنطقة، وأنه 
قد يعمد إلى توســـيع نطاق البعثة العسكرية 
البحرية في البحر املتوســـط املنشورة بالفعل 

في املياه الدولية لتشمل املياه الليبية.
وقـــال مراقبـــون إن الوثيقـــة تكشـــف عن 
حتت  رغبة أوروبية في جعل ”ليبيا اجلديدة“ 
وصايـــة االحتـــاد األوروبي ســـواء مـــا تعلق 
باألمـــن الداخلـــي وإجبـــار الفرقـــاء على دعم 
عملية الســـالم كما يراها األوروبيون، وكذلك 
بالتصـــرف بحرية تامـــة في امليـــاه اإلقليمية 

الليبية.
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اجلمعي قاسمي

} تونس - قالت مصادر سياسية ودبلوماسية 
تونســـية إن التهاب ملف األزمـــة الليبية، ُيعد 
واحـــدا من أبـــرز امللفات التي دفعـــت الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي إلـــى زيارة 
األردن فـــي هذا التوقيـــت الذي تشـــابكت فيه 
األجندات اإلقليمية والدولية ارتباطا بتداعيات 

هذا امللف.
وبدأ الرئيس التونســـي أمـــس، زيارة إلى 
األردن تســـتغرق يومني، هـــي الثانية له لدولة 
عربيـــة بعد مصر التـــي زارها فـــي الرابع من 
الشـــهر اجلاري، وذلك منذ توليه رئاسة البالد 

في أعقاب فوزه بانتخابات أكتوبر 2014.
وأثـــارت هذه الزيـــارة التـــي ُتعتبر األولى 

من نوعها لرئيس تونســـي منـــذ نحو 50 عاما، 
تســـاؤالت حـــول مغـــزى توقيتهـــا، ودالالتها 
السياســـية، واألهداف املرجـــوة منها في هذه 
املرحلة التي تبدو فيها تونس بحاجة إلى دعم 
اقتصادي وسياســـي، وكذلك عسكري ملواجهة 

العديد من التحديات املطروحة.
ورغم أن الرئاســـة التونســـية ســـعت إلى 
إضفـــاء نـــوع مـــن الضبابيـــة علـــى األهداف 
احلقيقيـــة الكامنـــة وراء هـــذه الزيـــارة، حيث 
اكتفت باإلشـــارة إلـــى أنها تندرج في ســـياق 
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين، فإن ذلك لم 
مينع املراقبني من القول إنها زيارة تتجاوز في 
أبعادها ما هو ُمعلن لتشمل ملفات حارقة تؤرق 
تونس ُينتظر أن تشهد خالل األسابيع القادمة 
تطورات في اجتاهات ُمختلفة قد تؤثر بشـــكل 

أو بآخر على أمن واستقرار تونس.
وبحسب املصادر السياسية والدبلوماسية 
التـــي حتدثت لـ“العرب“، فإن الوضع في ليبيا، 
وتداعياته األمنيـــة والعســـكرية املُرتقبة على 
ضـــوء التحـــركات اإلقليميـــة والدوليـــة التي 
ارتفعت وتيرتها بنســـق سريع، ُيعد واحدا من 
أبرز النقاط التي ستكون على طاولة املشاورات 
بني الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي 

والعاهل األردني امللك عبدالله الثاني.
واعتبرت أن امللـــف الليبي بأبعاده األمنية 
والعســـكرية الذي أصبـــح ضاغطا أكثر من أي 
وقت مضـــى على تونس، هو الـــذي بات ُيحدد 
والدبلوماســـي  السياســـي  التحرك  أولويـــات 
التونســـي بحثـــا عـــن حـــزام لتطويـــق تلـــك 

التداعيات على البالد.

أن  وفيمـــا أكدت تلـــك املصـــادر لـ“العرب“ 
الرئاسة التونســـية كثفت خالل هذا الشهر من 
متابعتهـــا للملف الليبي، حيـــث أضحت تعقد 
ثالثة اجتماعات في األسبوع الواحد ُمخصصة 
لبحث ومناقشـــة الوضع الليبي، ربط محللون 
زيارة السبســـي إلـــى األردن بزيارته ملصر في 
الرابـــع من الشـــهر اجلاري التـــي طغى عليها 
امللـــف الليبي. واعتبـــروا أن الزيـــارة احلالية 
لـــألردن ُتصبـــح بذلك امتـــدادا لزيـــارة مصر، 
خاصة وأن مواقف القاهرة وعمان متطابقة في 

دعم احلكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني.
وعلى هذا األســـاس، ُينتظر أن تتبلور على 
نتائـــج هذه الزيارة تصـــورات جديدة تهم خط 
ســـير األحـــداث املرتقبـــة في املنطقـــة ارتباطا 

بالوضع الليبي.

} الربــاط – اســـتقبل وزير الشؤون اخلارجية 
والتعـــاون املغربـــي صـــالح الدين مـــزوار في 
الرباط املبعوث الشـــخصي لألمني العام لألمم 
املتحـــدة للصحراء املغربية كريســـتوفر روس، 
في زيارة لم ترشح أي معلومات عن مضمونها.
وتعـــّد زيـــارة روس هـــذه مبثابـــة محاولة 
لتحديـــد موعد جديـــد الســـتئناف املفاوضات 
املباشرة بني املغرب وجبهة البوليساريو، بعد 
تســـع جوالت فـــي الواليات املتحدة لم تســـفر 
عـــن نتيجة، كما تعد اختبـــار ثقة بعد أن أكدت 
الرباط في مناســـبات عدة أن روس غير محايد 

ومنحاز لطرف دون آخر.
واكتفت وكالـــة األنباء املغربية الرســـمية، 
مســـاء يوم اإلثنـــني، بذكـــر خبر لقـــاء الوزير 
املغربـــي باملبعـــوث األممي بحضـــور امباركة 
بوعيدة الوزيـــرة املنتدبة لدى وزير الشـــؤون 
اخلارجيـــة، وعمر هالل الســـفير املمثل الدائم 

للمغرب لدى األمم املتحدة.
وأمام تكتم السلطات املغربية عن املواضيع 
التي مت التطرق لها في هذا االجتماع، كشـــفت 
وكالـــة األنبـــاء األســـبانية ”إيفي“، حســـب ما 
احمللية أن روس  أوردته صحيفة ”هســـبريس“ 
ســـيقترح مشـــروع فيدرالية أو كونفدرالية بني 
املغرب والبوليســـاريو كحل لهذا النزاع، وهو 
ما يتعارض مع مقترح املغرب املبني على منح 
منطقة الصحراء حكما ذاتيا موســـعا في إطار 

السيادة املغربية.
املغربيـــة  الســـلطات  أن  مراقبـــون  وأكـــد 
ســـترفض حتمـــا هـــذا املقتـــرح في حـــال ّمت 
طرحه، خاصـــة وأنها تتمســـك مبقترح احلكم 
الذاتي نظرا لنجاعتـــه ومراوحته بني الوحدة 

واالســـتقالل، مطالبـــني روس باالبتعـــاد عـــن 
التدخل السلبي في هذا النزاع اإلقليمي وطرح 
حلـــول عمليـــة لتجـــاوز اخلالفات بـــدل تقدمي 

مقترحات تزيد الوضع تعقيدا.
ومعلـــوم أن املبـــادرة املغربيـــة القت دعما 
دوليا واسعا غير أّن إصرار جبهة البوليساريو 
على خيار االســـتقالل ورفضها التفاوض حول 
املقتـــرح املغربـــي، تســـبب في تصاعـــد األزمة 
السياســـية ودفع املغرب إلـــى تفعيل اجلهوية 

املوسعة في أقاليمه اجلنوبية.
وكان مقـــررا أن يقـــدم بان كـــي مون األمني 
العـــام لـــألمم املتحـــدة نهاية أكتوبـــر اجلاري 
تقريـــرا دوريـــا ملجلـــس األمـــن الدولـــي حول 
األوضـــاع فـــي الصحـــراء، لكـــن األمم املتحدة 
أرجأت جلســـة تقدمي التقرير إلى شهر نوفمبر 
القادم. ويســـتعد بـــان كي مون للقيـــام بجولة 
في منطقـــة النزاع اإلقليمي قبل نهاية الســـنة 
اجلارية، مع األمل بإيجاد توافق بني الطرفني.

وسبق أن قام روس نهاية سبتمبر املنقضي 
بجولة شـــملت اجلزائر وموريتانيـــا واملغرب 
ومخيمات تندوف، إضافة إلى باريس وجنيف 

ولندن ومدريد.
وأثـــار اســـتقبال الربـــاط للمبعوث األممي 
انتباه وســـائل اإلعالم احملليـــة والدولية حيث 
استقبله الكاتب العام لوزارة اخلارجية الناصر 
بوريطة على خالف مـــا جرت عليه العادة، ولم 
يلتـــق روس بـــأي وزيـــر مـــن وزراء احلكومة 
احلاليـــة للتباحث حول امللف الصحراوي وهو 
ما فسره مراقبون باستمرار ارتياب اململكة من 
انحياز روس للجبهة االنفصالية وعدم التزامه 

باحلياد املطلوب.
واعتبر محللون سياســـيون أن جولة روس 
لـــم تكـــن موفقـــة وكللت بفشـــل مـــرّده تعامله 
املنحـــاز مـــع قضية الصحـــراء، وهو مـــا أثار 
حفيظة املغرب الذي سحب ثقته منه سنة 2013، 
ومن املرجح أن يقوم بنفس الشـــيء في حال لم 
يتمكن املبعوث األممي من كسب ثقته والتزامه 

باملعايير الدولية في تعامله مع القضية.

يذكـــر أن لقـــاء كريســـتوفر روس بوزيـــر 
اخلارجيـــة األســـباني غارســـيا مرغايو خالل 
جولته األخيرة أثار اســـتهجان أنصار الوحدة 
الترابية املغربية، باعتبار أن الوزير األســـباني 
أكـــد إثر اللقـــاء عن دعم بـــالده للبحث عن حل 
سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء 
يضمن لشعبها حق تقرير املصير، طبقا ملبادئ 

ميثاق األمم املتحدة.
وبـــدا واضحا من خالل هـــذا التصريح أن 
املوقف األســـباني من القضية الصحراوية غير 
ثابت باعتبـــار أنها رفضت في أوقات ســـابقة 
مســـألة اســـتفتاء تقرير املصير الذي من شأنه 
أن يدخل املنطقة كلها في صراع وتوتر وتكون 
مضاعفاته خطيرة على كل األطراف، واصطفت 
إلـــى جانب الرباط بخصوص مقترحها الداعي 

إلى تثبيت احلكم الذاتي في األقاليم اجلنوبية.
وأكد مراقبون أنه رغم أن مدريد كانت تنفي 
دائمـــا أن يكون بينهـــا وبني اململكـــة املغربية 
اختالفات جوهرية حول النـــزاع الصحراوي، 
لكن مواقفها ظّلت متقلبة وفق مصاحلها ووفق 

احلكومات املتعاقبة.
وتقوم بعض األحزاب األسبانية بتحركات 
داخـــل البرملان دعمـــا لألطروحـــة االنفصالية 
لكنها تفشـــل فـــي كل مـــرة إلـــى التوصل إلى 
نتائج عملية وملموســـة نظـــرا للتعاون األمني 
املكثف بني أســـبانيا واملغرب الذي يعد شريكا 
اســـتراتيجيا لهـــا في مجال مكافحـــة اإلرهاب 
واجلماعات املتشـــددة. ويعتبر اليسار املوحد 
من األحزاب األكثر تأييدا جلبهة البوليســـاريو 
ويدعو حكومة مدريد إلى االعتراف مبا يسمى 

”اجلمهورية الصحراوية“.
وبدأت قضية الصحراء املغربية سنة 1975، 
بعد إنهاء تواجد االحتالل األســـباني بها حني 
نظم العاهل املغربي الراحل، احلســـن الثاني، 
”املســـيرة اخلضـــراء“، وهي مســـيرة شـــعبية 
ســـلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، 
لكن مبجرد جالء االحتالل األسباني عن منطقة 
الســـاقية احلمـــراء، وتســـليمها منطقة وادي 
الذهب ملوريتانيا، دخلت البوليساريو في حرب 
ضد الرباط ونواكشوط، حملاولة السيطرة على 
املنطقتني. وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا 
مـــن وادي الذهـــب لصالـــح اإلدارة املغربيـــة، 
ليســـتمر النزاع املســـلح بـــني البوليســـاريو 
والرباط إلى حدود ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع 
اتفاق لوقف إطالق النار برعاية األمم املتحدة.
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◄ أقال رئيس الحكومة التونسي 
الحبيب الصيد، أمس الثالثاء، وزير 
العدل في حكومته محمد الصالح بن 

عيسى. وقال بيان من مكتب رئيس 
الحكومة إن الحبيب الصيد ”قرر 

إقالة وزير العدل من مهامه وتكليف 
فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني 
باإلشراف بالنيابة على تسيير شؤون 

وزارة العدل“.

◄ قتل خمسة أشخاص بينهم أطفال 
وأصيب ثالثة آخرون بجروح إثر 

سقوط قذيفة على حي سكني في وسط 
مدينة بنغازي في شرق ليبيا، بحسب 
ما أعلن عنه مصدر طبي في المدينة.

◄ حّث وزراء خارجية 12 دولة إضافة 
إلى الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 

للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، 
جميع األطراف المشاركة في الحوار 

الليبي على الموافقة الفورية على 
اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

◄ ذكرت مصادر ليبية محلية أن 
تجمعات داعش في سرت تعرضت 

للقصف من قبل طائرات ُيعتقد بأنها 
أجنبية، بحسب ما أكدته مصادر 

عسكرية.

◄ أفادت وزارة الداخلية التونسية 
بأن وحدات الحرس الوطني بمختلف 
تراب الجمهورية تمكنت خالل الفترة 

الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر 2015 من 
إحباط 224 عملية تهريب، حيث قدرت 
القيمة الجملية للمحجوز 5 مليارات 

و178 ألف دينار.

◄ أبدت كتلة حزب العدالة 
والبناء(المحسوبة على جماعة 

اإلخوان المسلمين)، بالمؤتمر الوطني 
العام بطرابلس، استعدادها لقبول 
مخرجات الحوار السياسي المعلن 

عنها في 8 أكتوبر الجاري، ”في حال 
استمرار عجز المؤتمر عن اتخاذ أي 

قرار حيالها“.

باختصار

المبعوث األممي للصحراء المغربية أمام اختبار الثقة
[ روس يجري مباحثات مع مزوار حول النزاع الصحراوي [ أنباء عن مقترح جديد لروس يتعارض مع مبادرة الحكم الذاتي

عاد كريســــــتوفر روس املبعوث األممي للصحراء إلى املغرب ليجري مباحثات جديدة مع 
وزير اخلارجية صالح الدين مزوار بعد زيارة خاطفة للرباط في شــــــهر سبتمبر املنقضي 
أثارت جدال، حيث لم يستقبله سوى الكاتب العام لوزير اخلارجية كتعبير من املغرب عن 

رفضه النحياز روس للجبهة االنفصالية.

{مقاومة اإلرهاب مسؤولية جماعية ووطنية، والحكومة جاهزة على 

المستويين األمني والعسكري لمواجهة اإلرهاب الذي ال يزال خطره 

قائما}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{الحوار الذي ســـتنظمه الحكومة مع المعارضة لن يفضي إلى تغيير 

الدســـتور، هـــذه الســـيناريوهات ال وجود لهـــا إال في مخيلـــة الذين 

يتحدثون عنها}.

أحمد ولد أباه
سفير موريتانيا لدى اليونسكو

{على المنتخبين المحليين ومســـؤولي اإلدارة الترابية تفعيل كافة 

اآلليـــات التشـــاركية الكفيلة بجعـــل المواطن المغربـــي محور كل 

السياسات العمومية وهدفها}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

املغرب ال ينفي إمكانية سعيه إلبعاد روس عن امللف الصحراوي في حال عدم التزامه بالحياد

} ليبيون في مدينة بنغازي يحتفلون بقرار مجلس النواب املنعقد في مدينة ”طبرق“ شـــرقي ليبيا، رفضه للمســـودة املعدلة األخيرة املقدمة من بعثة 
األمم املتحدة التي ترعى احلوار السياسي بني الفرقاء الليبيني ومتسكه باملسودة الرابعة املوقعة باألحرف األولى في يوليو املاضي.

منظمات موريتانية تتدخل 

إلنجاح الحوار الوطني

أعلن أمس في نواكشوط عن  } نواكشــوط – 
إنشاء تكتل أطلق على نفسه ”المسعى المدني 
المســـتقل من أجل الحـــوار“ ضم منظمات من 
المجتمـــع المدنـــي أبرزهـــا الهيئـــة الوطنية 
للمحاميـــن الموريتانييـــن ونقابة الصحفيين 

الموريتانيين.
وقال مؤسســـو هذه المبادرة إنهم يريدون 
التوسط بشـــأن الحوار المرتقب بين األغلبية 
الرئاسية ومنتدى الديمقراطية والوحدة، أكبر 

كتلة للمعارضة في البالد.
وتعتـــزم الحكومـــة الموريتانيـــة إطـــالق 
حوار سياسي شامل في نهاية الشهر الحالي 
لمناقشـــة قضايـــا االنتخابـــات والمجالـــس 
والحكامـــة  الوطنيـــة  والوحـــدة  المنتخبـــة 

السياسية واالقتصادية في البالد.
إال أن منتدى المعارضة يرفض المشـــاركة 
في الحـــوار المرتقب ألنه يتهم الحكومة بعدم 
الجديـــة في الحـــوار وبالتحضير لجلســـات 
الحوار من جانب واحد يخدم مآرب الســـلطة 
القائمـــة فـــي موريتانيا وتخشـــى أن يفضي 
الحـــوار إلى تعديـــالت دســـتورية تطيل بقاء 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز في السلطة بعد 

انتهاء واليته الحالية في 2019.
وقـــال التكتـــل الجديد إنه ”يعتـــزم القيام 
بمساع جادة لدى الفرقاء السياسيين من أجل 
تذليل الصعـــاب وصوال إلقامة حـــوار وطني 

شامل وجاد“.

التهاب الملف الليبي يطغى على زيارة السبسي لألردن

 المغرب يتمســـك بوحدته الترابية 

ويرفـــض أي مقتـــرح يتعـــارض مـــع 

مبـــادرة الحكـــم الذاتي لحـــل النزاع 

الصحراوي

◄
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} اتفاقـــات دفاعيـــة بقيمـــة 2.5 مليار يورو منها اتفاق لتوريد طائرات هليكوبتر في صلب محادثات رئيس مجلس الوزراء في الكويت الشـــيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند.

{سرايا األشتر} تحت 

مقصلة القضاء البحريني
} المنامــة - أفادت مصادر رســـمية بحرينية 
بإحالـــة ١٤ متهما إلى احملكمة بتهمة تشـــكيل 
وهي  جماعة ما يســـمى بـ ”ســـرايا األشـــتر“ 
جماعـــة مســـلحة لطاملا حظيت بدعـــم إيراني 

واسع بهدف زعزعة االستقرار في البحرين.
وتتهم املنامة طهران بالتدخل في شؤونها 
الداخلية ودعم املعارضة التي تقودها فصائل 
شيعية في اململكة. وتشن حملة ضد متشددين 
يقفـــون وراء هجمـــات بالقنابـــل فـــي اآلونة 
األخيـــرة على قـــوات األمن أســـفرت عن مقتل 

العديد منهم هذا العام.
ونقلـــت وكالـــة أنباء البحريـــن عن رئيس 
نيابة اجلرائم اإلرهابية القول إنه مت االنتهاء 
من التحقيـــق في الواقعة املتعلقة بـ“تشـــكيل 
جماعة إرهابية على خـــالف أحكام القانون“. 
وأوضـــح أنـــه متـــت إحالـــة عشـــرة متهمني 

محبوسني وأربعة هاربني.
وأســـندت النيابة للمتهمـــني ”تهم تنظيم 
وإدارة جماعـــة إرهابيـــة على خـــالف أحكام 
القانون وتولـــي قيادة بهـــا واالنضمام إليها 
وإحداث عـــدة تفجيـــرات وحيـــازة مفرقعات 
والتدريب على استعمال األسلحة واملفرقعات 
والشروع في قتل أفراد الشرطة واالعتداء على 
ســـالمتهم تنفيذا ألغراض إرهابية والتجمهر 

والشغب وحيازة مواد قابلة لالشتعال“.
وقد حتدد لنظر الدعوى جلسة ٢٢ نوفمبر 
القادم أمام احملكمة الكبرى اجلنائية الرابعة.

◄ بحث الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي في مقر إقامته 

بالرياض مع السفير األميركي لدى 
اليمن، العالقات الثنائية بني البلدين 

وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 
املجاالت إلى جانب تطورات األوضاع 

في الساحة اليمنية.

◄ ذكرت تقارير إخبارية، الثالثاء، 
أن العاهل السعودي امللك سلمان 

بن عبدالعزيز دعا عددا من الزعماء 
العرب حلضور القمة الرابعة للدول 
العربية ودول أميركا اجلنوبية في 

الرياض.

◄ رحبت الرئاسة الفرنسية بإبرام 
اتفاقات قريبا مع الكويت، ال سيما في 
قطاعي األمن والدفاع االستراتيجيني، 

في ختام لقاء بني الرئيس فرنسوا 
هوالند ورئيس الوزراء الكويتي 

الشيخ جابر املبارك األحمد الصباح.

◄ أفادت مصادر محلية مينية، 
الثالثاء، بسقوط قتلى وجرحى من 
احلوثيني والقوات املوالية للرئيس 

اليمني السابق علي صالح في 
مواجهات مع املقاومة مبحافظة 

البيضاء.

◄ أعلنت مصادر في وزارة النفط 
العراقية، الثالثاء، أن وفدا من 

اخلبراء في وزارة النفط مت إرساله 
لتقييم األضرار التي حلقت مبنشآت 

مصفاة التكرير في بيجي بعد سيطرة 
تنظيم الدولة اإلسالمية عليها منذ 

أكثر من عام.

◄ كشف تقرير لوزارة الصحة 
العراقية الثالثاء عن ارتفاع حاالت 

اإلصابة مبرض الكوليرا منذ تفشيه 
خالل الشهر احلالي إلى ١٨٠٩ حالة 

في عموم العراق بينها وفايتان.

باختصار

«مخاطر اإلرهاب تعاظمت بشـــكل الفت خالل العقود الماضية، 

حيـــث تطورت العمليـــات اإلرهابية وآليـــة تنفيذها لمخططاتها 

الشيطانية بشكل مخيف».

عودة  الرويعي
نائب كويتي

«البحرين قدمت منذ القدم دروسا في كيفية تحويل التحديات 

إلـــى عناصر محفـــزة للتميـــز وصناعة الريادة فـــي مجاالت عدة، 

وشعب البحرين هو الملهم لكل إنجاز تحقق».

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«مهمـــة القوات الســـودانية التي وصلـــت عدن، قتالية وليســـت 

أمنية، ألنها قوات مدربة على خوض حروب جبلية وستشـــارك في 

تحرير محافظتي تعز وإب».

سمير احلاج
الناطق باسم القوات املوالية للحكومة اليمنية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - تزامنـــت إقالـــة رئيـــس احلكومة 
العراقيـــة حيـــدر العبادي، ألمني عـــام مجلس 
الوزراء مهدي العالق، وتعني عماد اخلرســـان، 
بديـــال عنه، مـــع تظاهر العشـــرات من موظفي 
األمانـــة العامـــة ملجلس الـــوزراء العراقي، في 
املنطقة اخلضراء وســـط بغداد، احتجاجا على 

خفض رواتبهم.
وكان العالق، قد شغل املنصب بالوكالة قبل 
نحو شـــهرين بعد إعفاء األمني الســـابق حامد 

خلف أمني.
وقـــال مصدر فـــي مجلس رئاســـة الوزراء 
”إن العبـــادي أصدر اليوم قـــرارا بتعيني عماد 
اخلرســـان، مبنصـــب األمـــني العـــام ملجلـــس 
الـــوزراء“، الفتا إلـــى أن العبادي قـــرر ”تفريغ 

مهدي العالق إلدارة مكتبه اخلاص“.
وعماد اخلرســـان، مهنـــدس عراقي يحمل 
طاقـــم  ضمـــن  وكان  األميركيـــة،  اجلنســـية 
املستشـــارين الـــذي عمل مـــع احلاكـــم املدني 
األميركي بـــول برمير، إبان احتـــالل الواليات 
املتحـــدة للعراق أعقاب إســـقاط نظام الرئيس 

الراحل صدام حسني في ٢٠٠٣.
وقـــال مصـــدر عراقـــي مطلـــع عمـــل مـــع 
اخلرسان في فترة حكومة برمير، إن اخلرسان 

مـــن العناصـــر القالئل الذيـــن احتجوا على 
إدارة ســـلطة االحتـــالل للشـــأن العراقي في 
فترة حرجة وأنه غادر وظيفته بعد فترة بعد 
أن صار واضحا أن تراكم األخطاء ســـيقود 
العراق إلى حالة من الفوضى صارت أساس 

السلطة العراقية الالحقة.
ووصف املصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، 
”أن اخلرســـان أمام حتـــد حقيقي وأن مهمته 
لن تكون ســـهلة خصوصـــا ألنه ليس حزبيا 
وأن عليـــه تصفية تركـــة املالكي في مجلس 
الـــوزراء من موظفني ومستشـــارين يقودون 
اآلن حملـــة متـــرد ضد العبـــادي حتت حجة 

تخفيض املخصصات“.
واخلرســـان كان يعيش فـــي نفس احلي 
الســـكني في بغـــداد الذي تســـكن فيه عائلة 
العبادي وتربـــط العائلتني صـــالت صداقة 
متتد إلى الســـتينات مـــن القرن املاضي وقد 
أملـــح فـــي لقاءات خاصـــة بأنه يثـــق بنوايا 
العبـــادي قبـــل أن يقبـــل بعـــرض املنصـــب 

اجلديد.
ومنذ تشـــكيل العبـــادي حلكومته العام 
املاضـــي عمد إلى إجـــراء تغييـــرات إدارية 
واســـعة النطاق في مســـعى لتفكيك شـــبكة 
واســـعة من املوظفني الرفيعني عينهم سلفه 

نوري املالكي من املقربني منه.
كما دشن العبادي في أغسطس املاضي، 
حملة إصالحـــات من بينها إلغـــاء مناصب 
رفيعـــة بينهـــا منصب ســـلفه املالكي كنائب 
لرئيس اجلمهورية، فضال عن إلغاء وزارات 

ودمج أخرى.
وتكشـــف التغيرات اجلديد فـــي الطاقم 
احمليط بالعبادي عن أنه يسعى إلى تنظيف 
بيتـــه الداخلي من األشـــخاص احملســـوبني 
على ســـلفه نـــوري املالكي أوال واســـتقدام 

كفاءات تساعده في مهمة اإلصالح.
وتبـــدو صعوبـــة مهمـــة العبـــادي فـــي 
اإلصالح من بيتـــه الداخلي، حيث تظاهرات 
أقرب العاملـــني معه أمس األول ضد قرارات 
تخفيض ســـلم الرواتب، األمر الذي يكشـــف 
ســـطوة األحزاب وامليليشـــيات التي حترك 

طاقم مجلس الوزراء.

وتظاهـــر العشـــرات من موظفـــي األمانة 
العامة ملجلس الـــوزراء العراقي، في املنطقة 
اخلضراء وسط بغداد، احتجاجًاعلى خفض 
رواتبهم، وفقا لســـلم الرواتـــب اجلديد الذي 

أقرته احلكومة، األسبوع املاضي.
ووفقا لتقارير إخبارية فإن العشـــرات من 
املوظفني تظاهروا أمـــام مبنى أمانة مجلس 
الـــوزراء، مطالبـــني احلكومة بإعـــادة النظر 
في ســـلم الرواتب اجلديد، الذي ألغى جميع 
املخّصصات واالمتيـــازات، وخّفض الرواتب 
إلى أدنى مســـتوياتها ضمـــن خطة احلكومة 

التقشفية.
وتركـــزت مطالب احملتجـــني على ضرورة 
إعادة النظـــر بتعديل ســـلم الرواتب اجلديد 
وإعـــادة  الـــوزراء،  مجلـــس  فـــي  للعاملـــني 
املخصصـــات املاليـــة التي كانـــت تدفع طيلة 
الســـنوات املاضيـــة. ووفقًا لســـلم الرواتب 
اجلديد الـــذي صادق عليه مجلـــس الوزراء، 
فإنه حـــدد أعلى راتـــب بنحـــو ٧ آالف دوالر 
للمناصب العليا رؤســـاء الـــوزارة والبرملان 

واجلمهورية، ورفع نســـبة الرواتب للشرائح 
قليلـــة الدخـــل، التـــي تتقاضى أقـــل من ٣٥٠ 

دوالرا.
وألغـــى التعديـــل اجلديد لســـلم الرواتب 
غالبية االمتيـــازات واملخصصات التي كانت 
متنـــح للمســـؤولني فـــي الرئاســـات الثالث 
وموظفـــي الرئاســـات الثـــالث كمخصصات 

اخلطورة.
وأقـــر مجلس الـــوزراء العراقي مشـــروع 
املوازنة االحتادية لعام ٢٠١٦، بنحو ٩٠ مليار 

دوالر وبعجز يفوق ١٩ مليار دوالر.
وجلـــأت احلكومـــة العراقيـــة، إلـــى رفع 
ضرائـــب املبيعات على الســـلع املســـتوردة، 
بهدف تعزيز اإليـــرادات املالية، لتقليل حجم 
األزمة املالية التي تتعرض لها البالد، نتيجة 

تدني أسعار النفط في األسواق العاملية.
على صعيد آخر أصدرت محكمة التحقيق 
املتخصصـــة بدعـــاوى النزاهة فـــي العراق، 
أوامـــر قضائيـــة بحق وزير التجـــارة مالس 
محمد عبدالكرمي و٨ مســـؤولني في الوزارة، 

بتهم فســـاد متعلقـــة بصفقة اســـتيراد ملادة 
”األرز�، بعدما تبني أنه غير صالح لالستهالك 

البشري.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس 
املاضي، عن إحالة ألفني و١٧١ مسؤوال رفيعا، 
بينهـــم ١٣ وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم 
اجلنـــح والفســـاد، كاشـــفًة أن وزراء الدفاع 
والتجـــارة والكهرباء والنقل الســـابقني، من 

بني املطلوبني للسلطات القضائية. 
بدعاوى  املتخصصة  التحقيـــق  ومحكمة 
النزاهة تتبع لهيئة النزاهة (حكومية)، وتقوم 
احملكمـــة بإجراء حتقيقـــات أولية في قضايا 

فساد قبل إحالتها إلى احملاكم املختصة.
وقـــرر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي، مطلـــع أغســـطس املاضـــي، منع 
املســـؤولني املتهمـــني مبلفـــات فســـاد، مـــن 
الســـفر خارج البالد، وإحالتهـــم إلى القضاء 
بعد ســـاعات من تصويت البرملـــان العراقي، 
علـــى حزمـــة إصالحات، من بينهـــا ”مالحقة 

الفاسدين“.

رئيس الوزراء العراقي يبدأ بتنظيف بيته من الداخل

ــــــادي في إصالح بيته من الداخل صعبة،  ــــــدو مهمة رئيس احلكومة العراقية حيدر العب تب
فمــــــع تعيني أمني عام جديد ملجلس الوزراء، تظاهر أقــــــرب العاملني معه أمس األول ضد 
قرارات تخفيض ســــــلم الرواتب، األمر الذي يكشــــــف عن سطوة سلفه نوري املالكي التي 

حترك طاقم مجلس الوزراء.

مطبات كبرى في طريق العبادي للحد من الفساد

[ العبادي يعين عماد الخرسان المقرب منه أمينا عاما لمجلس الوزراء  [ خفض الرواتب يثير حفيظة موظفي مجلس الوزراء

} الريــاض - ال يبتعـــد التنافس علـــى النفوذ 
اإلقليمي بني السعودية وإيران كثيرا عن صفقة 
أســـلحة كبيرة أعلنـــت واشـــنطن أن الرياض 
ســـتحصل من الواليات املتحدة مبوجبها على 

أربع سفن متعددة املهام.
وقال مســـؤول في احلكومـــة االميركية إن 
إدارتـــه وافقت علـــى صفقة ســـعودية قيمتها 
١١٫٢٥ مليـــار دوالر تشـــتري اململكة مبوجبها 
ســـفنا حربية متعددة املهام مـــن إنتاج لوكهيد 

مارتن واملعدات املرتبطة بها.
وقال املصدر غير املفوض له باحلديث علنا 
إن وكالـــة التعـــاون األمني والدفاعـــي التابعة 

لـــوزارة الدفاع األميركيـــة (البنتاغـــون) التي 
تشـــرف على املبيعـــات العســـكرية اخلارجية، 
أخطـــرت أعضاء الكونغـــرس الليلـــة املاضية 

بالصفقة احملتملة.
وقال مصدر ثان مطلع على األمر إن املوافقة 
علـــى الصفقـــة تســـمح للســـعودية واحلكومة 
رســـمي  عقـــد  علـــى  بالتفـــاوض  األميركيـــة 
لشـــراء الســـفن لكن ليس من املتوقع استكمال 

املفاوضات قبل حلول نهاية العام.
وتريد السعودية حتديث أسطولها الشرقي 
املطـــل على اخلليج العربي عبـــر هذه الصفقة، 
إذ تشـــهد املنطقة بني احلـــني واآلخر حتركات 

بحريـــة إيرانيـــة ومنـــاورات عســـكرية كبيرة. 
والتنافس العســـكري صحبه تنافس سياســـي 
أيضا كشـــف غضبـــا إيرانيا كبيـــرا من وصف 

السعودية إليران ”باحملتل“.
وعادت طهران إلى مهاجمة الرياض، أمس، 
بعدما اتهـــم وزير اخلارجية الســـعودي عادل 
اجلبير طهران بالتدخل في شؤون دول املنطقة.
وأدانـــت املتحدثة باســـم وزارة اخلارجية 
اســـمته  مـــا  أفخـــم  مرضيـــة  اإليرانيـــة 
والبعيدة  والسخيفة  املتفرعنة  بـ“التصريحات 
عن العرف الدبلوماسي“ التي أدلى بها اجلبير، 

حسبما نقلت عنها وكالة إيرنا لألنباء.

القوتـــني  والســـعودية  إيـــران  وتعتبـــر 
الرئيســـيتني في املنطقة. وتتعـــارض آراؤهما 
بشدة حول النزاع في سوريا والعراق واليمن، 

وكذلك بشأن البحرين.
وتدعم إيران نظام الرئيس الســـوري بشار 
األســـد، وتتهـــم بدعم املتمرديـــن احلوثيني في 
اليمن الذين ســـيطروا على أجزاء واســـعة من 

ذلك البلد العام املاضي ومطلع هذا العام.
واتهـــم اجلبيـــر إيـــران بـ“احتـــالل أراض 
عربية“، مشـــددا على أن السعودية ستستخدم 
”كل مـــا لديها من قـــوة“ ملواجهة نفـــوذ طهران 

املتنامي في املنطقة.

صفقة أسلحة أميركية إلى السعودية القتسام النفوذ في مياه الخليج العربي

 مهندس عراقي

 يحمل الجنسية األميركية

 عمل مستشارا في حكومة بول بريمر

 غـــادر وظيفتـــه بعـــد تراكـــم أخطـــاء 

االحتالل

◄

◄

◄

◄

عماد الخرسان



} عــامن - تعيش جماعـــة اإلخوان في األردن 
هذه األيام على وقع أزمة جديدة تهدد بانشقاق 

هو الثاني، في حال وقع، خالل أقل من عام.
وتأتي هذه األزمة على خلفية رفض املكتب 
التنفيـــذي للجماعة االســـتجابة للمبادرة التي 
طرحتهـــا ”جلنة احلكماء“ ، خاصة في اجلانب 
املتعلق بتنحية املراقب العام همام سعيد الذي 

يحظى بغطاء من التنظيم الدولي لإلخوان.
وكانـــت جلنة احلكماء قـــد قدمت منذ نحو 
شـــهر مبادرة تقضي باستقالة القيادة احلالية 
احملسوبة على شق الصقور، واملكتب التنفيذي 
حلزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع السياسية 

لإلخوان، وإجراء إصالحات خالل شهرين.
وجلنـــة احلكمـــاء تتكـــون مـــن القيـــادات 
التاريخية جلماعة اإلخوان ومت تشكيلها عقب 

فصل 3 قيادات إخوانية فـــي أبريل 2014، على 
خلفية تأسيســـهم ملبادرة زمزم املجتمعية التي 
عدها ”الصقور“ محاولة انقالبية على اجلماعة.

وقامت جلنـــة احلكماء مبحـــاوالت حثيثة 
لـــرأب الصدع بـــني الصقـــور وتلـــك القيادات 
التـــي يدعمها عبداملجيد ذنيبات (املراقب العام 
الســـابق) ولكـــن جهودها باءت بالفشـــل حيث 
قرر األخير تشـــكيل هيكل تنظيمي جديد حتت 

مسمى جمعية اإلخوان املسلمني.
ومنذ ذلك احلني بقيت جلنة احلكماء بعيدة 
عن مســـرح األحداث لتطل بهـــذه املبادرة التي 
عدتهـــا الفرصة األخيـــرة إلنقـــاذ اجلماعة من 
التفتيت، وإال فإنها ســـتتجه إلى تشكيل هيكل 
تنظيمي جديد متارس عبره العمل السياســـي.

وأقـــرت املبادرة بوجـــود أزمـــة حقيقية داخل 

اجلماعة، تتحملها أطراف عديدة وفي مقدمتها 
املكتـــب التنفيذي احلالي، الذي لم يتجاوب مع 
املبادرات الســـابقة في وقتها، ولم يستشـــرف 

مستقبل اجلماعة.
وطالبـــت بضرورة إعادة تشـــكيل الهيئات 
القيادية التنفيذية األولى في اجلماعة واحلزب، 
علـــى أســـس الشـــراكة احلقيقيـــة فـــي حتمل 
املسؤولية ومواجهة التحديات، لفترة انتقالية 
ملـــدة عام وعدم إقصاء أي طرف يصار فيها إلى 
توحيد اجلهـــود في مواجهـــة املرحلة وتهيئة 
الظروف واملناخات املالئمة إلجراء االنتخابات 
فـــي اجلماعة واحلزب، ومبا يضمن العمل على 

إجراء التعديالت الالئحية الضرورية.
كمـــا دعـــت املبادرة إلـــى إعـــادة النظر في 
صالحيـــات ومســـؤوليات احلزب، مبـــا يعزز 

اســـتقالليته، وانفتاحه علـــى املجتمع، ويطلق 
يده في العمل السياســـي والشعبي والنقابي، 

ويزيل مظاهر االزدواجية.
وشـــددت على ضـــرورة  االتفاق على وضع 
ميثاق شـــرف ينظم العالقات الداخلية ويعالج 

االختالالت القيمية في سلوك األعضاء.
قابلتهـــا القيادة  مطالب ”جلنـــة احلكماء“ 
املتحكمـــة مبفاصـــل القـــرار داخـــل اجلماعة، 
باملماطلة من خالل العمل على جتزئتها بقبول 

بعض النقاط ورفض أهمها كاستقالة سعيد.
وعلـــى ضـــوء ذلك تتجـــه األوضـــاع داخل 
جماعـــة اإلخوان إلى مزيد االنقســـام والتفتت، 
خاصة وأن شـــق الصقور ليس في وارد تقدمي 
أي تنازالت فعلية، مع اقتراب موعد االنتخابات 

الداخلية التي ستجرى في أبريل املقبل.

} بريوت - حذر رئيس البرملان اللبناني نبيه 
بري من رفع اســـم لبنان من قائمة املســـاعدات 
الدوليـــة، فـــي حـــال اســـتمر تعطيـــل العمل 

التشريعي.
وطالـــب نبيه بـــري النـــواب بحضور ولو 
جلســـة تشـــريعية واحـــدة إلقـــرار القوانـــني 
الالزمة وتفـــادي هذه الوضعيـــة، خاصة بعد 
إرســـال البنك الدولي إنذارا بأنـــه في حال لم 
تتم املصادقة على القـــروض التي منحها منذ 
فترة، فإنه ســـيزيل لبنان عن قائمة املساعدات 

لسنوات.
وقال بري في اختتام جلسة انتخاب اللجان 
النيابية بحضور النـــواب املوجودين ”أريد أن 
أمتنى عليكم وأكاد أتوسل أفضل من أن يتوسل 
البلد، أن تساعدونا ونســـاعد أنفسنا من أجل 
عقد جلســـة تشـــريعية على األقل وقد ســـمعتم 
وقـــرأمت إنذارا .. ال بل تهديدا من البنك الدولي 

بأنه سيزيل لبنان عن الئحة املساعدات“.
وأضاف ”أمتنـــى أن تتحملوني إذا دعيت 
إلى جلســـة للبرملان، فلن أسمح أن تصل البالد 
إلى مثل هذه احلالة، ولست غيورا أكثر من أي 

أحد منكم، ولكن يجب أن تتفهموني“.
وأفاد مصدر سياسي لبناني أن مسؤولني 
فـــي البنك الدولـــي ”أبلغوا وزيـــر املالية علي 
حســـن خليل بضرورة إبـــرام القروض املقررة 
من البنك الدولي قبـــل نهاية العام وهو موعد 
انتهاء التمديد األخير الذي وافق عليه البنك“.

وأشـــار املصدر إلى أن ”البنك الدولي أبلغ 
خليل بأنـــه من الصعب إقـــرار قروض جديدة 
ومشاريع للســـنوات املقبلة قبل موافقة لبنان 
علـــى القـــروض املعرضـــة لإللغاء قبـــل نهاية 

العام“.

وميول البنـــك الدولي عددا من املشـــاريع 
اللبنانيـــة ومن أبرزها مشـــروع توصيل مياه 
نهر األولي في صيدا بجنوب لبنان إلى بيروت 

الذي تبلغ قيمته 474 مليون دوالر.
ولكي تصبح هذه القـــروض نافذة ينبغي 
إقرارها في مجلس النواب في جلسة تشريعية 

عامة.
ومجلـــس النـــواب اللبنانـــي معطـــل عن 
االنعقـــاد منـــذ انتهاء والية الرئيس الســـابق 
ميشال سليمان في 25 مايو من العام املاضي، 

وخلو منصب الرئاسة.
ويـــرى عدد مـــن الكتل املســـيحية أنه، في 
ضـــوء غيـــاب رئيـــس للجمهورية، فـــإن عمل 
البرملـــان حتـــول حصـــرا إلـــى هيئـــة ناخبة 
للرئيس، وأنه ال يجب أن ينعقد إال للتشريعات 

الضرورية.
وذهـــب تكتـــل التغييـــر واإلصـــالح، وهو 
الكتلـــة النيابيـــة صاحبـــة التمثيـــل األكبـــر 
للمســـيحيني، بعيدا مبقاطعته حتى جلســـات 

االنتخاب، حيث أنه وباســـتثناء املشاركة في 
اجللســـة األولى العـــام املاضي، حســـم أمره 
مبقاطعـــة البرملـــان إلـــى حـــني االتفـــاق على 
انتخاب ميشـــال عون رئيســـا للجمهورية، أو 

إقرار قانون انتخابات جديد.
للجمهوريـــة  انتخـــاب رئيـــس  ويتطلـــب 
حضور ثلثـــي أعضاء مجلس النـــواب أي 86 

عضوا من أصل 128 عضوا.
ويتوزع البرملـــان اللبناني بني مجموعتني 
أساســـيتني؛ هما قـــوى الرابع عشـــر من آذار 
بزعامة رئيس الوزراء األسبق سعد احلريري 
وقـــوى الثامـــن مـــن آذار بزعامة حـــزب الله 

املدعوم من ايران.
ويعاني لبنان من انقسام عمودي حاد أدى 
فضال عـــن تعطيل العمل التشـــريعي والفراغ 

الرئاسي إلى ضرب العمل احلكومي.
ويـــرى محللون أن هذا الوضع من شـــأنه 
أن يضع لبنـــان في فراغ شـــامل، خاصة وأن 
األجواء اإلقليمية املشحونة باتت تؤثر بشكل 

كبير على الداخل اللبناني، وقد ترجم ذلك في 
التصعيـــد الالفت مؤخرا بني تيار املســـتقبل 

وحزب الله.
ويضيف هؤالء أن رئيس البرملان نبيه بري 
أمامه عمـــل مضن، فإلى جانـــب الضغط على 
الكتـــل النيابية للحضور إلـــى البرملان وإقرار 
قـــروض البنك الدولي، فإن عبئا آخر يقع على 
عاتقـــه وهو نـــزع فتيل التوتر بني املســـتقبل 

وحزب الله.
ونبيه بري هو عراب احلوار بني الطرفني، 
الـــذي انطلق منذ عام في عـــني التينة، والذي 
كان له دور في تنفيس االحتقان بني الشارعني 
السني والشـــيعي وإن لم يحقق إجنازات في 

امللفات الكبرى.
وفـــي هذا الصـــدد ذكرت مصـــادر لبنانية 
مطلعة أن بري بـــدأ فعليا في إجراء اتصاالت 
بـــني قيادات اجلانبني، مشـــددة علـــى أن بري 
ســـيحرص علـــى اســـتمرار احلـــوار الثنائي 
بينهما ألن البديل عنه في هذا التوقيت كارثي.

لبنان مهدد بوقف املساعدات الدولية بسبب تعطيل البرملان
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أخبار
[ بري يتوسل النواب لحضور جلسة واحدة إلقرار قروض البنك الدولي

قتلى روس في قصف على 
مواقعهم بالالذقية

} دمشــق - أكـــد مصدر عســـكري رفيع قريب 
من دمشـــق، أمس الثالثاء، أن ثالثة روس على 
األقـــل يقاتلون إلـــى جانب القوات الســـورية 
قتلوا وأصيب عـــدد آخر حينما أصابت قذيفة 

موقعهم في محافظة الالذقية الساحلية.
وأوضـــح املصدر املؤيـــد للحكومة واملطلع 
على مجريات األحداث العســـكرية في ســـوريا 
أنه كان هناك 20 روســـيا في املوقع في منطقة 

النبي يونس حينما سقطت القذيفة.
وهذا احلادث األول املعروف الذي يقتل فيه 
روس في ســـوريا منذ أن بدأت موسكو توجيه 
ضربات جوية دعما لقوات الرئيس الســـوري 

بشار األسد.
وقـــال رامـــي عبدالرحمـــن مديـــر املرصد 
الســـوري حلقـــوق اإلنســـان إن مصـــادره في 
املنطقة أكدت وفاة الروس، ولكنه لم يعط رقما 

لعدد احلاالت.
وأعرب عبدالرحمن عن اعتقاده أن الروس 
الذيـــن قتلـــوا ال ينتمـــون إلى قـــوات نظامية 

روسية ولكنهم متطوعون.
وكانـــت أنبـــاء قد حتدثـــت منذ فتـــرة عن 
إرســـال روســـيا مئات املتطوعـــني للقتال في 
ســـوريا وهم يتمركزون أساســـا على شـــريط 
الســـاحل السوري، لكن موســـكو سارعت إلى 

نفي اخلبر رسميا.
وتخوض موســـكو منذ 30 سبتمبر املاضي 
عملية عســـكرية جوية لدعم قوات األســـد ضد 

املعارضة السورية في وسط سوريا وغربها.
وتســـعى روســـيا إلى تغيير ميزان القوى 
في ســـوريا لصالح األســـد، الذي شـــهد خالل 
األشهر املاضية انهيارا في صفوف قواته على 
عـــدة جبهات نتيجة االنهـــاك الذي تعرضت له 
على مر األربع ســـنوات املاضية، وتكثيف قوى 
إقليمية وعلى رأســـها تركيـــا دعمها لفصائل 
إســـالمية كحركة أحرار الشام وجبهة النصرة 

فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وقـــد جنحـــت هـــذه الفصائـــل فـــي فرض 
سيطرتها في غرب وشمال سوريا ومتكنت من 

حترير عدة مناطق استراتيجية.
ولكن تدخل روســـيا مباشـــرة في الصراع، 
ســـاهم في رفع معنويات النظـــام وقواته التي 
حققت خالل األيام املاضية تقدما وإن كان ليس 

بالقدر املتوقع.
ويـــرى محللـــون أن مقتـــل روس، في حال 
تأكد، يشكل انتكاســـة خلطط موسكو، كما أنه 
يعزز الشـــكوك في وجود قوات برية روســـية 

(غير نظامية) في سوريا.
وأعلنت وكالة األنباء الروســـية الرســـمية 
أنهـــا ال متلـــك معطيات حول مقتـــل روس في 

سوريا.
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◄ أعربت شركة روسيا لطائرات 
الهليكوبتر عن استعدادها لتزويد 
مصر بـ80 طائرة صنعت من أجل 

حاملة المروحيات ”ميسترال“.

◄ قتل 45 شخصا في قصف شنته 
الطائرات الروسية على جبل األكراد 

في ريف الالذقية الشمالي، وفق 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

◄ أعلن الجيش المصري، توجيه 
”ضربة استباقية“ ضد ”العناصر 

اإلرهابية“، أثناء محاولتهم تهريب 
كمية من األسلحة والذخائر جنوب 

غربي سيوة (غرب)، وفقا لبيان صادر 
عن وزارة الدفاع.

◄ حث وزير الخارجية الفلسطينية 
رياض المالكي األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون على التحرك 

الفاعل لتوفير حماية دولية 
للفلسطينيين.

◄ يعتزم حزب االتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري فتح مكتب في 

روسيا في خطوة ستغضب تركيا 
التي تعتبر الحزب منظمة إرهابية.

◄ ذكر مسؤول سوداني رفيع 
المستوى أن خاطفي الطيار 

األوكراني ومترجمة سودانية، 
تمكنوا من عبور حدود محافظة 

دارفور إلى مناطق داخل عمق 
المحافظة، مؤكدا أن األجهزة األمنية 

تطاردهم.

◄ أوقفت قوى الجيش اللبناني 
خمسة أشخاص من التابعية 

السورية في طرابلس وأبلح بشمال 
وشرق البالد، بتهمة االنتماء إلى 

تنظيمات إرهابية.

باختصار

{السياسة األردنية تميزت بالقدرة على استيعاب المعارضة وفتح 
آفاق الحـــوار مع الجميع، ولم يمارس األردن الزجر الرادع إّال عندما 

كانت تصل األمور إلى حد التآمر واالستقواء باآلخرين}.
عبدالرؤوف الروابدة
رئيس مجلس األعيان األردني

{يتعيـــن أن نحرر ســـوريا مـــن تنظيـــم الدولة اإلســـالمية ومن 
الجماعـــات اإلرهابيـــة مـــن أجـــل خلـــق ظـــروف تســـمح بالحوار 

واإلصالح السياسي}.
فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة املجلس األعلى بالبرملان الروسي

{ضعـــف المشـــاركة فـــي االنتخابـــات هـــو رســـالة واضحـــة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـى، بضرورة التعامل مع الملـــف الداخلي وفقا لما 

تحتاجه الطبقات المتوسطة ودونها}.
يحيى قدري
قيادي سابق في حزب احلركة الوطنية املصرية

أثرت عملية التعطيل املمنهجة التي تشهدها 
املؤسسات الدستورية على احلياة العامة 
ــــــان، وباتت آثارها وانعكاســــــاتها  في لبن
ــــــة واضحة للداخــــــل كما اخلارج،  الكارثي
ولعــــــل تهديد اجلهات الدولية ومن ضمنها 
البنك الدولي بوقف املســــــاعدات لسنوات 
عــــــن لبنان، في حال لم يتم إقرار القروض 

املمنوحة سابقا، خير مثال على ذلك.

{حكماء إخوان} األردن يرفضون إدارة الصقور ويلوحون باالنشقاق

} القاهرة - أظهرت نتائج غير رســـمية، أمس 
الثالثـــاء فـــوز قائمة ”في حب مصـــر“ الداعمة 
للرئيس عبدالفتاح السيســـي بستني مقعدا في 
االنتخابـــات البرملانية التـــي أجريت مرحلتها 
األولى في 14 محافظة، فيما كشـــفت عن تراجع 
ملفت حلزب النور مقارنة باالنتخابات املاضية.
وأعلـــن النتائـــج قضـــاة مشـــرفون علـــى 
االنتخابـــات في هذه احملافظـــات، ومن املتوقع 
أن تعلن اللجنـــة العليا لالنتخابـــات، ومقرها 

القاهرة، النتائج النهائية في وقت الحق.
وقســـمت مصر إلى أربع دوائر يتم انتخاب 
120 نائبا عنهـــا عبر قوائم مغلقة وذلك بجانب 
النـــواب الذيـــن ينتخبـــون بالنظـــام الفـــردي 
وعددهم 448 نائبـــا. والقوائم املغلقة هي التي 
تفوز بكامل مرشحيها إن حصلت على أكثر من 

50 في املئة من األصوات.
وأجـــري االقتـــراع فـــي اثنتني مـــن دوائر 
القوائم في املرحلة األولى يومي األحد واالثنني، 
وســـيجرى االقتراع في الدائرتني األخريني في 

املرحلة الثانية واألخيرة الشهر املقبل.
وأعلـــن قاض فـــي محافظة البحـــر األحمر 
فـــي دوائر  حصـــول قائمـــة ”في حـــب مصر“ 
احملافظة الثالث على 34614 صوتا مقابل 14458 
صوتا لقائمة ”نداء مصر“ و11870 صوتا لقائمة 

”ائتـــالف اجلبهـــة املصرية وتيار االســـتقالل“ 
و5592 صوتا لقائمة ”كتلة الصحوة“.

كما أعلن قاض فـــي محافظة الفيوم جنوب 
غربـــي القاهـــرة أن فـــرز أصـــوات القوائم في 
خمس دوائر من بني ســـت فـــي احملافظة أظهر 
تقـــدم قائمـــة ”في حب مصـــر“ بحصولها على 
التي  33232 صوتـــا تليها قائمة ”نـــداء مصر“ 
حصلـــت علـــى 23501 صوت وقائمـــة ”ائتالف 
اجلبهة املصرية وتيار االستقالل“ التي حصلت 
علـــى 16935 صوتـــا وقائمة ”كتلـــة الصحوة“ 

بحصولها على 11580 صوتا.
مرشـــحني  وضمـــت قائمة ”في حب مصر“ 
من عدة أحزاب بجانب مرشـــحني غير حزبيني 
وتولى تنســـيقها ضابـــط املخابرات الســـابق 
ســـامح ســـيف اليزل الذي توقع خـــالل مقابلة 
إعالمية قبل نحو أســـبوعني أن يقود االئتالف 

الذي تتكون منه قائمته مجلس النواب.
وأضاف ســـيف اليزل املقرب من السيســـي 
أن ائتالفـــه سيســـعى إلى احلد من الســـلطات 
الواســـعة التـــي يتمتع بها البرملـــان من خالل 

إجراء تعديل دستوري.
ويحـــق لرئيس الدولـــة أن يعني أعضاء في 
مجلس النواب ال تزيد نسبتهم على خمسة في 

املئة من عدد األعضاء املنتخبني.

 وقال ســـيف اليزل إن ائتـــالف قائمة ”في 
حب مصر“ سيلجأ إلى فائزين باملقاعد الفردية 
لتشـــكيل كتلـــة برملانيـــة كبيرة ميكنهـــا تنفيذ 

اخلطة التشريعية لالئتالف.

وأظهـــرت النتائج غير الرســـمية أيضا أن 
االنتخابات ســـتعاد في أغلب دوائر املرشحني 
الفرديني لعـــدم متكن أغلبهم من احلصول على 

نسبة األصوات الالزمة إلعالن الفوز.

قائمة {في حب مصر} تتصدر نتائج االنتخابات البرملانية

حزب النور السلفي يحقق نتائج متدنية مقارنة باالنتخابات الماضية 

تعطيل العمل التشريعي بات يؤثر بشكل كارثي على مصالح اللبنانيين 

مجلـــس النـــواب اللبناني معطل 
عـــن االنعقاد منـــذ انتهـــاء والية 

الرئيس ميشال سليمان 

◄



} واشــنطن – أكدت مصادر عسكرية أميركية 
أمس الثالثاء ما راج مطلع هذا األســـبوع من 
أن البنتاغـــون عاجز عن توفير أســـلحة ثقيلة 
وعتـــاد للقـــوة املتواجـــدة في شـــرق أوروبا، 

بحسب ما ذكرته تقارير.
وكان قائـــد القـــوات البريـــة األميركية في 
أوروبا اجلنرال بني خوجيس قد اعترف أمس 
األول أن قيـــادة القوات املســـلحة األميركية ال 

متلك املعدات واألموال الكافيْني لتأمني توريد 
ســـريع مـــن املعـــدات العســـكرية الثقيلة إلى 

أوروبا.
وقـــال خوجيـــس خـــالل مراقبتـــه عملية 
إنزال مشـــتركة للجنـــود األملـــان واإليطاليني 
من الطائـــرات احلوامة في بافاريا ”ليس لدي 
جسور، وال شاحنات قادرة على نقل دبابات، ال 

تكفينا املروحيات لنفعل ما يجب فعله“.
ويعّول اجلنرال على حل املســـألة على ما 
يبدو عبر رفع مســـتوى جتهيز عسكريي دول 
حلف شمال األطلسي وذلك من خالل التدريب 
على املروحيـــات البريطانية، كما يعتبر جزءا 
من ذلك اســـتخدام جســـور بريطانية وأملانية، 
باإلضافـــة إلـــى منظومـــات الدفـــاع اجلـــوي 

النمساوية.

ويقول البنتاغون إنه فـــور انتهاء احلرب 
الباردة نشـــر حوالي 300 ألف جندي وضابط 
أميركـــي ومت تقليصهـــم حاليـــا إلى عشـــرة 
أضعاف، ولكن املهمات بقيت كالســـابق، لذلك 
فإنه يحاول إدراك كيفية االستفادة من 30 ألف 
عســـكري في الوقت الراهن مع ظهور روســـيا 

كقوة صاعدة.
وقبل فترة وجيزة، أعلنت الواليات املتحدة 
عن خططها لنشـــر أسلحة عســـكرية ثقيلة في 
عدة دول أوروبية ضمن حلف شمال األطلسي 
وذلك بعد أن اشـــتد التوتر مع موســـكو على 

خلفية األزمة األوكرانية.
وقال وزير الدفاع األميركي أشـــتون كارتر 
فـــي يونيو املاضي خالل زيارته أســـتونيا إن 
”الهدف من نشـــر معدات كافية هو تأمني لواء 

من املشاة في مساعدة دول الناتو لكبح روسيا 
ومواجهة املجموعات اإلرهابية“.

ولفـــت كارتـــر حينها إلى خطط نشـــر 250 
دبابـــة وآلية مدفع ”هاوتزر“ ومركبات مشـــاة 
عســـكرية في سبع دول هي بلغاريا وإستونيا 

وليتوانيا والتفيا وبولندا ورومانيا وأملانيا.
كمـــا أوضـــح أن وزارة الدفـــاع األميركية 
”ستنشـــر في كل دولة مجمع معدات لسرية أو 

كتيبة“.
واجلديـــر باإلشـــارة إلى أن قيـــادة حلف 
شـــمال األطلســـي التي تشـــرف علـــى أضخم 
مناورات عسكرية منذ عقد من الزمن في البحر 
املتوســـط، من جانبها، قـــد أعلنت مرارا خالل 
العامـــني املاضيني عن عزمها توســـيع تواجد 

قواتها شرق أوروبا.

} لنــدن - جـــددت دوائـــر صنـــع القـــرار في 
بريطانيـــا، تحذيرها لحكومـــة رئيس الوزراء 
ديفيـــد كاميـــرون مـــن أن عقد صفقـــة نووية 
ضخمة مـــع الصين ستشـــكل تهديـــدا لألمن 

القومي.
ولن ينتهي األمـــر عند ذلك الحد، فعمليات 
القرصنـــة الصينيـــة المســـتمرة علـــى الدول 
الغربيـــة تعـــد هاجســـا يـــؤرق البريطانيين 
المعارضيـــن لهذا التقـــارب الـــذي يأتي بعد 
سنوات من التوتر، خصوصا بعد اكتشاف أن 
بكين خرقت اتفاقا مع واشنطن حول القرصنة 

اإللكترونية.
وتقـــول مصـــادر أمنية إن هناك انقســـاما 
كبيـــرا بيـــن رجال المـــال واألمنييـــن ووزارة 
الخزانة في المقدمة التي ”ال تســـتمتع إلى أي 
والتي ترى الصين باعتبارها فرصة  شخص“ 

”لكننا نرى التهديد“.
ويقـــف كبـــار الضبـــاط العســـكريين في 
بريطانيا على الخط نفســـه حينما أبدوا قلقا 
متزايـــدا مـــن احتمال بنـــاء الصيـــن لمحطة 
للطاقـــة النوويـــة فـــي ”هينكلـــي بوينت“ في 

جنوب غرب إنكلترا.
وأشـــاروا إلـــى أن إدراج برامـــج معينـــة 
في أنظمة الحواســـيب، ستســـمح للصينيين 
بتجاوز الســـيطرة البريطانيـــة على المحطة 

النووية في حال وقوع خالف دبلوماسي.
ويقـــوم الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
بزيارته الرســـمية األولى إلـــى بريطانيا، بعد 
مرور عشـــر ســـنوات على الزيـــارة الصينية 

الرسمية األخيرة لرئيس صيني.
وقلـــل مراقبـــون من هذه المخـــاوف إذ أن 
االعتـــراف بالصيـــن كفاعـــل دولـــي وإقليمي 
استراتيجي آخذ في التنامي في أوروبا بشكل 
كبير وهذا األمر تجسد في التقارب البريطاني 
الصينـــي وليـــس كمـــا يظن البعـــض على أن 
الصين هي مجرد ”مارد“ اقتصادي باألساس.

ولفتـــوا إلى أن الصيـــن وبريطانيا حققتا 
تقدما مثمـــرا في التعاون بينهمـــا منذ زيارة 
كاميرون لبكين قبل أشهر، وعمل قادة الطرفين 

علـــى وضع خارطـــة طريق جيدة للمســـتقبل 
قائمة على البراغماتية في مجاالت ذات منفعة 

مشتركة.
وأظهر خبراء ثقتهم في تنمية العالقة بين 
الصيـــن وبريطانيا، ما يدفـــع تنمية العالقات 
الصينية األوروبية قدما في السنوات المقبلة 
حيـــث يتوقع أن تطفو على الســـطح اتفاقيات 

عسكرية.
وأرغمـــت بريطانيـــا في وقت ســـابق على 
ســـحب جواسيســـها من بعض الـــدول بعدما 
حصلت روسيا والصين على الوثائق السرية 
التي حملها معه المستشار السابق في وكالة 

األمن القومي األميركية إدوارد سنودن.
وزيـــارة الرئيس الصيني شـــي جون بينغ 
التي أشـــيد بها على أنها بداية ”عصر ذهبي“ 
في العالقات الصينية البريطانية وستتضمن 

عددا من الصفقات التجارية، قوبلت بانتقادات 
من جانب ناشـــطين يتهمـــون كاميرون بغض 

البصر عن االنتهاكات.
وقال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد إن بالده ســـتطور ”عالقة أعمق“ مع 
الصين خالل الســـنوات العشر القادمة، نافيا 
أن  في سياق تصريحات لشبكة ”سكاي نيوز“ 
تكون بالده في عالقة ”سيد بتابع“ مع الصين.
وتزاحم محتجون مؤيدون لحقوق اإلنسان 
مع مؤيدين للصين وســـياح لمشـــاهدة موكب 
الرئيـــس الصيني وهو يســـتقل عربة تجرها 
الجياد إلى قصـــر باكنغهام أمس الثالثاء في 
اليـــوم األول من زيارتـــه، إذ تأمل بريطانيا أن 

توثق العالقات مع الصينيين.
الحلفـــاء  بعـــض  اســـتياء  أثـــارت  كمـــا 
التقليديين لبريطانيـــا مثل الواليات المتحدة 

التي زارها شـــي في الشـــهر الماضي وشاب 
إلكترونيـــة  ســـرقات  بشـــأن  توتـــر  الزيـــارة 

وتحركات بكين في نزاعات بحرية في آسيا.
لكن بالنســـبة لبريطانيا فإن الزيارة التي 
ستســـتمر أربعة أيـــام تأتي تتويجـــا لحملة 
ترويج استمرت ثالث سنوات لتظهر بريطانيا 
على أنها ”تســـير طويلة القامة في الســـاحة 
العالمية“ كما ورد بالنص على لسان وزير في 

حكومة كاميرون.
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العالقات البريطانية الصينية لطاملا غلفها 
ــــــة االلكترونية أو  ــــــر بســــــبب القرصن التوت
التجسس وبدرجة أقل االتهامات بانتهاك 
حقوق اإلنســــــان، وهذا األمــــــر طغى على 
ــــــس الصني إلى  ــــــة لرئي ــــــارة التاريخي الزي
لندن، رغم املنافع االقتصادية اجلمة التي 

ستحظى بها بريطانيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لندن تراهن على {عصر ذهبي} مع بكين تعوقه المخاوف
[  دوائر صنع القرار في بريطانيا تحذر من المستقبل الغامض في العالقة الجديدة مع الصين

الرئيس شي جني بينغ يقود الصني التي باتت فاعال سياسيا واستراتيجيا وليس اقتصاديا فقط

◄ أقر البنتاغون بأن قوات 
أميركية وأفغانية اقتحمت األسبوع 

الفائت مستشفى منظمة أطباء 
بال حدود في قندوز في شمال 

أفغانستان والذي أسفر قصفه في 
بداية أكتوبر عن 24 قتيال.

◄ أعلنت الداخلية الروسية عن 
توقيف 20 متطرفا أمس بينهم 14 

عضوا في حزب التحرير اإلسالمي 
المحظور خالل مداهمات في 

العاصمة موسكو.

◄ اعتقلت السلطات التركية رئيس 
نقابة المحامين في مدينة ديار بكر 
جنوب شرق البالد، الثالثاء، بتهمة 
الدعاية لحزب العمال الكردستاني 

المحظور.

◄ حقق حزب األحرار الكندي 
في االنتخابات البرلمانية فوزا 

كاسحا، منهيا 9 سنوات من حكم 
المحافظين، في ما يعد تحوال 

للحزب الذي انحدر إلى المرتبة 
الثالثة في انتخابات 2011.

◄ قررت الداخلية الفرنسية أمس، 
تشديد اإلجراءات األمنية داخل 

وسائل المواصالت، وخاصة 
الهيئة العامة لسكك الحديد، 

والهيئة الفرنسية للنقل العام.

◄ نقلت محطة ”سكاي نيوز“ 
عن مسؤولين أميركيين الثالثاء 

أن مهند بدوي ونادر الهزيل مثال 
أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا 

في كاليفورنيا بتهمة دعم تنظيم 
داعش.

ذكرت وكالة ”يونهاب“ أمس 
نقال عن االستخبارات في كوريا 
الجنوبية أن بيونغ يانغ تستعد 

لتنفيذ اختبار نووي جديد قريبا.

باختصار

أخبار
«حكومـــة العدالـــة والتنمية تقـــوم بدور األم البديلـــة لإلرهاب. 

فداعش الذي تغض الطـــرف عن أعماله اإلجرامية وتغذيه بات 

تهديدا خطيرا على تركيا».

روحصار دميريل
عضو في حزب احلركة القومية التركي

«الكثير من الدول املســـاهمة بقوات دولية في أفغانستان أبدت 

اســـتعدادها للبقاء هناك. لذلك ســـنجري تغييرات على أســـاس 

الوضع امليداني وليس على أساس الزمن». 

اجلنرال فيليب بريدالف
القائد األعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا

«بيغيـــدا أصبحت حركة تمرد يمينية شـــعبوية ويمينية متطرفة 

بشـــكل ســـافر في بعض األجزاء من أملانيا. هذه الحركة أصبحت 

خزانا لكراهية األجانب والعنصرية». 

زيجمار غابرييل
نائب املستشارة األملانية

} برليــن – قـــال وزير العـــدل األلماني هايكو 
مـــاس أن هناك مســـؤولية ملقـــاة على عاتق 
المواطنيـــن األلمـــان أيضـــا فـــي التصـــدي 

للتحريض العنصري.
وأكد ماس في تصريـــح لبرنامج ”مورغن 
ماغازين“ اإلخباري في القناة األولى األلمانية 
”إيـــه دي أر“ الثالثـــاء أن الســـلطة القضائية 
مطالبـــة باتخاذ إجـــراء تجاه ذلـــك، ولكن كل 

مواطن مطالب بذلك أيضا.
جاء ذلك في أعقاب تنظيم حركة ”بيجيدا“ 
األلمانيـــة المعادية لإلســـالم، أكبر تجمع لها 
منذ أشهر، مســـاء االثنين، ودبت الحياة فيها 
من جديد، في ذكرى مرور عام على تأسيسها، 
بســـبب الغضب من قرار الحكومـــة األلمانية 

استيعاب مئات اآلالف من الالجئين.
وأحجمت الشـــرطة عن تقديـــم تقدير لعدد 
المحتجين بشـــكل دقيق، لكن وســـائل اإلعالم 
تعتقـــد أن عددهم يتـــراوح بين 15 ألف محتج 
و20 ألفـــا، وهو عدد أقل من الذروة التي بلغها 
عدد المحتجين فـــي يناير الماضي، الذي قدر 

بنحو 25 ألفا.
وتجمع هـــذه االحتجاجات عـــادة تيارات 
يمينيـــة متطرفـــة ونازيين جـــددا وجماعات 
المعروفـــة  المالعـــب  فـــي  الشـــغب  مثيـــري 
باســـم ”هوليغنز“، إضافة إلـــى مواطنين من 
مـــدن ألمانيـــة مختلفـــة يمثل العـــداء للعرب 

والمسلمين قاسما مشتركا بينهم.
وتســـببت الحركـــة في إثارة الـــرأي العام 
األلماني بشـــكل ملحـــوظ وانتقـــده المجلس 
األوروبـــي بشـــدة فـــي اآلونـــة األخيـــرة بعد 
التهديدات واالعتـــداءات التي قام بها عناصر 

ينتمون لها ضد سياسيين ألمان.
وكادت حركـــة األوروبييـــن الوطنيين ضد 
أســـلمة الغرب أن تتالشى في وقت سابق هذا 
العام، عندما اســـتقال زعيمها، بعد أن نشرت 
صورة لـــه وهو يقلد الزعيم النـــازي األلماني 

أودلف هتلر.
لكنهـــا تنامت من جديد مـــع تنفيذ ألمانيا 
قرار المستشـــارة أنجيال ميـــركل قبول مد من 
الالجئين، قـــد يزيد عددهم علـــى المليون مع 
حلول الســـنة المقبلـــة، وهو مـــا يعارضونه 

بشدة.
وتقـــول ميـــركل أن ألمانيـــا قـــادرة علـــى 
استيعاب هذا العدد من الالجئين، وأنها قادرة 
على االســـتفادة منه أيضا على المدى البعيد، 

مع تقدم سكان ألمانيا في العمر.
يشـــار إلى أنـــه بينمـــا تكافـــح المجالس 
البلدية الســـتضافة ودعم موجة من الالجئين، 
تزايـــد االنتقاد لسياســـة ميـــركل، وتراجعت 
مستويات التأييد الشـــعبي لها، وكانت هناك 

هجمات على مراكز الالجئين.

اليمني املتطرف يهدد 

{دولة الرفاه} في أوروبا

الواليات املتحدة عاجزة عن مجاراة الروس بأسلحتها الثقيلة في أوروبا

داعش يقض مضجع العثمانيني الجدد قبيل االنتخابات املبكرة
} أنقرة - تغير املشـــهد فـــي تركيا كثيرا منذ 
االنتخابات البرملانية األخيرة والتي تســـببت 
فـــي خســـارة العدالـــة والتنميـــة ومـــن خلفه 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان للمرة 
األولى منذ 13 عاما، حيث لم تتبق ســـوى أيام 
عـــن موعد االنتخابـــات املعادة، وســـط ترقب 

دولي غير مسبوق.
ويبدو أن تنظيم الدولة اإلسالمية املتطرف 
بدأ فعليا في قـــض مضجع العثمانيني اجلدد 
في أنقرة التي اســـتنفرت كافـــة أجهزة األمن 
حتســـبا ألي أعمال إرهابيـــة محتملة قد تهدد 

االستحقاق االنتخابي املثير للجدل.
وأرســـلت املخابرات التركية حتذيرا لكافة 
شـــعب االســـتخبارات في الواليات من تواجد 
املئـــات من العناصر املؤيدة لتنظيم الدولة في 
كامـــل أرجاء البالد وأنهم قد اتخذوا مواقعهم 
ومســـتعدون لتنفيـــذ عمليات جديـــدة في أي 

حلظة.
وأظهـــرت وثيقة مســـربة، بحســـب مجلة 
”آكســـيون“ التركيـــة الثالثـــاء، أن املخابرات 
حـــددت هويـــات املقاتلـــني الذين يســـتعدون 
لتنفيـــذ عمليات إرهابية وهم يتلقون تدريبات 
داخل تركيا، بينما لم تتمكن من معرفة البقية.
وتقول املخابـــرات إن هناك أكثر من أربعة 
آالف جهـــادي تابعني للتنظيـــم وأن 200 منهم 

يســـتعدون للقيام بعمليـــات إرهابية ضمن ما 
يعرف بالذئاب املنفردة، أما اآلخرون فأدرجوا 

في إطار خاليا داعش النائمة.
ويرى خبـــراء ومحللـــون أن تركيا لم تعد 
مجرد طريـــق العبور لعناصـــر تنظيم الدولة 

اإلســـالمية إلـــى ســـوريا والعـــراق، فالكثير 
منهم أصبحوا يقيمون فـــي تركيا ليخضعوا 
للتدريبات، والنســـاء يشـــكلن جانبا مهما من 
كيان التنظيم، كما باتت اســـطنبول هي املركز 

الرئيسي لهم.

مـــن  الغامـــض  تركيـــا  موقـــف  وســـاهم 
املتطرفني الدينيني في النمو السريع للحركات 
التكفيريـــة، كمـــا أن إدراك املســـؤولني خطـــر 
اإلرهاب واستحالة السيطرة عليه جاء متأخر 
جـــدا، رغم أن البعض ال يـــزال يرى أن داعش 
هو الوجه اآلخر من العملة التي ميثلها عراب 

إخوان العالم.
وكانت الســـلطات التركيـــة اتهمت داعش 
الذي لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم بالوقوف 
خلف تفجير أنقرة املزدوج مطلع هذا الشـــهر 
الذي أودى بحياة 98 شـــخصا بحسب الرواية 
الرســـمية، إال أن املعارضـــة تتهـــم احلكومـــة 
باالزدواجية في التعامل مع املتطرفني وخاصة 

تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
ويتخذ تنظيم الدولة الذي أعلن اجلهاد في 
تركيـــا، من بعض املدن مراكز مهمة بالنســـبة 
له، فبجانب اســـطنبول انتشـــر بشكل ملحوظ 
في املـــدن التي يكثر فيها األكراد مثل بينجول 
وشانلي أورفة وغازي عنتاب وبطمان وغيرها 

من مدن اجلنوب التركي.
وانتهـــى التحالـــف غير املعلـــن بني أنقرة 
وداعش قبـــل أســـابيع حينما دعـــا التنظيم، 
األتـــراك لإلطاحة بأردوغان فـــي إعالن حرب، 
اعتبـــره املراقبون األوضح مـــن نوعه، متهما 

إياه بأنه ”خائن“ الصطفافه مع واشنطن.

تنظيم الدولة يحرك خالياه النائمة في تركيا مع اقتراب االنتخابات

فيليب هاموند:

بريطانيا ستطور عالقة 

أعمق مع الصين ولن نكون 

في عالقة سيد بتابع

تمر  األمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 

بأزمة مالية على األرجح وانعكس 

إرسال عتاد  ذلك في عجزها عن 

وأسلحة ثقيلة لقواتها في أوروبا

◄



} واشــنطن - كشفت تقارير صحفية متعددة 
املصـــادر، مؤخـــرا، مـــن بينهـــا تقريـــر صدر 
عن صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز األميركية أّن 
”كبار القـــادة“ في القيادة املركزيـــة األميركية 
يتالعبـــون بالتقارير اإلســـتخباراتية إلضفاء 
ملعـــان غير مبرر حول جناح الضربات اجلوية 
التـــي ينفذهـــا التحالف الدولـــي ضد داعش؛ 
من خالل ”الترويج للعمليات االســـتخباراتية 
الهائلة للقيادة املركزية األميركية، التي تضم 
حوالـــي 1500 شـــخص بني مدنيـــني ومحللني 
عسكريني ومحللي عقود، يتواجدون في قاعدة 

ماكديل اجلوية في تامبا“.
وتعتبر القيادة املركزية األميركية، واحدة 
من بني ســـتة أجهزة عسكرية أميركية تتقاسم 
كوكـــب األرض علـــى شـــكل فطيـــرة، خاصة 
أنهـــا تضـــم ذاك العـــدد الكبيـــر مـــن محللي 
االستخبارات (العسكرية واملدنية واملتعاقدين 
من القطاع اخلاص). وهي باألســـاس القيادة 
املســـؤولة عن أي حرب تخوضها البالد وعن 
مشـــروع الشرق األوســـط الكبير، الذي يعتبر 
اآلن مجـــرد رقعـــة أرضيـــة  تعّمهـــا الفوضى 
وميزقها الصراع ومتتد فيها الدول الفاشـــلة 

من حدود باكستان إلى مصر.
وال ميثـــل العدد املذكور ســـلفا من احملللني 
أولئـــك املوجودون في مبنـــى تامبا فقط، ولكن 
أيضـــا العاملني في القاعدة األميركية في قطر، 
باإلضافـــة إلى وجـــود حوالـــي 3500 من أفراد 
القوات املسلحة في العراق. ويطرح هذا العدد 
الكبير في ظل الفشـــل الذي منيت به العمليات 
األميركية األخيرة التي تستهدف القضاء على 
تنظيم داعش، تســـاؤال مفاده؛ ماذا يفعل هؤالء 
احملللني إزاء املســـتنقعني السوري والعراقي؟ 
خاصة بعد أن حتدث الرئيس األميركي مؤخرا 
عّما أســـماه حربا فاشلة في أفغانستان بعد 14 

عاما من القتال.

إمكانيات مهولة

تفيد العديـــد من املعطيات بأّن املخابرات 
واجليـــش األميركيـــني هما األقـــوى واألكثر 
نشـــاطا على مســـتوى العالم، حيث ال ميكن 
حصـــر تدفـــق املعلومـــات واملعطيـــات على 
مقر القيادة املشـــتركة؛ فهناك ”اســـتخبارات 
بشرية“، والتي تتمثل في العمالء املنتشرين 
علـــى األرض، وهنـــاك الصور التـــي توفرها 
االســـتخبارات عبـــر األقمـــار االصطناعيـــة 

(املخابرات الفضائية).
ونظرا إلى حجم ونطاق أنشـــطة املراقبة 
األميركيـــة العامليـــة، يجـــب أن يكـــون هناك 
أطنـــان ال حتصى من اإلشـــارات املخابراتية 
(أوســـيجينت)، خاصة في ظـــل العدد الهائل 

للطائـــرات دون طيـــار التـــي حتلـــق فوق 
مياديـــن القتـــال وســـاحات املعـــارك 

في جميـــع أنحاء منطقة الشـــرق 
األوسط.

 وتعّد تلك اإلشـــارات أشبه 
بنهـــر مـــن الفيديوهـــات التي 
املتحرك،  املشـــهد  كامل  تصور 
والـــذي يصب في مقـــر القيادة 

ومراكـــز  األميركيـــة  املركزيـــة 
املختلفـــة، دون نســـيان  القيـــادة 

املعلومـــات التـــي يتم تقاســـمها مع 
أجهـــزة املخابـــرات احلليفة، مبـــا في ذلك 

العيون اخلمس للـــدول األعضاء في مجلس 
األمن، وغالبية دول الشرق األوسط.

 وبطبيعـــة احلال، يشـــعر بعض احملللني 
جـــراء هـــذا الســـيل اجلـــارف بالرتابـــة في 
تعاملهم مع املعلومات الواردة بشكل يومي، 
باإلضافـــة إلى مـــا توفره فضـــاءات اإلذاعة 
والتلفزيـــون والصحافة واإلنترنت واملجالت 

العلمية وغيرها.
ومجـــرد التفكير في هـــذا الكم الهائل من 
املعطيات يوحي بأّن حجم االستخبارات بات 
اليوم يفوق ذلك الذي كان سائدا زمن األنظمة 
الشـــمولية فـــي القـــرن العشـــرين، فمجتمع 
املخابـــرات األميركية يضم 17 وكالة وجهازا، 
ينفـــق عليها حوالي 70 مليار دوالر ســـنويا، 
ومت إنفـــاق ما يفـــوق 500 مليار دوالر ما بني 
عامـــي 2001 و2013. دون الغفلة على أنه وفي 
الســـنوات األخيرة عززت الواليـــات املتحدة 

نوعا مـــن املراقبة العامليـــة ذات أبعاد تصل 
إلى الدرجـــة التي حددها جورج أرويل كأداة 
لتدمير رفاهة العيش فـــي املجتمعات احلرة 

واملفتوحة. 
ويقـــوم هـــذا النوع مـــن املراقبـــة بجمع 
املليـــارات مـــن رســـائل البريـــد اإللكتروني 
واملكاملـــات الهاتفيـــة حتى من تلـــك الزوايا 
املظلمـــة في كوكـــب األرض؛ وهي تتحكم مبا 
ال يقـــل عـــن حســـابات 35 من زعمـــاء الدول 
األخرى، والســـكرتير العام لألمم املتحدة عن 
طريق قرصنة حســـابات البريـــد اإللكتروني، 
والتنّصت على الهواتـــف احملمولة، وما إلى 

ذلك.
 كما أن الواليات املتحدة األميركية حذرة 
جدا بخصوص ممارسات مواطنيها، مبا في 
ذلك استخدام ألعاب الفيديو. ويبدو أن هناك 
جواسيس داخل الكونغرس األميركي نفسه.

وبعبارة أخرى، ينبغـــي أن يدرك املرء أن 
العدد الكبيـــر من احملللـــني األميركيني يقف 
وراءه نظـــام أكبـــر بكثيـــر يكون فـــي حجم 
املعلومات التي يتم جمعها، بشـــكل أقرب إلى 

اخليال العلمي.
 وخـــالل هـــذه األعـــوام، تبـــدو شـــبكة 
االســـتخبارات أشـــبه بهيـــكل عمـــالق مـــن 
املخابرات البيروقراطية الغارقة في كم هائل 
مـــن املعلومات، ويبـــدو أّن اجليش األميركي 
قام بتقليـــص هياكل االســـتخبارات إال أنها 

توفر احلجم نفسه من املعلومات.
ولكـــن وعلـــى الرغم من هـــذه اإلمكانيات 
الكبيرة يبدو أّن االســـتخبارات األميركية لم 
تكن ناجحة على الدوام بل إّنها كانت السبب 
في فشـــل العديد من العمليات في أفغانستان 
والعراق، وآخرها ما يدور حول فشلها وعدم 
فاعليتها في احلرب التي تشـــنها على تنظيم 
داعش إلى درجة أّن أحـــد كبار القادة تنّصل 
من البيانات حول الضربات اجلوية ضد هذا 

التنظيم في وسائل اإلعالم.
لذلك من املفترض أن يكون هناك وســـيلة 
ما لقياس فعالية العمليات االســـتخباراتية. 
وفي الواقع، من املمكن إنتاج مقياس تقريبي 

لفعاليتها.

فشل متكرر

نظـــرا إلـــى التعقيـــدات التـــي ترافـــق أي 
تقييم ملـــدى جناعة العمليات االســـتخباراتية 
األميركيـــة، بات من املفتـــرض أن تكون هنالك 
وســـيلة ما لقياس فعالية تلك العمليات، وهو 
مـــا ميكن أن يتـــم عبر إنتاج مقيـــاس تقريبي 
لفعاليتها، حيث تؤكـــد بعض األمثلة املختارة 
بشكل عشوائي من األحداث األخيرة في مجال 
قيادة املنطقة الوسطى، استيالء املئات 
مـــن مقاتلـــي حركة طالبـــان في 
املاضي  ســـبتمبر  شهر  نهاية 
على محافظة قندوز شـــمال 
وهي  األفغانية،  العاصمـــة 
أول مدينة تســـيطر عليها 
حركـــة طالبان، ولكن لفترة 
وجيزة، منـــذ أن مت طردها 
إلـــى خارجهـــا فـــي العـــام 
العملية،  هـــذه  وحـــول   .2002
تفيد األنباء بـــأّن مقاتلي طالبان 
واجهوا حوالـــي 7 آالف فرد من قوات 
األمن األفغانية التي كانت الواليات املتحدة قد 

دربتها ومولتها وسّلحتها منذ سنوات.
وتـــرددت أنباء صحفية كثيرة عن تشـــديد 
ســـيطرة طالبـــان لعدة أشـــهر علـــى املناطق 
الريفية حول قنـــدوز واختبار دفاعات املدينة. 
ومع ذلـــك، يفتـــرض أنه مت خالل شـــهر مايو 
املاضي توفير أفضل التحليالت االستخبارية 
مـــن القيـــادة املركزيـــة األميركية، وذكـــر قائد 
القـــوات األميركيـــة في البـــالد، اجلنرال جون 
كامبـــل متنّبئا ”إذا ألقينـــا نظرة عن كثب على 
بعض األشـــياء في قندوز وحتـــى في مقاطعة 
بدخشـــان املجـــاورة، نتبّني أن طالبان ســـوف 
تهاجـــم بعض نقاط التفتيـــش الصغيرة جدا، 
وسوف يوجه مقاتلوها بعض الضربات هناك، 
ولكـــن رغم ذلك لن يتمكنوا من الســـيطرة على 

رقعة جغرافية شاسعة هناك“.
وخـــالل مؤمتر صحفـــي مت عقـــده في 13 
أغســـطس املاضي، سأل مراسل شـــبكة ”إيه.
اإلخبارية العميد ويلسون شوفنر،  بي.ســـي“ 
نائب رئيس موظفي االتصاالت في أفغانستان 
”لقد شهد نشـــاط طالبان في شمال أفغانستان 
زيادة واضحة، وخاصة حول قندوز. ماذا وراء 
ذلك؟ هل تواجه القوات األفغانية في ذلك اجلزء 
من أفغانستان خطر االنهيار أمام طالبان؟، فرد 
شوفنر بالقول ”أعتقد أنه كان هناك الكثير من 

التعميم عندمـــا يتعلق األمر بالتقارير الواردة 
عن الشمال. قندوز مبنأى عن خطر السقوط في 
يد طالبان، ومع ذلك فإن هذا ال يعدو ســـوى أن 

يكون نظرة عامة عن الشمال، وهذا ما نراه“.
ولكـــن املســـار املخالـــف الذي جـــرت على 
أساســـه األحـــداث، جعـــل مـــن أحـــد القـــادة 
األميركيني يقّر بأّن ”الســـقوط السريع لقندوز 
فاجأ املســـؤولني األميركيني واألفغان، خاّصة 
أّن املخططـــني العســـكريني األميركيـــني لطاملا 
شـــّددوا لســـنوات على أن القـــوات األفغانية 
قادرة على احملافظة على ســـيطرتها على املدن 

الكبرى“.
وقال أحد كبار الضبـــاط األميركيني الذين 
عملوا في أفغانستان، والذي رفض الكشف عن 
هويته، إن “ذلك لم يكن من املفترض أن يحدث“. 
وهو مـــا يفيد بـــأن عطبا أو عطـــال ما أصاب 
االســـتخباراتية  املعلومـــات  حتليل  عمليـــات 

األميركية التي لم يكن أداؤها قدر التطلعات.
وعلـــى الرغـــم أّن األميركيـــني أعلنـــوا أّن 
طالبان بســـطت ســـيطرتها على قنـــدوز ”على 
حني غرة“، وفـــق ما رّوجت له القيـــادة العليا 
األميركية التي ُصدمت مـــن عدم قدرة اجليش 
األفغانـــي علـــى الصمـــود، إّال أنـــه كان مـــن 
املفروض أن يتوقعـــوا حصول مثل هذا األمر، 
خاصـــة إذا ما متت املقارنة مع االنهيار املدوي 
للجيش العراقي الذي تدعمه الواليات املتحدة، 
عبـــر التدريـــب والتجهيز والتســـليح، والذي 
واجه جتربة مماثلة في املوصل في يونيو عام 
2014 عندمـــا متكنت أعداد صغيرة نســـبيا من 
متشـــددي الدولة اإلســـالمية من إسقاط قوات 

اجليش والسيطرة على بعض املدن الكبرى.
وقد ذكرت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
أّنـــه في ذلك الوقـــت، كان القادة العســـكريون 
وكبار مســـؤولي اإلدارة األميركية وصوال إلى 
باراك أوباما ”مندهشـــني من االنهيار السريع 
لقوات األمن العراقية والنجاحات التي حققها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية في شـــمال العراق“. 
وكتـــب كل مـــن بيتـــر بيكر وإريك شـــميت في 
وقت سابق ”لقد أصيبت أجهزة االستخبارات 
األميركية بالذهول من ســـرعة املتطرفني، ومن 
تقدمهـــم في شـــمال العراق“. وأضـــاف ديفيد 
إغناطيوس من الواشـــنطن بوســـت ”ال يجب 
أن ننســـى أن شـــيئا من هذا القبيل حدث مرة 
أخـــرى في مايـــو 2015 عندما كان املســـؤولني 
األميركيـــون واملخابرات مصدومني مرة أخرى 
من االنهيار املماثل للقوات العراقية في مدينة 

الرمادي في محافظة األنبار“.
مثـــال آخر ليـــس بعيدا عن العـــراق يثبت 
بدوره قصور اجلهود االستخباراتية األميركية 
وعجزها على التعامل مع الكثير من التغيرات، 
جتلى بوضوح في سوريا، حيث فشل البرنامج 
الذي أعـــده البنتاغـــون واملقدر بــــ500 مليون 
دوالر فـــي تدريب القـــوات الســـورية املعتدلة 
التي ميكنها محاربة الدولة اإلســـالمية. وأكبر 
مثال على ذلك، فشل قوة متكونة من 54 عنصرا 
كانـــت الواليات املتحدة قد دربتهم، حيث كانت 
النتيجـــة كارثيـــة بعد تخليهم عن أســـلحتهم 
والهرب فـــي مواجهة مقاتلـــي جبهة النصرة، 
الذيـــن قاموا باختطـــاف اثنني من قـــادة هذه 
املجموعـــة ومهاجمـــة باقي عناصرهـــا. وبعد 
ذلك بوقت قصير، شهد اجلنرال األميركي الذي 
يشرف على احلرب ضد الدولة اإلسالمية أمام 
الكونغـــرس بأنه ليس هناك ســـوى ”أربعة أو 
خمســـة من املقاتلني الذين دربتهم واشـــنطن 

بقوا في أرض املعركة“.
وقد نشرت صحيفة نيويورك تاميز تفاعال 
مع هـــذه احلادثة تقريـــرا جاء فيـــه أن ”عددا 
من كبار املســـؤولني احلاليني والســـابقني في 

اإلدارة األميركية اعترفوا بأّن الهجوم وعملية 
االختطاف اللذين نفذتهما جبهة النصرة على 
حني غرة، يكشفان عن الفشل الكبير الذي منيت 
به أجهزة االستخبارات. وفي الوقت الذي قطع 
فيه املدربون العســـكريون األميركيون أشواطا 
طويلة حلماية املجموعـــة األولى من املتدربني 
ضد هجمات الدولة اإلسالمية أو قوات النظام 
الســـوري، لم يتوقعوا البتة هجوما مباغتا من 
جبهـــة النصرة. وفي الواقع، قال املســـؤولون 
إنهم كانـــوا يتوقعون أن ترحب جبهة النصرة 
باملتدربـــني كحليف لهـــا في مواجهـــة الدولة 

اإلسالمية“.
فـــي أعقاب تلـــك الكارثة، صدمـــت القيادة 
املركزية األميركية وكامل جهاز االســـتخبارات 
واحملللـــني، مـــن الطريقـــة التـــي تصرفت بها 
الوحـــدة الثانيـــة التـــي دربهـــا األميركيـــون 
واملتكونـــة من 74 عنصرا، حيث أنهم ســـلموا 
أســـلحتهم ملقاتلي جبهة النصرة مقابل توفير 
ممـــّر آمن لهم، وفـــي وقت الحـــق قامت جبهة 
النصرة بنشر صورا لألسلحة التي غنمتها من 
هـــذه الوحدة، متحدثة بكثير من الفخر عّما مت 
حتقيقه. وعلى الرغم من أّن مســـؤولي القيادة 
املركزيـــة األميركيـــة قد نفوا حصـــول ذلك في 
البداية، إّال أنهم اعترفوا بعد ذلك على مضض.
وتفيـــد أنبـــاء متفرقـــة بـــأّن املســـؤولني 
األميركيـــني تفاجـــؤوا، مؤخـــرا، مـــن مراكمة 
الروس لألســـلحة والطائـــرات والعاملني في 
ســـوريا فـــي البدايـــة، ورغم وجـــود 1500 من 
محللي القيادة املركزية األميركية وبقية أجهزة 
املخابـــرات املتعددة في الواليـــات املتحدة لم 
يكتشـــفوا األمر. ومـــن جديد تفيـــد معطيات 
بأنهم ُأِخذوا على حـــني غرة مع بداية احلملة 
الروســـية في ســـوريا ضد مختلف اجلماعات 
املعارضـــة  التشـــكيالت  وحتـــى  املتشـــددة 
املدعومة من قبل وكالة االستخبارات املركزية 

األميركية ســـي.آي. إيه، في مســـاندة واضحة 
للرئيس الســـوري بشـــار األســـد. كمـــا أنهم 
فوجؤوا بالطريقة التـــي أعلن بها الروس عن 
قرب بـــدء العمليـــة العســـكرية؛ عندما وصل 
جنرال روســـي يحمل ثالث جنمات على كتفه 
إلى السفارة األميركية في بغداد لتقدمي إشعار 

بساعة االنطالق.
خالصة القول، تفيد جل املعطيات السابقة 
بأنـــه ومهما كانت اجلهود التي يبذلها محللو 
االســـتخبارات، عندمـــا يحدث أي شـــيء في 
الشرق األوسط الكبير، ميكن افتراض ردة فعل 
عســـكرية أو سياســـية مفاجئة من املسؤولني 
األميركيـــني، وهـــو ما يجعـــل صنـــاع القرار 
يســـقطون في مستنقع اجلهل إلنقاذ السياسة 
األميركية ّمما هو غير متوقع. وبعبارة أخرى، 
رغم العمليات االستخباراتية األميركية األكثر 
شـــموال وتكلفة على كوكـــب األرض، ورغم كل 
تلـــك األقمار الصناعيـــة والطائرات دون طيار 
وعمليات التمشيط واملراقبة واملصادر املوفرة 
للمعلومة، باإلضافة إلى احلشـــود الهائلة من 
احملللني وجحافل من املتعاقدين بشكل خاص، 
وعشرات املليارات من الدوالرات، والكم الهائل 
والوافر من املعلومات االســـتخباراتية، إال أّنه 
ال يســـع املرء ســـوى أن يقول ”مرحبا بكم في 
دولـــة األمـــن القومي التـــي تتميـــز بضبابية 
أجهزة اســـتخباراتها وبأنهـــا دائما ما تؤخذ 

على حني غّرة“، وفق تعبير أحد املسؤولني.

[ استشراف ضبابي تحكمه المفاجأة واألخذ على حين غرة [ الفشل يطوق جهود جهاز األمن القومي األقوى في العالم أينما حل
االستخبارات األميركية في الشرق األوسط: وفرة في اإلمكانيات وسجل من الفشل

ــــــادة الواليات املتحدة  ــــــة التحالف الدولي بقي يحــــــوم الكثير من اجلــــــدل منذ انطالق حمل
ــــــة تلك اخلطوات  ــــــة ضــــــد تنظيم داعش فــــــي العراق وســــــوريا، حول مدى فاعلي األميركي
العسكرية وجناعتها في التصدي خلطر اجلهاديني، في ظل ورود تقارير عديدة تفيد بأنها 
ال تكاد حتقق األهداف املرجوة منها ولتكشــــــف بالتالي عمق العجز والفشل اللذين منيت 
بهما االستخبارات األميركية، رغم ما تتمتع به من إمكانيات جبارة في محطات كثيرة من 
الشــــــرق األوسط، مما دفعها إلى الترويج لنجاحات وهمية تطمح من خاللها للتغطية على 

فشلها وقصور حتليالتها.
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في 
العمق

فشل في أفغانستان ثم في العراق واآلن في سوريا وماذا بعد

500
مليار دوالر تم إنفاقها 
على أجهزة املخابرات 
األميركية ما بني عامي 

2001 و2013

{اســـتخبارات الواليات المتحدة كانت تعلم اعتزام روســـيا التدخل 
عســـكريا فـــي ســـوريا، قبل اللقـــاء الذي جمـــع بيني وبيـــن الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين في األمم المتحدة}.
باراك أوباما
الرئيس األميركي

{المســـؤولون فـــي االســـتخبارات حـــذروا اإلدارة األميركيـــة من أن 
تنظيم داعش، ينمو وســـيصبح أكثر خطورة، ولكن الرئيس أوباما 

قال إن المعلومات االستخباراتية، لم تكن جيدة}.
مايكل فلني
الرئيس السابق لوكالة االستخبارات األميركية

{اســـتراتيجية أوبامـــا وسياســـاته الخارجيـــة تجاه منطقة الشـــرق 
األوســـط محكومة بالفشـــل، في ظل عدم قدرتها على احتواء أزمة 

داعش والجماعات الراديكالية الجهادية في سوريا والعراق}.
ديفني نيونز
رئيس جلنة االستخبارات في الكونغرس األميركي

برنامج بريزم السري شاهد على يد االستخبارات األميركية الطولى

ّ

أجهـــزة االســـتخبارات األميركية 
مـــن ســـرعة  بالذهـــول  أصيبـــت 
متطرفـــي تنظيـــم داعـــش ومن 

تقدمهم في شمال العراق

◄

رغم أن العمليات االســـتخباراتية 
األميركيـــة تعـــد األكثر شـــموال 
وتكلفة إال أنها مازالت قاصرة عن 

اإللمام بأزمات الشرق األوسط

◄
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} طرابلــس - اجلداريـــات التـــي تســـخر من 
معمر القذافي في شـــوارع املدن الليبية ليست 
كل ما تبقى من ذكـــرى ”العقيد“؛ فإرث النظام 
الســـابق، الذي ســـقط قبل أربع ســـنوات في 
انتفاضة شعبية، ال يزال يخيم على ليبيا التي 
فشلت حتى اآلن في استبدال نظام حكم الفرد 

والعائلة بدولة مؤسسات فعالة.
ويرجع مايكل نايبي أوسكوي، اخلبير في 
شؤون الشرق األوسط في مؤسسة ستراتفور 
االستشـــارية األمنية األميركية، فشـــل الدولة 
الليبية في اســـتئناف مسارها بشكل طبيعي، 
بعد انهيار النظام، ودخـــول البالد في متاهة 
الفوضى وعدم االســـتقرار واحلـــرب األهلية، 
إلى البنية التحتية لنظام احلكم التي رّسخها 

القذافي على مدى سنني حكمه الطويلة.
اختـــار القذافي، وفق أوســـكوي، أن يبني 
دولـــة تتمحـــور حول شـــخصه، ثم اســـتخدم 
العامل العســـكري معتمدا على عائدات النفط 
لقمـــع أي معارضـــة، عـــوض أن يبنـــي دولة 
مؤسسات ميكن أن تستمر في غيابه؛ وبالتالي 
لم تكن هناك دولة مؤسســـات في ليبيا، األمر 
الـــذي دفع نحو الســـقوط فـــي الفوضى عقب 

اإلطاحة بنظام.

ويتوّقـــع الباحـــث األميركـــي أن تتواصل 
تبعات سياســـات الدولة املفككة التي أوجدها 
القذافي لعقود؛ فليبيا اليوم تعج بامليليشيات 
واإلرهابيـــني ويعصـــف بها القتـــال والفلتان 
األمنـــي الذي ضاعـــف منه تنـــازع حكومتني 

وبرملانني على إدارتها.
ولقـــي العقيد الليبي حتفـــه في 20 أكتوبر 
2011، علـــى يد مجموعة مســـلحة فـــي مدينة 
سرت، مســـقط رأســـه، بعدما حكم البالد منذ 
كان في الســـابعة والعشـــرين من عمـــره، إثر 
انقالب عســـكري. ودام حكمـــه ألكثر من أربعة 
عقـــود. ومنـــذ مقتلـــه، تشـــهد ليبيـــا فوضى 
أمنية وسياســـية واقتصادية، إذ لم تســـتطع 
احلكومات املتعاقبة منذ اإلعالن عن ”التحرير 
من نظام القذافي في 23 أكتوبر 2011،  الكامل“ 

ترســـيخ حكـــم دميقراطي مبؤسســـات فعالة، 
وهي عناوين نادت بها ثورة 17 فبراير 2011.

ومنـــذ أكثر من ســـنة، تتقاســـم احلكم في 
البلـــد املطـــل على البحـــر املتوســـط والغني 
بالنفـــط والغاز، ســـلطتان، واحدة يعترف بها 
املجتمـــع الدولي مســـتقرة في طبرق، شـــرق 
البالد، وأخرى ال حتظى باالعتراف وتســـيطر 
على معظم مـــدن غرب ليبيا، وبينها العاصمة 
طرابلس، مبساندة ميليشيات فجر ليبيا. ولم 
تـــؤت اجلهود التـــي تقوم بهـــا األمم املتحدة 
لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية جتمع الطرفني 

ثمارها حتى اآلن.
نظريا، كان نظام القذافي في ”اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى“ 
يقوم على ”حكم الشعب“، أي ممارسة السلطة 
مـــن خالل مؤمترات شـــعبية تضم ممثلني عن 
كل املناطق؛ إال أنه في الواقع، كان يختصر في 
الزعيم الليبي الذي أطلق على نفسه لقب ”ملك 
وحكم مبزاجيته أكثر منه وفق  ملوك أفريقيا“ 
قوانني ”الكتاب األخضر“ الذي وضعه بنفسه.

ورغم ذلك، فرض القذافي على أرض الواقع 
اســـتقرارا أمنيا لم تنعم به ليبيـــا منذ نهاية 
2011، بعدما فشلت السلطات اجلديدة في نزع 
أسلحة اجلماعات التي قاتلت النظام السابق 
والتي باتت تتقاتل في ما بينها اليوم. كما لم 
تنجح في وضع دســـتور جديـــد للبالد التي ال 
تزال تســـتند إلى إعالن دستوري مؤقت صدر 

في العام 2011.
هـــذا الوضع يعني، وفق نايبي أوســـكوي 
أنه ”سيمر وقت طويل قبل أن تترسخ في ليبيا 
هوية وطنية موحدة ويعود إليها االســـتقرار 
األمني الذي كانت تتمتـــع به خالل فترة حكم 
القذافـــي“؛ وهو مـــا يؤّكده مســـؤول حكومي 
في طرابلس، رفض الكشـــف عن اســـمه، حني 
قـــال ”نعمل منـــذ نهاية 2011 علـــى التخلص 
من التركـــة الثقيلة التي خلفها الدكتاتور. لقد 
أفسد كل شيء، من السياسة إلى االقتصاد إلى 
املجتمع، وحتى الرياضة“. ويتابع املســـؤول 
احلكومي ”ســـيظل حاضرا بيننا حتى نقضي 
على تبعات أربعني ســـنة من الفوضى. أمتنى 
أال نحتاج إلى أربعني سنة أخرى لتخطي هذه 

التبعات“.
وتدهـــورت جودة احلياة في ليبيا بشـــكل 
حاد نظـــرا لتهاوي االقتصاد احلر. والســـبب 
األساســـي لذلك هو تراجع  إنتـــاج البالد من 

النفط، الذي يعتبر شـــريان احلياة بالنســـبة 
لها، حيـــث جعـــل القذافي مـــن النفط احملرك 
األوحـــد لالقتصاد ولعائـــدات الدولة. واليوم، 
يدفع استمرار النزاع االقتصاد نحو ”االنهيار 
التام“، بحســـب ما يحذر مســـؤولون ليبيون، 
بعدمـــا انخفضت صـــادرات النفـــط، املصدر 
الوحيد لإليـــرادات في فترة مـــا بعد القذافي 
أيضا، إلى نحو 400 ألف برميل يوما، أي أكثر 

من النصف.
ويقول نايبي أوســـكوي إن اســـم القذافي 
سيبقى عنوانا رئيسيا، خصوصا مع محاكمة 
رموز نظامـــه وأفراد عائلتـــه، وعودة حوادث 
معينة إلى الواجهة، مثل تفجير لوكربي الذي 
أعيد األســـبوع املاضي تســـليط الضوء عليه 
بعدمـــا أعلنت النيابـــة العامة في اســـكتلندا 
حتديد هوية ليبيني جديدين يشتبه بتورطهما 

في التفجير.
ويعتقـــد أن أحد املشـــتبه بهما، في قضية 
تفجير طائرة بـــان أميركان فوق بلدة لوكربي 
االسكتلندية في العام 1988 الذي راح ضحيته 
270 شـــخصا، هو عبدالله السنوســـي، رئيس 
املخابـــرات الليبية فـــي عهد القذافـــي والذي 
حكـــم عليه باإلعدام في نهايـــة يوليو املاضي 
إلى جانب شـــخصيات أخرى من رموز النظام 

الســـابق، بينها جنل القذافي، سيف اإلسالم، 
بتهمة املشاركة في قتل متظاهرين.

بعد رحيله وســـقوط نظامه، ال يزال اســـم 
القذافـــي يرتبـــط بكثيـــر من القضايـــا، حيث 
يتهم نظامه بأنه شـــرع األبـــواب أمام الهجرة 
غير الشـــرعية إلى السواحل األوروبية التي ال 
تبعد ســـوى بضع مئات من الكيلومترات عن 

الساحل الليبي.
وتتطلع الدول الغربية واالحتاد األوروبي 
خصوصا إلى تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 
في ليبيا ترســـخ لقيام دولة مؤسســـات قادرة 
على مكافحة الهجرة غير الشـــرعية ومحاربة 
اجلماعـــات املتطرفة التي وجدت في الفوضى 
الليبيـــة موطئ قدم لهـــا، ومن بينهـــا تنظيم 
الدولة اإلسالمية الذي يسيطر منذ أشهر على 

سرت (450 كلم غرب طرابلس).
ورغـــم أن القذافي دعم جماعـــات مصنفة 
على قائمـــة اإلرهاب في العقـــود املاضية، إال 
أن الزعيم الليبي حتالف مع الواليات املتحدة 
في حربهـــا ضد اإلرهـــاب العاملـــي حتى قبل 
أحداث احلادي عشـــر من ســـبتمبر. وقد فعل 
ذلك ألنـــه واجه تهديـــدا محليا مـــن اجلماعة 
الليبية اإلســـالمية املقاتلة املرتبطة بالقاعدة.
وتفاقمت مشكلة اإلرهاب بعد تسرب األسلحة 

من ترسانة القذافي إلى اإلسالميني املتطرفني 
عبر شـــمال أفريقيا والشـــرق األوســـط. حيث 
حصلـــت جماعة بوكو حرام على بعضها، ومت 
العثور على العشرات من األسلحة األخرى في 
اجلزائـــر ومصر. ووصلت بعـــض الصواريخ 

الليبية إلى قطاع غزة عبر مصر.
رغم قســـوة حكم القذافي واملرارة من عدم 
تطور البـــالد في عهده رغم إمكاناتها الهائلة، 
فإن كثيـــرا من الليبيني اآلن يتـــوق إلى األمن 
والسكينة التي رافقت هذه احلقبة، ويخشون 
من حتول بلدهم إلى السيناريو الصومالي أو 
العراقي أو األفغاني. فبعد مرور أربع سنوات 
على ســـقوط القذافـــي ونظامه، ال تـــزال ليبيا 
تدور في حلقة مفرغة مـــن الفوضى واالقتتال 
والتناحر السياســـي والتنافس احملموم على 
السلطة والثروة، فيما حتّذر تقارير املنظمات 
اإلنســـانية من تفاقم األزمات املعيشية لليبيني 
بسبب االضطرابات األمنية التي بددت اآلمال 
الكبيرة في احلرية واالســـتقرار والرفاهية في 
حضور للفوضى والصراعات املسلحة العنيفة 
متعددة األطراف واألجندات والوالءات. ليتأكد 
بعد أربع سنوات من انهيار النظام أن ليبيا لم 
تفشـــل فقط في التحول إلى بلد دميقراطي، بل 

أصبحت جتسد فشل الدولة.

األزمة الليبية تتجه نحو التصعيد والتعقيد.. إلرث القذافي نصيب من المسؤولية

[ ليبيا تفشل في استبدال نظام حكم الفرد بدولة مؤسسات فعالة [ توقعات بتواصل تبعات سياسات الدولة المفككة لعقود
ــــــد معمر القذافي  ــــــر 2015، الذكرى الرابعة ملقتل العقي اســــــتحضر الليبيون أمس 20 أكتوب
على يد مجموعة من امليليشــــــيات، مدعومة عســــــكريا من حلف شمال األطلسي. لكن وخالفا 
ــــــني نتيجة انهيار  للســــــنوات الثالث الســــــابقة بدت اخليبة األمل مســــــيطرة على أغلب الليبي
الوضع األمني والسياســــــي في البالد، واستمرار االقتتال مبا انعكس سلبا على األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية ودمر البنية التحتية املتردية للبالد، وحول ليبيا إلى مركز رئيســــــي 

للتنظيمات اجلهادية.

في 
العمق

«اقتــــراح حكومة الوحــــدة الوطنية غير قابل للتفــــاوض، والذين ال 

يقبلون به لن يحظوا باالعتراف القانوني من قبل المجتمع الدولي، 

وسيذهب التعامل معهم إلى ما هو أبعد من العقوبات}.
برناردينو ليون
مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا

«روســـيا كانـــت محقة بشـــأن العـــراق وليبيا، أمـــا الواليـــات المتحدة 

وبريطانيـــا فكانتا على خطـــأ تام، وتغيير األنظمة ال يبدو أنه قد غير 

الدول الشرق أوسطية إلى حال أفضل}.
أوين ماثيوس
مؤرخ بريطاني

«دول حلف شـــمال األطلسي مسؤولة عما يحدث في ليبيا، حيث 

قدمت دعما للمتطرفين إلســـقاط النظام، فاستغلوه في ما بعد 

لتحويل مدن بأكملها إلى معقل لإلرهابيين}.
أحمد قذاف الدم
منسق العالقات الليبية املصرية سابقا

ليبيا اليوم.. صورة تختزل المآل الدرامي لحكم متقلب أضعف مؤسسات الدولة ووأد المجتمع المدني

} عندما تضع السلطات المجرم وراء 
القضبان، فهي تفعل شيئا أكبر من مجرد 

تحقيق العدالة. بل هي تحاول إشعار 
عائالت الضحايا بالسالم. لكن في بعض 

األحيان تفشل العملية؛ حيث أنه في بعض 
األحيان يكون القتلة طلقاء. أحيانا إنزال 

طائرة تقل 270 راكبا باإلضافة إلى طاقمها 
المتكون من 16 شخصا ثم يقع تفجيرها على 

األرض وبعد أكثر من عقدين من الزمن، ال 
أحد يقضي عقوبة السجن رغم فظاعة ما تم 

اقترافه؛ هذا هو الحال مع تفجير لوكربي 
لعام 1988.

في 21 ديسمبر، انطلقت الرحلة 103 
التابعة لخطوط بان أميركان العالمية من 
مطار هيثرو في لندن متوجهة إلى مطار 

جون كينيدي الدولي في نيويورك؛ متخذة 
طريقا يعتمده العمالء والدبلوماسيون 

والمسؤولون الحكوميون األميركيون. في 
هذا اليوم كان من المقرر أن يكون على متنها 

السفير األميركي في لبنان؛ لكنه تخلف عن 
رحلته ولم يكن من بين الركاب األميركيين 

على متن الطائرة والذين بلغ عددهم 189 
راكبا، عندما انفجرت عبوة ناسفة مخبأة 

داخل حقيبة، وتناثرت القطع المشتعلة 
للطائرة فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا.

إلى اليوم، لم يتم تقديم كل المتورطين 
في الهجوم إلى العدالة. وحاولت السلطات 
في الواليات المتحدة وبريطانيا إعادة فتح 

التحقيق في عام 2013، لكن دون جدوى، 
وفي شهر سبتمبر الماضي، طلب من مكتب 
التحقيقات الفدرالي إعادة النظر من جديد 

في القضية في ضوء األدلة الجديدة.
ال شك أن هناك تخمينا في أن التفجيرات 
هي محاولة فاشلة الغتيال السفير األميركي 

في لبنان، وقد أرسلت لي الهيئة األميركية 
لألمن الدبلوماسي إلجراء مقابلة مع 

الموظفين الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون 
في السفارة األميركية في بيروت.  والتقيت 
مع موظفي السفارة في قبرص، وهي نقطة 

التقاء سهلة، للبحث عن أدلة عن كيفية 
حصول أي شخص على خطط سفر السفير 

األميركي. وفي النهاية، لم يؤد هذا الخط من 
التحقيقات إلى أي  مكان. وفي الوقت نفسه، 
كان مكتب التحقيقات الفدرالي يقود تحقيقا 

أكبر بالتعاون مع السلطات االسكتلندية.
وهناك عدد من المنظمات التي من 

المرجح أن تكون وراء التفجيرات. ويبدو 
أن العالم كان ممزقا بين الصراعات ومليء 

بالتهديدات اإلرهابية: حيث شهد العالم للتو 
انسحاب االتحاد السوفييتي المنهك من 

أفغانستان، تاركا وراءه الدولة التي مزقتها 
الحرب تستعد لتصبح ملعبا لإلرهابيين 
وأمراء الحرب. باإلضافة إلى 8 أعوام من 

الحرب بين العراق وإيران التي وصلت إلى 
نهايتها بصعوبة، مخلفة عداء كبيرا بين 

إيران ما بعد الثورة والواليات المتحدة التي 
دعمت الرئيس العراقي صدام حسين.

وقبل خمسة أعوام، شن تنظيم حزب 
الله، وكيل إيران في الشرق األوسط، هجمات 

على قواعد لمشاة البحرية األميركية في 
بيروت. وفي ليبيا، كان معمر القذافي 

مشغوال بتمويل الجماعات اإلرهابية. كما 
أن وكاالت المخابرات األميركية كانت 

مهتمة بمتابعة أنشطة العديد من الجماعات 
اإلرهابية، وكثير منها كانت طالئع أو خاليا 

المجموعات التي تحيط بنا اليوم.
في البداية، كان حزب الله المشتبه به 

الرئيسي لدينا؛ وحتى اليوم، ما يزال البعض 
مقتنعا أن الوكيل اإليراني هو مدبر العملية 

برمتها. ولكن كشفت التحقيقات التي أجراها 
مكتب التحقيق الفدرالي أن معظم األدلة 

تشير إلى تورط ليبيا. وكانت بعض األدلة 

التي تمّثل جزءا من الدورة تتعلق بتوقيت 
تفجير القنبلة، والذي كان متزامنا مع عودة 
عمل الهيئة األميركية لألمن الدبلوماسي في 
الطوغو في عام 1986. وفي ذلك الوقت، كان 
الليبيون يدعمون الجهود التشادية الفاشلة 

الغتيال رئيس البالد.
وعلى الرغم من أن األدلة التي تثبت 

تورط جهات ليبية في تفجيرات لوكربي، إّال 
أن التحقيق كان بطيئا وتعرقله الصراعات 

واألجندات الشخصية والسياسية 
المتناقضة. وفي النهاية، حتى عندما تم 
اتهام إثنين من المشتبه بهم وتقديمهما 
للمحاكمة في اسكتلندا، تم سجن واحد 

منهما فقط وهو عميل المخابرات الليبية 
عبدالباسط علي المقرحي، في حين بقي 

نظيره، األمين خليفة فحيمة، طليقا.
وبعد أن أمضى سبع سنوات فقط في 

السجن، تم منح المقرحي عفوا بسبب 
إصابته بمرض السرطان. ليعيش ما تبقى 

من حياته بمثابة البطل في وطنه؛ وقد توفي 
في عام 2012 نتيجة إلصابته بالسرطان.

على الرغم من أن الحكومة الليبية لم 
تعلن رسميا عن مسؤوليتها عن الحادث، 

إال أنها في عام 2003 دفعت مبلغا يقدر بـ1.8 
مليار دوالر كتعويضات لعائالت الضحايا 

التي ترى أن هذه التعويضات ال تعني حسم 
المسألة؛ فمازال هناك عدد كبير من األسئلة 
التي تحيط بتفجير لوكربي، وال يزال هناك 

شعور بأن هذه الجريمة مرت دون عقاب.
وقد يكون مكتب التحقيق الفدرالي 

ناجحا في محاولته األخيرة إلعادة فتح ملف 
القضية ومقاضاة صانع قنابل الهجوم على 

طائرة بان آم 103. وربما تتحقق العدالة 
بالكامل وبشكل نهائي في هذه المرة ويغلق 

الملف على النحو الذي نصبو إليه جميعا.

* نائب رئيس مؤسسة ستراتفور االستشارية 
األمنية األميركية

تفجيرات لوكربي.. هل يغلق الملف هذه المرة

فراد بروتون

مايكل نايبي أوسكوي: 

ليبيا لم تكن دولة 

مؤسسات األمر الذي 

دفعها سريعا نحو الفوضى

تركة القذافي التزال تثقل كاهل ليبيا رغم مرور أربع ســـنوات على مقتله

ّ



األربعاء 2015/10/21 - السنة 38 العدد 10073

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

حزب الله ال يستطيع إنتاج لبنانيته 

ولو بشكل كاريكاتوري يصلح 

للتسويق في صفوف جماعته في 

وقت قصير، بل يحتاج إلى فترة 

تكون فيها التطورات املتسارعة 

قد سبقته

} كان الفتا الغياب الكلي إليران عن 
االجتماع الذي دعا إليه وزير اخلارجية 

األميركي جون كيري مؤخرًا، لبحث احللول 
املمكنة لألزمة السورية والذي تضمن دعوة 

السعودية وتركيا واألردن وروسيا.
استثناء إيران من هذه الدعوة يعكس غياب 

دورها في سوريا، وقدرتها على التأثير 
في الوضع امليداني السوري، ما يعني 

أن التصعيد األخير ما هو سوى الفصل 
األخير من الوجود اإليراني في سوريا.

لعل إيران تسعى من خالل رفع حجم 
مشاركتها امليدانية في سوريا إلى إعادة 

ترتيب بيتها الداخلي، واستخدام اجلحيم 
السوري لتذويب شخصيات وقادة 

عسكريني ميكنهم أن ميارسوا تشويشا ما 
على مفاعيل االتفاق النووي. ليس صدفة 

أن تشهد الفترة األخيرة مقتل قياديني 
بارزين في احلرس الثوري اإليراني من 
قبيل حسني همداني وفرشاد حسوني 

وحميد مختار.
اخلروج اإليراني من سوريا يستتبع 

حكما خروج حزب الله مع فارق كبير 
بني عنوانْي اخلروج وأهدافهما. اخلروج 

اإليراني يأتي خدمة ملصلحة استمرار 
النظام وضمن شبكة تسويات تضمن إليران 

احلد األدنى من مصاحلها، وتسمح لها 
بالتفرغ لتمتني نظام احلكم وحل املشاكل 
الداخلية. خروج حزب الله مأساوي بكل 

ما للكلمة من معنى فهو ليس طرفا في أي 
تسوية، وال أحد يعترف به وال مبصاحله، 

كما أن عودته إلى لبنان مهزوما تضعه 
أمام شبكة استحقاقات ضخمة تكاد تكون 

أكبر من قدرته على االحتمال.
من هنا يجد احلزب نفسه مضطرا لرفع 
سيف التصعيد في وجه جميع اللبنانيني، 

والتهديد بإسقاط احلكومة واخلروج من 
احلوار.

السؤال حول ارتدادات خروج حزب الله 
من سوريا هو السؤال األبرز على الساحة 

اللبنانية. اإلجابة عليه تكاد تنحصر في 
احتمالني.

االحتمال األول هو أن يلجأ حزب الله 
إلى العقالنية، ويحاول العودة إلى السياسة 

وانتزاع موقع من داخل التركيبة اللبنانية 
كمكون أساسي فيها، ما يتطلب منه خلع 

والئه إليران وإعادة إنتاج لبنانيته والنطق 
باسمها.

يحاول احلزب حتقيق موقع متميز في 
التركيبة اللبنانية عبر إصراره مع حليفْيه، 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري واجلنرال 

ميشال عون، على إصدار قانون لالنتخابات 
النيابية على أساس النسبية. يعتقد احلزب 
أن الضغط في سبيل إجناز هذا القانون من 

شأنه أن يكفل له الفوز مع حليفه العماد 
عون بأكثرية نيابية، ينتزع من خاللها احلق 

في حكم البالد بطريقة شرعية، يستطيع 
الدفاع عنها عربيا ودوليا.

يبني هذا الطموح منطقه على واقع يراه 
احلزب غير قابل للتغير بغض النظر عن 

الظروف، وهو واقع سيطرته على الغالبية 
املطلقة من الشيعة، الذين يشكلون في مناطق 

وجودهم كتال متراصة ال مجال خلرقها، في 
حني يتوزع السنة على مجموعة من الوالءات 

والزعامات، ما يجعلهم عرضة لالختراق 
والتفكك. تاليا يؤمن احلزب أن أي انتخابات 

ستجري على أساس النسبية ستمنحه  
حصرية التمثيل الشيعي، في حني لن يكون 
تيار املستقبل سوى واحد من أطراف سنية 

عديدة ستسجل حضورها النيابي رمبا 
للمرة األولى. قد يبقى تيار املستقبل صاحب 

احلضور السني األبرز ولكنه لن يكون 
الوحيد، وال يستطيع مع حلفائه املسيحيني 

من قبيل حزب القوات اللبنانية وحزب 
الكتائب تشكيل أكثرية نيابية.

يحرص هذا السيناريو على إهمال 
تداعيات دخول حزب الله إلى سوريا وما 

أنتجته، وما الذي من املمكن أن تتسبب 
فيه، خصوصا بعد خروج أصوات مهمة من 

قيادات احلزب تعترض على استمرارها. هذا 
الوضع املستجد سمح بخروج حتليالت تقول 

إن قياديي احلزب الذين يسقطون بكثافة 
في الفترة األخيرة إمنا تتم تصفيتهم بناء 

على أوامر إيرانية، ألن املرحلة ال تسمح 
باالعتراضات، وألن التصعيد الذي يسبق 

التسويات سيتسبب في سقوط عدد كبير من 
القتلى قبل أن تذهب األمور في اجتاه حلول 

نهائية.
يبدو هذا الطموح صعب التحقق، ألن 
حزب الله ال يستطيع إنتاج لبنانيته ولو 

بشكل كاريكاتوري يصلح للتسويق في 
صفوف جماعته في وقت قصير، بل يحتاج 

إلى فترة تكون فيها التطورات املتسارعة قد 
سبقته.

كذلك ال يبدو مفهوما ملاذا ستسمح القوى 
التي يبادلها احلزب العداء، ال بل القتل 

واالغتيال، بتمكينه من اإلمساك مبفاتيح 
البالد عبر فرض قانون انتخابي يناسبه، 

وخصوصا بعد فقدانه جزءا كبيرا من قدرته 
على التهديد والتهويل. يضاف إلى ذلك كله 
سؤال حول الساحة الشيعية، وهل ستبقى 

ثابتة على الوالء له بعد أن َيْذوي خطاب 
النصر الدائم، وبعد أن يتبني لها مبا ال يترك 

مجاال للشك عمق ومدى االحتقار اإليراني 
للحزب وناسه، وشيعة لبنان والشيعة العرب 

بشكل عام.

السيناريو الثاني والذي أراه أكثر 
واقعية هو أن يركن حزب الله إلى اجلنون 

الشامل فيعمد إلى التصعيد وسد كل منافذ 
السياسة، واالقتصاد واحلياة العامة في 
لبنان بالقوة والتهديد، واتخاذ البلد مبا 
فيه من ناس رهينة يفاوض على رأسها.
رمبا يكون هذا اخليار غير منطقي، 
ولكن ما يجعل التحليل مييل إلى تبنيه 
هو كون احلزب قد أسس لغياب املنطق 

وإعدام السياسة، وجعل هذا النهج 
خالصة أليديولوجيته القائمة على املبالغة 

واملغاالة.
هكذا صار كل شيء إلهيا، وحتى 

العيش اليومي املجبول بواقع فظ من 
احلرمان والبؤس، لم يستطع النجاة من 

الكناية اإللهية التي غلفت كل شيء بطابع 
سحري أسطوري، صار مصدرا للذات، 

والتفكير وتدبير شؤون الوجود والعيش.
أدمن ضحايا سلطة حزب الله على 
اإللهية، ولم يعودوا قابلني لألرضية، 

مبعنى إمكانية التفاهم مع الوقائع 
والتغيرات، ومع ما هو عادي ومألوف 

وقابل للتشارك.
قد يعمد احلزب إلى قيادة حملة ترهيب 
عنيفة تطال الصوت الشيعي املعارض قبل 

غيره، وخلق اضطرابات أمنية داخلية. 
يستطيع احلزب الشروع في تنفيذ هذا 

السيناريو دون أن يستطيع التحكم 
مبساراته وال بنهاياته، ولكن يرجح أن 

يعتمده رغم كل هذه املعطيات التي ليست 
خافية عليه، وذلك ألن األزمة التي يواجهها 

حاليا ال تتعلق بعنوان جزئي، أو مبعركة 
هامشية، بل هي أزمة وجود.

* كاتب لبناني

خروج إيران من سوريا وخيارات حزب الله في لبنان

خيراهللا خيراهللا

شادي عالء الدين

ذكرى استشهاد وسام الحسن 

مناسبة لتأكيد أن لبنان ما زال 

يقاوم وأن الحوار مع {حزب الله} 

ال يعني التوقف عن السعي إلى 

معرفة الحقيقة ومالحقة من كان 

وراء االغتياالت في لبنان

} من فوائد الكالم الذي صدر عن وزير 
الداخلية نهاد املشنوق وعن الوزير السابق 

والنائب احلالي مروان حماده في الذكرى 
الثالثة الستشهاد اللواء وسام احلسن، كشف 

النيات احلقيقية لـ“حزب الله“. هذه النّيات 
قدمية-جديدة، ولكن ثّمة حاجة إلى التذكير 

بها من وقت إلى آخر. هناك حاجة إلى تذكير 
احلزب نفسه أيضا ببديهيات معّينة للتأكيد 

أن جرائم املاضي لن ميّر عليها الزمن وأن 
هناك من يالحق من يقف وراءها، وأن العدالة 

ستأخذ مجراها مهما طال الزمن.
لعّل في مقّدم ما ُيفترض تذكير ”حزب 

الله“ به أن اللبنانيني يعرفون من قتل وسام 
احلسن رئيس شعبة املعلومات في قوى 

األمن. هذا ما أكّده نهاد املشنوق قبل سنة 
وأعاد تأكيده هذه السنة، كما أّكده مروان 
حماده عندما قال أن الهدف من قتل وسام 

احلسن كان ”قطع رأس التحقيق بعد اغتيال 
مهندس التحقيق“، أي الرائد وسام عيد.

الكّل في لبنان يعرف هذا الواقع الذي 
ال ميكن الهرب منه، ال عن طريق افتعال 
حروب مع إسرائيل، كحرب صيف العام 

2006، وال عن طريق جرائم أخرى كان آخرها 
اغتيال الدكتور محّمد شطح… وال عن طريق 
االنضمام إلى احلرب املذهبية الطابع التي 
تستهدف إفناء الشعب السوري وتشريده 

داخل سوريا وخارجها.
كان طبيعيا أن يصدر عن السيد حسن 
نصرالله األمني العام لـ“حزب الله“ رّد فعل 

على كالم نهاد املشنوق ومروان حماده. اتسم 
الرّد بنبرة حادة تعكس شعورا بالتعالي، 

وكأّن التعالي على اللبنانيني اآلخرين يجعل 
احلزب فوق الشبهات. فحوى كالم نصرالله 
أن حزبه ال يستجدي احلوار، وأن من يريد 

ترك احلكومة ”الله معه“.
ال ينطلي على أحد الدور الذي يلعبه 

احلزب والسبب الذي يدعوه إلى البقاء في 
احلكومة وتعطيل العمل احلكومي في الوقت 
ذاته. رّمبا ينطلي ذلك على بعض اللبنانيني 

من ذوي النّيات احلسنة الذين نزلوا إلى 
الشارع ألسباب محّقة… من دون إدراكهم 

أن هذه األسباب احملّقة ال يعود لها وجود 
مّتى عادت الدولة البنانية إلى ممارسة 

مسؤولياتها.
يبقى احلزب في احلكومة ويتظاهر أنه 

في حوار مع ”املستقبل“، ومع األطراف 
اللبنانية األخرى، من أجل مترير الوقت ال 

أكثر. ما يفّسر النبرة احلادة لنصرالله الكالم 
الواضح واملباشر لنهاد املشنوق ومروان 
حماده، إن بشأن احلوار وإن بشأن غياب 

أي أوهام من أي نوع كان ميكن أن تنتج عن 
احلوار. فلو كان من حوار مثمر، لكان هذا 

احلوار أّدى إلى انتخاب رئيس للجمهورية 
قبل أي شيء آخر. لو كان من أمل في احلوار، 

لكان العمل احلكومي انتظم، ولكان اجلهد 
انصّب على مساعدة اللبنانيني في التغّلب 
على كّل األزمات، مبا في ذلك أزمة النفايات.

كّل ما في األمر أن اللبنانيني يعرفون أن 
”حزب الله“ يراهن على مترير الوقت بغية 
حتقيق انتصار على اللبنانيني اآلخرين، 

وفرض مشروعه الهادف إلى تغيير النظام 
في لبنان.

يريد احلزب، ومن خلفه إيران، البناء 
على وضع يده على مؤسسات الدولة 

اللبنانية بواسطة السالح غير الشرعي. 
وهو أمر حاصل اآلن. صارت الدولة 

اللبنانية دويلة في دولة ”حزب الله“ املصّر 
على نقل لبنان إلى مكان آخر بعيدا عن 

التجربة التي كانت له مع الرئيس السابق 
ميشال سليمان.

كانت جتربة ”حزب الله“ مع ميشال 
سليمان أكثر من كافية كي يقتنع بأن عليه 

تغيير النظام اللبناني، خصوصا أنه اعتقد 
أن ميشال سليمان، إمنا أصبح رئيسا 

للجمهورية نتيجة انقالب نّفذه احلزب الذي 
اجتاح بيروت واجلبل الدرزي في السابع 

والثامن والتاسع من مايو 2008.
فوجئ احلزب ومعه إيران بأّن رئيس 

اجلمهورية اجلديد، وقتذاك، أصّر على أن 
يكون رئيسا لكل اللبنانيني، وأّنه مصر 

على حماية مصالح لبنان وليس مصالح 
إيران والنظام السوري. فوق ذلك، تبّني أّنه 
مصر على التعاطي مع بّشار األسد تعاطي 
النّد للنّد، في وقت اعتقد األسد االبن دائما 
أنه قادر على ارتكاب كّل أنواع اجلرائم في 

لبنان من دون حسيب أو رقيب.
فوجئت إيران أيضا مبيشال سليمان 

يصّر على ”إعالن بعبدا“ الذي يظّل خشبة 
اخلالص للبنان واللبنانيني، فتراجع ”حزب 

الله“ عن موافقته على اإلعالن الذي يكّرس 
احلياد اللبناني حيال ما يدور من صراعات 

على الصعيد اإلقليمي.
ما تريده إيران حاليا واضح كّل 

الوضوح. إّما رئيس في جيبها، كما كان 
إميل حلود، الذي لم يكن سوى موّظف 

لدى رئيس النظام السوري، وإّما املثالثة 
مع ما يعنيه ذلك من إتيان بنائب لرئيس 

اجلمهورية، ذي صالحيات تنفيذية واسعة 
محّددة، ينتمي إلى الطائفة الشيعية ويؤّمن 

الوجود الثابت لطهران بشكل شرعي.
لن يعود هذا الوجود اإليراني في لبنان 
مقتصرا عندئذ على سالح مليليشيا مذهبية 

ذات دور يتجاوز احلدود اللبنانية فقط. 
يصبح هذا الوجود جزءا ال يتجّزأ من 

التركيبة السياسية للبنان مع ما يعنيه ذلك 
من تغيير لطبيعة البلد، بدءا بتحّوله أرضا 
معادية لكّل أهل اخلليج، كما الوضع اآلن، 

ولكّل ما هو عربي في املنطقة.
في سبيل حتقيق هدفها اللبناني، تراهن 
إيران على ”حزب الله“ الذي يستخدم بدوره 

ميشال عون. إنه رهان على لذيذين. لذيذ 
أن يأتي ميشال عون رئيسا للجمهورية، 
ليكون إميل حلود آخر. بل، إّنه قادر على 

الذهاب إلى أبعد مما ذهب اليه إميل ّحلود 
في عدائه لكّل مشروع يصّب في خدمة لبنان 
واللبنانيني… وصوال إلى املشاركة بطريقة، 
أو بأخرى، في تغطية عملية اغتيال رفيق 

احلريري ورفاقه في فبراير 2005.

ألم يذهب ميشال عون إلى إسقاط 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد 

احلريري في بداية 2011، مبجّرد أن ”حزب 
الله“ طلب منه ذلك؟

أعطى ميشال عون الدليل تلو الدليل 
على أّنه ينّفذ املطلوب منه. الرهان عليه 
كرئيس للجمهورية لذيذ، والرهان على 

تعطيله انتخاب رئيس للجمهورية لذيذ 
أيضا. إنه رهان إيراني على لذيذْين في 

لبنان. هذه اللعبة املكشوفة تطّرق إليها نهاد 
املشنوق ومروان حماده لدى إحياء ذكرى 

استشهاد وسام احلسن. هذه الذكرى ليست 
مجّرد ذكرى، مبقدار ما إّنها كانت مناسبة 
لتأكيد أّن لبنان ما زال يقاوم وأن احلوار 

مع ”حزب الله“ ال يعني بالضرورة التوقف 
عن السعي إلى معرفة احلقيقة ومالحقة 

من كان وراء االغتياالت في لبنان. هل يكفي 
الصوت العالي والتعالي لتغطية جرائم من 

نوع اغتيال رفيق احلريري والشخصيات 
اللبنانية األخرى. هل يكفي الصوت العالي 
للتغاضي عن األسباب احلقيقية التي متنع 

انتخاب رئيس للبنان؟
بعد ثالث سنوات على رحيله عن عاملنا، 
ال يزال وسام احلسن حاضرا. كشف خيوط 

جرائم ”حزب الله“. الذين حتدثوا في 
الذكرى الثالثة لرحيله أّكدوا أّن املهمة التي 

ْت معه. نذر نفسه من أجلها لم َمتُ

* إعالمي لبناني

لماذا يتعالى حسن نصرالله على اللبنانيين

«الحمـــالت ضد الســـعودية نتيجتها نزيف يصيـــب الصبر العربي 

علـــى لبنان، ومواقف حزب الله هي ضجيج فارســـي مدبلج للعربية 

لن يعيد عقارب الصحوة العربية إلى الوراء».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«اآللة القاتلة امتد نطاقها وتوســـعت رقعتها وتعمقت شهوتها 

للدمـــاء.. فـــي لبنان وســـوريا والعـــراق واليمـــن والبحرين، الشـــر 

المطلق يستهدف اآلن كل الساحات وكل الشعوب».

مروان حمادة
نائب لبناني

«حســـن نصرالله تخلى عن مسؤولياته في معالجة أخطاء قواعده 

الشـــعبية ألن أولوياته في مكان آخر، حيث يقتل الشعب السوري 

وفقا ألجندة ال مصلحة للبنان فيها».

أحمد فتفت
عضو كتلة املستقبل اللبنانية
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«االتحاد األوروبـــي يؤيد خارطة الطريق والبرلمان جزء مهم منها، 

وكلما تم اإلســـراع بعقد البرلمان وتأديتـــه لدوره كلما كان ذلك 

أفضل للشعب المصري ولعالقات مصر بالعالم الخارجي».

جيمس موران
سفير االحتاد األوروبي لدى مصر

«تجربـــة روســـيا مـــع اســـتخدام القـــوات التقليديـــة إلـــى جانـــب 

الميليشيات والجنود غير النظاميين في أوكرانيا قد جعلتها أكثر 

ميال للنهج المشترك الذي تفضله سوريا وإيران وحزب الله».

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن

«يدين االئتالف قيام كل من روســـيا وإســـرائيل بإجـــراء مناورات 

عسكرية مشتركة تنتهك الســـيادة السورية، وتتم بتواطؤ من 

نظام األسد واالحتالل اإليراني».

من بيان
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
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} فوجئت مؤخرا بالسيدة التي عبرت 
عن غضبها لإلهانات وللظلم وللقمع 

الوحشي الذي تمارسه سلطة االحتالل تجاه 
الفلسطينيين في القدس وباقي البلدات؛ 

نظرت إليها لوهلة بإعجاب وتعاطف 
لوطنيتها ومتابعتها الحثيثة واستنكارها 
للجرائم التي يرتكبها الجمهور والشرطة 

اإلسرائيليان ضد القائمين باالنتفاضة 
الثالثة. تنشغل بمتابعة أعمال الجنود 

والجمهور اإلسرائيلي تجاههم وتشاهد 
فيديوهات القمع وينفطر قلبها للدم المراق، 

كذلك تفعل مع الموقوفين من المشاركين 
في الحراك في بيروت. لكني عدت وانتبهت 
إلى أنه لم يسبق لي أن سمعت من السيدة 

البقاعية، التي تصلها في الكثير من األحيان 
أصداء االنفجارات مباشرة من المناطق 

السورية المحاذية، أي تعليق عن حزنها أو 
استنكارها للقتل اليومي الذي يحصل هناك 

وبالمئات على مدار أكثر من 4 سنوات.
جمهور الممانعة ال يرى إال بعين واحدة. 
كأن ال شيء يحصل في سوريا. فكما تجاهل 

الثورة لمدة عام، يتجاهل التدمير والقتل 
والتهجير بشكل متواصل منذ ما يقرب من 
األربع سنوات. وال يربط بين مجازر بشار 

األسد التي تعطي التبرير الضمني لممارسات 
نتانياهو بالقتل والتي ال تصل إلى بعض 

مستوى ما يغض الطرف عنه. أما إذا أشرت 
إلى أنهار الدم في سوريا أيضا، فلن تلقى أي 

تعليق، أو باألحرى يقال لك: هل تدافع عن 
داعش؟ هل تريد دولتهم اإلسالمية هناك؟ هل 

تمانع بالقضاء على القادمين من الشيشان 
واألفغان وغيرهم؟

يدين القمع اإلسرائيلي دون أدنى ربط 
بين االتفاق النووي والتغاضي األميركي عن 
القتل الذي يمارسه نتانياهو واإلذن المعطى 

له لتهويد القدس مقابل تمرير االتفاق في 
الكونغرس.

ويتجاهل ما سبق أن ردده ”أن ما قبل 
النووي ليس كما بعده“ وأن الحل السياسي 

قادم. ونظرا إلى المنطق الذي يستخدمه 
لتبرير وتغطية المجزرة السورية نجده يتبنى 

موقف السلطات اإلسرائيلية من معارضيها 
الفلسطينيين ومن شبان االنتفاضة الذي 

ينقله لنا جدعون ليفي في مقالته في الهآرتس 
بعنوان ”ماذا اعتقدتم؟“ كما يلي: ”الحكومة 

تقول إن هذا بسبب داعش، واليسار يقول 
إن هذا بسبب الجمود في المسيرة السلمية، 

والمحللون للشؤون العربية في الجناح 
الجنوبي في الشاباك واالستخبارات 

العسكرية يقولون إن هذا بسبب التحريض“.
الجميع يتفقون على أن العرب هم السبب 

وأنهم ُولدوا من أجل القتل. هذا المنطق 
الذي يطبقه اإلسرائيليون على الفلسطينيين 

المنتفضين، نجد الممانعين يطبقونه على 
الشعب والمعارضة السورية المعتدلة. 

فداعش ذريعة مشتركة في الحالتْين، 
المعترضون هناك داعشيون والقتلى في 

سوريا داعشيون أيضا. وإذا لم يكونوا كذلك 
فهم مضللون. وفي كلتا الحالتين هذا يحصل 

لعدم التوصل إلى الحل السياسي السلمي. 
وفي كلتا الحالتين ”الحق على المنتفضين“ 

الذين ال يستحقون أن يتكرم عليهم بشار 
بالجنسية السورية بل بالقتل.

في إطار هذا المنطق ليس القتل هو 
الجريمة، واإلدانة ليست لفعل القتل. بل إن 

الموضوع يتعلق بمن َيقُتل وبمن ُيْقَتل. القتل 
الحرام في إسرائيل يصبح حالال في سوريا، 

قتل شرعي هنا وقتل ال شرعي هناك.
هذا هو المنطق الذي طبق في سوريا 
على الفلسطيني أيضا من قبل الممانعين، 

الرفض واجب لقتل الفلسطيني فقط عندما 
يكون القاتل نتانياهو. بينما يحق لبشار أن 

يقتل الفلسطيني في اليرموك ويجّوعه ويهدم 
المخيم على رؤوس أطفاله ونسائه وشيوخه 

ويشردهم مرة أخرى دون أن يرف جفن 
للسيدة المتباكية، ودون أن يصرخ الممانعون 

”يا لثارات الحسين“. عفوا فلسطين فلقد 
تراكبت الممانعة مع المذهبية. القتيل 

الفلسطيني في سوريا فعل حالل و“شرعي“، 
والقتيل الفلسطيني في فلسطين فعل حرام 

فقط الختالف مكان القتل وهوية المجرم.
األمر نفسه ينطبق على التحالفات، أن 

تتحالف السعودية مع أميركا جريمة؛ أما أن 
تتواطأ أميركا مع هيمنة إيران على العراق 
وأن تغض الطرف عن تدخل حزب الله في 

سوريا، الذي ”كان“ إرهابيا وأن ترسل إيران 
آالف الجنود إلى األرض السورية فمقاومة 

ونضال.
وأن تغزو إيران سوريا بغض نظر أميركي 

وتتبعها روسيا، التي ال تكتفي بالعالقات 
التاريخية الجيدة بإسرائيل بل تنسق معها 

طلعاتها الجوية؛ حتى أنها أقامت خطا 
مباشرا مع سالح الجو اإلسرائيلي، كل هذا 

ال يحرج الممانعة. احتالل إيران وروسيا 
األراضي السورية جوا وبرا وبحرا أيضا قمة 
في المقاومة. فوقوع سوريا تحت سيطرتهما 
يبدو أنه ضروري لشق األوتوستراد باتجاه 

القدس عاصمة المسلمين. وسيظل األسد 
بطل المقاومة، وإيران وحزب الله ”فوق 

الشبهات“، ولن ينقص األمر مقدار ذرة من 
وطنيتهم وشرفهم. فالخيانة كالقتل، تتعلق 

بمن يقوم بفعل الخيانة وليس بالمبدأ 
نفسه. فأن يقصف الروس، الذين استدعاهم 
األسد الشعب السوري تحت شعار محاربة 
اإلرهاب ال غضاضة فيه؛ ويبدو أن الجميع 

اآلن يتفق على تعريف اإلرهابي. إنه الشعب 
السوري والمعارض المعتدل وفصائل الجيش 

الحر الذين طالما اتهمتهم أبواق الممانعة 
بالتنسيق مع العدو اإلسرائيلي. فالعدو أيضا 

وجهة نظر كما العميل.
أما من يشعر ببعض الشك مما يجري 
فيسأل ماذا عن الموقف السعودي؟ وهنا 

تسأل نفسك: هل المقصود إذن أنه في حال 
اعترضت السعودية على التدخل الروسي في 
سوريا سيكون حينها الممانع مطمئنا لصحة 
موقفه وإذا لم تفعل قد يطالبها بقطع عالقتها 
مع روسيا بسبب تنسيق هذه األخيرة العلني 

مع إسرائيل؟
لكن سيظل التساؤل األساسي قائما: يا 

ترى في حال جرت األمور في سوريا ومع 
الروس على غير ما تشتهي سفن الممانعة 
وتفرق شمل العشاق الجدد، فهل سيتحول 

التهليل بالغزو الروسي إلى الشتم والتخوين 
على غرار ما سبق وحصل مع ”شكرا قطر“؟

ما يجري في فلسطين ال يختلف عما 
يجري في الدول العربية لكن بدرجة أخف 

حتى اآلن. لم تعد إسرائيل تلك الدولة 
المختلفة نوعيا عن محيطها، تنتقل بشكل 

حثيث لتصبح أحد مكونات هذا المحيط 
نفسه، وستنتهي أسطورة الدولة الديمقراطية 

المنتمية إلى العالم الغربي. فمتى سيظهر 
الفلسطيني المتوسط تعاطفه الحقيقي مع 

الشعب السوري ويعامله كمنكوب مثله إذا لم 
يكن أكثر؟

يقال عندنا لمن ال يتأثر بشيء بأن له جلد 
تمساح. أما الممانعة، فتبدو وكأنها تمتلك 

طبقات من جلود التماسيح كلما تقشر أحدها 
يظهر تحته آخر.

* كاتبة لبنانية

القتل عند الممانعة نوعان: قتيل نتانياهو شهيد وقتيل بوتين إرهابي

ليس القتل هو الجريمة، واإلدانة 

ليست لفعل القتل. بل إن 

املوضوع يتعلق بمن يقتل وبمن 

يقتل. القتل الحرام في إسرائيل 

يصبح حالال في سوريا، قتل شرعي 

هنا وقتل ال شرعي هناك

مازال الطريق طويال إلقرار هذا 

املشروع االجتماعي الهام، ولكن 

املرأة السعودية أصبحت في 

قلب الوطن بعد أن كانت مختزلة 

ومهمشة على حافة الهاوية

شواهد االستقاالت الجماعية من 

املشهد السياسي ومن القرار 

الوطني مقدمات تشير إلى فشل 

القائمني على الفعل السياسي في 

اإلقناع باملشروع التنموي، يضاف 

إليه التخبط في تحقيق أي منجز 

اقتصادي واجتماعي

} يبدو أن النجاح الساحق لتوصية 
مقترح التعديالت على نظام األحوال املدنية 

في مجلس الشورى السعودي، والتي مت 
التصويت عليها باألغلبية، استفز واحدة 

من أعضاء املجلس فوصفت مقدمي املشروع 
بأنهم ”جهلة“.

طبعا لن أخوض في مبادئ البروتوكول 
الذي يجب أن يتحلى به أعضاء املجلس 

”املوقر“، أو في التداعيات القانونية للقذف 
الذي طال أعضاء املجلس الذين أيدوا 

التوصية املذكورة.
تأييد 96 عضوا فـي الشورى ملشروع 
تعديل نظام األحوال املدنية مقابل رفض 

28 عضوا فقط أسقط أقنعة التشدد الفكري 
املنغلق داخل املجلس والهياط والدرعمة 
خارجه. باملقابل، األعضاء الذين تقدموا 

بهذه التوصية جنحوا في حتليلهم الهادئ 
والرصني بإقناعنا باملعطيات العلمية 

واملبررات املنطقية لهذه املبادرة النبيلة.
تصويت أعضاء مجلس الشورى باألغلبية 

لصالح هذه التوصية جاء ليؤكد ثالثة 
مبادئ أساسية. املبدأ األول تعزيز املادة 

الثامنة في النظام األساسي للحكم ”بتحقيق 
العدل واملساواة“. املبدأ الثاني التطبيق 

الفعلي التفاقية السيداو (القضاء على كل 
أشكال التمييز ضد املرأة) التي وقعت عليها 

السعودية مبوجب مرسوم ملكي. املبدأ 
الثالث تأكيد التزاماتنا الدولية مبا فيها 
عضويتنا الرسمية واألخالقية في جلنة 

حقوق اإلنسان واملجلس التنفيذي ملنظمة 
املرأة.

حيثيات التوصية تؤكد على حقائق 
األمور ومعطياتها، ومنها ترسيخ مبدأ حماية 
احلقوق كما قررتها الشريعة اإلسالمية وكما 

نصت عليها أنظمة وقوانني اململكة. كذلك 
تساهم التوصية في تعزيز مواطنة املرأة 

السعودية والتأكيد على عدم التفريق بينها 
وبني املواطن في احلقوق، وخصوصا حق 

حصولها على الوثائق الوطنية غير املشروط، 
وهذه إشارة واضحة إلى املساواة بني الرجل 
واملرأة. التوصية تنادي أيضا برفع األضرار 

العلمية والعملية واملادية املترتبة على 
عدم حصول األم على دفتر عائلة مستقل، 

وحفظ كرامتها من االستجداء للحصول على 
الوثائق التي حتتاجها األم لعالج أبنائها أو 

تسجيلهم في املدارس أو أي أسباب أخرى.
مما يثلج الصدر، ويغيظ املتشددين، أن 

التوصية تقضي مبنح األم وثيقة رسمية 

تثبت صلتها بأوالدها، وهذا أمر هام جدا 
ألنه يساعد على وقف معاناة املرأة املطلقة 

باحلصول على األوراق الرسمية ألبنائها. من 
هذا املنطلق، تؤسس التوصية لتفعيل الدور 

األساسي لبطاقة األحوال املدنية.
مازال الطريق طويال إلقرار هذا املشروع 

االجتماعي الهام، ولكن املرأة السعودية 
أصبحت في قلب الوطن بعد أن كانت مختزلة 

ومهمشة على حافة الهاوية.
ما يهم الشارع السعودي هو تفعيل تلك 
التوصية إلى قوانني واضحة وجلية نراها 

على أرض الوقع حتفظ للمرأة حقوقها 
وكرامتها، وأن تكون املرأة حاضرة في 

الصفوف األمامية.
املرأة السعودية تستحق جائزة اإلجناز 

اإلنسانية العاملية إلصرارها على النجاح 
بالطرق السلمية، ولكن مازالت هناك حقوق 

أخرى نأمل أن حتصل عليها املرأة. مطالبات 
املرأة السعودية شرعية ومنطقية، فهي ال 

تتعدى إعطاءها حقها في التنقل بحرية في 
القيادة أو السفر، وإعطاءها حقها في التعليم 
والعالج واالبتعاث وتكافؤ الفرص الوظيفية.

كل ما تطالب به املرأة السعودية 
هو تعديل القوانني الوضعية واألعراف 

االجتماعية التي متس املرأة وحقوقها 
الشرعية واملدنية، مثل حقوقها في امليراث 
واملهر، والتصّرف باملوارد املالية، واختيار 

شريك حياتها واشتراط عدم التعدد، إضافة 
إلى حقوق التقاضي واحلضانة والنفقة، 

ومنح أبنائها اجلنسية. باختصار، إزاحة 
الوصاية الذكورية اخلانقة واألسوار العازلة 

عن حقوقها الشرعية.
املادة اخلامسة في (الئحة حقوق أعضاء 

مجلس الشورى وواجباتهم) تنص على 
أنه ”يجب على عضو املجلس االلتزام التام 

باحلياد واملوضوعية في كل ما ميارسه 
من أعمال داخل املجلس�. هل وصف عضو 

الشورى لـ96 زميال آخر ”باجلهلة“ هو التزام 
باحلياد واملوضوعية؟

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

} على الرغم من مرور نحو خمس سنوات 
على اندالع ما اصطلح على تسميته بـ“الربيع 
العربي“، فإّن النتيجة السياسية لم تخرج عن 
كونها نكوصا على األعقاب متمثلة في ثنائّية 

”استقرار ذات الطغمة السياسية في مقاليد 
احلكم، واستقالة شريحة شعبية واسعة من 

املشاركة في القرار واخليار الوطنيني“.
قد تكون عبارة ”الغالبية املستقيلة“ 

هي العبارة األكثر انسحابا على املسلكية 
السياسية التي اجتبتها شعوب الربيع 

العربي عند االستحقاقات االنتخابية، وقد 
تكون كذلك هي التعبيرة الفضلى لتمثيل 

كينونة الرباط القائم اليوم بني الفاعل 
السياسي والرأي العام في ظّل فضاء عمومي 

ما انفك ينحسر بأهله وبأطروحاته يوما 
بعد يوم، ليعود إلى مستوى التضييق الذي 

اشتعلت في سياقه التحركات الشعبية في 
شتاء 2011.

شواهد االستقاالت اجلماعية من املشهد 
السياسي ومن القرار الوطني كثيرة، قد 

تنتهي عند مصر التي سعت إلى تعويض قلة 
املشاركة االنتخابية في االستحقاق الرئاسي 

باقتراع أوسع في التمثيل البرملاني، بيد 
أّن مستوى املشاركة لم يتجاوز في أحسن 

احلاالت سقف اخلمسة عشرة باملئة – وفق 
الهيئة العليا لالنتخابات البرملانية- ولكنها، 

أي الشواهد، جتسدت أيضا في اإلقبال 
الضعيف على االستحقاق البرملاني والرئاسي 
في تونس، وجتسمت أيضا في شبه املقاطعة 
في بعض املناطق التي أبداها الشعب الليبي 
في االنتخابات التشريعية األخيرة، وهي كّلها 

إرهاصات ومقدمات تشير إلى فشل القائمني 
على الفعل السياسي في اإلقناع باملشروع 
احلضاري والتنموي، يضاف إليه التخبط 

والتململ واالضطراب في حتقيق أي منجز 
اقتصادي اجتماعي يخرج الشعوب من دائرة 

الفقر املدقع.
إذن القضية لم تعد مرتبطة عضويا 

بسياسة األنظمة احلاكمة في أقطار الربيع 
العربي ومدى التزامها بالتوافق السياسي 
واملصاحلة الوطنية الشاملة – وهي قضايا 
مهمة ولكنها ليست في إطار مبحثنا هنا – 
وإمنا هي متعلقة بخيار اإلجماع الشعبي 

وااللتفاف اجلماهيري وراء مشروع حقيقي 
للنهضة واالستنهاض، وهو ما يغيب فعليا 

عن كافة أقطار الربيع العربي التي باتت اليوم 
ساحة إما للحروب الدولية واإلقليمية، اليمن 

وسوريا، وإما مساحة لالحتراب السياسي 
املقيت، تونس ومصر، وإما مسرحا للحرب 

واالحتراب معا على الشاكلة الليبية.
وإن كانت شركات سبر اآلراء تشتغل 
على املنطوق سياسيا فإّن على الفاعلني 
السياسيني ومراكز التفكير والتدبير أن 

يحفروا عميقا في ”السكوت“ االجتماعي 
والشعبي، ذلك أّن لغة الشعوب مختلفة 

عن لغة الفرد، فمن عادة اجلماهير أنها ال 
تعرف ”احلجاج“ أو ”اجلدل“ أو ”النقاش“ 

فقد يكون كالمها سلما وقد يكون سكوتها 
احتقانا حتضيرا النتفاضة ال تدرك كنه 

أنصاف احللول واملقترحات. لذا فإّن اقتناص 
هذا املؤشر من ”االستقالة اجلماعّية“ في 
كافة األقطار العربية، وال نركز على دولة 

بعينها، ضرورة ملّحة تقتضي وضعه في 
سياق ”التكّدر الشعبي“ من األداء السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي لكّل صانعي القرار 

السيادي ولكّل املؤثرين فيه، وهو تكّدر قد 
ينفتح على أكثر من نتيجة ونهاية.

التسليم بنجاح دعوات املقاطعة في 
االنتخابات املصرّية أمر مجانب للصواب 
في كليّته على األقل اعتبارا بأّن املشاركة 

االنتخابية كانت ضعيفة للغاية في دول لم 
تعرف دعوات إلى املقاطعة االنتخابية، بيد 

أن معاملة املواطن العربي على أّنه ورقة 
انتخابية يقع ”إنتاجها“ و“قولبتها“ في 

ورشات صناعة الرأي، وتوجيه القرار ال على 
أساس أنه املرجع لكّل قرار والشرعية لكّل 

خيار والسند لكّل مشروع، ستزيد من الغربة 
السياسية التي يعيشها املواطن  في دول 

الربيع العربي.
واحلقيقة األكثر إيالما التي على اجلميع 

استيعابها أّن كّل غربة سياسية ستستدّر 
غربة اجتماعية واقتصادية وهي التي 

ستفضي إلى غربة في األوطان متّثل أحسن 
هدّية لكافة التنظيمات التكفيرية واإلجرامية 

التي تستثمر أيضا بنفس املقاربة امليكيفيالية 
الوصولية االنتهازية في املواطن العربي، 
ال على اعتباره ورقة انتخابية – كما لدى 

مستكرشي السياسة – وإّمنا كبيدق حقير 
وذليل ُيدفع به في ساحات االنتحار والنار 

واألوار في رقعة شطرجن املخابرات اإلقليمية 
والدولية.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

{جهلة} الشورى

الغالبية المستقيلة

منى فياض

عبداهللا العلمي

أمين بن مسعود
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16اقتصاد مليـــار دوالر، الخســـائر التـــي تكبدها األردن من جـــراء األزمة 66.6
الســـورية منذ مارس 2011 كتكاليف مباشرة وغير مباشرة، 

بحسب وزير التخطيط عماد فاخوري.

مليارات دوالر، اســـتثمارات دول الخليـــج في املغرب، بعد 
ارتفاع بنحو 82 باملئة العام املاضي. واســـتأثرت اإلمارات 

بنحو 44 باملئة منها بحسب وزارة املالية املغربية.

تريليـــون دوالر حجـــم ديون الشـــركات الصينية املســـجلة 
في البورصة، والتي كانت أحد أســـباب اضطرابات األسواق 

الصينية وخسائرها الكبيرة خالل األشهر املاضية.  

تصدع حماس األوساط االقتصادية األلمانية الستقبال الالجئين
[ االتحادات الصناعية تصحو على عواقب الهجرة على سوق العمل  [ انتقادات للمتفائلين بسرعة انخراط الالجئين في الوظائف

االقتصاديــــة  األوســــاط  بــــدأت   – برليــن   {
األلمانية التي ســــارعت الشــــهر الماضي إلى 
إبــــداء حماســــة كبــــرى لوصول مئــــات آالف 
الالجئيــــن، تشــــهد تصاعد أصــــوات مخالفة 
تعبر عن القلق مــــن التكاليف والتبعات على 

سوق العمل.
وجاء أول اعتراض كبير عن رئيس اتحاد 
البنــــاء والمنشــــآت العامة مايــــكل كنيبر في 
رســــالة وجهها إلى مدير عام اتحاد الصناعة 
الواســــع النفوذ، واتهمه بنشر نظرة ”أحادية 

الجانب“ لمسألة تدفق الالجئين.
وقال إن الحماس الســــتقبال الالجئين ”ال 
يبــــرز بما يكفــــي المخاطــــر المرتبطة بحركة 
هجــــرة بال ضوابــــط، ويكتفــــي بالحديث عن 

الفرص“.
وأضاف ”ال أفهم هذه الحماســــة المفرطة 
التي تتجاهل التفاصيل والمخاوف السائدة 
فــــي أنحاء واســــعة مــــن الصناعــــة األلمانية 

والنقابات االقتصادية إزاء تدفق الالجئين“.
وأوضــــح أنــــه ”من الوهــــم االعتقــــاد أن 
باإلمكان بســــرعة تشــــغيل جميــــع الالجئين 

الوافدين إلى ألمانيا اآلن“.
كمــــا أعــــرب عــــن اســــتيائه مــــن التفاؤل 
الراســــخ الذي يبديه وزير االقتصاد سيغمار 
غبريال وكثير من االقتصاديين الذين يقدرون 
منذ أســــابيع أن وصول الالجئين سيكون له 
أثر إيجابي يشــــبه ”برنامــــج إنعاش صغير“ 

للنمو األلماني.
واســــتنادا إلى ذلك المنطــــق، يفترض أن 
يكــــون اتحــــاد البناء والمنشــــآت العامة أول 

المســــتفيدين مــــن هــــذا المــــورد، لكن 
المتحــــدث باســــم االتحــــاد ”لهــــذا 

الســــبب بالــــذات نحــــن أفضل 
إصــــدار  يســــتطيع“  مــــن 

التحذيرات.
عن  االتحاد  وأعــــرب 

قلقه من ”اآلثار على المدى 
الطويــــل“. وقــــال إنــــه نظــــرا 

فولفغانغ  الماليــــة  وزيــــر  لحرص 

الصــــارم على تطبيــــق خططــــه المالية بدقة، 
فإن كل ما ســــينفق على المهاجرين سيقتطع 
من ميزانيات التعليم أو البنى التحتية التي 
يســــتفيد منها االتحاد واالقتصاد بشكل عام، 

على مدى أطول.
ويبدو هــــذا الخطاب جديدا فــــي ألمانيا 
حيث كانت األوساط االقتصادية قبل أسابيع 
تجمع علــــى الترحيب بوصول قوى ناشــــطة 
جديــــدة تنعــــش المجتمع المتقدم في الســــن 
وســــوق العمل التــــي تعاني مــــن نقص اليد 

العاملة المؤهلة.
لكــــن يبــــدو أن الوهــــم بــــدأ يضمحل في 
شــــرائح المجتمــــع األلماني، بعد اســــتقبال 
المهاجرين في األحضان. وتتوقع ألمانيا هذا 
العام استقبال 800 ألف طالب لجوء على األقل 

وعدد مماثل على األرجح في العام المقبل.
وفيما ال يزال االقتصاديون يتوقعون أثرا 
إيجابيا على المدى الطويل في سوق العمل، 
يتفــــق الخبراء على أن البطالة ســــترتفع في 
مرحلة أولــــى. فالوافدون الجــــدد ال يتكلمون 
األلمانيــــة فيمــــا مؤهالتهــــم ال تتــــالءم مــــع 
حاجات الســــوق التي تفتقر بشكل جلي إلى 

المهندسين ومبرمجي المعلوماتية.
اتحــــاد الصناعات األلمانية  وكان رئيس 
أولريــــش غريللو قد أكد في الشــــهر الماضي 
أن ”ألمانيــــا إذا تمكنت مــــن إدخال الالجئين 
ســــريعا في ســــوق العمل، فإننا سنساعدهم 

ونساعد أنفسنا“.
وتحدث غريللو مطلع سبتمبر عن أغلبية 
مؤهلة مــــن الالجئين الســــوريين، لكن وزير 

العمل اندريــــا ناهليس قــــال إن ”الطبيب أو 
المهندس السوري ليس معيارا“.

وتوقع راســــتن لينيمــــان رئيس مجموعة 
المصالحة االقتصادية والشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة فــــي الحــــزب المحافــــظ الذي 
أن  ميــــركل،  أنجيــــال  المستشــــارة  ترأســــه 
”أغلبيــــة الالجئين الوافدين ال تملك أي فرصة 
لالنطالق في سوق العمل على المدى القصير 

أو المتوسط“.
وأضــــاف أن ”10 بالمئة فقط من الالجئين 

يمكن إدخالهم إلى سوق العمل“.
كما نشــــر معهــــد األبحــــاث أي.أف.أو في 
ميونيخ توقعات متشــــائمة حول قدرة سوق 

العمل على استيعاب الوافدين الجدد.
لكن رئيســــه هانس فيرنر ســــين معروف 
بتحذيراتــــه الكثيفــــة، فيما تثيــــر المخاوف 
الصادرة من بافاريا االستياء في برلين حيث 
يفضل السياســــيون واالتحادات االقتصادية 
االصطفاف خلف دعوة ميركل إلى النجاح في 

هذه المهمة.
وقد تجاهلت شــــركات ألمانية الشــــكوك 
وبدأت تفســــح المجال للوافدين الجدد، على 
غرار شــــركة ديملر للســــيارات التــــي أعلنت 
في األســــبوع الماضي عــــن توظيف 40 الجئا 
بصفة متدربين بالتعاون مع وكالة التشــــغيل 

المحلية.
وتعد ألمانيا الوجهــــة األولى والمفضلة 
آلالف الســــوريين ومن الجنســــيات األخرى، 
الذين يواصلون التدفق إلى أوروبا. وينتظر 
االقتصــــاد األوروبي األكبــــر وصول 800 ألف 

الجئ جديد خالل العام الحالي.
لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في 
اليد العاملــــة، بدأت تنظر بمزيد من االهتمام 
إلــــى المرشــــحين للحصــــول علــــى اللجوء، 
وتعتبرهــــم هبــــة ثمينة فــــي بلد يميــــل إلى 

الشيخوخة.
ويقــــول اتحــــاد أربــــاب العمــــل 
تراجعــــت  التــــي  ألمانيــــا  إن 
فيهــــا البطالــــة إلــــى أدنــــى 
مســــتوياتها (6.4 بالمئة) 
منذ التوحيد، تحتاج إلى 
140 ألــــف مهندس ومبرمج 
وتقني. وأشار إلى أن قطاعات 
الحــــرف والصحة والفنادق تبحث 

أيضا عن يد عاملــــة. ويمكن أن تبقى 40 ألف 
فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.

وتتوقع مؤسســــة بروغنوس نقصا يقدر 
بنحو 1.8 مليون شــــخص بحلــــول عام 2020 
في جميع القطاعات، ونحو 3.9 مليون بحلول 

عام 2040 إذا لم تحصل تبدالت. وأكد أولريش 
غريللــــو أن تدفــــق القــــوى العاملــــة الجديدة 
يمكــــن أن يغير المعطيات، ألن عددا كبيرا من 
المهاجرين مــــا زالوا شــــبانا وتتوافر لديهم 

”فعال مؤهالت جيدة“.

الماكنة األلمانية لن تقطف ثمار الالجئين دون أشواك كثيرة

ظهــــــرت أمــــــس أول التصدعات الكبيرة في موقف األوســــــاط االقتصادية األملانية. وعبرت 
ــــــن بال ضوابط  ــــــف الباهظة لتدفق املهاجري شــــــخصيات كبيرة عــــــن مخاوفها من التكالي

وتأثيرها على استقرار سوق العمل.

◄ حصلت 5 شركات مغربية على 
جائزة نادي رواد التجارة العالمية 

للجودة، وهي البنك المغربي 
للتجارة الخارجية وشركات 

المعدات الصناعية والعلمية 
وأغابليكس وأم.بي.تيكس وزرابي 

المضيق.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية 
أنها أرسلت لجنة من الخبراء 

لتقييم األضرار التي لحقت 
بمنشآت مصفاة التكرير في بيجي، 

التي تم تحريرها مؤخرا بعد 
سيطرة تنظيم داعش عليها ألكثر 

من عام.

◄ توقعت الحكومة اإليرانية أن 
تتضاعف صادراتها النفطية بعد 
رفع العقوبات االقتصادية. وقالت 

إن الصادرات يمكن أن ترتفع خالل 
األشهر المقبلة إلى ما يصل إلى 

مليوني برميل يوميا.

◄ رجحت شركة فيتول أكبر شركة 
لتجارة النفط في العالم، أن تجد 
أسعار الخام صعوبة في تخطي 
مستوى 60 دوالرا للبرميل العام 
المقبل. وقالت إن عودة اإلنتاج 

اإليراني والليبي قد تفاقم تخمة 
المعروض.

◄ كشفت تقارير صحفية في 
ألمانيا أن موظفا في مصرف 

دويتشه بنك، أكبر مصرف تجاري 
في البالد، حول في يونيو الماضي 
6 مليارات دوالر بطريق الخطأ إلى 

صندوق تحوط أميركي.

◄ خفضت شركة جينيل انرجي 
أحد المنتجين الرئيسيين للنفط 

في إقليم كردستان العراق 
توقعاتها لإليرادات واإلنتاج 

في العام بأكمله بسبب ارتفاع 
مستحقاتها على أربيل إلى نحو 

400 مليون دوالر.

السعودية تدرس تخفيف قيود االستثمار األجنبي لالنضمام للمؤشرات العالمية         باختصار
} الرياض – قال محمد اجلدعان رئيس هيئة 
السوق املالية الســـعودية إن الهيئة منفتحة 
علـــى تخفيـــف قواعـــد االســـتثمار األجنبي 
املباشر في ســـوق األسهم ملساعدة البورصة 

على االنضمام للمؤشرات العاملية.
وأكـــد على أنه ليس هناك أي قلق بشـــأن 
ضعـــف قيم التـــداول مـــن قبل املســـتثمرين 
األجانـــب الذين يعرفون باســـم املؤسســـات 

األجنبية املؤهلة.
وأضـــاف اجلدعان الذي تولى منصبه في 
يناير أن الهيئة بـــدأت تلمس بالفعل التأثير 
اإليجابي لدخول املســـتثمرين األجانب للمرة 
األولى إلى سوق األســـهم البالغة قيمته 470 
مليـــار دوالر. وكان قرار هيئة الســـوق املالية 
بفتح البورصة السعودية (تداول) لالستثمار 
املباشر من قبل املســـتثمرين األجانب في 15 

يونيو املاضي خطوة هامة ضمن اإلصالحات 
االقتصادية. وكان أيضا أحد أبرز التطورات 

في األسواق الناشئة.
لكن احلدث لم يشـــهد دويـــا كبيرا مثلما 
توقع خبراء واقتصاديون في ظل القيود التي 
وضعتها الهيئـــة على احلـــد األقصى مللكية 
األجانب ألســـهم الشركات واشتراطها قواعد 
مشـــددة للحصول على تراخيص االســـتثمار 
األجنبي املباشر، بينها أن تبلغ قيمة األصول 
التي تديرها املؤسســـات املؤهلـــة 5 مليارات 
دوالر وأن تكـــون لديها خبرة اســـتثمارية ال 

تقل عن 5 سنوات.
وأثـــارت تلـــك القيـــود حفيظة شـــركات 
وفايننشال  ام.اس.ســـي.آي  مثل  املؤشـــرات 
تاميـــز التي تتعقـــب مؤشـــراتها تريليونات 
الدوالرات من ثروات املؤسسات العاملية مما 

يعني أنه سيتعني على اململكة تعديل القواعد 
في حال رغبت لالنضمام للمؤشرات.

وقال اجلدعان لرويتـــرز إن ”أحد أهدافنا 
هو التأكد من االنضمام للمؤشـــرات العاملية 
وحتمـــا ســـندرس بطريقـــة حكيمة الســـبل 
لضمان إقناعهم بأن السوق جاهزة لالنضمام 

ملؤشراتهم“.
وأضاف ”ســـنفعل كل مـــا هو مطلوب من 

وجهة النظر التنظيمية لنكون جاهزين“.
ومن شـــأن انضمام السعودية للمؤشرات 
العاملية أن يرفع حجم األموال الداخلة للبالد 
بشـــكل كبير ويقدر البعـــض أن تتجاوز تلك 
املبالـــغ 50 مليار دوالر. وهـــذا املبلغ ال يقارن 
مع حجـــم الســـيولة احلالية التـــي ضختها 
11 مؤسســـة أجنبية حصلـــت على تراخيص 

االستثمار املباشر من الهيئة.

وبحســـب بيانات البورصـــة بلغت قيمة 
ملكية املؤسســـات األجنبية املؤهلة نحو 226 
مليـــون دوالر، حتى 15 أكتوبر وهو ما يعادل 

0.05 باملئة من قيمة السوق.
 وشـــدد اجلدعان علـــى أن انخفاض قيم 
التداول من قبل املســـتثمرين األجانب أمر ال 
يدعـــو للقلق، وقال إن ”الســـيولة لم تكن أحد 
األهداف الرئيســـية لفتح الســـوق…أوضحنا 

ذلك مرارا قبل 15 يونيو“.

انقسام النقابات الصناعية

أولريش غريللو
رئيس احتاد الصناعات

مايكل كنيبر
رئيس احتاد البناء

إذا أدخلنا الالجئين 
سريعا لسوق العمل 

فإننا سنساعدهم 
ونساعد أنفسنا

من الوهم االعتقاد أن 
باإلمكان تشغيل جميع 

الالجئني الوافدين 
بسرعة

محمد الجدعان:
سنفعل كل ما هو مطلوب 

من أجل االنضمام للمؤشرات 
العاملية

طاقة اإلماراتية تبدأ تشغيل
محطة كهرباء في غانا

} أبوظبــي – أعلنت شركة أبوظبي الوطنية 
للطاقـــة (طاقة) أمس، أنها بدأت التشـــغيل 
التجاري ملشـــروع توســـعة محطـــة كهرباء 
”تاكورادي 2“ في غانـــا، بالتعاون مع هيئة 

نهر فولتا، اململوكة للحكومة الغانية.
وأضافـــت الشـــركة املدرجة في ســـوق 
أبوظبـــي املالي في بيـــان، أن احملطة تزويد 
الشـــبكة الوطنية في غانا بالكهرباء، وتبلغ 
طاقتهـــا نحو 330 ميغاواط، أي ما يعادل 15 

باملئة من الطاقة اإلجمالية للبالد.
وتأتي توســـعة احملطة فـــي إطار خطة 
احلكومـــة الغانيـــة، التي تهـــدف إلى إنهاء 
االنقطاعـــات املتكررة للكهربـــاء، التي تؤثر 
ســـلبا في النمو االقتصادي، في وقت يشهد 
فيه الطلب على الطاقة منوا بنسبة 10 باملئة 
ســـنويا. وأوضـــح البيـــان أن شـــركة طاقة 
اإلماراتيـــة متتلك حصة تبلـــغ 90 باملئة في 
احملطـــة اجلديدة. ومتلك هيئـــة نهر فولتا، 
احلصـــة املتبقيـــة. وتبيع احملطـــة الطاقة 
الكهربائية التـــي تولدها للحكومة مبوجب 

اتفاقية مدتها 25 عاما.
وتعمل شـــركة طاقـــة، اململوكة حلكومة 
أبوظبي بنسبة 74.1 باملئة، في التنقيب عن 
النفط وتوليد الكهرباء. كما متتلك وتشـــغل 
أصـــوال بريـــة وبحرية للنفـــط والغاز في 3 

قارات.
} جانب من تظاهرات نقابات العمال في البرازيل أمس أمام البنك املركزي في ســـاوباولو للمطالبة بخفض ســـعر الفائدة الرئيســـي البالغ حاليا 

14.25 باملئة.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.804.92
0.36%

سوق قطر
5.920.04

0.07%

سوق مسقط
11.755.67

0.28%

سوق السعودية
7.689.76

0.97%

سوق البحرين
1.248.90

0.08%

سوق دبي 
3.682.52

0.59%

سوق أبوظبي
4.584.86

0.16%

إغالق 20 أكتوبر 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

[ تقليص حصة الحكومة وإيقاف البحث عن شريك استراتيجي  [ خطة لطرح 20 بالمئة من أسهم الشركة فقط لالكتتاب العام

الكويت تنفض الغبار عن خطوطها الجوية المتعثرة

} الكويــت – أكدت الخطوط الجوية الكويتية 
أمس أنها ستتمكن من خفض خسائرها بشكل 
كبير في العام الحالي، وتوقعت أن تتمكن من 

العودة للربحية بحلول عام 2017،
ورجـــح الرئيس التنفيـــذي عبدالله أحمد 
الشـــرهان أن تنجـــح الشـــركة فـــي تقليـــص 
الخســـائر خالل العام الحالـــي إلى أقل من 20 

مليون دينـــار (66.3 مليون دوالر) 
مقارنة بنحو 110 ماليين دوالر في 

العام الماضي.
لكنـــه قـــال ”لن نصـــل إلى 
الربحية في العام الحالي لكننا 
ســـنقلل خســـائرنا أكثر وأكثر 
الســـنوات  بخســـائر  مقارنـــة 

الســـابقة… نحـــن فـــي تحســـن 
مستمر“.

وأضـــاف ”خالل ســـنتين إلى 
ثالث ســـنوات ســـندخل في الربحية… نتكلم 
عن البيانات المالية حتى نهاية 2017 سيكون 

وضعنا التشغيلي أفضل“.
وعانـــت الخطوط الجويـــة الكويتية وهي 
من أقدم شـــركات الطيران في منطقة الشـــرق 
األوســـط، منـــذ أكثـــر مـــن عقدين مـــن تقادم 
طائراتهـــا وتكبـــدت خســـائر متواصلة على 
مدى سنوات طويلة وهي تسعى حاليا إلعادة 
هيكلـــة عملياتها وأســـطول طائراتها تمهيدا 

لطرح حصة من أسهمها لالكتتاب العام.
وأوضح الشـــرهان أن البرلمـــان الكويتي 
يســـتعد فـــي دورة انعقاده المقبلة لمناقشـــة 
تعديـــل قانـــون خصخصة الخطـــوط الجوية 

الكويتية.
وأكـــد أن الخطـــة الجديـــدة تتجـــه إلـــى 
إلغاء اقتراح بيع حصة من أســـهمها لشـــريك 
اســـتراتيجي. وأوضـــح أن اللجنة المالية في 
البرلمان عقدت اجتماعات مع ممثلي الخطوط 

الجوية الكويتية والحكومة لمناقشة تفاصيل 
الخطة الجديدة.

حصـــة  ســـيجعل  التعديـــل  أن  وكشـــف 
الحكومة في أســـهم الشـــركة عنـــد 75 بالمئة، 
وطرح 20 بالمئة لالكتتـــاب العام للمواطنين، 
وتخصيص 5 بالمئة لموظفي الشـــركة. وأكد 
أن الحكومـــة عبرت عن موافقـــة مبدئية على 

تلك الخطة.
خطـــة  الحكومـــة  لـــدى  وكان 
الكويتية  الخطـــوط  لخصخصة 
تطرح بموجبها نحو 40 بالمئة 
العام  لالكتتـــاب  أســـهمها  من 
وتبيع نحو 35 بالمئة لمستثمر 
لألجـــل الطويل بينمـــا تحتفظ 
الحكومة بنسبة 25 بالمئة وذلك 
وفقا للقانـــون الذي أقره البرلمان 

في عام 2008.
وقال الشـــرهان إن بعض النواب يرى أن 
الخطوط الجوية الكويتيـــة باعتبارها الناقل 
الوطني للدولـــة، فإنها ”يجب أن تظل مملوكة 
للشـــعب الكويتي أو الحكومة الكويتية وليس 
لمستثمر خارجي قد يكون غير كويتيا“. وأكد 
أن ”هـــذه النظرة هي التي نتـــج عنها مقترح 

تعديل القانون“.
وتتعـــرض الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة 
منذ ســـنوات طويلة النتقـــادات كثيرة من قبل 
الكويتييـــن والمســـافرين األجانـــب بســـبب 
اإلدارة الســـيئة وتقـــادم أســـطول طائراتها، 

وعدم دقة مواعيد الرحالت.
وتسعى شـــركة الخطوط الجوية الكويتية 
المتعثـــرة منذ عدة ســـنوات إلـــى العودة إلى 
المنافســـة في الســـوقين المحلية واإلقليمية. 
وقد أبرمت في شهر فبراير من العام الماضي 
اتفاقا مع شـــركة ايرباص األوروبية لشراء 25 

طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى.
وتعرضت الخطـــوط الجوية الكويتية في 
بداية الشـــهر الحالي لضغوط من الســـلطات 
األميركيـــة، التي قالت إنهـــا خالفت قوانينها 
الخاصـــة بمكافحـــة التمييـــز، حيـــن رفضت 
بيـــع تذاكـــر طيـــران لراكب يحمل الجنســـية 

اإلسرائيلية في عام 2013.

كشفت اخلطوط الكويتية أمس أن احلكومة تخلت عن فكرة البحث عن شريك استراتيجي، 
وأنها وافقت على خفض حصتها في الشركة إلى 75 باملئة، ليتم طرح 20 باملئة لالكتتاب 

العام، وتخصيص 5 باملئة ملوظفي الشركة، بعد موافقة البرملان، الذي سيناقش اخلطة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفع التضخم في أسعار 
المستهلكين في اإلمارات العربية 
المتحدة في شهر سبتمبر إلى 29 
بالمئة على أساس سنوي نتيجة 

ارتفاع أسعار األغذية والمشروبات 
غير الكحولية بحسب بيانات 

رسمية.

◄ وقع بنك التصدير واالستيراد 
الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم مع 
مؤسسة البترول الكويتية لتقديم 
5 مليارات دوالر لتمويل مشاريع 

نفطية، وأكد البنك أن خطط التمويل 
تصل إلى 12 مليار دوالر.

◄ قال مصطفى صنع الله رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية 

أمس إن ليبيا تنتج حاليا نحو 
440 ألف برميل يوميا من النفط 

الخام، وذلك خالل انعقاد منتدى 
ليبيا للنفط والغاز في العاصمة 

البريطانية.

◄ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن 
العراقية عن بدء الشركة العامة 

للصناعات البتروكيمياوية للتشغيل 
التجريبي إلنتاج النيتروجين، 

بنوعيه الغازي والسائل، بالتعاون 
مع شركة لندا األلمانية.

◄ قالت شبكة السياسات 
الفلسطينية وهي منظمة غير 

حكومية إن إجمالي المساعدات 
والمنح التي تلقتها السلطة 

الفلسطينية بلغ 27 مليار دوالر، 
منذ اتفاقية أوسلو عام 1993، حتى 

نهاية العام الماضي.

◄ أكد وزير الطيران المدني 
المصري حسام كمال أنه ال 

خصخصة لشركات مصر للطيران 
وال نية لالستغناء عن العاملين 

فيها. وقال إن سياسة الدولة تركز 
على المحافظة على مصر للطيران.

باختصار انخفاض أسعار النفط يعجل اإلصالحات المالية في الخليج

الحرب تضرب حركة الشحن الجوي في مطار أربيل

} أبوظبــي – قالـــت وكالة موديـــز للتصنيف 
االئتمانـــي أمـــس إن تراجع أســـعار النفط، 
املرشحة للبقاء في مستويات منخفضة لفترة 
طويلة، ســـتدفع مبشـــاريع اإلصـــالح املالي 
قدما في مجلـــس التعـــاون اخلليجي وتزيد 

االقتراض لدى دول املجموعة.
وخفضـــت الوكالـــة توقعاتهـــا ملتوســـط 
أســـعار اخلام خـــالل العام احلالـــي إلى 55 
دوالرا للبرميـــل مـــن 65 دوالرا في التوقعات 
الســـابقة. كما توقعت أن يبلغ متوســـط سعر 
البرميـــل 53 دوالرا العـــام املقبـــل ونحـــو 60 

دوالرا في عام 2017. 
وتعتمـــد دول مجلس التعـــاون اخلليجي 
الســـت بشـــكل كبير على النفط الـــذي متثل 

عائداتـــه نحـــو 90 باملئـــة من الدخـــل العام.   
وقـــال كبير احملللني في الوكالة ســـتيفن ديك 
في تقرير نشر أمس ”نتوقع أن يؤدي التأثير 
املتوقـــع للعائـــدات النفطيـــة املنخفضة على 
املالية العامـــة في دول اخلليج، إلى تعديالت 
فـــي السياســـات، ميكـــن أن يشـــمل خفـــض 
الدعم على اإلنفاق، وتدابير لتوســـيع قاعدة 

العائدات غير النفطية“.
وكانت اإلمارات ســـباقة في هـــذا املجال 
عندما أعلنت حترير أســـعار وقود السيارات 
اعتبارا من مطلع أغســـطس املاضي، في حني 
رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسني. 
وتخطـــط دول أخـــرى في اخلليـــج خلطوات 

مماثلة.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60 باملئة 
تقريبـــا منـــذ منتصـــف يونيو 2014 بســـبب 
الوفرة في العرض والطلب العاملي الضعيف.

وبحســـب صنـــدوق النقـــد الدولـــي، من 
املتوقـــع أن تخســـر دول مجلـــس التعـــاون 
اخلليجـــي 300 مليـــار دوالر مـــن عائداتهـــا 
النفطية هذا العام بسبب انخفاض األسعار.

وتوقعت الوكالة أن تســـجل دول اخلليج 
مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 
10 باملئـــة من ناجتها احمللـــي اإلجمالي هذه 
السنة والســـنة املقبلة. ويعادل ذلك نحو 140 

مليار دوالر هذه السنة.
واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن أســـعار 
الوقود هي من بني خيـــارات اإلصالح املالي 

املتاحـــة لـــدول اخلليج للتأقلم مـــع تداعيات 
انخفاض أسعار النفط. ويقدر صندوق النقد 
كلفة دعـــم الوقود والطاقة فـــي دول اخلليج 
بنحو 60 مليـــار دوالر، لكن الكلفة ترتفع إلى 
175 مليار دوالر مع احتساب العوامل األخرى 
مثـــل التأثير على البيئـــة واالزدحام املروري 

واإلفراط في االستهالك.

} الكويــت – قالـــت مديـــرة مطـــار أربيل في 
كردســـتان العراق تـــالر فائـــق إن البضائع 
التجارية املنقولة عبر املطار هبطت بنســـبة 
30 باملئة في األشهر التسعة األولى من العام 
احلالـــي مبقارنة ســـنوية بســـبب العمليات 
العســـكرية الدائـــرة في مناطـــق مختلفة من 

العراق.
وأضافـــت خالل مشـــاركتها فـــي مؤمتر 
املطارات الناشـــئة املقـــام حاليا في الكويت، 
أن نســـبة الهبـــوط بلغت نحـــو 60 باملئة في 
الربـــع األول من العام احلالـــي ”لكن الوضع 

بدأ يتحسن“ بعد ذلك.
وذكرت أن حجم البضائع التجارية التي 
مت نقلها عبر مطار أربيل بلغت انخفاضا إلى 
34 ألف طـــن في العام املاضـــي، مقارنة بـ38 

ألف طن في 2013.
وأوضحت أن تلك األرقام ال تشمل نوعيات 
التي يتم  أخرى من البضائع ”غير املنتظمة“ 
نقلها عبر املطار مثل املســـاعدات اإلنسانية 
لالجئني في كردستان العراق وكذلك البضائع 

املتعلقة بالعمليات العسكرية، مبينة أن هذه 
البضائع زادت في الشهور األخيرة.

وقالـــت لرويترز إن الهبـــوط ناجت ”ليس 
فقط بســـبب املســـائل األمنية.. وإمنـــا لقلة 
النشـــاطات التجاريـــة في املنطقـــة وضعف 
شـــحن املـــــواد اإلنشــــائية ومـــواد النفـــط 

والغاز“.
لكـــن فائق أكـــدت أن عدد املســـافرين لم 
يتراجع سوى بنسبة قليلة بلغت 4 باملئة منذ 
بداية العام احلالي مبقارنة سنوية. وتوقعت 
أن يصـــل عدد املســـافرين بنهايـــة عام 2015 
إلـــى نفس عدد العام املاضي وهو 1.5 مليون 

مسافر.
تغيرت  وأشـــارت إلى أن ”نوعية السفر“ 
منـــذ بدء العمليات العســـكرية باجتاه زيادة 
الرحالت الداخلية بني مطاري بغداد وأربيل 
بحيـــث أصبحت أكثر مـــن 10 رحالت يوميا 
بينما كانت بـــني رحلتني وثالث رحالت فقط 

قبل بدء العمليات العسكرية.
ونتيجة لهذا التغير في نوعية الرحالت، 
أصبحـــت نســـبة الرحـــالت اخلارجية متثل 
نصـــف الرحـــالت فقط، بعد أن كانت تشـــكل 
93 باملئة من الرحالت ملطـــار أربيل، مقابل 7 

باملئة للرحالت الداخلية.
وقالـــت فائـــق إن نســـبة النمـــو في عدد 
املســـافرين عبر مطار أربيـــل بلغت 30 باملئة 
ســـنويا خالل الســـنوات املاضيـــة قبل بدء 

العمليات العســـكرية وهو ما دفع السلطات 
في العراق لوضع خطة لتوسيع املطار بكلفة 

286 مليون دوالر.
وأضافـــت أن ”تنفيذهـــا اخلطـــة يتوقف 
على حل املشكالت القائمة بني بغداد وأربيل 

بشأن ميزانية كردستان العراق“.

وكان لـــدى كردســـتان العـــراق قبـــل بدء 
احلرب وتوتر الوضع السياســـي في املنطقة 
طمـــوح ألن تصبح مركـــزا جتاريـــا وبوابة 
لدخول البضائع للعـــراق من تركيا وأوروبا 
والدول األخـــرى املجاورة لكـــن احلرب ضد 

تنظيم داعش أثرت سلبا على هذا الطموح.

ستيفن ديك:
دول الخليج تحتاج القتراض 

نحو 180 مليار دوالر في 
العام الحالي

عبدالله أحمد الشرهان:
لن نصل للربحية في العام 

الحالي لكننا سنقلل خسائرنا 
أكثر فأكثر

باملئة حصة الحكومة 
و20 باملئة لالكتتاب 

العام و5 باملئة ملوظفي 
الخطوط الكويتية
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خطوات بطيئة لتحديث األسطول القديم لطائرات الشركة

} الكويت – طرحت احلكومة الكويتية أمس 
مناقصة إلنشـــاء مبنى جديـــد للركاب تصل 
طاقته إلى 5 ماليني مســـافر ســـنويا، بهدف 
استيعاب الزيادة في أعداد املسافرين حلني 

االنتهاء من إنشاء املطار اجلديد.
وقـــال يوســـف ســـليمان الفـــوزان مدير 
اإلدارة العامـــة للطيـــران املدنـــي أمس، إن 
موعـــد تلقـــي العطـــاءات فـــي املناقصة هو 
الثالث من شـــهر نوفمبر املقبـــل، وأن ”مدة 
إجناز املشروع تبلغ 15 شـــهرا على أن يبدأ 

التشغيل في مطلع عام 2017“.

هدفـــه  اجلديـــد  املبنـــى  أن  وأوضـــح 
االســـتيعاب الســـريع للزيـــادة الكبيرة في 
أعداد املســـافرين قبل إنشـــاء املطار اجلديد 
الذي فـــازت به شـــركة اخلرافي وشـــريكها 

التركي.
وكانـــت شـــركة ليماك التركيـــة ووكيلها 
شركة اخلرافي ناشيونال الكويتية قد فازتا 
في شـــهر أغســـطس املاضي بعقد مناقصة 
إنشاء املطار اجلديد، الذي تبلغ تكلفته نحو 

1.312 مليار دينار (4.33 مليار دوالر).
وأبلـــغ الفـــوزان وكالة رويتـــرز أمس أن 

توقيع عقد املطار اجلديد مع شركة اخلرافي 
والشريك التركي سيتم خالل أيام.

وتعتمد الكويت حاليا على مطارها القدمي 
الذي تبلغ طاقته االســـتيعابية سبعة ماليني 
راكب ســـنويا، والذي تزايدت عليه الضغوط 
بشكل مكثف خالل السنوات األخيرة، بسبب 
زيادة عدد الســـكان وارتفاع معدالت السفر 
سواء بني املواطنني الكويتيني أو الوافدين.

وعادة ما يشهد املطار احلالي زحاما في 
أوقات الســـفر التقليدية كالعطالت الرسمية 

وفصل الصيف ومواسم احلج والعمرة.

طرح مناقصة إلنشاء مبنى للركاب بطاقة 5 ماليين مسافر

شحنات المساعدات هي الوحيدة التي ارتفعت خالل العام الحالي

تالر فائق: 
عدد املسافرين لم يتراجع 
سوى بنسبة 4 باملئة خالل 

العام الحالي



} أنقــرة - الرقم ليس عاديا، فقد ســـجل أحد 
املسلســـالت التركية ”نور“ ٨٥ مليون مشـــاهد 
عربـــي في احللقـــة األخيرة من السلســـلة، ما 
يعكـــس انتباهـــا اســـتثنائيا ملـــا يحويه هذا 
املسلســـل من قضايـــا يطرحها، ولكـــن األكثر 
جذبا لالنتباه هو أن أبطال املسلســـل يعدون 
منـــاذج بالنســـبة إلـــى العـــرب فـــي اجلمال 
والســـلوك االجتماعي، األمر الذي حّفز العديد 
من الباحثـــني والصحفيني وحتى رجال الدين 
لالهتمـــام بهذه الظاهرة والبحث عن مقاربات 
لفهمها، إذ ال تعد تلك املسلسالت سوى أبواب 
على مقاس حزب  إلدخال ثقافة تركية ”معّدلة“ 
العدالـــة والتنمية اإلســـالمي الذي عرف كيف 
يلج الوطن العربي من بوابــة الفنون الدرامية.
فمنـــذ البدايـــة كانـــت السياســـة التركية 
اخلارجيـــة، املنفتحة على العرب من قبل حزب 
العدالـــة والتنميـــة احلاكم، املنطـــق احلقيقي 
لهـــذه العالقات، ذلك أن حـــزب أردوغان متكن 
عبـــر آلـــة الدراما مـــن حتقيق تغييـــرات في 
التمثـــالت الذهنية للمشـــاهد العربي إلى حد 
التأثير في ســـلوك البعض أو حتى العناوين 
الفنيـــة لبعـــض أعمـــال العروض الشـــعبية 
داخـــل الـــدول العربيـــة، وهذا مـــا ميثل رجة 
في تاريـــخ الفن والدرامـــا العربيني، فقد بقي 
الوطـــن العربـــي يغذي نفســـه بدراما صنعت 

مـــن صلبه وتـــرّوج داخل مجتمعاتـــه. وتقول 
تقارير إن األثر االقتصادي لهذه املسلســـالت 
يعد أثرا ســـلبيا نظرا لتمكنه من تعطيل دورة 
اإلنتاج الدرامي العربي خارج مواســـم الذروة 
(أساسا شهر رمضان). فقد متكنت مسلسالت 
تركيا من غزو الفضائيات العربية التي تعتبر 
سوقا مربحة لإلنتاج الدرامي، وبقيت العديد 
من األعمال التي تتفـــوق على اإلنتاج التركي 
في اإلخراج واملضامني في الرفوف أو حتظى 

مبتابعة ثانوية.
ويوفـــر الوطـــن العربـــي ســـوقا كبيـــرة 
للشـــركات، إذ يحـــوي ٢٢ دولة ناطقـــة باللغة 
نفســـها وهي حالة نـــادرة. فالعوملـــة املنبثقة 
عن تعدد وســـائل اإلعالم تســـتغل املساحات 
الثقافيـــة املشـــتركة فـــي األســـواق الكبـــرى 
لتحولها إلى قوى اقتصادية وسياسية غايتها 
في ذلك الربح احملقق لصالح الشـــركات العبر 

قطرية.
وبالرغم مـــن تباين العـــادات االجتماعية 
والسلوكية بني ما تعرضه املسلسالت التركية 
والواقع العربي، ورمبـــا تناقض تلك العادات 
أحيانـــا مع طبيعة العـــادات العربية، فإن قوة 
اإلنتـــاج الضخمة املؤسســـة علـــى دعم مادي 
مكنت من عبور هذا النوع الغريب من الدراما 
إلى كل احلدود، بـــل والثبات في مرتبة أعلى، 
جتاوزهـــا آللة اإلنتاج العربي الذي مير بفترة 
صعبـــة. وقـــد متكنـــت الشـــركات التركية من 
اســـتغالل هـــذا الظرف لتحقيق قـــدر أكبر من 
الربح واالنتشار بصفة واسعة إلى حني عودة 

اإلنتاج العربي ملكانه الطبيعي.
وتكشـــف التعديـــالت التـــي طالت بعض 
القوانـــني املتعلقـــة بالعقـــارات وتســـهيالت 
شـــرائها عـــن معرفـــة سياســـيي تركيـــا بأن 

هـــذه االســـتراتيجية الثقافية قـــد جنحت في 
اســـتقطاب رؤوس األموال إلـــى تركيا. وبعد 
هذا التطور في العالقات، سمحت تركيا بتمّلك 
األجانـــب للعقـــارات، حيـــث ينص التشـــريع 
احلالي على أن املواطنـــني األجانب بإمكانهم 
شـــراء العقارات فـــي تركيا فقـــط إذا كان بلد 
املشـــتري مينح احلقـــوق نفســـها للمواطنني 
األتـــراك، حســـب مبـــدأ املعاملة باملثـــل الذي 
سيتم تخفيفه أيضا والسماح إلى كل من يريد 

االستثمار في تركيا بأن يتملك.
وقـــد فتـــح القانـــون اجلديـــد منـــذ أكثر 
مـــن ٣ أعـــوام الطريق أمـــام تدفـــق املزيد من 
االســـتثمارات العربيـــة، خاصـــة أولئك الذين 
يشترون عقارات سكنية لالستثمار السياحي 
فـــي حـــدود ٧٠ إلـــى ١٥٠ ألـــف دوالر. وبعـــد 
صدور هـــذا القانون جنحـــت تركيا في جذب 
فرص اســـتثمارية كبيرة من األسواق العربية 
والروســـية، فالعرب األثرياء ميكن أن يدفعوا 
بشكل عام ما بني مليوني دوالر إلى ٣٠ مليون 

دوالر ثمنـــا للمنـــازل الفاخـــرة املوجودة في 
املواقـــع الرئيســـية مبدينة إســـطنبول، بينما 
ميكن أن يدفع بقية العرب نحو ٢٥٠ ألف دوالر 
ثمن الشـــقق املوجودة في العمارات السكنية 

الواقعة وسط إسطنبول.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ال ميكن إنـــكار دور 
اللهجة الســـورية املألوفة فـــي العالم العربي، 
واستبدال أسماء الشخصيات التركية بأسماء 
عربية مما ســـّهل وصول هذا املنتج لعدد أكبر 

من املشاهدين. 
والدليـــل علـــى ذلـــك، هـــو النجـــاح الذي 
حّققته املسلســـالت التركيـــة املدبلجة مقارنة 
اجتاحـــت  التـــي  املكســـيكية  باملسلســـالت 
القنوات العربية في تســـعينات القرن املاضي 
مثـــل ”كاســـندرا“ و ”روزالينـــدا“ وغيرهمـــا. 
فالدبلجـــة العربية طغت علـــى كل االختالفات 
فـــي التفاصيل وقّربـــت املشـــاهد العربي من 
املسلســـل التركـــي، الذي أصبح شـــبيها بأي 

مسلسل سوري من إنتاج عربي.

} طهران - قال أحــــد الصحفيني اإليرانيني، 
وهو متخصص في تغطية الشــــأن السياسي 
الداخلــــي في إيران، إن أحمد اخلميني ســــبق 
أن ”جــــذب شــــريحة مهمة من الشــــباب جراء 
دعمه ملوسوي ورفسنجاني“. بهذا التصريح، 
ميكن توقع الصورة التي ســــوف تكون عليها 
السياســــة فــــي إيران فــــي املســــتقبل القريب 
واملتوســــط، فكل األنظار تتجــــه اآلن إلى ذلك 
اجليل اجلديد مــــن الناخبني من األعمار التي 
تتــــراوح بني ١٨ و٢٥ عاما، وهــــو اجليل الذي 
ينتمــــي إليه أحد أبناء أحفــــاد اخلميني وهو 
أحمــــد اخلمينــــي الذي أصبــــح صانعا للرأي 
العام عبر اســــتغالله للفضــــاءات االفتراضية 

للترويج لفكر أبيه.
وتؤكــــد التقارير أن هذا اجليــــل فريد من 
نوعه في إيران، فهو اجليل الذي شهد األجواء 
امللهمة التي سبقت االنتخابات الرئاسية لعام 
٢٠٠٩، فضال عن االحتجاجات التي أعقبت ذلك 

في الشوارع، والتي دعت إلى التغيير.
األهم من ذلك، بعد مرور أربعة أعوام، بدال 
من مقاطعة االنتخابات الرئاســــية لعام ٢٠١٣، 
نتيجة حملة القمع التي شــــنتها السلطات في 
أعقــــاب انتخابات عام ٢٠٠٩، فقد ســــاعد جزء 
كبير من هذه الفئة العمرية في انتخاب حسن 

روحاني.
ويقــــول رامني جهان بيجلو، وهو زائر في 
قسم النور للدراسات اإلسالمية بجامعة يورك 
في تورنتو، إن الشــــباب اإليراني احلالي أقل 

أيديولوجية من الذين سبقوهم.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن تراجــــع املاركســــية 
والنمــــاذج اإلســــالمية لعبــــت دورا هامــــا في 
إعــــداد جيل جديد من املثقفــــني يحملون فكرا 

تعدديــــا وما بعد األيديولوجي في إيران، أكثر 
من شبكات التواصل االجتماعي“.

ويســــتغل أحمــــد اخلميني شــــعبيته على 
إنســــتغرام كي يروج ألفــــكار أبيه اإلصالحية 
ولنفسه، وقد وصل عدد متابعيه على صفحته 
في املوقع ١٤٩ ألف متابع، وهو يقوم من خالل 
هذه الشــــعبية برســــم إســــتراتيجية تواصل 
جديــــدة عن أبناء املقربني للســــلطة عبر جملة 
من الرســــائل الرمزية، األمر الذي يعكس فعال 
حتوالت فــــي تصور الشــــباب اإليراني للعمل 
املذهبية  اإلسالمية  واأليديولوجية  السياسي 

التي حتكم إيران.
وبالنســــبة إلى هذا الشــــاب فإن األمور ال 
تنتهي عند العالم االفتراضي فقط، فقد قال إنه 
كان حاضرا في سلســــلة من األحداث املرتبطة 

بالدين والسياسة في يونيو املاضي.
وأضــــاف أنه وقف ألول مــــرة على املنصة 
خلــــف والــــده بينمــــا كان يلقي خطابــــا أمام 
احلشــــود الهائلــــة، مبــــا فــــي ذلــــك النخبــــة 
السياســــية فــــي ضريــــح روح اللــــه اخلميني 
زعيم الثــــورة اإليرانية في اجلنــــوب الغربي 
مــــن العاصمــــة مبناســــبة الذكرى السادســــة 
والعشــــرين لوفاته، وكان لذلــــك أهمية خاصة 
مبا أن حسن اخلميني هو من يرعى الضريح 

اآلن.
وقد أكد بعــــض املراقبني أن بداية الظهور 
هــــذه تعطــــي انطباعا بــــأن إســــتراتيجية ما 
لترويج صورة معّينــــة بصدد التنفيذ، توازيا 
مع اســــتغالل الفضــــاء االفتراضي ذي النزعة 
الشــــبــابية فــــي الظهـــــور السياســــي شــــبه 

الرسمي.
ففي أوائل شهر يوليو املاضي، ظهر أحمد 
مرتديــــا زّي رجال الدين وهــــو يؤدي الصالة 
ويلقي اخلطب ليال ملدة عشرة أيام في مسجد 

صغير شمال شرق إيران.
وعندما انتشــــرت الصور عبــــر اإلنترنت، 
تفاجــــأ الكثير مــــن الناس الذيــــن ألفوا صور 
أحمد وهــــو يرتدي مالبس حتمــــل العالمات 
التجارية للماركات العاملية، مثل نايك وتومي 

هيلفيغر، على صفحته في إنستغرام. وأوضح 
الشاب البالغ من العمر ١٨ عاما على إنستغرام 
أنــــه إلــــى اآلن لــــم يلتحق رســــميا للدراســــة 
باحلوزة العلمية، ولكنه يشــــارك بشــــكل ”غير 
رسمي“ في أنشطتها مبا في ذلك زيارة القرى 

خالل شهر رمضان.
وفي الســــابع عشــــر من يوليــــو املاضي، 
خالل حفــــل صــــالة اجلمعة مبناســــبة عطلة 
عيــــد الفطر، في مصلى مســــجد طهــــران، كان 
أحمد حاضرا في الصــــف األمامي إلى جانب 
كبار املســــؤولني في احلكومة اإليرانية، وعلى 
بعــــد بضعة أقدام من املرشــــد األعلى آية الله 

علي خامنئي في مشــــهد يدمج صورته بكبار 
املســــؤوليني اإليرانيني. ويحظى اجتاه أحمد 
إلى الدراســــات الدينيــــة بأهمية كبرى خاصة 
مــــع ترشــــيح والده احملتمــــل فــــي انتخابات 

مجلس اخلبراء في فبراير القادم. 
ومنــــذ العام ٢٠٠٩، واجه حســــن انتقادات 
متزايدة مما يســــّمى بـ“املتطرفــــني“. وإذا ما 
متكن مــــن الظفر مبقعد فــــي املجلس، فإن من 
شأن ذلك زيادة الفرص أمام ابنه الشاب أحمد 

لدخول معترك السياسة مستقبال. 
وينتمــــي أحمد إلى شــــريحة واســــعة من 
اإليرانيــــني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٤ 

عاما، والذين يشــــكلون حوالي ربع الســــكان 
البالــــغ عددهــــم ٨٠ مليون نســــمة، وثلث عدد 
الناخبني الذي يقدر بـ٥٥ مليون ناخب، والذين 
من املرجح أن تكون آراـؤهم السياســــية مهمة 

في االنتخابات املقبلة.  
لذلك ال يتهاون ابن حفيد اخلميني على أن 
يكون رمزا لكل هذا املجال الواسع اجلماهيري 
واملعد ســــلفا لتقبل الرســــائل السياســــية في 
املســــتقبل، والتــــي ميكن أن تكــــون هي ذاتها 
الرســــائل احلالية بل واملتطرفــــة، ولكنها في 
شــــكل يقبل التكيف مع جماهير تنبهر سريعا 

بالصورة.

صورة الخميني الكبيرة في شوارع طهران وصورته الصغيرة على إنستغرام 

اإلخوان فشلوا في بيع النموذج التركي: الدور متروك للدراما

األربعاء 2015/10/21 - السنة 38 العدد 1210073

صورتان أصغر.. وعقالن أكثر اعتداال

[ أحمد الخميني يستثمر قربه من السلطة لدخول عالم السياسة  [ النظام يستغل تغيرات في قاعدة الناخبين لتحديث أيديولوجيته

[ حجم المشاهدة للمسلسالت التركية يعكس وهن الثقافة العربية

نشاطات أحمد الخميني السياسية 
تتـــوازى مـــع نشـــاطه االفتراضـــي 
وذلك لرســـم صـــورة جديـــدة عن 

السياسة داخل النظام

◄

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄أطلق أفراد من خفر السواحل 
الباكستاني في البرية سبعة صقور 

نادرة بعد بضعة أسابيع على 
مصادرتها من مهربي طيور. وقال 

مسؤولون بخفر السواحل، إنه ُألقي 
القبض على المهربين في إقليم 

بلوشستان المضطرب على الحدود 
مع إيران وأفغانستان، واعترفوا 

بأنهم كانوا يعتزمون تهريب الطيور 
إلى الشرق األوسط.

وقال الكولونيل محمد منور 
للصحفيين ”أقمنا نقطة تفتيش في 

موشكو وُأوقفت حافلة في نقطة 
التفتيش وأثناء تفتيشها عثرنا على 

سبعة صقور مخفية في صناديق. 
كانت ُتنقل من جوادر إلى إيران 

ثم تهرب منها إلى دول عربية وقد 
صادرناها، واآلن وبالتعاون مع 

مسؤولي الحياة البرية وفي احتفال 
مناسب سنطلقها في البرية، لتتمكن 

من أن تعيش حياتها بحرية“.
وأضاف مسؤول في مجال الحياة 

البرية بالسند، يدعى عدنان حامد 
خان، أن الصقور التي ُأطلق سراحها 

تنتمي إلى سالالت رائجة جدا في 
الصيد بالصقور. وقال ”سعر هذه 
الصقور في السوق العالمية يقدر 

بنحو عشرة ماليين روبية باكستانية 
(100 ألف دوالر). بينها ثالثة أنواع من 
الصقور وهي صقور شاهين وصقور 

العقاب التي تعرف أيضا باسم صقور 
تشيروج وصقور لوجر.

يذكر أن هذه الصقور المهاجرة 
تقطن مناطق أكثر برودة في وسط 
آسيا لكنهاس ستتبع خطى طيور 

أخرى مهاجرة وتسافر لقضاء الشتاء 
في مناطق أكثر دفئا في باكستان كل 
عام. وتباع الصقور بأسعار مرتفعة 

جدا في أسواق منطقة الخليج 
العربي.

باختصار

{القاعـــدة االنتخابية فـــي إيران تتغير طبيعتها جيـــال بعد جيل، ورجال 
النظـــام ينظرون بعيدا نحو الجيل القادم الـــذي وجب التأهب لتأثراته 

منذ اآلن}.

صباح املوسوي
باحث في الشؤون اإليرانية

{الدراما التركية تمكنت من تجـــاوز الحدود التركية إلى العالم العربي، 
عبر تخطيط سياســـي يقف وراء دعمها لتســـهيل التطبيع مع الثقافة 

التركية}.

جمال الزرن
إعالمي وباحث جامعي تونسي

{النظام السياســـي في إيـــران يقرأ جيدا المســـتقبل، وهو يجهز لجيل 
جديد من القادة قادرين على التحكم في تقنيات التواصل واستغاللها 

لديمومة األيديولوجية المغلقة}.

قاسم دراني
إعالمي وباحث إيراني

الدراما التركية غزو ثقافي وأرباح مادية

ــــــع النظام اإليراني والظاهرة في الشــــــحنات  ــــــة املغلقة التي تطب رغــــــم البنية األيديولوجي
التنظيمية ملؤسساته، إال أن بعض الوجوه التي تبرز على سطح هذا النظام املغمور تسعى 
إلضفاء حركية حداثية على صورتها وصورة النظام بشكل عام، وهو ما يقوم به أحد أبناء 
أحفاد آية الله روح الله اخلميني الذي يرّوج لوالده أحد األحفاد اخلمسة عشر للخميني 

كحمامة جديدة من حمائم اإلصالحيني اإليرانيني عبر موقع إنستغرام.

بعد أن متكنت الســــــينما العربية من حتقيق إشــــــعاع عاملي واسع خاصة في السبعينات 
ــــــرة نتيجة تأثرها  ــــــات، فإن هــــــذه الصناعة عرفت تراجعا في الســــــنوات األخي والثمانين
بالظــــــروف األمنية والسياســــــية لتحل محلها دواخل ثقافية أخــــــرى غريبة في مضامينها 
عن العرب وهمومهم. ويبقى احلديث هنا عن الدراما التركية التي فرضت نفســــــها نتيجة 

تكّيفها الهالمي مع الواقع نتيجة لوقوف آلة ترويجية ضخمة خلفها.

ـــــادي لـــهـــذه  ـــــص ـــــت األثـــــــــر االق
املسلسالت يعد أثرا سلبيا نظرا 
اإلنتاج  دورة  من تعطيل  لتمكنه 

الدرامي العربي

◄



} بيــروت - كانـــت تتنـــازع علـــى االحتفال 
بعاشـــوراء، حيث ذكرى مقتل اإلمام احلسني 
بـــن علي الســـنة 61 مـــن الهجرة، الســـلطات 
واملعارضات. فالدولـــة الصفوية (1732-1501) 
لم تقـــم وتتمكـــن إال بزخم عاشـــوراء، عندما 
اســـتحدثت فيـــه قـــراءة املجلس احلســـيني 
(قصخون). نعم كان يجري اســـتذكار العاشر 
من محرم (عاشـــوراء) من قبل محّبي احلسني 
قدميا، وغدا رسميا من قبل السلطنة البويهية 
فـــي العـــراق وإيـــران، لكـــن ذلـــك كان يجري 
باحلـــداء واملدائح ال بقـــراءة القصة وما ُأزيد 
عليها، وال مبواكب لطم وتطبير وجلد الظهور 
بالزناجيـــل، وكل هـــذا تكـــرس بعـــد الدولـــة 

الصفوية أي في ظل الدولة القاجارية.
أمـــا منـــوذج املعارضـــات، فـــكان رجـــال 
الدين بإيران، أو اإلســـالم السياسي الشيعي 
اإليراني املتمثل بآيات الله، ميارسون الثورة 
من خالل عاشـــوراء بينما كانت ســـلطة الشاه 
حتـــاول منع ذلك، وبالتالي يقـــدم رجال الدين 
ذلـــك املنع على أنه موجه ضد احلســـني وضد 
الدين لكســـب العامة وتهييجها، ومعلوم أنها 
مناسبة خصبة لتوجيه الناس وتثويرهم ضد 
الســـلطة، هنا صار في عاشوراء انفصام بني 
احلزن على احلسني وحتقيق الطمع السياسي 

عبره، مثلما حدث في إيران.
لكـــن مـــا إن تســـلم علمـــاء الديـــن الثوار 
الســـلطة في إيـــران حتـــى بدأوا ميارســـون 
ممارســـة السلطة السابقة نفســـها، يحاولون 
مـــن  واحلـــذر  وترشـــيدها  منهـــا،  التقليـــل 
اســـتغاللها سياســـيا ضد الســـلطة، على أنه 
ملصلحة الشـــيعة أن يقدم أنفســـهم كمتمدنني 
ال متخلفـــني عبر ممارســـة التطبيـــر واللطم. 
صحيح أن عاشـــوراء بحاجة إلى ترشيد وما 
عملته الســـلطة اإليرانيـــة كان صحيحا، غير 
أن املفارقـــة أنها في زمن املعارضة كانت حتث 
عليها وتشـــجع على اإلكثار منها، ولم تتأخر 
في الســـعي إلحـــداث الفوضـــى وإعاقة عمل 
دوائر الدولة، وبشكل عام كانوا يستخدمونها 
كفعل سياسي معارض مثلما تقدمت اإلشارة.

فمـــن القـــرارات التـــي اتخذتهـــا إيـــران 
اإلســـالمية فـــي مناســـبة عاشـــوراء، وبقيـــة 
املناســـبات الدينية، أن يكـــون مرورها هادئا 
بال ضجيج، فقامـــت وزارة الداخلية اإليرانية 
مبنع مواكـــب الزناجيل جللد الظهور وتطبير 
الرؤوس بالقامات، ووضعت عقوبات مشـــددة 
على ذلك، بعبـــارة ”كان من كان“، وهذا يوحي 
حترميها على رجال الدين الكبار، الذين ميكن 
أن يســـتخدموها ضد السلطة. في عاشوراء ال 
تشـــعر أن إيران لبســـت ثوب احلزن واحلداد 
شـــعبيا، مثلما كان األمر في زمن شـــاه إيران، 

ومن قبله الدولة الصفوية والقاجارية.
غيـــر أن الهياج بعاشـــوراء ظـــل قويا في 
العراق، أي املناطق الشـــيعية منه، وأن أقطاب 
الســـلطة احلاليـــة ميارســـونه بريـــاء منقطع 
النظيـــر، كتصدرهـــم للمواكـــب وقيامهم أمام 
الكاميـــرات بتوزيـــع الطعـــام علـــى الالطمني 
وزوار العتبات املقدســـة، وهم يرتدون الثياب 
الســـود ويلفون على رقابهم اخلرق اخلضراء، 
عالمة على احلزن واالنتمـــاء العلوي، فاللون 

األخضر يقال إنه كان لون رايات العلويني.
لم تعد إيران بحاجة لزخم عاشـــوراء، ألنه 
ســـيرتد عليها، فقد تعاملت الســـلطة احلالية 
معه من زاويـــة املصلحة الذاتية، لكنها تدعمه 
وتشجعه بقوة في العراق ولبنان وحيث يوجد 
الشـــيعة، ألن في تلك املناطق يجري التنافس 
واحلاجة إلى محفز ديني، كي تبقى اجلماهير 
الشـــيعية بالعـــراق مـــع األحـــزاب الدينيـــة، 
وبالتالـــي مـــع الولـــي الفقيه، خالل مواســـم 
االنتخابـــات أو صد التظاهـــرات التي جتري 
ضدهـــم؟ فإذا انتهى دور احلســـني بإيران، لم 

ينته دوره بعد بالعـــراق ولبنان، فمهما كانت 
األحزاب الدينية قوية ومتماســـكة فإنها تبقى 
تبحـــث عما يحفظ لها مكانتهـــا، فهي ال متلك 
الســـلطة القوية الراسخة مثلما هو احلال مع 

الولي الفقيه في طهران.
أمـــا بالنســـبة حلـــزب الله في لبنـــان فقد 
خطف الشـــيعة عـــن طريق عاشـــوراء أيضا، 
أخذ هذا احلزب منذ تأسيســـه إلى يومنا هذا 
يحتفل باملناســـبة بشـــعار املقاومـــة والثورة 
ممثال باحلسني وثورته، حتى أن ألمينه العام 
حســـن نصر الله كتيب حتـــت عنوان ”خطاب 
عاشـــوراء“، يعتبر فيه عاشوراء يوم الشهادة 
املقدســـة، وأن يكون املوت هو الهدف من أجل 
املثـــل الثورية، ويجب أن يكـــون هذا اخلطاب 
ممارســـة وتربية وتعليم، وحسب عبارته، أنه 

تربية علي بن أبي طالب لشيعته.
ما يلفت النظر أن االحتفال بعاشوراء الذي 
كان يجري فـــي إيران والعراق ولبنان، وحيث 
يوجد الشـــيعة اإلمامية، كممارسة اجتماعية 
خاليـــة من االســـتفزاز واملصالح السياســـية، 
صار بفعل القوى الدينية السياسية الشيعية، 
مناســـبة طائفية جلذب األنظـــار إلى األخطار 
التـــي حتيط بالطائفة، فكربـــالء من قبل كانت 
تشـــهد في مواكب عاشـــوراء هتافـــات لتنبيه 
الســـلطة لقضيـــة اجتماعيـــة مثـــال أو لطلب 
حتقيـــق العدالـــة أو رفـــع مظلمـــة، مـــع عدم 

خروجها عن هدفها األساســــي وهو احلسني 
وذكــــراه. كذلك كانــــت منطقة جبــــل عامل من 
لبنان جتري فيها مراسم عاشوراء، مع اللطم 
والتطبير، وهي األخــــرى لم تخرج عن هدفها 
في تذكر حادثة الطف واحلزن على احلســــني، 
إال أن تســــييس املناســــبة جعلها تتحول إلى 
محافــــل تهييــــج تتعــــدى ُأصــــول التعايــــش 
االجتماعــــي، فــــي البلدان املختلطة، عاكســــة 
مظلومية احلســــني إلى مسرح حي، ميثل دور 
احلســــني فيه القوى الدينية ويتمثل دور يزيد 

بالسلطة احلاكمة.
علــــى ما يبدو، أن األمر مختلف بالنســــبة 
للعراق، في هــــذا العام على وجه اخلصوص، 
فقــــد توزع عاشــــوراء بــــني األحــــزاب الدينية 
احلاكمــــة واملتظاهريــــن، الذي هــــم اآلخرون 
يــــرون أن ثورة احلســــني لم تكن مــــن أجل أن 
يفسد باملال ويساء استخدام السلطة باسمه، 

وقد وضح ذلك في شــــعارات املتظاهرين، في 
كربالء والنجف، أنهم رفعوا احلســــني الفتات 
ضد القــــوى التي كانت ترفعها ضد الســــلطة 
الســــابقة، وكانت تعتبر منعهــــا ملواكب اللطم 
أنها ضد احلسني، وهكذا حتول احلسني إلى 
فعل سياســــي، وكاد يغيب الناس الذين كانوا 

يؤدون املناسبة بكل هدوء وحزن نبيل.
ظهــــر العديــــد من علمــــاء الدين الشــــيعة 
اإلمامية مبواقفهم ضد انتهاك حرمة احلسني 
واملناسبة احلزينة باستغاللها سياسيا أوال، 
وثانيــــا بالثقافة املنحطــــة التي متارس فيها، 
كالتطبيــــر والتســــوط بالزناجيــــل، وكان في 
مقدمة هؤالء الســــيد محســــن األمني العاملي، 
الذي تصــــدى ضدها في دمشــــق بداية القرن 
العشــــرين، ثــــم فــــي العــــراق تصــــدى ضدها 
السيد هبة الدين الشهرستاني، وجند الشيخ 
املطهري قد صنف كتابا حتت عنوان ”امللحمة 
احلســــينية“ أشــــار فيــــه إلى األكاذيــــب التي 
حلقت حادثة كربالء وكيف ُاســــتغلت ملصالح 
دنيويــــة، وقبله صنــــف ميرزا النــــوري كتابا 
بعنوان ”اللؤلؤ املرجان“، أتى على فضح تلك 
املمارسات، حتى قال البكاء ال يجري على قتل 
احلسني بل يجب أن يجري على التزوير الذي 

حلق احلادثة.
خالصة القول، أنه ال يفسر برود املناسبة 
وهدوئهــــا فــــي إيــــران إال اخلــــوف مــــن أنها 

ســــتنقلب على ســــلطة رجال الديــــن، بعد أن 
وظفوهــــا وصعدوا بهــــا إليهــــا، وأنها تبقى 
ســــاخنة في بقية األقطار، حيث يوجد الشيعة 
بكثافــــة، بشــــعور باحلاجــــة إليهــــا لتكريس 

احلضور.
إيران تريدها باردة بني ظهرانيها، ساخنة 
بعيــــدا عنها، فالفائدة بالتالي تعود عليها في 

كل األحوال.
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إسالم سياسي
ذكرى عاشوراء باردة في إيران ساخنة بعيدا عنها

 في ذكرى عاشوراء التي تسودها طقوس 
ــــــر واللطم، يجــــــدر تنقية األصيل من  الطبي
املضاف، والديني من السياسي. االحتفال 
مبناســــــبة عاشــــــوراء، التي متثل مشتركا 
إسالميا وإنسانيا، يحفل باملفارقات التي 
تبدأ من حتويل وجهة احلدث من مناســــــبة 
دينية لالســــــتلهام الروحــــــي والقيمي إلى 
ــــــة طائفية طاملا  ــــــس مظلومي واجهــــــة لتكري
تغذت منها األحــــــزاب الدينية، وتصل إلى 
احلــــــرص على أن  يكــــــون االحتفال هادئا 
ــــــا في األقطار  خافتا فــــــي إيران، وصاخب
التي تصلها أصابع األخطبوط السياسي 

الفارسي.

املناسبة تحولت من مصدر استلهام القيم إلى قادح للكراهية والثارات 

توظيف التاريخ لتكريس املظلومية الشيعية التي تغذت منها األحزاب الدينية

[ أكاذيب ألصقت بكربالء الستغاللها لمصالح دنيوية [ احتفال تحول بفعل القوى السياسية الشيعية إلى هياج طائفي

تسييس املناسبة جعلها تتحول 

أصول  تتعدى  تهييج  محافل  إلى 

عاكسة  االجــتــمــاعــي  الــتــعــايــش 

مظلومية الحسني إلى مسرح حي

◄

ال يفسر برود املناسبة وهدوءها 

أنها  مــن  الــخــوف  إال  إيــــران  فــي 

ــى ســلــطــة رجـــال  ســتــنــقــلــب عــل

الدين، بعد أن صعدوا بها إليها

◄

«عاشـــوراء تعنـــي غـــرس المفاهيم الحســـينية األصيلة في أعمـــاق النفوس 

والقلـــوب واســـتلهام المعاني الحقيقيـــة والواقعية البناءة منهـــا التي تحفز 

اإلنسان لكل ما فيه الخير والحق ومواجهة الشر والباطل}

محمد علي احلسيني 
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان

«عاشوراء موســـم ديني وليس سياسيًا، وبالتالي ينبغي منع كل املظاهر 

السياسية في هذا املوسم كي ال تستغل في اإلساءة إليه أوال ولكي يشعر 

املشاركون فيه باألمان».

فريد أحمد حسن
كاتب بحريني

«نحـــذر من اتخاذ يوم عاشـــوراء أحزانا ومآتم وأتراحـــا وضربا للصدور 

وســـفكا للدمـــاء والعويل والصـــراخ، وذلك كله لم يـــأت به كتاب وال 

سنة، ومن يفعلون ذلك مبتدعون».

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي عام اململكة العربية السعودية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ مصدر عسكري في مدينة الموصل 
العراقية أفاد أمس الثالثاء أن 

تنظيم داعش قام بإعدام 25 مدنيا 
حرقا بتهمة الخيانة والتعاون مع 

القوات األمنية والعسكرية العراقية. 
وأشار العميد ذنون السبعاوي 

إلى أن ”عملية اإلعدام تمت قرب 
ضفاف دجلة داخل غابات الموصل 

شمالي المدينة بعد أن جمع 
التنظيم العشرات من أبناء الموصل 

ليشاهدوا عملية اإلعدام بهدف 
االتعاظ منها“.

◄ متحدث باسم وزارة الدفاع 
األميركية، أعلن األحد الماضي أن 
ضربة جوية نفذها التحالف الذي 

تقوده الواليات المتحدة تسببت في 
مقتل سنافي النصر زعيم جماعة 

خراسان التي تربطها صلة بتنظيم 
القاعدة. وقالت الوزارة إن النصر قتل 

في غارة جوية شمال غرب سوريا.

◄ قال الناطق باسم جماعة اإلخوان 
المسلمين في األردن بادي الرفايعة 

إن الجماعة تتفاعل بإيجابية مع 
كل المبادرات الرامية إلى تجاوز 

الخالفات داخل الجماعة ومن بينها 
مبادرة مجموعة من القيادات مؤخرا.

◄ قال القيادي في تنظيم القاعدة 
أبومنذرا الشنقيطي في مقال له 

تداولته بعض المواقع المتشددة إن 
تنظيم الدولة اإلسالمية هو تنظيم 

كافر وخارج عن اإلسالم لخروجه عن 
معايير البيعة والخالفة.

◄ عباس شومان، وكيل األزهر أكد 
أن دعم البحث العلمي وتشجيع 

المخترعين واجب شرعي قبل أن 
يكون واجبا وطنيا، موضحا أن 

خطاب التكليف األول للرسول ”اقرأ 
باسم ربك الذي خلق“.

باختصار
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ثقافة

مدينة {العين» وجهة 

ثقافية وسياحية

افتتاح معرض لبيكاسو في متحف بيكاسو الوطني في باريس بحضور وزيرة الثقافة الفرنسية فلور بيليرين

} أبوظبي - تحت شـــعار ”العين دار الزين“، 
تطلق هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة حملة 
ترويجيـــة عـــن مدينـــة العيـــن خـــالل الفترة 
القادمة، حيث تنســـجم رؤية وأهداف الحملة 
مـــع اســـتراتيجية هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة الهادفـــة إلـــى الترويـــج للمرافـــق 
السياحية في العاصمة أبوظبي وجعل العين 
مركزا الســـتقطاب سياحي عالمي، كما تسعى 
هذه الحملة إلى التعريف بالعين وبمكنوناتها 
الســـياحية وطبيعتها واألماكن التراثية التي 

تعود إلى ما قبل الـ7000 عام.
وتتخلل هـــذه الحملة العديد من العروض 
الترويجية والتســـويقية في الفنادق والمراكز 
الترفيهية في مدينة العين، لتشجيع الجمهور 
علـــى زيارتها من مختلف أنحـــاء اإلمارة، إلى 
جانب إتاحة الفرصة الســـتقطاب العدد األكبر 
من الســـياح لزيارة مدينة العين، واالطالع عن 
كثب عّما تختزنه هـــذه المدينة من كنز تراثي 
عريـــق، يعبـــر عن أصالـــة الحيـــاة اإلماراتية 

القديمة.
وتشـــهد هذه الحملة العديد من الفعاليات 
التي ســـتقام علـــى أرض مدينـــة العين منها 
”فعاليـــات ســـوق القطـــارة، احتفـــاالت اليوم 
الوطنـــي، ملتقـــى التـــراث العالمـــي، العيـــن 
تقرأ، إلى جانـــب العديد من عروض الحفالت 

الموسيقية.

عـــن الـــدار العربيـة للعلـوم ناشـــرون صـــدرت أخيـــرا للكاتبة هيفاء 

بيطـــار روايـــة بعنـوان {امـــرأة مـن طابقـــني»، الكتـاب مـــن القطـع 

الصغير.

يســـتضيف معرض الشـــارقة الدولي للكتاب هذا العام كاتب أدب 

الرعب الشـــهير دارين شان، حيث سيقرأ مقتطفات من أبرز أعماله 

أمام الزوار في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥.

يقوم اتحاد الكتاب العراقيني بالتنســـيق مع وزارة الثقافة العراقية 

بالتحضير ملهرجان املربد الثاني عشـــر الذي يحمل اســـم الشـــاعر 

الراحل رشدي العامل.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - فـــي جتربتـــه الثالثـــة في عالم 
القصـــة القصيـــرة، صـــدر لألديـــب اإلماراتي 
ســـلطان العميمي مجموعـــة قصصية جديدة 
جاءت بعنوان "غربان أنيقة"، عن الدار العربية 
للعلوم ناشـــرون، وثقافة للنشـــر، الكتاب من 
احلجـــم الصغير، ويضم بـــني دفتيه ٣٦ قصة 
قصيرة تنوعت في أشكالها وأحجامها، حيث 
جند عددا من القصص املكثفة جدا والقصص 

العادية في حجمها.
وتأتي التجربة الثالثة للعميمي بعد عمليه 
الســـابقني في مجال القصـــة القصيرة، وهما 
"الصفحة ٧٩ من مذكراتـــي"، و"تفاحة الدخول 

إلى اجلنة".

واختـــار الكاتب إحـــدى قصص املجموعة 
عنوانـــًا إلصداره الـــذي جاء فـــي ٩٢ صفحة، 
وحفلـــت قصـــص املجموعـــة التي لم يســـبق 
للمؤلف نشـــر أي منها، مبحـــاوالت جتريبية 
جديدة له في مشـــروعه القصصي، منها كتابة 
بعض القصص بأسلوب تعدد أصوات الرواة 
املعـــروف فـــي عالـــم الرواية وليـــس في عالم 
القصـــة، كما اتخذت بعض القصص أشـــكاال 

جديدة على مستوى البناء والسرد.
ومـــن عناوين قصـــص املجموعـــة: ألتقط 
نفســـي، ربطة عنـــق، موهبـــة، خلـــود، قبلة، 
ذاكـــرة مثقوبـــة، ال أحد يذكر اجلنـــود، حذاء 
قدمي، عنترة، موعد في الزحام، مكان مناســـب 

للضيـــاع، حـــني تتأرنـــب الثعالب، 
السادسة صباحا، طبيب جتميل.

جناح  في  املجموعة  وستتوفر 
دار النشـــر في معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب في نوفمبر القادم، 
كما سيقوم املؤلف بتوقيعها في 

أحد أيام املعرض.
إصـــدار  آخـــر  أن  ويذكـــر 
"ص.  روايـــة  كان  للعميمـــي 
ب: ١٠٠٣" التـــي صـــدرت عـــن 
ويعـــد  نفســـها،  النشـــر  دار 
هذا اإلصـــدار الثامن عشـــر 
للمؤلف في مشواره الكتابي، 

حيث ســـبق أن صدرت له أيضـــًا العديد من 
الدراســـات واألبحـــاث في األدب 

الشعبي.
وسلطان العميمي يكتب النقد 
ونذكـــر مـــن مؤلفاته بحـــوث مثل 
"ســـالم اجلمري ، حياته وقراءة في 
قصائد"، و"أحمد بوسنيدة - حياته 
وأشعاره" وغيرها. كما يكتب الشعر 
وهـــو يشـــغل حاليـــًا منصـــب مدير 
أكادميية الشعر العربي التابعة لهيئة 
أبوظبـــي للثقافة والتـــراث، وهي أول 
أكادمييـــة تخصصية مـــن نوعها على 

مستوى العالم العربي.

{غربان أنيقة» التجربة القصصية الثالثة لسلطان العميمي
◄ شرعت إدارة مهرجان ”القاهرة 

للفنون“ في استقبال الترشحات منذ 
يوم ١٨ أكتوبر للمشاركة في مسابقة 

األفالم القصيرة للدورة األولى 
للمهرجان، والتي ستقام على مسرح 

”الهوسابير“ من ١٤ إلى ٣٠ نوفمبر.

◄ أطلقت جمعية حماية اللغة 
العربية باإلمارات، برنامجا ملهارات 

التواصل واالتصال في التعليم 
اجلامعي مير بفترة جتريبية قبل 

طرحه للتطبيق في العام املقبل 
وذلك حرصا منها على دعم تعليم 

اللغة العربية في اجلامعات 
اإلماراتية.

◄ يستضيف غاليري ”أوبنتو“ 
بالزمالك، في الفترة احلالية 

معرضا فنيا للفنانة التشكيلية هيام 
عبدالباقي، ويستمر املعرض إلى 

اخلميس ٢٢ أكتوبر اجلاري.

◄ أدانت املنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“ 

الهجوم اإلرهابى الذي استهدف 
مسجدا في مدينة سيهات باململكة 

العربية السعودية مؤخرا.

◄ في مركز امللك فهد الثقافي نّظم 
النادي األدبي بالرياض، بالشراكة 

مع بنك الرياض ممول جائزة كتاب 
العام، حفل منح جائزة كتاب العام 

في دورتها الثامنة للكاتبني عبدالله 
املنيف وهند املطيري.

◄ انطلقت في متحف الشارقة 
للخط فعاليات معرض ”الزخارف 

اإلسالمية“ الذي يتضمن مجموعة 
من صور الزخارف والتصاميم 
اإلسالمية الهندسية والنباتية 

للمصور اإلماراتي الشاب مروان 
آل علي.

باختصار

تحسين الخطيب

} ســـائرا علـــى منـــوال الشـــاعر والروائـــي 
والناقد االجتماعي األميركي جيمس بولدوين، 
مســـتلهما عملـــه األشـــهر ”النـــار فـــي املرة 
القادمـــة“ (١٩٦٣)، يأخذنا تاناهاســـي كوتس، 
فـــي عمله اجلديد ”بـــني العالم وبينـــي“ (دار 
سبيغل وغرو، ١٤ يوليو ٢٠١٥) في رحلة أدبّية 
شخصية تسبر أغوار العنصرية األميركية في 

مطلع القرن احلادي والعشرين.
وإذ يتكـــّون كتـــاب بولدوين -الـــذي يعّده 
النقاد األكثر تأثيرا حول العالقات العنصرية 
في ســـتينيات القرن العشـــرين- من مقالتني، 
”هـــّزة زنزانتي: رســـالة إلـــى ابـــن أختي في 
الذكرى السنوية بعد املئة على حترير العبيد“ 
(وهي مقالة في شـــكل رســـالة تتنـــاول الدور 
املركـــزي للعنصريـــة في التاريـــخ األميركي)، 

و”نزوال على الصليب: رسالة من إحدى 
أصقـــاع عقلـــي“ (والتي يتطـــرق فيها 
إلى العالقات بـــني العنصرية والدين، 
الشـــخصية  جتربتـــه  علـــى  مرّكـــزا 
بالكنيســـة املســـيحّية حني  وعالقته 
كان يافعـــا، ويتنـــاول فيهـــا أيضـــا 
األفـــكار اإلســـالمية التـــي يعتنقها 
اآلخـــرون فـــي هارلم، حي الســـود 
بنيويورك)،  مانهاتن  في  الشـــهير 
فإّن كتـــاب تاناهاســـي مكّون من 
رســـالة طويلة، فـــي ثالثة أجزاء، 
يوجهها الكاتب إلى ابنه املراهق 

ساموري.
يستلهم تاناهاسي عنوان كتابه من إحدى 
قصائـــد الشـــاعر األميركـــي ريتشـــارد رايت، 
والتـــي حتمل ذات العنوان، ذاكرا ثالثة أبيات 

منها في مفتتح الكتاب عتبة ومدخال إلى نصه 
اجلامـــع ”وذات صباح حـــني عثرت في الغابة 
فجأة على ذلك الشـــيء،/ عثرت عليه في أرض 
عشبية حترســـها أشـــجار البلوط والدردار/ 
فتراءت تفاصيل املشـــهد القامتـــة وهي تدفع 

نفسها بني العالم وبيني…“.
ثم يفتتح تاناهاســـي اجلزء األول مبقطع 
مـــن قصيـــدة للشـــاعرة األميركية الســـوداء 
صونيا سانشـــيز ”ال حتدثوني عن الشهادة،/ 
عن رجـــال ميوتون كـــي نتذكرهـــم/ ذات يوم 
أبرشـــّية مـــا./ إننـــي ال أومن باملـــوت/ على 
الرغم من أنني ســـوف أموت./ والبنفسجات 
كالّصنوج سوف ترّددني“. ثم يبدأ في احلديث 
إلى ولـــده، قائال ”أي ُبنّي، فـــي األحد الفائت 
سألتني مضيفة برنامج إخباري ذائع الصيت 
ما الذي يعنيه أن أفقد جسدي. كانت املضيفة 
تذيع برنامجها من واشنطن العاصمة، وكنت 
جالسا في أســـتوديو ناء في 
من  األقصى  الغربي  الطرف 
مانهاتـــن. كان قمر صناعي 
قد قّلص األميال التي بيننا، 
بيـــد أن ال ماكينة تســـتطيع 
أن تـــردم الهـــوة بـــني عاملها 
والعالـــم الذي اســـتدعيت منه 
ألحتدث. وحني ســـألت املضيفة 
عن جســـدي، تالشى وجهها من 
بشـــريط  إّياه  مبدلني  الشاشـــة، 
كلمات كتبتها في وقت سابق من 

ذلك األسبوع“.
الرســـالة،  منتصف  وفـــي  ثم، 
نرى صورة لتاناهاسي وهو يحمل 
ابنـــه، فـــي تناغم مـــع الصورة التـــي جمعت 
جيمـــس بولدوين مـــع ابن أختـــه على غالف 
إحدى طبعات كتابه الشهير آنف الذكر أعاله، 
ثـــم وفي صورة أخرى، بعـــد عّدة صفحات من 
األولـــى، نرى تاناهاســـي واقفا أمـــام صورة 
ملالكـــوم إكـــس، الزعيم اإلســـالمي األســـود، 
وهو يقبض كف يده اليمنى، مشـــيرا بإصبع 
ســـبابتها إلى األمام. ثم نراه، في ثالثة أخرى، 
وهو يقـــرأ كتاب املـــؤرخ البريطاني باســـيل 

ديفيدسون ”العبقرية األفريقّية“، وهو الكتاب 
الذي حتدث فيه ديفيدسون عن أفكار الشعوب 
اإلفريقية وأنظمتهـــا االجتماعية ومعتقداتها 
الدينّية وقيمها األخالقية وفنونها وأساطيرها 
الغيبّية. وألّن عنصريـــة الرجل األبيض جتاه 
الســـود هي ثيمة الكتاب الرئيسة، فال بّد لهذه 
الصور جميعها أن تكون باألبيض واألســـود. 
ال ألـــوان فيها غيـــر الظالل القامتـــة لعالقات 

اللونني ببعضهما.
وفي اجلـــزء الثاني مـــن الكتـــاب، يفتتح 
تاناهاسي رسالته الطويلة مبقطع من قصيدة 
للشاعر األســـود أميري بركه، صاحب ”مقدمة 
إلـــى ملحوظة انتحـــار في عشـــرين مجّلدا“: 
عاملنا طافح باألصـــوات/ عاملنا أكثر بهاء من 
عوالم اآلخرين/ ولكننا نعاني، ونقتل بعضنا 
البعض/ ونخفـــق أحيانا في عبـــور الهواء/ 
نحن شعب جميل/ مبخّيالت أفريقّية/ طافحة 

بأقنعة ورقصات وأناشـــيد مسجورة/ بعيون 
أفريقّيـــة وأنوف وســـواعد،/ ولكننا نرفل في 
أصفـــاد رمادّية في مكان/ طافح بالشـــتاءات، 

حني ال نريد إّال الشمس.
وأّما اجلزء الثالث واألخير من هذه الرسالة 
الطويلة، فيفتتحه تاناهاسي بالعبارة التالية 
جليمس بولدوين ”لقد أوصلوا اإلنسانية إلى 

حافة النسيان: العتقادهم بأنهم بيض“. 
ومما ال شـــّك فيه أّن مفتتح اخلامتة، هذه، 
والتي يختارها تاناهاســـي لرسالته الطويلة، 
تتقاطـــع على نحو ما مع العتبـــة التي يفتتح 
فيهـــا جيمس بولدويـــن كتابـــه ”وأعطى الله 
نوحـــا عالمة قوس القزح، ال ماَء أكثر بل النار 

في املرة القادمة“.
إنهـــا احليـــاة على حاّفـــة النســـيان إذن. 
اجلســـد األســـود وقـــد صـــار عالمـــة للموت 
املجانـــّي: كيـــف تعجـــز الدولة، ومـــن ورائها 

العقـــل اجلمعي األميركي، عـــن محاكمة رجال 
الشـــرطة البيض الذيـــن يطلقـــون الرصاص 
على الســـود األبرياء فيردونهم قتلى؟ صاخبا 
بهذا الســـؤال طورا، ثم هامسا به، في أطوار 
أخرى، نســـمع تاناهاســـي كوتس وهو يرّدد، 
ليس في صفحات هذا الكتاب فحســـب، وإمنا 
في الصفحات األولى من اجلرائد وعلى أغلفة 
املجّالت ”كيف سأعيش حّرا داخل هذا اجلسد 

األسود؟“

{بين العالم وبيني» لتاناهاسي كوتس: العنصرية األميركية في القرن 21

الّنوبة، أرض الّسواد، هو معنى اسم "تاناهاسي"، في اللغة املصرّية القدمية، والذي بات 
يتردد كثيرا في الصحافة األدبية هذه األيام بوصفه أقوى املرشحني لنيل جائزة "الكتاب 
القومي" األميركية العريقة عن فئة "السرد غير القصصّي"، والتي أعلنت قائمتها النهائّية 

يوم األربعاء 14 /10 /2015.

[ الجسد األسود وقد صار عالمة للموت المجانّي [ عالمنا أكثر بهاء ولكننا نعاني ونقتل بعضنا البعض

العالم  {بــني  تاناهاسي  كتاب   

وبيني» مكون من رسالة طويلة، 

في ثالثة أجزاء، يوجهها الكاتب 

إلى ابنه املراهق ساموري

 ◄

ثيمـــة الكتـــاب الرئيســـية هـــي 

عنصريـــة الرجـــل األبيـــض تجاه 

الســـود الذين باتـــوا يعانون من 

املوت املجاني

 ◄

 كيف سأعيش حرا داخل هذا الجسد األسود؟

ّ



15 األربعاء 2015/10/21 - السنة 38 العدد 10073

ثقافة
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدرت أخيرا 

النســـخة العربية من رواية {النســـر يهبـــط» للكاتب إيلكا 

ريميس وتعريب عبدالرحمن النجار.

توقـــع الكاتبة مـــروة الجمل بمكتبة البلد فـــي القاهرة روايتها 

{وكسة.. حكايات عيشينها» الصادرة عن دار النسيم للنشر 

والتوزيع، وذلك يوم السبت ٢٤ أكتوبر الحالي.

أعلنت الشـــرطة الفرنســـية عن ســـرقة لوحة للفنان األميركي 

الراحل جان ميشـــيل باســـكيا فـــي باريس تقـــدر قيمتها بـ١٠ 

ماليني دوالر أميركي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق الشاعر الشعبي اجلزائري 
مكي نونة نداءات واستغاثات 

للجهات الثقافية في مدينة وهران 
اجلزائرية، النتشاله من احلالة 

الصعبة التي يعيشها، ولقد تفاعل 
مع نداءاته مثقفون عرب معلنني 

تضامنهم معه.

◄ أطلقت إدارة االتصال احلكومي 
بوزارة الثقافة والشباب وتنمية 
املجتمع اإلماراتية بالتعاون مع 

جمعية الصحفيني جائزة التميز 
اإلعالمي وميكن تسليم املشاركات في 

الفترة من ٥ إلى ١٥ ديسمبر القادم 
على البريد اإللكتروني.

◄ بعد اختيارها ضمن ثالث مدن 
كعواصم للثقافة اإلسالمية تستعد 
الكويت لالحتفال بعاصمة الثقافة 

اإلسالمية لعام ٢٠١٦ إلى جانب مدينة 
مالية في جمهورية املالديف، ومدينة 

فريتاون في جمهورية سيراليون.

باختصار

في اإلنجاز املؤجل

شرف الدين ماجدولين

ي

فشرف ش

} في بعض مقاطع ســـيرته البديعة ”صور 
الماضي“ تحدث هشـــام شـــرابي عن النزعة 
الشـــفاهية ألســـتاذه شـــارل مالـــك، التـــي 
أخذتـــه إلى اإلغراق فـــي مظاهر المحاضرة 
والســـجال، مع مـــا يتصل بهما مـــن ذوبان 
في الشـــأن الثقافي العام، وهي النزعة التي 
زاغت بصاحبها عن اإلنجاز المعرفي الحق، 
وأبقته أســـير التأجيـــل المطرد لمشـــاريع 
التأليف والكتابة، التي كان مؤهال لها خالل 
عملـــه بالجامعة، قبـــل أن ينصرف كلية إلى 
والدبلوماســـي، وتبتلعه  العمل السياســـي 
طاحونـــة الخطابة المهدرة لطاقـــة التركيز 
والتحليل والتجميـــع المتأني. مخلفا كتابا 

يتيما، أسماه ”المقدمة“.
ولقد سيطرت ســـمة التأجيل وما يتصل 
بها من اســـتهتار ال واع بالكتابة والنشـــر، 
علـــى عدد كبيـــر من المفكريـــن العرب، ممن 
حّولـــوا الكتابـــة إلـــى صفـــة مجازيـــة تدل 
علـــى االنشـــغال والنوايا، أكثـــر مما تتصل 
بالرصيد المتحقق، حيث استثمر عدد منهم 
فـــي العملية التعليميـــة، وانصرف بعضهم 
إلى تكوين الطالئع الحزبية، بينما انشـــغل 

آخرون بالمهام الرسمية.
والظاهر أن حسن الظن بالزمن، والنظر 
إلى المســـتقبل بما هو امتـــداد متدفق دون 
حّد، كان ســـمة مرحة للمـــّد القومي، ما بعد 
اســـتقالل الـــدول العربيـــة، وبدايـــة تكّون 
األنظمـــة التســـلطية فـــي البـــالد العربية، 
حيث أن التســـويف غير العقالني، والشـــك 
في قيمـــة المكتـــوب، والمراجعـــة الدائمة، 
وامتحـــان األفـــكار مـــرات تلو المـــرات، في 
النقـــاش اليومـــي الحالـــم والمتطلـــع إلى 
األفضل، التقى مع تقلص مســـاحات الحرية 
وتقييد حركة النشـــر، وتسليط الرقابة على 
الصحافـــة والمطبوعات، لينتـــج لنا أعالما 
فـــي النظر النقدي والسياســـي والفلســـفي 
مجـــد  دون  والتربـــوي  والسوســـيولوجي 

معرفي، وال تحقق ثقافي.
 وكان مفهومـــا أن ينخـــرط أغلبهـــم في 
مواجهـــة آلة القمـــع، وأن يناضلوا بشـــكل 
جماعي لتحقيق قيـــم التحرر والديمقراطية 
والعدالـــة االجتماعيـــة، والقطع مـــع تراث 
األبوية والجمود والتســـلط، وأن يؤدوا ثمن 
ذلك اإلنجاز غير المكتوب، ســـجنا وحرمانا 
من الحقوق المدنية، وكان بديهيا أن يصدر 
روائي كعبدالرحمن منيف روايته األولى بعد 
ســـن األربعين، وأن تكون المســـافة الزمنية 
بين رواية وأخرى لصنع الله إبراهيم وغالب 
هلسا وإلياس خوري ومحمد برادة وغيرهم 
في مرحلة ما، سنوات، وأن يكتفي عدد كبير 
من الشـــعراء والقصاصين والنقاد بالنشـــر 
المنجـــم فـــي الصحف والمجـــالت، مع زهد 

ظاهر في مراكمة المؤلفات والتصانيف.
اســـتحضر سمة ”التأجيل“ هنا، بما هي 
فضيلـــة منقرضة، عوضتها في عصرنا وفي 
مشـــهدنا الثقافـــي الراهن مظاهر التســـرع 
الطفولـــي  واللهـــاث  المفرطيـــن،  والخفـــة 
نحـــو التحقق؛ وتجاوز كلي عن الممارســـة 
الثقافيـــة والمعرفية المبنيـــة على النقاش 
والمناظرة، حيث باتـــت تالحق اإلصدارات 
بصـــرف النظر عـــن قيمتها ومـــدى تأثيرها 
هو األجـــدر باالهتمام، ممـــا أنتج مئات من 
الكّتاب المزيفين، وما ال يحصى من األلقاب 
المعرفيـــة واإلبداعيـــة التي تـــكاد تنحصر 
وظيفتها في نزع القيمة الرمزية عن الجوهر 

الثقافي.

* كاتب من المغرب

 [ الكتب لم تعد شاهد الثقافة الوحيد

زكي الصدير

} أصدرت الشاعرة الكويتية عائشة العبدالله 
عبر دار مسعى البحرينية مجموعتها الشعرية 
األولى العـــام املاضي حاملة عنوان ”خمســـة 
أوتار في يـــدي“، منطلقة من الصوت الداخلي 
اخلاص بها، ومن التجربة الذاتية الوجدانية 
التي حتيط بشاعريتها على اختالف تياراتها 
العاطفيـــة وانحناءاتهـــا، باإلضافة إلى عالقة 
هـــذه الذات باألشـــياء والتفاصيل من حولها. 
وتعمل عائشـــة حاليا على مجموعة نصوص 
شعرية جديدة ال تزال قيد التعديل والتطوير، 
لكنهـــا مختلفـــة عن ســـابقاتها مـــن الناحية 

التقنية واملوضوعية.

الشاعر الحديث

نـــص العبداللـــه في مجموعتها ”خمســـة 
أوتار في يدي“ مشغول مبحاولة وضع صياغة 
جديـــدة للعالقة بني األنثـــى والرجل، واألنثى 
والعالـــم، واألنثى والكتابـــة. وفي حديثها مع 
”العرب“ تؤكد عائشـــة على أن ”الكتابة ال تغّير 
العالم وال تصلح أفراده، ال توقف الشـــرور وال 
تلغي الظلم السائد في املجتمع، ولكنها تبني 
اجلســـور وتعيد تشـــكيل العالقات عن طريق 
االتصـــال الذي يحصل بـــني الكاتب والقارئ، 
ورمبا تكون أحيانا يدا تعني على كسر القيود 

وترميم الشروخ“.
تـــرى عائشـــة العبداللـــه أن العالم أصبح 
مدينة صغيرة، وأن الكل أصبح باســـتطاعته 
التواصـــل مع اآلخـــر، وأن الثقافـــات تتداخل 
بعضها ببعض بســـهولة حتى أصبح املصير 
واحدا ومشـــتركا بني الشـــعوب، وهو يتمثل 
فـــي اإلنســـان واحلياة حيـــث تقـــول ”بدوره 

الشـــعر قد تغيرت طريقته، وأصبح 
ينصهر في األســـلوب الذاتي الذي 
األنـــا، والكل،  يحمل فـــي طياتـــه 
واآلخـــر، لكنه بال شـــك لـــم يغفل 
فالقضايا  الكبيـــرة،  القضايا  عن 
القوميـــة لـــم تغب ألنهـــا -وبكل 
بساطة- جزء من منظومة كاملة 
يتحرك من خاللها الشـــاعر، ال 
ميكن أن يكون الشـــاعر بعيدا 
بوطنه  وإحساسه  انتمائه  عن 
الشاعر  تخلى  ومحيطه، رمبا 
اآلن عن لغة اخلطاب السائدة 
في السبعينات والثمانينات 
أثناء صعود املّد القومي لكن 

ال زالـــت تلك الروح موجودة بشـــكل آخر عبر 
لغة تتماشى مع لغة الشاعر احلديثة“.

يذهـــب بعـــض الكتاب والنقـــاد إلى أنه ال 
وجـــود حقيقيا يســـتحق اإلشـــادة واملتابعة 
ألّية جتربة شـــعرية نســـائية في الكويت وفي 
اخلليج، وأن اجليل النسائي الشعري اجلديد 
يأتي ضمن مشهدية ثقافية متشابهة ومتكررة، 

ال متتلك بصماتها اإلبداعية اخلاصة. عن هذا 
الـــرأي تعّلق ضيفتنا قائلـــة ”رمبا ليس هناك 
أســـماء نســـائية كثيرة حازت على االنتشار، 
ولكن هنـــاك جتارب نســـائية أثبتت نفســـها 
وجدارتها على املســـتوى اخلليجي والعربي، 
فـــي معـــرض الكتـــاب الفائت حرصـــت على 
اقتنـــاء مجموعـــات شـــعرية مختلفـــة، ألقالم 
شـــابة، وهي تنبـــئ بوجود جيـــل واع متميز 
مـــن كال اجلنســـني، باإلضافة إلـــى أن الكتب 
لـــم تعد شـــاهد الثقافـــة الوحيد، فمـــن يتابع 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي يـــرى مجموعة 
من الشـــاعرات الالتي تفّوقن بنصوصهن على 

كثير من أصحاب الكتب“.
وفـــي ســـؤالنا عن ســـبب جنـــوح معظم 
الرومانســـي/  للنص  العربيـــات  الشـــاعرات 
العاطفـــي، وهي نصوص متشـــابهة ومتكررة 
ضمـــن منجز واســـع لدى جيل مـــن التجارب 
النســـائية الشعرية، جتيب الشاعرة ”التجربة 
العاطفيـــة والوجدانية هي أقرب ما يلجأ إليه 
املرء ســـواء كان رجـــال أو امـــرأة، وحني كان 
الشعر يستمد روحه من الشعور، فإن الشعور 
باحلـــب طاقة عظمى توقد الفن في اإلنســـان، 
وهذا ينطبق على الشعر منذ عصوره األولى، 
أما عن تشـــابه التجارب فال أظـــن ذلك، حيث 
أنـــه وراء كل جتربة حكايـــة مختلفة، وجانب 
مغاير، ولغة شعرية مدهشة ميكن أن تصّورها 

الشاعرة بعيدا عن التشابه والتكرار“.

التجريب دون حدود

عائشة العبد الله من مواليد 
الكويت ١٩٨٨، هذا اجليل الثقافي 
اجلديـــد له قلقه وأســـئلته وآماله 
التـــي قد تختلف مـــع اجليل الذي 
ســـبقه، حيث أنـــه أتى بعـــد زمن 
والثقافية،  السياســـية  التحزبـــات 
وبعد حروب دامية عاشتها املنطقة 
لســـنوات طويلة في اخلليج والوطن 
العربي. كيف تنظر عائشـــة العبدالله 
-وهـــي ابنـــة العشـــرينات- لألجيال 
الشـــعرية الســـابقة فـــي الثمانينـــات، 

والتسعينات، وبداية األلفية الثالثة.
تقـــول عائشـــة ”األجيـــال تكمـــل بعضها 
البعـــض، وهذا اجليل الـــذي أنتمي إليه مثقل 
بتســـاؤالت اجليل املاضـــي، وبخبراته أيضا، 
ولكنـــي أراه أكثـــر جرأة على طـــرق األبواب، 
يرفـــض األمناط الســـائدة بقوة، يســـعى إلى 
التجريـــب دون حدود، ميلك انفتاحا أكبر على 
العالم مـــن حوله، األمر الذي بـــدوره انعكس 
ليس على الشـــعر وحده وطريقـــة كتابته، بل 

حتى على مظاهر حياته العامة، ووعيه“.
وفـــي رأيها عن ســـؤال احلداثة والشـــكل 
الهندســـي للشـــعر تذهـــب ضيفتنـــا إلـــى أن 
”هـــذا الزمن قادر على اســـتقبال كل األشـــكال 

والتيـــارات، وأنـــا لســـت معنية بالشـــكل بل 
بالطريقة التي متثل النص الذي أكتبه، ومدى 
قـــدرة هذا الشـــكل على اســـتيعاب كل األفكار 
واملشـــاعر والتجـــارب التـــي يحتـــوي عليها 
النص، فاحلداثة ليســـت في الشكل سواء كان 
عموديـــا أو تفعيلة أو نثرا بـــل في املضمون، 
فـــي كتابي األول كانـــت املادة فيـــه متيل إلى 
التلقائية، ومازلت في مرحلة التجريب، أسعى 
إلى الكلمة التي تالمس القارئ، دون االلتفات 
إلـــى املصطلحـــات النقديـــة، وأقـــّدم الشـــكل 

بالطريقة التي يفرضها علّي النص“.
نص لعائشة العبدالله:

بني غريبني

هل في وسع السماء أن تأتينا بغيمٍة
حتسدنا.. ألننا ال نرى ما ترى؟
هل في وسع البياض أن مينحنا
ريشا، جنبُر به األجنحة املكسورة؟

هل في وسع القهوة أن تكبر بني غريبْني   
على احلياة، لتصبح شارعا ممتدا، وأغنية 

مقهى؟
هل في وسعنا أن نكون

لوحتنا على اجلدار، وقصيدتنا في الورق،
وموسيقى صمتنا، حني يحدق كالنا في 

عضلة

صدره اليسرى؟
هل في وسع قلبك أن يحّب امرأة

أقصُر من قامة أحالمها،
عيناها تثرثران باستمرار،
مشيتها مائلٌة على قدميك،

حتمل جوعا للحياة ال تشبعه أطباق 
موائدهم،

ومتتلئ جيوبها الفارغة، بكلمات ال تنقص 
في آخر الشهر..

تركن إلى النافذة حتّسبا ملرور عصفور،
وتطمئّن إلى اخلشب ألنه دافئ كشجرة،

تقّلب ذكرياتها..
ثم تفرش كل عيوبها على الطاولة

أمام رجٍل حتبه؟
وهل في وسعي، أن ألعب معك

لعبة ال تنتهي..
أن أركض خلف الكرات املتدحرجة منك في 

كل الزوايا..
وأمسك بها..

قبل أن ينتهي الزمن؟
أنا أغبط كل امرأٍة أحببتها من قبل،

ألّنها لم تدفع األرجوحة مثلي برجليها..
واكتفت بالرياح..

وأنا أشفق على كل امرأٍة أحّبتك من قبل..
اختبأت في مغارة عينيك..

ولم تصبح شاعرة!

عائشة العبدالله: الكتابة ال تغير العالم وال تصلح أفراده

الشــــــعراء القلقون بالكلمة وحدهــــــا ينتجون نصا مجاوزا، إذ وحدهم الذين لم تشــــــغلهم 
ــــــه، ويجاهرون به للعالم.  التيارات والقوالب ومآالت من ســــــبقوهم، يكتبون ما يشــــــعرون ب
الشــــــاعرة الكويتية عائشة العبدالله واحدة من هؤالء الشعراء الذين يصرون -رغم حداثة 
جتربتها- على دخول املشــــــهد الشعري بأدواتهم وأسئلتهم وقلقهم اخلاص بهم. ”العرب“ 

التقت بها للحديث حول جتربتها الشعرية وحول قضايا ثقافية أخرى.

 الحداثة ليست في الشكل بل في المضمون

نص مجموعة {خمســـة أوتار في 

يـــدي» مشـــغول بمحاولة وضع 

للعالقـــة بني  صياغـــة جديـــدة 

األنثى والرجل، واألنثى والعالم

 ◄

استقبال  على  قــادر  الزمن  هذا 

ومن  والــتــيــارات،  األشكال  كل 

يتابع مواقع التواصل االجتماعي 

يرى كثيرا من النصوص الجيدة

 ◄

عمادالدين موسى

} في مجموعته الشعرّية األخيرة ”بيت بعيد“، 
الصـــادرة عن الهيئة املصريـــة العامة للكتاب 
بالقاهرة، يؤّكد الشـــاعر املغربـــي عبدالرحيم 
اخلصار أّن ”املعاني لم تعد ملقاة في الطريق“ 
بل هـــي في صميم احليـــاة، حياتنا. وما على 
املبدع ســـوى الكشـــف عنهـــا، بإخراجها من 
احلّيز املخفّي إلى العلن. تلك املعاني الزاخرة 
باألحاسيس املنطفئة، ما أن تلمس حتى تعود 
إليهـــا احلياة، وكأنها ”مثـــل اجلوزة ال بد من 
كسرها لتكتشف“ على حد تعبير جبران خليل 
جبران. دون أن يغفـــل دور القارئ، داعيا إّياه 
للمشـــاركة في العملّيـــة اإلبداعّيـــة، وذلك من 
أجل منـــح النص معنـــاه احلقيقـــّي، فالنص 
بـــدوره ال معنى له دون متلق يتلقفه، لذا جنده 
يقول ”ســـوف تدمع عيناك/ وأنـــت تقرأ هاته 

الكلمات/ مثلما دمعت عيناي/ وأنا أكتبها“.

تنقســـم قصائد مجموعة ”بيت بعيد“، إلى 
ثالثة مناذج رئيســـية، مرتبة بشكل تسلسلّي، 
تبـــدو وكأنها ثالث مجموعات ضمن مجموعة 
واحدة، في النمـــوذج األول القصائد قصيرة، 
كل واحـــدة حوالـــي صفحة أو أقـــل، ميكن أن 
ندرجهـــا حتت مســـّمى ”قصيدة نـــص“، وكل 
قصيدة تكاد تكون عبارة عن حكاية شعرّية من 
جملة واحدة طويلة، تســـتلهم أجواء الطفولة 
كما لو أنها أحالم قادمة من تلك العوالم املليئة 
باأللفة والذكريات اآلســـرة، ومتتاز بالسالسة 
اللغوّيـــة والدفق الشـــعورّي مع وجود عنصر 
التشويق فيها، إضافة إلى اإلدهاش والتوّتر، 

بؤرة الشعرية، في النهايات.
 هـــذا النموذج قريب إلى حّد ما من القصة 
القصيـــرة جـــدا (ق.ق.ج) من حيث األســـلوب 
واألدوات. كمـــا في قصيـــدة ”اختلفنا“ وفيها 
يقـــول ”كنا نعتقـــد أن خطواتنـــا تكفي لتزيح 
عنـــا ظالم الطريق، لكن العالم لم يعد كما كان، 

ونحـــن يا صديقي قبـــل أن جند الباب ضيعنا 
املفاتيـــح. ال تنظـــر إلّي فلن أنظـــر إليك، نحن 
منران في غابة واحدة، أنت تشهر مخالبك في 

وجه كل وهم ميّر، وأنا أحتمي بوداعتي“.
بينما في النموذج الثاني القصائد طويلة 
نســـبّيا، وموّزعة بالطريقـــة الهرمّية الدارجة، 
فيها اجلمـــل -داخل الســـطر الواحد- تطول 
وتقصـــر، تبعا حلـــرارة األحاســـيس ودفقها. 
وفيها  وهو ما جنـــده في قصيدة ”الســـاحر“ 
يقـــول ”أضع يدي في القبعـــة/ وأخرج خوذة 
منا فيها العشـــب/ خوذة اجلندي التي تغنى 
بها شـــاعر من اليونان/ أضعها أصيصا على 
عتبـــة البيت/ أخرج بنـــادق احلديد وأحّولها 
لعبـــا لألطفـــال/ أجعـــل عربة الســـالح مهدا 
والرّشاش مكنسة/ على فوهة املدفع/ سأبني 
عشـــا للطائر الذي شاخ/ وأزرع الرصاص في 

األرض/ ليصير حقل ذرة“.
أّمـــا النمـــوذج الثالث فالقصائـــد قصيرة 
جـــّدا ووامضة، عبـــارة عن لقطـــات/ أحالم/ 
تغريـــدات شـــذرّية مكّثفة، وغاية فـــي البراعة 
واالختـــزال اللفظي، تدنو من قصيدة الهايكو، 
مع وجود اختالف جلـــّي بينهما، كما في هذه 
املقاطع ”كالهما ينظر إلى اآلخر بشجن:/ قمر 
اخلريـــف/ وطفل بال عائلـــة“، ”أخرج املاضي 

من الباب/ فيعود من النافذة“، ”الفراشة التي 
طارت/ من شـــفتيك هذه املرة/ لم تكن كالما/ 

كانت قبلة“.
حتضـــر الثنائّيـــات واملتضـــادات بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي قصيـــدة اخلصار مـــن ”الفرح- 
احلـــزن“، إلـــى ”اجلمـــال- القبـــح“، مـــرورا 
بـ“الوجود- العدم“، ”النور- الظل“، ”الغياب- 
احلضـــور“، و“الهـــدوء- الصخـــب“. وهذا قد 
أضفى املزيد من اجلمالّية على الشيء بوضعه 
جنبا إلى جنـــب مع نقيضه، باعتبار (أحدهما 
إثبات لآلخر، وليس تبـــادل أدوار). فال معنى 
لليـــل دون نهار يتبعـــه ويجـــّدد معانيه، وما 
مـــن قيمة حقيقّية للفـــرح إن لم يأت بعد حزن. 
وهكـــذا بالنســـبة إلى احلياة واملـــوت، احلب 

والكره، اخلير والشر.
مجموعـــة ”بيـــت بعيـــد“، وهـــي الرابعة 
للشاعر عبدالرحيم اخلصار، املولود في مدينة 
آسفي ســـنة ١٩٧٥، بعد ”أخيرا وصل الشتاء“ 
٢٠٠٧، و“نيران  ٢٠٠٤، ”أنظر وأكتفـــي بالنظر“ 
صديقـــة“ ٢٠٠٩. وفيها مهارة تعبيرّية واضحة 
وقّوة شـــعرّية عالية، فاخلصار يبني قصيدته 
بدّقـــة وأناة كمـــا ينبغي للعمـــل اإلبداعي أن 
يكـــون. وكما الفنان ينحت فـــي الصخر، جند 

الشاعر يحفر عميقا في جسد اللغة.

{بيت بعيد» الشعر ساحر في برية الكلمات
قصيدة النثر املغربية التي تكتب اليوم تعد من أهم ما يكتب في الشعر العربي، نظرا إلى 
أن جيال جديدا من الشــــــعراء املغاربة نحتوا ألنفســــــهم جتارب مختلفة مؤمنني بالتجريب 
والنص بعيدا عن الزخرف املتداعي، ويعد عبدالرحيم اخلصار من أبرز شــــــعراء قصيدة 

النثر املغربية اليوم ملا لنصه من روح معاصرة ملتحفة بالدهشة.
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تواصل النجمة اللبنانية ورد الخال، عمليات تصوير ثالثية منوعات

جديـــدة من مسلســـل {مدرســـة الحب»، بعنـــوان {كذبك 

حلو»، ويشارك في الثالثية النجم العراقي كاظم الساهر.

انطلقـــت الفنانـــة المصريـــة رانيا يوســـف فـــي تصوير أول 

مشـــاهدها ضمن مسلســـلها الجديد {ليلـــة»، والذي تدور 

أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي في 45 حلقة.

أطلقـــت الفنانة الســـورية أصالـــة نصري أغنيـــة جديدة تحمل 

اســـم {عقوبة»، وهي من ألبومها الخليجي الجديد، ومن كلمات 

الشاعر قوس، ومن ألحان عزوف.

األربعاء 2015/10/21 - السنة 38 العدد 10073

أمير العمري

} أنا مـــن المعجبين بالمـــؤرخ البريطاني 
ديفيـــد إيرفنـــغ، رغـــم يمينيتـــه المتأصلـــة 
وإعجابه حـــّد الهوس، بالنمـــوذج األلماني 
النـــازي. والســـبب أن إيرفنغ يتبـــع منهجا 
جريئـــا وعمليا في البحـــث التاريخي، فمنذ 
أن بدأ قبل خمســـين عاما، البحث في تاريخ 
الظاهرة النازية والحـــرب العالمية الثانية، 
وهو ينزل إلى الميدان بنفسه، يجري الكثير 
من الحفريات التاريخية، يكشـــف ويكتشف 
الكثيـــر مـــن الوثائـــق، يقتفي أثـــر مذكرات 
المســـؤولين األلمان الســـابقين، ليستخرج 
منهـــا الكثير من األســـرار والتفاصيل التي 
تضيف إلى الصورة التي رســـمها في نحو 

30 كتابا عن تاريخ النازية.
من أهم كتب إيرفنغ كتابه الممتع ”حرب 
هتلـــر“، الذي يقع في أكثـــر من ألف صفحة، 
وفيـــه يتابع تفاصيـــل ومالبســـات الحرب 
العالمية الثانية، من وجهة نظر هتلر نفســـه 
ومن خالل ما وقع في يدي إيرفنغ من مذكرات، 
وما حصل عليه من شهادات ومعلومات ممن 
عاصروا الفترة، ومنهـــا التفاصيل اليومية 
التي دونهـــا فريق من الذين كلفوا بمالصقة 
هتلر وتدويـــن كل ما يقوله حتى على مائدة 
اإلفطـــار أو أثنـــاء حديثـــه إلى مســـاعديه، 
باســـتخدام طريقـــة االختزال مـــن خالل ما 

يعرف بـ”اإلسترنوغرافي“.
يكتشـــف  أن  مثـــال،  إيرفنـــغ  اســـتطاع 
اليوميـــات الدقيقة التـــي كان يدّونها وزير 
دعاية هتلر جوزيف غوبلز، وقام مســـاعدوه 
بحفظهـــا وتصويرها على ألـــواح زجاجية 
بخط يد غوبلز الذي يصعـــب كثيرا قراءته، 
لكـــن إيرفنـــغ الذي عثـــر على هـــذه األلواح 
الزجاجية العتيقة داخل األرشـــيف الروسي 
بعد سقوط االتحاد السوفييتي، عكف عليها 
ونقل منها المادة األساســـية التي يســـتند 
إليها في كتابه ”غوبلز: العقل المدبر للرايخ 

الثالث“.
وال غنـــى بالتأكيـــد ألّي باحث في تاريخ 
تلك الفترة عن قراءة كتابه عن رودلف هيس 
وما وقع له في األســـر، أو كتابه ”نورمبرغ: 
عـــن التفاصيل المجهولة  المعركة األخيرة“ 
لمحاكمـــات القادة النازيين في نورمبرغ، أو 
كتابه ذائع الصيت عن ”تدمير درســـدن“، أو 
”المذكرات الســـرية لطبيب هتلر“، وغيره من 
الكتب الممتعة التي كتبها بأسلوبه الروائي 
الســـردي البديع، ودققها بعشرات المصادر 
والشهادات، وناقش خاللها الكثير مما ورد 
في بعـــض المراجع الشـــهيرة، لمن يصفهم 
عن حق بـ”المـؤرخين الـورقيين“، أي أولئك 

الذين ينقلون المعلومات عن كتب غيرهم.
ومـــن المواقـــف الطريفـــة التـــي جعلت 
إيرفنـــغ يدفـــع الثمـــن فســـجن لمـــدة ثالث 
ســـنوات فـــي النمســـا، تصريحه الســـاخر 
الشـــهير الذي اعتبر ”إنكارا للهولوكوست“ 

و”إهانة ألرواح الضحايا اليهود“.
وكان إيرفنغ الذي نفـــد صبره من تكرار 
جماعـــات الضغـــط اليهوديـــة الحديث عن 
الذين  الضحايـــا  ومالييـــن  الهولوكوســـت 
قتلوا في معســـكر أوشفتز الشهير، قد أعلن 
في حشد من أنصاره في فيينا عام 1989 ”إن 
المـــرء يجـــب أن يتحلى بقدر مـــن الوقاحة، 
ويقــــول إن عــــدد الذيـن قتلـوا فـــي المقعد 
الخلفي لســـيارة جــــون كنيــــدي أكثر ممن 

قتلوا في غرف الغاز في أوشفتز“.
ولع إيرفنـــغ بتاريخ النازية دفعه مؤخرا 
إلى اإلعالن على موقعه على شبكة اإلنترنت، 
عـــن تنظيم رحلـــة لكل من يرغب، تســـتغرق 
أســـبوعا، لزيارة ما عرف بــ”عرين الذئـب“، 
أي ذلــــك المقـر الذي شـــّيـد وســـط منطقـة 
غابـات في بروسيا الشرقية ومن هنـاك أدار 
هتلر غـزو بولندا ثــــم الحملـة على االتحـاد 

السوفييتي.
جـــرت محاولة  وداخـــل ”عريـــن الذئب“ 
اغتيال هتلـــر بزرع قنبلة انفجرت في يوليو 
1944، لكنها قتلت 3 من مساعدي هتلر بينما 
نجا هو. ويقـــع المقـــر اآلن داخل األراضي 

البولندية.
وتشـــمل رحلة إيرفنغ أيضـــا زيارة مقر 
وزير داخلية هتلر هاينريش هملر في منطقة 
قريبـــة، حيث توجـــد ثمانيـــة مالجئ تحت 
األرض ال تـــزال صالحة للزيارة. والحفريات 

التاريخية مستمرة.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

حفريات تاريخية

سارة حممد

} القاهــرة - عبــــر الفنان العراقي ســــعدون 
جابــــر عــــن ســــعادة غامــــرة بلقــــاء جمهوره 
املصــــري بعد غياب أكثر من ربع قرن عن آخر 

حفالته في القاهرة.
وقــــال الفنــــان الــــذي يعــــد من بــــني أهم 
األصوات العربية من جيــــل الغناء التعبيري 
"ان الغناء على مسرح دار االوبرا املصرية في 
هــــذا الوقت له داللة مهمــــة ان الفن الراقي لن 

يغيب وسط صعود موجة الغناء الهابط".
وأكــــد جابر الــــذي ميثل خالصــــة الغناء 
الســــبعيني العراقــــي في تصريحــــات خاصة 
أنــــه ســــيقابل هــــذا االحتفاء من  لـ”العــــرب“ 
مهرجــــان املوســــيقى العربيــــة بغنــــاء نخبة 
منتقاة من أجمل ما غنــــى على مدار جتربته، 
من بينها أغنية ”مشوارك حبيبي“ التي كتبها 
الشــــاعر كرمي العراقي وحلنها الفنان الراحل 
بليغ حمــــدي منتصف الثمانينــــات من القرن 

املاضي.
وتســــتضيف مصر فــــي األول من نوفمبر 
املقبــــل فعاليات الــــدورة الرابعة والعشــــرين 
ملهرجان املوســــيقى العربية، مبشــــاركة نخبة 
من رمــــوز الفن في الوطن العربــــي، يتقدمهم 

الفنان العراقي سعدون جابر.

عائدون بعد غياب

يقوم مهرجان املوســــيقى العربية بتكرمي 
سعدون جابر على هامش فعالياته، كما يحيي 
الفنــــان العراقي حفــــل الليلة قبــــل اخلتامية 
واملقــــررة في الثامن من نوفمبــــر القادم، ومن 
املنتظــــر أن يقدم خالل هــــذه االحتفالية التي 
ستقام بدار األوبرا املصرية قصيدة عن مصر 

لشاعر العراق عبدالرزاق عبدالواحد.
وحتمــــل الــــدورة املهــــداة لروح الشــــاعر 
املصــــري الراحل عبدالرحمن األبنودي عنوان 
”عائــــدون بعد غياب“، حيث يشــــارك فيها عدد 
مــــن الفنانني الذين غاب بعضهم عن احلضور 
إلى القاهرة أو الوقوف على مسرح دار األوبرا 
املصريــــة، الذي تقام عليــــه فعاليات املهرجان 

املمتّدة على مدار تسعة أيام متواصلة.
وقالــــت إينــــاس عبدالــــدامي رئيســــة دار 
األوبرا املصرية، ورئيسة املهرجان، في مؤمتر 
صحفي حضرته ”العرب“، أن املهرجان يهدف 
إلى إعادة األواصر بني مصر واألشقاء العرب، 

وكانــــت أكثر وعيــــا بالتالحم الفنــــي العربي 
الذي ظهر مؤخرا في عدة أعمال جمعت مصر 
بأشــــقائها العرب، مثل أغنيــــة ”مصر قريبة“ 
التي قدمت لدعم وتنشــــيط السياحة العربية، 
وأوبريــــت ”مصر املــــكان واملكانــــة“ التي قّدم 

ضمن احتفاالت نصر أكتوبر.
وسيعبر الفنان العراقي عن األواصر التي 
تربط مصر بالعراق والعرب عبر أداء قصيدة 
”نفســــي لديــــك“ لعبدالــــرزاق عبدالواحد على 
مقــــام عراقي، ويتبعها بأغنيــــة خاصة مهداة 
إلــــى مصر مــــن حلن عراقــــي فلكلــــوري أعّده 

املوسيقار حميد البصري.
وتعّبر قصيدة عبدالواحد عن احلب الذي 
يكنه العرب إلى مصر في أبيات: نفسي لـديك، 
وأنفاســــي علــــى بلـــــدي/ وإن تكونــــي رفيف 
نا.. والله  القلب في جـســــدي/ يا مصــــُر، يا أمَّ
لو نكـرْت/ هـذا دمـانا ســــألـُت الله لم تلـدي!/ 
فــــأيُّ معـنى ملا نحـيا لـو اتهمت/ دنيـاِك حتى 

صـالة األم للـولِد؟!
إلــــى أن يقــــول: يا مصــــُر إّنـــــا جمعنا كلَّ 
أعُصرنــــا/ مــــن عهد فرعون.. من آشــــور.. من 
أكِد/ فلــــم أجـْد مثل ُقـطَرْينــــا مكـابرة/ بـاَدْت 

جميع الِعـدا فينا ولم نبـِد!
وســــيمنح تعبيرية هذه القصيدة بأدائها 
عبر صوت سعدون جابر على مقام عراقي مع 
فرقة موسيقية مشتركة عراقية مصرية بقيادة 
الدكتور شــــريف نويرة، يتبعها بأغنية ”خيو 
أم الدنيــــا“ مــــن الفلكلور البصــــري العراقي، 

وتقــــول كلماتهــــا التي اشــــترك فــــي كتابتها 
رياض النعماني وســــعدون قاسم: خيو حلوة 
بهيــــة/ خيو أم الدنيا/ خيو أم الطرحة/ خيو 
أم اجللبيــــة/ خيو مصر احلــــرة/ خيو حلوة 
وســــمرة/ خيــــو صــــارت تضوي/ خيــــو لكل 

الدنيا.

مشاركة عربية

تعود النجمة املغربية ســــميرة سعيد إلى 
الغنــــاء في دار األوبرا بعد غياب دام 24 عاما، 
وهي فتــــرة مقاربة لغياب ســــعدون جابر عن 
جمهوره املصــــري، حيث تكرم ضمن فعاليات 
املهرجــــان، كما حتيي حفال في الليلة الثانية، 
تقوم خاللــــه أيضا بإطــــالق ألبومها اجلديد 
”عايزة أعيــــش“ والذي تعود به إلى جمهورها 
بعد غياب اســــتمّر نحو ســــبع ســــنوات، كما 
يشــــارك الفنان التونســــي صابر الرباعي في 

إحياء إحدى حفالت أيام املهرجان.
وسيشــــارك عــــدد مــــن الفنانــــني ميثلون 
ثمانــــي دول عربيــــة، منهم جنــــم آرب أيدول 
الفلسطيني محمد عســــاف، والفنان السوري 
صفــــوان بهلوان، ومن اليمن تشــــارك الفنانة 
بلقيــــس والفنــــان أحمـد فتحــــي، ومن املغرب 

فؤاد زبادي.
ومن مصر يقدم املهرجان جنومه الدائمني، 
علي احلجار الذي يشــــارك فــــي أوبريت حفل 
االفتتاح ويحمل عنوان ”أحكي يا أخي“، كما 

تشــــاركه فيــــه نادية مصطفــــى ومجموعة من 
فناني األوبرا، باإلضافة إلى نقيب املوسيقيني 

الفنان هاني شاكر، ومدحت صالح، وأنغام.
ومــــن بــــني اإلضافــــات التي اســــتحدثها 
املهرجــــان هــــذا العام، تخصيــــص حفل كامل 
ملوســــيقى األوركســــترا، كما يقــــّدم املهرجان 
يوميا إحدى أغاني األبنودي بصوت شــــباب 
األوبــــرا كنوع مــــن الوفاء لــــه، باإلضافة إلى 
أوبريت ”يا طيبة طيبة ناســــك“ للفنان صالح 
الشــــرنوبي، ويقّدم املوسيقار حلمي بكر عمال 
حتت عنوان ”في حب مصر“ مبصاحبة كورال 

أطفال األوبرا.
وســــيكّرم املهرجــــان هــــذا العــــام العديد 
من الشــــخصيات الفنية، مثــــل الفنان صالح 
الشــــرنوبي، واإلعالمي فهمي عمر، والشاعر 

جمال بخيت.
وستقام على هامش الفعاليات ندوة نقدية 
بعنوان ”األغنيــــة العربية جدلية املوســــيقى 
والشــــعر“ مبشــــاركة عدد من النقاد واملؤلفني 

واملوسيقيني العرب.

[ نقاد يناقشون جدلية الموسيقى والشعر في مهرجان الموسيقى العربية

سعدون جابر يعود إلى القاهرة بعد ربع قرن من الغياب

دورة المهرجـــان مهـــداة لـــروح 

الراحـــل  المصـــري  الشـــاعر 

تحـــت  األبنـــودي  عبدالرحمـــن 

عنوان {عائدون بعد غياب»
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جابـــر ســـيغني فـــي المهرجـــان 

{مشـــوارك حبيبي» التي كتبها 

الشـــاعر كريم العراقـــي ولحنها 

الفنان الراحل بليغ حمدي
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ــــــر مهرجان املوســــــيقى  حتتفــــــي مصر عب
العربية في دورته الرابعة والعشــــــرين في 
ــــــل بالفنان العراقي  األول من نوفمبر املقب
سعدون جابر مع نخبة من الفنانني العرب، 
حيث ســــــيغني قصيدة مهــــــداة إلى مصر 

كتبها الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.

جنسيات عربية مختلفة تقدم تاجر البندقية في السعودية

زكي الصدير

التي تشـــرف  } خّرجـــت دورة ”إعداد ممثل“ 
عليهـــا جلنة املســـرح فـــي اجلمعيـــة العربية 
للثقافـــة والفنون بالدمام الســـعودية، تســـعة 
عشر طالبا من جنسيات عربية مختلفة تّوجوا 
دورتهم مبســـرحية جماعية من متثيلهم حتت 
عنـــوان ”اســـتوديو املمثل“ من إعـــداد الفنان 
عبدالباقـــي البخيـــت، ومـــن إخـــراج الفنـــان 

املصري جمال قاسم.
ومتحورت فكرة املســـرحية حول مجموعة 
من املمثلني اجلدد واحملتارين أمام النصوص 
املناســـبة للعـــرض، حيـــث اقتـــرح بعضهـــم 
نصوص عبدالرحمن الشرقاوي، بينما اقترح 
آخرون نصوص جنيب سرور أو أحمد شوقي 
أو محمـــد املاغوط، حتى خلصـــوا في النهاية 

لشكســـبير التي  ملســـرحية ”تاجـــر البندقية“ 
حاول املخرج من خاللها أن يســـقط شخصية 
اليهودي اجلشع شـــايلوك على مـا يحدث في 

فلسطني والعالم من قبل الصهاينـة احملتلني.
وذكر املشـــرف على جلنة املســـرح املخرج 
ســـعود الصفيـــان فـــي كلمتـــه اخلتاميـة إن 
رســـالة اجلمعيـــة ورؤيتهــــا تتلخـــص فـــي 
تشـــجيع املواهـــب وإلهـام املمارســـني وصقل 
معايير األعمال الفنية احمللية، وتعزيز الثقافة 
املعرفيـــة وخلـــق أجـــواء لتبادل األفـــكار بني 
أعضاء اجلمعية واملهتمني في مجاالت الفنون 

التي تشملهـا برامج اجلمعية.
أن:  وأوضح ســـعود الصفيـــان لـ”العرب“ 
هـــذه البرامج التي تعطي األعضاء واجلمهور 
العديـــد من الفـــرص الكبيرة للتعلم مباشـــرة 
من أجود املمارســـني احملليني والعامليني، وأن 
جلنة املســـرح واحدة من اللجان التي تسعى 
إلى حتقيق النجاح الذي تصبو إليه اجلمعية، 
هـــذا النجاح الـــذي نتطّلع إليـــه، والذي ينبع 
من االلتـــزام بقيم التعـــاون والعمل اجلماعي 
واالنفتـــاح علـــى العالـــم اخلارجي فـــي بيئة 

يسودها االحترام.
وتسعى جلنة املسرح في اجلمعية العربية 
للثقافـــة والفنـــون بالدمام ضمـــن إمكانيتها 

احملدودة إلى توفير البيئـــة املالئمة للمبادرة 
واملساهمة في خدمة املســـرح وإعداد كوادره 

ليكونوا رواد التطور فيه.
ويؤّكـــد الصفيـــان ”بالرغـــم مـــن التطور 
املتســـارع فـــي الفنـــون األدائيـــة، إّال أن ذلك 
لـــن يشـــغلنا عـــن اســـتثمار كافة الوســـائل 
واإلمكانيات لتنمية قدرات الشـــباب واملواهب 
من املســـرحيني، ودعـــم أنشـــطتهم وإعدادهم 
وفـــق احتياجاتهم“. هذا وكّرمـــت اللجنة في 

ختام احلفـــل املمثلني املتخرجـــني كما كّرمت 
الطاقم الفني وكال من الفنانني: ناصر الظافر، 
وجميل الشـــايب، وعبدالكرمي الشيخ، ووهيب 
ردمان، وحسن اخللف، واألخوات زهرة وآمنة 

وسكينة بوخمسني.
واجلدير بالذكر أن جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام تســـتعد النطالق دورتهـــا في إخراج 
األفالم الوثائقية التي سيقدمها املخرج جمال 

قاسم قريبا.

ــــــون بالدمام دورة ”إعداد ممثل“  اختتمت جلنة املســــــرح في اجلمعية العربية للثقافة والفن
التي اســــــتمرت لستة أســــــابيع، حتت إشــــــراف املخرج املصري جمال قاسم، وتأتي هذا 
الدورة بعد الدورة األولى بداية هذا العام التي أشــــــرفت عليها جلنة املسرح في اجلمعية، 

بالتعاون مع مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي.

سعدون جابر سفير دائم للغناء العراقي

تسعة عشر ممثال جديدا يتخرجون من {استوديو الممثل» السعودي

فكرة المسرحية تمحورت حول 

مجموعـــة من الممثليـــن الجدد 

النصـــوص  أمـــام  والمحتاريـــن 

المناسبة للعرض
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إيرفنغ استطاع أن يكتشف 

اليوميات الدقيقة التي كان 

يدونها وزير دعاية هتلر جوزيف 

غوبلز



} لنــدن - بي إم دبليو، مرســــيدس، تويوتا، 
وفولكســــفاغن، وهوندا، وفيات، وشيفرولي، 
وفورد، وغيرها من شــــركات ســــيارات عاملية 
كبرى، ستجد أنها تنتج اآلن نوعا أو أكثر من 

السيارات الكهربائية.
األمــــر باختصار أن الســــيارة الكهربائية 
باتــــت واقعــــا ملموســــا فــــي مجــــال صناعة 
السيارات، رمبا لم تصل بعد إلى حد املنافسة 
التامة مع املركبات التقليدية التي تســــتخدم 
البنزيــــن أو الديــــزل، لكن الطلــــب عليها أخذ 
في تزايــــد، خاصة مع ما حتظــــى به من دعم 
حكومي فــــي البلــــدان املتقدمــــة، إضافة إلى 
تشــــجيع كبير من كافة املؤسسات واملنظمات 

الدولية املعنية بحماية البيئة.
الســــيارات  صناعــــة  شــــركات  وتكثــــف 
جهودها البحثية فــــي الوقت الراهن لتطوير 

الســــيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لتكون 
في متناول قطاع كبير من الطبقة املتوسطة.

وتشــــير البيانات املتاحة إلى أن مبيعات 
الســــيارات الكهربائية مثلت نصفا باملئة فقط 
من إجمالي مبيعات الســــيارات في العالم في 

عام 2014 الذي بلغ 85 مليون سيارة.
أحــــد املصاعــــب التــــي تواجــــه صناعــــة 
الســــيارات الكهربائية، هو أن حتقيق انتشار 
هذا النوع من السيارات يتطلب بناء محطات 
طاقة إضافية، لكن بنــــاء محطات طاقة يدخل 

ضمن املشاريع الرأسمالية عالية التكلفة.
وفي ضــــوء حالة الركــــود االقتصادي في 
أوروبــــا واليابــــان وتراجــــع معــــدالت النمو 
الصينيــــة فيمــــا ال يــــزال حتســــن االقتصاد 
األميركــــي طفيفــــا، فــــإن نقاشــــات مكثفة بني 
الشــــركات املنتجــــة للســــيارات، وحكومــــات 

البلدان املختلفة تتواصل في مســــعى إلى حل 
يضمن بنــــاء محطات طاقة، ومبا يســــهم في 

إنعاش صناعة السيارات الكهربائية.
وتشير دراســــة الحتاد منتجي السيارات 
البريطانيــــة إلــــى أن صناعة الســــيارات في 
العالــــم تقــــف علــــى أعتــــاب حتــــول كبير من 
السيارات التقليدية إلى السيارات التي تعمل 
بالكهرباء أو الســــيارات الهجينــــة ”بالوقود 

والكهرباء“.
وتتوقع الدراســــة أن يتزايــــد الطلب على 
السيارات الكهربائية خالل السنوات اخلمس 
املقبلــــة بنحو 32 باملئة في أســــواق الواليات 
املتحــــدة األميركيــــة، وأكثر مــــن 50 باملئة من 

األسواق األوروبية.
ومع تفاوت النســــبة من دولــــة إلى أخرى 
ستصبح النرويج وفرنســــا واململكة املتحدة 

وأملانيــــا إضافة إلى الدول االســــكندنافية في 
مقدمة البلدان األوروبية في هذا املجال.

أما في آسيا فإن الصورة وإن كانت تصب 
في مصلحة ســــيارات البنزيــــن والديزل، فإن 
النســــبة التي ستستقطعها سيارات الكهرباء 
من األسواق ستراوح بني 23 و27 باملئة، وسط 
توقعــــات بأن حتتــــل اليابان مقدمــــة البلدان 

اآلسيوية في هذا املجال.
ويعتبــــر املهنــــدس دونالــــد ريــــدل نائب 
املدير التنفيذي في احتاد منتجي الســــيارات 
البريطانية أن تكلفة الشــــراء ســــتمثل العامل 
الســــيارات  انتشــــار  مــــدى  فــــي  الرئيســــي 
الكهربائية مســــتقبال، لكنه لــــن يكون العامل 
الوحيــــد من وجهة نظره، وســــط توقعات بأن 
يشهد عام 2017 قفزة نوعية نظرا لتنامي قدرة 

تلك النوعية من السيارات على املنافسة.

} رومــا - في محاولة من جانبها لالســــتفادة 
من فضيحــــة تالعب مجموعــــة فولكس فاغن 
األملانيــــة أكبــــر منتــــج ســــيارات فــــي أوروبا 
مبعدالت عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل 
(الســــوالر) أطلقــــت مجموعة فيات كرايســــلر 
الســــيارات  لصناعــــة  األميركيــــة  اإليطاليــــة 
برنامجا مينح أصحاب سيارات فولكس فاغن 
خصمــــا قــــدره 1500 يــــورو (1700 دوالر) عند 
شراء إحدى سيارات فيات-كرايسلر والتنازل 

عن سيارة فولكس فاغن.
ووفقــــا لألرقــــام املتاحــــة فــــإن فولكــــس 
فاغــــن باعــــت حوالي 650 ألف ســــيارة مزودة 
بالبرنامــــج غيــــر القانوني للتالعــــب بنتيجة 
اختبــــارات عــــوادم الســــيارة الــــذي اعترفت 

الشركة بوجوده.
ورفــــض متحــــدث باســــم فيــــات التعليق 
رسميا على برنامج االستبدال الذي يشمل كل 
منتجات املجموعة اإليطاليــــة األميركية بدءا 
من ســــيارات فيات الصغيرة وحتى الســــيارة 
كرايسلر جيب متعددة األغراض ذات التجهيز 

الرياضي (إس.يو.في).
في الوقت نفســــه أعرب موزعو ســــيارات 
إيطاليــــون عن شــــكهم في جنــــاح حملة فيات 
على أســــاس أن التجار قد يــــرددون في قبول 
ســــيارات مجموعة فولكس فاغن التي قد يتم 

اســــتدعاؤها علــــى مســــتوى أوروبا إلصالح 
اخللل.

وقالت مصــــادر مطلعة إن ”فولكس فاغن“ 
أنتجــــت عدة نســــخ من برنامجهــــا للغش في 
اختبارات انبعاثات وقود الديزل، مما يشــــير 
الحتمــــال وجود مخطط معقــــد لالحتيال على 

هذه االختبارات من جانب الشركة األملانية.
وقالــــت مصادر من بينها مدير في فولكس 
فاغــــن ومســــؤول أميركــــي مطلع على ســــير 
التحقيق في ممارســــات الشــــركة، إن فولكس 
فاغن عدلت البرنامج املخالف للقانون ألربعة 
أنواع مــــن احملركات، على مــــدار 7 أعوام من 

الغش الذي أقرت به.
وأحجــــم متحدثون باســــم فولكــــس فاغن 
عن التعليق على ما إذا كانت الشــــركة طورت 
البرنامــــج مرارا، وعزت ذلك إلــــى التحقيقات 

اجلارية في الشركة ومن جانب السلطات.
وردا على سؤال عن عدد األشخاص الذين 
يحتمــــل أن يكونوا متورطني فــــي الغش، قال 
متحدث مبقر الشركة في فولفسبورغ بأملانيا 
”جنــــري حتقيقا مكثفــــا لنعرف مــــن كان يعلم 
وماذا كان يعلم ومتى، لكن من السابق ألوانه 

اخلوض في ذلك“.
ويقول خبــــراء القطاع واحملللني إن إنتاج 
أكثر من نســــخة من البرنامج ينم عن إمكانية 

تورط عدد كبير من العاملني، وأن املتخصصني 
فــــي إعداد هــــذه البرامج يحتاجــــون لتمويل 
منتظــــم ودرايــــة ببرامــــج احملــــركات. كانت 
فولكــــس فاغن أقرت في 18 ســــبتمبر املاضي، 

باستخدام برنامج للغش في اإلختبارات التي 
جتري على انبعاثات الســــيارات، التي تعمل 
بوقود الديزل فــــي الواليات املتحدة ووصلت 

إلى أستراليا وكندا ودول أخرى.
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سيارات
{الطيار اآللي} في سيارات المستقبل يتحمل عناء القيادة

[ سيارة تيسال جهاز كمبيوتر على عجالت [ جنرال موتورز تعد بسيارة بال حوادث

شركات عالمية تراهن على السيارات الكهربائية

فيات تستثمر فضيحة فولكس فاغن لصالحها

} كاليفورنيا - بعـــد أن أعلنت جنرال موتورز 
تطويـــع التكنولوجيـــا احلديثة لقيـــادة آمنة، 
بإطالق ســـيارة تستخدم شـــبه تقنية ”الطيار 
اآللـــي“، في غضون ثالثة أعوام، قررت شـــركة 
تيســـال املتخصصـــة فـــي تصنيع الســـيارات 
الكهربائيـــة، طـــرح تكنولوجيا الطيـــار اآللي 
اخلاصة بالطائرات في سيارتها اجلديدة التي 
يتم تســـويقها للمســـتهلكني للمرة األولى على 

الطريق.
للصحفيـــني  أتاحـــت  الشـــركة  وكانـــت 
املتخصصـــني في الســـيارات جتربـــة النظام 
اجلديد لتبـــادل األفكار حول مـــدى جناح تلك 
التكنولوجيـــا اجلديـــدة في حـــال طرحها في 

سيارات املستهلكني العادية.
وذكرت الشـــركة أن نظـــام القيـــادة اآللية 
اجلديـــد يعتمـــد علـــى 12 جهـــاز رادار يعمل 
باملوجات فوق الصوتية بعيدة املدى الستشعار 
16 قدما حول الســـيارة فـــي كل االجتاهات في 
جميع الســـرعات، كما يجري التحكم كهربائيا 
في نظام الكبـــح، وهو ما يضمن دقة عالية في 

التحكم بالسيارة.
وأكدت تيسال أن نظامها هو الوحيد املتاح 
حاليـــا الذي يســـير وفق منظومـــة متزج بني 
الكاميـــرا والرادار، واملوجات فـــوق الصوتية 
ونظـــام التحكـــم فـــي املواقـــع عبـــر األقمـــار 
االصطناعية، وميكن لهذا النظام أن يعمل على 

جميع موديالت ”اس“ بال استثناء.
ورغم التحكـــم اآللي الكامل بالســـيارة إال 
أن الشـــركة تصر على أن جتربـــة القيادة تلك 
ليســـت آمنة بشكل كامل، إذ البد أن تكون يديك 

على عجلة القيادة كل الوقت، حيث أن السائق 
ال يزال هو املســـؤول األول عن الســـيطرة على 

السيارة.
وأكد مؤســـس شركة تيســـال إلون موسك، 
في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر في وقت ســـابق ”نحن جاهزون إلطالق 

برنامج القيادة واإليقاف األوتوماتيكي“.
وأبـــرز أن هـــذه التكنولوجيـــا، تعنـــي أن 
الســـائق لن يحتـــاج إلـــى التحكم فـــي عجلة 
القيـــادة أو الضغـــط على دواســـة البنزين أو 
الفرامل، أثنـــاء وجود الســـيارة على الطريق 

السريع.
وتعهد موســـك، بأن الســـيارة ستتعلم مع 
مرور الوقت كيفيـــة التعامل مع هذه احلاالت، 
وفي املستقبل ستمنح الشركة للسائق، القدرة 
على اســـتدعاء الســـيارة في أي مكان، ويضم 
أيضـــا فرامـــل أوتوماتيكيـــة  املوديـــل “إس“ 
والتحذيـــرات من االصطدام  حلاالت الطوارئ 
مع التحديـــث اجلديد للســـيارة، ويتم تطوير 

هـــذه التكنولوجيا منذ تقدميهـــا للمرة األولى 
في موديالت إس اخلريف املاضي.

وفـــي وقت ســـابق من هـــذا العام، كشـــف 
عـــن حتديثني للبرامج في ســـيارات ”تيســـال“ 
موديـــل إس، وزعـــم بأنهـــا ســـتقضي علـــى 
القلـــق، والبرنامـــج األول، برنامـــج ”راجنـــي 
أسسورانســـي“ الذي يتصل مع شـــبكة تيسال 
للشـــحن، ويعمل على حتذير الســـائق إذا كان 
على وشـــك نفاد الطاقة، ويوجه الســـائق إلى 
أقـــرب شـــاحن، أمـــا البرنامج الثانـــي ”تريب 
الذي يجمع بني شـــبكة الشحن وشبكة  بلنير“ 
موديل إس لتحسني القيادة للرحالت الطويلة.
وبّني أن ”هذا يجعل األمر مستحيال للسائق 
أن يخرج عن املسار من دون قصد، ويجب عليك 
التأكيد على أنك تريد ذلك مرتني“، وتســـتطيع 
الســـيارة تقديـــر كمية الشـــحن التـــي تركها 
الســـائق في البطارية، كما ميكنها إخباره عن 
أقرب مكان يتوجه إليه للشـــحن، والشـــواحن: 
روابط حرة تعمل على شـــحن الســـيارة خالل 

دقائـــق، فهنـــاك حوالي 403 محطات للشـــحن 
تضم 2.219 شـــاحنا حـــول العالم، ويعمل على 
التحديث األخير من خـــالل ربط هذه املميزات 

معا لتوجيه إنذارات أكثر دقة“.
وأضاف، يعتبر برنامج تيب بالنير املدمج 
مع السيارة، أكثر تقدما حيث يستخدم بيانات 
حقيقية، مثل، سرعة الرياح واالرتفاع، وتعتبر 
تلـــك التحديثات مـــن األمور املهمـــة ألصحاب 
السيارات الكهربائية التي تنفد منهم البطارية 
فـــي أي وقت حيث تنقطع بهم الســـبل في ظل 

عدم وجود محطة قريبة للشحن.
وتابـــع، ويقصد من ”رينجي أنيكســـيتي“: 
القلق الـــذي ينتاب أصحاب الســـيارة، وعادة 
ما تعمل تيســـال على حتديث أنظمة برمجيات 
الســـائقني مجانا، عبر األثير، ففي يناير، على 
ســـبيل املثال، مت عمل حتديث يزيد من ســـرعة 
السيارة باستخدام ”إنســـاني مود“، ما ميكن 
السيارة من السير مســـافة 97 كلم في الساعة 
خالل 3.2 ثانية، مقارنة مع زمن السرعة العادية 

الذي يصل إلى 5.9 ث. وذكر ”صممنا السيارة 
لتكون مبثابة جهاز حاسوب له عجالت، ونحن 
نسير وفق الطريقة نفســـها التي نشاهد فيها 
حتديثات الهاتف وجهاز احلاسوب احملمول“، 
مبرزا أن أصحاب الســـيارة يتوقعون توصيل 
حتديـــث هـــذه البرمجيات إلى ســـياراتهم كل 

ثالثة أو أربعة شهور.
يذكـــر أن مبقدور ســـيارة جنـــرال موتورز 
اجلديدة الســـير بتقنية القيـــادة الذاتية دون 
مع الســـيارات  ســـائق من خـــالل ”التخاطب“ 

األخرى وعبر استخدام مجسات.
وقالت الشـــركة إنه ســـيتم تزويد السيارة 
اجلديدة بتقنية شـــبه أوتوماتيكية للقيادة لن 
جتعـــل هناك حاجة إلى املســـك بعجلة القيادة 
خالل السير في الطرقات السريعة وفي الطرق 

ذات الوقوف املتكرر.
وتنـــوي جنـــرال موتـــورز تزويد ســـيارة 
”كاديـــالك ســـي تـــي اس“ عـــام 2017، بالتقنية 

احلديثة مثل تقنية تفادي التصادم.

يعمل عدد من الشركات كغوغل ومرسيدس 
ــــــواع مختلفة من  ونيســــــان على تطوير أن
الســــــيارات شــــــبه األوتوماتيكية أو أخرى 
ال حتتاج إلى ســــــائق، لكن هل من املمكن 
احلصول على الســــــيارة ”املستقلة متاما“؟ 
ــــــا وعزم شــــــركات الســــــيارات  التكنولوجي
ــــــك ممكن في وقــــــت ليس  يؤكــــــدان أن ذل
بالبعيد لكن األمر ال زال رهن االختبارات.

الجديد  تيسال  ســـيـــارات  نــظــام 
بني  تــمــزج  منظومة  ــق  وف يسير 
فوق  واملوجات  والرادار،  الكاميرا 

الصوتية

◄

◄ بي إم دبليو تعلن عن إطالق 
سيارتها ”ام2“ اجلديدة من الفئة 

املدمجة خالل شهر أبريل القادم لسحب 
البساط من حتت أقدام املوديالت 

املنافسة األخرى. وأوضحت الشركة 
أن السيارة اجلديدة تعتمد على قاعدة 

املوديل الكوبيه من الفئة الثانية، مع 
خطوط تصميمية شرسة ومعدالت أداء 

فائقة.

◄ شركة ”دي إس“ الفرنسية جتري 
جتديدات على الطراز   ”دي اس 4“، 

الذي ينتمي إلى الفئة املدمجة، والذي 
من املقرر طرحه في األسواق منتصف 
نوفمبر املقبل. وأوضحت العالمة أن 

الطراز املجدد يطل مبقدمة جديدة 
حتمل مالمح الوجه املميز لعائلة ”دي 
اس“، التي مت إطالقها مؤخرا كماركة 

مستقلة بذاتها.

◄ هيونداي تعلن عن تقدميها لطراز 
آخر معدل من سيارتها توسان، 

املعروفة في عدة أسواق عاملية باسم 
”إي أكس 35“، حيث مت تعديل هذه 

السيارة لتصلح للقيادة على األراضي 
الوعرة بشكل كبير. وعملت الشركة 

على رفع السيارة بنسبة 6 بوصة (15.2 
سم) عن األرض.

◄ مازدا تعلن أنها سوف تستدعي 
923672 سيارة في اليابان، بسبب 

احتماالت وجود خلل في وحدة 
اإلشعال بهذه السيارات. وذكرت أن 

هذا اخللل تسبب في حدوث 13 حريقا 
داخل سيارات، ولكنها أشارت إلى أنها 

ال تعلم بسقوط قتلى.

◄ نيسان تعلن عن طرح موديل 
جديد من سيارتها الكهربائية ”ليف“ 

مع جتهيزها ألول مرة ببطارية 
ذات مستويني مختلفني من األداء. 

وأوضحت أن املوديل األساسي يعتمد 
على بطارية بسعة 24 كيلووات/ساعة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

شركات صناعة السيارات تكثف جهودها البحثية في الوقت الراهن 
لتطوير الســـيارات الكهربائية بأســـعار مقبولة لتكـــون في متناول 

قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.

فيات كرايســـلر تطلق برنامجا يمنح أصحاب سيارات فولكس فاغن 
خصمـــا قدره 1500 يورو (1700 دوالر) عند شـــراء إحدى ســـيارات 

فيات-كرايسلر والتنازل عن سيارة فولكس فاغن.

مؤســـس شركة تيســـال: التكنولوجيا الجديدة تعني أن السائق لن 
يحتاج إلى التحكم في عجلة القيادة أو الضغط على دواسة البنزين 

أو الفرامل، أثناء وجود السيارة على الطريق السريع.

يجري التحكم كهربائيا في نظام الكبح، ما يضمن دقة عالية في التحكم بالسيارة

مصائب فولكس فاغن تصبح فوائد لشركات السيارات األخرى



}  بغــداد – يكتنف الغموض مالبســـات وفاة 
الصحفيـــة البريطانية جاكلني ســـتون، مديرة 
معهـــد الســـالم واحلرب في العـــراق، وهو ما 
دعا  رئيس البرملان العراقي، سليم اجلبوري، 
ملطالبة الســـلطات التركية بفتح حتقيق عاجل 

لكشف مالبسات احلادث.
وأعـــرب اجلبوري، بحســـب بيـــان صادر 
عن مكتبه اإلعالمي، عن ”أســـفه للحادث الذي 
تعرضت له جاكلني ســـتون، التي كانت تشغل 
منصـــب مديـــرة معهد الســـالم واحلـــرب في 

العراق، والتي توفيت في ظروف غامضة“.
كما أوضح املكتب أن ”مديرة معهد السالم 
كانت متوجهة إلـــى العراق في زيارة من أجل 
مســـاعدة البلـــد واســـتكماًال ملشـــاريع املعهد 

اجلاري تنفيذها في البالد“.

وبحســـب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة 
”االندبندنـــت“ البريطانيـــة، فقـــد عثـــر علـــى 
الصحفية -املعروفة باســـم جاكي- مراســـلة 
سابقا،  هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“ 
ميتة في ظروف مشـــبوهة فـــى املطار التركي، 
وأضافت أن الصحفية والطالبة، كان من املقرر 
أن تقوم بتنفيذ عمل ميداني في أربيل للحصول 
على درجة الدكتوراه في الدعم الدولي لتطوير 
اإلعالميات في العراق وأفغانســـتان. وأشارت 
إلى أنه من غير املعروف حتى اآلن سبب وفاة 

ستون، التي تبلغ من العمر 50 عاما.
وأضافت أن أصدقاء ســـتون شـــككوا في 
تقارير وســـائل اإلعالم التركية في أن ســـتون 
انتحرت بعد عدم متكنها من اللحاق بالطائرة 
التي كانت ســـتقلها إلى أربيل ولم يكن لديها 

من املال ما يكفي لشـــراء تذكرة أخرى. وقالت 
وزارة اخلارجية البريطانية إنها على اتصال 
مع عائلتها و“تقدم لها مساعدة استشارية في 

مثل هذا الوقت“ العصيب بالنسبة لها.
وكانت ســـتون تواصل دراســـة الدكتوراه 
في مركز الدراســـات العربية واإلســـالمية في 
اجلامعـــة الوطنية األســـترالية، ويركز بحثها 
على الدعم التنموي الدولي للنســـاء العامالت 
في اإلعالم في العراق وأفغانستان للفترة بني 

2003 و2013.
وقال مدير املركز، أمني صيقل، إنهم حزنوا 
بشدة وصدموا بحادث املوت املأساوي لواحدة 
من أملع طالبات الدكتوراه“ في املركز. وأضاف 
”لم تكن مجرد باحثـــة رائعة، بل صديقة قدمت 

مساهمات مهمة في نشاطات وعمل املركز“.

ــان - يجـــري اإلعالميـــون األردنيـــون  }  عمّ
نقاشـــات طويلة ومكثفة حول مشـــروع إنشاء 
مجلس لشـــكاوى اإلعالم، يكون نواة لبدء حل 
األزمـــات العالقـــة فيما يخص قطـــاع اإلعالم، 
وســـط خالفات حـــول مهام المجلـــس وآليات 
عالقتـــه  وطبيعـــة  واختصاصاتـــه،  عملـــه، 
مـــع القضـــاء حـــول خصومـــات الصحفيين 

والمؤسسات اإلعالمية.
جاء موقـــف الحكومة ممثال بوزير اإلعالم 
واالتصـــال محمد المومني، وكان التأكيد على 
أهمية الوصول إلى قرار توافقي يرضي جميع 
األطراف، فيما يتعلق بإنشاء مجلس لشكاوى 

اإلعالم.
وقـــال المومني في اللقاء الذي نظمه مركز 
حماية حرية الصحفيين، للتداول حول كيفية 
إنشاء مجلس الشكاوى كجزء من استراتيجية 
اإلعـــالم الوطني، أن من بنود االســـتراتيجية 
اإلعالميـــة األردنيـــة، التنظيم الذاتـــي، ويعد 

مجلس الشكاوى أحد أهم أشكاله.
وعرض المومني في اللقـــاء الذي حضره 
نواب وإعالميـــون وقانونيـــون وممثلون عن 
منظمات مجتمـــع مدني، عددا من البنود التي 
يجب االتفاق عليها، وهي: هل نريد قانونا أو 
نظاما لتشكيل هذا المجلس؟، وإذا كان نظاما، 
لمن يتبـــع المجلس، هـــل للنقابـــة أو المركز 
الوطني لحقوق اإلنســـان أو إحدى الجامعات 
أو إلـــى المركـــز الوطنـــي لتعزيـــز النزاهـــة 

ومكافحة الفساد.
وأوضـــح صعوبة إنشـــاء المجلس كهيئة 
مســـتقلة فـــي ظـــل توجـــه الحكومـــة إللغـــاء 
المؤسسات المستقلة لتخفيف األعباء المالية 

على الموازنة.
ولفـــت إلـــى أهميـــة االتفاق علـــى تركيبة 
المجلـــس وعـــدد أعضائـــه، واالتفـــاق علـــى 
صالحية وإلزاميـــة قراراته كإعطائه صالحية 

المحاكم.

وقال نضال منصـــور، رئيس مركز حماية 
وحرية الصحفيين إنه منذ بداية التســـعينات 
هنالك تصـــور لوجود مجلس شـــكاوى وهي 
تجربة عالمية، مبينا أنه في األشـــهر الســـتة 
األخيـــرة تم تكثيف النقاش مـــع الحكومة في 

هذا الموضوع.
بـــدوره أكد رئيس اللجنـــة الملكية لتقييم 
العمـــل ومتابعـــة اإلنجـــاز لتعزيـــز منظومة 
النزاهة الوطنية رجائي المعشر، أهمية نزاهة 

اإلعالم كجزء من منظومة النزاهة الوطنية.
المؤسســـات  التـــزام  ضـــرورة  وأوضـــح 
االعالميـــة بأخالقيات المهنـــة، وكذلك أهمية 
تنظيـــم العالقة بيـــن اإلعـــالم واإلدارة العامة 
التي عليها االلتزام بتزويد اإلعالم بالمعلومات 

ضمن حق الحصول على المعلومة.
واعتبـــر عدد مـــن النـــواب فـــي البرلمان 
األردني أن الحاجة ملحة إلنشـــاء مجلس حل 
نزاعـــات تمهيدا للجـــوء إلى القضـــاء ال إلى 
مجلس شكاوى مستقل، مشيرين إلى إمكانية 
اتباع هـــذا المجلس المركـــز الوطني لتعزيز 
النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد الذي ســـيناقش 

مجلس النواب قانون تشكيله.
وقالوا إن هنالك قوانين قائمة قيد النقاش 
منها العقوبات والدمج بين المظالم والنزاهة، 
ويمكن معالجة إنشاء مجلس للشكاوى ضمن 

أحكامها.
وعرض مشـــاركون للتجـــارب الدولية في 
إنشـــاء مجالس شـــكاوى اإلعـــالم، وتعريفها 
حســـب منظمة اليونسكو، وهي هيئة جماعية 
مستقلة عن أي ســـلطة حكومية تتخذ قرارات 
لتنظيم عالقة المجتمع باإلعالم، مشيرين إلى 
التطـــور التاريخي لهذه المجالـــس وتجارب 

عدد من الدول في هذا الشأن.
وأّيـــد قانونيون وقضاة إنشـــاء المجلس 
لتخفيـــف األعباء علـــى القضاء فيمـــا يتعلق 
بقضايـــا المطبوعات، أســـوة بلجـــان الوفاق 

األسري ولجان حل النزاعات العمالية.
وأبدى مشاركون، عددا من المالحظات على 
المسودة التي قالوا إنها من األفضل أال تأخذ 
صفة القانون وأال يخصص له مخصصات من 
الموازنـــة، وأال يضخم هيكل المجلس المزمع 
إنشـــاؤه بموجبها، مؤكدا ضـــرورة أن يكون 

المجلس مســـتقال عـــن الحكومـــة، وأال يكون 
بديال للقضاء.

واتفقـــت أغلـــب اآلراء التـــي نوقشـــت في 
االجتماع، على أال يكون هنالك مجلس شكاوى 
إعالم كمؤسســـة مســـتقلة لكن أن يتم اتباعها 
إلحدى المؤسســـات القائمة، كما اتفقوا على 

أهمية ضمان استقاللية المجلس.
وكان مركـــز حماية وحرية الصحفيين أعد 
مسودة أولية لمشروع قانون ”مجلس شكاوى 
اإلعالم“، ويتضمن مشـــروع القانون بحســـب 
المســـودة، تأسيس مجلس شـــكاوى اإلعالم، 
ويتمتـــع بشـــخصية اعتبارية ذات اســـتقالل 
مالـــي وإداري، ويكون مقره عمان، ويتألف من 

مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي.

ويتكون مجلـــس المفوضين من 11 عضوا 
بمن فيهـــم الرئيـــس ونائبه، ويتـــم تعيينهم 
بإرادة ملكية ســـامية، بناء على تنسيب وقرار 
لجنـــة يرأســـها رئيـــس المجلـــس القضائي، 
وتضم بعضويتها وزير الدولة لشؤون اإلعالم، 
مديـــر هيئة اإلعالم، نقيـــب الصحفيين، نقيب 
المحاميـــن، رئيـــس تحرير إحـــدى الصحف، 
رئيســـي مؤسســـتي مجتمـــع مدنـــي تعنيان 
بحقوق اإلنســـان والحريـــات العامة ورئيس 

المركز الوطني لحقوق اإلنسان.
واقترحت المســـودة أن تكون مدة عضوية 
مجلس المفوضين ورئاســـته أربع ســـنوات، 
وأن يكون من صالحياته تشكيل هيئة أو أكثر 
للنظر في النزاعات التي تنشـــأ بين اإلعالمي 

وأي شـــخص آخر، طبيعي أو معنوي، والنظر 
فـــي االعتـــراض على قرار هيئة فـــض النزاع. 
وتختص هيئة فض النزاعات بالنظر والفصل 
في النزاعات التي تقام على اإلعالمي ووسائل 
اإلعـــالم، ويكون قـــرار الهيئـــة النهائي قابال 
لالعتراض أمـــام مجلـــس المفوضين، بحيث 
يكون قرار األخير قطعيا وال يجوز الطعن فيه 

أمام أي جهة أخرى. 
وبـــادر مركز حماية وحرية الصحفيين في 
يونيو الماضي إلى عقد اجتماع خبراء لوضع 
المبادئ األساســـية الناظمة لعمـــل المجلس  
دعـــت له الحكومة بالتعاون مع ”اليونســـكو“ 
ضمن مشـــروع دعـــم اإلعالم لمناقشـــة أفضل 

التجارب بتأسيس مجلس الشكاوى.
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ميديا
[ خالفات حول مهام المجلس وصالحياته [ التجربة عالمية وتخرج اإلعالم من عباءة الحكومة

اإلعالم األردني يتطلع لحل أزماته العالقة بإنشاء {مجلس شكاوى اإلعالم}

المجلس ينظم عالقة المجتمع باإلعالم ويخفف األعباء على القضاء

ستون من ألمع الصحفيات في العمل الميداني 

يعول الصحفيون على إنشــــــاء مجلس لشكاوى اإلعالم، كهيئة مستقلة تساهم في تنظيم 
ــــــول لألزمات الصحفية، بعيدا عن أروقة احملاكــــــم األردنية، ورغم أن  القطــــــاع وإيجاد حل
التجربة عاملية إال أن هناك الكثير من اجلدل حول طبيعة عمله ومدى اتساع صالحياته.

المالبسات الغامضة لوفاة صحفية بريطانية تشكك بمصداقية الرواية التركية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄أعلنت وكالة األناضول لألنباء أن 
كافة األخبار التي تناقلتها بعض 

وسائل اإلعالم األجنبية خالل 
األيام األخيرة، حول قيام الوكالة 

بحوار صحفي مع رئيس جهاز 
االستخبارات التركي، هاكان فيدان، 

ونشرها للحوار، ملفقة متاما.

◄أعربت اليابان، أمس الثالثاء، عن 
أسفها جتاه سعي كوريا اجلنوبية 
حلبس صحفي ياباني على خلفية 

اتهامه بالتشهير ضد رئيسة كوريا 
اجلنوبية باك كون هيه. وقال ممثلو 

االدعاء في كوريا اجلنوبية إنهم 
يسعون الستصدار حكم بالسجن ملدة 

١٨ شهرا بحق تاتسويا كاتو.

◄كشف تقرير صادر عن مركز 
دراسات مستقل بصنعاء عن ارتكاب 

احلوثيني ٤٢ حالة انتهاك لإلعالم 
في اليمن خالل شهر واحد فقط، 

هو سبتمبر املاضي، وتعرض 
لها إعالميون ونشطاء التواصل 

االجتماعي، وتوزعت بني حاالت قتل 
واختطاف وإصابة واعتقال وتهديد.

◄تستضيف مدينة ”أوردو“ على 
ساحل البحر األسود شمال تركيا، 

الشهر املقبل، قمة للصحفيني العرب، 
في جتربة هي الثانية من نوعها 

في الوالية، بدعوة من الوالي عرفان 
بالقانلي أوغلو، ومن املنتظر أن 

يشارك في القمة على مدار أسبوع 
كامل ٧٦ صحفيا، ميثلون ٥٣ وسيلة 

إعالمية عربية، من ٢٦ دولة.

◄أعلن اإلعالمي عبداللطيف املناوي 
املدير العام لقناة الغد العربي، إطالق 
قناة ”الغد العربي“ لتصبح أول قناة 

إخبارية عربية تنطلق من القاهرة 
وتقدم تغطية إخبارية وحتليلية 

شاملة للمشاهد العربي حول العالم .

باختصار

«مع االنتشـــار الواســـع لتكنولوجيا املعلومـــات واالتصال وظهور 

الجيـــل الجديد من اإلنترنـــت، فقد ظهرت منابر جديدة ملمارســـة 

حريات التعبير واإلعالم وأشكال جديدة في التواصل».

فاطمة العازمي
إعالمية كويتية

«إذا أردنـــا تطويـــر حريات اإلعـــالم يجب أن نطـــور حماية املجتمع 

ويجـــب أن يكـــون اإلعالم تحت مظلة النقـــد، الجميع متفق على أن 

يكون اإلعالم مستقال ويخضع أيضا للمساءلة». 

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيني األردني

«التلفزيون املصري هو األكثر حيادية والتزاما ومهنية في متابعة 

ســـير العملية االنتخابية. ولوم املواطن لوسائل اإلعالم في محله 

لهذا يجب إصدار ميثاق الشرف اإلعالمي». 

 هويدا مصطفي
أستاذة اإلعالم بجامعه القاهرة

رجائي المعشر:

نزاهة اإلعالم جزء من النزاهة 

الوطنية ويجب االلتزام 

بأخالقيات المهنة
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} ما من وسيلة مؤثرة -سلبا أو إيجابا- إال 
واستخدمها اإلرهابيون ببراعة مرعبة لنشر 

أفكارهم وللتأثير على اآلخرين، أو لكسب 
األنصار، وتؤكد األجهزة األمنية ومراكز 

البحوث والمتابعة كثرة لجوء اإلرهابيين 
إلى مواقع التواصل االجتماعي والنشر على 
اإلنترنت لسهولة استخدامها وقلة تكاليفها 

وصعوبة االهتداء إلى القائمين بها أو 
القبض عليهم، مع سرعة االنتشار والوصول 

إلى المستهدفين وغير المستهدفين دون 
عناء.

وبالتالي اجتهد اإلرهابيون لالستفادة من 
معطيات اإلعالم والنشر الحديثة، من وسائل 
الميديا اإللكترونية ربما أفضل من استفادة 

بعض المؤسسات والهيئات الرسمية 
واإلعالمية والثقافية منها، بالرغم مما لديها 
ربما من إمكانات أكثر من المنظمات السرية 

المؤذية سواء كانت إمكانات مالية، أو 
بشرية، أو فكرية.

ولم يعد نشاط  المنظمات اإلرهابية، 

يقتصر على كتائب قتالية مسلحة وألوية 
ذبح وإعدام وتفجيرات، وإنما أصبح لديها 
كتائب وألوية إلكترونية تختص بالجانب 
الفكري، بنشر أفكارها التكفيرية، وكسب 

األنصار الجدد، وتبرير جرائمها.
وبما أن اإلرهاب ُيعّد سلوكا عنيفا 

يقوم به فرد أو مجموعة من األفراد ضد 
مصلحة المجتمع ومؤسساته المختلفة؛ 

لتحقيق أهداف غير مشروعة مؤذية، أدركت 
التنظيمات اإلرهابية أنها بحاجة إلى 

إقناع اآلخرين، وخاصة الشباب، بأهدافها 
وتبريرها، فأدركت أهمية المواجهة 

اإللكترونية، واستغالل وسائل غير تقليدية 
لتحقيق أهدافها والتوسع في عملياتها، 

والوصول إلى أكبر شرائح ممكنة في 
المجتمعات فشهدنا تزايدًا ملحوظًا في 

استخدام اإلرهابيين لشبكة اإلنترنت؛ حيث 
زاد عدد مواقع اإلنترنت التي تروج للفكر 

المتطرف واإلرهاب، وأصبح العالم يواجه 
أنماطا جديدة من الجريمة الذكية، فتحولت 

شبكة اإلنترنت إلى فضاء لإلرهاب والتطرف 
وإلى ما أصبح يعرف باإلرهاب اإللكتروني.

إن تطور وسائل االتصاالت وأنظمة 
المعلومات قدم خدمة غير مقصودة 

للتنظيمات اإلرهابية؛ فوفرت االتصاالت 

الحديثة عملية نقل األفكار والبيانات 
والتوجيهات إلى خاليا الشبكات اإلرهابية 
بأمان، بعيدًا عن أعين الرقابة األمنية، كما 
أمنت أنظمة المعلومات اإللكترونية تدفق 

سيل من المعلومات الالزمة لتنفيذ عملياتها 
اإلرهابية، والتصعيد المذهبي والطائفي  

وتحقيق االتصال الداخلي بين أفرادها 
بأمان، إضافة إلى بث الرعب في النفوس، 

وتحويل مرتادي هذه المواقع ألدوات 
ترويجية ألعمالها، وأخيرًا إعطاء صورة 

ذهنية عن مدى قدرتها ونفوذها.
إّن اإلنترنت وهي الوسيلة األهم واألبرز 

في وقتنا الحالي، صار لها دور كبير في 
خدمة الجماعات اإلرهابية بما وفرته هذه 

الشبكة العالمية من ضمان عنصر السرية، 
وإمكانية التواصل مع قاعدة جماهيرية 
عريضة بسهولة ويسر وخلق اإلرهاب 

المعلوماتي، والتعبئة وتجنيد إرهابيين 
جدد، وجذب اليافعين  بعبارات حماسية 
مثيرة، خاصًة من خالل مواقع الدردشة 

اإللكترونية، وقدرة بعض اإلرهابيين على 
االستخدام المتقدم للخدمات اإللكترونية، 

وتوافر مهارات وخبرات في استخدام 
األجهزة والتقنيات الحديثة، وكل هذا ال 

يحتاج إلى أكثر من جهاز كمبيوتر وبعض 

البرامج وارتباط بشبكة اإلنترنت.
لقد فتحت التنظيمات اإلرهابية جبهات 

مواجهة وقتال على مواقع اإلنترنت، ال 
تستخدم فيها المدافع وال البنادق وال 

العبوات الناسفة، جبهات مؤثرة وفعالة 
في نشر الفكر اإلرهابي وتجنيد الشباب 

وإغوائهم، والحصول على الدعم والتمويل، 
جبهات تمثل خلفيات فكرية خطيرة لدعم 

جبهات المعارك على األرض والترويج 
النتشار مقاتليها المتسارع بين المدن 

والبلدان، ونشر الرعب والذعر بين الناس 
حتى قبل أن تصل إليهم مجاميع الموت 

المتشحة بالسواد.
إن اتساع رقعة األرض التي تمارس فيها 

التنظيمات اإلرهابية جرائمها، وخاصة 
داعش، وتعاظم أخطارها التي أصبحت 

تتجاوز الحدود دون سابق إنذار وال توقع، 
قاد إلى تكون تحالفات محلية وإقليمة 

ودولية لمكافحة اإلرهاب على األرض بجهود 
مشتركة متفاوتة التأثير.

أال تستحق جبهة اإلرهاب اإللكترونية 
تكوين تحالفات إقليمية ودولية لمكافحتها 

والحد من قدراتها وقصف مواقعها 
وحشودها بـ ”غارات“ إلكترونية فعالة 

ومؤثرة؟

الميديا كوسيلة إرهابية

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} طهــران - أثار خبر اتفاقية عســـكرية متت 
بـــني إيـــران وقطر، األحـــد، حفيظـــة املغردين 
اخلليجيـــني علـــى تويتـــر، واصفـــني إياهـــا 
بـ“اخليانـــة“ في ظل حرب غير معلنة بني دول 

اخلليج العربي وإيران.
وفـــي ظـــل تعتيـــم إعالمـــي قطـــري على 
االتفاقيـــة ضجت املواقع اإللكترونية اإليرانية 
الطالبية  باخلبـــر. وكتبـــت وكالـــة ”إيســـنا“ 
اإليرانية أن قائد حرس احلدود اإليراني قاسم 
رضائـــي، التقى، األحد، مبدير أمن الســـواحل 
واحلـــدود في قطـــر علي أحمد ســـيف البديد، 
ووقـــع الطرفان علـــى اتفاقية تعـــاون حلماية 
احلدود املشـــتركة بينهما. ونقلت إيســـنا عن 
رضائـــي قوله، إنه مت عقد ١٢ اجتماعا مع قطر 
في السابق، وتوصلت إيران معها إلى عدد من 

االتفاقيات.
وتشـــمل االتفاقية اتفاقا عســـكريا يسمح 
بـ“دخـــول البحريـــة اإليرانية امليـــاه القطرية 
إليقاف األنشطة اإلجرامية“. وتنص االتفاقية 
كذلـــك على أن تســـاعد إيران وتـــدرب القوات 

البحرية القطرية في جزيرة قشم اإليرانية.
وأثـــارت االتفاقية التي مت تســـريب بعض 
املعلومـــات عنهـــا عاصفـــة مـــن الغضب على 
تويتـــر. وأطلق مغردون هاشـــتاغات مختلفة 
#االتفاقية_القطرية_اإليرانية  أبرزهـــا  كان 

و#قطر_تختار_الفرس.
وحاول مغردون متويـــه االتفاقية مؤكدين 
أنهـــا ترجـــع إلى عـــام ٢٠١٠، غيـــر أن آخرين 
واجهوهـــم بروابـــط إخبارية تبـــرز ”كذبهم“. 
وتهكـــم مغـــرد ”إذا كنتـــم مولعـــني باملناكفة 

فاحرصوا على أال تكون خاسرة“.
وأبـــدى مغردون اســـتياءهم مـــن املوقف 
القطـــري، واإلصـــرار على التعـــاون مع إيران 
التي تســـببت، فـــي الكثير من املشـــاكل بدول 
اخلليج، بتدخلها املستمر في شؤون املنطقة.

وكتب مغرد ”بذلنـــا النفس واملال للحفاظ 
على البحرين واليمن كي ال يتحوال  إلى وكرين 
إيرانيني في شـــبه اجلزيرة وإذا بقطر تصبح 

بوابة إليران“.
وكتـــب عارف أحمـــد ”االتفاقيـــة بالتأكيد 
تتضمن خرائط توضح حدودها. الســـؤال هل 

كتب فيها اخلليج ”العربي“ أم الفارسي؟“.
وتساءل جاســـم البلوشي ”اتفاقية خبيثة  

ملاذا في هذا التوقيت بالذات؟“.
وتهكم مغرد ”هل تســـتطيع قناة اجلزيرة 
أن تفرد لنا حلقة عن االتفاقية وأن تسأل نفس 
السؤال ”هل تعني تقاربا أم تقاطع مصالح؟!“.
وقالت مغـــردة ”أي تعاون مع إيران يعتبر 

خيانة في أي مجال“.
وكتـــب مغـــرد يدعـــى رجـــل الظـــل ”بعد 
االتفاقيـــة اإليرانيـــة القطرية تصبـــح فرصة 
إنشـــاء قاعـــدة إيرانية في قطر كبيـــرة، وهذا 
يثبت ما توقعته من ســـحب القوات األميركية 
لقواعدها في اخلليج أو تقليصها لترك املجال 

للقواعد اإليرانية“.

(ال  تقبرونـــاش“  ”ال   – (اليمــن)  تعــز   {
تدفنوني).. صرخة أطلقها الطفل اليمني فريد 
شـــوقي الذماري، وهو يئن من شـــظايا قذيفة 
أصابته قرب منزله مبدينة تعز وســـط اليمن، 
قبل أن تصعد روحه إلى بارئها، ولســـان حاله 
كان يقول ”ما زلت طفال، ال تبعدوني عن حضن 
أمي وخبزها، ال أســـتطيع املـــوت وحدي، وال 

أطيق النوم حتت التراب“.
الطفل شـــوقي (٧ أعـــوام)، الذي ظهر على 
قنوات فضائية، وهو مستلق على أحد اَألّسرة 
فـــي مستشـــفى مبدينة تعـــز، ينشـــد احلياة، 
لـــم تفلـــح صرخته فـــي وجه الفريـــق الطبي، 
بإنقـــاذه من املـــوت، ففارق احليـــاة قبل أيام، 
وبقيت كلماته كالنار في الهشـــيم، على مواقع 

التواصل االجتماعي، وفي الشارع اليمني.
وقـــال احملامي والناشـــط احلقوقي غازي 
الســـامعي، لوكالـــة أنباء ألناضـــول التركية، 
إن الطفل فريد، أصيب بشـــظايا قذيفة هاون، 
أطلقهـــا املســـلحون ”احلوثيون“ على شـــارع 
يعرف بشـــارع ”اخلياطني“ بتعز، يوم الثالثاء 

املاضي.
وأضاف السامعي، الذي يتابع ملف الطفل 
أن ”فريـــد كان ضمن ٥ أطفال أصيبوا في ذلك 
احلـــي، ومت إســـعافهم في مستشـــفى الثورة 
احلكومي، حيث فارق احلياة بعد ذلك بـ٥ أيام 

متأثرا بجراحه“.
ووفق احملامي السامعي، فإن الطفل فريد، 
كان قد شـــاهد قبـــل وفاته طفلة مـــن جيرانه 
قتلـــت بقذيفـــة هاون، فـــي نفس احلـــي، ومت 
دفنها، ومنذ ذلك املشـــهد وهو يخاف أن يلقى 
مصيرها نفســـه، الفتا إلى أن عائلته اعتبرت 

صرخته ”وصية“.
وأطلق مغردون على موقع تويتر هاشتاغ 
”ال تقبروناش“ الذي احتل صدارة الهاشتاغات 
املتداولة في اليمن والعالم العربي، كما أطلق 

.DontBuryMe# هاشتاغ باإلنكليزية
الصحفي غمدان اليوسفي، وصف هاشتاغ 
”ال تقبرونـــاش“، علـــى موقع تويتـــر الذي مت 
إطالقه اقتباســـا من صرخة فريـــد، بأنه أكبر 

رســـالة تختزل ما يحدث في مدينة تعز. وقال 
اليوسفي، الذي تفاعل مع الهاشتاغ ”فريد كان 
يعـــرف أن كل مصاب بتعز يتـــم دفنه، فصرخ 
صرختـــه املدوية، ألنه يـــدرك أن أي إصابة في 
املدينـــة معناها املوت، النعدام ســـبل العالج، 
وامتالء املستشـــفيات باجلرحى“، مشيرا إلى 

أن صرخته يجب أن تكون ”أيقونة للجميع“.
واســـتطاع الطفـــل فريد، من خـــالل مقطع 
فيديو غير احترافي مدته ٣٠ ثانية، مت بثه على 
القنوات املختلفة، أن يوصل رســـالته املؤثرة 
التي فشـــلت في إيصالها أكثر من ٢٠٧ أيام من 

احلرب، التي بدأت في ٢٦ مارس املاضي.
وخالفـــا لـــكل األحـــداث األليمـــة التي ما 
زالت تشـــهدها مدينة تعـــز احملاصرة من قبل 
احلوثيني، منذ أغســـطس املاضي، استطاعت 
صرخـــة طفلهـــا أن تلم آهـــات اليمنيني حتت 

تنهيدة واحدة ”ال تقبروناش“.
ففي تغريدة له على تويتر، كتب الصحفي 
والناشـــط احلقوقـــي، حافـــظ البـــكاري ”من 
ســـيجرؤ على دفن فريد بعد صرخته املتشبثة 

بحقه في احلياة“.
فيمـــا كتبت الناشـــطة غـــادة املقطري، في 
تغريـــدة لها ”فريد خالصـــة أوجاعنا ومصير 

أحالمنا“.

وفـــي رســـالة وجهها إلـــى روح فريد، قال 
الصحفي، عزوز الســـامعي، في تغريدة أخرى 
”ســـوف نقبرك، ومن احملتمل أن ننســـاك، ذلك 
أننا أمام حفلة مجازر، وهناك مئات األجســـاد 

في حاجة إلى أن نهيل عليها التراب“.
وتـــداول مغـــردون قصيدة للشـــاعر عامر 
الســـعيدي جـــاء فيهـــا ”ال تقبرونـــاش إنـــي 
أعشق اللعب واشـــتهي وطنا ال يقتل الطرب، 
ال تقبرونـــاش حتى ال ترى صـــوري أما تنوح 
علـــى بروازها وأبا، ال تقبرونـــاش قال الطفل 
وانكسرت روح الســـماء ومات الورد منتحبا، 
يـــا لعنـــة الله ال تبقـــي على أحد خـــان البالد 

وأذكى حولها اللهب“.
وكتب مصطفـــى ”ما قبرناك يـــا طفلي بل 
قبرنا اإلنســـانية وضمائر العالم. أما أنت فما 

زالت نبرات صوتك لم تفارق مسامعنا“.
ســـيتجرأ  منكـــم  ”مـــن  مغـــرد  وتســـاءل 
علـــى دفن الطفـــل فريد بعد أن توســـل إليكم: 

التقبروناش؟“.
ولم يكـــن الطفل فريـــد، أول األطفال الذين 
يسقطون بفعل املعارك الدائرة في مدينة تعز، 
فوفقـــا لتقرير أعده حتالـــف منظمات املجتمع 
املدني في املدينة، ومت إطالقه أواخر األسبوع 
املاضـــي، في مؤمتر صحفي، قتل وأصيب ٨١٣ 

طفال في تعز، منذ ما قبل حرب مارس بـ١٠ أيام 
وحتى اليوم.

ولم تقتصر االنتهـــاكات بحق الطفولة في 
تعز على ســـقوطهم قتلـــى وجرحى ال يجدون 
العنايـــة الطبية، فهنـــاك نحـــو ١٠ آالف طفل 
فقـــدوا أحـــد والديهـــم، وباتوا أيتامـــا جراء 

احلرب املتصاعدة، حسب التقرير السابق.
ويشـــهد الوضع الصحي في تعز تدهورا 
غير مســـبوق، حيث أجبرت املعارك، وانعدام 
املشتقات النفطية، وانقطاع التيار الكهربائي، 
١٦ مشـــفى حكوميا وخاصا، من أصل ٢٠، على 

إغالق أبوابها، حسب مسؤولني حكوميني.
وقبل أسابيع، نشـــر ناشطون على مواقع 
التواصـــل االجتماعي، صـــورة لطفل مصاب، 
وهو يجلـــس على رصيـــف الشـــارع، بجوار 
مستشـــفى خاص في تعز، وإلى جانبه شقيقه 
األصغر يحمل له كيســـا من محلول اجللوكوز 
مت حقنـــه فـــي وريده، بعد أن فشـــل في إيجاد 

سرير له في أحد املستشفيات.
ويتهم حقوقيون ومنظمات محلية ودولية، 
مســـلحي احلوثـــي، وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح، بفرض حصـــار خانق 
على الســـكان في تعز، ومنع دخـــول األدوية، 

واألغذية، ومياه الشرب.
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تونسليبيا

تابعوا

@fa_had112  
هل القرارات حلت مشاكل البطاله؟ 
ال، هل طورت سوق العمل؟ ال، هل 
حســـنت من أداء الـــوزارة خلدمة 
املواطنـــني؟ ال، ع إيش #شـــكرا_

وزير_العمل_الغيور؟
******

@khalaf_h  
#شكرا_وزير_العمل_الغيور 
ما دامت األمور بهذه السهولة لو 
كنت مكان وزير الصحة الفتتحت 

لهم مركزا للرقية الشرعية.
******

@Ahmadoovich  
يعجبني العباقرة الذين تقول لهم 
داعش يضم سعوديني يقولون لك 
حتى داعش يضم توانســـة. مثل 
االب الـــذي تقول لـــه ولدك يدخن 
يقول عـــادي حتى ولـــد اجليران 

يدخن.
******

@alshaikhmhmd  
ان  مقولـــة  نحصـــر  أن  يجـــب 
اإلســـالم صالح لكل زمان ومكان 
أما  والعبادات،  التوحيد  بقضايا 
فمتغيرة  االنســـانية  التعامـــالت 

حسب تطور املعارف البشرية.
******

@Sad_citizen  
كيف ملجموعة من الشيعة والسنة 
ان جتتمـــع في ديســـكو ســـكارى 
ويختلفـــون فـــي املســـاجد  كيف 
لإلميـــان ان يفرق النـــاس وللكفر 

ان يجمعهم.

@Alkhayoun  
قبـــل الثمانينـــات كانـــت تكلفنـــي 
بحمل طبق مـــن فطور رمضان إلى 
جيراننا الصابئة وعندما أســـألها 
ما دينهم ترد:دينهم لهم. إنها أمي.

******
@maiash10  

مير العراق مبرحلة شبيهة بعصر 
الظـــالم األوروبـــي هل ســـتتحول 
#انتفاضة_الكهربـــاء إلـــى ثـــورة 
إلســـقاط حتالـــف (الدجـــل الديني 
+ الفســـاد السياســـي)؟! الوعي ثم 

الوعي.
******

@HamidHadeed  
إعـــالم "احلشـــد املقـــدس" ال أحـــد 
يلتفت إليـــه، منـــع الصحفيني من 
متابعـــة األحداث ميدانيـــا بعد أن 
فضحهم مدير رويتـــرز ببغداد في 

تقريره عن جرائمهم بتكريت.
******

@eyad1949  
يوما بعد يوم يبدو العراق دولتني: 
كردســـتان،  هي  مســـتقلة  األولـــى 
والثانية تابعـــة لـ#إيران هي باقي 
اجلمهوريـــة العراقيـــة.. من معالم 

سايكس - بيكو ٢!
******

@Genotypeiq  
امـــرأة عملت لها حتليل حمل "طلع 
بوزتـــف" قلتلها مبروك انت حامل، 
ضحكـــت وقالـــت بـــكل فـــرح "الله 
يبارك فيك دكتورة والله هذا الطفل 
التاسع"! ضحكت وياها شسوي؟

@loayomran  
الفـــراخ ااه. - ال الفـــراغ. - ايوة 
الفراخ.. اللي هو الدجاج ألذ ألذ..

******
@iHallucinate_e  
حتـــى ترى البـــالد حلـــوة يلزمك 

الكثير من املؤثرات العقلية.
******

@aliwahida  
فـــي الذكرى الرابعـــة الغتياله من 
قبل الناتو. من فقد القذافي أكثر؟: 
-وحدة وســـيادة ليبيا -القبليون 

الثوريون -املافيا -ال احد.
******

@PeterGriffinLBY   
الدميقراطية التي يريدها اإلخوان 
املســـلمون هـــي أن يكـــون جميع 
املرشـــحني إخوانا وأنـــت تختار 

منهم من يناسبك.
******

@PeterGriffinLBY  
لم يكن ال للبرملـــان وال املؤمتر اي 
خطة عمل اكثر من التمديد لنفسه 
وملء جيوب أعضائه. فال تفرحوا 

فقرارهم كان من أجلهم.
******

@n999  
ُمتنـــح الثقـــة ملـــن ال يســـتحق.. 
فتظـــل مرهونا بتـــردده وعجزه.. 
ال يســـتطيع اتخاذ قرار مصيري.. 
النه باختصار هو يبحث عن هو.. 

قبل ان يبحث عنك وعني!
******

@nbenotman  
أناس كثر يعيشـــون فـــي الوهم؛ 
مؤمتران باألمس في لندن والثالث 
اليوم ، من خاللها ســـتحدد وتقنن 
كيفيـــة أنفـــاق األمـــوال الليبيـــة 

وعائدات البترول.

@Cristiano
كريستيانو رونالدو
العب كرة قدم برتغالي

@Homs_dream  
بعد أربع ســـنوات من ثـــورة، أال 
يحق لنا أن نقرأ رواية لها بأقالم 
أبنائها الذين تنفسوها، وما زالوا 
على قيد األمـــل؟ ثورتنا مهضومة 

احلق أدبًيا.
******

@sajakarim  
مـــاذا لو كانت املرحلـــة االنتقالية 
عنهـــا  يتحـــدث  التـــي  لســـوريا 
املجتمـــع الدولـــي تشـــبه حترير 
فلســـطني التي يبشرنا بها العرب 

منذ ٦٠ سنة!
******

@Aida_SAFI_  
تركيـــا  أردوغـــان:  طيـــب  رجـــب 
علـــى  نوبـــل  جائـــرة  تســـتحق 
الســـوريني،  لالجئني  اســـتقبالها 
لكـــن هذا لم يحـــدث، وبخصوص 
متريـــر وتســـليح اجلهاديـــني أي 
جائزٍة تستحق تركيا يا ترى؟

******
@sharif_hijazi  
 ٣٧٠ مقتـــل  الســـوري:  املرصـــد 
شـــخصا خالل ثالثة أســـابيع من 
ســـوريا  في  الروســـية  الضربات 
(معظمهـــم  جويـــة  غـــارة   ٩٠٠  ..
مدنيني)، قلت لكم املقرات فاضية.

******
@eyad1949  
التهجيـــر املمنهـــج لســـكان حلب 
وشـــمال ســـوريا يؤكـــد اإلصرار 
الدولـــي علـــى جرميـــة التغييـــر 

الدميغرافي.. نكبة فلسطني٢..

@AlyaaGad  
من أهم أســـباب عنـــف األطفال- 
متأخـــري الـــكالم بالـــذات- أنهم 
ليســـوا قادرين علـــى التعبير عن 
الشـــيء  نفس  بالكالم.  أفكارهـــم 

ينطبق على الكبار.
******

@nabilelhalfawy  
تويتـــر االنتخابـــات بـــات ُمولدا 
مبعنى الكلمة. قليل بعد وينتهي. 
ومتضي مصر في طريقها الطويل 
الصعـــب الوعر امللـــيء باملطبات 

والطامعني. ربنا معانا.
******

@M7rusa  19 oct.
وكما قـــال بياع فـــي وكالة البلح 
لصديقنا عادل البنداري: "الزبون 
معيشـــتريش بطانية إال إذا البرد 

لسَعه".
******

@M_ARahman  
لنتائـــج  األوليـــة  املؤشـــرات 
االنتخابـــات النيابية املصرية في 
مرحلتهـــا األولى تقـــول إن مصر 
قد اســـتيقظت متاما من كابوس 

التأسلم السياسي.
******

@meeeta11  
فـــي مجتمع قـــام علـــى الفهلوة 
يجـــب  كان  واشـــيلك  وشـــيلني 
أن يكـــون الهـــدف الرئيســـي هو 
اإلصـــالح، النظافـــة، التطهـــر ال 
ميكـــن إغـــالق أي جـــرح على ما 

بداخله من قذارة.

العراق

ــــــه ٣٠ ثانية أظهــــــر طفال مينيا  ــــــو مدت فيدي
ــــــي أن ”ال  ــــــا يتوســــــل للطاقــــــم الطب مصاب
ــــــار فــــــي الشــــــبكات  ــــــوه“ أشــــــعل الن يدفن
ــــــة خاصة بعــــــد أن فارق الطفل  االجتماعي

احلياة متأثرا بجراحه.

@Haykel7  
- حكومـــة اجلبالي أســـقطها دم 
شـــكري بلعيد- حكومة العريض 
أسقطها دم محمد البراهمي. من 
له مصلحـــة في اســـقاط حكومة 

الصيد اآلن ... تبعوا الغرزة!
******

@hethamw  
أيـــن تقـــع ســـفارة فرنســـا فـــي 
االســـتقالل  ســـاحة  في  تونس؟؟ 
بشـــارع احلبيب بورقيبة..  جالء 

ماذا ؟
******

@opa_tn  
اخلادمـــي  نورالديـــن  اخوكـــم 
يحييكم من جلنة التنسيق بنابل  
ثـــم أصبـــح وزيـــرا فـــي حكومة 

الثورة التي لم يشارك فيها.
******

@17myee  
هل رأيت ما حدث ألوالد الرؤساء 
يصبحـــوا  أن  أرادوا  الذيـــن 
رؤساء؟ أبناء صدام، ابن عبدالله 
صالح، ابن مبـــارك ابن القذافي؟ 
فبحيث عارف عالش قادم يا ابن 

السبسي؟
******

@hakim1zed  
قوة احلبيب بورقيبة ليســـت في 
احلصـــول على اســـتقالل البالد 
بامكانيـــات شـــبه معدومة. قوته 
فـــي اقامـــة دولـــة بهكذا شـــعب 

صمدت قرابة ٦٠ سنة. 

مغردون خليجيون: {ال تقبروناش}.. صرخة طفل يمني مدوية على تويتر

قطر بوابة إيران الجديدة

مغردون يمنيون يؤكدون على تويتر أن فريد خالصة أوجاعهم

الطفل استطاع من خالل مقطع 

فيديو مدته 30 ثانية، أن يوصل 

إيصالها 207  رسالة فشلت في 

أيام من الحرب

◄

[ مغردون: من منكم سيجرؤ على دفن فريد

يستعد موقع يوتيوب لتقديم الئحة من البرامج التي سوف تكون متاحة لألشخاص الذين ينضمون إلى خدماته مقابل االشتراك 

فقط. وســـوف يعلن يوتيوب بعضا من تلك البرامج التي ســـتقدم له تمويال جديدا في حفل ســـتتم إقامته في أستديو األحداث 

الخاص به في لوس أنجلس اليوم.



مروان قراعة

} القاهــرة - رغـــم األحاديث المنتشـــرة عن 
البرود الذي طبع أجواء االنتخابات البرلمانية 
التـــي تجري في مصـــر حاليا، وعـــدم اهتمام 
الناس بالمشـــاركة فيها ألســـباب مختلفة، إال 
أن هناك من يحتفـــون بها وينتظرونها بفارغ 
الصبـــر، بل يتمنـــون عقـــب كل دورة أن يحل 

البرلمان وتعاد االنتخابات مرة أخرى.
إنهـــم آالف مّمـــن تمثـــل لهـــم االنتخابات 
موردا للرزق الوفير، نظير ما يقدمونه خاللها 
من خدمات للمرشـــحين المتنافســـين، سواء 
بطباعة منشـــوراتهم الدعائية، أو الهتاف لهم 
في المؤتمـــرات الجماهيريـــة، كذلك أصحاب 
محال الفراشـــة الذين ترّوج سوقهم في تأجير 
السرادقات ومســـتلزماتها في وقت الحمالت 

االنتخابية.
مهنـــة ”الهتيف“ غريبة وغير مستســـاغة، 
يتوقـــف النجـــاح فيها علـــى قـــوة الحنجرة 
والقدرة على تأليف الهتافات المنغمة في وقت 
بســـيط وترديدها بشكل يسهل على الناخبين 
حفظها، لهذا يصعب أن تكون مهنة قائمة بحد 
ذاتها ألي شـــخص، كما قال لـ“العرب“ حســـن 
أحمد (27 ســـنة) الذي يعمل كفـــرد أمن بأحد 

المجمعات الســـكنية، ويشـــارك في الحمالت 
االنتخابية لتوفير مورد رزق إضافي.

حســـن يعمل بهذه المهنة منذ 5 ســـنوات 
وفي غير أوقات االنتخابات يعمل ”هتيف“ في 
األفراح الشـــعبية لتحية المدعوين خصوصا 
مّمـــن يجاملون العريس بـ“النقطة“ وهي مبلغ 

من المال.
حول تفاصيل عمله قال إنه يذهب إلى مقار 
المرشـــحين لعرض خدماته مقابل 150 جنيها 
في اليوم الواحد (حوالي 18.5 دوالرا)، وليس 
لديه مشـــكلة في الهتاف لعدد من المرشـــحين 
المتنافســـين داخل نفس الدائـــرة االنتخابية 

طالما أن كال منهم يدفع له مقابل أتعابه.
لكنـــه يســـتطرد قائال بأســـى ”واضح أنه 
نظرا لقصر مدة الدعاية االنتخابية لم يستطع 
االتفـــاق ســـوى مع مرشـــح واحد فـــي دائرة 
6 أكتوبـــر بالجيـــزة (غرب القاهـــرة)“، ويأمل 
أن يتحســـن الحـــال في الجولـــة الثانية التي 
ستجرى في القاهرة وعدد من المحافظات في 

نوفمبر المقبل.
وعن مهام عمله يقول، إنه يستأجر سيارة 
نصف نقـــل (على حســـاب المرشـــح) مغطاة 
بصـــوره ومثّبت عليها مكبرات صوت تتناوب 
على إذاعة مقاطع من خطب للمرشح يقدم فيها 

وعوده المعسولة ألهالي الدائرة، وبين المقطع 
واآلخر يقوم هـــو بترديد هتافات منغمة أّلفها 
بنفســـه أو أعطاها له المرشـــح، وتستمر هذه 
العمليـــة من 7 إلى 8 ســـاعات، ويمكن أن يقوم 
بها يوميا أو عدة مرات في األســـبوع، حسب 
قدرة المرشـــح الماديـــة، مضيفـــا أن المعيار 
الوحيد في تأليف الهتافات أن تستطيع جذب 

انتباه األهالي.
وعـــن اســـتمرارية عالقته بالمرشـــح بعد 
االنتخابات قال حسن مازحا، إن المرشح بعد 
نجاحه ال يتذكر مـــن انتخبوه فهل أتوقع منه 
أن يتذكرني، أما الخاسر فال أفكر في االتصال 
به أصـــال حتى ال يصـــب غضبه علـــّي وربما 

يطالبني برد ما دفعه لي من أتعاب.
االنتخابات البرلمانية تمثل ”منجم ذهب“ 
موســـمي للمطابع التي تنتعـــش نظرا لحجم 
الملصقـــات والمنشـــورات والمطويـــات التي 
يطلبها المرشـــحون٬ وتفـــوق أحيانا قدرتها 
اإلنتاجية، فتضطر إلى تمديد ســـاعات العمل 
لوقـــت متأخـــر كل يـــوم، بغية تلبيـــة مطالب 
وتعمل  والمرشـــحين،  السياســـية  األحـــزاب 
المطابـــع أيـــام االنتخابـــات كخليـــة نحل ال 
تتوقف ماكيناتها وال مـــن يعملون فيها حتى 

التصويت. ينتهي ”مولد“ 
ماجـــد البطل صاحـــب مطبعـــة ”الملكة“ 
بمدينـــة 6 أكتوبـــر فـــي محافظـــة الجيزة قال 
إن المطبعة تشـــهد ازدهارا غير مســـبوق في 
وقـــت االنتخابات نظـــرا لإلقبـــال الكثيف من 
المرشحين حتى يستطيعون نشر ”البانارات“ 
وأعمال الدعاية الخاصة بهم في أســـرع وقت 

ممكن . بدوره أحمد العســـال، صاحب مطبعة 
الدرينـــي بحي مدينة نصـــر بالقاهرة، أوضح 
تفاصيـــل التعامالت مع المرشـــحين فقال إنه 
يتعامل مع مرشـــحين من كافـــة المحافظات، 
وأن ميزانية الدعاية الخاصة بكل مرشح تصل 
إلى 50 ألف جنيه (حوالي 6250 دوالرا)، مؤكدا 
أن تعاملـــه مع المرشـــح ال يتحـــدد بناء على 
ميزانيتـــه، بمعنى أنه ال يعطـــي أولوية مثال 
إلنجاز طلبات المرشـــح األكثر إنفاقا وإنما ما 

يحكم المسألة هو أولوية االتفاق معه.
وقال إنـــه عقب االتفاق مع المرشـــح على 
حجم العمل يتسلم نصف التكاليف كـ“عربون 
اتفاق“، ويحصل على باقي المبلغ بعد تسليم 
الدعاية إلى المرشـــح، كاشـــفا أنـــه اتبع هذا 
النظام غير المريح نســـبيا للمرشحين بعدما 
تعـــرض للنصـــب مـــن أحـــد المرشـــحين في 
انتخابـــات 2012 التي جاءت ببرلمان ســـيطر 
عليه اإلســـالميون قبل أن يتـــم حله بحكم من 

المحكمـــة الدســـتورية العليا. وعـــن الجهات 
المسؤولة عن مراقبة الدعاية االنتخابية للتأكد 
من تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لالنتخابات، 
قال العســـال إنـــه يتواصل مع ضباط  قســـم 
شـــرطة مدينـــة نصـــر، فيقـــوم بإبالغهـــم في 
حالـــة  احتواء أي دعاية علـــى جمل عنصرية 
أو تحريضيـــة ليتخذوا اإلجـــراءات القانونية 

الالزمة مع المرشح المخالف للقواعد.
ثالـــث المهـــن التـــي تنتعش في موســـم 
االنتخابات هي محال وعمال الفراشـــة الذين 
يتولـــون توفيـــر الســـرادقات االنتخابية لكل 
مرشح، وهي تنتشـــر بكثافة في هذا الموسم، 
حيـــث ال يـــكاد يخلو حـــي تقريبا مـــن مؤتمر 
جماهيـــري لمرشـــح يتواصل مـــن خالله مع 

أهالي دائرته االنتخابية.
صاحب محل تأجير السرادق بمنطقة باب 
اللوق، وسط القاهرة، يدعى سعيد البراملجى 
شـــكا لـ“العرب“ مـــن أن اإلقبـــال على محالت 
الســـرادق هذه األيـــام قل كثيرا عـــن ذي قبل، 
بســـبب عاملين اثنين، أولهما ظهور وســـائل 
جديدة للترويج والدعاية مثل مواقع التواصل 
االجتماعـــي، وثانيهمـــا تشـــديد اإلجـــراءات 
األمنيـــة التي تلـــزم المرشـــح بالحصول على 
تصريح من الجهـــات المختصة قبل الموافقة 

على إقامة المؤتمرات الجماهيرية.
وأضـــاف البراملجـــى أنـــه أقـــام ثالثـــة 
مؤتمرات جماهيرية حتى اآلن لمرشـــح واحد 
فـــي دائرة األهرام بمحافظـــة الجيزة، متوقعا 
زيادة الطلب عليه خالل الفترة المقبلة مع بدء 

االنتخابات في القاهرة.

} أغادير(المغــرب) - فـــوق صخرة منتصبة 
بمدينـــة أغادير  قبالـــة بحر قرية ”إيمـــوران“ 
المغربية، تقف فتيات بأعمار مختلفة، تتلقف 
كل واحدة منهن سبع موجات، اعتقادا منهن، 
بحســـب الثقافة الســـائدة في المنطقة أن هذا 
ســـيجلب العريس الذي لم يطـــرق باب األهل 
بعد، وكلهن أمل في أن يدخلن القفص الزوجي 

في القريب العاجل.
وتتعـــدد الروايات التي تتحـــدث عن قرية 
إيموران، مـــا بين االرتباط بالحب والعشـــاق 
وبين تخليد بطولة االنتصار في حرب لم تكن 

تبدو متكافئة عند اندالعها.
ويرتبـــط اســـم القريـــة، التي تعتبـــر قبلة 

للراغبات في الزواج على مدار العام، بصخرة 
تبدو على شـــكل شبه جزيرة، لها عمق بداخل 

البحر يبلغ طوله 50 مترا.
رقية التفراوتي، واحدة من النساء الالتي 
زرن صخرة إيموران بصحبـــة والدتها، رغبة 
تســـاعدها علـــى الـــزواج. تقول  فـــي ”بركة“ 
التفراوتـــي (30 عاما) ”ليس لـــي حظ في هذه 
الحياة، وســـأجرب كما جربت فتيات أخريات، 
كي أنال بركة المقـــام والمكان، طلبا في زواج 

حالل، بنّية خالصة إن شاء الله“.
ويشـــرح محمد بليليض أحد أبناء القرية 
وجهـــة نظـــره عـــن المـــكان قائال ”أســـطورة 
األهالـــي تحكـــي أن رجـــال وامـــرأة يحبـــان 
بعضهمـــا البعـــض، فكانت صخـــرة إيموران 
مكان التقائهما بصفة دائمة، وصارت شاهدة 
على حبهما وزواجهما، حتى حملت ذاك االسم 

األمازيغي الذي يعني الحبيبان أو األحباء“.
وبحســـب بليليـــض، يســـود االعتقاد بأن 
”هذه الصخـــرة هي مصدر حـــب وزواج، على 
شـــكل آلهـــة الحب فـــي الحضـــارات القديمة، 
وعليها تأســـس موســـم ســـنوي يحمل اســـم 

إيموران“.
ووفـــق المـــؤرخ أحمـــد صابـــر، العميـــد 
الســـابق لكليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية 
بجامعة أغادير، فإن ”للمكان شـــأنا كبيرا بعد 
أن ســـقط فيه جنود برتغاليون كانوا يملكون 
أســـلحة نارية عكس أهل البـــالد“، مضيفا أن 
الموقع ”يحظـــى بتقدير خاص يحج إليه أهل 

المنطقـــة، لالحتفال بذكرى ذلك االنتصار على 
البرتغاليين الذي جاء إثر جهاد موفق“.

وأوضح المؤرخ أن ”ســـر الُقدســـية التي 
تنســـب إلى تلك النقطة يعود إلى ذلك الحدث 
التاريخـــي (االنتصـــار علـــى البرتغالييـــن)، 
وزادتهـــا القدســـية ذاتها التي تفســـر بإقبال 
الفتيـــات الراغبـــات فـــي الـــزواج، وباألحرى 
العوانـــس منهن للتبـــرك بالموجات الســـبع 

لموقع إيموران“.
وتابـــع ”موقـــع إيمـــوران ارتبـــط، بتقدير 
خاص فـــي الموروث الشـــعبي، بما واكبه من 
غرائبية وأســـاطير ليس أقلها توافد الفتيات 
في ســـن الزواج، طيلة أيام السنة، على زيارة 

فجوة كبيرة بذات الصخرة من أجل التبرك“.

وصـــار اليـــوم، يقام فـــي المكان، موســـم 
ســـنوي، يوم الجمعة األولى من شهر سبتمبر 
مـــن كل عـــام، يفد إليـــه حجيج النســـوة مّمن 
يتطلعـــن إلى الظفر بشـــريك حياتهـــن، عّلهن 

يتخلصن من الحظ السيئ أو ”النحس“.
وطقـــوس زيـــارة المقام والتبـــرك به لنيل 
األمانـــي، يقتضي من الفتـــاة أول األمر، النّية 
ثـــم الجلوس فـــي أعلى التجويـــف الصخري 
أمام ثقب الصخرة الذي ُيكنى لها باألمازيغية 
”تامســـوفت“، وبعدها انتظـــار ارتطام الموج 
بالتجويف من األسفل، حتى يصعد ماء البحر 

بقوة نحو األعلى، حيث تجلس الفتاة.
ويســـتمر جســـد الفتـــاة فـــي تلقـــي رذاذ 
الموجـــات لمدة قد تصل إلى نصف ســـاعة أو 

أكثر، بحســـب هيجان البحر أو هدوئه لسبع 
مرات، حتى تبتل مالبســـها، ”وتحقق شـــرط 
االعتقاد واألسطورة السائد، من أجل نيل بركة 

المقام والمكان“.
وبمجرد انتهاء الفتـــاة من هذه الطقوس، 
تتعالـــى الزغاريـــد عقـــب خـــروج كل ثيب من 
ذات الفجـــوة وثيابهـــا مبللـــة، طامحة في أن 
يكـــون حظها من العريـــس قريبا، لتودع حياة 

”العنوسة“ إلى غير رجعة، ببركة إيموارن.
وال يســـُلم ذلك المشـــهد من مزاح شـــبان 
يتفرجون عليـــه يوميا، حيث يرمقون الفتيات 
اللواتي يســـود االعتقاد لديهـــن بأن التعرض 
لموجات صخرة إيموارن األســـطورية، يجلب 

لهن العريس.
ويقول بليليض ”قبل  15 سنة، كانت فتيات 
في عمر الـ16 يأتين إلى هذا المكان، حيث كان 
عيبـــا لـــدى األهالي فـــي القـــرى واألرياف أال 
تتـــزوج الفتاة في هذه الســـن غير أن الوضع 
اليوم تغير، فنرى شـــابات تتجـــاوز أعمارهم 
الـ26 عاما يقصدن المقام أمال في بركته ونيال 

لحظ الزواج“.
ويلفت المؤرخ إلى أن ”المستوى الثقافي 
للشـــابات المتـــرددات على المـــكان يصل إلى 
المســـتوى الجامعي، وينحـــدرن من الحضر 

والبوادي واألرياف“.
وبحسب المؤرخ أحمد صابر، يقام موسم 
إيموران منذ مئات السنين، وفيه يحدث اللقاء 
بين الذكور واإلناث، بهدف التعارف والزواج. 
ويبّيـــن صابر أن هناك تضاربـــا في الروايات 
بيـــن من ينســـبها إلى جمـــع كلمـــة إيموران 
األمازيغيـــة التي تحيل على البؤس والشـــدة 
أو إلـــى ”مـــوران“ (البطـــل باألمازيغية) التي 
ُتذكـــر بإله الحب فـــي المعتقـــدات األمازيغية 
القديمـــة، أو إلـــى جمع كلمـــة ”إيميري“ التي 

تعني العاشق.
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تحقيق

قــــــد تكون للتاجر عالقة بالسياســــــة من قريب أو بعيد، لكن هــــــذه العالقة ال تتنزل إال في 
املرتبة الثانية إذا ما تعلق األمر مبورد رزقه، بل إن البعض يستغل ”األعراس السياسية“ 
لربح املال من خالل تقدمي بعض اخلدمات ألولئك الراغبني في احلصول على الكراســــــي 

واملناصب ليبقى شعار التاجر في النهاية ”خذو الكراسي وأعطونا املال“.

مهنـــة {الهتيف} يتوقف النجاح فيها على قوة الحنجرة والقدرة على 

تأليف الهتافات املنغمة في وقت بسيط وترديدها بشكل يسهل 

على الناخبني حفظها.

االنتخابات البرملانية تمثل {منجم ذهب} موسميا للمطابع التي 

تنتعـــش، نظرا إلى حجـــم امللصقات واملنشـــورات واملطويات 

التي يطلبها املرشحون.

أســـطورة تروي أنه كان هناك رجل وامـــرأة يحبان بعضهما البعض، فكانت 

صخرة إيموران مكان التقائهما وصارت شـــاهدة على حبهما وزواجهما، حتى 

حملت ذاك االسم األمازيغي الذي يعني الحبيبني.

ــــــي عموما، خاصة داخل األوســــــاط  ــــــق همــــــم الفتيات في املغــــــرب وفي الوطن العرب تتعل
احملافظة، بأساطير تتعلق بطرد شبح العنوسة وجلب احلظ في الزواج، لرغبتهن اجلامحة 
في االســــــتقرار وإجناب أطفال صاحلني، ورغم أن هذه الطقوس بدأت في التراجع نسبيا 
خالل العصر احلديث، إال أن البعض يسعى دائما للحفاظ عليها الرتباطها الوثيق باحلب 

وزرع احلياة في النفوس.

سبع موجات على صخرة {إيموران} بالمغرب تجلب الحظ للراغبات في الزواج

من هم المتكسبون من االنتخابات البرلمانية في مصر
[ {الهتيف} مهنة غريبة ال تظهر إال في المناسبات [ االنتخابات فرصة النتعاش المطابع والسرادق ومعداتها

{هتيف}: املرشح بعد نجاحه ال 

يتذكر من انتخبوه فهل أتوقع منه 

أن يتذكرني، أما الخاسر فال أفكر في 

االتصال به أصال حتى ال يطالبني برد ما 

دفعه لي من أتعاب

يقام على صخرة إيموران، موسم 

سنوي، يوم الجمعة األول من شهر 

سبتمبر من كل عام، يفد إليه حجيج 

النسوة ممن يتطلعن إلى الظفر 

بشريك حياتهن، علهن يتخلصن من 

الحظ السيئ أو {النحس}

السياسيون ال يعرفون المطابع إال في موسم االنتخابات

موسم إيموران يقام منذ مئات السنين



} واشــنطن – توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن ما يســـّمى بالتراســـل االستحواذي عن 
طريـــق الهواتف أو اإلنترنت يؤثر ســـلبا على 
أداء الفتيات مدرسيا، وأكدت أن تبادل الرسائل 
القصيرة المكتوبة له تأثير سلبي بالفعل على 
األداء الدراســـي للطـــالب، ولكن بالنســـبة إلى 

الفتيات فقط وليس الفتيان.
وقال المشـــرفون على الدراسة إن الشباب 
الرســـائل  خدمـــات  يســـتخدمون  والشـــابات 
الفتيـــات  لكـــن  نفســـه،  بالحجـــم  القصيـــرة 
يســـتخدمنها لتعميق العالقـــات مع األصدقاء 
والصديقات فيما يســـتخدمها الفتيان إليصال 

معلومات أساسية أو بقصد الحصول عليها.
وأوضحـــت الدراســـة أن 20 بالمئـــة مـــن 
المراهقيـــن يســـتخدمون الرســـائل القصيرة 

يوميـــا فيمـــا يفضل 2 مـــن كل خمســـة منهم 
اســـتخدام هواتفهم للمكالمات. وحلل العلماء 
ســـلوك 211 فتـــاة و162 فتـــى فـــي المراحـــل 
الدراســـية بيـــن الثالـــث متوســـط والخامس 
إعدادي في مدارس تقع بمناطق شبه ريفية في 

المد ويست األميركي.
وبّينت الدكتورة كيلي ليستر الندمان قائلة 
”يبدو أن المشكلة ناجمة عما نسميه بالتراسل 
االســـتحواذي، وليس عن عدد الرســـائل التي 
االســـتحواذية  فالطبيعة  الطالبـــات.  تكتبهـــا 
تجعـــل الفتيـــات غير قـــادرات علـــى التوقف 
والمتابعـــة، وهـــي مســـألة معقـــدة تجعلهـــن 
يتحولن إلى موقف دفاعي عند إثارة هذا األمر 
كما يشـــعرن باإلحباط إن لم يستطعن مواصلة 
الكتابة“. ولمعرفة تأثير العادة االســـتحواذية 

صممت الدكتورة ليســـتر الندمان مقياسا على 
المســـتوى الدراســـي وعلى قدرة الطالب على 
أداء واجباتهم المدرسية من خالل مراقبة مدى 
انشغالهم بالتراسل وعما إذا كانوا يخفون هذا 

السلوك عن اآلخرين إضافة إلى أمور أخرى.
وأظهرت النتائج وجـــود ارتباط قوي لدى 
الفتيـــات فقـــط بين نـــوع الرســـائل القصيرة 
العالمـــات  يشـــمل  الـــذي  الدراســـي  واألداء 
واإلحســـاس  المدرســـية  بالضوابط  وااللتزام 

بالتنافس األكاديمي.
وقالت الدكتورة ليستر الندمان إن الشباب 
يســـتخدمون اإلنترنت عادة إليصـــال معلومة 
في ما تســـتخدمها الفتيات للتفاعل اجتماعيا 
وتعزيـــز عالقاتهن والتأمل والتفكير بعمق في 

مشاكل معينة.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
كل شخص يمتلك ”بروفيل لالتصاالت 
المخية“ يسمح بمطابقته مع اآلخرين 
داخل مجموعة واحدة. وهذه البصمة 
الخاصة تساعده على التنبؤ بقدرته 

على حل المشاكل في المواقف 
الخارجة عن نطاق العائلة، وهو ما 

أطلق عليه العلماء ”الذكاء الغامض“.

◄ أفادت دراسة بريطانية أن الذكور 
لديهم اثنان من خاليا المخ اإلضافية 
تدفعهما للتفكير في الجنس أكثر من 

األكل والشرب، ووجدت أن الرجال 
يفكرون في الجنس كل 6 ثوان. 

وأضافت أن العالقة الحميمية ترفع 
من ”هرمون السعادة“، وهذا ما يجعل 

الرجال يفكرون دائما في الجنس.

◄ حذرت دراسة هولندية من أن زيادة 
وزن األم عقب الوالدة وليس فقط أثناء 

فترة الحمل، قد يرفع من مخاطر إصابة 
طفلها بزيادة في الوزن بمراحل الحقة 
من حياته، وأوضح الباحثون أن هناك 

ارتباطا بين زيادة الوزن خالل فترة 
الحمل وارتفاع خطر الوالدة القيصرية 

والوالدة المبكرة.

◄ أظهرت بيانات جديدة أن سكان جزر 
”أوركني“ بشمال اسكتلندا، استحقوا 
الحصول على أعلى درجات االئتمان 

في التعامل مع البنوك والجهات 
المقرضة في عموم بريطانيا، فهم 
باختصار يدخرون كثيرا وليسوا 

مقترضين، وإذا ما اضطروا لطلب 
المال، فهم يعيدونه على الفور.

◄ قال باحثون إن عددا كبيرا من 
األمهات يمكن أن يعترفن بمعاناتهن 

من السمنة، لكن ال يعترفن بأن أطفالهن 
يواجهون هذه المشكلة، وهو ما قد 

يعطل حصول األطفال على المساعدة 
الالزمة إلنقاص الوزن.

قـــال خبراء إن الزنجبيـــل يعمل على تقوية جهـــاز املناعة بفضل 
الزيـــوت الطيـــارة التـــي يحتويهـــا، ويعمـــل على تدفئة الجســـم 

وتحفيز الشهية، كما أن شاي الزنجبيل يحارب دوار السفر.

تعد الحلبة أحد أفضل املشـــروبات التي تزيد من إدرار حليب األم، وذلك 
ألنهـــا تمتلك القدرة على تحفيز الغدد املســـؤولة عـــن إنتاج اللنب الالزم 

للرضاعة.

الرسائل القصيرة تشغل الفتيات عن الدراسة

أسرة

باختصارجمال

 الماكياج ينقذ الحاجب
بعد اختفائه

} تنتـــاب المـــرأة حالـــة من الذعـــر، إذا 
الحظت اختفاء الحاجب بســـبب تشذيبه 
بشـــكل زائد عـــن الحـــد نظرا إلـــى كون 
الحواجب ُتشـــّكل إطارا للعيون. ويطمئن 
فنان التجميل األلماني ميشائيل هانيمان 
المرأة، مشيرا إلى إمكانية إنقاذ الحاجب 
بعد اختفائه بإحدى الطرق الثالث التالية: 
يمكن إعادة رســـم الحاجب بواســـطة قلم 
الحواجب مع مراعاة استعمال قلم صلب 
بعض الشـــيء، ألن األقالم اللّينة يمكن أن 

تتسبب في تلطخ الحاجب.
الحاجبيـــن  فجـــوات  تعبئـــة  وعنـــد 
ُيستعمل قلم له لون مماثل للون الحاجبين، 
ثم ُترسم خطوط رفيعة وسريعة لمحاكاة 

شكل الشعيرات وإضفاء مظهر طبيعي.
وتمتاز بودرة الحواجب بقدرة تغطية 
أقل بعض الشيء من قلم الحواجب، على 
أن يتم تطبيقها بواســـطة فرشـــاة نحيفة 
ومائلـــة. وتعد طريقة الصبـــغ باإلبر أحد 
أنـــواع الماكياج الدائـــم، وفيها يتم صبغ 

الحاجب يدويا بواسطة إبرة دقيقة. 
وأكـــد الخبـــراء أن الماكيـــاج الدائم 
للحواجـــب ُيســـاعد فـــي الحصـــول على 
حاجبيـــن مثاليين، ويتم ذلـــك عن طريق 
رســـم الحاجب بالقلم  ثـــم تحديد محيطه 
بشـــكل نهائي مـــن خالل إدخـــال أصباغ 
تحت البشـــرة بواســـطة إبرة رفيعة جدا، 
وبعدهـــا يتـــم رســـم الشـــعيرات داخـــل 

الحاجب بنفس الطريقة.

نهى الصراف

} قبـــل فتـــرة قصيرة انتشـــرت علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي صور لمدير مدرســـة في 
بغـــداد وهو يقوم بصبغ جـــدران أحد صفوف 
مدرســـته، بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. 
هذه المدرســـة التي خلت من أبسط المقّومات 
الستقبال تالميذ، صار لزاما عليهم، أن يدفعوا 
الخراب.  نصيبهم هـــم أيضا مـــن ”فاتـــورة“ 
وليس ببعيـــد يقوم فنان تشـــكيلي في مدينة 
بابل بإطالق حملة ”لّون معي مدينتي“، فيرسم 
هو ومجموعة مـــن  أصدقائه أزهارا وخضرة 
على جدران المدارس والمرافق العامة وبعض 

الجسور في منطقة تعد ”ساخنة“ أمنيا.
يضطر هـــؤالء، وغيرهـــم الكثيـــر، للقيام 
بمبادرات فردية لســـد الثغـــرات في الخدمات 
المحلية التي غابت عن مالمح المدن وتوارت 
خلف صور الفوضـــى واإلهمال؛ وهم يؤمنون 
بأهميـــة مواجهـــة كل هـــذا العنف بوســـائل 
جديـــدة، كمـــا يجدون فـــي عملهم اســـتمرارا 
لمظاهـــر الحيـــاة فـــي مواجهة مـــوت يومي 

محتمل.
وفي أحد أيام شـــهر يوليـــو الماضي وفي 
درجـــات حرارة صيـــف تجاوزت الــــ51، بدأت 
فكرة مشـــروع قصي كامـــل (42 عاما)، الحداد 
العراقي وطالب القانـــون الطموح، حين طلب 
منه طفل يتيم يســـكن بجوار منزله مساعدته 
على اجتياز امتحان مدرسي، فقبل بمساعدته 
وفتح له باب قلبه ومنزله الصغير المتواضع 
ليكون فصال دراسيا سرعان ما اكتظ بتالميذ 
صغار تراوحـــت أعمارهم بيـــن 10 و13 عاما، 

من أيتام وأبناء شهداء فقدوا ذويهم ومعيليهم 
وغيرهـــم،  النازحيـــن  األطفـــال  بعـــض  مـــع 
اجتذبتهم الفكرة وطمعوا في االســـتزادة من 
الخيـــر الذي هبـــط عليهم (على غيـــر العادة) 

بالمجان.
يعمل قصي حرفيا ماهرا في ورشة حدادة 
صباحـــا وطالبا في كلية القانـــون ظهرا وفي 
المســـاء يســـتقبل في شـــقته اإليجار التي ال 
تتجاوز مساحتها 70 مترا مربعا تالميذ صفه 
الذيـــن لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور 
األول في المدرسة. وخالل ساعتين يخصصها 
لهـــم يوميا، يحـــاول قصي أن يـــزّود تالميذه 
بمعلومات مكثفة تعينهم على اجتياز امتحان 

الدور الثاني.
وبســـبب ضيـــق المـــكان وتجـــاوز عـــدد 
تالميذه أحيانا الرقم 18، اضطر قصي إلى أن 
يقيم فصله الدراســـي في معظم األحيان على 
سطح البناية التي يسكنها متحايال وتالميذه 
على درجات الحرارة المرتفعة التي يتميز بها 

الصيف العراقي الساخن.
وبلغت نســـبة نجاح التالميذ في االختبار 
الثانـــي قرابة الـ80 بالمئة، األمر الذي شـــجع 
المعّلـــم الطموح على الدفع الســـتمرار فصله 
الدراســـي على مدى شهور الســـنة ابتداء من 

العام الحالي. 
وتحولـــت عالقته مع تالميـــذه إلى صداقة 
تجـــاوزت في روابطها العالقـــة التقليدية بين 
المعلم وتالميذه، فصار الصديق الذي يمكنهم 
أن يتكلوا عليه ويثقوا فيه ويلقوا في حضوره 

بعض النكات أيضا.
وكانـــت مبادرة قصي كامل مثارا لدهشـــة 
البعـــض الذين تســـاءلوا بالمباالة عن الّســـر 
الـــذي يدفع بـــرب أســـرة صغيـــرة للتضحية 
بوقتـــه وجهـــده دون مقابل، كما لـــم تهتم أي 
مـــن المنظمات اإلنســـانية أو الحكومية بدعم 
تجربته أو على األقل محاولة تكرارها بجهود 

مشتركة لتشمل أعدادا أكبر من األطفال. 
لكن هذه المعّوقات النفســـية لم تثن قصي 

عن مشروعه اإلنســـاني وطموحه. وهو يقول 
”هـــذه مجـــرد محاولة بســـيطة منـــي لتغيير 
مســـتقبل هؤالء الصغار إلـــى األفضل وإزالة 
بعض المعوقات مـــن طريقهم واألهم من ذلك 
أن تتحـــول هذه التجربة إلـــى محاولة لغرس 
قيم العطاء واإليثار فـــي نفوس الصغار، كما 
أتمنـــى أن تســـهم فـــي التعتيم على مشـــاهد 
الدمـــار والقتـــل والتهجيـــر التـــي يمتلئ بها 

المشهد العراقي“.
أمـــا آالء ومصطفـــى العروســـان اللـــذان 
تعارفا على موقع فيسبوك عن طريق أصدقاء 
مشتركين، فقد تبرعا بكامل تكاليف زواجهما 

لصالح مخيم للنازحين في بغداد. 
وربطت بين آالء محمد ياســـين (24) سنة 
ومصطفى الصوفي (26) سنة، قصة حب على 

مدى خمس سنوات حين كان مصطفى ما يزال 
طالبا في كلية الطب البيطري بمحافظة صالح 
الديـــن وكانت آالء طالبة فـــي كلية العلوم في 
الجامعة المســـتنصرية ببغـــداد، وبالرغم من 
بعد المســـافة بيـــن صالح الديـــن والعاصمة 
بغـــداد، إال أن شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي 
ســـاهمت في تقليصها وقربت بين قلبين  ظال 

عشيقين على الدوام.
وحين قـــررا االرتبـــاط، اختـــارا أن يكون 
ســـكان مخيم للنازحين ضيوفهمـــا في حفلة 
زفاف غيـــر تقليدية تم خاللهـــا الحرص على 
تقديـــم ضيافة تليـــق بالعروســـين الطيبين، 
ضيافة مكّونة من مؤن ومســـاعدات ربما تقي 
سكان المخيم برد الشتاء المقبل بعد أن تركوا 

منسيين على حاشية اإلهمال.

وتقول آالء ”هذه الفكـــرة جاءت العتقادنا  
الشـــديد بأن تكاليـــف حفالت الزفـــاف مجرد 
تقاليـــد غير عقالنية يتم فيها إهدار أموال في 

وجهات كمالية ال قيمة لها. 
ولهـــذا، واجهتنـــا الكثيـــر مـــن العوائق 
واالعتراضات من قبل المحيطين بنا لكننا لم 
نلق لها بـــاال، ذهبنا إلى المخيـــم الذي يضم 
قرابة ألـــف نازح بواقـــع 225 أســـرة وحملنا 
لهـــم مـــا اســـتطعنا مـــن مســـاعدات، أغطية 
وعلب حليـــب، وفوجئنا برد فعل الناس هناك 
فقد كانوا فرحيـــن بوجودنا أكثر من فرحتهم 
بالمســـاعدات التي لم تصلهم منذ مدة ليست 
بالقصيـــرة، واســـتقبلتنا ســـيدة رقيقة بنثر 
بعـــض الحلـــوى وهي التـــي ال تمتلـــك قوت 

أطفالها. فرحتنا ال توصف“.

[  فصل دراسي فوق بناية في صيف تجاوزت حرارته 51 درجة مئوية [ عروسان يتبرعان بتكاليف زفافهما لصالح مخيمات للنازحين
األطفال الفقراء المهمشــــــون، هم بكل تأكيد الضحايا المحتملوين ألي حرب وهم واجهة 
الخــــــراب والجدار المائل الذي تعلق عليه أخطاء السياســــــيين. هــــــؤالء المنهكون الذين 
أصبحــــــوا مجرد عناوين صالحة لحياكة قصائد حماســــــية ومســــــتهالت جاذبة لتنضيد 
نشــــــرات األخبار، هم دون شــــــك خلفية أنيقة لصور فشلنا وال مباالتنا، ولكن يبقى هناك 
ــــــى ذكرهم وتمارس  دائما متســــــع مــــــن القلوب النقية والرحيمــــــة التي ما زالت تداوم عل
ــــــذات هدفا ومطمحا  طقوســــــها اإلنســــــانية في مدونات يومية ناصعة وترى في نكران ال

وغاية.

في العراق.. مدونات إنسانية يومية على صفحة الدمار

آالء ومصطفى العروسان اللذان 
تعارفا على موقع فيسبوك، فقد 
زواجهما  تكاليف  بكامل  تبرعا 
لصالح مخيم للنازحين في بغداد

◄

أكـــدت مجلة ”إيلـــي“ األملانيـــة أن الـــكاكاو يعد ســـالحا فتاكا 
ملحاربة التوتر العصبي، حيث أنه يحتوي على مادة تربتوفان التي 

تقضي على مظاهر التوتر.

العروسان في أحد مخيمات النازحين في بغداد

} يعرفها من سنين.. وتعرفه كما تعرف 
صنوها.. بيد أنه لم يحدْث أن يحدَث أّي 

شيء..
ودون سابق تمهيد.. وفي خضم موٍت 
يومّي وأخبار دامية تشعُل العالم وزوارق 
تغرُق ومدن تتداعى وحضارات يهشـّمها 

الترّدي وحروب ودم وتشرد وسواد.. يقّرران 
معا أن يتحديا كل شيء ليكونا معًا.. هكذا 

مرة واحدة.. وبشّدة.. ليرفعا معًا أيضًا الفتة 
تشيُر بكل حروفها إلى الجمال.. والجمال 

فقط..
ابتدأ األمر بسؤالين يلّحان عليهما 
دون أن يجرؤ أحدهما على أن يبوح به 

لآلخر.. فصار يسأل نفسه كل يوم ”أما آن 
األوان حقًا؟.. أما آن للبوح بأن يكّف عن 
الكالم لتنوَب عنه األصابع والخطوات؟.. 
ولكن كيف وأين ومتى؟“.. وصارت تسأل 

نفسها كل يوم ”هل لي أن أعشق مرة 
أخرى؟.. ولكن كيف بعد أن فقدُت التصديَق 

وتالشْت المعاني واتخذ العشق شكل الوهم 
والتحايل على ما يدور حولي؟“.

بدا نداء الطبيعة تحت أديم جسديهما 

وروحيهما أقوى من األسئلة وأعتى من 
الخرائط وأكبر من حجم المسافات وتناثر 
األشرعة واضطرام نشرات األخبار.. وبدْت 

األزمنة والتقاويم أصغر من مساحة 
أحالمهما بلقيا خارج المتن وبعيدا عن 

حدود اليوم وبرودة الشاشات الزرقاء 
والبيضاء واألشعة فوق البنفسجية للواقع..
فجأة يدركان أن ثمة حياة كاملة تنتظر: 

سمفونيات تداخلْت وكتب تراكمْت ومعارض 
ومتاحف ومسرحيات وآماٍس وحفالت تعذر 
حضورها.. وقد صار عتبها عليهما جارحًا: 

”أما آن األوان؟“.
لم يعد لصوت البوح بينهما أن يفَي 
ببوحه فيستوعُب حجم المكنون.. فثمة 

احتواء صارخ يضّج وهو يستصرُخ توّحدا 
ظّل يتباطأ.. وبقَي يرزُح دهورًا تحت وطأة 

الترّدد واالنتظار والترقب والتأجيل وقد 
دثـّرتـُْه الوعود التي لم تكن لتأتي ولو 

بمصادفة..
فجأة يكتشفان أن ثمة جنونًا يقُف 

متخّصرًا عند أعتاب بابيهما.. لم يسعفُه 
تجاهل ولم يتخطاُه عمر يجري وبكاء 

أطفال ولدوا من غير قصد.. أو بيوت بناها 
االمتثال لليومّي أو الخشية من اندثار 

السنين..
ثمة لهفة تـّدعي عدم االكتراث لكنها 

تتعرى عند أول همسة ”ألو“ ترتكبها مكالمة 
رسمية منشـّاة أو غير مقصودة وقد كبـّلتـْها 

ربطة عنٍق حريرية ابتدعتـْها يُد المكابرة..
ثمة ذاكرة نابضة قـّمطها التناسي.. 

لكنها عند أول طرقة باب انتفضْت صارخة 
مثل عصفورة تتوُق لزرقة السماء وقد 

تلّبسـتـْها رغبة برية من جناحات ال تحّدها 
أقفاص وال تقُف عند حدود توقها مسافة 
أو انواء أو فلسفات أو يوميات أو أوراق 

ثبوتية أو حواجز أمنية أو مستحيالت 
تقامُر على موائد المعجزات..

وفجأة أيضًا.. لم يعد يعنيهما أسئلة 
مثل ”لماذا لم يحدث؟“ أو ”كيف لم يحدث؟“ 

أو ”ماذا لو أنه حدث قبل اآلن؟“.. لم يعد 
يهّم ندم أو لوم أو تحسـّر.. لم تعد تجدي 

طروحات تشبه: ”كيف كنا؟“ و“أين صرنا؟“ 
و“ماذا عما حولنا ومعنا؟“.. ولم يعد 

للتاريخ تلك الصيغة التي عرقلْت لقاءهما، 
ذات عشرين سنة، من معنى سوى أن 

يكون لذلك التاريخ نفسه حتمية لقاء طال 
موعدهما معه بعلم أو بقصد أو دون قصد..

يرتفع منسوب الجنون ليغرَق صوتـُه 
كل االحتماالت.. فالزالزل والبراكين ابنة 

لحظاتها.. ومن اعتنَق فكرة أو حلمًا يشبه 
الذي يعتنُق حبيبًا أو معجزة..
ولذلك جدًا.. فقد آن األوان..

حين يسكت البوح وتتحدث األصابع
ريم قيس كبة



  حممد الفرماوي

} القاهــرة - يدشـــن فريـــق الزمالـــك حامـــل 
اللقب املوســـم اجلديد للدوري املصري رسميا 
اليوم أمـــام فريق وادي دجلة فـــي لقاء يحظى 
باهتمـــام كبير، بعد األزمـــة التي وقعت مؤخرا 
بني مرتضـــى منصور رئيس النـــادي األبيض 
وفيريرا املدرب البرتغالي، عقب خســـارة كأس 
الســـوبر أمام الغرمي التقليدي األهلي. ويفتتح 
األهلـــي مبارياتـــه غـــدا اخلميس بلقـــاء فريق 
طالئع اجليش على ملعـــب الدفاع اجلوي، في 
أول لقاء يستضيفه منذ وقائع املباراة الشهيرة 
بـــني الزمالك وإنبي في فبرايـــر املاضي والتي 

شهدت وفاة 22 مشجعا زملكاويا.
ميكن أن حتمل النســـخة الــــ57 من بطولة 
الدوري املصري عنوان رواية األديب السوداني 
الراحـــل الطيـــب صالح ”موســـم الهجـــرة إلى 
الشـــمال“، حيث يشـــهد عـــودة عـــدد كبير من 
الالعبني املصريني احملترفني للعب في الدوري 
احمللي، حيث ضم األهلي كال من أحمد حجازي 
العب فيورنتينا اإليطالـــي وأحمد فتحي العب 
أم صالل القطري، ورامي ربيعة من ســـبورتنج 

لشـــبونة البرتغالـــي وصالـــح جمعـــة العـــب 
ناسيونال ماديرا البرتغالي.

بينمـــا ضم الزمالك كل مـــن محمد إبراهيم 
العائـــد مـــن صفـــوف ماريتمـــو البرتغالـــي، 
وأحمـــد حمـــودي العـــب بـــازل السويســـري، 
ومحمود عبداملنعم (كهربا) العب جراســـهوبرز 
محمـــود  اإلســـماعيلي  وضـــم  السويســـري، 
شـــيكاباال من ســـبورتنج لشـــبونة البرتغالي، 
ومروان محســـن مـــن جل فســـنتي البرتغالي، 
إلـــى جانب جنـــم املنتخـــب املصري الســـابق 
محمد زيدان الذي انتقل لفريق طالئع اجليش، 
منهيا رحلة احترافيـــة طويلة في أملانيا ثم في 

اإلمارات.
ويشـــارك في املوسم احلالي 18 ناديا للمرة 
الثالثة في تاريخ املسابقة، بعد موسمي 1974-

1975 و1990-1991، حيـــث قـــرر احتـــاد الكـــرة 
املوســـم املاضي هبوط 5 فرق مـــن إجمالي 20 
فريقا شـــاركوا بالبطولة، وصعود 3 فرق فقط، 
علـــى أن يتكرر األمر هـــذا العام ليصل إجمالي 
فرق الدوري عنـــد 16 فريقا فقط. ويذكر أن أول 
نســـخة من بطولـــة الدوري املصـــري كانت في 
املوســـم 1948-1949، إال أنها لـــم تقم أو أقيمت 

ولم تســـتكمل 11 مرة، وشهدت املسابقة تتويج 
7 أبطال فقط في تاريخها، بالرغم من مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 65 فريقا فيهـــا، ويأتـــي على رأس 
املتوجني باللقب النـــادي األهلي الذي فاز بـ37 
لقبا مقابل 12 لقبا للزمالك كان آخرها املوســـم 

املاضي.
ويشـــهد املوســـم اجلديد ســـيطرة مصرية 
علـــى رأس القيـــادات الفنية للفـــرق، حيث لم 
يتـــم االســـتعانة مبدربني أجانـــب إال في ثالثة 
أنديـــة فقط، هـــي الزمالك الـــذي يتولى تدريبه 
البرتغالـــي فيريـــرا، ومواطنـــه بيســـيرو في 
األهلي، إضافـــة إلى البلغاري مالدينوف مدرب 
االحتـــاد الســـكندري. فيمـــا اســـتعانت معظم 
الفرق مبدربني جدد، حيث تعاقد اإلســـماعيلي 
مـــع أحمد حســـام ميدو، واملصري مع حســـام 
حســـن، وبتروجيـــت مع أحمد حســـن، وتولى 
محمد يوســـف تدريب ســـموحة، وبقى حســـن 
شـــحاتة علـــى رأس القيـــادة الفنيـــة لفريـــق 

املقاولـــون العـــرب، كذلك عمـــاد النحاس 
الـــذي صعد بفريق أســـوان إلـــى الدوري 
املمتاز، وعبداحلميد بســـيوني مع حرس 

احلـــدود، وحمادة صدقي مـــع وادي دجلة، 
وعـــالء عبدالعال مع الداخليـــة، وإيهاب جالل 
مع املقاصة، وتعاقد اإلنتاج احلربي مع شوقي 
غريب، وإنبي مع هاني رمزي، وطالئع اجليش 

مع طارق يحيى.
حافظ فريق اإلســـماعيلي على لقب الفريق 
األكثر شـــبابا، حيـــث ال يتجاوز معـــدل أعمار 
العبيـــه 25.5 عامـــا تقريبـــا مقابـــل 26.3 عاما 
للزمالـــك و27 عامـــا لألهلي، بينمـــا كان معدل 
أعمار فريق الشرطة األكبر في املسابقة مبعدل 

29.7 عاما.
وحاولت معظم فرق الدوري تدعيم صفوفها 
بعدد كبير من الالعبني خـــالل فترة االنتقاالت 
الصيفيـــة، يتصدرها األهلـــي صاحب التدعيم 
األكبر هذا املوسم، بعد إعالنه أن تكلفة صفقاته 
اجلديـــدة بلغت نحو 50 مليون جنيه (حوالي 7 
مليون دوالر)، بعد تعاقده مع اجلابوني ماليك 
إيفونا والغاني جون انطوي، فضال عن صالح 
جمعة ورامـــي ربيعة وأحمد حجـــازي وأحمد 
الشـــيخ ومحمد حمـــدي زكي. الزمالـــك بدوره 
قام بتدعيم فريقـــه بعدد كبير من الصفقات من 
بينها، محمود كهربا وأحمد حسن مكي وأحمد 
حمـــودي، باإلضافـــة إلى إبراهيـــم عبداخلالق 

ومحمد سالم ومحمد جمعة وشريف عالء.

} طوكيــو - يتعني على غامبا أوســـاكا الفوز 
بهـــدف نظيـــف على األقـــل في لقـــاء اليوم من 
أجل حجز بطاقة التأهـــل للنهائي، فيما يكفي 
غوانغزو الفوز أو التعادل بأي نتيجة ملواصلة 
حلمه نحـــو التتويـــج باللقب. وقـــال املهاجم 
الياباني املخضرم، ياسوهيتو إندو، إن غامبا 
أوساكا يجب أن يســـتغل الفرص املبكرة التي 
ستتاح له إذا أراد تعويض هزميته بفارق هدف 
واحد أمام إيفرغراند. وسيدخل غامبا املباراة 

وهو متأخر 1-2 بعد هزميته في الصني.
لكن الهدف الذي سجله غامبا خارج أرضه 
قـــد يصبح حاســـما وقـــال إنـــدو إن غوانغزو 
سيحتار بني محاولة الدفاع عن تفوقه وتسجيل 
هدف خارج أرضه في أوســـاكا. وقال إندو (35 
عاما) ”بالطبع اســـتطاعتنا التســـجيل خارج 
ملعبنا أمر إيجابي بالنســـبة إلينا.. سينبغي 
علـــى غوانغزو الهجـــوم والدفاع فـــي املباراة 
الثانيـــة“. وأضاف ”رغم تأخرنـــا بهدف فإننا 
منتلك الهدف الذي سجلناه خارج أرضنا وهو 
ما يعني أن املوقف في صاحلنا“. وتقدم غامبا، 
الـــذي فـــاز بالثالثية احمللية املوســـم املاضي، 
مبكـــرا مبلعب تيانهي في لقـــاء الذهاب عندما 
حول فينغ شـــياوتينغ كرة عرضية باخلطأ في 

شباك فريقه. 
وأدرك غوانغزو التعادل بهدف رائع سجله 
هوانغ بوين قبل نهاية الشوط األول ثم أضاف 
القائد تشانغ هي هدف الفوز بضربة رأس بعد 

مرور نحو ساعة من اللعب.
ومضـــى إندو قائال ”نعرف أن علينا اللعب 
من أجل الفوز على ملعبنا، وكلما سجلنا مبكرا 
أكثر ســـتزيد فرصتنا، رغم أن غوانغزو ميتلك 
العبني جيدين في األمام فأنا أشـــعر بأن دفاعه 

ليس منظما في الكثير من األحيان“.
ويذكـــر أن الكرة اليابانية ســـبق لها الفوز 
بلقب دوري أبطال آســـيا مبســـماها احلديث، 
البطولـــة اآلســـيوية لألنديـــة أبطـــال الدوري 

مبســـماها القـــدمي، خمس مـــرات عبـــر أندية 
فـــوروكاوا إلكتريـــك (جيـــف يونايتد تشـــيبا 
حاليا) عام 1986، ويوميـــوري (طوكيو فيردي 
حاليا) عام 1987، وغوبيلـــو إيواتا عام 1998-
1999، وأوراوا ريدز عام 2007، وغامبا أوســـاكا 
عام 2008، في حني لم تفز الكرة الصينية سوى 
بلقبني عبر فريقي ليوانينغ وهوين عام 1989-

1990، وغوانغزو إيفرغراند عام 2013.
ويتطلع فريق غوانغزو إلى االســـتفادة من 
فوزه ذهابـــا 2-1 والتأهل إلى النهائي. ويعود 
سبب أهمية اللقاء إلى أن كال الفريقان ميتلكان 
خبـــرة عريضة في املســـابقة اآلســـيوية بحكم 
فوزهما باللقب في السنوات املاضية، حيث فاز 
ممثل اليابان باللقب في عام 2008 على حساب 
فريق إدياليد يونايتد األســـترالي، في حني فاز 
ممثل الكرة الصينية بنســـخة 2013 بعد تفوقه 

على فريق إف سي سيئول الكوري اجلنوبي.

ويبـــرز فريـــق غوانغزو الصينـــي بصفته 
الفريق األفضل في الصـــني بالوقت الراهن إال 
أن العمـــل من الفرق األخـــرى ال يقل قوة. وفي 
حال استمرار الفرق الصينية في الدفع وإغراء 
أصحاب رؤوس األموال الضخمة باالســـتثمار 
فيها فـــإن غوانغزو لـــن يكون وحـــده الفريق 
املرعب في دوري أبطال آســـيا وسترافقه فرق 
صينية أخرى في رحلة النجاح الالفتة مؤخرا.

وبدأ مشـــروع تطوير كرة القدم في الصني 
بجنـــي ثماره في الســـنوات القليلـــة املاضية، 
أمـــال في عـــدم تكرار الســـؤال الـــدارج والذي 
مـــل الصينيـــون من ســـماعه عن الســـبب في 
عـــدم قدرة بلـــد يعيش فيه أكثر مـــن 1.3 مليار 
نســـمة عن تشـــكيل منتخب مميز من 11 العبا. 
واألهـــم فـــي مشـــروع تطوير الكـــرة الصينية 
هـــو قـــدرة املســـؤولني فـــي الرياضـــة بأخذ 
الدعـــم احلكومي لتمويل مشـــروعهم وحتقيق 

تطلعاتهم، حيث يبرز لـــدى بعض األثرياء في 
الصني هاجـــس التفوق على الكـــرة اليابانية 
ووضع حد لتســـيدها على صعيـــد املنتخبات 
أو الفرق. وبشـــكل فعلي بدأت الفرق الصينية 
في منافسة الفرق اليابانية بل والتفوق عليها 
في دوري أبطال آســـيا في الســـنوات األخيرة 
بفضل السخاء في الدفع والتعاقد مع محترفني 
مميزيـــن، إال أنه على صعيد املنتخبات ال تزال 
الصـــني بعيدة متاما عن مجـــاراة اليابان. من 
ناحية أخرى حتدث االحتاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ عن مواجهات العودة في نصف النهائي 

بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
     ويواجه غوانغزو الصيني نظيره غامبا 
أوســـاكا الياباني، مع حتذير املوقع الرســـمي 
للفيفـــا الفريـــق الياباني من شـــغف أصحاب 
األرض واجلمهـــور والدوافـــع التي ميتلكوها 

أثناء مباريات العودة.

◄ لم يضع البريطاني لويس هاميلتون 
سائق فريق مرسيدس بطل العالم في 

سباقات السيارات ”فورموال1“ حدا للجدل 
الدائر حول حصوله على اللقب هذا 

املوسم، محذرا من أن كل شيء محتمل 
الوقوع خالل السباقات األربعة األخيرة 
في املوسم. وقال هاميلتون ”لقد تعلمت 

بخبرتي أنه ليس هناك أمر ميكن اعتباره 
محسوما في الرياضة حتى يحسم فعليا 

ولهذا لن أؤكد على شيء خالل السباق 
املقبل“. وتابع السائق البريطاني حامل 
اللقب ومتصدر الترتيب العام للسائقني 
”سأخوض السباق املقبل 
بنفس االستعدادات 

التي قمت بها طوال 
العام.. ال يزال هناك 

أمامي أربعة سباقات 
حتى أحصد لقب 

البطولة“.
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◄ أعلن مهاجم العني بطل الدوري 
اإلماراتي لكرة القدم الدولي 

النيجيري إميانويل إميينيكي أمس 
الثالثاء اعتزاله اللعب دوليا لفشله 
في هز الشباك منذ أكثر من عامني.

◄ قال مصطفى حجي الالعب 
املغربي السابق، إنه يشعر بالفخر 

بسبب التفاعل الرائع واإليجابي 
مع حفل اعتزاله ومباراته الوداعية 

السبت املقبل. وأوضح أنه ممنت 
للردود اإليجابية التي تلقاها من 
محترفني مغاربة وأجانب قرروا 

حضور هذا اللقاء.

◄ قرر محمد بودريقة رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي إرسال مستشاره 

رشيد البوصيري إلى نيجيريا 
من أجل مقابلة املهاجم املتمرد 

كريستيان أوساغونا ووكيل أعماله 
في محاولة إليجاد تسوية تثمر 

عودة الالعب إلى صفوف الرجاء.

◄ تقدم نادي النصر بطلب رسمي 
قصد تكليف طاقم حتكيم أجنبي 
إلدارة املباراة املقررة أمام الهالل 

في الثامن من نوفمبر املقبل ضمن 
منافسات املرحلة السابعة من 
الدوري السعودي للمحترفني.

◄ كشف األمير فهد بن خالد عضو 
شرف نادي الشباب السعودي أن 

الالعب عبدامللك اخليبري سيعلن عن 
قراره النهائي بشأن استمراره مع 
الفريق عقب مواجهة النصر ضمن 

منافسات دور الثمانية للكأس.

◄ توج احلد بكأس السوبر 
البحرينية لكرة القدم للمرة األولى 
في تاريخه بعد فوزه على احملرق 
بركالت الترجيح إثر تعادلهما في 

الوقت األصلي ١-١ على ملعب مدينة 
خليفة الرياضية في مدينة عيسى.

صراع ياباني صيني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

[ غامبا أوساكا يتحدى غوانغزو لتحقيق حلم النهائي

غامبا مطالب بالتعويض من أجل البقاء في السباق القاري

ــــــة الوطيس بني  ــــــدور اليوم مواجهة حامي ت
ممثل الكرة اليابانية فريق غامبا أوســــــاكا 
وممثل الكرة الصينية غوانغزو إيفرغراند، 
ــــــدور قبل النهائي من  ضمن لقاء اإلياب ب

مسابقة دوري أبطال آسيا 2015.

أهمية اللقاء تعود إلى أن الفريقني 

يمتلكان خبرة كبيرة في املسابقة 

اآلسيوية بحكم فوزهما باللقب في 

السنوات املاضية

◄

باختصار

رياضة
{أنـــدد بالطريقـــة التـــي تمت بهـــا إقالتي مـــن تدريـــب النادي 

األفريقي التونسي، كما أستغرب كيف أن الهزيمة في الديربي 

في بداية الموسم تكون سببا في التخلي عني}.
دانيال سانشاز 
مدرب فريق النادي األفريقي السابق

{قراري نهائي وال رجعة فيه ولن أعود لرئاسة الكوكب، لقد وضحت 

األمر بمـــا يكفي وموقفي يعرفه منتســـبو النـــادي جميعهم وحتى 

جمهور الفريق على إطالع به}.
فؤاد الورزازي
 رئيس نادي الكوكب املراكشي املغربي

{العالقـــات ما بيـــن اللجنـــة المركزية والحـــكام بشـــقيهما الدولي 

واالتحـــادي ممتـــازة جدا وعلى أفضـــل ما يرام منذ أمـــد بعيد وقريبا 

ستعود األمور إلى نصابها الصحيح}.
عادل القصاب
 عضو جلنة احلكام السابق باالحتاد العراقي

متفرقات
◄ أسهمت نتيجة مباراة منتخبي تونس 
وليبيا ضمن أولى جوالت إياب تصفيات 

”الشان“، في تعزيز فرص املنتخب املغربي 
في التأهل لألدوار النهائية للمسابقة، إذ 
يكفيه احلصول غدا اخلميس على نتيجة 
التعادل لبلوغ هذا الهدف. انتصار تونس 

وضعه في الصف الثاني برصيد 4 نقاط 
خلف املنتخب املغربي بفارق األهداف، في 

وقت يحتل منتخب ليبيا الصف األخير 
برصيد 3 نقاط. وسيكون محليو املغرب 

بحاجة للتعادل في مباراة اخلميس 
والتي سيحتضنها ستاد رادس. 

ويواصل املنتخب احمللي 
املغربي حتضيراته حتت قيادة 

مدربه محمد فاخر بني 
ملعبي رادس واملنزه 

بالعاصمة تونس.

◄ بات في حكم املؤكد رحيل 
األوروغوياني جورجي دا سيلفا عن 

منصب املدير الفني لفريق النصر 
السعودي عقب املباراة املقررة أمام 

الشباب يوم اجلمعة في دور الثمانية 
لكأس السعودية. وذكر أن إدارة النصر 
أبلغت دا سيلفا االثنني باستمراره في 

قيادة الفريق خالل املباراة أمام الشباب. 
وأوضحت وسائل إعالم أن بعض أعضاء 

إدارة النادي اقترحوا االستعانة مبدرب 
مؤقت اعتبارا من يوم الثالثاء حلني 

التعاقد مع مدرب بديل لكن 
األمير فيصل بن تركي 

رئيس النادي فضل عدم 
التعجل في اتخاذ 

القرارات.

◄ قرر االحتاد الدولي أللعاب القوى 
توزيع مبلغ 22 مليون دوالر إضافية 

على االحتادات الوطنية في العالم بعد 
حصوله على مداخيل جديدة بفضل ما 

يسمى ”األرباح األوملبية“. وأكد البريطاني 
سيباستيان كو الرئيس احلالي لالحتاد 

الدولي أللعاب القوى، على هذا األمر الذي 
يعد أحد وعوده االنتخابية. وسيحصل كل 
احتاد وطني من احتادات ألعاب القوى في 

العالم على 25 ألف دوالر إضافية سنويا، 
بهدف تنشيط وتطوير 

رياضة ألعاب القوى في 
كل دولة. واختير كو 

الفائز رئيسا لالحتاد 
الدولي أللعاب القوى 

خالل االنتخابات 
التي عقدت قبيل 

انطالق بطولة 
العالم أللعاب 

القوى في بكني.

والتي س
ويواص
املغربي
مدر
م

ي ب ب ع
مير فيصل بن تركي 

س النادي فضل عدم 
عجل في اتخاذ 

رارات.

وير 
ى في
و
حتاد
ى

الزمالك يبحث عن بداية قوية في رحلة الحفاظ على اللقب

الزمالك يقص شريط الدوري المصري بلقاء وادي دجلة

◄  بدأ العب كرة السلة األسباني ريكي 
روبيو في التركيز مع فريقه األميركي 
مينسوتا تيمبرولفز في استعداداته 
للموسم اجلديد بعد أن طوى صفحة 
إصابته. وقال الالعب األسباني ”إنه 

موسم طويل.. أرغب في أن أمتتع بصحة 
جيدة طوال املوسم ولهذا لن أتعجل 

في العودة“. ويأمل روبيو في نسيان 
املشكالت التي عانى منها منذ قدومه 

إلى ”إن بي إيه“، حيث خضع في أبريل 
املاضي لعملية جراحية 

في كاحل القدم 
اليسرى بعد اإلصابة 
التي تعرض لها 
في السابع من 

نوفمبر املاضي 
أمام أورالندو 
ماجيك بهدف 

املشاركة في 
املوسم اجلديد وقد 

شفي بشكل كامل.

م ت
ماعيلي
حســـام
وتولى
حســـن
لفريـــق
س
ي
س

جلة، 
جالل ب
 شوقي

ي امل
في كاح
اليسرى
التي
في

املوسم
بش شفي

”سأخوض السبا
بنفس االست
التي قمت ب
العام.. ال يز
أمامي أربعة س
حتى أحص
البطولة“
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السيتي يتطلع إلى فض شراكة الوصافة مع إشبيلية في سباق أبطال أوروبا

[ قمة حماسية بين سان جرمان وريال مدريد [ يوفنتوس وبنفيكا يتوقان إلى فوز ثالث على التوالي

} نيقوسيا - ميلك مانشستر سيتي اإلنكليزي 
فرصة ذهبية لفض شراكة الوصافة ولو مؤقتا 
مع إشبيلية األســـباني عندما يستضيفه على 
ملعب االحتاد في مانشســـتر ضمن منافسات 
اجلولة الثالثة من املجموعـــة الرابعة بدوري 

أبطال أوروبا. 
األرض  عاملـــي  علـــى  الســـيتي  ويعـــول 
واجلمهـــور ومعنويـــات العبيـــه العالية عقب 
فوزين كاســـحني محليا على ضيفيه نيوكاسل 
6-1 وبورمنوث 5-1، كما يطمح إلى اســـتغالل 
املعنويات املهزوزة لدى العبي إشـــبيلية بطل 
العام  مسابقة الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ 
املاضي، والذي على غـــرار يوفنتوس، يعاني 
األمريـــن محليا حيث حقق فوزيـــن فقط في 8 

مراحل. 
وميلك ســـيتي ثالث نقاط بالتســـاوي مع 
إشـــبيلية في املجموعة الرابعـــة بعد الهزمية 
أمام يوفنتوس اإليطالي والفوز على بروســـيا 
مونشنغالدباخ األملاني. وسيستعيد األسباني 
خيســـوس نافـــاس جناح مانشســـتر ســـيتي 
ذكريـــات فترته الســـابقة مع إشـــبيلية والذي 

خاض معه ما يقرب من 400 مباراة.
وكان نافاس قـــد انتقل عام 2013 من نادي 
إشـــبيلية إلى مانشســـتر ســـيتي ملدة خمسة 
مواســـم مقابل 20 مليون يـــورو قابلة للزيادة 
إلـــى 26 مليون حســـب إجنـــازات الالعب مع 

فريقه اجلديد. 
ومـــن املعـــروف أن نافـــاس (27 عاما) بدأ 
مسيرته مع إشبيلية عام 2003 وشارك معه في 
393 مبـــاراة كما فاز معـــه ببطولتني في كأس 
ملك أســـبانيا ولقبني في بطولة كأس االحتاد 
األوروبـــي وكأس الســـوبر األوروبيـــة وكأس 

السوبر األسبانية. 
وشـــارك نافاس مع منتخب أســـبانيا في 
بطولتـــي كأس العالم 2010 بجنـــوب أفريقيا، 

وبطولة كأس األمم األوروبية ”يورو 2012“.

نتائج مخيبة

وميني يوفنتوس النفس بنســـيان نتائجه 
ومواصلـــة  احمللـــي  الـــدوري  فـــي  املخيبـــة 
مشـــواره الرائع في املسابقة القارية التي بلغ 
مباراتهـــا النهائية املوســـم املاضي، وحتقيق 
الفـــوز الثالث على التوالي عندما يســـتضيف 
بوروســـيا مونشـــنغالدباخ األملانـــي صاحب 

املركز األخير. 

ويدرك يوفنتوس جيدا أن تأهله إلى الدور 
الثاني مير عبر الفريق األملاني الذي لم يكسب 
أي نقطة حتى اآلن، وبالتالي فهو سيسعى إلى 
كسب نقاط مباراتيهما في اجلولتني املقبلتني 
حلسم صدارة املجموعة وبلوغه ثمن النهائي. 
وتنتظر بنفيـــكا البرتغالـــي مهمة صعبة 
أمـــام مضيفه قلعة ســـراي التركي في ســـعيه 
إلـــى حتقيق الفـــوز الثالث علـــى التوالي في 

املجموعة الثالثة. 
ويأمـــل الفريـــق البرتغالـــي فـــي حتقيق 
فوزه الثاني علـــى التوالي خارج القواعد بعد 
األول علـــى أتلتيكو مدريد األســـباني 2-1 في 
اجلولة الثانية، لكن رغبته ســـتصطدم بعزمية 
قلعة ســـراي الذي يرصد فـــوزه األول في دور 
املجموعات وبالتالي إنعاش آماله في املنافسة 

على بطاقتي الدور الثاني. 
ويخـــوض أتلتيكـــو مدريـــد وصيف بطل 
العام قبل املاضي اختبارا ســـهال نسبيا على 
أرضـــه أمـــام ضيفه إســـتانا الكازخســـتاني 

صاحب املركز الثاني.
وســـيعود فريـــق مانشســـتر يونايتد إلى 
املدينـــة التي توج فيهـــا بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم عام 2008، عندما يحل ضيفا 

على سسكا موسكو الروسي. 
وأحـــرز يونايتد لقبـــه الثالث فـــي أبطال 
أوروبا على حســـاب غرميه احمللي تشيلســـي 
اإلنكليـــزي، على ملعـــب لوجنيكي فـــي مايو 
2008، ثـــم عاد إلى العاصمة الروســـية يوم 21 
أكتوبـــر 2009 ليفـــوز 1-0 على سســـكا بفضل 

هدف من أنطونيو فالنسيا. 
وفي املجموعة الثانية، يلتقي فولفسبورغ 
األملانـــي مـــع ضيفـــه إيندهوفـــن الهولندي، 
وسسكا موسكو الروسي مع ضيفه مانشستر 
يونايتـــد اإلنكليـــزي فـــي مباراتـــني مهمتني 

لالنفراد بالصدارة. 
وحقـــق كل من الفرق األربعـــة فوزا واحدا 
في اجلولتني السابقتني ويسعى كل منها إلى 

االنتصار الثاني مع أفضلية لصاحبي األرض 
علـــى اعتبار أنهما يلعبان أمـــام جماهيرهما. 
ويتطلـــع يونايتد إلى تكرار هذا الفوز لكن في 

ملعب خيمكي. 
وسيذهب يونايتد إلى موسكو مبعنويات 
مرتفعـــة بعد فـــوزه 3-0 خـــارج أرضـــه أمام 
إيفرتـــون فـــي الـــدوري اإلنكليزي، ليســـتمر 

الفريق في املركز الثالث. 
وأعـــرب املدرب الهولنـــدي لويس فان غال 
عن ســـعادته باســـتعادة يونايتد للتوازن بعد 
الهزمية بنفس النتيجة على ملعب أرسنال في 

اجلولة السابقة من الدوري احمللي.
ويأمل سسكا موسكو في مواصلة صحوته 
فـــي مباراته الثانية علـــى التوالي على أرضه 
عقـــب فوزه علـــى إيندهوفن 3-2 فـــي اجلولة 
الثانية بعد خسارته أمام فولفسبورغ األملاني 
في األولى، فيما يطمح مانشستر يونايتد إلى 
فـــوزه الثاني علـــى التوالي أيضـــا بعد األول 
على فولفســـبورغ بعدما خسر أمام إيندهوفن 
فـــي اجلولة األولـــى. وهي املـــرة الثانية التي 
يلتقي فيهـــا الفريقان في دور املجموعات بعد 
األولى عام 2009 عندما فاز فريق ”الشـــياطني 
احلمر“ 1-0 في موســـكو وتعادال 3-3 إيابا في 

مانشستر. 

وفي الثانية، يســـعى كل من فولفســـبورغ 
وإيندهوفن إلى تعويض خســـارته في اجلولة 

الثانية، في أول مواجهة بني الفريقني.

قمة نارية

يلتقي باريس ســـان جرمان الفرنســـي مع 
ضيفـــه ريال مدريد األســـباني فـــي قمة نارية 
ضمن اجلولة الثالثة من منافســـات املجموعة 

األولى. 
ويتصدر الفريقان املجموعة برصيد 6 نقاط 
وسيلتقيان مرتني متتاليتني األولى اليوم على 
ملعب بارك دي برانس، والثانية بعد أسبوعني 
على ملعب ســـانتياغو برنابيو وحتديدا في 3 
نوفمبـــر املقبل، وبالتالي فصـــدارة املجموعة 
ستتحدد بشكل كبير عقب هاتني املواجهتني. 

ويدخـــل الفريقان املباراة مبعنويات عالية 
فكالهما يتصدر الدوري احمللي في بالده وإن 
كان الفريق الباريســـي منفـــردا بفارق 4 نقاط 
أمام أقـــرب مطارديـــه، فيما يتشـــارك النادي 
امللكي الصدارة مع غرميه التقليدي برشـــلونة 
وسلتا فيغو، كما أن فريق العاصمة الباريسية 
ســـيكون بإمكانه التعويل علـــى كافة جنومه 
باستثناء قطب دفاعه الدولي البرازيلي دافيد 

لويز الذي يحوم الشـــك حول مشاركته بسبب 
اإلصابة، فيمـــا يعاني حامل الرقم القياســـي 
في عدد األلقاب في املســـابقة (10) من غيابات 

باجلملة آخرها جنمه الويلزي غاريث بيل.
وتكتسي املباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
مدربي الفريقني لوران بالن ورافائيل بينيتيز 
كون كل منهما خلف اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
فـــي تدريـــب الفريقـــني، وكذلك بالنســـبة إلى 
جناح ســـان جرمان الدولي األرجنتيني أنخل 
دي ماريا الذي ســـاهم بشـــكل كبير في تتويج 
ريال مدريد باللقب العاشـــر في املسابقة العام 
قبـل املاضي. ويـملك الفريقان أســـلحة مهمـة 
حلســـم النتيجـــة إن كان في صفـــوف باريس 
ســـان جرمان بقيادة الدولي السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش ودي ماريا ومواطنيه خافيير 
باســـتوري وإيزيكييـــل الفيتـــزي والبرازيلي 
هـــداف  بقيـــادة  مدريـــد  ريـــال  أو  لـــوكاس، 
املســـابقة وهدافه التاريخي الدولي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 
ماملـــو  يلتقـــي  ذاتهـــا،  املجموعـــة  وفـــي 
الســـويدي مع شـــاختار دانييتسك األوكراني 
فـــي مبـــاراة لتضميـــد اجلراح وكســـب أولى 
النقاط في دور املجموعات في سعيهما للظفر 

مبقعد مؤهل إلى مسابقة الدوري األوروبي.

 السيتي يعول على عاملي األرض والجمهور ومعنويات العبيه العالية

الفيفا يثبت االنتخابات الرئاسية في موعدها رونالدو وميسي يترأسان قائمة 

المرشحين للكرة الذهبية
} زوريخ (ســويرسا) - أكدت اللجنة التنفيذية 
لالحتـــاد الدولـــي لكرة القـــدم فـــي اجتماعها 
الطـــارئ في زيوريخ تثبيـــت موعد االنتخابات 
الرئاســـية املقـــررة فـــي 26 فبرايـــر املقبل على 
الرغـــم من فضائح الفســـاد التي تهـــز املنظمة 
الكرويـــة العاملية وإيقاف رئيســـها املســـتقيل 
جوزيف بالتر ورئيس االحتاد األوروبي ميشال 

بالتيني. 
وكان التثبيت متوقعا مبا أنه لم يتم تقدمي 
أي طلب بالتأجيل. وحتى اآلن تقدم مرشـــحان 
بارزان لالنتخابات هما األردني األمير علي بن 
احلســـني وبالتيني املوقوف 90 يوما من طرف 

جلنة األخالق التابعة للفيفا. 
وتقـــرر االجتماع الطـــارئ للجنة التنفيذية 
في التاسع من أكتوبر احلالي غداة زلزال جديد 
من زالزل الفســـاد التي تضرب املنظمة الكروية 
العامليـــة والذي مت اإلعالن فيه عن إيقاف بالتر 
وبالتينـــي، الذي كان حتى ذلك اليوم املرشـــح 
األقوى خلالفة السويســـري علـــى رأس الفيفا، 
بســـبب الدفع غير املشـــروع ملبلغ مليون و800 
ألف فرنك سويسري حصل عليها الفرنسي من 

فيفا عام 2011.

واعتـــرف بأن ال وجود لعقد مكتوب بشـــأن 
حتويل املبلغ من قبل رئيس الفيفا إلى حسابه 
اخلاص مشيرا إلى أن اتفاق ”جنتلمان“ حصل 

بني االثنني. 
وأوقفـــت جلنة األخـــالق بالتـــر وبالتيني 
90 يومـــا، فيما تعامل القضاء السويســـري مع 

مواطنه كمتهم ومع الفرنسي كشاهد. 
الرئاســـية  املرشـــحون لالنتخابات  وميلك 
مهلة حتـــى 26 أكتوبر احلالـــي لتقدمي طلبات 
الترشيح، على أن تبحث جلنة االنتخابات بعد 
ذلك ترشـــيحاتهم وهي تتكون من األشـــخاص 

ذاتهم الذين قرروا إيقاف بالتيني. 
مـــن جانب آخـــر أعلنت اللجنـــة التنفيذية 
لالحتاد الدولي لكرة القدم أن ترشيح الفرنسي 
ميشال بالتيني لرئاســـة الفيفا لن تتم دراسته 
من قبـــل اللجنة االنتخابية خـــالل فترة إيقافه 
90 يومـــا والتي صدرت فـــي الثامن من أكتوبر 

احلالي. 
وأضاف رئيس جلنة التدقيق واالمتثال في 
االحتاد الدولـــي دومينيك ســـكاال إنه في حال 
مت رفـــع هذا اإليقاف أو انتهائه (في األســـبوع 
األول مـــن يناير املقبل بالنســـبة إلى بالتيني) 

قبـــل موعد االنتخابات الرئاســـية املقرر في 26 
فبراير، فإن جلنة االنتخابات ”ستتخذ قرارها“ 

وقتها. 
وال يعتبر تأجيل بحث طلب ترشيح رئيس 
االحتاد الدولي خبرا ســـيئا حتى اللحظة. لكن 
إيقافه مؤقـــت، ولم تتحدث جلنة األخالق حتى 

اآلن عن مضمون العقوبة. 
وقدمـــت جلنـــة اإلصالحـــات التي شـــكلها 
االحتاد الدولـــي اقتراحني مهمني، األول يتعلق 
بتحديد الســـن األقصى ألعضـــاء الفيفا في 74 
عاما ومدة عملهم في 12 عاما (أي ثالث واليات 

من أربعة أعوام بالنسبة إلى الرئيس).
للتذكيـــر فإن بالتر أعيـــد انتخابه في مايو 
املاضي لوالية خامســـة على التوالي وسنه 79 
عامـــا علما بأنه يـــرأس الفيفا منـــذ عام 1998. 
وكان بالتر قد اســـتقال من منصبه في 2 يونيو 
املاضي فارضا انتخابات رئاســـية جديدة ُحدد 

لها موعد في 26 فبراير املقبل. 
وأخيرا، عني األسباني أنخل ماريا فيار لونا 
رئيســـا للجنة تنظيم مونديال 2018 املقررة في 
روسيا بعد أن كان بالتيني يشغل هذا املنصب. 
وشـــكل هـــذا االجتمـــاع نقطة حتول رئيســـية 
بالنســـبة إلى بالتر الذي دخل الفيفا عام 1975، 
كونه ”االجتمـــاع األول للجنـــة التنفيذية دون 
حضوري منذ 40 عاما“. الغياب القسري لبالتر 
وبالتينـــي، القوتان الضاربتان فـــي كرة القدم 
العامليـــة -الفيفا واالحتـــاد األوروبي- هو في 
حد ذاته حدث كبير يجســـد وحـــده األزمة غير 
املسبوقة التي يعيشها االحتاد الدولي للعبة. 

ومع ذلـــك، لم تكن هناك ثـــورة متوقعة من 
هـــذا االجتماع الطارئ الذي قـــاده الكاميروني 
عيســـى حياتـــو، الرئيس بالوكالـــة، والذي مت 
خالله الكشـــف عـــن التوصيـــات األولى للجنة 
اإلصالحات والتي تسعى إلى إعادة املصداقية 
إلى مؤسسة تعرضت لهزات كثيرة في األشهر 

األخيرة.

} برلــني - أعلن االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) قائمة مـــن 23 العبا مرشـــحني جلائزة 
الكـــرة الذهبيـــة التي متنح ألفضـــل العب في 
العالم خالل العام، وجاء على رأس املرشحني 
رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي  النجـــم 
واألرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار 

دا سيلفا. 
ويحتكر رونالدو جنم ريال مدريد األسباني 
واملنتخب البرتغالي، وميســـي جنم برشلونة 
واملنتخـــب األرجنتيني، املصاب حاليا، جائزة 
الكـــرة الذهبيـــة منذ عام 2008 حيـــث أحرزها 
رونالدو ثالث مـــرات آخرها في العام املاضي 

كما توج بها ميسي أربع مرات. 
ويأمل نيمار، زميل ميســـي في برشـــلونة 
والذي ســـجل رباعية للفريق في شـــباك رايو 
فايكانـــو مطلع هذا األســـبوع، أن يدخل للمرة 
األولى القائمة املختصرة األخيرة للمرشـــحني 

والتي تشمل ثالثة العبني. 
ويقع اإلعالن عن قائمة املرشـــحني الثالثة 
فـــي 30 نوفمبر املقبل، بينمـــا يعلن عن الفائز 
باللقـــب خالل احلفل الســـنوي لتوزيع جوائز 
الفيفـــا املقـــرر فـــي 11 يناير مبدينـــة زيورخ 

السويسرية.
أيضـــا  العبـــا  الــــ23  قائمـــة  وتضـــم 
األوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة 
وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ 
األملانـــي واملنتخـــب البولنـــدي، والذي تصدر 
قائمـــة الهدافني فـــي التصفيـــات املؤهلة إلى 
نهائيـــات كأس األمم األوروبيـــة (يورو 2016) 
وســـجل خمســـة أهداف خالل تسع دقائق في 
مبـــاراة بايـــرن أمام فولفســـبورغ في الدوري 

األملاني. 
وكان لبرشـــلونة النصيب األكبر في قائمة 
املرشحني للجائزة حيث ضمت ستة من العبيه 
بينمـــا ضمت خمســـة من العبي ريـــال مدريد 
وخمســـة من العبي بايرن ميونيخ، مع تعاقد 
الفريق األملاني مع آرتورو فيدال من يوفنتوس 

اإليطالي خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
ووقع االختيار على قائمة املرشـــحني الـ23 
مـــن قبل خبـــراء مـــن الفيفا ومجلـــة ”فرانس 
فوتبـــول“ الفرنســـية. بينمـــا يجـــرى اختيار 
املرشحني الثالثة في القائمة النهائية من قبل 
قـــادة املنتخبات الوطنيـــة ومدربيها وممثلني 

من وسائل اإلعالم.

تكتمل اليوم منافســــــات اجلولة الثالثة من دوي املجموعتني بدوري أبطال أوروبا، وتشهد 
هذه املرحلة مواجهات قوية وحاسمة على غرار لقاء مانشستر سيتي اإلنكليزي وأشبيلية 

األسباني، كذلك تبرز قمة سان جيرمان وريال مدريد.

◄ قال مانويل بيليغريني مدرب 
مانشستر سيتي إن سيرجيو أغويرو 

سيغيب عن المالعب لشهر آخر. 
وتعرض الدولي األرجنتيني إلصابة 

خالل مشاركته في تصفيات كأس 
العالم أمام اإلكوادور.

◄ أعرب بيدرو رودريغيز نجم 
تشيلسي اإلنكليزي عن ثقته الكبيرة 

في قدرة مدرب الفريق جوزيه 
مورينيو على تخطي المحنة ، مشيرا 

إلى أنه الرجل الصحيح لتعديل 
المسار من جديد في البلوز.

◄ توصل مسؤولو يوفنتوس 
اإليطالي وتشيلسي اإلنكليزي إلى 

اتفاق يقتضي بخفض سعر الالعب 
الكولومبي كوادرادو المنضم إلى 
اليوفي على سبيل اإلعارة على أن 
تتم الصفقة بشكل نهائي في يناير 

المقبل.

◄ أعلن نادي الس بالماس صاحب 
المركز التاسع عشر قبل األخير في 
الدوري األسباني إقالة مدربه باكو 

هيريرا الذي قاده إلى دوري األضواء، 
وذلك بسبب النتائج المخيبة في 

بداية الموسم الحالي.

◄ يعكف اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم ”كونميبول“ على التحقق 

من وجود تدخل من قبل الحكومة 
البوليفية في أزمة اتحاد الكرة هناك 
وما إذا كانت هناك خروقات لقوانين 
االتحاد القاري للعبة في هذا الشأن.

◄ ضم نويل سانفيسينتي المدير 

الفني لمنتخب فنزويال األول 
مجموعة من الالعبين المحليين 

استعدادا لمباراتي فريقه المقبلتين 
في تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 
أمام بوليفيا واإلكوادور.

باختصار

وبالتيني  لبالتر  القسري  الغياب 

ــــه حـــدث كبير  هـــو فـــي حـــد ذات

يجسد األزمة غير املسبوقة التي 

يعيشها االتحاد الدولي

◄

ــعــود إلــى  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ي

باللقب  فيها  تــوج  التي  املدينة 

يحل  عندما   ،2008 عــام  الــقــاري 

ضيفا على سسكا موسكو

◄

رياضة
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«تشيلســـي قادر على الفوز بأربعة ألقاب، وقد يخســـرها جميعا، 

واملوســـم ال يزال فـــي بدايته، أعلـــم أن الفوز بـــكل األلقاب أمر 

صعب للغاية حتى لفرق الصدارة حاليا».

 جوزيه مورينيو 
املدير الفني لفريق تشيلسي اإلنكليزي

«أنا مســـؤول عـــن تمثيل االتحاد اآلســـيوي وأنتم وراء ترشـــيحي 

لقيادتكـــم وخدمتكـــم، ودون التعرف على آرائكم سأفشـــل في 

عملي، األمر يتوقف عليكم إلى حد كبير لقبول التحدي». 

الشيخ سليمان بن إبراهيم 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

«كريســـتيانو رونالدو ليس له ثمن إزاء ما يقدمه للفريق وعلى 

أســـاس األهداف وطريقـــة التفكير، إنه العـــب ليس له مثيل 

باستثناء النجم ليونال ميسي». 

   رامون كالديرون 
الرئيس السابق لنادي ريال مدريد األسباني



بـــات أخذ رقعة الشـــطرنج إلى  } مدريــد – 
المدرســـة مـــن األمـــور المقبولة ال بـــل التي 
يشـــجع عليها في أســـبانيا، فهذه اللعبة قد 
تســـاعد التالميـــذ الذين يواجهـــون صعوبة 
فـــي  عســـرا  يعانـــون  أو  الرياضيـــات  فـــي 
القـــراءة، وربما تصبح إلزاميـــة في المناهج 

التعليمية.
ويحـــب ألفارو بينيدا ابـــن األعوام األحد 
عشر جوالت الشطرنج التي تنظمها مدرسته 
في تريس كانتوس على بعد 20 كيلومترا من 
شمال مدريد، حتى إنه على علم بوجود قانون 
يؤيـــد اعتماد هذه اللعبـــة، التي اخترعت في 
الهند وجلبها العرب إلـــى أوروبا بعد الفتح 

اإلسالمي لألندلس، ”كأداة تعليمية“.
ففـــي بدايـــة الســـنة، أقـــرت الســـلطات 
األســـبانية قانونا يســـمح لكل منطقة إدارية 
بجعـــل لعبـــة الشـــطرنج مـــادة إلزاميـــة أو 
اختياريـــة في المدارس. وقـــد طبقت حوالي 

ألف مؤسسة دراسية أحكام هذا القانون.
وليس هـــذا القرار بجديـــد على الصعيد 
العالمـــي، فقبـــل 20 عامـــا تقريبـــا جعلـــت 
جمهوريـــة قلميقيا الروســـية (جنـــوب) هذه 
المـــادة إلزامية في المدارس ســـنة 1996. ثم 
أتى دور أرمينيا ســـنة 2011 فالمكســـيك سنة 

2014 تلتها الصين والهند وألمانيا.
ويقول آدم مالتوني وهـــو تلميذ آخر في 
التاسعة من العمر في مدرسة تريس كانتوس 
”ال أريـــد أن تصبـــح هـــذه الرياضـــة إلزامية 
وأريد أن يقوم كل منا بالخيار المناسب له“.

لكن زميله رودريغـــو غوميث (11 عاما) ال 
يوافقه الرأي بتاتا.

يدرس خافيير مارتينيث دي نافاسكويث 
(24 عاما) الشطرنج منذ ثالث سنوات في هذه 
المدرســـة. وهو يعطي دروسا نظرية وأخرى 

تطبيقية ويعلم التالميذ بعض الحيل.
وقد بدأ يهتم بهـــذه الرياضة كبيرا نوعا 
ما لكن منذ ممارسة اللعبة، راح يراقب األمور 

بهدوء أكبر.
وبدأ تلميـــذه ألفارو بينيـــدا يتدرب على 
هذه اللعبة قبل ســـت ســـنوات عندما كان في 
الخامســـة من العمر وهو يؤكد أن الشطرنج 
تزيد كثيرا من قدراته الذهنية، قائال ”تحسنت 
كثيـــرا ألن كل جلســـة تتطلب تفكيـــرا معمقا 
لمراقبـــة الرقعة بقطعهـــا جميعها وتحضير 

عدة خطوات مسبقا“.
ويشـــير بابلـــو مارتيـــن بيـــري المقـــرر 
الخاص باقتراح القانون حول الشطرنج إلى 

أن ”بعض المدارس األلمانية استبدلت حصة 
واحدة من الرياضيات في األســـبوع بجلسة 
شـــطرنج. وقد تحســـنت النتائج بنســـبة 30  

بالئمة“.
وتشجع ممارسة هذه اللعبة في المدارس 
الفرنســـية، فهـــي تتطلـــب تشـــغيل المنطق 
والتخطيط وتسهل تعلم مبادئ المواطنة من 
خالل احترام القواعد واآلخر، على ما جاء في 

الموقع اإللكتروني لوزارة التربية.
الشـــطرنج  بفضـــل  األطفـــال  ويكتســـب 
مهـــارات يطبقونها في مجـــاالت أخرى، مثل 
حـــس التحليـــل والتلخيص، علـــى حد قول 
أدريانا ساالزار التي فازت ببطولة كولومبيا 

في الشطرنج تســـع مرات والتي تعلم اللعبة 
منذ 33 عاما.

وهي اســـتحدثت نهجا لتعليم الشطرنج 
للصغار فـــي المدارس بات يطبـــق اليوم في 
حوالي 50 مدرسة في كولومبيا و143 مدرسة 
في أسبانيا و12 مدرســـة في ميامي، على ما 
تؤكد ساالزار التي تقول ”أبدأ بتعليم اللعبة 
على رقعة عمالقة على األرض يتم القفز عليها 
للتنقل، وأخبر الصغار بأنها بلد من الفانيال 

والشوكوالطة“.
والهـــدف هـــو كســـب إعجـــاب األطفـــال 
لتعليمهم هذه اللعبة التي ليســـت ”مملة وال 

صعبة“، حسب ساالزار.
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} في زحمة الصراعات السياسية والحزبية 
وحــــرب المصالــــح والكراســــي وتهديــــدات 
اإلرهاب ومشــــاكل االقتصــــاد، تابعت قضية 
ســــحب اللقب من ملكة جمــــال تونس راوية 
الجبالــــي ومنحه لمروى الهاني، اســــتمعت 
إلــــى المشــــرفة على المســــابقة وهــــي تبرر 
أســــباب تجريد الملكة مــــن التاج، وتقول إن 
المنظمين صرفوا على الملكة مبلغا وقيمته 
25 ألــــف دينار، أي ما يســــاوي 12 ألف دوالر 
لتأمين تنقلها وإقامتها في الواليات المتحدة 
للمشــــاركة في نشــــاط يتصل بمسابقة ملكة 
جمال العالم على ما يبدو، وهو مبلغ بسيط 
وال يجــــدر الحديث عنــــه، ألن مجرد الوقوف 
عنده يســــيء إلى الجمال وملكته ورعاته في 

بالد الياسمين، حسب اعتقادي طبعا.
أما الملكة المعزولة، فقد تحدثت لوسائل 
اإلعالم المحلية، وقالت إنها هي التي تخلت 
عــــن اللقب، بعد أن اكتشــــفت أنهــــا ملكة بال 
مملكــــة وال عــــرش وال صولجــــان، وبال خدم 
وال حشــــم، وال مال وال جــــاه، فهل يعقل مثال 
أن تأتي الملكة من مســــقط رأسها في والية 
جندوبة، شــــمال غرب البــــالد، دون أن تجد 
مكانا تقيم فيه؟ بل وهل يعقل أن ملكة الجمال 
تركب الباصات وســــيارات األجرة والميترو 
فتتعرض للتحــــّرش أو للمواقف  المفاجئة؟ 
حتى إنهــــا وفي إحــــدى المناســــبات كانت 
تســــتقل ســــيارة أجرة جماعية بين مســــقط 
رأســــها والعاصمــــة، وتــــم إيقاف الســــيارة 
فــــي كمين لرجــــال األمن، فتبيــــن أن الرجال 
األربعــــة الذين كانوا يرافقونها في ســــيارة 
األجرة من المشــــتبه فيهم باإلرهاب، ودعاها 
األمنيــــون لالســــتظهار بما يثبــــت هويتها، 
ففتحت حقيبتها واستظهرت بشارة الجمال 

وتاجه.
وعندما فكرت الملكة في إنجاز مشــــروع 
خيــــري حــــول أبنــــاء ضحايا اإلرهــــاب في 
بالدها، لم تجــــد دعما من أي جهة كانت، بل 
إن أغلب من اتجهــــت إليهم ال يدفعون المال 
لملكــــة الجمال إذا لم يجنوا شــــيئا من وراء 
ذلــــك، وهــــذا في حــــّد ذاته جزء مــــن طبيعة 
العالقــــة بين المــــال والجمــــال، وهي عالقة 
أبدية وســــرمدية في جدليتها وفي طبيعتها 

ما يشوبها من تجاذبات وشبهات.
شــــخصيا، أتعاطف مع الملكة المسكينة 
ســــواء أقالوهــــا أو اســــتقالت برغبتها من 
دورهــــا الوهمي في بلد يعيــــش على الكثير 
مــــن األوهــــام، ومنهــــا وهــــم تــــاج الجمال، 
فالملكة التي يتم تتويجها، من المفترض أن 
تحصل على  جوائز قيمة تســــاعدها على أن 
تكون في مســــتوى اللقب الذي تحمله، وفي 
مســــتوى الرســــالة التي يقال إنهــــا منوطة 
بعهــــدة الملكــــة، وقد تمنيت مثــــال أن يكون 
لقب الجمــــال التونســــي في مســــتوى لقب 
الجمــــال اللبناني حيث هناك الشــــّنة والرّنة 
واإلعــــالم والنجوميــــة والشــــّقة والســــيارة 
المحترمة والجواهــــر والرحالت والجوالت 
ولكــــن  واالجتماعــــي،  اإلنســــاني  والــــدور 
وببساطة شديدة، يمكن إلحاق وضع ملكات 
الجمــــال بوضع الفنانيــــن والكتاب واألدباء 
والشــــعراء والممثلين وغيرهم، فمن ال يجد 
حظوة خارج البالد ال يطمح بحظوة داخلها، 
وهــــذا أمر يبدو أنــــه مرتبــــط بالتاريخ قبل 

الجغرافيا.
أعود إلى راوية فأقــــول: البأس إن ذهب 
تاجــــك إلــــى مــــروى، المهــــم أن تتجــــاوزي 
الموقف بكثير مــــن اإليجابية، وبالمزيد من 
اإلصــــرار على أنــــك عزلت نفســــك فعال ولم 
تنتظــــري أوامر بعزلك مــــن أي كان، حتى ال 
يطلق عليك اســــم الملكة المعزولة، وهو كما 

ترين لقب بال قلب، ال أحّب أن يرتبط بك. 

ملكة بال مملكة

صباح العرب

الحبيب األسود

قانون أسباني يجبر المدارس على اعتماد الشطرنج في المناهج التعليمية
ــــــدأت املدارس األســــــبانية خالل الســــــنة  ب
ــــــق قانون جديد  الدراســــــية احلالية بتطبي
يقر بإدخال لعبة الشطرجن كمادة تدريس 
ــــــدة ضمن املناهج التعليمية في البالد  جدي
احلكومــــــة األســــــبانية على  موافقة  بعــــــد 
املشــــــروع متاشــــــيا مع توصيات البرملان 

األوروبي.

ال تمضـــي غيدا شـــمس الدين  } القاهــرة – 
(17 عامـــا) وقت فراغها مثل صديقاتها البنات 
اللواتـــي من نفـــس عمرها، فهـــي تمضي كل 
وقتها فـــي حلبة مصارعة مع رجـــال عادة ما 
يكونون أضخم منها جسدا وأقوى لكنها، مع 

ذلك، تمسك بتالبيبهم وتطرحهم أرضا.
وغيدا التي تشـــتهر في حلبـــة المصارعة 
باســـم جويل هانتـــر هي أول فتـــاة ُمصارعة 
عربية، وهدفها هو أن ُتدخل ممارســـة النساء 
للمصارعـــة في الرياضات المعتادة بالشـــرق 

األوسط.
وقالت غيدا شـــمس الدين ”أود أن ُأنشـــئ 
أول قســـم لمصارعـــة النســـاء فـــي المنطقة 
العربية. أود أن يصبح للمصارعة النســـائية 

وجود في المنطقة العربية.“
وأضافـــت متحدثة مـــن قاعة 

التدريـــب في دبـــي ”ال أرغب 
القـــدوم  فـــي 

ثم  هنا  إلى 

أذهـــب دون تحقيق شـــيء. كما يقـــول المثل 
الســـائد ’عندمـــا تدخـــل مكانا غـــادره وأنت 
مختلف ولـــو قليال عندمـــا تغـــادر‘، وهذا ما 

سأفعله“.
وبـــدأت غيدا ممارســـة المصارعـــة العام 
الماضي فقط لكنها حفرت لنفســـها اسما بين 
الشباب وتسببت في تطور رياضة المصارعة 

في العالم العربي.
وولدت غيدا ألبوين لبنانيين ونشـــأت في 
الســـعودية وتعيش حاليا في دبي. ويعرف أن 
الخليجييـــن من المجتمعـــات المحافظة التي 
تمنـــع االختالط بين الجنســـين في ممارســـة 
رياضة مثل المصارعة التـــي تتطلب التحاما 
جسديا، لكن وحتى اآلن ال يبدو أن االنتقادات 
والمحرمات الثقافية تردع غيدا التي اختارت 

متابعة المصارعة كمهنة.
واعتـــادت غيـــدا علـــى أن تمارس 
ترتدي  وهـــي  عالنية  المصارعـــة 
ســـراويل قصيـــرة وقمصانا 
قصيـــرة أيضـــا وجوارب 
عليهـــا  مطبوعـــة 
وتضع  نجومـــا 

كحال كثيفا. لكنها تقول اليوم إنها ســـتختار 
أن ترتدي مالبس أقل استفزازا أولها سراويل 

طويلة.
وقالت غيدا عن تلك الســـراويل إنها ”أكثر 
احترامـــا“ للثقافة المحلية، مشـــيرة إلى أنها 
ترغـــب في أن يركز النـــاس على أدائها وليس 

على مالبسها.
وحتى اآلن تمارس غيـــدا المصارعة على 
الصعيـــد المحلـــي فقط في دبـــي، لكنها تأمل 
فـــي الوصول إلى دوريات أكبـــر مثل بطوالت 

المصارعة الحرة.
ويقول مدربها وزمالؤها المصارعون إنها 

مثل ”رجل“ منهم.
وعادة ما تتبادل غيدا ومنافسها المصارع 
واللكمات  اللبناني ميشـــال ناصيف الكلمات 
داخـــل حلبـــة المصارعة وخارجهـــا في إطار 

العرض.
وال تهتـــم غيـــدا بهزيمـــة خصومها فقط، 
األجـــواء للفتيـــات  لكنهـــا تســـعى لتمهيـــد 
العربيات لممارسة المصارعة بعد أن منعتهن 

التقاليد والعادات المحافظة.
وقال مـــدرب غيـــدا المصـــارع المحترف 
السابق كيلب هال ”نعرف االختالفات الثقافية 
واالجتماعية هنا ونحاول احترام ذلك بقدر ما 
نســـتطيع، لكن هناك نســـاء كثيرات مهتمات 

بممارسة المصارعة اآلن“.
وتحتـــاج غيـــدا شـــمس الديـــن إلى أن 
تكون أشـــد وأقوى وأسرع من المصارعات 

الغربيات ألن فرصة مقابلة مصارعات أخريات 
ال تســـنح لها طالما أنها المـــرأة الوحيدة في 

حلبة المصارعة.
ويقول كليب إن المصارعة تنمو ببطء لكن 
بثبـــات فـــي العالم العربي، وإنـــه يأمل في أن 
يتمكـــن قريبا من أخذ جويل أو غيدا في جولة 

لمباريات مصارعة بالمنطقة.

غيدا شمس الدين أول عربية تصارع الحدود بين الجنسين على الحلبة في دبي

الشطرنج لعبة اخترعت في الهند وجلبها العرب إلى أوروبا بعد الفتح اإلسالمي لألندلس

غيدا شمس الدين امللقبة بجويل هانتر

ي
وأضافـــت متحدثة مـــن قاعة

التدريـــب في دبـــي ”ال أرغب 
القـــدوم  فـــي
ثم هنا  إلى 

ي ع
متابعة المصارعة كمهنة.

واعتـــادت غيـــدا علـــى أن تمارس
ترتدي وهـــي عالنية  المصارعـــة 
ســـراويل قصيـــرة وقمصانا
قصيـــرة أيضـــا وجوارب
عليهـــا مطبوعـــة 
وتضع نجومـــا 

داخـــل
العرض
وال
لكنهـــا
العربي
التقالي
وقا
السابق
واالجت
نســـتط
بممارس
و
تكون

طفلة هندية تحمل سلة مليئة بالزهور خالل مهرجان {نافراتري} 

السنوي الذي يجري على مدى تسعة أيام في حيدرآباد ويحتفي فيه 

الهندوس بآلهتهم القوية والخيرة {دورغا} باأللوان الزاهية واألزياء 

المبهرجة وخاصة الكثير من الرقص
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